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I B. AIRES, to. (U;'P.)� O GE'N�RAl 'lUIS GONZALEI,. QUE /('DMINlj fRA .05 JORNJ\lS DO GOVER�Of fU ADOS DU�RANr� O' R,EGIME. PE-I
i'RONISTA, ANUNCIOU OUE SERÃO OS MESMOS VENDIDOS ATÉ JUNHO DESTE A NO EM HASTA PÚBLICA. DISSE QUE A'·: DECISÃO FOI TOMADAI'
·jPElO .EXECUTlVO.·UM DO� JORN,AIS A 'SER ATINGIDO É O "DEMOCRACIA", PRINCIPAL PORTA-VOZ DO .REGIME PERONisTA E NO QUAL oi
IEx DnAD,OR �S(REVIA SOB O PSEUDONIMO DE DESCARTESo OS OUTROS, DE BUENOfAIRES, SÃO O 'I'LABORISTA",' "LA EPOCA", "NOn·j,
: . "', '�< :., .I:;");$,"!i.1·�'li>"*,,���:C'�'iffK\" (IAS'
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amlau a�' 2. a orila lo fR i��iona,
RIO,. 1 �V A) - Afir

i F'lumírisnsa, discutida e vo
.

Nesse documento,' - EXTTNÇÃ0, -DO CURSO J Contábeis' e que o currícu- ma de movimentadas cam- t Não podem s�r adiadas, me,

'�1'�,a�do ser das. �ais �eces- tada n� _VIII Convenção de' esclarece nosso entrevista.,' TÉCN1CO __-.DE CONTABI- � lo do Curso deve sofrer uma
, p�nhas, apontou para' o '1'e'j recendo, por êssee -rnotivo,

,

Sl1l';HJS U!11a revrsao �el:l na! C?;1tablllsta ;do Est�do do .do vamos encontrar, por � I . -, LI�ADE)
.' .

I adapta�ão, d,e forma. a a- ,portel' várias medidas. que (continua na 12.a pág.)
IelPslaçao de salva guar da €j RlO de Janeiro, real izada I)

.

xernplo, assuntos da mais Extmçao do curso técnico ; tender as reais necessidades

j1Ü11icim:heúto da proftíssão i ano .'i�assado em Volta Re-' alta importância como se-' de c(lutabiiidade, a fim dr do exercício. prof issiona.l. EMPRE'STIMO DO EXIMBANK A' UMA"

de contal:]11ista e que tais don da.' ,
.

I jxm .as seguintes recornen-' s(' preserva.r a maioi' coü-! Mais adiante frisou: .' '_. .

,

o�jet.ivos se.l'ãO tratados �e daç:c.ts:' -I: quistà .

da classe .no ca�.po! ' --'- Devemos iriSi'stir -no. SIDE'RURGICA DO CHILEo( ywmente pelos est:ldamtes --:--.--.--
... - ---.-....,--- .. -�----_.' do ensine, traduzida na m-! princípio já esposado, da ne

'. I'de Ci�ncias Co�tábels e au- Estúdantes Protestam, Conlra o AU.I clusão do Curso de Conta- I. cessidade' de visao e refor- WA!SHING'l'ON, 1.0 (UP) _ O Banco de Exportação f

tuari,2. C:�1, mov,.men. tos a. s.e "
. b.iliàade no, ní,vel un ivers i-

I

ma da leg ís lação FI'''cal, ,. . -

d
. '" "\ Importação -(EXIMBANR;) anunciou, hoje a ccncazsao C

rem levados a efeito PTOXI, mento d.as Tavas do En'l'n'O M,e'dio '1
tário :

. respeitan.do-s., os di com o objetivo de se obte- um Empréstimo no valor de 16 milhões de dólares à uma.malÚenie, colhemos 'a pala- ft.J I
.jeitos !ljdquirid:O�, -median- I

rem' :maiores garantias de �
.

t
dêmi A '1" I si erurgica chilena para melhoría do eC!(Ulpamen o e au-

vra do aca ernico ure 10 RIO, 1.0 (V.A.) '- O presidente da lIn:ião Brasilaí- : te a adaptação- dos alul)o'3' as tabfl sdade nós serviços. . "
.

/ I mento da produção da 'fabrica que a mesma tem na loca
Aguiar Teixeira, vice-pré- ra de Estudantes Secundários, o ,jovem José Luiz Cle- cursantes do curso técnico. executados pelos Contabi-

d D· té A l lidade de Huachípato. Chile: O crédítc, autorizado à "Com.
.sídente o ire erro CH.- rot, expôs hoje ao presidente Juscelino Kubitschek di- ':, n.as sér ies <1'

..

,,0, surso_ .su.pe.- , listas, eliminando-se a in- .

I ad d
.

-

' 'panhia doe Acero del Pacifico", destina-se a financiar ;1ldêmíco da Facu da e . e versos problemas da classe notadamente a sítuação 1'101' .e a cO!:A:essao do dlre�-
.

constttucrdnal idáde ,de vá-
Ciêncir.s Estatisticas,da.' t d t rui o tab aquisição, por parte desta, dé, maquínáría hqrte-amerjcaCriada pelo reconte aumento d�s taxas do CUFSO médio. .,0" o,s .eclll1c ··.·b.'.• le.m1·

.c n 1-
rias leis que regem a Le- K d 1'0' id d' d B a '1' .

d
,-

.na, Altos runcíonáríos do EXIMBAN ec araram que (1, mversi a e O· r SI . O chefe do governo, depois, de OUvir atentamente aque- ;;'\ uc e
.

s� ·1� •.
,I I are� co-

g islação F'iscal, o falta de
, , -,

d travé d
'" crédito perrnítirta àquela companhia "diverníficar s uas

Ie·lider estudantil, comunicou-se com o lider dta.-maio..- ,mo conta ,or7s',,-a raves e mais' nerf'eit., entro.samen-
. \

exa
=;
mes Ijo.,.8 .'II,l.óldes dos, pre- 'co entr e as legislacões �ede' opel'ações atualmente integradas" com, a finalidade pl'in·

ria da Câmara, deputado ,Vieira ·de Melo, externando o ,_ '"
_ _

-

s?u interesse no sentido de ver aprovado o mais cedo ce.de_n,te�:}.egals. . " ral e estadual e as flagran- oipaJ de .melhorar a qualidade dos produtos de aço, visan

possivel o pr:oj'eto de lei do deputado socialista R
-, �

..r.��.r,�,p-':ltr.o ladp --: pro.s tes :falhas que' se observam do satisfazer a procura cada vez maior dos mesmos no
o:;e,

> mercado interno chileno.' O empréstimo será empregadG
Ferreir'a, que adia iX aplicação das N.OVa3 taxas. segum.,;�:"urge uma 'provl- é�sas leis com a existêil- .

dên<iià- ui>' jel).tido de que n; '"

d:s d"spositivos obstru . na .compr'a de equipamento pesado tais como um forno

J.>E SANTA CATARINÂ - N,') 1. 2 9'9 7 i 03
. 'esta:_bêrecimento.'S que tC•la

o.

b� I t .
aberto d� 200 toneladas, maqutnária de acabamento e la,

!
.. CC S

. lVOS e o. so e os.
. b t"t

.. " lh
.

d f' namll1IS��'en:: o urso, u_perIor OUTRAS PROVIDÊNCIAS minação, etc. que sU S I �\ra as ve as �smas .

e 01'''1
de CJel1éÜIS Contabe:s Id_e- Após enumerar uma Sé-I manual" e�Ltent,es' no chile. A "Comp'a.nhl� de.' Acero del

I "d'emFad()tlãar l ddenoCn:-�na�a? rie ,de' projetos que preten-I.pacífico" fará --süas �t;comendas de ln/aterIal Junt9 a 2�
,

e ll:cu, �;ae e IenClas
dem lf:'var; a efeit� em for- ,empresas norte-americanas.

,

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

';!'. Discorrendo genéricamen
. te 'sôbre os problemas da'

classe, referiu-se .aq ulO"1 e

estudante à Cárta COllt�hi]
\

�

A�ió'--xLIV-=O MAIS ANTIGO ·DIÁRIO

�,
. '�,",\',

,·,�L..\-o,...4.:;'v�V�a:�7.,j."�e·'· nA·,:.s·rvl-'-··��d"'â;'��U:l;'�s�
....

sli··'r'.'liêi�iA"RlA-Dô 'M�' DÀ� FAZENDA'U,.; RIO' '1 Ó {V: A)
.

,_::_ 'Ag n. tud· de 'ordem :1ucllcial expe f c) c_omunicat semanal I �,aclonal no DIStrItO. Fedenl,l
,

.
"

, "d" d' :',' .'. 't °d'·· d'dae, m p'roco"so sllJ'eito ·i'" mente-à Procuradoria da. Fa-; e no's Estados" promov�renl .

C·' Tllft T
..

t·
pn!' 01' em o ,mlnls,rO a l' e, . ,-" -

'I
. .' ..

C

bl"
- "m'" Of'

o,n tra I O e" ,C)' I I:sm',O' 'Fazendoa, aut,omovel qUe sai'r, recurso'por parte .da Fazen· zen,da NaCIOnal no

Dlstr��ol a.p�; �c�çao �?.- ,,:,lano ,1.
..

das AU'and.egas por efeito de da, sejani. adot.adas las Se· Fea�ral e nos Es:a?o�, Lo- clal,' �rgaos ofIcIais e, _OUtI o;; .

mandato de se'gurança terá guintes meçiidas:
.

I pec_tlvam�nte, a relaçao dos J)e'rlOdlCo�, da rehçªo d?:"
NOVA' vORK, 1.0 CU P)' . semanas: na; Rús'sia"e em zoes p,elas quais a Rússia anotado em todos os seus do- ". a). fazer constar,: p;or melo' I automove�s _

desembaraçados
i aut?move�s �des�mbara��dJ:

. .1;), 'cume'ntos. a ,seguinte obsel'- de ;carimbo bem vIslvel, no:;; n�s condlçoe� previ'Stoas n�s I pela �or,ma r_fenda nos I"(,�S
,- A UI;ião Soviética inicio ,OL1tros pajses do bloco so- não quis d�r a Tito a àju-

vação-: "O autemovel de que: documentos e de desernlJarJ.- 'I almeas anter:lQr.e� com o no- ant�rIOI e.s,. devendo a pUbll-:
ou nO'.'t1 'canipanha contr.'l I vi,ético. Mas .agoi.·�, o govê.r, da econômica prom;üda é

se 'trav:J. é objeto de discus- iço,
.

como' fatura consu�ar I
·me �o I?ro�netano e o� da- caça? 0�lc�3:1 ob.ede,cer aol'

o presidente'Tito, como-paro, no de Moscpu aphcou a TI-
i que Se negou a ,da-la em são judicial ,com' á Fazenda! notas de despacOu·e guias; dos mdlcatlvt:s do velcul� s:e�umte,s dlzere�.

I A • " • -

N
.

'1" S
.

n 1m nt"" ! n"ra pag'amento de tributos I'
marca numero <;lo mot8!' A ProcuradOrIa da Fazen

te de seus propósitos de to o "torniquête ec�nomlco ,

.

sua maqulllaçao, para que' aCIona. ema a e , .... , o i l--" -

' ,
. � '1 1 No' 1 't

,

h AI h "Di'áTLo Oficial", órgãos ofi.! a :e-guinte' declaraçao: ano de fabncaçao, �oQe o
,

'a _aq_ona em , ...

,:.
orna

"apert:),l' os' pal'afusos" ·dos : ;f2tratando-se. ide ilma pro-
i ,se. recon eça a .' ema:n a

. ciaís e outros periodicos da. i "O autom{Jvel de que S(l' COr e loca.l de guarda_! . '

publico, .para conhecrmento

s!ttitélités: As. críticas contr� limessa d'e em?restarqhe u-
I O:'lental : lVIa�, afora ISto, rão a r.elação dos automü. ei, j trata, é obj,_!i�o 'çle discussão I d) �'emetsr ao.:., (jrga:s m. d� t�rcelros e'

'.

ressalva dos

o pl'é,,�i:ié'.üe Tito

.e
seu "co

Im� .s,oma equ,lvalente {l., 250

I
Tito cont�nua.

a ser um,�: 'desembaracados por ordem I judiCial com a Fazenda Na- J cumbldos d.e 'Heglstro- Pubh dlreltc-s da Fazenda. l'laCl;-'
l11LU1i"lT:'0 indep.endente"cres· mllhoes d,e dolares. tern_o peng.o. para a domb 'judidal esclarecendo qUe os! donal". Co no DistrIto �ederal e nos nal, que .os automovels �bal'

"" -,'
"p d a-

'

er bJ' i'o: ' Estados paYl::l as c.ompeten� Xo referIdos foram de"em·
cem üe volume, há várias Diz-se que uma das ra- naçao Sovletlca da E�H.Qpa mesmos o e1' os' o ·e" .

. .

t
- .

d'
- b- ,.. d

-

d
--

A1D::mdeg'a d '

de ,ev'entual apreensão pelàs! b)" ofidar no mesmo dia do tes ano �ço:es, a.m lçaçao ara,,,,a Os a
.

c .e�./
,� Oriental. Constitui uma pro

autoridades aduaneiras". " desembaraço do veículo, aos do ato, a�l11mls_tratlVo. refe- s!:!- c,dad�, P9r falça de.dec.-
:..._ ..........._�__Q._.....,.�__...._..._a»• .-_......."_-g-_-.........-.�_.. va v\iva de que um gover PORTARIA,. .s,erviços co.mpetentes, "nos. re�te a llber�ç_ac de êlutom?-I sao prolvlsonamente execl:l:
/,

I
p'

'd
.

C t'
� nante comunista pode des' ,A portaria do ministro Jo I Estados e no D'i:strito Fede- I veiS, p::;�' d::clsao sem transl-. tada, pel? que, n� caso de af,l'

:: em' I' 1ri, \ � 'I fazer-.�e �a dominação -rus- sé Maria Alkmin, assinada.l11al, p,edindo que as reparti' ' to em Julgado, p;ra os efei
I nal.decalr da açao- ou de p�o

ti ' ••• � sa e lmpor a sua vontade. ontem e enviada à Diretori:i! ções onde se proce-3Sa o. re'
' tos do Decreto n. 38.489, de' cedlmento o _autor ou requ�-

.: ...., . � Tito é um exemplo perigo- 'da,s Rendas Aduaneiras é á! gistro de pró.t>riedade, màtri- i 31-12-1955;' .' reJ?-t.e, pOdera�. tQSdmeSl�o�
� A carta endereçada pelo sr. Bl'azIlIO ,_,elestmo. � A' seguinte, na, integ,ra: cula e I.iCenclamento dos ser,

i ,velculQs ser? Je � e ever:.
" de Oli'rieh'a ao nGS8lJ diretor, inform:a cal:ecere� de �,.o de. Independencla, que "O ministro de Estado dor rvic-os automotor.es, façam: II - Recom.endar a Pro· tUJal apreensa? p�las auto� I,

�." fundamen.to versõels veiculad�s pO,r J.�!nalS do. mte- ) p�der.la iniciar outros a Negocio:: da Fazenda", usan
...

constar dos doc,um�ntos re�- i cura;do,ria GemI. d,a F�z:m�a Idades aduallelra.s, nos. t�t'
� riür,' segundo as.. quais a 'lua. r'euu�CIa. ao car�o de � procederem da mesma for- do das atribuições definidas. pectivos a declaraçao refen ( NaCIOnal q.ue determme as

i
mos e para_ os fms ,����lS,vS

ç Secl'etário do Interior e Justiça tena Sido mo.tIvada .. ma.'
. no .decreto no 24.036, de 23-1 da na alinea a); ProcuradOrIas da Fazenda· na leglslaçao em v��

�. �::ve�:�g;�o�n��aJ��iça�asos de aposentadorias de � Uo-rre-u-nn"';;�r-'-"'a;nh"":,i������aâec��s;����6�Je �O�:;"I .

.' o· M d'"a Jusl·lça 'a' presença< Os m th<os, esclare1ce a missiva do h?urado. e�- � �YI 'II I� I a as providenci�s destinadGs ,a' 0'0o·ra '

.

� auxiliar do goyêrno, �oram outros, fiaiS de c�r!a- � TOLEDO, Ohio, 1.00 CU .
aSs·egurar o �lgor?�O cumpr:- i .

-•. .
'

" ter particula;r. Alude a:mda a carta aO
_ �ROCE�3US

I
P) ...L.. A rainha cigana An'- mento dos CfrSPOSlt!VO,3, legaIS, " .

.

.' ,

�" �:d��:c:e!i�od:��:Ó:���o�e�e��m����entuarIos aposen-_ nie Miller fàleceu à noite :�t�����sà(L�n�.�r��i!�, �:ide' 1·I·der·es' p'eronls'las em OOS'SO' pais:. Até ai, pois, nada demais: .' . _. pass�da no 'Hospital River- 29-12-1953 e leI n.o 2 :7'70 de . ,�
.

� A nossa crítica, todavja, tera t..d�, out.ra mte,?çao. side -.' desta, lócalida,de. An- 4-5-1956). ". '.
"

'. '.
.

.

'I' a dp. alertar o'govêI"no lacerdeano �o.bre a. c.o:n�mna- ,

. 'M'l'l'
'

t va 42 R lve' '.""' RIO 10 C'V A) "Estou ca Nereu Ramos ao ser m-I ele dissesse .se tmha,conhe-
I

-

'do na

�
nle I e1', que 'con a .

eso. "

.

. ! ' '.
. 'A •

d
/ . ção do ROCK'N'ROLL dos ca,rtorws, I.n�cla,

.

anos de idade',. deu en,tátda
.

I - recomendar à d:ireto- tomando conhe�imento des terrog.a.do
. hOJe so.�re o tex- clme?to.. ,a pres.ença II, o

.' administracão anterior. O escandalo vira a furo,
h'� 'I t' f', úl f rl:a das Rendas Aduaneiras

21'
..

'

. to oflcla.l do governo pl�O' BraSil (te algum hder pelO-

;. dentro em
-

bl'eve, quando arrolaI'mos todos os 're�- �'.� osp�la ,el ç.ad- "eu a. ,�!.fXpedição doe' ·circ_ular, às Al s�s '�'Lin10res' pêla leitura. visório argentino. informán nista" o ministro .declarou:
I t'v"s a"os pondo os em confronto com as me- Lima apos ter SI o acome fand"'O'as ·dete·rmlni�ndo ql!1A .' h�" d 'd.. pec I" v, -.

.. ,
. _

'-'0'
.. '"

"dos JornaIS da man a, e, do haver descoberto uma "Por enquanto tu o quan-
\ " dias dos governos anterIOres. .....' 'I tlda de uma hemorragia ce- nos despachos de automo- .

. '.
d J t' .. . ,

.. W."�a danca de cál'tól'Íos, po,r cOll:lcldencIa que, � I 'rebral.'
t veis desembaraçados em vir clarou o mmlst-ro a us ,I' vasta conspiração I

peronl�,- �o posso hdlantar e .que �o-, � muito�;em lh'e selrv� de expUcação, começou logo

�'I
,

.
. ta para ocupar o poder. Seis .]e mesmo vou avenguar a

:. após a vio'ência da última lei eleitoraL
.

.

'

;- I
\ ,

-M.·
;- civis, integrantes do bloco I procedência da �ota argen-

� ( A'épo�a o at.ual governador era depudtad� �:d�� -IPetro _

eo 'em
� l'r.�cI e de' conspiradores, foram tina no que toca ao Brasil".

� l'ál. E por certo tera ouvido� no .recinto o a aCll)• Tiradentes, qua'ndo era dIscutida a ,reforma d. prêsos.
� .

110SS0 sistema eleitol'al, um r�pres�IJtan.te de-claral,

T d� na CO,l:nbate a ,Ueterminados _dlSPOSltIV,OS. ..

-

n'''I' I 'Iha de r I·nd a'
>

e' E acrescenta a nota que
I � "Pelos. artigos que es,tall' sendo· a?rovados, es

_

'

,

.

.
'

ramificações do, "complot"
': t·am-!1.� ap'enas transferindo dos partldo.s �a:rt�

os
I ,.

"

,

.

'.
'

..

I, • -�". �

d l·t aI t, Com esses dIspaSl IVOS, ' ." ..

'd
. d' estão no Brasil, Paraguai,

:', cal'tórtl?s a--.,rrcaoUntreoeln edlo�rc'a'rt'o'rifis não perderá; �lei- RIQ, lI.o CV A) - In- j�tivo ,de obse�'vare� os tra I êle venha. a Pld'�' UZlr d'
e11-

B�lívia e Uruguai. Como '0,
é

"

, ..
taI' quem lVer o .

....'""'. balho's qu.e ali estao' sen,do' tro de qUll1ze laS.O es·e.
'

, Encontra�s em VISl
/ '}',. .

�� formaram de Manaus que r.eDo,rter insistisse com' o

/ ções' no BraSI .

"'em'o'ns�rn,u 'lhe não '

I rpall·za·dos. Disseram esses J' ád·o ouro.negro.' ' .

a 'esta Capital o sr,. Agame�
" A pl'ática da nova lei Uo v que regressaram ontem àquê'a - -

.

ministro no sentido de que
.: faltavam ra'zões. "

.,
� � capital, os jornalistas que, jornalis�as �ue são granqes non Noceti, pro.curador d'á

:: Há, pnr evidente, r��édios ?ara. cenbIr e::>sa, .. 'visitar,am o' novo poço' da as perspectiva:. do po.ço de No caso de se positivar' "
.

"I I Transportes Aéreos Catad-
.. f aud . a "1'g'l'la'nCI'a dos JUizes, .eleItoraIs.

..�' b I"'"
"

a do se
-

ql'le ,esQ, a r.tr'evI·Qa-o,. ser'a-o mon- ll�ndeu' O ape O nense
.

e CI'uzeiro do S,''''
.. l' e. .V • '}" _

,.

11'ha d.ne l\iaracá:,' com o o. - ,inaraca., ·es.pe-r n· -l '" F U '"'!i

I. Por' maI·s Selvera, entretantll. que essa .Vlgl a_!l '" '.

'T b" I D t +n"

l
"-l

a tadas às torres. am em as 'junto ao epar amem ""r..

� . cia seja exercida, dià'nte do vo}��e do servIçn,., n o

DIMINUI'A TENS'.A-O EM A'LAGOA.'S· possibilida,d�s da ilha da MOSCOU, 10 (U P) - Aeronáutica
-

Civil, Jun.t
i há humana llossi'bilida�e de' eVlta.-la.

t
.

h 1 dos

� I,T.I'I·lld,a.de são muito boas, A, Ac.ademia S.o.viética ?e m'ente cOln: o si', M.oacf;" E, muitas vezes, ap,enas alguns ,::0 os UI' a ,
Á h

,

d t s , 'V A) I' forml:.n despachos de 'Maceió que tendo em' conta que o-s es� .ciencias anuncIOu,. o.]e, Cun'h'a. alto fllncI'olla' rl'o ·dadecidem vitórias e erro a". .
'.

.

1 ruo, 1.0 '.: . .-;- 'n -a
.

'

-

- d'
-

,

Aliem-sei essas circunst.anCIas, de. ,�rr,elcD;save a' decl'são da oposição de esperar pelo pronuncramen tudos deixam prever que o que o navio da e:?OeB!2aohan Sul América Seguros de
"d d m tese aos hlma alanos com ,

.
.

-
'

t' t' t' ssa c e·
veracI'da'de co'nSI era as e , "

L t· 'b o p dl'do de ln··ervençao hOI'I'zonte pet.r'oII'fel'o es a ar Ica ru, .,. V'L'da e' sl'ta. Jull'eta Noce-.,
. , .'

.

, ROCK'N'ROL t do ministro. da Jus Iça sO re e v' .
- ,

"O'astos destes, ulttm
..
os tempos com o

fI'car'a' late-
o,

.

do ta'tl'C . ali' men'os pI'ofundo que em gou à baia da qual o- bar- .... d t d ;;dno espaco federal a crise alagQa11Ia. entrou em perlo es, o. . A ti meu. es., o- 9s res, en-dos cartórios catarmenses,e, . ,

'd t t· um .Nova Olinda e Maracá .. Já co exp·edicionário'· 'Japones, � 1 f d I
J'ando uma e'vidência.. I

se' Os círC11los gove,rnistas consi eram a expec a lva
�

" n.�·o tes Ila ,cap'Íta e era, sen-

b 'rno Jorge Lacerda- no '.- ,'.
F 1

-

o poç'o do rio. Abacaxis,' no I'So.Y,a', en.vlOu u.m 1'"",1 -

No Estado 80 o. gove .. ..

i '. d tanto 'favora-vel aO' gOrvernador Murn's a cao. :\ h'spedes do banqlleiro"
I" d�' u atividades, garant:as e

d bl" qllal estavãm depositadoas as grama pedmdo aJuda.. ( o o

tOl' eleItora1ell'Q aiS S, as <
.

.t
- democr'ocia Agu'ardam conf;lantes a pos�iv,el reunião a 'ass·em ela

d �'dneY NocetI'
aI de' austeridade e de res,pel o a u •••.

C d t" e&p'eranças estão se ,desva-! Segundo. a "?-ca emla,.o sr.,__j .

�or 'é d feitas através de um documento estar-
para julo'ar a denuncia do deputado Oseas ar osO c9n r"

necendo e as, torres estã.o· "OB" está abnndo camI- O ESTADO, cumprimen-
�:c:�(l�� ü e�O�DICÍON�DO DE BRAÇO'DOt?�T:;. I

o govern�dor e Ó p�dido 'çle íicença, já espe�ado �a Jústiça
sendo retiradas para ope-

I nho entre o gêlo, a, fim de ta-o� cpm �otos de feli� es-

parecer do llustL'e. !,rocdurador�em�Im'lorial pa"'a processar o deputado Claudionor Pereira Lima, como ,. .

I
,.

. t' "s Y'a,1 tada nesta Cap,ital.
'd' I a rest�lçoes eou.. l'

I'. ,'lc_,ãü em outro loca, ! ',fleg.ar a e o O. .
" "a ugal' <. ,.

. ..... "

IÇ 'a"l'tor. in.t<>le<:tual do' homi-cidio de Arapiraca.
lbs'éreveranl . .'

.

.,' I. • y' � ,

, .����.j".�-:;;;;�"':�fi#;,;/.1td'õSJ���J;li.���...J-G��;;.;.QJ��� .._-..�.-r-J,
"

';"
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"O ESTADO" U M./'l.l" flNTIGO DIARIO DE s. CATARIN4

A T E N ç Ã O, I ] O A L H tE- R I A S Adotam o salário f�míli:o: França e a �élgi�a, desde
,A Empreza Grafica Gi.'ajau Ltda., sitá á I'ua Deodo-

'

1930, P,brtugal, desde 1933, Finlândia, désde 1943, Holan

ro19; em Florianópoiis, fornece, para' pronta e�trega, o da, desde:' 1946, �ungria, desde' 1928, Suécia, desde- 1947;
'�Jvro de Registro de COlDpr� e Venda de Joias e objetos Grã Bretanha, desde 1945, Suiça, desde 194( Itália, Ihá

{'QJ:'�'ela,tos, exigido3 pela .�egjsJ,ª.ç�,Q T,rib_utJH:i_ª )!'e_d�:ral. ·1-ma,iS. d€!,' ,l5,' al);?s" ,argeP..t,b)!j"" r:l_es:çI� 1_94º", ,México, ,;.;;'�=__
,Preço :,/ Cr:$ 200,00 (Pelo Reembolso). ' 1945, Urugúai, desde. 1943, Chq,e, destle, 1937.

�
,

� ��P2�(�p)1 A!��!' �!qUéç�P�e<,�!!��!�Jt�!l
O .. tacao de uma terceira bala I precipitar Os acontecimento. próxima .ssxta-reíra.
.• picotada do revolver de que e criai' embaraços"." O delegado. Pano, em xuas

..............__ partiram Os disparos contra O delegada do 15,0 dísrrr declarações à reportagem uis
o general oorrêâ Lima não to esperava ontem Os laudos ,se que após a conclusão àc.
autoriza qualquer pronúncia- do péríto Antônio Carlos Vi périto fará investigações a

mento ii. respeito da causa lanova, A' tarde, no entan fim de que a questão seja co

ORQUEST�A _ S�NFÕNICA:, <:"RA.NDES S�RPRÊSAS que vítimou o comandante da to, êsse técnico do rnstttuto locada nos devidos têrmos e
A Orques�ra Smfom�a de Fl�rI�no.Pohs, �o.ltara ,a euc�n- Artilha�ia ,d,e Costa - infor- de Crhninalis�ica �.omuni-l ,s�jam dissipadas tôdas as dú
tar os meIOS culturais e mUSICaiS da Capital, apos

,o.S
(Jlas

I
mau hojeà reportagem. o de- C;o�-lhe que amda nao, con- vidas que, porv',entura, aindade folguedos carnavalesens. Para tanto. já se apresta a legado Armando Pano, do 5.° cluira seu trabalho, pro-na- possam persistir.

fazer seus caprichos> ensaios felizmente bem
Ianímados Distrito Policial, que conrír- --------

pois, os componentes dessa �uericia e vifo.riosa orquestr�1 mou que a perícia e�tá real- :29"9,00 Klms ..porliore_ A' mente examinando esse no-. '_nao querem que esse .expoente, ��. ?ossa cultura na arte

I
vo aspecto do caso.,

. '-

QUAS'E' TERMINADA A (ONSTRUÇ
-

Odo som, perca seu grande e· defínttívo cartaz. Reafirmou aquela autorida- APara breve, pois, anuncia-se uma explêndída noitada I de policial qUe ainda é mui-
"

"

'

,
,

no. Teatro Alvaro de Carvalho. Como ponto alto. do con-

I
to cêdp para qualquer pro-: 0'0 SATÉLITE ,ARTIFICIALcêrto, teremos ao piano a -eonsagrada professôra e dona nunciamento autorizado a

{ ,

(dos segrêc:Íos do teclado, a eximia pianista conterrânea, respeito da morte dogeneral. , Um' dos mais estranhos objetos já inventados pe-
vu R' ht d 1'"

.

têncí I t I E acrescentou: '

"I h
•

télít t'f'" I tá
.

sr. 1 ma IC er, que . e iciara a aSSIS eneia Se' e a que', "C
'

t. d
"

o ornam - um sa c i e ar i icia :- es a quase ínteí-
.

- -

d'f'
,. , ,

- on inuo esperan o o'
t t 'd D d'sempre comparece a esses cencêrtos, com 1 IceIS pagmas laudo dos peritos. E' SU me,s:" ramsn e, cons rUI' o. entro e alguns mê2es esta

dos matoras composit.Ü'l;,é� m_usicais'. O celebre "Concêr.to. 'mo madíarrte 'as conclusões "lua";fabricada pelos cíenttatas a,meridnos eerã lan-
Para Piano e Orquestra" do' pro,fessôr e maestro. Bachna- dos exames é que t:rei um ; ri çada pár.à a céu onde os últimos traços de/ ar se per-
mínoff se'l'á o número' de maior sensação da noite tão an- zo mais perfeito sôbre a qUJ',-

dem no espaço. Pelo espaço, o satélite se deslocará em

síosamentr, esperada. . tão, O caso da tsrceira bala ·torno'-i'la;Terta na mais espetacular experiência a se

,Tomará também parte no concêrto, b, maestro, Cap. picotada, não basta para in- realizar durante o Ano Geotísíco Internacional
Otavio Mendes, que dirigiu até bem pouco. tempo, a Ban- dícar a existência de críme; 1957 - 58.

da de Música da Policia do Paraná e Carpo. de Bornbedros Para b�m apreciar êsse a�- Q;ilando os Estados Unidos decídíram, hã 17 mê-'
.

t
' ,

d fO ·t·
.

t S,' f- ..

d t pecto e pIleClso que os Oen- trá I
' . ,

que. ln egrara, assim, e imnvamen e, a ln omea es a
t ',t h ..: '_

ses a 'Iras, ançar IVarIOs satél,i·tes artírícíaís, emprsen-
.

id
-. ,

t bê
. os eons atem se ourve se

d I h dCapital, desde que 'o cO'nhecl o mUSICO e am em COmpo.SI- "

" .

d t' d d' eu a go son a o mas nunca antes tentado, Ninguém
.' • . '. .

'
.

,
.
,', quencm e iros na ar eu). o '

tor, passou a resulir deÍlnItIvamente nesta Cidade, onde .tambor, porqu.e pode ocorrer sabia como desenha'!' e ,construir tal objet.o ou o fogue-
já conta cpm um ch'culo de bôas amizades. I 'também a hipotese da pi- ,te que seria preciSO para lançar o s'atélite ao espaço.

Ouviremos, também ,pela pianista Vilma, "Mús�cas de cotwgem ser antiga. Tanto As exigências 'eram muitas. O satélite teria que' Ser
BaUei", da Õpera>-Fausto, de Gounod, o ines�quecível com-I UI_n� como_outra ?onjetuT'3. pequeno e_ léve, porém, capaz de tran�portar instru-
posítor Francês, autor do Fausto e outras grandes peças. nao che��rao a malo��s e·�- mentos que registrariam e transmitiri'am para esta-

. Será uma grande nO'ite, uma' perfeita fuga, hnras dl' b�raços Ja ,quet� p�ncla th�- ções terrestres informações colhidas a uma altura de
d

.

't
-

t-
. , ,-

-

d' poe de meios eCllIcos paIol
500 '1- t

. d'. ver adell'a ·lU rospecçao, ao. n.ecessal'las, apos e�ses las
esclarece-loS,

' quase qUi ome' r,os aCIma· o solo. O foguete,de lan-

enervantes de carnaval, cansatIvos co�o verdadeIramente Neste inquérito. _ afirmou çamento teria que levar o satélit� a esta grande ãltu-
inúteis para o espírito. o delegado Armando Pano - ra e colocá-lo ·em sua trajetoria em torno do 'planêta

O anunciado concêrto' da nossa "Sinfônica", será, pois não está havendo segrêdo al- a uma velocidade de 18.000 miihas por hora (28,962
um 'convite á meditação e ao silêncio co.nstrutivos, des,a- gum. O que ocorre é qU<l a Klms/hora), A uma velocidade. menor, a 'esfera cairia
fogando a alma dos., ,entorpeciment1ls dêsses dias buliço- polícia se está conduzindo de volta à Terra; numa velocidade maior ela se perde-
sos em que o espírit� vibra, mas, ·em sint.onia, com o ex:t� com muita. �a.utel�, por.?u� ria \ pelo .espaço,

.

-
-

. -

I t o acessO de Jornahstas ,10S
gero que pO'r Sua vez pl'ovoca reaçoes de desa en o e Clll12l- 'f'

.
Para solucionar todos êsses problemas e, para pre-

trangimentos. !. MEDIDASEM FAVOR DOS parar o lançamento de cêrca de 15 satélites, foi orga-
Depois das alucinações carnavalescas e no.itadas p�r- FAVELADOS PAULISTAS. nizado o ,,'Projeto Vanguarda" através do qual os es--

didas entrei batucadas: e_ danças sapateadas, confetis, ser- � São Paulo, 28· (U.P.) - forças I da ciêrlCia, indústr�a e govêrn� foram int�ma-
pentinas, lança perfumes, etc., a bo.a música, a música Esteve no gabinete d� pre- mente coordenados. Hoje, um ano e meio mais tarde,
séria, evocativ�, na harmonia e co.mbinação dos sons; tr:t-' feito o sr. Uri�l de Carva- o revestimento de dois E.litélites já ,estão terminados:
zetm à alma a paz e o sossêgo de qUe! se socorre, após �s a- i lho, recent��enté indi.ca�o_j oS instrument<{s já - foram construidOS e estão' liendo
gitadás e 'perdidas noitadas no irresponsave;l reinado de' para presl.ihr a comlssao instalados nos ·satélites e as experiências já fo,ram
Mômo. ". .'.

, I que estudar�. o problema da� f·eit'as eom a primeira parte do foguete de -t!'ês está·-

,O maes�ro p,eluzo, o vio.linista Carmelo Prisco e sua, favelas pa�hs�ana e propora Igiqs qUe será utilizado para lançar os satélites:
gente seleta e compenetrada de seus d·elveres já est.ão a' a soluça0 mdlCada. Acha o -O primeiro satélite a ser lanç'ado ser;l. uma esfe-

po.stos.' . \

'

sr. Uriel d'e! Carvalh,� .�l:I"e ,o 1'a de '·50 centímetros
..
de diâmetro pesando vinte e u-

.

Agu�rdemos o dia 1J3ra aplaudi-los. melhor no caso ser� mst_.- �a libras e mei'a (cêrca dé.ll. -739 gramas). O reves14-
, ,

tuir-se ,.uma Fun,da.ç,�·q;, pOIS mente( ex€e)'nq" p�sa�do 11 \libràs fcêrca de 4.983 gra-

--,_'---;-:-
o .prefelt� VladlmI'l' t�leap m\ts). é feito ,de ,magnésio e �'várias ca.madas de cobr'e,

,r
\ \ ,1, �'

'

I
PIza �uer ,dar ao prO' ema

� zinco ;níquel, .prata e, finalmente�' ouro puro. Esta úl-
·The Texas COrlpany (South Amenca) Ltd. - Te- soluça0 'de longo alcance. A I

t'
.

d 't .' '. t 't d 't'l·t d'
'

. , ,
. ,_ .' Ima cama a pro egera os ms r,umen o.� o sa e I e o

:xaco - Precisa, para trabalhar em seu escrltono, no insbtUlçao a Cl'lar-se tera .

I
.

d
.

'

I d f' d f t d
Estreito Ponta ,do Leal de empregado com instrução ao CO�Q fundo in�cial a 've'l:,ba 'lcad�rd o

TSO
e· o .rIt·o quan OI

a es era se �ncon rar ()
,

. , ;)'" I t bA d
-

.

° "lh- d
. a o a ena OpOS o -ao so.

uiveI do CIclo secun .!arlO comp e o, oa re asao e expe- de 5 mI oes e cruzeIros, t' d "

f I t
_

h' d'A " • "., 2'3 29 A •

F d ' I d' 'Den 1'0 e Si a es era re uzente es ara c eia e
rl�ncla comerCIal, com Idade entre

.
a ano�. . que a Camara e era es-. \, _

"

'. ". .

.

.

Os interessados ·deverão
'

endereçar carta para a tinou para aplicação em fa- I�strume�tos q�e, sao dl�mu�os mas p:-ecisos para me

caixa postal, 62, indicando idade, instrução, experiência, .

VOr dos favelados paulistas. dIr e registrar I;nformaço�s so�re. as _forças terr,est.res

ul:etênsões,� etc.
". ,�"",*","'�'�*,IIltJ�.�_"i no es�aço ext:nor e s�a i9-fl�enc}a. sobre nosso plane-,

-

, . __
,
�__�_. , _ neta. E}.es serao os melOs de mvestigar a temp,eratura,

lillSr:t3r:;.::;:J@@êi=lrêêr#Jr#l'@@r#lr3rryrr§'!fêr#Jr#Jê m pres�ão do ar, r�ios cosmicos, .ra4iação ultravi�1eta,
',- MotOfr Mar-III-mo «P'E -TA» Dl· !��Vi�;d:��I��:�r���r�:e:;�:t:S;:�i��:r�'r�n����;ã�

, n ' iJj, mensagens para a Terra onde serao capt.ados por c'c'r- ,
,

.

Ca de 25 -observatorios em várias nações em redor do I

globo, Tôdas as infürmaçõe� obtidas durante as exp'3-
riências com os satélites serão postas à .disp�sição de
tôdas as nações.

O satélite será lançado em Cape Canaveral, no es

tado da Frorida. O foguete "vanguard" que colocará

o satélite etn cua órbita Para circundar a T,erra' cada
90 minutos terá cêrca de 22 metros de comprtmento.
O "Vanguard" e seu combústivel pesarão 11 tont'la
das. Será con�tituído de três p.artes chamadas "·está

gios". O primeiro 'estágio do 'foguete levará o satélite
até uma altura de 58 quilômetros qUl;tndo e:p.tão_ esta
rá se dezlocando !I, úma velocidade de cêrca de 5.500
pés por. segundo (cêrca d,e 6.600 Klms./hor::j.), Enquan
to o primeiro estágio cae ao mar, o segundo 'estágiO
entrará em ação le'vando ,a esfera mái� parà cima até
uma altitude de 225 quilômetl;'os onde estará se deslo
cando a uma velocidade' de 13.400 pés por segundo
(16.089 KÍms./h'), O segundo estágio prosseguira com

o terceiro estágio do. foguete até uma altura de 260

milhas (418 Kls,) onde, então, se d.esprenderá e cairá.

O terceIro estágio levará o s:atélite até um� alt.ura:
-

de
300 _milhas (482 Klms.) e em sua órbita em tôrno da

\

Terra a uma velocidade de 18,000 milhas pai' hora,
(cerca de 30. 000 Klms./h).

\

Uma vez que tal vôo nunca foi. ·tentado antes, mais
de um satélite terá que .I�'er lançado antes que esta ex
perlênéia atinja uma .conclusão bem Sucedida. Os ci

,entistas encarregados do "Proj-eto Vanguarda" estão

confiantes, entretanto, de que dentro de um ano uma

esfera de· ouro em pleno espaço' exterior estará circu-
,

lando' em tôr�o de seU planeta "mãe" cada 90 minu,
'

tos, no primeiro passo do Homem para' conqfistar o

, espaço interplane,tário. - (USIS): .

OSVALDO MELO

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

res, além de explendido para met.or auxiliar de barcos á vela.

.

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

5,5 HP - gasolina 80 HP Diesel
11 HP" 80 HP" (direita e esquerda)

35 HP í, 103 HP "

50 HP
' " 132 HP "

� 84 HPGRUP�S GERADO�S ,_ "� E � T A"
-, ,Quaisquer- tipos para entrega ImedIata _' Completos -

� Com

motores DIESEL "PENTA", partida elétrica _ radiator -
. filt�os - tallque de oleo e demais pertences: acoplados dire-

damente com flan,ge elastica á Alt�rhador de voltagem -

trifásicos 220 Volts com excitador - 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos �stão
assentados sôbJ.1e longarin&s prontos para entrar em funCIOna-

. ,

'mentó.
, '

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA' O ESTADO, DE'

SANT'A CATARINA
MACHADO & Cia.'SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanlía Marinho, 2 _ Enderêço telg:' "P R I M' U S'-
. .:, C:x:. P.ostal 37-.' Fone 3362� ;Fl;J5QRIA.NéROLIS ,'" I,

f$lr:Od@@',;$b@r§lr#fJ@@i§l@réê.êêif#l@J@@SE#1F,"

'\
< ,-

,.,Í;- , ," �-,,'
'.

"'""t.\- ,"-
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" "

" "
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A industrIa cJe roupas feitas é uma das prlnci
pàis Íl.os paizes ad\antados da Europa e Estados
'Unidos. "

A' roupa Imperial Extra é produto da principal
industria do genero em nosSO paiz.

Estas famôsas roupas bem feitas, podem ser ad

qdridas facilmente pelo Crediário do Magazine Hoe

flo.epClke.

Para os Zagalinho� da imprensa oficiosa, o Pre
sídente da Repúblic.a agora é o JOjô!

Nà escala,· O'
.

nosso governador será o Jurgino!
Tá bom?

" *\

*

E o rock and roll contínua.dcotlcía A GAZETA,
de ontem:

"Em ato assinado pelo sr. Governador Jorg�
Lacerda Vem de ser nomeado Aníbal Schultz p�,ra:
'exercer, vitaliciamente, o cargo de 1.0 Tabelião de
Notas, Oficial do Registro de Imóveis do munlcípío
de Mafra e Escrivão do Cível e Comércio da co-:

marca de Mafra".
* *

*
/

Ao deixar Q cargo, o sx-díretor do Tesouro
disse várias verdades que já eram de domínio pú
blico. Entre elas a de que aquela rsparbíçâo arr-e

. cadadora fora inflacionada, pela põliticag.em,' de
funcionários analfabetos é até menos honestos.

A deflação não veio ainda. E tão fácil
-,

que é.
Basta um pequen::l concursozinhp!

* "

*

No' último, um dos tais af.ilhados polítIcos,
mais entendido' em perseguição' el,eitO'ral do, q,ue1 .

.

·em legislação fiscal, escrevera na pro!'la de portu-
guês: "a lua e o CoI

O examinador, mais horrorizado do que, p.ena
lizado, venda aquilo, pensou alto:

, _:_ Esse SO'I aí está muito ·bril)J.ante! O rapaz
releu o que e'screvêra.e de,sculpou-se agradecido:,

� "Ah! Professor! Sou muito esquecido!"
E ttlaÇOU uma cedilha � C, corrigindO' o erro:

.

"a lua e o 'Çol. . ,,,.
,

Transcorre na n�ta de hoje, o 25° aniversário de
l'hSam'ento, do nosso prezado amigo é conterrâneo, sr.

Arno KrepskY, e d'e sua exma. espôsa d.lnez M, Krepsky.
.
0 sr. Arno Kl'l'p!:'kY, pessoa grandemente relaciona

da em nOSBOS meios ,sociais, é, sócio gerente da Livraria
I{écorde Ltda. (Entres) .

Hoje, o distin�o (.,asal estará em Blumenau, onde em

meio aos seus fiamiliares, veceberá 'na Igl'ejil. Mair:iz
Evangélica Luthrana onde contrairam matl'lmôniÜ', ben-

c;:ão.
A� ,d'istinto casal as felicitações de O ESTADO.

Está sendo' esperado procedente dos Estados Unidos, ídia' 4 de março, o Sr. Amâncio P,ereira Filqo, SecretáJr1io,
da Federação dos Empregados do Comércio d.e Santa Ca-
tarina. Ê:sse líder sindical E stivera, no' gôzo de uma Qol
sá de estudos, 'dupante 3'mêses, vidtando .as principais
organizações sindicais da· "Deln.Qcra�ia do Norte" e outros
c,entras afins.

'---000-
O salário família foi àtribuido- aos tra_balhadores de em

'prêsas privadas, pelo art. 157, n.o I, da Constituição Fede
·ral,' em consequência da' linha traçada na c..onferência de
Chapultepec (Resolução de 1945), no México, qu�ndo pro'
,clamados oS PrínCipes Sociais da,'América, estabel'8cendo

que '''o salário mínimo deve satisfazer; conforme as con

dições de cad'a região, às necessidades_ normais do tr'aba-
lhador e dé Sua família.

'

---000--'-

A Federação dos Empregadois do Comércio de Santa
Catarina, hoje sob a presidência do clarividente líder Sr.

Hipólito do Vale ,Pereira, está ,desenvol:vendo um plano
de ação digno de ser' apreciado, no fortale'cimente da or:
ganização sindical - único caminho' capaz de propiciar
a empregados e empregadores um clima d.e, alto e cons

tante entendimento.
---0.00-'--

'Em 1951, no mês de fevel'eiro, o então ,Presidente Gs'
. túlio Vargas encaminhüu ao Congresso Nacional a Expo
sição de Moti:vos e projeto de ,..lei instituindo o SALAE�.IO
MÍNIMO FAMILIAR.

'

__
o -0.00-,..;....--

F,oi uma providência acertada a do Dr. Waldyr Maciei,
Presid.ente do Instituto dos Marítimos, ao criar uma P,ro

curadoria nêste Estado, 10caUzando-a ,em Itajai, sob a di

reção do' oper,oso Procuradür Dr. Ro'berto Mattar. Benefi
.

cia-se o Instituto" tornando mais regular a execução e

andament.o de SeUS processos. E OS associados, que plei
teiam aposentador,ias e outros benefícios, tiáo atendidos

.

t
�

com maIs pres eza,
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gh.
lha artificial" de Pittsbur- sendo uma das mais belas

fontes do pais e rivalizando,

---

Uma ponte que ri
-

aloa
comias de Roma

PITTSBURGH, Estado de ca do Condado .de Alelghe- possui 110 repuxos, capa
PenllsylvR-nia (Globe Press) ny, sr: John B. Sweency, afir zes de elevar jorros de água
- Uma fonte luminosa, con-: ma, com orgulho que a fon- multicolorida: a 25 metros

sidauda a maio!' do mundo, te consti_tui "o toque final de altura. Os tanques de re

é a mais recente "maraví- de elegância do aeroporto, flexão são dispostos numa

série de cascatas .em que !l

água cai, antes de voltar\
Localizada no grande Ae-

roporto de Píttsburgh, essa

.

g igan tesca fonte elétrica,
cuja �onstrução ficou em um

quarto de mi-lhão de dolares,
veio ocupar umlugar de des

taque, ao lado de'''Triângull)
Dourado" e do moderno Edi-

.
ficio Aleoa, .entre os pontos são iluminados de azul' e os

tanques de reflexão, de

violeta, vermelho, alaranja
do, amarelo e 'verde.
/ Um sistema sonoro espe
cialmente projetado foi eons
truído na fonte, de maneira

a proporcionar música su�
ve para deleitar os tran

seuntes, Doze jardins paísa
gisticos, cercam a gigan
tesca fonte luminosa.

A N I V E R S'A R lOS marães, esposa do sr. Nel- Segundo declarou o cons-

de maior interêsse desta Ci-- A fonte elétrica, que sI'!

dade de Aço.' I compõe d·a bacia central e

O Diretor de Aeronâutí- I de cinco tanques' refletores,

- sr. Wilson Cardoso de

Souza, de nossa Polícia Mi

litar.
- sr. Wilson Silva. ten e de sua exma. esposa e contrôles, foram forneci-
- sra. Carlota Rosa, Boa- d. vva. Maria Carolina Gla- dos pela General Electric

ba id, esposa do sr. Feris van Cunha, vva. do nosso Company,
Boabaid, alto comerciante saudoso conterrâneo-ar. Gui

nesta praça. Ilherme Cunha. .

- sr. Hercílio dos Santos - sr. João Araujo, co-

Souza.· " I mercian�e.
- sra. Maria Cotrim Gui- - sr. ArYbal,do Póvoas.

I

mesmo, com �s célebres fon- para a bacia central, por

tes de Roma". - baixo da terra .

O construtor da linda fon- A noite, a fonte é tlumí-
te de seis repuxos mostra- nada por uma série de refIe
de grato aos engenheiros tores colocados "ao nível do

da General Elictr íc Compa- solo ou dentro da água. Os

lIY, qUe asseguraram os co- gi-gantescçs repuxos lança
nhecimentos técnicos neces- dos ao ar pela baeía central
sários .

son Nunes Guimarães.
- srta, Célia P. Kersten,

filha do sr. Alberto J. Kers

trutor, todos os componen

tes elétricos da fonte, írn

clusive refletores, motores

. - Procure ínstruír-se sô

bre as ilorestas para pro

tegê-las da mão ignorante
que as destrói.

,
I

\'
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I
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Exposição e vendas
<, Estabelecimento "'A MODELAR"

.

Trajano, 33.

f

.escolha-,pela êtiqueta
/

..
-

sua
-

nova roupa .anat6mica
"para o'· homem - moderno!

J�p&rtar
�

�\

�,\t

• é confeccionada' em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de 'alta qualidade e pré-encolhidos.

• Você se. sentirá bem, pois o. corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortável
e muito mais elegante.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - está
prontinha para você vestir. Não h;t longas esperas :

nem demoradas provas.

Garafltida por

tECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Proles, 374 - Sc30 Paulo

35 anos especializada no ramo do vestuário

Distribuidor exêlusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

.

..., Santa Catari�
,.....,.�__--_.l-_.- __ . ... � _

O MUNDO EM DIA
•

Çontribuirá � mercado ecomum para a

Unificação da Europa
ris para o estabelecimento Por outro rado, as seis na

de um mercado comum e ções projetam censtruír

um "pool" de energia atô-' com quantias consideráveis

mica, para a criação de um fundo

ponto; de vista geografico
como 'ciIltural, faz parte da

Europa. "Não 'podemos, ain-

por Paul L. Ford, do lPS,

para "O ESTADO"

Washíngton, Fevereiro -

Há seis anos, a França,
Alemanha Ocidental, Bélgi
ca, Italía, Holanda e Lux

emburgo vêm lutando inten-

da que assim o ql'iséssemos,
Nos Estados Unidos, ii de investimento, visando ao dissociar-nos da Europa",

Casa Branca e o Departa- desenvolvimento dê terr'ító- afirmou MacMillan.
O conceito da área de co-mento .lde Estados recebe- cios localizados na Africa.

O "pool" para desenvolvi- .nêrcío-Iívre difere da idéia

mente da energia' atômica. de mercado e estabelecerá
para fins pacíficos - EU- uma única tarifa externa
RATON - foi criado com com.relaçõss a terceis-os, Ná
o 'objetivo de auxiliar o esta- área de "comércio-livre, as

belecimento de uma indús- tarifas internas serão tam
tria nuclear européia. Se- bémabolfdas, mas os países
gundo os têrmos do acôrdo membros fixarão' as suas

assinado em Paris, a orga- p-róprias tarifas de comér
nízação �:!dguirirá os mate- cio com o mundo exteri9r.
oiais físseis, necessários pa- Desta maneira, a Grã-Bre
ca a produção de energia tanha poderá manter o sís

vtômica, ,em vez dos países 'tema tarifário da Comuni-

dela partíe.ipantes. dade Britânica.

Todavia" o Primeiro-Mi- O Interêsse demonstrado

n istro Harold MacMillan já pela Grã-Bretanha, em se

se pronunciou há dias favo- associar ao projeto de co

rávelrriente à participação mércio-livre, foi muito bem

da Grã-Bretanha na área de recebido pelo govêrno de

comércio-livre, enumerando Washington. As autoridades

uma série de razões econô- do Departamento de Estado

mícas e o poderoso argumen acreditam que a participa
to de que a nação, tanto do ção britânica -

e possivel
mente de outros países euro
peus' - serviria para ex

pandir o comércio interna

cional, em benefício de tô

das as nações do mundo li-

samente para rqmper as ram com.prazer as notícias

fronteiras que os separam .
de Paris sôb·l'e o assunto,

há séculos, com o objetivo que já constituia, aPiás, uma
medida há muito encarada

Iavorávelmente pelo- Presi
dente Eisenhower e pelo Se

cretário de Estado Poster

Dulles.

de criar uma Federação de

Estados Europeus.
A idéia original partiu da

França e _logo alcançou
grande receptividade na Eu

ropa, tendo sido descrita

por René Pleven como um
v

dinâmico movimento desti-
nado a crescer com o cor

rer dos anos. '

Na realidade, êste concei

to de Pleven já foi confir-

.

O mercado comum europeu

dgará os 160 milhões. de ci

dadãos desses seis países,
numa única zona de comér

cie livre de impostos, con

sequência de conceito fun

damental de merca-do-livre

mad., plenamente pela Co- da Comunidade Européia
munidade Européia de Car- de Carvão e Aço, qUe tanto

vão e Aço, da qual fazem êxito alcançou.' Além do

parte �as seis nações acima mais, serão gradativamen-
.

mencionadas. Agora, outro te in"luidos. no mercado

passo para a unidade da Eu comum os territórios ultra

ropa foi dado 'com a assina- marinos dos países parti
tura de um acôrdo em Pa- cipantes .

-----------

vre, -

ATENÇÃO!
Vende-se uma boa casa,

sita à rua Matos Arêas, n.
511, no Estreito, a tratar
com o sr. Aristides Borba,
em Bíguaçü.
---- � ------

O·' ESTADO
O mais antigo diário de

Santa Catartne,
:' Leia 'e assic.
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. J Noticiar'! os Jornais do clube português.' Divulga-

Rio que o centro-avante se, também, que o América
catàrinense Leônidas, vin- não criará nenhum obstá

culado ao América, em con- culo para a transferência

versa com amigos teria de-I de�de que seja pago o �rê�
clarado que está aguardan- ,çQ_ do passe a ser estabele

do uma proposta. de um cido pela direção do clube,

FUTEIOL·TENI5
V
CI
...
C
•

-
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....
•

-
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•ATLETI5HD·RE"

No Primeiro Treino..do �8cratch
I

o quadro considerado sueleníe levou' a melhor por 4 x 1 :�ap�:�:::iC:�������a::�: ;:,iOi�g��:::la��'t;�::;�a!g�
RIO, 1 (V. A.), - O cortado, qUe não pode dei- tanto, no terreno tático às múavilhas com Didi e .pltcidade de Gilmar em al- [uadro principal do Vasco sncial e esportivo, nas fes-

scratch brasileiro' treinou xar as' mínimas duvidas. Brandão no mostrou coisas levou o tearn para frente. gumas bolas.
da Gama, por um tento. No tas -de aniversário do Ban-

Quiseram dizer que não novas. E teve juízo. Jogou Ganharam ..nítidamente a MOVIMENTO' TÉCNICO' entanto, na tarde de on- gu. A tabela deveré. obde-

era assim. E apontavam ZÓ- exatamente como jogam to- batalha do meio do, cam- 1.0 tempo _ AzUl lx'O _
tem, falando à reporta- deeer à seguinte ordem:

zimo e Roberto como mé- dos os outros teams brasí- po. Díno _ Quarenta e cinco gern o presidente do grê- dia 14 - Em São Januário

tudo. Porque há: muito os dios volantes. Mas não era leíros. O SEGUNDO' TEMPO minutos de ensaio. mio banguense, sr; Fausto ou Maracanã - Vasco _' x

treinos do scratch braslleí- verdade. Zózimo só ia à O MEIO DO _ CA:M-e.O' OS quadros voltaram pa- Final: Àzul 5xl _ Pepe de<Almeida .declarou que Renner. Dia 17 - No Es-

frente,quando Dino se re- A superiorldade do team ra completa- 0_ ensaio com (8 minutos) _ Dino (21
I
não haver-ia mais 'o citado tádio Proletáric - Bangu x

traia muito. Roberto sim é azul residiu, a nosso ver, no as mesmas formações. Só minutos) � Zizinho (27 jogo, isto porque, os dirí- Renner e dia 20 - no Es-'

que trabalhava na articula- superior desempenho de faltando quinze ou vinte minutos e Joel (28 minu- gentes campistas deseja- tádio Proletário - Vasco x

r ao dos ataques. Tanto as- Didi e Zito .

./

O' médio san- minutos para 0- fim Bran- tos). Trinta minutos de du- \7�lU ver Zizinho e Zózimo, Bangu, A tabela ainda não

sim qUe shootou várias vê- tista está em forma fulgu- dão fêz alteraçpes.' Del ração.
os dois craques, que estão é a definitiva. Poderá so

�es à meta. E uma delas, rante, Movimenta-se com Vecchio entrou no lugar de BR�NCO: Gilmar; Edsonll'�qUiSi���O� para li: .sele- frir alterações. 'Antes, h.a

inclusive, acabou shutan-I muito mais des�baraço do Zizinho e .melhorou o ata- e Nilton . S,ántos; Djalma çao brasileira, qUe dispu- verá uma reunião de drri

do as mãos e a cabeça de que Roberto. :mste mostrou que mas Garrtncha, que Santos, Zózimo e Roberto; tará o ,Campeonato Sula- gentes banguenses e vascai

Castilho. E Ir diferença su- exatamente como o fêz an- substituiu Canhoteiro não Claudio, Zizinho, Indio, Eva- mer icano, a realizar-se em nos.

til que essa gente não quer tes da viagem pela Europa, pôd; ultrapassar a grande risto 'e Canhoteiro (Gar- Lima (Peru). Desta forma. Para encerrar, pergunta-

ver reside nisso. Zózimo é E' um -homem de classe barreira ,q'ue ,foi,' ontem. " cha) '. a partida não poderá ser mos ao sr. Fausto de Al-
"

Im. ( . , ,

médio e zagueiro'e Rober- 'mas muito pesado para � Paulo de Almeida; Nesta se- ,AZUL: Castilho; Belini (l
mais realizada. meída como andavam as

to é médio e' atacante. Por- posição. Zito entendeu-se gunda fase, o ataque azul Olavo; Paulinho, Oreco e I CO'NFIRMANDO' O' coisas, em relação ao téc-

------- -- acabou PUr se encontrar de- Zito; 'Joel, Dino, Zezinlro I TRIANGúLAR nico Fleitas Solich. O pre-

L "E M B R A N D O finítivament., e arrasou I (Del Vecchio), Didi e pe-! O presidente -. Fausto de sidente banguense Sorriu,

J á foram efetuados, até hoje, 13 Campeonatos.
-

Bra- com 9S brancos, com a cum- pe. "

' Almeida, depois confirmou e respondeu:

- ileiro de Polo Aquático. Eis a relação dos vence.dores: .
----.---- . ....:...-,,---, .. ---,--- o Torneio Triangular, -'a _::_ "As coisas vão bem

1933 - Cariocas
.

Julinho assombra na ,lIalia
'-

ser realizado em abril, com obrigado. Fleitas Solich de-

...935 - Cariocas H pa,rticipação dos clubes verá firmar contrato com o

1936 - Cariocas

I I E t �'l V
'I VflSCO da Gama, Renner -e Bangu. Quanto a isso, não

1939 -r Cario.;a:; �URICIf;, �úiça, 28 (U. g aterra e o s re a

erme-I
'

. .

'

_ ,� h I' I'
. I:angu. Declarou o dlrl- tenho a menor duvida.

1940 - -Carior::;,s P,) - O quaoJ'O do Fioren- I a da ugps aVia.
__

- , ,

1941 - Paulistas tina, campéão . italiano ,de O quarto' finalista será G I d B t f
-

-I PI·
'

1942 - Paulistas football, classificou-se para decidido no dia 14 de mar-
I O ea O O O a ogo ' pe o ii melf.as

1944 - Paulistp.s
1948 - Paulistas
i950 - Cariocas

1952, - Cariocas

1954 - Cat:io(!ab
1957 - Cariocas

4a feira em São Januárió.
Foi um treino magnifico.
Foi um treino e está dito

1'0, não eram treinos. Mais

pareciam movimentos de re-

creio. E será êsse a nosso

\; . 1 �e
ver, o primelro ap auso qu

me;;'ce o preparador Bran
dão. Êle ressusc.itou os trei

nos autênticos para a sele

ção brasileira. r
Qs ensaios

em que os j.ogadores se ati

ram à luta em busca de um

lugar ao sol. E, êsse entu

siasmo faz bem a todos. E

não cria, dentro do próprio
scratch, o bloco dos mar-

.

.glnaia, Daqueles que estão

sempre convencidos que

apenas' ali estão para "ta

par buraco". No �cratch de

Bra') dãG- não teve disso.

Ouvimos mesmo um dos 1'e-,

EE'�'VaS teóricos dizer ao fim

do treino, para justificar
os quatro a um:
_ O nosso team tinha de

caprichar. :m�es são os do·

nos da ca·deira e nÓs esta-
-

mos querendo .sentar.

Podéríamos ter acrescen

bdo que sentara� bem até,

O team reserva (ou teorica

nente reserva) foi o que

mostrou melhores coisas.

Pp,ulinho, _Belini Zito e Didi

principalmente, encarrega

ram-se de dar ritmo à equi

Pe e o fize�am em maravi

lhosa toada.
PRIMEIRO TEMPO': 1 X O

O primeiro tempo durou

quarenta e cinco minutos.
E teve côres

-

de autêntico

·match. As <!uas equipes jo
gando em alta velocidade e

lutando encarniçadamente
pelo couro. Mas, desde 10-

g.O, se sentiu qlle o team

azul considerado reserva,
engrenava melhor o jÔgo.
E além disso, seus atacan

tes procuravam mais o goal
Joel, Zezinho, Dino e Pepe
são jogadores de frente e

formaram o placard, empe

nhando seriamente Gilmar.
'

O SISTEMA "4-2-4"
,

"Sem Zizinho e Zózimo não
I
existe o Bangúir

RIO, 1 (V. A.) - Estava , gente máximo dó clube de
I

f ixad., para hoje, conforme "Moça Bonita'.'.
noticiamos, um encontro do -,_ "Recebi o telegrama
Bangu na cidade de Carn- rlo Renner, confirmando sua

pos, enfrentando o Combi- vrada em abril para o Tor-

A equipe do Botafogo,as semifiQai}; do torneio ço em, um segundo én<:_on
pela "Taça Européia d'e tro pelas quartas de final

jogando quarta-feirà

Parque Antartica, foi su

'perada' pelà do Palmeiras

no por 4x1.Football"

2x2" com

ao empatar por que devem disputar '0 Real
\

"

o Grasshoppers Madl'i oda Espanha e o Ni-
• !'

ZULUAGA' IRÁ A PORTO AlEGR,E NA
PRÓXIMA SEMANA

campeão suiço em seu se
'- '

gundo encontro das quar,·

tas de final.

ce da, França.* * *

ESGRIMA-vencedores foram: No enco:htro de hoje que

foi assistido por 18.000 pes ..
Nos Saltos Ornamentais lOS
1935 - Pauli3tàs
1939 - Paulistas
1.940 - Paulis'as
1941 - Pàulistas
.i.942 - Paulis� as

1944 - Paulistas
1948 - PauÍistc,s
1950 - Paulis�as
1952 - Cariocas
1954 - Paulistas
1957 - Paulistas

,

benja-
e BO-

..

.

d
'

b
.

t Faixa Branca LIRA hem' com' o
, O primeIro tempo, a pe- soas e dIsputado S() m en- }J o, S

'leja terminara empatado sa (chuva, a-figura saiien- •
. .. CURSO DE ESGRI- mins CARAVANA

por lx1.
'

'te foi o famoso ponta direi- MA - A nossa briosa Po- CAIUVA.

O empate de hoje foi su- ta Julinho do Fiorentina. O .Iícia ;Militar, ba1uil'te da ... SALA D'ARMAS NO

ficiente para que o Fioren- escore foi, áberto por Juli- esgrima 'catarinense, já DOZE - O Clube DOZE

tina passasse às semifinais, nho aos 8 minutos de jo" abdu as inscri:ções para os anunciou em seu 'boletim

já que no, primeiro encon- go. 'os s'uiços empataram cursos de Mestre D'armas, mensal que seria instituido

tro, pelas qua�'tas de finais aos 25 minuto!!.' Na . fase Instl'utor,'s e Monitore,s de naquele clube uma sala

se havia irl)posto :ao quadrl) complementar os italianos Esgrima., Ao que se sabe,
..

d'arlllas" a fim de que seus

suiço por 3x1. marcaram .seu segundo goal I
além dé militares do Exer- assod,ados podes sem apren-

Assim, três quadros já por 'inte�'méd-io ,de Montuori, I cito,
Marbha e Aeronáuti- der no próprio clube o fi"

estão classificados para os porém o Grasshoppres em- ca, a exemplo do que tem dalgo e elegante desporto

encontros da semifinal do patou quando faltavam 5 -<o'tco,i1tecido nos anos ante- das armas, e, assim, sem a

torneio pelo título de cam- minutos para o término da dores, será facultado tam- dependência em que tem es:

peão da, Europa. Os outros' partida, por .intermédi�. d.')· bém aos civis de ambos os tado até o presente, formar
se:lÇOS a frequência nêsse os, defens,ores do alvi-ruoro.

A notícia foi dada, no 01'-,
gão oficial do clube, por

tanto, parabens! Mas ...
sairá mesmo a sala?
... O' Tenente Edgard que

se diz chefe da esgrima do

* * *

E em natação, os cariocas laurearam-se 9 vezes; os

paulistas 7 vezes e a Liga 'de Sports da Marinha 3 vezes.
* * *

Foi no ano de 1933, por ocasião da disput� do Tor

:leio Rio-São Paulo, que se encontraram .pela primeh:a.
iez Bangú e Palmeiras. O jogo, realizado em São Paulo
termmou favC1l'ável aoS palmeirensel) pelo elevado esco-

::e de 6 'x O.
o.

* * *
dois 'já classificados são o centro-avante iugoslavo Vu

Manchester pnited, da Jn- ko. curso.

...PROVA RODIZIO.:__

O velho pioneiro da nossa

esgl'ima, d) BARI�IGA VER

DE, abdrá em princípios
:le fevereiro;, a sua tempo
cada de esgrima com a in

teressante 'prova, "rodizio".

Para'a rilesma serão convi

Ül do.s
.

os veteranos DOZE e

Eis as performa,rlces do Avaí no ano de 1938:
Avaí 11 x Figufirense 2

4vaí 5 � Atlético 3
,

Avaí 3 x Brasil 3. em Blumenau
Avaí 6 '!x IrÍ3 1

,

Avaí 3 x Atiétko de São Francisco 3-
Avaí 4 x Amé, lea de Joinville 1
Avaí 4 x Figueirense 1
Ayaí 7 x Atlético O
Avaí 2 x ReleíJio Luz 3, em Tubgrão -

Falou-se e escreveu que Avaí 1 x Ir.is 2 ..

Brandão não jogava no Avaí 2 x Figupirense 1

"4-2-4". A verd3ide, é que Avaí 4 x Atlético 2
Avaí 1 x Atiético 2

,

uma coisa não deixa de ser Avaí 3 x Atlético O
porque se diz que ela não é. Avaí 4 x Atletieo 1

E as duas equipes, na noite Avaí 3 x Iris i

de ontem jogaram exata- Avaí 3 x Seleçãd da Capital 5
Avaí 2 x BrufQuense O

mente como andam jogando Avaí 3 x IrÍ3 2
-tÔldas as 'equipes brasi,lei- '

Avaí O x Cip 4" em Itajaí
raso Com quatro zl!..gueiros: Avaí 3 x Cip 2

Dj_alma, .Edson, Z?zimo ,e AVfií 2 x Cip J ,

Nilton Santos; dois homens Este último resu'tado deu ao Cip o títuLo F-láximo do
Estado.

de mei?, campo: Rober�o e
* * *

Zizinho /e quatro na frente: '

O grupo que fundou' o Fluminense, do Rio, reªlizo,u
Claudio, Indio" Evarist6 e "I primeiro jogo "in.t:ernacional" com elementos d,á, colo-
Canhoteiro. Isso no team" râa ing;esa. Tt,ve' Niterói a primaziá dessa' partida me,

uorável. ·efetuada no campo do�"The RIO Cricket and

quatro zagueiros foram
Athletic Association", Resultado: lx1. A prjmeira assis
tência dessa pelejã que -inauguraria uma série de jogos

,ª,UJin '40, BeJini, Qr.eco f3. .

" .' ,�l'" '"
" !3l'OVQltosOS para futi.lro· do I5alípodo 1:)rasileiro, fói -de

J'avo� Ttr,l1o.".' de talmodo l'e� "

5
� I

'..
'

,

..

" pessoas,

titular, Nos reservas' os

/

Tl'atar-àÁv .. H�rcilio, Luz nO 22(.

Doze prometeu
de verão na séde

o verão já está

'para o fim ...

uma roda

do Pyáia;
do' meio

Em palestra com a nossa para Porto Alegre, aonde

reportagem, ,o &1'.' Walde- descansará um mês, lindo
mar Celestino. secretário o qual se apresentará' aos
do campeão mundial de 1'e-. gauchos. Disse-nos mais o

sistência Celimo Montes sr. Waldemar Celestino ser

Zuluaga que há pouco se' pensamento de Zulu�ga exi

exib�u
�

na Praça Getúlio bir-se tambem em São Pau

Vargas, in.formou-nos que lo e- na Cápital da Repú
o extraordinário pedalista,blicn.
deixará' esta Capital !la

... próxima semana, rumando' __•__."ôIV'

----------------

"

Na escolheu dos tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto e na garantia
de um 'produto bem acabado, está a base da escelen
cia das roupas bem feitas Imperial Extra.

O' Magazine Hoepc:l;:e é �xclusi�o distribuidor
em nossa cidade deste famoso produto.

--t,
) ,

,
.

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

;�� i�!�I������,��!�:t�: Q���!�!!�" e�am������t�i5�,Ó.
.confirma-se rio Rio que 2°' secretário" recebemos dmo a- EscoJa de Aprendizes Marinheiros ou' pelo tele-

o Jtangú atuar'á em Porto atencioso ofício do Avaí tone 6209.

Alegre, rea1i!lando' com os Futebol Chibé, agradecendo
clubes locais Internaciona'l a cobertura do jogo' entre o

e Bangú, um Torneio Trian- cl ti be, "a,zzurrai, e o Bangú,
guIar, com �ogos previstos I efet�a'do doiningo passado,
pal'-a os :di�s 10,,1�7 'e 20, do

I
e ,que, t�rmi;nou' empatad0

corrente. i r,or 3x3.'
'

\.

Terreno no �airro de José' Mendes'
Vende-se, na rua São Judas Tadeu,
IOx27.

..
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA FlorianÓI)�lis. Sábado," 2 de Março de 1957
--------------�------�--.--------------------------- -----

c O M S-A B Ã O
, .

_\7irgem __ ESlJeciaHdade
-

da (ia. WETZEL INDUSTRIAL -- Joinville .:_ (marca registrada)
!

.

<

-......."_........,."...,,i.�-·eeonomila·5e :tempo e c dinheiro.

, :;;,"

"
! Y

JUlIO
' DE' DIREITO DA COMARCA I

.
. I

DE TIJUCAS \-
E D I l' A L DE CITAÇãO, CÓM O PRAZO DE TRINTA

, , .

'DIAS, DE INTEY.E_SS�DOS AUSENTES,
INCERTOS E DESCONHECIDOS

o cidadão Carlos Ternes,. Juiz de Paz no exercício do eargu

de Juiz' de Direito da Comarca de Tijucas, do,Estado de
. . t

Santa Catarina, na forma da lei, etc .. , .
_

FAZ SABER

a todos quantos inte�essar possa o presente' edital_de
citação de interessados ausentes, incertos e desconhe

cidos, com o prazo 'de trinta dias, virem ou dele conhe

cimento tiveram, que por parte de Lindomar Martins

.fcí dirigida. a petição do teor seguinte: - "Exmo. Sr.

Dr. Juiz de Direito da Comarca. LINDOMAR MARTINS,'"
'brasileiro, casado, pescador, r:esfdente e domiciliado

no lugar "Meia Praia", distrito de Itapema, munící-

. pio de Porto Belo, desta Comarca, quer mover a pre

'sente ação, de usucapião, na qual expõe e requer a: v.

Excia.. o s:eg1,lipte: - I - O suplicante é posseiro, há

mais de 20 anos, de um terreno situado'rio lugar "Meia

Praia", do distrito de Itapema, município de Porto Be

lo, com trinta metros de frentes e quinhentos dítes de

'fundos '- OU sejam quinze mil metros quadrados; fa-

zendo frentes· em terras de marinha e tundos na es

trada nova; extremando ao Norte em terras de Hero

nído Conceição e ao Sul em uma posse da víuva Ca

rolina Ramos. - II - A referida. posse de terras per

tencia, há mais ,de trinta anos, a Maria Martins, mãe

do requerente, a qual, há vinte anos, a transferiu ao

,requere�te, afim de que êste lhe servisse de arrimo

até a sua 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 pos�;e do 1'e-, .

querente como a de sua antecessora,' sempr� toram

pacíficas, contínuas ininterruptas e ,exe,rcidas com

"animus dominí", - III - Em vista do exposto quer

o suplicante regulaÍ"izar ; sua',posie sobre o referido

imóvel, de conformidade cõm a.lei federar.2.437, de 7

de março de 1955, que modificou o artigo 550 do Códi

igO Çi�il.' E para o dito fim requer 'a de,ignação do d!a
e hora para a justificação respectiva, na qual delittrao
ser ouvidas as' testemunhas Inácio Cândido da Silva e

Ernesto Serafim Nâzário, pescací'ores,'-'residentes no

local do imóvel que cornparecerâo independentemente
de citação. Requer mais que;: depois da' justificação

/

seja/feita â citação dos atuais confrontantes, residen

tes no local do imóvel, bem eomo a citação dos interes

sados ausentes, incertos e desconhecidos por edital

com o prazo de trinta dias, dos irmãos do Requerante

Pedro, Mauri e Valmor Martins, residente.> no 10'caI do \

imóvel; do representan'te do Patrimônio da União, por

.precatórta. em Flo-rianópoli:s :é do Dr. representante do'

Ministério Público nesta Cidade; todos para eontestaj,
'rem a 'pr�sente ação no prazo Ide dez dias, de acôrdo

com o disposto no artigo 455 do Código de Processo

Civil, - sendo, afinal, reconhecido o domínio do re

querente sobre o referido' imóvel,· cuja' sentença lhe

servirá de título h.á'bil para a inscrição no Registro de

Imó�eis: Da-se a presente o' valor de Cr$ ,3.000,00 para
'r
OS efeitõs legais. 'P�·otesta-se pelo depoimento de tes

temunhas -e vistorias, se necessário. O, solicitador que,
esta assina tem sua residência nesta Cidade, ond:e re

cebe citação. 'I'ijucas, 18 de fevereiro de 1957. (as)

, Claudio Caramurú de Campos. "Em dita petiçãô-foi
exarado o seguinte despacha: .- "A. � conclusão. Ti-

_ Iucas, .18-2-1957. (as) Carlos' Ternes - r de Paz, no

exercício do cargo de J. de Direito". Conclusos os· autos

ioi exarado o se,gwJ;lte despacho: - "Desígne o sr. Es
crírvão dÚt e hora: no local do costume, para a justifi
cação, feitas as necessárias intimaçõés. Tijucas, 19-2-

1957. (as) Carlos Tornes - J. ,d:e' Paz, no exercíciO' do

cargo' de'J. de Direito". Feita à justificação foi profe
rida. a seguinte sentença: - "Vistos! etc.... Julgo por

sentença a justificação procedida· nestes 'autos de

·Ação de Usucapião requerida por Lindomar Martins,
para que surta seus devidos e jurídicos ·efeitos. Citem.- .

se, por mãndado, os confrontantes conhecidos do 'imó-
vel; por editais, com, o prazo de trinta 'di��,' ÓS interes
sadós incerto's; pessoalmente o Sr. Representant.e do

Ministério Público; C, por precatória a ser expedida
para.o Juizo de Direito da 1.a Vara da Comarca ,de' Flo-

',rianõpolis, o Snr. Diretor do Serviço do Patrimônio da

União Sem custas. P:R.I.. Tijucas, 26 de fevereiro de
'"1957. (as) Carlos Ternes - J, de Paz, no· exercício �o
cargo de J. de Direito". E para que chegue ao conheci""
menta' de todos' e ninguem possa alegar ignorância,
ma.ndou .expedir o presente edital qUe será afixado na

s�de dêste Juizo, no lugar do costume, e, por cópia:
publicado UMA VEZ no Diário da Justiça: .e TRÊS.VE:
ZES no jornal "O ESTADO",-de Florianópolis. Dado e

pássado nesta cidade de Tijucas, aos vinte e s.'ete dias

do m� de fevereiro do auo de mil novecentos· e cin

coenta e sete. Eu, (as) Gel'cy dos AnjOS, Escrivão, o da

tilografei, conf,eri e subscrevi. Isento de selos por se

tratar de· Assistência Judiciária. (as) Carlos Ternes -

J. de Paz, 110' exercici-o do cargo de J. de Direito. Está

conforn�e o original afixad.o na, sede dêste Juizo, no

lugar do costume, sobre o qual me ,reporto e dou fé�
Data �upra. O Escrivão: GeJ."CY dos Anjos

Cas-a
Procura-s'e para Alugar, uma casa ampla, bem

iàcalizada.
'Paga-se bom aluguel. Tratar com Arlindo Fráncis

(:0 Philippi, ,ã, rua .24 de Maio, 1.128 ou pelo Fone 6207.

. ,.'

•

.f';;-ii"�:·· .........

ECÓNOMJA absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto •

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELI!TRICO CENTRAL

-Ór
'

Capacidade�
100 a ,1.000 litros

AQU�ECEDOA
ELÉTRICO

�

��'4
'IMER�ÃOe CH.UVEIRO�__

Capaeldade 30 LITROS<

• Construido inteiramente de
It cobre.

• Aqu(!clmento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe- Fabricados nas tlpal
harizOI'ItQ' e y'rti,cat.ratura desejada.

• Construc;ão s6lida. sendo I caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo' tubular, inteiramente blindada.
'. Controle .utomá�ico de temperatura pot' TJRMOSTATO�

que proporciona grande· ECONOMJA.
-

. \

.

.

_J ;.1"-'--
. "'1 /

GARANT� O QUE, FABRleA
'

o MI_s..TURAOOR DÁKO. de .c.
lagem instantoneo, pe,mile o

moío. ·escola de Ijraduações de

TEMPERATURA,

;

-""'-..__. I
"

�plO.'�"'�:::;-��I�_-'�-a",· .�
�-- .. -----�--_.-

I
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Cerâmica Urussanuae S. A.Barraqutehas
ITAüUA'ÇÚ

_ :
Continuam atraindo gran-i , ASSEMBLFIA GERAL ORDINARIA

de número de pessoas, as !

barraquinhas, que ora ,se! ,

C O N V O C A ,ç Ã O
I CONVOCAMOS 90S srs, Acionistas desta- Socieda-

realiz�m ,-em Itaguaçú, em r' e a compareceren. à Assembléia Geral Ordinária', a
regOZIJO � No�sa Senhora, realizar-se no dia 30 de março de 1957, às 9 horas, no Es
dos Naveg�n:es.. "critório desta Sociedade, em, Urussanga, para delibera-
Prosseguirão, animadas rem sobre a. sezuin! �

.como todos os anos aco�- I

'

tece, até, os
r próximos sá-

. O R 'D E M D O D I A
ba do, domingo e segunda-

'

.1.0 Leitura discussão é, deliberação sôbre 'o Re-.
feira. Para tanto, estão to- 1atório d�'l Diretória, Balanço, Conta de Lu-
dos convidados, fiéis e povo

I

cros 'e Yerdas e Parecer do Consêlho Fiscal,
em geral. relativos ao exercício de- 1956.

2.0 - Eleição (ia Diretor ia, para:" o período de Í957
� Proteger a floresta é a 1959 E' fixação d-e seus honorários.

defender um patrimônio I
\ 3.0 - Eleição Cf' Conselho Fiscal, para o per iodo

nacional, é assegurar o bem \ de 1957 '1 1958 e fixação de seus honorários.

estar de nossos filho-s e a) A V I S O

prosperidade da Pátria. r Levamos ao c;ellhpcimento'dós nossos Acio�istas -que
: se acham à d ispos içâo dos mesmos,- no-Escritório desta
Sociedade, 'em Urussanga, os documenteis a Slúe se refe
"e o artigo 99, do. D«·reto Lei nr. 2627, de 26 de setembro
(:e -1940. '

Urussanga, 18 +e f'everefro de 1957
Dioilis,io Pilotto - Dil�etor Presidente
Dr,'· JO'�'elill() Savi - Diretor Comercial
Angelica 'I": rle Carvalho __..; Diretor Gerente:

CLUBE, DOIE DE AGÔSTO
PROGRAMA DO CARNAVAL'

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

Domingo (3) - Baile no Dôze

Segunda (4) - Baile Infantil no Dôze
- Baile no Práia -,

Terça (5) -:- Baile no Dôz� ,
,

. Os . bailes começarão às 22-:00 e ri inla-ntil--sei'á
t5,�o às �o,oo hora�.· <ÓÓ; �,:.�

das

- P'R' E' ç O' S ""'

MESAS � No Práia ....:.. Cr$ 150,00
� No Dôze Cr$ 300,00 por _

uma noitê
No Dôze :_ Cr$ 500,00 por três nõite
Obs. A mesa por uma noite só será�endida a

do dia 2 (dois) as 14.00 horas
-' Cada sócio só poderá adquirir uma mesa

- ROLHA Cr$ 300,00 por noite

par-

(;ONVITE
Casal, (com 2 dependentes) - Cr$ 1.000,00' para Ifadas as noites /

"

.

- Casal (idem) - Cr$ 400,00 por uma noite
- 'Individual -.Cr$ 700,00 para' todas às 'noites
- Indivldual - C.r$ 300,oó para uma noite
Obs.� Estudantes terão 50%' de abat)mento, com-

) I
�, �r,j� __ :

As senh� �e�ã� �S�i!uidas jts 7,00 do dia; r SULFÁGUA
-,

,!
25 de Fevereir;o e a venda será iniciada às P,' Herta.pe I
8,00 ·ho,ras. (solução concentrada de sulr� I'2.0 _;_/ o pagamento será feito no ato da aquisição, Indicada nas afecções I
não sendo atendidos pedidos por es.crito, te." das aves em geral.

.

·lefónes ou crianças, mas sim pot-pessoas au. Outros produtos t;tertap,e I ('. �

.

torizadas pelos sócios; par: EsVp�;�q����I�ve I
I'ÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S. A.

3,0 - O's 'conviles obedeceriío às exigências estatu.
tárias e só' serão fo�ne�idos' até às í7,00 ho- I,ras do, dia da festa. I

4.° - Os convlies só 'poderão ser fornectdos �peh.. t Pelá presente edital são convocados os sénhor'es
,

Secretária. I I HCÍonistas da <"Fábrjf'a de Retidas e Bordados Hoepcke
O convite não dará direito a n;-esa q'lle sera

I S, A." a S9 reunirem ('m assembleia geral extraordinária,
paga a pl>i;tE'� I que será r�alizada _"'10 dia 29 de março, às 15 horas, na
D E T E R M I. N A ç õ E S

., REPR,NO PARANÁ E STA. CATARINA. �,ede. social, à rua F�Epe Schmidt, nesta capital, para de-
La - É' rigoro!>amente vedada· a entreda de meno- I Enio Rosas & Cia., Ltda.

1 iberarem sôbre a !H'tIuinte
.

res nos bailes noturnos.
_ Praça .8arJo do Garauna, 67

2.0 - No baile infantil não será permitido o US{) do C. P. 320- Tel. 208- POntc3 Grn.sa
lànça' perfume.

' .

"" -

.

Estado do· Paraná
<

"

3.0 - A carteira social ou o convite serão rigoro-' _, __,_, _

4.0 - �e;!�leeX;!i�:p:�t;�;:;Oa·Baln_eário (Práia) 'VENOE.'SEse regera pela mesmas. mstruçoes.. /

·,5.0 - Os' cartões q,e frequência' j:ló terão valór
,
Um Merc�rY" ano i9�7,.

"para o Carnaval.
O N I BUS

com 2 portas, _rádJo, prteu
faixa branca, .completamen

Para o baile do Práia haverá onibus em horas e a te novo. Exclusivamente a

1,reços a anunciar oportunamente. I dinheiro.
'

SERA' RIGOROSAMENTE P�OI�IDO O USO DO. Tr�tar com o sr. Marti-
LANÇA, PERFUME COMO ,NTORPECENTE (CHE-! neUi, das 12 às 14 e das 18
RETA). �.; às 19 j)oras _

diariamente, 1>

urovando-o
A ,posse da mesa não dará Idireito à entrada sendo ne

t:essál'io a ca,rteíl'a SOCIal ou o convite.
A seleção e ,e'sêolha dos tecidQs com as inúmeras

fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

nhecimento altam�:çtte esp�cia 'izad•. As ldupas Im
perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsaveis pela sua confe:!ção, algum dós I�..aio-
i:'CS tecnicos di) paiz.

-

,

1.0

.-

CONVOCAÇÃQ /

5.°

ORDEM DO DIA
]) Reforma dos Estatutos Sociais
2) Eleição de �:(;.)·gos·vagos da Diretoria
3) Outros assr·nfos de <interesse da Sociedade
Florianópolis, 27 de fevereiro de 1957
Rudolfo Scheidemantel - 'Diretor-presidente

/ CASA
Médico, peq. família, 2 filhos maiores, Pi'ocura ,alu"",

pr casa cj 3 dorn:itól'Íos. Oferta à Dr. S. Hôffmann,
Caixa Postal 425, ou Hotel Lux.

-
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INDICADOR
.

M 8 D I C O 8

DR. WALMOR ZOMER u.....•.ui.ro PAUPITZ
GARCIA j<'iLHO

lJ1l1lomado pela "'acuidade Na
denal de lt.ediclna 4a Unlver-

.

aldade do Brasil
fi-interno por concurso dll :iia

.

ternidade-Es'cola
.(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
f!lx-interno do Serviço de Clrur

iia do �oapital I. A. 1;'. E. T. C.
do Rio de Jrmelro

ItIlédico do 1I0spitaL de C:n'idade
• da Maternidade Dr. Carl"'.

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO�AS -

PART08 - OI:ERA:_.1)ES
Cons: Rua João Pinto n.

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

. das - Telefone 3035.

'tua: General Bíttencourt D

lQ.1.
Telefone: 2.693.

DR. HENRlQUÊ PRISCO'
PARAI80

. )téDICO
Operações '-, Doenças 'de Se

nho!';;;. - Clínica de Adulto...
CU�sQ de Especialização no

Hospit,...l do" Servidores do E.
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade) .. -.
Consultas' -'-- Pela manhã no

il:o@pitsl.l de Cazidade. .

-.\ tarde das 16.b� hlf. é� diall
te no consultório á Rua NunE:&

- Macha'do 17 Esquina de Tira-
aerhes. Tel. 27'66. .

:s i!.eBidência' - Rua. Presldeuto!
,c'outinllo 44. Tel.: 3120.

.

CLINICA
de .

JL!ÍOS· OUVIDOS - NARIZ
li: GÀRGANTA

_DO .

DR. GUERREIRO llA
J!'ONSECA

Chefe do ServiçQ de OTORI
-"o do Hospital üe Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS, MODE·RNOS, PARA
'.L'RATAMENTO das· DOENÇAS
da ESPECIAI.IDADE.

.

Consultas � �llla manhã no

BOSPI'rAL
A TARDE - daa -2 14& 5-

.to CON!SULTóRIO -'::_ Rua doa.
ILBli" 1 nO. 2 ,-

R1.��DENCIA '- Felipe Sch
- midt nO. 1) S Tel 2866.

'tJR,A. WLADYSLAVA
W. MUSSl

•

DR. AN'l'ONIO DIB
MUSSI
MéDICOS

CIRURGIA CLíNICA
(}ERAL-PÁRTOS

'lervi"o ':ompleto e especiali
.ndo das 190ENQAS DE SENHO
RAS, 'com modernos método,. de
diagnósticos. fi tratamento.
SULPOSCOP-I.\ - HISTERO -

SAT.PL.'lGOGRAFIA - METABO-
LI�MO :BASAL

flttúioterapia por ondas curta.

EJetrllcoagul!,çíio '-- Raioll Ultra
'Violeta e Infra Vermelho.

ConsultórÍl):- Rua Trajano, D. 1,;
ID andar - Edific'o do Montepio.
Horário: Das 9 às J2 hor�. _,:

. ['r. MUSSI.
Da. 15 às 18 boral - Dra.

\lUSSI ,

Residência: Avenida Trom-
lIowlk". 84.
.----
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Departamento de Saúde, Pública
Plantões de Farmácias

'M ê s d e F e v e :j:- e r o

·2 - sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
3 + d6mingo Farmácia Moderna Rua João Pinto
9 - sábado (tarde) Farmácia Sto. Antonio R., F, Schmidt

10 ,- domingo Farmácia Sto. Antonio R. F, Schmidt
16 -. sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua 'I'rajano

'

17 - domingo Farmáci,t Catarinense ,Rua 'I'rajano
23 - sábado ·(tarde) Farmácia 'Noturna Rua 'I'raj a n o
24 - domingo Farmácia Noturna Rua Tra)allo.

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

\
..-,-

.
.,. __ .

48 e Trajano.
4.0 PRIMEiRO SIN.e

-

)E FRAQUEZ�T'ON'In«-:C'� ,�prese�te �aIJel� não
_

poderá ser alterada sem
. , O ZENA previa autcnização deste Departamento. �.. JUA 'MESAl I Departamento de Saúde Pública, Janeiro de 1957.

,Expresso florianóp'lis Lldâ+ ! I;�;.?;��d;Ed'���m;:�IAS
1!;NDEREÇOS ATUALIZADOS' DO JlXPRESSO

'

.
FLORIANóPOLIS LTDA..

,A HORA DO

TÕNICQ. ZENAPROFISSIONAL

DR. /EWALJ.lO'8ÇHAEFER
Clinica Médica d� Adultos

DR. NEWTON
e Crianças, D'AVILA

Consultório -_ Rua Nu- CIRURGIA GERAL
nes Machado, 17. Doenças de Senhora. _. Procto-

.

C lt logia - Eletricidade Médl�
Horãrio das onsu as _

Conr.tltó-rio: Rua Vítor Mei.

dás 16 às 17 horas (excLlto, rel.. s n,' 28 - 'relefone' 330r.
.

b d )
Consultas: DIIB '15 b",l'a. em

ao'" 'Jà a os •
.', diante.

ResidQncia: Rua irétlo e Residência: Fone, 3.422

_Alvim, 20 � Tel. 3865. .Rua: Blumenau n. 71.

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

Ex-interno da ;lO· ,,�l'mal' ...
e ::;ervi�J de" gastrQ-eIlL�rologla
da Santa Casa do Riu de Jeneiro
(Prof. W Berardínellí ).
,h;x-inte�'nu do Hospital mater

nidade V.'Amaral.
DOENÇAS lN'J'ERNAS

C:oração, .l!:stô''!9.go, intestino,
-flgado e vias bíhaxes, Ríne.

\..onsultÓrlo: VItor Melrele. 21.
Das !�. as 18 hora".
Residênci-ll: Rua Bocaruve ZOo
.l!'011e: l!4Iii!.

-

ra�-ie8idêucia: Avenida Rio B�aD'
co, n. 42.

Atende chamadol
'l'elefone: � .8296.

----

DR. !. LOBATU
F.ÍLHO

Doenças do 'í[�iirelho resp1tAtórlo
TUBERCCLOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES

C\rurgia <lo :toras
Formado pela- Faculdade Nach"

nal de Medicina, 'l"is\olugj,'ta�.
I'isi-ocuurgião do' HÚllpital Ne-

rêu Ramoll

Curso de especi-albação pela
'I. N. T. Ex-Iqterno e Ex-all.ls

tente de Cirurgia do Pr",f. Ulto
Guimarães (�io).

C003.: Felipe SchlDldt, 18 -

·'one 3801
Atendo em bora marcada.
!tes: _; .Ku.. Est"ve. J umwr

f) _ "'Of'lO: :l'laQ�

DR. �ONS'l'AN'ríNO,
.

. DIMATOS
MÉDICO CIRURGIAO

Doenças de lJellborBs - .l'�r�o..
__ Uperz.ções - Viall Uunarla_
Curso de ílpe,rfeiçoamentJ e.

longa prática nos liOSPltsl8. de

tlu"nos Aires.
CONSULToRlO: Rua Fe lipe

Schmtdt; nr, la (sobrado), l"uN II.
------------- 3ú12.

-

..

DR. ROMEU BASTOS HURAltiO: das 16�'s 18 ho-

PIRES
Ml\':DICO

_ Com I'rátlca no Hospital São
Frllncisl:tl de ASRis e na ranta

CIR'" do Rio de Janeiro
.

CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultórto: Rua Vitor Mei-
.reles, 22 Tel. 2676.

. Horário!!: Segunda., Quartal e

Sexta feiras:
Da. 16, àll 18 horaa.
Reaidêncíat Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

·rel. 8,002.'

DR. ANTON;IO MONIZ
DE ARÁGAO

"IRURGl,A TREUMATOLOGlA
,

urtopedi.a
CO�'9ultório: João Pinto, 18.
uan Iii às 17 dlàriamente.
Menos a08 Sábadl!s
Res: Bocaiuva 186.
Ii'�ne: - 2.714.
---'"---_._------

DR. ANTONIO DA'l'ISTA

, JUNIOR
CLlNICA ESPECIALIZADA DE

CRaNÇAS .

Consultap das 9 ,ás 11 horas.
Res· .. Cons Padre Milruelinho,

\2.
.

Vende-se
Vende-se, por motivo' de mudança, ,os seguintes

:móveis:
,

1 salá de jantar
1 grupo estofado (sala de visita)
1 grupo de pIavinil (sala der espera)
3 camas de solteiro
1 estante
2-camiseiros
Tratar na Praça (Getúlio �Vargas nO 8, das 9h. às

11h. da manhã.
.

,

,

O que difine uma roupa bem feita ,é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais

'

9ue intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.
. A, venda destas excelentes roupas é feita pelo

Crediário cóm facilidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo' Magazine Hoepcke.

Basta sa·hef ler e escrever
-PARA-

Aspirar �- um Futuro Brilhante Fazendo
POR.CORRESPOND1i:NCI:A o seu

Cu-rso'Glnasi:d (Artigo '91, do Decreto-Lei 4.244)
,

. PE';.Al\1 INFO;gMAÇÕES AO

EDITO�'A LN.G,A. - Av. Rio Branco, 185 - 17.0
,

an,d. s/. 1:708
:c (Sê'dc' 1(lrópria) _ Rio de J8,Jleiro.

da
Professôra MAmA MADALENA DE MOURA FERRO

Equiparado aos programas dos Grupos Escolares,
:nantendo ainda o cnrso Pre-Primário e o Preparatório
a .Exame� de ADMISSÃO� aos Ginásios.

MATRíCULA para o ano letivo de 1957-
.

Todos os di::is úteis a partir de 10 a 20 de fe�ereiro,
.
110 horário das S às iI,30 h., mediante pagamento de
jóia e primeira m,ensalid'ade.

. .

INíCIO 'DAS AULAS,: 111 de março
. I MELHORES INFO�MAÇÕ.ES: Com .a Direção, à
•

I
Rua Saldanha Marinhó riO 34.

..
esquina i UMA VIAGEM PELO �O�V:IR DA CRUZEIRO DO 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 DE UM NOVO J:'R'ODUTO?

/

-ENVIE SUA �E3POS'l'A PARA RÁDIO GUARUJÁ,
.,NEXANDO SEU NOME E ENDEREÇO E CANDIIJA-
TE-SE!

..

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRr\

Ctrurgíâc lJenlista

Clíntca de, Adultos' e

Crianças Raio X
.Atende com Hora Mar-

cada.
Fel ipe Schmidt 39 A Sa

las �1 e 4.

O Magazine Hoepeke é o distribuidor exclusivo
destas excelentes roupas na cidade.

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

Estas famosas roupas, são de
-

venda exclusiva
do Magazine Hoepck,

A � V O G A DOS

DR JOElÉ� .'MEDEIllOS
I VlEIRA

- 4.DVOGAUO -

CaiXB-"Postal 160 ,- !t!lJR' .

. -anta Cata rrna,

.Viagem com segurança
.

e rapidez '/
so NOS OONF(l�l'AVEIS MIORO-ONIBUS DO
-� ·1(PIDO��SDL·B8mLIIIO��
"FlorianópoUI - Italai - Joinville - Ouritibll

..��� . --r
. �., ."" ._

�- ; ....� ,;;"..;::: _..'" r f�b_ ...;1 �

Age"n'cía: !\oaIDeoaOlo':e1qq1nfi da
•

" Rua -Tenente
..JUlvelr.,

tAR. CLARNO G.
GAU,ETTI

�. ADVOGADO -.
Rua Vitor Mei:-eles,. 60.
FONE:: 2.468

.

Florianópolis _::_

�--------

'I'ransportes de Carzas em'Geral entre: FLORIANÓPO
LIS, l'ôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Matriz: FLúRIANúPOLI8 Filial: CURITIH_-\
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua VisLonde do Rio.Branco
'I'elefones ; 2(i-34' (Depôaitp) , :H)2/�6

. 25;;Só (Escritório> 'I'elefune ; 12-80 .

Caixa Postal, 435 Fono. Teleg. "SANTID�A"
End.

-

Teleg. "SANDRADE"

José

DR. Al'HONlO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVO�ADO �

Escritório e Residência,
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: .�34C.

URODOVIÁRlO RÁPIDO RIOMAR" Curso São

DR; LAURO DAURA.
CUNICA GERAL'

h:&pe�ialista em moiéstia. d.
-enhoras e vias urinárias.
Cura radical das infoecçõe.

agudas e cronicas, do aperelho
geuito-urinário em amb". o.

sexos:
Doenças do aparelho Dilrl.tivo

e do aist sma nervoso.'
Horário: iO'h ás' 12 e 2'h á8 li,
Consultório: R. 'I'íraaeutes, 12

- 10 Andar -- F'one: 3246.
Residê-icia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Elpanha)
- 'Fone: 3248.

Agência:' BE{�O 1I01U,
ZON'rE.

, DR. OTTO -fRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e· Fisica
R. Cristovão NU!les Pires 21.
Esqu. Rua Hoepk,e e, R. Cons. Mafra

•

Fn�al: SAO PAULO Agêl)cia: PÓUTO ALEGR t<;
�'Riomar"

�'venida do Estado 16('6/76 Rua Comendador A;:evedo,
64

.

-Telefone: 2-;17-33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" Eud, 'I'eleg, "RIOMARLI" .

Telefone: 37·06-ÓO

-

Alinei.: RIO DE JÁN'E-IRO
·'Rfo••r"

"kiomar"
.

A,'EniiJa AndrBLRs, 871-B·
.

'Telefone:' ...-JO-27
.

Atende "RIOMAR"

/Rua Dr. Carmo l.. etto..fI!l, .

FOAes: 82-17-33'e 32-17-37
Atende "RIOMAR"

End. Teleg, "RIOMARV"
NOTA: _ Os nI)SS() >rvíços nas J,lraças de Pôrtó

Alegrt>, Rio e Belo Horizoutt", &é,o/efetuados pelos nossos
agentés

.
.

( L U B E 1,5 D E O U T U B R O
Programa e Re�ulamento do Carnaval de 1957
Dia 2 - Sabad:.l - Abertura do Carnaval grandio-

.

So balie as 22 hOl'<ls i
.. 3 - DOml'lgo - Grandiosa Matinee Infantil

.

das 15 as 19 horas
" 4 - Seguncia�feira '_ Espetacular baile Car-

navait:bCO com inicio as- 22 horas
" 5 - Terça�feira - Baile despedida do Carna

val cu�n inicio as 23, horas.

RESERVA DE MESAS
A resel'ya de :1_'(lsas será feita a pútir do dia 20

Jas 15 as 18 horas na secretaria do Clube.
.

Preços das Mt,sa.s
Para 3 bailes Cr$ 400,oQ
Para 1 bailé " 200,00
A reserva de mesa para' u�anoite será a partir do

(Ha 28 das 15 as 13 horas.
O clube nãn dú:,tribuirá, ingressos.
Para as pess'osr. em transito, a Diretoria poderã

expe�ir ingressos, mEdiante a responsabilidade de um So
rio, madiante a se�,;lIinte taxa de frequencia.

P r e ç o E d e. I n g r e s sos
Para todas as festas :.. Cr$ 1.000,00
Para urna noiie "

500,00
Nota - O convite nãQ dará direito a mesa, que s-e

• á paga a parte.
Menores - Nãú ,Será pei�mitida a entrada de me

('ores nos baile� dos dias 2 - 4 _ 5.
-

Na matinée InLntil só poderá dançar os menores
(:e 14 an<_f

.

"

E' solicitade ltOS senho).·es associados li fineza de
!:ão levai: -pessoás �iltranhas ao quadro social. Outrossim
para poder frequentar as festas do Carnav�l é necessa
rio que o SociÇ) e:3teja quites com a tesouraria, sendo
obrigatoria a apres:,l;tação da Carteira Social.

-"..".--""nd"....�,í1:!"'1�··l'\provado pe-Ja: l!i1'�t6rja em SessãO do dia
'\lereiro de 1957.

�A T 'E N ç 'Ã O
Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

l!m côres, para diversos fins.
En'd: DENTAL SANTA APOLONIA

.............."....._ FJOl'lanÓpoUs - s.anta Catarina ""'...-_.....-1,
Rua: Tiradentes, 20

Consultem nossas tllrifas. EXPRESSO' FLORlANÓFOLI�
�Fones: 25-34 e 25-85 - r

•••u ..

:

"A Sobe_iima" P.l:aça ,15 de nove�bro
l'Ull" F'elipe S-chmidt

. - ..

Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não ,serão llevolvidM'
, A direção I}ão se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados.
-

INFO�"••�vOI!:!! Ufl!ll'
O leikr encontraJ:'á, nesta co

luna, informações que n.;)cenita
dià"lamente e dr imediato.:
ORNAIS Telefu';)e

O li1stado .. .-.......... ..' 11.022
'A Gazeta ". 2.111111
Diário :Ia TIO-de ,....... 8.579

Imprens8 Oficial •••••••• 1.688
HOSPITAED

-

Caridade:
(Pr()vedor) •...••.•••••.• 11.314 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(P�rtaria) .. , .•....•.•.•. 2.036 SERVIÇO FLORESTALNerêu Ramos .•.....•.... 8.831

l'lilitar .•.... , _.. 1.1117 DELEGACIA FLORESTAL
tião Sebastião (Casa de RRGIONAL'
Saúde) ... ,............ 8.153.

"ACORDO" COM O ESTAD,O DEM!lter:1idade Doutor Cu- u

los Corrêa ..•..•• ,.... I.m
- SAN�A CATARINAf:nAMADOS -11&-

I'
A V I' S O· .

'GENTES
CorJ\o de Bombeiro� .. ,. II.SI: A Delegacia Florestal RegionalServiço Luz (Raelama- , ,

côes) .... � ... "........ 2.404 no sentido de cDibir, ao máximo pos-
'

Policia (Sala C!)missádo ., �·.�9� lí.vel, as queimadas e ddrrubadas de mato, afim de-impePolícia (Gab. relegado)-":', • u.. d
COMPANHIAS DE'

ir os d�l)8strOSc.s efeitos econômicos e ecológicos que
TRANSPORTES

' 2.carretam tais práticas, torna público e chama a 3te.::-ão
TAC ;. '-700 ile todos os pr

.

t" 'd t
-

�

�ruzeiro do Sul 2.500 .
oprle anos e erras e laVWldores 'em ge-

Pánair 1.561 tal, para a exigência do cumprimento do Código' Flo�'es-Ve.ril.: U211 tal (Decr 23793 d .23 11934)Ló.ide, Aéreo , 1.402 .
•

t'
. e - - em todo o Estado.

Rekl U't7 QUE-l\IADAS E DERRUBADAS DE MATO

��T��Sava. 2.800 Nenhum 9ropÍ'ietário de terras ou 'lavraàor poderá
Lu", ••••••••.••�....... !.O21 :t:roceder qUe'Ji1'lada ou 'derrubada de mato sem solicitar,
Magestic ........ .--...... " 2.276 'om antecedência, a 'necessária ,licença .da autoridade:M'etropol ; .•. ,...........

'3.141
fl t I tLa Porta •••. , ••••.. ·•..• 8.321 ores a compe ente, conforme· dispõe o Código Flores-

Cacique 1.449 tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente) estando OsCentral .. ,............ ..• 2.694 nfratores sujeitos a penalidades.Estrela ....•...•. '....... 1.171
R:Ideal ......••.•• _ .••

'
••.•• 1.6611 EFLORESTAMENTO

'ESTREITO . Esta Repartição, pela rêde de. viveiros flore$tais, em
_ :-� :. '�ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

:emQhtes de eSI>é�íes florestais e de ornamentação, para
'ornecim,ento ·aos agricult{)res em geral� interessados no
etlorestamen to de sua.,s' terras, alé� de prestar toda

,.rientação t�cnica nec-essária. Lembra, aindái a possibi
:dade !ia ohtenção de empréstimos para> refiprestámento
I1oBanco do Brltsil, 'c.om- juros de 7% e pr-ª,zo de 15 anos.

Os. ipteressndos em assuntos florestais, para a.

l?ten_ção de.maiorea esclare<vmentos e requererem auto
l'tzaçao de hcença para queimada e derrubadas de mato'
elevem dirigir-se às, Agências Florestais Mu�icipais o�
diretamente 9. esta R2partição, situada à rua Sallt08
Dumolit nO. 6 em Floriarópolis.

tIImllmlifl•• l.
- ,���:;:çeo: �;�J�ráfic�;iJCaA��i!��a395 ..
3. C.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o P.l. não ;quer Juraci na direç81l�a UUM
SÃO PAULO, 28 ( VA) _. .: . go depois do Tl de novembro,

6 "Estado de S: Paulo", ór-I pnàtícamanta pela' unanum- ladores do movimento coía-. levantou o suspeito "slogan"
gão porta-voz �a UDN em I dade dos representantes li.-, �oracionist_a da UDN, qua0--l da "Oposição e Legalidade.
São Paulo, puhliccu na sua bertadores, , do do governo do sr. Getu- Ponderou o deputado Neli

secão politica o segulnte: " O Relembrou o sanhor Nestor Iío Vargas: .partlcípou tio tal' Duarte que o PL tinha

pi'rtido Libertador tem que
I Duarte com grande vcsmén- govêrno, assinou [untamsnte por que inferir num proble

subordinar a escolha do- lea-: cia a atuação política_ ão se- com o sr. Antônio Balbino, ma de econômia interna do

der da oposição à indicacao nador Juracy Magalhaes que atual govêrnador, em 24 ie Seu aliado. Todavia, o que se

do n.ovQ preside'n�� da I,;DN"i está c�m a .sua elelçio par.a aigôsto, um teleg.rama em qu.� está .j�gando é- o destino da
- disse na reuniao da ban- a pres}denCla da UDN :·I�·tl- chamava de "hienas" os di- OPOSIÇaO parlamentar. Dss

cada do PL realizada no
I
culada em termos detínítí- rígentej, do movimento que de que a UDN envereda por

fim da tarde na Biblioteca da' vos.
,

derrubou o govêrno, levou, I) r outros caminhos, o /PL, que

Cãmara o dsp. Nestor nuar-: O deputado baiano susten-. sr. João Goulart à Bahia pa-' deseja continuar onde está,
te, sustentando um pont., (;e, tou que o senador Juracy foi ra participar da campanha precisa adotar uma atituda

vista que foi. acompanhado _

um dos principais .manipu-
I estadual e, ainda agora, 10- cautelosa, de .,expect·ativa".

o ,TRIANGULO FELIZ

AG08�:'VAI DESCANÇAR GRAÇAS
.

�

DE FÉRIAS

TAC."

.oPORTUNIDADE 1N�DfTA NO *BRASIl.

/
,

TRANPORTES At'REOS CATARINENSE S/A

I

Rodovias - a hislõriaIde uma
. estrada construida lalBolivial' i

Na Bolivía, uma nova rodo-. Uma rodovia moderna foi díscussões puseram em con-

.. 'lia está fazende' milagr-es; 'a solução' proposta e a ideia I tato homens que trabalha
para a economia da nação. foí discutida em 1942, porl ram íncansávelmente para

Estendendo-se de Cochabam- representantes da Bolivia e i fazer Com que sua ideia se

ba -à Santa Cruz, numa dís- dos Estados Unidos. Estas concretizasse. .

�;�:::/,::���:�:r:t;=�;:c
.........· :._....

�I--�N"
-

"···"'·-a·-"M"""""�p::::.
.,.",.,

Durante séculos, a Bolivla 1
. g. ...J

ssteve impedida de aprover..a. I'
�

.

sua rica bacia' amazôníc-i,
CINE SÃO JOS'E' No' Prqgrama-: ;:

�m consequêncía dos 'ele-, Filme Jornal. Nac.
dos Andes. As. 3 _ 8hs. Preços: 10,00 - 5,00.
A atividade econômica es- Ação Fulminante! Irifp. até 10 anos.

4:wv.a<��i�ppn-f.���ç;l.§!A:.. �!�,:c (4.�aljlfà4.g9's' numa, fllga ',-., ' ",�f. -:- Bhs. .

vada regiao andína a osste, desesperada l . 1) - FANT�8M.A: 'DO
onde os .minerais constituem I O DERRAD�IRO ESPA'ÇO Com: Ted
a principal atividade econô- ASSALTO Cooper - Márgaret Sheri-

'\
dano "

2) - MASSACRE TRAI
ÇOEIRO - .John Pavne.
'3)-- CAVALEIUO FAN

TASMA - 11/120 Eps. Fi
nal.
Filme Jornal. Nac.
Preços r 10,cfo - 5,00.
Imp. até 14 anos.

mica. Technicolor
. Uma - dsmasíada depen- Com: Rorv CALHOUN -

dência dos recursos mine- Goleen MILLER - George
rais provocou uma "dor (�e NADER - Walter BREN
cabeça" econômica 'crônica

I
NAN - Nina FOCH.

na Bolívia. Enquanto a nação No Programa: ,

conseguiu dispor- dos seus mi Noticias da Semana e
, Nac.

nérios, tudo ia bem, mas Preços: 13,00 - 6,50.'
quanéo os mer�a�os r�du't Imp. até 10 anos.

ram sttas compras, seguiram-

""mil
As 5 - 8hs.

Romance Intenso. (.
Aventuras eletrizantes ....
O DIABO BRANCO

Com: Rossano BRAZZI.
Atual. Atlãntida, Nac .

Imp. até 10 anos.
'

IPI.·.'-se sérias crises econômica,
Cõmo a Bolívia tinha que ím

portar quase todos os gên �

ros alimentícios qua conso

me, qualquer reéIução da sua

disponibilidade de câmbio a·

msaçava sua capacidade para

'adquirir os alímentns de que
necessitava.

,

A Bolívia sabia o que pre
cisava ser f,eito: conquistar
o acesso.ao fértil vale de Sano'
ta Cruz, a êste, e ali dssen
volver a agricultura, Indús
trias e Os demais recurso ..

que a região pudesse ofere
cer.

P A R T I ( I P AJ Ã O " '-'. Yende�se
CAMINHONETE BED

roan 19501
Vende-se, motor - pín

. tura - lataria em estado
de nova.

Tratar a Rua Conselhei
ro Mafra, 33.

DADE IN}'''ANTIL EM
S. PAULO

.

S. PAULO, 28 (U.P,.) -

O indíce da mortalidade in-

fantil, por dehidratação,
nesta capital, neste verão,
caiu auspiciosamente, No.

. verão de 1955-56, um total

aproximado d� 96 mil casos

faleceram 45 % (las crian

ças atingidas pela terrivel
molestia. No verão em cur

so, êsse indice baixou para

2%. Esse resultado foi pos- _

. sivel graças a algumas prn
videncias tomadas pela Se
cretaria de Saúde. em cola

boração com órgãos auxilia
res, destacando-se a educa

ção' dos pais através de car

tazes e palestras; a atuação
direta dos 63 novos postos
.de puericultura; dos 21

I
centr;os de saúde e prinpa!- ,------
mente do Clube das Mães, I PE'RDEU SEorganização ainda pouco co-

-

. nhecida, �as que vem

de-,
Gratifica-se a quem enç:ontrou uma Car'Í.81ra Naci.o-

sempe11hando funções alta- na! de Habílitaçiio, P!i!rtencente ao Sr. Walmor ,da

mente educativas junto aos Silva Medeiros.
lares pobres. I Favor-entrega!' na redaç�o' deste jornal.

As 4% - 7J!z - 9%.hs.
A maior revista' carna

valesca de WATSON MA

CEDO.
CARNAVAL NO FOGO
Com: Oscarito � Grande

,OTHELO - Anselmo DU

ARTE - Eliana - Adelai
de GHIOZZO - Ivon CURi
- Bené :NUNES e muitos
outrcs,
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 5 anos.

VIANAP.ANSELMO
e

CATARINA P. VIANA

Parti"cipam a V. S. e Exma.fámília p contrato de

casamento de sua filha Maura com o Sr. Celso Luz.

Vva. EDITE C. LUZ

Participa a V. S. e Exma. familia o contrato de

casamento de seu filho Celso com a Sta. Maura

Viana.
I

ATENÇÃO!
Vende-se uma boa casa,

sita à rua Matos Arêas, n.
511, no Estreito, a tratar
com o 'sr. Aristides Borba"
em Biguaçú.

Fpolís. 28 - 2 - 957.

As - .8%hs .

Duelos Sensacionais ...
Lutas Impressionantes!
O DIABO BRANCO

Com: Rossano BRAZZI.
No Programa:
Atual, Atlântida. Nac .

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

Uma das tendencias mais dificieis de acompa

nhar, para fi cidadão apressado de hoje é· a marcha
d .. moda masculina. .

Porque não deixe este cuidado aos expecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte

e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine Hoepcke vendem estas roupas com

exclusividade.

-_ . ---- ---

l-Procure instruir-se sô- ,

bre as ilorestas para pró- Itegê-las da mão ignorante ]
. que as destrói.

! ,.CtSlll.
As -:- 81/2h8.

4 Bandidos numa fuga
desesperada!
Ação Fulminante!

O DERRADEIRO
ASSALTO
TechnicoIor

Com: ,Rory CAlliOUN
Coleel1 MILLER - George
NADER - Walter BREN
NAN" -:- Nina FOCH.
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Precos: 12,00 - 6,00.
Imp: até 14 anos.

ALCIDES ABREU
A-O. V:OG..�:D: 't;�..t6i.;'(,,?�i/ií:���

REQUER C'ONTRA A

FA ZEN OA PÚBLICA
CdjxaP.O$.t�!.,�4��_ "

FlORJÂHÓPOllS - SANTACATARJhA

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

/ V E N D E - S/E
Vende-se casas de madei-'

ra, com agua e luz, no Es
trcito, por preço· de ocasião.
,lnfo'rmações na "Metalúr
gica Atlas" com José, à rua
Gaspar Dutra, li4, Estrei
to.

. ,

W�"""""".-'-"-""""'_·."-_·
- A floresta significa:

fonte industrial; 'solo fer
til;, terreno valorizado; pro
teção de mananciais, defê
sa contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessal'lO

ao confort�, à economia e à
s0brevivência do Homem.
�.................,._.........-.-.-.......-.-...-.

'-�-� ,

O ESTADO
o mais antigo diário de

�anta Catarina.
f .eia e assit:e

-------------------------

•

It'·tlS
As - 4hs.

1) - SASSARICANDO
SARONG. - Com: Mar

I jorie Main - Percy Hil-
bride.

,

2) - O HOMEM DOS
. PAPAGAIOS - Com: Pro
cópio Ferreira .

.3) CAVALEIRO FAN
TASMA - 11/12-0. Eps. Fi
nal.

SEMENTES DE HORTALIÇAS E fLORES. IMPORTADAS DIRETANENTE DA DINAMARCA

DEPOSITO e' tSCRITORIO;
Rua ESleves Jvnior, 58
F l, O R I A N Ó P O l I S
SAN TA" C A fo 'A � , N A

_._-----_.

ARMAZ'iM---
Ven (�e-:Se um afreguesa

do armazém de secos e mo

lhados, sitqado à rua Ani
ta Garibaldi, 48. F�cilita-se
pagamento. Tratar no- mes

mo Joc·al,

V >i. r e'.i o: Mercado P-úh.l,ic o

Ba,cão instalado bem !ln.

c. e II t r o (P o r t a d (\ meio

;emen·tes novas e garan. tid.as - BIa.utas fr\JtUerª.s, 1'08 HÜ�'as, blJlbQS, ad b s t
. ..UJ o., e,.(l...,.....,......�-,,;...-...,........""""...... """"_.,....

.

"Tudo pára a horta, po .
a ou jardim". Exij'a esta mar,ca "G. A. Car;alho".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Medjdas RigotOS3,S de Seguran�a
fBuenos Aires, 10 (U.P.) - Rigorosas m,edidas de segurança ,foram poslas,'em vigor hoje na Argentina, e particularmente nas ,provindas
que limitam çom o Paraguai. Nas provincias de Missiones e (orrienles, as Iropas do Exércilo acham-se recolhidas aos quarleis; enquanto
que na provincia' de Bue�os Aires, a policia foi reforçada em cincoenla por cen�o e permanece de prontidão desde às·dez horas da noi .. '

, I� de onlem. Tod�s essas medidas foram tomadas depois que o govêrno. anuncióu, onlem, a descoberla de uma trama, subversiviJ, cOA<

�
\ �:x"< ""',�f)�,\

.

munisla. Não .se lem, enlretanto, noti�Ia,s de quaisquer incidenles •

•:..:..:...:..:..:..:++:++:..:++:..:..:++:..:..:..:++�..:++:++:�:++:++:++:..:++:++:":++:��++:":++X,,:++:,,:�:++:++:,,:++:,,:++:++:,,:,,:. +:++:":":++:":":":++:++:":":":":":�:":":�.:":H:++:++:":":":":++:��:*:.
No rribunal de' Justiça -

do Estado .

C t
'

'-8, t'· � (J
I

-

Instalados solenemente (JS trabalhos do ano em curso ar a ,ao' Bcre ano'ua ,uucaçao

\

gavam ao Palácio da Jus Poder Judiciário. Uma Com

rà
Mesa as autoridades re- Itajai, '!.7 de fevereiro de n os primeiros dias :de aula,: Na certeza �e que V. Sa.

tiça os exmos. Srs. Desem- panhia de Guerra da Po- presentativas de Poderes. 1957.
'

uma diretora não ter a aptí- tomará pata os casos acima.
bargadores, incorporados, lic.ia Mili�àr,. na Praça Pe 'fomarü:-il, assento ?O Iaido limo Sr. dão para - fazer aguelas as providências que se fi-
a frente o Sr. Des. Ferrei- rerra e- Olive ira, prestou-lhe , do Presidente Ferreu'a Bas Secretário da Educação do sriancínhas compreenderem zerem necessárias, despe-
1':3.. B\}stos, Presidente do l as continências de estilo. j'tos os exmos. srs. Governa. Est. de Sta. Catarina a necessidade de chegarem ço-me.

------------------:------- Logo após, no salão de dor do Estado, Pres idente Palâcio do Govêrno dentro' do horário, pois se.
'

•

Respeitosamente:
julgamentos, :foi aberta a I da Comissão Permanente da FLORIANÓPOLIS tratava ém sua maioria de Carlos Fernando Prless
sessão solene, achando-se Assembléia Legislativa, Rv Prezado Senhor: I crianças de no máximo 9 CAIXA POSTAL, 186
o. Tribunal repleto de altas I mo. representante do .sr, Acabo de presenciar umn anos. poderá compreender ITAJAI S. C.
autoridades civis,

militares,'
[Arcebispo iMetropolilano, atitude da Diretoria do" V. Sa., perfeitamente que

,e eclesiásticas, de Juizes, Comte. do 5.° Distrito Na. GRUPO, ESCOLAR FLO- não é simplesmente man

Advogados e Promotores. vai e Cmte. da Cuarnição RIANO PEIXOTO, da qual dando embora que as crian
Pela Presidência foram 'de- Militar. .

foram vítimas, cêrca de 10 ças vão sentir. a necessida
signádos os srs, Des, Her- Ao declarar instalados os a 15 crianças, inclusive um de de chegarem cêdo, pois

--,-·Florianópolis. S'âb-;'d�-2-d; Março de 1957
--- ! cilio Medeiros e Wanderley trabalhos do Tribunal, seu irmãoz.inho meu, o que as mesmas naturalmente

'---
--------.--. da Nóbrega para trãzerem ilustre Presidente proferiu bem [demonstra : a inépcia, sàem de casa em devido

ESTUDANTES DE CONTABILIDADE PRO JETAM (AMPANHA ���':��:u o�l�'::b�lh:� j���: daÁ�el:6��ig��t�eríodo da �:���tr::�é:, éh��a:�l;:e� (Noti;��� �� �S�De����uSivaciár ios, analisados através manhã começam exatamen- mas a função da Professora, 1-.0 de Março de J957

___

' DE, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL d.Op:�I::���� �e l�;:talação, �:5:s·h�.�0 c�':;;o- :co::::c:� �ã�er� ��t�::��;: :�::�:; TALDEN, Suiça, -'Qinco ex
(Cont. da l.a pág.) sítívo tornando obrigató- foi executado o Hino Nacío- hoje, os alunos retardários as mesmas a terem respon-

ploradores, presos numa ca

d f d d e de- ria a' assinatura de Conta-' UNI- O DE TODOS I E d D C
verna de quase cem quilome-estu os apro un a os A na. m nome os srs., e-' não podem mais entrar. 0- sahilidade. Si bem que a ta- tros .de extensão desde 00-

cisões imediatas. bilista, registrado no Con- sembargadores o des, Her- mo é que pode Sr. Secretá- refa, cabe muito principal- mingo, foram salves íleccs,
No entender do e{ltudan- selho Regional de Contabi- - Em vista da importân- e ilo Medeiros disse elo· rio, muito pr+ncipalmente mente aos pais ou respon- quando.já contavam ficar so-

ce Aurelio Aguiar Teixeira lidade, nos Balanços F'is- da, dessas conquistas, acre- quentes 'palavras, exaltan- sáveis, mas numa sociedade terDados durante pêl» men0S

e, necessário e urgeente: . cais estampados anualrnen- dito que os estudantes de do o significado daquela so- PerceveJ·o no
. três meses. Os cinco havam

, 't como a que vivemos, o en-
penetrado sabado à tarde no-

1) Segl:lir ás autoridades te no livro "Registro' de

I
ciências contábeis e atua- lenidade, que se' justifica; sínam en to, dos Educandá sistema de cavernas de H')G:-

.

competentes a inclusão, nos Compras", coibindo-se o a- riais - finalizou - deve- va, aliás; e sobretudo, pe-: \ "Sanla (ruz" rios reflete de maneira po- Iech, para colher rotogrnttas
Conselhos de Contribuintes, buso operante, principa l- rão cerrar fila NU tôrno de los dados do relatório que 8 sitiva no espírito das' cri- Domingo, numa cu sda de

de representantes da elas- mente no interior dos Esta-
.

um movimento que se 'ex- Presid�ncia acabara de dar 'iuo, 10 CV. A.) _ O' sr� anças.
barreira provocada Pelas ehu

se contabi'll'stl'ca, conside- j s de feituras de tais pe tenda d t I d
' conheCimento aos presen f t

vas torrenciais fechou a el:l-
- o ,

'

" e nor e a su o pa-
-

Carmelo d'Agostino, ,depu- .Não sou pro essor, en- trada ,da caverna. Turm::ts ;\2
'rai'do-se que os' referidos ças contábeis 'por inabi�i- ís� objetivando demons-l tes e llelo qual se via o

in-I ta,do paulista, ,"pediu a pa- do estúdado muito pouco; ':3alvamento conseguira::l fi
Conselhos são órgâos que ta"dos. ti'ar ser individual a solu- tenso trabalho com que fo- lavra para um rápido pro- mas estou convicto de que nalmente abrir camif'.l1o, 8

têm por finalidade o julga- 4) Reclamar às autQÍ'id::t- ção ,dos problemas aql]i ra marcado o ano, de 195íY. testo e antes de começar, 9. a átitude da atual direto-
- retiJ:lar OS avent1,lreiros, um

mento, em gr�u de recur-, ies legislativas uma lei re- abordados. 'Pelo Ministério Publico fa-
. falar' tirou do bolso do pa- ra não está- certa, e como tanto pali<;los e emagrecillús.

t' t l!í.llamentando as perícias e I
-

P d G I ,MONTEVIDÉU - Partiu Iw,
so, de. process.os a men es

� �"""""o'YY-�,.,.,..:--..- ou o 81'4 roqlra OI' er;:l leto um embrulho minuscu- disse inicialmente, isso 'vem je; via aérea, a deleg-at!lo
a infl'ações dos regulamen verificações fiscais, bem co

B
' . � do Estado f pela Ol�dem d.os 1'0, que mostrou aos sem demonstrar que a mesma uruguaia que vai concorrer

tos fazendári0s e por cons mo o exercício dos cargos us.ea_pe's ,�. i\dvogados. � dr. Joao 1,3atls,- p,�reg. .'
I não teTu a aptiàão necessá· ,.ao Campe,onato Sul Amel'ien-

tarem dêsses processos in, de Fiscal de Renda do Es- ,

•
ta. Bonassls quee .levou a

_ O que aqui tenho _

, ria para fazer de seus alu- no de Foot Ball em Lima. Os'

formações pertine{ltes it tado, visari,do os direitos I

�
mais alta Corte Julga,dora '1Js,;e êle _ foi encontrado nos crianl'as aducadas in- joga,dores ur�.'�'uaios 'a�Í'ln-.

C '1' I Os 'croniqueteiros a- d EdI' ,,' � ,'. taram se 385ml em mais detécnica contábil. dos ontabi istas.
gronômicos louvaram- � sta o aS cçmgratu

�-I' por
mim num trem de luxo teligentes e responsavels. uma semana da equipe bl'a�

2) Definir que as Se- 5) Apelar aos deputados, se 't':Illl crítica, do "Cor- çoes dos advogados catan- da Central do. Brasil, preci-I Aproveito a ocasião para si!eil'a que �ó_ seg?ir;i para
cretarias ,de Finanças e a federais e estaduais no sen

I

reio da, Manhã"" órgão nenses. - samente no "Santa Cruz". cientificar a V. Sa. que Lima no prOXlmo dia nove.

Divisão do Impôsto de Ren· tido de que sejam os Conta- em, franca oposh;ão ao. Encerrada a sessão, o sr. 1 Trata-s de um perceve-
I
os alunos do Curso c�mPie-l' �ELO HORIZONTE -'- Noti-

'b'l' I 'f' d P s'd t d R -bl'
•

P 'd t' D' b'
e

- . .
'

., . eras de GCI':ernador Valad'l'da - baix,ando as determi- I Istas cc assl ica os nas re I en e a epu 1- � resi en e e esem alga- jo 'dos várlOS que habIta. mental' voltam diariamen-. d',

t' f
-

., 'I' ca para ne"'arem o que O; -

b
. I, , ' Ires Izem que ,ocorr·eu grave

nações competentes - a-; ca egr!as a que azem JUs,' I'
.

.. dores rece eram os cumprl- vam a cama em que, nêle, te para casa, sem ter aula, desastre com um ôniblls per-. d' a própria (;posição lan'- '\rCleitar iomo �domicíli<l fis- nas' leis de ,aumento e

I terneira r e c o n heceu ..
merrtos dos presentes. eu pretendia dormir um so- por falta de. professôra, o to daquela cidade. O veícu-Io,

cal dos contribuintes os . vencimentos. .

com dó no coracão: a"
-

no reparador, numa viagem I que de maneira nenhuma superlot!ldo �apitou e rolau
E 't" C ·t'b· 6) Pr'te'star J'unto a's au ,energ'l'a do gove-r-n.o

fel-l
-' '. numa i'lbanCelr'l morrelhl0sel'! 'orros on a eIS, para ,-

I N h
€n tre S;1o Paulo e o RlO .. l prpcede, uma vez que eXiS-. \ -

d ' �',.",'-'

t 'd d t t do deral no combate ao em- en um!\ll
' .

,.1, , •

d' se)s os se:us p::)."sagelIo", cll-efeito de permanencia nes- ar! a es compe en es

I pl'eguismo. ' j U .

O sr. Carmelo d Agosti-' te em ItaJai, gran ,e nume- quanto outros vinte e quatro
tes, dos livros de contabili- pai.:;, pela inobservância das

A supressão de 15.362 no estranhou que em trens 1'0' .de Professoras. Faz-se fODam int.ernados no. hospi-
,dade. leis que regem 0- exercício.

cargos fedet'ais s,egun-

I' Negociacãü como êsse não existisse mais pois necessário, de uma tal. Ao que parece, tratava-
3) Representar aos Con- da profissão de Contabilis-' do n::ta o'::icial do DASP, "

\

li:npe.za, mais empenho dos explicação . pública J;lara se de um dos, onib\lS que
selhos Federal e Regional, ta, inobservância eonsubs-I não foi cochilo: foi eco-

LONDRES, 1.0 CU P) -:- responsáveis' por êle em que os senhores pais e res- �ar���t�:�a'�a�areJJ:p��de Contabilidade, bem como tância da no exerclClO, por �.��i::: c�����:r��� u�
� O Ministério do Exterior. IT:;inte-lo sempre em bom II ponsáveis se 'inteirem do �

odel:g;do<1 de G�v'ernador
às Assembléias Legislati- não Contabilista, de cargo � Da mesma forma qUl!' � desmentiu a notícia divul estado. fato. ,Valadares telegrafou :3.0 S2-

vas' dos Estados, no senti- Conselh\os Fiscais e Conta- � não há cochilo do Pre-

� gada por um jornal do Cai.
----,.,,- -�,-_.---. ----- cretário da Segurança, eo-

do da inclusão, nas legis- dOi�es das Agências Bancá- >- sidénte, mas otdem,rei- 1'0, no se'ntid-o de que a Grã., 800 FUZILEIROS 'VITIMAS DE UMA' municando que "AS VITI-

I
-

d E t d d d' r'as

I
terada, de, nã,o' preen- . MAS, POR SEREM PESSOAS

"PR E"DF EE iTFUtROAR"-IDAON' Mo' pU ON.lL(I' SiPI õ· ªª��?:F.��ili·! fP::�:���f�::����;�: RIO, l!�!_O�ICAc���t���d�N!��nad" "m' ;��f�l;g�1!t����
ro dessas vagas, 'pro- .

f t
. RIO - As autoridades de,;

oficial também desmentiu de 800 fuzileiros navais fo- C0l11lssão para e e uar rigo- t' t

I
clamada pelo Presiden- , por Ivas en raram em eon·

te, é superior a 90.000. a afirmação, contida no mE'S ram vítimas de uma into- rosa sindicancia, pois há tacto, pelo rádio telefo.né, e�

Departamento de Tur'lsmo * * mo jornal a in4enizar o E- xicação'alimentar, na .sema- fortes indícios de .se tra- !�enrreiI�edrsUcgh�l�anac�mn:,���;1�,I'�*
gito pelo ataque anglo-fran na passada., O próprio tal'" de sabotagem dos co- e � .1'1;1

C O N V O C A ç Ã O' ,

�
EnquantO' isso, por -

h f' subcomandante'd a que, I a ' munistas. - respeito do Campeonato Sul
ces, a recon ecer o corr iSCO

Americano de Foot Hall eni
O Diretor do Dep-artamento de Turismo da Prefeitura aqui, Q �ecretário da das emprêsas britânicas no unidade, que apenas provou Foi solicita:do o concur-

I LI·m'a. Desses eutendimellt,oúEducação, depois de con / I

convoca a Comissão Julgadora, os Presidentes�das Soci·e' fessar, em entrevistl!-, Egito, e a liberar os fundos a comida sei'vida aos fuzi il0' da Polícia Técnica que I resultou a transferência clü

dades Oarnavalescas, Escolas de Samba, Blocos e demais � que ignorava o número 'egípcIos atualmente con- lei�'os !la' cantina da corpo· já iniciou diligências a res-I primeiro jogo da equipe bra-

interessados, para a Reunião que êste Departàmento fará

I'
de prof'essores do Esta- gelados nesta Capital. Es- ração, foi' acometido de peito. Apesar do sigilo com, sÍ'!eira" que enfrent::r� a eh!-.
do, ainda não conseguill '

.

d f b
A' t�' d I' !lena som,ente no pl'o;�mlU dI?.

realizar hQJe, dia 2 de Março, às .15 noras, no Edifício da sas .notíci,as foram publica- uma Crise e, e _:e e voml. qUe es as vem sen, o rea i-
I doze, .e não a dez como esta-

P:r>efeitura, a f� de tratar lassuntos reladonado3 com o ,ob����inua pr.Qcurando. !
das na manhã de hoje pelo tos, sendo todos eles postos zada�, apuro� a reportagem, va' pre·visto. Também ores.

Carnaval.

� Que tal 'uma prom'essa "AI Ahram", do Cairo. "Não fora de perigo., I de O JORNAL; que o po- Lante da tabela G{)frl�":i um

Florianópolis, 27 de fevereiro de 1957. a -Santo Antonio, o mi- hove até agora negociação lidaI incumbi'do das mes- adiamenta corres,pondente.

Domingos Fernandes D'Aquino _ Diretor do Depar· ..
lagroso achador das alguma, direta ou indireta", As autoridades da Mari, I mas é o detetive' Pimenta NOVA IORQUE. - � jornal

I coisas ',)t�rdidas? 'h t- d f t I d Dl' E
.

I'
'

d
Of Commerce dIZ hole, 'num

mento de Turismo.
'

:••A _
- ."..,.,..."..

acrescentou o porta-voz. n a es ao apuran o o a o,: la e egacla specla Iza a.
despacho,-de Chicagó, que a

__

'
---'---"---' -,

.
'

.

,

'

.... +. .. .. .. '.. � .. .. .. .. .. .. .. ..... • .. .. .. .. ....
"

ser Reberck, que há quinze
� � �� anos começou ainstaltr um�

'ICarregamento'de C,afé 8, caminho do Braslli !���R�f;i�(�;��j��
••.•

'b I I d t d f
' ,t Diz a companhia que' no Bra

.i. HAVRE, 1.0 (U,P,) - Partiu deste pôrto francês um navio rasi eiro, evan o um carregamen o e,' ca e, p.ara o ::: d�sn:r��:;: vee;Jfâo�'O;�1c����

!Brasil. Aparentemente, isso é abs�,rdo; mas se ex�I,ica, embora a expl�tação seja �m tan!o co�plicada, E que o �: ����:�:'�::::�.� b�a::�
/�i. LLoid "Nicaraguá" zarpou do BraSIl, (om uma partida de noventa toneladas decafe, destmada a França, Mas en ::: ��:�r:����:��!����;r�S;�
t quanto se achava em viagem, o govê rno fr� ncês ba ixou um� ordem" ségu ndo a gua I toda pa rtida de caf� de :� �::'.fe��g;.:':1 �"j���!a�,,;::

. tsembarcada neste' país deveria vir acompanhada de um certificado de qualidade, Naturalm'ente, o café já em :i: =:�!:Eo:��E::t�;�;Pi,
!viagem não trazia �sse docu'1lento; 'e assim, sua descarga foi proibida, sendo a mercadoria recambiada ao põrtG :i: �ri:� g��::4:4:::j:;f:

'

ide orig�m, Segund� os fúncionários fr�nceses, o� fre,tes pr,ovavelmente ',orão de ser p�g�,s pel?s exporta�ore�:t ��t:!::�';.,!:��;:��:::
:�: brasUeitos. MélS os Importadores frar ceses deverao mdenlzar os atacad�( tas, aos quais Ja haViam revendido a �i. ���lse�:o :::st'k���ítoC���:i�
:;�, ,I

, '..
.

mercadoria nara ,entreg,á fu'tür"a:
'

'

., ::: �e�t�j��:a�:�ep-r::e��:��sd��
T;'T I-! ' todos Ü's· outras pa.j�Qs latiu!} ,'"

'"
' "', , ,

,americlll1os."',
' .

,'��!�t��!H:H:��:«-:';.,� 4;,;; . ,

Foram instalados, ontem,
:s'_lenemente, os .trabalhos
do egregro Tribunal de

Justiça do Estado( po ano

em curso. As 14 horas che

------'--------
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