
'Para conhecimento do povo da indúst ria e do comércio O re a 'o do dr. Mário 'catta Preta sobre a aquislcâo de geradores, Diesel
,

o' ,jol':1al "A N,OTíC�A:', I E' o' seguin�e o relatório

1
a coleta de preços para .a , Elét,hca de Joinville, .de

,

.

'I'
das

pro,postas apresentadas ci�, apresentando-nos _de
�

�?s 1:!1"1itir,anl opinião un�.
dB Joinvirle, em �ua edição i que o ,dr, Mano ,Catta Pre-. aquisição de equipamento

I
10,000 KW;:" ,

,à Coleta, de Preços, :·eah- f?r�a que fac ilitou a apre- lll�e recomendando a acei

de 24-2-57, publica, o se- ta, diretor-presidente da, I Os arigenheiros desIgna-" zada em 29-12-56 colígírarn- ciaçao de todos os seus ele- tação da pro�ost� de Co-

guírite :
'

. l'EmpresuI, apresenta sôbre-! destinado à Central Diesel- I dos para' compilar os dados I
nos com critério e eficiên- mentes essenciais. I mércio � Indústria M�tex

--

'

-'------ Quanto ao exame das J Ltda. que ofereceu conJun-

t
'-, �� \� a'N

CA"CHEMIR'A
propostaaú uprecíação das to'demotores"MAN",com

, a cIa rila o .'. .

.

..
"

,

.'
'

"

.

�, ,��S!'l:St���:l�O�a ::::�::!t :��:t:ad()lieS Siemens Schu-

. 't��. I ,excll1indo-se 9 (nove) pro- Foram apresentados os

'>'�rl
....,

,

�

I
postas poj- escaparem mui- fatos que engenheiros con-

Il..�.-.",.m i I h,ão ,L,'d e� IndlDena's" e'im '�,;,','pé-de-zuerra �:,das normas estabeleci- :��",.�:mju:��i:!:ns :a::�
� Wl & ".� lá. Das 7 (sete) ,restantes, opção por uma oferta de,

LABORE, Paquistão, 27 (U se o govêrno de Paquistão a- outro acôrdo, solicita ao Os funcionários do, gnvêr- ínsísnoo fr:equent�mente com .quatro ficam também atas-
I custo dos mais elevados en-

PJ - Um milhão de guerreí- dotar tnedidas satisfatórias govêrn., de Paquistão a rom- no de 'Ka,richi estão preocu- os Indígenas .para que te- ta das por motivos, a nosso tre aqueles apresentados:l'o:s das trtbus da fronteira os indígenas o "ajudarão com per suas relações díplomátí->' pados pelas ameaças das t�i- nham paciência e não façam ver, fundados. ,
'. I _,

,'noroeste estão prontos para. todos Q.S recursos a sua dis- cas e comerciais com a Indía;' bus, as quais dizem, não P.o- Justiça ,por suas próprias
Invadir. a 15 de março, o es- i posição, ínclusív., um milhão

'

, i dsm ser encerradas sem ím- mãos,
' Os Engenheiros c referi-

I (Cont,. na 2.a. pá,.)
tado de Cachemira ocupadol de guerreiros completaman- por ter ,esta "escarnecido" portâncía. Asinalaram: que o ----,--,--- -�-- ------_ .....-

pela India, a menos que o gO-1 te aquípados para a guerra de dos pedidos de arbitragem,1 prímeíro ministro do Paquis- Ao mesmo tempo, o famo- ',Desv'l·o de' armas.v�rno �e PR;quistão adot� me C:::chenüra"" das Nações Unidas,.' tão, H, S. Suhawardy, tem
I'
soo f�k�r de Ipi, como é.C?- ,

dídas imedíatas para lIber,· .-------.- -� nhecído o' chefe de WaZlfl3-'

b
.

tar o território, segundo ad- ANO xLiv - O MAIS ANTIGO, DIARIO--' ,

- N.o 1 2 9 9 iJ 'tan,' Haji Mírza Ali Khan, PROCESSA, OS OS 'IMP,LICADOS\• vertência dos chefes de trl 'que lutou ,em várias campa-
bus feita durante uma reu nhas contra os britânicos, RIO, 27 (V A) - O promo-
nião verificada êste fim de enviou dois· de seus "lugar- tor da 2.a Auditoria de Guer-
semana em Peshawar. tsnantes" a Lahore organí-I ra ofereceu as alegações fi-
Este ultimato, que está in zar uma' marcha sôbre Am- naís no 'processo contra Ou'

tranquilizando seriamente o� rltsar, na. India. Esta marcha viduí Trubelot, Julio José da
membros do govêrrin do Pa- está s'�ndo, agora planejada Silva e outros, num total de
quistão, foi tomado por "re- pelos membros da Liga Mu- 33 acusados de envolvidos no

solução unânime" de 300 cha çulmana, que-se reunirão a- desvio de armas do Exercito
fes de tribus que representam qui, a prímaíro de março. Re- O representante do Ministe'
a uns 4.000,000 de indígenas centemants, o fakir de Ipi rio Publico pediu também 'a
das fronteiras noroeste e com

RUBENS DE A. RAMOS - Ge re,rtte: '

- ·'DOMINGOS F. DE ofereceu seus guerreiros pa- condenação do 2.0 sargento
Caohemira,' Edição de hoje: - 12 pág. - Cr$ 2,00 _ FLORIANOPOLIS, 28 de Fevereiro d'el 1957 ra uma guerra de "liberta- Ma río Ramos Santos e dos
O manifesto acrsscentá que ção" de Cachemira. civis Roberto Emílio Nunes;

. '.',
' �.

/ f

BEIRUT, 27, CU PJ - Ghas'
sad 'rcuini, membro ímpor
tante dà Parbmento libanês
f7< port:\ -voz da comissão de
Relações Exteriores, criticou
hoje, durante a conferência

. de Estados árabes que se reJ

liza no Cairo, porque exclue
a outras. nàções árabe3,

E'l3Õni.' i rnTtà,r--

( (riUtados o�

quatro �rindes

Em 1951, ao'empossar-se ,no govêrno
du E,st,adü, declarüu o sr. Irineu' Hornhtl';l'
sen que c.on�tatara, que o quadro de se.rvI
düres públicos não podia SCl' mantIdo,
por'que excessivo. Na sua Jjl"imeira men

sag'em ao Legislativ.o afirmou que' lamen
tava t.er que demitir um grande l!úmero
de servidüres" pois o TeSüuI:ü não sUIJor
ta a despesa com a sua manutenção.

Depois ,dessas solenes afirmativas J'ei'

teradas q)lantü à existencia de servidores
em demasia, superlotand.o irmtilment(� as

rellartiçees; o sr. Irineu, Bornhaust'�l �n
tr'ou na pratica: ,começou as ÜCllllssoes.
':Mas só demitiu '.os adversários e para 'ca'
I. da pessedista' exonera�o ,nümeaya d�is

,

.ou tres udenistas. Depals dIssü, como -nao

houvesse ma�s exoneeandos" com,eçüu a

cria1: C1lrlgos novos.

Em cinco an'os, o seu güverno nomeou

mais gel:lte' do que todos as adminis,tra
Ções anteriores - pois duplicou o quadro
de servidor,es que encontrava.

Centenas e centenas de escolas isola-;
das foram transformadas em escolas reU,

nidas visando exclusivamente a este fim
imoral a nomeação de serventes. A tra.n�
f.ol'niacão nã.o aIterüu, mim pedaço de gIZ
a ma,is' essas escolas, que apenas se acres

cer'am 'de um ou d.ois funciünários, sem

'iue' fazer\.nelás e que, na veL'dade, nunca
as 'frequentaram, por ,se limitarem a

.frequentar as folhll;s de pagamerito,.
,

Aqui mesmo na Capital, grupos esCO-

1
lares que püssuiam doiS' serventes um 1950

p'assaram a possuir .oito, em ,1955. A Escü
,

(a Profissional Feminina, para tormento
d.os que a, queriam efici-flnte, tranl:'f.ormou-,

.•
�
se em "pingente de bonde carijJca" e aca-,
bou com mais enc.ostados d.o que alunos.

O Tesouro do Estadó, sf'gundo o �nsus
peit.o depoimento do ex-diretor, foi atu
lhadó de funcionários políticos, analfabe�
tos e desünestos.

"

:;:
t *. 'i'

O 'atual .güverna(Jor nãü teve coragem

para ef)tancar essa' sangl'ia üesatada n.o

erário. O "corrente ,da felicidade" das no

,meações inúte,is, e, dispensáveis �,.ont.in:ua
,em cl'essendo de "bola, de n�ve , mUlto

embora .o seu honrado diretot do Tesou-,
,

1'0 já. llle müstrasse que, ne�s�,I,P�ss.o", " o

�l1mento dei vendas e çünslgnàlfües esta,-
rá à vista.

•
,

.

E
.

is o o "l1vêrnü aderIu, aü -

"rock'n'/roll". dos cartóri�s. Tres ou qua:
tI'O ap.osentadorias, que são às dezenas,
tem bastado para a despesa de úiu mi

lhãQ, nos cofres públicos.
::, * ':'

Num ato só, há poucos dias o Presi
dente Juscelino

I

Kubitschek supr'imiu
15:362 cargos públicos, e'cono'mizando des

pesas ,orçamentárias que beiram por um

bilhãü de cruze,ÍL'.os.
E .o mais imp.ortante desse at.o -'- co

menta O JORNAL, do Ri.o - é que "se

cüncretizou em termüs definitivos para o'

presente e' para .o ,futuro exercício, .o que

impede qualquer' 'tentativa da anulação
püsterior da medida agora adotada. 'C.olL
vem apreCiá -1.0, '!1nte� �e tudo, :s.ob . esr-';'
aspecto,' pür lh.e Impl'lmll' a' maIor SIgm-

ficaçãü.· "

/

Segundü o �'efe'rido 'decreto, os cargos

extint.os são das TabeIa.s lJnicas de E�t�a'
numerários mensalistas, tantü dos Mmls

térios comü de .orgãos ,subordinad.os à Pre

sidencia da Republica, não p.odend.o 1er'

aplicação ,no exe,rcici.o c.orrente as parce

las de d.otaçõ� .orçamentárias dec.orren

tes da supressã.o 4as funções vagas. E,�a
prop.osta dO �)l'çamento para .o e:,ermcl.o
de 1958 será deduzida, rias d.otaçoes res

pectivas, a imp.ol'tancia �or.res�ndente
às funções vagas Ü'1"a suprImIdas .

'" * �,

O interess;t.ntel, por aqUI, e, que _certa
imprenSa ,g.overnista; 'até agor�, nao se

tenha cansad.o em atacar 'o PreSIdent,e da

República.
Para esses jo-rnais o " sr. Juscelino

Kubitschek ,somente �ratf�üu u.m atü

acertad.o oe, louvávell, ate h{lJe: dIzer ai

gilmas palavras de el.ogio ,ao sr. Jorge L�-
'cerda, em Itajaí. �

, ",.
For'a disso - que f.oi gesto de rotma

prüt.ocolar .:_ .o Presiden}e rvem. errando
a tres pOl" d.ois, nas alusoes de Imprensa

amamentada pela Oficial. "

IlUjite Q sr. Jorge .I..:acerda .o �r. Jusce
lino na supressã.o de �aL'g.os pub.hcos e te-,
rá .o aplauso' 'de, tod.os 6S c�táJ;mensés.�E
_ .o que é muito mais importante - nao

precisám, se .o fizer, �e novüs aumentos,
de j,mpostos, ou de �aze:r d.o seu fISCO u�
ins,trumento de gananCIa, a .operar c.ontJ a

a pr.odução, .t.olhendo-a e secand.o-a.
Imitar Juscelino é .o melhor conselh�

que p.odemos d�r'ao sr. J.orge Lacerda.

" a Pelrobrás
I

••Perfurár
Poço Perlo de Manaus

MANAUS, 27 (U.P.), - necessário para os trabalhos
,

de sonc.lagem..
'

O Brasil ainda festeja / o

aparecintento de petróleo no

poço n. 2 localizado na ilha
de '. Maraca, neste Estado,
quando' noticia auspi�iosa
vem de ser reveladà'à repor�

tagem: eJentro de quaren
ta dias a Petrobrás iniciará
perfuração no quilômetro
21 da estrada BR�17" no

bairro das Flóres, nesta ca

pital, para o qpe já está
,a caminho de Manaus uma

sonda e' todo o equipam�nto

Agora, entretan.to, reve

la-se que, as possibilidades
de 'eu encontrado petróleo
no quilômetro 21 são' maio
rês' e muito ma�s animado
ras do qlle� etn qualquer ou

tra lc�cal�dade ainda em es

tnao� ou já perfurada pela
Petwlwás, no E:stado do.

Há meses, diversas· ·tur�
mas ,de geofisicos vêm tea
lizandu estudos naquela re

gião suburbana de Manaus.,
.examinando as' pQssibilida
des d,e exploração 'de petró-
reo nela existeu..tes.

'

, Amazonas.

.8 A S E�·.' DE' EL E GUlA Q O 's
SERRA ·00 'C'ACHIMB'ONA

_JJ�'III' , ." '.
,

RIO, 27 (V A) - Os .Estados I t�s nos rIOS TapaJos � Xm

Unidos vão, agora pleItear do gú;' que 1.adeJru,n a regiao e a

Brasil aut0rização para o e$-, Serra 40 Cachimbo:,. I

tabelecimento de bases de Ass!egura, o, refendo J?rnal
lançamento de foguetes tele-- que pc::la sua caractenstic!1
guiadoS na Serra, do Cachim- magnet�ca.� S,erra d.o ca:

KAMPALA U
.

d 27 {U canas; U'� 'multidão, calcula bo - assegura hoje o vesper- chimbo e uncont!,olavel d:�"
P) _ Os a.iric���s a�ealiza� da em cêrca d'e 12, mil pes tino "Tribuna da lmprensa', fora. Nen?wua, açao oft;nsl:

h', .

'f t
�

soas, concentrou'"Se em toron' q'ue' acrescenta: :'
�

. va podena ser, ,planeJada_ram oJe' maDl es açoes em t- t ela na b de con
I d (l"b t

�

d .. ' 'da ,sede da suprema corte en- Talvez já es.ta a quas ao que con ra
"

ase .

.- pro , a' 1 er açao o verrI-
.

t' d
' 'está sendo feita junto' aO trôle remoto, porque sua Ca-

t6I4io do domínio britânico quanto líderes do Par l' o o(
embaixador Amaral Peixot( racterística magnética não o

durante as cerimonias de pos Congresso: Ná,cional proferi,'
nas conversações iniciadas permite desviando' para p<>n-

se de· Sir Frederick Crawfo-ó ram ráp'idos discursos em que tI' tod' ' L. I d'
.

m ue J'a' estavam far ,ontem pelü Departamento 'de, tos incon ro aVelS os os
como novo governador da 1]- lZla q h' b t

. Ih f s m d s

'ganda. A polícia, a muite tos e desiludidOS com o domI- E!stado. A Serra �do Cac 1m o prole eIS que e o se e -

,

custo, manteve à, distância nio ingl:ês. Houve àlgumas ar- fICa na selva parae��e. Teln tinados.

oS manifestantes que cerca. ruaç'as' e choques com a pÓlí . .,0 aeroporto que.- fOI mau,g';l- t
,'.

ram o edifíci'O da suprema cia defronte o edifício, bem rado pelo' �resip.ente Getu110, . outra I'la!,ac erlstI�a q�e
,'corte de Unganda, onde Craw como perto do paláCio do go- va,rgas .. Omteresse em

lns-I
faria a regiao pref�l'lda p�la

ford nesSe instante presta vêrní;> quando os dirigentes �o talar alI uma base de l�nç�-. a ba�.e �e, tele-gUlad.os e. a
I ', ..

'

t d fI'delid rI Partido do Congresso Naclo- mento de foguetes - mfm- ücorrencla em suas lmedla-
va o JU(amen o e a e

, 'd' 1 'sp t'n ço�es d qu da d'a'gua que
à .rainha Elizabeth lI, da Grã naJ te�taram, c?locar c.art�- ma aI� a aque e ve, e! 1. o

I ,e, e s. -

"

,_

Bretan:ae.. Unganda·faz parte' zes e p,Intar dIStICOS anh-brI- � e, s�a. -na

�racterIstl�al P?,d�riam produ�lr energia ,(..

de uma cómbinação de, prot� tânl(oos le'a favor da indep'en� magnetIca e no. grand� nu- �etrlCa �ec.essáfla para o em-
I
t-oràdos regidos por leis afri dênci'a. mero de cachoeIras eXlsten- preendlmento de vulto.

.

Manifeslacões· anli-brilâni,cas
. '

em Uganda", ..... 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D� [nurgia lIitrieJ" parI' JoinviHa
�"""'LI"1..II1.1 (Cont. da La pág.) ma os 9., (nove) conjuntos b) pagamento de 75%,

Cr$ 72.297.029,20 poderiam custar 'CIF São em sei:s prestações
(setenta e dois milhões, du- Francisco do Sul semestrais totalizan-

zentos e noventa e sete mil, eis 57.842.896,�0 do 3 anos e meio;
�inte nove cruzeiros e vinte (cinquenta e sete milhões, c) juros de 6% aa. sô-

centavos). oitocentos e q�arenta, e bre o saldo ·devedoJ".
Não nos ê porém posslvel dois mil oitocentos e seis' 2

·

.."razo de entrega:
ratificar e endossar a con- cruzeiros e cinquenta cen- 1 (urna) unidade em 90

clusão a que chegaram 0'\ tavos). dias," as restantes dentro

Srs, ·en-genheiros, por moti- II -;-'GENERAL MOTORS de 150 (cento e cinquenta)
vos de ordem técnica, ad- DO BRASIL $: A, diàs na base, de .uma por

ministrativa e financeira 1 _ Financiamento: semana,

que serão adiante apontà� (carta B-38�2021 de 18-1'-5,7) .3 - Prazo de montagem:

dos. . a) pagamento de 10%, Será de 60 (sessenta)
Assim, de acõrdo cóm- Q' .' 15' dias após assina- dias úteis contados da con-

que consta ,no termo" de'J;é- tura do contrato; clusão das bases, de con-

cebimento «las 'propostas' b) pagamento de 10%, ereto,

aqui anexado Por copia e, contra documentos de
- Examinando os esquemas

que foi .assinado peles. S1's., embarque; e fotografias anexadas ii.

proponentes, entendemos co- c) pagamento de 10%, proposta. verifica-se que a

mo acertado, no -sentidc de um ano após assina- parte de construção civil

cautelar os interesses da tura do contrato; exige UlP. tempo mais ou

Empresul e seus consumi-
.

d) pagamento de 70%, menos longo que certamen-
.

dores de energ-ia, de uma nove ,11yeS'tações se- te. dâl'atará de muito a con-

parte, e de outra parte as '. mestràis, .
iniciadas clusão da usina.

I
conveniências econômicas e "�P.ôs ,.

o' pagamento a . Somando os prazos de en-

financeiras do Govêtno Es- que -se refére à letra trega e os de montagem o

tadual, solicitar alguna es- "c". .

- total seria satisfatório se o

clarecímentos dos mesmos. e) juros de 5'1J2 a.a. tipo de construção não

de-lConvocados' os três pro� 2 -+- Prazo de entrega: mandasse um tempo longo

ponentes, que mais se apro- a) constante da proposta que a nosso ver retardaria

xímaram em
.

suas oferta§j' (pilJg. 5) para os grupos
I substancialmente a entra-

dos objetivos fixados pela. da alternativa 1 com' da em funcionamento da

Comissão de ,Energia Elé- geradores de' 6600
'

volts, usina.

trica e .pela Diretoria da - 150 (cento e cinquen-1.4 -:- Preços:
Empresul, solicitando-lhes ta) dias;

.
.

.Ó:

'

.: I Os preços foram dados

que melhor fossem suas b) para os grupos. com ge- para três tipos de motores

ofertas, o quanto lhes fôsse radores de 4160 volts a I com potências e rotações
possível, para sanar as Ia- entrega será de 120(cen- .diver;,âs totalizando respec-
lhas ou omissões em que to e vinte) dias. tivamente:

haviam incorrido. 3 _ Prazo de montagem: a) Cr$ 59.993.454;40
Recebemos dos propo- Conforme a proposta (pg. b) Cr$ 48.522,698,40

Vamos limpar a Cidade, torna-la digna aos olhos nentés, as retificações ca- 5) 'será .de 12 (doze) dias c) Cr$ 53.396.754,40
dos ;turista§ _de todos os Estados que estão chegando, bI'.veI·s que se anexam ao para cada três unidade�. COMÉRCIO E INDúSTRIA

. para 9ue levem"claqui, nào somente a impressão de um, nosso parecer: O prazo em apreço é per- :,IATEX LTDA.

ótimo carnaval como a de terem "isit:ado uma cidade ,,', Comércio e Indústria l\{a- feitamente admissível des- O que fundamenta a opi-
de aspéto àgradavel e simpátil\_o com autoridades que tex Ltda; d.e .

que se tenha verificado nião dos eUglõnheiros em

l1:e�� e cu�.dF de seus deveres e Um povo educado e' .GEmeral Motors do Bra- que o grupo gerador � m� I favor da proposta Matex a Ji'ABRICA DE RENIMS E BORDADOS HOEPCKE S. A.

", �s$el;;dO, quel '�abe ajudar o �rogressc:i da Capital. sil S, A; tor' e illternado� é forneci- "nosso ver não se funda- CONVOCÁ'ÇÃO
.

,': ':' .. ;:�
.. _

":>',' ...�_ '_, "�':"',:••�. :.',::.'.', ,...' _
Organizaç'ão Jorny; do já montado 'na fábrica menta em fator de valor Pelo pl"esente. edital são convocados I os seRhores

.. ' <�;c.t:<,': "�!� j'1\\,,�U" S(a:;' "dA.... :Pa.r'naval- , "-Em .....faee dos .e�ç�!1reci-;: .sôbre uma base' de aço la- ponderável tanto do ponto acionistas. da "Fál:>rif'a de Rendas e Bordados Hoepcke

�'.r>" ." ª-"Xjf 1:1''11'''; 'IIJ, " .V"�,,"- t' :w:a""'" e,'· ""
.

I' t t'
. S "A" s" bl'" I t d'"

�. r J,?, �<'� �'<�: , �;'\', ".� f ,.,'
'.

< '� r,,','
.' ".�',. l;nel} ?& /aClI�a .{ lec�'�l �'- �s, ,minatõ "�'onfóffuê�'Se-tJidic� (:: V.IS, � , eC?LC?, ,�<?mo, eco- . . a e reumrem '-'ID. assem ela gera ex raor mana,

� ,'_� -"<i '_. _' ,:�'tj�'$.j!,;,f nD�l:lB'�L 'J _.� li ", ,1P.F0p�stas l�ós. ''fo.rnf��dofeS' na;' t�s.ectioI). t,3','--,y '��0.u11-. nomlCO e fmanCeIl'O,,: nem. que .seI�á r��alizada '1� dia 29 de março, às 15 horas, na

,

.. ';" �_ :<'):1" :11:Q:W. ,� '

••,·�t \litád�s'.fiê'a,m Pi>Ii1��rrt.�·-:.' tiu,g ':bliJe!t �d:o' ca:tá1�,g:o só l�v� em f0l!ta a ne,cl1s- 1;ede social, à rua F'f;>l;pe Schmidt, nesta capital, para de-

,
"

.

DQd'8��Pib"·"8':rl.·
.

�.'

.

.

�

..
-

p-. t' 1(: ··.·:�/é·:c��e��f!zadas �?' (fl'l7�4�e' �ljiqu�hla "S 16P,W �i,d,a�e de umais9�uç�0 ex,e}_ liberarem. sôbre-'ã,3f'g'uil}te' ,

.

'<;
• li .'1 • �.; _ it'SEfjuet .;Jr:. -, �/' � _:. Cu' in"" li'

t ..jal Tlíii'-',
qUlv�1 CO� jUl'gencla I p'�i '.'

..

\, ORDEM DO DIA

,I',' ',,� .t:'. t_;:1 ':116d;
.. " ·�."À'�-,· -.:� tç�'?)e.OM��OiQ �.�ftij��_. ,)llt�iori:

. ç,.,�,;w�,,� "t�

'5ll<�!\'
,o .�l'd�l�� ; de e.net�i�' : ,']):Refch'ma dos 'Estatutos Sociais

c.. /)
," '::-'" � ',111,';' ,8U:6" I,:, l:w".., ,�, .1t;'\<::�1t�� JYI�t�x lfT�AI ",. 1;�1llb pe'. {a():,',tn� ,<.de·�jl!�n.:'1t��: 'f':,.�

c, i' ,. 2) Eleição d� er.rgos vagos da Biretoria

.,) ) ._:::.G')1�fbr'��,i0ta ,J'ot,iciàQ{), rea��JzõÍl_'sé., n� noite ue 11 :'� Fmaficlament�:
'

Ass� os ld'f(dez) grup.º,s
. ,,�ndo ve�amos: 3) Outros asst:n�os de interesse da Sociedade

í
.

te:,ç�/êI,rhu.,l·��fi..1a, ,;;;a ·�ef1.�tgo S��be,,12 d':, Agosto, o s.or- I
.

a) p.agamento de 15% de ppderao estar em fun�l�- 1
E'

Preço.
'.

",'
.

cu,
."

Floríanópolis',. 27 de. fevereir.o de 1957
.

. _< i�l�.:.�utl1:e;- 'J,s corn-p:r,1�or�� dq,·cor. .rélJ��, mes, dos famosçs T . sllln;l na, encomenda; natnento dentro de 220 dIas,: uma das p,lIopo�tas' >,
• �?d()lfo Sclieldemantel - DIretor-presIdente

•. ,��'r:� ,tf!���f�.�.d:�p���n�lt�.�ô�����.�a��,�:!�� �i.·���or �,.�r���> ,/, b? _r;::r�,e��oc·u�:nt!:�e 'I {:t�tadr��::s����ari1� P���dcÓ�/ �a;s��::sJe entregá'e i�n ':;��é·-rüB -fwf-f�íiÊ-'OlJl1rB-lfo�'
.

/ ,: . .Q!;S.o·rtl�lO fOI.!l'ealcul-;Clo peran�e regula·r .a'ssIstencla eIl!barque; maIS de 7 (sete) meses, tagem:
.

.

',. � .. tendo ·sido. í).l�emiaita. a E�ma. S_enhora Dona' Oscarina ç) pagamento .de 60% em 'consiíderando-se 150 dias Os conjuntos todos só es- Após a apuraçào final Jas candidatas a rainha dos

), ��: JJa�.js.§9: I'fn�i�;,r��;�(.....n;te néilta Capital" à Áv. Rio Bra.n-
.

9· (nove)' llrest,ações p�rà .. entrega, 30 dias: para I tarão funcionand.o em 15 "Foliões do Clube 15 de Novembro''''ficaram 'assim clas-

, '
. .. .

.
.

.

450 d" !Sificadas as concol'l'�'lltes.:

ó:-:,'i?;� l�8;j� .�l�. a.s.s}�}:E\r�/o-�?rtup.idaste, d,e, conhecei:' o," '�emestrais, vencendo� transporte' e quarenta dhis meses ou
." .' las.

'. t;'''��,1;�;:,4a",l'v:�0 e.a'rnáv�l:.d,tl..mun,dó.· .; .. ,

se a, 1.�.':.12 �doze) me- para' montagem, . [3 - Matenal.. : ,

1° lugar - Ma/Iene Rodrigues .' ,

<. � C911�;raíul,aIDQ:c'n-c,;s.:.,c9m, a 'ln:rP')r�ante indústria na- ses apos assmatura do Êsses prazoS se entendem A proposta
.

da Matex e 2° lugD,r - Lenh' Gomes .

êio'n;at� �tgFlfotora·,��"t���iht,etessãp.fe;\eoncurso e com os contrato, juros de .6% para.os grupos com. gerado- para o fornecimento dos 3° lugl!.r - DlIl�enir Matos , , ,

::Sstab.e]eemlento� :':\ Modelar'" sua distribuidora exclu- a.a. (cartas· de 18-1-1)7 res de 6600 volts. ' motores "MAN" e gerado- 4° iugar - Cla!.1!'1ete Nunes .. ".".,

S-Íya ll€stá:' C.I1'ItitaJ·pelo- �x�r�6r.dinário
.

sucesso a:lçan- . e 22-1-5'D� No Caso de geradores de res Siemeús que serão aco-
50 lugar - Rb,1 Paim .

"c���O',,�pl Sll� bdlhml.fé iniciativa, • .
'\2 - Prazo de entrega: 4160 volts o prazo ficará piados, para constituir o

6° lugr.r - Inc!tir Matos ,.", .

,

.

; ·l"A. Exrna. �e?hQm O�catin� Camisão .Pirito formula- Apronta:se a possibilida�. àntecipado de 30 'dias po- grupo ger�dor no loc,al da

V'
....

d
.

.. mos·.no.s.sas fehcltaçõ'es ·POr sua sorte alcançãndo uin dos de <,de reduzir para 6 a 8 dendo a Central Diesel Elé- iUsine

en
'

e'" ;.,!Jl;êmios ma_is i-n·vejad�s ..

'
.

.

.

'. '�', .

.

'. meses' o praz'O inicial. de 9 trica estar em funcionamen-, Essa a razão pela qual o
.

'

.

.
"5e

",,;. �",?a.da � ..ext.r�O�'J:náí:ia .repercussão que alcançol:l' e ,a 1Q m:eses. in·d�c.ado para o to' em pouéo mais de 6 me-I pra�o de montagem é tão

. o ·ex�t0... ob-t!.do, conL'l.!!los que A Modelar em breve pro- lote ,de 7 (sete) ..grupos, ses,
' longo..

" 'l?orp}.p�:e �o ,�os:so J)iJ.\)lico -q,utJ;os -concursos, mantendo-se o inicial de 4 4 _ Preços: ,

4 -_ R�t�ções: .

Por motivo de, ',,;agem, e prêço de oeaSlàO, u'a

"

\�c�,:'�D"':'�I<'u'- Jna'-
-, 'Tr'a�\tal�f"s'ta I'F::e�:��::�e :�::�::., d;ii.�.:.�:�.!;i�)(,:.��:�:· ���::;;�p�::�::���;:.� q4li)'jn�ê�,e eCOt:��:�: �e.tvé����:m�iom���!:�����la'"

-

"
"

Fica reduzido o ,prazo de e hum mIlhões novecentos e 300,
_

Menor prazo de entre-I acima é nossa oninião que

,
,p f 't d d t ga total - 4 meses; ,�, seja �d.qliirido � material

" , ;,.,
.

.
.

., montagem do 10 conjunto oitenta e nove mil setecen': ara e eI o o,' esgas.e 5·)
,

,
,

U
.

.

�
,

d' t
.

t é
Menor rapide� na con-i ae-ima indicado, fabricado

"

,_ para 1,5 meses ao envés' de tos e sessenta cruzeiros e o mo or o que Impor a_ a
I

" ,
. ,

.'
2

.

.

I l' d d r d'
c usão do fornecimen- pela General Motors Cor-

••.

'

"i. .,'. }!:Ínbarcou p�I'a o Rio, após demorada estada entre' ,5 mes�s; os três
_

primei- sessenta centavos) para o I v:
OCI a :. mear o pIS- to; poratioR. r-

.n'o'g-., 'o 'Sena,dor Saulo Ram
ros cGnJuntos eat.arao mo,n- caso de geradores de 6000 . tao. que e ,Ig�al e.m moto-

6) M
.

f 'l'd d'
.

os
I d

- ,
.
alOres aCI 1 a es de. O parecer acima é dado

'.'''
.. , ..

, ',o '.; '.
.'

,

.

'
'

.•.'0.' _:"__'

,

tados em cêrca de 3 (três) volts t
res e rotaçao 'maIS eleva-

. '.'
'd montagem - unidades Ue conformidade com 'as

l,'''' ".:, .-Q sr .. Àtalib� Neves, Delegado do Instituto dos
mêses.

.

O preço poderá !:ler di-) ,.a,. \ motor gerador - aéo� nossas atribu1ções, cons-

.,.M'a.rítimos, nestã.'Capitl:!-l; vem: imprimindo uma -orien-
Os restantes 7 conjun.tós minuidú, sem qualquer re- .5 - O sIstem,a ?e res-

ph1dos na fabrica sô� tantes das letras a, d e f do
serão entregues em 6/8 mê-' dução (ias quantidades do fl'1ameRto em, CIrCUIto fe- •

tflçã@n€§sa.auta.rquiaquemuitotem'agradadoaope-ses dados como concluidos material, ofereci'do, 'desde c,ha,do, no ca�o em apreç,õ
bre ootrutura de aço;' artigo 25'0 dos Estatutos em

rosa claSSe de filiados.
.,' d t t- I d

7) Menor 'prazo de monta- vi2'ôr da Emprêsa Sul Bra-

___ :0: _.__
. ém 4 a 15 meses contados que se c-onsidere os gerado-. e e cus.o ao.e :va o que .,

t
' gem - 12 (doze) ,dfas sileira de Eiletricidade S .A.

! \
" da data do .pedido e com- res de 4160 volts.

se �rna n:.nprabcavel ap.ré- '

Em sUa'· esta:'da em ItaJ'al' Sena" CIG t· I I para cada cOllJ'unto de JOil1VI·11.c, 24 ,de Ja.nel·r·o
,

.

. ,. o uor ar os ornes :putadó 1 mês para trans-, O suprimento da energia" sen a- o como vantagem
: de Oliveira' foi alvo de :várias homenagens. No PTB po�te,

'

gerada. pela' Central à rê- .'DM 7.9..250,?0 por unidade
3 grupos geradores - de 1957,

'tendo à frente o" pre"s'd nte dE'�' M··' 1'·
..

d
decorrência item prece-, "'Ia' rl'o Catta Preta

.

.

. 1 e a XeeUl>Iva UU1Clpa ,'" ,� _ Preço.: de de distribuição terá que
ou seJam cerca e"".,..

dente:
.

1Y

Sr. AMon Fóe�, Q ilustre' m.ernbrG da Câmâra Alta fói .

Pa.ra. 10 (<tez) conJ'untos ser feito na tensão de 36000' G�$ 800,000,00 (oitocentos 8)
•••••••••••••••••••••,

entusia,.sticalPe.nte aplàudido.
. ,

,.' mIl cruzeiros).
Menor prazo para que

___ :0:
propostos o preço de .,... volts, o que necessària-

Os demais itens das van-
a General' esteja' con-

Cr$ 72.297.029,20 (setenta e mente obrigará a existên-
tag�ns apontadas pelos en-

cldda e para que'Join-
.. Q Dr. Acácio Gariba1cp San Thiago, l'mesidente da dois ml'lho-es dl·lzen·to 'cia de uma sub estação ele- -

Comi:;;s.ã0' ElÇecutiva Estadual do PTij, continua dando.
s e no- genhe:.r6s não tem

--. ville passe a ser supri-
,venta: e sete mil vinte e no�' vadora- da corrente gera-

maIor dó d
.

1'0000 KW
,expediehte' diariamente na sede do partido onde re-

' i,mportância
•

nem mesmo
." e maIS. .

., > .

_ "....' ve' cruzeiros e vinte centa- dão substancI·a..
- .7 meses;

cebe dezenas de cOl;npanheiros e outras pess.olÍs que vos) O r
... , Ê' :ndiferente elevar-se

fI b d' t
-

'. peço po",era ser . Em ·f:a.c-e .da"anáII'se feI'-
a. peru em us�a e ms ruçoes para o próximo pleitô diminuidQ considerando-se e�sa corrente de 4160. volts '9)

mu!.àicipal no interior do Estado. (.adiarn.ento '-carta 18-1-57) par 36.0ÓO volts.� O preço
ta acima� consideramos que

" '. . .

_'_._ :0: _._.._, as seguintes reduções das do transformador é pràti-
o material proposto pela

. ",
. Ee.tre .os pescadores .há

.

grande ,satisfação p,el!J' ,quantidadas do material �-amente o mesmo, �.e��,'a�o�otogr:ra..ddooreBsrasdiel 10)

lnterêsse tomado pelo �nador Saulo Ramos, no tocaúl'':" . oferecido: Assim, optando pe1a ten-

,
'Irea Escola Proli�sjonal de Pesca dó Ribeirão.4a Ilha; a) Redução de 10 para 9 são de 4160 volts o preço

4160 volts, ao preço de

, 'q'u�'l'Ierã ampliadà, instalaàa, para desenvolver �·má. ..

t doi mesmo·equipamer..>to se-
Cr$ .52.309.769,00

. '.
. ,

,
conJun os; é O que mai.O:res convénie�n-

x�ma atividade, mercê. dos esforçoS' d,o parlamentarr pe, b) EII'mI'naça- d d' rá de menos (apg 2�
.

,
.

,
'

o· era' Ia- ' I ••• ,

cil1s e vantág'e'n's apr'esenta
_ t.ebista.. qu.e co.ns·eguiu. um....a ve'rba de 1'5 m.,ilh6e.". de c.ru- dor b t't

'

d 220 000 00 'a
.

.

" es, su s I um o-os ;, . , . " , , . , , , , "

a "'aber:
'

.

.' zeiros no,Orçame,nto da União; no co"rénte ano. por tôrres d f' Cr:$ 9.680,000,00 num total 12)

_:._
.'

' '+', .

.

e 'res rla- 1). Menor .preço 'de aqui-

P
'. .' . meuto; reduzidõ p�ll'tanto a",.,.. .

,� Ú'

A',R 1:1"( I' P A. ( A--O� c) Red,ução do montante Cr$ 52.309:760,60.. "-2SIça01'-;- :r$ ... ;,'.... 13)

d
.

.... ,309. 60�60.;
.
, • ,.

e peças sobressaletl- III. - ORGANIZAÇÃO. 2) Menor invest'l'm'en:to se'
. Manoel ,ferreira de Melo e sra, participam aos seus tes; JORNY

"

r:ar�!\tes e ,pessoas 'le stfas relações, ' o ',fia:sdmento dia: d) Redução de acessórios 1 _ ]<'inanc.iamento:
refletindo- n�s tarifas

nF n� Mate.rnidadr Arna:ldo'Moia�s no' Rio' de Janeiro' ,tais ,8) pagamento dé 25% ;�ep�,gC:1:�,.S-��Idor deve-
el'e uma �obusta men:na, qhe\-na PÚlr:.Batismal Tec�beu �
.11ome Ele ��'MEN. 'T;T,fZ�c ". ?'��'�',;I>.......""""......... ,,_•••,.._no, ato da encom�n- Melhores c01(dições de

da; '. linaneian'l611 t.o';
"

. ., 1-,

OSVALDO MELO
AGINDO A PREFEITURA: COLABORAÇAO - A

Cidade: está dia a dia, recebendo um número já .ecnsí- .

deravel de turistas que Se. antecipam aos festejos. car
navalescos" não' só

.
para obterem comodos nos hoteis

como pa.�a ,gozarem das delícias 4e nossas, p;;ias. Es
pera-se que êste, .0 selja ano recorde-no eompareeíman
to �os f!_Í(e nos visitarão e tudo índíea que será mesmo.

.

assim, pela afluência de, pessoas, e. familias qUe estão'
. chegando -de toda a Pllrte do Brasil, para assistirem o

mai'()!�. carnaval dei ruas e o mais artistico e Imponente
de qüalquer- outro Estãdo
: _-Para dar um aspéto �gradavel à Cid�de, a Prefei�

- I.
.

.

t�ra esta tomando todas as providências cabíveis, não
so na ornamentação da :Praça e ruas principais, a ri:
gor, como tambem enfrentan�o a má vontade de, mui
tos, que entendem não dar sua' eoíaboraçãr, no sentído
no sentido de

..

melhorar as cóndições da Capital.
'Programa fóra. dos dias carnavalescos, a Diretoria
de Obras Públicas e respetívas FiscaÍização, vem, já

providenci!ts mais, necessárias ;00 bom andamento da
. aplicando multas nós proprietários de calçadas aban
donadas como também de terrenos baldios e

.

outras
coisa pública.

'

Uma cooperação dI) proprio povo tambem se faz

sentir, 'cuidapdo de asseio das: ruas, evitando certo des
leixo como o de jogar papeis CI objetos usados nos pas-
-seíos e meió das ruas.

"

. . '.

J

Observar edueadaments os aviso� fixados. nos. [ar
d,ins é uma �érie de outros atos .que não coiúÍizem �o�
á .e!lu_�.a�ã� ponu.ar� .

'

c

:' \�?:; :I}'HIgiene, 'cabe íguaãmente aparelhar-se pará o

'ç::,:��!Yiço''4�� �.�� ,��mvete, quer seja tomando providên
eras .no �enti,tlo ' de. melhorar as condições de certos

tr,e�hi!ls da, Cidade, onde as aguas correm pelo jeito das'
ruas como tambam severa fiscalização nos cafés, ba
do sentir' medidas- .higienicas indispensaveis à saúde

res, restaurantes, etc. onde e� alguns estão se fazen

pública.

','

.

Pelo que escrevem os croníqueíros róseos, o sr.

Jorge Lacerda está com TUDO e não está prosa.

Contratou; com a revista TUDO, algumas pagi
nas dé propaganda das suas "realizações", entre

as quais incluiu a distribuição de adubos que já
analisamos - 'e que despertaram boas gargalha-'
das no povo.

Na capa da revista apareceu, em cores, ore·
trato de S. Excia.

A publicidade, não o negam, foi paga. apesar
de ,OS dados nela contidos serem os mais negativos
como ficou constatado no caso d�s' adubos e se:
mentes!
° retrato, dizem, FOI DE GR�ÇA.
A primeira desculpa, por aqui arranjada, foi a

de que a revtsta estalva publicando os retratos de

'todos OS gov-ernadores. Mas, logo no número Se

guinte, o retrato foi do -sr. Draut Herriany, que
não é governador! .

como essa não pegasse, veio a outra: a gratuí
.

dade do RETRATO! A publicidade interna foi paga:
a externa, de graça. Esta não entrou no preço

daquela!
Muito .. simples: o .retrato ficou no lugar do

.

preço e o preço no lugar do' retrato, de acôrdo com

a regra latina: res cedit in pretii et pretium in

loco rei!
I .

Ou então aquele outro principio, sovadis'simo,
pela qual o acessório pertence sempre ao princi
pal: aeeessoeíum somper cedít principali!

No caso, o retrato era o principal;..,os adubos,
o acessório.

Não está na cara?

1.405 votos
1.022 votos
551 votos
522 .votos

.

488 votos
323 votos

má-

REV. PALMIR�}ANDRADE
Proeedente de São Fran

Sisco ,do Sul, onde exer,ce o

Pastorado na Igreja Pres
biteriana Independente, en

contra-se nesta Capital ha
. (

. ,

dIas, o nosso prezado con-

terrâneo Rev. PalÍniro Fran
CIsco de' Andrade, uma das

eXPTessões moças do' Evan
gelismo Nacional.

O ilustre· visitante ocu

pou o Pulpito da Igreja
local, à Rua João Pinto m:.
37, devendo ocupá-la ainda
no próximo Domingo, no

culto' noturno que se rea

lizará às 19 horas e 30 mi
nutos, trazendo oportuna
mensagem de elevação pa
drão espifitual e moral.

O E$TADO formula os
. melhores votos de feliz

da forma tada em nossa Capiúd:,

Material suportando so

brecarga de 10% dq
rante 2 (duas) horas;
Resfriamento .por água',
em círcuito fe'chado -

radiadores;
11)' Material sobressalente

fornecido em quantida
de; satisfatória;
Stoc_k de peça�s, do b
bricante, no País.;
Assistência técnica e

operacional'da General
Motms do BrasH S. A.,.
substituiria do filbri
.cante Genel;al Motors
COfporation, 'Ne'w Yórk,
U, S,A, í

"'fi'u;ndall1enta:do'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVENTURAS DO·'·ZE-MUTRETA
/ -

'

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

1}

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

o SENHOR JA VIU a maravilhosa variedade dE

ternos de verão recebidos pela' "A MODELAR"?

'O SENHOR JÁ 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",
"WOL'LENS', "LA BALLE" e "CHESTER", cuja venda
é,' estatisticamente. ;. maior do país?

'

Que mais de 7G% de Senadores e Deputados Fede
raís vestem a roupa DUCAL?

Que essas marcas são, agora, exclusividade de "A
MODELAR"?,

I

-
..

O sENHOR JA- SABIA que durante êsses dois me
ses (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser com
I,radas à vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE
LAR", que é aliás G mais antigo do Estado, com 10% de
., batimento?

'

ACEITE, UMA SUGESTÃO
Faça uma visitá, hoje .mesmo, ao 1° andar de "A

'\'lODELAR" e será atendido com a expontânea cordialí
'

...ade que é alí uma característica tradicional.

SONETO "O Brasil contribui
RIO, 28 (V.A.) - ° Minis' -h. '

tério da,Fazenda, ao transmi - --"'!".....--_.....-�-- _

tir processo ao Ministério das
Relações' Exteriores, no qual
o sr. Jorgé Mejla Pallfcio, Di
retor Executivo do Banco ln
ternacional de Reconstrução
e Desenvolvímento, sugere a

participação voluntãr'ia 10
Brasil para a constituição de O famoso carnaval bra- 1 nacional que se eelebríza
um fundo de dez (la) mi- sileiro _ festa popular que I ram pela animação duranlhões "para as operações íní- maior número de turistas te a triduo da folia.eíals de limpeza: do Canal de �

Suez", sfilici,tou a audiência atrai anualmente ao nosso "

'" 'No eonJ'unto da ínteres-do referido Ministério a raa- país - está despertando,
peíto do assunto. em 1957, invulgar interesse sante propá.ndà turística
___ . nos Estados Unidos, onde. que se está fazendo do. car-

- x _
ARMAz-t:;M 'milhares de norte-america- naval brasileiro nos Estados

Então vejo a vida que por ti foge estranha, Aníversariou-se no dia 23 a graciosa menina Rita Venc;e-se' um afreguesa- nos .preparam-se ativamente Unidos aparece, este ano,
I': mil vêzes maldigo o amor que me acompanha de Cássia Viégas, filha do - casal sr. sra. Fernando B.

do armazém de' secos e mo-I para participar- dos alegres como novidade, um vl#1toso
Pela tua {ança aberto wn chagas' de martírio. Víêgas _ O colunista deseja a Rita e seus .pats since-

lhados, situado à rua Ani- folguedos de Momo no Rio folheto colorido dà VARIG,
-- '0'--

- ras felicitações.
'

G íb ldi 4 F T d J
.

FI" r explicando ao peyo da gran-
A N I V E R S A R I O S·

.

_ sta . Q:17lvl'a Gouvea - x -
ta art a I, 8. aCI íta-se

I
e aneiro, orranopo IS,

de .ação amicta do norte0'" pagamento. Tratar no mes- São Paulo, Recife, Salva- •

- sr. Amim Abrão Salun _:_ sra. Antonieta FreYsle- O clube XII de Agosto, elegerá em a noite de domín-
mo local, com o proprietá-I dor, 'Pq'rto Alegre e_ em como se deseavolvem aqui

,

b 1\,r it go, 110 grandioso h, s+le carnavalesco a Rainha do Car- '

r os bailes à fantasl'a os ma-- sr. Ivo Silva enjaori z. '}
rio. outras éidades do território '

- tenente Paulo
-

Cardo- � menina Inês Faraco,
_

naval. . _-, gníficos desfiles de blocos,
soo -Prof. Emília Boos. I -x-- _.;,.......,.---.--._-.--"';,.-v--.--;:.::,..,.-- ,.----- carros ale,óricos, jogos dé
_ si'. Miguel Digiâcomo, jovem Ruy Hermés da Encontra-se em Plortanõpolís o sr. e sra Nery Car-. M;rilY :i);;;k�;;;i��" ;a-;id;�;ntt��;;a·:'ii-d;cii �m confetis� serpentinas e lan-
_ menino Antonio, Rogá- Si�ira '-', valho, simpatico casal da sociedade lageana --- O colu� comrimhia de seus pais. , '

' 'ça ..perfumes, ao ,calor dI)
rio Evangelista, filhinbo do - dr.'Valério Konder. nist� cumprimenfa desejando-lhes uma feliz estada na

I
- X --- ritm� oontariante das es-

.

sr. Antonio Evangelista e de ,- sr. Alcides Coelho. Cap1tal., -'
� " 1 !;{arcou casamento c�m a ,s-rta., Maria de Lourdes colas ,de sa�ba., O prospec-

sua exma. d. Rosa ;Evange- - sta. Alzira de Anarade _
'

_ x - i Dias o sr. José Siqueira de Assis. O colunista cumpri- to, em questão, comple-
lista. Coelho. _

Em a noite d� domingo_ no Sabino's .Bar, acupava � I
menta éom votos de' felicidades. mentando o convite aos tu- -

,_ menino Charles Rober- -- sra. Hilda Silva Spoga- mesa a9 lado do �lfúO ver�elho, � �as�l Paulo J. Med�l- Carnaval de n\áfi'caras será a decoração do clube ristas americanos, fornece
to Demaria nicz. ros. A sra. Madell'og, naSCIda (Llh Plta), com multo' XII de Agosto ainda uma série de outras

gôsto usava uni vestido em cristal vermelho, que real- _ - x: __ IÍnformaçôe!! rélacionadas
çou �ua beleza, simpatia e elegância. Noticia desagradavel ,aos habituês" de SlCbino's Bar com a estadia de estrangei-

-

_ x _ _ O agradavel e fcolhedor ambiente permanecerá fe- ros, esclarece médi_as paraMaria Luiza 'Ca�minós, meiga e graciosa tem sido xado duranfe as- folias de "Momo", Na proximà 5.a-feira hospedarem, fala de clubes,
vista sempre,muito bem acompanhada _- No ultimo do-Il'eabrirá com mU8!�as melodiosas pelo melhor pianista. ,boates e rest�urantes, ,e �u�Ulingo pal�strava s�riamente com o sr.' Elias Medeiros no rio ano. I "

:gere ,os mais belos passeios
'Sabino's Ba�.

-,
,

,- '.' I "'" x --- ' a lugares pitorescos e cida-
des do' intêtior. -----.,,___

o casal, sr. e flra; dr, Aujor Luz recepcíonou em

sua confortável resiúencta, um grupo de pessoas amigas
com um jantar americano, festejando 9 aniversário da
sra. Lalvia Pain Luz A elegante sra.. que é uma das,
"Dez Mais 'Elegantes da cidade, fazendo juz ao titulo,
usou nesta recepção um modelo "chemesir" em algo
.ião branco � o colunista deseja à sra. Páin Luz, os

melhores votos de feJi.ritações
. �

.

-x-
_

No último sábado, jantavam no "Rancho da Ilha", o

Presidente da Assembléia do Estado e a sra. dr. Paulo
Konder Bornhausen. Junto ao sr. e sea, Paulo Konder
Bornhausen notava-se um casal desconhecido do nosso

'Society"
•... t\-���-�,·'·,.!'r���f_. -a- ,�;>.;.:

I
..

Elza Mariá Guin-arães encontra-se em nossa, cidade
- A coluna socla' deseja-lhe bôas vindas.

'

Ermano Varaschin

Enquanto meus anos se furtam e me entontecem,
'I e entrego o rito 'lrd-igo e ; rude desconforto
Dos leves passos, que me sabem como morto
F01� te querer em fr:os sonhos que me. enlanguessem.

Tristemente passam os dias que se esmaecem,
Pelo virginal amor que me sinto absorto;
E tu não percebes êste meu desconforto
Feito dêstes anos <lll" togem e me entristecem.

Só quando do vento teu soluço conheço,
Que põe nos ares, fJP10 amor que bem mereço;
Te vejo' por mim morta à ardente luz d' um círio.

o habito ,não faz o monge, m!ls o custume no

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

-

As roupas Im,)erial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O SENHOR JA SABIA que na "A MODELAR"
pode-as cOlllpr�r uma bôa camisa esporte, por Cf" ..•.
f,'�,OD _' um. terno de linho, por Cr' 1.050,00 .::.... uma boa
C� Iça de liiití� por C 1:$ 420,00 e um paletõ de schantun"
por Crt 280,00?

o SENHOR JA SABIA que também ell) ..,alet6s, ,câl.
!}as e, camisas esportes, em conjuntos Sata(Ollll'; e tam
tém em' artigos de praia, para homens e meninos-, "A
MODELAR'; possúe agora, no l° andar dt! seu J!}s�bele.
clmento, ur�a enorme variedadé e, por prêÇ08 que 1).& _

verdade deiafiam qualquer concorrência?

'�

, -.-
... ,;
•.I� L -e

. J.lOVA·-I)�', '24 (VP..)':�]Pt�1rO .intnlstro r{1s�n But
Ení plena campanha eleitó-' ,�� lhe deu Qe presente no
ral, o primeiro ministro da. �é 1?�ào. Mas à altura de
IA�a, snr. NeMu .viaJou ,ho-, H�«erabe, um dos motol'Cs
je pára, Mangalore, onde 05 se incendiou; e o apa.relho
comunistas são muitos tor-I teve de r�r. uma aterri
tes.. &: fez a viagem Dum a- s.m f�da numa base aé
"ião de fabricação. soViética,l rea abandonada. Nehru nad!\
Ó i}yssion 14 bimotor, que o! sofreU;�, •

v. .:

pr'ial.da I. Carll"" '.._.
. ;0

.:'

JlII, 111l1li.�Dlid'l '

'

Realizando três viarena
semanais entre o.S �tados
Unido8 e o Brasil, com '08
quadrimotol"es Super -Cons
teUations, ê" possuindo eso

-

critórios em Washi�pon,
Boston, Chicqo e São Fran.
cisco, além" de 'sua princi
pal filial de Nova Iorque,
colabora assim a VARIG
com a campanJ;la em que ae

. 'empen.ha o govêrno, visando
incentivar o afluxo de cor

rentes turísticas ao nosso
/

'

país' e, con!'e'lfuênteme.te�
abl"Ír novas 'perspectivá! de
maior _intercâmbio,' com os ,

cenh:Qs :majs_. adIantado.
mundo.

'; (I
..

I
\ '

I
I

\

/'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

.,
.

\
.

Sementes novas e 'garantidas .,_ Plantas' frutiferas, ·ros seiras, bulbos, adubos, etc ..

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

O MUNDO PELO TELEGRAFO Cerâmica UrussanuaJS.I. Insisfe'allÍglalerra
(Noticias da U. P. exclusivo UU inclusive seu presidente ASSEMBL�IA d�'R:\t·��IN�R�1.IJlIlJ.!J LONDRES, 26 (U P)'-

para "O EI;lTi\DO") sr. Earl Warren porque sa-
C O ''''. V·' O·

, ..

'C A IÇ A- O
Continua a Inglaterra deter-

bem de ante ihão que a te,n- '., minada a reduzir suas tropas'
ÇAIRO, 26 _ Uns S.o.soldildos tatívaredundará num fracas- CONVOCAMOS aos ·'srs� Acionistas desta Socieda- em ssrvíçona NATO e na Ale

da chamada reserva, palesfl- so complstoi.A medida con- r'e a compareceren. à Assembléia Geral Ordinária, a manha Ocidental. Tudo índí

nense do �xercito Egipcio tra os seis ministros da cor- I ealízar-se no dia r.e de março de 1957 às 9 horas no Es- ca .que está sendo acertado
atacara hoje pela manhã um _ te supréma havia sido solící-

�
. ,. dI st S

"

I d
.

�
,

.

'

d' Iib qualquer convento a respeí
posto pnlíeíal lno suburbio de tada pela A$"sembléia LeigÚI; .crttórío e" a O�l"'.l a e. em Urussanga, para e I era-

to. pois os ministros das Rs-

M.adi. Forças do Exercito, e Iattva da Georgla, ínsatís-' rem sobre -a rseguint e
.

• Iações Exteriores da União
_ d,.a pOlic.ia Militar acorreram f.eita com a atitude da corre

I
O R D E M D �P D' A da Europa conferenciarão a-

ao local afim de travar eon- contra a s'egregação racial. 1.0 - Leitura discussão e deliberação sôbre o Re-} qui amanhã; Há quatro dias,
. tácto com oa ínsurretos, Fon-

.
.

. latório d:'i Diretória, Balanço, Conta de. Lu- o general Laurts Norstad, su-:
'te.s não oficiais. dizem que .. NAÇÕES UNIDAS", 27 -:._ O

I
premo comandante das for-

morreram. ÍlumerosOil' refu- Canadá sugeriu fim progra-
cros e Perdas e 'Parecer do Consêlho Fiscal, ças aliadas, afirmou que o as-

------.,.._-------�--------------

gl:wo� ,e'Jl'e� egjp,ciós, haven- ma de 4 po�tos para a solu- -.
relativos-ao exercício de 1956.

.

sunto devia ser examinado
dó ,ainda muitos ' f_eridos e ção do problema do Drtente 2.� - Eleição da Diretoria, para o, 'período de '1957 imediatamente. A Grã-Bra-

qu·e, o exe'l'citõ conse"gui'u� dó- M'éd'io que inclue a evá,cpaçã_!l a 1959 e fixação de seus honorários. tanha está decidida a redu ,

minar' a 'situação dépois de israelenses d Gaza e à sua 3.0 _ Eleição, Gf\ Conselho Fiscal, p'ara o per iodo
zir de 80.000 .para 50.000 ho-

uma hora". de combate. Mas ocupação por rorças. Interna- mens ó total das suas .rorças
ao' meio .dia dE hoje a'indn Fionais.-O delegado canaden- de 1957 H 1958 e fixação de seus honorários. de ocupação no oeste alemão.
sei ouviam. ·tiros i)as dunas de 'se sr.. Lester Perason expon- A V- I S O As'� conversações de hQje
areia: proxlrha>a ·i\Jamí. A re- Mo seu plano declarou que o Levamos ao conhecimento dos nossos Acionistas IlU� serâc secreta-s.
SeJ;'va palesttnense; ê· formada problema de Gaza só pOde,rá se acham à.disposlção dos mesmos," no Escritórí., destaI

-----------�

,

(\e re�ugia�os-ara�es·il� zona st� resolvido com a [nterven- Sociedade, em Urussanga, os documentos a que se refe-
�

_:�,ei.�l_e�tm� hOJe ocupada çaO da ONU.
,'� � artigo 99, do Decreto Lei nr ..2627, de 26 de setembro

,

,.

�, > 'i
;.< RIQ, 27 - Enc�rÍtrando 0;- oe. 1940.

. \

.

,

�, HAV��A, ,2�' r 'Ate.pouco tay:o,-cadaiv�r nas escavacõ.s -� Urussangà, 18 ,�e Je\Íereiro de 1957

àe'p�is ,das 11 roras .,a: ma- f�l�as .no que restam d� edl'
.

Dionisio Pílotto --,- Diretor Presidente.'
.!lnª,' 'ó� direto�es de jornais 'fiC10 da rua do Rosar'ín ':13 Dr. JOvelírró Savi - Diretor -Gomel'cial'
inform'ar�m. q�_e·não tinh�qtl' a..ut.orida.des jul�� 9ue não.

Angelica '1'. de Carva.lho _ DI'petor Ge'r'ente.
recebido, nenl:íprila comuni· !paIs .exlStem vltunas naqu:-

'llaçatCofiçiàt §Õbre ,à ;resoln- le local ql!e ruiu precisamen- ----__ o

·;çã�. do plin�st.�rió �xterior a· te há" uma .seID'8:J:?:a a�ra:. '

, -liúneiada. ontem p.elo titular ,�ambem·o(chelrQ caracterIS1:,- Uma das tendencias mais dificieis de acompa-
·

dr. Santi�.o- :Rey 'dé: suspelk -� de,_ cOlêPO� te,ll}. dec?mp03i· nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha
d:eri:a 'cen�õl'li"á Ílpprensa �a ça0 cesou aO,.ser· retlrado a

-

d:"l moda, masculina. "
"

.

-

�

lla'rtir de h"o-je:', ' '.', l!ltimo corpo desta tardc:.
.

_ Porque 'não deIxe este cuidad<. aos exp�cialist�s',.' ." :. ,
' ,

-T.rabalho aS�im fQram_ ef ;.- P A R T I ( I P A ( A- O.

), ATLANtA;' :1 Gê(;�giit;�..:-J �t,uaçlos.. e '8<ll.çoridade 'm·unici· das famosas �oupas cImperial Extra?
.

Siga_ seu corte E 'f'· II '1·
,'.

O.s.:l'ep�ê:sfjl�tfl.P.t�.�: ,r,gi!1.1 Rll;.is :�peEaí'!}'., e�tr�egar "J. ·ep.oUI eu .. 0P!lSaA maq ylelsà a sa9.Iped a ,m erlas, na a Ia xVA,NY LENTZ DOS SÂNTOS
natcât1r�:M" 'a'é'(!i8i ,

' e�'l:l;"t IJrarrsltQ\.pUP�l�;,'�art�; daq,ue� Magazme Hoepcke'.vemJem estas róupas com

q ,.i�p:eachme"nt' de s�i�_ i,!i-j la ru� qUe flÇp,u,I-S1.la�a toda
.• � exclusividade, -'

'

�
i . I COMO, 'i:'talia, 26 cÚ !?) ___';;;',"

E

�es da'supr,em� cq��e â!��lfç,e�ta:;�sema;na'i ',' .
. ,>

-

,

.

r f' � l" r. O opanceler,Korirad'Adenau, ,

SENHORA
"' "

, -; .

".
.

.'

er Chegou aqui de trem, para .' . PartíéJpam aos parentes e pessôas amIgas o nas-

.

� > . '"
.. /"r.;].', "

. (.: A,
..
R·.. N' '4"

'.

\ V "A' L: .

. ,um. p�ríqdo de ferias dê ,três r imento" de., &u�� fillla A�A �ÚCIA,. ocorridQ no dia 18

. • ••
'

..
.

"'-: J._
.

:' .�. .

',.' se�nas. O chefe .<;lo gover_n?1 cc 'corrente mes n't Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

QU''erosene': a DOIICIIIO <' :Ci.UB)1; tmc.R�.í,\rrvo'6,DE JÀNEIRÓ �EgTiiEI- �!sca���,n:r�p��������e ��.al·' .: ".
,

, T(j) -:- GR,ANDES· BAILES CARNAVALESCOS' DIAS r,a as proximas lutas eleito
• '. .' r 2 IÉ 4 DE MARCO rCM INíCIO ÀS 22 HORAS . I

rais em q.ue estará em jogo o

Os pedIdos devfro ser encaminhado� ao Posto 5 pró-' .

\

OS SÓCIOS" DgVEM APR.ESENTAR O .TALÃO DO 'govêrno
__
do seU Partid2' Ade .

ximo,a ,Escola, de Aprendiz!!s Ma.rinheiros ou pelo tele- MÊS E 8ENHOR�.NHAS A CARTEIRA SOCIAL. '. . j�r�e:l��/ez_d�l�raç,oés aOs

ione' '6209." ..
. \

.

, -
,

( .

c e. TI t r o (P o r t a d (\ m fi ia

\
---- -

"
,-.

-._--.

G}JJ. CAIlVA"BO
SEMENTES Ç>E .HORTALIÇAS E FLORES, IMPORTADAS DIRfTAM,ÉNtE VÃ DINAMARCA

DEPÓSITO E ESCRITÓRIO:
·R 'u a' E 5 I e v e'� ) uni o ' .. 58
F L O' R I A N Ó P O-L I, S
S � N T A ,C A T_ A'R I N A

_.
,

\

M e r c a d o P Ú P .1 ic oV ... rejo:
/'

.Ra.cã,o
J

.

•

Ln s ta La d o 'bem .TI·"

.. ",

A floresta significa:
fonte industrial; sole fer

til;. terreno vaÍorizado; pro
teção de mananciais, dêfê
sa contr,a a erosãQ; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessal'lO

ao conforto, à economia e à
sobrevivência do' Homem..

Terreno· no Bairro de 'José Mendes-
.. Vende.se,�na rua São Judas.. Tadeu, Ulll lote medin-,

80 ibx2� �',,�' 'j'. t- ; i"
",; ..

',' .•
' ',/;'.

,

"rr�t�ar:à Av. ;R���ilio :Lu� nO' 22r,: ';
"''< ; ,t .'

.

".';'!.. ;/ :-
• � � l,_' : .. !':

. .'

(adave;res,.,e�joias' enlre' 0$; escom�ros
:.do edifício

RIO 26 '(V A) -'Até a noi: po -do motoJ.1ista oU d!e qual
te d!e �iitem hav'iám sidO' re.: que:� "Outra vítima do desaba-
tirados do:.: esC{)mbros do: edi. menta.

.

fíC�Q .que desabou- à rua dQ: Dizem?s jornais ser cer·

Rosario, 171, oS corpos de Wil to que, ,na outros corpos d�
ly. Deuts'cher, Vitor Engênio b,aixo dos destroços do, edl-

.

Ribeiro ,e G,rajawer Aszmul. tlCioj porque no� local ha um

A' tarde OS bombeiros enCOl1- mau cheiro terl'lvel de corpos
traiam o -documento de/ I· lem decomposição,
dentidade" de Edson- Alves' Mantem-se 'vigilante a po

Menezes, qUe era motorista líciá em virtude de ,haver .nos
de Wi1ly I>éutscl:l!e,r. escombros grande quaritlda·

. -
'-

de· de jóias da firma ·especia·
Os trabi:ilhos 'de remoção lizada que funcionava hum

dos escombrbs continuaram dos pavimentos da.prédio si
mas não foi localizad'o o cor� n.istrado.

Motor iueal para barcos dê �ecre�o' e para ouü'ús.barcos sinílla:
tes,-além de explendido para mNór auxiliàr de' bal'co�' á vela.

Completamente equipado, indusive painel de instrumentos.
Disp&mos para entrega imedIata, nos �eguintes capacidades:

"

P.re'gu:lçà',-<e' fraquezá
'\f-.::':'N- A-D, I-O L '

• ",'
...

'

". . :' MOÇAS DESANIMADAS!.

"00'
HOMENS SEM ENERGIA� "

,

N lia: é !I.i� culpa!' .
/.

.

.

É a E.'.rll'lUeZ� que o dl)íXa-
..
caDsadÓ. p41ido"

com moleza no corpo e "oUlos Bem brilho. I
• A�fr.aqueza�atrasa a vida por,que' rouba
as !of�as..pllC3.<�blllho .. �, -""

....
_..'

V 'A N A O 10 L �
I,

.
.

aumenta os g I ó b u los sanguilleQS e

,
VITALIZA o sangucenfraqu�cido. E' de gosto delicioso e p<lde

ser usado em. tod;s as idades.. '

. ,

"

gasolina5.,5 HP
11 :aP
35' HP ,

50 HP _

84 HP

G�UPOS GERADOR�S - "p, E N' T A" .

80 HP Diesel,
'8U HP" (direita e

103 HP "

132 HP "

" esquerda)
""

" ""

Ãv·i.s'E)'
,_De órc1.em do :rvI,)ns.�n�!Or \ri�ário Gerãl da 'ParoqlI�a

.

fica transferida a.té segJlndª ordem a llllssa �cProcil!são
.

-

de N. S. do Pal:�o motivo' cf!} achar�se !lm' grande énfer-
r..Ji!;larle o. Prpvedol' ,desta Irnútndade:,

.

,',
.'

Consistório em Florianópolis, 14/g/957·
""""'"

9 Secretário
.'

_.�����--- -��-�

Quaisquer tipos pallâ ;entrega imediata - Completos - - Com
motores PIESE;L . '�PENTA"" partida elétrica "-', ,radültor �. ....,... ;

fjltros -,
.

,. Úinque' d� ,oleo e demài� pértences:' a�oplad()s: !di�e�
damente. com. flange elastica á A��rnador de voltagem -
trifásicos 220 Volts com excitador _', .4 cabos para

• J .

ligaçªó e quadro completo de contrôle; todos conjunti>s éstão'
assentados sôbre .longarinas prontos para entrar em funcioná-

. I � .

.'

mento.
'

REV�;NDEDORES AUTORIZADOS l�ARÀ O ESTADO DE
SAN T A" C, A T A Ii IN·A '

I

"
.

MACHADO 1& C-ia. �/A Comér�ie e Agertcias
Rua

.

Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U SlS
.,Cx. P�stal, 3,7 -, Fone 3�"62- FLORIÀNqPOLIS ,I
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PA:RlICIPA(ÃO.

.

. � j

Manoel Ferreira de' Mélo e sra. participam aos seus

l.arentes � pessoas ·lc suas relações, o nascimento' dia
21, na'Maternidade Arnaldo Moraes, no Rio de Janeiro,
de uma robusta menina. que na Pia Batismal recebeu o

nome de CARMEN LUIZA.
.,

.

=----;::-.-._----------------.---_ ... -�-=

�
-

ARY Co' BERRETTA
.

:e.:
. OSVALDINA MARIA PLATT' BERRETTA
rarticipam aos parentes e pessôas amigas, o nasci

.-Dento ,de seu filho MARCIO ARY ocorrido dia 21 do:
wrrente mês na Maternidade Carmela Dutra.

Experimente
'11' '.

e�a .�aoão exfta
'

.. de ",.êol'.u
Aproveite
9s:sa'protecão extra

. contra as Cátles
com a exclusiva

eSpuma de Acão Ahti-wimática

Use dial�mente ...

.e) ti o/ynos·li1i � CREME DENTAL

.. Qg,'lra tômbém em taman"o$ GIGANTE e FAMIUA. 4·A

a
Procura-se para alugar, uma casa ampla, bem

'ocàlizada, '

I
Paga-l;le bom aluguel. Tratar com Arlindo. Francis

co .Philippi, à rua 24. de Maio, 1:128 ou pelo Fone 6207.

'- 'AUlO'MÓVE'L
PR1DÇO DE OCASIÃO

Vende-se um a'Üomóv.el Buick, modêl0 46. Negócio
0!reto.. Também troéa�se por carro menor ou jeep. Tra
tal" com o proprietário na Rua Desembargador Pedro
'�Hva 997. Coqueiros.

DORES nasCOSTAS
. t··.,: o!' _" /.

,
'

, ...
'

.. dO"',,"""",", '" ,.".,. '"".

�
-

"
.

slnáls para que V.S. desconfie dos seus

.,
� ��rins. Estarro êles funcionan�o correta- II..

, �.mente? Por- certo que nao! O ex- 'I \
cesso de áCido, úrico, uma impu�eza fi' ,-...

contida no sangue. deixando de ser I � �
filtrada pelos rins e eliminada pela �
bexiga. espalha-se por todo o organismo. ,=
·Iocallz.ando-se. principalmente. nas, juntas. ° que· oca·

'

Em vidros de 40 siona-todos esses sofrimentos.
e 10e) píh,das � E porque n1:o se livrar de uma v�z de

O grande é mais .
tudo 'Isto 1 Basta.'apenas, que V,S. faça
uso de uma série das afamádas e já mundialmente cohecldas

econ()mico
.

Pilulas. De Witt para os �ins e a Bexiga, as quais lhe
trarã'o alívio Imediato e r'estaurarâ'o a sua ,vitalidader

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para. que a tua bondade não viesse a ser como .que
por obrigação, mas de Iivre vontade. (Filemon 14).
Romanos 12:1-8. ,

ALAN tinha apenas 5 anos de idade, mas em casa,
no jardim da infância, e na Escola 'Dominical, êle ouvira
muitas vêzes , faliu' a respeito de crianças pobres de ou

tras terras, que não tinham alimento suficiente, nem

roupa ou, abrigo auequado. Ele, então,' ficou interessado
nelas.

.

Quando sua professora da. Escola Dominical entre
gou-lhe urna sacoitn ha para 'recolher ofertas, ràpâda
mente foi até à sua caixa registradora, de brinquedo,
puxou a gaveta e tirou as moedas maiores. Depois pas
sou a sacolinha a tocos os membros da familia ,e entre
seus amigos. Sentiu que era um meninho muito feliz,
(iuando viu a sacolhinha recheada. Ele não só deu ale-
gremente de suas magras economias, como também pe- EDITA'L DE CONVOCArA-O' ,

diu o auxilio de outros, para que algumas crianças que
. '"

não conhecia pudessem ser ajudadas. Pelo presente edital ficam convocados os srs. Acio-
Pessoas do mundo inteiro estão dando alegremen- nístas de "Incomape S.A.", sucessores de "Nosso Posto

te de suas fazendas, porque crêem em alguém ou em al- �.A. Carros Diesel", para uma Assembléia Geral a ser
guma

_

causa digna, Elas dão de graç�, compadecidas fie. �,e.aliza;d8; no dia vinte cinto (25) do corrente mês, às
coraçao. E como resultado de repartir com os outros 10 horas na sede social á rua Santos Saraiva n, 840,
êstes ben:_ficios matt rtais, a felicidade chega-lhes como

11.10 sub-distrito dê Ji::í!reito, 'com a seguinte orde� do dia:
uma bençao.

I 1) Suspensão ds liquidação da sociedade e reinicio
O R A ç Ã O . de suas atividades:

nosso Pai, graças te damos por tuas
'

inumeráveis 2)' Prestação ti\) contas por parte do liquidante e
dádívas concedidas '1 nós, especialmente a de teu �ue_' 3) Outros assuntos do interesse da sociedade.
r ído Filho, Jesus Crtsto, que, deu a Si mesmo a fim de Florianópolis, 12 de fevereiro de 1957
que podéssemo's ter a vida eterna. Qu� provemos nossa José Corrêa Teixeira Filho
gratidão a ti por tfda tua misericórdia e bondade, pelo Diretor-Presidente'

.

serviço altruista em, favor dos outros, Em nome de •
Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
"Dai do que tiverdes",

Alice A.B. Hoffler (VIRGINIA)

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARiN.-\
,

.
,

----------�------

«No Cenác;:ulo))
Com a Bibliã na Mão
QUINTA.:FEJRA, 28 DE F1WEREIRO

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

.

nhecimento altamente especta 'izad•. As raupas Im
perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsaveis pela sua confecção, algum dos maio
res tecnícos- dOI eaiz.

CLUBE ,DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO CARNAVAL

Sabado (2) - Baile de abertura no Dôze
Domingo (3) - Baile nd Dôze
Segunda (4) - Baile Infantil no Dôze

,
- Baile no Prâia .

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

15,00 às 20,0'0 horas.

PREÇOS
MESAS - No Prâia - Cr$ 150,00'

.
- No Dôze Cl1$ 300,00 por uma noite
No Dôze - Cr$ 500,00. por três noite
Obs. A mesa por uma noite só será vendida a par

:11' do dia 2 (dois) as 14.00 horas
- Cada sócio só poderá adquirir uma mesa
- ROLHA Cr$ �00,00 por noite

CONVITE

,

- Casal (com 2 .dependentes) - Cr$ 1.000,00 ]lara
todas as noites

- Casal (idem) - Cr$ 400,00 por uma noite
- Individual - Cr$ 700,00 para todas as noites
- Individual - Cr$ 300,00 para uma noite

Obs,- Estudantes terão 50% de abatimento, com

)Jrovandõ�o
A posse da mesa não dará direito à entrada sendo ne

,tessário a carteira �ocial ou o conv,ite.
RESERVA

J

1.0 - As senhas serão distribuidas às 7,0"0 do dia
25 de 'Fevereiro e a ven<Ja será iniciada às

8,00 horas.
2.0 - O pfl.gamento será feito no ato da aquisição,

não sendo atendidos pedidos por escrito� te�

lefoues ou crianças, mas sim por pessoas au�
torizadas pelos sócios.

3.0 - Os convItes obedecerão às' exigências estatu.
tárias 'e só serão fornecidas até às i7,00 ho-
ras do dia da festa. ' , ,

I4.0,- Os convlies só poderão ser fornecidos pel�
Secretária. '

5.0, - O· convi,te não dará direito a mesa que serl!

paga a paJ'te. , tJ ,.;j;1lÍL
D E T E R .M I N A ç õ E S

,LO - E' rigorol>amente vedada a entreda de meno

res nos bailes noturnos.
2.0 - No baile infantil não será permitido Q uso do

lança perfume.
3.0 - A carteira social ou o convite serão rjgoro

mente eXIgidos à entrada. :

4.0._ O baile. do Departamento Balneário :(Práia)
se regera pela mesmas instruções.

5.0 - Os cartões de frequência só terão valor
p�a o Carnaval.

ONIBUS
Para o baile do Práia haverá onibus em horas e a

i ],reços a anunciar oportun.amente.
.

SER.'\.' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O US'o no
LANÇA PERFVMÉ CÔMO �NTORPECENTE (CHE
I�ETA).

/

Vende-se
VENDE-SE VMA BOA CASA; TODA DE ALVE-,

NARI4, ESTADUTIE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA·
RUA MATOS ARÊAS, N0. 511. A TRATAR EM BIGUA
ÇÚ C,OM O SR. ARISTIDES BORBA.

----

FQ�riclldos - ti.,.
. \ 2'- .

_.,
-

I1qrIZQI1tQj' e ".rtko!.
\

•�4 __ .. " __ '

-, ,'o
•

.

Construção sólida, sendo I cllxa interna de CPBRE • -

r revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro••
• Resistencia do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura Pa" U,RMOSTATO•

que proporciona grande ECONOM,JA.
...;',Y,
t

FLORIANóPQLIS, Quinta-Feira, 28 de Fevereiro de ,1957

EDITAL Df'CON'VOCAÇÃO Elagrecer.
Eutrõâicamente; sem dro

gas, sem massagens, sem

aparelhos, sem esfôrço fí
sico e sem sacrifício na ali

mentação, rejuvenescendo o

organismo,
INSTITUTp V. COLO

O Presidente l10 Partido de Renovação Acadêmica

(P.R.A), da Faculdade de Direito de Santa Catarina,
tendo em vista o que foi deliberado em, Assembléia Ge
val Extraordinária do dia 20, convoca todos os memb-ros
da Diretoria Executiva, partidários e simpatizantes, para'
uma reunião ordinária a realizar-se na Faculdade de
Direito, no dia 26 (vinte e seis), terça-feira próxima,
com início as 20 horas. 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. ,

,'iI - Ação de Partldo após. o início das aulas.
?lorianópolis, 22 de ,fevereiro de 1.957.

DARIO DA COSTA
Presidente do,P.R.A. da Faculdade de

"Direito

,.;:Flill:lrt1ItIIJllili
Exma. Srta. Alice Maria
dos Santos, da sociedade

paulistana, cujo organismo,
antes rebelde a todos os

tratamentos, se submeteu, a

conselho médico, ao siste
ma COLó, emagrecendo 45

quilos.
Tratamento próprio e ga
rantido para diminuir em

qualquer idade, 7, 25, 45, 60
ou mais quilos, renovando
o organismo e produzlndo

.

um rápido reequilíbrio or-

gânico e estético.
Diretor VICENTE COLé

Rua Rosa, e' Silva, 170-
Caixa Postal, 5696 - SÃO

PAULO

-.-' I.
,-

�1'�' I"'D� '. �'1'

� ,!.
.

� �.t. 'lJIIIIl
Carlos' Hoepcke S. A.

Comeréio é Industria- '_

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Pelo presente wdítàl são convocados os senhores'

acionistas da "Carlos Hoepeke SIA Comércio e Indús- '/iria' a se reunirem em assembléia geral extraordinária, - t '

que será realizada no dia 29 de março, às 17 horas, na �"
'

sede social à rua '- onselheíro Mafra nr. 30, nesta Ca- �'." .�:')�' .' �
f,ital, para deliberarem sôbre a seguinte: ,� '.''-...;/:.' �

ORDEM DO DIA.

I' SULFA'.G'UA ,A1 - Reforma dos Estatutos Sociais _

2 - Eleição d,� cargos vagos da Diretorla '

'

Hertape
'

3 - Outros assuntos do interesse da Sociedade (foluçjo eoncentradit de .ulf.)
Florianópolis, 23 de fevereiro de 1957 Indicada nas .fecç,õe. •Acelon' Dário de Sousa - Diretor presidente das .ves em geral.

Outros produtos Hertape
'para aves:,..C.orlzave

e Esp!roquetol;AT EN çÃ O,
, ,)

I A Em'preza Grafica Grajau Ltda., sita á rua Deodo-
co19, em Florianópoiis, -fornece, para pronta entrega, o

!Jvro de Registro de Compra e Venda de Joías e objetos
'I'orrelatos, exigidos 'pela Legislação Tributaria, Federal.
Preço; Cr$ 200,00 (Pelo Reembolso) ..

J O A L H E R I AcS

Negócios em São Paulo , ,-- 'n',
•

.". -,..,
.

R�PR, NO PARANÁ E STA. CATARINA

EniO Rosas & ela. Ltda.
'Praça Bar40 do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel, 208· Ponta Gross.
� Estado do Paraná •

! Às firmas conceituadas desta praça que fazem cons

tantemente compras de mercadorias, em São Paulo e te
!\ham interesse em obter os menores preços, bem como

rápidos embarques, oferecemos nossa experiência de 20·
• _

anos. Cuidamos escrupulosamente dos interesses dos co- ATENÇÃO!
merciantes e industriais do' Su1 do' País e garantimos Vende-se uma boa casa,
ctimos resultados. Aceitamos também representações. sita à rua Matos Arêas, n.
Maxíma seriedade. Referências à vontade. Solícítem in- 511, no Estreito, a. tratar
formações sem compromisso de l!ósso sistema de traba- com � sr. Aristides Borba,
lho a Amadeu Palo!joli - C. P. 2702 - S. Paulo.

'

em Biguaçú.
'------��---------_--

ECONOMIA absoluta
-� ..

Grande CONFORTO

" AQUECEDOR ".r�§?:"
ELÉTRICO

� \ '

���.
IMERSÃO e CHUVEIRO

-""", __,...Iii_"_�

Capacidade. 30 LITROS

,. Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido..

• Játo abundante na tempe·
ratura de�jada.

o MlstVRADOR OÁKO. de r.:.� �,
IO!jem instantoneo, permite Q

.maio, escola. de IjrodUQções de

-rEMPERATURA.

�J
.

'� i

a'

§
SIEMENS

GRU'POS
.

A

ELETROGENEOS'
-'IMPORTADOS DA ALEMAN.HA

'AIA GASOUNA OU COM MOTOR, DIESEL

$e ptOaIra um gerador d. confiança, II

",arca , SIEMENS I
.

.

Oferecemos do nosso estoque, para entrega
imediata, os famosos Grupos ElétrogêneóÍ fa
bricados pela SIEMENS na Alema""CI, nal
seguintes capClcidCldes:" de 4 0·15 H. P. e.

1,8 ICVA até 10 ICVÃ.

ManAjo simples, ni6ximCl eficiência ti tradi
cional ql!Cllidade são algumCls caracterlstlcol
que gClrantem. ClnoS de serviço econamico e

livre de aborrecimentos.

OI IIIOtores .dos cOnjuntos são' dCls conhecidos
IIICIICCII "VOLKSWAGEN", "I LO" ou "GOLDNER",
que proporcionClm eficiente. Clssistência técnico

Gtrav6s dos seus distribuidores no BrClsil.

, ara iil;!\Q���õel dirijo·..

Rua Calda J ),mior. 12Q - porto Alegre
"

-,

/

.�..9', .

.-.

-�:�

verlQe�$.é;>.. ,

Vende-se um ;:\m�ckh,'g. p...lllI:' preço de ocasíão; R.
Altamiro Guimarães :1.2 __;" telefone 3Me.

Todo o tecido :�sádO'".n'-as, famosas .reupas Impe
rial Extra é pre-erscolhído, asseguraudo assim uma

roupa Impecável; fl1Ue nâo se �defoima .eom o uso e

veste bem em todos os' tam:uu..s. -

Estas famosas zroupas s'ã" M,stribuidas com ex

clusividade' nesta eirlade pelo �azie Hoepcke.,
Hoepcke.
._------- --_.__.. "'.--�--

...

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

I (CONFO\�,à.soruto
; G�anclejECV,NOAI.1.IA
'�_--'� , " .. ,�--.c- ..

'. i

.-A ,. i � ,.....�

AQUEÇEDOR 1ELt:TR1Co7'CENTRAL
(: \ CapàCidade�
100 'a, 1.000

.,�..
..

.-

" '

GAAANT� O QUE FABRICA
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FLORIANÓPQLIS, Quinta-Feira, 28 de Fevereiro de 19117
,--'----�---.-_._-- '---'(�'.;---.....-.........---�-::71-.iiii&ii2iJji;i4i.;;:I'M:----
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�, "[1 ,I: 5, ��A�(]
'\In"

-, i 'MULiDO' CAMPEONATO BRASILE���
_'=" N •

RIO, 25 (V. A.) - Amea- CBD, pois
.

as filiadas, em

ça de .:t!acassar a nova I sua maioria tiveram prejui-
. �

formula do Campeonato zoo Os paulistas campeões,

_,---�:;;",......_---""';;:""'.... ":;:JIIII n I c:.. •
Brasileiro pois" Rio Grande I tiveram 1.200.000 cruzei-

•ATLETISHD·REn • ..a IASOUETEIDL .VI tA do Sul e Minas Gerais já ros de deficit. Os cariocas,
gritaram, achando ruim .. :' I vice-campeões: 70'o,000! ...
Já os paulistas e .cariocas Pare'ce que a, nova for-

, também acharam a. co,isa mula. ·do certame nacional

���:T����CANO10 Ca Iendár io éIá FAse pl�; �lg�ém 'u"ou foi a ���.�.i durar muito mes-

;:!;��ãf��;2!::��::: pa'ra. 1-�5..., 7'
VAI RETO'RNAR AS' LIDES CICUSTICAS

indagando qual a data da .':ti .0 CAMPEÃO SAMUEL SANTOS
es.tl·éia da s�leção brasí- PROG�AMA DA ]a REGATA OFICIAL- DA TEMPO- remos ClT � 2.000 metros.

'I

�ell'il I
no Campernato :ul- RADA, DE 1.957. Medalhas d� Prata Dourada, Prata e

srnerrcano, e rec aman o a Bron·ze. '

remessa das passagens pa- DATA DA REALIZAÇÃO: _ 14 DE ABRIL DE 1.957. 'TlJ.çu: - GOV1l:RNb DOO ESTADO.
ra o embarque da .delega- 1(' PÁREO: � Class-e Estreantes _ Iole a 4 remos Homenagem ao Exmo. Sr, Governador
ção, no dia '9 de março. 1 00

.

t de Estado.
P d dí

. �),me ros. ,

o emos a íantar, em Medalhas de Prata e Bronze �o PAREO: _ CLA3SE ABERTA: - Out-Riggers a 2
face de informações que

"
. •

b d L' Tfj.çn: JOSÉ DE CARVA�HO RAMOS. remos S/To - 2.000' metros.
rece em�s e ima, que �. 2c PÁREO: _ Cla8SeNovissimos _ Single Scull Medalhas de Prata -Dourada, Prata e

Federação Peruana devera 20ílO t
'

B
d h

\
d

.
' . t. me ros. . rO.::>ze.

, ar flh:on �cetr, f '. epois ta4e
'

M�{1;!11has de -Prata e Bronze. . Bronze: - INCQ.
aman a, qum a- eira, a .-

Taça: "_ VAD1!:C0.. . :;0 PÁREO: _ CLASSE ABERTA:' - Single Scull

})c!a de jogos. A data de es- �o PAREO: _ Claese Novíssímos _ Out-Riggers a 4 ' 2.000 metros.
tréia dos brasileiros, se- Remos C/To _ 2.900 metros.

.

Medalhas de Prata Dourada, Prata e

gundo os nOBflOS informan- Medalhas de Prata e Bronze. .'
1

,

Bronze.
tes, ostâ prevista para a Taça :

_ DR. LÉO PEREIRA OLIVEIRA Bronze : ..:..._ ADOLFO KONDER.
noiterleLã de março. O.ad- 40 PÁREO: - Chn'3e Principiantes � Canóe 1.000 �o PÁREO': -.C;LASSE ABERTA: - Out-Riggers a 2
versarro deverá ser a Co- metros, remos C/To 2.000 metros. _/
Iômbía 'ou o ChiL�. A íntor- ,�Medalhas de Prata e Bronze. J Mednlhas de Pfata Douradas, Prata e.
mação, devemos acentuar, Brcnze : _ OSVALDO SILVEIRA. BrO:12e. Por ocasião da

demons-,
Catarina e do seu interêsse

não eatâ confirmada. [)o PÁREO: _ Clas-e Júniors .__ Out-Riggers a 4 re- Taça: _ tONSELHO REGIONAL DE tracão do notável ciclista em voltar à atividade dis-
CONTRA 'O CHILE A C/T 2000 t

'

Df "PORTOS Cellmo Montes Zuluaga, sé- putau do todos os certames
.

ESTRÉI
mes, . -. me ros. .;� .' .

.

_ / l' .

A Medalhas dê Prata e Bronze. \ &0 FAREO: ,- CL'ASSE ABERTA: -, Out-Riggers a 4 gunda-feira última fomos promovidos pelo Departa-
Haviamos, redigido as li- 'I'aça ; _ CÂMARA: MUNICIPAL . DE.

.

remo'! 'S/To _ 2.000 metros. -encontrar na Praça -Getú- ,mento de Ciclismo da F.A.C.
nhas acima,' quando pouco FLO?IAN'ópbLIS. Medalhas de Prata Douradas, Prata e lio Vargas o campeão Sa-

.

depois recebiamos um tele- MC(l(' lhas de 'Prata e Bronze.. Bronze. su�1. 8evel'0 dos Santos; o I A notícia do retorno de

grama da France Press, nos /Taça: _ MMóKA. 'I'ronféu. qual, abordado pela nossa I Samuel por • certo encherá

seguintes termos: � o PÁ�EO: _ Clas- P. NOvissimos _ Double Scull _ 60 PÁREO: _ CLASSE ABERTA: Double Scull .reportagem disse do esfor- 1 de satisfação os adeptos
Lima, 25 (V. A.) - É' a .2.ü(lO metros. 2.000 metros. ço que um 'punhado de afi-I do ciclismo, pois Samuel

seguinte a tabela do Sul- t,
Med:dha's .de Prata e Bronze. Medalhas de Prata Douradas, Prata e cionados tendo à f'rente o Santos na qualidade de

Americano de FootbaU: 'I'r ç<:: _ (a ser designada) Bronze. infatigável Reinaldo Pinto
I Campeão

eatarinense e bra-

Dia 7/3 - Uruguai x ��(J Pf ftEO: - Classe
.

N l vissimos _ Out-Riggers a 8 Bronze: Rosa, estava realizando em
I
sileiro representa uma das

Equador. (
.

f ren:u"/7" 2.000 metros. 'i0 PÁREO: - CLASSE ABERTA: Out-Riggers 'a 8 pról do soerguimento do glorias maiores de Santa

Dia 9/3 - Perú x Equa- Medalhas de Prâta e'Brâhze. remo'! � 2.000 metros. esporte do pedal em Santa' Catarina esportiva.
'dor.' Bronge : - EDJ]AR'DO "VICTOR CA- Mednlhas de Pl;ata Douradas, Prata. e

Dia 10/3 - Brasil x Chi- BRAL.
'

,

'Bronze.
�

le e Argentina x Colombia. ...a'Oi.'I.:;'!l .a Federação .. Aquátioa de Santa .Bronze : - HOEPCKE.
Dia 12/3 - Perd' X ·Co-·

'-r Catarina, I'. -. "n1.1í:t.'l a Federação ' Aquática de Santa
lonbía. ! HORÁRIO: - Ésta ia Regata Dfícialda _ Catarina

.

Ch�l�a e,l;fr!su xA�gq����:' x f !emnorada de 1.957, terá 0., seu. inicio I _

TODOS OS PÁREOS CORRIDOS NESTA R�GATA
as' 03,30 horas, para a "Largada" do

I SAO DE "CAMPEONATOS". ;..
Dia 16/3 - Perú x Chi- pr imoiro páreo, os demais com interva-

.'
HORÁRIO: � Ésta -Regata do Campeo-

le.. los de minutos entre um e outro. 'nato Catarinense de Replo· de 1.957, te�
Dia 17/3 --Argentina x

J rá seu início as 08;30 horas para a "Lar-

Equa',dor . e Uruguai x Co- PROGRAMA DA 2a REGATA OFICIAL DA TEMPO·
\ gada" do primeiro páreo, os demais com

:lombia. fiADA DE 1.957.'
I

intel'valos de 20 minutos entre um e

Dia 20/3 -'-:- Argentina x outN.
.

Uru.guai e Chile x- Colom- DATA DA REAlIZAÇÃO: - 16 DE JUNHO DE 1957. � Secretaria da Ffderação Aquática de Santa Catari-
bia. Em homenagem a!> Contra-Almirante Alberto Jorge na em 12 de Fevert'iro de 1.957. �iHl��I'�;J.L,_: "�

Dia 23/3 - Perú x UrU- Carvalhal, DD. Coma!'dante do 5° 'Distrito Naval. I" Joãp Leonel �e Paul,a
guai.

_ I 1(; PÁREO: - Clas5e Aberta - Out-;Riggers a 4 remos
'"

20 Secretário
'Dia 24/3 - Brasil X Co- C/To 2"Ll00 metros. I

lombia e Chile x Equador. Medalhas de Prata DouraQa, Prata e __......,.---------------

Dia 27/3 - Brasil x Uru- Bronze.

guai.
,

Taça: � ALMIRANTE BARROSO.
Dia 30/3 - Uruguai x H0mC'nagem a Marinha Nacional.

Chile e Equador x' Colom- INT�RESTADUAL
bia.

'

20 FÁREO: - Cla'1se Estreantes - Iole a 4 remos. - '-

O São Paulo, fundado no' me, paulista nada �enos de

Dia '3/4 - Brasil !X Ar- 1.000 metros. I

I dia 25 de janeiro de 1919" cincos vezes. Em 1935 fez

.genti:l.a.
'

, Med�lhas de Prata e Bronze.' 'conquistou seu prime.iro tí- 9; em 36 fez 28; em 37 fez

Dia 5 /4 - Perú i Ar-;, .
,

Taça: - SULACA� � , I tulQ de campeão paulista ln; em 39 furou as rede'S

gena. "J PAREO: - Clmve Aberta - Smgle . Scull - 2.000 de futebol no ano de 1931. 32 vezes e ·em 41 marcou

m('�ros. 26. Servilio (Corintians) foi
MftG:llhas de Prata Dourada, Prata e * * * J principal artilheiro em

Brom'e.
o

O maior' recordista· de 15, 46 e 47 e Romeu (Pales-
Taça: - (a ser designada). tentos em jogos do Cam" era) em 32 e 33.

'

INTERESTADUAL peonato PauHsta de Fute- * * *

.,1.0 PÁREO: -:- CIll.�.:'t' Aberta - Out-Riggers a 2 remos boi ,é até hoje Feiti,ço, dQ Foi o grande idealista
C/To 2.000 metros.

'

Santos. Fez ele 39 tentos Pierre de Fredi, barão de

\
Med9lhas de Prata e Bronze. em 1931 e 37 em 1930. Coubertin, o restaurador
Taça' - CLUBE NÁUTICO RIACHUE- '* * * dos Jogos Olímpicos na Era
LO Tetéco, do Corintians,

I
Moderna. Dele é a frase. "O

INTERESTADUAL \ foi artilheiro-mór do certa-! importante no esporte não
50 PÁREO: - Clas�'e Principiantes - Iole a 4 remos

- 1.000 metrQs. As 5 - 8hs.
Mecl'llhas de Prata e Bronze. -A� inter�ssantes aventu-
Taça � - FEDERAÇÃO DO COMÉ,RCIO

..

NOVA !VITÓRIA' DE FANGIO ras ,de um moderno p.
DF..�ANTA CATARINA.'

'

. Juan'"
(.0 PÁREO: - Classe Aberta - Double Scull ....:.. 2.000

I
'

. . I.fiC0U ,;nquieto, quando de-. Ga;y COOPER - Trereza
, met.ros. .

'

. HAV0-�A, - Juan Ma- pois da metade dá prova o WRIGHT em:

Ml:leIalhas de Prata e Bronze.
.

nuel Fap'-gio, o campeão marques de Portago ainda CASANOVA JUNIOR
Ta çi': - ,CLUBE- N:XUTIGO FRANCIS� I mundial ,do automobilismo, Sp mantinha na' liderança; Programa:
CO MARTINELLI I falop hoje à United Press, pois embora sua propria' Noticias da Semana. Nac.
Howenagem ao 41° anifersário do Clu- para dizer �ue desejava I maquina foss� mais pos- Preços:. 13,00 .,- 6,50 .

be Náutico Francisco Mal'tinelli. agrad�cer p_ubhc��ente aos, sant�, con�ec�a bem as 'Imp. até 5 anos.
IN'IJ�RESTADUAL

.

I correliores �rasllelros porj quahdades do "as" espanhol.
7° PAREO: - ClasrE' Novissimos - Out-Riggers a 8' lhe terem cedido o carro Finalmente, o campeão dis-

� :-1--remos - 2.000 metros. com· qUe ga�hou ontem o' se que a pr�va é es�ot�do-I1':'-P] i '1�Mc':;àlhas de Prata e Bronze: grande premlO BUDA. Fan-i ra, e que esta cansadlsslmo. _,__ •
_ -_alI-

Taçr/ - BOLSA OFICIAL DE VA:J..O- gi� confessou ainda que; é ve�cer e sim competir".
. As _ 8hs.

' ....

RES DE/SANTA CATARINA. A h�manidade em pâni-
HeN'!'! a Federação Aquática 4e Santa - co diante de um ataque
CatHH:va.
HORARIO: - Ésta 2a Regata Oficial
da Tt>mporada de 1.957, terá seu início
as 08,30 horas, p8,ra a "Largada" do
prim�iro 'páreo, os demais eom interva·
lo,:; de 20 minutos entre um e outro ..

6

LEMBRANDO

. O Fluminens,·para
jogar em P•.Alegre
PORTO ALEGRE, 25 (V.

A.) - .Encontra-se eÍ:h P.

Alegre, devendo retornar

hoje ao Rio de Janeiro, o

sr. Jorge Frias, presidente
do

•

Fluminense F. C. que
aqui esteve assistindo ao

Campeona,to Brasileiro de

Nata�ão.
Aproveitando êle a sua

permanencia em nossa ci

dade, entrou em contacto
com o presidente do Gremio
Porto. Alegrense, ,dr. Ari

Delgado, sôbre a pbssibili
,dade de uma visita do. clu-
. be tricolor guanabarino.

Ontem' a nossa reporta
gem entrou em contato com

o supremo mandatario do
clnbe do Olímpico que nos

informou'o seguinte:
- "De fato estive. em

contato com o· sr, Jorge
Frias. O �luminense quer
atuar em P. Alegre na Ise

,g,unda quinzena do mês de
março. A ,direção, do Gremio'
deverá tomar uma deci�.ão·
sobre o ass�nto, a ser co

municado I até sexta-feira,
dia 1.0 de março".
Dado às condições finan-

ceiras, apuramos' que exis-
�

tem grandes possibilidades' DATA DA. REAJ:JIt:A'ÇÃO: - 15 DE N(i)VEM,BR() DE
clube tricolor êario,ca 1.957.

I' .•

ea.pftal,' )�)3�'I).T,A., ,7 iO.ut-Riggers a 4
•

• 1 ..•.. ".'_._ -.".·, ..•f. _.�. �._ -

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

,TREINA HOJE O' FIGUEIRENSE
Amanhã sera a vez do Campeão

'da éidade
PROGRAMA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE

_ aF.MO DE '1.957. O!;!. conjuntos do Fi,guei
rense. preparando-se para
com·premissos tutu.r.Qs." b'e_i
narão na nq.it'é de hoje, so'b

as ordens técnico pro-

fessor Walmir Dias.
'

Amanhã ensaiarão os

cracks
,

.

do Paula, Ramos,
ca�di"d�t'o�' qu'e �ão 'à:o tí:'
tu:o máximo do Est.ado .

I

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

��-
-------- --AF-

- -:_____._--_._- --:--
. z;'_

-

.QUER PAVÃO O BANGÚ I

1 '�r�
RIO, 26 (V. A.) - Alem I vão. Adiantam que o jogá

do tecnico Fleitas -Swich, o ; dor rubro-negl'o esteve em

Bangu, ao que conseguimos I palestra com o sr. Fausto'

apurar, deseja tambem o de Almeida, presidente do
c'Jncurso ,do zagueiro Pa- clube alvi-rugro.

o Esporte na. Tela. Nac.

Preços: 12,00 - 6,00.
lmp. até 14 anos.t::.eMAS'\::. iItl-IS

CINE' SAO JOSE As - 8hs.

As 3 - 8h's.
Drama sensacional e im

pressionante ' de um ho-
A eletrizante hÜltória de

um hbmem, que, sózinho,
desafiou um bando de as-

mem cujo único amigo era

um revolver!
,

ÁGIL NO GATILHO
Com: Sterling' HAYDEN

- K.AREN BOOTH .

sassinos impl cáveis!
Dan DURYEA - Keenan

WYNN em: No Programa:
Atual. Atlântida. Nac.Programa: .

OS RAPINANTES Preços: 10,00 ___:_ 5,'00.
Imp. até 14 a�os.

'Cine Noticiário. Nac.

Preços: 13,00 - 6,50.
Imp. até 18 anos ..

1,••·It". As - 8hs.
-SuveJ:ando tudo o que já

se fei no gênero!
UM HOMEM SOLITÁRIO
Com: Ray MILLAND -

Mary MURPHY - Warrl
BOND.
No Programa:
Reporter na Téla. Nac.
Preços: 13,00 - 6,5ó.
Imp. até 14 anos.

As - 8hs.
Gigantesco'Programa' Duplo
Dois filmes rigorosamen

te proíbidos' até. 18 anos.
.

.1) -' DINASTIA DO
TEImOR - Com: Rory
CALHOUN - Piper LAU
RIE.
2) - NAS GARRAS DO

HOMEM ALTO � Com:
_Randolph Scott - Dorothy
Malone.
No Programa:
Filme Jornal. Nac.

'Pl'eços: ltr,õõ - 5;00.
Imp. até 18

.

avassalador!
A dl'amática e impressio

n,ante hipótese do que po
de acontecer ao nosso pia_'
neta!

,

O milagre clnematográ
fico do ano!

O FANTASMA DO
,

ESPA'ÇO
TeJ COOPER

garêt SH'E'R DAN ..
N o Programa:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'B�'/)ra'liàa:., a'{J(JoI?Ô/lJI(Ja.... ti dorâvm
Dentro dos proximos .dez I

dar os projetos de ajuda Encontra-se em, Londres
dias o general Iawton Col-j economica e militar. Acom- o general Lauris Norstad,
lins, ex-chefe do Estado Ma, panha-o o sr, John Hugues, comandante-chefe das \ fôr

, ior do 'Exército americano, I ex-embaixador dos Estados ças da OTAN, que na capi-
visitará o Brasil, para estu- Unidos na OTAN. tal inglêsa conferenciará

com o primeiro ministro
---'-------------------'------------------------�y MacMillan e o ministro da

Defesa, Duncan Sandys,
Em 'Washington durante

um jantar que se realizará
no dia 13 do corrente, será
apresentado um "show" car
navalesco brasileiro, no Clu,
be das Emprêsas dos Ofici
ais do Serviç-o de Abasteci
mento da'Marinha. '/

Deverão partir para -o Rio
de Janeiro, a 9 de março pró
ximo, os doís submarinos
�cedidos pelos Estados Uni
dos ao Brasil.

' )

Em Filadélfia, o embaixa
dor da França, Hervê . AI·

phanc, declarou que confia
no futuro da aliança oci

dental, em defesa da Paz do

mundo. '

Em Nova Iorque, o "Ti

mes" escreve que O 'recuo

economico da URSS, assina
lado em sua produção indus-

trial, afetará os cálculos po

líticos economicos e estra

tégicos do mundo inteiro",
Em Washington, a ComIS

são de Relações Exteribres e

Militares do Senado conclu

iu as audiências que vinham

;;endo feitas para o estuda

Io projeto sôbre o Orien�e,
Médio, proposto pelo Prt;.sl
dente Eisenhower.

,

Em relatório ao Congres-

30, o Presidente Eisenhow�r
O R D E M D O D I A pediu a criação da Orgam-

}.O _ Leitura discussão e deliberação sôbre o Re:
I

sação �nternacio.n�l de C:�latório d:-i Diretória, Balanço, Conta de Lu- 1peraçao ComercIal, aJ '

cros e hmlà.s e Parecer do Consêlho Fiscal, se filiarão os Estados m-

relativos ao exercício de 1956. dos. '

bl2.0 - Eleição (ia Diretoria, para o período doe 1957 AnalisandOM?ds. pro ':;a 1959 fi f:xação de seus honorários. do Oriente e 10, O
. .'_, '

. T'"
' d oprmao3,0 - Eleição ,Cf' Conselho Fiscal, para o período Iorque lm�_s � e

ara ()
de 1957 R 1958 e fixação de seus honorários. que a solução Justa P, .

'

A.. V I S O caso não é o estabelecU�len-
,

-, '. .

,�
. 't' d ões mas de con-Levamos ao ccnhecimento dos nossos Acíonis as, qu� 'to e sa�ç ,

",

E ítô d t l'
-

caoazes de promove.se .achàm à disDOSÍC-<i,O dos mesmos no scrt Orlo es � lçoe�"... ; it
.

.�" , -

'f'
-

dos esplrl os,"OCI'edade em Urussnnga os documentos a que se. refe- a pacLlCaçao, 1
10 " ' , , ,

•

d d d Reso u-
,'e o artigo 99, do Dt'"reto Lei nr. 2627, de 26 de setembro a CO::lforml a e, a

id
de 1940. ,i • �L':i'rc3,.Ii, cão da ONU" �stabelecl a a

Urussanga, 18 le fevereiru.xle 1957 io de Feverel.ro. Uru auiDionisio Püotto - Diretor Presidente A MaçonarIa do
t
g BUENOS AIRES - (APLA), que autaría grandes lucros, haver comprado 'a Diderot , o .pão feito em seu forno pa-

- I "I to a aqu.eDr JOvelino Savi - Diretor Comercial lesfechou VIO en
. 1

- Numa ,república sul-ame- Os animais 'selvagens esta-, sua biblioteca deixava-a em! ra que não o-Ievasem o nobreAngelica T. ele C�rvalho - Diretor Gerente. io cor1Unism� mternaclOnf�" rícana, um rosado s.enhor wam jà disposição, e Os pro' I sua posse 'e o encarregava' d,e I
ou o clero, e o àgent� do fis-

'q'ue constrtuí. segundo a ir- com aspecto de estar bem piietários dos campos e dos dlrígí-la, com 1.200 liras de co lhe confiscava 'os móveis,"

b mou verdadeiro monstro fornido de gordura e notas bosques não podiam matá- sôldo, Os .rapazes ignorantes, incluindo o berço do filho, ACadaveres e J·ol·as enlre os esc'om tos' .

d de 'mil, com, a atitude ano- los - sob pena de morte ,- os mais deslumbrantes retar·1 jornada de trabalho era de
"

' anti-a:nericanb, pro-cna o
gante de quem não tem mê- mesmo que fossem nocivos dados psíquicos da classe

di-I'
15 horas 'e o trabalhador pa.

d'O edl·fl'cl·o·
'

01' :�{oscou. do do tuturo, está sentado à agricult�ra, Bastava es�e�:" rígente, podiam comprar O ri�iense ganhava dois rran-
O Embaixador Alemão em numa mesinha externa de, der ao ReI a toalha dapoís díreito de serem JUizes _no cos por dia, e quando caia

• 1 W h' gton Henz Krekeler,. um café com um estrangeiro, I que se barbeasse, vestir-lhe Parlamento, arrecadadores I enfermo o botavam na rua.RIO, 26 (V A) - Até a noí I po do motorista OU de qua.-, as m .' Fóster provalvemente europeu. SOi;l- a camisa, apresentar·lhe o de impostos, sindicatos da Enquanto os grãos-duqueste rue ontem haviam sido r� quer outra Vltlma do desaba- c,onferen;lOu ,com,'. vi., be-se, djlPois, pas�ado o epI- candelabro, para receber um cidade e oficiais do exército. do czar, bebiam chamPanhetimdos do:;: escombros do. edl me�to. '", Dulles sobre a proxlma I sódio que contareI, que o d- título nobiliário e uma renda, Um Pai comprava para o fi- .nos sapatinhos de sada rosafício' gue desabou à rua d Dizem ?S JornaIS .s'er ce:- sita cio Presidente !fheodo- niericano tivera uma ,altera; Havia liberdade de c,onscién· lho:um regimento como hoje das bailarinas da ÓPera, ouRosarlO\ 171, oS corpos de WJ to que ha outros corpos d;,- Reuss aos Estados Uni- ção com pm chofer de taXl cia: bastava tê-la; liberdade se presenlleia a um' Becks- perdiam no "bísque" no Pal-ly Deutscher, Vitor Engên:) �!li,xo dos destroços do, edI- "é uma troca de opiniõe� r�' de imprensa: com a condIção tein à 'senhorita que estuda
I
lais Royal prinvíQcias lntei-Ribeiro ,e Grajawer' Aszmul fICIO, poo:que na; local ha um doso( cíprocamente dlesagradavels de fazeI' elogios ao trono le piano, Houve um coronel de, r;as da Rússia, ós mujiquesA' tarde oS bombeiros encon mau cheIro te�r�vel de corpos Depois de confereh�i�r com o garçon, Como conclu'· ao imbecil que l�e centa,va sete a�os.

'

_ , I morriam d� iome ,e Os a:gen-traram o documento de j, em decomposlç.a<;>. com Foster Dulles, o embaI- são de uma invectiva contra I'}.n cima, e tambem aO �elt,o A famosa e:lOpressao "pIaI' tes dos graos duques arran-Dentidade de Edson Alve! Mante�-se 'VIgIlante a po-
xador de Israel declarou ��f\ as ex�gênci,as da classe ope- real e às mulheres de ma VI' sir de vivte" foi renovada I cavam Os filhos do séio deMenezes, que ·era motorist" lida em VIrtude de'haver .n?S
seu f'aís continua a eXIgIr rária, derramada sÔbre o 3,-, da qUe se metiam nêlie. Os, depois' da Revolução de 1948, suas mãe..: para lancá-Ios aos

'

deWilly Deutsche,r, escombros gran�e quantI�3.- migo estrangeiro, o ameri- títul.oS nobiliál'ios podiam ser "Quem não ,viveu antes, de porcos. Enquanto Os elegan�,,

de de jóias da fl�ma eSpeCla- do 'Egito garantias, concre-
Cano exclamou: perdidos, mas tornavam a 48 não sabe o que é o prazer tes Pasavam as noites nosOs tl'abalhos de remoçã( lizada que funcIonav� ,nu-=? tas contra o reinício da�
,_ Você não têm idéia de ser comprados no dia em que de viver", Na verdade, aquê- salões de tantas Damas' dasdos escombros continuaral.. dos pavimentos do predIo 81- nostilldades na área de Ga· cómo se vivia, neste país, há o Rei tinha necessidade de 1e que, quisesse oferecer 8. Comédias, seu cocheiro mormas não foi 10caMzado o cor-l nistrado,

za e no golfo de Akaba. vinte ,anps! • dinheiro. De um SÓ �olpe, seus amigos uma boa comidd: ria de frio sob a neve; en

A Casa Branca revelou E como 'o rico tenhor dlevia Luis XIV deSPachou tItl!lcs acompanhada com OS melho- quanto a Co.pdessa de Casti-
h te� feito estüQos, ajuntou ]e- num valor de quatro milhoes, res Ivinhos de Borgonha, não glione cortsiclerava chique ar-que () presidehte Eisen 0-

vantando a Voz: - Entao, Desemoarraçar-se das p�s- 'precísava mais que descer ruinar, com as contas não
wer conferenciará -com .�s sentiu-se de verdade aquil;) soas antipáticas era COIsa de uma carruagem dianté' de pagas, todos .os modistas da
chefes Iios governos fra�ces qUe os francêses chamam fácil: pedia-se ao Rei certos uma hospedaria, pedir o que! Rue de la Paix, um ministro
e inglês, GuY Mollet e Mac-

. "1�1 Pdlais�r de viv�'e", .o pra- cartões 'em branco - ,letres 'havia de melhor, e compen-I de Napoleão III pr.ocessava
'II

�

t nas Bermudas, zer e VIver. de cachet - que enVIavam sal' com umas tantas bor� u mcriado gUe lhe roubaraMI. ar', es e
, , ,

" Apenás terminara a nostá�g�- o· antipático à Bastilha p�r poadas amigáveis .o hospe·1 cinco francos,' e prostetavaem, Març_o proxlmo. ca queixa de uma m,:s1!; VIZI- tempo indeterminado. Os ml- deiro que cometesse a indeli- contra o tribunal que não o
O [taque recebeu com sa- nha ,levantou-se um Jovem, nistros sempre levavam aI·

1 cadesa de apres�ntar a conta" fizera enforcar na' fÔrca Co-
tisfação os resultados da:s sem pale.�o, com �m embrulho gumas na pasta, como empre- Quem não viveu antes de l:e}ilva de Monf�ucOll (que já,

, 0tsações que teve em de jornrus debaIXO do 'braç�, sários de teatro leovam, Car '1914 - foi' dito depois -: ,não I 1180 existia). As rainhas ouCO.IV '

. Ib Saud o tipo do trabalhador autodI- tões de convite. Q'll:em �mha sabe o que é o prazer de Yi-I aquelas que as substituiamWashington o reI � dato e sem apresentar, plan- nec�sstdade de dmhelro o Ver, Fazia-se calar\ o al!aia- no leito re�l�ubvencionavamcom (l presidente Elsenhc- 'tóu-Íhe duas bofetàdas como ped}a ,.ou o tomav,a, sle�undoll te com a honra de, vestir !'Is' de _seu propno bolso a adu
wer. s,e vê no, ciÍlem�, qUle lhe pro- SeU. titulo, O ReI assmava roupas que êle faZIa, o nao laça0 dos poetas, mas quan-
Em Chic'agO, 47 ·cientls- jetaram a dentadu:a, para uma espéCie de cheque contra Pagar o dono da CaSa era do ouviam dizer que o povo

. fora da boca. DePOIS Impas- o Tesouro do Estado, o qual uma brincadeira de bom gôs- 'não tinha pão, respondiamtas de 23 países, inclUSIve f)
snr'el, com a atitude daqu�le ia à bancarrota, mas p�gava to e Os trabalhadores fica- "se não. tem pão, que comaBra�il, inspeciC)naram o �o que Se retira sem oste�taçao, em ouro, Os intelectuaIs, OS v;m ,em experiência, sem sa- brioches":' O�Conde Boní de

1'0 e Voderos'o reator de ener depoiS de haver cumpndo seu artistas, se sabiam dar um lário, por quinze dias, depois Gastellane escondia sob o

(fia nuclear ali instalado pe- àever, pôs em marcha sua jêito, não tinham. p.reocupa- dos' quais eram postos na I guardanà'po' de cada convida-
� motocic1eta e se foi.' ção no fillJ. do II\es: o poe�a rua. Este sistema mantinha dQ uma piteira de ouro, maslos E'stados Up,ido's.

. -Um louco! - exclamou Scarron liecebia uma pensa0 baixos os custos de produ-f tendo encontrado, no CaféNo pr�grama rememoratI: o senhor, _: Prendam-no! como compensaç�o por sua ção.A criada confiava à pa- de Paris, um cabelo na sopa,
vo de Gabriela Mistral, reah Ninguém �orreu atrás do ironia imperceptIvel e peloS' troa suas e�nomias, e

quan-I ma�dou chama:� o chefe 1a
zado na União, Panamerica- motociclista, 'e a políci,a, da'- visíveis encantos de sua mu-' do a punha para fora de ca- cozmha ,e quena que o pu-

.

J d 11 es da a pouca monta do dano lher, O 'Dr, La Chambre, "ex- sa por haver 'quebrado um sessem na rUa sem que vol-na; Randall ar e , ass .
-

(a dentadura bocejava intac- celente no conhecim:ento d�s prato ou por se ter' deixado' ta�e a passa.r sequer pelaSOl' dr' Biblioteca do Con"
ta sob uma mesinha, C?�O paixões e dos sentidos (deVia ,engravidar pelo "filhinho do .cozmha.

gresso. elogiou a vi,da e.a iUlUa máscara de tragedla, ser psicoanalista sem o sa- papai", a senhora se admi- .
« * *

cbra da grande poetisa ch" grega, a poucos metro� de' bel') recebia 2.000 liras. O�- rava sobremodo pel.o:fato de O"Prazer de viver" era o
recentemente faleci- distância), não fêz avengu9.-, tras 2.000 liras as ir:eeebIa aquela desalvergonhada ter o prazer de viVer sôbre. as lá-Comissão Fiscal lena, -.

ções ulteriores. Mas o Slenhor Pierre Corneilhe para seus desplante de pretender o di- 'grimas, sôbré o sangue, sô-Presid�nte - ,Kiuardo Mário Tavares, (MG) da.
Ti'

- ainda pergunta "porque". gastos de chancelaria!' 1.000 nheiro. bre a morte dos pobres, isto,

(FEB) Já se encontra na r."spa- * * * s'·eu irmão, 1.000 MolIere, e No curso dos dois últimos é, dos, pais dos pais daqueleMembr.o - HU"',0 Pedro Felisbino
, .

f d
...

oba, onde passará cinco O porque vou explicar eU, Godofroy, historiogra o e séculos, enquanto por um la- que hOje dão sacrosantas'M,embl'o' - An�';"'I'O Matias de Melo (MM)
d com t 1 d f'lh d f'

- JL'

dias, ,o rei lbn Saud, da Tayllerra.nd disse:
,

Sua M�jesta e, como .- ,�o se gozava, por ou 1'0 o po- pa ma as nos 1 Os os l-, Conselheiro Junto ao C; N.,
Arábia Saudita. "Quem -não viveu antes de pensaçao por seUS superlatl- bre era obrigado a esconder, lhos daquellCs que então exa-Antônio Manoei Caminha Filho

''Die 1789 não sabe o que é o pra' vos, 3.600 liras. Aquela encan-
Ao fazermos a )l1'esent,e comunicação, estamos cer- Revela o jornal

zer de vivE,lr". A vida era real- tadora Mm:e, De �o�padour
tos de poder contar ..om' o decidido apôio de V. Sa." sem Press", de Viena, que o di- mente fácil. Bastava possuir fazia cotn ql!-e c..rebll�on lhe

d d t tador ,Tanos' Kadar está pa- um moinho, um fôrno, uma entregasse dmh�lro �t,odas ,�slevaI' adl'ant'e, 'a ol:n::! que no,s propusemos, e rea. ap ar
, A

a F del'l"ogando 200 florins por tod(j prtensa para garantIr uma vezes que quen, re ,vwnvenientem�nte os ex-combatentes. "

b t' renda, POrque fr emprega_do II prodigaliza�a a VoUalrl�<;)audações Expedicionárias e qualquer refugiado a' a 1-
era obrigado a moer o grao, provas de amI:z;ade �que va_I

Nilson Vasco Gondin do pela po!_ícia secreta 01'·
assar o pão, espremer a uva am mais qU,e qualquer �oe-

E_r�ªi4ente ganizada para êsse fim, com os aparelhoS do, senhor, da, e Catarma II, d'epOls de

I

Sindicato do Comercio
Varejista' de Carne Verda

PRIMEIRO ANIVERSARIO DE FUNDA'ÇAO
do Sindicato do Comércio Varejista de-Carne-Fresca
Com comemorações da data; o Sindicato do Comêr

tio de Varejistas de Carne Fresca de Florianópolis, vê
transcorrer a 5 de março próximo o seu primeiro aniver
sário de fundação,
,

Entre' os atos que assinalarão o transcurso da efe
mér ide, grande churrascada, em local que será prévia
mente marcado, da' q '1(11 participarão elementos-destaca
à os do cOr{lércio' e da, índústrla .locaís,

/ A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras
,

fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

, nhecimento altamente especia 'izad•. As, roupas Im

perial Extra, gozam dq previlégio de possuir entre
os responsaveis pela sua confecção, algum dos maio
....es tecnícos di) paiz.

Cerâmici' Urissanga:S. A.
ASSEMBL1!-'IA GERAL ORDINARIA

'c O � V O C A ,ç Ã O
,

CONVOCAMOS 5l0S srs. Acionistas desta Socieda
r�e a compareceren. à Assembléia Geral Ordinária, a

I eal izar-se no dia r.c de março de 1957, às 9 horas, no Es
critório desta Sociedade, em Urussanga, para delíbera-:
rem sobre a seguinte

ASSOCIA(ÃO DOS EX-COMBATENlfS
DO BRASIL

'li � ,�,.Ji!l!llfiIJllk�
Recebemos:
Circular nO" 1/57 '

Florianópolis, 7 de fevereiro de 1957.

Prezado SenhoI:
,

Apraz-nos ,lev;:ir ao vósso conhecimento que� em. As
Jembléia Geral OrGir.ária realizada dia 26 do ines f.llld�o,
,'oi �leita a novoU Dll'''toria desta Secção, da ASSOClaçao
dos Ex-Combatentes do Bra-sil, para o período 1957 -

1959, a qual foi eml1l)�sada nesta data, e está assim cons-'

tiÚüda:
II M h 1 J B Mascare-Presidentes de onra -, arec a , /

nhas de Morais e C('�leral OIímpiG> Falconi�ri' da Cunha

Diretoria
Presidente - ,�ilson Vasco Gondin (FEB)
,Vice-Presidenté: - Adhemar Nunes Pires (MM)
10• Secretário .. _ Osnildo de�,Oliveira (FEB)"
'20, Secretário .- Romeu Ftanzoni (FEB)
10, Tesoureiro - Irineu dos Santos Lessa (M(})
�o. Tesoureiro � Aurélio Ger�asio Garcia (FEB)

"

,
,!?;

,

a rO,lIpa anatômica�
para o ho",em 'mo,�erno

É prática .•. já está pronta para você, usar.
É econômica ... custa menos, em relação
à sua alta. qualidade. É elegante.. _ desenhada
e cortada por' modelísta de renome. "

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque
Imperial Extra não é roupa feita
- é roupa bem feita':

,

• Fabricada com tecidos e àviamentos de
superior qualidade, pré-encolhidos.

• Corte 100% anatômico, 'mais confortável
e mais elegante.

I • Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, longo e extra,/ongo) e, em 32
tamanhcu diferentes.

• Garantida por uma indústria especiali;za
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

S.A. '

DistrlbÚidor exclusivo:

MAGAZiNE HOEPCKE
CAjlLOS' HOEPCKE S/A

!lanta Catarina

•

'PRAZER DE VIVER

Na escolha dos tecidos da ma.is alta qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto e na larantia
de um produto bem acabado, está a base da escelen
da 'das roupas bem feitas Imperial Extra.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DU. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Ctruegtãc Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Balo X
Atende core Hora Mar

cada.
Felipe Schmid.t 39 A Sa

Ias :1 e 4.

ltesidência;
Rua: General Bittencoun

101.
Tele!o�e: 2.693.

MÉDICO
Com I'rática no Hospital Sio
Francisco) de ,Asllis e na ranta

CII"" do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultói-io:
.

Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2676. '.
Horários: Segundas, Quarta. e

Sexta feiras:
Dap 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

mídt, 23 -'- 2°· andar, . apto 1 -

Tel. 3.00Z.
._--------

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

.

:&1ÉDlCO
Opérações � � Doenças de Se

uor8S - Clínica de Adultoa5.
Cuuo de Espécialização no

Hospit....l doi' Servidores do E.,
tado.
(Serviço do Pro!. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

:ilospitfl.l de Caridade.
, .\ tarde das 16."� hs, em díau
te no consultório á Rua Nunes

Machado 17 Esquina de Tira�

dentes. Tel..27'66.
&esídência - Rua PreS-ÍeJent.e

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
. de.

OLSOS -- OUVIDOS - NARIZ
'E GARGANTA

DO
DR_ GUERREIRO 'DA

)I'ONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

�O do Hospital ue Florianópolis.
possue a CLINICA os APARE·
LHOS �MAIS MODERNOS PARA
'l'RATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIAl.IDADE
Consultas - �llla

•

manhã no

HOSPITAL
A TARDE - daa. 2 IiS 5-

..:lO CONBULTóIUO' - ;Rua dOI

ILHE" ') nO. 2
RIi .. '::D:tNCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2866.

DRA- WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO Dm
MUSSI,

M:d:DICOS
cntuRGIA CLiNICA
GERAL-PARTOS

Serviço eompleto. e �speciali·
lado das BOENÇAS DE SENHO
RAS; com modernos método,. de

diagnósticos II t�Q.tamento.
SULPOSCOFIA - HISTERO
SALPINGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
lt'\dloterapia por ondas curta.

Eletrocoagulaçlio. - Raioll Ultra
Violeta e Infra VeJ:melbo.
Consultório: Rua Trajano, D. 1,

10 andar - Edific1.o do Montepio.
Horário: Das 9 àll l2 hor;al -

{Ir. MUSSI.
Dás 16 _às 18. hora. - Dr.,

\fUSSl
Residência:

pOWlk,., 8-4.
,

•

PROFISSIONAL
lh ... JuLIO PAUPlTZ

j<'lLHO 2 - sábado (Farde) Farmácia Moderna Rua João /P\nto

'1
3 - domingo

.

Farmácia Moderna Rua João' Pinto
9 - sábado (tarde) Farmácia Sto, Antonio R. F. Schmidt

10 .- dcrn ingo Farmácia Stoi Antonio R. F. Schmidi
16 - sábado (tarde) Earmãcle Catarlnense Rua Trajano
17 - domingo Farmâcia Catarinense Rua Trajano
23 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
24 __: domingo Farmácia Noturna Rua TraJ811Q

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

DR JO�t MEDEIROS
.'

...

.

,. '�-;;r.••�� A presente tabela não poderá ser alterada sem
<\0 PRIMEIRO SIN{

-

)E FRAQUEZA, TONICO ZEN.A prévia autorização dêste Departamento.
_ .\:����O _

Jt./.JUA MESA! Departamento de Saúde Pública, Janeiro de 1957.

�a���X�;�����:N:"':�� Expresso Florianóp..olis Lldat I, lN_·u�_�E_o;_��_ld_�E_d'_:�_�m_r:_��_aI_AS_
GALLETTI I!iNDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPUSSO II•• ADVOGADO -

.

FLORIARÓPOLIS LTDA. .

I

Rua Vitor .Mei:-eles. 60. -
.

FON�;: 2.468
T C G

.

Florianópolis - ransportes de arzas em eral entre: }I�LORIANOPO':'
� LIS, PORTO ALEGltE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO !

DR. ANTONIO GOMES DE
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

ALMEIDA

Rua Dr. Carmo Netto, :)9

DR. NEWTON Fe>llel: S2-17·33-e 32-17-37
D'AVILA Atende "RIOMAR"

CIRURGIA GlERAL ·End. Teleg. "RIOMARV"
Doenças de Senhorai - Precte- NOTA O

..

logia _ Eletricidade Médica.
.

: - s nI)SS(] )rVIços nas praças de Pôrto
Concultõeio i Rua Vitor Mel· Alegre, Rio e Belo Horizonte, &9.0 efetuados pelos nossos

reles no' 28 - TelefoneI 3307. agentes"
.

Consultas: Das 16 h",ra. em

diante'j •

, Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

l\lINISTÉRIO DA AGRICULTURA
.

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

R1'1GIONAL .

"ACORDO" COM O ESTADO DE
.0

SAN�,!\ CATARINA
A V I S O

U1!
.

A �elegacia Flores'tal Regional,
%.404 no sentIdo de cl)�bk, ao máximo pos.

�:�:' !i.Ve.l, as queimadas e derrub�das de mato, afim de impe
dIr os dooostroscs efeitos econômicos e ecológicos que

aca�retam tais práticas, torna 'público e chama a 3.te.:::;-ão
de todos os proprietários de terras e lav»'1dores em �e- RES�RVA DE MESAS'
!'aI, para a .exigência do cumprimento do Código Flores- A reserva de ."Pestts será feita a partir do dia 20
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. das 15 as 18 horas na secretaria do Clube.

.

QlJEIMADAS E'DERRUBADAS DE MATO P r e ç o s das M' & S a.

Nenhum ..��o'p':r��Mrio de terras ou hlvraãor poderá Para 3 bailes Cr$
'V,roceder que��ªa. "?ll.;"l1errubada de mato sem 'E,lolicitar, Para 1 baile "

'o� antecedência, a necessária licença da autoridade \. A reserva de 'mesa para uma noite será
flo--restal .compe�ell'te,. conforme dispõe o Código Flores- 'l1ia 28 das 15 as IS horas.,
tal em seus artigos 22 e. 2.3, respectivamente estando os

I O clube não dü,tribuirá ingressos.
nfratorelj .sujeitos {1 pen�llidades. .

•
J

Para as pessos� em transito, a Diretoria poderá
REFLORESTAMENTO expedir ingressos, mEdiante a respon�abilidaâe de um So-

Esta Repàrtiçijo, pela rêde de viveiros florestais em
do, madiante a seguinte taxa de frequencia.

cooperação, que matttém no Estado, dispõe de mud�s e � r e ç. o � d e I n g r e s sos

�emQn�es de espé�ies florestais e de ornamentação, para
Para todas as festas Cr$ 1.000,00

"orneClmento aos agri'cul�{)res em geral, interessados no �ara uma noite .. ,e • • • • • ••• • • • • • •

" 500,00

�M�...wlMw..Ii'�� eflorestamento de suas terras, além de prestar toda '

Nota - O convite não .dará direito à mesa, que se-

J.rientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi-
�a 'paga a: parte.

J.
' Idade da ohtenção de empréstimos para refiorestamento

Menores - Nãú será permitida a entrada 'de me-

110 Banco do Brasil, com juros de .7%,e prazo de'15 anos.
I,ores nos baileI> dos dias 2 _; 4 - 5...

OEPÓSITOS OS interessados em assuntos florestáis, para a' {:e l�:n�:tinée Inf�ntil só poderá dançar os menores

POPULAR�Sa/a )��en_ção de.maiores esclarecimentos e, requererem auto- E' solicitado llOS senhm'es associados a fineza de
- rlzaçao de hcença para,. queimada e derrubadas de mato I.' ' !:ão evar pessoas estranhas ao quadro social. Outrossim

nevem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou d
d'

\ para po er frequentar as festas do Carnaval .é necessa-

i ' I.
lretarnente 9. esta R�p-arti9ão, situadá à rua SalJtos �'io que o Socio esteja quites com a: tesouraria sendoDurnollt nO.. 6 em Florianópolis. obrigatoria' a·apres�,r;taçãq da Carteira Social..

'

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395. Aprovado pela DIretoria em Sessão do' dia
End.e.reço.· t,e.,I.eg.rM.ico_.:

.

Agris.ilv.,.a.. --,. 'CIlor'l'a' I' � .

d 19
11

•
. _.. JJ., .. nop.o IS. .J:ohev:er.ell'o. e, 5'l.

C.

A D V O G A DOS

M a D

DR. WALMOR ZUMER
GARCIA .

Dlplom�do pela )faCUldade Na

donal de Jl.ediclna da Vnl'Ver-
aldade 40 Brasil

.

..x-interno por concurso d. l'da

ternidade-Esepla
(Serviço do Prof. Octávio Ro

.' drlgues Lima)
!!lx-Interno do Serviço de Clrur·

&ia do Hospital I. -A. P. E. T. C.
do Rio de Jl'meiro

Médico do Hospital de Cartdade
• da Maternidade Dr. Carl.,s

Corrêa
�OENÇAS DE SENHO�AS -

PARTO� - O:FERA\,;1)ES DR. CONS'rAN'l'1NO
Cons: Rua João Pinto n.

.

DIMATOS
.

16, das 61;00 às 18,OÚ horas. J

MÉDICO CIRURGIAO
Atende com horas tL\arca- Doenças de tJenhot3S - Parto.

das _ Telefone 3035. - Oper:.ções - Viall Ullnariall
Curso de aperfeiçoamentJ e

longa prática nos Hospitais de

n, Buenos Aires.
CONSULTÓRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18· �$obrado). J:o·ON.Ii:

3ú12.
DR. ROMEU BASTOS' HORÁltiO: das 15 ás 18 ho-

PIRES

Consultem nossas tarifas, EXPRESSO FLORIANóFOLIS
-Fones: 25-84 e 25-85 -

DR. JúLIO DOIN •••I) �...

J!:SPECIALI���t OLHOS I.�.V:&"-:lI;�.I·mVIDOS, NARIZ E 3ARGA�TA , �-
fRATAMENTO E OPERAÇOES

1'nf..-Vermilll�o - Nebullsaçio-
Ultrll-Som .

.

.

('r�atamentoope�:çi!�na.lte .em
_

. O ES'I;ADO
.

IAnglo-retln\)scapia - Ktlcelta dto .\DMINISTRAÇAO
Oculo. - ModeL'Jl6 "qulpamento' Reda(ão e f,)ficlnall. à rua Cqn
�e Oto-KinolarlngoloCla (ÍlniC(l NÜleiro Mafra, n. 160 Tel. '1022

no Estado,) - Cx. Postal 139.
'

RorArio das 9 às l! hora. e Diretor: RUBENS A. RAMOS
da. 16 às 18 horal. Gerente: DOMINGOS F. D•

Consultório: - Rua Vitor Mei· AQUINO
r.eles 22 - Fone 2676. Reprêsentant",.:
ke,ll. - Rua São Jorge 20 - Representllçõell A. S. lara.

Fc>ne %4 21. Ltda
R1.:·3 Senador Ilantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeir.,..
Rua 16 de :Novembro 228. fiO
ndaJ' qala 612 - São Pauln
Assinaturas' anual •• Cr$ 800,00

Vend'! avulssa ...... Cr' . _,OO
Anúncio mediante contráto.
Os origitlãis, mesmo não pu

blicados, não serão rlevolvido�.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos. nos ar-'

DR. ANTONIO: HA'l'ISTA tigos assinados.
.

JUNIOR INF'Oh".�..,.;OJ!:S U't'JIlTR
CLlNICA ESPECIALIZADA DE O leitc-r encontraC'á, nesta co-

CRL\NÇAS luna, informações que n�cessita.

· Consultap das 9 ás 11 �ora.. diàl'lamente e dr Imediato.:
Ave�ida Trom- &es e Cona Padre Miguelinho, ORNAIS T"lefo:Je

" ., '2.' O 1lstarlo ....• : •••.••. " 8.022
..l

-
'

_A Gazeta. ':".............. 2.656'

\ "e'-'n'
.

d' e'" "5-'a
l

�;;tI��2iicl!i ........ :::�:
,

V·;� ,
. ..,_.�,: l���;:��)d�:: :: : : : ::: ::: : �:��:�

"

,-

mudançà,
lt.

'''-'li Nereu Ramoa ........•... 8.831

Vende-sé, por motivo . de os itl ntes . Militar ••......•. ,....... ll,lli7,
móveis:

. São Sebastiiío (Caaa dé
8.1�.Saúde) uo

1 sala de jantar Mater::lidade Doutor Csr-

1 grupo estofado (sala de visita) los Corrêa ..••••. ,.... UU
CIlAMADOS Va-

I grupo de plav.j.nil (sala de espera) GENTES
3 camas de solteiro CorI\o de Bombeiro� ....

,1 estante; ,,' - .

'

.. )' Serviço Luz (Raclama-·
.. . ções) .

2 caJUJ.sj:liros, '. Po!icia '(Sala Comissário .•

Tratarl na. Praça: Getúlio Vargas nO 8, das 9h. às Policia (Gab. relegado) .•

COMI,>ANHlAS DE
Uh. da, manhã; TRANSPORTES

TAC .•....•••.•••.•••••.

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

Vari" ..

Lóide \Aéreo ••••• '! .

Rebl .

Scandinavaa • •• • •••••••

1I0TÉIS / .

Lu� •••••••.•.•• •••••••• %.021

Mageatlc •.•••••••.•••.•• 2.276

Metropol .•"............. 3.14:7
La Porta .•.. ,........... 8.321

Cacique ••.•..••...• , •• , '.449
Central ••..•.••.••••••. ;. 2.694

Estrela .•..•...••••.• �".. 1.171
ldeal ..••. ..• • • • • • • • • . • • • • 1.66e
F.RTREITO
Dilou. .•.••...•.• II

t �••••

.�

Ex-interno. da �O· "�Tmal:."
e Servi�.) de gastro-eÍlwrologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof, W. Berardinelli).
Ex-interno do .l:iosplta1 mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS lN'l'ERNAS

Co raçãc, Estô!,,!.�o. inteátino,
fígado � Vi�8 bili",�es. Rins.
oonsuítõrtor VItor .Meltel.. 2i,.
Das le àl! 18 horaa.
ltesidêncill: Rua Bocaiuva 10.
b'óne; 3460.

ras
.

Residência: Avenida Rio Bl'an-

co, n, 42.
Atende c:hamadot

'telefone: - 11296.
----

DR. 3. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho resp.lratõrlo
. TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA'oE RADIOSCOPIA

DOS PULMOES
C\ru.rgia do Tora:t

Formado' pela FaculdaJe Naclt'-

nal de Medicina, Tisl.olugb.ta e

Cisi-oC:Hurgião do llú8piLal Ne-

rêu Ramoll
Curso de especiali7ação pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-usil
tente de Cirurgia do Pruf. UIO

Guim.aJ'ies (Rio).
Cons.: Felipe .schmldt. 18 -

Cone 3801 .

· Atendo em hora marcada.
Res: - RUL Esteve. J anll.r.

QO _. Fane: Po.V.

DR•.EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica' de. Adultos

e Crianças
Consultório - Rúa Nu

nes Machado, 17•.
Horário .as Consultas -

das 16 às 17 horas (exceto
aop sâbados). .

· Resid�ncia: Rüa "lrerlo e

Alvim, 20 .-'- Tel. 3865.

'- ADVOUADO ....

EscrItório e Residência'.
Av. Herci lio Luz, 16
Telefone: 334<:-.
---�-------------

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GE'RAL

l:specialista em moiéstial de
Senhoras e vias urinária••
Cura' radical das iJl1�cçõea

agudas -e cronicas, do aperelho
gel1ito�urinário em ambol OI

sexos. -

Doenças do àparelho Digestivo
e do aíst ema nervoso.
Horário: 10"h ás 12 e 21h ás 5.
Consultório; R. Tira:::entes. J 2

_ 10 Andar -- }i'one: 3246.
Residbcia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do EI.panha)
- Fone: 3248.

DR. ANTONIO·MONIZ
DE AR.AGÃO

nRURGlA TREUMATOLOGIA
urtopedid

.

Co.;�ultório: João Pinto,·18.
'Dali 16 às ).7 dlàriam.,ente.
Menoa aos· Sábado.
Rea: Bocaiuvá 13.6.
.F�lDe: - 2.714.

'.700
2.600
1651
%:125
1l.402
U.7'7
2.300

O que·difine uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, opa·
drão, o corte e a confecção,"' são alguns dos principais
qúe lntervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário .com facilidades, nesta cidade, exclusiva'·
mente peli> Magazirie Hoepcke.

Basta saber ler e. I.s·crever
-PARA-

Aspirar .� um F'uturo Brilhante Fazendo
POR CORRESPONDtNCIA o seu

Curso Ginasiál (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
PE<)AM INFORMAÇõES AO

EDITORA LN.C.A. - Av. Rio Branco, 1.85 -.l7.0
ando si: 1.708

(Séde PrÓI.'Jda) - Rio de Ja.:tleiro.

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

'

End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Santa Catarina

Rua: TiracJentes:;;,,"'.�2i!õO=;,;,;;;iO;;;"'--_......-

em

da .

Professôra MAiUA �\1ADALENA -DE MOURA FERRO
Equiparado aos programas dos Grupos Escolares,

�1'll1ntendo ainda o curso Pre-Primário e o Preparatório
a Exames de ADMISSÃO aos Ginásios ..

. \MATRíCULA para. o ano letivo d� 1957.
Todos os dias úteis a partir de 1° a 20 de fevereiro,

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

�NÍCIO 'DAS AULAS: 10 de março
MELHORES INFORMAÇõES: Com .a Direção.. à

• • (Rua Saldanha Marinho nO 34.

esquina l UMA VIAGEM PELO CONV:IR DA CRUZEIRO �O 5UL

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

MANHÃ?
UM PROGRAMA DE RÁDIO? UM FILME OU A

.MARCA pE UM NOVO .t'RODUTO?
.

ENVIE SUA RE:3POS'l'A rARA IÜDIO GUARUiÁ,
.\NEXANDO SEU NOME E ENDERtÇO E CANDIIJA·
TE-SE!

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

.,.. .

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
'felefones: 25-3!l (Depósito)

. 25-.35 (Escritório �
Caixa Postal, 435

End. 'I'eleg. "SANDRADEi,

. Filial: CURITIB_\
Rua V'ist::ond� do Rio Branco

9�2/:!6
I

Telefune: 12�30
F.na, 'I'eleg, "SANTID�A"

AgênCia: PÓRTÓ ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

T,elefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR" .

End. Telei., "SANDRADE" ElId. Tel�g. "RIOMAltLI"

Filial: SAO PAULO

Telefone: 37-06-60

AKfncia: RIO DE JANEIRO
"Rio••r"

Agêneíae BELO 1I0RI
ZON'fE
"({ioma.r"

A 'enida Andrp,:lI.s, 871-B
'Telefune: ..-.10-27
Atende "RIOMAR"

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

��---:-:*- ,!f---!f !f------

•,.,

110, Ufll
"Á Soberana" Praça 15 de novembro

TUIl Felipe Schmidt

PÁ_". - . eo�
,1/. �ft,$ -1*- ,. .. DIIIIAIfTE TODD DIA ..

I,'" ,., ,_ nos \IAf)CJOS t

•••'**1
� .

. �
. �

]i'iliàl "A Soberana", Distrito do Estreito - Canto

•

Departamento de Saúde Pública
Plantões de Farmácias

Mês d e F e ver 'e i r o

O Magazine Hoepeke é o distribuidor exclusivo
destas excelentes roupas na cidade.

A vibração e ra.pidez 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.

........- �.;. _ • ••• .-a

�- ,." .-- ...
'''.'

Viagem com seguraoça
e rluidez' .

80 ROS OONFGiH'AvÊIS 'MICRO-ONIBUS .0

--IAPlôCf�<SOL:BBISILBIIlO;=--
ll'lori.nópolil - Ita1ai - JoiDville - Curitiba

.�� -�"""'_'..".

'_ ;�_rl t:' ........ i (�. = _ _.:. _.�� �

Age'"ncía: �III&IDeoQoro elquiDa da
• Rua Ten.,ntell'Sllveira

Particular SãoCurso

. DR. OTTO FRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão NU!leS Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

CLUBE 15· DE OUTUBRO
Progl'ama e Regulamento do Carna.val de 1957
Dia 2,- Saba(l-J - Abertura do' Carnaval grandio

So baIle as 22 horas
" 3 - Domi'lgo - Grandiosa Matinee Infantil

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

_.. nava;l ...�cO com inicio as 22 horas
" 5 - Terça-feira -'Baile despeàida do Ca.,rna

vaI co�n inicio. as 23 hor:as.

s

400,00
200,00
a partir do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DI.t\RIO DE. s, CATARIN." ,FLORIANÓPQLIS, Quinta-Feira, 28 (1e Fevereiro de 1957

-------�------------._.--�------------�--�---
-----------------�--�--_.

rr�m�'i�� J�m�,� �twart � G�l. �� Bri�� Ir.
WASHI�GTON, �7 (U P) I .

Pela pri.m�i�a vez, sem dú- dade de "astro" da tela a-- rói da pri�ei�a travessia, aé-
-O presícente EIsenhower

I
vida na hlstórij, da.arte dra-, tingiu' o auge, com a apresen- rea do Atlãntíco. _

l'omo!veU o atol' de.cinema Ja �ática, u,m atOl' fQi prom')-, .tação em New Kork, na ulti· James Stewart combateu
�es Stewart aO- posto de ge- vído ao posto, de general. I ma semana, do filme de Billy na Europa durante a. segun

ner.al de brigada. Stewart é: James Stewart, que acaba, Wllde», "The Bpírít de St. da Igue.rra mundial como co

atualmente, coronel da ae-j de ser objeto desta distinçã�;� Louis". Ele faz ali o p,apel ,.mandante de u�a esquadrí-
ronautica; da reserva. conta 48 anos. SUa popularí- Ide Charles Líndebergh, he- lha �e bombardeiros p�s.{tdos.
_. . Realizou vínte nllssoes de

bombardeio com um total de
150 horas de véÍo em combate,
Tomou' parte em cinco Cam-

panhas importantes, entre RS

quais o desembarque na Nor
mandia e o avanço vitorioso
na Alemanha. Foi condecora
do com a "Distinguished Fly
ing Cross" com.rolhas de car-

.

IValho e com a Medalha do Ar.
Desde então James Ste

wart serviu regularmente na

reserva e f'ígura nos arquí-,
Vos da Aeronautíca como' pi
lôto de B-47. �le já serviu,
igualmente; a bordo de 'um

B-52.
Em caso de mobilização [a

mes Stewart seria designado
para o quartel general de

Aviação Estratégica (strate-t
r

.gíc Air command) com O tt-:
tulo de diretor adjunto das
opsracões. Curioso é que, há
vários anos, Jimmy foi o "as
tro" de um filme intitula
do "Strategic AiI' Command"

" • r

luink .SUPERA QU.ALQUER
OUTRA TINTA I •

I"

..

•••

•.... /
"

.... �
- �.�

•• ••
••
•••

, ...
Apesar de· ser a tinta ideal para

•
••

de qualquer outra caneta-tin-

""-._.�."'----"'_�

8arraquio'ha's
ITAGUAÇÚ

o TRIANGULO fELIZ
. �

--�
?-.

l

AGORÃ,�VAí'DESCANÇAR GRAÇAS

FÉRIAS

T ,A C·
a caneta Parker.: Quink tarn-

OPORTUfo.JiDA'DE ·1NEDiTKNO BRASIL

Continuam atraindo gran-'
.

I "

1den6mero�e P9��,� .

�. ��--�����--������-

I
�:�.�:��nh::; It;:;�a:�� e: j Mexeric:os de ASSOCIAÇÃO DOS EX·COMBATENTES·

! ���o�:ve�a��::.a Senhora

Hellyweed DO BRASIL
.

, Prosseguirão, animadas .

.

,

, I como todos os anos acon- .,Parguntaram a,Vittório. �e
i tec até os próximos sâ- Slca. -. o famoso ator e �ll.e·
I e,

. .
" tor Italiano _ quaIs. as CInCo

I bado, dommgo. e segunda-I mulheres mais atraentes do
feira, Para tanto, estão to,,: mundo. Ele ficou' engasgado -,

dos' convidados, fiéis e povo
I e não quis responder, porque

cm O'pral. está, trabalhando 'atualment� A
...•••::.:................................... em The Monte Car�o Story, Apraz-nos.Jevar ao vosso conhecimento que em s-

com Marlene Díetrích, Ora, .;embléia· Geral Orcinâría realizada dia 26 do mês findo,
- De Sica é dos Poucos homens roi eleita' a nova Drr=torta desta Secção, da Associação
qus não morrem de admira' <los Ex-Combatentes do .Braail, para o período 1957 _
ção pela 'legendária e oncan-

1959, a qual foi empossada nesta data, e está assim cons-

RIO, 26 (V A) "'7' Despachos tadora' Marlene. ,

'1'" tituida.·
.

vindos de Recife .eontam que
.. * e•

I o cargueiro "Janet" naufra- Susan Hayward tem com- Presidentes dI' Honra _:: Marechal J. B. Mascare-
.

, gou nas proximidades do parecido aos 'parties' usando nhas de Morais e General Olímpio Falconierf da Cunha

i
parto de Càmocírn, no Cea- uma cabaleira negra. Isso co-

..•..

- Diretoria.
'

!;á. Floi &ã,lva, tôda a' .trípula- mo ��p.erie�cia· para ':sua '11- Presidente � Nilson Vasco Gondin (FEB)
�'ção, composta' de quatorze- tuação no fllm;e MelvIlle Go-

Více-Presídenta _ 1\dhemar Nunes Pires (MM)
• honrens. Ignora-se ainda a odwín, U. S. A.. Aeontecs que

. causa do sinistro. O "Janet" ninguém está gostando de :t'l.. Secretário -- Osnildo de, Oliveira (FEB)
...! desloeaV� tre�ll'tà{8'4e·&ete.n-ta �us�I?- co� �abelos negros e 20. Secl'etáriõ .- R�meu Franzoni (FEB)

toneladâs. <. " I ela ja deCIdIU voltar mesmo 10. Tesoureiro _ Irineu dos Santos Lessa (MG)
.

.

à antiga tonalidade ebúrnea
20. Tesoureiro _ AÍ1réli�-Gervasio Gircia (FEB)I encantado�"a ..* '" Comissão Fiscal

June Allyson pretende des- Presidente - l<�1uard(j Mário Tavares (MU)
cansar até o próximo ano. Membro - .Hugo Pedro Felisbino (FEB)
Há cerca de 3 anos atrás Ju- }t!lembro _ Antônio Matias de Melo (MM)
ne deixou "a Metro para te:'

Conselheiro Junto ao C. N.
uma vida mais descansada,
no entanto, até agora não Antônio Manoel Caminha Filho

conseguiu ainda .trabalhar Ao:fazermos a presente comun.icação, estamos cer-
mais f.olgadamente. tos de poder contar rom o decidido apôio de V. Sa., sem

'" * 1 d
Adrian a sua espôsa Janet.

levar adirnte, a obr:t que nos propusemos, de rea aptar
. Gaynor estão tentando fa- convenientemente 0S ,ex-combate,ntes. .

.

2ler com que Orson Welles a

lugue a SUa casa em lloijyo
wood. Adrian está ainda no

. hospital, 'refazendo-�e de �m
ataque. de pneum.oma, porem
assim que estiver em boas
condiçõe's de' saúde· prete!_l
de.voltar para a fazenda que

poss,u·e no Brasil.
,

'" * '"

O próximo, filme de Jon

Wayne será rodado .na Afri
ca ecse chamará 'Timbuktu'.
Sua espôsa, Pilar, o acampa·
nhará ao Continente Negro,
cii!jse-me ele, no 'set' de fil

magens na Metro.
* * *

Quandu perguntam a Bet·

ty Furness se ela :está d?, la
do Repúblicano ou Democra

ta presidencial para as fútu
ras eleições norte.america·
-nas ela responde d-iplomàti
ca�ente: 'T,enp.o tanta sim'

patia. por um lado quan.�o
pelo outro' - e nada maIS.

Betty está pa.ssand·o aS férias
,em HollYWDOct com a tilba.
até amanhã.

bém melhora o funcionamento Ill1ormoçõe�no

.

como agente de limpeza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- .
•

••
•

teir.o. Por que? Porque Parker
Quink é a única tinta que con-:

tém solv-x, Solv-x é o novo in

grediente exclusivo da Parker
.-

que, acrescentado à tinta, Iací-

lita a escrita, evitando a' sedí-

mentação e atuando sempre

Experirrtente Qui'nk Permanente,
indelével, hoje mesmo.

NAUFRAGOU
Quink ... a única tinta que contém
solv-x.x . fabricada -peis Perker,
o nome mais famoso em ins
trumentos de es.crita ...�----------------------�

•••••••••••• ! ••• o ••••••••••••• � ••••••••••••••••

PREÇOS: 2 onças - CR$ 20,00 - 32 onças - CR$ 130.00
lO

Representantes exclusivos para todo '? Brasil

COSTA. PORTELA & CIA.
,

Av. fre's. Vargas, 435 - 8.0 andar - Rio de Janeiro

'Sla. tal�rina - Machado '8, Cia: S.A .• nua Saldanha'Marinho, 2 • FJorlan�poll. Q2·12P-

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

- ProcUl'e instruir-se sô

bre ás florestas para pro- \

tegê-Ias da mão, ignorante
que as destrói:

VENDE-SE'
Um Mercury, ano 1�47,

I

com 2 portas, rádio, pneu

faix,a branca, completamen
te novo. Exclusivamente a

dinheiro.
Trat�r com o sr. Márti_'

nelli, dás 12 às 14 e das 18

às 19 horas diariamente,·à
Av. Mauro �amos, 340.

TRANPORTES A�EOS CATARIN�NS� SIA
. ,.

�
... --.

__

.--- -

,
. )

Recebemos:
Circular nO. 1!57
Florianópolis, 7 de fevereiro
Prezado Senhor:

de 1957:

Saudações Expedicionárias
Nilson Vasco Gond"m

Pr'esidente
/,

••peclal. para:
A.çougu.s, .

Cosas d. carn., . "i
Hotels, ResJaurant.s, Past••
larios,CoJiglos,Hospitais,�tc.

Prestam escelen&el Iervlc_
Q • Aproveitamento InterraJ. du·

rabiUdade. economia. Pepm
prospedol elucidativo••.

".�lIitam�1 e palamenio.

tia. LlLLA de Máquinas INDÚS1ÍlA • c...
.

Fundod••'" "fi

RUA PlaATlNINGA, 1037 • Ca. Poa'al, 230 • I. 'AULO
DflClNAS I fUNDIÇlD IM GUARULHO S .• I. 'AULO
'I'EM08.TAMBIM: Máquinas para picaI carne para ia
;t6strtas. Torradores e moinhos para café. En,enhos�.
cana. Motores elétricos e olJtras máquinas' oara t1ruI co
.eretals, Industriais e agrlcolaa.
- ----------------------.

Na escolha dos tecidos da mais alta. qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto ..

e na garantia
de um produto benl acabado, está a base da escelen

.

cia das roupas bem feitas Imperial Extta.. .

�

O Magazine. Hoepoke é exclusivo distribuid!lf
em nossa ci«!_ade deste .famoso produto.'

\,

�; .. ' I__./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREIY,O �A ,(.OMARCA·.,'O'"t.'.DE TIJUCAS -,

.

<ft�
E D I T A L DE CITAÇÃO, CÓM O PRAZO DE TRINTA /'

.
�

DIAS, DE INTERESSADOS AUSENTES, Filmando com Susan Ha- ter o interêsse de uma ma- país' no desenvolvimento, Vater", de William Brínkley.

INCERTOS. E DESCONHECIDOS rward Novo Romance de neira extraordinária. "A Vol ereação e introdução do sís-
. O filme será produzido por

O cidadãO! Carlos Ternes, Juiz de Paz no exercício do cargo Hemíagwar - Susan Ha- ta do Mundo em Oitenta tema de televisão eletrôni- Lavrence Weingarten e di

de Juiz de Direito da Comarca de Tijucas, do Estado de yward tomará parte no fll- Dias" foi filmado pelo novo cá. Produzido em preto e rígido por Charles Walters.

Santa Catarina, na forma da lei, etc.. . .

me da 20th CenturY Fox processo "Tndd-Ao" em cô- branco, êste filme foi díri- Um dos principais papeis
"The Sun Also Ríses", Da- res Eastman e dirigido por gido por-Willian J. Ganz, de femininos será dado a Anna

seado no romance de Hemin Mícheael Andersen, A mú- Nova Iorque. Kashfi.

gway. O filme será dir ig ido ]. sica foi escrita por Vivtor São incluída", no filme, as Estreia de "Ánastásia" -

por Henry King e sua-pro- Iung. No seu numeroso elen primeiras cenas televisiona- o filme em Cínamascop., da

dução será supervisionada co estão incluídos Charles das como a inauguração da 20th Cenutry-Fox e em cõ

por Darryl F. Zanuck. Há Boyer Noel Covard, Marie Feira Mundial de Nova 101'- res De Luxe, "Anastásia",
três anos Susan Hayward, ne Díetrtch, Ronald Colman, que, pelo presidente Roose- baseado na peça de Marcelle

Ava Gardner e Gregory Peck Fernandel, Sir John Giel- velt,:;1. visita da rainha di Maurette e dirigido por Ana

trabalharam na versão cíne, guh�, Martine Carol, Jose Inglaterra aos Estados Uni, I tole Lítvak estreou recente

matografica do romance d" Creco, 'Buster Keaton, Peter dos e a Convenção do Parti- ·mente em Nova Iorque e

Hemingway, "The Snows of Lorre Robert Morley, Geor, do Republicano, em 1940, no Hollywood, e foi bem acei
Kilimanjar". ge Raft, Frank Sínatra, Bea- estado de Filadelfia. Este' to. pela crítica e pelo 'públi-
Estréia de "A Volta ao trice Lillie, Charles Coburn filme está sendo distribuido co. A adaptação foi. escrita

Mundo em Oitenta Dias" - e muitos outros atores elar'j pelo Instituto de 'I'reínamen- por Arthur Laurents. Os

"A Volta ao Mundo em Oi- tistas famosos. to Visual de Nova Iorque pa- principais papeis são de In

tenta
-

Dias", produção da .. Documentário Sôbre a ra
'

colégio, grupos cívicos, griq Bergman, Yul Brunner,
United Artists e Michael História da Televisão 'nos grupos rurais, escolas supe- Helen Hayes Martíta Hunt

Tõdd, baseada "no romance Estados Unidos' - Foi re- riores e estações de televi- e Akim Tamiro·ff.
de Jules Verne, estreiou, centemente realizado umrdo- são.

recentemente, em Nova 101'- cumentário, de 16 mm. com Glenn Ford no Novo Best

que e Hallywood e foi muí-' a. duração de �7 minutos sô-
I
seller Pilmado pela Metro

I
to bem recebida pela criti-I bre a história da televisão.' - Glenn Ford trabalhará
ca pelo público. Apesar nos .Estados Unidos, mos-

I
no novo filme da Metro, ba

de sua duração de três ho-! trandc o� esforços da Cor- seado no "best-seller" de ..

ras, o filme consegue mano
I poráção do Rádio daquele 1956, "Don't Go Near the

,
.

1Q

FAZ Si,\BER
a todos quantos interessar possa o presente edital de

cítaçâo de interessados ausentes, incertos e desconhe

cidos, com o prazo de trinta dias, virem ou, dele conhe
cimento tiveram, que por parte dé Lindomar Martins
foi dirigida a petição do teor seguinte; :._ "Exmo. Sr.

Dr. Juiz de Direito da Comarca: LINDOMAR MARTINS,

brasileiro, casado, pescador, r:esidente e domiciliado'
I
no lugar "Meia Praia", distrito de ItapeÍna, municí

pio de Porto Belo; desta Comarca, quer mover a pra-

.sente ação de usucapião, na qual expõe e requer à V.

Excia. o 'seguinte: - I - O suplicante é posseiro, há

mais de -20 anos, de um'�er.reno- situado, no lugar "Meia

Praia", do distrito 'de Itapema, munícípío de Porto Be-
'

lo, com trinta 'metros de frentes e quinhentos ditos de

fundos - OU sejam quinze mil metros quadrados; fa

zendo frentes em terras de marinha ·e fundos na es-

, trada nova; extremando ao Norte em- terras de Hero

nido�Cohceição e ao Sul em uma posss da víuva oa

rollha Ramos. - Ir" - A referida possa de terras per

tencia; há mais de 'trinta anos, a Maria Martins, mãe

do requerente, a 'qual, há vinte anos, a transferiu ao

· .réquerente, afim de que êste lhe servisse dt{ arrimo

até a �u'â morte, de acôrdo com os demais filhos; e as

sim o requerente passou 'a ocupar como sua, a dita

posse, onde fez benfeitorias, - e tanto a posse do ,re

querente como a de sua antecessora, sempre foram

paéífi�as, �ntínuas inint:erruptas � . exe,rcidas
.
com

"animus domini". - II! - Em vista do exposto que,r

o suplicante regularizar a: sua posse· sobre o referido"

imóvel de conformidade com a lei federal 2.437, de 7

de ma;.çó- de 1955, que modificou o artigo 550 do ,Códi

:go Civil. E para o dito fim r<:quer a designação do dia

e ho'ra para.a justificação respectiva, na qual de1verão

ser ouvidas as testemunhas Inácio Cândidh da Silva e

Ernesto Serafim Nazário, pescadores, residentes no

local do i.móvel que compaliecer�o independentemertte
de' citação. Requer mais que, depois da justifica.çã'o
seja feita a citação dos atuais confrontl1-ntes, residen
tes no local d{), imóvel, bem como a Citação dos interes

sad�s ausentes, incertO's e desconhecidos por edital

com o prazo de' trinta dias, dos irmãos do Requerent.e
Pedro, Maurí e Valmor Martins, res.idente� no local do

imóvel; do representante dp Patrimônio da União, por

precatória, em FIO'rianópolis :e do D,r. representante do

Ministério/Público nesta çi'dade; tºdos'para _contesta

rem � presente a'ção no prazo de dez dias, de aCôrdo

com o dispo&to :t;lo, artigo 455 do Códfgo de PrOcesso

Civil, - sendb, afinal,' reconhecido o domínio do re

quer:ente sobre··o referidO' imó�el, cuja sentença lhe
• servirá de título hábil para ,a inscriçãó no Registro de

Imóveis. Da-se a presente o valor dé C.r$ 3.000,00 para

oS efeitos lEgais. Protesta-se pelo depOimento de tes

temunhas e vistorias, se n�ce;:sário. o. sÇllicitado'l' que
está. assina tem sua, residência nesta Cidade, onde re-'

cebe citaçã�. Tijuca,s, 18 de fevereiro de 1957. (as)

Claud'io Caramurú de Campos. "Em dita petição foi

exarádo o seguinte' despachO: -:- "A: à conclusão. Ti

jucas, 18-2-1957. '(a�) 'Óarl�s Ternes - J. de Paz, no
exercício do cargo de J. de Direito". Conclusos OS autos

'foi exarado o seguinte despacho: - "Designe o sr. Es
cr�vão dia � hora, no local do costume, par!'! a justifi
cação, feitás ª,S necl)ssárias intimações. Tijucas, 19-2-

1957. (as) Carlo's. Toriies ';-:- J�'d:é Paz, �o. exercício do

cargo dê J. de Direitó". Feita .a j,ü,stificação foi profe
rida a seguinte· sentença: -' "Vistos, etc.... Julgo por

sentença -a 'justificação procedida ': nestes autos de

Ação d� Usucapião requerida por Lindomar Mar,tins,
·

para .qué .surta seus devidos e jurídicos .efeit9s. Cl�em
se, por �l:!ndado, Os confrontantes conhecidos do imó

vel; por editais, com o prazo de' trinta dias., Os inteI:es
sados incertos; pessQalm:en�e o Sr. Representante do
Ministério público; e, por precatória a ser expedid�
para o Juizo de Direito da l.a Vara da CorparCa de Flo

.rianópc:>lis, o Snr. Diretor do Serviço dõ Patrimônio da
União Sem custas. P.R.I.. Tijucas, 2ô de f�vereiro de
1957. (as) éarlos Ternes - J. de Paz,. no exercício do

cargo de J. de Direito". E para que chegu'e ao conheci
mento de todos e ninguem :rró�sa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital qUle será afixado na

sede dêste Juizo, no 'lugar do costume, e, por cópia,
publicado UMA VEZ no D{ário da Justiçá e TMS' VE
ZES nõjornail. "O ESTADO", -de Florianópolis. Dado e

passado nestá cidade de Tijucas, aO's 'Vint!'! e s'ete dias
do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e cin
coenta e �ete. Eu, (as) Gercy dos Anjos, -Escrivão, o da
tilografei, c,onf:eri e subscrevi. Isento de "selos por se

, tratar _de Assistência Judiciária. (as) Carlos T,ernes _

J. de Paz, no exercício do cargo de J. de DireItO. Estl'i.
éonforme o original afixado n9: sede dêste .Tuizo no'
lugar do costume, sobre o qual me' .reportó e dou ré:

Da"ta .>:.upr?-. O Escrivão: Gerey dos-Anjos

'.

, ,

Médico. peq. família, 2 filhos maiores, procura alu
!;"ar casa cl 3 dorn�itórios. Oferta à Dr. S. Hoffmànn,
Caixa Posta_] 425, 011 Hotel Lux.

FLORIANÓPQLIS, Quinta·Feira, 28 de Fevereiro de 1957
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Cigarros

,
-

de pon'ta .. a p.onta o malhor!,

DE �CIGARROS SOUZA CRUZ
L'''_

I
L A V A N D O C OMS A B-Ã O '"

I�irgem ' ESfJeciaHélade'
da (ia. WETIEL INDUS!RIAL _. Joinville - (marca registrada)

.

eCQ�Ql!lila-Se tempo _

e dinheiro
-��_:�------������--����-

_;
t

9) Grace Kelly, �o Elizabeth
TaYlor.
Kerr era "Leve Affair"� ....

Gary Grant e' Deborach
Gary Grant e Deborach RelI
trabalharão no filme "Lev�
Affair", da 20th-C�mtury
Fox. Leo MacCar-ey que fel
a ver .ão original em 1939
com Irene' Dunn e Charl�;
Bover, dirigirá esta nova
versão. Cary Grant será �

"play-boy" qUe/tem um ro.
mance com Deborach Kerr,
julgando-a muito rica.
Censura ,Mais Livre nos

Estados Unidos - A Asso.
ciação Cinematográfica dos
Estados Unidos" 0 _quadro de
de censura impôsto pela
própr.a Indústrla do cíns,
ma, pr blicou, recentemente
numa nova lista de condi:
ções, mais livre que a ante.
dor, que dará mais liberda,
de aos prodütores. Será per,
mítido o tratamento de as.
suntos como rapto de criar,
ças, C"áfego ilegal, uso d�
nárcóticos e abortos. Prol,
be ainda o uso de palavras
com duplo sentida, blasts,
uias e eutanásJa. O empl'ê.
go ie palavras desmerecedo .

t'as dê raças, rt;_ligi6es e na.

ci'J!1a1idades bmbém não;

permiiido.

Dez Artistas Mais Popu
lares - Os dez artistas mais
populares dos Estados Uni
dos, em 1956, de acôrdo cofu
.uma votação feita por críti
cos, proprietártos-de teatros
e representantes de vários
grupos são: 1.) Kim Novak;
2) William' Holden; 3) Do
ris Day; 4) MarilynMonroe;
5) Susan Hayward; 6) De
borach Kerr; 7) Marlou
Brando; 8) Frank Sinatra;

A

...._ J- WJY
é'

�etlAJl}.. �

CLASSE
�

IURISTA

I .para a EUROPA

com grande descont�

�ERVE
DESDE JÁ .i=

O SEU LUGAR! ..,;§F'
2!f?'

�
-

ti:oniul'e SilO Agência de Viagens ou a
.

·��!�:.....�R�

2064

I

l w!!!!�.a!��uOp�'����S�!�,!�:: d,

1-
Os deputados federais, do Georgia, que está desconten,

estad{) da Gieorgia decidiram te com a açã{) d-aquela corte
não tentar o "impeachment" contra a discriminação ra·

dos juizes da suprema -corte cia!.
dos EE UU porque s'abem de
antemão que a tentativa re� - Proteger a floresta é
dundaria em fra-cas30. A me' defender um patrimônio
dida contr.a oS seis juizes in� nacional, é assegürar -o bem
clusive Gontra o Prlesidente
de mais aIta corte do país, estar de h0SS0S filhos e a

fora solicitada pela a!�em- prosperidade da Pátria.

11__-�!II'''lll�_''-i
------" .. - - ... __._--- ---�------

HEMORROIDES. �A'
-

Mon.�ol\' ê o POII)Odo-que alivio,�, os'dares
e os pruridos cousados. pelqs hemorroides. Man.Zan
acalmo e r.fresco.MAIS ATE. Mao.Zon é antisséptico
suave paro os tecido$. mortal poro os bactérias. Por
Isso, Mon·Zon também previne os Infecções o outrol
graves moles conseque�s dos hemorroldes.
Um produlo De Witt . à venda em ledas os farm{lcioa.

Coodiulrontll poro Hemorroidas

I· .�
/

I PmnadCL ManIao �:'
AprOvaclo p.lo O.pto. Nacional d. So6de, sob n.77,

em 1212/41.

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

Correspondente
Firma estabe}c,cida nesta Capital necessita de um

<

t;orrespoRdente cOll\ercial com redação própria e ,razoá-
vel desenvolvimemo datilográfico. Dá-se preferência

-

à
dementos jovens i-;'!'ltriculados na Escola do Comércio

. e Faculdade de C:ências ÊcorÍomicas de Fpolis. Cartas
para a redação dêste Jornal sob o título CORRESPON
DENTE, fornecendo 2.mplas informações, pretensões, en

dereço, etc ...
,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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suas lavouras
-'

"lo}'
contra as geadas!

/ ••
>

"
I

,

PREVINA-SE, desde já, com

.

- o "cohertor térmico" das plantas!
Nõo é' ° foto de gear, propriamente dito,
que causa os piores males o lavoura mas,

e sobretudo; a rapidez das nwdanças
de temperatura da ar e dotO Jl'Iantas.
A fumaca densa e fria de FUMEX

(25 quil�s produz cêrca de 3.600.0�Om3
-de fumaca) impede justamente que '550

aconteca, permitondo ° resfriamento e

° reaquecimento lento das células-'
fazendo �s vêzes de y'erdadeiro
IIcobertor térmico"!

PRODUTO
ALEMÃO

FUMEX é de al,licaçào facílima

FUMEX não é tóxi�o!
FUIUEX é eco�õmico!
FUMEX tem sido' aplicado há tempos-e .

•

com grande sucesso-na Europa.
InformocÕe<. detalhadas com os

DIS1R. EXCLUSIVOS PARA -6 BR.o.SIL

tAd.:IIIIJIII.�IIIIJ·!·\",!!JII'''\'''I''!;�.
JJ��RASiMETu COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.

.

�

j,>: ;1: t·�u. Ju República, 497· à,o • ex. Postal 2787· Telefone: 37·3176 • SÃO PAULO

ÉÕnderêço telegráfico: BRASIMET

Filiais: PÔRTO A�EORE - RECIFE - RIO DE JANEIRO

. ·.�I - .
" .�

.oPQI.�
do deserto, para a Terra da se Instituto pOSSUI 2.000 aluo

Promissão e a libertação de nos I;! seu côro j� foi ouvido

Daniel da caverna dos leões. em várias partes do mundo.

Um dos "spir itua ls" mais Onde quer que os "spiritu

largamente difundidos é o als" cantados pelo Côro docaracterístíca da raça ne

gra: Alguns dêles se basei- verá nêle simplesmente a
"Deep River", que expressa Instituto Tuskegee são ou

arn em histórias da Bíblia, necessidade de encontrar a
sentimentos religiosos,. tal- vidas ninguém póde deixar

tant
- ,música exata para as pala-

vez melhor do que muitas de aplaudir o senso de. har-Outros, entre ante, sJto mu- .

sicas 'populares. religiosas,
vras dos "sph-ituals". AI-

canções populares america- mania dos negros e sua ca-

cantadas em 'volta de fo-j' guns
acreditam que os es-

nas. Outros títulos familia- pacidade de cantar conjun

gueira dos acampamentos. cravos negros, há mais de

Por S.J. HarrY, para "O

ESTADO"
"spirrtual" negro. Um estu

dioso relacionará apodero,

o QUE O HOMEM DE NEGOCIOS PODE E NÃO PODE FAZER
Segundo recentes acõrdãos e decisões administrativas
CESSA0 - Nos contratos de Petição 6.336 (2-90-40 - do, porém, Pessoa jurídica

de valor etimativo, é

respon-, DeClara.ção
- 31/57). , cornsreial ou industríal) ou

sável pela pagamento do ím- HABITA:ÇAO - Bevo em pessoa física que' forneça
pôsto do sêlo o cessionária pregador não vinha descort mais' que "o Próprio trabo

que, ao fim de cada biênio, 'I tando o valor de habilitação lho", as aludidas cartas e_1,

estiver executando o contra- desde o ínícío, não mais po- contram incidência no art

to. Consulta formulada, à derá fazê-lo, por Importar em 83, da Tabela,/deve'1do o ím

R'eceb, do Distrito Federal alteração unilateral do coa- pôsto Ser pago, ínicíalmentc

ps la fir�a L. A, �tda., do Rio tr�to. ACfrdão 1.394,

dOI,
sôbre o valor da comissão

de Janeiro, no p!oc. 258,317 'I'rib. Reg. do Trabalho d> declarada ou estímida; e na

49 (4-30'30-35), 2.a Rel?;ião, Processo .1.211-5€ última hipótese, deverá�,
COMUNICA:ÇAO - De re- (3-50-80 - Desconto - 33/ papel ser registrado, na for,

ceb1mento, incide no sêlo ,57) '. I ma do art. 4Q, § 2,0, letra "a'�
simples do art. 100 da Tabela IMÓVEIS A venda de das Normas Gerais, da C.L.!.

(sêlo de recibo). Consulta.. ímóveís havidos por heranç- I Sêlo, para. efeito dp. apuraç ,,)

feita por U,!.P. Ltda, à R�- para obtenção de dínheír. posterior do impôsto porven

cebo do Distrito' Federal, Pro destinado à compra de apólí i tura devido. Consulta re:>

cesso 29.085-56 (4-30-30-1 - ces para serem partilhadas
I
pondída pela Receb. do Dlst.

42/57). entre herdeiros, não incide: Federal, no Proc, ?12.339-5�,
CONTRATOS - A estípu- no ímpôsto de lucro ímobi I da F.C. S/A., do Rio de J'.J.'

sas autortdades, os mais be

lação de cláusula penal e ju-I liâ�o, Acórdão 45.427, do neiro (4-30-30-1 _: Cartas __
los ex mplos da música natí-

ros de mora não obr1ga '.10 1.0 Conselho de Contrlbulnt as
'

11/57). va dos Estados Unidos,'
,

pagamento_ irried�ato do imo no Rec. 41.098, de Sã'o paulr I RETIRADA "PRO-LABü- Nos "spirituals", os ne-

pôsto do selo e SIm por oca- (4-30-10-1 - 37/57). , RE" - Não se justifica a tri gros puseram seus mais ar

síão do recebimento, 'se ocor- IMPOSTO SINDICAL - C butação do ímpôsto de renda, dentes anelos, Disse, certa
rer a condição. Consulta for- nscolhímsnto deve ser feito sob a 'alegação de não ter (;

,

b d
.

d 'D" f d
.

dít' vez, um escritor: "Podeis
mulada a Rece e oria o 15- a aval'

.
o sm ica o repr-i- sócio ingerência nos negócí, s

trito Federal no ProCeSSO... sentativo da mesma catego- de emprêsa. Acórdão 45.449, percorrer tôda a coleção da

9,364-55, do Rio de Janeiro ria 011 profissão cOs empre- do IIrimeiro Conselho de Con música folclor ica negra da

Çl' I d rrdâ d 6 a C' t
' estaria por vir, os "spir itu-(4-30-30-1 ausu a ,ga os. Acor ao a. ama- tribuintes, no Recurso 41.1:':9 América, que se con a as

1.564/56). ra Civil do Tribunal de Jus- do Paraná (4-30-10-1 - 38/ centenas, e não encontra- als" negros comunicam v

ESTABELECIMENTO _ A tíça de São, Paulo, na Apel 57). '

reis uma só palavra de ódio alegria de ouvir-se falar dês

obrígaçã do comprador, de 76.516, de são Paulo (3-30 .". (Transcrito de "Visão", de .

d lí
. lcuer l w lugar.

não vendar o estabelecimen-I 25 - Rscolhimento � 1,553/ 1.0 de março, do corrente
ou e ma reia em qua quer

" 'T'd' - Certas ideias impregnam
to comercial enquanto não 56), ano). passa vem' : o as sao can-

I muitos dos "spirituals", co,
estiverem quitados os títulos INVENTARIO - A escri ções de consolação, anelo E' sua forma revista, elas são

itid t 't -

do I' R gí t d mo o desejo de um mundo
eml 1 Os para pagamen.,o, uraçao lvro e s TO "co!!lpaixão. verdadeiramente a: própria

. não constitui reserva de do- Inventário pode ser f'eita r; O "spl'rl'tual" dl'spensa melhar. E êste tema, encon- d I'exp"pssão e sua persona !-

mínio. Resposta a, consult::1 sumudamente. Acórdão 45.4\' ';rado de quando ,em quan-
feita à Receb. do Distrito Ft'- do 1.0 Conselho de Contri

I
-compQ�itor. Ele acontece na· dade.

N d d io, é compreensível, levan- .

,

dei'al pelo Tabelião do 2.0 buintes, no Recurs-o 44.250 turalmente. a ver a e, um Marian Anderson, o famo-
. ,l f' d

' ia-se
-

em contá a infelicida-
Ofício do Rio de Janeiro, pe Minas Gerais (4-30-10-41 "spiritual" só e con la o ao 30 contralto, Derothy May-
Processo 73.480-54 (4-30-30-1 _.:: Registro - 1.5�0/56). papel, muito depois que Sp :le em que transcorreu a vi ..

nor e Roland Haynes sã')

-,- 44/57).
. I MAQUINAS DE SELAR ':: tOi'P.OU popular em tedo o da ll( s autores dessas can-

alguns dos mais conhecidos
.

'.

I Pode ser transferida do Ri) 't"d d ções. Esta fuga 'para um

ESTABILIDADE - Se o para outro Estado, desde q11'
país. Transml I a : e uma

I
' t' 1 '- mu,r.do melhor fo.i. muitas

em_pregado. recebeu indeniza- se' promova a. baixa riaquela tJessoa para ou 1'a pe o Shu-
_

- ve:iles simbolizàda na tra-
ça0, aO deIxar 'O empre�o' no cidade. Resposta do Depart..\ �les prazer de ·c'antar. ,a mú- .

primeiro períOdO d,e traba· menta de Re�das Mercan1:' sica negra naturalmente so, yessia do rio Jordão. O ne-

lho, êste não se soma ao se- da Prefeitura do Distrito F') fre muitas tl'ansformaçõec;. gro, em algumas das histó-

guinte, para efeito de esta- deral, no Processo 4,861. 93V ' rias bibliéas, encontrou um
.

d- 1 409 d Assim, não se estranha que lizam no gênero "spiritujal".bilidade. Acor ao. o 56), (4-50-10-25 - 47/57). , paralelo com a s'ua própria
Trib, Reg, do Trabalho da 2a RENDIMENTOS _ O Iii"

I
as mt-smas palavras sejal>1 Talvez o mais conhecido dês-

Região, no Processo 373-56 cumprimento da áigênci:t �antadas com melodias in, condição humana f suas e<;·
ses cOros seja o do Institu-

(3-50-100 - 34/57). legal ,de d,e�úncia de tOd(FI teLa,;wnte diferentes. peranças: a travessia do
to ·Tuskegee, em Alabama,

EXTINÇÃO DO ESTABE-· os rendimentos pagos te:·
o MUIto já se escreveu sc.- Jordão, M;q}sés conduzindo fundado em. 1881, apenas

LECIMENTO - Ocorrendo ceir'os J'ustifica a .impos1cà!'

I
',., os filhos. de Israel através

-
. 1re a�-;' po:::slvels orIgens d,) "

. ','
30m 40 estudantes. Hoje" ês-

por imposição do Poder PÚ- de multa. Acórdão 45,45.0, d - ,.., .,

. bliço, A,!i�il�"ft·.�rênsJ.e.F,ê.!l,:;: ,ho,.OfrHS,-:y '€l-e�c�ntr�bu.i�-íIi'. '.<..,-y R- A- B:"-A""" t-"'H"'-=='SM-"'''''O'''''''''''''''''"'''''_�-
.!�

....... -� ...... -�---"'".._._.

cia do em'Ílregado. "Acórdao no 'Rec, 41.163, de Mmas Ge-, "I
-

,

'!

I' ,

'

,,».

1.398, do Tribunal RegiD'ru:r �a�i�-'(4-3Õ:f6:üÇ'-- Informa-I _. '-.

'II\
" '. ,

do Trabalho da 2.a Regiã,,' çõ-es � 8/57).·
. -MILHAItEi':�:DE�' OPERÁRIOS ,PASSA M ',�:lS -�'FÉRIAS

no Processo 1.415/56 (3-50, REPRESENTANTES - Ca . -',.'
.

100 _ 35/57), sos em que as cartas de no
No,-E.�tado de Pensylva-' I nião de 28 membros do co�-

i rida em 1925 e, .desde então, 1 Estradas que passam paI'

FALÊNCIA - Não bast,) meação de represent.antes :n ARMAZÉM nia, entre a� montanhas Pe_ selho executivo da ALF-: o sindicato já investiu mais todos os pontos da proprie-

para justifiCá-la, a existên, cidem no imposto do sêlo. Se Venc:e-se um' afreguesa- cano, há uni' local de vera. CIO. I de cinco milhões de dolares dade. convei'gem para a par-

eia de títulos protestados, se o representante, como pesso'l do armazém de secos e �o-
o devedor deixou de pagá-Io,s física', fornece apenas' O 3311 lhados situado à rua A�i-
por' relevante r'azão de direi própr!ü �rabalho, as. cart<', I ta Gal:ibaldi, 48. Facilita-se
to. Acórdão da 1.� Câmara eSctarao Isentas de seIo, em, pagaménto. Tratar no mes-

Civil du Trib. de Justiça do face do disposto na alín :l
i'
mo local, com o proprietá-

Distrito Fede'ral, no Agra'vo "c" do art. 83, da Tabela. Se:1 rio.
'

Os "sp+rit.uals" são, nos" 80 e-contagiante padrão rit

Estados Unidos, a herança mico dessás canções com O"

tambores da selva. Outro

Essas manifestações, natu
rais e irrefreáveis da fé e

cem ano�, ouviam os seus

senhores cantar e as melo
dias que escutavam eram

,.1.0 êx: ase de uma raça cons
sobretudo religiosas.

tituem," na opinião de díver

res são "Sw Low' Sweet Cha, tarnente em r&lOs vitais c

complicados.

Mas,

várias caracter ísticas reco

gos colonizadores, isto ape-

,riot"; ,:"Golden Slipper":
"Play on your harp"; "Lit

tle David" e' "Sometirrres I

feel like a Motherless Chi-
se os "spirituals" são adap- .

ld". A música dêsses textos
tação de hinos religiosos can

populares é assinalada por
tados nas igrejas dos anti-

nas aumenta a sua grande
fza. Pois, enquanto as can

ções evangelicas cantadas

pelos senhores de escravos

falavam do reino celeste que

BIBLIOTECA PUBLICA MUNIClp·AL
. .

DO, ESTREITO
A VIUVA BATISTA PEREIRA FEZ GRANDE DOAÇÃO

A mais importante doação de liv,ros:f1eita, até ago·
ra, à Biblioteca ,Pública Municipal do Estreito, v�rifi
'cou-se 4.a feira última, quando a Exma. Sra. Viúva

Batista 'Pereira entregou ao jornalista 'Acy Cabral Tei-
.

ve, Diretor daquela casa dê leitura, 497 volumes per
tencentes ao saudoso Diretor da Imprensa'Oficial do
'Estado.

Esvaziando suas estantes e transferindo todos oS

,seus ilvrqs à BiblioteCa do Estreito, a Viúva Batista
Per,eira declarou que se achava contente em poder' co
laborar 'para que outras pessoas pudéssem lêr, tam-
,bem, as óbras que tanto ensinàmento e distração pro
pórcionaram ao seu pranteado e�poso,

A doação fo�, realmente, impressionante e por sí
/ só refléte o deSejo da ,ofertante de difundir a cultura
entre o povo do bairro do Estreito.

--.':0:--
Também o Sr. Hoyêdo' de Gouovêa Lins, resJdente

nésta capital,_enqereçou à Direção da Biblioteca do

Estreito, os seguintes volumes:
Direito PlÍblico Municipal _ C. Martins da Silva

Song'-Kay, o Pirata - Emilio Salgari
A Vingança d� Iroqu'e:;:: _ Emílio Salgar!
Meia Noite - JuJien Oreen
Ó Bon'l Assasslno'- Antoon Coolen

.. J--::- :0:- .

Com mais éssas contribuições, atinge a 1.916 o

número de livros doados, até agOra, à Biblioteca Pú

blica Milniéipal.

'.�". ···!ÍzY�.;;,

nhecíveis: síncopes bruscas;

predileção pela escala pen

tatôn iõa ; combinações rít-

micas complexas e uma in

tuição de harmonia que pa

rece ser improvisada. Não

importa de onde procedam
essas melodias, o certo é

que elas foram alteradas p�.

lo negro para se adaptarem
a sua individua lidade. Em

intérpretes dos "'spirituals".·
nos palcos.
Em muitas universidades

e colégios americanos, os

::oros estudantís se especia-

para .famílias, com quartos,
salas, gelàdeiras e cozinha.

As atividades recreativas
.

. I .

inClueIt1 tenis, remo� nata serviços prestados, não é de

ção, pesca, dan�a, e varios admirar que a organização
outros jogos e esportes. A dê um razoável prejuizo
orga:nização inclui t'lldo mais anual, que o sindicato con

que um operário precise nas sidera como necesslirio pa
férias, tendo mesmo um ser· a I) bem-estar de seus mem

.viço médico completo 'à dis-
I

bro�. Os direto,:,es do sin<V
posição do!, veranistas, II cato aLrmam que não visa�l
Há mais de sessenta edi- lucro e que se houvesse, dl

fídos na "Unity House"" minuiriam os preços parI)

'muitos dos quais podem aCQ-1 melhor ,

servir seus mem

modar mais de mil pessoas. bras.
'

.

� ,

�V�náo.a�··:r
porem, aI eglfl·

... j,
I
�
�

----"'-__ .�_"_-"'------�

� protecão extra
contra as cát;eç. , .

es!:a sensacão extrê
de frescor ...

Carlôs Hoepcke S. .',A.
Comerció e Induslrí a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Pelo p,resente �,iital ' são copvocados os senhores

acionistas da' "Carlol'- Hoepcke S/A Comércio e Indús

tria; a se reunirem em assembléia geral extraordinária,'
que será .realizada no dia 29 de 'março, às 17 horas, na
�ede social à rua \ \. onselheiro Mafra nr. 30, nesta Ca

l,ital p'ara deliberanm sôbre a seguinte:
"

ORDEM DO DIA
1 - Reforma (los Estatutos Sociais
2 - Eleição d,� cargos vagos da Diretoria.
3 - Outros a�s�ntos dó'interesse da Sociedade
Florianópolis, 23 de fevereiro de 1957
Acelon Dário de Sousa - Diretor presidente

NAS MONTANHAS

que.

Tendo em vista todos os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Cantara .Municipal
SOB A PRESI�ÊNCIA DO ,ILUSTRE VERE·ADOR, PRESIDENTEDA-CAMARA MUNICIPAr DE FLORIANÓPO�IS VER., BALDI�ERO FILOMENO, HO'
JE, ÀS lO HO,RAS, REUNIR-SE-ÃO TODOS OS REPRESENTANTES DOS PARTIDOS, COM ASSENTO NAQUELA CASA; A FIM DE OUVI,REM A PA,
LAVRA DO NOSSO ILUSTRE PREFEITO, 5,R. OSMAR CUNHA, QUE NA OCASIÃO ENTREGARÁ AO POVO, POR INTERMÉDIO DE SEUS REPRE,

,

SfNTANTES A MENSAGEM GOVE,RNAM ENTAL RELATIVA AO ANO PRÓXIMO PASSADO.:
'

...,� ++. ++++..+++ + + + ++ � +++. +++. !++.+ + � + �
+ + � + + + ;..+++.+.+ +..+ ++ +� fl; ).�� ,

·MIsterlos�iles·áiiaréciiüé·D{O·da iíoivà"
o desaparecimento mlsterioso da me nor AUJea Nunes de Andraqe -- Um case que preocupa a

vida deuma femilia desolando-a e alarmou a população dos Barreiros � Até,hoje, Aurea Nu'nes
,

não foi encontrada apesar de buscas continuas
' .

FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira, 28 de Fevereiro de 1957

UMA CARTA o fato, que no principio fel Enquanto isso, 'a ancíedade P. Pessoas houve que entra- parecendo até mesmo irreal Raptada? Assassínada? 1\
velava sob aspécto Sigiloso, ...

espetatíva dos pais e do pró- 'I'
raro mato a dentro a procura Até hoje poréjn, e, já se ,estas perguntas nínguern p,; ..

Jtecelb�mos:' recusei a referendar, como agora, penetrou n,O domínio] prío nervo aumentava. ,Pas de uma piSta. Nada! passa quasí meio mês e nada d'erá afirmar nada, pois, sen
Florianópolis, 26 de Secretário, qualquer áto de público, continuando 'entre savam-ss as, horas, o dia Perguntava-se a todJ' I de noticias. Só esperança". do, não somente a moça co.
f,evereiro de 19(i7. honrado Governador dr) Es, tanto, envolto nas sombra- i chegou a noite e Aurea não mundo por Aursa, a noiva! Aurea Nunes Andrade con mo SUa família conhecidos
"

Prezado amigo tado, e nem de apnst.llar 1,1-' do maior mistério.
'

vnltára 'e 'tambem não era en
'

desaparecida místeríosamsn : tinua desaparecida! . todos criados, vivendo e tr:i-
,

Rubens Ramos. I. tulos de opesantador.» de A\,\rea Nunes Andrade, a contrada em parti! algum:;!, i te e ninguém sabia, ninguem Como sóe acontecer, díen balhando ali nu Barr.eb-:s,
Um cordial 'abraço. aervsrituários. de justiça, ern pesar de SUa pouca idade, UI Deu-se busca em Casas de a vira em parte alguma. I te do imprevisto � do des'cu' não dá ,dire�to a que ninguém
Chegando esta tarde a esta virtude de' discordar dos pro- anos incompletos; estava pa parentes' e pessoas conheci- O fato par-ecia tão estra.! nhacído, sem causa paloavel suponha: tenha sido a moca

capital, acompanhando uma ventos que hajam sido arbí- ra .casar-sa; Tudo p�onto. P3 das e amigas de toda a re- nho, tão cheio de míster io que indique uma pista sega raptada, assassinada 011 il
comissão compósta de pesso trados em processos r2gUla- pe'Ís no �egistro Oivil, snxo- dondeza e nada. I respirando coisas funsbres, ta, cerrem as mais dssencon traída por alguma cilada.
as representativas dos Muni- res. vai e alegria reinante no seio Aursa dssaparecera mis"A-,I -que afinal, muitos nem qus-' tradas noticias, os comentá- Seus antecedentes não C')t<l:
cípios de' Joaçaba c Erval Dr

-

Em tais processos, o (fo- de sua fàmília, a' espera .üó rlnsamante, levando condigo fiam comsnta-Io. 'rinhaml rios mais' absurdos mesmo, ' portam dúvidas nem deixam
Oeste, que aquí vieram tra vernador nomeia uma Co- dia assinalado para as nup- tOf,lo's os :;eus sonhos, toda a medo, .credo, E muita gente ficando apenas no ar inter- motivos que justifiquem SE-
tar de assuntos relacionados mis:::ão incumbida de ('[,etuar elas. Padrinhos convída.íox > sua alsgrta, tudo, na vespera,' se persignou. . I rogações sem resposta, melhantes suspaitac
com os�interesses da região o levantamento da renda do todos os preparatívos oron de seu casamento. '. 'Apareceria, se 'frdúvida aI, O certo, o lamentável, o ano

I O fato, porém,' verídicn
junto ao Govêrno d'o Estada, cartório cujo sarvcntuurto tos para, ,o easamsnto. O I�Ji, Suicidio? Rapto? Assassi- iguma. Semelhánte coisa náo

'

gust.ioso do ínsolíto aconteci- certo, irreeusável é que A�l1'ca
fui surpreend:do com a Ieí- é aposentado, Feito .esse ie- vo, que segundo nos afírrna nío? E' a onda de comentá- era possível. Nunca se vira menta é que o mistério .con desapareceu de tuna hora pa·
tura de um artigo publicado vantamento e arbitrados és- ram residia em SfÁ,o Pau 'o rios de toda a espécie tomou coisa igual nem que se par�,..' tínua lmpanatravel, desafiar, ra outra e inínguém mesmo
na edição de h!),j� d' O Esta ses proventos, sobre êles oP:- chagára dias antes e tudr conta do' distrito d.e Barrei- cesse, ainda mais, ocorrida, do a argúcia de todos, sabe noticia' dela :lebcte qUe
do, con�.endo aiU�Ó�;'} a fátos na o Secretário, ríxando-o , o' corria azul. Tudo bem. Além ros, onquanto as buscas de',

'

no meio de uma população QUe teria acontecido à mo saiu de casa de, seus pais.
que 'terlam qc')u·'.ll,) ao tem- Governador. por despacho. de psrteíto estadó ds saude 'sesPentdas de seU pai, páren- pequena, reduzida mesmo, de' ça na vespera de seu C3,;;01, Quando teremos solU!;iic
po em qü,e exercí o C:1l',go de Faço esta exPosição l)a:� fi�ica que envolvia :t nqiva tes ,e conhecidos continua! poucas á,lmas, o_que torna o menta? para o estranho cas,)? Qu'an-
Secretário do Interior e Jus- que o caro amigo fique c,=:t radiante, aguardando a hora vam interruptament�, I fato ainda mais ,o3tens�vo e Para onde teria ido? do se' saberá a ve':c1ade por
tiça, no atual govêrno, e que de que o Governador .JÓ1�� da realizacão do ieu r.laior inteiro, para d,e'srvendar c.sse
teriam motivado <) meu �)e: LaCerda e'seu huniilde '�...;- sonho de moça. 'T"

.

D' Q'
,

I' A
-'.

a
mistério?

'

dido de exoneracãc.. Secr:etário jamais' diven�i Então, aconteceu. Aconk em.or - e ue
v

a
, .' narqul A solução é e'sper'Jl'.

E' bem vétlade que o arti- ram sobre. ass'unto que G,.:' ceu, porém" inesp,eradamen' ;E nesta triste eópera P'ltãe
"gO em ref'�rênci:il afirma que' sesse respeIto aos inte�'s';-::.j' te, de uma fórma surpreen· Apodere,��e"

" da,r",,,,,�." IND'ON''E'S'IA seus pais, seu-s patentes, i,éU
fo;ram alguns ,jornJis ciG in- do povo, e, de móda e"peel2.l, dente, à maneira de' fkção � """.

noivo, suas amiguinh"l;; e tj'-
,terior que divulgaram tais ,:obre questões de mora,lid,1,- .novelesca oU de um intrinca- JAKARTA, 27 (U. P.) _I Indol1'ésia, �nq'uanto os co- res disse que "ac,reditava\" dos nós, afinal, qu') r,ão ar·

fátos. "de 'administrativa. dO'r.omance policiai. dentemente ,aguarc1amo\s Ioeja
Creio que deixei bem cla 8e rumôres houve ace�','a Aurea Nunes Ahdl'a.de 11:'- O temor a que o terrorismo murdstas intensificam, sua, que 'o comando militar de ,a noivinha encontr?da, '

ra�,' meu caro Rubens, as ra- de qualquer divergencia, J- colheU-Se à hora certa ao seu e a anarquia apodere-se do eampanha para impol' a açei Jakarla tinha adotado pre·
\

zõe,g que me levaram a, dei- blle êste.ou outro qualqu'2F lar" ainda -sati{lfeita .�, feHz pais paira sôbre a capital tação da "democracia diri- �auções' pa�;a 'proteger as
xar o cargo com qn.� fuj hon .. assunto, dêles'não tive COiúe Vespera do casamento Mai-,; gida proposta pelo presiden- �mba,ixadas e st range iras

����e P���e�à�:lJ n�c�:;faa�� �!��n;o,V���i::t��ed��' I�():�� '�!����: c��:��, e ;���!l�Z:���

I�·B---._U-_.--s
..

-.-c_..·-a·_a._ p-·--e-;-_.._..s.�
te' S.ukarno. I .

- contra os vandalos.

que solicitei a minha exane' mos. seus sonhos. _ �
Pelo segundo dia consecu- Entrementes, em Bandung,

ração, e que foi divulgada Queira, meU caro Rúb,�ns No outro dia, porém, que jvo, cartazes anti-estràn- 'Sukal'l1o disse que libertar f)

pela imprensa Joc<:tl. aceitar a expre.ssão de mi· de Aurea? . , i�eiros, com tinta vermelha, povo da necessidade, devia
Nenhuma 'Outta existiu nha sincera' amizade. I' Ao principio sua ausênci�,., I I I � \

não sol' a 'necessidade re re Afetuosámente. '

. nào causou estranheza, Saü 9 i. Como já vimos, o. mu-�;a
\pareceram I1a fachada do ter prioridade sôbre a li-

)��,.,.��_...... rtornar à profíS::làu de advo�a Brasilio CeIes,tin,.. 0_. _(.n,'l,·V" e_i.,�a_.__ e, não_._s�_de.mo_r,ari:3. por certo.·� nesi.Cta�Pil.onsdtaelaLda.Ou:rOnaMcUolmler_ .
'e'sc,ritJ5rio dn Serviço de in- bedade· de palavra, como (N�tíCÍllS

.

,6 U P exclusilia
do, da qual não rlesejuva. ti· - - -

;.
- -.; 'ormilções, dos Estados Uni- foi feito, disse,. nos paises .JõlW..,

cal' afastado Dor mai" U2 um Sr. GUSTAVO ZIMM'ER � panhia Nacio.naJ'de. Mi- � :los. oeidentais.' para O ESTADO)
ano.., � neração de' Bar,ro 'B.ran�·� O jornal Independente "Ra - I

Quero, entretanto, ef,<::!1.
V'

.
'

b
.

D 'f 'd 1 E b' d d �'
,co e pela Companhia.

!
"d'" O presidente faloÍl pe�'an- WASHINGTON, 27 _, 0"

reCer ao prezado ,1lni�Q e brio
.

la aerea e�, arcara ,)- orpeCI � pe a m aIxa, 31 ,o Das festas, da Cllm- ya, Isse que' a seguran- Estados Unidos anunciaram
lhante,coléga qUe jltmaÍ3 Jr,� mmgo, �o.m destIDo ap� Esta' PaIS amIgo em, nossa, Patl'1a -

panhia, já falamos. ,Mas �a pública está em perigo" te o Conselho Estudantil da
hOje que Edward Tompso,n,dos, Umdos da Amenca dr, (. Ponto �V) '.

e .concedIda aos

I j
não falamos, ainda do e que a s,ituação em Jakar- Indonésia, dizéndo a seu ministro americano na Hun-

1m·porlaça-o de Nort_e, o nosso preza�o Carl bderes SID�I?aIS, que se 1'2 ,dr. Dante De Pata. E t '" I
. , ouvintes que delÍ7iam "cavar gria, foi chamadll a esta ca-

..

, terr'ane? s.r: G�s�avo Zlmmer velam ,eftCIentes .no trato não' falamos parque, la � . R e e,xp OSlva .

e encontrar p tesouro o�ul- pital, em consequência dealto funcruonano da Filrma da� c,ausas tra!Jalhlstas, l!'.� n'a· Companhia nin-.� Os jornais da oposição -. I
.

." uma' disputa COlll o re'gime co

a'ulomo'vells C�rlos Hoel?c�e S/A. �ndus-, selar.a !lPortumdade_ ao n::J:S
.. guem falou nele. No en- � afirmou que os dirigentes po to no solo indonéslO .

muniS,ta hun,garo sôbre' sua
t�la. .

e COmerCI?, e d�ngente i so dIstm.to conterraneo ,pa !I' tanto,: êle queria Ilue. liticos .contrários ao plano posição.Iegal. Ao, mesmo 'tem-
RIO, 27 (V· A) - Hoj e, a sIDdIcal, que ha longüs aI?-0s, ra auf�nr .novos e mc',r- .. falassem, pois pellSl:va�' d.e Sukarno de formar um po, os Estados Unidos rejei-

comissão de Finanças do Se· 'Iv�m. h;:talhando. nos InI�lOS nOi? conheclmen�os redun � ser um dos ,1011os do ta.�am- as, acusacões' de Bu-'
nado apreciará ü substitutivo srndlcaIS de_ nossa CapItal ,dando em proveIto dos seU8 � nnmicípio. E ficou I,nul- gabinete de coalisão que in- x - "Lâmpada pará os

dapest de que, as atividades
do sr. Paulo Fernandes, 1'8' Graças a eSSe seU devota :nepresentados.

�
to sentido quancl0 o

lle-l
c,luiria os comunistas,,_ fo- x x meus pés é a Tua pa- !'te Edward "são incimpati-

presentarite do Estado do Rio mente á Causa
_ sindic.al

foi ram por ,'lItu.sellte, ape- ram intimidados e ameaça-. lav'ral e luz para o meu ca- "ris com. a pratica diplomá-
aO projeto do deputàdo Bilac elevado as funçoes de vogal 'sar de estar pr'esenti;;- de". I minha".

. bca". '

Pinto, aprovado pela .Câma- Repre'sentante dos EmJ?�e- simo. A Companhia ao Igrejas missões diplomá- Quantas.e quantas vêzes' ,

ra que dispõe sôbre a im- gados na Junta de ConcIlla que parece, sabentlJ que.
'
'. '

<.
.• NQVA ORLEÃES 27 C0··

pdrtacão de automoveis. Esse: ção e Julgamento, de FlOl�:i
•

êlcl andava dizendQ

que!
tJcas, ca�as parttculare�. e I param .os hom�ns. mdecls.os meçou' na Americ� Latin;

substftuti�o foi elaborado em! nópolis
.

em cujas. f�nçot's foi quem mais, traba- estalJele�Imentos comerCIaIS no cammho rotmelro do dla uma revolução industrial Se�

,
colaboração por àqueles pa�'1

tem sab;do se cond.,uzlr
com Ihou pelG mUJi,i!lh1ÍO -:- foram Pll1\ados com frases incertos quanto ao tumo a melhante á; qUe deu impul-

lamentares. Disto resultou [. a��egaçao e consclen,t,e es- mandou es,qu!!ce-,Io; DI- I em tinta vermelha, de elo- ,seguir, vacilando, na deci- So aos Estados Unidos no úl-
alteração das taxas alfande· Pll'lto de re,�ponsabIhd�de zer-se .quer nao falaram ..

·

gio a Sukarll'Ü e d adv'er- -

t . ti,mo meio século. Isso foi o

garias, que incidirão sôbrc i honrando assl� a. conflall- sequer nQ nome dele, ,"I _. ."

e sao a �mal. que d.eclar9u o perito em aS'
os

.

automóveis importadoS II ça, que nele deposüara;m ,os n�o é v�rda;d�, Ouvimos � tencI�. c.ontra os ele.�e��os Isto acontece porque se
suntos latino americanos da

conservando-se assim la es- que o elegeram.
,.

um funClonarlo da Com- � sub��L SIVOS estrangelIos. predispõem a' jornadear pe· Diretoria de M�ne.t'ação Su-'
sencia' do projeto Bilac Pin·l· Agora, com esta sua .VIa panhia perguntar a um .. i Uia porta voz dos Minis- la 'vida 'sem àquela màravi. mer Anderson, em discuI'so,
to, que é a moralização do gem ao� �stados ,Umdos funcionário' da Compa� � .térios d� Relacões Exterio� lho�a "luz" a que se-refere 'pronunciado pe'rante o In8-
mercado, 'eonsequenC1a de uma Bolsa nhia, digo, da futura�'

.

tituto Norte Amehc:1no de" . I'·
. o inspirado salmista,' negli-

. � ", 'Prefeitura, se aque ,e: era CI· , engenheiros mineiros meta-

IO'REEl!'pEIA'ruRRAIJ)A'°MMUENNICTIPOIO Dro.;E FTLOURIRANI °SPMOL01S �e d������� �U!rrl����= �. Não querem f:�;�a��o ;a�:���r�: �:��� ���1i��Sq�e�est�;:����, t;il�e;�
. 'C O N" V 'O C A C- A"" O·

.

' .

.

�s:e'rrl,a.agpOirdoOmgdoOav'Vljdroo��cp�o:>Ee� i"
I eVicúar

-

;��e���O�e���;e il:o�::�:: ::��r f�Z��S��;�1�7r:e��0 ��=
dustrial da America Latina;

. recunento ! ' fraquezas de sentimentos 1', e citou c,omo exemp!o o fato
O Diretor do Departan'lento 'd� Turismo da Pref,ei- Foi sÓ isso que fala" Jerusalem, 27 (U.P.) as asperezas de lum caráteT', de ter se fundado em Mil na-

tura convoca Os Pre.::identes -das· Soéieda;des Carnava-
ram del�. * '

Os meios oficiais Israeleri- que Uão querem demonstrar. vecentos e cincoenta, no Br::.'-
-

*
- I! ses declararam hOJ·e. que I.s, A Luz do Evangelho Sa- sil, como assistência técni-

lescas., Esco.Jas de'Samba, Blócos e' demais, interessa- �.. t
. ..

!
1 tal b d grado penetra todos os re- Ca no.r e amel'lcana, a prllneI-

doS, para a Reunião que êste Departamento' fará rea- "O ESTADO" abraçando o Laufo MuHfil' é muni- me_ < vez em reve se. IS'"
ra instalação destinada a

d M
.

17 h prezado amigo formula OS cípio. 'Tem um ,grande ponha a evacuar sua posi- ,cantos da � alma e os mais p'roduzir hum chu,mbo refl'n'�-li'J:ar sexta-feira próxima dia 1.° e arço, as oras,. n.

.,....
1 m,elhores votos de boa viagem patrono. Deve honra-lo_. ção na costa do Norfot de escondidos .escaninhos do co- ,do em bases lucrativas,

no Edifício da Prefeitura, afim t.ratar assuntos re a- ,

I b el d,e que consiga exito na mIs·

� � �m rar-Se' qu.e, .e e Akaba desde que se permi- ração, iluminando o caráter
cionados com o' Carnaval. 'são que o !eva aos Estados f,mlu a terra catarmen.. '1"" h I '1' d' 'd d' PARIS, 27 _ As fOl'c�,s,de,

�
se ':'nmo a,quela ·'semp""e �

ta a marm a srae ense pro- e enunClan o o peca o. '
,

Florianópolis, 27 de Felvereiro de 1957. . � Unido� da América do Norte "" -
1

-

_

' • ..egurança fl'ancesas anuncia-
, . I '

entre as mais ()be(Uen-. teger a navegaçao naquele Por isto· muita gente pre-
_________ ----------, ram h'oje ter detido mais· de
...................s.............................................. tes às autorid�(les e das � golfo. Ent\etanto os Israe- fe're não o aceitar, mesmo uma d:e:zena1de altos dirigen-
·
·

'C
'

A -. I' : � menos subse,rvlente5 a(\s >. lenses ainda ,não querem réconhecendo ser êle 'a úni. tes da revo,lução na Argila.:

O e r e n' c I a
· � podel'osos". ,',

evacuar Q corredor de gaza. ea Verdade. ·E áo mesmo tempo, foram

! .

.,
.

, ·

.

'& I�íjf'··-s-
'.

's I • IA I
!a:�!m ���5�:i��s f�it;:�::.

• / ' !SI;;. P
destinados a financiar a re-

I ano,. :.=.:::::::::�1:,�.�,:::;.:;::.:.::.'�f�::.:O::��:.;:�� !:=� I I ..
·

.

.

I..'
.

.
.

.

. !�!�t�r!:,�,f�:E�,�:r:
I :issimo��:s:�� os tlpos, no caso recente, eram, u� pouco melJJ.Ot�SI dOI que OIS' I

a e'str'ad'a l'a -I o;· R" -lO d ·0'
-

Su 'I ·:�t::a ,:o:ce���':ut:n������
I' ocas: U.D.N., �o caso passa.do, cons,iderou que a fo�te a�'usatór�a �ão mére- I· ,'... ,.. -. -

-

.

�:t�::���::.e do conselho ge-

I ci� conside'l'ação. Qualificilu o fato no T91 do sens'aClonabsmol morbldo, e tra-
. ,

I , • •

tou de a.trair os acusadores, acabando 1).01'
vê-los confraternizad'os com os Está nova�ente e� pet.I" ta tendo o tratamento 'que I

sr
.. EngenheIro resId.ente, ESTOCOLMO, 27 _ Os jO-

• \
'

ção de misena a estrada RIO merece por parte dos Po- mas sem .gente capacItada gos do camPeonato mundial• a,cusados. . ·s ' T"'t
.

I d P'bj' .

I'
d 't t

.

•• Agora,'quando a vítima é ° prefeito, conside:ra a fontel digna de todo o do Ul- alO, mm ? especOla
-

I �res _

u dICO�
e com a apro 'qued:mhPI:egue ,ebcl�n emende 'de futebol, !em mil nOVeCen-

.
'

'

,
'

I
m"'llte o trecho' RlO do es- xlmaçao ' o mverno novos os lU €1ros pu lCOS na ft to's e cinc-oenta e oito, serão

I L'espeitO!. '

t ,p f ·'t S' uln alto funcionã.rio do Tesouro te _ Taió. ,e grandes prejuizos sofre se conseguirá.
'

disputados na sua maioria
Mas somente quan o ao re elO. e, ..

. .'
,

" . -

d
. . no estadio principal de Esta·

•
'-

S t' d d st r na Penitenciária e' não no Somente ha alguns dIas
I
rao os produtores essa zo- ASSIm, nada maIS resta

colmo, no .suburbl'o de Sol'n<acusa oútro diretor da ecre arla e ever e a '

. ,
- "

.

, . , I (.., ,

• ..
". .,' .

.

; _

é que foram tomadas pre- na.Ja cansados de ape ar Ptl- do que esperar ,pel_? sempre a sete q'uilômetros <lo centro
: cargo, a U.D.N. �,e amoota.

'

J' ·d· , l'mpo
-

alude a. um -esca- / : carias pr,ovidências no tre·1 ra o Govêrno que olha. com benvindo poder dos raios da cidade, Caso seja ,aprova'da
: S,e, no Tnbunal de conta.s, ""m UIZ, e nome. I

..

'
' .. cho Rio do Sul =- Rio do I uma indiferença de irritar 501ares, que de quando em uma proposta da federaçãoU

b d comprado a' Cr$ 3000 e v'elndldo a Cr$ 80,00" a lJ.D.N.

I ,.. -
-

.

.

. d f t b 1 d S'
'

I roso caso e ara,me,
"

.' -Ü'3ste que agora. �sta málS qualquer .cl'lstao, os proble .. ,vez, solUCIOnam o caso... 'e u e o a ueCIa, que sera

cai em silencio.
'

'/: _. .

I E I t
.., ,

'I
. submetida á comissão da Co�

•
.
defe)ld���;:e defe:�a;o P�efeito, ass� COWoo sr. Irineu Bornhausen n:o s,� ,i �S��:���;;�iti::�!�C��� .�:��lEa2 :���:2.�E:�i� ��;���d:�i:l��& do Favo"

� !�a�!��r�ntod:a16F��A���
:.........•o.Ot.•..��..•.•.•...........•••...�..�,ct,•••••••11............ '., /.
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