
AS ELEiÇÕES·
EM SÃO PAULO

\

Sã.) Paulo, 12 CU. P.) -

Os resultados já conheci-;
dos, das eleições realizadas
an+e ontem eJ!! cicoenta e oi-
to munícipios paulistas, es

tão 1 psu)t�nào ampla vito

ria V."S candidatos populis
tas, SCZ\nh0 ou. em coliga.
câc com outros grupos, o

íla' tido do sr. Adhemar de
Barres já conseguiu elege':
mais de vinte prefeitos.
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F_lorianópolis, Quarta- feira, 13 d{! Março de 1957 �'!, ESTADO" O MAIS ANTIGO BIARIO DE' S; CATARJN,t\

,Modêlo',
APlA f'Jr,

.::::..(

PAUL NATAN

OSVALDO MELO �'
BICICLETAS: NOVO PROBLEMA - Mês a

'

o Sr. Rafael Cruz Limá, presidente da
mês, cresce de maneira elevada, o, número de Companhia Naci?nalde Seguros Agrícola, su
bicicletas em Florianópolis. Já está mesmo �e'

'

bordinada ao Ministério, da Agricultura, este
constituindo num problema para o trânsito 've em São Paulo, .onde tratou com o'Gover

Vestido Goê sem mangas mui- público devido ao grande número de veículos I
nador Jânio Quadros do seguroda pequena ta:

to propriQ para' o verão talhe I V d d d
..

d Eque correm pe as praçàs e ruas da Cidade. ! oura, a reven, a e animais por parte o' s-princesa tendo um grande laço
Louvável, naturalmente, o intuito dos ci- tado e, da' cessão ou empréstimo de animais r

........_...................,.....__..v clítas, que assim;
,

resolvem o seu problema, terceiros.
'.',

@'-A'Sdeixandodepagarfretesdeautomoveisedei"-:O:-
"

IME,M'
,

onibus, cujas passagens constituem Um, sacrí- I -

Foi promovido, no ,quadro dos 'Correi08
ficio diário nas suas economias, desde que te- _e Telégrafos"o ilustre Capitão Pedro Francis
nham de atender o horário de suas, repartições, I' co �a �ilva, zeloso e conceituado tesoureiro �<

'CINE SAO JOSE casas comerciais e fábricas. Meio fácil de loco- Agência de Laguna, O Cap. Pedro Francisco
As 3 - 8hs. , moção, mais baratornesmo 'pela facilidade dos I da Silva é a viga mestra do PSDf no Distrito de

Um filme sensacional e crediários a bicicleta é hoje uma necessidade, Pescaria Brava, .onde sua palavra é uma or-:

dife���1êls DA SORTE , principalmente para os que moram em bair:
_

I dem, pela segurança e'lealdade com que a em-

Com: Herbert LOM - ros distantes do centroda Capital como tam-
I
prega. Essa promoção,' por merecimento, vemE de todas a untca Pergunta, '

I
'

I (;'inger ROGERS. b ti t
'

'I distinguir um dos mais dignos e probos fun-que desejei fazer e que não fiz, No Programa:
-

,

em no con Inen e.
esta guardo comigo e no entretanto r:

Natícias da Semana. Nac:' Acontece, porém, que aumentando conside- I cionáriós dos, Correios e Telégrafos de Santa
bem que a resposta me faria feliz, P' 1 I Creços ; 8,?0 - 10,00. ravelmente O número desse meio de mais fácil I' J atar,ina..� PTB qU,e tem.nêsse ilustre. políti-ANIVERSÁRIOS veira Censura ate 18 anos. �

I
_ 'condução, está se criando como foi dito, sério I-

co _um am,19O e va oroso ahado, cum,primenta-FAZEM ANOS HOJE: - sr, José Pessôa

II
.

,

itravés d
_ sr. Manuel Xavier, al- _ sr. Manuel Heril'ique'" I.,.,-"li prob����, cabendo res�lve-l� o !teg�lame�lt,o ,

o, atraves estas notas.
- ,

'

to funcionário do Depósito Simon
'

I
- -�- I ,.... de 'I'rânsito-de nossa Inspetoria. E que as bici- I -:0:-,'-, '

_
de Navegação da F'irrna - sr, Agenor Povoas Ne-

"
-. As q - 8hs. cletas, consideradas veículos, sujeitas a em- I O Senador Saulo Ramos' que vem traba-

Carlos Hoepcke " S/A: Co- to
'

I, Jeff CHANDLER - Do- placamento ê outras exigências mais, não ob- lhando intensamente em favor da instalação _

mércio e Indústría. H
'. S· ,rothy MALONE em:

d
' I d im P FI

-

I
'

- sr-; eitor ouza '

i PILASTRAS DO CE'U ecem a mão, causando transtornos a quais- ,I e um arque oresta nos Aparados da Ser-
- jovem Zenildo Rcdri- - jovem Campolino José (Cínemascope) quer outros meios de êonducão, _ Vários aci- ra do Mar, em São Joaquim, estivera em de-

gues da Silva Alves No Programa: ' ,

dentes tem-se registrado e outros muitos têm morada conferência com o Ministro Mário Me
- vva. Valda Ortiga Fe- - jovem Guiomar Pires Jornal da Tela, ,Na9" ,

drigo jovem Jandira Delambert Preços: 18,00. - 10,00. sido' evitados graças às pericias de nossos vo- neghett i e técnicos florestais do Ministério da
- vva. Eugenia Brug- ...:.:_ jovem ZéIla da Luz I ,\Cen�ura até 14 anos.

•

lantes. A Inspetoria, cabe; sem dúvida às leis Agricultura. Brevemente, São Joaquim rece
,I

grnann jovem Leda Luz r 73

Vi:. que regulam o assunto. Se até os pedestres 'são berá o seu Parque Florestal. '

r: sra. Maria L. da Rosa, =. jó;e�. Nilo Bastos, IlrMl·Plj l.a obrigados a tal obediência, porque isentar osci
"

,
'

-:0:-
professora- funciorrárfo dos Serviços

I
' .. .

.clistas? Bom-é que .sejam tomadas nêste senti- ' A pesca é atividade definitivamente na-
- sr. Artur-Silva !\ C

'

d S I
- As - 8hs. "

. ereos ruzerros ou, Humphrey BOGART _ do, providências que se tornam urgentes, evi- cionalizada. Somente aos brasileiros é facul-
-

---:- .)Jl". Murillo; da Sil- nesta Capital, I Ginª LOLLOBRIGIQ A, -

, _-n._, tando-se assim graves acidentes como ainda tado exercer e explorar profissionalmente a-

'R-,'í:V,-O"�"L--U�Í',-A""',O 'P,A, 'e, If" ICA
-,

" Pet�. ��u�BL�TEIRMe�Ou: POR ontem óbservamos na Praça 15, esquina da pesca e indústrias correlatas,
I:..

_

'

, � ruaTenente Silveira', que só nãoproduziu Ia- -:0:-,-,
No Programa: 1

_ Alvarus de Oliveira Repórter fia Tela-. Nac. tais consequências, �vido � violentabrecada O PTB muito tem trabalhado, junto ao
,

Há cet:f�s, t�óriast e certas seitas que de-
-

Preços.: -12,00 - 6,06. de 'um dos.àutombvêis de pril'ça, Ministério �d� Trabalho, para que sejam ofere
�:ser-, olhadas' com olhos confiantes, fie- Censura até 14-,anos. ",) ,

,�
,

•

+-:0:-,- cidos recursos financeiros às entidades sindi ..

,
ltm�' 'd�-POip,);'igqificam.·O brasileiro, tal- 'JARDIM LAURO MULLER: EM ABANDO- cais de Florianópolis, 'para a construção ela

�ez, pela 'sua formação latina mescla de ra- NO - Aprazivel'ponto de reunião para os que "Casa do Trabalhador Catarinense", 'louvá-
ças, é acometidó às vezes de certa apatia. As As"_ 8hs. residem-na Praia de Fóra (Esteves Junior) é, vel, Justa e geral aspiração dos trabalhadores
reações são morosas, A ação simboliza o que Colossal programa duplo O antigo jardim Lauro Muller e bem assim, o sindicalizad'os.

'

,

B 'I
'

P d 1) - ALMA EM SUPLt" I" f d
' 'd' "

IJlals o rasl precIsa., '�o ução, trabalho, ,CIO, _ Com: Joan Graw I
caes que � I

ao,
s un, os corre, como amura

�

a
,

"

' ..
_ -:0:---"

'

I
4_edicação às coisas' sérias, seriam ri bOlD' re- fbrd - Zachary Scótt contra as aguas do mar e ponto de atracaçao ,

E proibido......

pe�car com rêdes de arrashÚ
médio para que crescéssemos saâia:a;nente,

'

2) - GIGANTES DOS, de bàrcos de pequeno calado. Uma coisá e ou- (tr?wl) amenos de três milhas da costa ou-MARES - Com: , Sterling I "� .' : ".' �.-
.for isso, quando surge uma t�oria pa- HAYDEN - Alexis SMITH; tra estao merece�do as VIstas de nossa fIscah- com rêdes 'de "arrastão de práia", na pese;}

1'a elevar o ânimo do brasIleiro, nós 'devemos N,o Prog�·a�a.: , zação urbana e bem 'assim, dá própria policia, litorânea ou na interior e'nas e'mbocaduras de
olhar--o movimento, a verdadeira revoluçãó ����o�:ot;�:��l��:��.

,J

pois, as famílias já abandonaram aquele apra- rios (art.IS, "d", '�e", do Código'de Pesca).
com entusiasmo, pelos benefícios que ela po- Censura até 18 anos, zível recanto da nossa bàia norte,,-Q jardim e -:0:-,- .,

de fazer à nossa pátria, Neste caso se açha "

'suas adjacências' se encontram abandonados e A CASA DO TRABALHADOR CATA-,
o Ene:r.gismo,' criado e propagado por Alber,;. ,OT,.?1J�,,_!i,,:A_,

"-

sôbre as g!-"amas ralas e raras dos canteiros, O� RI�ENSE, se construida em um bloco de af-
to Mon!alvão, homem cheio de- idealismo �::!I_ cavalos passeiam sem que se�am perturbados,. ,guns'andares, poderá - no entender de mUl-
que pi,ofessa uma teoria, que luta por ela e As - 8hs. As "peladas" futebolisticas têm ali seu' "cala�" tos, inclusive- dos petebistas - servir de sede
.a divulga por todos os meios, visan,do a,p,e·

"Sessão Popular" pO'�.'O tr,apiché,es,tá quas� desmantelado e o a tôd,as a� inst,ituições sindicais desta 'CapitalJohn PAYNE - Vera
nas êste objetivo: o leyantamentó da vontá- RALSTON em: lixo, domina toda aquela zona. Registro aqui) e seus serviços, ser dotada de 'salão de confe-
de do brasileiro.

.'

"- - RENEGADO IMPIEDOSO, o justo 'pedido que.me fizeram varias e distin.,
.

rên�ias e sala de prójeção de filmes. A parte
- , Technicolor' I I

' ,

� 'Pelas meno�es coisas nós podemos ates-' No' Programa: tas pessoas de resi�êri.�ia próxima aque e 0- excedente �ria 'destinada: �a) .- alllgar para
/ta� a razão de tal se afiançar, Nas eleições, o EspOl·te na Telã. Nac. 'cal, para que desta colúna pedisse a quem de 'renda;' b) -,-' ao-ambulatório médico e dentá-

por, exemplo" qua,nt�s, pessoa,s d,eixam de vo- Preços: 6,50 - 4,00,

"
direitG.,- providências que se fãzem inadiáveis. 'rio; c) - à aSSIstência J'urídlca', d) _'- ao Cur··

_

Censura 'até 14 anos� ,

tar porque dIzem nao encontrar homens oue

'

'so de Técnica e. Direito Sindical p'ara aJorma-,

'.' ", ,�- ,,' ,':' " ••••••••••o e �.� ·

posssam fazer pelo país o que o país, preei- ",�llr1r�IIIlW."
'

, . >' , ':' ção' de líderes sindicais, em cursos intensivos
? F f ? p'

-
" ;'

b, 'h .'"
e
li'

i
,- Na escolha dos teCidos da I?a�s alta quahdad,e, '

d
" '

....

s�'_ azer orça. ar� que, se� o tr�, alo I ,li _,
: no corteimpe<:avel,-ntoderno'edls'tmtoena garanha eumano.

-,

tao mal recompensado e? A teorIa da som- " de Ul1} produto bem acabado, está a base da escelen-, "

,
' , As - 8lj?hs . d' b' "f 't I

'

I 'E t'bra e água fresca'" é perigosa. '

,,' ,,' ;,
�,.

"
cla as, rl!upas em el as �perIa .

x I2!'; ,. ----------------------

". ',', . '

'

-I
Sessao ,Popular _O ,M'agazine Hoepcke e excluslvÓ dlstr!buldor

, Mas precIsam�' reagIr e e IStO que es-, ' John PAY�E - Vera

1_
'

em nossa cidade deste famoso 'produto.
t' f d Alb t M t' I

�

E RALSTON em:
'

!'a azen o
_

er o" on a vao no, seu ner- RENEGADO IMPIEDOSO
'

gismo: 1 _'_ "Faz/ a_tua parte e Deu,s te aju- �
,

Technicolor "

,dará". Êste preceito encerra em sua 'essen-
'"

No Programa�
"".

b d fOI f'
,

'

2 "O'
O Esporte na T�la. Nac.

CIa a as_e a I oso la energIsta, -. me- Preços: 6,50 - 4,00.
�'todo ';'da revolução energista �onsiste em e, ,Censura até 14_ anos.

'

ducar O homem para a luta, prepará-lo para

superar dificuldades sem se abater, saltar ohs
táculos sem perder o ânimo, manter a digni-'
-dade", 3 - �'A revolução' energista inicia-se,
quando o indivíduq toma consciênéia da pró-

" pria fôrça e se dispõe à'luta. E o Brasil neces

�ita de homens de luta guiados somente pelo
, 't'"amor a pa rIa .

,,' Êstes três preceitos da teoria energista
bem definem o sadio movimento que Alberto
Montalvão vem realizando entre nós. É movi-
mento atual, para a atualidade.

BQa tarde amor que tal foste. ao cínama? � I'
Conta o que vist-e e- o que- falaste á alguém.
Como estás bela, meu amor, tão linda
nesta V'_e;;tid<f qus te vai tão bem!

,

Fize,s-te as unhas? Foste a costureíraz
Todas essas coISas eu já sei de '?or, .: r',
mas .respondes, assím, de tal maneira ,

que eu vou escutando com prazer maior,

, a cintura .

� pergunto, pergu.n.to--:e mais pergunto
-, Coisas sérias, amaveis, e banais;
Por que' as inquietas emoções opressas
são nas palavras que aparecem mais?

Tantas perguntas, eú te faço, e deixo
o tem�o se escoar entre nós dois, '

e sem que suspeitemos, tambsm chega
Q: fim da, tarde e o nosso adeus depois.

Câmara NUD'icipal de
{amboriu'

CASAM,ENTOS - BATISA�
.

CASA '��\(I';:
, '���

DOS .:_, FESTAS - CA· Necessit�-se,de alugar 0'1 Récebemos:' à qual ficou assim 'const:i,
FÉS _- BARES :- QUIOS- oc.qmpra:t· uma casa de alveo Ofício Circular N0. 1 iuida:

'

,

QUES l"l'i� situada' nesta cida_ • Camboi'lú, 8 de Fevereil'o , Presidente: GuY...Ange'li-
Façam se,us pedidos de d,e, na parte da ilha, de de 1957. no Vieira .

PASTÉIS "PAULISTAS", valor médio. Tratar pelo Exmo. Snr. Dr. Rubens R::>. Více-Presidente: Antoni(lf /
de carne com azeitona, ca-, telefone nO 3829 ou na rua lhos Fadél Filho

Uma ,�oleção �e,. se.i.s marão C(')ln palmito, de cô': I Conselheiro Mafra, 180. ,"",,-" ,Direto'r ,TomaI
�

"O Esb:· 10. Sec.retári�: Frãncis.'

g1Jal'da-�o�s de ·pnpa fabIl-
co, de banana, et"c., pelo

� Florianópol-is" do'"
'

co ALipio dos Sanôts

cad�s em folh� galVanizád�' t:lefo�e nO 3829-ou no ca,.1 '

"

Tenno á honra dé"comu· 20, Secretário: Eloy Gar,.
e pmtados a oleo, com �l fe Prlmor" à rua Felipe I V O L T O U nicar a V. Excia. que mi cia Junior
mação móv�l,

-

s��er-resls-: Schmidt, 60' - Florianó- ,i Viena, 11 (U. P ,) _ Pi- ses_?ão �special realizada Sirvo-me do ensejo parll

tent',e e, pr�tlCa. Tratar no polis.' O melhor' pastel dá
I
zem que: o antigo' chefe' su-, nesta

Câmara, ,no
'--dia 5 d0 apresentar a V. Exci;' pro-

Cafe PrImor ou, pelo tele- cidade! '.

I �r;mo da propaga.ndá, sta- ,corrente, foi- el{\,ib
'

e em..

I
testos de alta estima e dis-

fone nO 3829. As pessoa�
'"

,-lllllsta na H ung'l'la; , Josef, possada à Mêsa que dlri· tinta consideração.'
que têm casa de praia não

- Pro.cure ll1strurr-se so- Revld, volt�Q à atu�lidade I .. ,'
,_ I, .•

bre as :dorestas para pro- politica em Budapest, depois
glI.:t os traba�hos desta ca

jdevem perder a oportu,nid2� tegê-las da mão ignorante I de quatro anos de inativida-
'

sa durante o período Le·
'

de.
.,.

que' as destrói,,�, de forçada,. , /J_ gislatJ,vQ � 40 �.9r.renJe ,anQ,
. ,....- �

... '

\YENDÉ ..SE

GUY Angelino' Yie>ir'a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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conselho' Reginal 4e .og8Dhária E DI' A l
.

I
0. Arquitetura da 'Oitava Regllo 1 rcrzo lJb l>1R>:IT(, nA 1.' V4R,� - PEIT�S."'A '

li : VAZ:2NDA PUBLIL<\. DA COMARCA DE 'FLORIANO'- ;

_ i
' -, i

7' Pelo presente torno público que o Conselho Reli;lion:ll Ed'ítal' dt- cu -

/ POLpIS d T' (3) -"'1" .' I!de Engenhari� '8 Arquitetura da Oitava Região. está rece,
,I açao com o razo e res II eses

EDITAL
!lendo a partir desta data, em sua aéde à BuaDoronel Vi-

,
;} Doutor EUGrNTO TROMPOWSKY' TAULOIS FI

I

cente n.? 456, 7,0 pavimento, as anuidades prorísstonals LHO;-' Jlriz de Dh-eto da 2,a Vara em exercício do car-
,

;relativas' a 1957 que, de acôrdo com a Lei n,o 3,097, de 31 ' ' ,

de JaneirQ de 1957, passaram a ser as seguintes:
'go de Juiz de Direito da 4.a Vara � Feitos da Fazenda

C $ �úbLca da Comarca de Florianópolis, Capital do Estado
r:.. de Santa Catarina, na forma da léi, etc. ,

- Profissionais .' " ,. " ., ,. ,. 200 00' F-AZ b' 'I, sa er aos que o presente edital com o prazo
Firmas tndívíduats "i, • .'",'." , 800,0{)�

'I
';e três (3) mêses virem, _ou dêle conhecimento tiverem

,

Firmas ooletívas .. " ...... ,"

, que, por parte da E..MPREZA AUTO-VIAÇÃO CATARI-
com cap�tal até O,r$ ,:,000,000,00. ,. .. ,. .. 1. 500,00; I �ENSE S.A., lhe fo� dirigida a petição do teôr .segu in
com caPItal superior a Cr$ 1.000,000,00 " " 3,000,00; I Le: -Excelentissimo senhor doutor Juiz de Direito da 4,a
outrossim ficam convid�das as ,firmas coletivas, re-I Vara da Comarca de. Florianópolis. Djz a EMPREZA

gistradas a fazerem declaraç.ao atualizada de seu Oapítaí, I AUTO-VIAÇÃO CA'fARIN,ENSE ,S,A., com séde na ci-

para fins de cumprimento da Lei acima mencionada,
-

"ade de Blumenau, nêste-Estado de Santa Catarina, por
'seu bastante procu 'ador, irifra assinado (ut instrumen
co procuratório anexo ·como documento numero 1 (1) -

I
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
i acção 'de Santa Catai-ína, sob o numero 344, com esc ri

, tório na cidade-de Brusque, a rua Hercllio Luz] numero
I .8, onde receberá qualquer notificação ou

.

instrução

I'lue, com 0 devido acatamento e respeito, vem �_ pre
,

I
sença de V, Excía.i afím de expôr e afinal requerer o que

P'A R, T I ( I P A- r. A- O _

,I adiante segue : 1 ,_ 'lue, o Suplicante, recebeu em 27 de,

\'> I '.:ezembro UO ano 'i", 1956, da 'Diretoria Regional do De-

PEDRO SIMON JOÃO BAPTISTA RO-
í l�al'tamento dos Correios e 'I'elegraf'os de Santa Catari-

DRIGUES
' na, através sua 'I'esourarín.: um cheque emitido em seu

:e: ! .uvôr, para pagamento do transporte de malas postais,
_ SENHORA ·e·· , . I

SENHORA ! �ol'l'espondente ao mês de Dezembro--�o ano p. pa�sado;
, ,

'
, , ': ::::- que, o cheque em apreço, no valor de cem mil cru-IpartIclpam a-os parentes participam aos parentes . (1'1" (C � 100000' O) t

'

iscent
A I

-' A dI,' (, o, 1'.;" • ,0 , em o numero seiscen os e qua-
e pessoas de suas re açoes. e 'pessoas, e suas re a-

,

o mil t t
'

t doí \ (6.0'4452) ,

d_
_ . :

d 11, qua rocen u:: e cmcoen a e 01S( , e e a

o contrato de casamento çoes o contrato .de casa-
'

série O 6 f.' d t BANCO DO BRASIL S A
, '. rI I b '

,,,,, - e 01 saca o eOIl ra o
.

. ,

de seu f.IlhOI cbolnstRantdlU_,o, mern.o de sUCa, Ithat, saS:l j 'Igência desta Captai - (certidão anexa como doeu-
com a' srta. sa e o 1'1- com O sr. ons an mo 1- (dois l i S

.
.

"
.

! u.ento n, 2 dOIS); ó:- que, o cheque com as caracterís-
gues.

Constantí moni b 1
1 ticas acima, foi dcvidamente visado na agência desta

. ons an mo e sa e I,: apital," do BANCO DO BRASIL S.A. e enviado pelo,
\ Noivos

I ;;ge;ne io�al de Suplicante á sua matriz, em Blumenau,
'

Fpolis" 5-3-57, ! quando nêste percurso. o cheque em referência foi ex-

-_ P.A·. R' T I ( 'I P A r A- O I traviad«: 4:- que, em face do extravio do menciona-

'" I rio cheque emitido nominalmente em !avôr do Suplicado,

JULIO DOIN VIEIRA (iC :t� o mesmo COll'l)dirl� a propô:' a presente açã� de a�ll-
:.e: I lação

do cheque extravIado,. açao esta .que encontra in-

DEJANIR O. VIEIRA I
;eg-ral apoio na legislação pátria ; 5:- que, havendo por

têm o prazer de uarticinar aos seus' parentes e pes-
. parte do Suplcadu legítimo intefesse

_

económico, res

sôas"de suas relações de a�izade o nascimento de seu
fÚ .ao mesmo seguir os ditames do art. 15, da Le,i n...

� ilho Júlio, em 5 do corrente, na Maternidade "Dr. Car- '�:591, d: 7 de agosto de 1912, que reg.}Jla a .emissão e

C "A .
cireulação de" cheques e que reza: "Sao aplícaveis ao

los orrea". h di
-

dI' 2 O d
.

Florianópolis; 9-3-957.
:' e�ue, ads ,I9S0P"oslçoes da ei nl1me�o . 44, e 3.1 de �e-
;'emIJT!) e u o, em tu o que Ihe for adequado Inclusive
a ação executiva" "6:- que, destarte, a presente ação AUXI·Il·'ar d P d

-,'

-ncontra amparo le{al' posto que é regulada pelos adi-
.

e ro uçao
gas 36 e seguintes da mencionada Lei n. 2.044, ppis ''110 Im10rt:1nte\ cbmnahhia de seguros'; necessita de' um
(asO de perda extravi-u, furto ou destruição tio título - E emento _�'dvo, ,d,e�f'mbaraçado, em '-serviço de produção
.' no caso pJ'esente cheque) - o séu Íegitimo proprieta- crie::tgda e de facli desenvolvimento, Salário- e comissão.
I io, poderit'; perante o Juizo competente, promovel� a anu- Tratar' à lua '':>-l1selheiro Mafra, 21 ..:... sobraq,o, às

'ação do mesmo,. resguardando 'por és�a. f-orma, os seu's- !:.' ho,as da manhã, \' �

, �

I

!lirei;:,os', (in-Tituh;' Cífmbit!is, pag, 42, ,de J,. Procópio .,.,.................-.J-_'V'.6'".,..y._.... �;...:..�_ ....-..'V" .;"... _•• '

Filho); 7:- que, as.sim 'sen.d·o, dúvidit's não sobràm ,e$- J , Todo te 'I'à
.

1 .. 'f�': ',..
I "

','

,
.

, _ .' ',' ;' .,"--:'. \, -

_
o· c (I tlSal o naS amosas roupas mpe-

"ar ,) aqUI j:'efel'Ido ch ..que extra't'Iado, suscetIvel de fn�r. ri"al Extl'" e' pre {'1 Ih'd g d
. .

b 't 'd d" t "d" 1
'

"
. "

' -e co I o, asse uran o assim uma
.su StI UI o por ocumen o JU ICla, revestIdo da mesma-

'roupa '1"
,

'

I." '- "

f
'

;.. " ,
., mpecave que nau se ue orma com o uso e

Fpolis" 7-3-,57. : força, para resguardar o dIreIto do Suphcante; ANT'm veste bem'''''em' to'd'O!'l os tam'anho�
� -"-_...... .,'�) EXPOSTO, vem o Suplicante, muito respeitosamen-

.

Est f
'

',� d": t �b'd' ..

'A' R T I C I P A ç
-

O
...

, , , ' .
"

. as aJnosa3 roupas sau IS.1'1 UI as com ex-

P ,. A, te, com f-undamenio nos dISPOSItIVOS legaIS. apontados, e1 I"d 1 t'd d IM' H k
, , " , _ ',L1!'! VI ac e nes ::. Cl a e pe o agazle oepQ e.
l'equt'rer a V, Excla. se dIgne receber a presente açao, -'-

.

_____::.__ ----"-----

VVA. ÂNGELA CARMI- ,'eterminando a ,ci'ação dos co-obrigados, DIRETORIA
"

NATTE ',���������� n�E;:�s�;����Tgi��� ��g��!���é� �.,:E!FI�êM�E�=o......,..EI::J....."�.-Er3.--:.. ...,.,�.�......::::J......Ml'""ê--raS-=-r·
...

s,;a-t
....

'r=-=m-.s-=,o",-ê-.-S-(::J.(....-pê-r-=E-'-PI'êy·êEA3r§1»]Ê..

l

'mnffi·.·participam, aos parentes participa' aos parentes' e ! a capital e BANCO DO BRASIL S,A., AGÊNCIA DES- •
'"'"

e pessoas de suas relações
I

pessoas de suas relações o 1 A,_CIDADE- na pe"sôa do seu GERENTE, também,_nés-
contrato de casamento de cont�ato de casámento de La cidaL.e, no prazo ,c forma previstos "in-fine" do art.

sua'ülha Ení ,com <;1'" seu neto Helio j2om'a srta. '�;6, da já rf'ferida L�(n. 2.044, para que os mesmos te-'

Heliõ SoaTes. Ení Boos. �l ham eonhecimen' o da presente ação de anulação de

EN! e HELIO cheque nominal útraviado e, não havendo contestação,
. Conf4;mam

'.

:oeja a açãc) afinal julgada proced'entel par-a ser expedi-
IOde

-

marçode J 957 i;o em favôr do ::'uplicante, documento judicial habil,
________ ,__ " __ ",. ,evestido da meSiua força ,do mencionado cheque per-

P A R T I ( I'P A (A-_ft nido, 'afim de qtÍe lossa' o Suplicante exercitar o seu

. .' -

•
'V' "iireito, recebendo a' 'quantia em apreço. Protesta-se prQ- ,

V-v.a:EDITE DA C. LUZ ANSELMO P. ViANA vaI' o alegado por todos os meios de prova em direito I

êldmitidos, com seja depoimentos de testemunhas depoi
'11ento dos co-obrigados aqui referidos, vistorias pedci
'lS e outras, dandO-SE a presente o valôr de Cr$ 100,000,00
(cem mil cruzeiros). Termos em que, com os documentos
inclusos en. numer, dê dois� Ped-e DeferJmento. (Sôbre
lstampilhas estaduais no valôr de doze cru�eiros, in-
f :usive a respectiv_a taxa de Saúde Pública Estadual, no

valôr dz dois

,cruZPirOS) FloTianóPo.liil'
26 de Janeiro

de.,1957. (Ass'nado) Raul Schaeffer. PP. ET. Requer-se
i'inda, seja, nas' ,conl�ições da presente petição citado o

dr. Proc11rador da REpública, nesta Capital Florianópo-'
lis, 26 de Janeiro de 1957. (Assinado) Raul Schaeffer.

r,p, F:m a dita petição foi proferido o segurnt-e. despa-
Pàrtici!Jam ao�� parantes e pessoas de suas relações cho: A, á C'onclusãe. Em 28-1-1957. (As) Taulois Filho.

I) nascimento -de s(>u filho, Nilson Octávio, ocorrido na :,ubindo os autos a conclusão, receberam o 'seguinte des-

?-Iate!'ni-dade Car11le.a Dutra. '-

�

Il
acho: D'EFIRO o requerido á fls. 2, publicando-se ain-

Floriauópolis, ,I ,de março de 1957 da, editaj;;;, pelo_�raz,� �e h'-ês mêses, P?l' tr�s vezes, sen- 5,5 HP
--------------' 00 uma no Orgr,o OfICIai e duas nos JornaIS "{) ESTA-

P A- R T I-C I P A, C Ã O DO" e "A Gazeta", ioc_;;t,.is, e afixando-se os editais em I
11 HP

•
' ,:artorio e na' Bolsa Oficial de Valbres désfa praça (art. 001' '35, HP

THEODC,l'IO/MliUEL A�lIERINO %' da Lei 2,044, 'dt:: 31·12-1908). Fpolis, i-2-1957. (As- 50 HP.;lnado) Tanlois F' ho, ,E, para que chegue ao conheci-
LINEf'TE BUNN ATHERINO \11e�t.0 de todos '1l1andou expedir o presente edital que � 84 HP

i:ênl a gTata sa!Ísfaçào de participar ,o nascimento ,

f..J 1 d t
.

d
'

"era a ixauo nos ogares e ermlUa os aCIma e publi- '. ,

GRUPOS GERADORF.f4 -,- "P E N T A"
de sua fill!a MARIA A:LIC)E, ocorri,do no dia, 2' do cor- (ado na forma da lei. Dago e passado nésta' cidade de -I

.

-
.

1 ente, na Casa -pe S,,�úde São Sebastião. Florià'nópolis. aos quatro dias do mê-s de Fevereiro do Quaisquer' tipos para entrega iIl}ediata _' Completos Com'

nA n T I C'. I p. A r A- -O .
<�no de mil noveC�IÍ!os e ci'ncoenta, e sete" EU, VINICIUS motOl'es DIESEL. "PENTA", partida elétrica _ radiator, ---

r K .,' I GONZAGA, Escrlva'), o subscrevI. (Assmado) EUGÊ· filtros _ tallque de oleo e 'demaí� pertences: acoplados' dire-,
},'IO ROMÃO DE l'ARIA 'e�senhúra LINDOI� SOUSA NIO TRaOM�OWSKY �A:�LOIS FaILH�, Juiz de Direi-

,

DE FARIA.
to da 2. Vala, em exelClClO na 4. Vala. damelJ,te com flange elastica á�Alt�rnador de voltagem-"-

:-al-ticipaD:'. ao;; 'sevs parentes.e pe�soas .a�igaS' 01 CONFE'RE COM O OIUGI�L O ÉSCRIVÃO" trifásicos 220 Volts � com �xcitador _' 4 cabos para
'1aSCllnento de su� IIl!la Iracema, ocorrIdo no, dIa �8 de . VINlCIUS GONZAGA -ligação e quadro completo de contrô1E�';' to,dos conJ'unt3s estão
level eirõ ultimó, ::->9.' M::;.ternidad-e Carmela. Dutra_. .

-

Piguaçu, 2/31!y57 ,.'.'
' assen�ad� sôbre longarinas prontos para entrar em'l.(llnciona-

menta.
'

'REVENDEDORES AUTORIZADOS 'PARA O ESTADO DE.
SANTA 'C-ATARÍNA

- MACHADO & Cia, S/A Comércio e Agencias
'Rua Saldanha Marinho', 2 -. Enderêço 'telg: "p R I M U.gn

"

'ex. Postal, 37 _ Fone 3362� FLORIANÓPOLIS
Se· -C"='J1.i.rt�r'"':-r=;

Pôrto Alegre, 17 de FevereIro de 1957.

Eng. Pedro Drügg
Vice:Presidente

no exercício da Presidencia

,-

i
i
�\

.
_ i

, "

PARTICIPAÇÃO
Vva. MAGDALENA TOR-,' Yva. J�ADISLAVA A.

_RES- VIEGAS ' SAMPAIO

pal:ticipa aos parentes e. p{lrticipa aos parentes e

pessôas amigas o contrato'jl pessoas amigas o .contrato'de' casamento� de sua filha de casamento de seu filho

VALESKA com o sr, VIC-1' VICTOR', com a ,s.l'ta., .yATOR -LUIZ A. SAMPAIO, LESKA ·TORRES VIEGAS.
NALESKA '�' VICTOR > ,

Noivos

ADOLFO BOOS
:e:

SE.1�HORA

e

Participa aos 'parentes e Participam aos parentes é

.pess,oas de sUa relaç1ío o pessoas de suas relações o

coptrato de casamento dei contrato de ca�amento de

seu fi:ho Celso com a IIta.· sua filha Maura com o sr,

Maura Viana. ,- . I Celso Luz, .

'

Fpolis. 28 - 2 - 957

PARTICIPACAO
. , .

I\lLSON E. SILVA

,
�

FERNANDA DÊ CAMPOS L,OBO SILVA

. !��Ir!� I!S�JN!O� ·Itenção,
..

Joalherias ..
• E' A Empreza Grafica Grajau Ltda" -sita á rua Deodo--'

SENHORA. "O '19, em Florianópolis, fornece, para pronta entrega, o

Participam . a�J pai'entes e pessôas amigas o nas� ;;vro de Registro de Compra e Venda de Joias 'e objetos
S"lla:, filLn 'ANA: "bÚflIA, .0cOl:;rido, no di . ;],8 .. (orrelato-s, exigidO:s." Td�.la. �egis!ação tr:b�,t,al�ill. Federal.

Ma·tern,idade Dr, .Carlos Corrêa, Pl'!;ço: Cr.$ 200,00 ,(Pelo Reembolso), f .

-,

'T' :

I

/""

\
�

,
,1,

Estabelecimento "A MODELAR"

TJ"ajano, .33.
Exposição. e vendas

o ESTADO
o mais antigo diário de

Santa Catarina.
Leia e assine

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQVER,COrHRA A
.

FA ZENDAPÚB!-ICA
Caixa Postal 246

FlORIANOPOLIS --SAffTA CATARIIÍÀ

Motor i<leal p�ra barcos ,de recreio e para o!,!trús barc9s simila·
res, além de explendido para �ctor auxiliar de barcos á vela.

Completamente �quipado, i.ncJusive painel de-instrumentos.
DispÔmos para éntrega i!llediata, nos seguintes capacidades:

gasolina
,"

8(} HP -Diesel
80 HP ",'

- (direita ,e e8quéi�da)

1Q3);IP "

132 HP ,;

,-,

" -"

" ,"

"

/

"

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Quarta- feira, 13 de Março de 1957
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I

10

o §ENHOR J A VIU a maravilhosa variedade dE
ternos de verão recebidos pela HA MODELAR"?

o SENHOR JA SABIA que as confeL.,Jes mais fa
mosas, as roupas mais bem acabadas e de elegância qua
si Que inexcedível são as das marcas "DUCAL",
'WOLLENS', "LA ;SALLE" e "CHESTER", cuja venda

,

ê, estatisticamente, i, maior do país?
Que mais de 7:'-% de Senadores e Deputados Fede-

1 ais vestem a roupa DUCAL?
Que essas marcas são, agora. exclusividade de HA

M:OiJELAR,"?

o :sENHOR JA SABIA que durante êsses duis me

ses (Fevereiro e Março) essas roupas, podem ser com

pradas à vista, com 20% e pelo Crediário de HA MODE
LAR", que é aliás c .nais antigo do E.stado, com lQ% de
,I batimento?

ACEI'fE UMA SUGESTÃO
Faça uma visita" hoje mesmo, ao 10 andar de '.IA

'UODELAR" e será atendido com a expontânea cordialí
<ade que é ali uma característica tratítcíona].

---------,

BORDADEIRAS
Precisa-se de bordadei

ras especialisadas em bor
dados de f'estonado à mão.

o Exige-se serviço, perfeito e

paga-se bem. Dá-se o' ser
viço para casa.

Informações -

na' "CqN
FECÇÕE$ ORAN LTPA",
á rua' Saldanha Marinho,
129, de 2a�. às 6as. feiras.

CHEFE DE SECÇÃO

Correspondente
Firma estabelec ida nesta -Capital necessita de um

correspondente comercial com' redação própria e !11zoá�
vel desenvolvímem« d;atilográfico. Dá-se preferência à
elementos govens- �'1tlrict1ladosi na I Escola do Çomércio
e Faculdaáe .de C'.éncias Económicas de Fpolis. Cartas
para a redação dêst e Jornal sob. o título CORRESPON
DENTE, -forrrecendo amplas Informações, pretensões, en-

dereço, etc...
'

r'r ec isa-sj, de uma pessôr
com capacidade para diri
gir secção de' bordados à
mão. Paga-se bojir ordena-
do. ,o

'

Informações na "CON

rnccoes ORAN L7DA."
à rua Saldanha Marinho,
l29, de 2as. às 6as. feiras.

/

r

O SENHOR JA SABIA que na HA MODELAR"

pode-as comprar uma bôa camisa esporte; por Cr$ .•..

�r!i,OO - um terno de linho, por Cr$ 1.050,00 - uma boa'
ré> Iça de linho por ("$ 420,00 e um paletó de sehantung

\ ,

por c-s 280,OO?

_'

\

O SENHOR JÁ SABIA' que também em,_Jaletós, cal-
ças e camisas esportes, em conjuntos Saragossy, e tam
tém em artigos de praia, para homens e meninos, HA
MODELAR" possüe agora, no 10 andar de seu Bstabele
clmento, uma enorme variedade e por prêços que na

verdade desafiam qualquer concorrência?

•

.�----------------------------------------------��------------,----------

o IRIANGULO FELIZ

l

AGOR.�;:VAI DESCÃNÇA�_Q�ACAS

DE FÉRIAS

TAC
, .

OPORTUNIOADE ,1NEDITKNO BRASIL
"

i

'"'!:'- _.-

Inlormoções.::no /
,

�

TRANPORTES AtREOS CATA�N�NSE S/A

"

Encontram-se à "disposlção dos senhores acionistas,
em nossa Sede social, à rua Tenente Silveira nrs. 24 e

�'8, os documentos a que se refere o artO 99 da Lei das'
,�::ociedades por Ações.

F'lortanôpolís (SC), 20 de fevereiro de 1�57.
Leonel T, Pereira, Diretor-Presidente.

LEyANTADAS
NàTURNAS
Para combater ràpídamente dores

.las costas, dores reumáticas, levan...

tadas noturnas, nervosismo, pés In
chados, tonteiras, dores de cabeça,
resfriados e"perda de energia causa
dos por dlsturbios dos rins e da be
xiga, adquira ÇYSTEX na sua far
mácia, ainda hoje. CYSTEX tem au
xiliado milhões de pessoas há mais
de 30 anos. Nossa garantia é a sua
maior proteção.

'

AtençãoDesde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expeclalístas responsaveis 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 roupas.

.-.-.-.-.-_-.- -.-.-.._.•._.....-_-..........

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

R E ,P R E S E N T A N T E ECZEMA
Firma importadora de ferragens e ferramentas em Não permita que eczemas, erupções,

c, _

PI' I micoses, manchas vermelhas, friei
... ao au O, procura representante, a base de comissão, I ras, acne ou "pso�asis" estraguém

, .' d FLORIANO'POLIS E
. I sua pele. Peça Nlxoélerm ao seu tar-

para organizar suas ven as em .

Xl-I macêutlco hoje mesmo. Veja como

ge-se conhecímentos do ramo e bons contactos com a fre- Nlxoderm acaba .com a coceira em '1
.

' minutos e ràpídamente torna sua

gq.es]a. Rgí!Pj)�Jas para Caixa Postal, ,7.3g4, índicando=l pele macia, clara e aveludada.,· �....._-
t d f'erênci ,- ' I nossa g a r a n t

í

a. é; a sua maior
1011 es e re erenc ias, s,e possível em Sao Paulo:. o' proteção, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·MODJ.<jLO DE LUXO 9,5 pés MODi!.LO MASTER 9;7' pés

8let_'olaa4ia
EDIFI.(IO IPASE

.;)

1. a 'O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a A PRES1AÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORCAMEMTO A PARTIR DE
,

r
I ,

/

MODELO STANDARD 7,4 pés

*4MODElOS
*4PRECOS

, ,

* 3 GARANTIDAS E UMA Só
QUALIDADE

, . AD,OUIRA IA SUA �
MODEI..O MASTER 7,9 pés

...
'

PERGUNTE A QUEM TEM UMA

••,DI�'·At.···
JUIZO DE. DIRE1TO DA pre foi'a,m pacificás, con- auto-s foi exarado o seguiu- Justiça e TRÊS VEZES no

COMARCA DE TIJÚCAS. tinuas, 'ininterruptas e· te despacha: ,�'''Desígne o jornal "O Estado", de FIo.
exercidas com "animus do- Sr. Escriv�;o:

.

dia e hora, rlanópolls. Dad)o e passado
mini". E, assim; em vista no local do ���,tume, para-a ,nesta cidade ,de Tiju.Qà8,.
do exposto, querem os suo .iustific'ação,�1eitas "as de- aos oito dias do mês de
plicantes regularizar a sua I vidas intimações. Tijucas, março do ano de mll nove:
posse sobre o referido imô- 27�2-1957. (as) -Carlos 'I'er- centos e cincoenta e sete.
velvde conformidade com a! nes --:- J; de Paz; no exer- Eu, (as) Gercv dos Anjos,

O cidadão Carlos Ter- lei federal 2.437, de 7 de I cício do cargo- d'e J. de Di- Escrivão, o datilografei,
nes, Juiz de Paz no exerci- março de 1955, que modi- reíto." Feita a justificação conferí e subscrevi, (Isento
cio do cargo de Juizo de ficou o' artigo 550 do CÓ· foi proferida a� seguinte de selos por se tratar de,
Direito da Comarca de Ti· digo Civil. 'E para 0 dito sentença : _ "Vistos, etc. .. Assistência Judicíáría) .

jucas, do Estado de San- -f irn requerem a designação Julgo pOI' sentença â jus- (as) Carlos Ternes _ J. de
.ta yatarina, na forma da do. dia e hora para a jus- tificação procedida nestes Paz,' no exercício do' cargo
lei, .etc... ' tificação exigída . pelo ar- autos de Ação de Usucapiãr de J .. de Direito. Está con-

,,' f 1'f1'IJU. tigo 455 do Código de Pro- requerida por Rosa Maria forme o original afixado
FA:i SABER pelo 'pre- cesso Civil, na qual deve- de Souza' e outros, para na sede dêste Juízo, no lu

sent.e edital da citação de rão ser inquiridas as tes- que surta seus devidos e gar do costume, sobre o

interezsados ausentes, in- temunhas José Manoel Reis jurídicos efeitos. Citem-se, qual me reporto e dou fé.
certos e desconhecidos, com e Albano Pereira, lavrado- por mandado, os confron- Data supra, O Escrivão:
o prazo de trinta dias, que res, residentes no local do tantes conhecidos do ímó- Gercr dos Anjos.
por parte de Rosa, Maria imóvel, _ os quais compa- veI; par editais, com o pra
de S01Jza e outros lhe foi tecerão independentemente zo de trinta dias, na for

dirigida a petição do teor de citação. Requerem mais ma de. artigo 455, § lOdo

seguinte: _ "Exmo. Sr. Dr. que, depois da justificação,
.

Código de Processo Civil,
, Juiz de Direito da Comar- seja feita a citação dos os interessados incertos;
(ca. H,OSA. MARJ.A DE confrontantes do imóvel, pessoalmente, o Sr. repre-.

SOUZA, viuv�,' doméstica, Admar Dualdo, residente sentante
'

do Ministério PÚ
+-- Antônio Eleutério Umbe- no local do Imóvel e Apo blico : e, por precatória, a

Uno, casado, carpinteiro, -:- linário Laus, residente nes- ser expedida para o Juizo Vende-se uma ótima re

João Eleutério Uinbelino, ta Cidade, _. bem como a de Direito da ta Vara dá sidência no melhor ponto

pedreiro, casado, --:- Flor. citação dos interessados Comarca de Florianópolis, do Estreito na Rua Souza

gêncio Souza, operário' e incertos .

e desconhecidos, o Sr. Diretor do Serviço do Dutra 151, bem defronte ac

sua mulher Mã,:ria,.,rle Lour- flor editais de' trinta dias. Patrimônío da União. Sem jardim da Matriz, com to

des 'de Souza, )--:-
..

c

éstica; --;' do' Sr. Diretor do Pa- custas. �.R.I.. Tijucas, 7 do o' conforto, dez peças e

todos bnlsileí'�@ siden- trimônio da União.. por pre- de março de 195'(. (as) Caro garagem, toda murada. 'I'ra-

tés no lugar "Ar ", dês- catória, em Florianópolis, e los 'I'ernes ._ J. de Paz, no tal' ao. lado na casa, 143 ou

.
te Distrito, _. qu,e"r�� mo- do Sr. .representante do exerc. do cargo de J. de pelos telefones -6261 e 3721.

ver a pre�ente,,'
';

ê usu- I Ministério Público, nesta Direito." E para que che- Negócio urgente a dínhei-

capião em qlte'�;.;"e
.

m e Cidade, todos para contes." gue ao conhecimento de .ro.

requerem á*v-:�:Éxcia'; o se· tarem a presente ação no todos e ninguem possa ale-�
gu in te: _ I --;: Que os su- prazo de -dez dias, de acôr". gar ignorância, mandou' ex-

.' Precisa-se de uma bôa
plicantes são posseiros, há do com o disposto no adi- peo ir o presente edital que empregada só para cosi.
mais de 20 anos, de um ter- go 455 citado, � 'sendo, será afixado na sede dêste nhar. Tratár à l'ua Salda.
reno situádo no. lugar de· àf1nal, reconhecido o domí- Juizo, no lugar do costu- nha Marinho, 127_ Pagá.se
nominado E.stiva do Lopes nio dos suplicantes sobre o me, e,' por cópia, publicado muito bem.
dêste Primeiro Distrito, referido imóvel, _ cuja 'UMA VÊZ no Diário da

com 390 mefros de freno sentença lhes s.ervirá de tí·
'.....................-.-...................,...----••

te!! e 484 ditos de {undos, - tulo hábil para, a iriscri·
ou sejam 188.760 metros ção no Registro de Imó·

quadrados, fazendo freno veis. Protestam provar o

tes na esti'ada' do Sertão a alegado com depoimento de
fundos em terras de Apoli- testemunhas e vi�toria, se

nário Laus; extremando ao necel?sário. Dá�se a presen·
Norte 'ell! terras de Admar te o valor de Cr$ 3.000,00
Dualdo e ao Sul na estra· para os. efeitos legais. O
da do Lopes. _ II _ Que solicita(i!or que esta assina
a referida posse fói adqui. tem sua residência nesta
l"ida por compra feita, há CiAade, onde recebe cita.
20. anos, a Gaspar Manuel ·ção. Nestes termos P. de
Branco e sua mulher, pelo lerimentb. Tijucas, 25 de
'.

.

f
.

d 'Vende-se u.ma casa, sita à .rua Dom Jal'me Ca'm'at'amarido, p31 e sogro� res· everelro . e 1957. (as)
pectivamente, dos' reque- Claudio C_aramurú 'de Cam. ])0 19.:

Tentes, João Eleutério Um. pos ___; Assistente ...Judiciá. Tratar com o sr. Enio Selvl\ Gentil no "Banco Inca".

belino, já falecido, - quan· rio." Em dita petição foi
do a posse dos referidos exerado o seguinte .

despa
vendedores já datava tam· cho: _ "A. á conclusão.
bem de mais de vinte anos. Tijucas, 25-2·1957. (as)
- III _ Que tanto à poso Carlos Ternes _ J. de Paz,
e

.. "ClõSl',e lr 'entes,' como', no 'exercíei-o do, cargo· de.

sem-I J. de Direito." Conclusos os

Edita! de citação, com o

prazo de. trinta dias, de in
teressados ausentes, Incer-

tos e desconhecidos.

CASA
VENDE-SE

ARMAZÉM

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
C<lixa P05�a' 246

flORIANÓPOLIS" SANTA ÇAlARINA

Venc;e·se· um afreguesa
do aTmazém de secos e mo.

lhados, situado à rua Ani.
ta Garibaldi, 48. Facilita-se'
pagamento. Tratar no mes·

mo local, com o proprietá-
rio.

VENDE·,SE
o habito não faz o monge, mas o custume no

técido certo e corte perfeito define o "Cidadão práti·
co e elegante.

.

As roupas Imperial Extra ihe assegurarão dura-
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepclíe vende pelo Cr-"êdiário es

tas ótimas roupas.

/'

EDITAL DE CONVOCACÃO
,

ARMAZÉM
. Vende-se um, com ótima
freguezia, sita à rua' Bo
caiuva 73.

Preço de ocasião. Tratar
1[0 mesmo.

,

FORD 1950

Vende-se, motor - pino .

tura _ lataria em estado
de nova.

I'ratar a Rua Conselheí
co Mafra, 33.
.�_"""""""""J"J'

CONTADOR
Precisa-se de um Conta

dor para serviços gerais de
escritórios,

.

pagando-se bom
ordenado.
l Tratar na J'CONFEC·

ÇãES' ORAN LTDA", à rua

Saldanha Marinho. 129.

CONTADORA

qIl\DIf;A '1'0 008 ARRUMADORES DE FLO·
RIANÓPOLlS

RLl�, Consetnoíro Mafra nO 25 _ 10 andar
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

P,e!g presente edital ficam' convocados todos os

,\_ssodados em pleno 2'ÔzO de seus 'direitos sindicais pa-.
.
ra �e reun trem' eu: Assembléia Gera] Ordinár ía, no pro
-Imo dia 23 do corrente a-s 8 horas, na séde deste Sino

+icato, para tomarc-n conhecimento e deliberarem sôbre
1 seguinte ordem do Dia. .' I

1 _ Relatór-io' a ser apresentado pelo S·r. Presidente
no Sindicato, que ct"'1stam o resumo dos principais acon

�ecime:l1tos do ano ÚE; 1956, o Balanço do Exercício Fi�
nanceiro : O' Balanço Patrimonial Comparado e uma De

monstração Especia l da Aplicação do Imposto Sindical,
.udo em conformio aJe com o Art. 551.da G.L.T., combi
nado com " Art. 14 da Portaria Ministerial n? 8>14 de
5-12-1942.

·2 _:__ Parecer dó CONSELl{O FISCAL sôbre �s con

tas do exercieio do 1i1l0 anterior.
De acôrdo com a alínea "B" do Áft. 524 da C.L.T.,

1-..S deliberações sôbr-. a tomada e aprovação de contas da
)il'e';oria serão f'e i: �� por escrutinio secreto ..

No caS'c> de llr.o ! aver numero legal para a realiza·

Ç2.0 da Assembléia úpll convocada, fica marcada outra
:'.ara 1 (llnn,) hora :pós no mesmo local, o que se reali
nrá com Qualquer 'lumero de Associados presentes.

Florianópolis, '1 ,ie Março de 1957

...- .._.•..-_-_....._-.-.....-_.•._-.-..

, Jovem Contadora e datl
lógrafa, com cinco anos de
prática de EscritóÍ'ios e

comércio geral, possuindo
bom conhecimento de por
tuguês, redação própria,
aptidão em CONTABILIDA·
DE MECANIZADA e no·

.

ções . gerais do idioma in
glês, _ vindo fixar resi·
dência nesta Capital� dese·
'ja colocação em firma bem
conceitua.da.
Carta à "CONTADORA",

para êste Jornal.
GÉRENTE DE ,COSTURA
Precisa·se de urna peso

SÔjl competente' para diri·
gir secção de costura. oPa·
ga·se muito bem. '

Informações' na "CON·
FECÇÕES ORAN LTDA.",
à rua

. Saldanha Marinho,
129, de 2as. às 6as. feiras.

, • I JiJI1 1l;

}EmprêgD Para' Men-O-r
The Texas C0:Y'nanY (South America) Ltda.·

Texaco - jH'ecisa de �'apaz, menor de 17 anos, que saiba

lcdi:;:;ir e possua j;,ctrução secundária, para trabalhar
em serviço de escrdório.

Os interessados deverão ,dirigir-se pessoalmente aos

(scTitórios da COH'tJ'J.nhia, na Ponta (do Leal, Estreito.

PERDEU-SE
Gratifica-se' a quem encontrou uma Carteira NaclO·

nal de Habilitaçi'io, pertencente ao Sr. Wahpor da

Silva Medeiros.
Favor entrega!: na redacão deste' jornal.

'� \
-----

-_ - --------

- A floresta significa:
fO!lte industrial; solo fero
til; terreno valorizado; pro.
teção de mananciais, defê.

-

sa contra a erosão; garan.
tia de abajltecimento do ma.

terial lenhoso necessarlO ....

ao QonfortQ, à .eC.9JJ.QUlja e
sobrevivência do iNoil)e' :-:

P A R T I ( I p'A ( Ã O .

JOSÉ MARIA Di'; CARVALHO REIS e SENHORA
.

Particlpam aos parentes e pessôas amigas, o nasci·
'1ll.ent0 e-p,ua·fi.].}m,·D2isflY. Terezinba, oo�orri.do dia 8.do.
(OITenta na Matel(1 i.elade Corrêa.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(

:r .,""I
Està nqUe, 'em lima (Perú), o selecionado brasileiro fará seu;debut no Campeonato Sul-Americano de Futebol, tendo por, adve,rsário o

Scralch chileno. Todas as atenções: dos brasileiros eslão'concentradas no grande jógo contra os a'ndinos. Fôrça, brasileiros, qu'e'o título
virá, para o Brasil! / �

&C. ��_�,��Q�--�����222lJ!!!���H��i:�i.iii���5 -,;;_ryEX.��

Vitorlo$o em Santo Am�o o Imprenea
Ofiti�1 - 6 x 2 sôbre o Independente

c:a

�
.-

•ATLET.SMII·REI1

Paula' amos

lpiranga x Operário
,Esta tarde, em Henrique L-age e S. Francisco' do-Sul os-jOgo's transferidos de domingo

Segundo apurou u nossa mos x Imbituba, no campo, Sôbre o ocorrido domin- ter' o primeiro, conseguido I sequência das fortes chu-
t
'-, I, H' L

t
• I '

repo: agem, �
os JO�S que ue�te, em enrIqu,e. age, e í��' ínf'ormaram-nos _que o

I ch�gar ao Iocal da luta, .zas, de forma que a dele-
domingo deixaram

,
de ser' Ip iranga x Operar io, nos, Jogo entre o Campeao da pOIS em Paulo Lopes os gação tricolor nada poude

efetuados pelo Campeona- J�min,io� do primeiro; se-I Capital e o campeão da Li-
í
paulaínos viram-se impe- fazer senão' r�gressar ii

to Estadual de Futebol de rao disputados na tarde de
I ga, Lagunense teve a sua didos de atravessar a pon- I'ílha, 'com grande prejuizo

1956,' ou sejam Paula Ra- hoje. I transferência devido não te local, avariada "em con-, financeiro, é claro.

�#t'f± .'k±{J" @� ªº �__
c

�.: �,M' -"_�.;��,_.-.�--�,
LIMA,11 (V. A.) - Sô,· que, salvo algum imprevis-

EM JOGO ESTE MES O TITULO ",' Um Iífulomundiaí;;;slá s':dõ '�:�aq:��i��: �:�: di:;;:::���zrr: ::'o:t:"!l:i:";�:i:: '::
.MUNDIAL DOS MOSCAS

-

disputado fnra d'o r.l-n'g pi dez : tendo anunciado um pi-imeiro compromisso no S�o' Januário, na noite de

V - plano de- organização com-
Décimo Nono Campeonato. quinta-feira, ou seja, c�m

.

LONDRES, 11 (U: F.) -

I
ma. ço, em Buenos, Aires. O

pleto,
.

poucas horas depois Sul-Americano de Futebol, . Gilmar ; Djalma Santos
Dai Dower, campeão brita-! boxeador gaIense, que pre- .

NOVA' YORK, 10, (De ! ela, :Larry Bataan, Ernesto ,) treinador Osvaldo Bran- E'dson e Nilton 'Santos,',,

"
" I '

'.
,de ter a Comissão de Nova

n.ico de pesás- mesea,' récé-
'

fere o dia 30, embarcará Connte Ryan, da. U. P.,) - Figueroa- e Bill Cadilli. dão não fêz o menor se-, Zózímõ e Roberto : Joel, ZI;-
I '[ork decidido' efetuar a � ,

beu confirmação, hoje à
t
no Pfoxim� dia 19 de aviã(';, :)e tôdas as queixas ofi- Ec,�na· Europa disseram

",lim:jn.a,tqria entre- quatro, gredo. De' imediato respon- zinho, Evaristo, Didi e Pe-

tarde, de que o argentino" e será, acompanhado � por ciais fôssem atendidas, se- que não, poderia ter sido deu. ao repórter, afirmando ,p_e.o Clube tomou-se dono da
Pascua! Pe-rez aceitou co-' seu treinador" Nat Saller, e -ria necessária uma elimina- Iesprezado Jean Sneyers, ,

. I '.'
I dr i tória entre 16 e não entre Finalmente, o ex-campeão

situação. -', Uma das te�déncias mais dificieis de acompa-locar seu ,titul0 -
em jogo pelo. empresario .on rmo

Mas se Bassey ou.o favo- nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha'
contra elé,' � 2� .ou' 30 àe,' Jacz Salomons; .t nomes, para preencher-o Willi P.ep e o espetacular d..... moda masculina.' rito Hamia. vencerem, é '.

.itulo mundial 11,0 pêso pe- novato panamenho Isidro I
" ',' ", certo que mais cêdo ou

na, atualmente vago. A Co-' Martinez também se' jul- I
,. :\, " , ',nais tarde defenderão seu

OR Q E S( S
missão de Nova York, de- ram no páreo, embora suàs-

UM�AM' U ,.NA
'

EU' OB O pois de don;�ltar a Ássocia- ;n:etensões ainda não' te. títuLo 110 Velho Mundo.

CALOR D'li CHAMA OLIMPI(A �ão Nacio�al' de Box (dos nham conseguido nenhum ü'!!J iI!P _iii iEff;]7

.

A .

(
EK UU.) a União Euro- )atro�inio, oficial. L,EM B�'RA·'

'

"N" . D,',0,
.

PRAGA, 11 (U. P ..) � O sar dentro de' q\linze dias' pêia de Box'e a Junta de Mas umá fonte da Comis-

campeão mundia:J do mar- ou -três' semanas a Praga, Controle. do, Box Britânico, 3ão novaiorquina diz que

telo, o· atIeta\ norte-amerf� ;e conseguir' autorização indicou Miguel Berrio�,· 1ão' 'ie pode incluir todo o ' -,

,
' O Campeon.. ato Sul-Ameri. ra; Capitão Geral - Ed-

cano. ConnolY, deixou Praga para isso. Enquanto espera, Carmelo. Costa, Hogan Bas- ',nu·ndo num torne'io. '

éa!lo ·de Bochas foi realiza, ra diretoria estava assim ,gard Schneider. O Senador
esta manhã, seguindo de prosseguirá em sua eX,eur- séy e Cherif Hamia como Do

" co.ntrário, nunca se

Ido pela' primeira vez em .::onstituirla:
.

Carlos Gomes de Oliveir;t
avião pal'a 'Viena. são pela Austria e polonia. JS concorrentes oficiais ao �hega à dis.puta do campeo- .

P 'd t P d F'1944, sob os 'auspí,cios da rêsl en e -:- e ro Ir- OCU1)OU a p�esidência em

ConnolY não pôde obter VIENA, 11 (U: P.) : cítu!o. ,1ato, e o título permanece' , \ M' I'
-

Federação Argentina.' (I.' mI!1.0 de e.nez�s, que ocu, 1929.
da.s autoridades chécas um!!' 'Nã,o sei se poderei _me ca- Berrios enfrentará Costa, _,the?'to. Assim não: o cam-

- ,Uruguai venceu-o. Partici· pou o cargo. até HH7;, Vice·' l(' * *

prorrogação ·da autorização 3ar, 'talvez isso exija II).uito e o venc'edor dêsse encon'tro peão surge ràpidamente, � I <", 1 d' d t L' B t S
.'

,
. paI "m, a,em -do vence or presl en e - azaro a,3-, antos.e _1�otafogo de·'

'de perman'encia no país e tempo, ffi'lS esperarei até lutará com Bassey, e- o "so- depois, outrQs poderão dis- I' t',
.

,
" ',)S ál'gen !!10S e ·os para- tos (_,pai .d.o, crack.

,BasH-I'fron.
tar-am-se pela primeira

foi obrigado a deixàr, con· ll,le iss'o se realize", decla· brevivente" disputará com )utar-lhe o. título. I'
'

d' d d t',

guaiO:;, eIxan o e omar nhos); 1° Secretário � Jo.. ve� em 1918, no campo do
tra Ia vontade, Praga, 011- ,'ou, hoje. o campeão olim' Hamia o título. Pretende o Club Interna- , B '\ At' 'B 'f" d S'l 2, I .

I
'J1:úe ° rasl. e agora se OUI aclO a I va; o primeiro que venceu pela

de deixou sua noiva, Olga pico do lançamento do mar-' Logo a Associação Fili- ClOnaI. de Box (BC) r.eali-
.

f d
.

t Gel'son'I f. I'am e �tua os 'Se e ce�'- -Se,cl'etário � Me- goleda, de 8x2.�Em 35, os

Fikotova, campeã oliI!Ipica 'elo o norte-americano 'AI pina de Box queixou:se da zar todos os três jogos do
d cam..-c., nezes', /10 tesoul·e.l·ro 1

.

.
, I' t.ames, ,:en o seus a vI-neg.ros conseguiram

. do disco que há dez :dias, CO�1l10jy, após a s4a che- não mclusão de Flash, torneIo no Madison Sqll'are '

. peões.:

I
Jorge Mayerle; 2° tesoo�- desforrar-se da goleada,

se esforça por conseguir da 5'arb a Viena. Elorde. Veio em segu·ida a Garden em Nova York -

.

I '1944 _ Uruguai ,pil·.... Casemiro Silve!- com jqros: 9x2, no Rio.
administração um.a licença Sabe-se que ÇonúolY teve Comissão At'lética da Cali- mesmo que os finalistas se-

,
. I 1946 - Uruguai

de c.::,s,:mento: de deixa'r a Checoslovaquia, fórnia e.. disse qúe também, iam Hamia e. BasseY, o que· I .,
I 1948 - Argentina ----------------------

No aerodromo de Praga:
,

;em ter' cons.egilido reaU- deveriam ser levados ém· cQnstituiría grande atração
RuzYbe, a jovem se 'desp<)· zar o _casamento Ique pro· conta Tommy Bain, Kid I

em Londres ou Paris.

piu melancolicamente Ide' jeLn'a com a campeã olim- /Anahua'c, José Cotero, Billy I Aliás, ninguém dabe ex

seu noivo., i pica do lançamento do dis- Peacock,
.

Lauró S � !a S,
I pr�car inteir:;tmente

..
como

ConnolY' deverá regres· co,?- checa Olga Fikotova. Tommy TIbbos, RudI Gar- fOJ que o IBC·consegUlü to·

g. -�,?R���EL __ . _- � _LÊJ ,_ � �a; �;:sSi�e�:::i:�0�9::e�
""F.C.D.U.,patroc,inará OS IIJogos 19:2:h,tl'ir::: italianos

Uni,ersitá rios Sul-BrasUei ros ::f:::t:':::: ::l::,�;m;!:
Em palestra que a re- d€;:;!Jo�·to universitário bra. presentados, pelas equ_ipes

portagem manteve com os na,,\nodalidades seg'uinte�: L�.portivas, de �ossos' cln.. sileil'(j' deposita "ria FCDU, 'do Pauiistano e Pró-.veralli,
,

I f' d 1 ,respectivamente. Venceramdirigentes da Federação futehól, basquetebó, volei- ces, en 1m 1� to o� aq_ue e'l entregaridQ-lhe a organiz!),-
Catarinense de Desportos ból ('uasculil1o e feminino), qlle .realm�nte deseja� ver çã-o de uma competição th' os brasileiros por lxO. En-

d' \ 'tre selecionados .. a'os. doisUnivel sitários, tivemQs a tênis, atletismo e 'remo, es- o nosso esporte engran e- tão' g'rànde vulto" sendo

grata notícia que a cita- tanelo ainda em estudos a

.

ciclo junto aos '�mais Eg· neCeSSárIO portapto, que pises' o primeiro encontro

da entidl;!de patrQcinára 03 ref..�iz::tção 'de provas de na- tactos brasileiros, para ...9,ue tod,0s os dirigentes da m)-eSl-
(leu··�e e� 193�, (J.uandú-f.ls

; . C'···
,- reniru:uV-lrps venceram por'II Jogos Universitários Sul-

.

laG<'.o. vela e esgrima, num - Santa ,atarI�a. ,PQ�sa" pa� ma, �ncontJ:em o indispen.. ,..,

Brasileiros, que realizar- 'toü.. l de cêrca d� A'50 atle- tl'ociw!r um certame que, sável apoio 'pa;a sua re�li� 2x1, �ca:bando campeões do

�e-ãó
.

nesta Capital pro- ta's. Para tanto a FCDU já témos certeza, mar�ará� épo- rzação L:ln.?amos d;quí �in
. '��11dú, -pois�.o jogo se·

vavelmente em Setem�ro p. c-onseguiu o apoio oficial ca no� nossos ana1S

eS1wr'l
an;:.lrj, �. tOllOS os desportIs., !';mnte, c.onSeg�Iram vencer.

vinuouro, com a, partidpa- da CtJnfederação BrasHeira tivos.' ,

'

tas catàdnenses:.' -�qJCI, a HungrIa- por 4x2..

ção de São P�ulo, Paraná, de Desportos "Universi�á- O ,patrocínio
.

d.�s�e ,cer, I
UEMOS 'A REAL�ZAÇÃO

.

* * *

Gl�ande do Sul e San- lhe
_
tame, não é mais do que, DOS, JOGOS UNIVERS'I-I O América•. de Joinvme,

, P"I'Ó.V� ";âé :C,on1'iança !'TKRroS
.

SUL-BRAS1LEI: 'i �6i fLinôado' no_ dia �4 d.í:!:
:.Gl1;tIdade· mateI' do nos!, I Julho de 191;4, Sua p1'lmer-

'Uí50 - Ur,uguai
1952 - Argentina
1:954 - Uruguai
1956� - Argentina

Vai_de vento em popa (I

novo time do Imprensa
Oficial E. C. Depois de seu

sucesso na Trindade; quan
do goleou o esquadrão do

Independente, . a equipe

)l'ienÚidá por Natalino vem

de colher um resultado dós

zin ho (3), Rodrigues (2) e

Po.

A atuação do quadro ru-

hro-negro mereceu aplau-
sos da numerosa assistên
cia cuesuperlotou o campo
do Independente, sendo con-

.'

siderado o melhor' esqua
drão que já desfilou pela_mais auspiciosos e queestá
prospera localidade.

1\ atestar a excelência do
,

, O time visitante alinhou
3CU plantel, Assim é que,

assim: Sidney; IldebraÍl.-
excuraionando : domingo à

localidade de Santo Ama-
do e -Perez ; Acácio, Bibe e

Aliatar; Po; Vicent�, Zezi-
1'0 da Imperatriz, o esqua- nho. Rodrigues e Azan.
drão rubro-negro levou a Na preliminar, dispu
melhor sôbre. o Indepen- tad.a' entre as esquadras
dente, local, pela goleada secundárias dos mesmos, fi.

de seis. tentos a dois. Mar- � vitória coube .ao Indepen
caram para o vencedor: Zé- ! dente, pelo esco�e de' 4x2.

Escalada a equlp.e brasileira
.

para hoje

Porque não deixe este cuidadr, aos expecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e -estará bem vestido e na moda.

Magazine Hoepeke, únicos distribuidores

t

.r.,

SOCIEDADE CA 'mONíFERA paóSPERA, S. A.
, F.DI'l.�L DE. CONvoéA'ÇAO

'

,

Pelo pl.'esente i.icam convidados os Senhores acio·
nistas desta SociElhde a comparecerem à assembléia
gerai or-diEária, a realizal'-se 'no 'dia 29 'de março do
r,Ol'r"nte ano; às 9 hO�'as da manhã, na sede social, a fim
de d"libera:'em sôble' a seguinte ol'dem do dia:

a)' leiLaa, exame, discussãG e aprovaç'ão do relEJ.
tór;o da Dij ,'toda, balanço geral, demonstrativo
da �.onta ,Ôe lucros e perdas, parecer do Conse
-�ho Fiscal e .-:'Iocumentos que acompin-ham o ba

íanr;o realiul'lo em 31 de dezembro de 1956;
-

b) eleü;ão do C:mselho riscai para o exercício de
/

1957; ",
.

c) 'fixl!,ção dos' !.on.orários da Diretoria;
IJ) autorizaçã(; �ara venda' de terrenos de proprie-'

!}ade da Cn�r.panhia;
. .

e) autorização. para assinatura de contrato de fi
nandamento para construção de casas operá-,
rias corp a i.:>.missão Executiva do '-Plano t <to Car-
vão NaciolUd:

'

f) ou1ros assUlltbS de. interessei da Companhia.
.e

Criciúm�" 23 de fevereiro de 1957
.. S )e Rez�nde Corrêa, .

D' retor-Comexéial

----/"

/
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"O ESTADO" � MAIS ANTIGO DIáRIO DE S. CATARINA
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7Florianópolis, Qual·ta- feira, 13 de Março de 1957
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�e �inamismo e o�ietivismo
�o

-

municipalismo
F,�r;Gl;f:.cFç;\'i'fr;!ir-c �T'",'li�:::-':" ��;;:r i;�",:�" ��:r:cw-� ,�:'�;I.mr... .;'l\R-:!liii.·l�'llL6-r!1'" I,�

_

,_....,.lA. .�� �

-

��
-

�tttr.;..:::.;..a"�. l- ��p:l·- ..
RIO (ARGUS-PRESS) - municípios já realizadas no 'Operaçãõ MUllic'ípio", pla-

,A pl'oposito do IV Congres- país, preparou, por íntermê- no .de obras e serviços mu

so 'Naéional de Municípios, .dio do jurista Francisco Ma-' nicípaís, de responsahilida
II instalar-se no Rio de Ja- chado Villa, cqnsultor juri- de do sr, Araújo Cavalcan

neiro (Ministério da Educa- -Iico do Departamento das ti, para o qual foi elabora
ção e Cultura) a 27 de abril Municipalidades

.

do Rio do, a meu pedido, um SübsJ

próximo; o sr. Osório Nu- Grande do Sul, uma série de títuí.ívo, de autoria de ,Tei
nes, presidente do Conselho. emendas à Constituição Fe- xeira de Freitas.' Aquêle
Deliberativo da A.B.1VI. e da deral, no capítulo de dís- jgrande mestre da organiza
Comissão Nacional Organi- .rimlnação de rendas e nou- ção nacional deu-lhe o nome

/ '

zadora daquêle certame, tros, de "Lei Pró-Municipio".
'concedeu-nos a seguinte en- "Em substância, as emen- "Teixeira de Freitas dei-

trevista: .ías
. pretendem a' elevação xou em minhas mãos 'êste

"A concessão de maiores de 10 pala 15% da cota do trabalho, pouco, antes de

'recursos às prefeituras atra lmpôsto' de renda entregue morrer, 'legando, com a "Lei

vés ele uma reforma consti- aos munictpios ; 10% do Pró-Município", a síntese

tucional, com nova discrimi- .rmpôste de consumo; eleva- dos princípios, idéias, pla

nação de renda, é o objetivo de 30 para 40% dó excesso .10S e fórmulas' que estudou

principal é mais próximo do '

le arrecadação que os Esta- em tõda a sua vida, dedica

IV Congresso Nacional de los têm de devolver. aos mu- da ao 'Brasil.
..

Municípios.
"Parece elementar a idéia

de conferir maiores recur-

nicipios ; além do impôsto
predial, o territorial rural:
J irnpôsto de transmissão in-

pada em' estab�lecer planos
mirabolantes de salvação
dos municípios. Esses pla
nos' já foram classificados

como verdadeiras viagens à

lua. Mesmo -que estivesse

pronta a astronave, não SI;'

pode ir à lua sem dinheiro.
, Reivíndicação i. "E'. o que

pedem as comunidades bra

sileiras insistentemente, um
mínimo' de recursos para

poder sair de casa e traba

lhar. E corno pedem veemen

temente, há anos, e não são

atendidas, a ABM, como,

mandatária das decisões dós

três congre�sos nacionais 'de

.drnin istrativo e financeiro

Jos grandes centros, deixan

do as comunidades da hin

.ertândia sem elementares

serviços públicos, como rê

,'e de água, etc .

"Em tôrno dêsse 'trabalhe

oásico, v�o girar as discus
sões da Seção I, - do Con-

5Tesso Nacional de Municí-
, pios.

"Na Seção II, serão apre

e iadas as projeções regio
nais e locais, os aspectos
políticos, administrativos,
financeiros e culturais da

VOCÊ SABIA QUE

NOVAS 'ACUSAÇÕES DO "E'STRÊLA
VERMELHA" AO'S ESTADOS UNIDOS

Londres,- 11 (U. P.) -

I
des equipadas com armas

"Estrela Vermelha", órgão. 'htômicas ao Extremo-Orien
do Exército soviético, disse, I te. O artigo do jornal, trans
hoje, que o Scretário de Es- mitido pela Rádio de Mos

tado norte-americano, John cou, disse ainda que Dulles

Dulles, projeta estabelecer considera que" nOl Sudeste
novas bases militares,norte- da Asia há um "vazio" que

americanas nos paises mem d�ve ser preen_chido pelo
bros da O-rganização do Tra

I
"dominio norte-americano ...

tado' do Sudeste da Asia A OTSA é simplesmente
(O,,81\), e que ta,lvez os Es-' L1111n ierramen-17a para <pl'e-'
,''liados .Dniclos e11viem' Ll11ida- I �].lcheI' êsse vazio".

" ....

"A Associação Brasileira

de Municipios procedeu a

uma adaptação à técnica le-

rais 110 Municipio, a cargo

de Wanderbilt 'Duarte de

Barros, diretor do Parque
de Itatiais 6 autor de A..ers

são no Brasil; o Município
e a Energia Atômica, - rela

tada pelo Prof. Hervásio de

Carvalho, doutor em.. física

nuclear; O Ensino Primá

do e o Município, em que o

Prof. Ànísio Teixeira, por

íncumbência do v Ministro

ia Educação, estudará a en

tréga do ensino de 1.0 grau

prefei-sxolusivamente, às

turas,

"Conjuntamente
Congresso Nacional

com o

de Mu-

ricipios, real izar-se-á a II

Conferência Brasileira de

"migração e Colonização,
',)l'omovi,da pelo, INIC, em

''61.aboração com a ABM.
-om temário PI:ÓpriO, deven-
10, entretanto, funcional'

cima sessão plenária única

lOS dois congressos,
.

pal'f.t

de:b:lte, do tema Imigração e

;o.Jonização, no Municipio.
"O IV C.ongresso consti·

tuirá a oportunidade hist,ó"
'ica em que, p·ela primeira
vez, os legisladores e admifi-, I
tradores do intet;ior do Bra-

.,il trarão os seus prob1e·
nas para 'debàte amplo no

�enário da capital dá Repú
blica.

"Em têrmos ,estritamente
lpartidários, dentro de um

;'
,en tido' politico-cultural dp.

�!to nível, estamos ,prepa
'ando o IV Congresso Na

�ional de Municipio�. Temos
�omo finalidade buscar fór

mulas ordenadas e básicas,
dentro da ordem politica e

do regime democrático em

que ,vivemos, pl\ra que os

habitantes dos 2500. muni-

cípios brasileiros conheçam -

mais rápidamente melhores

'e mais p:.:oveitosos dias.

Por isso mesmo, est�rão
presentes não só o Prelilidén

te da República e seu minis

tério como o prefeito do J?is
trito Federal, que terá .opor

tunidade de ventilar os pro
blemas do Rio",. :CA.A;)'

_••.• ..,""""

escolha-. pela e,tiqueta

sua nova roupa anatômica
para' o homem moderno!

Jmp��
<,

• 'é confeccionada em quatro talhes
_

e em. 32 tamanhos> Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos.

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

_ "�r,, : n }<;',,'

Jf,: :�:. ,.:::\
• Sua nova roupa -:- IMPERIAL EXTRA' est'

prontinha para você vestir. Não há longas esperas
nem demoradas provas.

.

I

Garartido por

tECIDOS E ARTEfATOS FISCHER S/A
\

Rua Protes, 374 - São Paulo
35 anos especializada no ramo do vestuório

........... : ;.: . :-:,"

. Distribuidor exclusivo:

"

� -(,,3
SIEMENS

GRUPOS
A

ELETROGENEOS
-IMPORTADOS DA ALEMAl\!HA

'ARA GASOUNA OÚ COM MOTOR DIESEL

Se procura um gerador de confiança, o

marca é SIEMENS I

Oferecemos do nosso estoque, para entrego
imediata, os famosos Grupos Eletrogêneos fa·
bflCodos pela SIEMENS na Alemanha nas

,

seguinfes capacidades:' de 4 a 15 H. 'P. e

1,8 KVA até 1.0 KVA.

,Manêjo simples, máxima eficiência e tradi·
danai qualidade são algumas características'
que garantem anos de serviço �conômico e

liVre de aborrecimentos.

Os moto�es dos conjuntos são das conhecidas
marços "VOLKSWAGEN", "I lO" ou "GÜi.bNER",
que proporcionam eficiente assistência técnico

,�olrovés dos seus distribuidóres no Brasil.

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santo CatariN

110LENTO� TERREMOTO DESTRUIU
MILHARES DE ,CASAI NA GRÉCIA. ,

sos aos municípios e .nâu ter-vivos; a obrigatoríeda- gislativa, Agora j� é objeto

(faltaria quem estranhasse Ie de serem gastos 10.% da -de um projeto de lei, apre

'que um congresso· de tal arrecadação dos institutos sentado pelo deputado muni

magnitude venha a concen- d-e 'prevíclência social em cipalista Rocha Loures, no

t r'."r o pêso de suas discus- . Palacio Tiradentes."
_ obras e serVIços de sua com-

sões em tôrno de problema petência, na área do muni- "A Secção III e última

tão corriqueiro. � cipio de onde provém essa aperfeiçoamento da Carta
"Entretanto a discrimina -arrecadação. I pro.ceder� . "" l'ee_m.e e

ção de rendas corresponde at, -

d9S Municipios oportuuidu-
uma passagem para o bon- "Como se vê, são emen.das

'
de em qUe debateremos di

de. Há muita gente preocu- ,lue concorrerão para o des- versos temas preferenciais,
.;ongestíonamento dos re- -ntre êles a Conservação e

-,ursos qUe inflam o meio Defesa dos Recursos Natu-

Aterias, 11 (U. P.) - O .aproxímadamente às 2Uh
tremor de terra que, sext'a-' 15m.
Ici ra última 'e sábado, foi Conform� despachos Ite
observado na Grécia, pôde legraficos da United\ Press,
der nitidamente registrado, o terremoto ocorreu na T�
nesse último dia, pelos sis- sália, tendo sido' mais dura
mografos do !'lOSSO Obser- mente atingida a cidade de
vatôrio Nacional. As 11h Volos, que teve 1.915 casas

12m os \aparelhos começa- totalmente destruidaa e ..

rarn a registrar, na sábado, 1.555 outras parcialmente
vibrações moderadas, que .

desabadas e danificadas,
duraram três minutos. Se- além de centenas de outras
g u iu-se' uma fase -de vibra- com avarias.
ção mais intensa, durante, Para mais de 150.000 ha
três e meia horas. Depois,! bitantes ficaram ,desabriga
Juve um periodo de três ho- dos e grande pa)'te da popu
ras de relativa calma, para, Ilação da Tessália foi tomada

t
.

t
I
d

,�.
Anovamen e, se,rem regrs ra- i e pamco. sseguram . OS

das vibrações inten�as por: despachos que, felizmente"
,mals duas e meia horas, Ilregistrou-se .apena's uma
após o que a. perturbação foi I morte, havendo recebido fe
decrescendo e desapareceu I rimento 71 pessoas.

A industria, de roupas feitas é uma das prInci
pais n<ft;; paizes adiantados da Europa e Estados
Unidos.

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

-

Estas famosa� roupas bem feitas, podem ser ado
qdridas faci,lmente pelo.Crediário do Magazine
HoepC!ke.

Agràdecimento
Olívía Neto de Lima Noronha, João de Freitas No

ronha, irmãos e fi h(lS, agradecem a todos que c'ompare
(eram .ou Se fizel'llll) representar ao sepultamento de

Domingos de Freitas Noronha, Qcorridó a 8 do corren.te.
E' extinsivo ao�. que, acompanharam-no, com dedi

,�?tção sua enfermld:::.Je e procuraram amenizar seus SOO"

t: im,:,ntos. Expres3a-se com profunda gratidão a grande
,úmpatía e acolhimeL to e servíços pronssionais presta-

,

_los pelo éminente e humanitário 'DR. INGLETTO, que
honra o nome da C}SA DE SAUDE S. Sebastião desta
Ca'p i.ta I. '

Casa
Procura-se

localizada.
alugar, uma casa ampla,piU'a

, Paga-se
..

bom aluguel. Tratar com Ai'lindo Francis
rua 2* de Maio, 1.128 ,ou ,pelo Fon.e 620j...

'

,

'i, '.

bem
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INDICADOR PROFISSIONALl
r

M E fi I C O I" "I A I) V O li _i (J' () S\
imo w �\LM()11 ZUMER UK JuLIO PAUPITZ '

IGARCIA FiLHO
Dll JOSE MEDEIHOS

Dipio�ado, pela li"'Cll!<l"d� ":-.,, !<:X'IIHér!W <1." tUb <�"(i1al." VlEIRA
clcnal de �edicina da Uruver- _ ';et'vi�) de gadtl'Q-e",�fo.logll.

sidade do Brastt la Santa Casa 'do Rio de Jeuctro

�l'.luterno p"" concul'SO da �<ia' . Prof. W Berardtuel.li j ,

ternid;jde-ESl,ol� .

Lx-interno <lu �.ivllplf.ai matar-

'(Serviço do I'rof.. OctavlO Ro- .iuaue V. Ama i al.

drigues Lima). DUENÇÀS lN'!'ERNAS

li:x-interno do Serviço de C:lrur. Coração, Estôp,:,<6'O, intéstino,

!iia do Hospital I. A. 1;'. E. 1. c. .igado e vias bilia,�es. Rína.

do Rio de J�nelro
.

' Consultório: V ítor Melrelea 21.
Iflêdico do Hospital de Ca"ldade Das 1:: às 18 nuraa,

e da Mat';rnida�e Dr. Carl'>8 Résidêncill:' Rua HocalUU 10.

Correa .Fone i 3468.

iJOF:"ÇAS DE SENHO"tAS --

"R, C'--O-N-S-'I'-A-N-'r-l-:-N�O-"-l-'ARTO� - OfERA",i')ES JJ

Cons: Rua�João Pinto n. DIMATOS
16 das -61,00 às t8,Oú horas. MÉDICO ClRURGIAO
Ate�de com horas marca- ,'oenç:!s de �;eOh0l'38 - .P�rto ..

__ üper"çóes ._ Viuif UlInarllllt
das - Telefone 3035. Curso de < aperiillçOl\m�ntJ e

.onga prática, nos HospitaIs de

n, Buenos Aires. "
'

CONSULTóRIO: Rua lielipe
Schmidt, nr, 13 (sobràllO). l"ONfi.
3512.
J:lURAltiO: das lI) is 18 no-

ra�etddêucia: Av-eníd.,a Rio Ilral1·

�o, n, 42.
Atende chamado.

'!'elefone: - 8296.

--riR.!.· i.ÓBATO
}'ILHO

8

Jiesidência;
Rua: General B'itrencourr

-iot.
'felefone: 2.693.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAI,

Enpeciultsta era molésciaa de

Senhoras e vias ur inár ius ,

,

Cura radical das infeeç,ões
agudas e cronícas, do aperelho

genito-urinário em, amnos OI

sexos.

Doenças do aparelho Dígeativo
e, do sis t ama nervos!'.

'

Horário: 10 'I. ás 12 p. 2'h. ás [,.

Consu ltôr-io . R. 'I'ira::ent'ls. J\l
-- 1° Andar -- Fone: 3�46.

Resí dê-icia: H.. Lacerda 'Cou

tinho, 13 (Chácara áo Espanha I

- Fone: 3248.

DRHENRmUEPRlSCÕ
PARAISO
�lÉDICO

Operações �,Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adulto�.

CU=Sl} de Es.p8c,iaJização, n<·

-Rospit.<\'i do� Servidores do Es

tad.o.
,Serviço do Prof. Mariano d,

l\ndl'ada)••
Conwt� - Pel� manhã no

4o�Iie.""de Caridade.
,i: !ta"}.d1! das 15.;;� h •. -em diall-,

'te no 'e'onsultório á Rua Nunl::s
Machado 17 Esq'üna de Tira·

aentes. 'fel. 27'56. ,

itesidência ...:. Rua 'President<l
,Coutlt,ho 44. Te,I.: 3120.,

Doenças do ap'arelho refjpirat.ór'"
TUBJ<;RCULOSE

'L<\D�OGHAFIA E RADlOSCOl>I"
DOS. PUl.MõES

.

Cirurgia <io' 'I orli�
,

Formado pela 'FacukI,aJe Nací«

ual de Medicina, Tisi,O�(lgi�ta ..

'í'isÍ.ocirurgião do liol8pl tal Ne-
rêu Ramoll

Curso de especializaçãó pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-a,lIala
tente <ie Cirurgia do P�",f. Ueo

.

Guimarães (Rio).
Cons.: F'elípe Schmldt, &S

"'one 3801 ,

Atende em hora marcada.
'Re8:' -- P.UI. E�t"'ve. JunÍl r-:

. ��-_.-' _ ..._.-_.--

nILEWÁLDO �CHAEFER
Clínica, Médica de Adultos

. e Crianças
Consultório - Rua Nu

ae�h Machado, 17.
Horário das Con'sult,as -

das,16 às 17 hQras (excutó
aoi" '3ãbados). ,

" Resid�iicia: Rua l\reTlõ e

:A)�'i!il, 20 . ..:.. Tel. 3�65.' I
. .

- ���--
Chefe do Serv�ço de GTaRl· " 11LIO DOIN

'W do ffosí:lhal ue 1! lorlanópolis -

�
DR. J, '.

'

l'ossue a CLINICA õS' Al'>AIÚf
_ VIE�A '

LH0S -MAIS· M:,QvE-RijGS PÁRA,., ,
. J\'!'ll:Dll'X> ,

'.l'RATAMEi.NTO"� 'das DOENÇA;:': ;;;SPECIALIS1IÀ -EM OLHOS
da ESFECIAtIDADE.' -

liJvmOS, NARIZE 3ARGANTA
Consultas _;_- p'õJa , mlluhã n(' iI{ATAMENTQ E;, OPERAQOES

HOSPITAL
' , '

•.
'

'nt�a.Vermell!Q - Nebulizaçio,-
A TARDE _:_ -,daa 2 )ia 5 -

• UltrjJ-Som
..10- CON,sUr.TóRIO :_ Eua dOb ''f�atamento, de' alnullte .em
ILHEr 1: nO. 2

.

operaçio)
RI!..� _DJtNCIA - Felipe Sd �nglo-l'etln\)sc"pia -- :Receita d.,·

midi nO. 113 Tcl 2366. OC!lIo8 _ Mode!'nCl ",qulpamento
----'------------ ,le Oto-Rinõlaringolo,la (inlel:

ORA. WLADYSLAVA no Estado,)
w; MUSSl Horl1rio das 9 às ll! hora. e

ias 16 às '18 horas, .
Consultól·jO: - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2675.-
Res. -' Rua SãO) Jore. 10 -

C"lne 24 21.

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

CLINICA
de

'vL!IOS -- OUVIDOS _ NARIZ,
,

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO l)A
.

]4'ONSEÇA

•

UR. ANTbNIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

C1RURGIA CLfNICA
SEIÜL-PAF..TOS

i'erviço �ompleto e' cspeciali
.latia das f,>OENÇAS DE SENHO
RAS. com modernos método,. de
diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOP-U -' HISTERO _

SALPl.'-IGOGRAFIA - METABO-
LISMO i3ASAL

It'\�ioterapia por ondas curtall

I!1J!'trocoagulaçiio - Raio!! l'ltra
ficleta e Infra Vermelhu.

:::onsyltório: 'Rua 'Trajano, n. I,
lO andar - Edifício do Montepio.
Horário: Das 9 às 32 hor;ta -

[lr.- M1JSSI.
Das lií às 18 horas - .Dra.

lHJSSl
Residência: Avenida

!loWBky, 84.

--- ----_-------:--'---

DR. ANTóNIO MONIZ,
DE ARAGAO

mURGlA TREUMATOLOGIA
urtopedi.l

CO';9ultório: João Pinto, 18.
ua(] 16 às 17 dlàriamente.
Menos a08 SábadQ8
iles: Bocaiuva 135.
"�ne: - 2.714.

DR. ANTONIO HAI'IS'fA
JUNIOR

CLtNICA ESPECIALIZADA DF
CRI!..NÇAS

Consulta� das 9 ás 1'1 horap
Trom- ,Rea e Cona Padre.Milruelinho

!12. '�

o que difine uma roupa bem feita e um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa

drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperiaf Extra.'

A venda destas excelentes roup'as é feita pelo
Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo, Magazine Hoepcke.
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-A' T E N C Ã O
,

Aceita:mos encomendas
em côres,

-

End:

''PLACAS ESMALTADA�

para diversos fi $

DENTAL SANT';i"''A'POLONIA
Flow1l1ópolis - santa Ca(árir.à

Rua: Tiradentes, 20

---'----- --_:..';,�/ "
-

ê�iSA
i,"�

Médico, peq. família, 2 filhos maior�j;r.Jhrocura alu
pr cll'sa cl 3 ,dormitórios. Oferta ii. DrJS� Hoffmann,
Caixa Postal 425, Oll Hotel Lux. \'!;',

,

"

':'\L�f"",

[xpresso florianopolis lt�a.
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABITUOU A SERVIR-SE DA FROTA I

AMIGA DO EXPRESSO FLORIANóPOUS PARA' O TRANSPORTE DE
VOSSAS CAR�AS E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO .DE JA
NEIRO, SÃO PAULO E CURITIB4, INuIQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS' CARGAS DE PôRTO ALEGRE ONDE
DISPõE � ÀGÊ�CIA MQ,NTAD.A PAliA .BEM ;VOS SERVIR:

'

"

ENDEItE_9Q.: Rua CJmend3idor' Ãzevedo, 64
,

Fone: 2-37-33 (A,tende :p.ionu{r). !

."U ESTADO" O MÁIS ANTIGO DIARIO DE S. '<.iATARIN.ll

"

Depártamenlo de Saúde Pública,
Plantões de Farmacias

M1!:S DE MARÇO
2 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Cons. Mafra

I 3 _, <domingo Esperança Rua Cons. Mafra

9 - sábado (tarde) ». Nélson Rua Felipe SCh�lidt
10 - domingo Nélson Rua Felipe Schmidt',

116 _ sábado (tarde) Moderna Rua João Pinto

117
- domingo' Moderna Rua João Pinto

23 - sábado (tarde) Sto -. Antonio R. Flp. Schm idt, ..3

24 -t-- domingo
" Sto. Antonio R. Flp. Schm idt, 43

30 __: sábado (tarde) 'Çatartnenee . Rua Trajano
31, __:. domingo

' Catarinense Rua 'I'rajario
Rua Vitor Mei::-eles. 60. O serviço noturno será : efetuado pelas FarlnáciÇís
FONE:: 2.468 ',',

l' h ldtFtortanôpolte -

, / sto. Antonio e Noturna, situadas as ruas Fe.IPe Se nu ",
--- \0 PRIMELRO SIR iÊ FRAQUEZA, TONICO ZENA

.

43 e Trajano. ,

DR. ANTONIO 'GOMES �E .......AJA MESAI I' E S T R
-

E I T O

ALMEIDA
.

ar 17 e 31 - domingo Farmá�ia DO CANTO R.' CeI. P. nell1�ro

E' D, I "A -L
I
10 e 24 - domingo ", INDIANA -R. ,24 de Maio, 895

- ADVO(;ADO _' I
'

•

Eaer rtório e Residência I Ossrvíço noturno será efetuado pelas Farmacias DO

Av. Hercilio Luz, ló IMPOSTO PREDIAl., TERRITORIAL, TAXA DE LlM .

CANTO e INDIANA, situadas às ruas CeI. Pedro Demoro,
Telefone i ;33��,, ,

_ PEZA PÚBLicA F' CONTRIBUI'ÇõES ASSISTÊNCIA 11.627 e 24 de Maio,' 895.
.

DR. HÉLIO DERRETA SOCIAL E PLANIFICAÇÃO, �NICIPAL . !. A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
'M. É D' I C O . Exercício de 1.957 . I via autorização dêste Departamento.

Ortopedia e Traumatologia .

I'
-.

,

.

Ex-Interno por 2 anos do Paví- .De ordem do 81" Diretor do Departamento da Fa- LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA

lhão Fernandin� Simonsen da .zenda, tO,l'J10 público que� durante o corrente n:ês, se Inspetor de Farmácia
Santa Casa de Sao Paulo. I procedera neste Departamento, a cobrança dos impos- ,----------,-...;...--.,..-�---:---------

(�erv'iço do P�'of: Domingos" De-, éC!j! e taxas acima menc ionados, independente de aviso, I', O Magazine Hoepcke 'é e- dístr'íbuídor exclusivo
fme) --:. Estag iari o do Ce;"-trQ .le l.eferente ao .c,orrelloÍp exercício, l, destas excelentes roupas na cidade.
Ontopedí a e 'I'raumatologta e doI'· ,,', :' .� li A vibração e rapidez 'da época moderna ,exige
Pronto Socorro do Hospital da Fmdo O prazo acima, os Impostos e taxas ser ao co-

"d id i lt d 2001' que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
Clinica de São Paulo.

'

Iara os acresci os :,9. mu a e 70. I; .......

(Serviço do Prof... Godoy Moreira), Departamento :la Fazenda, em IOde março de 1957.; existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, e,yi,-
- Médico �o Hospital de Cari- W. D'Alascio ta perda de tempo, na escolha, compra e' confecção
dade de Florianópolis. Or.eíal Administrativo do vestuário màséulíno.
--000--'<-' Estas famosas 'roupas, são de venda

Deformidades congênitas e ad- , '-

quí ridas - Paralisia Infantil -

DR O.T , O F R I r: ,D M A "'N
do Magazíne Hoepck.

,

Osteomieltte - Traumatismo -

., I; 11
Fraturas.

�

. ..j...,JII'4............,...��_..........,..._.J"_.,...-.-_-.._-.-_..:...;.-:.,...._-.-_-.._..J"J'4j

Consulta-s:-p-el:O:-a-nh-ã-'no HOH- E N S I N A
pital de Caridade, das 15 às 17 e

30 horas no Consultório. Malema'fl·cas e FlS·1·CaConsultório: Rua Victor Mei-,
'

'relles n. 26.
Residência: Av. M�uro Ramos

- 166. - Tele. 2069"

-//--

A HORA DO

TÔNH":O ZENA

,- \DVOGADO -

Caixa Postal lôO _ Ita] li' -

anta (;IH&"Uli••

VH.. CLARNO G.
GAL,LETTI

c. ADVOGADO ..:...

, '

"

exclusíva

Viagem com segurança �

,

e
.

rapidez.
80 NOS OONFarrrAVEIS MICRO-ONIBUS DO
-;

'11PIDO--;mt:BIISILIIIO)) .

..Florianópoli8 - Ita1af - Joinville - Ouritlb.l
._�.;:..,;:::. ..-..i&i:' �..�. �� �.t.

,',,' ••_ lL _ �......-t:'.. ' S* « ,�_1íII tIr,:

Age"nela •
\ H.lltl_Deoaoro e.qulna da
• Ru&p Ten&ntell�ilval;'a

•

R. Cdstovão NtP'es Pires 21.
Esqu. Rua Hoepl�e e R. Cons. Mafra

José

�

Vende-se
DR. NEWTON

D'AVILA
CIRURGIA GtERAl, IDOE>nças' de Senhoru _. Procto·

lugia - Eletricidade l\-t édi.·ll
Con[ 'lltÓ<l'io: Rua Vit"t Má,·

relt!s n.' 28 - 'relefone' 3307.
Consultas: Das 16 b ...u. aro

diante.
Residêri'ila: Fone, 3.422
Rua: Bltlmenau 'D. ,71.

Por motivo de \';agem, e prêço de ocaSlao, u'a
quin:f ,de costura, de pé, Alemã, marca '�Angela".

Vêr e tratar à Avenida- Ri() Branco, 67.

má-

ICurso São

}<'iHál COA Soberana" Dfstrltl) do Estreito"": Canto DR. OS NY/ L.I S' B O A
CIRURGIÃO-DENTISTA

Atende diáriamente no P<t5Íodo da manhã e

e 6.a a partir das 18'horas. ,

Consultório - Rua Vidal Ra,mos 19.

Tratar à Av. H�rcilio Ltiz nO 22(.

"erreno no Bairro de José Mendes
Vende:se, na rua São Judas

cio 10x27.
Tadeu, um lote medil1a

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

I
C O N V O C A 'Ç Ã O

CONVOCAMOS �os srs. Acionistas desta Socieda
e'e a compal�e-ceren; à Assembléia Geral Ordhiária a

1 ealizar-se no dia 20 élemarço de 1957, às li horas, no Es
critório desta Sociedade, em Urussanga, para delibera
t em :sobr� a seguiTl'�:} ,

ORDEM D,'I A
Leitu�'a di'lcussão e delibepa�iío sôbre o Re
lii'tório t:Jii Diretória, Balanço, Conta de Lu
cros e I','rdas e Parecer do Consêlho Fiscal,
relativos ::\0 exercício de 1956.

2.° - Eleição (i!l Diretoria, para o período de 1957
a 1959 e fixaç,ão de seuS' honorários.

3.° - Eleição' ,dfl Consllho ,E��l, para o periodo
-

de 1957 .'I ! 958 e fixação' ,de seus honorários.
A V I S O

1.0

,
Levamos ào cC'llhrcimento dos nossos 'Acionistas que

se acham à disposiç!'ío dos --mesmos; no Escritório desta
Socii'.dade, em UrusiL1'nga, os documentos a que' se refe
,'e o artigo 99, do I>t':'reto Lei nr. 2627, de 26 de í!etembro
de 1940.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inezita Barroso trip·ulan- BRASllPARTlCIPARl DA fEIRA DE

1\
o QUE PENSAM}.

.

-,'..'
. COMÉRCIO MUNDIAL

__

.doum" J'eep WIIIJ'S'
NOVA YORK, 11 (U P) --I ro do Café. O Instituto )',J:\-

.

.'
- As/ agência� ',brasileiras Em. cícnal dO- Mate, o Instituto

.

'

Nova York estão concertem-I do Açucar e do Álcool, o L:.s- i.. �"�,-�

do planos a fim de pa,rtici-I tituto do Cacau e ,o Instítu,

par das exposições da Faíra ' to do Tabaco .da Bahia.

de ocmércío Mundial, que SR I Estas informações foram

realizará nesta' cidade, 11.0 publicadas no boletim ü-ficial

"New York Ooliseuni". do Escritório Comarcial do

Brasil, em Nova York. A Reí-t

As organizaçõ=s brasileiras ra Mundial d/e Comércio será:
que participarão da exposl., :i'€alizada de 14 a 27 de' abr�ll
çã,o são o Instituto Braslleí-] ���x��o:._ _ _ I
'REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.

ln •

A famosa intérprete da' sar". Guaçui, Natividade de

música brasileira Inezita Carangola, �rre-Sae, Nanu
Barcoso e seu cunhado, o que, Conceição da Barra são

ator Mauricio Barroso, .tr i- algumas 'dessas cidades.

pulando um _Jeep-Wi1lys, Sua primeira expertência
acabam de coinpletar' uma em estrada impraticável foi
longa viagem em que per-' entre Areal e Bem-Posta,
correram Y11ais de quarenta onde urna barreira caída

ci-dades de cinco estados do impedia a passagem de qua

Braail. tro caminhões. O Jeep-Wil-
lys atravessou valentemen-

Recolhendo folclore te, com tração nas' quatro
Inezita, que recebeu re- rodas, e câmbio reduzido.

centemente o almejado "Sa- Seis mil e duzentos quilô- quilómetros de. estradas de

es", como a melhor intérpre- metros, ern algumas dias
todos os tipos; pelo litoral

te do cinema nacional
.

no piores estradas ido, Brasil,
ano passado, prepara-se pa- foram vencidos sem proble- pe}o interior; numa dura pro

ra um novo filme, "Jovita", mas pelo J'eep-Wí llys de Ine- va para Inazíta Barroso, pa-1:
que é a história de uma he- �ta Barroso, no interior e ra Mauricio Barroso e tam-I;
roína cabocla da guerra ,do, no lito:·al. .', ..

_ bém para o J'eep-Wl l lys. To-I:
Paracuai _extraido o argu-j- Inezita e rMaurlclo

gra-.\ d
.

t Ih d lo"':
o ,

. .. •
os' se por aram" ga ar a-J.'!�

mente d.e u.m conto de. DI- �aram, fotografaram, toma- ,

'
.

r:
nah Silveira de Queiroz. 1 arn notas e recolheram as- mente." WM,

Procurando integrar-se no

'.

�---

-

I. '�

��n�j��l�e::o��::e�:'�:���; V"IV-E,R ! ," MORRER, !�,---"�r;-:'- :�::-
os costumes e o povo daque- '<,

' . \ v ; .... �

la região, decidiu empreen-l DE,PENDE .DO SÁNGUE,', O SANGUE �t AVIDA "" 'r

der essa longa excursão, As parturientes após a gestação, devem usar

que teria seu ponto termi-I .. \ SANGUENOL
.nal em Belém do-Pará, Es

contém excelentes elementos tônicos:

Fj)sforo Cálcio. Arseniato 'e Vanadato
de sódio \

. !

.I

colheu para .isso, corno veí

culo, um .Ieep-Wil lys, que a

W íllys-Overland do Brasil

gentilmente cedeu à artista.
3e1.1 projeto inicial foi

entretanto modificado em

face de compromissos artís
ticos que reclamavam sua

presença em São Paulo. A

viagem teve" que ser encur

tada, tendo' durado' apenas
, um mês voltando os dois ar-/
tistas de Salvador da Ba
hia a tempo justamente de

-

que inezita participasse da

festa de entrega: do prêmio
"Roquete Pinto", que· nova

mente, conquist()u êste ano,

como "a melhor", também
do rádio.

I
Algumas das piores

das do Brasil

sim excelente 1n(J,terial fol
clórico que já começa á .ser
divulgado em programas de

rádio e televisão.
Após haver percorrido o

.

interior de São Paulo, Es
fado do Rio, Minas Gerais e

Balda, projeta Inezita Bar
roso uma nova viagem, no

prrncipio do próximo ano,
desta vez em direção ao sul
do país.
"Foram percorridos 6.200

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.
E S G O T A DOS. MÃ�S QUE
CRIAM, �AGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão, a tóni

ficaçõo geral do 'organismo, com o

DO SENADOME-SA

A seleção e escolhà dos tecidos' COnl as inúmeras

fibras sinteticas e natúrais em uso atualmente é co·

nhecimento altamt\ut,e especia 'izad•. As l�úpas Im·

{lerial Extra, gozam do p'revilégio de P9ssuir entre'
/' os r.esp.onsaveis pela sua confe::ção, algum dos If.aio·

.

.:es tecnico1'l do paiz. -

VENDE-SE,
"

VENDE-SE U1VfA BôA CASA, TôDA DE AL'VE·
�ARIA, ESTADO i)E NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA lVIATOS ÁRÊAS, N0. 511. A TRATAR -EM BIGUA-'

çú COM O SR. ARTSTIDES BORBA.

;. f
, .�.

Firma importante, fabricante e importadora exclu
s.íva de marca norteamericana af'amadíssima, procura

ltEPRE$ENTANTE comprovadamente relacionado com

todas as casas revendedoras do ramo no Estado. Será
dada preferência a firma que disponha de viajantes pró
j rtos" Cartas contendo informações amplas, relação das

representações atua ie. e réferências no Rio à Caixa
Postal n. 1375 - .ajo de Janeiro

D,E (O B A LI Q:
São Paulo, 11 (V. A.) - to do câncer. A solenidade

A diretoria de Obras Públí- de inauguração do novo pré
cas, da Secretária Geral de dio. cuja construção foi rea

Viação e Obras, concluiu a lizad'á, em apenas' '55 dias, e

construção do. prédio anexo custou cêrca de dois milhões

lao Hospital ��l,s �Hnicas, e oitocentos mil cruzeiros,
onde, no próximo Ma 20 se- deverão comparecer altas
râ. instalada a bomba de co- autoridades federais, esta-

balto, destinada ao tratamen duais e municipais.

3
--------_._--

o

____

/' -

A Luxuosa Decoração do
Alião "(aravelle"

Novo

Toulouse, 11 (U. P.) -' tes.-
O "S. E. - 210 Caravelle-02", Além disso, cada fi.Ieira

cujas experiências de vôo de poltronas será munida
foram concluidas há alguns I de alto-falantes, que irradia
d ías, "está agora entregue

I
do -durante a viagem as

param para sua apresenta- obras de Mozart. Te.las dos

ção nos Estados U�dos. A �elho,res pintores ifran'ce
cabina, que compreenderâ ] kes serão' dispostas nas pa-
52 assentos Ide côr palha,' redes das cabinas. O "Cata
dlstribuidos em 13 fileiras velle" empreenderá vôo no

de quatro, será atapetada dia 12 e estará de regresso
de, cinza-claro e iluminada a Orly mais ou menos em
por duas-linhas fluorescen- 20 do corrente.

----------------- ---------------�-------------------------------- ---,,- ------------��----�---
• •

,

B�1Jra'tiaa..• á'eaoliômláa�•.o (J� durável
. .

\ __�, 'e .'

i roupa' anatômica,
para o homem> moderno

,É prática.:. já estâ pronta para você USar.

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

.

Experimentê hoje mesmo �ua nova

roupa- Imperial Extra .. Será" um sucesso...

Porque
lmpérial Extra não'é roupa feita

� é r?upa bem feita:

TECI DOS E ARTEFATOS
Rua Protes, 374 • São Paulo

•

• Fabricada com tecidos e aviamentos de

superior qualidade, pré-encolhidos.
• Corte 1Op%_an'Ofômico, mais· confortável

e mais elegante,
• Confeccionada em quatro talhes (curto;'
médio.. longo. e ,extra-longo) e em 32

. támanh05 ·diferentes.
• Garantida por uma indústria especializa.
da há, 35 elOos, no· ramo de vestiário.

�1Wí���_��;..�?'.....��
RIO, 11 (VA) - O Senado O sr. Apolonio Sales, visi-

elegeu, na tarde de ontem,
I
velmente emocionado, agl'a

o seu vice-presidente para 01 deceu . ao Plenário aquela

próxim� ?�río.do legislativo, prova de
.

confiança dizen

q'ue s.e lDiClara a 15 do cor" que recebll1 a homenagem,
rente. 'Foi l'e,conduzido ao como se a mesma houve.�se si

estra· posto, 50 votos, o senadQr I do oferecida a Pernambuco,
Apolonio Sales, tmdo o sr.: seu Estado natal.

. . [ Felint::J' Muler. obtido um vo-I. Hoje, �gUnd3.-feirá serà�)

�al'a obt�r. de seu Je"e�- I to e o sr. Juracy Magalhães, eleitos os demais membros
WIllys o maXlmo de Fendi- outro. I da Mesa do Senado.
menta, - Inezita recebeu, I
antes de uurtir, um' "cUl'si- I
nho" na fábricR de São Ber

nardo do Campo. Aprendeu
alIsar "h:ação nas, quatro
ro.ctas" e "redutor de câm

bio", desce,r barrancos, vi

rar lamaceiros, atravessar
areâo é subir rampas de

mais de 45 graus.
'Conta-nos Inezita Barro

'so da extraordinária curio
sidad.e popular que desper
tava seu veículo ao. passar

por�cidades' e lugarejos de

,sua Tõta, pintado vistosa
mente coro as' côres nacio
nais qüe o identificavam

.

como "o Jeep-WiHys'do BÇa
sil para o Brasil", isto é,
equipãdo com mais de 50%
de peças de fabricação' in
teiram'ente' nacional. "Há
inúmeras cidades por êsse
Brasil afora - relata a ar-

tista - em que não se vê

outro veículo a não ser o

\Jeep\:Wi;Jlys, além dos ,ca

minhões de longas viagens
que por ,ali estacionam de

passag-em. Há Jeep-Willys
fa�endo até lotação e "ta-
xi" entl'e cidad,\s, por es

trnda"s em ,que,' além d'êle"','.1_......,1
,

mesmo cavalo pode pas-

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ;Nf HOEPCKE,
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa Cata,rina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o mundo precisa de homens é mulhe
res que já captaram-a visão de ummundo .go
vernado pelo amor e pelo desprendimento
crrstãos. Estas pessoas criam, inconsciente-

. mente, uma atmosfera de bôa assistência "

�--------.�----------

onde vivem. Fazendo assim,'. estão tecendo,
fio a, fio; uma corda de .amor e bôa vontade.

para cuidar dos problemas humanos e unir
e humanidade pelo entendimento e frater-
nidade.· . .,/

ORAÇÃO---
'Nosso Pai, há muitas pessoas careceu-

do de auxílio para uma vida mais elevada.

Ajudanos a nos dedicarmos completamente
a ti a fint de que aquêles que' encontramos

/ possam aprender a seguir-te mais de per
to. Em nome e por amor: de _Cristo. Amém

Pensamento Pa�a o Dia
Cristo deu-se inteiramente para que

nós; através dêle, e para Ele, vivamos-produ
tivamente.

/

.4
_______._:_ ..... _ ... c. _" _

«No . Cenáculo)

COÍ11 .. a Biblia, na Mao
QU)\RTA FEIRA, 13 de março
Ora nós que somos.fortes, devemos supor

tar as debilidades dos fracos, e não agradar
nos a nós mesmas (Romanos 15:1.) Leia I
Coríntios 10:27-33.
Conta-se que quando uma greve ferrovia-

.
.

ria estava sendo planejada, umIíder dos mais
preeminentes "criou uma atmosfera" e a pa
rede, foi superada.'

"Criando urna atmosfera" -. cada um

de nós está fazendo justamente isto, quer
queira ou não'. Nossa maneira de viver, a ex

pressão de nosso rosto e o mundo pelo qual
nos aproximamos das pessoas afetam-nas.
Ou daremos atenção às pessoas que enfrentam

problemas difíceis, ou elas irão adiante di
.zendo: "Não; seria inútil, contar minhas di-
ficuldades. àquela. pessoa egocêntrica, pois
ela ainda não resolveu o seu' próprio .proble
ma."

,

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

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

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

..Agradecimento
.Olívia 'Neto de Lima Noronha, João de Freitas No

.. ronha, irmãos e fj h0S, agradecem a tódos que compare
coram ou se fizeram re'presentar ao sepultamento de
Domingos de Freitas Noronha, oeorrido. a 8 do corrente.

E' extinsivo ao� que, acompanhúam-no com dedi-
.,. ,(�p.ç;ão sua enfermlda·.:!e e' procUl;aram amenizar ,seus so

f:'im,:,ntos. Expres5a-se com profunda gratidão a grande
simpatía e acolhimel, to e -serviços proi,issio,nais presta0
elos pelo· emÍnente e humal1itário DR. INGLETTO, que
,honra O· nome da Cf.SA DE SAUDE S. Seb.as'tião desta
Capital.

�-S-O-C-IE-V-�'-A,...D-E-(-A·-.{-B-O
....

N-í-F-E-R-A-P-R-O-'S-PE-R-A-,.-s-.-A-.- 41,F.DIT-\ L DE CONVOCA'Ç,ÃO '

,

PeLo pl'esente 1.lcam convidados o's Senhores .acio.'
.

nistas desta Sociechde a comparecerem à assembléia •
...,___ . .

geral ordíI!ária, a realizar-se no dia 29 de março do
(,orr"nte ano; às 9 hoc'as da manhã, na .sede social, a fim
de d"libera:�em sôbre Ia seguinte ordem d'o dia:.

a). leit,.ira, exame, discussão e' aprovação do .rela
tór�0 da Dií,.'to"ia, bala·nço geral, demonstrativo

,
da, (Conta ·de lncros 'e perd'jls" parecer do Conse-,
lho Fiscq,l é ,','l·ocumento.\l que acomp'mham o ba
ianro 'realiza·-lo ern31 de dezembro de '-):956'

b) eleição do C:mselho Fiscal para o exercício de
195'1 ;

.' c) fix8,ção dos !,onorário� .da Diretoria;.
d) autorizaç.ãe, 9ara venda de terrenos d'e proprie

dade da' Co!rpanhia;
e) autorizaçãc para assinatura de c,ont'rato ,de fi

nandamento para construção de casas operá
rias com a Cr;missão Executiva do Plan.o do Car
vão Naciomd ;

f) ouiros assuIJtos de interesse da Companhia.
Criciúlln, 23 de fevere'iro de. 1957

,S Je Rezende Corrêa
D' r€!tor-Comercial

.
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Florianópolis, Quarta- feira, 13 de Março de 1957

SEMENTES DE HORTAUÇAS E flORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DÁ DINAMARCA

DEPOSITO E'ESCRllORIO:
Rua· Esteves Junior, S..'!l
F l O R I A N Ó P ,O L I S
SANTA CATA�INA

v ., r e j 0-: M e r c 'a d o P lÍ h I ic o
r.

i' TI S t a I a d o bem n."
"

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

Lutou Bravamente
Conlra os Lôbos

SEMENTES NOVAS E GARANTIDAS - PLANTAS FRu'r l<'ERAS, ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC ...

TUDO 'PARA A HORTA, l'OMAR OU JARDIM". EXIJA ESTA MARCA ·'G. A. CARVALHO".
-,._ • __

o

..,.... ,__ o _.'__• __ , � .�, - _.__ �

CLUBE DOZE DE'AGÔSTO VIOLENTO TERREMOTO DESTRUIU
MilHARES DE CASAS'NA GRÉCIA '

Viana do Castelo, Portu
gal, 11 ru, P.) - Ana Rosa

A Diretoria do Clube Dôze de Agôsto comunica queFernando corajosa pastori- .

d IIoi encontrado em seus salões, um relógio e pu so, de
nha de 16 anos lutou bra-

senhora o qual se acha na secretária do Clube.
vamente, com tudo o que ..

A pessôa inte ..'e�sada de lerá dirigir-se ao Clube das
teve à mão, contra quatro .1) às 10 horas da rranhã,
famintos lôbos, que anteon-

_

tem atacaram, seu rebanho

I de carneiros, perto'. dêste
. povoadq, Embora não pu
desse impedir que'. as feras
esfaimadas matassem cinco.
de suas ovelhas, Ana Rosa ' Procura-se para alugar, uma casa ampla, bem

conseguiu, finalmente, afu- localizada. "

'.

gentá-laa, ati r on do-lhes I Paga-se bom aluguel. Tratar com ALIndQ Francis-

quanta pedra encontrou à (-O Philippi, à rua 24 de Maio 1.128 ou pelo Fone 6207.

mão, depois 'Is sapatos e,·1
por fim, tôda a roupa que '

vestia ...

Atenas, 11 (U. P.) - O .aproximadamente às 20)l
.tremor de terra que, sexta- 15m.
feí ra última e sábado, foi :Conforme despachos ite
observado na Grécia, pôde legraficos da United Press,
ser nitidamente registrado, o terremoto 'ocorreu na Tas
nesse último .dia, pelõs· sis- sália, tendo sido mais dura
mograf'os do -nosso Obser- mente atingida a cidade de
vatório Nacional. As ' llh Volos, que teve 1.915 casas

42rn os aparelhos começa- totalmente destruldas e ..

ram a registrar, no sábado, 1.555 outras parcialmente
vibrações

. moderadas, que desabadas 'e danificadas,
duraram três minutos. Se- além de centenas de outras
guiu-se uma fase de vibra- com avarias.
ção mais intensa, durante Para mais de 15Ó.000 ha
três e meia hor»;!., Depois, !

bitantes 'ficaram 'desabriga
ouve um periodo de três ho- dos fi grande parte da popu
ras de relativa calma, para, lação da Tessâlia foi tômada
novamente, serem registra-

c'

de pânico. Asseguram os

das vibrações intensas por' despachos que, felizmente,
mais. duas e meia ": horas, : treg'istrou-se apenas uma'
após o que a perturbação foi' morte, havendo recebido {e-

. decrescendo li desapareceu I rimento 71 pessoas.

'C asa

DORES nasCOSTAS

NOVAS ACUSAÇÕES DO-"ESTRÊlA
-VERMELHA" AOS ESTADOS UNIDOS

� As dores c�uclantes né!_s costas, s11"o

n.
- 7:'," .

. �
slnals--parà..,que V.S, desconfle dosseus

IÚ[;.
-

.
��

" �/A
rins, Estarao @Ies funcionando correta- /{ �

-

mente? Por certo. q!:'e não! O ex-

11' �. \
cesso de ácido úrtcq.' uma impureza li '�/�
contida ·no sangue. deixando de ser

_

................;

filtradá pelos .. rtns e eliminada pela _.�.•>I.�
bexiga. espalha-se pár todo o, organismo.
localizando-se, principalmente. nas juntas, o que oca-

,Em vidros de 41} siona todos esses sofrimentos.
e 100 pílulas "J E porque n7;'0 se livrar de uma vez .de

tudo isto? Bastá, apenas, que V.S. faça.O grande é mais 'uso de uma série das afamadas e já mundialmente cohecldas
economico Pilulas De Witt· para os Rins e a 8exlga, a. quais Ih.

trar'ã'o alivio Imediato, e restaurarâ'o· a sua vitalidade.
,.f

VENDE-sr
Um Mercury, ano 1947,

com 2 portas, rádio, pneu Ifaixa. branca,

o'omPletamen-,te novo. Exclusivamente a

dinheiro.
'

"

. Tratar com' o sr. Marti
nelli, das 12 às Ti �. das 18 i

às 19 horas diariamente, ii

ACIDENTADO ,

EIBE!IRÃO PRETO,. 11
(V. A.) - Vitima de um

acidente cncon.
trá-se em es-Itado de coma; nesta cidade,.

I
0- sr, João' Rodrigues Guião, I
.iltimo remanenscente da As ...- ------

sembléia Legislativa paulis-
,

ta de 1892. O velho ex-par
lamentar conta 91 anos de
idade, �oi prefeito de Ribei
rão Preto de 1919 a 1926,
tendo sido também presiden
te da Ordem dos advogados.

Londres, 11 (U. P.) des equipadas com armas
:Estrelã Vermelha", Órgão atômicas ao Extremo-Oríen
do Exército soviético, disse, te. O artigo do jornal, trans
hoje,' que o Scretário de Es- mitido pela Rádio de Mos
ta do ·norte�americano, John cou, disse ainda que Dulles

,
, ,. Dulles, .projeta estabelecer considera que n� Sudeste

REPRESENTAÇÕES PARA SÃO PAULO novas bases militares norte- da Asia há um "vazio" que
Firma idônea, com' refcrencías -bancarias, aceita re· americanas nos paises mem deve Sér preenchido .: pelo

presentações para+S. Paulo, de produtos ind-ustriais e bros da .Organiaaeão do Tra "dominio norte-american o.ç,
n.aterra prima: teci-los, artefatos de tecidos, ferragens, tado do Sudeste da

'

Asla A OTSA é simplesmente
.:-Itlçaoos, laticinios.. couros. lã etc. Cartas a BARCEL- (OTSA), e que talvez os Es- uma ferramenta para pre-

____-:-__
.__

. _T._O�_Largo 7 de ��ften;tbro. 34-11.0 andar. S�._p_a_u_l_o.=-_,_·ta_d_os_.,..U_n_i_d_os_·_e_n_v_ie_m__/u_n_i_d_a__- _a��c_'h_er êsse vaz.io".

ECONOM'A absoluta,
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
,Grande ECONOMIA

.. __ .

__----

I

AQUECEDOR' . EU.TRICO CENTRAL �

/
Capa,iÚ3de:

10Q a LOGO litrOS

AQUECEDOR

ELÉTRICO

"

F�.4,
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• . Construido inteiramente de
cobre.'

• Aquecimento, ultra rápido.

• Jato abundante' na tempe·
ratura de?ejada.

Fabricados nos tipos
horizontClI e verticClt..,

.)

O MISTU�AOOR OÁKO, de ,.�.

·'ogem instantc;meo, permite-o
maior escolô de '9,aduações de

TEMPERATURA_

\

• Construção sólida, sendo a caIxa .interna dê CQ.BRE ..

revestida de material a'ltamente ISOLANTE (lã de vidro)•
• Resis�ência do tipo tubular, inteiramente blindada.
.' Confrole automático 'de temperatura por. T�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMJA.
.

,.

GAAANTç O QU.E. FABRI'CA.
---

__

--z= .....�" ..;::::;..��;��-::-;:!

--

-1 A' V A N D O C O M .S A 'B A O

\7irgem _[speCiaHd�de
daiia. WEIZEL INDUSTRIAL - JoinvUle'- (marca registrada)

economiza ..s,e" t.empo. e dinhelfo,......,l".�....---.-...�.:_�---.""""'"
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-s.c -GRA,NADEIROS· DA I,LHAr�
�------_.__

._---

'..,._

CONSIDERA(cÕES EM> 10R'NO DO CÓN(EIT1), ·NA(10NALlSTA
MAS, ENTÃO, como €' Ile tôdas as categorias., era órgão' avançado a'."Re-

por quê a lei, afin�l saída NINGUÉM terá esqueci- vista. dó Clube Militar", a

.-

..

-."--�- --- .. -..----_._---. -

CON-VQCAÇÃO J á
�
o \'d�\O e�11 nã despedida, Os dias estão min

De ordem do Sr. Charles Edgar' Moritz, Presidente ,!Ú.a�!l10 de duração =rn favor das noites.
,

'
. ,,-. f'ni abr-il .l·á :;" ar-resentam as criações da moda' h.i·.

e,;a _-B, ·C. Cranadeíros da Ilha, C0JaVOeQ; os aesccíados da
tid d

-

d bléí I l-ernal. .Nêste aI.TO pelo que sabemas, o setor de lãs e

referida en I a' e, ·vua sessao . e assem' ela gera; qUr .

terá lugar no próxrno domingo, dia 17 do corrente, as rualbns trará gran des surprêsas. .

14 h-iras, na' sede da aludida agremiação, à avenidn" '"iolloeIl'os que um astabelecimento de moda da nos-

r a Capital adouiru mais de Cr : 5.000.000,00 em artigo,s
l,Iauro Ramos; com � seguinte ordem do dia: .

u) _ Leitura' do relatório a ser ,apresentado pelo (a _rova estação. As ruas secções para senhoras, ho-

Sr. Presidente :
-nens e crianças r eceberãcvas máximas novidades da'

b) - .�'preciaç�o do balan;;ete -da receita e despe- modn -Ó,

sa da 3'w}e:!ade, depois' de devidamente exa-
"F.m-razão do colossal volume 'das compras os prê-

_ minado pela Comissão de Finanças; �os pelos quais as mercadorias" '(oram adquiri,.das podem

e)'- - El�i,Ç,ão (la nova Diretoria para o período
ser considerados vantajosos nesta época de louco enca-

1957 j19,i3
1 ecimento. Assim estar� igualmente e� condição de pro-

Flol'ianópolis, I? de março de 1957.. porc.onar borrs pr �Ç')S. a sua grande fregueSIa.

Manoel B. Feijó Manteaux de ã, malhas, peles, taí'lleurs, paletós

1Ó .Secretárto espo; te, ternos sobretudos, além de uma belíssima var i

euade de artigos P!O::l criancas, foram comprados em

caráter de absoluta -exclusi",·idadé das maiores e mais

conhecidas indústr ias confeccionistas.
A população da nossa. Capital terá realmente à sua,

lisposição na A Modelar o maior, o mais saleta e o mais

moderno sortimento de artigos para: o' frio.Granja .Líberdcde
.

t\. AVICULTURA É FACIL· E LUCRATIVA
NAO PERCA TEMPO.
PARA 'A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FÁ

ÇA SE1) P�DIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEMDE
T-'AGAl\1ENTO.

PINTOS DE 1 D(A - Cr$ 10,00.
FRANGAS E OVOS.

RAÇA - NEW HANSPHIRE e RHODS
NIS" t:

'VACINADAS CONTRÀ A NEW CASTLE
RUA 24' DE MAIO 111 ou G. A. CARVALHO

BANGA DAS SEMENTES MERCADO P,ú,BLICO.

A industrra de roupas- feitas é uma' das princi
pais nos paizes ad'iantados da Europa e Estados.
Unidos. -

A roupa Imperial Extra é produto ih. princjpal
Industrta do genero em nosso paiz.

.

Estas famosas roupas bem feitas, podém ser ad

qi.irfdas facilmente pelo Credíárfo do Magazine
Hoepcke,

.ío Congresso, consagrOU:i ;0 'o debate então travado

Petrobrás .corn .� linha, mo- Ienvro e fOl'a�da Câmara.

nopolístíca é excluiu a par-- Quem mais se distinguiu
.clcipação Ido ca;piÍ�l. f'oras- na ofen:siva ão projeto, f()i.
cerro ? Por obra .de VargasJ o. chamado grupo do Gene

Por -nova mensagem? Não. ral Estillac Leal, de qu=

Por iniciatíva da U.D.N. Co- ......-..:-.t'"�......�........ vy-.............,...._

metendo facciosamente um

grave êrro, foi a oposição
qUe arrebatou das" mãos

presídenciaís a tal "bandei

ra nacionalista" f
NEGAR 'êsses fatos nem

é mesmo possível.' O proje
to Vargas mobi.Jizou, à épo
ca, contra os s-eus têrrnos,
o Partido Comunista, o gru_:.
po vermelho do PTB,. cs

equivocados, os demagogos

,"'fARIa GOMES,

Seguiu ontem para São
Paulo pelo avião' da Varig
o jovem Mário Alberto de
Araújo Gomes, filho do ca

pitão Manoel Gomes, e de
sua' exma. espôsa Elza de
Araújo e Silva Gomes que
irá terminar o curs; na

Escola
.
Especia.Jistas de

Aeronáutica,
Acompanha-o nossos vo

tos de felicidades.'

-

localizada.
Paga-se bom aluguel. Tratar com Al.indo Francis-.

co Pbilippi, à rua 24 de Maio 1.128 ou pelq Fone .6207.

Ca
j'VER-'

paráProcura-se

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

alugar, uma caya, ampla, bem

. -

'Bru.sque
RELATORIO DA DIRETORIA

San t ajC a t a r i na' ,

EXIGIVEL A CURTO EtONGO PRAZÓ

Senhores -Acionístas.
Cumprindo as determinações' legais e estatutárias, temos

o prazer de submet�r, à vossa apreciação,' o balanço geral, de
monstração da conta "Lucros &,Perdas" e o Parecer do Conse
lho Fiscal, relativos ao exercicio encerrado em 31 de' dezembro
de1956.

Os dados fornecidos demonSh�am a situação finan�eira e

economica da nossa sociedade, entretanto,permanecemos à dis·

po�iç·ã,0 dos' senhores. acionista§,para qUàisquéi'.'ésclâted'in�IÍt�s�;
que se tornarem necessários..

BrtÍsque, 20 de feverdro de 1957 .

Otto Renaux - Diretor-Superintendente
,Roland Renaux - Diretor-presidente
- J. C. Renaux Bauer - Diretor

Ingo Arlindo Renaux�- Di}'etor (ausente)

BALANÇO GERAL LIQUIDO, RELATIVO AO 31.0 ANO
•

J _� SOCIA�, FECHADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1956

REALIZAVEL A CURTO ·E ·LONGO PRA.ZO
DEwedores ,/. . . . . . . 4.355.183,80
Duplicatas a Cobr::_ar .. .. .. 47.931. 739,'10

, Participações' & Titulos- (Obrigações de
_

.

Guerra,' Sido �acional) .. , .

Matéria Prima, Manufaturas em via de .F-a

bricaç�o e Prontas, Materiais e utens.....

Adicional Restituivel,- Fdo. eLe. art. "3.°,
'lei 1474 '. : '. � , .

/.

CONTAS'DE COMPENSAÇÃO

A T I V O

.-

IMOBILIZAUO E ESTAVÉL .

>r

Bens de Raiz.'.. ; ; : ._
.

Maquini&mo
-

Importação de maquinas. .

MOVeis : , -. ,. __

Veiculas ..•.. :
:

:. :;,
•.... : .

Bens .Reavaliados' ' .

D�SPONIVEL .'

\
'.

.

Caixa. : " �

Bancos' ,'. , ,'
1 •••••••••••••••

Ações em Cauçã� .... �..........••.
�
..••. o:. .

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL
Capital .- .

Fundo'.de Reserva Legal .

Fundo de Re�erva Especial .

tunda de' Reserva Livre � .. ; ,.

Fundo de Depreciações .

Fundo de Subst. de Instalações .

ReselWa )lara De!edor.es Duvidosos
"

.

Ul'OS por Conta Própria, .,

""' ",.,,,.,,�.--"'_,
,'o' ·e

_.
/

6.943.242,40
52.152.583,10

2.649,20
729.842,80
�78.926;10

3_0. OOQ. 000,00 90.: 307.243,60

-1.181.511,20
1.471 .461,&0 2.652.972,70

.

\
-

. "2.614.515,00

57.721: 224,80

.

3.090.529,70
\

115.713.193,00

200:000,00 200.000,00

Cr$. 208.873.409,30

90.000.000,00
8.370.000,,00
15.880.600,00 .

\ 521 ..3'36,90
31.181.948,50
1. 809.269,00
5.040.380,20

135.552.,3.0

Credores
. Dividendo

48.534. 922,�0
7.200.000,00 55.734.922,40

,
................................

CON'.t;AS DE COMPENSAÇ,ÃO
Caução da Diretoria 200_000,00 200.009,00

Cr$ 208.873.409,30

, -

Brusque, 31 dezembro de ,l95�.

/'

�

�-,O:tto Rênaux.:_:::_ D-ir�t�r�S�périntend��t�
I -

. RolãndRenaüx�'Dirêtór-presidente
J. C. R"'enaux _Bauer'- Diretor
Ingo Arlindo Renaux -' Diretor (ausente)
Carlos Linder - reg. D.E.C. n. 18; 290 e

CRC0246

DEMONSTRAÇÃO nA CONTA "LUCROS & PERDAS"
"

DÉBITO
Despezas Gerais, Ordenados, Gratificações
Impost'os, Fundos .de Réerva e outros .

Seguro. C/Fogo .

Ferramentas & Utensilios : .

Fundo de Depredações '
.

Fundo P/Devedores Duvidosos ..

' � .

Dividendo , , , ,

:'!!

26.063.839,20
369.128,00
16.133,50

4.386.844,50
1.578.000,00
7.200.000,00

Cr$ 39.613 :945,20 .

CRÉDITO.
Descontos Obtidos , J.".••...

.

Juros ·de Mora .

Juros .de Títulos de Renda ": .

Fabricação , � : ; .

369.461,50
92.240,60
472.821,60

. 38.679.421,50

Cr$ 39.:613.945,2�

.

I Brusqué, 31 dezembro de 1956:-_
"

'-

Otto Re�aux ,,- Diretor-Superintendente
Roland Renaux -" Diretor-presidente_
J. C: Rena�x BaQer - Diretor

Ingo Arlindo Rtmaux -- Diretor (ausente)_'
Carlos Linder·- )feg. D.E.C. n. 18 :290 e

. CRC 0246

PAl_tECER DO CONSELHO FISCAL'

Os membros do Conselho Fiscal das Industrias Textis

Renàux S/A., tendo procedido-o exà�e e verificação da escritu-
.

ração, balanço e docvmentoS"referentes ao exercicio de 1956, de
. :a<:ôrdo com os estatuto�constataram a exatidão e conformidad.e,
pelo que recomendam a aprovaçã6.das c(!)ntas e atos da diretoria �

pela assembléia geral ordinária. -.'
,

Brusque,.18 de févereiro de 1957.

_ GENÉSIO MlRANDA LINS

BRUNO MORITZ
ENRI@tJE: H8FFMA�N ,---,�

lU

•

qual assestou tôdas as suas

baterias contra a inieiativu

presidencial, denunciada

como "entreguii-sta"! Veja
se que, o próprio Vargas

chegou a ser incluído nes

tas listas,·que os mais as

sanhados comunistas reser

vam para as vítimas de
,

'

suas infâmias e calúnias. )

O GLOBO não está, po

rém, revivendo êsses acoi-.

tecimenos de ontem senão

para chegar aos �eus pon

(tos objebivos, Nossa 120si-
ção é francamente oposta
a tudo quanto envolva mo

nopólio,
.

mesmo o do
r

'Po
der Público, Somos incor

rigíveis parti-dários da eco

nomia liberal, ou seja, da

livre exploração de todos

os recursos do nosso subso

lo, a exemplo do Canadá,
que é a quarta potência do

mundo. Sob a fiscalização
do Govêrno, e com o máxi

mo das vantagens para o

I'esouro, sim, mas, aces

sível a tôdas as entidades

idôneas. Essa é .a cláusula

'sine qua non" do desen

�olvimento riacional.,.

.�.

ADVÉRSÁRl.OS de qual-
I

.

quer monopólio, muito mais

o serfamos se dêle se be

neficiasse uma pessoa es

trangeira, física ou juridi
ca.Tsso é que equivaleria a

empenhar' o futuro=da Na

ção a um alienígena. Esta

ríamos e estaremos . contra

tão c�·imillosa solução.
. NADA temos contra a

Petrobrás, salvo a restrição
ao privilégio. A nosso ver,

o' Govêrno fará bem em

mant"ê:Jlt, ajuçlá-la e esti;..

mular-lhe as possibilIdades.
Ni!lso � ll0s' 3partamos do

ilustre Senador Chateaü

bria.nd. O problema, a nosso

ver, n�o Se exaure, porém,
na contempl�ção da forma

jurídico-pol�tica da Petro

brás.

ATRAVESSAMOS, brasi

leirameu.te, uma era d� vel'·

tiginosas transformações
da nossa economia interna.

_

O desÉmvolvimento nacio

nal, qUe é incon'testável e;
de certos aspectos, deslu�
brante, choca-se de vez, em

quando com obstáculos apa·

rentemente intransponíveis.
afora os chamados pontos

/

de estrangulamento. Todo o
'(

,futuro do nosso País está

" a�arrado ao çstabelecimen-
.

to de uma correlação entre

I o montante das noss�s "di-

-visas" estrangeir�s' e às

-necessidades das. nossas

aquisições a 'serem pag'a�
nessas moedas de _.fora, es

pecialmente
' às mais for-

tes, 'c-oÍno o dólar.
�

ORA, a verdade é que o

I café arca quase sozinho

com a fimcão de conceder-'

nos 'disponibilidades-exter.
nas. No resto, engatinhamos
apenas. Em . contraste, a_s
exigêllcias da nossa impor-

,
.

\ -

tação (aiguns. 'artígos de

essencialidade 'absõluta),
as ;'�espesas militãres e di

pfo!llªtica!>, o ônus da dívi
da ·extrena e outras inadiá-

.

veis não fazem sen.ão cres

cer em volume e, portantc� .

em gastos, '

.

.. .-r

Ataques de a'ma e bronqllité ar.
ruin�m s(,.a ',. ú e t nfraquec: m °
ecrt:çãf'. tV'€n r,! O comina rànida-'
lIiEl11e as cr\c:;( s, r t'ul::lrftantio a

te::pir�t ,,"io ( ra 3nLn"(i,1 I i'lI . o o

:ranqul-t ..:-, d Rdf {\ P i·��".;ti·n d!8.
on�(J'€ ó'r1e-ndl..i (' a 'nf ,\ h i.l•• ' <L· .i!

�rani.ia é a �,II;')
..

. (Continua)

Mucus Oft IISMA
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PRESTES A EXPLODIR

rízou finalmente a equipe
das Nações Unidas a remo

Autorizou a remoção dos obstáculos DIFICIL A
NAVEGAÇÃOver o rebocador "EDGAR

BONNET", um dos doi-s
.

.grandes obstáculos que aín RIO, 12 (UP) -- Telegra
da interrompem o canal de ma, de Belem diz que chegou'

ao porto daquela Capital o
Suez. Já esta manhã, escan navio inglês "Veninbus·'. Sua
faudr istas descer-am ao caso trlpulaçâo revelou que na

co submerso.' estudando de. noite de 7 para 8 do corren

talhes do trabalho, que se' te, quando o barco� navegav,
. ., I a costa do Maranhão, a altu.calcula durara tres��en:a� Ta de Tutoia, a sondagem au •.

nas. No entanto, os egrpeios I tomatíca de bordo aCU;>CiU
a.uda nada disseram quanto que a cíncosnta hraças vdo
it rragata "ADUKIR" a 0\:1 nivel do mar axístern duas
tra unidade afundada uue grandes pedras, ver�adelr!-s
.'

? serras submersas, ate ontao
!nlpp.de a passagem de na- completamente desconheci-
vios maiores. das.

Ismalia, Egito, 12 CU: P.)Anchorage Alaska, 12 (8.
P.) - Um barco"da gua):..
da-costeira norte-america-

.

na seguiu a todo vapor pa
ra ilha Unakno longínquo
urquipelago das Aleutasva
fim L�e evacuar Os vinte "e

r.ove nativos ali residentes,
se o vulcão da ilha entrar
em lrupção. O monte, que

I

att.,ndC no.'
complicado

n0melde Vsudo, eleva-se a quase
:1 mil metros sobre o mar:

e- parecia extinto ha muíto ==,,;;,;,;;_;;;_,_",,_=""_==�.==�-=_======�==

tempo. Mas ontem, depois Florianópolis, Quarta: feira, 13 de Março de 1957

de uma sede· de pequenos
terremotus, começou a lan

c:a;� jatos de va-por; e os

moradores acreditam que

-,-- O govêrno egipcio auto-

esteja pa.ra "explodh'''.

T'M
; .. -

m TI."'
-

Florianópolis, 13 de Março de 1.957 .

...• , ('

A IMOBILIARIA JURERÊ LTDA. tem a satisfação de comunicar aos seus futu
ros clientes e amigos, o larl'çamento à subscrição pública das .quotas da "Sociedade em

Conta de Participação _'.-, Praia do Forte" .

. '� ! �ll I � , p: rr fj
-, --:' 1

-, I' I .', � 1" --.-

;_:"-;'___I_�. Esse tipo de negócio, muito usado nos paisés d� economia -adiantada, tem por'
objetivo a aglutinação de capitais para aplicação em negócios cuidadosamente selecionados,
com rentabilidade assegurada.

.

��--- �'}:".-

No caso presente, as economias confiadas à IMOBILIARIA JURERÊ LTDA.
destinar-s�-ão a execução das obras de urbanização do balneário-modelo, denominado
"Praia do Forte", situado ao norte da ilha de Santa Catarina, ao lado de Canasvieíras..e i)

construção de um móÔeriio hotel, ambos projetados
_

pelo eminente arquitete e ilrbanistn
Oscar Niemeyer.· ��

(

Devemos esclarecer- que aos senhores subscritores de quotas da '.'Sociedade em

Conta -de Participação Práia do Forte" ficam assegurados os lucros resultantes das verr

"das dos lotes jâ urbanizados, os quais faremoc interessar aos turistas, principalmente, grano
des' admiradores da nossa Ilha de Santa Catarina. Além dos lucros mencionados, ainda se-

-

rá garantida aos senhoresparticipantes a preferência na aquisição daqueles lotes a preços

vantajosos.
/'

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

_'_'�_�l' __�" ,.

'---""-1
'

I' l.:' :'0: 1·fII,�J'·_·���..,.....-,:-- ' ..""" � • • . '.
, ._) _:_::'.:_:,-1.' Ac�editam�� -emCq;e� 'alélh de ofe�ecermos uma r�al oportunidade J aos senhores
capitalistàs e economizadorés para participarem de um negócio altamente rendoso, esta
remos criando condições de turismo para o nosso Estado, necessitado de desenvolvimen
to nesse setor.

-

•

A IMOBILIARIA JURERÊ LTDA.,
.

com seus escritórios provisórios. à 'Rua Deo-.

doro, '11, nesta Capital, terá grande prazer. em receber a visita daqueles que desejarem
maiores esclarecimentos sôbre o assunto.

I
.

.-

IMOBILIARIA }URERÊ LTDA.

\, Dr. Aderbal Ramos da Silva
;

,

Diretor

.'

,Q U A R 'TA - F E R I NAS

. -'��-�����1{'0 i.l��;-�i .

"Caro Adolfo, só é feliz
,

> __•• �-- ---- _ --

� ....
'

Quem no govêrno não pisa;
Ou quem não usa camisa,

.

. Segundo 'o ditado diz!
,

'1 JógamOs o mesmo ;'pife",
Sofr.emos a mesm!f dor;
Você -ponsa s;er xerife,'

.--Penso ser Governador!

Em busca da "situação"
Andamo.. nós pelos mundos:
O seu cheque não 'tem fundos,
Meu govêrno também não!

Ninguém é o que lhe apetece,
Ninguém faz o que sonhou:
Você não é, mas paresa,
Eu pareço, mas não sou!

A .sua sombra é o Trogilio,
'Que de fato é O. Delegado!
Ouço eu o mesmo estribilho:
- J�ge não manda, é mandado!

Se no "Circulo wícíoso'',
De um tal de Olavo Bilac,
Nós trocássemos de pouso,
Continuávamos "do_,.araque!:'
Sou Chefe do Executivo,
Mas em mim ninguém não crê,
Da U.D.N. sou cativo,
Troco o Iugar com você!

_

udsnístaj, de. " bohagemt l'!" .
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