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I R!O, 9 (V.A.) -- OS DEPUTADOS MÁRIO GUIMARÃES E EDSON LINS, ÊSTE DO P. S.D. E O PRIMEIRO DA V.D.N., ENTREGARAM ONTEIVI AO
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: NEREU RAMOS O PEDIDO DE INTERVEN çÃO FEDERAL EM ALAGOAS, FORMU LADO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLA1.'IVA E ACOMPANHADO

j DE MAIS DE CEM DOCUMENTOS COMPR OBATÓRIOS DE QUE O SR, MUNIZ ,FALC ÃO NÃO PODE CONTINUAR GOVERNANDO O ESTADO.
,
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-ANO XLIV - O MAIS ANTIGODtARIÓ-DESANTA CATARINA�N.'�13 O o z

!CO racão� A r t i f i c i-a I
!Utilizado� :pei� Ia. vez· nor� Brasil,I RIO, 9 (V.A,) - Os contrí lecionados para' se submete' manhã de hoje, com a. pre Laboratório Oardio Va:';CL\lal '

;( buintes cardíacos dos insti�' rem a intervenções cirurgí ssnea do presidente Juseoli de St. víncent Charity Hos
!. to); dos Industriários, Co- CaS com o empl'ego do !(H<t no Kubitschek, foi f�ita a nr pital, de Cleveland, Estado.')

Diretor: RUBENS DE A. RAMOS � Gerente: -' DOMINGOS, F. DE
_
�QUINO I Il!erciártos e Bancár-ios, es

I ção a�·tificial, utilizado, peLo meira demonstração no, �os Unidos, e ambos cl)n�i�ado;l
Edição de hoje: - 20 págs. _ Cr$ 2,00 _ FLORIANÓPOLIS, 10 DE MARÇO DE 1957, tao sendp exammados e se prrmaira vez n.,2 Hrasl; :x; pítal do IAPC pelos médico para .fazerem_ u�a .sene .u,
.____ _ _ _

'___ norte-americanos Earl B pesqUlsas, conferências r: m·

iii

PoBB E- A'L-AGOAS
Kay e Henry Zirrímermun tervenções nesta' Capital ne

,
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,

"

,

'
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este

'cardiaIOgl,'.sta-(�hd�
cl: lo médico Jnsé Hllár'ío, chef.

------ • .ío Setor de oírnrgiaríe 1\1'1

lheres, daquele hosprtat.
I if d I Participou da ::ie'.lün�tra

sembléia Legisla'Uva daquela isso é d� conhecíu.anro Ü} d�u �eu pensamento. Eu' �assa O pe a ção uma equipe ope"utóda
Estado, enviou novamente " todos. DOIS dias apos o tru-, nao disse que so votariarnos I " que trouxe ,:recentemente do�
esta capital uma segunda cidamento do deputado Mar; o "impeachment" com W::-I'll I·

· Estados Unidos mníh;rna apa
delegação de SeUS msmbrp, ques dia Silva recebi e deJ' rantías federais. Ao centrá- UlO IYla relhagsm de circulação extr�1

constitui�a pelos .deput�ofl' publicidade, a u� t�leg,'(J,I:l1a i-ío, estamos dscidídos " I\'Ç- corporal. Falando sôbre R de �

Edson Lms e Mano Guima I do sr. Jose Batista Pereí rn] tar o "ímpeachmant" de qual monstração assim SI:! (�Xpres-
rães, a fim de se entsn íe» denunciando que ,�stava a_I quer forma. O sr. Muniz não RIO, 9, (VA) - O canal sou o cirurgião Zimmerman:
com as autoridades da Un ào meaçado por Euláli,) Costa, I tem qualídadaz para conti-l da Radio El Dourado, com "A círungía a céu abo'to do

Trouxera;m aqueles j •.)pu . que havia pôsto, capangas 1'01 nuar a governar Alagoas. As' s.ede nesta capital, que per- coração possibilita a corre-

Desde domingo último, à sombra de um� tados mais d� oiter�ILt doeu : seu encalço. �.l�as, o,:; capun desgraças que êle j.á rêz com- tencia à Bolivia foi cassa-. ção de malformações con

mentes para Instruir _ o pro gas que o seVIClsra�n e fC�l;-' provam a SUa absoluta ínca-
I �'d �l gênítas e correção de le,;õ'(l.�

Cruz tôsca, na qual se lê apenas a singela indi- CeSSo de mtervençao f sder .. : il'am estiveram em Maceió pacídads. do pe o governo aque e
vasculares adquiridas.

requerida pela maioria do Le- após o assassínio ele, Mar- COM O MINISTRO nA II pais, que fundamentou seu Quanto ao coração artíf i-
cação "IRMÃ BERNWARDA" -.- descançam gíslatívo. Ess�s documsntos-] ques da Silva, a serviço do JUSTIÇA ato numa resolução do-Mi- cíal OU coração-pulmão par,

no Cemitério de Itàcorobi os restos mortais no entender dos referidos governador, fazendo parte - Foi is�o. - concluí o cle-

f
nisterio de las Comunicacio- .círurgía cardíaca consíst.

I
parlamentares comprovam a do batalha0 de �nr,11.no,,�';; putado Mano ouímaraes -

'I' r desde outubro numa 'bomba aspirante, quo -

dessa extraordinária serva de Deis.. coação <l:'? Exe�ut�vo sôbre <1: que infestam as ruas ela c!- ° que disseram ao m�!1i�'t,ro nes, em logO ti .l d
move o sangue do pacíenrc

- , Assembléía e, l.ndlcam_ o go- Idade. '

.
da Justiça-.._de qLle.n1 'tIvemos, de 1_956., mo I.V� a ega ,o até um oxigenador, onde-�

A sua obra de educadora e de religiosa
.

vern�dor Mum,z Falcao.,eml AGREDIDO UM P�IMO DE excelente ímpressao, �lagQ2SI pelo gove}'no bohvla�o par,a sangue e oxigenado e envia

que se prolongou por
\:

meio século, em nosso' relaçao aos cnmes polll,:cJS MARQUES confia em que d glwern,) ;h I justificar seu ato fOI a pra- do novamente à cireulaçl,t!
que ali têm sido, pratk.id'Js Por fim, infor�a�a�l toS República 'e�ítará uma (ha-I tica dê inflação, por direto- sisteni.ática do doenté! .. J;;,so

Estado ._ com intervalo de menos de doiS-l e se encontram lU.lpunes, deputados alagoados (pIe o cina garantll1'do o llvI.'e runl
..

t d' f 'ida permite a exclusão mOlne!-

, Falando à reportagem, fazendeiro PedrO Afonso, cion�mento da' Assembléia res e aClOlllS �s. a re er, tânea do 'coTação e dos paI·
anos na Capital do Paraná -. se é �mpressio depútado Edson Lins, mem primo do deputado Marl'lUe3 Legislativa do nosso' EHado, emissora braSileira. mões, possibilitando a -:;.ber

, bro daquela nOVa d€1�gaçã0 da Silva, foi agredldo em Ca·· --- tura das cavidades cardíacas
nante pela quantidade, mais impressionante citou novas violêndas depois nudos, onde reside, por ele J

e a exposição dos defeitos ü

aind,a se exalta pela qualidade. do assas�into do deP1üadil mentos Ugados à situação, MAIS 'UM NAVIO PAIRA A serem reparados.
Marques Silva em Arapíraca Além de agredide, � St. PE- Nos Estados Unidos - a-

Em,Lages, em Blumenau, enl Tubarão dizendo: "No último sábado dro Afonso está ameaça1c' -

BRASILEIRA
crescenta o dr. Zimme','nl:l11

vespera do �arna·val, :) V'J de prisão, tendo re�,�b;dl) ;':1 MARINHA -

- se' utiliza o mesmo lWO
em Curitiba e, principalmente, em Flol'ianó- reador José Batista PerDi!':" tímação para comparece:a. eesso cin�radio,gnWco t�m ve�

,

'd d
•

d '1 vice-presidente da Câmar:'l delegacia de polícia. RIO, 9 U.P,) - Num Clip- trinularam um navio adqui- do mdodo comum �Ia radio
polis; a sua capacI a e crIa ora operou mI 3.- de Porto Real foi espanca "IMPEACHMENT" DE QVAL

per especial da Pan Amel'i- rid·o no Japão pela Múlnh,� grafia. O trabalho de Qia�
2".res, não apenas no construir e no distender do numa, r!la Fda. s.édc daque

'

QUER MANEIRAt .

can World Airways, deverão do Brasil. Esses marinhei- nós�I?o é rea�izado no labo,'
� le municlplO. or' .lma ,q;f',es Nóa hora em que en rl�VI�'-

. _ t' I ratono cardlO-Vase111ac ar

Os beneméritós Colégios das Irmãs da Divin são covarde, um alentado qUe títvamo>: o deputado, rvlá�':o partir amanhã, de. Belem ros s'ervlrao como· rlpu an�
,hospital, em que exü':';:) a m�'

repugnou a população. Guimarães, 'entro'l em' seu para Tokio, 46 marinheiros tes ,do "Seares Dutra", se- nha atividade e cowpreend,;
Providências, mas sobremaneira, no realizá' Elementos armados,. sici'.. apartamento um amigo CfJn1 joponeses que recentemente gundo de uma serie de seis um exame complet,o 'pelos

los, comunicando-lh�s O _ seu. espírito ilumi- rios do governador, toCatarU!f um exemplar_ do "Dmq,j d�" -

--'-. navios de 5 mil. toneladas mai� modernos mehd<;:, l'i�
o vereador José Batistà Pc' Noite" ,contendo uma f'ntre- -

., encomend::tdos pelo governo entific'os, inclusive q �in(':'a

nado, a pureza éristalina do se,u ideal, sua

freira
e agrediram-no, ati vista do mesmo lleputado'-Ganhe mais diografia".

deixarem-?o exangue. ,Alérr Lendo-a de�laroU-�l;)S 0ie:

.

•
brasileiro aos estaleiros Ishi A demonstração realizr.d"

fé inderrocável e o entusiaslno da! sua in- da agressao a socos e pon - O reporter nal) at1reen- _ kawajima, do Japão. No mes no Hospital dos CClllerciá··
• tapés, a vítima foi f.t"l'iaa "

-
- Linhos pelo Reembolso rios pelos cirurgiões nortE.

vencível energia. Nela, o tirocínio adunnistra·
. arma branca .f! d'espLi:1. eom- P03tal! Tradicional fir- mo avião viaj-at:.á o jornalis· americanos teve eomo pai;l

tivo complementava a voc.ação da Mestra, in· llietame'nte em_ plen�" ,"ua. f\ 1ft·IO XII' recab-erá � ma de Sáo Paulo admi- 'I ta Ma·rio dà Cunha, do Ser- ente 'o menor Art l' Sá Pe:
, políc�a lo�al nao t:ml:'il co· 't' �

te' Agent'es dando' exce- viço de LmpI�en�a do Minis- xoto, que sofri·
.

_

te'g"a'da 113. missão de' instruir e de educaf.,ge, - nheClmento dQ' f'ato, () qUf

�
,

, '-;. -
,.

1 M L" h .j1 di()Jlatia cong,..
me IJvou 'a telegr'",fru' ,10'l.111" '1I1·X�n ;;

.

lente ��-n.-sao, ,e ,belo
., terlO ca ,àrlP a,:"que ",ara

vençãd pr,ocur
,ra,ções e rnais geraçõés, encaminhando-as pa· nistro da Justiça, clando' co:! 1 � mostruatlo' g:ratl�. TE· fi "cobertui'a" da viagem do

defeito septal
H b• d ta do atentado. O . .Jtr'O,; .'!!e

-

CIDADE DO VA'nCANQ, CIDOS LASCO -'Caixa "Soares Dutra"- para' a im- um 'desvio na com
ra a Fanlília e para Deus. a Ituan o-se aí' mentos da opos�ção n:1quc 9 (U, P.) _ O Papa, Pio Postal 8.305 _ S. Paulo

.

prensa brasÚeira., intraventricular do menor.

'. êxito da sua obra educacional se se rejubila, le município estao am�aya- -XII receberá o vic'e-presi-, 'dos de morte, comu () .ab(!
va com a felicidade observada nos lares cris'

I-I!ãO
Osmu�do D:mat'l e. Ave· den.te dos Estados Unidos,

,

f
. lino HilarlO, quo ;"e:(ugwr:m Richard N'ÍXon, em audiên-

tãos, formados' pelas suas ex-alunas, 80 r1�. no município de i:){i.) Uraz" cia privaCta, no dia, de S.

d
'

' .'

t 'd d' 'e ESCLARECIDO O cRIME J)f I b
por outro la o, com maIS ln ensl a e e_ mal.:, -

ARAPICARA Patricio, que se ce e ra a

forte� emol'ões as notícias desagradáveis qm Telegrama de ��ceió, 111- 17 do corrente. No dia 12,
'" �,

.. ,.. � forma _que o capnao Clcerc o Papa receberá Sean O'

lhe cheaavam. As rarlSSlmas exceçoes das crl�1 Argolo, novo delegado dn Pr Kelly, pI'esidente âa Irlanda,.
�

.,

1
- ,licia da Arapicarà, cteclaroll 'R

turas que modelara espultua mente e que ar,
que dentro de 15'dias l'lme

Nixon passara em orna, na

viagem de volta de sua visi-
contino'ências humanas desa]'udaram na lut0 terá.à J�stiça o inquárh.:1 ta rle boa-vontade pelo,s pai-t'> -'

que preSide naqU<.�I,l j;J\!aIJ �,

pela vida preoéupavam-na mais do que are, dade :ôbre o" assa,>';inio dr 'les da Africa. O' Kelly che-
'.

, 'd

I
deputado Marques da Sllv,:t gurá a Roma pàra as cel'i-

gra geral das dezenas de mIlhares que con U' Embora se negasse a ,mte mônia'S do lanivers�'rio da
• "

t
,- ,cipar pormenores:lo sel!

coroação do Sumo Pontifice,zIra a por o seguro.
.

,

. trabalho, aquela ,t:lkrida::i -

Nascida em ber"o de ouro' de pais opu- dei:'.wu. elar? que o crln�:� já 'lue serão realizadas a 12.

.' I,; . ," esta perfeitamente fS('lare·

lentos não na empolgaram outros

Chamament
cido e todos os seus pen:lona

,
,.. -

,.... ,

1 1 h' gens idenficados.
_tos senaO. os da sua vocaçao ures1sÍlve pe o a·· RIO, 9 (V A) - Na capi

bito h"�mild�, 'que tornou glorioso e qu.e, af r:�'Ü!���r���s �?J�u����ta�
Partir pEra 'se,mpre, viu .cercado de respeito, .. , temente ouvidos pela im

I' prensa:
envolto de saudad�s e coberto de lágrimas de SITUAÇÃO DE TERROR ATENAS, Grécia, 9 (UP)

.
- O terrorismo domina o _ Fortes tl::emores de ter-

gratidão, J municípiQ-de Colég;io _:_ a-
ra ocorsl'am- hoje na região

,

Durante cl'nquenta anos, no serviço dl1 firmou o deputado Édiso:1 "

d t
.

Lins. Além do atentada sO central da Grecla, es rum-'

Senhor, através do ensino, dey. de si Q máxi I frido pelo sr, Jos� Batist3 do povoações e causando 30

'f Pereira, ,outras peS;lcas, e:, baixas entre os habitantes,
mo que podia 'dm'.-Trabalhar e ensmar, ora�. tão ameaçadas. O tabeliã(l, segund� os dados oficiais

_1 _r b
'

d s'ua VI'da Idenb Osmundo Donato e OS sr"
'fo:,·r·llecidos até a_gora peloas gl'anues lOrmas ver aIS a

..

'
. .

Santa Rosa Tojal e AcI�lin(j
,

t f
'

b' d MI'nl'stério do Int,erio,r. Cin-
fI'cada com a nossa terra e a nossa gen e, e:: ,Hilário fo'ram o ngia os a '

I abandó,nar o município em co vilas nu área de Volos e

das suas professorandas o instrumento huma- ,virtude de perSiglilçõe� dos 15 perto de Larissa ficaram
� t' partidários do govê::no. reduzidas a montões de rui-

no de que necessitava a" instruçao ca antlense, . E o mais ,gra'le'ê qu� iuc' '

nas, sendo qUe to:das as bai"

que aiii�.3 hoje se sobressai onde elas atuam. 1
. O CLlMA�, DA HOSPITALlDADl xas noticiadaS ccorrel'am na

Santa Catarina e ao seu querido "Colégio CO' zona de Volos. Faltam maio-
"

1 t '1' res informações da área de

ração de Jesus" serviu .com ze o apos o ICO) Larissa.
dédicando-Ihes toda a eficiênCia-das,excepcio. I; ----------

nais qualidádes qu� a singularizavam. Rica ( Prêmio Nobel
nobre de nascença, poderia,_ no balanço da SUJ

� P
vida, resumÍ-Ia na paráf�e..dt)s_�ngelos. V�l'�

I a az
, Mqntevideu, 9 (UP) �

SOS de Bilac:' (' ;:.' , . Informam de Montevideu

"Operária modesta, a�l�a J;>o�ré,' ',". .,' que ri Instituto Indigenista

Só O labor geral me gl��jfica:' ',� �

''-.'�;'' � ;�f do Uruguai' se dirigiu, ao
.

- fi TI �
-

. '''�.' Parlamento sueco, recoinen-

Por ser da �inha gentê'; ,é"que sou nobí'e, ' .� ....:_:\.._-"".l-��.:.;':� � dando, co� muit-{) empenho,
d

.

h' "!i,,�" '. U rl'ca"
-_."'- t"::.\� :. a ,candid.atura do marechalPO,r ser a mm a terra�e.:. qpe so

.,
J .', '"

".

E L,t.·, , L O R O H O , Cândido Rondon ao Prêmio
Na verdade,�a'ssim �&�reu::da nossa gen� i

"

,

Nobel da. Paz.
te e da Bossa terra, glorificada peloJexemplo 1 �� CURITI•• \. Paraná Por outro lado, o .profes-

de tr'abalh'o que a tod,os legou. Cultuar-.lhe ,�, Diário Sol�e ro �esde· 150,00 sor lan Liniger, prçsidente
,

.

"

250 00 da Federação das Socieda

memória é' dever dos catarinenses e imitá-la, I
Diôrio Caso� desde· , des de Geografia da Suiça,

no setor a que se dedicou, é seguir uma legen· ,Com Café da Manhã enviou mensagem ao Comi-

P ACA TIRADENTES tê Nobel em favor da can-

da luminosa. m!. Tclcl'lí "LcrdHotel" Tel.: 2904 didatura do mareahal.
-������==�==�==��

RIO, 9 (V.A,) _ Não tsnd. .ra a de�retação da, Intervan
obtid8 resultados posrtívoz ção f'ederaI em Alagoas, co

, ou. pelo menos Imediatos pa I mo deseja, a maioria df! A'l

IRMã DERNlaROa"'"

o rvangelism,o em Terras de Santa Cruz
,

J. R, T. J.' tezões e entregaram-se à Eram hugu.eno.t€s, e con

A .pregãção· evangélica em l:ateguese enh� os selva firmaram a opinião de Otto.

tel'.ras do Brasil, data de 10 ge:1s. Zoff:- "dnta\doR de cora

de março de 1567. Os pastores Richier e gem, tenacidade, grande fé

O dr. Láercio Cald�ira de Chartiel' concentravam os em Deus e uma rarA dispo
Andrada, sôbre o assunto, esforços na disciplina e cor slçao 'para morrer pelos
publicou em ,1047, um volu�, l'ecão dos soldados do Forte seus princípios". Se desapa
me historiando- êsse fato, ') -homens da

.

Colônia. E recia, como coletividade, a

�ob o título f'IGREJA ElOS llu':1ndo começava a Missão (gre.ia, a semente do Evan

FIEIS". '1 colher os primeiros resul, ç'elho ficava a crescer e

Recentemente. em entre- tados, Villegaignon desvai- frutificar no coração dos

vista, à impren 'la do Rio, ra e apóstata, expulsa os' ,elvícolas para manifestar,

'2portando-se a influência ;senebrino" da ilha feudo ior diante, a presença do

.:ristã-evangélica na vida Volbm os cabinistas para p'rotestantismo na vida bra

brasileira, o Prof. L. C. de '1 França, depois de dez dleita.

Andrada, citou fatos, men- meses de lutas e bençãos.' "IGREJA DOS FIEIS",
<!ionoü nomes e expôs esta- AI2"uns dêles; porém, pelas constituirá' o primeiro volu

tísticas, revelando a grande difjcu1dades da viagem, re- me de uma triologia que

contribuição do Evangelis- tolnam ao For�e,. Villega:i- publicará, até 1959, o p'rof.
mo na obra

-

educacional e gnon interroga-os como vk Láercio Caldeira de Andra-

assistencial do Brasil. I ce-Rei e atOl:ménta-os como da.
d' T "d E J d B "HISTORICAS" - docu-

_ As ideias religiosas a I tnquIsI 01'.. ean u ?ur-_
Reforma' - de�larou - vão até

I d�l, Matthleu VerneUlI e

as pesquiz:!s 'seguras que Pierre BOUl'don selam com

Io.ram expostas

pe.la primei-1lsangue
'sua

fideli.dade
a

1':1 vez em 1550, pelo lútera- Deus.

no alemão Hans Staden, fi- Foram sacrificados pelo
gura central do denominado testemunho cristão evange
Circulo de S. Vicente. Mas, � lico.
'l, p regaçã o do Cristian ismo I�iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii__iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiii_iiiiii
nelos missionários calvinis-

,,O B- a I a n ç o
-

Itas começ'ou, no sólo pátrio,
l 10,de,março ue 1�57, quan
do a

_

Missão Genebrina, so-

licitada pOr Villegaignon a
O balanço ,geral do exercício de 1956, afinal pu-

blicado, tal qual prevírámos, elfetiva o govêrno nas
Calvino, ,desêmbarcou nfl pontas do dilema:

-

ilha Sergipe, hoje Villegai· 1.0 - ou é verdadeiro - e falsos :serão, então,
'gnon, e' realizou solene cul os dados usados pela "prestação da' contas" do-

to de Ação de Graças, ius governador; ,

2.0 _ ou é falso, e verdadeiras $erão as cifra3
talando a Igreja Rerforma-

·t d I J L c daCl a aS'pe o sr. orge a er .

da ,do Fode Colligny. ,Ani- Fora dai, só há uma hipótese': a de os núme'l"3s
ma..va os c�ra vaneiros do do balanço e do discursos serem falsos.

Evangelho '�o desej.o arden- Uma certeza é axiomática_:' o exercício de 1956

te de criar uma civilização foi DEFICITARIO. O SUPERAVIT apregoado é pa-

'taQoada provada e comprovada, que reponta evi-
neste lado do Atlântico, o

dente da máis ligeira analise dos números olficiais.
privilégio de adorar a Deus Contt'a essa

- conclusão, até hoje, a imprensa'
livremente e a benção c!e oficial e oficiosa limitou-se a despejar insultos

levar aos selvagens e conhe- contra nós, pondo-se em fuga dos exames numéri-

cimento da Ve�dade Divi- cos nos quais não pode, fundamentar o meno'r. en

saio de defesa do g,ovêrno.
'

O balanço é até passadista e futurista ao mes-

mo tempo: para êle a Secretaria do Interior e Jus
tiça ainda o é também da Educação; e nele há ain-
da um ESPAÇO ADICIONAL de mês de março, que
deve, no próximo ano, passar pal�a abril e, em 1959,
para maio.;. até fechar a corrente de felicidade ...

Nas próximas edIções analisaremos êsse super
sônico e ar.qui-anedót,ico documento.

mentsr-io para estudo e in

terpretação do nosso passa,
do - será o volume seguin
te.

O terceiro terá por título
"O PROTESTANTISMO NA
VIDA NACIONAL".-

Destruidas por
�erremoto', -

.

na".
Falou; então, sôbre diver

"lOS missionários dois pas

tores, um estuda'nte de teo

logia, Jean de Lery (que li

gou seu nome à históriogra
fia brasileira), e mais onze

que eram também ar-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OSVALDO,
---000---

LOUVAVÊL INICIATIVA _ A prefeitura vem "de
tomar uma íníetatíva Iouvavel, que em parte multo _

contribui para, a limpeza e higiene da Cidade, obri
gando a te dos os chamados "vendedores' ambulantes"
(que por sinal têm pontos fixos em determinadas, zo
nas) a cumprirem determínações . já publicadas no
sentido de: refnrmarem completamente seus canos e

tabuleiros ele vendas de frutas e daees.
De acôrdn com as ordens emanadas só poderão

vender seus produtos, os propriefários -que apresan
tc!m seus pequenos veículos e tabuleiros envidraçadns".
-e obedecendo ainda outros requisitos higferitcos.

Para completar essa iniciativa, ainda falt.a uma
coisa: coletores,_junto aos, carros de frutas para depô
sito de cascas' 'e resíduos, que ainda são jogados nas
calçadas.

---'000---
LUMINOSOS ___: A firma HOEPCKE já lnaugurou

Os dois reclames .que, estão pl'ilhandri, um 'na seção do!)'
Maquinas e o outl'� 110 Magazill, produzindo muito'
bom efeito.

A Casa Meyer' também coloccu um na fa�hada de
seu novo prédio. Nada podemos dizer a respeito, pois,
desde que ali foi posto, conserva-se inexplicavelmente
apagado!

---000---'
APAGAR. E ACEND�R: EIS O PROBLEMA! - Al

guns comerc{antes, após colocarem seus luminoso,'!'
queixam-se dificuldade, dó incômodo que dão' a seu�
empregados, que ficam com a. obri.gação ·de' apagarem
ess-es reclames depois 'de fechados seus estabelecímen
tos. Isso, porém, não eonstttu] mais problemas nos

nossos dIas de progresso avançado.
Basta colocar um siffillles dispositivo, que- ezjste

em todas as Cidades, mesmo no Interior; ligaúo aos

referidos luminosos.- Por si mesmo esse' dispositivo Soe
encarrega de apagar o reclame à hora exata em qus
o queira o' propr'ietár!o e bem. assim, toda a ilumina
ção da casa. Nas outras Capitais, todos usam-essa "em
pregado às' ordens de seus patrões"." E custa pouco,
mas, servem muito.

---000---_
OS CARROS ABRIRÃO NESTE l\1ÊS _:_ Já está de'

cidido, que- as duas sociedades carna,v�lescas, Tenen
tes, d<:l Diabo e Granadeil"os da Ilha", que! não PUd'é
ram mostrar demoradamente ao povo selis ·carros de
mutações, verdadeil!as ebl'as de_arte-,

1 s'aCriiicád�s pela
�huva de terça feira, o farão em dias 'do corrent,e mês,
aproveitando o ensêjo da presença dos Governadores

, �?e os e a do próprio Preside_nte da Repúblic�,
....efetuada nesta Capital, a esperada "Reu

overnadores", qUe se efetuará, provavel-
fins do mês, em curso.

.

sim, S. Excia. o Sr. Presidente da RepÚblica e

'

os 8rs. Governadores que nos visitarão- terão oportu·
nidade de apreciarem o que seja em r1ealidade, o Car
naval Florianúpolitano, bEm como o gosto apurado da

nossa brava gente' dos galpões carnavalescos.
Que a chuva ou faiscas elétricas não venham sabo-·

tal' mais essa 'tentativa de Ser apreciado pelos estra..,

,nhos, ,o modêlo dns carnavais d!l Brasil;

Itua Mc,_'êh�l D.odo'�341 .. L· and:u )'-" ...
-'

" �:\'
� Ç.!ill,tt.. . n:t.H;IlAjJ.4-: PRosiE-eRA5

t
"

Noticias�.breves
Uma nova barragem, cuja tirá a esse órgão da ONU

construção começou há dois i
Pilrticipar :de 46 prog�amas,

anos, e' foi -inaugurada re- cujo objetivo é melhorar a

icentemente -em Ansoll" l'l;a 'saúde, a alimentaçãe e con

Coréia, facilitará a irriga- dições gerais de vida das

ção de u1J.s 2.000 hectares, crianças de 47 paíse's e tor
já marcados para a cultura ritóri'os.
do-arroz. A barragem foi h- luta contra quatro fIa.-,
construida com o auxílio da gelcrs principais - paludis
Agência das Nações U1(l.idas mo, bouba, tuberculose e·le
para a Reaqilitação da Cô- pra - será o objetivo pri
réia e com a cooperação de I mordial da atividade da 01'

out:-as .org!anizaç�es inter-I ganização- M un dia! de
naCJOnalS. Com a

maugura-I-
Saúde (OMS), entidade es

ção. dessa nova ,barragem, p'ecializada das Nações Uni
chega a 11,1 o numexo de

I Qas, em território africano, _

7'�1"ealizfl,ções ,no, programa de, ""

irrigação, levàdas a efeito' no período 57-58. A decisão

por aquela agência das Na- ! foi tomada em recente reu� ,

/

ç3es Unidas. l nião .da comissão regional i
O Conselho de Adminis--_ ela o'MS na Africa, realiza-Itração do Fundo das Nações

I
da�em Loanda (Angola). I

Unidas para a Iniáncia (FI- I (Noticiário distribuido pe I
SI) aprovou um orçamento 1:1 Diretoria de Cultura da I

,

de 9.127811 dolares, para o Secretária �e Educação e I .

ano cü+rel1te, o que permi- I CulturA):

\
ADELINO JOAQUIM ALVES

, cr'.e�en�iado pelo diretório municipal de' 'seu p ir

tIdO,. viajara, segunda-feira, _çIe avião, para o Rio, o sr,
Adehno Jnaquím Alves, influente prócnr político, do
PTB de Brusque que, na capital Federal tratará de

ynpo,r�a�tes as�untos' dEi interess-.e daquele grande
municipio catarinense.
•

, D:ntr,e os à::suntos a; serem resolvidos, figura, em

pnmeIro 'plano, a instalaçã@ da agência do".SAMDU
naquela cidade industrial, devendo, ígiiàlmente, pleí
t�ar cem .os altos lideres de seu partido .da representa
çao c_atarmense na Câmara e Senado a imediata íris-
talaçâo dos armazsns .do ?lAPS em Brusque, '

A população brusquenss, sobretudo as classes tra
balhadoras, aguardam corri ansiedade o resultado da
missão a que foi íncumbído o snr. Adelino Alves, con-
fiantes no êxito pleno de sua víagem, •

---000---
Os senadores Carlos Gomes de Oliveira e Saulo

Ramos, acompanhad.js do Dr. Acácio Garibald'i San'
Thiago, 'presidente' da Comissão Executiva' Estadual
do PTB, m�nti!veram entendlmerrtos no -Catete '-e no

Ministério do Trabalho a respeito dos pôstos doo
SAMDU, em Brusque e J.oinville, já 'criados e CUj03
atos sairão no Diário Oficial da União da semana em
curso ..

-'--000---
Joinville e Brusquj, estão' de parabens, com a bre

ve instalação do SAMDU nessas cidades, cujas .popu

Iações serã-o beneficiadas pelos inestimáveis serviços
de uma das mais operosas instituições de Assistência

Soda}, mercê do prestíg io do PTB é de seus valorosos
líderes, Senadore:: Saulo I Ramos 'e Gomes de Oliveira,
ao lado do Presidente Garíbaldí San Thiago, -e dos e�'
fórços de petebistas como Rodrigo Lob� CJoinville) e

Deputado Braz Joaquim Alves (Brusque). Nêste Esta
do; o SAMDU, sob a- 'esclarecida e �egura orientação
do Dr. Almlro Batalha 'vem fazendo jus -ao primeiro
lugar,' conquístadó no ano findo, - dentre, tod·os Os

"samdús 'regionais" dos 19 outros Es-tados.
'

.;--000---
O PTB dêste Estado, r zconhecendo a importância

das atividades pesqueiras e dos avultados problemas
d!tí decorrentes, entendeu reforçar d seu decidido

apôio, de forma ampla -e permanente, --aos pescadJl'es
do litoral catarinense e a Suas urganiz3.ções, para que
ê-:ses trabalhadores' possam contar: a)·' - com ef.2tir.a
e razoável assistêncila técnIca; b) -' com psrmanente
e .acessível crédito finance:r-o para melhoramento do .

material e implemento's ne-cessários à pesca; c),_..: ,com
organização capaz de, valorizar a pesca e defender os

pescadores da intromissão de intermediários alheios·
às atividades; d) _ entrosamento corri o �-istema de

-abastecimento, dentro das normas gerais do Conselho
Coordenador do Abastecimento.

' __,

---000---
O Senador Salilo Ramos está incumbidQ\ pelo PTB,

na esfera da União, do patrocínio dos interêsses dos

pescador-es e de conseguir-lhes maiore3 recursos. No

,.Estacto,' o, prolongacmento das atividades do" Senador
petebista Está s�ndo lev-ado, a efeito através do Sr,

Syrth NieoleIli, delegaúo do IAPC e membro do Dire

tóriQ Regional onde ocupa' 'o posto de 1.0 Secretário.
'Êsse jovem e· ardoroso petebista _ vem coordenanDO os

esforç'os ná 'coleia de' informações,' de sugestões e de
reclamações que lhe são trazidas pelos pescadores pes-,

soalmente e por cartas e memoriÍlis, O Sr, Syrth :r�i-'
'colem, está programand.o uma excursão p,elo -litoral ca·
tarinense para, em contacto direto- com Os bravos Pes-

'cadores, ,�ab!lr o que êlers- quer,elIl e, precisam e dizer
_ Ines o que pode e cabe ao ..PTB faze�: a) _;_ na' valcll'ri
zação do trabalho humano; J)) _ na melhOria da pro

duçã!o; c)·_ na garantia de melhores preços,

.....

A,s-eleçãQ e es�olha dos tecidos _com as inúmeras'

.fi!>ras sinteticas e naturais em uso atualmente ,é co

hh�cimepto altamente especia 'izade.· As lJUpaS Im- "

perial Extra, gozam do úrevilégio dé pO'ssu,ir entre
,

os responsaveis pela sua cl}n_fe�ção, algum dos Iúaio
:tes tecnicos Ó" Vaiz.

Representa ção de
PARA o INTERIOR DO ESTADO

Importa'nte fábl'ica de soutiens de conhecida
marca, procu�'a para venda dos seus produtos um

(a:) represel1tJnte ativo (a) bem relacionado com

a ,freguesia do ramo dO' interi�r dêste estado.
Cartr.s com todos os, detalhes pessoais, profis

sionais e fontes ,de referências para�DUARTE
PROPAGANüA' soé. ,L'l'DA. - Rua Santa' Luzia.
-799·- 1800 andar.,- RIO DE JANEIRO.
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,
� Cluhe de Ci!I';llla de Florianópolis avisa aos seú:'l

;l:'s�cIados qu�, dalldo início à apresentação do Cicl� E
'8d,I.cudo ao cIp.easta americano' "'William VV-yler'" .:'
'"allzada a la -,

'
' , s.ela

t\o ':" reun,llocmematográfica diall pr"
'egu'1-da f. . ,- .

,I , OXIma
-

( ,

,': , . el�a, no s<\,3,O !'lebre do InstItuto de Educação,
; o� .

lUl?lO as 20,15, horas, quando será' exibida a fita
lltItillaQü 'PERDIC\O POR'AMOR" .

t t d'

• ,
"

-
- ,

, lU erpre a R porl.aUlerÍce OhvIeI' e T(:'l1nifer Jones produ"zI'da d' " 'd,

'W'l"
,e IUgI a

por ,I Ham Wyer. .' , o·

,,_

O �lu� e aindr:, adsa que. será exigida a ápresenta
Â? .'i� Ir.t.g,esso�soCl:1! referente ao ciclo e no I I d'
eXlbIc;ao do aludid,) t'ilme.

oca a

ri
.. RUSSELL em:

I'SS'n.I1', O RÂ�TE���tH!JWXA___:_iS.--- JJm romance de amor

As _ 2hs.
-

I num ambiente de &dio.
. Stail LAUREL (O Ma-' No Programa:

goro) -:- Oliver ,HARDY (O
I 4<tua.l. Atlantida. Nac.

Gordo) .
I Preços: 13,00 - 6,50.

Dois Palermas em Oxford.
I Censura· até l(J anos.

No Programa: '
'

Cií1e N�ticiario.- Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.

até 5 anos.

As 4 -'7 - 9hs:
•

J,ohn WAYNE - Gail

@EMAS

Anteontem, quando da honrosa visIta de Ma-
'

no�lito de Ornellag à nossa redação, em cornpa-
\

-

�h�a de ,Nereu Correa, [á depoil'l das despedidas,
fIca�o� a, porta do gabinete, �m pé, prolongando a

cordíalisaíma prosa à moda comadrasca.
. E, .enquant� o vigoroso pensador gaúcho se,

,
aproveitava da �resença casual do dr. Ruy Soares
para u.ma troca de idéiws entr,e locador e locatári;
_ Nereu Correa e eu matávamo; o vicio, córn outra'
troca: a, de divergênCias político-partidárias!

Dep�Is de "acomodado" pelo Engenheiro, o Prof,

Ma.n?ehto observou que, ao lado, falávamos de pc-
�

lítícas. E, .buscando -uma- expressâo de requín-
.

tada .proPl'ledade para positivar a sua marciana
neutralídads nas tricas do Partidarismo barriga-
verqe, proclamou: _ ,

_ Em Santa Catarina, PQltticamente,'· sou
grego!

'

�elas l:is. da ecologia humana, essa defln'iç'ão
de ImparcIapdade _teria qus ecoar" como ecoou,
como urna declaração de Igue'tra, trazendo-nos _ à
lembrança aquele. pacífico embaixador' Japonês
gue, em dezembro de 1941, às' vesperas de/'Pearl
Harbou�; andava pelos Estados Unidos pregando
fratarnídade! Psícológtcarnsnte a frase surgiu co-
moo ato falhado! '

, , "

"

.In.for�,ado, entretanto, de que '\SUa definição "7

,�qUl �Ignlfl'caIVa "antes, porém, ° 'contrário", o Pro-f,
Manoelito, vencida a gatgalhada qus a todos em

polgara, repetiu a disposição em termos escapes- a
interpretações _ outras.

'

- Aqui não sou nem serei politico!
,

Tiv'emos, contudo,' a impressão 'de que o Ne-
reu Correa esttmara m,lÍs a primeira fórm,ula",

Iri·»L'I1
As - 7112hs. "

�A-�E���i�OADA �!�;. CLUBE oozr DE AGÔSTO
John WAYNE -,Gail J{US- ',. .

-A Diretoria do iJube.Dôze'dé Agôsto comunica que
SELL. J,Ol encontrado em <:eus salões, um relógio de pulso de
2) - DOIS' PALERMAS senhora o Qual se ili'ha na secretária do Cl b

'

,. A' A • I
U e.

EM OXI:ORD :._ O G@rdo e ,- pessoa mtei'ei'&ada .de lerá tlirigil -se au Ch.iLe, d
O Magro. .; as 10 -horas da Irlmhã.

as ,

3) � -o FILHO DO,
ZORRO - 1/20 ·Eps.
No P,rograma:
Reporter na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00,
Censur-a até 10 anos ..

As - ']lhhs.
1) - RENEGADO IM

PIEDOSO - Technic-olor .:......'

-Com� J�hn PÁYNE ;_ Ve-:.
,'a RAISTON.

"-

2) -_pS RÁPINANTES.
l'echnicfd_lor' �' Com: Dan,
DURYEA ',. , I

�

- No Programa:
Notícias da Semana. N.ac.
Preços; 10,00 - 5,00.

�

Censura até 18 anos. '

CINE SAO JOSf
As � 10hs.

Colossal Matinada.
Shorts, Jornais, Dese-'

<lhos e apresentando como

atração VISTAVISION VI-
5ITA O HA'WAI - short
VistaVisioó'.
_ Preço; 6,50 único.
Censura até 5 anos.

As 1% - 33/4,- 7 - 9hs.
James CAGNEY""::'" Vi

veca LINDFORS - John
OEREK, em:

FORA DAS GRADES
Em Vista.Viston

N o Programa:
_ Reponter da Tela. Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

/"

1�.·1.4
As 2- 4 ---::-,.7 9hs.
Jeff OHANDLER

Dorcthy MALONE em :

PI'LASTRAS DO SEU
_ Cinemascope

Um grande romance de
uno r, vivido. nos "dias tu
nu .tuosos do oeste!
No Programa:
Atual. -Atlantida. Nac,

Preços; -18,00 10,00.

-e.,

.
,

:r:�SlSl
,

'As - 2hs.

1) ...:._ ESCOLHI O AMOR
- Com: Renato RASCEL
- Marísa PAVAN.
2).:'_ SE EU SOUBESSE

AMAR - TechnieoÍor ..:._

.Com{. Joan CRAWFORD,-
Michael. WILDING.
No. Prog'rama :

_l<-iilme Jornal. Nae. ,./,

'Preços: 12,00 - 6,00.
Cens'urw até 5 anos.

�
_

As - 7V2hs.
-

,"Colossal Programa Duplo"
1) � UM RQMANCE EM

PARIS - Technicolor
com: Gilbert ROLAND

Jane RUSSELL.
2) - RENEGADO IM

PIEDOSO - Technicolor
- Com: .John PAYNE
Vera RALSTON.
No Prpgrama:
JornaL, da Tela. Nac.

Preços: 12,00:__ 6,00:
.
CeUJ'lUra até .18 anos.

,e'U�8' �De Cimena

·As .:_ 2hs.
1) i:....._

_ LÁGRIMAS
../

DÉ
REBELDIA - Com: Jamie
Smith.
2) - O FILHO DO ZOR-

RO - l<;1-<e 2° Eps.
\

3) - JornaIS, Shorts,
5 DESENHOS COLORIDOS.
Preços: 10,00 - 5,oo�
Censauri�até 1Ô anos.

As - 8hs.
John WAYNE - Gail

RUSSEL:4 em:

O RASTRO DA BRUXA
VERMEJ�HA

Drama de Aventuras Ma-
rítinias. .

'

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00

. Gel}$ U 1'�-IFtP'�.�,,4.""�,'Y1,(1,,<:, -".....0:=:-
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o SENHOR JA VIU a maravilhosa variedade d(
_ ternos de verão recebidos pela "A MODELAR"?

;'

o SENHOR JA SABIA que também em .Jaletós, cal
ças e camisas esportes, em conjuntos Saragossy, e tam
tém em artigos de praia, para homens, e meninos, "A
MODELAR" possúe agora, no 1° andar de seu Estabele
r.Imento, uma enorme variedade e por prêços que na
verdade desafiam qualquer concorrência?

r O SENHOR JA SABIA que as confe'-�Jes mais fa-
rr osas, as roupas maís I!fflm acabadas e de elegância qua- /

_ si' Que inexcedível, são as das marcas "DUCAL",
'WOLLENS', "LA 8ALLE" e "CHESTER", cuja venda
ê, estatisticamente. ii maior do país?

Que mais de 7:-l% de Senadores e Deputados Fede-
1 ais vestem a roupa DUCAL?

Que essas mar+as são, agora. exclusividade de "A
MODELAR"?

O SENHOR JA SABIA .que na "A MODELAR"
r:ode-se comprar- uma bôa camisa esporte; por Cr$ ....
[\),00 - um terno de linho" por Cr$ 1.050,00 - uma boa
c" lçà de linho por C '-'$ 420,00 e um paletó de schantung
por Cr$ 280,00?

O SENHOR JA SABIA que durante êsses dois me
�ES (Fevereiro e Março) easas roupas podem ser com

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

'

ACEITE' UMA SUGESTÃO
Faça uma _ vísit a, hoje mesmo, ao 1° andar de' "A

�10DELAR" e será atendido com a expontânea cordíali
"ade que é alí uma característica tradicional.

,GERENTE DE ,COSTURA '\' B·
í'

I t
\

d
"

. P A R T I (I P A (Ã O III
-

J Ih
-

,ô!"::;':��:ntede ;::: :i:�: HAYA.I�I(�� a ����"�!�� na�e!�a��!!"i'l ' eRçao, oa enas
g ir secção" de costura. Pa- I

de guerra atômica, a bicicle--da Holanda - eis a conclu - JOSÉ MARIA Dl� CARVALHO REIS e SENHORA A Empreza Graf íca Grajau Ltda., sita á rua Deudo-
ga-se muito_ bem. ,,' ! ta dssempcnhará um papel' sâo -a que "chegou o c_oronill, "O 19, em Florianópolis, fornece, para pronta entrega, o

, Info_:maçoes na

CO�-I_'_' _ va_n Hoot:gem, chefe da t.er-I Participam aos parentes e pessôas amigas, o nasci- l.vro de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos�ECÇ?ES ORAN LTI?A., R b -,
"ceu'a seçao d� estado-maI.O:, mente de sua fil,hkl- Daisey Te,rezinha, ocorrido dia 8 do , ('o.l'r�ll-tos, exíg idos j.ela Legislaç.ão, Tributaria Federal.a rua S:ld�nhaa Ma.rmh�" OU O "no, _.
segundo artigo que pUblIcai correiite na Materrildade Dr. Carlos Corrêa,

" ! Preço : Cr$ 200,00 (Pelo Reembolso).129, de 2 s. .as 6 s. feiras, " na Revista Militar Geral. Dc-
'

,!"�_..._.�--:---........................... Quilandinha c�ar� �?t'��amente êsse .Of1-', •

'
-

- _�

I
,- - o -, .. ,.. - -. • � --'--�--,----�

..
,

"P bl'
r cíal: Unidades mOVeIS e

I

l-
O "Diá'i CarIoca u 1- , ,'.J. • -, ... ti , ,� ,

pl'(�?��A�!I��dadei:1 CoU em SIU� ed�ç�� �!-��e-r��:ra:;:s1:::�!�:e�!��:�
,

B,
.

�

.
.nral_laa"i�' a BaO/?om/CJa.••o'Br v(lfal!�.
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b d
e som en e podera es ocar

Exige-se serviço perfeito e cl�rece que �Ol roy a o, �o se com dificuldade. Nesse

paga-se bem. Dá-se o ser- ,b,alle do QUItan.dmha,. so- momento a bicicleta dessm-

VI'ÇO para casa
mente em 8 mil cruzerros,

penhará o seu papel".
I f

-'
"CON Iguardados no bôlso da tren-

n ormaçoes na -

. 'I
.

FECÇÕES
-

ORAN -LTDA", te (calça). Vmte mi cruzeI� ----------
_

S ld <h' M' h ros enrolados num lenço, éS

Ia rua a ali a arrn o, ,
_

129, de 2as. às Gas. feiras. I tavam guardados no bolso .íe
" trás e lá permaneceram .

..........w-..�
- Quanto à cifra de quaren
ta � cínco mil cruzeiros é o

CONTADORA total do prejuizo em dínheí-
Jovem Contadora e datí-

ro sofrido pelas eomponen
lógrafa, com cinco anos de

tes da mesa 'em que estava,

prát�ca. de Escritório� e Dêlés SÓ 'Ü' deputadO Laurín
comercl.o geral, possumdo 'do Régia não foi roubado.
bom

_ conheclme_nto d�, p.�r-I Houve ainda outros prajul-
tuguês, _ redaçao pIopna, I • nh ra do major
aptidão

_

em CONTABILIDA-
'

�o;r'g:S, s�a �residência da
DE MECANIZADA e no-

República, perdeu suas jóias,
ções gerais do idioma in- '

glês, _ vindo fixar resí- de valor superior a 40.000

cruzeiros.
'

_ IIdência nesta Capital, dese- -

Outro esclar'ecimento:/ naolja colocação em firma bem
conceituada. houve surprêsa. Todos es-

Carta à "CONTADOR�", taivam avisados da possíbílí- I

para êste Jornal, dade de roubo e haviam to·
i

mado suas pr-ovidências. só
------------

que essas foram .ínúteía.

- a roupa anatômica,
para o -homem moderno c

É prática ... já está pronta para você usar.

É econômica ..... custa menos, em relação
à sua alta ,qualidade. É elegante... desenhada
e cortada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo SUa nova

t9upa Imperial Extra. Será um sucesso.
,

\

Porque
Imperial Extra não é roupa feita
- é ."ouPfl bem feita:

CAMINHONETE BED
FORD 1950

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

,Tratar a Rua Conselhei
ro Mafra, 33.

tquilíbrio do me,-"I.

�;�;�r�:���) _ J .���o�:�;: �5:;I�A����.'
propósito do Aeôrdo

Intern'a-I"cíonal de Café que se encon

tra em estudo na sub-C.o
missão Especial de Café do,

Conselho Interamericano de

Café, o sr. Plinio CaYalcanti
de Albuquerque, diretor ,lo

Departamento de Cafeicul
tura da Sociedade Rural Bra RIO, 8 (VA) O sr, Ferna�
'sileira,' declar6u _ ;ser indis- do Ferrari ex-lider do PTB,
pensável a 'concretização en- reYelou aos jornalistas que

tre todo�' os paises produtO-I completou nos ultimas dias ()

res para garantir a manu- ante-proJeto de reforma dos

tenção de preÇOS e evitar que' estatutos do Partido Traba
a superprodução v,enha a a-Ilhista Bras�leh'o, "Pedirem_?s
viltá-los. Procurará o AcôrdJ a convocaçao dá conVençao

inclusive, 'o equilíbrio do fo�- nacional do partido". Ajún
necimerito mundial de café, tou o procer gaucho qu,e hOje
mantendo um preço 'razoável à noite, em sua residencia,
tanto para o produtor como reunirá a imprensa, em ca-

para ô consumid@l'. rater ·col-e,tiJV:Q.

• Fabricada'com t�cidos e aviamentos de
-

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

,

e mais elegante�
• Confeccionado em quatro talhes (curto;
médio. longo e extra·/ongol e em 32.
tamanhos diferente�,

• Garantida por uma indústria especializa.
" da há 35 anos, no ramo de vestiário.

Praça Barão do Gorounc, (
Caixa Postal 320 • Tsl, 9.'
Ponta Grossa • PatanéCONTADOR

Precisa-se d,�, um Conta
do!' para serviços gerais de

escritó'rioS', pagand-o-se bom
ordenado.
Tratar na "CONFEC

ÇõES ORAN LTDA", à rua

Saldanha Marinho, 129.

,..,_-�----,-

Novos Estatutos

TECI DÓS E ARTEFATOS
Rua Protes, 374 • São PauloCHEFE DE SEOÇÃO

Precisa-se'de uma pessôa
com capacidade para diri�
gir secção de bordados à
mão. Pa:a-se bom ordena
do.
Informacões na ''-CON

FECÇõES' ORAN LTDA."

-.

Distribuidor exclusivo:
I

MAGAZQNE HOEPCKE
CARLQS HOEPCKE S/A

.

Santa Catatina
•

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

s�d !.l'6 OXil'I au orn'aow

.'et_'olaa4ia
EDIFICIO IPASE

----SÔLSAS DE Es'rUDO NA SUÉCIA P A 'RI T I ( I P'A (Ã O
A CAMPANHA NACIONAL DE APERFEIÇOA- >

I.1ENTO DE. 'PESSOAL DE NíVEL SUPERIOR (CA-
l\ILSON ,:. SILVA

PES) tem a satisração de comunicar, a todos os inte-
FERNANDA DE CAMPOS LOBO SILVA

ressados que, a "Comdssão Central para Assistência PaI ticipam aoa parantes e pessoas ,de suas -relações
Técnica" dá Suécia, orgs.n izará, de setembro de 1957 .

t d f illi Níl O
.

. ,.'

. o nasclmen o . e seu _11 o I san etávio ocorrido na
a abr il de 1958, na Umvcrsldade de Goteborg (Gotem- l't."at id d C· D t' ,

d Ad
.. -

d S 'd P"
_.1 errn a·e arme.a . u ra.

burgo), um. novo CUISO e mintstração e au 'e u-

I Florianópolis, .1 de março de 1957
_ blica e Assistência Sócia! (uGraduate Course ln Admí-

11 istration of Public Health and Social Welfaré"), �

aberto a estudante>: de qualquer nacionalidade, que

possuam experrencra de dois anos de serviço público
uos ramos que são objeto do curso, instrução de. nível

superior e hons conneclmentos do idioma inglês.
O custo do CUI.,O é de 500 corôas suecas. Calcula

se q�e urna importância mínima de 3.500 a .4.000 corôas
será necessáxia pari!:' os gastos de manutenção duran-

1 e os setes meses de d uração do curso, e que, além da

quela soma, deve-se prever 500 corôas para' aq_w,s,i-§-ão
de roupas adequadas aos rigores do..l!wêriíosúeco.

'Dois �SffS �fe";eCidos. '

�-x:-E�sino gratuito e a importância de 4.500 corôas

para manutenção;
B. Ensino gràt ,,;to, sem auxílio para manutenção.
'As desoesas de! viagem correrão por conta do can-

didato. .' \

Os pedidos de .nscrição dos 'candidatos à� bôlsas,
ou dos que pretendem frequentar o curso por conta

!Irópria, deverão SPl dirigidos a Embaixada da Suécia,
em inglês e acompvnhados das .seguintes informações
e documen tos;

PA R TI ( I P A (Ã O·
•

vva

..E.DITE DA C. LUZ I ANSEtMO� P. VIANA

Partlcípa aos parentes e pessoas de SU!l.S relações o
,1' 1

- I
pessoas ue sua re açao oI contrato de 'casamento de
contrato de casamento de sua. filha Maura C.{).J']l. � 81"",
seu filho Çel�o� ,C,D;IP.� a- -sfi. (-Cels� Luz.

- _-.-
v

Mal.\_lia Víallâ. " I 28 - 2 - 957
Fpolis. a salua.lud sou WUd!;)!l.lUd

--_._-,_. '-�-_._-_,_ \ -_

:p A RI I C I Pi ç Ã O
pIO ROMÃO DE l-'.\RIA e senhora LINDOIA SOUSA

UE FARIA
Pazticipam aos seus parentes e pessoas a'migas, o

iaspiinento de SUb. nlha Iracema, ocorrido no 'dia 28 de
rever eira ultimo,' r.a Maternidade Carrnela Dutra.

Ptguaçú, 2/3/1'.157
________�� �� __c�

PARIICIPACÃO
I

YVANY LENTZ DOS SANTOS
E

'

SENHORA

. �·��1
a) dados pesso-v's, relato dá instrução e das ati

vidades a'nt:;Tiores do candidato e das razões

que o' levam a pretender frequentar o curso em

aprêço :

PARTICIPACÃO
.

"
.

THEODCl'IO MIGUEL ATHERINO
E

.
LINEfTE BUNN ATHERINO

sêm a grata sar ísfação de participar o nascimento
de sua filha MARtA ALICE, ocorrido no dia 2 do cor

i ente, na Casa de Saúde São Sebastião.

Partjcípam aOJ parentes e pessôas amigas o nas
cimento de sua filha ANA LÚCIA, ocorrido no dia 18
cc corrente mês n-i Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

!:» Atestado do serviço público ou privado em que

trabalhou, ou trabalha., comprovando que du

rante. pelo .nenos dois anos, exerceu funções
no 'campo d�. :saúde pública 'ou da assistência
social i

---------- .---,�.,.., ' __ .. ,,-----_.

c) cópias fotoQtáticas· de diplomas
ou equivll.ienies;

I upiversitáríos

ç e 1) t r o (P o r t a

instalado he.m·n,.

/'

d) atestado de r aúde.
,,-------_ .. - ....__ .,,--------

- A floresta significa:
fonte índuetrial.: solo fer- 1.1, f\ n

'

til; terreno valorizado; pro- �ltlCU� on uSMA
teção de mananciais, def'ê- P. i�q\l ,,5 de asma e bronquite ar

:la contra a erosão', garan- -um, ln SHi li�e e 'nfl'aquécim O

• .' -r ração. ",/co n oo co domina ràpída-
tia de abastecimento do ma� -r.ente as crises, r gularizando a

t
.

1 I h
�e r.íra �10 e garantindo um 50::'0

erla en· OSO neCeSSarlO r a n.q u i t o d sde O p tmciro dia.

ao conforto, à economia e à (�,'���;� "lenada���a a�'!i'('� );:::'l���'::
sobrevivência do Homem.

- .

Se algum dêsses documentos for apresentado em

outro idioma que' o .ing lês, deverá ser acompanhado de

i radução naquela língua, atestada por tradutor pú
biico.

Para encamin:v:,mento das inscrições, e obtenção
C:e maiores detalhes sõbre o programa e a organização
1:'0 Curso, deverão 0S interessados dirigir-se à Embaixa

lia Real da Suécia até 15 de abril de 1957. O início do

curso está previsto .. para setembro do mesmo ano.

Os contemplados pelo Govêrno Sueco com bôlsas pa

ra cursos, poderão' candidatar-se, em igualdade de con

úições com. outros ii.teressados, às bôlsas do típo uC"·

desta Campanha, as quais se destinam a suplementar
concessões de outras entidades, quando estas não com

p'eendam o pagamento de todas' as despesas normais do

. l.olsista" O .Comité de Bôlsas de Estu,do da CAPES
.
pro

,cederá ao exame d,):-, pedidos de auxílio que lhe forem
�ubmetidos; em fins de abril. ,

Rio de Janeiro 27 de feyereiro de 1957
, i

!
•

.1.

1. a O REFR1GERADOR"é FRIGIDAIRE

.QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE

00,-

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

I

*4MODElOS
* 4 P 'R E{ OS

,

* "3 GARANTIDAS E UMA só
QUALIDADE

. 1

•

ADQUIRA A SUA �
MODELO MASTER 7,9 pés

I

'EC'ZEMA-,I Nãõ permita que eczemas, erupções.
_

micoses, manchas vermelhas, friei
ras, acne ou "psoriasls" estraguem
sua pele. Peça Nlxoderm ao seu tar-

Participam aos parentes partíc ipa aos parentes e
macêutico hoje mesmo. Veja como

Nlxoderm acaba com a coceira em 7

e pessoas de suas relações pessoas de .suas relações o mírrutos e ràpidamente torna sua

pele macia,' clara e aveludada. A

;:ontr�to de c�samento dei contrato de casamento de- .nossa garantia é a sua maior

3Ua f ilha Ení com � <;1'. seu' neto Helio com a srta. proteoão.

Helio Soares. I Ení Boas.
ENt e HELIO
Confirmam'

IOde marçode '] 9;57
"

-��-----------,------=-�-��---���-��-_,_ ---------

Um Mercury., ano. 1947,
com 2 portas, rádio, pneu

"

__
'

___....-.
' faixa branca, completamen-

G:A,�CARVAljio ::���f�, ;:::::;:;;;:;;
I

\s 19 horas diariamente, À.

PERGUNTE A QUEM TEM' UMA

-,

o TRIANGULO FELIZ

/ I I

""GO�>AI DESCANCAR_GRACAS

DE FÉRIAS.

(

TAC
OPORTUNIDADE 'lNEOiTA N� BRASIL,

IQfolmoçõerno ' y
TRANPORTES AE:�EOS CMARJ��NSE S/A

"

PARTICIPAÇÃO
ADOLFO.BOOS VVA._ ANGELA CARMI

NATTE-

:e:

SENHORA

\

- -- , -

iô • , '",':, : '
'

•

'

SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DA DINAMARCA

'DEPÓSITO E ESCRITÔRIO:
-Rua Esteves Junior. 58
FLORIANÔPOLIS
SANTA CAT'ARINA

I'

,
Uma das tendencias mais dificieis de acompa

nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha
d,'! moda masculina.

'

Porque não deixe este cuidad6 aos expecialistas
das famosas rQupas Imperial Extra? Siga seu. corte
e, pRdrões e.estar-á bem ,vestido ,e na moda. ,-.".,.,._��

.

. Magazine Hoepd,e, únicos distribuidores na eí�

'ARMAZÉM
Ven ,�e-se um aireguesa-

10 armazém de secos e mo- ' .... ,

'hados; situado à rua Ani-.
.

ta Garibaldi, 48. Facili.ta-se

SEMENTES NOVAS E GARANTIDAS _ PLANTAS FRUT FERAS" ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC... pagamento. Tratar no mes-

! :TIJDO PARA' A HORTA, 'POMA:R OU JKftDIM"'. EXIJA ESTA: MARCA "G.' A, . CA:RVA:tHO", ......_ .............-
·mo local, propri-etá-

Ba,cão

Vc"J'ejo: Mercado Público

d {I m. a in

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E���: �A�U�) ! Cerresplndenle
Uma. companhia do batalhão Firma estabel(:cid� nesta Capital ne�es�ita de u�
b 'I'· d F- , d" E correspondente comercial com redação propria e razoâ-rasi ellO a orca e mer-

1 -, 1
.

d til 'f' D' f
A • ,

,- ,

d ONU· I t
ve uesenvo vimem o a logra ICO. a-se' pre erencia agencla a comp e ou T t

-.
t

' '1dEI d C ' ,

t a noít dI' eremen os Jovens m'J .1'lCU a os na sco a o omercio
. on em a nOI e o seu es oca-

F ild d d C
- .

E
'

d F I' C tO Clube de Cinema de Florianópolis avisa MS seus t b EI c acu a e e .eneras conomicas e po IS. ar as
,

,

t
-

d C' I E
menta des a ass para

para a redação dêste Jornal sob o título CORRESPON-I associados que, dan do início. a ap,l,'ese,n, açao_ o ,I,C o
-'

'

f' d
'

l dedicado ao cineasta americano Wí lliam Wyle.r ,será Ansh, a im e 'Ocupar pOSI' DENTE, fornecendo amplas informações, pretensões, en-
ções anteriormente em mãos d

.

i realizada a Ia reun .ão cinematográfica, dia 11, próxima ereço, etc",.
das fôrças israelenses, q'Jesegunda feira, no salão nobre do Instituto de Edu-cação,

com iníciõ às 20,15 horas, quando será exibida a fita acuaram a zona.
intitulada "PERDI(;_lO POR AMOR", interpretada por ....

Outra companhia deve te�'- A V I S O
-,.aurence Olivier e .T"nnifer Jone,s, produzida e dirigida minar hoje seu' deslocamen- Encontram-se il, disposição dOI senhores acionistas,
por William Wyer. ' to para. o mesmo setor. Uma

fm nossa Sede social, à rua TeJlente Silveira nrs, 24 e

O Clui e ainda av_isa que será exigida a apresenta- das companh-ias brasileiras �'8, 6"s documentos a ql,le se refere o artO 99 da Lei das'
,

i 'l f ta' I I I d será enviada de EI Arish pa- �:OCl'r',dades por" Aço·p_s .. �ão 10 n-g1 essqosoclfl re eren e o CIC O e no oca a '_ '"

I f:xibir!ur du aludido filme. za e a outra - fará parte da Florianóyolis (SC), 20 de fevere"iro de 1957.
!" ,unidade que cuJdará das ind- Leonel T. Pereira, Diretor-Presidente.
I talações da Fôrça de Emer'-

"", --";';;'-1fj de tripulantes ainda desapa gência em EI A-rish, O resto ,__ ,'
-

. �.
WASHINGTON, 9 (UF) - 'recidos dos petroleiros "MIS1 CLUBE DOZ,[, D,E, AGO�STO do batalhão"brasileiro ficará Dmpr-Age Para MODOr-"Peritos da Marinha 'e da. SION OF SAN FRANCISCO" 1: .em EI Ballah até nova 01'- D li u

Guarda Costeira seguiram abalr·oado e cortado em dois
dem. _ _ _ 'fhe Texas Cü-:-!'1pany (SQuth America) Ltda, _

para New Castle no estado pelo cargtueiro "ERNA SE- A Diretoria do Clube'Dôze de Agôsto comuniéa que HD Ct � ".� Texaco - precisa de rapaz, menor de 17,anos, que saiba
de Delaware, afim de ipves- GUNpO". Entre Os desapJ.-- foi ,encontmdo em '1CUS salões, um relógio 'de pulso, de - Procure instruir-se sô- lcdig-ir e ,possua Ír,drução secundária, para trabalhar
tigar a Causa do s:nisifo an- 'recidos e provavelmente mor f()nhora o Qual se acha na secretária do Clll.be, bre as :í'lorestas para pro- em serviço 'de escr,tório,
teontem ocorrido no Rio D(!- tos, figuram o capitão e um! A nessôa intue�sada deverá dirigir-se ao Clube' das tegê-las da mão ignorante I! ,O� _int,e.r��sados .dev,erã� diri�ir-'se p:essol_tlmente aos
laware, ,S,Qbe a dez 0 numern, pUoto. 18 à's',

_

Ô heras d·a i"""nhã, , CJ1l0 as destrói, ,cs �ILOn s (ln Cotn[J'1ll1mt, na Pont:'êio Leal,

-

'VIVEU SETE ANOS COM UMA
ESPIGA DE TRIGO NO PULMÃO

INNSBRUCK, 9 (UP) - ções . pulmonares que dia

Uma garota de 8 anos de ida-I dia se agravavam. FeZ-se um :

de víveu durante
_ quase '7) exame radioscópico, q,ue re

anos com uma espiga de trí- velou a existência de impor
go dentro de um pulmão, I. tante foco de infecção. Re

sem que a presença do "cor-, centemente, em uma crise de

po estranho" .pudsssa

se:':1
tosse mais violenta" ' peque-

descoberta. na expectorou uma psqusna
•

, espiga de trigo que, segun-Io
Chama-se ela Maria ROLl- os médicos, devia ter eUI n

thner e mora 'em Unteroch, I gulido acidentalmente quan

"arredores desta cidade. Des-j do ·tinha apenas um ano de
de vários anos, sofria doe afec idade,

Basía saber ler e escrever
-PARA-

Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo
POR éORRESPOND:tJ':NCIA o seu

Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
PE�AM INFORMAÇõES AO

EDITORA LN.C,A. - Av. Rio Branco, 185 - 17.0
and. $/. 1.708

(Séde Própria) -,- Rio de Janeíro,

VITAL A.,IMPORTANC'IA DA AMERICA
, 1'-,

lATINA- PARA. OS EE'. UU,�
WASHINGTON, 9 (UP) - vlmento internacional. ,Es'3e

U'm comité assessor 'preaíden- fundo deveria ser dedicado
cíal opinou fioje que a ímp r,' unicamente em fornecer aj 1-
tancia da América Latina. da técnica e capital para o

para os Estados Unidos, tan- des'envolvimento da Améri :a

to na paz como na guerr Latina, Asia e Africa, A Jun

torna essencial que Os Esta- ta não especítícou a quantia
dos Unidos estimulem a in- do fundo.
versões privadas nas ZOll1S

_ , j
desenvolvidas daquela rc-: IIsses detalhes, a-o que pa-

Igião. rsce, deram novo apoio aos

A Junta Assessora de De- desejos de alguns países pa-

senvolvi'Inento Internacin- ra que ,tal fundo seja éstabc"

nal, chefiada por Eric Johns j' lecid,o, Vari�s projf!tos n:ssf' I

ton, recomendou, dé "form�r sentIdo estão sendo obJet.o
.especial, a crhição -,de um de estudos por parte de di

fundo destinado a-o de;envoll-versos orgãos internacionais.

A 'industl'�a, de roupas feitas é uma-das princi
pais nos paízes adiantados da Europa e Estados
Unidos.

A f·oup� Imperial Extra é produto da principal
índustria do. genero- em nosso paiz,

'

. Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad

qi.Irídas facilmente pelo Crediário do Magazdne Hoe

Hoepclke.

SOCIEDADE LA 'lBONíFERA PRÓSPERA, S. A.
F.DI'L\ L DE CONVOCAIÇÃO ,

Pelo presente +iearn convidados 'os Senhores acio

nistas desta Sociedade a comparecerem à assembléia
gerai ordinár'ia, a realizar-se no_dia 29 de �arç<i �o Icorrente ano, às 9 hO::-RS da manha, na sede SOCIal, a f im
de de liberarem sôbre a...s�guint: ordem do di�: I

a) leitura, exame, discussão e aprovaçao do re.la- i
tdro da Dncto-Ia, .balanço gera-l, demonstratIvo
da r.onta do lucros e perdas, parecer �o Conse- i
lho Fiscal e +ocumentos que acompanham o. ba-

ílanço realizado em 31 ?e dezembro de 19�6: I
b) eleição do C onselho FIscal para o exercicro de

,

1957; I
c) í'ixacão dos ! .onorários da Diretoria; \ _

d) autoi-izaçâo para venda de terrenos de proprie-
-

da de da Cornpanhia ;
,

, I
e) .autorizaçãc para assinatura de contrato de fl

nant.iamento para construção de casas operá- I
rias com a Cnnissão Executiva do Plano do Car- !

vão Nac ioná l t

f) outros assuntos de interesse da Companhia.
-

Criciúm a, 23 de fevereiro de 1957
S Je Rezende Corrêa
D' retor-Comercial

-------<------------__-----------------

PR I S,A O DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PllUlAS DO A88AOE MnSS
Agem dírectnme nte sobre o cp-

parelho digestivo. evltcndo-c pr l

Ião de veaue. Proporcionam bem

estor geral, Iccílttc m a digestão,
descongestionam" FlGhDO, re.

gulartzam as Iunccões aigestivo.,
e lazem desoppcrecer as ê!l!er,

midades do E S TOMAGO,
flGADO e INTESTINOS.

APURARÃO A CAUSA DO SINISTRO

L.. �'

A nova linha da INDÚSTRIA
TAPETES ATLÂNTlDA S. A"

responde ,a todos os' requisi
tos da moderna decoração.
A INDÚSTRIA TAPETES

Concepção -revolucio
nária de côres e de
senhos.

Colorido e belezo íun
cionois de alto bom
gôsto.

'* Feitos de pura lã .

'* CSres atualiz"-das .

'* Em' combinações verdadeiramente
arrojadas •..

'* Garantia da tradicional marca I.T.A.

Vá examinar um dêsses.
3 topêtes nas casas do ramo ...

Cada um dê/es tem a -suo fino/idade
, .. Um dê/es é o seu tapête!

.N�ÚSTRII TlPÊTES ITLâNTlDJI S. I. (I.T.I.) S. paULO

Ctu�e De, Cimena

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com cinco sensacionais choques que lerão por locais_Blumenau, São Fra�cisco do Sul, Laguna, Tubarão e Concórdia, será inicié!do�nal
farde de hoje, o Campeonato Estadual de Futebol de.'1956, promovido pela F.C.F. Desta Capital seguiu a equipe campeã' invicta dOI.

'" .

Paula 'Ramo� que em Laguna bater-se-á com a forte esquadra�o Imbltuba, sendo êste o melhor encontro da rodada inaugural. A tur-i
'ma de Valério seguiu �om muita confiança e certeza �e que saberá rep_resentar o bom nome do "association" ilhéu na mais concorri .. !

.

da disputa do tílulo 7 máximo do ·fstado.
.

;'�hk i
@_.?::. 'XZ .. )íiIíííjíIIíf#'!!ií!{J � :- 527=-- ,t ��º���-Çiº�-�-�.���"?Sir e%��_--�:

-, .•.. -., ',,�." ...-q-'_ ..... -"oi.-" "j

ELIMINATÓRIAS ENTRE BRASIL E P,ERU,
PELO MUNDIAL DE FUTEBOL

passo que os peruanos es-

de tomou conhecimento de sua Vasco. j
interessado a ficar no In- gar e tendo voltado na êpo-

tarão jogando no Maraca-

nã no dia 20.
Perguntando sôbr., o in- I ternacíonal crer mesmo ca prevista, tudo indica

. �, .

. I Amanhã, a CBD e a Fe-
circulàvam- ru- 'iorado", já' que a direção terêsse da Portuguesa disse qUe de nada vale ser pro- que Joel ficará entre os ru-

-Ie seu clube reafirmou a ao repórter: "Estou sahen-: curado".
.

bros, em qUe pese o inte-
-

.;._....., -....",.-__-,- _

orcpríedade para o Inter- do da notícia pelo senhor. Como se observa, estan- rêsse das duas poderosas
nacional, na cessão do pas- Ainda não fui procurado

I
do já o atleta interessado agremiações dos dois maio-

I ' ,

se, embora o ínterêsse do por ninguém. Como estou. em encontrar casa para alu- j res centros do Brasil."

sentando novos elementos,
francos, preparativos, e po-

grandes promessas do nos
demos. afirmar que saberá

80 basqueteból, com alguns
Em Laguna, Tubarão, representar como nunca o

já nossos
. conhecidos. As-

C
. . , C'· I

seu torrão natal. Será por .

rrciuma ou na apita _' ..
SIm o Clube Doze,. tem co- Na tarde de hoje o certa-

. ., certo motivo de orgulho pa· . .

.

Vencedor do Jogo J.oaçaba I " .

_

_

.

mo
.

seu astro princípal, a I me prosseguirá estreando o Argentina
c, d' L

,a os capixabas. Quando. ' "

. '
.

.

� oncor la _ ages.
b
.,

. figura de Beto _efetIvo no selecionado local que en-'I lombia,
. .30U eram que temos resl- . d' - ,

'.

DIA 14 DE ABRIL dêncía fixa em Sta. Cata-' adno ,Plta�$a
o

el c�mponente
.

.,
.

I a U ima ,se eçao c-a,tarl'-'
Os mesmos jogos, porém rma, fizeram-nos" intermi-. t d

, -,
.

. ..' nense, apreselLan o .ainda
eem locais invertidos naveis perguntas com res-

,.

. ,'_-amete, em edição melho-
DIAS 21 E 28-DE ABRIL peito ao nosso cestoból. Pa-

r .. da, e mais Saul e Levy.

!Si

Joel 'ficará no .Internacional
Escreve "A HORA"�

ante-ôntem:

"Ontem

foi a mais fra-ca. Vimos po
rém O grande clássico, que

f(li arduamente disputado

décisão : vai ficar no "co-

mores' na cidade, que um
,

-

emissário da Portuguesa
encontrava-se nesta capi
tal a procura do médio Joel,
ora em período de experiên-, ',...

cias no plantel do Inter-

nacional. Chegou-se. a falar

em "vingança" dos lusos

pela transferência de Ore

co para o Corintians, -

PorRoberto Souza Lemos

-- ---- ---:--------...---------_.---------

A TABELA DO CAMPEONATO
ESTADUAL DE FUTEBOL DE 1956

FALANDO SÔBRE 'BASQUEtEBOL .

-Está assim organizada :l

.abela do Campeonato Es
cadual de Futebol corres-

JOEL VIAJOU E VO�TOU
Enquanto esses rumores

corriam, Joel encontrava-se

em Joinville tratand-; ',da roudente ao ano de 1956:
-,

transferência de .clube
da vinda de familiares, já
que o atleta é· casado.

Na tarde de ontem o jo-

no.

c prometendo para a pre-

versus vencedor do jogo
Em Tubarão _ Campeão Blumenau _ São Francisco

d o Tubarão (G) x Campeão
_ Jaraguá _ Mafrá.

seute temporada, novas e

iensacaíonats disputas. To

das as equipes estão apre-

DIAS 5 E 12 DE MAIO

de Criciuma (H)N O T I'C I A S
DIVERSAS

Em Concórdia _ Cam-
o

ConcoI'dia (I) xaeão de

Campeão de Lages (J)

RIO, 9 (V. A.) _ Não DIA 17 DE MA�ÇO
OS mesmos jogos, po

rérn em locais invertidos.

mais será efetuado o amis
toso Vasco x Flamengo -que
estava.: em cogitações para

o dia 20, wisto que nesse

dia O grêmio cruzmaltino de

verá atuar no interior de

São Paulo.

DIA 24 DE MAR'ÇO
Em Joinville _ Campeão

de Joinville (K) x Campeão
de Itajaí (L)

Jogos semi-finais. reca que os catarinenses

fizeram grandes amizades
.mhos reservas no Campeo-:
nato de 56. Conta ainda

em Belo Horizonte com a

E Bl J
I C0m Marco-Aurélio, quem umenau ou ara- . Jogos finais,' partic_iPan-, representação. capixaba. Só

.

,

V d d
.

d P d
- veio do Lira, e alguns nova-

RIO, 9 (V. A.) _ Gentil gua _ ence .or o Jogo o o aysan u, campeão da -existem palavras elogiosas .

A B d d D··
�

E
.

I d pI. . -.: tos,. desconhecidos para
Cd'

.

técnico
x versu·s vence or o lVlsao· specra e 1'0- para os n ....ssos rapazes) ê

, �.ar oso e. o novo
f'" •

,,,,:

I
nos, mas que serao, com

do Bangú, tendo sido con- jogo C x D. issronais. .odos esperam contar na
- <

esforço· e bôa vontade, rea-
tratado 5a. feira.- .:ê!·ta com o nosso compare-

.

.

. - ·!idades em vez de promes-
xxx ?lmento.. .

Punl·dos OS ks do Ho d p'ela Entretanto, pelo q�e sa- � �as. Na equIPe do Lira, pu-

. .crae nve. bemos, aquai ain'da nem se I ú.e�o� a.notar, como seus

F·
.

, l'
.

.

.

C 1 prmCIpaIS astros, Saulo,
.

edera-ça-o Hungara ra a em organIzar o a en-
., .-

, . que Ja era seu titular no

cal e Bangú, do Rio" dando dano para o. corrente ano.
, '"no pasado e eomponent�

'início ao Torneio. Triangu- . VIENA, 8 (U. P.) _ Se·
.

so, eles serão excluidos de Não podemos compreender
da Seleção, porém sem es

lar, do qual tambem par- gunclo informações chega- toda seleção int�rnacional a inércia da F:'.A.C<. Soube-
tal' no melhor de sua forma,

ticipa o Renner. das de Budapest à Agencia até 7 de. setembro proxi- mos que ainda' esperam o

xxx Austriaca de Imprensa, ao mo. Caiendário da Confedera-
.e Aiexandrino, qUe perten-
�\!U ao Caravana, e em

ót:mn. forma. Ainda nõsso

xxx

Em Porto Alegre deverão'

medir forças hoje os COl1-

juntos do Internacibnal, lo·

...-

Segundo se inforl1la 1).0 comissão disciplinar da Fe- Dudas e Toe-roecsiz fo- ção; pergUl1 t:. lTI<?s nós: Pa-

Rio, para o jogo de estréia der:lção Hungara de Fute- lam :mspensos por quatl·o 1'a que esperar? Nunca se
c.onhecido, apresentou o .Li

no Sul-americano de Lima; boi tomou medidas de sus- semanas e não poderão to-; fez tal cousa;' Façam o Ca-
�'a o atleta Prazeres, re

o seleci9nado brasfleiro pro- pensão contra a maioria mar parte em nenhuma par- lendário e comecem. a ,tra-
scr\7a .l1C'� campeonato de

vavelmence. será êste: Gil- dos futebo.ustas dentre a· tida internacaional-até 7 de b.llhar des·de já pelas nos- ./
56 e irmão dé Afonso, que

mar; Djalma Santos, E'dSO!1 queles do Honved, que re- julh0. :las seleções, senhores di-
foi uma grande figura na

e Nilton Santos; Roberto e centemente voltaram a Bu- Babolcsal, Solti, Bu·dai,l Tetores da F.C.F .. \E fi-
• J última temporada. O res-

dapest. e Palicsko,. nenhuma san- qnem certos que já não é
t.ll1te é novigade, com exce-

Szuza, Lantos, Saúdor, ção foi . aprovada contra óOC:!11 tempo.

Bozsik, Rakocz�.,' Faràgo; eles, pois os quatro não Mas' fálemos um poucó
lentes possibilidades.

Budai II e Kotasz ficaram participaram da viagem do do nosso basqueteból. Por Já no' que se refere' ao

proibidos, por 3 meses, de Honved à America do Sul e iniciataiva elogiosa do Clu- Sete de Setembro, não vi·

qualquer participação nas voltaram voluntariamente !_le Doze .de Aôsto, e con- mos· nenhum conhecido, po�

partidas do campeonato para a'Hungria, após a via-I iaudo com a cooperação dos

I
Iém pod.emos afirmar que

hungaro ou em jogoS amis- gem à Europa de stla equi- i Clubes Lira, Univ_ersitário é ,ar equipe que possue o me-

foso na'Hu.n:grià. 1\:lem ais' pe. ..' i e S-ete de Setembro, tivemos', lhor material hUmano. São
I .. . .

.

.

.

Zózimo; Joel, Zizinho, Eva

risto, Didi e Pepe.
XD/

�
.

O Santos, campeão pau-

lista, estará em Porto Ale-

,gre na próxima terça-feira.
devendo à· noite dar com

bate' ao esquadrão do. Grê-

LIMA, ·8 (V. A.) - Os deração Peruana farão o

jogos ellmínatortos pela Ta- pedido oficial à FIFA,' so
ça do Mundo de 1958 entre líc itando autorização para
o Brasil c o Peru, conforme que os jogos sejam efetua

os entendimentos havidos dos à noite.

foram marcados para os
\ Gradim, o auxiliar de

dias 13 e 20 de' abril. Os
Brandão chegou hoje a es

brasileiros jogarão aqui, ta Capital e, amanhã, vísí
uma semana apó� o termino

tará Huarnpani, a fim de
do atual Sulamericano, ao-i

inspecionar o local onde

ficarão possivelmente alo

jados os jogadoras do Bra

sil.

LEMB'RANDO
No sul-americano de fu- ciuma, foi fundada no dia

tebol," os uruguaios nunca 5 de Maio de 1948.

perderam ou· empataram * * *

Os I tricolores do Rio e

São Paulo, Fluminense .:

São Paulo, respectivamen

com os equatorianos. Oito

pelejas efetua-ram os dois

* * *

De 1937 a 1942 o Flumi

nense enfrentou o América

19 vezes, sendo vencido

apenas uma vez, em 193!).

-Cinco empates foram re-"
gístrados.

SUL.;AMERICANO DE FUTEBOL
Em Lima, inaugurando o frentará, de acôrdo com a

Campeonato Sul-Americano nova tabela do Campeona
de Futebol, Jogaram quinta- :. to.
feira as seleções do Uru

;uai e Equador, tendo os

primeiros vencido por 5 x 2. brasileiro dar-se-á na pró-
PERÚ X EQUADOR

BRASIL: DIA 13

A estréia do selecionado

xima. quarta-feira, frente

ao Chile. No mesmo dia, a

enfr.entará a Co-

Sanford acabou com o XV de Jaú
O crack catarínense. San- I pongas, da cidade do mes

ford ainda é elemento de mo nome. Ainda há pouco, �

frente ao XV de Jaú, clube
do toot-.Fande evidência

ball paranaense.

nário da Fazenda

disputante do certame pau
lista, Sl.tI!for4 transformou

se no heroi do dia, mar-

Funcío
.

daquele

i�stà?o Sanford milità atu- cando o empate para minu

i.\lmente no interior, 'como tos após .assinalar o gol

t{;cnic?, capitão e coman- que derrotou o famoso grê
lbate do ataque do Ara� mio bandeirante.

r �

Desde a escúll)a dos tecidos.padrão corte e aca

bnmento ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado

pelos t'xpecialistas responsaveis pela confecção das

roupas Imperial.Extra. Só assim é possivel obter uma'
roupa per:"eita e qu� veste bem.

Pelo érediário do Magazine HoepCike, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

rapazes altos e fo�te's, com I amado:. Fiquem certos que

muita "garra",-mUlto �san-I contarao sempre com o no,s-.

gue" e muita: "raça". Gran- so apoio integral. Para
,

'

des promessas para dias frente, Sete de Setembro,
melhores n� nosso basque- I qúe é' nessa direção que o

teból. Aliás, é· ju'sto que: nosso 'esporte caminha, ape
se (liga que o Sete de. Se" sar da má vontade de al

tembro é um clube novo, guns e da descrença de ou--
I

formado de apenas l'apazes tros.

novos, que sem medirem I Que outros jogos sejam
sacrifícios dos próprios bol- realizados, . são os nossos

I .'

sos, estão procurando fa- votos. ,

zler alguma cousa ,em ibe-j Voltaremos em breve,
'nefíc-iü -do nosso esporte I com'-out;'oS" c?mentál.·ios. --""",!II"lI1r"
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iiliotetia fub:lica doEstreito'
,Nova doação do Professor Medeiro dos Sanlos :

A Biblioteca Pública Mu�

I
tabuleta do bonde, do em rebater os ",seus vene- dições de vida

eco,nômicas
1

niciPlll do Estreite acaba de catálogo do telefone, do nos"..., i e sociais, e criando, através'
rece�er ma�s uma valios� �statu�o d.os F?ncioÍl�-: .rI9 E' um� :�àlidade a

I
da AÇÃO CULTURAL, PO-

uua,:lO de livros.
. I r.lO,s '. E o mteresse uh- ,.Blbhobeca Pubhca do Es-, PULAR, uma das maiores

Fê-la o Professor Medei- lltárlo e premente; i trcito. Os livros vão entran-, campanhas de educação de

ros dos Sarit�s .que, enviou I 2.° - para
, q�e formem�s do, aos pares, às' dúzias ou adultos, através de progra-

tambem ao Diretor daquela I certos hâbítos mentais, às centenas. E a leitura, mas culturais transmitidos

Casa de leitura, a seguinte' para que experimente- por si só, será o bastante? durante 6 horas diárias a

carta: 1
mos certas novas estru- Talvez! cêrca de 200 mil !lIunos es-

195'1 - fevereiro-; 2� turas da inteligência, Foi aí que lembrei-me de palhados hoje em 12 dos 16
Exmo sr. ou, para que po�hamos aJg�. Essa Biblioteca bem jDepartamentos <da Colem-
'Jornalista Acy Cabral, à �rova a� qu� Já pos- poderia, sei,. no �streito,-a bia é nos têrritórios vízí- -- ------.--------,-

Teive ::,t surmos. E a leitura em gota de azeite sobre o pa- nhos da Venezuela e do MISSA DE 70- DIA REUMA'" ISMODI) Diretor da Biblioteca que buscamos não a pel 'poroso, espalhando. do Equador".
•

Municipal ,dg f e i ç ã o informativa centro, para' a periferia, A nossa solução, no caso AIUEUA BRITO LINHARES

ESTREITO mas a substância for- através do 'l'ádio e de outros braeilelro, será lenta, se _(1HSRA DE 70 DIA)
,

Os. meus saudares 'I madora do espirito. Ca- veículos, os conhecimentos deixarmos o rádio à margem A f'amllla da bondos-a AMÉLIA BRITO LINHARES,

I) - Os livrinhos que be ai um pouco de tudo, de que tanto carece o nos- e tentarmos melhorar os co- ',graflece ,) todos que a confortaram por ocasião de seu

aqui vão, em número de.61, segundo a idade, 'a for- so povÇ>. Bastaria que f'Ôsse nhecentos do povo, corno é f::leciménto, e convi.ia a todos os parentes e amigos,

já
/ preench€ram a finaltda- mação mental e o esta- organizado, a exemplo' do nhecimentos do povo, como é para assist.rem a mís sa de 7° dia que mandam celebrar

de, e fazem jús ao d�reito de
I do de espirito do leitor. Instituto Brasileiro de Edu- do, em luta �orpo-a-corpo. em intenção de sua alma, no dia 12, terça-Ieira.na igre-

prestH a outrem, C?�O a
i Tanto podem valer os cação, Ciência e Cultura, . Aqui fico, após alinhavar, a de São Francisco às 7 horas.

Iti:m pr�staram, auxilio d.� I Dialogos, de Platão, a um Simposio semanal, sem, n_est�,s fôl�as, uma suge�- Antecipadamente agradece este ato de f'é cristã.

alta valIa:. Tª,l '�z que �Stl-I
Iliada e a Odisseia, atri- as características que da- tao J,a avalizada por magrn-

vessem até aqui, na minha huidas ao presumivel :

vam, na Antiga Grécia, a fica experiência.
modesta estante, por egois- , lendario grego de Es- tais reuniões. Lá, jogavam a) -, O· organismo que

mo oú displicência. Certo 'é I· mima ou de Quio, como e banqueteavam-se, na se- sugiro, ao abrigo da Bíblio-

que melhor poderão servir I quiserem - HOMERO, gunda parte. Como o jôgo teca Pública . do Estreito,
e o servirão - manipulados ou ainda o Café Socié- está proibido, no papel, e o poderá ser, guardadas as

por êsse organismo, ao pas-: ty Confidencial, do ta- perú custa os olhos da cara, proporções, do feitio do Ins

sal' de mão em mão, respon- : lentoso irriquieto José o "simposio", no caso, que tituto Brasileiro de Educa-

dendo - Se assim fôr o ca- Mauro, cronista que convem receba outro nome; ção Ciência e Cultura, já
so - às' constantes ínterro- - circula nas disputadis- seria uma "Mesa Redonda existente e sob o amparo da

gacões dos que tem fome de

,
simas colunas da pres-

, Semanal'':_' UNESCO, cujo plano e es-

cOllhecimenots. ' ,tigiosa i�prensa cario-,i Assim, a B.ibliot�ca P�bli- tatutos remeto ao amigo;
Lourenço Filho, educador ca e pauhsta; ca do Estreito, dínamízan-

.
b) - Quanto ãutílízação

e sociólogo, lança, no livro 3,0 - lemos para nos dis- do a cultura, seria um cen- da radiodifusão, valem os

"Leituras de Pedrinho e Ma- trair, para descansar o tro de divulgação de conhe- estudos "Educação Funda-
ria Clara", adotado no 4.° espirita das atribula- cimentos. Sem anal mente, mental pelo Rádio", do

ano co afamado e invejá- ções, para nos evadir- em dia e hora sempre o mes- Prof. João Ribas da Costa,
vel COLEGIO': CORAÇÃO mos de nosso meio e �de mo, um grupo de pessoas de- editado sob os auspícios da

DE JESUS, desta Capital, nos mesmos.
i

'bateria assuntos palpitantes PHILIPS DO BRASIL. Dês-
fuma interrogação que, ao' Nesta altura ja en- e do interêsse geral. se trabalho', atentando para
mesmo temp-o" pode ser pe- . tram em exercicio os li- Bastaria um plano e um o Rádio, díss., :O. Paulo Ro-

. remptória advertência, onde Vl'OS de ficção, em ge- l!Umário regulamento, me- lim Loureiro, Bispo Auxiliar

Idiz "Já imaginaram como ral, as aventuras, as �os para dar hospitalidade e Vigário Geral da Arquí- Repr'ese'nlaça-Oseria difícil aprender, se 'narrativas .de viagem. a idéias divergentes que diocesse de são Paulo: "Se
.

não' existíssem livros? ..

" E .aqui, duvida não há,: para guiar a opinião pública tão alta é a missão do rádio .

E mais adiante, o· autor de entram livros como "O catarinense, acêrca de as- - a de ve·ículo (lo bem -, Firma do Rio, aceita representação de se,cos e mo-

"INTRODUÇÃO AO ESTU- Desembargador R u i- suntos como: a) - a for- por que não há-de êle estar lhados, ,e, principalmente de salgados. Cartas para
DO DA ESCOLA NOVA", val",' de Machado Flo-> macão de quadrQs técnicos' a s'e'rviço da instruç,ão e, CA�EIRO - Rua Costa Basto'S, 556 --: apto 201 - S.

respingft estas respo�tas: rence, e "A Vila dos paÇa a indústria e'ativida:_ educação dessa imensa mui- Tereza - D� Feder •. l.

com os livros podemos Confins", do petebista des àfins; b) - o associa-. tidão de patricios nossos
- ---.---- -- -- -----

..

,.

reviver o passado. Mário Palmério. tivismo no meio rural: c) que vivem _ ou melhor:
R E P R E S E N T A N TE, I

com 'OR livros podemos _
- ampliar e. tornar efetiva �eget�m.-: nas. sO'�lbras dda Firma impol'tad:ll'a de ferragens e ferramentas em

I

viajar sem sair de casa. Não conheço nenhum tra- a assistência médica ao po- I<rnoranCla nas trevas o' f:,
- PI' ,. -

sem os livros, cada ge- balho que cure das. "regras vo; d) _ seguro dese�pre- a';.alfabeti�mo"? .

ao alIO,
.

procu_ra repr,esentante, a base de comlssao,
_

S
'

t
' l.. ,ara orgamzar suas vendas em FLORIANO'POLIS. Exi-

ração teria de redesco- psicologicas 'na formaçao go; e) - modificação do em ou ro Justo e opor- h
'

,

d " t
.

t'
ge-se con eC1ment03 do ramo e bons contactos com a fre-

brir' qU'ase tvdo quanto das bibliotecas priva as. critério de- provimento dos uno mo IVO
'

�

'R t C
' . .

.

. f) t' M d· d S t
g'uesla, espos as vara alxa Postal, 7.384, mdlcando

os antigos já tl-ves'sem �ei, isto sim, que a posse cargos públicos;, - u 1- e elros os an os t· d' f
' ,

'I S-..

h d
.

C' t 'b'
Ton es e' re erenCHiS, se pOSS1ve em ao Yaulo. .

pensado, fisica" que se aVIZll1 a o lização da radiod1fusão na OTIl maIS essa con rI Ul-

.. , ,sem os livros, não"sabe- p·razer sensual, é um-prazer campanha de educação das ção, atinge a 2019, o núme
.

r�amos dos acontecimen e o maior motivo de não massas; g) - dar p.referên· 1'0 de livros doados, até ago-
.

,

tos de outro� tempos:, poucas pessoas que adqui-; cia ao ensino técnico-pro- ra, à Biblioteca Pública do

II) - Meu caro Acy, vo- rem livros, principalmente fissional. Esireito.

cê, forrado de mansidão e quando volumosos e bem Nessa tarefa se um gru-

de p2l'sistência, ao contrá-
I
enc�dernados.. A essas bi-, po d'e umas 20 pessoas, tais 1rio dcs Generais Romanos, I bliotecas dever-se-ia dar o como �rofessorés, escritores,

desfraldou tlm .lábaro que, nome de "Vitrinas".' I médiéos, juizes, jornalistas, .

emb'J"a de conquista, preci- Êsse gôsto ou "mania diz 'etc., COlwo!.:ados por ess-a I

sa agital'-se, ao sopro de mais c'om a posição social entida,de, sob a bandeira da

ventos vários, sem, contudo, .

que com a idade. Esta apa- ,'Biblioteca Pública do E,s

perder de vista o "norte rece' ,na adolescência, em Itreitq_, empresta.r as luzes

magnético" - a difusão dl;l-I (Jlte a posse fisica de um vo- do saber e da experiência
cultura, na convicção de lume parece significar R-' no debate, teria o nosso

po-lderrotar o seu grande inimi- posse mesma do' conhecime� I vo, através de irradiaçõe�
go -.- a ignorância, qUe bas- ; to que êle traga nas pag�-I sem�nais, argu�e�to e exph LU
tas vêzes se oculta sob a' nas. A posse -dos conhecI- ,caçoes para dISSIpar suas �

.

CHpa da mediocridade. I mentos pode ou não coin-

'I
dúvi'das, que nã,o serão pou-

.1' 1
Outros, muitos outrós, te- cidir com a posse do livro. cas., .

rão trabalhado -
.. e muito

1

Para muitos, não importa A Biblioteca serviria de PROT.NJEX
sem dúvida, ,para que êsse' que coincida, que se tenha nuc1eo e os convid;:tdos en-

fi:; Hertape 1?
magnífico e nem sempre' lido a obra, 'que s,e tenha I trariam com a colaboração,

I I . . Outros produtos Hertape':bem compreendido 'ESTREI- ,meditado sôb:t:e ela, repen- mas o rádio assumlr1a pa.,

TO tives'se uma Biblioteca. I
sado o que nela esteja im-I' pel relevante, ao l'evat,. até, BJi;RNOL. SULFINJEX e

. POMASULFA
L01g'll de mim a preocupa- presso, desde que o volume cada casa, uma vez por se-

........
çi\o, menos ainda a inten-I esteja ao alcance de suas mana, o resultado da expo

ção, de exaltar o seu grande mãos e no campo ,de "flirt"
I sição, da sugestão ou dl:l, cri

esf�rço. e abne�a�ão,. apena�1 (:-:; ileus olhar�s, �li na �s- I
tica f.eita pelos. expoentes

)lU ll1tmto de d1mmulr o dos tai1te. Nessa Ilusao, mUlta' da CUltura catarmense, nos

,uem<Jis,· I gente boa se compraz, mes-: "ife:rentes .campos do sa-

Se, da Proclamação da Re- . mo depois, muito depois da ber. 5 5 HP" I
pública, dizem alguns his-' "r.olescência: . I Não seria uma "escola de , "

,_ 'gaso ina

to!'iadores (Em não concor-I, .
Para os que cedem aos alfabetização", nem um cur- '-O11ft n.o PQtan6 • 5to. 11 HP "

'do), não houvesse participa-' apêlos da biblioteca, o li-' so de "extensão universitá- � .'Ros�stQ�I":a.. LTDA. (- lliffi't 35 HP
do Deodoro da Fonseca, I vro pode ser um ornamento I ,Iria", 'antes um "Sistema Proço80r6odeGorouno.67.C,P.
talvez o grande sonho 'de' da sala ou do escritório, co-I Educativo Ra diofôdnico", ug. T.', 208-PONTAGROSSA 50 HP
Silva Jardim ·não fôsse, ho- I

mo um belo jarro ou uma" mais ou menos no moldes" Cat. do Poron6
.

�! 84 HP
je, a esplendorosa realida-

I
estatueta de terra cota. E I, da, ACCION CULTURAL ATENÇÃO! -

GR'UPOS GERADORF.c "P E N' T -,

de que é, Da Biblioteca Pú: ha quem diga, principa.lmen POPULAR, que dirige e Vende-se uma' boa casa,

.

.

.

'

,., - ' A'
.

blica do 'Estreito, se não 'te entre as Damas. qUe dor-I man�ém às "Escuelas�adio- sita à rua Matos Arêas, n. 1 L!. Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos -

-: Com
Cabral Teive, não precisa- mem ate meio dia, que o I fônicas", na Colômbia. In- 511, no Estréito, a tratar: motores DIESEL "PENTA", parti<ta elttrica - rqdiator -
ríamos daquêle .

T�VE,Z, "livro dá à casa um ar tão forma-nos o Professor Pau- com o sr. Aristides Borba, I f
�

porque seria certo, bem cer. intelectual! ... " lo de Meneses Mendes da em Biguaçú.
iltros - tanque de oleo e âeJ;Ilai� pertençes: acoplados dire-,

to, ela andaria engatinhan-I Nesta desalinhavada ex-
t

Rocha, presidente do Insti- damente com flange elastica á Alt0rnador de voltagem _.

do em desaguisados esfor- plieação está dito porque
I
�utQ Brasileiro de Educação, CA�aços. J ! envio à BIBLIOTEpA MUNI Ciência e CuU,ura' (IBECC) trifásicos 22 O Volts - com excitador _. 4 cabos , para

Tôda esta conversa fiada CIPAL DO �ESTREITO' - Secção de São' Paulo: \:' ligação e quadro completo de contrôle; todos conjunt,Js estão
eu a fiz - creia-m�- para obras que vão do sério ao' "Data apenas de 8 anos a P aLI "t I f
lembrar que a motivação

I

fútil, do simples ao comple-
I
notável experiência" .desen-

l'ocura-se uma casa para assent os soure ongarinas prontos para entrar em unciona-
família pequena. _ "-

para a leitura é de ordem � xo, do positivo ao metafísi-
'

volvida pelo Padre José Sal- Tratar a Rua'Si-lva Jardim '
mento.

muito pessoal, e, ainda na
r
co, algumas das quais não t cedo, na sua admirável pa" 221 ou pelo Telefone 3149. REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

mesma pessoa, muito vária-�se ajustam, aparentemen-I róquia de Sutatenza (Co-

m
'"' A N

vel segundo as circunstân-
I

te, a uma biblioteca popu- lômbia), disputando para a ARMAZÉM � T A G-A T A R I N A

cias. Parece, no entanto, I lar. Leio os livros e passo-os' civilização, cong,regá ndo Vende-se. um, com ótima MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias
que lemos �ara três coisas I adiante, s,e bons, para �ue ,uma população. d�sp�rsa pe- I fr�guezia, sita à rua BO-I �"1

Rua _:;alda.nha Marinho, 2 _'_ Enderêço telg: "P .R I M U S'\
fu'ndamentals: I outrem deles se aproveIte, las encostas 1l10Sp1tas dos i calUva 73. !:ii, .

-

1.0 _ para que nos infor� se ruins, para que outrem,! Andes Colombianos, nas I PrE!ço de ocasião .. Tratar.IU
•

eX. Postal, 37,-' Fone 3362- FLO�IAN(JPOLIS I
...roemos, coroo'no·c·a;so da' '''julgando-os, 'coadjuve-nos

I
mnis . rudimen�a,res con-, ,!la· ··mesmo,· iiVª�'r::.:::!E!ªªp.=.IF-1r::±l@êélr=ir#l_F-Jr.::aªr==:lr='3r:,?

Para combater ràpldamente dores
nas costas, deres reumáucas,' levan
tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteiras, dores de cabeça,
resfriados e perda de energia causa

dos 'por disturbios dos rins e da be

xiga, adquira. CYSTEX na sua far
mácia, ainda hoje. CYSTEX tem au

xiliado milhões de pessoas há mais
de 30 anos. Nossa &arantla é a Rua

maior proteção.
, •••••••••••••••••••e.()

o habito não faz o monge, mas ocustúme no

tecido. terto e corte perfeito define o cidadão prátí-
co e elegante.

' .

As roupas ImperialExtra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.
,

'

O Magazine Hoepcke vende pelo Credíárto es

tas ótimas roupas..

'EMPREGADA
Precisa-se de uma bôa

empregada só para cosi
nhar, Tratar à rua Salda
nha Marinho, 127. Paga-se,
muito bem. ..-- 'I

o mais antigo diário
Santa Catarina.
Leia e assíne -,

....,..__............v-�J".."VVV"

de

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

REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC..

_
Ffrma importante, fabricante e importadora .exclu

s.íva de marca nortearnerícana afamadíssima, procura
REPRESENTANTE: comprovadamente relacionado com

todas as casas revendedoras do ramo no Estado. Será
dada preferência a firma que disponha de viajantes, pró
j: rios, Cartas contendo informações amplas, relação das
representações atuais .. e referências no Rio à Caixa
Postal n. 1375 - Rio' de Janeiro -

.

---------_---

o "ESTADO

, Motor idear para ba:r:cos de recreio e para outrcs barcos simila
res, além de explendido para metor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, indu�ive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imedü:lta, nos �eguintes capacidades:

8C -,HP Diesel

"

, 80 HP "

103 HP "

,132 HP "

(direita e eliquerda)
" "

" "

"

•
,.

--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, Donríngo, 10 de Março de 1957

•

DR. A.nrONIO GOMES DE
3, 17 e 31 - domingo Farmácia DO 'CANTO n. CeI. P. DemoroALMEIDA

E D I T A L 10 e 24 - domingo INDIANA R. 24 de Maio, 895'
""'7 ADVOt;ADO _'

- /

'I Oservíço . noturno será efetuado Pelas Farmácias DOEscritório 'e Residência.
Av, Hercilió Luz, ló IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL, TAXA 'DE LlM' CANTO e INDIANA, situadas às ruas CeI. Pedro Demoro,
Telefone: .�34C.:._ .__,�,_ PEZA PÚBLICA F CONTRIBUIÇõES ASSIST.tNCIA 1.62.7 e 24 de Maio, fl95.

DR. HÉLIO DERRETA SOCIAL E PLANIFICA'ÇÃO ..MUNICIPAL)i A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
M É D I C O Exercício de 1.957 via autorização dêste Departamento.

E ?rttopedia e T2raumatodlogpia " De ordem do sr, Diretor do Departamento' da' Fa- LUIZ OSVALDO d'A.CAMPORA·x-in erno por anos o aVI·
, .. '�

lhão Fernandino Simonsen da zenda, torno público que, durante o corrente mes, s.e Inspetor de Farmácia
Santa Casa de são Paulo. I procederá neste Departamento, a cobrança dos impos
(�erviço do P�'of .. Domingos

. .D.ê' t
cos e taxas acima Menciona?�s, independente de aviso,

fme) - Estag iarto do. Centro .ie referente ao corrente exerCICIO.
Ortopedia e Traumatologia e do. ..

Pronto Socorro do Hospital da'
,

Píndo O �razo acima, os Impostos e taxas serão co-

Clínica de São Paulo. t orados acrescidos da multa de 20.%.
(Serviço do Prof. Godoy Moreira) Departamento :'Ia Fazenda, em 10 de março de 1957.
- Médico do Hospital de Cari- W.. D'Alascio

'

dade de Florianópolis. OLdal'Administrativo .

--000--

Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu·

, blicados, não !lerão r!e'lolvidoe._
A direção· não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos a1'-

DR. ANTONIO HAl'ISTA tigos assinados.
JUNIOR

.

INF()h,,�.....OES UnTS

CLíNICA ESPECIALIZADA DE O leit('r encontrará, nesta eo
.

CRL\.NÇAS luna, iJ:l,t'ormaçõea que n.;lcessit8

Consultap das 9 ás 11 horaa. diàl'iamente e dr imediato,'
Res fi Cons Padre Milruelinho, ORNAIS T�lefu:le

12.' . AO �G'8tadto .• "

......
" • . • •

12'��;,,aze a •••....••••.••• .

.

Diário :lt\ Tr.-"e 8.579
Imprensa Ofic:i11 _....... !.f18'
HOSPITAm

Caridade:
(Prcved�r) ...•....••...• 2.S1� MINISTÉRIO:VA AGRICULTURÁ \

(Portaria) •....•.... :... 2.031' SERVIÇO FLORESTALNerêu Ramos............ 3.831
DELEGACIImitar , .•...•. ,.. &.16í .

A FLORESTAL
!:ião Sebastiâo (Casa d. R'_;�GIONAL
Saúde) 8.153

"ACORDO" COM O ESTADO DEM!lter:1idade Doutor Cu-
los Corrêa 1.1�1 SAN':'<\. CATARINA

<:IIAMADOS Uk· '.

I
A V I S OGENTES

Corr\o de Bombeiro", ...•.
UI:! A Delegacia Florest�l Regional,Serviço L�z (Raclama- 'dções) •.••...•.......•.• 2.40.... no sentI o de cüibir, ao máximo poso

Po!icia (Sala Comissário.. 2.038 livel, as queimadas e derrubadas de mato, afi� de impe-Policia (Gab. relegado).. 2.694 dir d t f 't � . '

COMPANHIAS DE
os ageS rosc>s e elos economICOS e ecológicod que

TRANSPORTES acarretam tais práticas, torna público e chama a 'ste:::-ão I
���Ji'r�' ·ó�· ·3�i·::::::.. �:��ri de todos os proprietários de terras e la�Mdores e� �e-

'1
Panair ...•..•••••.•.•••• 15!,;3 ral, para a exigência do cumprimento do Código Flo�es-
r�:i1: Ú;e�":::::::::::: �::�� tal (DeQc� 23.793 de 23-�1 .....1934) em todo o Estado. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Réhl .........•..,....... U'1'7 EIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

.

C O N V O C A ç Ã O��T�iISava;J 2.300 Nenhum '<)ropl'ietário de terras ou la,vrador poderá CONVOCAMOS ,os srs. Acionistas desta Socieda-
Ln 2.021 ,vroceder quefrúada ou 'llerrubada de mato sem solicitar, e'e a compareeeren� à Assembléia Geral Ordinária a

'CASA
Magestic •.•.••••..••••.• 23·.2147�. 'om antecedência, a necesGária licença da autoridade. I e�lizar-se no dia roo ele março de 1957 às 9 horas no E's-Metropol ..•••.•..••••••• fItI' ,

La Porta "...... 3.32: ores a competente, conforme dispõe o Código Flores-
.

critório desta Soci�'dade, em Urussanga para delibera-
Cacique " '.449 tal em seus artigos 22 ,e 23, resrectivamenteJ estando os 1em sobre a seguinl�

,

Médico, peq. família; 2 filhos maiores, procura alu- �:�t:l:l:::::::::::::::::: :::�! nfratores S ti jeitos a penalidades.
.

bar casa Cf 3 dormitórios. Oferta à Dr. S. Hoffmann, ldeal ......••••••..•••••• 1.61111 REFLORESTAMENTO
Caixa Postal 425, aLI Hotel Lux. �R'l'REITO . Esta Repartição, pela rêde de viveiros floresta'is, emOIIQu. .. '... ·H

c·ooperação, que mantém no Es.tado, dispõe de mudas e

lem�nte� de esp.é�ies florestais e de ornamentação, para
'ornecimento aoR. agricult<lres em geral, interessaJos no

efloresta�ento de suas terras, além: õe prestar. toda
,.rientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
Idade da ohtençãe de empréstimos para' refiorestamento
1'0 Ba�co do Ifrasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os ,futeressados em' assuntos florestais, para a
, lbtenção de maiore� esclaTecimentos -e requererem auto
rizaçã{) de licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se,.iLs Ag-f\ncias Florestais Mutlicip�is ,ou
diretamente, 8, est.!1' .R-2partição, situada à rua Salltos
Dumollt nV. 6 elJ1�1�Hanópoli8. . .

}' Telefon&-: 2.470 - Caixa Postal, \ 395.
F�nderêçõ 'telegr,áf[co:

. Ag}'il!i11la - -Florianópolis ..����-���������'3. C.
.

INDICADOR PROFISSIO.NAL
. M it D I C O 8

"A D V O G � I) O S'
UR. W 4..LMOR ZOMEH vit. oi uLlu PAUPI1Z' .

GARCIA j"ILHO
nR. JO'S€ .M.I!:DElUOS

lJiP!OD!udu 1)(:.lil l' acutoude NIl; �x ·lI11:eCIlO u':" �U� ô;. �r(Ual:.K
eicnat de �dicina da Um�er· � ",,,rvi�J de gastt'o-e1t'�'UIO"la VlEIRA

sid ..de do Brasil tia ;:;anta GaBa do �íu de Jeneiro - \DVOGADO -

6'1.lnterno por concurso dIA :lia- r Prof, W Herardmelli). Caixa Postal 160 - ltaJII' -

ternidllde-Escola
.

t;x.inte;no .uu tiuSPlf,II1 �ater- ';anta

CrrH
.....

(Serviço do Prof. Octávio Ru- muace V. Arna rat.

lJ'
.

CLARNO G.i1rlgues' Lima) DOENÇAS JNl'ERNAS
J!:x-interno do Serviço de C,I.rur.- Co raçào, Estõrv,,,go, Intestino, " GALI.ETTI
ira do Hospital I. A. �. E. 1. C. rígado e vias biliare ... Rins.

�. ADVOGADO _

�

do Rio de J.'melro oonsuttõrío: Vitor Meirelel 21.
Médico do Dospltal de Cal'idade Das 1� ás 18 horae. Rua Vitor Mei=eles, 60.

e da Maternidade Dr. Carl"s �esidênci�: Rua hocalu .... 10. FONE:: 2.468' ,

Corrêa F'one: ô45i1. Florianópolis -

ÜOENÇAS DE SENHO"lAS -
---

t'ARTOf'l -. OFERA(_·DES DR.' CONSTAN'nNO,
Cons: -Rua João Pinto n. DIMATOS

16, das 61,00 às 18,00 horas. MÉIJlCO CIRUltGlAO
Atende com horas marca- I)oenças de Leahoras - 1'artu..

__ upén,çóes - _Viali Ulln�tla.das ;- Telefone 3035.
Curao ue aperl'Hçoam�ntJ e

J:tesidência; longa prática nos Hospitais d.

Rua: General Bittencourt n duenos Aires. " l'101.
-

CONSULTORlO: Rua ",e IP�
Telefone: 2.693. ;:;chmidt, IIr. 13 {sobnwoj. MUNE

3õ12. 18 "

l:l.ORAltl0: das Ui á. ..0-

ra�el';dência: Aveqida Rio 8r.an

co, n. 42.
Atende c:hamadoa

'felefone: - �296.
__,,;o...-__

Deformidades congênitas e ad

quí rídas - Paralisia Infantil -

Osteomielite - Traumatismo ..:.

Fraturas,
--000-

Consultas: Pela manhã no Hcs

pital de Caridade, das 15 às 17 e

30 horas no Consultório.
Consultório: Rua Victor Me i

relles n. 26.
Residência: Av. Mauro Ramos

- 166. - Tele. 2069,

-//-

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAl,

Ezpecialista em mo lêscías de
Senhovas c vias urtnártas.
Cura radical das i nt')':ções

agudas e cronícae, do aperelno
geuito-ur inâzío em amoos OD

sexos:
Doenças do aparelho Digestivo

e do sist sma nervoso,

Horário: 10% ás lli e 2'h. ás ó.

Consultório; R. Tira�entp.s. 12
- la Andar -- Ii'o ne : .3246,

'

Restdê-icia: ' R.. Lacerda CO.J.l:.
tinho,-13 (CháéarR do Espanh.a[
- Fone; 3248.

DIt 3. 'LOBATU .

FILHO
Doenças do aparelho fellplutór�o

. TUBERCULOSE
RADIOG'ItAFIA � RADIOSCOPlA

»Ó: DOS PULM,OES
CIrurgia do Turas

Formado pela Facnldatle Nac�••-

I de Medicina,
. Tis\olugj,'ta e

��Iüoclrurglão do 1I1l6pltaJ .Ne-

rêu Ramos
Curso de especiali1:ação pela
S. N. T. Ex-Interno e Ex-alisl.
tente de Cirurgia do Prvf. Ugo

Guimarães (Rio).
.

Cons.: Felipe Schmld�, 18 -

'o ne lISOl
Atendo em hora tmlrcada..
Res : - P.UL Est",vea Junh.!.,

II _. k"OT'lA: Y..:JtQ.
.

DILEWÃl:ii()'8CHABFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes MachadO', 17.
. Horário das Consultas -,
das 16 às 17 hOl'as' ·(exco:.O'
aOí" �ábados).

Resi,d�ncia: Ruã':MêTiü e

Alvim, 20 .- Te!. 3865.

DR•. NEWTON
D'A\'ILA

CIRURGIã GERAL
Doenças de Senhora. _, Prncto...

logia - Eletricidade Médj,'a
Conr'lLtMio: }{ua Vi h.t !l-lei·

relt!s n,' '2'8 - Telefone� 3307'
Consultas: Das

.

15 h",ra. ew

diante.
Residên-:la: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n•.71.

DR. HENRIQUE PRISCO·
PARAISO
l\1�DICO

Operações �,Doenças de S,,·
ohoras - Clínica -de Adultos.

Cursq de E"peeiaJização no

H08pit�' dos Servidores do E�

tado.
(Serviço do Prot. "'Mariano de'

Andrade).
.

Consultas' - Pela manhã no

aoapit'l! de Caridade .

.\ tarde das 15.;;� hs. em diau
te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2713!i.
.aesidência - f:ua Preslaent",

CoatiLho. 44. Tel.: 3120.
--- ----_.... - ...._---�.--�-

CLINICA
de

oL!:IOS -- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
:r'ONSECA

Chefe do Serv;.;o de C,TURl·
�O do Hospital ue Florianópoli�.
Possue a CLINICA os APARl!,·
LHOS MAIS MODERNOS PARA
'l'RATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIAr.IDADE.
Consultas - �:ala manhã no

aOSPITAL
À TAlWE - daa 2 U8 õ-

..20 CON&ULTóRIO - Rua do�
[LRl<'" }

.

na. 2
R ...... .:DJtNC!A - Felipe Scl:!

miqt nO. 11'3 Tel 2il65.

..-----.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA-
lU:D1CO, .

J!:SPECIALISTA EM OLHOS
)UVIDOS, NARIZ ]:i} ::iARGANTA
rRATAMENTO 'E, OPERAÇõES,
:nfra-Yermelho - Nebulhlaçio'-

Ultrs-8otn
"r.,-,atamento de slnulllte _em

operaçio)
Anglo-l·etlol.lsci3pla -' Receita de
OC!llo8 - Model·nC. "qulpamento
1e Oto-Rinolarlngololt1a (in",,,
_ 00 Estanu,)
H'orãrio das 9. às 12 horal e

das 16 às 18 horaa.
Consúltório: - Rua Vitor Mei·

"eles 22 - Fone 2676.
kes. - Rua São Jor,. 10 -

r&ne 24 21.

. URA. WLADYSLAVA
W- MUSS1.

-
.

DR. ANTONIO DIB
. MUSSI

-

M�DICOS _

CIRURGIA CLíNICA
"ERAL-PARTOS

f�ervi�o "ompleto e especiali
lildo das l!lOENÇAS DE SENHO·
RAS,. com modernos método,. de
diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOFIA - .1IISTERO
SAT.Pli'l'GOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
It'láloterapia por ondas curtas

EI�trocoagulaçíío - Raiu8 Ultra
Violeta e Infra Vermelho,
Sonsultório: Rua Trajano, n. 1,

tO andar -, Edific1.0 do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 hor_. -

[\1'. MUSSI.
nas 16 às 18 horaa - Dra,

\1USSI
}{I'sidência: Avenida Trom-

1I0wfiky, 84.

DR. ANTONIO MONIZ

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
que interfem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A venda de�tas excelentes roupas é feita pelo
CrediáriO' com facilidades, nesta cidade, exclusiva.
mente pelo Magazine Hoepcke.

ATENCÃO
•

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
2m côres, para diversos fins.

End: DENTAL SANTA Al'OLONIA
F]or:anóoo]is - Santa Catarir:a

Rl;a: Tiradentes. 20

---------------------- -------_.---� -----

[xprBSSO floriaoópolis�ttda.
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABITUOU A SERVIR-SE ·DA FROTA

AMIGA DO EXPRESSO FLORIAN óPOI.IS P�R.N O TRANSPORTE DE
VOSSAS CARGAS E ENCOMEN_DÀS 'DE BELO)l'OOIZONTE, RIO' DE JA
NEIRO, SÃO PAULO E CURITIBA, IN0IQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS CARGAS DE PôRTO ALEGRE ONDE
DISPôE DE AGÊNCIA MONTADA PAltA BEM VOS SERVIR:

'

ENDEREÇO: Rua C.:>mendllidor AZBvedo, 64
Fone: 2-37��ª. (Atende Rio,mar)

da
Professôra MAHIA MADALENA nE MOURA FERRO

Equiparado aos programas dos Grupos Escolares,
. �1'lantertdo ainda o curso Pre-Primário e o Preparatório
'a Exames de ADMISSÃO aos Ginásios.

.1 MATRíCULA para o ano letfvo de 1957 "-
esquina I

,
Todos' os dias úteis a partir de 1° a 20 de fevereiro,

I no horário. das S às 11,30 h., mediante pagamento de
jóia e primeira, mensalidade.

iR Direção, à

------__ ._--

A HORA DO

TONICO ZENA

\0 PRIMEiRO SINi" ')E FRAQUEZA, TONICO ZEN,,\
J.. ..JUA MESAI

OITO FRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas' e Fisica
R. Cristovão Nunes Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

Vende-se
Por motivo de v;agem, e pí'êço de ocaSIao, u'a má

quin:l .de costul'a, de pé,_Alemã, marca "Angela".
Vêr e tratar à Avenida Rio Branco, 67.

•

"A Soberana" Praça 15 de novembro _-
_

t'ua F'elipe Schmidt

/

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARfN1i

Departamento de Saúde Pública
PIa n t õ e s d e F a r m

t á

c i a s

M J!!, S D E M A R ç O

2 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Cons. Maf ra

a _ domingo Esperança Rua Cons. Mafra

9 - sábado (tarde) Nélson Rua Felipe Schmidt

10 _ domingo Nélson Rua Felipe Schrni dt

116 - sábado (tarde) Moderna Rua João Pinto

17 - domingo Moderna Rua João Pinto

I 23 -.,.- sábado (tarde) � si(;., Antonio R. Flp. Schmidt, 43

24 -. domingo .
Sto. Antonio R. Flp. Schmidt, 43

30 - sábado (tarde) Catartnense Rua 'I'ra iano
31 - domingo Catarinense Rua Trajano

O· serviço noturno será' efetuado' pelas Farmácias
sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipé Schmidt,
43 e Trajano.

,_1

ESTREITO'

O Magazine Hoepcke é o dístrfbuidor exclusivo
destas excelentes roupas na cidade.

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

Estas famosas roupas, são' de venda exclusiva
do Magazine Hoepck.

�_...... '_...._ ..... .a
·'1"it,·

Viagem' com segurança
e rapide·z·'

80 NOS CONFGf{rAVEIS MICRO-ONIBUS DO
--

'-{PIOf {(SUL='BIlISILlIIO»
iFlorianópolil - Ita1a( - Joinville - Curltibl

.

• _ ..�
. .s-

.

, ....._r �. -,"1....
�j �_·..;r1ll."�""'tlL......a... � '1'•• ,.-:...___ l�

Age'"nela· .l1.UIi�DeoQoro e.quina d&
• Rua TenentelJ:8UvaJó

SãoCurso Particular� José

DR. OSN Y LI,SBOA
CIRURJJ;IAü-DENTISTA

Atende diáriamente no períodó da manhã e 2.a, 4.a
e 6.a a partir das 18 horas.

.

Consultório - Rua Vidal Ramos 19.

Terreno' no Bairro de, José t!1endes -

-

Vende-se, na. rua São Judas Tádeu, um lote mediu
do 10x27.

'Tratar à Av. H-'.lrcilio Luz nO 22r.

Cerâmica Urussang8. S. ft.

ORDEM DO DIA
Leitura di"lcussão e deliberação sôbre o Re
latório d:'i Diretória, Balanço, Conta de Lu
cros e I'\'l'das e Parecer do Consêlho Fiscal,
relativos

J

RO exercício de 1956.
2.-0 - Eleição da Diretoria, pa�a o período de ,1957

a· 1959 e fixação -de se'us honor�rios.
3.° - Eleição 'G0 Conselho Fiscal, para o periodo

.de 1957 R 1958 e fixação de seus honorários.
.

AVISO
Levamos ao c(,Jll1flciment� dos nossos Acionistas que

se acham à disposiç.iío dos mesmos, no Escritório desta
Soeiüdade, em Uruss:mga, os documentos a que se refe
,'e o artigo 99, do Dl':"I'eto Lei nr. 2627, de 26 de setembro
oe 1940.

1.0

Urussanga, '18 ·�e' fevereiro -de 1957 '

Dionisio Pilotto � Direto}" Presidente
Dr. :lovell.l1(:) ·Sav'.i ---nfretór Coniki�c(aí

F_

A�gelica T. rl.e Carvalho Diretor 'G�rente.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,\

EDITAL DE _(ONVO(AÇÃO�
SI�m{;ATO 1)08 ARRUMADORER, DE FLO

RIANóPOLIS
RU2. Conselneiro Mafra nO 25 -- 10 andar
ASSEMBLtIA GERAL ,ORDINÁRIA.

'I

!

._

/

/

r
·L

"

;

v
'

EstabeleeimentQ._ "A' MODELAR"

Trajano, 33.

Exposição e ven�as
------�--------��-- _-

..----.-·------__._._..._=_.··· ,__� r ----

-:-- _

Reunião. de Paises·Ame
ricln'os para· debaler
,sobre c8iunismo

RIO, 10 (V.A.) -'- Estu

dantes, operários, militares,
profissionais liberais, ascrí
tOl'ES de todos os países da
América Latina reunir-se
ão, em Lima, nos dias 10, 11,
12, 13 e 14 de abril próxi
mo, para estudar o proble
ma da infiltração comunis
ta no continente.

O referido - que será .«

tercei-ro, desta natureza -:

tem o patrocínio da Conte
ieração Interamericana de
Defesa do'Continente, cria
:la, no Rio, em 1955.

AGENDA

uma' apreeraçao sôbre a si-'

. tuação da Guate�ala após
a queda "do arbenzismo. Por

fim, no capitulo destinado

às Medidas para Liquidar a.

Ameaça Soviética, será apre

�iado: a) medidas para evi
tar à intervenção soviética;
1) medidas para fortálecer
rs instituições democráticas
lOS países latino-amerfcanos
� c) medidas para elevar o

.

nível de vida dos povos, au-

�entando a produção agr�
iola e lndustrtal.

-

APELO AOS

voe·
250 lo 'de' desconto*

.

iA Confederação Intera- TRABALHADORES
mericana, através do seu sé- Na convocatória expedida Iéretar ío geral, situado no às diversas

.

entidades, a I.Méxicc e dirigido pelo "lea- í' f d
-

I t
.

I,-,on e er.aç�o. n ernaciona

"der" democrático Prieto faz um histórfco dos congres
Laurens, está expedindo sos anteriores bem como da '

convites para o conclave a
situação interna dos diver-j .

tôdas as entidades operá-
s<;),s paises do. continente

T'rtas agricolás "estudantis e blcom relação ao pro ema co-
I'Pelo presente edftal ficam convocados todos os intelectuais.

-

.

munísta,
Assoníados €m pleno 2'ÔZO de seus' direitos sindicais 'pa- Da Agenda constam três Assim, a cérta altura,
ra se reun irem em As�embléia Geral Ordinária, no pro- itens principais: 1 - A após assinalar a situação de
:' imo dia 21 'do corrente as 8 horas, na séde deste Sin- União Soviética dirige o mo- crise dos partidos comunis
ó

ícato, para tomare-i conhecíment« e deliberarem sôbre vimento Comunista Interna- tas diz a Convocatória __

a seguinte ordem aO" Dia. \ \' cional; -2 � A Intervenção "E; à luz dessa nova situa-
I - Relatório ii S�I: apresentado pelo Sr. Presidente Soviéticã na América Lati-

ção qUe a Confederação In
no Sindicato, que r;�ll13tam o resumo "dos principais acon-' 'la; 3 - Medidas para li- ternacional de Defesa do
lecimentos do ano dE; 1956, o. Balanço do Exercícío Fi- luidar a ameaça soviética. Continente, 'em seu Terceiro
nanceiro : o Balanço 'Patrimonial Comparado e uma De- No primeiro' item, cons- Congresso, deve ajustar e
monstração Especial da Àplicação do Imposto Sindical, .arão discussões sôbre: a) modiflcar seus procedimen
.udo em confcrrnio a-Ie com o Àrt. -551 da C.L.T., combi- ) comunismo internacional tos para combater a pene
nado com ,) Art. 14 da Portaria Ministerial fio''884 de .m teoria; b) a 'URSS é' sua tração do comunismo na

-

5-12-1942.
_ politica .de imperialismo � América Latina.

2
-

- Parecer do CON�ELHO FISCAL sôbre as eon- '�volução mundia�; c) me: Fazemos um. chamamento _

tas do exercício do -ano anterior. tidas de penetração e, domí 'êsDec:al aos trabalhadores
De acôfdo com a .alínea "B" do Art. 524 da C.L.T., rio da União Soviética nos manuais e intelectuais para

.

s s
I

deliberações sôbsr: a tomada e aprovação de contas da iaises livres;. d) o estado
que meditem sêbre a imporJire .oria serão fEY];:: por escrutínio secreto. itual do movimento - expan- tãncia dás sugestões que fá-

No caso de nê.o ] aver numero .Iegal para a realiza- sionista soviético., Do item
zemos nesta Convocatória,

ção na Assembléia ora eonvocàda, fica marcada outra I de número 2, constará o
se juntem ao nossomovime�

nara l·(üml) hora r.pós no mesmo local, o que se reali- exame :d� penetração comu- to ,q.ue tem-como único obje-zará com qualquer n'ui'hero ·de Associados presentes. iista na Argentina, Brasil, tivo ;eiviadicar o.. amor de
Florianópolis, '7 ie Março de 1957 ;:;hile, Costa Rica, México, nossas natrias e levá-las

ANTONIO HE OLIVEIRA - Presidente.
.

Peru- e Uruguai além de
por um caminho de constan-
te� superação 'a'té a"'reàljzá
ção de seus destínosr.e tam
bém-aos setores indust;iais,
comerciais, bancários, etc.,

. para que apresentem seus
ponto i de v.\Sta sôbre tão

importante assunto",

...no Barriga 'e�de
o peitilho' verde dos valorosos' solda?os do

Império, que popularizou, os catarmenses,

inspirou -tambérn êste" vôo-homenagem da

Real-Aerovias: o "Barriga Verde'"! Viagens
.
diárias pará Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr.

to Alegre em confortáveis Douglas DC-� com
.

25% de 'desconto*. 2 horários a esco;her ...
tripulantes atenciosos... impecável serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor

viagem .... vôe no "Barriga. Verde"!

� DÚconJo qpro'(J(Jdo pela D. A. C. s6bre cu tarifa, doa ,'1Ul�8Illlf,..COTllHlir J40.

Escalas elo .

"Barriga Verei."

Pôrto Alegre
Florianópolis
Curitiba
São Paulo
Rio

'<,.•

PASSAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmidt,
_---"' L_� � -- ._.,___��
'.....:.... Proteger-a floi·ê-stá' é
defender um patrimônio
nacional, é assegurar o bem

estar de nossos filhos e a

prosperidade da Pátria.

-

·'C·
.

.s.aa .'.\
:;1"

;/; ,� . ti '.

Á}iif!;;;- y��/�;:�� fI #'�:���jj�7t��
Procura-se

.

para alugar, uma casa ampla, bem
localizada; .

'Paga-se, bom aluguel.- Tratar com Arlindo Francis
co Philippi, à rua 24 de Maio, 1.128 ou pelo Fone 6207.

-

.

Todo o tecido usall0 nas famosas roupas Impe
ria" Extr3· é pre-ellco'lhido, assegurando assim u�a

rQupa impeca,vel, que não se defoi'ma com o uso e

veste' bem em todos os-tamanhos.
.

Estas famosa3 roupas·são distribuídas com ex

clusividade nesta cidade pelo Magazie Hoepcke.
.

.

I

� ,'_.__:. .� �._._-_�M _�.__ .... "

o QUE PENSAM.
� Sabotou :4,9 "viôlts e . pegou

3 -.anos de cadeia

/

Auxiliar de Produçâo

muita frequenda para dar
METZ FRANÇf\, 8 (DF) --' s.enÜnela ao hangar; e. a ti

1)m recruta 'da fôrça aéréa
I

tLilo de vingança, danifiéoa
francêsa foi" condenado a Os cabos de arranque de ]9

três anos de prisão, p:)l' tei' aviões, dos vinte e um qUi'
sabotado nada m'!nos que h alí se achawam. O dano SÓ foi

. aviões a jato, ao, quais es descoberto quando os pjl.otos
ta�a montando' guarda. Ro· quiseram sair do dia seguin .

b�rt Berthon achou' que es_1 te, ê não conseguiram por os

tava sendo escolhido com \ motores em funcionamento.

VENDE-SE
Vende-se uma casa., sita à rua Dom Jaime

nO 19 .

.

Tratar com o' sr. Epio Selva Gentil no "Bancd' Inco".

PERDEU-SE. ,l)

GratifiCa-se a quem encontrou unia Cari�lra NaCJ.o-I.....:�:.....:.�_ _,..::�;.;,.;..".....:a....O_2_.......-_I...P""L""A.",.,;;.....,���=;.;.;;.;.,;.;.;;;;;;;;...;;.=;:...;...."-......-
nal de. Habilitação, p'ertencente ao Sr. Walmor da
SiLva' Medeiros.

Favor entregm' na 'redação deste jornal.

'VEM D.E-SE

.\

Imrorbnte comDanhia de seguros, necessita de um

VE:NDE-SE Ul\tA BOA CASA, TODA DE ALVE·· € ell1p.l+to ativo, ,de�('mharaçado, em serviço de produção
NARIA ESTADO DE NOVA SITA NO ESTREITO NA

I
crientada. e de facll desenvolvimento. Salário e comissão.

RUA JliATOS ARÊAS, N0. 5Ú. A TRATAR EM BlciuA� I Tratar à rua C;r'l1selheiro Mafra, 21 - sobrado, às

çú CÓ.J'vl O SR. ART::TIDES BORBA. .

,

.

� hocas da manhã.
.

.

.

.

------------,----------�-----------------�.--.----- - ---

"

.' l A V 'A' N O O' C OMS A B. 4 O

\lrrgem Es�ecialidade
da (ia. WETZEL'INDUSTRIAl- Jolo,llIe� (marca registrada)

"""""""'_............�_-......-,co.nomiza-se . ,Iempo e' .dinheiro,---.....,.,..".,.----

..
/

9

./
,

,.
�
"

�

/'

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CODclo�ão lógic J f4C€ 80S dêpoimentos e Jodlcios: i

O geRera' Conêa Um� foi assassi-I
�

nado pelo. Illho .

se fôsse ela a criminosa,
continuar residindo com o

filho e a espôsa do homem.

que mafá;r:a. Nenhum dos

(dois fica,ria (ins'ensivel ao

seu crime e seriam os "prí
.meíros a denunciá-Ia,. por I'm.uito amor e amizade que
'lhe tivessem. ",

.

,

Acresce a circunstância
de qUe os tiros disparados,
não só pela sua precisão co

mo pela eficiência com que
foram escolhidos os lugares
atingidos, não podiam partir
de uma arma usada por pes
soa inexperiente ao seu

RIO 9 (V.A,) - Publica I vel seria, sua saída depois
o "Diár-io Carioca" em sua de ter praticado o crime,
ultima edição a seguinte re- pois logo em seguida ao 2.°

portagem, de autoria de Epí- disparo, não só as emprega-,

tácio Timbaúva da Silva, ex- das ,como as demais pessoas
diretor do Gabinete de Pes- da casa correram ao quarto
quisas Cientificas da DFSP: da .vítíma, e nestas condi-

"São agora conhecidas as ções teriam se encontrado
últimas palavras do general com o criminoso ao descer

Correia Lima" cuja morte a escada de acesso ao pa

continua envolta em místê- vimento superior" onde fica

rio, � "Diferença! Dif'eren- o referido quarto ou ao fu

ça" - disse o general pou- g ir pela janela, Neste últi

co antes de morrer confor- mo caso f icaríam os vesti

me declarou em seu depoi- gios da passagem do crími-:

mento,no 150 DP, o médio (1 noso.

'tenente-coronel do Exérci- MaterialMente impossível manejo.
to) que o assistiu no Hospi- o acesso. do criminoso ao

RESTA O FlLHO
tal Central do Exército.' dormitório onde se deu o

Resta apenas o filho. O
Como interpretar essa pa-

. crime vindo da parte exter- fato de ter afirmado de iní
lavra? A que diferença se, na da casa por meios nor-

cio que fôra ,acidente; que
ref�ría o general? Díferen- mais ou anormais, fica des-

ao entrar no quarto encon

ça de opinião, de politica,
.

de Togo patente a impossibi- trará o pai ferido,. dizendo
de procedimento atual em lídnde de se aceitar a .prl- d. ., que ia guar ar a arma e

relação ao anterior, de tra- meira diretiva que é assim
ela disparara o que é incri

tamento, de ordem de servi- destruída pela lógica dos
vel poís ã vitima estava cai

ço, de situação .intima? Po- acontecimentos. da sôbre o leito em decúbi-
de

.

estar nesta palavra a O criminoso estava portan to dorsal, impossibilitado
chave de tudo. to dentro da casa n. 114, da de dizer qualquer coisa em
HOMICIDIO MESMO Rúa -Heitor Beltrão. Quais consequência à perda abune
Aceito pela policia o as- as pessoas que ali se encon- dante de sangue; a confusão

sassinto do ex-comandante" travam? A viuva, o filho, a
que fez entre o ruído de um

da Artilharia de Costa res- i nora do assassinado e duas tiro de revolver, calibre 38
tam ainda duas etapas a' serviçais.

.

carga dupla disparado no

�encer ,para que o caso �e-I Uma da� domésticas, a. de ínteríor de- um quarto situa
ja devidamente esclarecido' nome Alcína, na �ra do

do no 2.0 pavimento com a
e encaminhado à Justiça I evento estava na cozinha en- batida .da porta de uma

cO�U1n que dÍl;� a última \ tl'e�ue �os seus afazeres de. geladeira instalada no tér
palavra a respeito, Estas

I
coz'nhelra.,

J
reo; o espaço entre os dois

duas etapas, se resumem l�],l A outra, de n?me Laura, tiros 'corr.espondentes, 'aosaber a quem cabe a autoria encontrava-se nos fundo,s tempo justamente gasto Ell!1
da infração e qual a causa da casa tendo ambas cO,n,l- ir a cozinha e pedir um copo
que a motivou.. do par� a frente, do. pre�1O de mate gelado a doméstica
Não tendo havido flagran- .10 ouvirf'em o prrmerro trro Laura voltando ao pavimen

te, não se conhecendo até na presunção de que o dis- to superior antes que fôsse
agora testemunhas da ocor- paro :ivesse sido

_

dado na servido como se pretendes
rência, na falta de qualquer rua. Desta forma ficam eli-'

se estabelecer um alíbí , pe ..

confissão e na ausência de minadas as duas serviçais. la 'sua presença no pavimen-
declarações da, vítima, a au- A viúva, segundo o depoi- to interior.
teria somente pode ser fi- mento da doméstica Laura, Tudo iss�' além de -seu
ada mediante ums análise estava Iddbruçadia sôbre o zên io irrascivel e agressivo A'Pres·.1deAnCI1a dado' fato 'com base corpo do'genera'l.e em pran- desde que 'derrubado de um

'

tos dedutivos. 'tos duzia - "Meu filho, meu cavalo foi por 'êste pisado RIO, 9 (V.A.) - O .verea- ser ocupadçs pelos rspresen
dos esses estudos filho, o que fizeste? Porque na cabeça forma em torno dor Hugo Ramos Filho .d a- tantes do PTB (2.a e 4.a Se-

R análise terá que ser feita fizeste isso"?" dêle uma auréola de suspei- verá ser eleito Presidente da I cretarraa) : e PSP (3,a Secre'-
através de duas diretivas: O O desespêro em que se ta e de dúvidas que a Jus- Câmara Muniçipal, e para ataria).
criminoso veio de fora ou encontrava ao perceber atiça' comum -saberá apreciar

'

Primeira-Secretaria o sr. Pe-
O sr. Pedro Faria 'está re'

estava em casa. gravidade do estado do ma- na devida conta, através o I dro Faria:, lutando em aceitar li indica-A primeira diretiva tem rido, as palavras de censura Ministério Público';. i Os demais p6stos deve-rão A Câmara' Municipal de
que ser desde logo abando- profér idas no momento, a' ção do seu noms par� a Pri- Elorianópolis, .no intuito de
nada"; Na situação em que' vida calma que levava com P A R T I ( I P ·A 'ç A- '0-" ::i�a.;c-o���rep��tii��::::��� :!_,- dirimir dúvidas e esclare-
se encontravam os família- seu esposo que vivia para a cer os contribu·intes sôbre a

res e servidores domésticos fa:\Jilia todos êstes fatores Vva. MAGDALENA' TOR-I Vva. LADÍSLAVA A. o apoio total das 'correntes cobrança do Il)1posto Predi-
da vitima, no momento do 'conduzem à eliminação da RES VIEGAS SAMPAIO de opíníão da" Câmara. aI, comunica ao Povo que,
crime mostra desde logo a viúva dentre os suspeitos. participa aos, parentes e' participa aos parentes e Quanto à candidatura Cas- de conformidade com o ar-

impo�'1ibilidade de al-guém Restam, assim, dois persona pessôas amigas o contratõ pessoas amigas o contrato '1
tro Menezes, para a prssídên tigo 2.0 da Lei n. 290 de 5

penetrar na casa n. 114, da gens, a nora e o filho. de casamento de sua filha de casamento de seu filho I cia, em oposiçao à do sr. de outubro de lD56, publi-
rua Heitor Beluão, para co- Â nora, moça de 24 anos, VALESKA com o sr. VIC- VICTOR com a srta, VA-

. Hugo Ramos ,Filho, à� que cada- no Diário Oficial do
meter o homie idío. professora, estava dormin- TOR LUIZ A. SAMPAIO. ,LESKA TORRES VIEGAS. tudo indica, não encontrou' Estado de 8-10-56; prevale- Para os prédios alugados,
Mesmo que fôsse possível do iquando Ida ocorrência. VAJ�ESKA' e V:l!CTOR receptividade mesmo dentro cerão nara o atual exercício. deverão prevalecer os lan-

ao homicida entrar na resi- Mesmo que, não estivesse. N�ivos das hostes da bancada de de 1957, para os prédios não çamentos revisados no exer-

dência do general, impossí- recolhida seria impossível, Fpolís .. 7-3-57. -'�",-" seu partido, o PTB, alugados, os lançamentos do cicio de 1956, sem aumen-

/ ano de 1955 (mil novecentos to.
'

,

�

C'ON.FORTO absolutc e cinccenta e cinco) acresci- I Câmara Municipal de Flo-

---EC'ONOMIA abseluta i. 'ias. de 20% (vinte por cen-I ri�nópolis, 7 de março de

Grande.CONFORTO Grande ECONOMIA to), /
' ,1957.

Porcelanas e cristais
pelo etediario

Causou magníf;�a repercussão a notícia, ontem pu
Uicada. ,de que agol'a também os aparelhos de porcela
r.a e os jogos de cri "tal poderao, ser adquiridos, mediante
grande facilidade dé pagamentos, 'na A Modelar. \

É inair, uma gr>lrl,de cooperação para o bem estaI: e
I) cÓ;1fôrt_o do lar apresentada pelo estabelecimento ii
der, do comércio var<)jista do Estado.

1 "

' '. .-.,..,�--

1)�k()
._-

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4
·

IMERSÃO e CHUVEIRO
__...",�---

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
.

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

Játo abundante na tempe·

ratura de$ejada.

o MISTURADOR,DÁKO, de ,:

lagem instcritone,a, permite o

maior escola de Qroduações de

TEMPERATURA.
/

Câmara Carioca

�

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade: .

100 a 1.000 litros

'Fabricados no. tiJ)Ol
horizQIltol e yerticol.

• COnstrução sólida, sendo a caixa interna de COBRE «

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteíra;nente blindada.'
• Controle automático' de temperatura' .poc TJ.RMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.IA.

GARANT�-O QUE FABRICA
_.__

" \
�"",,;tT; ... " ........- ----.

'

/'

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARiNi1

'<II '

\.
._

..

Tal medida deve-se ao fa
to de não, ter o Chefe do
Executivo remetido à apro
vação da Câmara a tabela
relativa ao valor locativo'
.dos 'prédios' não alugados,
de conformidade com .o 'de
terminado pelo referido art.
2.° da L'ei acima citada.

Na escolha (los tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecavel, mode,no 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-ke é exclusivo distribuidor
,em nossa cidade deste famoso 'produto.

'

,

CâQlôra Municipal de FpóHs.
o sr. Pr.efeito Municipl;tl púbiica, a de�nas de pes

dr. Osmar C.unha - compa- goas, representativas de di
k'!:!ceu ql!inta-feira ú:ltima, ferentes' ramos sociais.
pela manhã, ao Aeroporto

I"Hercílio Luz", quando, em AUDI1l:NCIA COM
companhia de outras auto-I PARLAMENTARES
ridades civis e militares re-I O sr. dr. Osmar Cunha _

cspcionou o MinÍsUo Henri- , Prefeito da Capital recebeu
que Fleinss - titular da

I
em seu Gabinete, a visita

Pasta da Ael'onautica, em! dos Deputados Osní Régis
viagem de inspeção ao Rio

I
e Lecian Slowinski 'ambos

Grande do Sul. I integrantes da bancada pes-

I
'sedista com assento na As

AtJDI1l:NCIA PÚBLICA sembléia Legislativa do Es
No _pedodo da tarde, o

I
tado, que tiveram demon�da

Ghefê'CIo Executivo Muni i-- !�rçlial p lestra "cõmn Go
pal l"Ectgeu em audiência \ vernndor da,Gidade .

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expeoialistas responsáveis pela confecção das"
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa perfeita e que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas rOl'pas.

A decoração do Clube XII de Agosto sob a orien

tação do Sr. Eduardo Ro�a, se apresenta' com um as

pecto orígínal e deslumbrante. Máscaras foi o motivo
da decoração e. a poljcronía das mesmas, dando ao am

biente o tom alegre que Q reinado de "Mômo" exíg»,
em conjunto com o entnsiasmo dos foliões, fizeram das
noites carnavalescas do Clube XI1 um -acontecímanto
inesquecível. Parabéns ao Clube XII e ao consagrado
decorador.

--000-

O colunista cumprimenta ao Tenente Adib "Mussíh
pela data de seu aniversário ocorrido no dia 1.0.

---000---

Passou Carnaval em nossa cidade o Sr. Mussi Dib
Muss! que dizem sér o melhor anfitrião na cidade de

Laguna-:- ,

---000--- '

O jornalista Alexandre Djukitch gostou do nosso

Carnaval.
---000---

O "bloco de toureiro" das 8rtas. do Clube XII,
graças a cooperação da srta. Iza Vieira da Rosa, fõi
um sucesso:

---oOQ---

O sr. Sebastião -dos Reis n3:0 'sOltou do nàsso car

naval: Com tais compromissos amorosos até 'eu.

�000--- _

O "BUREAU" DE IBRAHIM SUED INFORMA:

(Com exclusividade para esta coluna, nesta cidade)
-_ PUNTA DEL ESTE (fevereiro) _ Durante, umà

das reuniões em Punta Del Este, tivemos o prazer de
conversar com o Pr;sidente elo ç:Jlegiado do Uruguai,
Sr. Alberto Zubiria. Trata-se de 'autêntlco damocrata,
jovem 'ainda, que traja esportivamente. O Presidente
Zubjrra , .ralou da necessidade de uma ação conjunta
do Rio e de Punta del Este no sentido de aumantar o

turismo no continente - sul-amer-icano será beneficia
do. O chefe da Nação amiga frisou textualmente:

"Qualquer turista, seja amarãcano do norte ou europeu,

que vier para Punta dal Este, evidentemente que não

deixará o Rio de Janeiro. E um plano em conjunto do

Brasil e do Uruguai, nessa setor, nos trará grandes
'benefícios e para isso o Govêrno .urugualo está pron

to a colaborar com o I;!rasileiro". Com a palavra o Pre

sidente Kubitschek.
_ O representante do Brâail no Uruguai é 'O efi

ciente Embaixador- Bsrengúar César. O diplomata em

questão, de mentalidade moderna, recebeu todo o nos

so grupo com extt ama- amabilidade.
---oOv---

��
O Sr. e �ra. Maurício- Litman ofarecsram a tô

da comitiva brasileira um simpático "cocktail", estica
do .com um ;}antar, no- "Noa-Noa", �O Sr. Lítman é o

idealizadoí' de Punta del Este _e, sobretudo, do mais

elegante- Iccal dessa cidade bálneàríà que é o Cante

grill Country Club. Ele 'e sua simpática espôsa rece

bem em sua bem decorada residência do Cantagnil

onde, entre outros, existe um quadro, de Rort.ínarf,
te dos os estrangeiros ilustres que por ali acontecem. _

Carlos Alfredo de Castro, o nosso conhecido "Qharlô",
dePClis de viajar cinco dias, chegou a -Punta deLEste.

,
"Charlô" viajou de São Paulo até aqui de automó

vel. - "O Rei da Noite" Carlos Machado, no dia em

que chegou para estrear com seu "show", perdeu cinco
mil cruzeiros na roleta. Quando êle- me viu foi logo di

zendo: "Êste cafezinho que estou tomando agora (ao

lado da mesa de jôgo) me custou apenas cinco mil

cruzeiros. .. � .0 .colunísta de Santa Catarina Zury

Ma�hado inforft\ou, que o famoso pianista Luiz Fer

nando, está pensando num 'contrato de gravação com

a continental ...-.)'
.

---000--- "-

Também o advogado brasileiro, Tasso de Abreu

que aqui se encon�ra, perdeu dois mil pêsos uruguaios
(cerca de vinte 'e dois -

mil cruzeiros). Aliás, pergunto
eu': Quem é que ganha '"em cassino? _ Dois "jovens

society" estão circulando por aqui: Darquinho de Ma

tos c Daniel Kiabin. E, por incrbval que parEça, nâo

\ estão acompanhados ... apesar desta s'2r_a cidade de

"brotos" e balzaquianas .. r
_ Não Se espantem: Mary,

a manequim, que está circulando a tiracolo de Jorge

Guinle, perdeu cinc:o quilos ... _ As Sras. Adelaide de

Castro e Suzana Martins ofereceram um "cocktail" no

bangalô onde estão residindo. Foi muito animado. _

Arlui a música popular brasileira faz rUm sucesso lou

CJ. Quando tocam sambas acontece mais Carnaval-que
no Rio. Aliás é essa a razão pela qual estão aconte-

- ce:1do tantos músicos brasileiros: a orquestra de Be

né Nunes, Eliz2te Cardoso, Bola' Sete e outros que es

tão sendo anunciados p:J.ra março corrente, como Mar

lene e Dorival Caymmi. -;- A mais famosa cidade ba!

neária atualmente, da América d'Ü Sul, é, sem dúvida,

P;nta deI Este, onde acontecemos neste fim-de-semana ,

pará assistir a mais um desfile Bangu, dirigido�pelo
Popular Ribeiro Martins, decididamente auxiliaao pe

la suá simpática espôsa, Sra. Ivone Martins, que a--:'

companh3 o marido" nas peregrinações pelo Brasil �
I

agora também no Estrangeiro, onde é exibida a modJ.

do algodão braSileiro:Desta vez, foi o mesmo desfile a

que assistimos no Copa com os manequins franceses,

mas com o sabor de ser exibido pJ.ra um públiCO ':s

kangeiro, o que é motivo d� júbilO para a indústrjJ,

brasile:ra e seUS' operários. Os estampadoS da Bangú
foram muito bem recebidos.

�000---
\ I

-

O colunista foi inf.ermado 'que
carnavalescos na cidade. de Itajai o

éra o mais discutido.
---000---

O vice-governador' e a sra. Heriberto Hülse

timl s-:a feita jantavam no Rancho da Ilha.
---000---

duranle Os bailes

jovem R]ld Bauer

na úl

\

Na última 6.a feira jantei com Francisco Carlos-e

o seu Secretário. O simpático Chico falou-me de seu

contentamento 'em nossa ,Cidade, comentando também

u� ir' à "sPMh� p11Ta filmar. mais nj),Q �s,gu_eç_�rA
.1

r

�
-

-; �' ..,
,/

Fiscalização Rigorosa de Documentos
de Embarques de Mercadorias

I A Co�fe?eraç�o N,acional ve.m ser rigorosamente exa- geradores a turbina, ou die-I, guintes grupos: téxtis e pro- balhada.
'

,

do �omer('lO e,n.v�ou.-a Fede-
I �In�d,oS os do�u�entos,. de �el, d� ��o a 20.000 �W. de ?utos téxtis; maquinária e' C�apas Fotograficas para

I raçao. do CO,m�lclO de. Santa, ombai que de melcadoIl.as, capacidade, qu: esta

capa-Illlstrumentos;
metais e de- RalO X e Roentgenfotogra-

Catarina, COpIa da Circular notadamente quanto aos im- citada para f'ornecer para rivados; produtos agricolas fia
nr. 7, de 23.1:5.7, da Diretó- ; portadores que, na ocasiao diversos fins. Bastando que e aquáticos' diversos: pu-

I A firma Kemistein Kaup
ria das Rendas Aduaneiras, do início do despacho, con- os interessados forneçam as blicidade' e turismo.

'

. I pa OY' Fabianinkatu 27-B

expedindo instruções às Al- . fessem a inexistência de fa- necessárias especificações. Blusas de Lã feitas à Mão' HelsinÍd, Fi�landia,
'

quer
fandegas e demais estações

I
tura consulr,l' e que, nesse Cristal de Rocha A CARTIMEX (Empresa' exportar esse artigo para o

�duaneiras, determinando 1 caso, se l.:ilizem do dispos-, A fil'm�, alemã Theodor do Estado para o Comércio Brasil e deseja contatos com

n6rmas rigoro�as para fis-I to no art. 50, do decreto llr. Wille, Hamburgo 11 - Al- '

Exterior), Str. Aristide Bri-
'

firmas nacionais.

calização dos documentos de 22.717, de 16 de maio de ter W"dl 10, Alemanha, de- and, 14-18. de Bucarest - I ,Exportllção de Abacaxi
embarque das mercadorias, 11933". ,

seja conbto /com exporta-, Rumania, deseja, contato
I

para a Argentina
O �)jár�o 0p?ial da União Liberado o Pre�o d.a Banana dor�s brasileiros de cristal com firmas brasileiras, im-I· Foi considerado, por de-

publica, a pagma 3197, se- na Argentma de rocha. I portadoras de blusas de lã creto de 7.12.56 isento de

ção I, a 11 de f�vereiro úl- Decretou a �unicipanda- Arame Ovalado de Aço feitas à mão em motivos fol- 'direitos alfandegarias o

timo instruções sôbre o as,

1
de de Buenos AIres a exclu- O� �xportadMes de arame clól'icos, bonecas de pano I Abacaxi semi-industrializa-

sunto. sã__,o da blimana dá fixação ovalauo de aço, arame de
I
também em motivos folcló� 'do isto é fruta conservada

d-
- .

f d dI'di" ,

Esclarec�ndo :nelhor o aS-I e preços nos orgamsmo.s erro re on o. ga vanIza o, ' ricos, tapetes tipo oriental I
em água, sem adição de açu-

sunto, de Interesse do co- dependentes da Comuna, fl- chapas galvanIzadas, devem e utensilios d madeira tra- I
cal'. '

mércio, transcrevemos tre-' ca!ldo assim essa fruta no. dirigir-se a Corporation
e

e:ho da referida Circular: regime de livre comerciali- Agropecuária Uruguaia S.A.

Misiones, Montevideu, Uru-
guai.

Também a firma Maglia-Ino' Hel'manos - Interiores,
Mercedes, 2141, Montevideu, '

Uruguai, está interessada. I
em entrar em contrato' com

export':J dores brasileiros.
,Feira InternRcional no

Japão, em 1957
A Feira Intel'l1acionãI- do

Japão, patrocinada pela Co
missão de Feira, Internacio-
nal do Toldo, sob a presi- AMELIA BRITO LlNHARES

dência do Governador, será
'

(�.!TS�lLDE 7° DIA)

realizada de 5 a 19 de maio A fam�lia da bondosa AMÉLIA BRITO LINHARES,

de 1957. A exibicão será 10- 'd!.rarlece 'l todos q"e a confortaram por ocasião de seu

cali.u�da no! Ma'rumi -PieI', f� iecimwto, e CO,� \ da a todos .-os parentes e amigos,
com uma área ne 712,00 pés p3ra assist:rem a mi::-�a de 7° dia que mandam celebrar

quadrados e no···l()temachi, I Ul1 inte�'Çãv d� �ua :l�!p.a, no dia 12, terça-feira na igre
com uma área ele 36.000 pés :a de Sao FranCISco as 7 hOl'as.

,

,iqu�d'rad03. Haverá .os se- I· Antecit'adameüte agradece este ato de fé cris
...

t
...ã_......._

MODA

PARA AS TARDES QUENTES ESTE VESTIDO TENDO AS

COSTAS NUAS, SAIA BEM RODADA. (Foto 'I'ranswnrld)

I "?. para 'prevenir ou repri zação.
,n.ir o abuso decorrente das

I Ger.adol'es de Turbina

II oreraGõe� tri�ngulm'es� que ou Diesel

ml!itos Importadores mes- A firma UTILITES' MA-

crupulo�')s estão pratican- CHINERY CORP., de Cle
,I

do através de países que veland - USA., deseja eÍl

participam de convênios de : traI' em entendiml!ntos com

pagarr.enb com o Brasil, de� I importa!iores nadonais de'

esta terra de moças' tão
_

bonitas que é norianppolis.
O cantor enamotado do Brasil Iviaj_a hoj-e par� Capi-' .

'tal da Repúblie:ã. dei)mndo as melhores impressões
,como cant2r 'e tambem amigo.

--000--

Foi bastante ·apreciado no Rancho da Ilha o sim

pático casal Dr. 'Rosemburg, do Serviço Médico da Fa

z�nda do Ri'Ü de Janeiro.
--000--

Reinou grande animação Os bailes carnavalescos

da Confeitaria "Plaza". Muita moça bonita e Francis

Carlos cantando _ Parabens ao sr. proprietáriO.

ri SON'ETO .

'

.

.

,
YÁRA-NATHAN

Perdi tudo que o Amor me havia dado :

a tristeza, a alegria de viver ...
de sentir o amor proprio espezinhado
nessa estranhei volupia de sofrer.

Perdi mesmo o desejo 'exagerado
De te ouvir ... de falar-te e de te ver ...

De pecar por amor ... pois é pecado
.

QU2rer mais' do que Deus manda querer.

Perdi o gosto que tinha pela vida
e a coragem sl1urema de morrer ...

p�rdi até a vontade envaideeida
---000--

'bvDAS DE PRATA

I Festeja,
-

hoje a data de Casamento de Prata, o Far-,
.nacêutico Renato Ferreira de Melo, proprietário da
lr'armácia Cruzeiro, de Indaial e sua exma. espôsa Else
Ferreira de Melo.

'

São fi+hos do casal, a Sra. Rosemarie, professora
diplomada e casada com o sr. Eckehart Wolff, Contabi
; ista, no Comercio oe Blumenau e o·menor Rubens Me-

11o, estudante.Ao casal que hl'!e receberá inumeras provas da es

I cima e conceito em flue é tido, apresentamos nossas fe
, :ícitações.

I ANIVERSÁRIOS: ,so prezado amigo e cole
CEL. SILVINO CARNEIRO j' ga de imprensa, sr. Manoel

: DA CUNHA Bittencourt, e de .sua exma.

( Já se encontra comple- espôsa d. Cidália dos An-

I
tamente restabelecido de jos Blttencourt.
doença que o acometeu em Por ocasião de tão gra
fins do ano p-assado, o sr. ta efeméride, foram seus

Coronel Elvidio Carneiro Iqíg,nos genitores muito
da Cunha, pessoa de alta cumprimentados pelo seu

projeção !lOS meios ofici- vasto círculo de amizades.
ais de nossa terra onde já À -interessante Arlete e

exerceu às elevadas fun- seus dígnos genitores ás
ções de 'Delegado Fiscal do felicitações de O ESTADO.
Tesouro Nacional. S. S. é FAZEM ANOS HOJE:
pessoa intimamente ligada - menina Helenita-Ma
á Familia Imperial do Bra- ria, filha do sr. Wi:lhelm
sil, mantendo-se sempre em Georg Kurchus,
constante contacto com o - sr. Alcy Silveira.
Príncipe Herdeiro do Bra- - sr. Antonio Carlos
sil. Barros de Oliveira
Um dos mais brilhantes - sr. Osmar' Florentino

investigadores da historia Ma':hado
imperial do Brasil, SS. pos- - sr. Nelson Santiago de

I sue largos estudos de in- Andrade
I vestigação. - srta. Etelvina Maria

I Com o seu restabeleci- Piazza de Mello
mento, S.S.tem sido larga- - sta. Gilda Junk
mente visitado, em sua - sta, Iza Lopes Viana
mansão ao largo Benjamin - menina Mari-á Stela
Constante, pelo seu Iargo - menino Márcio Luiz;

I círculo de amigos. FARÃO ANOS, AMANHÃ:
I O ESTADO leva a S.S. os' - menmaDdete-María

I seus cumprimentos. I - sr, Orácio Candido

'I
MENINA ARLETE DOS Ferreira

, -ANJOS BITTENCOURT I � Menina Nilcela, filhi�
I Çon; o �ransc�rso, ontem, nha do sr

..Emanuel Rosa

I dq prrmerro alll?-ho da en- - menmo Walfredo
•

"cantadora menma Arlete - sr. Gerson Demaria
dos Anjos Bittencourt .es- - sta. ·Ieda Souza, filha
teve em f.estas o lar do nos- do sr. Elpidio Souza J'r,

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

I tecido c.erto e corte perfeito define o cidadão práti
.

co e elegante.
As' roupas Im,;eria] Extra lhe assegurarão dura- ,

bilidade e caimento perfeito e corte' elegante.
�

.

O Magazine Hoepcke vende .,elo. Cri!diário es

tas ótimas roupas.

------------'

-
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VENCEU A PETROBRÁS
�L JIL••�[���.J_

. . IW. "

�i�� OU· I I�� ! r�l�If��· � �[ro··1 mlJr!�I'em
- , �-

RIO, 9 (V.A') - .APl'esC!\, cat,e�órica, d? President_e tríbutários Paravari, u.rnblJ I zando o esfôrço de 13 equi.j. to do� pttíses de livre emprê-,·. Dispondr, de uma equíps
'

se traçou não s-ofre qualquer
tanno

.um l1-:Cro. llQU.!dél ,d_j JL1,s.���ino KubItschek de 011 Uatumã, Jatapu, Brepecjru !
pss de geol�g�a e de 1.6 cqui .sa, pois psrcentuaímsnte, €8- ínteíramsnre.devotada a

lnl!;'1
desvIo. _

Cr$ J,878:142,.471!90 no ano ve.ra
,- . Mapuna, Nhamunda, Trnm I pes de geojísíca consagradas tamos crescendo mais dfO são que lhe foi confiada pelr A PETROBRAS tem raíze:,

de 1956, a Petrobra:s deu pras
I "i!"- Petrobrás prossegue, beta, Parú e Jari. Apsna- a preparar o sucesso do pro, I pressa,

.

. PE�OOBr'··' sólídamante plantadas no
, TI'" O'r·' RIm decí

- ,

b I'
. " ..

, . .. nosso povo a J "'" "A, -

saguirnerito ao_seu .t'- o",·� ass ,com ecisao ma a a; I nessa area, as ,eqUI!>€s ;;151111· grama de perfur,\çao",. I A Empresa mantem as me 'h.
'

'd· .. ,

-

coraçao da gent , brasileira
ma de

_ expan�a�
. ele�ando" f val, "o s;U programa:

"

cas sôbre a�lla cobrírarn 3,500 O Brasil produziu a,me ais Ilhares ralações com ;;05 rir-
camm a com, ra�: cz : ��e,m, I Nada a deterá na sua mar

praduçào braslleJl� ds petró
"

Rsceberam substancial km de perfis e as equipas SlS ,. de 2.700 barris por ma em mas estrangeiras que. operarr rança, Apesa·� das ondas quo I cha acelerada nara servil' à

leo,?e po�. c� mal� de 2. 00( Impl�ls'o, n.
o decorrer �e. 1955 micas de terra �eterminal;'al1' , 1954 de 5, 5ÔO barris em 19.5? I n�s vários, ramos, da inaús se levantam interessantams.t emancipação ee'llllllnica do'

harrrs por Ola em 1954 a ,. OS traba'hos, da pesquisa geil 551 km de perfis, "AoS equipe- ,e a média de, U .000 barrll! tría petrolífera mt,�!'l1ll(:l'), te em sua volta, o rumo qu> Braaíl".
25.500 barris por dia �m de lógica e geográtíca, de psrfu·, de gravim_etria cobriram 6,39;. por dia de janeiro 8. nove-ri nal ,

o

----- ..----

zembro do ano passado, ração e de produção, Prccu.
'

km de linha, dcs quais 1.2\10 hro de 1956, No mês de cip· I Também a PETROBR,.,[-
Estas infCl'rnaçÕe.> forarü randn e:Ü'uturas favoráveis km correspondentes a traba, zembro elevou para 24.;iOC. vem utilizando, em larga ,�s··

P!'e�t�Llas aJ punlíco na ex- para a ex:stência de reser- lhos de detalhe, Mer-eeer.m. barris por dia e nos dois 111e ! cala, a experiêncLl de técni
pcsiça» f8lt.11, ontem, pe1.. vp,s petl'olíLtas, as equípe., intenso estudo também,:li

II
ses de 1957 atingiu 25, 50( cos ·estrangeiros, cada VC,

microfü�e da ."Voz do Brasil' de exploração. e�tlldgram, na Bacias do Mar.anhão, d_e Ser barris por dia, Por êsses n�l'
.

mais ,rium,Er�sos, 'J
',
ue pros .

pelo, coronel Janary Nunes BaCIa Amazomca O;; Rlü:' glpe e Alagoas do Reconcavc meros se pode ver que nao tam Inastimável RJUr.,l a-n

Présldente daquela emprês,\ Caruá, 0upari. Ma1.l93, e SeU� Baiano e do Paraná totali- devemos invejar o creSciml}n planos da Sociedade,
d e economia mista, .acrascen -.---- - --_.-._.- - .-----.�--

'tando éI,ue dos 47 poços nOVOiil
, .....��U-.'·M-..-�M_q_�.r.qM�.W_·4...........,.........................._w_....-_........................-.-.-.-_••-.-.-.D.....•W....-.·.__ l"....._.,�. ....-..-...._..._.._.._..•...,..�•

..

�i�ff?�i:t�::t��{�:��\ 'O· Govêrno Brasileiro. (ncomenda
.

Dinheiro
Presidente da Petrobrás:
"Agradecendo a acolhida

sempre amiga da Agência
Nacional, qus deseja manter
o povo brasileiro bem infor
mado venho trazer alguma li
noticias resumid-ás sôbre os
últimos trab"lhos da Petro
brás,

Plantio
. Finul

FLORIANOPOLIS, Donaingu, 10 de Março de 1957

. ,

w......................_.............................._n.-...........,..-.-......�.-.- ,J...,.�
.

RIO, 9 -CU, P.) - Seten- erirnína o fornecimento em escassez de papel-moeda, I .la Fazenda Nacional e pen-
�a e cinco milhões .de cédu- I trinta milhões de notas de' .que se faz sentir sobretudo /.

dem de registro ,do Tribunal
.

.' I Washihgton, 9 (UP) - O metn�de s t
'

.2.S de um cruzeiro, quinze I.do.is clitlzeiros, cinquenta no interior do pais, de' Contas, O custo total das . <li' e en regal'la ao

Presidente .Eis.enhower assi- banco j'ntel'n "C' I Amilhões de cinquenta cruzei, milhões de cinco e vinte mi- CUS T O encomendas 'foram assina- '.0< lOna. o mes

,'os e dez milhões de cem' lhões de cédulas de dez cru- Os contratos para essas mil dolares (cêrca de um
nou\ hoje a doutrina para o mo tempo, o governo egipcio

':I'-llz�e;"'os, t't ze.I'I'oS, No prazo' m·a·XI'mo de d f t t- 1 'I I )
Oriente Médio, pela qual a indicou, .pela p'rimel'r'a vez,

_ .. cons I uem ape- encomen as oram assena- os ao cac a cec u a , corren-
, naçiio Se compromete a uti, q (le os navias d Is I

-

- "-A �J11prêsa qU'," presidr nas umá dàs encomendas sete meses será sanruda a dO,s,!_la Procuradoria Geral do tôdas as ·despesas, ,de " f·
_

e rae nao'

pOSSUI caracteristicas esPe Govêrno brasileiro.... acôrdo com a iei, por conta
!lzar as Sijas orças arma- poperão 'cruzar Suez,

e a· s E' ,

d
.J.ue o

TRITICULTURA NACIONAL EM BASES ias, se for necessário, para R·10 9 CU P ) O. 1 . I. uma .soCle ade Oe :êz para aquisição depapel-' da Carteira de Redescontos ' ' '... meni-

ceb'�ntO,mia mista que tem por 1.10eda .ao Americano Bank _

.
.

do Banco. do Brasil, cUJ'o di� impedir uma ag,ressão comu'- ao Artur de Sá Peixoto, q·ue
�o Je IVO resolver os proble

.

"- nista naquela. parte do mun_· t f
mas prinCipais do abasteci- �ote,· de Nova Iorque, e a COOPE'RATIVISTAS eetor, comd o Presidente do 'on em S01'eu a p'rimeira
m2nto de petróleo' ao merc;} I

Thomas' de La Rue &Cia,' 3anco, Diretor ,da Caixa de
:lo, Afirmou Eisenhower que operação realizada no Bra-

do na�ionai.. Trabalha com-J 'Gtcta., de Londres, RIO, 9 (VA) _ Técnicos qUe conseguiu harmonizar Amortiza.ção e o. Presidente
a nova ,doutril;ia 'c ()nstitui sil com o emprego de um

�Omla f?r��ni�Qçào industrial . A outI'a erlcomenda,-"q' l"l-e �o l\ITiniste'rio da Agricultu� I os J;'ustos l'nte�l'e,sses deAsse da
. Junta' Adm.inistrativà lI�a ddemonstração ,do desde- coração artificial faleceu na

c n e )ClenCla e precisão, pel
-

"

t
.

�t- I' d t d
;r . JO o povo americano e manhã de hoje no hospital

sebO'ulndo rendimento" ·alto.' ,amo a pl'lmen'a mon a a l'a es ao rea Izan o es u os setor economico, le!'\sa, firmaram os co,ntra-
l'b d'" . I preservar a paz e a 1 er a- dó rAPTC,

para Os seus empreendimen ;cYn rnilhões de cédulas, digo 10 sentido de organizar o.S', ·tos, juntamente com o Pro-
tas

.

I b �
,

:urador' Ger'al da Fazenda
de do mundo .. O presidente RIO 9 (UP) O Insti

.
' -

..-:===-..::.=--:.._.. ......:.- triticu tores em ases coo: _............�w.-j...._...w '

't h"
'

"Opera em quase todos o' \\ij.ovos terremotos perativistas, visando ara·:

8'
, � ,/�acional, e os representan-

lpOS sua aSSll1a ura na IS- tuto Brasileiro do Café fri-
�

quaClrantes do solo lJatdo fl li' .
.

-

-::ion.alização d,o comércio In_!1 DSCa-pe'S�\ eS,das companhias,
tórica resolução dois meses zou .hoje as seg-uintes báses

apliCa escl'upuJosamênte con
� 1'1:. e quatro dias depois que seu de preços p_ara reg-istro i:le

sl'o'el'a'vel recur'sos, Os seus.
_ ,!.TENAS.9(U, P,) - No· tet.'no des.se Importante se· ,,7- - -

/ _. t d
.

• - � '.-_ w�""__-_"�·_"",,,,-u·w·"-.·_w3. gO,verno apresen ou . a ou- :Ieclal'a 0- d d"planos elaborados por técni IÓS terremotos estão.l aha- tOI' da no.ssa ,produção, ,.
_I,

E d
_

"t'

.,

ç es e. ven a, a VI-

c s de lar '-, ',' " ·a emagogla coo l- /. CINEMASCOPE trina Eisenhower ao Con- gorare'm de 11 á 16 do car-O. ga expenenc.la, sr #\ndo hoje a Grecia, já sr, O ServIço de Economla"
nua, s,olta como o ve.oto � NACIONAL '

desanvolvom num ritmo acp
.

-
.

d b'
g'resso, Possivelmente na ['ente: Para todos os po.r-

1 '�. ,� - �udida ontem por vario,; Rural que._estu ti o pro .e- 'I' sul, nos· seus dias, " ,

.€'l'ado, fa,zendo co.rn que

I
S, Paulo, 9 (VA) A ':]_umta-fell'a, partira a mis- tos do país: TipOi .quatro

emprêsa cresça caela 3.no, Co ;hQques sismicos; e. o exer- ma, çhama a atenção dos: Agora o governador são especial chefiada pelo
.+ '.',. 'd d t d t' suspendeu todas as liretoria do Banco do, Es- estilo sa'ntos, quatrocento!"

mJ. nenhuma oUie·ta, na' hl'< .1,,0 Ja llllClOU o envIO c

pro.
u nres e ngo para os, ..,'

.

au-
t' d t d J R'•

' L - dienca d h d f" :m.lgo epu a o ames 1:- e qual' t
'

dtcna econômica do Brasil. �oconos para a zOll,a afc- resultados que os ervat'eiros
' I S

_

e espac OS ;a o aprovou o manclamen en a cruzeIros os e7

"A Petr brás
' . , , pelos perlOd{}s da ma- to de do.is milhões de cru- 3hards, -que vai explicar a quilos, Tipo quàtro, estilo'

tO, porem, oper? :ada, Por sua vez, a sexta l.lcançaram. c?m a pratica nhã para "dispensar nova do.utrin.a aos paNOS porem se ar que tem sido CélUS,l 'slLuaàra norte americana ,do cooperativIsmo, Atual- atenção mais direta às leiros destinado ao pdmei- ;3lntos,. bebida RIO, t!'esen'-
· nos últimol anos, d'os gran 'd t I' t

' b" d I '0 "cinemascope" nacional ô!a ab�'angiqos, :o.S e o.itenta cruzeiros, Pa-.
des conflitos internacionaiQ mcorou perto a costa, pa- '!len e - sa len a o serviço o l'as que se esenv-õ" '.

.

.

Washington, 9 CUP.)
defronta,ndo 'em Sell cam'l'n' 'ü prestar qualquer auxilio - desfruta a. economia er- vem nesta Capital", A pelicula, que obteve o pri- .'a o porto do RIO: Tipo se·

. ,

� Pa b d'

I'
- A.s tentativas egipcias de te b b'd R' tho I) ambiente ele entri<cho "Po.lJU.)ação, Segundo as au- vateira de situação de inve- ,

ra as oras O. m- melro financiamente, de '. ., e I a 10, resentos e

q d 't
A �

." , terlOr, o sr, Jorge Lacer- A

d impedir a navt>gação israe- lez c
'

PUe os m eresses que decj· :oridades, até ago.ra houve Javel tranqUlhdade, graças � da _ dIZ' '" nota OfI'cI'al
lcor o com iniciativa do go- "

rUZBlros, ara o po.rto
dem a sorte dos p"VJ'S, V'v.· �

...

d J
'

Q d lense pelo canal d'e Suez, de VI"ol'I'a .. tl'pO se-t' .' 't
.

-

'lpenas um morto e alguns' �lão só à aplicação prática (lntem divulgada, con-
verna ar amo ua ros, ·se L, " e a 01 o

·caoSnSltml'nnJl1d1 almtbientl�tde luk "ei'idos', mas tres mil qua- e obJ"etiva aó cooperativis- .,. vo.cará diariamente seus intitula "O Capanga", da
doIam pelo' menos duas de- bebida Rio, duzeiitõs e ses�

ua e u a po, 1 ica {'l�o ..
' cisões do ,Conselho. de Se· t

nômica, financeira e at:, 11
.

,:rocentos setenta casas fo- m@, mas também da

situa-l
auxiliares responsáveis, Cinematografia Inconfiden- sen a cruzeiros os dez. qui,

losófica, (fl.r.1 danificaâas, sendo que cão que vem desenvolvendo
� Ao que pare'c� �s.tamos da Ltda" fo��lizara' tema gurança daí) Nações Unidas-: los,

'

"A - ,.' " ,mudando de tahca, ru- Isso é o que declararam ho.- /",. .preocupaçao dos 'Iiri ?en:3. dt; duas mll gl'avemen- nos ultImas anos o InstItuto mo à marcacão POl' zo-
de carater histórico nacio- Estocohno".9 (U,P,) - Ogentes da Emprêsa tem ,icl, , L'NacionaI do M Lte, autarquia -, na, que levou ao martI' _ na!. je os membros do delegação

fundamente, manter a p,.
"e,

IIC
FILMES VIRGENS norte americana á ONU, As governo sueco solicitou adi·

trobrás dedicada à solução
rio o pobre· do Zezé Mo-

d
,� � do militar egipcio em Es-

d F b· d ,.. 9d·
"

B "i reira, Em oficio dirigido ao go-
eClSoes em apreço !S'ao a

li�r!e�� '��l��i���'���i��S���is . a rica e eCI os JapOl1esa no rasl Na Capital, pela' ma- vernador Janio Quadros, o que estabelece o Egito que tocolmo qUe deiXe o país,

desvi}m dQ cumprimemr OSAR, Japão, 9 (U,P,) -I ::er em coopen-ç-ão com e8- � rn�!�rolI�r�:!� E��:�!t�� i1re'Sidente do. Banco do Es-
deixa de impedir a passagem por ter e'fetuado aqui lATI-

das' missões que lhe foran" A' f' � d tado, SI',' FI'ancI'sco de Pau- dos",�vios jsta,elenses" VIDADE QUE NÃO ESTÃO
ccnfiadas. , n.uncla-se qu� uma' ,Irma �es dUH,s fab,ricas de tecidos

.

,rios, K de noite - ia- -OE ACORDO COM SUA SI-
. , t d d A "K h ria,ment t d' 'un la Vicente de Azevedo' in-' .

CaIro, 9 '(lJP) --:- O EgIto "

"Para isso tem conLldo COJ'l.1 :apo,nesa es a negoClan o. nos OIS palses, ure a e - o. os J -

, r 'd I TUAÇÃO DIPLOMATICA"
a colaboração dos altos p::el o

:om capitalistas brasileiros I' Spinning Compan)"" pi'ojeta ': tos somam a· trabalhei- forma que o estabelecimen-' repe lU o amincla o p ano Aqu�le adido não f'Oi ex�
res da República e de fOÍ'111:t � mexicanos, para estabelé� instalar no Brasil uma .fa- � ra! to de crédite, do Estado. não: oci!lental de div,i?ir o paga-

-

b' d t 'd d l�
,Um mimo de provi- terá d,uvida em, cont, inuar a I .11,ento. do �edaglO pelo tra.n.;.� pressamente d e c I a r ad,

li (A. M.. n.J F�
B , •.

rica, e eCl os e' a, eom
'

dência salvadora! San- s t at d aI d S - "PERSQNA NON GRATA",
na amara fjun�(��a� ue IOflanopo!ls I oito mil fusos;, Ao pass,o I � ta Catarina está redimi- exammar o fmancl1l.mento, .z,oum:a�:: q�ec:�sa v�a ;�_ � sim, 'convidado a sair,

.

'.

!#
'.. _ que para o MexICo, a fabrol- � da! Salve! Salve! mediante "warr,ant", na ba- I W

.......:. ,,-"",;j•.,.""'�..::-,. -; o.., iIII..• I .

"d I, d�
-- I' * *

3e de 80% do va.lor (ia mer-
(ue totalmente aberta á na, ashington, 9 (UP)'

• � ,C�ma!!l ,Municipal de Florianopoli,s, .no int.uitll'l' c� pre�lsa e e a go ao, com ;: * egação, O plano dizia que �s Estados Unidos anuncia-

I de dll'lmlr Cluvlçias e esclarecer os contl'lbumtes sobre c,'
dez mIl fusos, I.; Elrquanto por aquI se

t:adoria, para a compra de
,I metade dos direitos se pa- ram hoje que a 'união sovié�

: a cobrança ,do Impo;:to Pre,dial, comuni�a ao Povo qUe: I

-

FOI REJEI I '! renovam' as palhaçadas filmes virgens, cuja quanti4
ao Eg{to e a outra tica fêz explodír ouh'a bom-

• d'e conformidade, com o artIgO 2.° da Lel n. 293 de '5 de. . TADA desse naip.e, o represen.. 'iade ficará co.ndicionada á J'aria
• outubro, de 1956, publicada no Diário Oficial do EsLdr: ' I� tante: das classes prodll- comprovada necessidade do

------. ba nuclear. O presidente da
• d 8 10 56 I

-

tI" d 19 I ' t
. comissão de' e'nergia atam i-

• e - - ,I?r�va e�era-o pa:ra o a ua 'exerClClO � .

.• Washington 9 (U,P,) _ í oras do Norte, na Co- interessado, que poderá for ;;XTRUÇÃO DOS ESCRI.
• para os p�'edlOS nao alugad,os, Os lança,mente., uo an: '

, �.
J, ,� I t! missão do Plano de . �a, Lewis, disse que a i-Iõva

: de 1955 (mIl novecentos e cmcoenta e cmco) acrescido!. Os Estad�" Umdos, a GIa-
� Obras, assegura, sôbr'e

mular sua proposta direta- 'I'óRIOS COMERCIAIS
explQsão atomica soviética

• de: 20% (vinte por cento), ! Bretanha e a França resol- I" o problema de e!llergia,

�
mente ao Banco; recorrendo Rio, 9 (V, A,) - Segundo

• ... I' ocorreu ontem, porem indi-
• Tal medida deve-se ao fato de não ter o Chefe •

ve.ram rejeitar-a ultima pro· " pa,sado mais de um an!) esta á Comissão Estadual stamos seguramente. infut·

: Exec�tivo remetido à ,apl'O'vação. �a câ:_mara a 'tab,,' : posta SOVletlca sobre o ori- � de lero�lero: :le Cinéma, quando-necessi- 1ad05, o presidente Jusce.
C'ou que desta v�não foi

• relatIva ,ao .valo·r locatIvo dO,s predlOs nao a�ugados, de" en� médio como 'simples � "Somos hoje da con- � tal' certificar-se da tradição. ino Kubitschek em virtud!!
uma bomba de hidrogenio, O

.

• conformIdade 'com o det2rmmado Pelo refendo art. 2,' li'
e ,. ,vicção que, EMBORA " , , breve comunicado diz que a

: da Lei ,acima citada,
.

.

( manobra de' propaganda,

�' TENHA TIDO TODAS proflsSlo,nal do sollsltante, Ja celeuna leya!ltada em
nova explosão atomiea so-

.• Para os prédiOS alugados, devei-ão prevalecer C'
f Nesse sentido, �os embaixa- A8' POSSIBILIDADES, � para efeito de complemerftar 'orno da inação dos Escri- .

't'
: lançamentos revisados nó exercício de 1956, sem aH .. : r!nres do� tres paises em .. , não irá o governo con-

�
!1 résp�ctiva fic·ha cadastral. tores Comerciais mantidos

VIe Ica teve a envergadura

t • �

d
das já registradas recente-

:men�, "

,

.

' . , • Moscou deverão entregar � cretiz�r a soluça0, ,e Essas operações, frisa a co- l-ispelldiosamente pelo Bra-
t '

• Camara lVlumclPal de Flonanopolls,.1 de marçcll' notas separadas, mas iden- � ener,�la, ante�, da proxl- ,municação, .deverão Sít!.' no, ,i! no exterior, estão dispas-
men e naquele paIS,

! 1957, .,' t � ma estiagem, "

d 180 d'
,.

I d
.

\
Bruxelas, 9 (D,P.) � O

,••••••••••8•••�.9••S.e;,•••••••••••••••e••••• :l
trcas l1H 8emana entran e. (',,,":VO,' .*.1"........__..-...4 prazo maxlmo e las, to a extmgUl- os to o.S� IVí,inistrQ .difE.xterior da Bel-

1_(l1lU:!il1>()otE'il!!N)_()__()�\)�()�O""'O_(I_O""O�O""()�(Q�()._.()....() �o.-.o._.()....()....()....()....()._.()._.()._.o._.o._.o....()._.o._.(O ��'lca Paul Hlenri Spoodll.,

�E9'W'\ Terras do B.a91-' "

. , �nunciou que ,�IS peritos da

é 10.1:& lo • , • e Alemanha OCidental, Fran-'

� , ". ça, Italia, Holanda, L�lxem-

,
•• • , .' e burgo e Belgica deram os

i � nnf n� IInU rn'n 'rlmOlrn 'u n v�n n 1[0" ·.�����r:e!O�:t:Sb���i::��;
, U IIU� riU. U

•

�rI U G U U U ri U' ��:!:;:;:��::�:�:::u?
e ., m,etidc,\3 á aprovação final

'ANDRÉ NILO TADASCO E Jean de .Lery, formavam uma e_qulpe piedosa de ho- O ReV', Pierre Richier, Pastor oficiante, depois de � d d·'
'.

...

,� . ?s· governo� as seIS

n.a� '�
mens-de.... fé". invnca,r a assist.ência divina, cantou, em solo, o Salmo

çoes e que os documentos

,.,.. 10 de Ma.rço dei 1.557." E o primeiro pensamento desse grupo de 14 calvi- V - "Da ouvidos, Senhor, às minhas pa·lavras, escutá e serão assinados em Rdmal
Desembal'cam na então nha de Serigipe, hoje Vjl- nIstas? o ·.meu clamo;" - e sôbre o texto .do: ve�sícuLo' 4, do , I

�.
p'tovave mente a vinte e

�, legaignon, na Baía- de 'Guanabara, 03 14 integrantes Dirigc-::c para DEUS e mesmo, antec; (1:; contacto' [almo 27 - "Uma coisa pedí ao Senhor, esta tornarei
� cinc,o do eorrente mês,

. da, Missão Cal,vinista solicit.ada à Igreja Reformada cc,m óVice-l'ei da terra, a comunha'l} com (:. 3enhor do" a ,pedir; que 'habite eu' na casa do Senhor. 'todos, os ,�. Washington, 9 (U,P,) _,

"e ele Genebra pelo Che:.fe da. França Antártica". Céus .. " dias' da. minha vida, para contemplar a ,formosura do
�

[srae] solicitou hoje o apôiq

:-:

.
"pensando em DEUS e no pal'aiso, esqueceram-se

- "E na pequenina praia, que 03 separa. dos muros Seüh �r, ,e aprender no s,eu Templo" - "O zeloso. Minis- ,.... dos, Estados Unidos para
:.; ,1a, terra e da s:lciedade; não era um po.vo a quem edu- do Fo.rtim� 'é� Calvinistas, de jo,,:,}hos; agradecem a 'h'o de! Deus prega o primeiro sermão evangélicQ, no que os navi�3 israelenses

.� cavam, f'l'am noviços que instruíam; não eram homéns DEUS por se "verem livres dos riscos e perigos" da, via- c(lntin�nte ,am.ericano, :
,"

� ,e possam usar o canal de Suez
� que educavam pal'::! 'a sociedade, eram bárbaros-aos 'gé,m e pOl!- pisarem as/"ten1as des�jàdas' da. Friinça An- O pedido foí'feito por in-
i quais seaplicava o. pro.cesso de' Loiola para .quebrar a\' tá,rtica", A Igreja de Coligny.'. ,'''e ela apostoliza" E há coni_ ,e t�edio

.

do embaixador

� vontade( reduzindo·écS a uma obediên.cia cega, a uma Villegaignon "tomando as palavras em ação, co- \ ,,�rsões, E batismos, E santa-�ei�, �odos os ato� re�i- , Abba Aban ao secretaria de

t possibili(l�::'� morta, inerte e improdutiva", e che'ga- movido peJo. instante all,�usto que viv�, r€lme tôrla a
.

g'IOSOS que testemu.nh.am a eXlstenCla de uma IgreJa e e,stado interino. sr, Cristian

� ram às. terras do Brasil -para a eateques'e' di} sUvícola gua,rnição .do forte para um cultó solene de Graças a missionária": O dia de hoje', que recorda o QUARTO , Herter, Afirmq'u o diploma-
t .e para' a implantação d{) Cristianismo no Novo C:;nti- Deus, Agora, não é l}1ais o grupo calvinista qUI! lo:! ca- CENTENARIO DO PRIMEIRO CULTO EVANGÉLICO la' iSl'aelense aos jornalis-
., nente,-Tendo à frente a veneranda figura dei Philippe beça descoberta e jOe:lhos em te.rra, à beira-praia, pn: - /('� tel'ra� do Brasil é, 'assim, de altíssimo valor e ,80- ,� tas que o seu país recebeu

'e de Corguillera;y, os caravaneiros do Evan.gelho, 'Revs, cura comunhão dhina: é toda a gente francesa e bl'a- Lrem�do significativa, não só paI'a o Protestantis�o' . c
com inquietação as noticias

e
Pierre Richier: e Gllilhaume-.Chal'tier;· Du 'Pont, PiE:r�'e: sileira que: à ordem do Chefe-da-CoIônia, se congrega ·camo para á Civilização Bra,sileh'a, ,.�

do Cairo de que O Egito pre-

O'urcLn,. Ma.tthi(l.l�., ll, l!.p�u· du omeIel,.. Andl'é para a instalação. da Igrejá Reformada de Çoligll,f_: :.; ���d1' ;::st:;e:r::;,'O��iÇã_;:a����D1VIi'itl; ... ,à.;ré:fli�i,,<ã,o dtl primeiro. Clllto evangélico, nfl�. tel'f';1s E
1';,,",; ...•...•..•..

"
; •
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