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Rao gostoU1 PreSlden�e" JK��e uma noticia publicada. pela "Hanson's Lalinamerican"
RIO, 15 (V.Á.) - O vespertino O Globo, sob o título. que o Caso comportava um suntasse f,m quanto tempo tudando a maté
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ena, me USIV:J a qua o rasi em vm e ano,

U omove , pe ro eo e SI erurgIa pu hca a seguinte nota qu€'
mqueri o '

sena o r�o essa aumento, I) propostas de firmas estran seria -a segunda potência -\�

d t "'. duzi I
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' sr, Juscelíno retrucou: "Os I geiras para.. por sua conta mundo, mereceu do Pl'esid�l;

da
a

vedma, repro uzimos p�as reve açoes Importantes do presi- �I���_.��I� _.� ;_�'. ����â�squp'�I�rac�Q sergao :exe I construir fll:s estradas de Ior. te o seguinte reparo: "A :3e:
, ente a 'República que nela se contém:' Sôbre a importação de mi Nã h ,'- ,'.�u

" overn? '
ro que se izerem necessária, g�nda não, mas a terceira.

,

.

o ten am duvida" quanto para o transporte de míné. sim E foi com grande satís-

"A se ç d di t da W lk POLITICA DO PETROLEO' -nérros 'e siderurgica teve a:> a Isto" I rios f
>

c o

pre n a os Ire ores a o swa- seguintes expressões: "Vou Qua�t .'
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. açao que tomei conh�cimen

'N I índaza d
Do automobilismo passou o

' . - . , .

o a expor açao ( to dd pronunciamento ;11

gero no RlO egro evou-nos a In agar o pre- presidente a falar sôbre o
el�var .de _

um ,mIlhao par-a mm�rI9"�' esclareceu que ? O BRASIL EM VIN'1:.E ANOi' cardeal de São Paulo, que

d R
r bli -.:: "bf 1

dOIS milhões e oitocentos mil
I
ccrmssao por ele nomeada A declaração feita a 'im dobr nd "I a"

sidente a epu ica so re OS assuntos re a.. petróleo: "Espero que até, fi toneladas a nossa produção para tracar uma nolítica só prensa pelo nosso vice côn afl'rma o o mBeu 'I
s og .n

/
'

, "d ." E lO
' b

"

,

•.
u •

• - •
• ou que o raSl em Clil·
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donados com a nossa industria de automóveis. fim do meu govêrnn' não te Sl erurgICa", como se pe.. re o assunto continuava es sul em Nova Iorque, segund.\ co anos progredirá cem".

-."Está sendo uma realidade�e até o fim do meu
nham Os nossps petroleiro)

E t;., B .,. 56'que ir buscar lá fora oPetró�'
-

govêrno estaremos produzindo OS carros de leo, Entuªiasta do trabalho

XDor aeao rasl eira emque necessitamos, Não estaremos longe de po ç�;eso��p;r�;�áeral�r;o�r:SeSm�e;b:arr;qrUUeeS�d�:; I,
:
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der exportar. A entrada de fábricas, européias "" "4U '"

no parque industrial brasileiro está aceleran- petróleo de Nova Olinda' RIO, 15, (V A) - D�. acôr das no valor de , .

do e há interêsse das fábricas americanas, 'in-
Mostrou-se partícularmsnt r] do' com as apurações do Ser Cr$ 59.474.292.000,00, corres

...., indignado com as afirma ti. viço de Estatística· Econômi pendente a 1.482.020 mílhn.

terêsse que já se traduz em providência con- .

vas caluniosas e criminosa; ca .e Financeira do Ministé res de dólares.

eretas de parte da General Motors e de ou. f.eitas Pela ":a;ansons Latina. rio da Fazenda, a exporta' Em confronto com as re

. Amsrican" sôbre a polítíca ção brasilei-ra' do ano de 195.\. latívas ao ano de lQ55, acu-

tras em relação ao Brasil". Ipetroleira, "Entendo mesmo se elevou a 5.751,304 tonela sam estas cifras o dacréscímo

Exploraré' níquel São' Paulo

de 7,0% no volume exporta'
do, enquanto os valores êt\1

cruzeiros e dólares se. eleva
ram, respectívamente, de
9,1% e 4,1%,
Na composição. da corren.

te exportadora figura, como
principal produto o café

.

oíto mercadortas participa
mercâdorias e somente essas

em

ram com cotas superiores .:

1%, Coube ao café a parti.
clpacão de 69,;5%, tendo as

demaíj, em conjunto, snmarto

18,5%,
Essa. distribuição difere ela

correspondente ao ano d .•,

1955, quando o' café repfr
sentou 59,3% da exportação
e o grupo dos sete produto;
se elevou a 25,1%.

Agência do. Banco do Brasil i�m::t:r.�i:;J��:���� VIENA, 15 (U.P.) - NoJicias de Budapest dizem que soldados e ianques
..em Brasília ��'U:Uaài��o;::�r�Ssi�ri�s��i���' russos, estão �e prontidão, na capital hu�gara, contra umã possível revol- .

bastião Pais' de Almeida,
- :e�c:�����o �� �f:;��l����� t� populàr. E que hoje se comemor,a ii revolução hungara, de 1.,848 c'onlra,

Oportunamente, seJ;á anun ,Além dos Presldent� e do

����i�:d:sat:ad�i)�������cfae ���i�;r:!ld��!�id�J:�a�. ��: o domínio auslriaco; e há semanas 'vinham circulando' cartas anônimas ..

�s,;��:�e��eri�a�!,r�t�'í:Ol�:�1 ��,��:��:n!��Od�S�����tt�,,�: conclamando 0, p''ovo· a novo lev.ante', anli�comu'nista nesta, capi.tall'clona -o problema ,de Insta. Câmara Federal,< autorída-

laç6e� e�esso�.·
: .

des ec��*��� e milUue� ������� nBUer J�I

ENCONTRO, JUSCELINO· _. LEIAMA

RIO, 15 (VA) - A direto
ria do Bánco do, BrasU S.A

resolveu criar
.

uma Agência
em Brasília, futura capital
do País.
A decisão foi tomada' em
sssân onteni.' r,eálízaela, tob
'Pl'es'ielência elo senhor Se-

_.
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"O ESTADO" O ,MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATAIU�4
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A Executiva Estadual do P T B está alertando o

eleitorado catarinense, por meio de instruções expe

didas aos .organismos municipais e distritais" para

que cada eleitor, diante de cada pleito, saiba de que,

sem a prova de ter votado na última eleíção (apre
sentação do título), Ou de ter Pélgo a respectiva mul,

ta (apresentação do reciba), ou deve ter justificado.
deividamente (apresentação de ressalva ou documen

to fornecido pelo juiz), não poderá, em absoluto,
face ao disposto no art. 38 da Lei n. 2.550, praticar,
na sua vida civil, nenhum dos saguintes atos:

.

--000---'
A -. inscrever-se em concurso ou prova para car

,go ou função pública, investir-se.ou empossar-se

nela.
--.000--

B - receber yencimento, renumeração ou salá

rio do emprêgo ou função pública, ou os proventos
da inatividade, correspondentes ao segundo mês sub-

sequente ao da eleição.
.

--000--

C _ participar de concorrência pública ou. ad

ministrativa da União, dos. Estados, dos Territórios;
do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das res

pectivas autarquias.
--000--

D - obter empréstimos nas Caixas Econômicas

Federais ou Estaduais nos Institutos e Caixas de

Previdência Social, bem como em qualquer estabe

lecimento de' crédito mantido pslo Govêrna, OU de

cuja administração êÜe participe.
--000---

E - praticar qualquer ato para o qual se exija

quitação do serwiço militar OU do impôsto de renda.

A leí do Serviço Militar (Decreto-lei n. 9.500,' de

27/7/946) diz que nenhum .brasileiro, sem fazer pro

va de que está "êm dia" com suas obrigações mili

tares, poderá:
--000--

F _ ,ser nomeado funcionário público -ou extra

numerário federal, estadual ou municipal, ou íngres

sar com funcionário Ou empregado em institutos pa

ra estatais autarquias, assoCiaç5es ou emprêsas ofi

ciais ofici�lizadas ou subvencionadas, ou cuja exis

tência e funcionamento dependam da autorização

ou reconhecimento pelo poder público.
-000--

G _ obter passaporte ou prorrogação de súa Iva-

lídade.
--000--

I - OBTER CARTEIRA PROFISSIONAL;
--000--

J ._ obter licença para o exercício de -qualquer.
indústria ou profissão, bem como rnatrtcular-se ou

prestar exame em qualquer estabelecimento. de en

síno (art. 140 - Dec-Lei n. 9.500.

O P T B, através de seus departamentos vem

desenvolvendo um intenso e amplo trabalho' de eS

clarecimento ao eleitoracio.

o habito não faz o monge, mas o custume .ne

. tecido certo e corfe perfeito define o cidadão práti
co e elegante. .

As roupas/lmilerial Extra lhe assegurarão dura-

bilidade e caimento perfeito e corte elegante;
.

O Magazine Hoepcke vende' pelo Crediário es-

tas ótimas roupas.

JYY'.....................-;"y.J"J"oI'V'�

A Pau[Natan
ANGELA SUZAN

.�\,
Na verdade não sei, quem tu és, oh Póeta

'N'em o motivo Sti dos teus versos de amor.

Apenas percebi que tens alma -de esteta.

InteligE'ncia e _�'onho, inspiração e dor!

FAZEM ANOS HOJE:

Florianópolis, Sábado, 16 de Março de 1957

o
.

felizardo recebeu
A •

seu premio

Pianista alemão na ,revolu

ção húngara - Sob aprete
ção de um diplomata india-

no

Colônia o jovem pia-
Conselho Reginal de Engenhariadespiu definitivamente a far

da de motorista. Apesar de e Arquitetura da Oita-Ia'Região _

tudo, Herbert Drechsel de- Pelo presente torno público que o Conselho Regional
de Eng.enharia 'e Arquitetura da Oitava Região está reCe

bendo a partir desta data, em sua ,séde à Rua Coronel Vi

cente n.o 456, 7,° pavimento, as anuidades profissionais
relativas a 1957 que, de acôrdu com a Lei n.o 3.097, de 31

de Janeiro de 1957, passaram a Ser .as seguintes:

km. Confiaram-se a sua pe- Herbert Dhechsel partiu de

ricia de automobilista o re-I Budapeste num avião da

pre sen tant., pessoal do prí- companhia soviética "Aero
melro ministro da União In- flot. De Viena seguiu pal!a
diana dr. Khosia e o Embai- Colónia num avião de uma

outra companhia. O pianistaxador Menon,
"Tive a oportunidade de

concerto na pátria de Franz
Lisz!_ assim que a situação
politica o permita. A sua

A O I r a' b a·1 h 'o, .

c o I e g as!
.A ACESC se reune hoje. Os assuntos pululam, t�

tos e tão importantes são êles. É preciso resolvê-los e

para isso, vamos ter reuniões semanais, conforme no�
assegurou o Presidente- I1mar Carvalho. São necessárias
c imprescindíveis 'f'ssas reuniões" mormente agora,
quando os ânimos dos colegas estão um tanto abalados
e a turma carece de um maior e mais íntimo contato.

Daí surgirá 'mais interesse e a ACESC terá, um a

um, os seu» problemas resolvidos, para alcançar o nível
. das de outros Estados,

A Associação possuí uma grande responsabilidade.
Como entidade ma cima, deve encabeçar as demais, den,
troo do nosso Estado. Deve ser exemplo. Deve primar por

-

uma bôa organízaçâ 1. Deve estar preparada para resol�
ver qualquer consulta, dirimir dúvidas, orientar, etc.

Dessa soma d(; responsabilidade resulta uma maior
soma de trabalho. E trabalho é o que não falta., Vamos a
êle, «olegas, de mangas arregaçadas.

N. SILVEIRA

vais de Franz Liszt em Bu

dal}est. Partiu para a ca

pital da Hungria em 6 de.Se
tembro de 1956 e regressou

agora, passando cinco me

ses como motorista da lega

ção' da India. Este períodJ

J abrange aventuras cheias de

., peripécias que o intérprete
entusiasmado de Franz Lis

zt nunca teria imaginado
quando partíu de Colónia.

Entre os 50 participantes
v'ind-o da Europa e do Ultra

mar figuravam como repre

.sentantes da Alemanha

Herbert Drechsel e' a pi��'
nista Elisabeth Bredel. "A

nossa chegada na 'Hungria
nin�uem tinha a menor

ideia de que estávamos nas

vésperas de uma revolu-

Despertou o mais vivo ín-jgem à Porto Alegre, pelo da Manhã" seria umprogrn
terêsse em todo o Estado O. éonvair da Cruzeiro do Sul ma de rádio.
concurso realizado pela Rá�1 o sr. DAGOBERTO WALDA No flagrante notamos o sr,

dia ,Guarujá,' sob o título I' RAICHE, operoso runcíoná- Wilmar Peixoto, da Agên
"QUe será Café da Manhã" cia do· Cruzeiro do Sul en

.ínterêssa êste manifestado rio do [ornal "A GAZETA' tregando a passagem ao fc

por centenas de concorrsn- e a stra, CLEUSA REGINA lizardo DAGOBERTO WAL_

tes, não só da Oapltal corno PÔ�TO, residente a rua Ge- DA RAICHE, sendo assistido
também dos mais Iongín, neral Bíttencourt, nesta Ca- pelo criador do programa,
quos municípios catar insn, pítal, com uma viagem de

I
radialista WALTER LINHA_

ses. ida e volta a Curitiba. A RES, aparecendo, em segun-

grande maioria dos concor_1 do plano, um funcionário
Realizada a apuração to. rentes respondeu correta.] daquela prestígíosa organiza

rarn _premiados; com a via mente _ dizendo' qUe "Café' ção, aeroviár�

'ianista transformada em motorista

nista alemão de renome,

Herbert Drechsel, de Co
conhecer quasi todo o pes-

soal da Embaixada da Uni-

Derrotado no interior
JANIO ACUSADO' DO INSUCESSO

SÃO PAULO, 15 (U P) '-, interior, favorecendo Com
A derrota do sltuacíonísmo Sua omissão, a vitória doo
estadual, no pleito realizado' candidatos a Prefeito, l'1eCO

domingo, em 58 municípios' nhacidaments, ademaristas"
do interior, está provocando I

protestos por parte de de NAO SE INTERESSA
'

putados sttuacionistaá, que Mais adiante, frisou o 31'

acusam o governador Jâníe Germinal Feijó: ,"O GoVer
Quadros como -responsávG. nador não se interessa pela
pele insucesso. luta eleitoral no interior,
Em declarações feitás à porque sua tática Política fl

imprensa, o deputado socía- compor-se com o prefeito e.

lista Germinal Feijó, íntran- leito, venha êle de que par

sísente defensor do sr. J'i- tido vier. Mas, pá nisso um

nio Quadros, disse: "O' Go grande êrro. Premido pelas
vernador do Estado, na ãn. circunstâncias, o prefeito a,

sia de dsrrctar eleitoralmen. demartsta poderá -jingir que

te o sr, Adernar de Barros
I
apoia o Govêrno, porém, na

nas próximas eleições

muni_j
primeira oportunidad;., o dei

cípaís desta Capital, abando- xará à margem, Para reter
nou seus companheiros do nar às hostes ademaristas".

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

lónia recebera em meados

do ano passado um convite
ão Indiana em Moscovo que seja ardentemente dar um.'para participar nos Festi
né�tes dias cr_ític?s veio pa-

ção". Drechsel dE!U v!Írios
concertos e trabalhou na, rá

dio até a noite de 23 de Ou

,tubro. Sentado ao piano ou

viou os primeiros tiroteios

durante a noite. Na manhã

seg",jnte já havia em fren

te do seu hotel metralhado

ras em posição..
Em companhia de vários

colegas estrangeiros o pia-

proteção diplomática e de

nista de Colónia conseguiu JACARTA, 15 (U P), - O elarou o sr. Soekarno 'que

Pôr-se a salvo num hotel na sr. Soekarno, presidente da tornaria pública, dentro de
" do."

Ilha de Margarida. Enquan- República da Indonésia e úo alguns dias, uma con'trapro-
_. _,_ �i1i}.:;;!..' mandante-chefe dps forças posta de constituição de um Supreendido, o diabo atirou com tudo e virou o

"_"I",nha ousadia foi consequencia direta to ao longe,se' ouviam tiros, ,/, tinteiro,' a tinta se ��palhou com.o umã fita vermelha sô-
_ü H armadas da Indonésia, pro- gabinete da "salvação na-

Do sentimento meu ao teu proprio valor; Drechsel tentava distrair'os clamará provàlvemente hoie ,cional", contraproposta que
bre ?s dua� listas. O -di_abo então -desapareceu. ..' .I'

E sem nada saber, fui talvez indiscreta hÓspedes tocando todo o seu o estado de sítio no Arquipé- levará em cont� o parecer Reconl1eçamos os nossOs pecados, mas regoZlJemo-

Nas respostas que fiz em tom consoládor. ....

repertório de Bach até Ra- lago _: informaram onte�l 'dos representantes dos vá-. ,n.os_ em. nOJsa salva��o em Crist-o. Mostremos nossa gra-

,�'1 á noite nos meios políticos. rios partidos e dais d�versas' tIdao. vlvendo por Aquêle que morreú por nós:
Que na lembranca fique esta 'lembrança ausente:

.

vel. Quand� a situação se
> . Perante uma delegação do organizações indonesianas.

De um poeta QLle um dia ao D-oeta escreveu, tornl)u dia a dia mais pre-
Sindicato da' Esquerda, dosll , Realmente, -o primeiro pr�

Sem nada mais querer que um brinqüedo in.ocente. cúria e finalmente lhe fal- EI;l1pregados nas Ferrovias j,eto do Pr.esidente Soekal�-_�I' r\ t
.

lriIl1 avam os meIOs para pagár que veio pedir ao chefe dOI no, de' incluir ministros co_
�'fada sabe:s tambem. de mim e quem sou eu;

. -' o hotel, Di'echsel ,recebeu Estado que mantenha a s�la! munistas no novo gabinete,
F entre versos floriu um sonho, uma Impressao I I

uma proposta da legação I proposta de um govêl'no de foi rejeitado por vários pa.'r-
De algo que se -viveu no mun,do da· ilusão I. . .

I-.---000--- da União Indiana que -lhe união nacional, compreenden tidos,
_

entre os quais os 'par-
. ,.

d do ministros comunistas, de- tidos relfgiosos.
ANIVERSÁRIOS ces, alto funclOnarIo ,os ofereceu u� lugar de moto.'

Correios e Telégrafos,' e. ris-;,a. Era esta' a única pos

lente de matemática dQ sibilidade de o colocar sob
Instituto de Educação

- sr. Rodolfo Geraldo

:da Rosa, pessoa

-- sr. Antonio Ramos,� fin�nciar O seu sustento em

grande- industrial resi'dente em !ta- Budapeste. Hei'bert Dr�ch-
mente relacionada em nossa jaí seI trocou o seu lugar a'l

'Capital piano contra o assento ao

volante de um- carro com a
•

J

Ferrei,ra chapa- C. D. No e:x:ercicio da
do sr; Ar.: sua nova profissão Dhec'nsel

mais de 9.000

sr. Irimar Zelli, cons

- sr. João Meirelles Ju- trlltor 'Oivil
;

,
- sra. Dalila

ra Budapost", declarou Dre

chsel. Quv.ndo a situação na

cidade acalmou, Drechssl atividade como motorista
../. I
acompanhou a esposa do valeu-lhe uma série de con-

Ministro da União Indiana vites para a União Indiana.
em Budapeste nas suas com I Sorridente, o jovem pianis
pras no centro da cidade. ta declara: "Desta vez vou

Como motorista Drechsel re-I como pianista e não ao vo

cebeu o ordenado apreciável lan _e de um, automovel de
de 700 marcos por mes. I diplomata" ...Em catorze de Janeiro Gottfried Reulen

IRMANDADE GREGO-ORTHODOXA S. NICOLAU
BDlTAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEI I\. GERAL EXTRAORDlNARIA
Picam cOllvocddos ·os sacias Ativos, socios remidos,

:oocios benemeritos. da Irmandade Grego Ortodoxo S.
Nicolau, para um�, Assembléia Geral Extraordinária
qUe 'se realisará 1".0 dia 17 do corrente, as 15 horas na

séde .do Clube 15 de Outubro, sito a Rua Alvaro de
Carv�.{lho, nesta cillade, afim de:

r,) Preencher "l.S vagas existentes nas. diversas ca-

tegorias de FOCÍOS,
b) Constituiçáo da· nova diretoria
�) Discussão c votação da reforma dos estatutos.
Flodallópolis, 14 de Março de 1957

Estefano Kotzias
Sócio Ativo
João Christakis
Sócio Ativo'

INDONÉSIA TERA,O ESTADO- DE SíTIO

PERDEU-SE
Gratifica-se a quem encontrou uma Carieira NaclO
nal de Habilitação, pertencente ao Sr. Walmor da
Silv; Medeiros.

Favor entrega!' na redação deste jornal.

VENDE-SE
J.aim� Câmara

com o sr. Enio Selva. Gentil no "Banco Inco".
I' _

.

Profissionais .. .-.

Cr$
200,00;
800,00;Firmas, Indívíduaís .. .. ..

Firmas coletívas .. . .
'
.. .. ., ...

com capital até Cr$ l.000.000,00. .. .. .. l.500,00;
com capital superíor a Cr$ l.000.000,00 .. 3.000,00;
Outrossim ficam convidadas as firmas coletivas re

gistradas a fazerem declaração atualízada de seu Capital,
para fins de cumprimento da Lei acima mencionada,

Pôrto Alegre, 17 de F'evere-iro de 1957.

Eng. Pedro Drügg
V1ce-Presidente

no ex�rcício da Presidencja

«No Cenáculo)

Com' a Bibliá· na I Mão
SÁEADO, 16 DE MARÇO

, E ê\e (Cristo) é a propiciação pelos noss,os pecados
e não som'''nte pelos nossos próprios, mas 'ainda pelos
do mundo inteiro. H,João 2:2). Le.r I Jão 1:1-10.

MARTINHO LUTERO contou a um amigo um dos
"eus son-hos. Sonhou que o diabo lhe mostrou uma lon

ga F�ta de seus pt;:I:?dos. O refoo.'mador leu-a com cuida
do e perguntou: ";:ão êstes todos os meus pecados?" O
ciabo respondeu: "N-ão", e mostrou-lhe outra lista.

Lutero concor!.lou que as listas estavam corretas,
mas perguntou outra vez: "São êstes todos os meus p'eca
tios?" O diabo afinuou-lhe 'que sim.

_

Rntão, Lutero .:!!amou: "Aqui está uma pena e tin
ta vermelha; você (>.S'ql1eceu da coisa mais importante I"
Pres'luroso e admirado po� haver esquecido algo, o

àiabo tomou a pena e Lutero comandou: "Escreva eom

ietras vermelhas s( bl'e as duas listas: O sangue de
Jesu� Cdsto, seu í:<'i1ho, nos purifica de todo o peca-

ORAÇÃO
Ó Deus. nós te agradecemos por que fomos remidos

e perdoados. Que olhemos para os nossos semelhan.tes.
como tu os vês e os perdoemos. QUe nos enxerguemos
como tu nos vês e busquemos o teu perdjio. Em nome do
Redentor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
.Que tGdos com quem eU tiver contato

11 prt'sença de Deus em mim!
FRIEilA MARTINI BUCHEN

hoje sintam

(Minnesota)

P-A R , I C I P A ç Ã O
JU! 10 DOIN VIEIRA

:e:

.
DE,TANIR O. VIEIRA

.têm o prazer de r-articipar aos seu's parentes e. pes
sôas de suas relaçõ€:-I de amizade o nas':!imento de seu

. "IllO Tulio, em 1} ào GOl'rente-, Na Matel'ni,dade "Dr. Gar
i as Coi'rêa' '; .

F.lorianópolts, 9 3-9<57.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Movimento:tdilorial CI��!L��a���,�!�qu�!,. �!!i�:p"J ·AREAS· TERRITORIA'IS
Cêrca de trinta países e', km2 e 2.510 mil km2; o Su- sociados que, dando prosseguimento à apresentação do

territórios possuem mais Congo Belga e a Argélia ciclo. E, dedicado aÔ cineasta norte-americano WILLIAM
de um �ilhão de quílôme- dão possui 2.506 mil kmã, o WYLER, será reaÚz'1da ao segunda reunião cinernatográ
tros quadrados de superfí- pouco mais de 2 milhões. En- fica, sábado, dia 16. no salão nobre do Instituto de' Edu
cie. Excetuada a União So- tre um milhão e 'menos de cação.; 'com ia.icio 8.5, 20 horas, quando será exibido o

viética, com seus 22.271 mil '

dois, milhões, situam-se a film« "A PRINCESA -E O PLEBEU"� interpretado por
km2, cinco possuem mais de Líbia, União Sul Africana, Gregory Peck e A��!."ey Hepburn, produzido e dlr igldo
5 milhões de km2: Canadá Etiópia, Angola é Egito, ês- por William WYler,
(9.961 mil km2), China con- te com um milhão redondo.

,

f) Clube, tambvm, avisa que será exigido a apre
tinental (9.700 mil km2), Mais cinco países ameri- sentvcão do iugresso social, referente ao ciclo E no 10-
Brasil (8.514 mil km2), Es- 'canos e a Groenlândia figu-' cal dá exibição do +ilme. , ,

'

tados Unidos
.

(7.828 m�l ram nos cálculos 'f?rnecid�s I' - ,

'

- - .,..

km2) e Austrália (7.704 mil pela UNESCO e divulgados

j
, . O .. Q,UE PENSA'Mkni2. Na área do penúltimo pelo, "Anuário Estatístlco .

,

.
"

'

.

não está incluido o Alasca, do Brasil "(IBGE) entre -'
-

�'"
�

(
,

d: 1.519 mil km2
..
A pop�la-' aquêles cuja .su�erfície ,.e�- ': -,� .

�
...

(.,çao .total dos seis paises cede 'de um .milhão de, quílô-
,

'

I ,� ,
,

--

meilcionad(ls, é calculada metros quadrados. São êles I
.: '=> '

.:=-

�
'-

em mais de bilião de habí- Argentina, México, Peru, I

�' )1 �r
tantes, vale dizer,' aproxí- Colombia e Bolívia. Na L -

madamente um têrço da po- "A'sia, mesmo desmembrada
pulação "terrestre. de alguns Estados, a I'ndia :

.

-

QúaP'o países e seis colô- con s-nua em segundo lugar,
nías do continente africano com 3.048 mil km2, enquan
formam entre os grandes to o Irã Saudí Arábia, a Re
territórios. A A'frica Oci- pública'da Mongólia e a ln
dental Francesa e a A'frica ídonêsia tem cêrca de um

Equatorial Francesa têm., �ilhão e meio de krnâ cada:
IrespectivalI).ente, 4'.743 mil um. !

J"' _
� .:" _ _ _ ...,..

A vibração e rapidez da época moderna exige
-

que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
, �existência. Uma roupa bem fe!ta Imperial Extra, evi
I'
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção

.

do vestuário masculino.
Estas famosas roupas, 'são de 'venda exclusiva

do Magazine Hoepck.

o SENHOR JA VIU a maravilhosa variedade dE

ternos de verão .recebldos pela liA MODELAR"?

/
\ '

O SENHOR JA SABIA que as con�el;,,,Jes mais fa-

mosas, as roupas mais bem acabadas e de elegância qua
si aue inexcedive! são as das, marcas "DUCAL",
"WOLLENS', "LA 8ALLE" e "CHESTER", cuja venda

é, estatisticamente, ;. maior do p�ís?-
Que mais de "7G% de Senadores e Deputados Fede-

1 ais vestem a roupa DUCAL?
Que essas marras são, agorª" exclusividade de "A

MODELAR"? �

o SENHOR JA SABIA que na liA MODELAR"
pode-se comprar urna bôa camisa esporte, por 'Cr$ ....
f'9,OO �. um terno de linho, por Cr$ 1.050,00 _: -uma boa

calça de linho por Ci:$ 420,00 e um paletó de schantung
por

.

Cr$ 280,00?

\

•

\ '

O SENHOR JA SABIA durante

O SENHOR JÁ SABIA que também em ",aletós, cal
ças e camisas esportes, em conjuntos Sarage&sy, e' tam
bém em artigos de praia, para homens e meninos, "A,
MODELAR" possúe agora, no 10 andar de seu Estabele.
elmento, uma enorme variedade e por prêços que na

verdade desafiam qualquer concorrência?

I

"

AÇEITE UMA SUGESTÃO
Ji'aça uma vísh.a, hoje mesmo, ao 10 andar de "A

MODELAR" e será atendido com a expontânea. cordiali
<ade que é alí uma característica tradicional.

, r-

Dentre os 3385 livros e das. Conquanto mais da vo que 290 livros tenham
folhetos editados no Bra- metade dos livros editados tido grandes tiragens, 'su
stl em 1955, as obras li- em 1955 (1.529 ou 56,4%) periores a 15.()00� exempla
terárias ocupam lugar ím- se classifique entre os de "res, e 22 dêles, supericres
portante, com ,752 títulos, pequenas -tiragens '(menos a 65.000 exemplares. Num
vindo logo a seguir as obras de 4.500 exemplares) e cêr-. total de 21,4 milhões de
de ciência sociais (640 tí- ' ca de u-m terço (872 ou .. exemplares d; livros edita

t�Ios), as de assuntos l::li-.'" 32;270 entre os de tiragens I dos, 12,2 milhões ,(57) cor

gIOS{)S ,(464), as 'de cien- medias (4.500 a, 15.000, responderam a títulos de
cias aplicadas (274), as de exemplares), é significati-! grandes' tiragens. '

geografia. histór-ia e bio- I '

,_

grafia (250) . e outras. De SINDICATO DOS �MPREGADOS NO_COMERCIO DE

acôrdo com a conceituação
' ,1< T..ORIANÓP9L1S

em uso entre nós- (ver FU!�DADO EM 10-1-1933

"Anuário Estatísti.c�", do E D I l,A LIBGE), foram classificadas '

\'
como folhe!os as publ-ica- O presidente' CIo Sindicato dos Empregados no Co-

: ções de 8 a 48 páginas e co- znércio de Elcr iauôpolis, 'no exercício de suas funções,
: \ mo livros às de 49 e mais "-Qnforn:e os Esta�lltos, 'convoca os senhores membros

i páginas. do Conselho Fiscal e demais associados, para em Assem
aleia Gera Ordinária, a realizar-se em sua sede, sita a

vua Trajano nO g ) o andar, nesta Capital, no próximo
dia �6 do corrente Ih, dezoito, (18) horas, c,om os seguiu- /

tes ohjetivos ; ,

LEITURÀ: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO RE
LATóRIO E BALANÇO FINANCEIRO DE 1956 E LEI
TURA E ÀPROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMEN
TÁRIA PARA O E>XERCíCIO'ÚE 1958.

..

A tiragem total dos 3385
livros e folhetos subiu, a
31.098.324 exemplares, re

sultando' numa média de
'-�.

'. '��;'_ a. de 9187 exemplares por ti-

� o
O \ tulo, Excluindo-se, porém,

(_� I
os folheto�, encont:amos""I

�
I para 2713 títulos editados

I, r,

#A . 21.393.861 exemplares, o
-

_),' ��': que mostra que a tiragem

�---..::' "I; média
......dos livros, em�ora

��""�__��"�'.JU' I menor que a do conjun-

I to,
foi bastante expressiva:

7.886 exemplares. Obtive-
BARBEI RO '/; ram as mais altas médias

1__ _ '.. (' , ) 'I as edições' sôbre os seguiu-
\, If'''''''�� '"�, C']W"�"!!)_<w Ml",� ",..,,:-;: I.

tes assuntos: Religião ....
_.----- (17.334 exemplares por tí-]"

P A R' , I ( I P A ç' A- O tulo) ; Filologia (10.865
exemplares)': Ciências pu
ras (10.288 exemplares). A
média das obras literárias
situou-se em 5.407 exempla-
res por título.

'

..

.

Destaca-se ainda ó movi-

Não havendo numero legal para funcionar a hora

aprazada, a reunião será instalada as dezenove (19) ho
Conselheiros e Associados presentes.

Florianópolis, 12 de março de 1957.
.

Paulo Malty - Presidente.

Granj'a Liberdade
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO.
.PARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA

ÇA'SEU P�DIDO POR CHEQUE,-VALE ou ORDEM DE
PAGAMENTO.

pINTOS DE 1 DIA - Cr$'10,OO.
_FRANGAS E OVOS.
RAÇA - NE"" HANSPHIRE e RHODS - "VER

NIS'
VACINADAS c.;ONTRA A NEW'CASTtE '

RUA 24 DE MP. 10 111 ou G. A. CARVALHO

Emprelo�
"1\-lOÇAS E RAPAZES"

�ECESSITAlV(.�R PARA AUXILIAR DE ESCRI
TóRIO COM PRÁECA. CURSO GINASIAL, E DATI
LOC'RAFIJ1.. CART.i�S DO PRóPRIO PUNHO' PARA
CACC:\. POSTAL, 2? FLORIANÓPOLIS, EXIGE-SE 'RE
FERÊNCIAS; ORDENADO"-.c�ICIAL CJ;$ 2.600,00.
----------------------------�----------------------._----------------------------------

1ge1o número apreciável de
livros com tiragens eleva-

JU! 10 DOIN VIEIRA
:e:

DE.TANIR O. VIEIRA
têm o prazer de rarticipar aos seus parentes e pes

sôas de suas relacões de amizade o naseimento de seu'

filho Tulio, em 5 dó corrente, nà Maternidade -r», Car
; os Corrêa' .

'Florianópüli-s, 9 3-957.

mento editorial brasilei,ro

Sabotadores
LONDRES, 15 (UP) - Anun
cia o "DaHy Express" que a.

,caba de s;er descoberta na
.

marinha mercante britânica
uma vasta rêde, apoiada p�...
los '?omunistas e com rami
ficacões. internacionais. O
objetivo des'sa rêde serÍo 'Ú

de fomentar motins e sabota
g·ens. A Scotland Yard teria
apreendido um 'vlel'dadeiro
"manual do agente secreto"
Segundo informa o "Daily
Express", 'Ü secretário geral
do Sindicato da Marinha Mer
cante. Tom Yates, declarou
que eSSe "manual" permit:a

.

aepliea 0S ato,g dJe .. sabotage,!p.
'recentemente praticados a

'ordo nÇl,vios britânicos.

,�
AVENTURAS DO�ZE�MUTRETA !'

','�'''''_'rJj<Ulíl-'
...

c

....

a.-I4f
...

O-M-E-D-iI5
....

,X-O-U--.... NAÓ .' DéVE .TGIl S/Do UMA
....--.....------'I.'-"'�\-,

,

,.".,...,
,

••.QUG,c.TOGASfitl·Dt5 UM i
� t(CIIARUrO VOADote.' PONTA DE CIGA�k!O IIOADO - FOIUM CIIA/Juro IL)ÂIAJ�... JANELA I .'

"-� I2A/
__

.,,' .71
/
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Paula Ram'os x Imbltuba
Florianópolis: Sábado, 16 de Março de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO,DIARIO DE S. CATARINA

P.manhã:
Na tarde de amanhã, no estádio' da Praia de Fora, voltarão a'defrontar-se os conjunlos do Paula Ramos e Imbltuba,.· Peto (am.2_

.

paQnalo E'sladual de Futebol de 1956.- Embora goleados ein Henrique Lage,' os paulaínos estão confianles em que saberão alcançar
'ar rehabUif�çãO para,;na prorrogação 'dividir com o campeão lagunense ,a honra. de en,lre.nlar o Ferroviário, um dos favoritos.'

�tt2±2���--��'�m������.�·� Q!23!t:2!�.
o

:: I Alimentação, adequada para des·
----------,

� � porlislas
"O consumo de calorias e que se formam no organís,

, \
�

.

de alimentos plásticos e mo durante o esfôrço mus,

reguladores da nutrição cular .

fa:t<ia muito nos diferentes Antes

esportes, em relação à sua

intensidade, duração, grâu
f.e treinamento e condições
climaténícas - observa o

Dr. José Quintín Olascoaga,
em artigo publicado no

"Boletin Azucarero Mexi

cano". do' último mês de
setembro,
'Em uma .hora de ativi-

Llgeíros
o

traços blográflcos
�� [rir �

o

a �e � iu rl�i �irl
,

dade esportiva, são gastas de glicose no' sangue (tre-
de 200 a 1.200 calorias, ou mores, suor" palidez, cãi
mais. Por exemplo: o con- bras, cansaço, exagerado,
':mInO de calorias vária de -'irritabilidade de caráter, e

300 a 600 calorias em uma outras perturbações) .

Abaixo damos alguns. tl·;1.! mento e tem 24 anos ..�. Americano de 56, em Mon- Corintians Paulista e é rica), na cabeça, Edgar hora de ciclismo, de 200 a .Nos períodos de descan-
ços biográficos dos Joga- (19-3-1933). '

' tevidéu. \ertence à Portu- paulista de nascimento, ten- voltou ao futebol . mineiro 1.2.00 calorias quando' se so que se alternam com os'
dores que estão empres- OLAVO MARTINS OLI· guêsa de Desportos e sa- do 28 anos (28-6:1928). Es- em 56. Brilhou -inténsamen- rema e de 480 a 500 calo- exercícios, devem ser con-

.

I VEIRA - .T'endo. o seu grou-sa e�ste· ano tricam- tá cotado para figurar co- te n-a excursão do seu clu-· d se c·oI'rem.-setetando seu concurso a se e-
. .

./ nas qnan o " sumidas quantidades mede-
ção brasilelira:,

<, "batismo" no "scratch" na- peão' brasileiro no selecío- mo titular no campeonato be, o .àm�rtca. �MineirÓ, à quilômetros. e meio por radas de açúcar ou de doce
.GILMAR DOS SANTOS cional no sul-americano ex- nado paulista. Craque COI.1.- de Lima. . 'Europa e brilhou também hora. Para simplificar os e limoriadas preparados com

NEVES - E' o goleliro tra de 56; quando foi re- 'sumado, Djalrna Santos tem JOSÉ SILVÉRIO, DE na sele-ção montanhesa que cálcuios dietéticos e., esta- água, .suco de limão ou su

considerado t.ítulalr 'da se- serva de Mamo,. o zaguei- a sua condição de titular SOUZA (EDGAR) -:- Após disputou o recente campeo- belecer regras fáceis de co de laranja, temperadas
lação de 57, como já o fô- ro do Coríntians voltá este assegurada/mais uma vez. 'uma temporada no Botafo- nato brasileiro. E' capixa- aprender e praticar,' diz-se com uma eolher de çúcar
ra na de 1956, na excur- ano à, seleção com maiores Tem 28 anos (27-2-19�'9) _,..fe· go, no 'campeonato de 55, ba de nascimento é tem 24

qUe os desportistas' neces- para cada copo de limona ..

são à Europa. Pertence P,,) méritos, inclusive com o é paulista de nascimento. em que teve como nota mar- anos (26 de agôsto de
'

.... , sitam ds, uma ração com- da, ou ipgerida uma xícara'
Coríntians Paulista, onde título de tricampeão. br�si- �WALDEMAR �ODRI-

,

cante o ponta-pé que rece-
I
1'§)32), sendo "calouro" no plementar de 500 caterias, de. café, em infusão Iige'i-

alcançou o estrelato. Parti- leiro, Olavo que é elemen- GUES MARTINS (ORECO) .beu de 'Leônidas (do Amé-] "scratch".Concluf amanhã). por hora de exercício fí- ra, mas bem açucarada.
cipou .do último certame lo de valor e de utilidade; - Éste alcançou o estrela- �-_........,p_,_""",.",•••",,,,,,.,,,••••-.,,,-.N-�._...,,.. sico intenso, mas é conve- Após tomar o suco e des-
sul-americano disputado .e':'.l' ,pois tanto atua na zaga

. to em sua própria terna - A' vibração e .rapídez da época moderna exígé ' niente saber escolher os

Mont�vidéu,' e, vem',de "in- central coma na lateral, é o Rio Grande do Sul ::'_.na que se perca o mínimo de tempo em todas as fases d� alimentos que levam aô or-

tegrar a seleção '�a:�lista I paulista de nascimento e defesa' do Internacional. existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, eví- '-

ganismo as calorias e a 'nu-
C d

.

I ta perda de tempo na escolha, comprai e confecção
que 'Ievantou o tr icampeo- conta 29 anos (9-11-1927). raque· a mais a ta cate- . criçâo que melhor conser--'" do . vestuário masculino.

_NILTON SANT0S goria, há muitos anos .vem . , Estas famosas roupas, são de venda' exclusiva vam a saude, e vigor, o en-
sendo assediado' ,por .clu- do Magazine Hoepck. tusiasmo, o equtlíbrlo do
.bes do Rio, � de'. S: P�ul<;l, -_...... .:...'..;;::--,--;.._-;;._�- -------�---�., "sietema nervoso' e a agi li-
mas s� 'agora deixou o"'Sul L]M B R A· N· DO,. dade· física e mental do;
� i�gressóu - no Corinti�ns desportista'S.Brasileiros e C.lülenõs O América "foi o iniciador
Paulista. E; 'júat.chamaIi" oficialmente éstiveram fren- dos Campeonaürs de bas�

técnico . Brandão para � nacional '-.e "'campeão pan- •

te a frente 19 vezes, tendo quetebol do' Riç, em 1915,égufpe nacaional, da qual é americano invicto no .cer- •
.'

-os' nossos sido derrotados bem como foi o prim�iro
. ta,me de 1956. no México.

,

apenas um� vez. Três ·pele- clube a' praticl:!r esse es-Oreêo:.::-que· é goo.cho de
d

.

jas terminaram empata· a;.;, pode.
nascimento! tem 24 anôs

o que dá um saldo apreciá-(i3-6�1932}.
ZóZIMO ALVES CALA-

vel 1)ar� os bràsileiros. Eis
os res'ultados:
1916 - Empate 1 x 1

1917 -:- Brasil 5 x O

1919 --Brasil 6 x O

19�0 - Brasil 1 x O

1922 - ,Empate 1. x 1

1937 - Brflsil 6 x 4

1942 - Brasil 6 x 1

.4

•
- m
c;2

��,�.--�----------��
•ATLETISHII·REn

nato l:irasil�eiro. Gi:lrr;�J

carioca)1o últímo. certame
l1acion:al, Nilton Sant,os não

pérded o �e� "'�a.rtaz" e foi

prontamente chamado. ,p_elo

é
Embora ausente 'aà seleçãopaulista' .�e nascimento �

tem 26 anos (22-8-930).
,

CARtas JOSE DE CAS.�
TILFÚ:> ...,_' Vet'el:anó d)s-'�e.'
leções' nacionais, tendo s-:�.,
do rés�r,va na,. -GÚP�"<lb Mun
do d.e. f950 é titulár na <:16

. .

1954" Castilho volta ao um veterano, integrante.

'�scratch". em condições d" 'Foi ref�rva na Copa, do

dLs,putiu' o pôsto com Gil- Mundo de 1950 e titular na

mar. Começou no juvenil de 1954, além de campeão

do mada e trarisferiu-se pan-american.o de' 1952. Nil-
.

1 '

ainda como mador' para o ton Santos pertence ao, Bo- ZANS - O médio ban-

Fluminense, onde sê proje- kafog_o desde 1948 e é ca- güense foi "scratchman"

Itou como craque de alta C'l' ,-doca de nasçimento, te.ndo I pela primeira vez, como

tegoria na posição. Castilho
t 31 a�os (16-5-1925).

_, 'I a�ador, em 195�; n�s Olim
é carioca e tem' 29 anos PAULO·RIBEIRO DE piadas de Helsmqul. E co

(27-11-27). E' campeão pau.
ALMEIDA (PÀULINHQ) mo profissional em 1955,

americano de '1952. '-. Mais umá v'ez Paulinho enfrentando os chilenos e

HIDERALDO LUíS BE· integra a seleção_ nacional os paraguaios nas . Copas
. como suplente de 'DJ'alma "O'Higgrns" e.. ,"OsvaldoLINI - O capitão da equ.ipe

vascaína, campeã de 1956, Santo�. Um 'suplente) aliás, Cruz"., Tornou-se figura
'chegou afinal, com justi.. da mesma qtegoria que o óbrigat6ria .

d�pois . <iisso,

ça ao selecionado bl�asilei- titular, pois qUe em �ver- tendo, inclusive;, integrado
h dade o za!!ueiro do Va�·co a seleção no.. "·giro" pela1'0. T.eve uma rcampan. a �

brilhante no certame· ca- da Gama' é um craque na. Euro,pa em 56, mas em

rioca, brillhou 'no quadro posição. Paulínho, q\le já campeon�tQ sul-americano

c'ruzmaltino' no 'interior e tem participa�d:o de outras

I
fará agóra .

a sua estréia.

seleções b-rasileira's, é ga'�' Zózimo pertence ao Banguintegrando, o seleG-ionado ..

metropo.Jitano' no último cho de nascimento e alcan· desde juvenil, é baiano de
, \ I

jôgo, sem treino de. con)ún- ço,u o estrelato no Interna- na�cimento e tem 24 anos

to, foi úma figura 'destaca- donal de Pôrto Alegre, de 19-6-1932).'
da. Belini é "paulilsta d� onde 'veio para o Vasco em' ROBERTÓ BELANGERO

nasdmento e tem 26 anos 54. T'em 24 anos; em véspe·
I
- Outro "scratchman" na�

, I"
(21,6-30), ,serido de Se no.' ras de 25, .pois nasceu � 15 _cionaI :'batizado" no Sul�

de abril de 1932. ' Amerkano extra de Monte-
DJALMA DOS SANTOS' vidéu. Roberto volta à se

Outro . veterano do leção após as s6lidas, "peí?:.
"scratch" nacional. Tomou formances", cumpridas no

-

conta da 'posição desde ó campElOnatp' brasileiro jáseleçãó na

tal' ainda qué é o lI)1ais pe

sa,do jO'gado.r·
-

da ' equipe
84,500 kg.
ÉDISO�

,

DOS SANTOe.
...2... Estreou na

Copa Os�aldo em
Pau-Americano de 52, ,.ten� que no certame paulista es

do atuado na Copa do Mun- têve afastado largo tempo
do de 54 e rio último Sul- ' por contusão. Pertence ao

.

,

Cruz

Assunçao, no ano passad�,
e atuoü- nos amistosos jn-

do treinamento e

das competições devem ser

ingeridos sucos, doces; açú
cares, melou Infusão de
chá ou café com açúcar, a

fim de manter .norrnal
r

a

quantidade ",de glicose no.

sangue e no fígado duran
te o exercício, e para que'
não apareçam as anoma

lias decorrentes da baixa

trittvo, de açúcares solú
veis de _fácil digestão e ab- .

As subst�ncias ma-is úteis,

cansar'recostado ou senta

do, o desportista fará uma

ref�ição maior, com ali
méntos -maís consistentes e

mais ricos -em ,proteínas {
graxas,' adicionando sem-

. pre um pastelão de queijo,
de ovo ou de carne.

_Para que· 'a alimentação
complementár c�ll1tenha

para os dtsportistas são as. quantidades 'Cónvenientes de
seguintes: a. �licose da� proteínas de alto valor'nu-
frutas e a sacarose d.eriva
da da cana, usadas _em do-

* * * ces, suc'os de frutas e" re- ,sorção, de vitaminas' e mi-

O 'Amé ri'c a" do Rio, a
frescos preparados co� suo' 'ner,ais para t:_egu·lar. as'

pr.iricípio esteve para se
cós e açúcar, porque são funções da nutrição; é

chamar Praia FO.
rm()�a ,F.C., I a�S(}rvido� com �rande ra- aconsel�ável 'a ingestão;

depois Rio F.C., mas aca- pldez e ajudam a map.ter preferencialmente, de �ar ..

bou sendo América F.C., ,norma-I',a glucos�e �o sangue p.es frescas ou de conserva,
pOl' propo'sta dó fundador e

i! nos mlÍsculos; as. proteí- queijo, leite, frutas !rescas"
sócio n'. 1 Alfredo Koehler. llas da carne, do queijo, . doces, mat!_teiga, chocolate,

* * * do ovo, e do leite, pelas al- . água e sal.
r

Os alimen to.'3

Corintians e São Paulo, o tas proporções que têm de fritos devem ser abolidos, e

.s:lássico paulista, já f.oi amirlO-ácidos e.ssenciais, in· reduzid9s ao mínimo pães
disputad'Ü 49 vezes, tendo dispensáveis !to desenvo]- e omeletes, a farinha .ou' o

as cOl'intianos alcançado 19 vimento, à defesa contra in- milho, daudo-se preferência
triunfos contra 18 dos sam- fecções e à formação dl' aos refrescos preparados
paulinos. Registraram-se 1� músculos normais; as \fita-' com sucos de frutas as.. li.

.

empates. ,minas, e�pecialmente a vi-, monadas engarrafadas".
..

* oi ... tamina "A" as 't
. '!" .

�
;fi' " VI ammas (D R

.

t "B !1 A' - a eVlS a rasu çu-
Coube ao Fluminense a do gru!>,o' "B" e a vitami-

careiro")
na '.'C", porque aumentam
as resistências contra as

infecções, e os �inerais
, � -

'

enh·e os quais ocupam um

lugar de preferência, o cál
cio � o fósforo, que atuam
como estimulantes dos mÚs
culos e do sistema nervoso;
o sódio, que. contrabalança
a �ção -de algumas substân
cias ácidas produzidas ou
l'-ante o exercício; e 'a água
para compensar 'RS perdas
pela transpiração' e par-a
facilitar a eliminação dos
resíduos do metabolismo

1945 - Brasil 1 x O

1946 - Brasil 5 x 1
, 1949 � Brasil 2 x 1

1952 - Bra_sil 3 x O
'

195? - 'Brasil 3 x 2

1954 - Brasil 2 x O

1954 - Brasil 1 x O

·1955 -:- Brasil 1. x 'I

1955 -,- Brasil 2 x 1

1956 - Chile 4 x _l
1956 .:_ Brasil 2 x 1

1957 � Brasil 4 x 2

I?rimazia de ser o primeiro
tl'i-campeão de futebol no ---__--------

Brasil; no amadorismo e no

profissionalismo.

Granja Lib'er�ade
A AVICULTUHA É FÁCIL E LUCRATIVA
,NÃO PÊRCA TEMPO.
PARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA

ÇA SEU P�DIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE
PAGAMENTO..

-

.

PINTOS DE 1 'DIA - Cr$ 10,00.
-- FRANGAS 'E OVQS. _

RAÇA - NElA' HANSPHIR� e RHObS
NIS'

VACINADAS CONTRA A NEW CASTLE
RUA 24 DE MP.IQ 111 ou G. A. CARVALHO

Vende-se
I .

"V�R- Uma sala
-

de jantàr um

quarto de
�
casal e um .1e

solte.iro. Tratar na /' rua

Hermann Blumenau 17, daõ
9 às 11 horas.

ternacaionais seguintes con

trá jtalianos" tchecos, uru·
,

gua ios e argentinos. . Está

firme na' posição (zaguei·
1'0 central) e deverá bri

lhai' em Lima, tendo atua

do com d�staque na equi
pe carioca, v!ce-campeã
brasileira de 57.: Édison,
que '�erten(le

' 'f" __ -_ _ _

.:I;-·��(����;;�·;';;;'�;�"��.·T_·;W..�.e,�·1 :::â:::�:!;ue :�:;:�::!�
.

'A alimentação, comple.

A ACESC d b h
mental' dos desportistas de ..

I:_ convoca to OS OS seus mem ros para uma reUnlao, Ole, as i ve m p..dominantemente

i J 7 horas, na 'Uádio Diário da, Manhã,;a fi-rt de Iralar de assuntos de gran� I :�:�l�:�etá� b�::sco�� 'l���� raP;�o��l��-:eeq:::a�asa pa'

'I
--

d
•

I
A se' da I sse

.

I e queijo, para compensar a Tratar a Rlla Silva' Jar-

I .

.

.

e In eres. c a. I

.

'

, , '., , .I� acu�ulação �o� �dd�s ,.(es-, ,dim 221 ll_e)o __

••••••• ••••••••••••••••••••••••••••11 :peclalmen e o aCIdo látlco) 1.3149." "

- .

." I .

CASA
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soçiedade Carbobilera Próspera, S. A.c
(

BALANCO GERAL EM 31 DE DEZEMB}tO DE 1956
-.

A T I V o
1.100 "- FIXO

1.101 - Imove's , ..•............................

1.102 - Equipamentos [Instalalções .

1. J 03 ---:- Pesquizàs de Carvão '
..

1.104 '- Moveis e Utensílios .

,1.105 --:- Veiculo�' � ..

1.107 ____.,_ Horto F'orestal .

1.108 - Pesquízas e Lavra de Carvão : .

,

1. 200 - HEALlZAVEL A PRAZO LONGO
1.202 -Enxofre Nacional Ltda. c/ quótas .

1.203 - Força e Luz de Cresciuma S.A. c/Ações ..

1. :>04 - Companhia Siderurgica Naciona.l c/Ações ..
1.205 -'- 'I'ítulos da Divida Publica �

1,206 - Força_e Luz de oresciuma S.A. c/Mpvimento
1.208 - Cauçac. . '-.' ..................••

1. 209 - Carbon 'fera Içara Ltda. . .

1. gOO - 'REALlZAVEL A PRAZO CURTO
1. :;>,01 - Almoxarifado .

L 30� - Carvão (Estoque) : .

1.303 - Coque .- .

1.304 - Contas Correntes .

3.1.57 - Serviço Social da Inds. (Armazem) .

3.161 - Serviço �;ôcial da Inds, (Medicamentos) ..

1.400 - mSPONIVEL
1 ,101 - Caixa ,',. o •••• , ••••••••••••••").; ••••••

1. 402 - Banco !r-d. Comercio de Sta. Catarina .

1. ·!O2 - Banco Ind. e Comercio do Sul S.A. . .

1.500 - R.I!.SULTADOS PENDENTES ,:
1. !":01 - Contas Supensas a Classificar .

1. 502 - Deposltv s Judícíats .......•.........•..

1 Jí04 - Obras em Execução .

1.505 - Pesquízxs de Carvão em Andamento. ',' .

1. ;í08 - Estude em. Ferrêo Prospera-L, Batista ..

1.509 - Depos itos e Despesas o/Importação , .....

1.600 - COMPENSA'ÇAO .'
1. GOl - Ações �'aueionadas : .

1. ,,02 - Ohrigações de Guerra' .

PASSIVO

'2.100 - NAO EXIGIVEL
2.101 - Capital ..

' ;:...; '.' .

2.1.02 - Fundo :.13 Reserva Legal, ...•............
2.103 - Fundo r'e' Reserva .Especíal .

2,104 - Fundo dE' Benef iciência dos Operados ..

2.105 '- Fundo (�.e Duvidosos .'
2.106 ---:- Fundo de Depreciação .; ..........•...

,
.•

" 2.100 - EXIGIVEL A PRAZO CURTO
2.,103 - Contas Correntes ..

. 2. LI04 - Ohrígaçóes a Pagar --: ............•..
2.405 - Garantia de Ferramentas : .

2. 'l06 ._ Salarios � Pagar .............•...•••. ;

2.500 - I!ESULTADOS PENDENTES
I

2.501 __l Contas Suspensas a Classificar .

2. 502 .� Salaríos Não Reclamados .

2.'300 - COMPENSAÇÃO'
2. GOl - Caução da Diretoria .

2.302.- 'I'itulos de Terceiros .

10,,000 - LUCROS E PERDAS
3.202 - Gí'atific:lção à Diretoria .

10.001 - Resultado de Exercicios
'

•. ;-
'

.

Criciuma, 31. de Dezembro de 1956

'L el. };dm�nri.1 Macedo íloares e Silva

Presidente

S. de Rezende Corrêa

Diretor Comercial

Confere com o original
S. de Rezende '.Corrêa

Diretor Comercial .

Eng. Mario Balsini

Diretor Técnico

SOCIÉDADE CARBONíFERA PRÓSPERA, S. A.
Demonstração da Conta "10 ..000 Lucros e Perdas" em

3142-1956
DÉBITO

1.303�- COQlJE : .....•.. � .

3.150 - ASSIST.I1:NCIA SOCJAL ..

� � : .

3.:200 - GASTU(�. GERAIS .: .

3.�'80 ...:_ RENDAS e DESPESAS FINANCEIRAS .

3.41)0 - A.GENTES, : .

3.450 - DESPESAS DO CUSTEIO INDUSTRIAL ..

3. ;;20 - SERVWO- DE VIGILÂNCIA : .. :
3.!"60 - SERVJÇ ,] DE SONJJAGEM ; .

3.350 - ESCRITO'RIO TEPNICQ ......•
,

.

3.580 - ZELADORIA : ' .

3.720 � DESMONTE EMPREITADO , �
.

2.)03 - FUNDO DE RESERVA ESPECIAL .

2.102 - FUNDO DF RESERVA LEGAL � .

2 .105 �,FUNDO DE DUVIDOSOS .

2. J 06 - FUNDO DE DEPRECIAÇÃO .

3.::'02 - GRATIFICAÇÃO À DIRETORIA .

10.101 - RESULTADO DE EXERCICIOS .

C R É -D I T O

1.?-02 -'-- CARVÃ.O (estoque)
.

3.2�0 - INDENISAÇÃO DE ROYALTY .

3.?80 - RENDAS, E DESPESAS FINANCEIRAS .

3.500,,_:.·
.. VENDAS .......•........................

2. ')01 ._ PREV. o/RESERVA DE DEPRECIAÇÃO ..

. �O. f\'ó7 - SALDOS DE 0/ DE CUSTEIO .

/

Criciu�na, 31 de Dezembro de 1956
Gel. KJmundo Macedo Soares e Silva

Presidente )

Eng. I"'mael Coelhõ de Sousa
•

Vice-Presidente
.

Eng. l\f;trio Balsini-,
.

Diretor Técnico
Sesostris de Rezende C�rêa

Diretor Comercial
Wilso,n ·Barata
Contador Reg. CRC SC,-0066

Sonfere com o original
S. de Rtzende Corrêa

Diretor Comercial

SEMENTESDE HORTALlCAS_E FLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DA DINAMARCA

DEPÓSITO E ESCRITÓRIO�
Ruo ESleves, Junior. 58
FLORIANÓPOLI�
SANTA CATARINA

SEMENTES NOVAS E GARANTIDAS - PLANTAS 'F�UT FERAS, ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC ..
,

TUDO PARA A HORTA, POMAR OU JARDIM". EXIJA ESTÁ MARCA "G. A. CARVALHO".

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

Riels: Bohr .graéiado
"PrêmioHátomos para a' paz"

Receberá- medalha de ouro e' 75 mil dólares por saas'coo ..

tribuíçõel ao emprego de energia nuclear em fios p�ciiicos
Nova Iorque, 16 (U. P.) no campo de Teoria das 'Ra- i sivame�te à Fisica .Nuc}ear

I
d.itos / q�e. �isitaram o ins

- o professor Niels Bohr; diações Atômicas. Em 19131 e propos uma teoria sobre tituto dír-igído por Bohr em

da Dinamarca, foi hoje es- publicou uma serie de do- a reação nuclear que inter- Copenhague estão incluidos

colhido' ganhador do primei- cumentos explicando o fenô- pretou eflcazmente os expe- 158 dos. principais cientis

.ro Prêmio Atomos Para a meno das radiações e ofere- rimentos de Enrico Fermi e tas do mundo, representan
Paz, no valor de 75 mil do- cendo um conceito sôbre a outros sôbre a interação en- do 27 países da Europa;
lares. estrutra do átomo diverso tre os neutros e os -nucleos Asia,' Amértca do Norte,

O físico nuclear de 7J das idéias correntes, da Fi- dos átomos. America do Sul e Austrá-

anos foi escolhido por una- sica Clássica, os quais se Durante uma visita aos lia.
nimidade dentre 75 candí- tornaram o alicerce teórico Estados. Unidos, em 1939, Em 1955, quando o govêr
datos representando 23 paí-, da ciência" da espectrosco- Bohr contribuiu para a com no dinamarquês estabeleceu

ses do mundo inteiro. pia e criaram uma nova era preensão das observações uma Comissão de Energia
O prêmio foi criado em para as pesquisas atômi- por Otto Hahn e Lase Mei- Atômica, para estudar o

memória de Henry Ford, e caso O seu Prêmio Nobel de tner, identificar' o isótopo uso de energia nuclear em

seu filho Edsel Ford, aten- Fisica, de' 1922, foi outorga- assim desintegrado como fins cientificos e Industrl-
dendo 110 apêlo feito pelo do por êsse trabalho. urânio U-235. ais,' Bohr foi nomeado seu

presidente Eisenhower em Em 1936 dedicou-se exclu Desde 1945� entre os eru- presidente.
1955, em Genebra, no senti-
do de se desenvolverem es

forços para desenvolver o

ernprêgo ria energia atômi
'ca em fins pacíficos. .

O prêmio foi anunciado
por James R. Killan Jr., pre

29.347,30 sidente do Instituto de Tec-
3.509,70, ,_- 32.857,00 nologia de Massachussetts

(MIT) e presidente do Co-

'I
'

mítê de Tutela do Prêmio '

212.700,00 Atomico para á 'Paz.
"

"Bohr .virá ãos �stados
234.305,50 Unidos, com sua espôsa pa-

1.470� 164,50 1'.704.470,00, ra receber o prêmio em ceri
mônias durante esta prima-

.
Cr$ �4 .458.909,40' jvera, 'informou Killan. 'Re

ceberá um medalhão de ou

ro e 75 mil dolares "por
SUas muitas contribuições
destacadas para a ciência-e

o WilsCin Barata a humanidade durante uma
Contador Reg. CRê SC. - 0066 vida inteira dedicada a tra

balhos na F'isica",
Bohr ganhou o Prêmio

Nobel de F'isica em 1922 por

.

Necessita-se de alugar OH

seu trabalho teórico básico comprar um� casa de alve
sôbre a estrutura do âto- naria situada nesta cida-

70,70 mo e eontribuições para o de, na parte da ilha, de
1.104.453,50 esclarecimento dos conceí-
5.236.875,60 tos da Fisica Quântica. valor médio. Tratar pelo
2.956.204,00 I Desde 1920, Bohr têm si- telefone n? 3829 ou na rua

49.054,50 I do do Instituto de Fisica Conselheiro Mafra,' 180. -
.

32.008.410,00 Teórica de Copenhague, o Ftorianõpolís.
222.316,90 qual foi fundado por inicia-
62.480,60 tiva sua. Sua 'equipe inclui
160.702,70 fisicos de primeiro plano de
522.'460,30 .quase tôdas as partes do

12.250.007,00 mu-ido.
199.826,80 Nascido em Copenha�é,

... 199.826,80 Bohr foi para à Inglaterra
81.424,30 em 1912 para 'trabalhar com

1.253.828,00 Ernest Rutherford, na Uni-
234.305,50 ver.;;idade de Manchester,

2.027.324,80

., ......,": ,'_.' '•....•
' �:
..

' fi
.. " ','.'� j','. '. i.' _,."'. , .. _.,,'., :�,,: -_, ., li .

• II - � �
__ .. ..,.,,.,. -,

..

� ,__:_ '\·:.:...-t_��.u_j� ....·_·")_., ...._- .• '·:::- ....�_:�•.

-

-_,_.

8 .llis� � �01,7ú
18.054.861,.30
7 .369.4�5,70
835.237,40

2. 842 .272,60
1.422.768,20
á04. 715,�0 39.511.512,90

150.000,00
342.000,00
50.000,00

.

202.512,40
2.381.977,00

1.500,00
82.858,90 3.210.848,30

v s r eí o: Mercado Púhllc o

.Ra',cão instalado bem .11"

c e n t r o (P o r ta.' d Ll meio
',""

10.585.442,20
16.206.928,80

24.114,30
8,142.434,60
277 .874,90

; .

245.942,40 35.482.737,20

235.441,30
, 3 ..903.318,80

714,90 4.139.475,00

348.438�60
15.302,00

3 ;.211.121,10
3.103.452,80
194.871,50

5.028.441,00 11.9_01. 627,00

180.000,00
32.700,00 2Í2.700,00

94.458.909,40
60.000.000,00
1.396.378,00
943.042,20
95.716,40
136.330,50 '

5.664.277,4068.235.744,51}

22.169.600,10
775.846,10
71.295,80

1.256.395,9024.273.137,90

. 180.000,00
32.700,00

Eng. Ismael Coelho de S9usa

':iee-Presidente

'Y"'_
---

com
I

o

Uma das tendencias mais dificieis de acompa

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

-<;

Porque não deixe este cuidad€> aos expecialistas
-

das famosas -

roupas Imperial Extra? Siga seu corte

e padrões e estará bem vestido e na moda.
,

Magazine Hoepcke, únicos distribuidores

Casa -?

__...............J'I-------.

- A floresta -;i;�ifi;f:
fonte industrial; solo fer-,
til; terreno valorizado; pro- ; SERVI'ÇO DE FILMES-DA
teção de mananciais, defê- I DIRETORIA DE CULTURA
sa contra. a erosão.; garan-I Continua em pleno fun'cio
tia de abastecimento do ma-

.

namento e ao inteiro dispôr
terial lenhoso' necessarlO de tôdas as Entidades inte
ao conforto, à' economia e à ressadas o Se�viço de Fil-
sobrevivência do Homem. m�s. Culturais.

�r
'o

I....·····�······································.··�··�••••••••I
. .

:: "
' .

.

. I'
. \.

'"
(

.'

IJoão Vieira a Cia Ltda.1
: - Ii RUA SANTOS SARAIVA, 250 :
:

CASA ESP�CIALIZADA c. P., N. 20 ....:... TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA:.
EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORr5jFREIOS E MOLAS ESTREITO.- FLORiANóPO_LIS CHEVROLET -' DODGE

SANTA CATARINÃ . :
I
••

i
� .

AFAMADof"PISTõES MAHLÊ"I•
•

MOTORES I
REVENDEDORES i

I
•••••••••••••••••••••••0••••••••••••••••••••••••••••••�

,
. '. '\ . .'

.

, .
:

.

Cr$ 58.569.572,00

6.792.082,90
14.373,30

409.205,5Ó
49.360.561,20
1. 601. 454,10
391.895,00

Cr$ 58.569.572,00

'1- -r-7.,:,
.:,j ......

-, ·IDISTRIBUlDORES
.

DOS

PISTÕES PARA QUALQUER . TIPO
.

DE

VENDE-SE DESCONTOS ,ESPECIAIS � PARA
VE�DE-SE UMA "BOA CA�A, TODA DE ALVE· O mais antigo diá�io

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, N.A Santa Catarina.
tJ-KMAT0S ,ARf:AS,N°.·51LA TR�1.1A. ,EM"BIGUA .... " " ..

'lJ. .COM O SR. ARrSTIDES BOR,BA.
--<:y. ',' _-'

.

.�.

o ESTADO·

Na Diretoria de Cultura,
sncontra-se um catálogo
dos filmes -que se pudem
obter para exibição.'
Em' 10éaJidad,es servida�

pela T'ransporte Aéreo Ca
tarinensê o serviço de trans
pOl'te é feito'graciosamente;

.

por 'gentil c·ooperação da,
Empl·êsa.

CASAMENTOS - BATISA·

DOS - FESTAS - CA· _

FÉS - BARES - QUIOS-
QUES

Façam seus_ pedidos d(>

PASTÉIS "PAULISTAS",
de carne com azeitona, .ca·
marão com palmito, de t!ô·

co, ,de -banana, etc., pelo
telefone nO 3829 ou no Ca ..

fé Primor, à rua Felipe
Schmidt, 60 - Florianó •

-polis. O melhor pastel da

cidade!

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

ARl\lAZm-- '-.,

Vende-se um, com ótilita .

freguezia, sita à rua Bo
caiuva 73.

_

Preço de ocasião. Tratar
no mesmo.

FORD 1950,

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

,. 'r�·aJar. .ao Rua Co
1'0 Mafra, 33,'

5

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. 'vATARINII

______________________'

------�--_r----------------�------'---------------------------------

.l{esidência:
Rua: General Bittencoun

im.
Telefone: 2.693.

DR. JÚLIO DOIN
VIEffiA
MÉDICO

��PECIALISTA EM OLHOS
)UVIDOS, N;'RIZ E 3ARGANTA
rRATAMENTO E OPERAÇõE�
,ntra-Vermelho - Nebnli.zaçáo-

Ultra-Som
:,'!'::atallllento de slnullte leD,

operação) ,

Anglo-r,etln"sc;)pia -- Receita dt'

Gculos - Model'ne. "quipament"
10 Oto-Rinolaringoloe1a (ÍlnlCL

no Estado,),
'

Horãrio das 9 às 1Z hora. f

las 16 às 18 horas .

Consultório: - Rua Vitor Mel
reles 22 - Fone 2676.
Ices. - Rua São Jorr. 10 -'

Fo-ne 24 21.

,Quaisquer tipos para entrega imediata _' Completos Com
motores DIESEL "PENTA",' partida elétrica' '_ radiator -

filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com- flange elastica á Alternador de voltagem -
trifásicos 220 Volts com excitador _, 4-, cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona
mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE A,cordeon3- SAN T A C,A T A R I N A Vende-s" d'c um acor eon

MACHADO & Cia. SIA Gomércio e Agencias Itariano marca "Bolero".

Rua Saldanha Marinho, 2 -,- Enderêço telg: "P R I M U S'� Ver e tratar com .Sebas-

Cx_. Postál:_37 - Fone 3362 -'--- FLORIANÓPOLIS' I tião Vieira no Banco Inca.

!§jrbJ@êr'#Jêêêr=Jêêêêêêr#lêêêr#Jêe I ou na Rua RuY Ba�bos� 93.

Deparlamenlo de Saúde Pública �-------

P 1 \n� : � s

D dE�:; � ,��� c i a s Viage'm- com ,segarilDI!8
.\DMINISTRAÇAO

Y

Redação e Oficinas, à rua Con- 23 - sábado (tarde) Sto. 'Antonio R. Flp. Schm idt, 43

;

, -

e rapl-dezwheiro Mafra, n, 160 Tel. S022 24 - domingo Sto. António R. Flp. Schmidt, 43

_ ex. Postal.l3.9. 30 - sábado {tarde) " Catarinense "Rua T'rajano
Diretor: RUBENS A. RAMOS • 31 - domingo '.

, Catarmense Rua Trajano 80 ROS. CONFal:rfAVEIS MICRO-ONIBUS DO
Gerente: �g���gos F. D. O serviço noturno será efetuado pelas 'Farmácias

--

'BIPIDO� "SOL,.,B-BISILB'II'-O' .....Representantlol: sto. Antonio e Noturna, :situada,s às ruas Felipe Schmidt, "

'Representllçõe" A. S. Lara. 43 T' FI
.

ó li
'

Ltda
e rajano. lo orlaD po • - Itala{ - Joinville - Curitiba

u' S d n t '0 �o E S T R E I TO' -, ��== --� '_
.

,,1..:1 ena or "an as... - u _ '�1 ;� � _� &'�ii �.'�, ...� t::
andar. 3,17 e 31'- domingo FarmácIa DO CANTO R., Ce!. P. Demoro AgeAncI i\ul&\Deoa

_._.o!l.__
.

d
Tel.: 22·6924 -, RIo do Janeir-:> 10 e 24 _ domingo INDIANA R. 24 de Maio, 895 a.,.. oro elqwns 8

Rua 16 de Novembro 228 :'0 • Rua Tentnte'&:'8iIv
ndar Rala 612 _ São Paul" Oserviço noturJ;lO s'erá efetuadó pelas Farm_ácias DO lI. ,e U'"

Assina�ura8 anuy.l .• Cr$ 300,00 CANTO e INDIAN_A, situadas às ruas CeI. Pedro Demoro,
Vend'l &vulasa .••• ,. Cr$' 1,00 1.627 e 24 de Maio, 895.

Anúncio mediante contráto. A presente tabela não poderá ser. alterada. sem pré- ·iíííitli�'�i'��§.�:���!!�"���...-1�������!!!!!!!�����
,Os originais, _

mesmo não pu-
.

-=
-

-; �

blicados" não serão devolvido� via autorização dêste Departamento.
A direção não se resp-onsabiliza LUIZ OSVALDO d�ACAMPORA

pelos conceitos emitidos nos 'ar- Inspetor de Farmácia
tigos assinados.

INFUh"•••._;Oll:S Ul'EI8
O leitC"r encontraC'á: nesta co

luna" informações que n,;;cessita
diàriamente e dv imediato,:
ORNAIS T(;Jefu:le

O li:stado .•• , ...•••... I' '8.022
A Gazeta •..•...••••.••• 2.6511
Diário :.In Tr.,rde .••••..• 8.579

Imprense Ofj.ci'.ll •...•..• Z.68P
HOSPITAllO

•

Carida�:
I Provedor) .

'

'......... 2.&14
tPortaria) ,.'.. 2.08(1,
Nerêu Ramos............ 8.83>11
11ilitar _

, a.11í7�
tião Sebhatiao (Casa de

Saúde--} ...-::- .... _...... 3.1511
MlIter:lidade Doutór Cu-
los Corr�a _., I.IZ1

CHAMADOS 'UIl.

GENTdESB· " 810 A Delegacia Florestal Regio,naJ,
CorI\o e ombell'Oll. . .. o. ,o -

Serviço Luz (Raclama- no sentido de 'cuibir, ao màximo pos·
ções) ••................ 2.404 '1

.

d d b d 'd f'
Palicia (Sala Comissário.. 2.038 hve, as queIma as e erru a_ as e mato; a 1m de impe·
Polícia (Gab.['elegado) .. 2.694 dir os d�íilSstrOS()s efeitos econômicos e ecológi_cos que

C����::'�T�: acarretam tais práticas, torna público e chama a :l.te.:;�ão
TAC ,,_700 de todos os proprietários de terras e lav»'ldores em ge-
;ruzeiro ao Sul .•• '0···· 2.600 tal, para a exigência do cu:mprimento do Código Flores-
Panair ......•...... :.... I 558
Varig z:a21í tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
Lóide Aéreo •......••..• 2.402 QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Rekl ....• . • . . • • . . • • • • • .• 2.&'7'7

N h
. ,.

Scandinavaa •••••••.... 2.3M en um 9ropnetarlO de terras ou' lavrador poderá

��'r.Tt�� .,.: .• ' z.o21
'rroceder qUefrnada ou 'derrubada de mato- sem solicitar,

M�gestie , ,............... 2j!76 om antecedência, a necessária licehça da autoridade

Metropol '3.141, florestal competente; -,cQl_1forme dispõe o Código Flores-
La Porta , '.... 3.321 t I t' 22 23

' ,

Cacique _ . . .. . . . 8.449
a em seus - ar 1905 .

e. , respectivamente, estando Os I
Central. ..........•.....• 2.694 nfratores sujeitos a penalidades.

• IEstrela .........• ,.·..... U71 REFLOR�STAMENTO '

ldeal ........•.• , ...•.••• '1.669
E t' R' t"

-

I �d d
.

ESTREITO
'

, s a epar Iça0, pe a re e e viveIros florestais, em

Di'QU., ••••••• ,
••.•••• '... .. cooperação, que mant�m' Ilq Estado, dispõe de mudas e

lemfmtes de espé'.',ies flo'J:'es�ais e de ornamentação, para
'ornecimento aos .agricult{)r�s em geral, interessaGlos no

eflorestamento de suas terras, 'além de prestâr toda

Jrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
idade da, ohtenção de empréstimos para 'reflorestamento
po Banco do Brasil, com jlltOS de 7% e prazo'de 15 ànos.

Os interessados em assuntos florestais; para a
..

:btenção de maiores esclarecimentt;ls e reqüererem auto-

l'Í�ação' de licença para queimada: e, derrubadas, de mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais, ou

óiretamente 9. esta R'<!partição, situada, à rua Salltos
'

Dumout nO. 6 em Florianópolis. '

Telefone: 2.470 -- Caixa Postal, 395.

l�. c�n'dereço �el-e,gráfico: Agr-isilva

�,

DI!.'ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOt;ADO �

Escritório e Residência.
Av. Hercilio Luz, 16

, Telefone: 334<:.,

DR. HÉLIO BERRETA

Ml!:DICO
Ortopedia e Traumatologia

Ex-interno por 2 anos do Pavi

lhão Fernandino Simonsen daiSanta Casa de São Paulo.

(Serviço do Prof. Domingos De ..

fine) - Estagiario do Centro Je'
ortopedia e Traumatologia e doi
Pronto Socorro do Hospital da

Clinica de São , Paulo.

(Serviço do Prof. Godoy Moreira)
- Médicóh do Hospitál de Cari

dade de Florianópolis.,
Deformidades congênitas e ad

quiridas - Paralisia Infantil -

Osteomielite � Traumatismo -

INDICADOR PROFISSIONAL m2E�í##Jêí#Iª,êW!Fêíêê@l§l§li'ElêS'i#Jêlflj VENDE- SE
oa. WAL'IO� ;'''.:'E: I ClJ� �[JLIO PAUPITZ

A O V O G .. O O s m Motor Mantllo ((PENTA» Vende-se um, ótima re.

GARCIA :F'ILllO
/'

Olplomado pela Faculdad. Na· Ex-interno da 20" e�rmaw. DR. JO�É MEDEIROS

ercaal de Medicina da Unlver- e ::;ervip de galltro-ell�rologia VIEIRA
sldade do Brasil da Santa Casa do Rio de Jeneiro _ <\DVOGADO _

Ex-Interno por concurso da r.1a- (Prof. W Berardinelli).' ealxa Postal 160 - ltaja'
t'ernidade-Escola

'

Ex-interno do Hosplta! mater- Santa Cat&riIu&.

(Serviço do Prof. Octávio _Ro- nidade V. Amaral.
, _

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

drigues Lima) DOENÇAS IN'l'ERNAS LaR. CLARNO G.
Ex-interno do Serviço de Clrur- Coração" Estômago, intestino" GALI.ETTI
lia do Hospital I. A. P. E� T. C. fígado e vias' bíhazes. Rins.

do Rio de,J�neiro Consultório: Vitor �eirele. 21.' -� ADVOGADO -

Médico do Hospital de Cartdade Das 16 às 18 horae. Rua Vitor Mei:::-eles, 60.

e da Maternidade Dr. Carms . Residência: Rua Bocaiuva ZOo FONE:: 2.468

Corrêa - F,one: 3458. Florianópolis -

lJOENÇAS DE SENHo.':l.AS -

--

PART08 - NERA(,OES DR, CONSTAN'f1NO
Cons: Rua João Pinto n. DIMA'l'OS

16, das 61,00 às 18,Oú horas. MÉDICO CIRURGIÃO
Atende com horas marca- Doenças de üenbor3S :__ Par�o.

das ...:_ Telefone 3035.
-- Oper:.ções' - Viuy UI1nárlas
Curso de aperfeiçoament'J e

longa prática nos Hospitais de

n. Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua ]!'elipe

Schmidt, nr, 18 (sobrado). l"ONE
3ú12.
HORÁRiO: das 15 ás 18 ho-

ras .:
BResidência: Avení!la Rio r..n·

co, n, 42. -

Atende chamado.
'telefone: - 11296.,

----
-

DR. 3. 'LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respltatório
TUBERCULOSE ,

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
,

DOS PULMõES
Cirurgià do Toras:

Pormado 'pela FaculdaJe Nacív

nal de Medicilla, Tisio�"gi .. ta e

'fiswdrurgião do Hospital Na-

rêu Ramo. '

Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-alllla·

tente de Cirurgia do PrLlf. UIO
Guimarães (Rio). ,

Cons.: Felipe Schmldt, 18 -

Fo ne asei _

Atendo em hora marcada.
Re3: - Rue, Estf>vea Juuit,r

." _ �'""." 2.9'

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAI.

Especialí.ata em mo lêasias de
Senhoras e vias urinárias.
-, Cura radical das' infecçêes
agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em amo". 011

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sí st sma nervoso.

Horário: 10lh ás 12 e 2*- ás Ó.

Consultório: R. 'I'iraoentes, 12
- 1° Andar - li:one: 3246.

'

Reaidê ncia: R. Lacerda Cou
tinho, 13 (Chácara do Espanha)
� Fone:

.

3248.
- --_.----�-

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\'1ÉDICO

Operações �, Doenças de Se
nhorae - Clínlcl!.' de Aôuttos.

,Cu:,s� de' Espacialização no

Hospit'll dos Se-:r,vidores do. Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de.

Andrade).
Consultas - Pela manhã no,

iIospit ..l de Caridade.
_\ tarde das 1'6,;:;� hs. em diau

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de 'I'ira-»
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120,

DR. EWALDO 8CHAEFER
Clínica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.

Horário das Consultas

das 16 às 17 horas (exc�o
aOI"- sãbadoa).
Residência : Rua Mello e

Alvim, 20 - 'I'el. 3865.

Fraturas.
Consultas: Pela manhã no Hcs

pital de Caridade, das 16 às 17.e

30 horas no Consultório.
, Consu ltôrto : Rua Victor Mei

relles n. 26.
Residência: Av. Mauro Ramos

- 166. - Tele. 2069.

DR. NEWTON
D'AVILA

CLINICA'
,de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA-

DO
DR. GUERREIRO UA

J4"ONSECA
Chefe do Serviço de úTORI

�O do Hospital UI,! Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE
I.HOS MAIS MODEHNOS PARA
'L'RATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pala manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 U8 Ii

ao CONBULTóIUO - Rua doe
ILHF." � nO. 2
RE...lDtNCIA - Felipe' Sch

midt nO. 113 Te!. 2865.

OLSOS

CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoraa - Procto

logia - Eletricidade Médi.;:a
\

Conc-rltóeio : Rua Vitor Mel

reles n. 28 - 'felelone' 3307.
Consultas: Das 16, It ...rall ero

diante.
'Residênda: Fone, 3.422
Rua: Blumenáu n. '11.

Expresso .llorianópolis ·lt�8.
DISPõE DE AGÊNCIA MONTADA PAliA BEM VOS SERVIR:

ENDEREÇO: Rua Ç.)menda.dor Azev(>dü; 64
Fone: 2-37-33 (Atende RioJUar)

:!IaNO ':!I'UD8:t]:V OJ;HQd:!la SVDUV;) SVBSOA :!Ia aJ.�O<lSNV�J. Ô V�Vd

VZ8:�dWa V.LBa W:IJ;HWV.L :!IilOI'lNI 'vaLLmilO :!I O'lIlVd OYS 'OHI:!IN

�'"":iI!ji�,._-y...c fiL 'PUf 'aJ..NOZljlOR o�aa :>I:'I svaNaWOONa a SVD'llvb SVSSOA

.':g:a aJ..lIOdSNV::�Ü o ,vRvi s-nOd9NVIUO'l-!l-eSS3:HdXa bã VDIWV
:- !

\IJI' va as-' O�itNjN c �Qb .,vÚIDHNas VSSOA

llRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIE
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PAETOS

Serviço ..:ompleto e especiali-'
�ado das EJOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos método,. de
diagnósticos II tratamento.
SULPOSCOP-IA - HISTEHO -

SALPll�GOGRAFIA _._ METABO-
LISMO BASAL

It"láioterapia por ondas curtal
Eletrocoagulaçlio ;_; Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n 1, -DR. ANTONIO :MA'l'ISTA

[O andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às l2 horól. - JUNIOR

[Ir. MUSSI.
Das 16 às 18 horas - Dra.

\lnSSI
Re,sidência: Avenida Trom

.powsky, 84.

DR. ANTONIO· MONIZ
DE ARAGAO

'

"mURGlA _
TREUMãTOLOGIA

urtopedid
Co,;gultório: João Pinto; 18.
vao 16 &s 17 dlàriamente.
Menos aos Sábad08
'Res: Bocaiuva, 136.
F!lDe: _: 2.714.

CLlNICA ESPECIAhlZADA DE
CRUNÇAS

Consultap das 9 ás 11 horas,
Res e Cons. Padre Mirueliuho.

:1.2.

.

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vkla.

Completamente equipado, Inclusive painel 'de instrumentos.
Dlspômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

gasolina 8Ü' HP Diesel
8U HP" (direita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

5,5 HP
11 HP
35 HP
50 HP
84 HP

GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A"

"

" " "

-_-

o que difine uma rO}lpa bem feita é um comple
,xo grande de fatores. A escolha dos, tecidos, o pa

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

A venda. destas �xcelentes roupas é feita pelo
Crediár'fó com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepoke.

ATENCÃO\
•

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
em côres, para ·diversos fim'.

End: DENTAL SANTA APOLONIA
Flol'lanópolis - Santa CatariIrn

Rua: Tiradentes" 20

" ;, ,'"

A T E N çÃ O, JOALHERIAS

"

L IS 80 A
CIRURGIÃO-DENTISTA

-

A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á rua Deodo

ro19, em Flotianópolis, fornece, para pronta entrega, o

!lVrO de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos
('orrelatos, exigido.'! pela Legisíação' Tributaria Federa.l.

.Preço: CI:'$ 200,00 (p'elo Reembolso).

Atende dláriamente no período da manhã e 2.a, 4.11

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

Consultório - Rua Vidal Ramos 19.
\

sid.ência no melhor ponto
do Estreito na Rua Souza
Dutra 151, bem defronte ac

jardim. da Matriz, -com to
do o conforto, dez peças e

garagem, toda murada. Tra- ,

tal' ao lado na casa, 143 ou

pelos telefones 6261 e-3721.
Negócio urgente a dinhei-
roo

..

Uma coleção de seis

guarda-sóis de praia fahrl-

cados em folha galvanizada
e pintados 'a óleo, com ar-

mação móvel super-resis-
tente e prática. Tratar no'
Caf'é Primor ou pelo tele

fone nü 3829. As pessoas'

que têm casa de praia não

devem perder a oportunída-
de:

• •

"A Soberana" Praçá 15 de novembro
't"Ul'l Felipe Schmjdt

esquina
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

RJ.;GIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SAN':'A CA'fARINA
A V I S O

�'ilial "A Soberana" Dístrfto(lo Estreit9 - Canto

DR. OITO FRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e, Fisica
.E. Cristovão NU!' es Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

... ��:-,,:' .,

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

qHi-n,� .de costtll'a, de pé, Alemã, ma,rca '!Angela!' ............--.....:..--S
Vêr e tratar à Avenida Rio Bl'.:'1nco,. 6,7.'

'F�01'-iallópoli-s', '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i MAIÕR�éOLECÃO DE SELOS DO MUNDO
.

O Museu dós Correios, do Antigo Museu dos Correios Durante a Segunda Guer- da eoleção uma "Carta grê
Heich regressa para Berlim do Reich era um ponto de . ra 'Mundial as coleções' se-I ga" 'em, pergaminho do ano

_ Uma "Mauricio" e cartas encontro internacional de guiram primeiro para a' Ale 300 antes de Cristo. As de

em caracteres -"cuneifor'- todos aqueles que se interes manha Central sendo depois mais peças do Museu, que

mes" savam por, selos e por pro- transportadas mais para o abrangem tudo' que se pos-

Berlim - A cidade de blemas relacionados com os oeste. Felizmente procedeu- sa relacionar com''''os cor

BerJim e com ela os filate- correios. Os selos mais ra- se com o maior cuidado com reias, do modelo mala-posta
listas das margens do Spree ros, entre eles a "Mauricio todas as preciosidades es- até as últimas criações da,

terão de novo em seu po- Azul e Vermelha", selos da
.

tre as quais figuram, além técnica, são de elevado in

der uma das maiores atra- Guiné Britânica e das Ilhas de selos, uma "Carta" em teresse histórico e cultural.

çõe:3 que a 'antiga capital do
.

de Hawaí, eram guardadas caracteres c�neiformes que Karlheinz Stephani
Reich • perdera durante a em cofres de aço imbutidos data de 1.3-00 anos antes de ...". 01"•••••-.-.-.- -

guerra e no após-guerra: a na parede. Cristo. Faz também parte
_ CaSa

coleção g igàntesca dos anti-
Necessita-se de alugar ou

REPRESENTAIÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.
-

Firma importante, fabricante e importadora exclu
siva de marca norteamerícana afamadíssima, procura
REPRESENTANTE comprovadamente relacionado com

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

gos correios do Reich, que

formava "o Museu dos Corre-
_.

.

comprar uma casa de alveo

naria situada nesta cida

de, na parte da ilha, de

valor médio. Tratar pelo
telefone n? 3_829 ou na rua

Conselheiro Mafra, 180. -

Florianópolis.

ias do Reich. O novo Minis

tro dos Correios da Alema

nha Ocidental Ernest Lem
mer, que se instalou com o

seu Ministério em Berlim,
pretende trazer de Franc

rort, onde estão atualmente
as preclosidades do Museu

para Berlim a maior e mais

valiosa coleção de selos do

mundo,

'Depois da guerra retira

'ram-se, de �aves seguras as I '

coleções guardadas em 400

.caixotes. Da competição que
se desenvolveu à volta da

Uma das tendencias mais dificieis de acompa
nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha
d,'l moda masculina.

.

Porque não deixe este êuidadr, aos expecialistas
das famosas' roupas Imperial Extra? Siga se.ri corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine.Hoepcke, únicos distribuidores

Vacina contra
os resfriados

LOS ANGELES, Califórnia
.15 ( U P) - "Acaba de ser

experimentada nova vacina
contra o resfriado, que se

rá posta â venda Se os re

sultados forem concluden
tes", - auncíou ontem à

noite o general Connet, as

sist:nte-chefe do - comando
dos serviços de saúde do E�

xércíto, diante de um grupo
. uníírersitárto. Efetivamente,
10 mil soldados norte.ams
'l�icanos foram inoculados
com a, nova vacina ,e Os pr-i,
msíros resultados demonstra
raro. que 99 por cento de 300
soldados vacinados estavam
perfeitamente Imanizados.

VENDE-SE
valiosa coleção entre as ci o

VENDE.SE U1VIA BôA CASA, TôDA DE ALVE·

dades de Bonn, Munchen e
NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO� NA
,RUA MATOS ARll:AS, NO. 511. A TRATAR EM BIGUA

Francfort, esta última saiu .

çÚ COM O SR. ARISTIDES ,BORRA.
vitoriosa. No entanto Ber-

"

o TRIANqULO fELIZ
. l

AG.O�' VAi DESCANÇ,�g_ºR6·C.�S'

o" TAC

\. ,

D E F É R'i 'A 5

7

CEM.IIAS
CINE SAO· JOSE'lírn nunca concordou com Eesta alienação dos seus v�- I .. 'm·prego

lares, lembrando-se de que' "MOÇ,\S E RAPAZES"
a coleção atraia antígamen-

i �ECESSITAM·'SR PARA AUXILIAR DE ESCRI-

te centenas de milhares de TóRIO COM PRÁ'ECA, CURSO GINASIAL, E pATI-
'.

. LOGRAFIA. CARl'A.s DO PRóPRIO PUNHO PARA
pessoas entre elas muitas CAIXA POSTAL, 2? FLORIANÓPOLIS, EXIGE-SE RE-
vindas cio estrangeiro. O FERÊNCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.

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

-
(

/

L A V A' N O O

/.

;

OPORTUNiDADE INEOiTA NO BRASI� . i

TRANPORTES A�EOS CAlAR!.��NSE S/A

r de que é capaz uma mulher

I estão redivivos numa obra

'sQ%6 - %L - I:: sv de raro sentimento e con-

Sob a direção de .JULIAN tagiante poesia!
SOLER e ao lado de VICo O CASO DE UMA ALMA
TOR JUNCO, eis de vol-

I

Cinemascope
ta:.. Libertad LAMAR- Com: Jennifer JONES -

QUE no melhor desempe- Robert STACK.
nho de sua

reira!
gloriosa car- No Programa:

O Esporte na Tela. Nac,

Preços: 18,00 10,00.
Censura até 5· anos.

A MULHER X

Fotografia de GABRIEJ-,
FIGUEROA.

.

--"No"Pr"{j)fl'líma--:--"
.Atual. AUanW!a. Nac,

. Preços : 13,00 .L: 6,50.
Censura até 18 anos.

c O M 'S A B Ã, o

Virgem .Especielidede
da (Ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville- (marca registrada)

�.�"...conomjza;le lemAo e. dinheir,...o__,__�_
f ,.. ,

--"'--------'-"-- ,----

, ,

As - 8hs.

.
A fábrica' de gargalhadas

.do cinema Brasileiro!

Mazzaroppi em:

FUZILEIRO DO AMOR
Com: Roberto DUVAL_-
Francisco DANTAS.

As 4112 - 7Y2 � 9%hs.
Renúncias e sacrifícios

C:\I.DAS DA IMPERATRIZ � COMÉRCIO E IN
DúSTRIA S/A.

"ASSEl\<lELÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convida-los os senhores acionistas a se

reunirem
�

em assembléia geral ordinária, a· rea

liza'r-se na séde desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt,
32, s/4, nesta Cap.'ul, às 20,30 horas do dia 12 de abril
do corrente ano, afim de deliberarem sôbre a seguinte

O'RDEM DO DIA

,,) Exâme e deliheração do relatório da diretoria,
balanço geral, damonstrativo da conta de lucros
e perdas e r arecer do consêlho fiscal, referente
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de

1956;
n) éleicão e- re.núneração dos membros etetívos do

conselho fiscnl, e seus suplentes.
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na'
séde desta Sociedade, sita à rua Felipe Schmidt, 32, s/4,
desta Capital, os documentos de que trata o artigo 99,
do decreto-lei nO 2627, de 26 de setembro -de 1940.

FI�l'ianópolis, 12 de março de 1957
Ney Rosa Brasil - diretor-presidente
Tarcisio Gandolfi - diretor comercial
Nileu Assis Machado - diretor-comercial

ASSEMBLÉíA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONV9CAÇÃO r

Ficam convidauos os srs. acionistas a se reunirem
em assembléia gera! extraordinária, a se realízar na sé
de desta sociedade, ii rua Felipe Schmidt, 32, s/4, nesta
Capital, às 21,30 horas do dia 12 de abril de 1957, afi:gl
de deliberarem sôbr e a seguinte

ORDEM DO DIA
a) 'Alteração ôr artigo 15, capitulo V, dos estatu

los sociais;
b) -Deíiberar sôbre matéria do artigo 24, capitulo V,

"

dos estatutos sociais.

Florianópolis; 12 de março de 1957,
Ney Rosa Brasil - diretór-presidente
'I'arcisío Gsudolfl - diretor comercial
Nileu Assís Machado diretor-indústrial

'o

No Programa:
Cine Noticiârio. Nac.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As 4 - 8hs.

1) - BRINCANDO COM

FOGO - Com: Spike JO·

NES - Adele JERGENS.

2) - O SUPER-HOMEM
- Com: George RI'EVES -

NOEL NEILL. . L -

3) - O FILHO DO ZOR
RO - 30 e 40 Epis.
Preços: 10,00 - 5,00 .

Censura até 10 anos..

As 5 - 8hs.
Em seu automóvel de

corrida, lutando com o';
minutos, ele enfrentava a

morte a cada instante!

A UM PASSO DA DER
ROTA

Technicolor
Com '1'onY CURTIS

Piper LAUR1E Don
TAYLOR.
N o Programa:
Notlícías da Semana Naco
P-re-ços: 13,00 - .6,50.
Censura até 5 anos.

As - 8Y2hs.
Tony CURTIS - Piper

LAURIE em:

A UM PASSO DA DER

ROTA
.

Technicolor
Um filme de ação verti-

ginosa! ._

Nó Programa: -

Notícias da Semana. Nac.

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

o ESTADO
o mais antigo diário de

Santa Catarme.
Leia 'e as..Cõlice

_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



atívídades, "O jornalistª" em

todo o caso,' é o literato que

.

passa a, vida compilando nO'-I' LONDRES 15 (UP) _ N
-

.

f
A d .

tas e dados para alguns ],L- " um es orço eses

vros que [amaín.escrsverá. O perado para evitar que seu avião em chamas
,

<;aÍsse sôbre uma escola, onde se -encontravarr.
. ,J .,' ,

centenas de crianças, o .pilôto de. um' ""Vis-
counf' que' condmda·-20· pessoas atirou",o COD

LA PAZ, 15 (U P) - Fo i tra um grupo de casas� incendiandG e 'des:'
ram .mandadas; hoje, para. ,I "

�
,

trui.ndo inteiramente duas. d.elas .

.

exílio 35 pessoas, a maiorir
das quais prêsa na seman ,No àcidente morreram 22 pessoas: 15
anterior, qll-afldo o govêrn passageiros, cinco tripulantes' e uma jovemanunci<?u ter descoberto um I
complô subversivo, adiando mãe e.seu filhinho, moradores de uma das ca·

o ;início do ano letivo. Os de- sas. Outra �oradpra foi hospitalizada �m
tido's, a princípio. foram r,eu d

I!

nidos num câmpo de conCe:l,
esta à gravlssim�.

traç�o em Cochabamba e 'de-I FOGO A B6RDO
pois embarcados em avião Ao fazer a tomada da, pis tros depois começou a pelgar

�-�_,< com destin6 a Salta, na Ar ta do aeródromo.de Manches. fÔgo,
gent-ina. Entre os exilados.fi 'ter, súbitametite 'o "Vis- Com o incêndio, o apare

glfram o ex-ministro da E lho terminou por desgovet
.

ducação Ibrahim Valdez, €, count" Perdeu altllra, che nar-se, tendo-se de te"rra a

os líderes, do Sindicato dr gando uma de suas asas s visão da manobra feita piela
Professôl'les, 'Guido Villa Go tocar a pista. Meio desgo 'piloto Para atirá-lo mais adi

mezJ Roberto Alvarado e AI vernado, o avião arremeteu :a:ií.te, além' da escola pa�a �

eira Rios de Agudo, , aos saltos e cêrca de 400 mt, qual se ,dirigia.

BUENOS AIRES, 15 (UP)� P9R MOTIVO ,DOS INCIDENTES CORRIDOS EM' HAVA,NA, A'FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA ARGENTlNA�ENVIOU TE�
LEGiRAMA DE APÔIO À_FEDERAÇAO UNIVERSITARIA DE CUBA.-OUTRO·(ABO FOI ENVIADO AO PRES1DENTE BATISTA,' SOLICITANDO nA

�' RESTAURACÃO' DOS DIREITOS HUMANoOS".,
-,' ,

,
.

-
.

�Ç!�F��Ç��) _��c��!tp�!�L:���o A�J!�I��- D'"'-r'I'80'C"a"dOI8ra�-.,D-e'"_:.� l1aiu·---0--oAs·to:o contrôle da energia atô- Agência de Energia Atômica nergía atômica foi patroci-I' tJ
..

mica pelo homem provoca- Internacional, Carlos Alrre, nada pela Junta Nacíonal de
'

rá uma nova revolução indus do Bernardes, brasileiro. F�z Conferências Industriais Ao LOS ANGELES, 15 <Ü. :P.) - Está tomando cada vez maiores" proporções o aviso
trial, com gr�ndes benefícios .

eontráno da primeira revo- de elementos desocupados, que telefonam para as companhias de aviação anunciando ter
para multas nações sub-de- êle estas observações em um' lução industrial disse Bernar colocado bombas relôgiosém seus aviões. Novamente, durante a noite passada, as transport
senvollvidas, segundo decla, discurso perants negociantes!' des, esta, a ser .provocada pa
rou hojle aqui o· presid�nte; e i�dustriais reunidos lem um lIa en�lrgia: atômica, nã� tra- Airlen'S foram-'obrigadas a retardar a partida de sete dós seus aparelhos, fazer voltar outro

-<,
,

.,

-rá possivelmente em sau ras que já se achava em vôo para Nova Iorque devido a um aviso dessà ordem. Enquanto mais
,

tro a 'miseria humana nem
,o .

.

de duzentos passageiros irritados esperavam) a policia realizava uma busca .minuciosa, nada
. '\ /' \

'

. '.'. encontrando.··. 'oalargará o abísmo as nações
desenvolvidas e" as' sub.de,
senvolvídas. "Desta vez, 2.

duzíu, "as nações tecnologi
camente avançadas. já de-I SÃO PAULO, 15 (VA) - O

I
monstraram 'extraordinária Go:vernador/ do, Estado, sr.

Jânio Quâdros, enviou ofício
previsão e gsnenerosídada '. ao Secretário� tia Justiça, sr

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

�-�-�------

JÂNIO PROCESS,A 'PIZA Cuidado com as de,mil: há falsas
serell1 fabricadas pelo /liste
ma de talho dôce, Para tirai
qualquer dúvida a respeito
podem os interessados diri
gir-se ao ServÍJ0 do Meio
Circulante, no 1.0 andar do
Edifício da Caixa de Amor-
tização.

.

Lincoln Feliciano, determi·" RIO, 15 (VA) - Se uma

nando tome as provldencías cédula de mil cruzeiros lhe
necessárias junto ao Pro- cair nas mãos, contenha l

curador Geral da, Justiça, no .natural entusiasmo e verifi:
sentido de promover a res que friamente>se o azul dr

ponsàbilidade .crímínal do- anverso e o laranja do rever'
Prefeito de São Paulo, sr 80 são tão vivos como de C03

Wladimir Toledo Piza. tume: )lasse tambsm.' o ded
As declara.ções _do -sr. Tale na cédula � weja se ela é in

do Piza, feitas há doís 'dias teira.mente, lisa. Se as côre
cu] o teor o Chefe do Executi. forem fracas e a ímprassãr
vo paulista considerou levia. sem relêvol é que a cédula f

no, calunioso, difamatório, €. falsa. "
"

injurioso' à sua pessoa, pren . l'l:S"ses conselhosvêm a pro
dem-se -à comantáríoj, feitos pósito da notícia, divulgada
ao documento lido pelo sr pelo Diretor :aà Caixa de
JâniQ Quadros, através da Amortíaaçâo, de que várias
televisão, em tôrno das. acuo cédulas de mil cruzeiros, das

qus ontem. chegou via aérea sações , que lhe foram reítas sérias 262.a e 376.6 foram apre

do Rl'O de Jan'eI'ro, desmentln por D.'Diva "Líma,
.

, endídas por serem falsas., .

.,...

O O F I C I O A L E R T A -HAVANA, - Foram l'etirados
os boatos de que pretandia .

.

dlyorcia'r-se do ssu marido O ofício do· sr, Jânio Qua O sr. Olaudtonor de Souza os tanques que protegiam o

. Anthony -Estele. E ameaçou dr,�s está assim redígído: I!Iemos� díretor da Caíxa �e pala:cio do govêrno, mas, em

mesmo. processar, os íornaís Senh:0r. Secretano -. Ve Amortizaçáo, alerta ao públí , .teoca, .foi reforçada aguar
". >J

j nh I t V E I aI da do, mesmo. Na manhã de
que publiquem tal afirmat: o "80 }'�I ar -a . xcia. re co em gera. e, em espaci , a

hOje, a policia deseobrfu um'
va. Dis:e a estrela qus 3e.lj

mata aVISo ao senhor Procn todos os Cal','as de bancos ou

marido deve estar neslie mo rado!, Geral da JustIça, n» d�e .estabelecImentos, comer- ,deposito clandestino de ar

mento viajando do Rio uara
sentIdo de promover a vea . ciais; para que exammem de- �Oaasonh�.mtel cCahmaPtOeaallbMerl.tl�anj1Uanr' " '

�
ponsahílídade criminal do sr tidamente as cédulas de mil "

.

.

.. ' Wladimir de Toledo Piza cruzeiros que receberam, 80_ no. suburbio de Miramar. POl
/Los Angéles, afIm ,le ventl"

..
] ,Prefeito M.·unicipal desta Ca, bretudo as referentes às sé ()'utro lado, realizou-se hoje o

sua casa !?fi Hollywood, qLle pital, pelas suas levianas de' ries indicadas. sepultamento dos soldados e

.

se t�r.nou ,p.�quen::j., demaIS, e I clatações publicadas na edi, Ás ,cédulas verdadeiras' políciais mortos na refrega
segUlr depOIS par� Junt? ,de_, ção, de�ontem ,do. "Diárie -de além d:e terem as cõres mais Horas depois, .. realizou-se o
la n� Europa. Amta qUeIXO. II São Paulo", página 6 do 1. vivas que as falsas, não são enterro do ex-pal'lamentar
s� am�-a. de qU'e ela, e o ma· caderno e 'T.a do.2.0 contendo lisas como 'estas que, tudo in- MeneIo Mora, caracterizando
rido nao encontram paz em

I expressões caluniosas, difa,- dica;, são impressas em lito. se este' pe.}a� violentas ,ma-

RP.al'Orted aJlgU�a.. Tambehm no

I
matórias e injuriosas à peso grafia, As cédulás verdadei nifestações de repúdio ao g-o.

e al!elro er�m c ama- sOa do Governador do Esta ras têm, ao tacto, uma im vt:!,no. O COl"IIO do pl'csiden
dos no melO da nOite paré. se do". pr ssã d relêvo devido te da federação dos estudan
rem fotografados. ,

'.'

e
, o" e ,

tes _universitários, José Ant<l
nio Echevaria, foi levado à
10caHqa(te de Card�Ilas, para
sua insumação. '

'

(Nnticiário da United ress

e_xclusivo para "O ES'.l'ADO")
.

(15-3-1957)
,

Florianópolis, Sábado, .16 rle Março de 1957

Brasileiro' Na', Sorbon,ne',
PARIS, 15 (U P) - O íor-: trabalho joimalístico não im br a Literatura, muito maia sáveís característícas comuns

nalista e profe�,sQr brasilei-'l p�ica, �'sta in.tenção de sob�e- que o ,contrário e inclusive I'" aos dois gêmeos: clareza

1'0, Dantori Jobim, pronun_,lvlver a sua epcca como �XIS . sô�re a posía conteporânea" símplícidade, .autentícídada e

cíou no Instituto elos

EstUdOSj
te em tôda a obrá literária' EXIstem entretanto, inexcu objetividade.

_

Porbugueses e Brasileir9S da - afirmou 'o conferencista

.

sorbonne, a ssgunda 'série de I Acrescentou que "é: fatal que .

conrsrênclas a que foi conVi-I êste poderoso instrumenb
-. A" N I TA·

dado pelo, govêrno francês,.'l._ social, o jornalismo, exerç�'
,.

bordou o tema"Jornalismo e sua influência também \sô. ESTOCOLMO, 15 (UP) -

Literatura" afirmando a dife.
'

' A estrel-a suéca Anita Eke'rdg

���ç:x�s�:��i:��:e t::::b:Se:� rrVISCOUNT�f SÓ TEVE iEMPO PARA SE
DESVIAR DA 'ESCOLA: 22 MORTO'S

É B () -A , O!

Para o exílio

GAZA, EGITO - Em entre
vista exclusiva 'a UJ.llted l'res)
O major General'Hassan Ab
deI Latif novo governador cio
vil deste território, dleciarou
que a administqçã:o civil
egípcia controla ,agOI$ a fai,
xa de Gaza ,e qUe a unica fun
çã.o da força de emergêncIa
da ONU é patrulhar -a linha
de armistício. "A administra.
ção egipcia � declarou Go
vernador - ,se encontra em

função 'efetiva' na fàixa de
Gaza desde a minha chega., .

da ontem à noite" .

. EMP.UEIIHE HMEX·!J�D1NTE DEIRDEM DE ROMMEt Suscetiveis De anulação Is Eleicões
J - PORTO ALEGRE, 15 (V manha como ninguém a CO· ra, pelo OrientQ, recebeu o

p'
1:f.

Q M O C
A .

A) - O conhecido,jornalis- nhece". Os associados da 'éã título de "Abo el Bisat e1.' ara ':' esa a amara'ta e escritor alemão, sr, J. mara do Comercio Teuto- Rih" e "Pai dos Tapetes Voa '

F. G, Grosser pronunciará I Brasileiro e do In�.tituto Cul ' dores na imprensa, o sr, Gros
I

logo mais, às 20,30 ha,ras, na turafBrasileiro-Alemão'. Bem se'r é o chefe de Departa- RIO, ,15 (VA) - As ,elei rães, são suscetiveis de a:n:j tiga. Caberia então a Uliss:::

Sociedade Independência como ,o's intel'lessados em g-e mento das Relações Public9.s çôes para a mesa da Câmara lação. Resta_ saber s:e algun presidir o restante da mesa

uma pal.estra, sôbre "Progref:i ral, são convidados para am da Deutsche Lufthansa. menos a de Ulisses Guima' ,candidàtó derrotado pediró inclusiVe na apuração' do�

sos e Problemas' da Aviação bas as conferências, que :se- --.- tal anulação. As razões' par�' votos, No caSo presente GJ'

Mundial". 'Hdje às 20 horas, rão completadas com a pro-' A LEI É PARA TODOS o ato estariam em qué 'uÍl1I doy Ilha presidiu a eleiçã( WASHINGTON - O govêrno
h I t

. -

d fOI 1 'RIO 15 (V A)' "O "d t· dOta c 11 yez eleito 'Q, presidente. ces, de Ulisses eC,ontinupu n,a pr,' amerl'cano anuncl' u hOJ'
o mesmo ornem d,e e rat; Jeçao ,e 1 mes '�ocUlhenta- ,

- CaSO e 1, eu ICO aos e mUI s. e .

.

.

.

(I e

prónunciará uma segunda ri,as, O sr, GrosseI', foi aju- dó d,eputado Carlos Laccerda tenas de outr03 que, perma: sam as funções da mesa an sidência. que realizou o primeiro' de
. uma seríe"-ue c"Qrtes no orça.

conferência esta no Institu . dante de ordem do marechal

Ab
I , , 1 n�cendo. ausentes do país menta proposta Pelo presi-

to Cultural Brasileiro-Alema( de Campo Erwln Rommel, e. rira o comercIo por mais de sei,s mêSES, ti·

Clube So'ropl11ml1sla de Florl1an'O'POIIIS
dente Eisenhowler Dal'a o <in!:

e subordinada ao título "Ale nas Suas viagens após a gu:!l' veram ,Indeflerida- Slta pre- fiscal a iniciar:se a 1.0 de
RECIFE, 15 (UF,.) - Oco-,

t julha, A redução da verba de
me'rcio, le a. indústria decidi- tensão de' trazer um au :0- ,- Está fixada a data de 2'< A s·ocI'edade aCI'ma e' co'm� . seiscentos e setenta e cinco
ram abrir suas portas hoje móvel como parte inte�ran- do corrente:, às 20 horas, n, I posta de Senhoras -e senhori milhões·,de dolares solicitada
a fim 'Cle abastecer a popula te da respectivél bagd('eJ1l,. Teatro Alvaro de Cárvalho tas desta c,apitaI, que s,e pro, para o prõgrama de sabita·
ção, des�alcada pelá grevt s,em licençá de Import1.çáü. ' ção foi de duzentos 'milhõ�i
das Classes produtoras. Mas. para a diplomação do clube põem. a levar avants seu ide

't
.

d t t 'I' de dolares.
hOJ'e à tarde haverá nova con ranan o, por an o, .

a soroptimis-ta de -Florianó_ aI, como seJ'a, o çle engraRde-
BOGOTá, 15 (UP) - Um naS em ,caso de emerlgênci:l, ./' ,.

d d 1954"
,-

d t t 'l·t d reunião, para estudar o proso Lei em vi'gor . eS e -

pol]·s'. ,."
cI'mento' da pa'trl'a. 'ME'XICO - Estud"ntes" me-

aVIa0 e ranspor e·l11J. 1 a:',' segun o ,:;tfirmaram fontes ••

tipo Catalina, que partiu >on-I bem informadas. seguimento da greve contra esclarece a diretoria etas Ren As solenidade� ef'tão sendo "
xicanos pediram hoje ao pr(

tem em direção, a Colômbia I Este foi () terceiro acidente a eleiçbãl9. doL· :pl'lle3t�dente da das Aduaneiras, em nota que. preparadas com carinhó, no,' Na noite die 23 vindouro sidente Adolfo Ruiz Cortinei
não chegou ao seu destino e. de aviação em cinco dias na

Assem ela egls a lva, a par
ontem tli�tribuiu à impren:;J

' t
' qUe rompa as relações (Uplo-

C d d F" A' I C 1- b' d d'
- tir de s·egunda feira. sentido de esclarecer a'o pú- sábado, celll a pres'ença d" ma' tl'cas' com Cuba, 'C',jll1(1 pro·o oman o a orÇa erfa 100m la, on e as· COl) 1çoes )

iniciou as buscas eSP'lrãnrio I atm.osfédcas dificultam a no.-
.' .

INCESA NICHO"L'AS
blico, as finalidades do-Clu altas autoridades e do pov!> 'testo pelo "BARBAR() ASSA�

encontra'!' seus ocupantes' vegação aérea.
. FALECEU - A PR "

.

.

. be Soroptimista, constand( florianóp?litano, teremos 0- SINATO DE E,STUDANTES
ainda com·vida.' I . Os dois outros foram com'

'd d d t 1 d
-

as mesmas de elevado s,en, casião de assistir um espe_ CUBANOS", no leva,nte de"

-O avião vôou, aproximada" um avião HK-,155' 'lue' se €S- r:ONDRES, 15 (UP) - .A ,gravI a e o es a( o e sua.
t

.. ,
�

, ," antc'ontem contra o primeiro
mente 5 horas, sÔbre as rc- I patifou, há 4 dias, contra Côrte anunciou o fa1eclmelJ- mãe.

. trmen o .dIVICO e de am.or ar taculo de grande significad,) mandatário Fulgencio Sat'is'

giões da selva amazônica, r')-I montanhas na região do Pa- to hoje, em Atenas, da Prin- � DADOS BIOGRÁFICOS. �próxjmo. I para a terra cãtarinense, ta. Por outr� lada, em men.

ta e.xtrem.ame:p.te difícil pa-' cífico Ocidental, onde ainda cesa Nicholas, m-ãe dar Du- � ATENAS, 15 (DP) -- A Fun
/

sagem ao embaixador tI!

ra se enco:p.trar um aparêlho não conseguiram chegar as- cl-uesa de Kjent. A extinta COR Cesa Helena, que acaba de Cuba, expressam· os univel"

perdido, Entretanto, nume- patrulhas de salvamento; com tava 75 anos, de idade. morr�r nesta CapitaI, nasce-:- 26 m'lll barrl's ••
,

a pr'oduç:a-'o- da Bahl1a
sitários mexicanos "UM E-

rosos rios':. caudalosos ofere- um pequE$.0 avião' chileno A DuqU:esa. de Kent f>eguiu ra _a 17 de janeire ?C ,1382, NERGICO PROTESTO, PAR

cem multiplas oportunidades nas proximidades do porto de ontem de avião pata a Ca- Gra-duquesa de WadlmI�'uva� TICULARMENTE CONTRA O

de põusü para aviões C3.ta!:i- BuenaJventura. �ftll. pital grega, em virtude da Era filha do grão-d�que Wla- GENERAL BATISTA, CON
______---------�------------------- ili� �b�ood� � S�VID�,15(")-Afu���������mAA�U"U�m�
.� M�L�l�de�s�oPro��ode����re 151p�����fu�,d�, US�NHO EnU�NHS

Il"NIV�,R�·,'IlRII I�, M,�HT� ..

-

,DE 'J�'t'l� ,·�E'.�jR'
principe NicQJau da Gré:::i"'3., co

..
ncavo ba'iano durante o:;Jt. 320 existentes naquela re- ,CUBANOS",

,
_

irmão do rei Constantino. ríodo de 1 à 22 de fevereiro gião. O campo que mais prcc
Dêsse casamento nasceram último, alcançou o Ivolume d{ duziu foi o de Agua" Grande HAVANA - -o número' da

,três filhas; a pr'incesa Olga, 581.619 barris, dando a mé onde 19 Poços renderam du mortos no ataque ao palaclo
'

a princesa Elizabet):l e a prin dia diária de 26-437 bart·is. rante o reflerido mês 409.'647 do govêrno, na. qUarta feiTa,
cesa Marina, que, respect!va- ,Para se ter uma idéia dr barris, o que revela que a elevou-se hoje a tr,inta e ne,

mente,' se cas,aram ,CO"ll 0I desenvolvimento· dos 'tr'1b� produção diária de cada.po ve, ao sler encontrado o Col'- 1
principe Paulo' da Iugoslávi:1;. lhos naquela regiáo, basta ço f.oi' cêrca de 718 barris"" No po crivado de balas de um jo
com o ,conde ,'bavarô TOlô!'- lembrar que, em todo I) m&s mundo�trolif.ero, lessa mé vem numa granja 'nos subur
ring-Jetetenbach, e com o de fevereiro de 1956,;.'.)s poços dia diária de barris é consl bios desta capital. O nume_

Duque de Kent, petrolíferos da Bahía produ· derada uma ótima produçã. 1'0 de feridos é de cincoenta
Depois da morte do sea. ziram 920,923 barris. por poço, já que, nos Estado!' e cinco, dos quais vinte e três

marido, o principe Nicolau, Unidos, é ela de apenas 12 e são transeuntes civi"s atingi-
'em 1938, a princesa vivia Se_ NO REC6NCAVO meÍ'o barris. Os 10 po,ços de dos pelas balas perdidas, ao.

mi-retirada em Seu palacio
.

A produção de pétróleo-..no �gua Grande bate>:am, pOIs passarem pelo local do con

pa.rticular de Psychiko, que· r'ecôncaV'o baiáno atingiu ., um 'verdadeirQ recú:-de': O lu' flito. Calcula:'se . qU'e foram,
não deixou durante a guerra 787.88,3 barris ém janeiro cio cro que proporc'ionou ao Brél. detidas umas cem pessoas, a

pem çlur!liptE;! a Çlcupação aI?- cOr!'len,�e ano, d"agd() .á ,médiª J�JJ.,,, P-9E dÍ!hJQ,�. da.,prdElm '-le políciâ prossegue em uas in-
má, de}5 .41.5 barris por diao Es- 2 ml1hoes �_ 45 mll cruzell'Os Iv'estfgações _c" dilCgeneias.

.

BUENOS AÍRES -- A -justiça
federal reconheceu como par- ,

tido politico o setor da união
civica radical favorivel à
-ca.ndidatura de Arturo Fror_
dizen a presidencja da Argen

. tina. O pronunciamento'tam
bém aceita a designaçã<:J "in,

transigente" proposta 'peli:.
partido rJad'ical para, distjn
guir-s'e dos outro-s 1:I"�'lIPOS ra.

,dicais.

PERDIDO. NA SELV/tAMAZÔNICA UM
AVIÃO-TRANSPORTE AME'RICANO

ROMA, 15 (D.P.) - Está passando quàse despercebido uma

efeméride histórica de primeira grandêza, que 'deveria ser co

memorada_ h.oje. De fato,· segundo a ,�aioria dos historiadores

hoje são decorridos precisamente dois mil anos-, desde que Júli.l
Cesar foi assassinado em Roma. Contud<t alguns estudiosos sus-

..

tentam que o segundo milenio já se completou no ano passado.
'e .essa controversia talvez tenha contribuido para que quase nino

..... . .•.
" g:q;ém, li�a�Setllnportância.a d�ta.. .�.
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