
, '

tos metros;' já estão compli
tervenção no menor Artur
viagem do chefe do govêrnr
à, nova capital no' seu "Vis
count" adquírtdo na Ingla
terra, de onde chegou há po',�
co menos de um mês, está
por' dias. Por sua vez apre
sidente da República Vem d,

25�OOO
,

Automóveis
RIO, 14 (V A) - ° Sscre- ca de vinte e cinco mil au

tário das 'Financas .da Pre- tomoveis que não renovaram
feitura do Distl:ito Federal Sua licença para o corren

acaba de enviar ofício ao di- te Ex-ercício.
ff1:etor do Servico de Trânsi-
to, I solicitando

-

provírlêncías As' apreensões serão íní
Para a apreensão ,de cer. ciadas amanhã

Petrobrás

Entrega Das Obrigaç�es
RIO, 14 (V.A.) - No próximo mêsde de abril, a Petrobrás co- �

I meçará a e�tregar no Distrito Federal ás obrigações corr�sp�n- ,
"

dentes às somas recolhidas :pelos pr?prietários de aut?�OVelS e '.
c ou,tros veículos, a motor; no ano de 1955. Nos estados, a entrega �! será feita mais tarde. As obrigaçõe� cor�es�o�d�nt�s a? �no de I
, . 1954. Primeiro em que foi devida a contrlbUl�ao obrigatória para e

e, a Petrobrás já foram entregues a partir de agosto do. ano passado !O)�() ()�()......()._.()._.() ()�()....()�()...()�()�()--()....)....

a IMPOSTURA E A PROS,E
o .Governadm- afirmou, e� seu discurso' de 31 de janeir�, TER GASTO

180 milhões de cruzeiros 'na cobertura de despesas extra-erçamentárías.
I

A Secnetaría da Fazenda, em nota publicada {� "A Gazeta" del7 de
fevereiro último, confirmou aquele dado.

O balanço' financeiro final, 'publicado no Diário Oficial de 27 de feve
reíro, apresenta, porém, números inteiramente diferentes.

São do balanço os seguintes valo,;es de despesa .extra_orçamentária:
C�éditos. suplementaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 29.340.612,40
Cl1éditos especiais e extraordinários C� 66.544.6!!5,70

i."

Despesas a classificar :................................. Cr$ 456.830,60

Total ... /. .

I'
Cr$ 96,342.068,70

Vê-se, assim, que a afirmação do G�vernador e a confi�m�ção' da Secre
taria da Fazenda não têm eorrespondêneía nos registros enntábeis,
,

Foram sonegadas
ü

contabilídade des,pesas np,montante de ' '.
\ : .

Cr$ 83.657..,831,30, a se dar por verdadeira e digna de confiança a palavraçd'o
. Governadnr ,

,.' .

,. "
.

CODtO a v�rdáde está com o-Senhor Jorge Lacerda e não pode, em eon-
tábilidade' como em coisa 'alguma', haver duas ,v'erdades, ,então, impõ-e-se' coll-
cluir que o Balanço geral de 1956 não merece fé.

.
,

'

De tudo resulta verdadeiro um só fato: o Di\:FICIT de .

C11S 86.174.504,00, que já apontamos. /

P'REOCUPACÁO"
I ,t.

pram o seu dever criticando .

os erros porventura cometi..
dos pele' Exécutivo. E' assim
a democracia. A UpN que
continue sua vigilância em
bora com as intrigas, e ex.

plorações do estilo. E, quan.
'

do quiser lutar em campo
,aberto terá o combate que
provocar: para ser lV'encida.
mais uma vez, em tôda a li-
nha.

.

(Do "Diário' Carioca", d�
13 do corrente) ),.

Nov.mente em

Budapest
BunApEST, 14 (U P) -

Tropas e carros blindados so
víétícos assumiram hoje po
sições estratégícas nesta ca

pital, : reforçando as preuca
,ções contra um possível le,
vante sexta-fieira . próxima
q.uando se comemorou a da
ta nacional da Hungria. En
quanto isso, a polícia COl'nU
ntsta húngàra continua efe,
tuando a prisão de rebelde�
suspeitos: em um evidente
esforço 'para atemorizar a

população.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS MINISTRO' VASCO I

,

, 'D'ÁVILA /

MENINO LUIZ HENRIQUE ,
Aniversária-se na data de

hoje o sr. Ministro' VascO' IRMANDADE GREGO-ORTHODOXA S. NICOLAU

Henrique D'Ávila, ilus�re EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Presidente do Tribunal Fe- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

dera! de Recursos. Entre Ficam convocildos os sócios Ativos, so�ios, remidos,

nós, �omo procurador da bOcios benemeritos, Ada, Irmbal�dadGe GlregoE 0t rtodd°:C°, �.
Repúbli-ca o preclaro ani- Nicolau, para um� ssem ela el'a x raor marla

. t' vl've'u va'rl'os (lUe se realisará no dia 17 do corrente, as 15 horas na
versanan e '

'.

istando amiza- séde .do Clube 15 de Outubro, SitO a Rua Alvaro de
anos, conqu 'd d f" d
des e admirações gerais. Carvalho, J1esta Cl a e, a Im .e: .

Os de "O ESTADO"

fe-I'
11) Pree�cher a,s �agas eXlsteptes nas dlversas, ca-

1··; -no respeitosamente tegonas de � OCIOS.
lC! cam ') C 't'

-

d d' t
.

1 d t
.

' , I.) onstI. mçao a nova Ire orla
nes '.1 a a.

) D'
-

t
-

d f d t t t-: Iscussao e vo açao a re orma os es a u os.

FAZEM ANOS HOJE: ' Floriaüópolis, �4 de Março de 1957
.

� sr. AronY Natividade Estefano Kotz1as
. ,Sócio Ativo'

da Costa, Oficial AdminlsJ 'João Christaikis
tr,ativo em serviço no Te-

Sócio Ativo
souro do Estado.
- sra. Maria Stella do

Amaral Moritz' esposa do

sr. João Eduardo Moritz.
- sr. Francisco Lindol

fo, sargento ,do Exército,
servindo no 140 BC
- menino Janii· de Oli

veira Domi-noni, diléto fi
lho do I sr. Tenente Altair

o Sr João ocuiart, vice-presidente, da' República,
deverá estar "em São paulO_, nos últimos dias. do c,or

rsnte mês', para atender ao convite das entidades' ,sin
dícals que pretendem debater, nessa ocasião, impor-

tantes assuntos ligados com a organízaçâo sindical.
,

---0.00---"

Acaba d:e ser eleito para 1.0 Secretário da Câma

ra dos Deputados o Dep. Wilson Fadul, ,.presidente
da ·Executiva do P T B 'de Mato Grosso.

.

--0.00--
/'

'

.

O Senador Lima 'I'eíxaíra, líder da Bancada do

P T B no Senado, foi eleito 1.0 Secretário daquela
Câmara Alta, sendo, por isso; sub�,tituido na lideran

ça-pelo Senador Cunha Mello, do P 'T B amaZonense.
,

--0.00---

Entidades sindicais, tendo à frente suas federa

ções, em alguns Estados, estão empenhadas n�. cons
'trução da "tasa do Trabalhador", para nela Insta

lar seus serviços. Para êsse rírn, vêm estabelece:qdo
previsões orçamentárias específicas, da parte da re

ceita que lhes cabe no [mpôsto sindical.
"_0.00--

Previamente, essas entidades dirigiram-se ao Mi

nistro do Trabalho reivindícando autorização: a) pa

ra aplicação das verbas previstas; bl - para con

trair empréstimo com a Caixa Econômica, a fim de

cobrirem as despesas necessárias e a saram ressar

cidas, parcelada e anualmente, pela arte do Fundo Sin

dical que lhos Cabe.
---0.00,---

A reeleição do Sr. Ulisses Guimarães represen

ta a vitória dos prmciplos nacionalistas que inspiram

os liderados dos Srs. Viei,ra de Melo e Batista Ra

mos ao lado das demais 'correntes que os acompa

nha�am. O Deputado Ulisses Guimarães é um süabedor

do direito parlamentar, cujos estudos, na reforma da

lei eleitoral, o cred�nciaram, no Parlamento, ao, res

peito � à admiração de seus pares,
---0.00.---

" O Gal. Fi'ores da Cunha,... reeleito para 1.0 !Vice":

Prlesidente da Câmara do:: Dsputados, representa um

sólido baluarte das instituições legais, pela fibra,. pe
lo acendrada vocação e pelO desassombro. Esta de

parabéns a Câmara dos Deputados.

.......-_-_-_-
w•••••-_•••;.r-,,;

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

Rf,SPONDENDO ..

"Boa tarde; Amor! .

rr

de PAUL,NATAN

Boa tarde amor! ... Que bom olhar·te assim.

Ansioso dedUe ver e de me ,ouvir!

Que feliz eu mê sinto nesta tarde'

Ao lado teu, s'em pressa de partir.
•

�!�-:

Boa tarde, amor! ... Não te respondO na�a;
,

São perguntas banais que' escondem ta.nto

r).o <lue queres sabe.r e eU nunCa disse,
'

, ,
.

.

Mas que·tu advinhas no .entretanto ... ',. ,

,
.. ,_..J ,;;,"��i<"��:

Boa tarde, �or!. ':. E um sorriso se aPflAga:
Porque sabemos que depr�ss'a pas,sa

O tempo que nos é tão precioso.
'

E que nos faz feliz e nos desgraça!

Boa tarde, amor! ... A pergunta. que li

Nas entre frases de um coloquio .b�eve.

Guarda contigo assim como a resposta

Que dá meu co:raçãq nam riso leve!

Boa tàrde, amor! Tudo é tão belo!

Apesar de-saber que vqu partir.
Mas levarei de nOIVo esta ,saudade
Que já sentia em mim antes de vir!... '

,
ANGELA SUZAN

DES. HENRIQUE FONTES

Registramos na(data de

hoje o aniversário natalí
cio do eminente catarinen

se sr., des. Henrique Fon

tes, f'igura da maior _proje
ção nos meios culturais ,de
nosso Estado. Professor

nas Faculades de Direito e

filólogo consa-

Comemora.. hoje, mais

um aninho, o inteligente
menino' Luiz Henrique, en-,
cahto/do lar do nosso pre

zado amigo e colega
" de

R�dação, sr. NaldY Silveirà
e de sua exma. espôsa.
Ao aniversariante e seus

dígnos genitôres as felici

tações de "O Estado'� .

�mlni, �m a� in In
pan�S g!::�A:al��:;::::d��::����'I:�: ;:: Duas· vitórias;diplomálicas .

cretarias, (lado da rua Trajano) e Edificio São Jorge, Por Thomas J. Marchall do minho agora está livre para portantes da semana é a de

(rua Felipe Schmidtl as agu'as correm abundantemente
:

IPS, pará "O ESTADo''' q�e os Estados Unidos con- \ que o antigo deputado pelo

(rua Felipe Schmidt) as águas correm abandaments, ..,: tribuam, substancialmente, estado de Carolina do 'Sul,
vVlashington, Março -

I
/

a ponto de calvar grandes poças, que ficam estagna- Esta capital testemunhou,
para, a. so' ução d�s, vastos I-U! a WO;) O!P.?W àlUa!.IO o

das e pior ,do que isso, sujando de lama a roupa de problemas do Oriente, Mé- James n Richards,' agora
na semana passada, uma Deputados, e 27, a 19, no chefiando uma missão es-

todos os que por ali passam, exatamente quando os grande manobra díplomâtí/

-

dio. pecial que lhe foi atribuída
vsículos também passam por cima daquela lamacei- ca, na qual o Secretário de Washíngto, compreensí- pelo Presidente,

-

viajará'
ra. Cada vez, mais aumenta o volume das águas que Estado Foster Dulles foi a

. •

já estão fazendo um rio permanente naquela zona' da figura central ; a' manobra -sçu 'oxn] oa as-�p '.alUaW{BA dentro de poucos dias para

Cidade, 'ponto central, n,o coração da Oapítal,
\

h bíl t d
te momento; de esperar que cumbêncía de explicai" a dou

�c a I men e executa a, pro- a manobra politica de Fos- trina aprovada pelo Con-
',Que haverá com o fenômeno? .. Petroleo?

,

duziu seus frutos, não só ter Dulles representa um E t
Falem Os construtores ,ou outros responsáveis, si nos ,Estados Un'idos, como marco decisivo 'nos assunto"

gresso. s e acontecimento
� marca, sem dúvida, o início

houver quem queira 'assumir res'ponsabiIidade...
.

também no Q�iente Médio. do Oriente Médio. E, corro- da :fase de operação própria-
. ",�.�! Quando a Câmara do� De-r borando êste pontode vista, mente dita da Doutrina Ei-

E .o MIRAMAR C.oNTINUA A DESAFIAR O PR.o I putados -aprovou, quinta- uma das notícias mais im- senhowsr.
GRESS.o Não nos cançaremos enquanto aquela eoí- feira, pouco depois do meio-
-sa horrível, caindo aos pedaços, não desaparecer to- � dia, o texto do Senado para

talmente do iocal onde se sítúa, tão somente pál:a a-,
'a Doutrina Eisenhower, o

trair a atenção- dos turistas e suas criticas justas e
documento ficou pronto pa-

bem assim, irritar a todos os que trabalham ou dese- ra ser sancionado pelo Pre-

[am o progresso da Cidade. Não é mais possível, con- I sid\�nte. quase no, m.esmo ins

tinuem àquelas ruínas a desafiar o surto progressis,
tance em que as últimas tro-
pas israelenses deixavam]

ta que inegavelmente envolve FlorianÓpOlis. ,
O Mi-ra Mar é a mancha, a' nódoa negra enfeian-

Gaza' e Sharm El Sheikh. Edital de primeira Píl'aça
,Ambos, os acontecimentos,. com o prazo de dez (lO)
que marcam mais um comê- dias
çodo que o fim de um pe- ��.
ríodo, -são de extraordinária

. --,

O Doutor Walde-
importância. Todavia, o que miro Cascaes, Juiz,
Washington parece inclina- Substituto, em exer-
do a desejar agora é que o

, cício na Primeira
efeito combinado dos dois Vara desta Comarca
acontecimentos tenha uma de Florianópolis, Es-
.mportâncía maior do que Estado, de Santa 'Ca-
cada um isoladamente.
A evacuação das tropas

i<11·aelp.uses de Gaza e Aca,
ba eliminou pelo menos' o
primeiro dos �él:ios proble
mas que 'existiam na região.
Contudo, outros ainda per
sistem. Mas, o ponto prín
�ipal é que a aprovação do
Congresso ao plano de Eise
nhower Ideve fornecer a,

chave para a solução dêstes.
probl_emas ainda importan
tes. ,

O Congresso aprovou a

moção de que os, Estados
'Unidos estão "'preparados"
- a redação origInal era a

de que o Presidente seria
"autorizado" - a envia-r
fôrças militares, quando so

l licit3ldas para deter qual
t quer agressão comunista no

I Oriente Médio.
A

'

redação ligeiramente
:fteirada pelo Senadg, re�

conhecendo implicitamente
a autoridade presidencial
para empregar a fôrça mi
litar,. parece representar
uma declaração mais forte
da intenção americana do
que se fôsse apenas reafir
mada a autoridade prestden
eial já existente.
Ainda ma.is, o recente re

latório sôbre a eficácia da
Organização do Tratado do
Su'deste da A'sia prova que
a simples' existência dã
,SEATO fez com que os co

munistas alterassem as suas
táticas naquela região; pas
sando da ameaça de agres
são militar à infiltração po
litica e economica. São exa

tamente estas novas táticas
que a Doutrill'a Eisenhower
deve Mmbater e é justamen
te a esta fase que, se está
emp;i'estándo maior Impor
tância no ·momento.
Durante todos os debates

, J r

ap o�;)aA�da a nOlpns a'nb
Doutrina Eisenhower no

Congresso, o maior pomo
de, discórdia foi o emprê,.
go quase irrestrito de mi
lhões de dolares pe,lo govêr
no no Oriente Mé'dio.
Foi precisamente nêste

ponto que Foster .

Du�Jes,
debaixo' de um clima tem

pestuoso, realizou um tra
balho gigantesco e que qua

-lna .IalSO.i[ 'aqa;)v à azaf)
ap osa;) op aAala.q anb wa

odwal owsaw oa 'apaP!I'Ba.T
,'Se não teve divulgação. Na
les mantinha 'contátos diá.
-asuo;) ':ti ·0�5afo.ld' ap Slq
rios com ,l�deres congressis
tas de' .projeção. E', conse

,guir � votação esmagadora
de 31>0 a 60, na Câmara dos
Senado, constituiu não só
ljln esfôrço 'hercúleo, mas

também uma vitória pessoal
de DUlles e do próprio pre
sidente, que apoiou, persis
t'entemente, o seu secretá
rio de Relações Erle-rio�es.

O ponto 'mais s'aliente de
tôda a qtl!:,stão é que o ca-

/

do aquela paisagem. '

Que as picaretas façam o seu trabalho, operan

do o milagre que todos os ilhéus esperam ...

os BANC.oS no JARDIl.\1 ,OLIVEIRA BEL.o. Es.tão

a pedir cuidados e repares imediatos. Alguns há, entre
êlas que devem 'ser retirados e substituídos por côísa

mais limpa e decente.
E também, que Os mal educados saibam que ban

co de jardim não é para colocar-se as "patítas" Sô

bre êle;;... senvem para a gente tomar ass,ento co

mo devem fazer todos os que têm-educação.
PRAIA no F.oRTE DA, ILHA. A, ,IMOBILIARIA

JURERÊ LTDA. começou a fazer o lançamento á subs,

críção pública das respectivas quotas da "SOCIEDA

DE EM CONTA DA ,PARTICIPAÇÃO "PRAIA DO

FORTE".
O que Isto significa para o progresso da Capital

barríga.werde todos o sabem de vêz que. virá preen

.

�her uma grande lacúna, para que possamos ter EiIU

verdade um marco turístico definitivo para Florianó-

polis. I 'tl1'1 �l i
Será uma' perfeita obra de urbanização, além de

tudo com o balneario-modêlo e construção de um ho

,tel, a que absolutamente nada faltará, para qU,alifi·
cá-lo entre Os maiores.e mais perfeitos no gênero, ba'3-

tando. pa!_\a tal, a notícia já

confiI'lffia�
com alEgria

,de qUe ambos os grantuosos projétos, ( alneario-mo-

,dêlo e hotel, .éstão projE1tado� pe140 e. nente arqui-"

teto, de fama mundial, o renomádo a uiteto e' ur

banista Oscar N�emey,er> cujo nome, onstitui uma

segurànça inctmtestavel para o êxito completo do

importante cometimento. Com iniciativa désta espé

cie: levada a cabo, teremos então, a certeza de qu,e

o principal fator de turismo em nossa terra será

uma realidade. J

Os subscritores das quotas da Socieclade em Con

ta de Participaçã� Praia do Forte terão como garantia
luaros resultantes das vendas dos lotes já urbaniza

dos bem como pela preferência na aquisição daque
les lotes, a preÇoS Ivantajo�os.

Explêndida oportunid�de para os 9ue tenham,

capitais para ótimo emprêgo.
Os Escritóri:Os da Imobiliária estão f'uncionando

á dua Deodoro n.o 11, nesta Capital, tendo como dile
tor o nosso ilustre conterrâneo dr. Aderbal Ramos

da Silv:a, cujo nome já por si, representa o crédito e

valia de um homem capaz de levar avante e com êxi

t� seguro, o mais arrOjado empreendimento até ago

ra projetado para a capital catarinense.

\
'

Uma das' tendencias mais dificieis de acompa
nhar, para o' cipatIão apressado de· hoje é a marcha

d,ll moda' masculina. ,

Porque não deixe este cuidad(> aos ewecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte....

e padrões e estará bem vestido e na p1iIda.
Magazine Hoepeke, únicos di.stribuidores

Funcionárias-maçãs
Precisa-se de duas mQças que tenham regular ins

tl'Uçr.o e alguma nrútica de serviços de escritório para

o� cargos de:
1. - Correnthlt:;
1 - Caixa
Paga-se bom or,denado.

-I-......
'fra-tar lâi'àl"iamente; durante o horário comeraia.l, .à

Rua Pelipe Schml'(1�, 54; I'

EDITAL
JUIZO DE DIREITO �A
�PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANó-

POLIS

rêlho para Otto Rino ou

fotoscópia, completo, com
todos os pertences, com

caixa e estojo, .ni'quelado,'
que foi avaliado em ..... ',
Cr$ 15.000,00; 80) Um apa
rêlho com .Iâmpada, para
exames clínicos com 220

volts., com haste e com tri
pé' esmaltado, com um me
tI'O mais ou menos de al
tura, em perfeito estado de

conservação, avaliado em

Cr'$ 500,00. E, para que
chegue ao conhecimento de

todos, mandou expedir o

presente edital que será
afixado no lugar do costu

que o me e publicado na forma da
presente edital de praça lei. Dado � passado nesta
com o prazo de dez (10) cidade de Florianópolis,
,dias virem, ou dêle conhe- aos catorze dias do mês de
cimento tiverem que no dia fevereiro do ano de mil
8 (oito de Abril) próximo novecentos e cinquenta e

vindouro, 'às 15 horas, à sete. Eu, (as.) Hygino Luiz
frente do Edifício do Fo- Gonzaga, Escrivão o subs
rum, sito à Praça XV de .creví, (Ass.) Waldemiro
Novembro, na 12, nesta ci- Cascaes" Juiz Substituto,
dade de Florianópolis, O em exercício 'na Primeira
Ofü;;ial de Justiça dêste Vara.
Juizo, trará a público pre- Confere COE1 o originai.
gão de venda e arremata-: Hygino Luiz Gonzaga
ção a quem mais der e o Escrivão da Primeira Va-
maior lanço' oferecer sôbre ra Cível.
a a valiação de Cr$ 56.450,00 I ' /

'

'(cinquenta e seis mfl qua- .
trocentos e cinquenta cru-

'

ieiros), valor dos bens pe-
CLUBE" DE, REGATaS

nhorados a Ivo Noronha "ALDO LUZ"

na ação executiva que lhe A Diretoria do Clube de

move José Antonio Ribeiro, Regatas "Aldo Luz", avisa

que são os seguintes: _ aos interessados que a ri-

10) Uma máquina de es- fa da viagem a Montevidéu,
cxever semi-portátil, silen- com estádia, coube ao bi

ciosa, com oitenta espa- l,heü, n.0, 370, correspondeu
ços, nO 202750, marca Re- te ao primeiro premio da

migton Rand em bom esta- Loteria do Estado extra

do de conse�vação e fun- ção de 12/3/5�
"

cionámento, avaliado em

Cr$ 12.000,00é 2.0) Uma má
quina de escrever, grande"
com. noventa espaço� nO

605661, marca ITorpedo, em

bom estado de conserva

ção e funcionamEmto, que
foi ava-liada em Cr$ .

12.000,00; 30) Três Fardos
de palha, para faQrico de

tarína, na forma da
lei, etc.,

, FA-Z SABER aos

.8tenção
,

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

.

vassouras comuns, com

mais ou menos duzentos e

quarenta e três quilos os

três fardos, estando os di

to� fardos esburacados, por
ratos, portanto quasi im
prestáveis; avaH�dos em

Cr$ 150,00; 4°) Uma Escri
vaninha-estante para mé
dico, em perfeito estado de

conservação, e� ferro es

maltada a duco, com três
gavetas laterais e, uma no

centro, necessitando de
uma pintura, aval,iada no

-yw aW[l (0(: ! OO,'OOO'Z1 $.IC)
Um jôgo de copa contendo
uma mesa elástica, com

dois metros, mais ou menos

de comprimento por um mer

tro mais ou menos de lar
gura um balcão com duas
portas e' divisões internas"
uma cristaléira com frent�
e lá,dos� envidraçados com

uma porta e três. divisões
de madeira, com um metro
e quarenta centímetros de
altura, mais ou menos, seis
cadeiras, com fundos � en

côsto. de', madeira, sendo os
........................---......................

móyeis de imbuia em -regu
lar estado dê conservação,
en�ernizados, usados, que
estãô avali'ados em Cr$ ..

4.000,00; 6) Uma máquina
de'. escrever marca Re
migtOln n.o 150.787, made
in U.S.A., semi-portátil, em - Procure instruir-se Sô
bom estado de conservação, bre as florestas para pro
qHe foi avaI.iad em Cr$ .. ,tegê.1as da mão ignorante
12.000;00;' 7°) - Um �pa- que as des'trói.

\,

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CONTRA A

FA ZENDA PÚBLICA
Caixa Postal 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARI"A

---------'-- --

VENDE-SE
Uma casa ,de moradia,'

construida de ,alvenaria com

bôa agua, luz eletrica, inu
meras arvôres frutíferas,
bom cafezal- em franca 'pro
dução, situada em Panta
nal, lado da Trindade, além
do Clube Trindadense"mais
ou menos 100 metros. Fren- ,

te para o local onde será
construida a futura cida
de Universitária. ótimo em

prego de capital. Ver e tra:
tal' no loca] com Da Beatriz
ou com o sr. Manuel Pe-:
dro dos Reis, nesta cidade.

EMPREGADA
Precisa-se 'de uma bôa

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vartai8 uma,filminista
Elsie LESSA cíais para fazer jús à

par-l
apôio a uma promoção ao onde se ensine a uma mu

cela de possivel felicidade Govêrno? Pois bem; peça- lher a pintar-se e vestir-se
Você não vá se irritar capaz de ser desfrutada nes lhe, então que abroa insti- bem. Que o esporte femini

com a minha falta de en- te planeta. Era essa a sua bütos de beleza gratuitos, íno 'Seja coisa obrtgatór ia.
tusiasmo. É o meu feitio. maior

�

obrigação e a sua com todos os aperfeiçoarnen E haja aulas de ginástica
Em mim o ceticismo é ape- melhor garantia. O resto tos modernos. Para melho- e pecinas gratuitas. Talvez

, -

nas preguiça de acreditar. era acessório.' Talvez você rar, quanto possivel, rostos, isso nos.fôsse de'tuma utílí-
Nunca me apaixono' por ten 'la reparado que não há bustos e pernas. Que todos dade mais prática e mais
uma idéia ou' coisa pare- como a beleza para fazer os artigos de maquillage se- imediata

'

do que todos os

cida -p-elo trabalho enorme às suas respectivas porta- jam vendidos a preços infi- direitos cívicos dêste mUl'h,
que isso acarreta: é pre- doras menos asperos os ca- 'mos. Que' funde academias do. (Agência Na�2onal).,
ciso ter convicções, 'defen- mínhos dificeis dêste' mun-

. der pontos de vista,' díscu- do. A uma mulher bonita
til' e até, às vezes, pensar tôdas as coisas são perdoa
um bocado. Pense que in- das. Pode 'dar-se ao luxo de

finitamente mais/ cômodo, ser boa, pode querer salvar
mais confortavel, a gente a humanidade, pode fazer

'entregar-se a es'sa índolên- pesquisas gramaticais. Tudo
cia hrasi.lei risaima que vem lhe fica bem. Pode até, co
conosco do berço e nos mo você, ter a extravagân
acompanha fielmente pela cia de' ser feminista.
vida adiante,

�

Sempre �'8 E agora você me conta,
pareceu a' mais sábia das com uma seriedade engraça1--------,-----------------
atitudes humanas a de um da nos olhos, de milhares DIFICll A SITUACA-O ECONO�MICAidolo oriental pequenino e de criaturas, es igmatiza- ,

bronzeado que habita a de criaturas, estigmatiza- D A ESPANHAminha estante
�

e hiin,ca ra irremediavel da fealda- �'
olhou para mim:' as per- de. Fala Ida Rússia, das BARCELONA, 14 (U P) _

nas cruzadas, o olhar de- européias maltradas ,pela O novo "mago das Finanças"
bruçado sôbre as p�prias, guerra qua devorou, aos do govêrno franquista, Pe-

ma-os largadas, num gesto milhões, o elemento mascu- fdro Gual
t
Villabi, ahd��rtilU., li rancamen e os sspan ois (e enfrentar".

inútil, sôbre os joelhos Imo. E ,:erdade. Ma�, fe IZ-'I que será necessário "podar" O novo ministro enumerou
imóveis, as pálpebras des- mente, nao cabe a mrm nem: as indústrias improdutivas. muitas dessas dificuldades,
cidas, sem nem siquer a a você a solução dêsses

pro-l
Villabi falou an-ontem an_j referindo-se às más safras;

sombra' de um sorriso. ou blemas. O nosso caso era te o Conselho !'l'aclOnal do

I
à perda de exportação e do

de ama amargura no rosto êste : você se alegra com as Trabalho: m:'ls s� o�te� se�l Marrocos, e também à poll-
.

vídí
-

f
.. díscurso

. fo� dlstr ibuídn

ai tica de salários do Igabinetesem emoções. Êle me dá rem 11 icaçoes e mi rimas, ) imprensa. Nele, exortou to- .

ôrco : � xluma impressão Ide sereni- aqui no Bras�l, voto e outras dos os setores da população ���eJiir:a °e���ô�ia:ar�is�e�dade, de índiferénça. per- coisas parecidas. Para que a demonstrarem boa venta- trouxe como consequência a
feita como não encontrei voto" meu Deus? o que' é de e confiança, "para sair de inflação.
igual em coisa nenhuma. que adianta às mulheres, uma situação difícil e reme- ----------

Simpatiso, por uma por";, feias ou bonitas, êsse dis- diar o maI: De-wemos ter a fé Vende.seção de�azões ,muito, pés,� cutivel previlégio de votar?
I e� nossa tar�fa, e sobretudo,

soa'is, c-om essa atitude do Você se interessa pelo mell nao apenas fe em nossos eS

idolo. E' o admiro. Pela ati
tude só. Porque ,da sua fi
losofia nada' conheço, nem'

de oitiva. E é a uma pessoa
nestas condições que você
quer inflamar com as suas

idéias feministas e revolu- têm o prazer de '1,articipar aos seus parentes e pes

cionárias. 'Desculpe, minha sôas de suas relacões de amizade o nas'!imento de seu

amiga mas não é possivel. filho Tulio, em 5 do corrente, na Maternidáde "Dr. CaÍ'-'
Você ,me fala da situa- i os COrl êa' .

ção inferior a \que a me- Florianópoli-s, 9 .. 3-957.
lhor tem sido relegada. E ----�-�----------------------------------------------------------------------------------�------�----------------�-----------------------
eu acho ótima essa situa- AVENTURAS DO ZE-M'UTRETAção. Vejo com melancolia"

.....................��_---, -----. --------._----.-__........-�'�mulheres se estragando com
_

"ciência, com idéias, 'com ira-
, balho, com luta pela vida. E
Você me conta 'vitoriosa que
ellas' vencendo tudo isso.
Que o homem_ já lhe� está
cedendo o lugar usurpado.
Isso,me parece triste, s,aber?
E' como se me viessem anun

dar que os .!i rios têm um

gI'ande valor nutritivo e d&
agora em diante vão ser

aproveitados para a alimen
tação.
�empre me quis parecer

que uma mulher, sendo um

animal belo e são, tinha
n-seguic�o tâdas a-s creden-

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO'DIARIO DE S. CATARINA Plcríanépolís, Sexta-fei ra, 15 de Março de 1957

·Heloisa Helena ·elouia os] sistemas brasiieiro e.
americano ·de ·televisão

Heloísa Helena Maga- rádio-atriz e animadora de tros aspectos técnicos da' um programa é seu patro
lhães, estrêla de televisão, programas de TV, duran- televisão. cinador e o 'comercial' é'
retornou ontem '(8) ao Rio, te dez diás em Washington, "O que mais me impres- o que há de mais importan
depois de oito meses 'nos em cujo "Internacional Cen- sionou porém - disse ao te na TV norte-americana".
Estados Unidos e declarou ter" assistiu inicialriient., a desembarcar no Aeroporto Disse ainda que à televi
que naquele país o ,verda- uma série de palestras sô- do' Galeão - foi o prestí- são brasileira, dependendo
deiro "dono" dos progra- bre sistema de vida e cos- g io

'

de que a televisão des- igualmente doi' anunciante,
mas televisionados é o tumes do povo norte-ame- fruta nos Estados Unidos segue o mesmo, caminho
anunciante, graças a quem ricano. Heloísa Helena, como veículo de propagan- certo de contar, acima de
a televisão atingiu

\
ali ele- espôsa do teatrólogo Paulo \Ia, o grande apoio que rece-I tudo-com o apoio e a coope-

vado nível. de Magalhães, visitou em be do comércio e da indús- ração da iniciativa partícu-.
A convite do Departa- seguida Nova Orleans, São tria e os levados' recursos lar, comercial e industrial.

me.i to .de Estado dos Es- Francisco, Los Angeles e de que em consequência _ "Aliás _ prosseguiu -

tados Unidos e através do

I
Nova Iork, em cujas esta-, dispõe, para obter um ele- fiquei satisfeita em verifi

"Programa de Intercâmbio ções de TV observou e es- vado nível artístico e edu- cal' que a nossa televisão
de Especialistas", estêve

I
tudou direção de programas, cativo". não está tão atrasada

HelQísa Helena, ex-canto- operação de câmara, efei- E acrescentou: quanto algumas pessoas
ra -de rádio ,e atualmente tos de luz, cenários e ou- "O verdadeiro dono de pensam, e que nem tudo

acontece aqui só por mila-

gre ... ".
Afirmou ainda que al

guns dos programas da TV
brasileira podem mesmo

ser comparados com' pro
gramas norte-americanos"
embora não tenham a mes

ma "audiência".'
Conclu'indo Heloísa He

lena acrescentou' que traz
vários projetos íI sugestões,
sôbre programas, os quais
submeterá à direção da TV
Tupi, onde trabalha. Prefe
riu entretanto não revelar
quais êsses projetos, e re

servá-los como surpresa pa
ra os espectado�es dos seus

programas.

/"
A industrra de roupas feitas é uma das princi-

pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
Unidos. '

\-
A roupa Imperial Extra é produto da principaJ

industria do genero em nosso paiz.
Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ado

qi.írídas facilmente pelo Crediário do Magazine
Hoepcke.

'

rorços mas em nossa capaci
dade para vencer tôdas as

dificuldades que teremos de

PARTICIPAÇÃO

o mais antigo diário
Santa Catarina.
Leia e assil!.e

Uma sala de jantar um

JU! 10 DOI� VIEIRA

quarto. de casal e um .1e

solteiro. Tratar na rua

Hermann Blumenau '17, das
9 às 11 horas.:e:

DE.'ANIR O. VIEIRA

o ESTADO

11
i

..
•

..
..

..

.. "

/

. ,

ClfarrOS

de ponta a ponta o malher l

..

CIGARROSelA. DE SOUZA CRUZ
l·8U04

O BRASIL O HORROR DA
,

,1 SEGREGAÇÃO
ROTTERDAM, 14 (U P) -, Smitecaz N. V.", de Ablas-,

RACIALOS estaleiros C, Verolme, des serdam. I "

ta cidade receberam eno?'-I O sr. Verolme, que acaba

lmanda do, Brasil para a �on� I
de regressar d� VIagem ao CHICAGO, 14 (U P) - AI

trução de quatro petroleiros;' Bras il, �nunclOU que �eve vin Palmer, ,j�'em negro de
cada qual de 33.000 �onela- I conversaç.oes com.o pres iden 117 anos, foi abatjdo por um

das, Esses navios serao eI!-- te J�scelmo KubIstscp.ek, a! bando de jovens; brancox,
tregues em 1960 e construí-. rsspaíto �a constru.çao. d� as ruas de Chicago. Es'ca
dos nos novos 'estaleiros de um estaleiro no Brasil. Tecm manhã no hospital SuCUl11-
Rozenburg, perto desta cída-: cos brasileiros virão em bre- biu ao� ferimentos:
de, a serem inaugurados em ve à Holanda, para prosse, Segundo uma testemunha
27 de junho próximo, bem guír nessas, conversaçoes, ocular, Palmer esperava r.n,
corno

-

nos estaleiros "Jan F. P. tem à noite o ônibus numa
,

esquina. Um bando de rapa-
___..__� k zes passou e, Sem uma pala-

'vra, cercou o jovem negro
Depois, um dêles golpeou a
vítima na cabeça, com o q'le
lhe pareceu ser um martelo.

PETROLEIROS

DESFILAR.AO PERANTE A CÂMARA
dos Deputados e Senado Fe
deral. O Regimento de Ca
'valaria de Guardas, também
conhecido como Dragões da
Independência, sairá do seu

Iquartel às 14 horas (o mes
mo de onde partiu para a:
"guerra da Cisplatina e para
proclamar a República, com !
Deodoro), devendo chegar à
porta do Palácio Tiradentes
às 15 horas.

Rio, 15 (V A) - Enver.

de

gando seUS uniformes napo
leônicos (desenpados por De

bret, a pedido d\e Pedro 1) 03

Dragões da Independência e

Os componentes do Batalhão
de Guarda$, deverão prestar
continência no dia de hoje
ao Legislativo, por ocasião
da instalação do Con

gresso Nacional - Câmara

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,--------------------------------�----------------------------------------------

NÁ SUECIA, O SEMINA'· dó Salmo 27 ("Uma coisa fôsse retirado 'do nome da
RIO BA'l'ISTA MAIS AN· pedi ao Senhor" e a busca- firma, porquanto o estavam
TIGO DE TôDA A EURO· rei: que possa, morar na usando' junto com propa-

PA casa do Senhor, '�aprender gan dà de bebidas alcoólicas.
(SNA) -e-e- O "Mundo Ba- no Seu Templo"), proferiu O sr. Leourneau, que tem

tista", órgão <ll!-. Aliança o primeiro sermão evangéli- 66 anos de idade, e cujo le-

..:-........��t!!.rta- un íaí, re-vela que co pregado' no Continente ma é "Deus é o Presidente
o 8eminário Betel, de Es- Americano", acrescentou o da minha junta de direto- - '(
tocolmo, Suécia, 'é a institui Pastor Anders. res", como devoto evangê-
ção teológica batista mais -)�(- lico que é, não rdeseja, em

antiga do continente euro- HA' CERCA DE 100.000, absoluto, contribuir para o
,

'

peu. Foi fundado e� 1866 BATISTAS NA ALEMA· desenvolvimento do merca- SEMENTES NOVAS'� GARANTIDAS - PLANTAS FRUT FERAS, ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC".

pelo dr. K.O. Broady, gran- NHA' do. de bebidas espirituosas. TUDO PARA A HORTA, POMAR OU j�DlM",\ ,EXIJA ESTA MARCA "6. A. CARVALHO".
de pregador batista sueco.

, (SNA) - Depois dos lu- Ele crê na Bíblia, 'e a Bíblia
�'__� -'-' ,. � . __�,_�

a quem mesmo os membros teranos, os batistas - com diz: '(Não. olhes 'para o vi-

8 'd' 8' -I S a' A
- ,

Ida f'amílra real iam. ouvi- 100.000 membros s.: formam nho se mostra �vermelho� ,

' a'nC'o ," O" ra�s'l
.

� + '

: 'I r,'1-,de'c' 111m'e,nto'·
'

"

'

Io, quando pregava iria Pri- a maior comunidade evangê- quando resplandece no co- '

"

mcira Igreja" de Estocolmo. !iCE. da Alemanha," decla- po, e se escoa suavemente. CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Durante os seus 90 anos de ra um, porta-voz daquele No seu fim morderá como a

'

COMUNICADO N° 100
.

Olívia Neto de Lima Noronha, João de Freitas No-

existência, a Instituição te- país. Em seguida, vêm OJ! cobra, e como-o basilisco A CARTEIRA DE COMÉ,RCIO EXTERIOR, torna ronha, irmãos e fi hPS, agradecem a todos que compare-

ve apenas 4 presidentes. metodistas, com 55.000, e a piclirá'\ �úblico para melhor esclarecimento dos interessados, leram óu se f ízeràm representar ao sepultamento de

_)'lf(_ Associação E'vangelicas-Li- <, '_)*(_ _

e retificando os-têrmos dó Comunicado nO 96, de 4-l-�7, Domingos de 'Freitas Noronha, ocorrido a 8'do corrente.

REVERTE, UM SARGEN. vres, com 21.000; os meno- INTERCAMBIO R1\CIAL que e licenciamento da importa-ção de canela em casca E" extínsívo aos que, acompanharam-no _com dedí-

TO, TôDAS SUAS ECONO· nitas, com 14.000, e os mo- ENTRE BATISTAS NO)t- (item A.65.23) procedente de Hong Kong será concedido '_<\ção sua, enfermidade e procuraram amenizar seus so-

'MIAS �M PROL DOS' RE· ravianos, com 11.000. Do to- TE-AMERICANOS uma, vez que dos respectivos 'pedídoa conste espeêifica- j r imentos. Expressa-se com profunda gratidão a grande
FUGIADOS . tal geral' de 228.000, cêrca (SNA) - A população mente tratar-s., de produto originário ,da China conti- simpatia e acolhimei, tO' e 'serviços profissionais presta-

. (SNA\) - 'Um sargento de um têrço está na Alema- 'negra da-localidade de De- nental e procedente de Hong Kong, por isso que esta Jos pelo 'eminente e humanitário DR. INGLETTO, que

-do exército norte-amer icá-, nha Oriental. we'y Hill, em Carolina do Colônia Inglêsa não produz a .canela que' 'exporta nor- honra o nome 'da CASA DE SAUDE S. Sebastião' désta
no, inspirador por: seu ver- -) * (- Sul, possui agora um novo lli'almente; Feita' íl q{uela declaração poderá a �porta-
siculo biblico favorito, deu ' FAMOSO INDUST'RIÃL templo graças. à liberdade ção em causa ser realizada mediante pagamento em

tôdas suas ,economi� para' NEGA·SE A COLABORAR da igreja batista local, cons- US$ ACL.
'

,

a causa dos refugiados hún- COM O ALCOOLISMO tituida de membros da raça
,-

Rio de J'aneiro, 11 de 'março de 1957

garos. ,'(SNA) - Robert Letour- branca. \ ,a) Ignacío Tos'ta Filho ..:_' Diretor
.

,O dinheiro [do Sa-rgento 1 rieau, que vendeu sua indús- O auxílio dado não só se a) Arlçlino Debenedito - Gerente.

Steve Bero no banco' che- tria de máquinas de terra- traduZiu, e� ?ma boa ofe,:-
f

CENTRO PREPARATORIO DE MISSõES CULTURAIS
gava a perto de c-s plariagem a "Westinghouse t�, mas tambem_ em m�terl- (E M O R G·A N I Z A c Ã O)65.0'00;00. Mas ofertou-os Air Brake .Company", em ais de construçao e mao de CURSOS DE NUTRI'ÇÃO, CORTE E COSTURA
todos. Além disso, esta ,pro-, 1953, pediu que seu nome obra. ""

"

'D' t
.

d Cult
. .

Encontra-se aberta na ire erra e atura a inseri-
curando transferir uma ca- "

'

ção, inteiramente gratuita, para o �urso de monitores
sa que herdou, pal�a uso A sel�ção.e escolha dos tecidos coÇ} as inúmeras das especialidades de NUTRIÇÃO, CORTE E COSTURA.
gratuito elos refugiados. fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co- O número de vagas é limitado a 7 (sete) em -cada
"Não sou rico", dlsse �e, nhecimente altamente especiauzade, As raupas Im- ':urso, dando-se preferência a professôres.

"mas a Bíblia diz: "O que pedal Extra, gozam do previlégio de possuir entre Os cursos' rea izar-se-ão no horário das 19 às 20
aproveita ao homem ganhar os'responsaveis pela sua confe.:!ção,-algum dos maio- ,hora�, e duração quatro &emanas, a 5 (cinco) horas por
o mundo to,do e p'erde:r ares tecnicos di) paiz:'

,

/'

sua alma"?, .:»emana.

O Sargento Bero, que há IRMANDADE GREGO·ORTHODOXA S. NICOLAU .
' (Notic;ário' distribuido ,pela Diretoria de Cultura,

,

E'DI'I'AL D-E CONVOC'A,ÇA-O
'

da Secretada de Educação e CU,ltúra),50 anos nascera na Hun-

,; 'gria, acresc.entou que está ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA,'
fazendo isso "porque agra- Ficam convocJ.dõs os socios Ativos, socios remidos,
deço a Deus a feHcid'adé de, 'bocios benemeritos da Irmandade Grego Ortodoxo S.

me t�r tornado cidadão q.ês- Nicolau, para um:., Assembléia Geral ,Extraordinária

se maravilhoso país". qUe se realisará no dia 17 do corrente� as 15 horàs na

_)*(_ séde .do Clube 15- de Outubro, sito a �ua Alvaro d�

El\f MARÇO, O IV CENTE. Carvalho, nesta cidade, àfim de:

_NA'RIO DQ 1.o.CULTO RE, .'l) Preencher as' vagas existentes nas Qiversas ca�

FORMADO. NÇ> llR4SJJ" \ tegorias de' i'oCios.

(SNÀ) �.N� "Pia lO. dê � b) Constituição da nova diretoria'

março: pr.bximo t �v�hdouro;,
I -ê) Discussão e votação ,da reforma dos estatutos.

comeÍnrl)i:'ãr�se':áij o Quad., Floi'iaüópolis, 14 ,de Março de 1957

Cen.teniário ,do 'P,rimeiro q;!l;f� i'
Estefano Kotzias

to Reforma'dm no BrasiJ: '
Sócio Ativo

"Em 10 de março de 19f57, João Christakis

desembarcando os Protestail '
-. Sócio' Áti�o

tes Calvinistas, t-razidos pe
los colonizadores f.rf!.nc·e�es,
�t'ealizaram uni, Culto " de'

Ação ,de '.}raças na Ilha, de

Sergipe, hoje ilenominada
Ilh::t de Villegaignon", de
clarou o Rev. Rodolfo An
ders, Secretáriq-Gerà.l da

COI).federação EvangeHca do
Brasil. "O Rev. Psdro Richi

er, baseado no 'versiculo 4

----'--------,------------

. Funcionárias-moças,
, :rrecisa-s� de duas moças que tenham regula'!' ins

�ruç20 e, alguma nrút'ica de serviçQs de escritório para
0& cargos de:

J. --' COl'renti:str.
-

1, - Caixa
,

P'aga�se bom ol'd'enado. Vende-se uma ,cása,- sita à rua Dom Jaime Câmará
./ Tratar d_iàriamente, durante o horário come'rcial, à !lO !fI. I
Rua Pe!ipe SC'h_mlci�. 54. Tratar com o sr ....Enio Selva Gentil no )'Banco Inco".

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

'(,:

lO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fu��4:
, IMERSÃO e 'CHUVEIRO

.....=--_

Capacidade 30 LITROS

• Consfruido intt:iramcnte de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

<& Játo abunda:hte na tempe
ratura desejada.

\.

Fabricado, nos tiJ)08
horiZQrltQJ I. vlrti,ol.

• ! .. __ ;l
• ,=�: "..,."";',,Ij �;l'� iJlI�i.i�"j

-,
[, ,

'_

SEMENT�S DE HORTALIÇAS E FLORES, IMPORTADAS DIRHAMENTE D:A DINAMARCA,
,

(

,Ba,cão

V >l. r e .i o: M e-r c a ? o P ú h I Ic o
DEPÓSITO ri �SCRITÓRIO:
R u Ct E s I e v e s J'U n i o r; 58
,F.LORIANÓPOlIS
SAN T 'A C A T A R I N A

•
centro

i 'n s t 'a I a d o bem 11 '"

dom e io

Grn ,jaaLiberdade
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO. , '

PARA A PRÓXIMA- TEMPORADA AVICULA, FA
ÇA SEU P.óDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM, DE

PAGAMENTO.
- PII-;"TOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00.

I FR-AN�AS E OVOS.' '
'

,

,RA:çA ,�' NEW HA�S�HIRE �RÍIODS - "Yl,_ER-
NIS' , f,"

_

-

VACINÀ\DAS CONTRA Â NEW CASTLE
RUA �:;l DE MJ.lO 111 ou G. A. CARVALHO

BANCA DAS SEMENTES ME!WADO PúBLICO.

PERDEU-SE
GratifiCa-se a qllem encontrou uma Carteira Naclo-

mÚ de HabilitaçÃo, pertencente ao Sr. Walmor da,
Silva Medeiros.

Favor entrega! na redação_deste jornal.

VENDE-SE,

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

..,�;�'!�- ';'�.
,jit

.:,,·h.·..;:,... "·�:tf.:·.�
, '�

AQUECEDOR 'ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 ,a 1.000 litros

,. Construção sólida, sendo a caixa interna 'de COBRE •

'rev�stida de mareriál altamente ISOLANTE (lã de 'yid,ro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle l!Jtomático de temperatura pot'TJRMOSTATO.

, qúe proPQrcfonl gr.nde ECONOMJA.
'

_1)t!I1o � O QUE FABRI�q�--
....

_

___..;-- _-
-- -----

.

...P�",_"UJf-�.

Ó MISTURADOR DÁKO, de 'Ie,

Icgem instcntoneo, permite o

maior escalo de Qf·aduoçãe$ de

TE'MPERATURA,

---:-�----

('c· -

INoV8 processo dlf"p:rodoçãó de
{�ageDles contra doelt�as '

inllamatorias
Acaba de ser patenteado Chas. Pfizer & Co., Inc. ,

(patente' U.S. n. 2,776,927) o A nova, marca de prední
.novo processo de produção solona 'da Pfizer tem ono-

,
'

de prednisona e prednjsolo- me comercial de Deltacor-
na, dois esteroides que tem tril. As primeiras realiza
sido classificados entre os ções da Pfizer na quimica
'mais .eficazes agentes para dos esteróides incluem o

o tratamento de artrites e desenvolvimento de um mé

�U'tras ,doença,s inf1amato- todo para a produção de hi�
rias. '. drocortisona pela' fermenta-

t.,
ção e sihtese organica,' e a

Oinventor é o dr: Gilbert : déscobeHa de Viadri.!, o pri
,M. Shtill d,os Labol'atcirios I meiro anestésico esteróilde
de pesquisas bioquimicas da I usado no homem.

Voce sabia� qu·e ....

P A R T I ( I P ,A ( Ã O
JOSÉ MARIA D1<� CARVALH'o 'REIS e SENHORA
Participam aos' parentes' e pessôas amlgas, o nasci

men'�o de Flua filhlJ.. Daisey Terezinha, ocorrido dia 8 do
IOl'l'ente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Flori�nópolis, '7 _de Março de 1957

-- ,'�-------�---------------------- ----------

REPRESEN'fAÇõES PARi.\ SÃÓ PAULO

Firma idônea, com referencias bancarias; 'aceita 1'e

preseatações para ;,:', Paulo, de produtos industriais e

rr.ateria prima: tecI ::los, artefatos de tecidos' ferragens
I;alçados, laticinios, couros, lã etc., Cartas � 'BARCEL�
LOS. Largo 7 de Setembro, 34-11.0 al1dar. S. Paulo,

ClUBE DOZE "DE AGÔStO
'A Diretoria do Clube Dôze de Agôsto cOmunica qu'e

:toi encontra,do em <:('us salões, uni relógio� de pulso,' de.
sf.\nhora o qual se a{'ha na secretária do Clube.

A pessôa intei'e!?8ada deverá dirigiI:..se ao Clube das'
� às 10 hora's da ,1':' fwl:ã.

Casa
" {

'para alugar,
,

,

uma casa ampla, bem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ Conselho Reginal, de BnueDhària ,." ,E D lIA L .'

e .ll'rqoitetola da Oltav. Regiao j.JLlZO DE, JHRJ.:ITlI liA 'l.a VARA - FEITOS OA
II
'I' fAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FLORIANO'-

t t 'bl' C �h R' 1
POLIS,'

Pelo presen e orno pu ICO que o onseir o egiona 1 Ed't I d cu ;-',
.

d T
A (3)

,

MA
har: A lt t d Oit R'- .. '.

. I a e açao com o Prazo e res eses

de .snsen ar�a 'e rqui e ura a' I,a'va', sgrao 'esta rec�- ",,'
E 0:'1 T A L

bendo a partir desta d�ta, em sua \se�e a Rua COr?n�1 v�- o Doutor EUGr.NTO TROMPOWSKY TAULOIS FI,
cente n.? 456, 7.Q pavimento, as anuídades proríssíonats "HO JUI' d, D'

'

d 2 a V
' .

'd
,

•
,

A
'

, • o
' " z e Ire,to a. ara, em exerclClO o car-

,relatlvas a 1957 que, de acôrdc com a Lei n. 3.097, ,de 31
zo de Juiz de Direito da 4.a Vara _ Feitos da Fazenda

de Janeiro de 1957, passaram a ser as seguintes� Púbtc� da Comarca de Florianópolís, Capital dó Estado
Cr$ de Santa Catarina, na forota da lei, etc.

'

200,00,; FAZ saber aos que o' presente edital com o prazo
800,no; <e três (3)' mêses virem, ou dêle conhecimento tiverem

que, por parte da �MPREZA AUTO-VIAÇÃO CATARI
�ENSE S.A., lhe fOI dirigida a petição do teôr seguin
te: Excelentíssimo senhor doutor Juiz de Direito da 4.a
Vara da Comarca de Florianópolis. Diz a EMPREZA
AUTO-VIACÃO CAfARINENSE S.A. com séde na ci

[,àde de Blumenau, nêste Estado de Santa Catarina, por
seu oastante procu -ador, infra assinado (ut ínstrumen
LO procuratór!o anexo como documento numero 1 (1) -

advogado inscrito. r-a Ordem dos Advogados do Brasil,
f ecção de Santa Catarina, sob o numero 344, com escri
tório na cidade de Brusque, a rua Herc ilío Luz, numero

,
�8, onde receberá. qualquer notificação ou instrução

_---.....:..----------------... ---. que, com ('I. devido acatamento e respeito, vem á pre

-ença de V. Excía. afim de expôr e afinal re�uerer o que

P A R 1, I. ,( I P A t A- O' adiante seg.ue: 1 ,.;_ que: o Suplicante, recebeu, em 27 de

,� dezembro elo ano ,ie 1956, da Diretoria Regional do De-

JOÃO BAPTISTA RO. �Jartamento 'dos Cort eíos e T'elegrafos de Santa Catarí-
,

DRIGUES 'Iat, através sua Tesouraria, um cheque emitido em seu

:e: � avõr para pagamer to do transporte de mala.s postais,
-

S�NHORA correspondente ao mês de Dezembro do ano p. passado; I

participam ao�parentes participam aos parentes �:-.::. que, o cheque em apreço, no valôr de cem mil cru-

e pessôas de suas relações' e pessôas de suas' rela- _;dro., (Cr$ 100.000,.uO). tem o numero seiscentos e qua

o contrato de casamento
I
ções ,o contrato de casa-: lI,o.miL qUdt�ocentu� e cincoenta e dois (604.452) e é da

de seu filho Constantino
I
mente de sua filha Isabel seme 0�6 e fOI sacado contra o BANCO DO BRASIL S.A.

com a srta. Isabel Rodri-I com o sr, Constantino Si- ugência desta Cap.tal - (certhlão anexa como doeu-

gues. I monc Il.iêíl:to n'.2, (dois); _;>::-'" que, o. c�e,q:e com aSAea�acteris-
Constantino e Isabel tícas acima, fOI ocvídamerite vlsa'do na agencia desta

Noivos
:. apitaI, do BANCO DO BRASIL S.A. e enviado pelo,
agente local de Suplicante á sua matriz, em Blumenau,
quando nê-te percu -so. o' cheque, em referência foi ex

t.ravíadc : 4:- que, em face do extravio do menciona
-to cheque emitido' nominalmente em favôr do Suplicado,

JU!_IO DOIN VIEIRA fie ve o mesmo C01I',pt. lido a propêr a presente ação de anu-

:e:
' lação do cheque extraviado, ação esta que encontra' in-

\

DE,TANIR O. VIEIRA :eg'ral apoio na legrs.lação pâtria ; 5:- que, havendo por

�ê�,o prazer c�e rarticip�r aos seus parentes e

peso, ;J,art.:!
do SU,pl1ca'c'.J. legít�mo interesse econômic�, res

sôas de suas relações de amizade o nae-rimento de seu «ao n:esmo seguir os ditames do art. 15, da LeI n. ..

filho 'I'ulio em 5 do corrente na Maternidade ''''Dr: Car- ·�.5�1, de 7 de ago'lto, de 1912, que regula a emissão e

.os Corrêa'. " círculação de cheques, e que reza: "São ap}icaveis ao
) ,

F'lortanúpclis, 9-3-957. cheque as dísposlções da, lei nume�o 2.044, de 3.1 de, �e-,
zembro de ,190S, em tudo que lhe for adequado Inclusive

a.ação executiva"
. 6:- que, destarte, a presente ação

-mcor.tra amparo 1f<l1'al posto que é regulada pelos arti-

Vva. MAGDALENA TOR�

'I
Vva. LADISLAVA A. gos' 36 'e seguintes da mencionada Lei n. 2.044,' P,pís

''110

RES' VIEGAS '_ SAMPAIO r aso-de perda extravíu, furto ou destruição ao título -

participa aGS parentes e participa aos parentes e, '�'0 caso presente cheque) _:_.o seu legitimo :'proprieta-
peRsôas aJ;uigas o contrato pessoas amigas o contrato 110, podera perante o JUIZO competente, promover a anu

de casamento ,'de sUllJ filha
I
de casamento, de seu filho

.

hção do mesmo, resguardando por ésta forma, os' seus

VALESKA com o sr\ VIC-; VlCTQR' com a srta. VA- direiws', (in"Titulns Cambiais, pago 42, de J. Procópio .......�W�d".w...............��..............."'• .....-..I

,TORLUIZ A. SAMPÂIO. j,LESKA TORRES_yIEGAS. Filho); 7:-, que, assim sendo, dúvidas não sobram es-
,

VALESKA e VICTOR �
�ar ,) aqui i'eferido chpque extraviado, suscetivel de ser

�

,.."":!::: ri �":NbiYõs
�,� "' subst·ituido por documento, judicial, re:vestido �a mesma

Fpolis .. 7-3-5'7;, força, para resguardar o direito do Supiiéante; ANTE
_ __�_--------_..-:.. .

I
8 EXPOS'l'O, vem ó Suplicante, muito respeitosamen-

P' A�R '1'1- ( I P A r A- O \ te, com fundamenio nos dispositivos legais apontados,
,

' � requerer a v. Excia. se digne receber a pres,ente ação,
VVA. ÂNGELA CARMI� ,'eterminando ·a ci'8ção dos co-obrigados, DIRETORIA

NATTE 't\EG10NAL DO DEPARTAMENTO POS CORREIOS E
'I ELEGRA1<'OS, na ,pessôa do seu Diretor' Regional, nés
t a capitaL e BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIÀ DES
TA CIDADE na p""'sôa do seu GERENTE, também, nés
ta cida�e, no prazo (, forma previstos "in-fine" do art.

[í6, da já rp.ferida Lei n. 2.044, para que os mesmos te
!lha� conhecim'en�o da presente ação de anulação de

Lheqüe nowinal e.Hraviado e, não havendo contestação,
�eja ,a açãu afinai -julgada' procedente, para- ser expedi
i;o em favôr do ,::,uplicante, documento judicial hab-il,

,

. evestid9 da mesma força do mencionado cheque per
t1ido, afim de que tossa o Suplicante exercitar o seu,

direito, recebendo a quantia em apreç-o. Protesta-se pro
\'ar o alegado pOi' todos os meios de prova em direito

',dmitidos, com seja depoimentos de testemunhas depoi
'''''le0-o dos co-obrigados aqui referidos, vistoi'Ías perici
'iS !: outras, dandO-SE a presente o valôr de Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros). Termos em que, com os documentos
inclusos eni numen de dois. Pede Deferimento. (Sôbre

'mt.stampi;has estaduais no valôr de doze cruzeiros, in
!':usive a respectiva taxa de Saúd.e-Pública Estadual, no

,'alôr d? dois cruzt'i.'·os) Floria_nópolis, 26 de Janeiro de
1957. (Ass:nado) Raul Schaeffer. PP. ET. Requer-se I'inda, ileja, nas. COlll4ições da presente 'petição citado -o

flr. Procurado1.· da REpública, nesta Capital. Florianópo
iis, 26 de .Janeiro de 1957. (Assinado) Raul Schaeffer.
Fp. Flm', a dita petição foi proferido o seguinte despa
<:ho: A. á (·onclusã«·. Em 28-1-1957. (As) Taulois Filho.,
:)ubindo os autos a conclusão, receberam o segülnte des\.
1llcho: DEFIR'O�o requerido á fls. 2, publicando-se ain-
dá, editais, péio prazo de três mêses, por 'três vezes, sen-, 5,5 ,HP - gasolina(lo uma no Orgi',o, Oficial e duas nos jornais "O ESTA�

P A R T I ( I P A C Ã O DO" e "A Gazeta", locais, e afixando-se os editais em 11 HP
�

,

•

'

,:artorio e na Bolsa Oficial de Valores désta praça (art. mi 35 ,HP
THEODGCIO MIGUEL ATHERINO % da Lei 2.044, dI:: 31·12-1908). Fpolis, 1-2-1957. (As-

E finado) Taulois, F' no. E, para que ,chegue ao conheci- 50 HP
LlNEf'1'E BUNN ATHERINO mento de todos mandou expedir o pres'ente edital que �I 84� HP

Iem a grata satisfação de participar o nascimento Ferá afixado nos ,ogares' determinados �cimà e publi-
de sua filha MARIA ALICE, ocorrido no dia 2 do cor- Lado na forma da lei. Dado e passado n�sta: cidade de .,

. GRUPOS ,GERADQRF:S - "P E N T A"
] ent8, lUI Casa de Saúde São Sebastião. FlorianóllOlis. aos quatro dias do mês ,de F,evereiro do 'Quaisquer tipós para entrega imediata _ Completos -- Com

P'A R T' I ( I, P A ç A- O
mo, rlé mil, nov,ecentos

e cincoenta e sete. Eu, VINICIUS motcu'es, DIESEL "PENTA", partída elétrica _, radiator, -
, GONZAGA, Escrivã'), o subscrevi. (Assinado) EUGÊ· f

...

1'10
_

.

,'" SOUSA
NIO TROMPQWSKY 'T'�U:LOIS FILHO,iJuiz de Direi- iltros _ tanque de 6leo e demais pertences: acoplados d_ire;.

, ROMAO DE l.A�i ;;;;!IJra �INDOIA j to da 2.a Yara, em ex�rCIClO na 4.a Vara; damente com flange elastiea á Alt�rnador de voltagem -

'PalticipaIi, ao;; se�s parentes e pessoas amigas, o CONFE'RE COM O ORIGINAL O ESCRIVÃO trifásicos 220 Volts _ com excitador _ 4 cabos para
'�ascill1ento de SUb. lllha Iracema, ocorrido no dia 28 de

'

VINICIUS GONZAGA ligação e quadro completo de contrô,le,' todos �onJ"unt\)s estão
iev'el.eiro último, r,a Maternidade Carmela Dutra.

PigUa�l, 2/3/1�J57 /"
assentados sôbre longarinas prontos para entrar .em funciona-

/' mento.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE U

SANTA CATARINA
,A Empreza Grafica.Grajau Ltda., sita á rua Deodo� ,MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias

"O 19, em Florianópolis, fornece, para pronta entrega, o R S ld h M
.

h 2 E d" I t,p'
,

;;vro de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos
ua a an a arIn o, - n ereço te g; R I M U SH

correlatos, exigidos J.ela Legislação Tributaria Federal. " Cx. PostaI; 37 - FoÍle_ 3362- FLORlANÓ�OLIS' I
,

"

(;1'<$ 200,00 (PeTo <Ree"moo1so}, I !@JrEl.t#E}r§!r§J@E!é!r�� =s SI #i =:I SI _501#l

Profissionais .. .. . .. ... .. .\ .. ., ..

.

Firmas índívíduaís .. .. .. .. . .. , .,.

Firmas coletívas .. .. . '. .. .. ..

com capital até Cr$ 1.00p.OOO,OO. .. .. .. .. 1.&00,00;
com capital superbr a Cr$ 1.000.000,00 ....

'

3.000,00;
Outrossim ficam convidadas as firmas coletivas re

gistradas a fazerem declaração atualizada de seu Capital,

-para fins de cumprimento da Lei acima mencionada.
'

pôrto Alegre, 17 de Flevere-iro de 1957.

Eng. Pedro Drügg
Vice-Presidente

no exercício da. Prasidencia

PEDRO SIMON
:e:

SENHORA

Fpolis .. 5-3-57.

P A R 1 I C I P A ç A O,

P A R ,'1 ,I C I P A ,ç Ã (),

ADOLFO BOOS
:e:

SENHORA'
participam aos paxent�s I participa aos paren:es e

e pessoas de suas relações pessoas de suas relaçoes o

contl'ato de casament�' dei' contrato
de .casamento de

sua filha Ení -com ". '31'. seu neto HelIO com a srta.

�eÜo Soares. '. 'Ení Boos. '

'

! ,EN! e HELIO .

'

Confirmam
l0 de marçode ]957

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

PARTICIPACÃO•

Vva. EDITEDA C. LUZ ANSELMO P. VIANA

Participa aos parentes e
I participam�aos parentes e

I '

I
�

pessoas de sua relação OI pessoas de suas re açoes Q

contrato de casamento ,de contl',ato de ,casamento de'

\ seu f�ho C�lso com a IIta.. sua filha Maura com o sr.

Maura Viana. Celso Luz.

Fpolis. 28 - 2 - 957

PARTICIPA'CÃO•

I\ILSON E. SILVA
E

FERNANDA DE CAMPOS LOBO SILVA

Participam ao� parantes e pessoas de suas rela�ões
I) nascimento de 'seu fiiho, Nilson Octávio, ocorrido na

�date:rnidade Carme ,a Dutra;

Floriauópçlis, ,I de março de 1957.
----------------���----

Jallherias
�

P A R T I ( I P 'A ç A, O
YVANY LENTZ DOS SANTOS

�

E
SENHORA

Partíci]:Jam aOJ parentes e' pessôas amigas o nas

·ip1ento de sua' -fHha ANA ,LÚCIA, 0_c.QrriJ;!9 no dJa 18

mês n'1- Maternidade Dr. Carlos

�..

�l�'
i',
\�

"

..

/

i
I
.,

Estabelecimento "A MODELAR�' '

Trajano, 33.

Exposição e vendas
'

Auxiliar:de Prcducêo. O E�TADO
Importante, comnanhiajíe seguros, necessita de um O mais antigo' diário de

t, emento at ivo, desr-mbaraçado, em serviço de produção Santa Catarma.
orientada e de facll desenvolvimento. Salárió e comissão. Leia e auite'

Tratar à rua C"l1selheiro Mafra, 21 - sobrado, ,às"
lo', hocas da :�l1anhã.

�---------------

. ,:

Todo o tecido usac.lo nas famosas roupas Impe
rial Ext1'3 ,é pre-ellcolhido, assegurando assim uma

,

roupa impecavel; que' não sé-deforma' com 'o uso e

veste bem �m todos os tamanhos. .

Estas famosas roupas 'são clistribuidas com ex

clusividade nesta eidade pelo Magazie H9tl-pcke.

Motor ideal para barcos de recreio e para outrcs barcos simila
res_, além de explendido para,mctor auxiliar de baI'cOS á vela.

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

"

80 HP Diesel
80 HP" (direita e esquerda)

103 HP "

i32 HP "

" " "

" " "

"

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�i�:'� '-�:a'_
"O, ESTA�O" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. GÀTARINil

Das mais auspiciosas foi a estréia dos brasllelres no Campeonato-Sul-Americano de Futebol, ente-ontem, em Lima, quando, ,

com uma atuação' lmpecével, c,onseguiu derrotar a equipe chilena pelo escore de 4- a 2, sendo autores dos tentos, Didi (3)' e Pepe. I
<Formou o quadre brasileiro 'assim. 6i1ma,r; Djalma Santos, Edson e Nilton San tos; Zózimo e Roberto; Joel, Zizinho, Evaristo, Didi e Pe-
��'.,_ . pe. Na, preliminar ns 'arg'entinos .flzeram sua estréia goleando a seleção colombiana, considerada a mais fraca '
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do ,certame, pelo escore de 8 a 2.
'
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'o Ald� Luz fóra da 'Regata Infernac,o
,

nal de Montevidéu
EJ?' re.unfão efetuada., a nanceiras, não. comparecer

diretoria do Clube de Re-
à Regata Inzernacíonal de

Montevidéu" programada
para fins deste mês 'na

Capital Oriental.
gatas Aldo Luz resolveu

, .

devido à ,dificu.ldades fi-

clube brusquense a sua

maior aquisição destes úl-
'

tímos anos. Julinho, cer

aceitar a 'proposta do, Car-
tos estamos, continuará

los Renaux
. para seu 'in- sendo o mesmo crack téc

nico e lutador de 'tantas
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L E M B-R·A N DO.
Depois de seu sucesso no eár io. Para o jogo contra o g'resso de Porto Alegre,

intell:estadüal de ,fevereiro, América, a 2 de abril vín- aonde se exibirá breve

quando logrou empatar com' douro, a equipe de� Nilson mente. Até agóra a, rés-

o Bangú por 3x3, o Avaí] vem Se 'preparando com posta não chegou, F' FI
' .

,

' 01 o umm{}nse o prl-

está credenciado a novo afinco ê tudo está a indicar O Avaí credenciou seu melro clube, a construir

sucesso, contra os cariocas J que -brilhará na .eerta. paredro �r. João Comieholli um grande estádio pa!a fu-

que passou a contar com os 'Sabe-se que o Avaí ca- para, junto aos mentores I tebo1, quê serviu de séde

valores que lhe 'foram pos- bografou ao Elamengo pe- do Botaf'ogo, sondar a pos-I para o, Camp-eonato Sul
tos à sua disposição naque- díndc prêço para uma, exi- síhílidado de o alvi-negro Americano' dê Eutebol de

.

le jogo "fi o dube prole- ;::.:::.':::::.':
re-

�:�:::l� A::",::!:�� nesta illl:.�:�venoid� peloi brasl-

Stanley M'atth�ws Comendador
da Ordem dó Império Britânico-�

LONDRES, 13 (U. P.) :_ -do novo ano de "serviços

Stanley MatÚiews, o 'Iaml),: i prestados ao rootball". teu- O Japão conquistou no- derrotaram na' ''finiÍlls'-

so "feIticeiro _ do dribple" do isso levantado protes-, vamente o/título de cam- sima" a Checoslováquia por- I'"
I ,

' '," Santos 'e Portuguesa de
fõi hoje condecorado pela> tos da imprensa, q\le afir- peão mundial de tenis de ,5 a,2, enquanto na classe_', -
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R' Desportos, após, o advento
, , I'

'

,f11a que ·0 'r. 00 a mesa, em equipes mascun-: emmma venceu a- uma-

rainha ElIzabeth, no' Pala-
que conta 42 anos de idade, na e feminina. No setor. n ia pela ""coIl{ta�erp. de ,,3 a

do profiss\onalismo defron.:
cio de Buckingham, com a-, '

I'
' ,. taram-se 42,vezes, colhendo

é ainda o ídolo das multi-, mascu mo, os nipônicos.' O" _. � '" -e.

. ,

'd d d 'd
-

1 '" , ,�
a Portugllesa

'

21 trl'unfos emSlgma e comen a 01' ,a
dões e um dos melhores jõ-

Ordem do 'Império Britâ-
gadores de football do

nicc.
(

Nos' rróximos sábado, e fogos de artifício.

dia 24 domingo em regozijo Às 9,30 'horas - Missa

pela passagem_ de seu 150 em Ação de Graças, na

aniversário de fundação Igreja do Monte Serrat

que ocorreu a 1,0 do <:01'- Às 10,30 horas - Posse
, _ ( ,

rente, º Vera c;ruz levará à -da nova diretoria
' ___

éfeito �árias 'festividades,' Após.a posse será ser-

constanteS' do ,'prog�'ama I vi'da uma mesa de d·oces aos Está na ilha desde

ante-I
declarou ter estado afas-

abaixo, elaborado: "

'

convidados e associados, �ôntem, vindo, do Rio, o ta�o das lides," futebolísH-
DIA 16 (SÁBADO)

- bem como à imprensa fala- player Oscar, ex-defensor ,'cas. Trabalha no Rio há

Às 15 horas _ y1sita aos da e escrita
'

do Bocaiuva e Imbituba. um ano C' veio gozar M fé-

tumulos dos sócios "faleci- -DIA 24 '(DOMINGO) O,sear está r�di�ado n� ca-I r�as junto com seus fa�i-
dos, no cemitério de Itaco- Partida de futeból ent;re pItal da Repubhca, ha

me-,
hares.

robi. o' Vera Cruz e uma equipe ses, é veio a pass�io. Inter- Ao Oscar os nossos va-

DIA 17 (DOMINGO) que oportunament'e se�á I pelado pela nossa rep�rta-I tos de �e:iz estada entre

Às 6 horas - Queima de designada. ' 'gem, o· crack conter,ran,eo os seus.
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. . Assim, o clube do verea-

Dois Jogos lU ermumCl-
i enfrentando o pelotão do que com o'América, o_Avai

,
,_

d dor' Baldíssero Filomeno eS-
pais disputara a, eqUIpe, o

II Marcílio Dias, dentro ,do excursionará à' cidade de:
t· 1 t tará ocupadíssimo durante

Avaí, indiscu lve, men e uma programa das comemora- Concórdia, cedendo a um
, dE' êste e o mês de ábril, de"

das' mais comi)letas b s-
ções do aniversário do glo- convite do SADIA pata

monstrando, desta forma
tado. doso clube itajaiense. inaugural' o 'estâdio do cam-

D'I'a 2'4 o alvi-cel,este es- que de fato, é o clube que
Em ab-ril,' a,lém .:.do cho- peão local.

tará na cidade de Itajaí,

mundo, ll'ierecendo assim,

E:;sà condecoração' lhe s�r feito cavalheiro, com o

foi coriferida' por motivo título de "Sir".
, """",:����I

, �I"':��. ·�'r·�.t.-.rJ:����jmil.ztl

A ,c,omeçar'de domingo OS' festejos do
Vera (ruz

Vitória do Campeão gaucho sôbre o

Campeão, paulista
Terça-feira, no Estádio por 3x2 o "onze" gaucho, sultados favoráveis à ·Por·

Olímpico, em Porto Alegre, co�nominado o "derrubador tuguesa.
, O, presidente .rio Sindicato dos Empregados no Co

_-
* * *

J mérdo de Florianóp0lis, no exercício de suas funções;
E' a seguinte" a relação' "onforn:e os Esta<utos, convoca os senhores membros

dos' campeÕes da cidade, do C0nselho Fiscàl e demais associados, para em Ass�m
d'esde a instituição do Ca:r:n� bleia Gera Ordinária, a realizar-se em sua sede sita a

peonato em 1924: "'ua Trajano nO 1� J à andar, nésta Capital, no �róximo
i924 _ Av�í tiia 26 do corrente, às dezoito (18) horas, com os seguin

(es c,hjetivos':
. LEITURA, DISCUSSÃO E APRQVAÇÃO DO RE

LATóRIO E BALANÇO FINANCEIRO DE Ü)56 E LEI
'rURA E APROVAÇÃO bA PROPOSTA ORÇAMEN
TÁRIA PARA O EXERCíCIO DE 1958-

Não hav.endo numero legal para funcionar a hora
�i,pra,_zarla, a reunião será _instalada as dezénove (19) ho-

"
Conselheiros e Associados

presen,
teso

Florianópolis, 12 de março de 1957,
Paulo MaIt'� - Presidente.

_,------------ ---�,

'Os japOn�$eS novame.Dla, campeões 1

mUÍ1diais de feniS de mesa ' -t

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

defrontaram-sé as equipes -

de càmpeões". O .S�nto,'!
do Grêmio e do Santos.

pediu revanche que foi
Nesse confronto de cam-

aceita � ao que parece o
peões que foi presenciado
por uma multidão de afi- prélio foi efetuado ôntem ii
danados, Íevóu a melhor ;noite.

__________ • ,__ .T__ ",, _

Oscar está na Ilha

'Sete confrontos registra
ram até hqje, peruanos f._

\equatori�nos, em disputa

d�Ci1mpeonato Sul-Amerí
cano de Futebol,

não póde parar.

Ei's os' resuitados:
* * *

1,939 - Perú 6 x 2

1941 � Perú 4 x O

1942 - Perú 2 x. 1

1947 - Empate O x O

1949 - Perú 4 x Q

,1950 - Perú.T x O

1957 -- Perú 2 x 1

* * *

os santistas 13, tendo havi
do 8 empates, As .maiores
goleadas verificaram-s� em

1933
-

(6XO), 1950 (6x1) e

1955 (8xO), todos esses re.

1925 - Externato
1926 - Avaí

1927 - Avaí
1928 - Avai
1929 - Adolfo Konder
1930 - Avaí
1931 - Avaí

1932 - Figueirense
19,33 - Avaí

1934 - Atlético
1935 � Figueirensi:!
1936 � Figue_irense
1937 -. Figueirense
1938 - Aval

1939 - Figueirense
1940 - Avaí

'1941 - Figueirense
'1942 - Avaí

1943 - Avaí

,

19<14 - Não foi disputa
do

1945 - Avái
1946 - Interrompido no

2°. turno

1947 - Paula ;Ramós
1948 - Paul!). Ramos
1949 - Avai'

gresso no "Vovô" rece-
,/' jornadas do Figueirense

bendo, ,'de "luvas" dez .mil

I
aumentando çonsid,t:s:c�UZelrQS e ordenado. de mente 9 poderio da equipe

cinco mil. Realiza, assim, o de Teíxeir-inha.
.._'--"�::

1950 - Figueirens�
1951 - Avai '

,

1952 - Avaí
1953 - Avaí ..

�m 1926 a seleção ca

tar inens., debutou no Carn
peouato Brasileiro de Fu-

1954 -' FigueÍl"ense tebol com a seguinte for-

1955 _ Figueirens; mação ; Màritz; Aldo e Zu-

1956 - Paula R a mós
rich (LIl Porta I); Perú,

(ausentes Avaí é Zé Macaco e Enéas; Cario
Figueirense)' ca, La Porta P; Ivo Fer-

Em resumo, o Avaí foi
campeão 16 vezes; o Fi
gueirense 9; Paula 'Ramos
3, e �xtern,ato, Adolfo Kon.
der e Atlético 1.

reira, Zinder e Acioli. Os

pauljstas foram os 1).OSS03
primeiros adversários. Re

sultado: 16xO, favorável
aos bamleirantes� é claro.

............a•••••••••••••� e•••e•••
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SINDICATO DOS EMPREGADOS. NO COMERC10 DE
,

}<'LORIANóPOLIS '

FU1�DADO EM 10-1-1933

EDITAL-

c.

o habito não fati: o monge, ro"as o custume no

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

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

O Magazine Hoepcke v.ende pelo Crediário es

tas ótimas roupas.

Clube de Cinema de.. Fpolis.
o Clube, , tambi'm, avisa que será exigi,da a apre

sociados que, dando prosseguimento à apresentação' do ,

cicJo, E, derlica'do ao cineasta norte-americano WILLIAM'
WYLER, será rea.Jiz'lQa a segunda reunião Cinematográ
fica, sábaâo, dia 16, no salão nobre do Instituto de Edu
cação, com inici{) its 20 horas, quando ,será exibido o

fiIm;� "A PRINCESA E O PLEBEU", interpretado por
Gregory Peck e Al'd�'ey Hepburn, produzido, e dirigido
pOr William WYler, "-

') Clube, tambpm, avisa que será' exigido a apre
senta,ção do ingrpsil0 social, referente ao ciclo E no 10-
cid d� exibição d� "'ilme.

. ,

",

��� �i st .-;
_

J
.

i.....�\_ ERa
r :;s*- �iii:JiE;: ...j!:ii'.ifi':: -!

i ç-?W?5D
__ :5 IjaÃ,!���'oi'��::;���l)'-

Derrotado na estrela o: campeao - da �Idade
j_o.(lando na ta td� .de ante�pnte�, ..

nayila lagun�ose deJrpbitll�a; a eQuipe do Pau Ia Ri!mos; cãriÍpéã da Capita.!, conheceu séri0ru1' ,-�
VÉ!S diante.do co:o·;·" '."".',-' ��téticp" Clube, campe.ãoda liga Lagunense, pelá escore de 5 a 2.. '

'
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CONSUMO DE ENERGIA Fanor de' Freitas
ELETRICA Fa.}eceu dia 28 de Feve·

Cada ano, que se passa, reiro, o sr. Fanôr de Frei

cresce consideravelmente, o tas, quando era conduzido
cQnsumo- de energia da ci- de Jaguaruna, para o hos

dade. Nos ultimas \cinco pital de Tubarão. O extín-

anos, foi o seguinte : to foi durante longos anos

1952 .. 1,488.000 KW escrivão do crime e eleito-
1953 .. 1.774.400" ral, tendo recebido inume-
1954 •.

' 2.234.400," ros elôgios, pelos seus tra-

1955 .. 2.736.800" balhos:'
'

1956 .. 3.196.000" Teve destacada atuação
CALÇAMENTO DA CIDA· na sociedade tubaronense,

DE sendo sócio fundador de va-

Continúa o prefeito Wai- rias sociedades recreativas
de�ar Salles a calçar a cio é esportivas.
dade, o que vem fazendo Jornalista," fundou ha

initerruptamente, desde que anos o semanario "O LA·

assumiu o poder. Após o cal- PIS", escrevendo sempre so

çamento da Avenida Rodo- bre a historia de Tubarão,
valho, terminou ha pouco o do qual é profundo conhe

da rua Vidal Ramos, na par cedor.

te que vai do tri,lho para Residindo ultimamente na

a Estrada Normal São José. cidade de Jaguaruna, de

Está agora trabalhando, ria' sempenhava as funções de

rua Lauro Muller, margem Delegado de p'olicia e era o

direita do rio Tubarão, des- Presidente do Diretorio da

de. a residencia do sr, Ro- UDN.
berto Prudencio, até o Ban- Faleceu aos 67 anos, dei

co do Brasil. Este calçamen- xando viuva e, três fUhos
to evitará completamente, a maiores.

I

poeira levantada pelos veí- Alcides Larrord Cardoso
culos e pelo vento nordes- No Rio de Janeiro, onde

te, em direção à parte co- residia ha varias anos; fa
mercial. leceu o sr. Alcides Larrovd
RENUNCIOU O DIRETO- Cardoso, mais conhecido por

RIO DA UDN Cecy. O extinto, que desem-
Tendo o sr, Governador penhava altas funções no

do Estado, 'aposentado o ofi- Ministerío do Trabalho, era
cial do Registro de, Imóveis, 'uma espécie de consul tuba
sr, Manoel Brigido Costa e ronense, pelo' seu grande
momeado em seu lugar, o interesse, a tudo que dizia

dr. Vitor Konder Reis, so- respeito à sua terra natal.
,

hrinho , dOi sx-governador Tico Albuquerque
Irineu Bornhausen, .sem con Faleceu nesta cidade, o

sultar o diretoria, munici- sr. Tico Albuquerque, fun
pai, este, apesar de ter in- danaria dos' Correios e Te

dicado o sr.'-Waldir Freta, légrafos. O extinto era cu

antes da nomeação do novo nhado do inspetor escolar

serventuar io, não foi aten- Arno Hubhe, e residiu, por
dido pelo sr. governador. ,muitos anos, na cidade de

Diante disto, o diretório Bom Retiro.

ren.mciou. 10.0 ANIVERSARIO DO

O vereador Clodoaldo AI- GINASIO SAGRADO CO·

thoff; "Ieader da bancada RAÇÃO DE' JESUS
udenista na Camara Muni- Dia 23 de Fevereiro fes-

cipal, ex-candidato da UDN tejou o ginasio masculino,
ao posto de Prefeito nas ul- Sagrado Coração, de Jesus,
timas eleições, tambem re- o seu 10. aniversario.

nunciou à vereança, por Em regozijo, a diretoria
dois motivos: 1.) porque do Ginasio ofereceu uma

sendo candidato ao cargo, churrascada aos ex-alunos
só conseguiu um voto no di- e a alguns homenageados. '

reto rio, para indicação de Ao final, usou da pala
seu nome; 2.) 'pelos mesmos vra o Revdo. Pe. José Sch

motivos do 'diretório. mitt; hístoríandq J)S .dez
A fim de consertar a si- anos passados, sendo o uni

tuação, estiveram nesta cí- co no estabelecimento, dos

-dade, o Secretario da Saúde, que começaram.
dr, Paulo Fontes e o depu- 'Em nome dos ex-alunos
tado Clodorico Moreira, os falou o estud�'nte de direi

quais estiveram em .reun ião to. Roberto Zumblick Neto.'
até altas horas, na séde do ' O Prefeito Waldemar Sal-
direto rio. les enalteceu a obra dos pa-

ESCOI.A DO COMERCIO dres do Sagrado Coração
A Escola Técnica do Co- de Jesus, nesta primeira,dé

mercio de Tubarão, forma- cada.
da por um grupo de pessoas Falando por ultimo, o no

abnegadas, teve este ano, vo diretor, Pe. Odo, que

n�i'os alunos, quer por ado, deu uma _noticia �lvissarei
mIssão quer por transfe- ,ra, qUe e o funCIOnamento
rencias, do classico e ciêntifico em

O alto nivel que vem im- 1958.

primindo ao educandário, o Hoje, o ginasio é um gi
diretor dr. Jorge Katcipis, gantesco estabelecimento de

exigindo o máximo dos alu- ensino, com val'Íos pavHhões
nos e dos professores, quer de dois pavimentos, amplo
no l'studo, quer na ,assidui- refeitório, modernissima co

,dade, fez com que, esteja sinha, bem arejado dormi

hoj'e classificada como a tQrio, capela, etc.. /

terceira do Estado. OJ{lÇAMENTO MUNICIPAL
FERROVIARIO, CAMPEÃO

.

Pela lei n. 177 de 18 de
.

DA LTD Dezembro passado, foi pro·
Q Esporte Clube ,li'erro- mulgado o Orçamento Mu

viario, do bairro de _Ofici- nicipal, que prev� uma arre-

nas, sagrou-se campeão da cadação d.e Cr$ .

Liga Tubaronense de Des- 10.300.000,00 e igual des,pe-
,portos de 1956. sa.

Compôsto, na sua maio- OTIMA CEBOLA E PREQO
ria, de elementos da Estra- INFERIOR
da de Ferro Tereza Cristi- Ha uns dez anos, que, não

na., o fel'roviario levantou tinhamos uma safra de .ce
mais um campeonato, gra- bola, tã'o bôa como a'-<le ..

ças a "garra" do seu con- 1956. Apesar do produto ser

jUnto. de primeira qua-lidade, no

FALECIMENTO,S entanto Oi p'reço' 'baixou a

Viuva Julio Boppré Cr$ 2,00 cruzeiros o quilo,
Com a avançada idade d� ei;!tando atualmente a qua-

90 anos, falecéu em Madre, tro, quando grande parte
neste municipio, à sra. Lau- da eebola apodreceu. ,

ra Soares de Medeiros, Bop- Os 'exportadores não se

pré, viuva do falecido J,u- interessaram em comp,rar,
lia Boppré, que foi figura porque as praças de São
,de proeminência na admi- Paulo e Rio, para op.de vai Varias debate�, ;em me

nistração do Estado e na normalmente a nossa cebo. sa's r�dondas foram trava·

politica local. la, estavam abarrotadas'com dos, no in,terei;!% da classe

venerallCla senhOl:ã,'
-

a pród-uçãó do Vare do Rio. �rllin era'dora.

"'sete filhos, 56 nétos, São Francisco, na parte de TubarJio, ell:! 3-3-1957.

bisnéioB. ,Minas Gerais.. o. Correspondente.

"
-

De Tubarão

B'jÔl(3'ft"àéJ..• �. aáqI?ÔJ!7IM.. " (j' dtJ/dVi2! ·I@EMAS
CINE SAO JOSE

«No ten6«:ulo)
.r-: Com a Biblia na' Mão

SEXTA"FEIRA, 15 DE MAJ{lÇO
Se alguém está em Cristo, é nova cr iatura; as coí

sas antigas .já passaram, eis .que se fizeram novas. (II
Cor. 5:17). Ler II Cor. 5:1-10.

- A floresta significa: l<jRA .uma f'am-isa estrêla de cinema. Tinha fàma e-
fonte industrial; solo fer- tortuna, contudo sua vida era vazia de significado. Um
til; terreno vàlorizado; pro- dia, depois de muitas horas de trabalho árduo, seu dire

teção de mananciais, defê- tal' I he disse: "Và para casa agora; a sra, deve estar
sa contra a êrosão; garan- morta."
tia de abastecimento do ma: 'Morta ?"" replcou a renomada artista, "morta te-
teria!' lenhoso necessário nho estado há muitos anos!'
ao conforto, à economia e à Sua observação nos faz pensar nas condicões em

sobrevivência' do Homem. que muitos existem hoje -- vivos fisicamente, mas mor-
...............--...............-.ra·...................,.' tos para Cristo e 0.:'; valores espirituais, Tais pessoas são

ARMAZÉ�' meio vivas. Falta-lhes o glorioso senso de aventura que
Vende-se um,' com ótima é a experiência daqueles que crêem em 'Cristo como seu

freguezia, sita à rua Bo-
mo, eczemas cronicas,

-

colí- Salvador pessoal. "té as' coisas da natureza adquirem
caiuva 73.

tes amebianas .etc., 'além de beleza especial e 1\,'VO sentido quando são contempladas
especia.lizado em tratamen Preço de ocasião. Tratar r.elos olhos de uma "nova cr-iatura",
to pelas aguas termais. 110 mesmo. r

Somente em Cristo podemos nós viver verdadeira-
Nos termos da nossa 'Ie- �.V00••••••••"'''•••''' t t t' I

'

'd A's - 8hs.'
ARMAZÉM men e e encon, rar m? !vo e p ano para n�a VI a.

ll!�slação estadual, os bal- Vent:e-se um afreguesa-
,Jack HAWKINS - Glynis

nearios termais, que quise- do '_armazém de secos e mo-
O R A ç Ã O JOHNS,em:

rem possu-ir seu médico pro lhados, situado à rua Ani� ..

/
. ..

TERRA DA SEDUÇÃO
prio, poderão ,fazer. 'E, as- ta Garibaldi 48. Facilita-se QU�rldo PaI, ahre nossos olhos para as possIblhda- Technicqlor
sim, que os novos proprieta pagamento. Tratar no mes-I,

des de _to.do o dia. Q,ue contem�lemos o d�a de hoje como Um drama de romance e

dos das Aguas da Guarda, mo local com proprietá-
uma dadIva cel6@;te e uma felIz oportumdade. Que nos· aventuras!

resolveram trazer um medi- rio
,o

sas Yid'ag revelem .iquêle senso, da, alegria de viver, que No Programa:
co residente, ó que estava _�._. é o testemunho verdadeiro do cristão a respeito de tua Jor.nal da ·Tela. Nac.

faltando para o conforto e CONTADOR bondade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos :preços: 13,00 -=- 6,50.
tranquiliàade de banhistas Precisa-se' de um Conta- isto., Amém. '

I Cen�ura até lA. anos.
doentes. ,

dor para serviçoS gerais de _

VISITA DOS DIRIGENTES escritórios, pagando-se bom PENSAl};1ENTO PARA O DIA

�i' WJ'-'DO PLANO DO CARVÃO ordenado.' - t '�'!lJ�.tl._ ,. ,

Em avião especial, che- Tratar na' "CONFEC- "Para mim o viver é Cristo": (Fili'p. 1 :21). _ :___:.: ..
gou ao sul-catarinense, o ÇõES ORAN LTDA", à rua CLARA BERNHARDT (Ontário)
Conselh_o Deliberativo do Saldanha ,Marinho, 129.
Plano do Carvão, chefiado

pelo 'general Pinto da Vei
ga. Tendo aterrissado em

Vila Nova, a comitiva seguiu
em visita ao Porto de Hen

rique Lage e dalí ao da La

guna. Visitou em seguida a

Usina e 0- Lavador de Capi
vari de Baixo tendo janta
do em Criciuma, jantar este
ofertado ,pelos mineradores
de carvão.
No outro dia visitaram

Sideropólis e no outro a

Mineração Geral do Brasil
com a novà mina de São Ge·
raldo.

•

•

,NOVAS DIRETORIAS DO IHOSPITAL E DA ESCOLA
NORMAL

\ O Hospital Nossa Senho
ra na Conceição e a Escola
Narmai São José, pertencen
tes às Irmãs da Divina Pro-
videncia, tem novas direto
das.

,

No hospital a, Irmã
Henrica, ex-diretora do Hos

pital Nereu Ramos de' Fpo
lis e na Escola Normal, a

Irmã Neves, uma das mais
cultas freiras que tem pas
sado na Escola Normal.

DR. SOUTO FILHO
Vindo do Rio de Janeiro,

fixou residencia nas Termas
Santo Anjo da Guarda, o dr.
Souto Filho, especialista '

em tratamento. de reumatis-

-

-

A .-

a roupa anatâalea,
I

p.ara o homem moderno
É prática... já está pronta para você usar.

E� \ A •

econômica ... custa menos, em relação
ii sua alta qualidade. É elegante ... desenhada'
e cortada por modelísta de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso,

Porque
,

Imperia,l Extr�_não é roupa feita
-- é roupa bem feita:
• Fabrica'da com tecidos e aviamentos d.

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

.

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

• Garantida por uma indústria especializa.
da há 35 anos, no ram� de vestiário.

TECIDOS E ARTEFATOS
Rua Proles, 374 • São Paulo

S.A.

. Distribuidor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE,
CARL<?S HOEPCKE S/I!

Santa Catarina

Procura-se uma casa pa
ra família pequena.
Tratar a Rua Silva Jar

dim 221 ou pelo 'I'elefone

3149.

CONTADORA
A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras

fibras sinteticas e naturais em uso atualme_nte é co·

nhecimento altamente especia \izade. As l�upas Im·

perhll Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsaveis pela sua c(}nfe�ção, algum dos maio·

i'es tecnicos do pai!!:.

Jovem Contadora e dati
lógrafa, com cinco anos de
prática de Eséritórios e

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

G L b d dções gerais do idioma in- taDJ-a i e,r a e
,glês, - vindo fixar resi- "

dência nesta Capital, dE)se- A A.VICULTURAtÉ FÁCIL E LUCRATIVA

ja colocaç'ão em firma bem NÃO PERCA TEMPO.

conceitua,da.
,-

.

PARA "A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA-

Carta à "CONTADORA" ÇA SEU P1<jDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE

para êste Jornal.
...!- PAGAMENTO.

,

....................P••_M _......
PINTOS DE' 1 DIA - Cr$ 10,00.

, FORD 1950 FRANGAS E OVOS.
Vende-se, motor - pin- RAÇA - NE\\' HANSPHIRE e RHODS

tura - latal�ia em el'ltado NIS'
'

'oe-'nova_;
, "VACINADAS CONTR:A_' A' NEW CA:STLE

Tratar a Rua': ConseIhei- RUA �4 In;; NlAJO 111 �ou G. A. CARVALHO
1'0 Mafra, 33, nANCA DAS SEMlijNTES

"

CADO PÚBL-�

"VER-

7

As - 3hs.
A história de um homem

que desafiava a morte a

cada instante!
A UM PASSO DA DER·

: ROTA
Technicolor

Com Tony CURTIS
Piper LAURIE
TAYLÓR.
No Programa:
O Esporte na Tela. Nac.

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

As - 8hs.
"Pré Estreia"

(Pró construcão do RES
TAURANTE -UNIVERSI
TÁRIO).

,/ Jennifer JONES - Ro-
bert STACK em:

O CASO DE UMA ALMA
Cinemascope

Preço único: Cr$ 30,00.
Censura até 14 anos.

•

1,•••1,
As 5 - 8hs.

Em SêU automóvel de
corrida, em luta com os

minutos, ele desafiava a

morté a cada instante!
A UM PASSO DA DER�

ROTA
Technicolor

Com Tony CURTIS
Piper LAURIE
TAYLOR.
No Programa:
O Esporte na Tela. Nac.
Preços : 13,00 - 6,50'
Censura até 5 anos.

1:1:9 f_� ,
As --' 8hs .

Ah] vem. .. o incompará
vel. ..

�

Mazzaroppi em:

FUZILEIRO DO AMOR
Verdadeira Fáhrica 'de

gargalhadas do cinema bra-
slleiro. .

'

No Programa:
Cine 'Notíciárlo. Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
"Colossal Programa DJplo"
1) - ALMA EM SUPLí·

CIO - Com: Joan Cra.w-
2) - COISAS DA SOR

ford - Zachary SCOTT.
TE - Cem. Herbert LOM
- Gingers ROGERS.
No'Programa :'
Notiícias da Semana Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
,1) - GIGANTES DOS'
MARES - Com: ,Sterling
HAYDEN - Alexis SMITH.
2) - SUA úNICA SAl

DA - Com: Robert Mit
c-hum - Tereza WRIGHT.

, 3) - O FILHO DO ZOR-
RO - 3° e 4° Epis.
No Programa:
Filme Jornal. Nac.

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

GERENTE DE COSTURA

Don

Don

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Departamento de Saúde P�blica
Plantões de Farmácias

M � S' D E M A R ç O

2 _ sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Cons. Mafra

3 _ domingo Esperança Rua Cons. Mafra

-!! _ sábado (tarde) Nélson' Rua Felipe Schmidt

110
-;- domingo 'Nélson Rua Felipe Schmi ds

ie _ sábado (tarde) Moderna Rua João Pinto

17 _ domingo Moderna Rua João Pinto

23 _ sábado (tarde) Sto. Antonio R. Flp. Schm idt, 43

{.iR. CLARNO G. 24 _ domingo
'

Sto. Antonio R. Flp. Schmidt, 43

GALLETTI 30 _ 'sábado (tarde) " Càtaninense Rua Trajano
c _ ADVOGADO _ 31 _ domingo Catarinense Rua Trajano

Rua Vitor Meireles, 60. O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
FONE:: 2.468, sto. Antonio e No,turna, situadas às ruas Felipe Schmidt,Flori,mópolis _

-----�- --- -- \0 PRIMEiJW SIN.
-

IE FRAQUEZA, TONICO ZENA 43 e Trajano.
,

'

.. "",UA MESA! I' E S T R E I T O
----�------------'--------- -3,17 e 31 - domingo Farmácia DO CANTO R. CeI. P. Demoro

E D I T A L i 10 e 24 - domingo " INDI:ANA R. 24 de Maio, 895
, I Oserviço noturno será efetuado pelas" Farmácias DO

IMPOSTO PREDIAL, T�RRITORIAL, TAXÀ DE LlM/ CANTO e INDIANA� situadas às ruas CeI. Pedro Demoro,
PEZA PúBLICA F CONTRIBUlIÇõES ASSISTENCIA 1.627 e 24 de Maio, 895.

SOCIAL E PLANIFICAÇÃO MUNICIPAL A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
,

Exercício de '1.957 via autorização dêste Departamento.
,

De ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa- LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA

zen da, torn., públ.co que, _jlurante .o corrente mês, se Inspetor de Farmácia
Ortopedia e Traumatologia

Ex-interno por 2 anos do Pavi- procederá neste Departamento, a cobrança dos ímpos-
lhão Fernandino Simonsen, dai

ccs e taxas acima P1enciona,d?s, independente de aviso,
Santa Casa de São Paulo. referente ao corrente exerclclO.

(Serviço do Prof. Domingos Dê". Findo o prazo acima, os impostos e taxas serão co-
f') E t

. .

d C tro 1e '

me -. s agrarro o e.n "

I brados acrescidos da multa de 20%.
OrtopedIa e 'I'raumatologia e do j -,

o'
Pronto Socorro do Hospit�l da Departamento :'la Fazenda" em ,I de março de 1957.

Clinica de--São Paulo.' W. D'Alascio
(Serviço do Prof. Godoy Moreira) .

'

Of�('ial Administrativo
_ Médico do Hospital de Cari-

dade de Florianópolis.
'--000-

Deformidades congênitas e ad-

-quírtdas _ Paralisia Infantil -

Osteomielite - Traumatismo -

Fraturas.
Consultas: Pela manhã no HOK

pi tal de Caridade, das 15 às 17 e

30 horas no 'Consultório:
Consultório: Rua' Victor Mel- R. Cristovão Nunes Pires 21.

relles n. 26. Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra'
Residência: A,v. Mauro Ramos ,f!,'

- 166. _ Tele. 2069.

INDICADOR PROFISSIONAL
M g D I O O 8

A D V-O G A DOS
UR. WALMOR zoasn UN. J (rUO PAUPITZ -

GARCIA FILHO
DR JOSÊ MEDEIROS

Dí nlumadu pela Faculdad. Na- Ex-interno da toa �S::l'mal:�1I Vl:EIRA
ercnal de �diclna d� u�'Ver. e ;,lerviç.J de gastrQ-el,,�,'ologla

<,
sidade do Brasrl da Santa Casa do Riu de Jenerrc .- .\DVOGADO -

ia-iuterno por concurso da :.1.a- [Prof. W Berardinellij. Caixa Postal 160 _ ltajR'
ternidade-Es'cola

.

J!:x-intei'no do Hosprtat mater- ,�anta Catarin...

(Serviço do próf. Octávio Re- 'lluaue V. Amar",).

drigues Lima),
.

DOENÇAS IN'tERNAS
Bx-Interno do Serviço de Círur- Co raçáo, Estôl"?ago, intestino,

,ia do Hospital I. A. �. E. T. C. fíO'ado e vias niliaxes. Rins.

do Rio de Jl\nelro °Consultório: VitoT Meirelel 21.
rrlédico do Hospital de Cavidade Das 1� às 18 ho raa.

e da Maternidade Dr. Car)"'s Res-idênci'1: Rua Bocaiuva ZOo

'Corrêâ Fone: B46i3. '

úOENÇAS' DE SENHO�AS -

PARTOS - OFERA� 1)ES

Cons: Rua João Finto n.

16, das 61,00 .às [8,00 horas.

Atende com horas marca

das _ Telefone 3035.

O ESTAmi

I.\DMINIS'fRAÇAO
Redação e f)f!cl",�;, à rua COD

....heiro 'Mafra, n.-'160 Tel, S022
_ ex. Postal 139.
Diretor:- RUBENS',�. RAMOS •

Gerente: DOMINGOS F. D.
AQUINO,

Representa��. �

Representl1cõe.. A. S. lAIn.

Ltda '

� -

0:0
Rt:'a Senador nantas. 40 - u

andar. ,.

Te!.: 22-6924 -, Rio de Janelrl;>o
Rua 16 de Novemb,ro ,228 :,

ndal' Rala, 612 _ São Pallll>
Assinaturas anual •• Cr$ 100,00

Vend'l avulsaa •• "," Cr$ 1,00

Anúncio mediante co-ntráto.
Os originais, me�mo não pu

blicados, não serão r\evolvido�,.
A direção não se responsablhza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.,
INFUh."......OES unas

O leU!"r encontra1'á, nesta co',
luna, informações' que n,;)cessita,
dià�iamente e dr iniedíato.:
ORNAIS Telefu':l8

Ó Estado ••••••••••.• ". 8.022

A Gazeta •• • • • . . • • • • • • • • 2.6116

Diário ::Ie Tarde .• • • • • • • 8.1i'79

Imprense. Ofi":'11 •..••••• 1.688

HOSPITAlIB .
,

'Caridade:
(Provedor) ••.•••...•.••• 2.314 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(Portaria) '.. 2.036 SERVIÇO FLORESTAL

'

Nerêu Ramos .........•.• 8.831
DJIilitar .•..... , •. :' 1.11i7 ELEGACIA ]fLORESTAL

�ão Sebastião (Casa de RJ.�GIONAL
Saúde) c••••• 8.158

"ACORDO" COM O ESTA'DO D'EMater:Iidade Doutor Cu-
los Corrêa • '.UI SAN'.:'<\. CATARINA

CHAMADOS UIl--
A V' I S OGENTES

.

Corl\o de Bombeirf)� .... �.81� A Delegacia Flor,estal Regional,Serviço Luz �Raclama. t' dções) ••.•...........•.. Z.40oi no sen 1. o de cnibir, ao màximo pOs.
policia (Sala Comissário.. 2.038. sl.vel, as queimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe-Polfcia (Gab. relegado) .• 2.694 d d
COMPANHIAS DE

Ir OS G82stros&s efeitos, econômicos e ecológicos que
TRA:N�PORTES acarretam tais práticas, torna p,úblico e chama a ate��ãôTAC uoo de todos os propl'iét,.ários. de terras e. lav»'.idbre"', eln ge-�ruzeiro do Sul •••••... 2.600

I
..

Panair .••....•......•••• 11i51 l'a, para a exigência do cumprimento do Código Flol"eá-
Varig 1:126 tal (Decr 23793 d 23 1193 dLóide Aéreo 1.402 '. e - -

'

4) em to o o Estado. - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Rebl ... "............... 13'7'1 QUEIMADAS E PERRUBADAS DE MATO - C O 'N V O C A .ç Ã OS"andinaval 2.300 'Nenhum "'ro

.

t" d t 1-HOTÉIS ,�, prle ano e erras ou avraQor p'oderá CONVOCAMOS !1o,s, srs. Acionistas desta Socieda-
1.021 rroceder que1fi1ada ou 'derrubada dê mato sem solicitar, c'e lJ., C9mp'�r�ceren. li Assembléia Geral O d' - .

2.276 'om antecedo< . , .

'I'
" r mana, a

3.14!7 , i ,

encla, a neceSGana· lcença da autoridade 1 ealizar-se no dia 30 ele março de 1957 às 9 hora Eflorestal t t f d' '_'
, s, no s-

S.32}
t

compe en e, cop arme lspoe, o Código Flores- critório desta Societlade, em Ul'ussanga, para delibera-
:���: aI em seus artigos 22 e 23, respectivamente,. estando Os Iem sobr.e a seguin�0

nfl'atores sujeitos a penalidades.Médico. peq. famíl-ia', 2 filhos maiores, procura alu- Estrela ........••.•.••••• 1.1'71

[;'&1' casa cj 3 aOl�ll1ítórios. Oferta a Dr. S. Hoffmann, :deal .......•...•....•••• 1.659 REFLORESTAMENTO
Caixa Postal 425, on' Hotel Lux.

tSTREITO
II

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais emDÍlQu•. , .••• - .... .,.....

cooperação, 'que mantém no Estado, dispõe de mud�s e

2emQn�es de espép.ies florestais e 'de ornamentação, para
'orneClmento aos agricultores em ger�lí'-interessaaos no
eflorestamento de suas terras, além de prestar toda
l.rlentação técnica necessária. Lembra, ainda, à possibi
Idade da ohtenção de empréstimos para reflorestamento
JlO Banco do Brasil, com juros de'7% e prazo de vi anos.

Os int�ressad'os em assuntos florestais, par� a

l?ten_ção de maiores esclarecimentos e requererem auto.
l'lzaçao de licença para queimada e derrubadas de mato

d�vem dirigir-se às Agências Florestais Municipais o�
diretamente 8. esta R2partição, situada à rua SalJtoà
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.,

'

1
' "el�f.oI)..e:, ,2.4.70 ,'� Cáixa Fostal, 395 ..

F�n dereço telegi..áfico: Agtisilva Floriánól?olis.
3. C.

\'

--------------------�-�------------------

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDlf:O ClRURGIÃO
Uo;nças de 8e�hor�s - Par�o.
__ Uper:..ções - VWY ,Urlnánall

- Curso de apet'f<liçol\m�n�'J e

loriga prática nos Hospüals de

n. 1311el1cs Aires. , .

CONSULTÓRIO: Rua, }!,eltp�
Scluiüdt, nr. lo (sobudo). }ONE
3ú12.
IiORAI�iO: das 16 ás 18 ho-

ra':iesidêllcia: Avenida Rio Bnn-

co, n. 42.
'

Atende el:!.amad08
'i'elefone: - 8296.

----

ltesidência:
Rua: General Bittencourt

L01.
Telefone: 2.693.

DR. LAURO DAURA'
CLíNICA GERAI.

Especialista em muiéaàiaa de

Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das inf�cç'ões

agudas e Cronicas, do !,perfJlho
gellito-urinário em am»". OI

sexos.
Doenças do aparelho Digestivo

e do sis�ma nervoso.

Horário: 10% ás 12 e 2'.6 ás fi.
Consultório: R. 'I'Iraoerrtee. ] 2

_ 10·Andar.-- F'one: 324ti.
Residê-rcia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chécara do Espanha)
_ Fone: 3248.

-------

DR. HENmQU� PRISCO
, PARAlSO

1\'lÉDICO
Operações " Doenças 'de Se

nhoras - Clínica' de Adultos.

Cuzsq de' Espa.cialização no

Hospit.'Il doa SerVIdores do Es

tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas '_ Pela manhã no

dospit'l! de Caridade.
.

_\ tarde das 15.;;� h. em diau

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esq'lina de Tira

dentes. Te!. 27'66.
aesidência _ Rua President..

Coutinho 44. Te}.: 3120.

DR. 3. 'LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho resp,I,tatór\o
TUBERCULUSE

RADIOGRAFIA E RADWSCOPIA.
DOS PULMõES

CIrurgia 10 Toru .

Fo;mado pela Paculdade Nach'

nal de Medicina, Tisl,O�lJgi .. ta e

'Cisi-ocirurgião do lloepltal Ne-

rêu Ramos

Curso de especiali:rao;ão pela
S. N. T. Ex-Interno e Ex-allsls

tente de Cirurgia do Pruf. UI(O
Guimarães (Rio).

COllS,: Felipe Schwtdt-; 18 -

·'one 3801
-

Atend� em hora marcada.
Iiep: - RuI. Estl>vel J umcr,

�'n" .. : 211n
'

oR:E'WALii0'8CHAEFER
Clinica Médica_de Adultos

e Crianças )

Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.

Horário das Consultas _
, de das 16, às 17 horas (exceto

óL90S -- OUVIDOS _ NARIZ
E GARGANTA ao" sábados),

DO Resid�ncia: Rua :MeITô' e
DR. GUERREIRO l)A

Alvim, 20 ,_ Tel. ,3865.}4'ONSECA
Chefe do Serviço de' O'.l;ORI- IN

�O do Hospital de Florianópolis, DR. JÚLIO DO
Possue a CLINICA os APARE-

•

".;.VIEIRÁ
J"HOS MAIS MODERK-QS' PARA: '\ »Ó: 'MÉDICO
'�'RATAMENTO das , :1!€)FJl'jÇY\S'. 'df'EÓALISTA . EM OLHOS
da ESPECIAr.IDADl!l.' ,,- ' iuvmos. NARIZ E 3ARGANTA
Consultas _ pala man'hã 'no rRATAMENTO E OPERAÇõES

HOSPITAL, nha-Vermelho - NebuUzação-
Á TARDE _ das 2 us D - Ultra-Som

.lO CON8Ul,TóRIO � Rua doe �'f�atamento de 8iou.lt. •...

lLHFr'3 nO. 2 operação)
R1!....::D'ltNCIA _ Felipe Sch '\nglo.retlo\)sc�pia - Receita de

roidt nO. 113 Tel 2866. tlc!llos _ Model'Jl6 "q,nlpamento
le Oto-Rinolaringolol{i. (Úolce

DO Estado,)'
HorArio das 9 às 1:2 horal e

ias i6 às 18 horas.

Consultório: _ Rua Vitor Mei·
reles, 22 _ Fone 267!i.

'

J<ea, � Rua São Jorr. 10 -

lene 24 21.

CUNICA

ORA. WLADYSLAVA
W. MUSSl

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

8'irvi.;0 .;ompleto e especiali
sado das J!)OENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos método� dé

diagnósticos p, tratamento.
SULPOSCOPIA _ HISTERO
SAt,PUWOGRAFIA _ METABO-

LISMO BASAL
tt'\,íioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulaçiio ..,;_ Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.' '

Sonsultório: Rua Trajano, n. I,
lO andar _ Edificto do Montepio.
Horário: Das 9 às' 1.2 hor;ll -

[Ir. MUSSI.
Das 16 às i8 hora. _ Dr••

YIUSSI'
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84. ,

I1R. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO·

"IRURGIA TREUl\tATOLOGlA
urtopedid '

Co.'BultÓrio: João Pinto, 18,
,uao. 16 às 17 dlà'riamente.

'

Menos aos SábadoB
Rea: Bocaiuva 136.

lJ':lD�: _ 2.714.

DR. ANTONIO liA1'181'A
JUNIOR

CLtNICA ESJ>ECIALIZADA DE
,

, CRULNÇAS
Consulfà� das 9 ás 11 horas.'
Res ti Cons Padre MigueHn'ho,

'2.
.

O que difine urna roupa bem feita: é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecido$, o pa

drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
,

que intervem nUpll! ro,upa bem feita Imperial Extra.
A venda destas e.xceIentes· roupas é feita pelo

Crediário com, facílidades, nesta cidade, exclusiva
�el1te pelo Magazine Hoepcke.

.-------------�--------------------�--------

AT'ENCAO
,

Aceitamos enconiendas de 'PLACAS �SMALTADAS
em cÔl<es, ,para- cli:versos- fim>,

End: DENTAL SANTA APOL0NIA

FlorIanópolis - Santa Catarina
Rua: Tiradentes. 20

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

CASA

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOUADO �

ESCritório e Residência.
Av. Hercilio Luz, 1b
Telefone: .�34C.

DR. HÉLIO ItERRETA

MÉDICO

DR. NEW'fON
D'AVILA

CIRURGIA GERAI.
Doenças de Senhora!. - .. .Procto
logia - Eletricidade Médka
Conc'lltó,rio: Rua Vitut Mei,

reles n. 28 _ 'felefone' 3307.
Consultas: Das 16 h"t'all em

diante. ,

Residên-:ia: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. '71.

LUl: •••••••••••••••••••

Magestic ...•••.•.•••.•••

Metropol ....•......•.•••
La Porta .... , .. ·,·· ...•

Cacique ...........•••.•

Central .•.•...•••••.•••••

----"--------------------------���----

[x�resso floriaoÓpoliS.lt�a.-'
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABITUOU A SERVIR-SE DA FROTA

4M�GA DO EXPRESSO FLORIANóPOI IS PARA O TRANSPORTE DE
VOSSAS C_ARGA� E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO DE JA
NEIRO, SAO PAULO E CURITIBA, INGIQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
PARA O TRANSFORTE DE VOSSAS CARGAS DE PôRTO ALEGRE, 0NDE
DISPõE DE AGÉNCIA MONTADA PAliA BEM VOS SERVIR:.

ENDERE�O :"Rua G;)mend;;vcl51' Azevédp, -64!
Fone: 2-37,.3!R A' ,de Ri.onvl.l·)

da
:

Professôra MAlHA j_\fADALENA DE MOURA FERRO
Equiparado aos programas dos Grupos Escolares,

mantendo ainda o curso Prê-Prímârfo e o Preparatório

•
li Exames de ADMISSÃO aos Ginásios.

MATRíCULA para o ano letivo de 1957
eSCluina t ;

Tedos os dias úteis a partir '!_e 10_ a 20 de fevereiro,
no horário das 9 às 11,30 h., mediante pagamento de

. jóia e primeira mensalidade.
.

INíCIO DAS AULAS: 10 de março
MELHORES INFORMAÇõES: Com .a Direção, à

Rua Saldanha Marinho nO 34.

, ':_:�-:��;::_Ciia
A HORA DO

TONICO �ENA

"Ó ESTADO" O MAIS ANl'IGO DlARIO DE S. 'iJATARINll,

DR.i'�'OTTO FRIEDMANN
,E'NSINA

Mafemáfica� e Fisica

Vende-se
Por motivo de viagem, e prêço de ocasrao, u'a má

quina de costura, de pé, Alemã, marca "Angela",
Vêr e tratar à Avenida Rio Branco, 67.

•

oa� 1f11
,

I

"A Sobertma" Praça 15' de novembro
."

-rua Fei;ipe Schmidt

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

A vibração e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, eví

./ ta perda de tempo na escolha, compra e confecção
do vestuário masculino.

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

?' ...,. _� _•.,.......-_••-,.,..,..

��-------------=---------------------..------..l

"-

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONF<trrrAVEIS MICRO-ONIBUS DO
--

B:ÀPIDiJU�SOL:aIISILBIIg,)

Curso Partícular São José

ATlNÇl O, JOALHERIAS
A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á j'ua Deodo- '

("019, em Florianópolis, fornece, para pnmta entrega, o

:JVro de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos
I'orrelatos, exigid03 pela Legislação Tributaria Federal.
Preço: Cr$ 200',00 (Pelo Reembolso),

.

DR'. OSNY LISBOA
CIRURGIAO-DENTISTA

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

'

Consultório -' Rua Vidal Ramos 19.

.
Térreno' no Bairro de José Mendes

Vende-se, na rua São Judas Tadeu, um lote medin
do 10x27.

Tratar à Av. H�rcilio Luz 'nO 22C

CerâDlica Urussangl S. A.

OllDEM DO DIA
1.0 - Leitura di"lCllSsão e deli,beração sôbre o Re

latório d� Diretória, -Balanço, Conta de Lu
cros e I;l'rdas e Parecér do Consêlho Fiscal,
relativos no exercício de 1956. -

2.° - Eleição d!1 ,Diretoria, para o período de 1957
,

a 1959 e fixação ,de seus honorários.
3.0 - Eleição G0 Censelho J"iscal, para o periodo

de 1957 FI 1958 e fixação ... de seus honorários.
, AVISO

Levamos ao CC)} hflcimento dos nossos Acionistas que
se acham à disposiç!'!o dos mesmos no 'Escritório desta
Socii.l(lade, em UrUSS.'INga, os docu�entos a que se refe
j'e O· artigo 99, do nl'�'reto Lei nt. 2627, de 26 de setembro
·oe 1940.

�

Urussanga, 18 1e fevereiro de 1957
-iollisio Pllottô - b{i·ét'�l; Pr��idente
Dr. JOvelil1o Sayi - Diretor Comerci'3J
Angelica' T. de Carvalho _:_ Diretor Gerente."� .f!�.. 1

� �Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

O SENHOR JA VIU a mal'�vilhosa variedade dE

ter�os de verão re�ebidos pela "A MODELAR"?,

O SENHOR JA SABIA que as confet.-,Jes mais fa
mosas, as roupas mais bem acabadas e de elegância qua
si aue inexcedível são as das marcas ,"DUCAL",
"WOLLENS', "LA 8ALLE" e '�CHESTER", cuja venda

é, estatistiéamente. a maior do país?
Que mais de 70% de Senadores e Deputados Fede

i ais vestem a roupa DUCAL?
Que essas marcas são, agora, exclusividade de "A

MODELAR"?

() �ENHOR Já SABIA que_durante êsses dois me

HS (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser com

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

.

ACEITE UMA SUGESTÃO
Faça uma visíia, hoje mesmo, ao 10 andar de "A

MODELAR" e será atendido com a expontânea cordiali
,

<ade que é alí uma caracterfstica tradicional.

,I

/

O SENHOR"JÁ. SABIA.. que. na "A MODELAR!"
pode-as compr'arc.uma bôa .eamísa. esporte; por Cr$ _•...

f.·9,OO -- um terno de .linho, ..por Cr$ 1.050,6)9,,';"" uma ...boa'

calça de linho por ,(l'$ 420,00 e um paletô rde rschantung
,

por Cr$ 280,00?'

\ .

[

O SENHOR JA SABiA que também em _.Jal.eros, cai-.
- "as e camisas esportes, em conjuntos ,Saragossy, e tam
tém em artigos de praia, p-ara homens e meninos; "A
MODELAR'" possúc agora, no 10 andar de seu' Estabele..
eímento, uma, enorme. variedade e por prêços que llR'"
verdade desafiam qualquer concorrência?

I'

CHEFE DE SEOÇÃO

Precisa-Se de uma pessôr,
com capacidade para' diri
gir secção de bordados à
mão, Paga-se bom

i orqena-
do.

4

Infurmaeões 'na dIGO,N..... '

FECÇÕES' ORAN":',L'i'DA."
à "rua Saldanha 1Vlarinho�
129, de 2as. às 6as. feiras.

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

Correspondente ..

Firma estabelecida nesta Capital necessita de um

correspondente comercial com redação própria e razoá
vel desenvolvimento datilográfico. Dá-se preferência à
elementos jovens m-itriculados na Escola do Comércio

r. Faculdade de Ciêncías ,Elconomicas de'Fpolis. Cartas

para a redação dê3te Jornal sob o título CORRESPON
DENTE, fornecendo amplas informações, pretensões, en

dereço" etc ...

BORDADEIRAS
.

\ Precisa-se de bordadeí
'ras especlalisadas em bor
dados de festonado à mão.
Exige-se serviço perfeito e

pagá-se bem. Dá-se o ser

viço' para casa.

Informações, ',"na "CON

FECÇÕES ORAN LTDA",
á 'rua Saldanha Marinho,
129, de 2as. às 6as. �eiras.

• ...

Firma ímpórtadora 'de ferragens e ferramentas em

São Paulo, procurft repre'sentante, à base de comissão,
para organizar suas vendas em FLORIANO'POLIS. Exi-'
ge-se conhecímentoa do ramo e bons contactos com a fre
guesia. Respostas para Caixa Postal,' 7.384, indicando

';�_"_'_��·�""'k:iontes. de referências, se posaível em ,Sãe. Paulo, ' ,-

..

-r ,

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas,
cm noss.a Sede socíar, à rua Tenente Silveira nrs.' 24 e

28, os documentos a que se refere' ti artO 99 da Lei das
Sociedades por Ações.

Ploríanôpolís (SC), 20 de fevereiro de 1957.
Leonel 1'. Pereira. Díretor-Preaídente.

-------

o TRIA�ÜLO-fELIZ •

,"- -

F-É�Rl-A S

TAC
,j"

OPORTUNiDADE lNEOiTKNO BRASIL : .

,,;-,,,- ", ;,;

/

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

A V i-s O LE..VANTÃDAS
NáTURNAS
Para combater ràpidamente dores

,Ias costas, dores reumátícas, 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
máeta, aJnd1l hoje. CYSTEX tem au
xlllado milhões de pessoas h' mais
de 3D .anos, Noua sarantla é a liua

, 'mator, proteção.

Atenção
Vende-se uma boa casa,

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

1-,

Desde a escolha dos tecidos padrfio corte e aca

bamento perfeito tudo.ê motive do maximo cuidado
pelos expecialistas responsaveis pela confecção das

roupas Imperial .Extra, Só assim é possivel obter uma
roupa per�eita e que veste bem.

,

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesja cidade estas afa-
madas roupas;.

I

EC'ZI A
Não permita que 'eczemas, erupções,
micoses, manchas vermelhas, friei
ras, acne ou "psoriasis" estraguem
sua pele. Peça Mllode,. ao seu taro'
macêutico hoje mesmo.' Veja como
Mlxod.,m acaba 'com ,a coceira em 1
minutos e ràpidamente toma sUa
'pele macia, clara'e aveludada. A
nossa garantia é •• maior
·pro1Iiçãn. ." '

R E P R' E S E N T A N T E

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Howard Fast, famoso es

critor americano que aban

donou o comunismo, decla

rou ao '''New Iorque Times"

que o sistema soviético é um Moscou.

"socialismo sem moral". -//-
'

O programa de segurança
-//- -,

Os Estados Unidos entre- mútua, proposta pelo presi-
O govêrno da Síria deu garam ao Bureau Sanitário dente Eisenhower, foi apro

permissão à "Iraq Petrole- Panamerícano, a importân- I
vado sem córtes

sUbstan-1um Company" para que re- cia de 1.500.000 dólares, pa- ciais, a: fim de permitir a

constr�a seus oled uto s ra a campanha con,tr.a o imo, execução da politica p,r0_P0s
danificados por ocasião do paludismo na Amenca La-, ta para os Oriente Médio. ,.
ataque israelense ao terri- tina.' ,-//- I
tório egípcio. -//-

I
Na última entrevista que,

, -//- Não se modificou a posí- teve com a' imprensa, o pre-

Revela-se, em Nova Iorque, ção doa Estados Unidos sidente Eisenhower reiterou

que o Serviço da Igreja quanto' à possibilidade da sua fé nos desígnios das

IMunc{ial enviou em 1956, visita de cidadãos 'ameríca- Nações Unidas, como ínstru
aos povos .necessitados, au- nos à China comunista, re- menta destinado a assegu

xílios no valor de 13 milhões vela-se, autorizadamente em rar a paz no mundo.

de dolares, com o pêso to- Washington. -//-
tal de 96 toneladas. -//- Deverão se realizar, em

-//- A Casa Branca, anunciou Cleveland, os próximos [o-
Teve início, em Camberra, que o chanceler Konrad gos ,panamericanos, deven

alia ,AustrW1i1\J a T'eunião Aderiaeur aceitou o convite do ser ali construído mages

anual da Organização do d� (Presidenté Eisenhower toso .estadío, no valor de no

.Tratado do Sudoesté da para visitar os Estados Uni- ve milhões de dolares con-

'A'sià (SEATO). , dos em Maio próximo .• : correndo o govêrno federa!
-//- -//- \ com cinco milhões.

O jornal "Centro Améri- Falando na reunião da
'

�//-
ca", que se publica na Gua" SEATO, 0 ministro da De- pOr 350- votos contra ape-

tema'la, é de opinião que a I fesa da A'ustría manifestou nas 60, à Câmara dos Re
presentantes aprovou a cha
mada Doutrina Eisenhower,

__ ,-1. .. _3'... que agora subirá à sanção'
presidenclal.

-//-
No início da entrevista

semanal com a imprensa, o

presidente Eisenhower de- I
elarou que vai melhor e que I
a tosse que o incomodava I
já se encontra práticamen- jte debelada. ,

-//- rO Conselho de Segurança
estuda, no momento, a seli- I
citação de, admissão do novo

país de Ghana, na ONU,.
-//-

P!orta�voz Israelense de- r
-

clarou, em Jerusalem, que I
ficou concluída a retirada Idas tropas da faixa de Gaza
e que hoje (8) se

encerra-/ria a do golfo de Acaba.

-//-
Partiu para Havana J<í

hn B. Hollister, chefe da
administração do Ponto IV,
a

-

fim de assistir à Confe
rência Anual dos Chefes de
Missões nos países latino-

aprovação <Yt Doutrina Ei
senhower constitui eloquen
te resposta às ameaças e

fanfarronadas dos líderes de

o QUE PENSAM.",

",-,��

Conselho Reginal de Engeoharia
e

.

Arquitetura da Oitava Região
"�'O ���"'�, ''_�'

Pelo presente torno público qu-e o Conselho Regícnal
de Engenharia 'e Arquitetura da Oitava Região está race.

bendo a partir desta data, em sua ;séde à Rua, Coronel Vi

cente n.? 456, 7.° pavimento, as anuidades prcüssíonaís
.relathras a 1957 que, de acôrdt com a. Le� n.? 3.097, de 31

de Janeiro � 1957, passaram a Ser as seguintes:

,

'a opinião de que a subven
são comunista é, o momento,
a principal ameaça à segu

rança da A'sia Oriental.
-//-

americanos.
-//-

O cardeal Stefan Wis.IfDs
ky, primaz da igreja càtõlí
tólíca da Polonia, publicou,
em Varsóvia, carta pastoral
da Quaresma, primeiro tra
balho depois que foi posto
em liberdade,

. ,

...........�.-.........--..-.-.....,...._J"oJ

CASAMENTOS - BATISA·
DOS - FESTAS - CA.

Façam seus pedidos de

?ASTÉIS "PAULISTAS",

'Profissionais' ..

-Cr$ FÉS - BARES - QUIOS.
200,00;

,
QUES

800,00;Firmas individuais .. ..

Firmas coletavas .-, '

.... ' .. .. .. .. . ..

com capital até Cr$ 1-,000.000,00. .. .;
.. 1. 500,00;

com capital supéri;Jr a Cr$ 1./000.000,00 .. .. 3.000,00;

Ou-tr�ssim ficam convidadas as firmas coletivas re

gistradas a fà��r.e'nl declaração atualizada de seu Capital,

para fins de cumpr1mento da Lei acima mencionada ..

M:Jíu.Hf--=-i«;>�"r�·$:�
.. '-;"�:...:.:...i�- -:�·!..:3Il�'..�·:r·;"'���_:_��"';" ..:r",-_;?; \

""... ---!j,,,,, t,-' ...-,"-- '-.' ."$;,�" ,,�j-L.L� I

Pôrto Alegre, 17 de' Flevereiro- de 1957.

Eng. Pedro Drügg
Vice-Presidente

no exercíció da: Presidencia

AVÓl MÃE.! Fll�A.!
TODAS'DEVEM USÀR A

[i_l[tl,�i�lJ!1il.r!1
(O REGULADOR VIEIRA)

À mulher evitará dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERIMAS

Emprega,se com vantagem para com,

baler a� irregularidades (ias funções
periódicas,das senh"Orõs, E calmaltle e

, regulador dessas funções,

flUXO,5EDATINA, pela sua com

prova'da eficácia, é muilo receitada,

Deve ser lISJda com confi�nça,

de carne com azeitona, ca

marão com palmito, de cô·

co, de banana, etc., pelo
telefone na 3829 ou no Ca..

fé Primor, à rua
, Felipe

Schmidt,
. 60 T Florianó·

polis., O melhor pastel da
cidade!

� Casei
Necessita-se de alugar 011

compr_ar �ma casà\ de alve
naria situada neêta cida

de, na parte da ilha, de

valor médio. Tratar pelo
telefone nO 3829 ou na rua

Conselheiro Mafra, 180. -

Florianópolis,
- Procure instruir-se sÔ

bre as :í'lorestas para pro
tegê-las da mão ignorante'
que as destrói.

escolha pela��êtiqueta
•

, ..
'

sua nov� .roupa anatômica
para o homem moderno.-!

• I '

Jmp�
• é confeccionada em quatro talhes

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

são

• Você se sentirá t)em, pois o corte IMPERIAL'
EXTRA é 100% anatômico.muito mais confortável
e muito �ais elegante. "

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA está
prontinha para você vestir. Não há longas esperas
nem demoradas p,rovas.

Gataoúdo por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Protes, 374 - São Poulo

35 anos especializada' no ramo do vestuário

•

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HO·EPCKE S/A

Santo Catarir..lO

A vibração e l'8.pidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases dá
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção
do vestuário masculino.

Estas farnosàs roupas, são de venda exclusiva
do Magazine Hoepck,

VENDE-SE
VENDE-SE UMA BóA CASA, TóDA DE ALVE

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA MATOS AR�AS, N0. 511. A TRATAR EM BIGUA
Çú COM O SR. ARISTIDES BOR13A.

Gesteira!

Os Estudantes I NOV�IO�U�,�,���,C�If��I�}�'�Ó!'fO da

"
- A.Universidade de For- Universidade da Oalífórnía

d
'

" dham anunciou que o seu' registrou um violento abalo

agra eCem I' sismógrafo
regístrou . outros I sísmico, de. in_tensidade 7, às

,

cinco abalos sismicos desde 3,52 da manha, a umas 3.000
.' .

a manhã de an.ontem, too' milhas noroeste de Berkeley,
Walter· Linhares tudantes de Santa Catarina, dos nas proximidades das provàivelmenta nas Aleutas

e que em muitas ocasiões' Ilhas Aleutas. Ocidentais.'
Tive ,o prazer de noticiar encontraram as portas fe- I O mais forte, de inuensida-:

Piela programa "Café da chadas e ouvidos d merca-.' de 7 numa escala de 10, fOI' Esta série de pertubações
Manhã" da Rádio Guarujá dor aos apelos que �irigiarr.l,1 registrado às 7,05 da manhã. sísmicas começou no sábado,

ferecí E, '

,

PROVOCARAM MAR�MOTO quando provocaram uma
o o erecímento que os sta- nesta luta ,pelo ampa:o dos! Outros dois, registradas, maremoto, que Causou graves
belecimentos José Daux fi- estudantes de amanha, cer- ,pela madrugada, tiveram I prejuízos nas costas da CJ,-
zeram por intermédio de seu tamente compreenderam a intensidade 5. Em Berkeley, lífórnía, Havaí e Japão.

'

diretor, sr. Jorge Daux. grandesa deste gesto.
'

j, \I"...-.-...- ........_;._-••.". ••-�-.-.-....._..........�••-.-..."W••-.-...

Aquela conceituada fir- . Muito obrigado, sr. Jor-
'

:..-
.

ma, dando sua valiosa cola- ge Daux, é o que dizem
boração à campanha de cons agradecida e sinceramente
trução do Restaurante Uni- os estudantes de Santa Ca
versitário, 'cederão o Cine tarina, pela sua alta com

São José para que a União preensão deste grande pro
Catarinense dos Estudan-I blema da mocidade estudio
tes, entidade máxima do es-

,

sa de nossa terra, que é a

tudantado bar rig a-ve rde ; falta de alimentação sadia e

realiz., sessões cinematogra barata,

�icas, cujo renda reverterá, '
Que o seu magnífico exem

integralmente para seus co-
J plo seja imitado para a rea

freso
"

1 lização do Restaurante Uni-
Aqueles que correram o

I
versitário, e, se amanhã os

Estado de Norte- a Sul bus-I iestudantes ,puderem odes_'
cando auxílio, para a cons-· frutar uina alimentação me'
trução do Restaurante uni-Ilhar será devido a decldida
versitário, velha aspiração colaboração de ,homens co

e grande necessidade dos es� "mo o sr., Jorge Daux. '

...._-_.•..__._._-.._._._._..._-_..._..._....-...-.-_-_-_..._' .._-.........._.._.,..

Senhora:

Vença
Galhardamente
A Menopausa

Usando

Regulador

-_

LAVANDO COM SABAO

Virgem ESJ;>ecialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAl- JOi,nville- (m�rca registrada)

____\....... economiza-se tempo e 'dinheiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FlorianópoliE\, Sexta-rei ra, 15 de Março de 1957

1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a A PRES AÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE

,10I

•

MODELO STANDARD 7",4 pés

* 4-MODELOS
,

* 4 P ,R E ç O S

* 3 GARANTIDAS E UMA só
QUALIDADE/

\

---
-----

ADQUIRA A SUA
MODELO MASTER 7,9 pés

/
EDIFICIO IPASE

II

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
---------------�----------�------------------------------------------------�--------------�------------------------�-------------------

NOTAS CULTURAIS Emprego� .. fJ
, "lVIOÇ!S E RAPAZES"·

NECEtiSITAlVU';E PARA AUXILIAR DE ESCRI·
TóRIO COM PRÁrICA, CURSO GINASIAL, E DATI

·LOC'tAFIA. CARTAS DO PRóPRIO PUNHO ,PA�A
CAIXA POSTAL, :).," FLORIANÓPOLIS, EfCIGE-SE RE

FERÊNCIAS; OIWENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.

11

Estreia de Mattíwllda , com cerca de 20 mil VO}U'j por,to Rico foi patroC(I,'nada I ti. Alguns dos regentes que e 28 concertos pelos Ésta�
Dobbs em New Yorlk -

I

mes.,um dos livros �ais ra- pelo jornal "�l Mundo" e I partiéipa.ram nessa �empo� dos Unidos. A excursão

Mattiwilda Dobbs estreiou: I'OS e "NaturalMagic" pu- I pela ul1iversIdade i local rada: WIlfred Pelletier, E- foi iniciada com dois con

recentemente no papel de
I
blicado em 1785, de PhiliP. Grande parte dos cantores �erson Buckley e -Pieetro certos em Washington, di

Gi,Jda da opera "Rigoletto", Astley e o "Livro da Magica vieram da I, "Metropolitan' Cimara. rígidos por André .Cluytens
no Metropolitan Opera de I Natural ou Teatro de. Tru- Opera" de N'ew York", Na I "Long' 'Dav's Journey ln- e Carl Schuricht. Logo de

New York sendo a prímel-
I

c.tues publicado na . Nova "F'orza dei Destino"; de to Nlght" de Eugene 0'- pois a o rqusstra de 104

ra cantora negra a cantar-
I
Zelandia' em 1682. _ Verdi, opera que abriu a

I

Neil - A peça em quatro musicos partiu para New
, 'I - • - I, -

'

um papel .importante .neste '
_ _ _ _" '" _:l;CX�,

'

,,' temporada- cantaram :Her- atos de ':Euge� O{Neill .York ondee cedeu dois con-

-teatro, ,Matiwilda Dobbs i BiOgrafia de Marian- Ãn- va Nelll, lfícliãru �Tüc;f-et', 1-'ff:,ong.-:uay1s ·Jeu-rIÍey- Inw� certos. O crftiço .. mu_si��J do

que foi muito elogiada pe-
I

derson - O contralto norte-, Aldo Protti, Rosalínd Ellis iNight". recebêu muitos e- "Thee New York Times"

Ia critica, estreiara nos Es-
I
americano Marian Ander- e Jerome Hines sendo mui- logios da crítica na sua es- disse que a Filarmonica de

tados Unidos na Opera de son escreveu' sua auto-bio- to elogiados pela crítica. treia em New York. Viena é uma orquestra de

San Francísco em 1955. An-
I
grafia "My Lord, What a Graci�la Rivera cantou o Frederich March, aia 0- .personal idqde, que reflete

tes disso já 'cantara - em Morning" publicada recen- papel principal em "Lucia pinião da maioria dos crí- sua velha tradição e seu

muitas cidades europeias. I temente pela V�king Press dee Lammermoor" c o m ticos, teve uma espÍendida elevado :uive.}.
xxx' de New York. O critico do Frank Guarrera e 'Campo- atuação, Os outros papeis Hrstoría do Estado Clan Profissionais ....

Exposição Sobre a Arte "The New York Times" des- ra. NeIl Rankin cantou em príncipaís foram desempe- destino da Polónia de 1939 Firmas índívíduaís
'da Magica em Washington I

creveu-o como um livro es- "Carmen", com Richard Tu dge, Katharine Ross, Jason a 1!:l56 - A historia do Es- Firmas coletívas .. . .

- Estreiou recentemente
I
timulante e de grande va- cker. Dorothy Kirsten, Cam nhados por Florence Eldri- tado Clandestino da Pelo- com capital até Cr$ 1.'000.000,00 -.. 1.500,00;

,na Biblioteca do Congresso I
lor, .'

pora, Hines, Guarrera e Robards Jr. eBradford Dil nia é narrada pelo seu-an- com capital supsrtor a Cr$ 1.000.000,00.. 3.000,00;
- em Washington uma expó- I

.. Festival Shakespeareano Rosalind Ellis cantaram em lman, tigo chefe de estado,' Ste- Outrossim ficam convidadas as firmas coletivas re-

sição sobre "A Arte e a
I
em Stratford nos Estados "Faust". Lucia AJbanese xxx fan Korbonskí, em "F'igh- gistradas li -fazerem declaração atualizada de seu Oapítal,

Técnica da Magica", in-; Unidos' - O Festival de estreiou em' Porto Rico com Estreia da .Orquestra de ting Warsaw" que será pu- para fins de cumprimento da Lei acima mencionada.
cluindo magicas de palco; : Tetro Shakespeareano em "Madame Butterflv" apare- Louísvílle com urna Premi- blicado pela Masmillan. Pôrto Alegre, 17 de Fevereiro de 1957.

ve�t:i�oquismo,. bI��xaria, I
Teatro

. Shakep,eareano ,e� cendo também n,a. "La Bohê ere Mundial - A Orques- Conta a historia das orga

espiritismo, hipnotismo, e dos apresentara na proxi- me". Alguns crttícos acha- tra de Louisville aregida n ízações. secretas' que tive

varias outras formas de
I

ma temporada 'três peças: ram que a apresentação da por Robert Whitney in ici- ram inicio sob a ocupação
cie�cias ocultas. na -ex- I "Hamlet", "A Midsummer opera de .Puccini, "Tosca" ou sua temporada .em Ken- .alemão e continuaram sob

posição tambem figura um Nignt's Dream" e "Much foi o melhor espetáculo do tucky com a prerniere mun o domínio- sovietico. O autor

'aparelhp mag ico dese�hado
'

A?o About Nothing", dírí- festival. Nesta Dorothy Ki- I
dial '�e "S�éret�ria"do.com- foi aprisionado pelos rus-

F
·

por Johann N. Hofzinger, I g'ídas por Jack Lamdau e rsten, Campora e Aldo P,rot I p o,s I to: norte-amerIcano sos em 1939, conseguindo I g1magico austríaco do seculo
I
John Houseman. ti tiveram os principais WalteLr PIStO�'t' Segdundo E.u dfug�r, particil?a�do _dadfunt

-

,

,

,

9, a coleção de livros de

I
xxx' papeis. A temporada ter- gene ge� Crl"ICO e mus�- açao e eorgamzaçao ' es e

,H�rry Houdini, doada à bi- T�empOJrada de ,Op,eras � i minou com "La Traviata" c� d? T:mes, ,a. compOSI- movimento clandestino, seen /
bhoteca em 1927 -e a cole- Porto Rico - A terceira, cantada -por Eva Likova, çao e mUlto gracIOsa com do prêso pela. p6licia so- A safra de figo em 1956, uma safra de 140 milhões

ção de McManus e Yo_ung 'I temporad� de
, operas de I Richard Tucker e 4ldo- Prot l�ma especie de encanto de- viética em 1945� Depois de de acôrdo com as estim:;lti- de frutos. A área de cu 1-

-------.-- "

-I
hcado s�ndo no entanto libertado tornou-se presi- vas do SE�, alcançou 273 tivo nesse Estado ,é calcu-

I··············.··················..·•.� ·•···•·· ••... bastant; vigoro�a. ,Pistón: dente do partido dos Cam- milhões, de frutos. Essa co- lada em 1.120 ,hectares, ou

I '

,

,I professor de mUSICa de UnI' ponêses na Polonia e mais Iheita é a, mais elevada qUE) seja, ,mais de meta.de do to-

I
.

I versidade, ,de Harvard, já tarde membro do Parla- registram as estatísticas tal nacional. Em 1955, ha-,

IJ 'O a�O V I-e -I ra ....
'.,

C·Ia Ltd a' I·' !�r�ed�:;:,��!d�ue;�n�e�;� ::��0·lÍl��e;9:�g��::0:as�� ���:�;iO di���!:í��fco peJ� ;;�.�;; �i:sue��is f:Uat�:i���
I - ex '

.

• a medalha Coolidg(l, o prê- a Suecia seguindo daí para Brasil" (IBGE) e expressa) ção (em todo o país exis-
I .

_

' i I rp.io do Circulo dos Criticos os Estados Unidos. o increm�nto' que vem ten- tiam 1.040.630 pés). A 'prÍll-
: '

'.
-

I de New York e o Prêmio Pu xxx do no país o cultivo dessa dpal zona de exploração é

I RU,A SANTOS SARAIVA, 250 l.Iitzer. . Temporada da Orquestra morácea. Entre 1952 e 1956, a da Qo,lônia Alta, parti-

•: CASA ESPECIALIZADA c. P. N. 20" - ,TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA:
I xxx SinfOnica Nacional de Was- a produção aumentou de cularmente os mUl1lCIpIOS

EM MO O
Premio de Poesia da La- hington- Os 9.6 memb,ros J;;5oto• A I'mportaça-o esta' de FarroupI'lha e Guapore",

:' T RES, END. TELEGR.: "VIJi;IRA'� INTERNACIONAL _ FORD v !<
,

FREIO
moIlt Poe:tcy Selecti'on da Orquestra ,Sinfonica Na pra'tI'camente' II·mI·tada aos sobI'es'saI', nout"a'

: '

'
' 'S E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS SElEVROLET DODGE L zona, o

SANTA CATARINA Philip Booth professor da cional de Washington to- figos secos, de que i'écebe- de Cruz Alta.
-

I Universidade Wellesley, ga carão 175 con?ertos d� ou-I mos _1.085 toneladas .em Indivitlualmente, o maior
nhou o prêmio de poesia tubro de 1956 a ma.w de, 1955, no valor de 25 mi- produtor nacional é o muni-

••:1, ,

"Lamont Poeb;y Selection", 1957 na capital do 'país e I Ihões de cruzeiros, tendo cipio de Valinhos, em São
concedido pela A�demia de em outras cidade.s. O ?i-II sido nosso pri�cipal forne- PaulOl, que .colhr�u 45 mi
Poetas Norte-Americanos, retor Howard MItchell m- cedor a TurqUla, com.811 lhões de figos em 1955. O

:DISTRIBUIDORES DO'S' AFAMADOS "PI'ST-ES 'MAHLE"
por um livro de poemas troduzirá no programa uma I tonela,das., valor da safra valinhense,

•
'

. O . ,"Letter from a Distant Lan lista de ,15 obras nocas, seu As estimativas para 1956 de 31,5 mi.lhões de cruzei-

I '

_

/,
d", qUe s!!rá pubUcado pe- do que �rês dest.as em pri-' colocam em' primeiro lugar ros, correspondeu 'a 42 por

: '

_
la, Viking Press dee New ,meira audição mundial. o Rio Grande do Sul, com cento do global do país. Es-
York. q, manuscrito de Bo� xxx "'.-.......-.....-••••.-•••••_o........ tima-�e que em 1956 o Es-

: PISTOES PARA QUALQUER TIP,Q DE MOTORES oth competiu com os outros Novo Me:todo de Repro- New York. A Federação tado de São Pau'lo terá pro-
•

'

originais 'entiados por vin- ,duções em Tanianho Natu- No,rte-Americana de Arte duzi® 68,5 milhões de fru-
. te editoras ,difere�tes.

.

ral- A revista' "Life" des- organizou uma exposição ,tos. A' colheita foi previs-
xxx cobriu um novo metodo de �que circufará por todo o tá em 40,5 milhões de fiu-

FilarmontCa de Viena reproduzir as grandes 0- país. "I,luminações de Cin- tos. A colheita mineira foi
Realisa urna Tournée pelos bras da pintura mundial éoenta Pinturas "Famosas, prevista em 40,5 milhões de
,Estados Unidos. - A fa- em tamanho natura, sob a incluindo trabalhos antigos, frutos. Paraná e Santa Ca.
mosa orquestra Filarmonica ,forma de dispositivos co- afrescos de Giotto e obras tarina figuram com estima
de- Viena', uma das maios loridos. Este nová metodo d'e artistas modernos como tivas pouco inferiores a 10
antigas do Mundo, deu ini- já foi adotado pelo Museu Mond,r�an. milhões de figos, Goiás com

,cio a sua tournée de- 32,djas MetropolitanQ_
.

de Art de B f!l,�lhões. (�B_G_E""",,2......_....

DES(ONTOS ESPECIÀI5 PARA

/

Cr$
·200,00;
800,00;,

Conselho Reginal de Engenharia
e Arquitetura -dá Oitá,a�R8glão

Pelo presente torno públíço -que .o Conselho Réig'ional
de Engêilliafiâ -'e-AYquit-etul"à da-eit1wa-Regiáo está rece

bendo a partir desta data, em sua séde à Rua coronel Vi
cente n,v 456, 7.° pavimento, as anuidades profissionais
relativas à 1957 que, dé acôrdc com a Lei n.? 3.097, de 31

de Janeiro de 1&57, passaram a ser as seguintes:
I'>

Eng. Pedro Drügg
Vice-Presidente

no exercício da; Presiden,cia

REVENDEDORES
)

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSISTIRÃO HOJE, N�REGIÃO'DE SANTO AWTONIO,.IMPORTANTES EXERCIC(OS DE TIRO 'REAL EXECUTAD,OS PELO hOSSO 14.0 B. r.

Desde 2.a feirá, dia 11 d:o,' llzar-aa.á a �anobra progra I Met�álhadoras, Mor�eir� e' tração. da
.

potencia de fogo para o principal exercício' mós destacar os sr. Govern� I o churrasco oferecido às
corrente, que o nosso tradi mada, com tiros reais de to I Bazookas, de produção na- de um Batalhão ter lugar a vem 'sendo executados pelo I dor, Almirante Comandantel torídades presentes.
cional 14.0 B.C., �� encontra das as armas do Batalhão: cíonal, devendo a .clemo'I1fS' partir das 10,30 horas de ho Batalhão- desde as 5 horas do do 5.° D�strito Naval e seu]

.

_'-:-_.,-__
acampado na regiao de Sap. je. 'dia onze, quando acampou Estado Maior, Capitão dos i
to Antonio, 'para tnstruçãr

HOMENAGEADO, 'JIMENEZ
Em sendo a primeiro vez naquela região.' 'Portos, Comandante da Esco�l, .

de grande envergadu,..a e, co que se realiza um exercício
.

.

.

la de Aprendizes Marinhei.! � � ���.�o corqaTento do poríod. de. t�,o grandes proporçõe_s Após o. coroamento ,da grar ro�, _Chefe da 16,.a Círcuns ! 1IIIfí*'9m ,Batalha0 . ,PARIS, 14 (U P) ;,_:_ A As- realizou num anfiteatro ce consíderando o elevado valOlI de exercício, que sera a mg,-I eriçao de Recrutamento f\' :z.: __.:._
_. n

__

Hoje, a 2 quilo�etros a, socíacão de Artistas e Irits- dído Pela Univetsidàde de da manobra que será levada nobra C0m execução dos tí- Chefes de Secções, Diretor lIit........-.�
. Norte_ daquela loc�l�dade, na lectuais Espanhola na-Fran, Paris, uma homenagem ar a efeito, com a aplicação de ros reais, será oferecido, no do Hospital desta Guarnição -' ,

. ,

direçao .del Canasvl'elras, rea- ça, de tendencia republica�n poeta espanhol, Juan Ra' "tiro real", foram tomadas local, pelo Comando da Guar ,coronél Comandante Geral •

rnon Jimenez, que recente- as necessárias msdtdas d.e níção Milita� de Floria.n?po. da P�licia Mil�t:::r e Oficiais (Niticias da, V.P. Es .

\

mente conquistou o prêmio segurança tais como a Intel. 11s
..

as AutorIdlild.es C.l!VIS e, PrefeIto Munícípal, Rspre- .). ,(
, :peclal

Nobel da Literatura. .Partã- dição da estrada no trecho Milltares e a Imprensa Fa. :
para O ESTADO"

cíparam da homenagem os Santo Antonio-Canasvieiras. lada e Escrita, hem como a sentantes. da Imprensa Fala- i·
espanhóis Lopes Alvarez, pOe Ganasvieiras-Ratones e' a outras ' Personalidad'es con I da e ESCrIta, mais os srs. Ge.11 CAIRO) 14 A .

t J. B 11tIl
- .

'I . neral de DI'V' a-o Ma'río Per ' - nuneta.s,a, e ase' a es er Goza - evacuação da ,P?PU açao CIVl vídadas, um suculento chur
. _

IS -

i hOje que a fôrça de em '

vo, professor' e ex-ministro e do gado eXIstentes nas rasco. . . d�gao, Comandante da 5.: ge!ncia das Nac· Urríd
en

republicano e o francês J·ean áreas atingidas pelas fogos Região Militar, e General d I tregará rnuít
çoes bnl as en

.

- B' da J
-

U Ih d' I o em reveCassou, diretor do Museu de das potentes .armas de guer . Estao presentes ao grande rrga a_ oao rura y t.
i administração civil d t'.A.rte Moderna, além cde ou ra.' no período entre 8 e 13 exercicio de 'hoje além das Magalhâas, Comandante da i de Gaza ao

"
a �IX3

tras altas personalidades. ildras d; dia de hoje. I Autoridades Civis � Mílítares Infantaria Dívísíonáría ÇOIll' tando assims egIP�IOS, _
hmi.

Os t�abalhos preparatório . do Estado, das quais pode- oficiais de Seus Estados Maio
I

patrUlhamentSouads, uI�çohes ar
, I'

a ln a dQ
----------------.,-----------------. res . armisticio entre o Egito (\

A M'e·n· 's'la'�e"m'- 0'0' P're'S·I�e'nt8
.

Um Gran�e" OocuDI'ento ii;n:�L!:�����;;:t�inr-1 �;=�;:!iI���!::;�h'�·
.

".

.

.
--,

. .

'

,

'"

'
tíciar do exercício. de grandr dentt.o i:.ea d��lted �res8 CJ_Uf

. envergadura levado a efeit,o partira' pan GS ou res dla�
1 ld d d rt··

La aza O genera'PE\ a um a e e e 1 e que e Hassean 'Abdel L t'f
•

, RIO, 14 (.V.A.) - A men- não constitui apenas o

rela.,
um verdadeiro retrato dr

I
de. rigoroso se�so de equili tudo o que 'interessa à pras inco�t.estálvel���te, BOC nos�: do pelo governo ap�l:an::��

�sag'em que o Presidente da to. das realizações governa Brasil. 61'10 sem otomI�mo exagera. parldade do país e ao bem es tradícíona u . '.
" ?UJo. nador . daquela .'-

'

República apresentará ama

I'mentais
em 1956 e dos wlà Todos os aspectos da si do, nem pessemlsmo doentín tar do POlVO Se encontra ex, Comandante nos sensíbílízou LIMA 14 :ri.�,gl�O ..

nhã ao. Congresso, cumprín nos que estão sendo executa- tuação nacional são analisa JK fala. com absoluta con. posta com clareza na 'men. com amavel convite, não, só partida d
-

o tIna I�ado. a

\ f· f t d B 1 sagem prastdsncial.
.

pará Os exe:rcíc�os como par., o taCnI'C'" eda Snl·e� a bnOlte,do dispositivo cons-titucional dos no corrente exercíci·o. E dos oom objetividade. dentra lança no u uro o raSI
.

� u'. e eçao raSIemborà não desconhecendr le.lra, Osvaldo Bradão, ma.
as dificuldádes da. conjuntu- lllfestou-s·e satisfeito com ()i·a .. Assim, depois de expor os Sera',' ,Homenage'ado o d'r.

r

fat? de o Brasil iniciar vi-
problemas, o chefe do E tad: -

• t�rIosamente s�a partiCipa,
aponta Ias soluções

-

adequa
"

9ao t:l0 torneio SuL:,America ..

das. ,E diz ()' que' vai fazend, Moniz de Ar,g,ão �o. Todos os meus rapazer
no :sentido de.. vencer OS OPs Jogaram bem,' e. o .resultado·
táculos que se oferecem a SUe Na data de amanhã, às 1� já, e muito prazeirosamentc fo� justo", disse. Hojie, quinta
administração e ao desenvol horas, no Restaurante "Ran associar oS deste jorl)al, qUi) feIra, 0/3 jogadores do Brasil
vimento nacional. cho da Ilha", será realizad( sempre te�e, no 'esforçado e desf.rut.am ,o dia )ivl'e, que
As finanças a economia, o: um almoço de homenag'eilll digno médico, um amigo sino aprOveItam da melhor ma

transportes, o çâmbio, a enel ao dr. Antônio Moniz de Ara' cera e afetuoso, neira. Amanhã, a delegaçãr
già, o comércio' exterío,r; � gão, pelos· membros da As- ,brasileira reiniciatá. o tr-eina
imigraçã-o, a ,saúde a educa sociação Catarinense de Me Sera' endl·do mento:
ção, a previdência social, e' dicina, da qual aquêle emi

. Y .

CAIRO, 14 � O Egito. pro
trabalho, a alimentação,' nente facultativo ocupa, nr RIO, 14 (V A) _ FOi pIe.

meteu hoje "plena coopera
cómbate. à inflação, os desa momento a presidênéia. namente confirmada hoJe a

da ONU na faixa de, Gaza. A
justamentos entl,e preços o;) Radicado desde muitof' notícia de que o tradicional

da ONU na faixa de gazi'l. A
e salários, .a ind)Ístria,. a agri anos nesta capital, ·soube· r "Jornal do Comercio" seni dramatica mudança de atitu.
cultura, a pecuária o crédito Dr. Moniz de Aràgão impor vendido ao sr; j:laritiago-Dan.

de .de hostilidade' para a d
se ao respeito de nossa sacie. tas.No· próximo dia '18,

.

con.
amIzade Ee",produziu no mo

dade e à admirfl.ção de seu" forme .foi acordado 'entre a�
mento em que os' funciona'

colegas. Êste, agora., aprevei- partes, será lavrada a escri /io.� da ONU se dirigiam df
tando a passagem de seu na· tura de transferência. aVIa!, para Gaza, a fim d(\
talicio, reunir-se-ão para teso �'U:;;'.J:;.:·.iI _"""' )=�::_ realIzar os preparativos para
temunhar-lhe o seu apreço � CHOCOU-SE

entregar a admdnistraçã(} ci,
seus aplausos pela admiràvel vil ao Egito. .

tarefa que �vem c'umprindo, à MANCHESTER, Gran Bre·
frente' da associácão de clas-

. LONDRES, 14 (UP.) -:- 'O t�nha, 14 - Pere,ceram
. ál)

se, tarefa que, c�lminou n(1 vapor holandês "WATER. v��te Pessos que iam no· a.

recente criação da Faculdadr MA,N", que conduz oitocentos Vlao Viscont, de paSsageiros
Catarinense de- Medicina. ,emigrantes para o Canadá, que caiu sobre um :grupo do
Mereci'da, as�im, por todo" comunico.\.! Pela rádio, .ter. se casas!. Proxlmo ao aeroporto

os motivos as homenagens chocado com um naVIo Ita de RIngway. .

que amanhã.·recebetá de seu, liano, em pleno· atlântico, a LONDRE� 14 - O ministu
colegas, o Dr. Moniz de Ara.J 566 milhas. maritimas a oeste do exterIor da Gran Bre
gão. E ,aos votos ,de fe�icida 1 das ilhas Scily. Entretanto,' bnha, .s1". SeiWyl LOYd: decla I

de·Pessoal que, nesse dIa, lhe acrescentou que nenhum dos ro� h.QJe que as atuaIS fron
·s.erão feitos queremos desde nruvios corre perigo imediato tenas de Is,rae'l COm os pai, . ,

ses arabes são absurdas, a.

cr�scentando: "Essas fron.

OFENSIVA DIPLOMAIICA �i�a:e P::����m se�' tranca,
, . MODENA', (Itália) 14 - Eu

JERUSALEM, 14 (UP) - Odip1omatas. oci9-entais, pro, . ge:p.io, Castellotti um dOI"
govêrno 'Cle Israel iniciou hO-1 curando �onseguir o apôio! maiol'ies volante� italianos
je vasta. ofen:siva diplomati-

I'
dos respectivó:;, países. nos: m<?rreu hOje num aCL.denteca, �a�a co�qater, � v?lta da debates das Na;çoes Umd?-s i quando ,experimentaVa um

admI�1.lstraçao ..eglpCl.a. ao I No _

mesmo sentido, ta�bem i carro Ferrari para a corri.
corredor.de Gaza. A mInlstr�, estao t!abalhando os .Q.W�o-l da. de vinte e quatro de mar

,do,:xterIor Golha Meyr, .esta! ma�as .lsrrue!enses. nas varIas: Ço em Sebrip.g, na Flórida.
realIzando consultas com os! capItaIS oCldent.aas, i NICE 14 -' Q Real Madril}

! classificou-se para a
.

semiI final da taça" . Europa, ao

vencer, hOje o N:ice por três
a d.o>Ís, em part.idã jogada
nesta cidade. '

O g.eneral Cl;aveiro Lopes I HAVANA 1� - A policia.
acaba de comunicar ao Ita.: prendeu val'los oposicionis.
marati a sua intenção de :�.I tas conhecid6s"a fim de sub
tender o convite que lhe fêz ! mete-los, a interrogatório· ,a
'pessoalmerite, O presidente respeito do ataque armado.
Jusc.eliná Kubitschek para de ontem contra o palacio do
visJtal\ o Brasil. . go.verno,

.

no qual morreram
=:===�==�====���,,;;�.�=��==�= trInta e, se,is pessoas e ou�

VI.RÁ À FLORIANO,'PO.LlS Á VIOLlNIS.T.A
I :��dav���e n��,��:!)d� ��:�;::;
debdas se eleva a varias de.

. BRASILEliRA I L Z E D OIS S O W :��::� ���:la:fo �:�!��er:�
\.' estão bloqueados por i7:tnques,� Após ma�istral apresientação no Teatro' "Carlos Go

-

Contudo, a cidade permane,mes" da vizinha ciçlade de iUuinenau, onde f9i cOllsagrad;1. ce tranquila.
pela crítica, vem de se apresehtar, dentro de poticos dia,:: LONDRES" 14 � A corte á
.em nOsSa Capital, a fa'mosa violinista brasileira.. I I z (

nUnciou () falecimento, hoje
Dos s o W.

em Atenas, da princesa No·
"" i cholas, mãe da duque.�, d�A ,exímia concertista patrícia fará seu "debut" em! Kent. A exti'nta contava 75

nossa cidade, no Teatro Alvaro de Carvalho, e tel�á coma r anos de idade ..
a�ompanhante, o grande pianista, Prof�ssor Oleh Ga-I RIO�•.14 - O DíaFio. O.fici�l
b'ruzewicz.

. publIca as· portarIas do mI-
_

' I nistro do trabalho, dispenQ conceJ;:to, que deverá atrair o maíor número de no

1
s�ndo o v,ereador Celso Li$-

rianopolitanos, obedee>erá ao seguinte programa: boa da chefia do escritório
- I -'

,
�

I
de p�opaganda comercial do

P R O
BraSIl na Suiça" e designan,

. .

G R A M A do para o mesmo cargo ou-VeraclDI: Largo ,- Romance op. 40""':' Sonata em Ré maiol tro veireador carioca, sr

Beeth\oven: a) .i\.dágio _ b) Allegro Gen�il �e C_astro ..O· �r. CeI_
Hondel-Auer: c) Lar-ghetto _ d) Allegro. S? Lls�oa ,nao aceItara a de,

'1 .

. SIgnaçao para aquele posto.
.

- ;r -:- MIAMI 14 - A paname·rica.
Vllla, Lobos: O Canto do Cisne Negro na World AÍl�way anunciou
FI1itz Kreigler: Liebesfr:eud _ Chants Russes que,' as oit.o horas da manhâ
JE. Lalo: (Lento do c.oncêl'to op. 29)

de hoje, foram restabe�eci.
H. Wieniawslki: M z k

dos os voas entre �sta clda-
a ur a. dei e Havana, de·pols de uma.

, ,....:. III - interrupção de quinze ho-
E. Nevin-Kreisler': O Rosário raso Um porta voz da em

Cesar Cui: Oriental, op. 50 . presa nes'ta cidade declar�';1'
-

" que o ,govevno cubano JaGranaoos _. KreI.Sler: Dança EspanhOla suspendeu as. restrições aos
Albeniz . - Kreisler: MalagUiena. voos comerciais. A proIbição
Gluclt _ Kreisle'r': Melodia , foi estabelecida ontem, logo

Acompânhamento de piano pelo ProfessaI" dePloi� do a�adque. rlebd,eldeHao
OI .' pa aClO presl enCla e a-
eh GabruzewICz. j vana.

•

RIO, 14 (V A) - No Hos
pital da Marinha,' a menina
Varia Lúcia, de dois anos de
i'àade, filha do casal José

�;;�i;d!#����f;�;;ú'Operação I Com 'Coràção· arlificia�
,�!��ao�;��: �ei::!f.������1 Obtém (XI-lo - Me"dl··COS' '. 8r'a�''s'I-lel-ro'ssa Esmeralda SOl1to, .l\r.i San. ti
'drini, João Rob"rto de Oli
veira .e Ivo Liberato'.
Agrad-�cém()s' o �númer(

enviado e' fazemos votos pe
lo prossegUimento de tão ú
til jornal, Pata dar á Guar

da, onde esdi,o loc.alizadas
/

U.\

.conhecid,as águas tei'mais da
1 Estado> mais uma feição r:e'
•

creativa e jorl1alística.

o Apoio do Senador Carlos' Gomes' ,

Os funcionã,rios do Depar tística dirigirâm um apêlo aO

tamento Estadua� de Esta- s·enador Carlos Gomes de Oli
veira, pedindo-lhe o apoio
para os projetos que federa
lizam oU nacionalizam o:

Departamentos Estaduais de
Estatística, antiga. aspiraçãr
dos servidores dessas repar
tições· técnicas.

Em reposta, o ilustre so:)
'nador por Santa ,Catarim·
declarou hruver lido com' é,

"

.

maior atenção o memoiíal en
Florianópolis hospeda, desde ontem, os Exm.os.' vi,ado, ·pronunciando.JSe in.

Snrs. General de Di,visão Mário Perdigão, Comandànte tei.ràmente favorável aos po.<'
I

- tulados dos ,estatísticos nacÍ(l
da 5 ..

a Região Militar,' e João Ururah:y de Maga haes, nflÍs, m'anifestando ter todr.

comandante da Infantaria Divislnnária da 5.a Divisão
o gosto em cooperar na opor

de Infantaria. tunidade da discussão do!'

'Os ilustves visitant,es que se acham acompanhadoS proJetos no Parlamento.

das exmas. Esposas ,e' de Onciais de seus Estados'

Maiores, procedem de Curitiba li Ponta Grossa, respec

tivamente', onde têem seus Quarteis Generflis, e, viel

ram assistir o coroamento do período de Aplicação da

tnstrucão Militar 'ministrada na Guarnição desta Ca

pital, �om �s' man3bl�as, que estão sendo realizadas pe

lo 14:0 B. C.�a região dei Santo Antonio, desd� 2.a feira,

com a assistêncil;t dos Coronel Barce\os e Major Lanes

;Leal, brilhantes Oficiais do E.M. da 15.a R.M.

Ontem, ao chegarem, foram recepcionad(}s por

Oficiais da Guarnição Militar e pelas Autoridades Ci

vís e Milit�res, no. hall do La Porta Hotel, onde ficaram

hospe'dados.
Hoje as manobras. serão inspecionadas pelas altas

patentes que nns visitam. e que aprl(c.iarão de perto. o

'elevadO' padrão de instrução e espirito de, corpo dos

'Conscritos Catarinense's que' integram, no corte .ano de

instruçíío o nt1sso tradicional 14.0 Batalhão .de .Caçado-

Elortanópolis, Sexta-fel ra, J5 de Março de 1957

--�-----_._-------'

FAVORÁVEIS À EXTINCÃO DOS
, . �.... .'1

CARTÓRIOS COMERC'IAIS
\

'

RIq 14 (V A)' - parec merciais d@ Brasil no exte·

que está tomando impullSo rior. Além de existirem doi,

a emirição dos escritórios Cí. proj�tos na Câmara o pi'esi
den,te da Associação Comer
cial de ,São Paulo,. sr. Eduar
do Salgh, fez anteontem, f:l

mesma sUglestão peran.te o/

presidentes de diversa-s as
sQciações' e 'federações do Cc
mércio dos Estados. Aliás, em
idêntico. sentido, Ioi aprova
'da uma, recomend::).ção pelas
claSSes produtoràs de todo (

Brasil,:na niêsa rt"donda rea.

lizada em abril do, ano passa
do 'em Porto Alegre.
O ,descontentamento do co

niércio e da: indústria: contra
aqueles eSGri-tórios tomaráo
!vuIto' lIDl consequência a�
últimas ·recomendações· de
pessoas s�em condições para
·subst,itúirem os c,hefes e os

sub-chefes' que tinham exer
cício . naquelas rePartições
há !Jla'ts -de, quatro -anos.

Rodrigues Calixto ,e Maria
de Lourdes Moreira'Calixto
foi operada com absoluto ê
xito mediante a utilização dr

Visitantes 'lIustres
DESDE ONTEM EM NOSSA CAptTAL OS

GENERAIS MÁRIO' PERDIGÃO E
URURAHY DE' MAGALHiES

re8. .

o 'ESTADO .visitando oS ilustr�s SMdados do glo-

rioso Exército, formula os melhores votos de, feliz �s
"

-

tada' em nossa CaJ1ital.
.

.Êsse apoio foi consideradQ
pelos estatísticos catarinen
ses sumamente valioso, dado
o grande prestígo de qWe goza
o .íntegro senador na Câma·
'r"a Alta, onde vem ocupando
posições destaCadas ·e onde
é ouvido com >U1ui:ta atenção
por. seus .cond�gnos pares.
'Está assim em ma;rcha vi·
toriosa a ca.mpaJ;lha que fa.
zem O'� estatísticos' d,e Santa
Catarina, unida-Se aOs ·esta·
tístioos dos demais Estados
Territórios.

j

Govêrno Acéfalo Nos- .((.UU;
WAS�INGT(jN,.14 (U.P.) ,_ os ESTADÕS U�IDOS ESTAo NA �MINttNCIA DE

FICAR VÁRIOS' DIAS COMO. GOVttRNO ACEFALO, OU MELHOR SEM PRESI-
,

DENTE' NEM VICÉ·PRESIDENTE DA REPUBLICA EM TER�ITORIO NACIONAL.

. DE FATO, O PRESIDENTE'EISENBOWER EMBARCA HOJE A NOITE NUM NAVI�
.

DE: GUERRA, PARA UM CRUZEIRO DE UMA SEMANA, DURANTE'O QUAL VA

A UMA' POSSESSAO I�GLESA CONFERENCIA,R COM' O PRIMEIRO MINISTRO

BRITANICO. E POR SUA VEZ, O VICE�PRESIDENTE RICHARD �IXO� SE EN

CONTRA NA AFRICA, DONDE NAO REGRESSARA SENAO A UMA �E�ANA ..
) MÀS A VERDADE É QUE pE ACoRDO COM A CONSTITUIÇãO, EISENHOW�R
CONTINUA SENDO CHEFE' DO GOVttRNO, ONDE �UER QUE SE ENCONTRE.

NAQ PODENDO DELEGAR SUAS- FUNÇõES A QUEM QUER QUE SEJA.
, . ,

./

•

coração artificial, receritémen
te adquirido pelo Ministé'rio
da Marinha nos Estados Uni
dos. Maria Lucia Sofria df
"tetralogia de Fallot Ou seja
dispo'si_ções internas. do co·

.ração fora do norma�. A in

tervenção, que, seguiú o mn
todo do professor Lilehy, di
ferente do usado Pelo dr. Kay
no Hospital .dos Comerciá.
rios, quanto. ao seu sistema
de oxige,nação, foi pr,aticado
pelo dr. ,�diclio Guertzens
llein, c1ref,e da Clínica Cirur·
gico .Torácica do Hospital da
Marinha, auxiliado por sua

equipe.

E tamhem no HospitaJ do;,
Comerciários, a equipe !;lo
cirurgião americano dr. Kay
submeteu pelo. Seu process()
à mesma intervenção, a se�

nhora Ilidla Martiniano San
tós,.de 30 a'nos de idade, pa
dente de idêntica anomalia
do menór ArtUF Sá 'Peix'oto
de três anos de idade,' pri.
m.eiro operado"que veio a f�le
Cer. A bomba do Oóração ar.

tificia:! funcionou durante
cinquenta minutos, pois o Co

ração daquela s·enhora perma
neceU lenxuto, se,m· san.gue
durante 46 minutos, espaço
de tempQ superior ao da in

.

tervenção no menor Ahtur
cuj o coração não foi· irriga
do durante �O minutos. Gr;111
de númerO de cirurgiõe.s' e

c.ard!1dl(o�stas brasileJros a

-companharaJ? as iptervien
ções de correções (.[:1 comu·

nicaçãcy intraventr!cular,

Virá. ao BrasU
'RIO, 14 (VA) - O Ptesi�

dente de Portugal e o Presi�
dente da Itália visitarão o

Brasil, o primeiro -passiveI·
mente em junho e o segundr
em setembro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


