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_ RIO, 16 (V. A.) - "O 'veres e convicto de qU'e E' das quais são destinadas à gresso Nacional e a voca- apôio. do povo brasileiro "Nas últimas d d '

b 'I' deci di t -íd d d P'
.
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I I ' 1 c eca as - mas esparsos - e íngres-
povo rasi erro eCI lU 0- p�'�sperl. a e

'

o. ais srg- in, tr.o�u�ão.. Assin.ala 'logo' ç�o .li�:�,rtária _do povo bra-I
meu' govêrno está

cumprin-"
frisa o' Presidente da' Re- Sal' num ciclo de perfeita

mar em suas mãos a gran- .n if'ica VIda melhor para to- de mlCIO o Presidente da, s ile iro . do o compromisso assumido pública -tem P'
, d

'

libeí t dos acha dmí I R' bli
o ais ex. integração de forças, no

de empresa e sua ler a-

'.:
-se a mlr�ve,men- .tP� ica, �ue no ano fin- PALAVRAS O'l'I�I�TAS I

com a Nação. E na Divina I perimentado mutações por qual nossa .capacidads de
çii? éco�ômica e da pl.ena te integrado .�o es�?rço p�- do, fora_ obngad?a um duo Nas palavras finais da

I
Providência confio encon-I vêzes !dramaticas", no es- prcduzir e acumular não só

afIl'maçao de sua capacida-, ,lo desenvolvimento - dlz pIo esforço político e eco- Introdução o sr Juscelino trar alento para que possa fôrco p'ara s lib t d
'

h', , 'I' .dor H' 'M d Presid
_.' ,,'

,.
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.
';' e 1 er ar a acornpan e o vigoroso cres-

de CIVI iza ora. omens em-
I
a ensagem uo resr en- normeo, para vencer a gra- Kubitschek 'filz uma pro- fazer mais do qUe o preme- economia letárgica' " .

t' d 1-
pl'eendedores e intrépidos

'

to da República ao Congres- ve crise que abalou o regi- fissão de fé de otimismo e tido e o Brasil realize efe- das grandes ár";s probPdrla i també o /;I,t.PfoPU açao, mas
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I amuem sa IS aça aos no-
se vo am a micra ivas e so acionai, cuja III ro u- me, mas ,para ISSO contou confIança nos destmos na- tIvamente em cinco anos, senvolvidas e SD

.
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l/E t b I - ' • "

" , �,mlCO ornais VO!S hábi tns de cons.umo
largo a cance. o ra a..

,
çao fOI lida ontem na ses- com a. compreensão dc Ju- cionais, acentuando que a obra de muitos decê- _ apenas fustigada '
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lhadol' nacaionai, a enr 1 I) rao . so ene e lllS a açao. iciarro, o senso do dever "com a ajuda de Deus e o n ios" ali por centro' (C.
em suas justas ,reinvindi- I A mensagem presidencial das Fôrças Armadas, a co-. __ ,_',_'-'-' .__ ._.:.....' s, vlvaze�, ontmua na H.a. pag.)
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.Voltará iROcuiiãillãzll
Jerusalém, 16 'U.P.} - A reocupação do cm redor de Gaza pelos egípcios deu a Israel o di- I
reito tanto moral' quanto oficial, de apoderar se novamente daquele território, dentro df �

quarenta e óito horas. 'Isso foi o que. afirmou f;. United Press um membro da delegação israe-
DiretOT: RUBENS DE A. RAMOS - Gerente: _ DOMINGOS F. DE- AQUINO lense às Nações Unidas IZQar Haraai. Acres centou que a v-olta dos egipcios é considerada

Edição de hoje: - 20 págs.'� Cr$ 2,00 _ FLORIANóPOLI�, 17 DE MARÇO DE 1957 em Israel como violação do suposto acôrdo ta cito-americano, franco-israelense, pelo qual
.$e@®•••$•••••••••••••••••••••� , �estes,últimos evacuaram Gaza.

-

I- Pio XII Agradece a JuscelinD j,� -

- --a-

i ;::i{�:,r�:!:!:5:�ra���d?;:�;::�i:;}:!�:� i �!�N!l�16 (�) -�!�v�!t'��d',��!�!�J��"' ��., �to���,�
, : o seguinte telegrama a Juscelino Kubitschek: "Muito reconhe I I �m !ontes .diPlom,atic�s ,�e nas reuniões finais a sereml com 8 projetos. Selguem::-sr- americanas, na Alerilanl1a

··d d f Iicit
"" .

d
'

V E
. I', informou, hoje, que a Comís., realízâdas a 29 de abrfl.vOs Brasil e "México, com 5 cada OCidental, estão providas de

: tIO, agra ecemos as e ICI açoes envia as por . xcia. em seu
'I i 'são Inter-Amerfcaria de R�- Estados Unidos - <;egundo.&s! um. A Argentina apresentou armas atômicas. Um porta-

li d
""

b '1' C Ih t d' i presantantes recebeu aproxi mesmas fontes - 'estão em: 2, a CoJombia 1, o Equador 2 voz do ',Ministério declarou
• nome e no a naçao rasi eira. om .nossos me ores. vo os e I madamente 40 projetos para primeiro lugar em numero e Costa Rica, 1. Os outros que as armas atômicas f'igu-: prosperidades cristãs concedemos a V. Excia e a todo o querido ?S examinar em detalhe, HD· de projetos, com um total de poucos projoetos, enviados r;'!_ ram projeteis, foguetes e

: " ,
" i· Je, asgotou-se- o prazo para 15. .:. 'Iatívamente tarde, talvez se, bombas. O Marechal do- Ar

• pOVO das terras de Santa Cruz a benção apostólica. as.) Pio XII . que as nações individual�en, Indica-se que 10 deles sr" jam Incluídos na lista, AI- conde de Bandon da Ing'h

�.o@.�.......•..$.e.e.o.......................................... te apresentem OS projeto- de menor ímportancía, O guns não figurarão na lista terra, declarou a�s jornalÚ.
por serem repetição de 'ou, tas, ontem, que a Forca Aé,

E E L
tros. Os projoetos,

apresenta_I
rea dos Estados Unidos DI)

, dgs pelos membros � Cornís Alemanha meridional, teve
sao em :separado, estao �eI�do bom,bas atômicas por algu,m

-

'

.- estuda�os �or 4,Subcomlssoes tempo, E' a primeira, Vez qil�
/// " de�d_e . JaneIro.ultimo. Desde publicamente um chefe ml�

����umo, �NT�M, �M DEFmITI'�, 1 �811�lO Dl E���U DE �ERYI�I ���In DE �.K !!�t{�:�;1i�!�!f,;�;!�c �����ed�.\:'��!��·;ae�\;
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IVO é faZer recomendações aos
Há poucos dias tiv,emo3 '? tor Regiona1 do SESI, repre , Rura!, � do Oep. NaclO�al dE.', ,grada pelos drs. R?berto La ao lustre sr. Celso Ramos. pr,esidentes, os quais se em

satisfacãà de anunciar par,); sentantes' das diversas enti.1 EndemIas Rurais, .delIbero:.!! ce,rda, do SESC, AlCIdes Abrel procuraremos colhe� maIl! penharão em realizar os pro_
/nossos "leitores que v�rias en-- dades, tendO' ficado resolvi. 'que, 'dentrO' de maIs ou

me-,
dQ SENAI, Renato Ramos _da. elementos para deIxarmos gramas rec..omendado3. Os

tidades, media'nte convite for dJ, em definitivo a criaçãJ nos trinta dias se.r.ão �fetiJva. Silva, do SES.I e Má;-io Fel'. nos�os leitores a. par _desse projetos, em muitos caso", re
mulado pelo s1'. Colso Ramos da esco2a. I dos os atos .constIt,utIV?S de, reira, do SerVlç? NaCIonal d;} not�vel �mpreendlmento q�" p=tem as sugestões feita.s na

presidente da federação dal A REUNIÃO DE ONTEM uma fundaçao, cuja flllêdI, Endemias RuraIs. dara maIS uma escola de lll� reunião da Subcomissão, l'ea' PARIS, 16' (U.' P. O

indústrias e dlretor regiona� A reunião de ontem, re'ali dade será a de mapter a es· Dentro ,de breves dias, enl 'vel Superior para o nosso ,liza.da em setembro. Em tal famoso pintor brasileiro,
'do SES�, reuniram.se com o zada'''cóm a: ,pre'sença,de re cgla ,�e,Serviço Soc!al. entrelvista qU,e solicitaremos Estado. '- oportunidade foram feitas Candido Portinari, apresen
opjetivo de cogitar d_a çriô,:- ptes.entantes dO' governo do I"ara.a elaboraçao do pro

,
"" '-;----- mais de 100 su�estões. Soub�, tará uma exposição na Ca-

/�ãD de uma .c:ccla de-'�l'�i
� �:�I?ESI, dO, �E�C,

d,à l�tQ,.d,
e estatu�osd dll. fU,�:,fl�r MAKAIh,IOS IRA P,ARA LONDRES se que, o, BraSIl apresentou sa do Pensamento Fran.

�Sxial.. ��nta Cait;atJ� E A�, ,da LBA, da .Cuna �e :ç�o-e,p��a.trat�r ,e proyl e� "tll\._, um projeto nq qual propõe o , , .

C?ntem, s'Mundo soube-�, 1 d��lP Soc_ iõ,..1l)ICI.!,!;lS_: f?1 ��a�a
'

..
' _ :ty'';WP)'_ F.Q.t

" Çires
.

Q arcebispo de Chipre estabelecimento de um' Cer...ces, sob o patrocllllO da
estIveram nOV3ll1ente remp 1--'

- -'--

", l WllarComlss�ó, p� - ,'Pe
t,,' B.mM�WM�áriO�Yu-aJ= .exilfl.· tro Inter-Americ:ano de In embaixada do Brasil nesta

dos no gab:n�ce do Sr, Dir..! " INTERROMPEU' �r, Paulo, de áT�rsdo. as �dUIl, ,es,
o ........'t!1'no br1tàrltru;;;tfft!�o. Aqui. -�h-e: naeiD> �,��,.' e I�nergia 4tômi· ca:pita1.

- -,----,-,�-----'

I 'Fontes' Secl1et rIO a au, que 6"""
L-l..' l' 'tI{'

, h�' .

t
.

0U l'l eu t'rrI·to'rI·o A A gL'n
.
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ALGOn:lf.O PARA
-

A VIAGEM '.'
tê

"

SI .

-1 e inte· cogitxn.do de. trazer para UJ1 na IS. as C IprlO 'as, ,serIam '",',,' ',' c .' r ç A mostra do à:r;tista ora-
l"", I,

e asSiS nCla OCla ", ,convIdado a, efetuaJ.' novas, ne 'tma prop_os, :RroJeto seme- '1' .
:,
I" ,

I PARIS 16 (UP) A mi 'E LEZAMA go' ç- p 'oluçã do _ lhante,Íc� um'centro atá �I€110 mCUI quad,r0s a

A POLO-N'JA -

. d' t
-

'I

-

ENCONTRO JUSCELINO
Cla oes, ara s· o h''''>;' ,ml'co em Sell t'?rr;tórl·o. oleo, aquarelas, desanhos c��.i ; mstra o Ex erior Israe ens::, ' pinhüso pr,oblema de C ip�2 _ • v

FORTALEZA, 16 (UP) - Galba Meyr, que erp.preende� No, 'entanto, oS ingleses, nao DISPÕ�M DE ARMAS ATO litografias
.

recentes, além
Está sendo prep:nado para o;;

.

uma viagem u_rgente do seu

NA FRONTEIRA. -

I

estão tlispostos Pelo momen

I
dos estudos decorativos es-

próximos' dias o embarque de país aos EE,UU., interrompeu I to a permitir a volta de Ma· MICAS OS IANQUIS NA 'pef':almente el'aborad
- I b·t

.

P'
.

'lh' ,ALEMANHA ,",
�

...

0:'1 pa-
cinco fardos de algodao Cea �u I amenb� o voo ellL al'ls! .

-, . . . 1 onde karios à propna 1 a, pO'lS '

rense, tipo fibra longa para para ,conferenciar C')J1l o pri- RIV�ERA, UruguaI - Chegou s�. dmg�ram ao hote,
.! temem que, i�so provocarla BONN, 16 (UP) _ O Mi. l'� o edlflcIO da ONU, em

a Polônia, A notíci� desp:�'�! meiro ministro da França aqui O avião que levou até ai fOI 'servIdo um ban�u=t� aOI nova agitação. , nistério de Defesa cO'nfirmouJ New York.
,

tau grande
f-�

::_ntuslaSl110

la,,' Gu�, Molle_t, Re,cor�a-se que f-ronteira o presidente do I qual compareceram,
"adas as �

,

que a eXPofva.çao de a1god",o a França e consldelada a a-
Co Ih N

'.
I d govêr- autoridades urugualas e t.,·a-I

'Cearense diretamente pa·ra ' ,liada mais firme de Isra!:l, nse o .aClo�a, o
,

., "i

M�18E EMExterior se achava interrom na sua contr,oversia com ó no do ParaguaI, senhor A:.-,I sl1en'as de Santana ::lo :�n"'ra_ i
pida há vá1':os anos, Egito,

'

turo Lezama. O encontro 0'2, mento. A, tarde,,� presIJl'ute
i

>-:---------- Leza�a com o presid�nte bra
I Juscelino e o pre3ident.e Le- j',

ENCERRAPA
. sileiro, ocorreu ém frente ao

I zama a%istiram a inaugura- BELGRADO, 16 (U. P.J. um dos mais importante co�

A PnIUE:iR A rEuANA MUDANCISTA observatório da praça Inter-i ção da -exposição de comercio I
- Ontem, à noite, faleceu laboradores . do presidente

�f:S'lIi;;�' A .J l'Uü nacional Uruguai B�·a:,;i1.. Os! e daindústria do Rio Gran- em �aris, Mouhe Pija�.e,' i Tito. � �ot�ciá foi dada pe-

SÃO PAUL,O, 16 (UP), - Enc'errou-se ontem, as oito c dois ma�datario� tro�al'a�1 de do Sul.
, Pl'es.ldente da Asse:tp�IeHl. l� ,agen�la I�go�,lava �e n(�-

meia da noite, a "Assembleia mudancista", promovida pe- cordiais saudaçoes e depOIs NacI(mal da Iugoslavla €1 bClas, TanJug. A mfol-
las organizações estudantis paulistana e -goiânia, para pro
Pagar a idéia da mudança da capital brasileira. Esta�a ofi
cialmente anunciada a pre2ença do presidente da Repú-'
blica na sessão de encerramento; mas devido ao seU en

contro de hoje com o pr,esidente do U.ruf$ua;i, no Rio Gran
de de Sul Juscelino Kubitschek não poude comparecer.
Dia'nte di�so o chefe do GOlvêrno dirigiu uma mensagem
aos organizadoI'2S da semana mudancista, que foi irradia
da ontem, às nove e quinze da noite, pela rádio Nadonal ào
Rio de Janeiro·

PORTINARI
EM PARIS

•

PMlI� � UDEH IUG��lUO M��HE rlJJDE

AMANHÃ NO RIO UM DA R.A.F.

mação de caráter ofic1al,
dizia que Pijade sofreu um

ataque do coração e faleceu
às 18 horas. �
Pijade morreu poucas

horas depois de haver che
bado à Capital francesa.
Havia f�ito a viagem a Pa

ris, em avião com outros,

membros de
_

uma delegação
'parlamentar de seu país. A
delegação, regressava, a

Belgrado, depois, de uma:

visita oficial ao Parlamen
to britânico. Pijade, consi
derado uma figura venerá
vel do Partido Comunista
Iugoslavo, foi eleito pre:
sidente da Assembléia a 28
de janeiro de 195-t depois
da: renúncia de M'ilovan

Djilas, quaNdo o Partido o

condenou, por des:vio ideo
lógico.

-

O extinto começou sua

carreira como jornalista,
em Belgrado, em 1910, e

ingl'e'ssoú dez anos depois,
no Partidó.•

ÉSQUADRÃO

TüfliMft ·'UEMONSlHICiO
O DE'FICIT DE CR$ 86.174.507,00 NA EXECUÇÃO ,OR'ÇAMENTA'RIA DE

SANTA CATARINA EM 1956. CRIME DR RESPONSABILIDADE. "IMPEA
. CHMI:Nl'''.

Desd� que os primeiros dados réEpeito à execução orçamentária de 1956

vieram a público, que !,ste jornal, por clf'monstração inequivocamente verda-

deira, provou ter sido_ deficitário o exercício referido
• .,

�

Sem :;l;del' opôr err,hal'g':'s que se f�lrCdSStm em numeros, hmltaram-se os

escribas pnl:.lcianos em ti',ngencia.r o assunto. quando não utilizaram insultos

e impropérios.
De '2o'11êço, tínhamos apenas a palavra do Governa�br, 'e o déficit foi

fixado em 78 milhões de cnfzeiros.
Agon] além dos dados do discurs9-g'overnamental de 31 de janeiro e da

nota da Secp�tal'ia na Fazenda. de 7 de fevereiro último, dispomos· do Balanço
financeiro, encerrado a' 31 de janeiro e l'ompreendendo o espaço adiciona,l de

1956.
'

Este jornal, que é de oposição, a f>.;z serena, como outro dia afirmou em

carta, à redl1.ção, o ilustre Secretário do Govêl'no.·
, E, pOl'que 'qu-eriamos manter aquela linha de esclarecimentos ao públi-
co e às autoridades' estaduais, é que tralf';YlOS ao. primeiro e aos segundos, esta

análise demonstrativa do deseq'Iilíbrio em que importou a execução do orça-

mento de 1956. .

" ,

Ás cifras de que nOs valemos. sp(; tôdas oficiais: ou, estão no balan.ço
'

final ou se encontram no diecurso do Governador e se confirmam na nota dls

tribll'ida pe!R. Secretaria da Fazenda e pllblicada ,pelos jornais de 7 de feve-
i,

RIO, 16 (V. A.) - Che-; gl�s-a (R: A. F.). �A esqua

gará' amanhã, ao Áeroporto ,dnlha se compoe de 4

do Galeão, o esquadrão n.. aviões "Shackletoií"
.

Mark

224 do Comando ,Costeiro II, fabricados pela AVRO
da Real Fôrça Aérelj. In- e é comandada pelo como-

. dol'o do Ar. J. D. Miller. Es-
ses aparelh,os, empregados
em vÔos, de .reconhecimento',
são equipados com 4 moto
res "Rolls RO'Y'ce" de 2.450

cv., armados de canhões de
200 mm e transportam
grande quantidade de bom�
-bas e equipamentQ anti
submarino.
A tripulação de cada

"Shackleton" é de 10 ofi-
'ciais e subalternos, com

preendendo com'andante, co
.piloto, dos navegadores, um
engennhei-ro de vôõ e 5 si-

naleiP6s. Nesta viagem, ca-! a fim de serem observa�

da avião transportará 20 dos pelo publico.
elementos da RAF; de ve� Durante a visita dOb

que trazem técnicos 'para' aviões ingleses ao nos'so
sua conset"vação' e manu-' país, os oficiais 'e sargen-

tenção. j tos da FAR serão alvo de

, I várias homenagens e cum-

Na próxima quarta-feira, prirão um interessante pro

dia 20, os aparelhos efe-! grama de excursões. A par

tuarão, demonstrações ,de I tida do esquadrão 224, está

vôo para o pessoal da FAB, f prevista para o dia 22, sex

sobrevoando, em ,seguida, wl ta-feira, às 9,30 horas,
cidade e as praias' cariocas;1 com destino a Montevidéu .

Novo Ministro
,SANTIAGO, 16 (U. P.) ,nomia, substituindo -a Ale
- Prestou juramento de

I
jandro Lazo. Infante é do

rigoi', hoje, Roberto Infan-; Partido "Agrário-trabalhis
te como ministro de Eco-

, ta, o situacionista.

. RECEITA

O ex�rcício /de 1956 apresentou �lma receita global de Cr$ .

1. 208,97-6.357 80 com a origem discrimin ada no quadro que apãrece a seguir.

,,'
',� "', r- " '.. -

,

,

", <Continua ·na 2.-ª página)·
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,.;.. ��·'E� O 'Saogue� Da' M,ulher Sem Cabeça .j
Castel Gandolfo, '16 (U.P.) - As águas habitualmente tão azuis do lago Albano, -próximo �
as quais se encontram as casas de verão do Pt, pa e das ricas famílias romanas, apareceralll �
subitamente vermelhas como ·sang,ue. E a SU,[J; erstição da população logo arranjou a explica. �
ção de que é o "sangue damulher sem cabeça" que está clamando por vingança. Essa super� �
tição 'referé,-se ao assassinato da jovem siciliu.na Antonieta Longo, cujo corpo decapitado foi' �
encontrado à margem do lago em junho de 1955. A cabeça nunca foi encontrada, nem a po·. �
licia conseguiu desvendar o crime. E, ag.ora', embora o ministério da Agricultura já tenha �
verificado que a coloração da água é provocn da simplesmente pela proliferação de um� �
arvoremarinha. O povo não quer saber disso. e está em polvorosa com.o suposto milagre. �

,

� ..!'..-._.ã��_�_i_;;/iI.;.a._�-:��iiiji}il_Q�_ ;;;;;.
..h-I- ·;;JI&..":'?_. -...• ..·;J..._...,._���-,.--..� ....-., I

..--��._
-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADÓ" o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARIN�Eloríanôpnlts, Domíngo, 17 de MarçO' de 1957
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(Continu'açá' da l.a pá,gina).
R E C E I T A D E 1956i
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• Despesas a classificar
•
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:1 1.0) "DevojssinaLu que tive de eMrentar uma carga de des'pesas ex-

C1 ttoo{ordinárias pa,ra as qmlis não haviam sidO' previstO's quaisquer recursO's nO'

II orçame.:nto de 1956, núm total de Cr$ 18t). OQj}. 000,00 (centO' e O'itenta milhões
.., de c,ruzeÍl'os). Tais encargos foram liquühdO'S leIO' TesoUrO' dO' Estado".

'1 2.0) "A Secretaria da Fazenda segwldo os' dados contábeis, informa que
e o exercício financeiro de 1956 se, enCf·aou 'em perfeito equilíbrio com os

:: compromissos em dia, e ainda com recúr�"s disponíveis de' Cr$' 106.300,000,00
: (cento e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) destinados, em sua maior

: parte, à execução do Plano de Obras e E'1uipamentos, alem de outros saldos,
I vinculados em Bancos e na Tesouraria no valor de Cr$ 25,000.000,00 (vinte
e e cinco milhões' de cruzei'ros".

'

I A Secretaria da Fazenda em 7 de fevereiro, vem a público pela "1\ Ga
I zeta" )?3,ra assegurar a veracid<tde do:,: números 'referidos pelo Governador,
: e assim se exprimiu:

.

: '«0 Governador JOi'ge Lacerdã dechuou em seu discurso de 31 de janei-
., 1'0, que a .arrecadação estadual atingiu, no exercício de 1956, a imp.ortância de·
: Gr.$ 1.141.800.000;00 com uma receita orçada de Cr$ 1.061.600,000,00, e que,

I portanto, o e�cesso foi de Cr$ 80.200.000,00. Deê)arou ainda. S. Excia. que,

: não obsta;nte' a grande despesa extraO'rçamentária, nO' mO'ntante de cerca de
•. Cr$ 180.000.000;00 conseguiu encerrar o eXercício com equilíbrio financeiro,
··1 pois o Tesouro se acha, pràtica'11ente, cum os compromis1\os em dia, apresen
I tando ainda.uma disponibilidade de Cr$ 106.000.000,00, em sua maior parte
: destinada à execução do Plano de 'Obras e Equipamentos, além de Cr$ .. " ..

I 25.000.000,00 em depósitos vinculados em bancos e na Tesouraria".
• ComparaçãO'•

Pelo discurso do Governador, a desl'lesa extr�orçam�ntári� do exer-
cício de 1956, processada e liquidada, se plevou a Cr$ 180.000. QOO,OO.

• De stía 'vez, o Balanço financeiro final acusa uma despesa efetiva
: não orçamentária, no montante de Cr$ ... , com a seguinte origem:

'

: Despesas ppr coilta de créditos súp!pmentares .: Çr$ 29'.340,612,40
• Des�e�a� por conta de créditos especiais e

.

: extraordll�arlos '. . .

"

66.544.625,70.
. : Dyspesas a classificar , , ," 456.830,60
: Entre a despesa não orçamentária declaradá pelo Governador e rea.

: firmada _pela Secretária da F�zenda, há uma diferença de Cr$ 83.657.931,30.
: •

I �e ISO m.ilhões fO�'am apiicad,..os ';:11 despesas "para as quais não ha.

:
vwm sIdo. preVIstos quaIsquer. i:ecursos no orçamento de 1956", e se apa

•
l'ecem regIstrados pela contablhdade apenas Cr$ 96.342.06870 então al-

e guém está faltando .à verdade. .

" ,

•

: O que vale: a fala do Governado i' e a confirmação da Secretária da
• Fazen,da de 7 de �evereiro, ou o balanço d.e 30 de janeiro de 19Q:7 ?
: Se o balançO, falseou o Governador a verdade.
.'

.

•
Se a razão está com o Govern,ador, então inverídico- é o balanço.

•
.

Ora, é sabido que Gov.êrno a·briu c.'éditos no valor aproximado de 180
: milhões de (;ruzeiros.

:. Os crédite-s de todos os tipos são llbertos para ocorrer a despesas, as

: mais das vªzes em processamento. '

I. ? hà�. reg�stro pela Contabilidaàe do tota.l dos créditos �bertos admite

: Uma so 'ex.iJhcaçao: as despesas a que e)es deviam atender, foram a.diadas.
•. Isto quer dizer que, tendo o Tesour.o ('(lmpromissos cértO's a saldar tanto
: ,que a administração se muniu dos recurS'JS :ndispensáveis a liqUidã-l�8, dei-
: xo.u de hOTI cá-los, transferindo-os para outra ,oportunidade. ,

I 1
",

Tal fat�, porém, sei aparpntemelite pe'rmite a real.ização ,de um equilí
I brlv orçamel1tarJO; repcl'c;ütirá ne. exercício. 'Jeguinte, quando, de .qualquer for-
• ma, a despesa deverá ser coberta
I E�tá, pois, claro, que' Cr$ 83.657;931.30, que deviam ocprrer a des
I �esas feItas, e processada�, não existiam no Tesouro.

•1 Alguem ou muita gente é credora do Estado num total jgual' a Cr$
83.657.931,30.

'

.'
.

I Tivesse o G �. '" f't d
.

.

•
'

.

- ovelllO sadS eI o to os Os seus eomprO'missos declarll(lO's e
• de'\'-erIa confess.�r um défi�it, cuja eJ{tel,s<!9 �e- ap,ontará adiante.. . .._
,s-,.,.o •••OG.G••••�.�•••••�� � �•••ii••.

Origem /

Saldos de,1955 " , , .

Receita .ordinária .

Receita extranrdinária (Taxa do Prr.no de Obras) .

R�eeita extra-orçamentária (díveraas.) ..•........... ,.

Cr$
54.988,861,20 /

964.557.972,60
177 .285. 3ü8,90
12.144.155,10

� .

TOTAL DA RECEITA: , 1.208.976.357,80
Plano de 'Obras e EquipamentO's

A arrecadação da taxa do Plano de Obras e Equipamentos é tratada
como renda extraordináaía. Por ter aplrcacão especial, definida em lei, não se

constitui em recursos normais do Tesouro.

A receita líquida, à disposição do Governador Jorge Lacerda, é a recei
ta global do exercício menos a renda da taxa do Plano de Obras.

Daí porque abrimos novo título:
.

RECURSOS L1'QUIDOS
Receita global (tôdas as rubricas. de receita) .

Renda do Plano de Obras (a deduzir): ......•.....
1.208.976.357,80
177.285: 368,90

.

. \ ,.

Recursos líquidos: " .. , .. , , .', 1. 031. 690.988,90
Para compôr a realidade da eXeCI1ç20 orçamentária, damos abaixo o

Quadro da Despesa Orçamentária Orçada e Efetiva, em que a primeira foi

recolhida uo Orçamento, para 1956 e a segunda no Balanço financeiro (final)
publicado 1.0 Diário Oficial d�7 de

í evereiro último.
ORGÃO-

.

DESPESA
Orçada Efetiva

Podei" Legislativo 15.] 92.440,4.0 22,773.204,60
Poder Exec utivo 6.250. 893,\JG 10.824.409,50
Poder J'udiciário 17.327. 954,(JO 27.625.677,10
Secrt. do Interior e Just ica 24.084.552,\)1) '24.277.798,40
Secretária .ta Educação,
Saúde e Assist. Social 235.527. 032.0'J
Departarnenros autônomos 5. S99. 927 .00
Secretaria ia Fazenda - 408.372. 08g,2')
Sect. da Segurança Pública 60.198.792,90
Secretaria ua Viação e

Obras Públicas
Secreto da Agricultura

A maior
7.580.764,20
4.573.516,50
10.297.723,10

193.246,40

230.041.319,50
5.306.557,66

349.894.702,60
66.894.155,10 6. 695 . 362,20

200.494.511,60 191.607.235',80
88.253,133,60' 79.620,432,70

1. 061. 601'. 324.7G 1. 008.865.492,90
Créditos especiais e extra
ordináiios

29.340. 612,�0

66,544.625,70
456.830;60

1-.061.601.324.70 1.075,866.949,20
O quad-ro demonst ra :

1.0 - que a despesa global foi fixada em Cr$ 1.061.601.342,70 e que'
a despesa realizada mon tou a Cr$ 1. 0'75.866.949,20

2.° - que houve despesa a maior nos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário e na Secretaria da Segurança Pública, num total dê Cr$ ....•....
29.340 .. 612,'10,

3.° - que a despesa extraorçamentárfa registrada pelo Balanç» montou
a Cr$ 96.3.42.068,70.

.

,
-e-

Este valor é importante porque se eontrapõa ao que foi expresso pelo
Governador e confirmado pela Secretaria da Fazenda, em 7 de' fevereiro, CO'''''

mo a seguir se lerá,

66 . 544. 625,70
456.830,60

.

96. 342.068,70

- . O discurso de 31 de janeiro
No discurso' de 31 de janeiro. o C overnador Lacerda afirmou textual

mente:

CONTADORA
Jovem Contadora e dati

lógrafa, com cinco anos de
I
prática de Escritórios

/

e

comércio geral, possuindo
bom conhecimento de por

tuguês, redação própria,
aptidão em CONTABILIDA
DE MECANIZADA e no

ções gerais do idioma in-
: glês, - vindo fixar resi-

.i dêncía nesta Capital, dese
ja colocação em firma bem

I conceituada.

: Carta à "CONTADORA",
pára êste Jornal.

I

II -juva, é uma das espécies
nativas mais recomendadas

Recursos líquidos c despesa efetiva

Dispôs o Tesouro no ano de 1956, de Cr$ 1.031.690.988,90 de r�c�rsos
líquidos.

A despesa global orçamentária retratada pelo Balanço financeiro so-

mou a Cr$ 1.008.865.492,90.
A este total se deve acrescentar o valor de Cr$ 180.000.000,00, referi

dos pelo Governador, que têm ocaváter de despesa extraorçamentária, o que
resulta num compromisso global da ordem de Cr$ 1.188.865.492,90.

Ressaitamos, porém. que r.este total se incluem Cr$ 71.000.000,00 que

devem ser axcluidos, visto como pertinem ao Plano de Obras e Equipamentos.
Como os recursos líquidos por nós considerados excluíram aqueles que,

por lei, pertencem ao Plano de Obras, fOI';'OSO é também deduzir, do montante
dos compromissos do Tesouro, aquela despesa que possui cobertura própria:
a do Plano referido.

, Como existem vinculados ao Plane de Obras Cr$ 106.000.000,00 (vide
discurso) e é conhecida a receita do mesmo : ..Cr$ 177.285.368,90, segue-se

que a despesa do POE no exercício totalizou. aproximadamente, Cr$ : .....

71 � 000.000,00. .

Nesta altura podemos armar o panorama final e definitivo da execução
orçamentária de 1956.

Compromissos globais do Tesouro (excluídos os

do Plano de Obras) Cr$ 1.117.865,492,90
Recursos globais do 'I'esouro (excluidos ós do

Plan� de Obras) . , .

Déficit orçamentário: .. , , ,............

."

X X x
J

Aqui termina a nossa análise, Como orgão de .ínformação, está cum

prido o nosso dever. O povo-se esclareceu lo engôdo e da impostura.
Resta que a maioria da Assembléia Legislativa não aprove as contas

do Governador, sem que este dê os esc'arncimentos que está devendo ao Povo.
O Governador não é autoridade que possa praticar atos ilegais impune-

mente,
.

A Constituição prevê as penalidades e prevê os meios da sua aplicação.
/

.

E' crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária (art. • para póstes, sendo seu em-
54. n.o VI, da Constituição Estadual), ou praticar atos contra o legal emprêgo 1.,dos dínhei ros públicos (art. 54, VII). prego comprovado pelá Em-

Na matéria que vimos tratando. que é a da execução orçamentária, preza Luz e Força S.A. de

transparece provada, com as palavras mesmas do Governador e a sua Conta- I· Bluménau, que a utiliza há
bílídade, a transgressão à lei orçamentártn,

'

muitos anos. Outras utillz a-
A incoincidência entre o que afirma o Governador e confirma a Secre- Itaria da Fazenda e a realídade emergente do 'regístr« contábil, é um fato.

I
ções : na construção civil e

Como fato, deve ser apurado devidamente, por .quem de direito, isto 'naval, obras hidráulicas e

é, pela: Assembléia Legis!ativa. .

�

. eXpostas, pontes, esteios,
Nesta altura, urge que se declare .impedido o Governador de continuar

I
miorões e dormentes.

-

no exercício das 'suas funções. Sôbre reflorestamento,"

Nenhum ato valorizaria mais nem mais realçaria o Poder Legislativo. consulte I) "Acôrdo Flore3-'
Cumpra este o seu dever, como del� deseja e espera o povo que o faça. tal".

l·,�"�
..··....··�..······.....·····...··...··..�...··....··oc ....!_••,---

-[seaAndalo do Se�eul'o ���;:;!:�o::;�;m.a�r�s:��:a�
que raaao esta1va WIlma qua-

<CO'ntinuaçãO' da 12.a página) A mãe Montesr respon cípío não nos assustamos
se nua? "Por que só tinha .

deu-me a chorar: ., Angelo também'não... casaco?" Alguém diss� nessa

da com os pais, a irmã Ma- - Sim, queríamos ir ver Angelo Giuliani, um rapa
ocasião: "Provavelmente as

-
falda Mària e um irmão. um film':!, junt� e já tinha' empregado na polícia, 'estava

ondas levaram o resto do ves-

"Como foi isso?! Por que mos os bilhetes, mas de re, " . . .. tuárío ... "

�ra se casar· c;om Wilma
foi Wilma para OsUa? Pois pente Wilma dissê: "Eu não �en,sav,1m casa�;:':�e em breve

Mas Wilma tra\llia uma cin.

�o ia. contigo ao teatro ou vou; não quero ir. Tenho dô- Eu conhecia Angelo. como um
'ta nova e forte! Isso não po

ao' cinema? Perguntei trans_ res de cabeça". Depois foi-,se
.

rapaz sério, positivo e niodes- diam' as ondas le'Var assim ...
tornada de todo. embora 'e não voltou. Ao prin to que não era indicado pa-

E de resto porque não tinham.

ra casar-se com .Wilma. Eu
levado o c;asacá que �Ó estava'

sabia muito 'bem que Wilma
abotoado num botão?

adol'wva gente de cinema. e
Nós não sabíamos então

gostava de tudo que aparecia que todos êstes fatos teriam

nos jornais elegantes e esta.
um papel importante no pro.

va na moda. E às vêzes dava-
'Cesso.

me indicações misteriosas
Eu tinha um sentimento

'b
.

/ indefinido de pavor qU3 nun
sO re cOlsas que sabia e a

respeito das quais leu não ri-
ca me abandonou. Havia algo
que não estava certo. Dizbm. Pudim' rápidO" de queijo

Seis ovos, 300 gramas de que a morte-fôra devida a um

açucar, uma colher de man-
ataque do coração, mas, se

teiga, 3 colheres de queijo dê assim fôsse, ela teria. caído'

.
Minas ralado, duas c'olheres

'na praia, antes de ir para a

de farinha de trigo, duas xi. água. Não morrera afogada.
Cara de leite.

. Ou morrera? Sôbre tudo isto

Bata. os'ovos com o aç�car I
eu tinha a s'ensação de que o

, e misture o resto dos ingra-'
cadáver de Wilm'l fura exa-

'dientes. LeVe a assar no fo1'- minado muito superficial-

no em forma untada ou for mente.

d A família Montesi, inC0111-

I
ra a com

,;ç,:ar* queimado.
preensi1velmente, na SUa dÔ,.r,

Foi propost.a, em Washing- não queria que se falasse mui
tO'n, a criação do Conselho to da morte de WiLma. E foi
Mundial de Produtores de nestas circunstâncias qu:::! 'a
Café, no interêsse da defêsa
econômica do procluto. enterraram. Fui tristemente

\
nha a mí,n!ma Idéia. atrás do caixão. Ia. chorm;tdo:
Conhecia muita gente nos Pobr,e Wilma, tão nova! Todo

•

circulos �a alta roda. e fala- o tempo a via na minha fren

va de cOlsas a respeito des- te com os seus grandes olhos

saS pessoas que eu achava escuros onde havia centelJ:�as
imf)ossíveis. Eu olhava par:
o que 'ela me co.ntava como

para historietas exageradas
unicamente filhas dos so- rados quando o sol lhe taca

nhos duma raparig� burguê_ va de leve. Não era como es

sa que ·gostaria de fazer o sas beldade$-enguia, mas "i_

papel de gra:nde dama. nha o tipo clássico da italia

'SIM E' A MINHA
... na com formas redondas e

,
.

torneadas. Pernas de escul-
FILHA tura le dentes belos e brancos,

.

Os Montesi souberam por numa bôca vermelha... P,)
AllIgelo o que sucedera. O jo bre rapariga! E tudo isso ali
vem policia viu na sua -es ficava sepultado, pois que

querda a foto da morta, não Wilma Montesi, morrera.

.
ideI.ltificada e reconheceu "Descansa em paz", disse
Wilma. Foi à morgUle junta-lo padre aO fazer o Sinal da
mente com o pai e aíl êste de Cruz. Mas, nenhum dos pr�
clarou: "Sim, é a minha fi_ sentes supôs que ela não des_
'lha! cansaria em paz, le que uma

Ao comêço pensou.:se que tempestade se levantaria
se tratava de um ataque, ten- com Q nome do "Caso Mon·

do por móvel o roubo, por. tesi" (APLA)

que a mala de' mão é o reló-
. A . S E G U I R :.

gio dé pulso de Wilma ti-
� .nham desapal.'lecido.

Fiquei tôda essa 'n"oite jun_
to dos

...
pobres pais. Prin.ci-

GERENTE DE ,COSTURA
Precisa-se de uma pes

sõa competente para diri
gir secção de costura. Pa
ga-se muito bem.

Informp.ções na "CON
FECÇõES ORAN LTDA.",
a rua Saldanha Marinho,
129, de 2as. às 6as. feiras.
.........- I'.�-

ARMAZÉM

"

Vende-se um, com ótima
fregueZia, sita à rua Bo
caiuva 73.
Preço de ocasião. Tratar1.031,690.988,90

86.174.5Q4,00
no mesmo.

Santa Catarina por SUCUl'1-

-,-//-
O sobragí (Columbrína

rufa Reiss.) conhecido em

OSVALDO MELO

,�ULTURA MUSICA:'- Enquanto es'Peramos pelo
prOXImo concêrto da Orquestra Sinfônica de Floria_
nópolis, que nos promete para breves dias mais uma
noitada magnifica, preenche-se o lespaço com a se

r�.ada d�' �r�e com �u� deliciará nossa. culta pla_
teIa, a vlOhlllsta patricIa Ilze Dossow, cujo nome Vem.'
pr,e'c·edido de justa fama, pelo que sabelJlos através
das crônicas musicais que temos lido. Dia 20 do mês
lem curso, no Teatro Alvaro de Carvalho, te:r:emos en
sêjo de leva.r nossos aplausos á eximia violinista.

FLORIANóPOLIS FABRIL· O tabú da Cidade de
-funcionários públicos vai perdendo sua ra;2:ão de s/er. , .

Várias fábricas já po:sui a Capital outras en
traram em pleno funcionamento, com duas mais de
tecidos.

f
i

i
Agol\a, como já foi noticiado e de que em uma

de minhas crônicas passadas fiz ref.erência espe-,
cial, concretiza-se a idéia da constituição de uma po
derosa firma comercial da qual' fazem Parte diversos
capitalistas e que se' denominará COMPANHIA DE
PRODUTOS QUIMICOS DE SANTA CATARINA.

O contrato r,espetivo já foi devidamente reg'is'
trado na Junta C. do Estado. Sabemos, porém ainda
nada, _podemos. adiantar, da formação de uma fir
ma que dentro de pouco tempo também virá explo_
rar um ramo importante no sletor' de nOssa indús.
tria.

douradas quando ela ria. O

SeU cabelo castanho e lenc�
rocJlado, tinha reflexos doü-

.

Como se vê a Capital vai cada vez mais se re
cuperando e tomando posição definitiva e segura na

vida progre.>:sista da nossa terra barriga-verde.
A guerra de morte- a.os velhos tabús.
Tudo isso, não serv'e para ,entrar na ma·ça cin

zenta dos que teimam 'em querer fazer.. parar a Ca
pital, eomo acontece com seús inimigos que a dese
jam pequena, insignificante, com {) retaliamento Pe
rigoso le mesmo criminoso do desmembramento do
Estreito. ".

OPORTUNIDADES: MOÇAS E RAPAZES Você
quer um ·emprêgo com ordenado il1icial de C$ 2.600,00?
'.riem prátIca de tr�balhos de Escritório, possuí o Cur
so ginasial e é datilógrafo Olt datilógrafa? .

Assim r'eza b anúncio que' está publicado nos j OI"
nais da terra, Agora, si você a,cha-, que sabendo tudo
isso, Cr$ 2.600.00 é uma góta déllgua pelo que' você
pagou Para, aprender todas Il!ssas coisas inclus-ive o

tempo gasto para tomar prática, então',' não vá.
.�_siá; na, su� von:tade.
Afinal, nada tenho com isso ...

(Silvano M�ltuo- Faz
Estalar Uma Bomb�:l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transcorre, hoje, o ani-
versário da galante menina __'..:.=-- _;. --__----

Aladía Sebastiana Vaz, alu- _: sr. Aloíso. Berto da do os melhores votos 4� REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.
na do Colégio Coração de Silveira
Jesus e diléta filha do casal - Si'. Vanderley Berto da
sr. José da 'Eosta Vaz e

I
Sílveira' Sandra-Maria ue Souza

Aladia Philíppí. Yaz, .resi-, -;- sta. Elzaj C. �e�ei�a .•
filha de: Saturnino de Sou-

dentes na vísínha cidade -'srá. Santma Píttígltatf za e Marta' P�p;li.rfl. da Sou-
de São José,' aonde festeja- espôsa do sr. Antonio. Silvio za.

rá seu natalício, oferecen- PÜtigliati.,
•

do lauta mesa de finos do- , sta. Nelza Renen Ro-

,
ces e guaranás à suas, amí- mais

, C\,
,! ;::, J guinhas; .

'cFAZÉM ANÇ)S 1l0JE:
- sra. Gioconda Córdova Francisco dos Santos

Víejra, espôsa do sr. .dr,
I ,Filho, filho de: Francisco

José- MedeiJ'os Vieira. NASCIMENTOS dos Santos e Lucia Nunes
- sra. Anástacía Spiri- O lar.dc nosso compa- dos Santos

des Paschoal, espôsa do sr, ',. n,heiro .

de trabàlho, }orna- BATIZADOS
Apostolo Paschoal.

.

. !lsta ·Pedro Paulo Machado Vera Lucia, filha de Jo-
. ___;_ sr: ·Patrício Freitas I e sua exma. esposa d. Ma- sé Gomes' e Zôe Gomes.
- sra. AIÍália Freitas, ,ria das Neves Melo- Ma.cha- Maria de Fatima, filha

e�pôs� do sr. Dionisio F'rei- do foi ontem enriquecido, de José Juvencio, Gonçal
tas. na ,Maternidade "Carmela' ves e Sabina Baselissa Gon
- lIrta,. Maria da Glória Dutra", com o. advertco de çalves.

Soares. um robusto menino que na ,Au;rea Silvéira, filha de:
FARÃO ANOS AMAlSHÃ: pia batismal receberá o no- Candtdo Inocencio da Sil-
- menino José Carlos me de José Roberto. veira e Jovina Verissimo da

Car,doso, filho do sr. Fran- Nossos parabens.· Silveira.
,

cisco da Silva Cardoso, -1-/- José Francisco; filho de:
funcionário aposentado do O venturoso lar do nosso Francisco Pedro dos San-(Dó livro. e� preparo "Cartas Barbal�as"). C&bo S�bmarino, nesta Oa-' mui prezado conterrâneó fos e Joventina d,os Santos.

'1["' : l' pital. Major Paulo 'Mendonça, do .............•..

E·M�R..G·.................
- sr. Orlando Torres Exército Nacional, e de sua "7 E ::fADA
_ sr. Prof. Hercilio Mar� exma. esposa d. Nilce Luz Precisa-se de uma bôa

f
. . . empregada só para cosi-garida. Mendonça, O!.

_

enrIquecl-
. nhar. Tratar à rua Salda-

- sr. Major Paulo Sarni, do, dia 11 do corrente, com
nha Maririhá, 127. Paga-sevaloroso ,Oficial da Polí- o advento de mais uma ga-
muito bem.'cia Militar· .e pessôa m!)ito lante e robusta menina,

'd M t 'd d" -' VENDE-SE
'

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca-
Os de .. O, ESTADO", se relacionada nesta Capital, naSCI a na a erlll a e ,

,

d'f . bam�nto p'trfeito tudo é motivo do maximo cui ado
associan'do as homenagens -notadamente DOS ,circulos "Dr. Carlos Corrêa" e que VenCe-se um a reguesa- .

b d LILIA d
'

d pelos exp'ecialistas responsaveis pela confecção· dasque sera-o p·r·estadas ao dis- esportivós. .rece eu o nome e - o armazem e secos e mo-
•

.

d' A'
.

roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter umatinto aniversariante, for- sr. Silvio Barbosa NA. lhados, sItua o a rua, m-
,

.

.
.

Born Às muitas felicitações ta G�.ribaidi, 48. Facilita-st:' roupa per�eita e que veste bem. '.

__;mulam os melhores e malS
-

.

Pelo Crediário do Magazine Hoepclke, pod�m ser
cproml'ssores vo<tos de fel,i- que vêm recebendo, o. dis- pagamento. Tratar no me�- _

"

I d O ESTA J I
' .

t' adquiridas com exclusividade nesta cidade esta.s afa-cidades. - sr. Manuel Britto tinto casa, os e, - mo oca, com o propne a-

____M_,_ENINA ALADIA <. �__��s:r�.dC:a:r�l�o:s�L:u:i=z�p�ia=z:z=a�D�O--s-e-·-a-ss_·o_c_i_am�,_f_o_r_m_u_l_a_n_-�r_io�.--'--�--��--�--�-----m-a_d_a_s_r�o_.up__a_s_.__�----------------�------:_---

���__... ....
AVENTURAS .00 'zE�MiJTRE

...
T
__A� -,

nconnlClmenTOS' ---
. Prepaca-se li sociedade para o maior casamento do ano. No ,proximo

dia cinco realizar-se-a na Igreja Sta. "I'ereeínha o enlace matrimonial da srta.
Anita Hoepcke Ramos, da'Silva com o sv, Francisco Grillo.

.

--yj--
-

Aniversariou-se no dia 12 a bonita srta. Ana Maria Siqueira - (Ca
beçudas) num "Society" homenageava a moça em questão.

A coluna social cumprimenta com votos de felicitações.
\ --y,'--

"Modas Jane, promete err, reunião rlançante 'no "Grill Roon" ,do' Plaza
um desfile de modas para a próxima estação

o Belo Brummel continua usando roupaa cinza e gravatas de pingos.
-yj--- _,

O sr. E sra, dr. Paulo Konder Bornhausen depois de uma demorada via
. gem pela Argentina voltou 1'10. nosso convívio,

,

-Y/-
A sociedade tambem prepara-se para a chegada de S. Exa.. o Presiden

te da Republica no próximo dia 30

_-yj--
Um schovv animado enquanto uma carioca dançava .la pelas tantas o

"Rochr'u Rall" com um moço -elegante.
-Y/- c

Depus de suas ferias em nossa cidade volta amanhã para o Rio a sra-

Norma Viégas. "-

O cotunista. deseja-lhe uma feliz viagem.
-Y/--

O conhecido figurinista J'osé Rouald enviou-me figurinos suas criações
para presentear as elegantes da cidade.

-

-y/--
O Jovem Rogé Da:cafiali êstá CIrculando seriamente pela Av. Mauro.

.

Ramos.

-y/-. \

Bastante comentada a beleza de Sonía Barbato para representar Sta.
Catarinano concurso Miss Brasil.
.>: _'--y/-:-

.

,

:)>'2//'.
A noite .de 5.a-feira no "Sabino's Bar" foi maís uma das tantas agra-

, dveIs.. _

,� --

J .'

I-

-: _ --/S,-
.

.

O clune XII de Agôsto entrará. eru novas modificações, paraas festas
já programadas após à QJal esma..

-,-y/-- ,

O dr. João Sailer Bettega o milíoi.m ia que aqui passou o carnaval esta
de malas prontas para voltar. Parabens as moças da cidade.

/' -.-"y/-�
. '.

Corno se tem divulgado, já se firfl;ou vitoriosamente alem de nossas

fronteiras, a fama dos tecidos "Bangu". J'1!'tO motivo temos a déferência do SI':
Joaquim Guilherme da Silveira, em coutlar-nos para êste ano o encargo de
realizar mais um dos já af'amados "Desfile Bangu". '. .

,

Em ocasião oportuna daremos informes mais amplos, 'mas desde já po-
demos assegurar o indiscutível êxito que imprimirão a essa Parada de 'Ele
gância a exeelência dos teciuos, a beleza das pâdronagens e as últimas cria
ções da moda; apresentadas por nossos eiegl'lntes modelos,

-Yj--'
--..:.;,

"

, /

O.·DEP'OIS
YARA NATHAN

O DEPOIS há '(!e vir - nós bem sabemos,
para pagar as nossas <ilusões.

.

pra' derr-ibar castelos que fizemos
e machucar os nossos corações.

FIe vilã. E nós nós perderemos
no labirinto ü'l'" décepções.,
Pois eu �ã-o p08.0Q crêr que nós havemos
de ser, no mundo" as duas exceções.

�-ra!�, liuando i> so depois houver chegado,
e o. nosso amor tivermos sepultado
do esquecimenio no torpor fatal;.

fomo eu quisppa te saber velhinho
a repetir, saudi's'o e .com carinho:

. - Ela não fp; 'uma mulher banal !

, )

----:----'000--
ANIVERSÁRIOS· fe,stações ' de apli'eço que

SRA. TEN. ALTAIR DO- seus inúmeros amigos, cor-
MINONI

.

reÍigionários e admirado-
Transcorre hoje_o aniver- l'es prestarão.

�á.l'io· lIlatalício da '�ma.
sra. d: Iracema de Oliveira
Dominoni, espôsa do nosso

,conterrâneo sr. Ten. Altair
'Dominoni; ,do Exército Na
cional.
Dama de elevadas quali

dades de carater e coração,
a distinta aniversariante
ver·se-á· na data de hoje
cercada de várias demons
trações de carinho por par
te de seu grarúie circulo de
amizades ..
Às homenagens que, lhe

serao tributadas, os de "O
ESTABO" se associam res
peitosamente.
SR. OSWALDO MACHADO
Vê passar na data de

hoje; o seu aniversário, o

sr. Oswaldo M!l-chado, nos-:,so prezado conterrâneo e

pa,rticular amigo, figUral,de destaque' na sociedade

l?éal e', el�mento de

realcei'no comerCIO.

!,o�:'"s'�:'n����' �er,s,,��e_�8::�:I'".":de cannhosa.s manl- liitflíClli;;iiÍõilii!lili1il!il!!i"'lii
',.''''(. ,

Firma Importante, fabrjcanta e importadora -exclú-
'

'dva de marca norteamerícana afamadíssima, procura
REPRESENTANTE comprovadamente relacionado com

'todas as casas revendedoras do ramo- no Estado. Será
dada preferência a fir�a que disponha de viajantes pró-

-//- '1 rios: Cartas contendo informações amplas, relação das
Jos4LCal'lOs Vieira, filho '�'epresénÚições ar uais

..
e referências no Rio à Caixa.

de: Dorací Maria Vieira - P-ostal n. 1375 - Rio de Janeiro
(filho natural) 4��-""",;'" .:
FALECIMENTO

-- ,

;

, I

venturas,
-//-

menina Miriam, filha
do sr. Joãe de Deus Macha
do.

- a .roupa anatômica,
parà' o hOl1!em 'm,oderno

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

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

Experiment� hoje mesmo s�a nova

.

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

" Porque .

"

.lmperial Extra não é roupa feita
';1

-- é roupa bem feitas
• Fabrjcada com tecid"os e aviamentos d.
superior q-ualidade, pré-encolhidos.

• Corte 100% anatômico, mais confortóvel
e mais elegante.

• Confeccionada em quátro talhes (curto,
médio. longo e extra·/ongoJ- e em, 32· .

tamanhos diferentes.
.

,

• Garantida por uma indústria especializa.
da há 35 anos, no ramo de vest·iário.

.

TECIDOS_ E ARTEFATOS
'Rua Prates, 374 • São Paulo

Distribuidor exclusivo:
I MAGAZ�Nf HOEPCK&

CARLOS HO�PCKE S/A.
Santa Catarina

/

Experimente·
esse sen§aoão eJdta

.

de fre$coi-. ..
roveite

essa protecão extra
contra as C6rles
com a exclustva

espuma de kão Anfi-�nzimátiCa

A

- rrg· ...ra também

•

'S.A•

•

4·A

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

ARQUITETURA I
No-va Iorque está passando por "utra epi
demia- de construções .de arranha-céus I

NOVA YORK, M a r ç o zero suas compras em Ma- permitirem um máximo de I
(IPS) - Uma nova safra nhattan, vão a dívertimen- LUZ solar e arejamento. To
de arranha-céus está modí- tos em Manhattan" - dis- dos os arranha-cena mais
ficando a famosa "linha de se um porta-voz da Associa- novos são também inteira
horizonte" desta cidade. A ção de Comércio e Indús- mente providos de ar eon

nova epidemia de constru- tria de Nova York. "Nova dícionado.
-

ção, que começou logo após York está se tornando ca- Exemplo dos novos ar

a Segunda Guerra Mundial, da vez mais congestionada ranha-ceus é o novo Edifí
alcançou seu rítmo máximo e movimentade.v-c- e, ao cio Astor Plaza, com qua
nos últimos dois anos. Na- mesmo tempo, mais prôspe- renta e seis pavimentos de
da menos de noventa ar- pera, não estando à vista o vidro e metal. Está sendo
ranha-céus de 20 a 42 pa- fim dêsse crescimento", construída no quarteirão li:
vimentos foram construí- acrescentou. mitado pelas Avenidas
dos nos últimos "dezoito mê- A maior crise de cresci- Park e Lexington, e pelas
ses. Êsses gigantescos edi- menta, ocorrida na parte ruas 53 e 54, devendo vir
fícios têm -um. espaço útil baixa de Manhattan, foi a constituir um equívalen
para escritórios equivaleu- a de meados da década de te um pouco, menor do Ro
·te a onze edifícios "Empíre ,1920. Quando terminou, em ckfellers Center, do outro
States". 1934, a "linha' do horízon- lado de Manhattan. A demo-
A atual onda de constru- te" da cidade estava radí- lição das casas existentes

ção de arranha-céus está calmente modificada pelas n? quarteirão (�a,vi.am ali
concentrada na área da elevadas tôrres de arranra- vinte e dOIS edifícios de
"Grand Central Station" de céus como o "Empire Sta- apartamento, além de re

Manhattan. Novos arranha- te", com '102 pavimentos e sidências e lojas) já teve
ceus lançam suas sombras o Er:lifício Chrysler, com se- início.
sôbre famosos monumentos tenta e sete pavimentos. O arranha-céu, que cus

de Nova York como -o Edi- Os arranha-céus de hoje tará setenta e-cinco milhões
fício das Nações Unidas, ti estão liquidando com quar- de dólares, será recuado
Rockfeller Center e a Ter- teirões de edifícios decrê- da "Parle- Avenue", a fim
ceira Avenida, que está pitas e concentrando os es- de permitir ali uma praça.
sendo transformada numa critórios centrais das maio- Um jardim, abaixo do nível
,rU::L de altos edifícios, des- I

res firmas comerciais, nu- da rua, será rodeado por
de a remoção do. vel-ho e i ma pequena área �o� cêrca várias lojas, restaurantes e

feio trem "elevado". -

ca ue doze quarteirões. um banco. Haverá um área
Corretores de imó�eis di- A procura, por terrenos, para aterrissagem de heli-

zem que as salas. para es- fez com que
.

o valor dos cópteros, no terraço, e uma

critórío estão . sendo alu- terrenos, bem localizados! garage subterrânea para
gadas

-

par grandes e pe- subisse também, alcançan-Í quatrocentos automóveis. O

querias companhias tão rá- do o preço de cêrca de du- espaço para-escritório é de
pidamente quanto são lan- zen tos e cinquenta dóla- cêrca de 93.000 metros
çados os alicerces dos edi- res por pé quadrado (ou quadrados.
-fícios. Há casos em que to- cêrca de 1.600 I cruzeiros O edifício será ligado por
dos os escritórios de um por metro quadrado ele- passagens subterrâneas ao

arranha-céu é alugado' sob vando o preço dos alugueis "metrô" e aos edifícios vi

contrato, mesmo antes de nos melhores dos novos edi- zinhos, reduzíndo assim o

serem levantadas as pare- .fícios a seis, sete e oito tráfego de pedestres para o

des. dólares por pé q-uadrado, edifício e a sua volta. Es-
"Antes de acabar, 'esta por ano. , pera-se que a- população do

será talvez) a maior corrida A concentração de- edifí- edifício será de mais de
de construção de arranha- cios tem

.

preocupado os dez mil pessoas, durante o

céus que Nova York já pre- planificadores da cidade e dia. O "Astor .Plaza" será
sencíou" -:- disse um re- as ernprêsas de transporte, inteiramente ar-condiciona
presentante de _úma das mas os homens 'ligados aos do e servido pOir vinte e

ma lares ernprêsas de cor- negócios de imóveis vêm quatro elevadores eletrôní
retagerri de imóveis da ci- nessa concentração, a "cha- camente controlados.
dade.

'

ve do progresso, da eficí-} Entre outros edifícios
A capacidade dos novos ência e de mais e melho- �onstruídos em anos .recen

arranha-céus para salas de res negócios". tes, ou agora- em constru
escrr.órios aumentou. de du- Há uma crescente - ten- ção· na "P-ark Avenue", en

zentos mil o efetivo de em- dência arquitetural em No- tre as ruas 47 e 60, estão
pregados de escritórios na va York, tal como em ou- os da "Union Carbide "Col
cic�ade, aumentando sua ca- tras cidades dos Estados gate-PalmoIiv�", "N,atio
pacidade potencial de des- Unidos, para que os arranha- nal Biscuit", "Universal
P;:":1S de 720 milhões de céus sejam construídos re- Picturea" e "Arabian-Ame-
dólares. Pessoas a'utoriza- cuados da rua, dispondo rican OH Company".
das dizem que o salái-io mé- ainda de um espaço para I Infórma-se que a "New
dia ,para um empregado de estacionamento e de um York Central Railroad" es

esc"itório, ç de setenta e máximo de vista e luz do I tá projetando um ,edifício
sete dólal'es pór semana. sol. Com o mesmo objetivo, ! de eSGritóri-os com cinquen!
"Êsses empregados 'al- as suas tôrres são construí- : ta e_ dois andares, num 10-

maçam, em Manhattan, fa- das de metal e vid,ro, para cal' de sua p.ropriedade na

: � .

'I
•

iJoão Vieira &. Cia
•

I

i o presidente cio Sindicato dos Empregados no Co-

IDISTRIBUIDORES DOS AF-AM'A�OS r'PISTO-ES· -MAHLE" I rnércio de Floriano]1vlis, no exercício de suas funções,
"onforIr..e os Esta�lltos, convoca os senhores membros
elo Cvnselho Fiscal e demais associados, para em Assem-

• bleia Gera Ordinária, a realizar-se em sua sede, sita a

·1 .

-rua Trajano "n.o 14 )0 andar, nesta Capital, n.o próximo-

: PISTÕES PARA
.

QUALQUER TIPO DE MOTORES t;: ��j��i���-�ente às dezoito (18) horás, com os seguin-
I LE1TURA DISCUSSÃO E. APROVAÇÃO DO RE·

E
-

I· LATóRIO E BALANÇO FINANCEIRO DE 1956 E LEI-

mprego
·1..

-

DESCO'NTOS ESPECIAIS PARA ��:� �A�ARgV:���cfc�o P����:S:A ORÇAMEN-' .

"MOÇA..S E RAPAZES"I
. REVENDEDORES'I Não havendo numero legal para funcionar a hora �EGEbSITAl\'�·�E PARA AUXILIAR DE ESCRI-aprazada, a reuniáo será instalada as dezenove' (19) ho- TÓRIO COM' PRÁ'f!CA, CURSO GINASIAL, � DA'l'I-�I I Conselheiros e Associados presentes. LOC!{AFIA. CARl'll,g DO PRóPRIO PUNHO PARA

Florianópolis,,12 de março de 1957. CAI>;:A POSTAL, 2� FLORIANÓPOLIS, EXIGE-SE RE-�•••••••••••••�•••••••••••�•••••••••••••••••••••�••••••••�•••: Pau)o MaUy - President& " FERÊNCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.60�00.
--------------------------------------------�----------------------------�-- �

Ltda.
RUA SÂNTOS SARAIVA, 2511

CASA ESPE,CIALIZADA
EM MOT,ORES,

FREIOS E MOLAS

C. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇAS EM G,ERAL PARA:
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

ES'i:'REITO - FLORIANóPOLISCHEVROLET DODGE
SANTA CATARINA

centro (P o r t a

instalado hem n"

do meio

..

..
SEMENTES DE HORTÁLlCAS E fLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DA DINAMARCÁ

DEPOSITO E ESCRITORIO:
Ruo Esteves Junior,' 58
FLORIANOPOllS
SANTA CATARINAOH a -, c ã o

V>l.re.io: Mercado Púhlil.! o

SEMENTES NOVAS E GARANTIDAS - PLAN'fAS FRUT FERAS, ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC ...

TUDO PARA A HORTA, POMAR C!U JARDIM". EXIJA ESTA MARCA "G. A. CARVALHO".

-

Granja Liberdade
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO.

/ PARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA

ÇA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE

PAGAMENTO.
.

'

P-INTG103 DE 1 DIA - Cr$ 10,00.
FRANCAS E OVOS. ,

RAÇA - NE'N HANSPIlIRE e RHODS -- "VER
NIS'

VACINADAS CONTRA A NEW CASTLE
RUA �4. DE MP. IO m ou G. A. CARVALHO

Cenáculo))

Com a Biblia
_

na Mão
DOMINGO, 17 DE MARÇO (Segundo domingo da

Quaresma)
...... Subirão com asas como águias; correrão -

e não se

cansarão; comínharão, e não se fatigarão. (Isaías
40:31 Ler Isaias 40,25-31.

VOAVA em uc;a noite de volta à. casa, depois de
uma pregação na base aérea americana. O hábil piloto
era o superintendeute da Esc91a' Dominical da _capela
da Base Aérea. O avião era um dos jets (jatos) de trre'i-

namento, ,

Nos forres, a estática e a conversa incessante entre
o piloto e- a base c» comando me' ensurdeciam, "Posso
desl igar os meus Iones"? perguntei ao piloto.

-

"Não, senhor", disse êle. "Se o sr; o fizer, eu. não

poderei ouvir o sku' respirar. ,Não saberia se Q seu apa
rêlho de oxigênio tflf ia cessado de funcionar. O sr. po
úer ia ficar ínconcrer+e e eu não me daria-conta. disto".

�

"Que poderia I) s r. fazer se eu chegasse a ficar in
consciente'? perguntei-lhe.

"Poderia '. mergulhar até a altitude em que o sr.

pudesse respirar de novo", respondeu êle imediatamente.
Conservei o meu -tone ligado, sabendo que era a

.

minha linha da vid'_t e também a maneira segura do pi
reto condísir-nos a salvo até chegarmos,

fl.R A IÇ Ã O
Pai, ajuda-nos a dedicar-te as nossas vidas, certos

de que jamais estamos fora do teu pensamento e cui
dado para nosso bem. Ajuda-nos' a conservar nossa ín
tima comunhão contigo a fim de que possas guiar-nos
com segurança para o lar, por teeu Filho, nosso Salva
dor. Amem.

PENSAMENTO PARA O DIA
"Por baixo estão seus braços eternos".

Howard W; Ellis (INDIANA)

P A�R T I ( I P A ç ÃO
JU! 10 DOIN VIEIRA

:e:
_ .

DE.TANIR O. VIEIRA_"
têm o prazer de I articípar aos seus parentes e pes

sôas de suas relacões de amizade o naaeímento de seu

filho Tulio, em 5· do corrente, na Maternidade "Dr. Car
ias Corrêa .

l?lorianóp(JUs, �. �-957.

mesma Avenida, entre as

rua 47 e 48.
O mais recentemente ter

minado arranha-céu de No

va York, o "Socony Mobil
Building", de quarenta e

cinco pavim,entos, tem duas
ímrortan tes earecterístl-
caso 1) é o maior edifício
de escritórios construido
na cidade, nos últimos vin

te e �inco anos' e 2) é o

primeiro. edifício do mundo
revestido com aço inoxidá-
vel. Localíza-se na' esqui- -I _

na da rua 42 com a.rLexíng- 'PROTINJEXton Avenue", em frente a .

"Gvande Central Stadion". ri Hertape .�

Seu espaço útil é de cento e Outros produtos Hertape:
quarenta e quatro mil me- BERNOL. SULFINJEX e
tros quadrados, sendo ser- POMASULFA

.

vida Par trinta e dois ele-., II
vadores el�trônicamente .controlados.,

-

,

O emprêgo do revesti-
me'lto de aço possui gran
des vantagens, segundo seus

cortS-trutores. Êste edifício,
o maior construido em No

va York desde o Rockfeller
Center, é taPlbém o maior
edifício do mundo de �pro
priedada privada, inteira
mente ar-condicj�nado.

IRMANDADE GREGO-ORTHODOXA S. NICOLAU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEJ..MBLEH, GERAL EXTRAORDINARIA
Ficam convocados os sacias Ativos, sacias remidos,

bacios benemeritos da Irmandade Grego Ortodoxo S.
Nicolau, para um.. Assembléia Geral Extraordinária
qUe se realisará l".0 dia 17 do corrente, as 15 horas na

!5éde .do Clube 15 de Outubro, sito a Rua Alvaro de
Carvalho, J".esta c1daéle, afim de:

;:;,) Preencher 'l.S vagas existentes nas diversas ca-

tegorias -de ii oaios.
.;) Constituição da nova diretoria
.,:) Discussão- c votação da reformá dos estatutos.
Floria,lópolis, 14 de Março de 1957

. Estefano Kotzias
Sócio Ativo
João Christaikis
Sócio- Ativo

.

-,
i

FLUXO.- SEDATINA
r

ário

ttl:KTAPE Ltda.
Rua Cardoso, 41

C. P. 692 - Belo Horizonte

IflIlUIIDJOllf. no Porona • 5fO.
. Cofórlno �

.,r� 010 ROSAS' , elA. lIDA.
'

Praço Borão d. Gorouno, 67. C.P.
320 - T.I. 208 - PONTA GROSSA

Ei'; 40 Porong
. I,

o habito não faz o monge, mas o custume no

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

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

O Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es

tas ótimas roupas. /'
\

--.
- a

.

Alivia ii colicas uterinas
Pela avlo de seus co�ponenteo Analge,
IIna - Beladona - Pl.&cldia e HlUIla

·mells. a PLtJXO-sEDATINA alivia pron

tamente as colicas ut�rlhas. Combate as

lnesuJar1dad�8 das fwíçOes perlodlcas
das senhoras.

I: l*lmante e re_sulador deS5� tunç6ea.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE
FLORiANÓPOLIS

.

FUNDADO EM 10-1-19:,m

EDITAI

VENDE-SE
VENDE-SE UMA BOA CASA, TODA DE ALVE

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA MATOS AR:mAS, N°. 511. A TRATAR EM BIGUA
ÇÚ COM O SR. ARISTIDES BORBA.

LAVANDO COM SABAO

Virgem Especialidade
da (ia. WETIEL INDUSTRIAL - Joinville- (marca registrada)

economiza-se temgo e dinheiro
._- -

o __ " •. �. •__.� ._::__-__
-
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3· vêzes por semena.;
rumo-a São Paulo/Rio e Pôrto Alegre!

...peloGaúcho,
·Super-Convatrda. Reall

/

Em sua

prôxíma viagem, prefira
o GAUCHO -

um vôo
em Super-Convair

da Real!

A REAL lhe oferece, agora, mais vantagens do que nunca,
em suas viagens a São-Paulo, Rio e Pôrto Alegre! Veja.6:

I

- CONFbRTO EXTRA. você viaja nos' moderníssimos e lu
xuosos Super-Convair 340 e 440, com cabine, pressurizada,
ar condicionado, grandes poltronas reclináveis... e um

serviço de hotel de luxo!

- NOVO HORÁRIO. mais conveniente para você I Propor
ciona mais tempo para negócios e passeies. Você ganha
um dia de trabalho em 'São Paulo, Rio ou Põrto Alegre.
Para São Paulo e Rio: às 3a8, 6as e domingos.
Para Pôrto Alegre: às 2as, 5as e sábados.

, I
- H.O �IO • o Gaúcho pousa no Santos Dumont, para lUa

maior 'comodidade!

Rua Felípe Sehmídt, 34 - Tel. 2377

/
•
.

e

�

Aproveitan�o 08 ensinamentos �8 Mel�Durn8 A càma �e . i�ro para nuvi-natos
A equipe denatação da Ale- dos -seus adversários. Com 'picos se'impuseram GS des- 'qualidade hu�ana' aprecíá- Com'bàtertd� o índice de mor 'p ciais. para noví-natós o rl�arto prematuro uma en-
manha Ocidental bateu niti- o tempo agora estabelecido portitas dotados de grande vel. talidade infantil - Um pro- que requererá a. formação � fermeira especializada deve
damente a equipe da Glrã- Míersch teria ganho em Mel 'resistência psiquica e de Pranz Moldenhauer blema de transporte de de enfermeiras especializa- I colocar-se ao lado do leito
Bretanha - Jovens. nadado- bourrie a medalha de bron- grande importância das. O mais importante é da parturiente com o incu-

Hanover - Com. um ser- que se adquiram incubató- batôrio. <) transporte do no-

. viço de transporte de crian- rios de J. ransporte. Trata-se vi-nato deve ser efetuado o

ças nascidas prematurarnen- de rédomas
.

de vidro fixas maia ràpidamente possível.
te a Baixa Saxónia, .um dos numa chapa. Excluem-se as- Nos demais Estados.da Ale

Estados da República Fe- sim todas as possibilidades manha Ocidental pretende
de infecções. Por dlspositi- se aguardar o resultado de;-

res passaram para a primei- ze.

ra categoria Os. peritos realçam ainda
Dusseldorf -- H� poucoà outro pormenor : não há co-

nhecimento de nenhumadias a equipe da' Alemanha

Ocidental obteve numa co

petição com a equipe brita

nica o 'resutado jlisonjeiro
111 :79. Não se nega que

algumas . vitórias alcança-
"ràm-se só com .pequenas

vantagens: E' ainda mais in

teressante do que este êxi

to conquistado logo no iní

cio da temporada, o. fato de

se verificar agora que os

nadadores que nem s�quer

deral da Alemanh_9retende
dar um exemplo aos outros

estados da Federação na lu-

vos especiais assegura-se o ta ;niciativa. Os peritos da
abastecimento com oxigênio Aiun<tnha Ocidental mani-

ta contra a mortalidade in- e a temperatura mais con- Iestaram a opinião que dés

fantll. Atualmente o índice ven icnte, Um incuhatório la maneira se poderão Sal
de mortalidade de novi-na- deste tipo custa 800 marc?s. var pelo menos 5.000 novív

tos está em cerca de 4 por O Governo pretende dístri- natos por ano só na Alema

cento; buir Incubatórios à razão de nha Ocidental. -E' provável
um incubatório por conse-' que este sistema seja ado-

.

Cerca de 25 por cento dos .

Ilho. _ tado noutros países.
novi-natos arrebatados pela

Assim que se anuncie um H. G. Bendix
morte são crianças nascidas

prematuramente. Na. opí- .._

PA R-A
..,.0

I _-''t'1,i,,� 'f'. ,A [,,;;'. 'lV
..... ·

;" ....J, PRIS�O'DE VENTRE
. P,JLULAS Do ABBADE M.oss
;

�;::--\..,'lo.��."'".-'A'
�
..

)!;:, As vertigens, rostu croeOle. (al'a lIe
I',;,.� ',,'o ar, v\)miIOS. t,mh>lra.• e dores de

1 �: l' ' r: .

\ cabeça. a maIOr' parte da. VClZei,
!, r. . ....,

são devidas ao mau funclonamen·
to do aparelho di:estlvo e cOnst'

quente frisa0 de ·Ventre' As.
'l'i1ulas do Abbadeo Moss sae mdi-
" eadas no tratamento da Prisão ue
,

Ventre' e SlIól& manifestações f'

"as AngiOl'olilts
-

Licenciadas pe
·Ia �aude· ''''liell. as P.ihlJas :to

Abbade MoSl sio ulIadas por 1111-
() i.hares •. pessoas, Faça o ieu
tratamento Com 'o uso .das pUaJas do Abbade Moss.

f·1 GA DOnião dos médicos seria pos

sível salvar a maioria dessas

crianças desde que se ado
tassem maiores precauções
no raminho do leito da

paro,turiente até à clínica. HOJe
em dia acontece frequente
mente que os novi-natos che

gam a clínica num estado

em que a ciência dos médi

cos aliada às instalações
mais modernas 'de nada 'va
le. Frequentemente já. tra-

mão com' 2: 23,8 minutoa,

)Weber aprendeu em Mel

bourne a dominar-se a si

próprio. O jovem estudante

de fisica Miersch não cabia

GRANDE PRECIPITAÇAO
RADIOATIVA

TOQUIO, 14 (U P) - Os

aparelhos Geiger descobriram zem infecções. Noutros ca

hoje, uma. grande precipita- sos lutam com falta de oxi-

ção radioativa, ao
I que pu, gên io, Em regra a sua tem- SERA' ESCOLHIDO ATE' 2. a.FEIRArece

/
procedente da Rússia, peratura é' muito inferior à

;�, diversas Partes do Ja-
temperatura normal.

I

r

PL�NO PilOTO PA:RA BRASíLIA
Os EE. UU. e· a Grã Bre, As autoridades da Baixa RIO 14 (V A) _ Até se- sendo o primeiro na valqa' de

tanha informaram, recente- Saxónia' propuseram-se a gunda-reira, no máximo, se- 1 milhão de cruzeiros,
mente, que os russos haviam

atacar este ponto fra�o. Por rá dívudgado o resultado de E�tre Os projetos aprasr n-
."efetuado explosões nuclea- .

d concurso para o Plano Pio. tactos, vários de profissionaisum lado ,vão ser cr ra as em
_ _

res, a 7 e 8 de março" cor- lôto da Nova Capital, de que. de alta categoria técnica, ex�s
t todas as clínicas secções es- I'ren e.

particíparam, Iníclalmenté, I tem alguns "ingênuos", cu-

,...��c;� 26 trabalhos, dos quais 16 já Jas maquetes se assemelham
---------------__:__:-�,...-----:--

foram eliminados· pelO júrL aos trabalhos dos pintor2s
O Julgamento, que está sen primitivistas. 1!:sses candida

do feito a portas fechadas tos apresentaram trabalhos
numa sala do 1° andar do b,ucólicos oU poéticos que

Ministério da Educação e certamente amenizaram a3

Cultura, 'começou segunda.- discussões pl1eliminares dos

feira. Haverá cinco prêmios, membros do juri.

em sí de alegria; quando
confirmou o seu. record de

1: OLl,4 est,ab,eiecido recente- Europeus a rea.lizar em .,

.

h' b t íti
-

191=:8 em Budapeste e nos
men te. Miersc a eu 111}- I>

damente nos últimos 25 me- Jogos Olímpicos de 1960

h03 o conhecido' nadador em Roma. Um dos fatores

britânico Sykes. Na semi- essenciais será o' desenvol
final dos Jogos Olímpicos, vimento da sua individuali

Miersch perdera todas as dade. O mais importante Jn

e'sp,�ranças qua.ndo, aos �O sin-amento dos Jogos Olím

lhe faltaram- as forças. picos em Melbourne foi jus
tamente .que nos.. JQgQs QHm.-:, cl�arles de.prova ..

A S'eleção.·e escolha dos �ecidos com as inúm�ras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente e co

,nhecimento. altamente espech'izad ... As l'dupas Im

perial Extra. gozam do previlégio de possuir en�re
os r.esponsaveis pela sua confe�ção, algum dos malO-

i'es tecnicos dr. palz;
.
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,,:40 a lel__etfioa,i
Imbituba' e Paula Ramos, hoje, no estádlo'rta rua Bocaíu�a, em se�sacjonal choqúe)'- Pr-orrogação em caso de vitória' do, c�m

peão da (apitai..; Mais cinco jogos em continúação ao Campeonato Estadual de Futebol de 56.
',-=-=-:: ,�

la segunda ,rodada do Cam

peonato Estadual de Fute

.bol de 1956 .

e&c'f..,.....,.!>'Q'?'!!..........!!7?! :;rm ��.�:����v-���?A���Ii'!!'�,�Q§�,�.���

Lig iros traços biográficos
do-s .eracks da .'s'eleçaNQ brasllelra tico Clube, de HenrlqueLa- "melhor de três;'.

_

_

ge, que ostenta a corôa de QUêr dizer o regulamen-
campeão da Liga Lagunen- to que em caso de vencer o

(Conclusão) 57. Didi é fluminense de de nascimento . e tem 24 ça�o por Flávio Costa. Re-
se, e o Paula Ramos cam- Paula Ramos na tarde de

TOMAS SOARES DA nascimento e conta 28 anos cartaz de grallde médio no anos (8-8-32). vezando com Tite na pon-,
, peão do Campeonato Cita- hoje, teremos 120 minutos

SILVA (Zizinho).:c... E' o \�·lO-1928). certame bandeirante e na JOSÉ M,ACIA (Pepe) - ta esquerda d,o Santos e do
dino da Divisão' Extra P, ou mais' de luta.

mais categorizado, craque lvIANOEL FRA�CISCO -seléção paulista tri-campeã E' o maia jovem elemento selecionado bandeirante, ,O Pa'ula Ramos esta' te'c-'portanto, representante me-
�da seleção. Vem ,com Cláu- :ÚD.S SANTOS' (Garríncha) brasileira, voltando assim, da equipe nacional tendo inclustve no último ce-rta- -, ,

tropolitano
'

no gigantesco nica é fisicamente apto
-dío, desde 1942, mas tem � O ponteiro botafoguen- com justiça ae selecionado apenas 22 anos (25-3-35). me ,nacional,' Pepe mere-

certame. para a batalha, devendo 08
sido mais assíduo, só tendo .:le é outro "calouro" do se, brasileiro para o certame ',Pertence ao Santos F. C. e ceu a preferência do têcní-

Na rodada inicial, em seus bravos, defensores, tu- A

ficado de fora no mundial .recíona.do nacional. Gran- continental dêste ano. O teve o seu batismo no 'sele- co Brandão para 'Lima. E �
Gaspar o Baependi 'levou aI do envidar para que desta

de 1954' p. no "giro" pela de figura do conjunto alvi- vigoroso e eficiente mêdío cionado .nos amistosos in- o único ponta esquerda <, I .

idmelhor sôbre o Tup�,_ local, vez não fUJa a oportuní a- _

Europa de 1956. Zizinhc negro nos certames régio- do Santos F., C� é paulista terriacionais de 1956, lan- convocado, :,
'

,

pelo escore de 3x2; em Tu- de de chegar às fitúds. To-
que veio de Niterói em n ias :

e nas excursões pejo
t

����ii\�,.,��l;a� .• ', d': "

barão, sem facilidade o do o empenho para vencer
1939 para o Flamengo, pelo ,exterior, Garrincha sõmeu-

t' é I dFerroviário goleou o Itau- o co eio, a pa avra e or-

na, de Criciüma, por 4xO; dem do cO,ach paulaíno. _

Em Concórdia Sadia, e Vas-

co einpataram por lxl; em QUADROS PROVÁVEIS

qua: faí tri-campeão em ce agora terá o seu "batis-
L b d42-43-44, 'pertence ao Em1- mo" num campeonato sul- 'e m r ano ...

-, gu desde 1952. Embora ve- americano. Está em forma Os gaúchos não esquecem - Rodolfo Goudel Pilho pelo escore de 5xO, sendo
ter.uio, pois conta atual- e disputará bem a posição o ano de 1929. Nesse ano, (Alemão), ex-defensor do autores' do� tentos Tite,

,

menta 35 anos (14-7-1921), ,i:om Joel, e Cláudio na di- os .sulírios enfrentaram os Figueirense e que militava Pagão, Del Vécchio, Uruba
Zizuho, que é fluminense reita e ainda com Pepe, na paulistas que venceram pe-' no Marcílío Dias, vêm de tão e Dorval.'
de nascimento, aparece ain- esquerda. Garríncha nasce� la goleada de nove tentos sofrer a pena de elimina- - Terça-feirã próxima à

da como uma" das figuras no Estado do' Rio e tem 23 a zéro. . ção pelo T.J.D., por infra- noite deverão se reunir o
...
_( :':.-9="i -�', .-..,

- ..J. t

de proa d,<i-;;,seleção de 1957. anos. .:";
* * * ção do art. 187 do Código' Departamento de FUtebol' c

CLÁUDio' CRISTóVÃO,,' JOEL ANTôNIO MAR· ,A Portuguesa de Des-. Brasileiro' de Futebol. os clubes interessados na. adversários
DE PI"-Tli,-,O -r-e- U':',', vetera- rINS - É o "pêso-Ieve" POl'fIJS jiem sempre 'se clas-'

"

- O T!jibunal de Justi- .

disputa do Campeonato -
�

,;;� 7i
�.� estarão' em ação, na tarde Zilton' e Jacy; Fernando,nís,.'{.,�9,:��:«iti�dçõ�i des- da equipe, 'com

-

apenas 61 sifícou entre os "cinco ça Desportiva da F.C.F. re- Amadorista de '57'.
de hoje, porém em locais Sombra, Valério, Pitola c

d_e \9'4t "'mBtêve alguns' k. e um"aos seus; 'tcai�uros". grandes" de São FauÍo, pois cebeu comu.nicação do Su- - Fortunato 'I'onellí, que Guarâ," invertidos. , O Tupy irá a L

anos afãs,' ta,def do ,"scrat�l,J:" r�'iC&mpeão' pelo Elamengo, no certame de 1944, tirou o per ioj- 'I'rfbunalnós seguin- dirigiu os
. dois jogos do PRELIM'INAI!'
. Jaraguá, �o Ferroviário à

_

mas' ag',oi'a -Osv,aldo Bran- depo is de ter aparecido co- 90�!ugal', tes termos: "o
_ Snperior, 'Campeonato Brasileiro en- ' ,

-

� Criciumal; o Vasco recebe- Como partida preliminar
dão decidiu convocá-lo. no- mo, amador no Botjlfogo, * * *

,
TriJ;nmal de: Justiça por� 'tre catarinenses e paranaen- ' ,

"

-'
_ rá .a �isita do Sadia, o Ope- bater-se-ão os conjuntos

valil�,nt,e, confi'andb na sua,' Joel integro'u a sele,ção ca.. A gl_Jarnição do C. N. unanimidade deu provi- ,;cs, foi conside,rado o me-, "

rario estara a espera do, amadores do Postal e Ta·
larO'�r experi_ê,ncia, interna-, riôca-por várias vêzes" in· Francisco Martinelli, que mento ao 'recurso dp Caxias Ihor árbitro gaucho da tem- O

>.
G d é

'.Ec

,P1erarlp,' em aspar e o man ar
, campeão e" VIce,ci011aL Deve-se reconhece,r, clu'sive no último certame em 1919 'conquistou o· pri- para efeW) de re_tluzir a p,orada, _de-�19i>6. I b't 1'. • "

d' d d. -fi ,1 uua VIra ISpOStO!l campeão o ano passa o.

aliás, qu,,' o, antigo pontei" brasi,leiro, m,as, é a primei- meiro titulo de campeão pena para suspensão de 10(}
,

- Hoje, po, campo do '

--.
I nova e sensacional. atuação, IMcio dos jogos: 1�,30 e

1'0 figurou, ' com rel,êvo ,nu ra vez que integra a equipe de,' 1'Ilmo do, E,dado" e,stava dias, nos termos
'

do 'voto Bota.,fogo, jog�i'ão <
ah..isto- - ", -

-" 'pretend�ndo eliminar .õ cou" 15,30 horDs.
campanhã ,do, tricampeonato nacion._al, 'estaiIdo forte- assim constituida: Patrão -- do rE}lator, dr:' Gomes de sal1)ente ""'os clá'tsicos ri,' �..__,_ _,___ """--__ "� :..-

brasileiro. Cláudio perten- mente cutado para titular. Aciüli 'Vieira; voga - Ali- Paiva que c'onstitui o acór- �ais FI�meflgci e Flumi-'

,ce ao. Corüitians (tendo co- O ponteiro-direito rubro- pio' Costa;' sota-voga _' Os- dão",'.- l1ense.

meçaílQ n.b Santos F. C.-) e ilegro é carioca, de nasci- maú Torres? Sota.,;prôa - -:- Em match---- revanche - Quarta-fefira 'e dia 31

é ·p'::lUlista -

de :riasciniento. mento e tem 25 anos Rafael Linhares. e prôa _,

tue so�icitou, o cónjunto i}ater-se-ão : Fluminense ('

tendo a, tlJalniente 34,' an'ls )13-11-1931).. Jo1'"e Portela. O Diretor (le b�-campeão do. Santos con- Vasco. À -noite do dia :Ü o.

(F ·7-22). ' i i�i ,AL�ÍSIO FRANCISCO regatas .era ó dr. Abelardo segl!ili d�'sforrar�:e da der- }Botàfogo enf�en-tar'á ,ó :Fla-
•

'

EVARISTO DE.MACE,' DA' LUZ (índio) - O co- Luz �.�, iole_não era outra \ rota de sa __feira, ,gole�ndo mengo .. Todos amistosos.
'DO, FILI10 - Outro valor mandante de ataque (I{) senão a famo�a "Irara". o' Grêm'io, campeão gaucho, -Hoj�, pt?lo Sul=Ameri-

cal)o de Futebol serão ,dis-
-

Decisão, 'na tarde�de hojer : Pêlo
,

Campeonat,o' Estadual
profissionál Evar.isto' yol.. fr'eqüênc�a nõ "scratc-h" em O Paula Ramos' enfren- do em ca�a, o Pa'ula Ramos

tOlf aHútégrar ,o sele�iona. ,out;ras oportull,idades_: Ti� tará, na tarde de,' h,oje,
.

o faça �elhor figura e vença
do nacional na excursão :cJf> tular.;do selecionado cario- fmbituba A. ç., peI-p Cam- ao Imbituba, pois;�'parà is-

�
,

.

go d� Chile,' o. atleta Luiz1956 à Europa' e agol�a !a- cU no "último campeonato peou.üo Estadual de Fute- so hii grandes possibilida-
-

t
"" ",

'1
.',

.", • L d H' SOélZIl Rodrigues,' conse'guiura a sua es rela num su.·' brasileiro, fn,dlO' e o malS tld. Venci o em enrHiue des. Ressaltamos, �ntretan-
. E' /: .

t
. A' I L'

.

I d P
. superar o recorde naeio-amerICano�,' va,rIS o come-, cotado para o po:sto no s:J.l - a:ge, 1:1;0. tnco or' a' lata to, (ne a partida não será

ç-ou no M'àdureira' e, pas� americáno de Lima. O "cen- de Fóra somente interessa fáeil para o tricolor praia- nal dos 5.000 metros rasos,
. ." ,

com 15'5/10. O r,ec�rde an-sou-se depois para o Fla- ter" ruhro-negl'o, é

paraiba-I
a vítói'ia. Será uma luta de n!). O Imbitu'ba com uma, ,._�j';:

mengo onde se sagrou tri- no, de nascime�to e t_�m 26 grandes proporções e o Pan- ,grande v�ntagem, conquls- terior pertencia a Laudio- ,P'A' R,T','I C I�P', A ç A'--' 0,--
•

t' (1 3 931) I R
A

t d • nor Rodrigues e era decamiJeao; ,es a ag'ora com o' anos - -1 '

•

'

a &'Tt�OS arca com o peso a a lá, em seri ,gramado,
seu contrato terminado e DINÓ BANI - O· �ta- da responsabilidade. de de- não facilitará, ,empenhan- J5'3't,. E 'no pia seguinte

'

)lí! 10 DOIN V1EIRA',
de, vistas laxgas par,ai a Es- cante sa'mpaulino é ,outro fender, o ,pr�s-tí,gio ,do fute-,' dOi todói os seus. esforços

nova marca" brafjileira caia;
..

:e: /

h
'- .

d
. '" 1" • . 10.000 metros rasos. Autor

'

DE.'ANIR O. VIElRA
pau a. E carlOcá e naSC1- cá ouro ,do sel'eclOuado boI ca Capital.

.

para conseg,uir, pelo me- tên10 prazer de I articipar: aos seus párentes e pes- ,",. .. ,
'. ,

, do feito: Alfredo- de OlÍvei-mento e tem ;23 anos
'

I nácional. Credénciou-se de H� muit(,s anos que o nos, um empate, que lhe ' s:ôas 'de suas relaçõ€::I de' amizade, o' nas'!imento d� seu

(22·6-1933). máneira �mais positiva abs cetro Il"áximo c;Io futebol assegurará classificação 'e ra Júnior, sendo o novõ '�e. filho Tulio, em 5 do cOl'rente, na -Maternidade-"l)r. ,Car--
VÃLDIR PEREIRA (DI- olhos do técnico, Brandão, pertence ÉWS clubés do in- conseqüente eliminação' do cordp. de 31m.03, ,9/10. :08 Corrêa .

f

FlorianópolIs, j),�,-957:
'-

DI) ---:- Craque dos mais �om;JS suas atuações segu- terior. Merecidamente. PO" Paula Ramos: A ê�te, po- •
•

• .._'-._._._._._._.'
'

fá):nOSOS em todo o mundo,. ta's no r�cente, campeonato rém, o futebol da Capital rem, só resta uma alterna-
'

"

Didi v�em form�nao na se, br::.sileiro e dai a slia con- não anda tão ruim como se ti�a:, venc:r ..•• E imbuido
IVende-sell)ção. nacional desde a vocação. Nos tréinos Di�o poue p'ensar. O clube do desse

_ Pl'OPQslto, o Paula
_

/
, I

R t d d 'I
I • Uma sala de jantar um,brilr,hnte, conqui�ta do Pan- justificou a sua inclusão sr. Arnoldo Souza possue amos pre en e . evo ver o , .

Americano de' 52. Veio de, entre os "scratchmen" as- bons' jogadores e o conjun- "score" que r.ecebeu e�' quarto de casal e um .1e
. '

sglt�iro., Tratar 'na ruaCampos para o Madureira, segurando o seu direito de to 'é dos melhores q'ue te- Henrique -Lage. -

L I é G á Hermann Bluménau 17 dasdêste passou-se para o ir a. Lim�. Dino, qUe pel'� 111013, Desde e o at uar O público que compare-
'

.

Fluminense e em 1956 in- t S- P I F C é não existe .ff E t' d' "D Ad lf'
9. às 11 horas.

euce ao ,ao au o . .,'
' I �rença que cer I!0 s a 10 r. ,o o' I .__,.-----.......------

gressou no Botafogo, numa paulista de nascimento e 'p'Qssa quebrar a 'harmonia Konder" irá presenciar' a I rC,-,A",,'SAdas Y!1ais vultosas trans'l- tem 24 anos (23-5-1932). do conjunto. Há, eqúilibrio u?1a bôa partida, 'renhida,
ções do- futebol carioca. JOSÉ ELI MIRANDA, enü;e os ,coman!lados de Va- ,disputadíssifua. Mais aI:
Participou da'Copado Mim-, (Zito) - �streandó no lé:do, se bem que, indivi- gumas horas· e s'abet�,!ll0s
do de 1954 e da excursão à' "sGratch" em Mõntc:lvidéil,� dualmeú'te, um ou outro �e quem ficará· à margem do

a

,

--_:+! :+!

c::
------------�--�c:

....

•

N o t í c i a s d e I o d a p a r I 'e

que sürg"iu Ila seleção 'na,
. Flamengo integrou' a sele-

-

I '

pntados. os seguintes' en-
'contros:' Uruguai x Colom
bia e Argentina x Equador.
- Em São Paulo, quartá

ferra, preparando-se para ,o

SUl-Americanp de Santia-

ciom'.,! ainda, como am'ador,
J;l.as Olimpíadas .de Helsín

qui de 1952. Depois como

ção nacional pela primeira
vez na Copa do Mundo de

, 1954 e tem atuado com

e é figura ;no sul-americano '�xtra ,de
de _1956. consolidou o seu

Procurn-se uma casà,,;J'l�"
l;a,' famíiifrC pequena..

,�

Tratar a Rua Silva Jar-
dim '221 10U pel{:) 'TeleÍonf;'

'N',:E1i-!y�irl1 ,,��Mll�"�,_� ........_

sobressai.

A�re�itamo�.
cnmp:eonato.

o

Efetua-se, hoje, à tarde, junto orientado por Cario-

ni.
Conforme o regulamento

do Campeonato, Est.,_aduàl,
Cinco são os jogos pro- em caso de vitória do per

gramados. 'Dez são os clu- dedor do primeiro jogO,·
será realizada uma pr�r
rogação de trinta, minutos,
divididos em dois tempos
de 15 minutos. Se na pror-

bes que estarão em' ação es

ta tarde. Cinco deverão ser

eliminados 1 do certame e

Cil1CO serão classírícados
para novos embates.
Para o estádio da Praia

de Fóra, nesta Capital, está
marcada a partida mais

rogação não houver deci

são, novas prorroga.çõ�s de

15 minutos serão realiza

das até a conquista do gol
quando será dada por en-sensacional da rodada, pois

frente a frente estarão dois

gigantes: o Imbituba Atlé-

cerrada a partida. As semi-
finais· e finais serão em

São Francisco o Ipiranga
levou, a �elhor sôbre· o: Ope-

Amante,

IMBITUBA - Norton;
Jatir e Adir; Gerson, Ca

manga e Zequinha ; Gi�va
ní, Patrocínío, Pedro Da

vid, Paulo Sá e Lando .

PAULA RAMOS - Lelo ;

NerY e Danda;

,I

Um� das tendencias mais dificieis de 'acompa-
"

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

'
. '), .

Porque não deixe es_te cuidad(l) aos expecialistas '

das fàmosas roupas Imperhll -Extra? Siga seu cort';
e padrões �êstará be� vestido e ná moda.

'

"

Magazine Hoepcke, únicos distribuidores

Gr'QJljal ,L-iberdade
A AVICULTUHA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA 'l'EMPO.
,PARA A.PRóxiMA TEMPORADA AVICULA, 'FA

ÇA SEU PEDIDO POR' CHEQUE, YAL-E ou ORDEM DE
PAGAMENTO.

,

PINTO"':; DE 1 DIÁ - Cr$ '10,00.
FRANCAS E_OVOS.
RAÇA - NEW HANSPHIRE e RHODS _:_--<'VER-,

�I�
, '

.

VACI�ADAS CONTRA A NEW, CAST:LE
'

RUA 24 DE MP.I0 �111 ou G. A. CARVALHO

IRMANDADE GREGO-ORTiloDOXA--s.-:NICOLAU
, EDITAL DE CONVOCAÇÃO_

ASSEMBLEIA /GERAL EXTRAORDINARIA
Ficam convocàdos os soció� Ativ�s, socios remidas,

bocios benemeritos, da Irmandade Greg'o Ortodoxo S.
Nicolau, para umt. Assembléjá Geràl' Extraordinária
q�,e se realisará }l,0 dia 17 do corr'1nJe, as 15 horas na
sede do Clube" 15 de Outubro, sito a Rua Alvaro de
'6arvalho, nesta cidade, afim de �

,

-

�) Pr�í:'!t;1cfiél' 'lS vaga's éxf�tentes nas diversas ca-

tegorias de �ocio.s.
"

0) C_onstítuição da nova diretoria'
',' <,:) Di'scussão e votação da reforma' dos est.atutos.
Flàriaüópolis, \4 de MarçQ de 1957

Estefano KotziáS
Sócio Ativo
João Christakis
.'Sócio 'Ativo � _,,.,,,,,,"'''''---

/
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O SENHOR JA VIU a maravilhosa_ - variedade de '

ternos de' verão recebidos pela "A MODELAR"?

. (

o SENHOR JA SAlUA que' as confel;.."Jes mais fa-
�

mesas, as roupas mais bem acabadas e de 'elegância qua
si aue inexcedível são as- das "marcas "DUCAL",
''WOLLENS " 1'LA ;:;ALLE" e "CHESTER", cuja venda
é, esta\isticamente. ii, -maíor dÓ país? -

/'

Que mais 'de 70% de Senadores e Deputados Fede
i ais vestem a- roupa DUCAL?

Que essas marcas são, agora, excluaívídade de "A
MODELAR"?

/.

- /

O :sENHOR JA SABIA que durante êsses .dois me

HS (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser com
pradas à vista; com 20% e pelo Crediário de "A MODE
·LAR", que é aliás G mais antigo do Estado, com 10% de
'

.• batimento?
-

.

r

.. ACEITE UMA SUGESTÃO
Faça uma visn.a, hoje mesmo, ao 10 andar de "A

tUODELAR" e será atendido com a expontânea cordialí
"ade que é alí uma característica tradicional.

O SENHOR JA SABIA que na 'IA MODELAR"
pode-se comprar uma bôa camisa esporte, -por Cr$ . � . -.

f;9,OO � um terno de línhó,' por Çr$ 1.050,00 - uma boa

calça de linho por C 1.'$ 4.20,00 e um paletó de achantung
por Cr$ 280,OO?

'

I, .

,
.

O SENHOR JA SABIA que também em ",aletó.s, eá!
!tas e camisas esportes, em conjuntos Saragessy, e tam
bém em artigos de praia, para homens e meninos, "A
MODELAR" possúc agora, no l° andar de seu Estabele
clmento, uma enorme variedade e por prêços que na

verdade desafiam qualquer concorrência?

.-

INDUSTRL'\ HE EMBALAGENS DE CELOFANE
_

E PAPEIS Q1VERSOS
VENnE-SE - ÓTIMO NEGOCIO

Fab'rica ,le embalagens focrnecendo pastifi-,
cios F'rigr» ii:cos. Fabricas de Doces, Confecções,
3upermerNlll( s "�c em franca atividade, com to
dos os melhoràmentos : impressoras em varras co

res em Aniur.s e Rotogravura : ótima fregue�a em
todo Brasil noden do também ser transferidà paras
outr [l cidade ';grlse

.

de negocio _ Cr$ 3.500.000,00)
comhôas fM':,Jidades. Interessados J)odém escreve

rem para o ···.qrgo Paissandú, 72 __:. 2° And. Sala'
204. I

Basta:saber 'I'er e Bsere·ver
,- P,A R A-

Aspirar' i um Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPOND1l:NCli\ o seu

.

-: Curso Gínaaíal (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
PEC:;AM INFORMAÇõES aü

.EDITORA LN.G.A. - Av. Rio Branco, 185' - 17.Q
. ,

ando s/. 1.'708

(Séde .Própria) - Rio de'Jatleiro.
-----.,.....-.'

.-

, I

/

I

/.

crítícando o costume de CeI'
tas estrêlas em relação ao

casamento, E' a seguínte:
Dois menínçs

"

discu tezh a

nimadamente. Um dêles, fi·
lho de' uma estrêla fámosa
sé exalta:

_

-. Meu pai é' mais fortl)
do que o' teu - diz Bobbie \
"
- Sim, !llas vais ver �o

ano .que vem qual é m�if;
fO'rte. . . l'Iesponde Di_

ckie. -

� - PO'rque? Te� pai est.a
ap,rendendo ,box?

.

-'- Nãó - reS?õnde orgi:t
IhosQ Dickie -' mas, m.uito Mais '. imporia.llIe que uma herança vultuosa,' serão,I1rovavelmeÍlte, vou ter um

novo pai no ano .que vêm. para seu filho, os
_

ensinamentos que �o senhO'r lhe pro-

-000- porC:onar. Marin}'la; Exérc'ito e Aeronáutica,. são hoje

.. Bing Crosby está faiendO' dm'eiras .ideais e 'de grande -futuro. Serra ocioso- dizer
um filme no qual não can_I'porque, po.rém bas;>t ..observar .

o en�rme. n'l1Jhero: de jo
ta uma SÓ nota. "Man on vens de _todo o pa��_ que procuram mgressar numa das

\
.,

Filie"; Bing J8ntusiJasmou-se
com o argumento, -assim que
o leu, e prometeu a Sol. Si'l(
gel estrelar o filme, se este

conseguisse transformar o

argumento num filme de

longa metragem·.
-000-

--A ex-' ·espôsa de Richard
Green embarcou para' a In

glaterra. Foi encoritra;r o ex

marido ,em Londres, é, muito
proválv�lmente, haverá re

conciliação -entre Os doi'S.

três armas.
.

Se seu filho s_"nte vocação ,para' a carreira militar
e de5eja' tornar-se 11m futuro oficial d'a Marinha, Exér..
cito ou· Aeronáutic"" o; Curso Especializado "Lauro
Muner", dispondo de excelerites professores, ofici'ais ge
nossas' forças armadas, está apto a ministrar-lhe os en

sinamentos de que ca.rece· Para alcançar o -oficialato..

Informações ii rua Saldanha Marinho número lI-A,
diariamt!nt� das' 17,00 às 18.00 hDrás; aos sábados, das
14.00 ·às 15.00 hon,s. Os inte·ressados residentes fora
ne Florianópolis, poderão dirigir correspondência' par�
a caixa postal 253 ._. Início do cu,rso: 2 de abril.

Mensalidade a('e�sível - Curso de grande eficiên
cia: ---""' 'A�ceitam-se alunos por correspon'd'êl}'c:ia; -"""'"..........

cela Jurado Garcia (nome dra..

A vibração e rap.Jdez da época modema exige
que se perca o mínimo de temp.o e� todas as fases da
exístêncla, Üma roupa' b.em feita Imperial Extn...evi
ta perda .de tempo, na escolha, compra e confecção
dQ vestuârfo masculino.

Estas famosas roupas, ,são de venda.. esclusíva
do, Magazi_ne Hoepck.

/

�êabe ao SeD�Or Prepaa:ar
é Fala·r:o-.,de seu F60

/

MeKericos' �8· Holly,oo�:'
JANE STERLING UMA Eles·.se divorciaram em 1952 comprido .. de aeõrdo con, a

LOURA DE rALJi:NTO '

. l-. como devem estar 1��J1l-' boa tracjjl}ão me:cicana)---.-
Jane Sterling nasceu com.' brados., nasceu em Guadalajara
o nome de Jane Bterl ing A- --000- no dia 16 de' [aneh-o, d= um

dríance, e dizem qUe já D:lS.,. Douglas Fairbanks tomou ano qualquer; para .as mu,

ceu com talento, Este_ se de- uma férias e resolveu reatar lheres sempre jovens o ano
senvolvsu' através de .sua .e- relações com dois pais·es; o não importa, e Katy ai·:h'da é
ducaçâo; que· loi •

realizada de adoção, a Inglaterra, -on muito jovem: -:

i

em, Paris, Londres � no Bra- de foi tazer esportes de' in Iniciou sua carreira e.ne
sil, pois víveu em todos esses verno;.e o de nascímentof n ma,tográfica no cínam.i .e'--

. 'lugares�' Indiã, onde foi fazer caça- panhol, _e depois trabalhou
O . estrelato lhe. veio pOI! das. no eínama mexicano, . tendê>

sQ'rte,' quando teve qUe subs- --000- 'mesmo recebido um Ariel �
tituir Judy. Hollyday em

.

Quando um reportei: Per- -prêmío da. Academia .Clna-
.

"Born Yesterday", revelan-I guntou aNatalío Wood ares'matográfica Mexicana, eqn i
do, então, todas às suas res, peito de seu falado casamec- valente ..o Oscar.
ponllabilidades· na tela....... to com, Tab" Hunter, a "es-

..
Seu primeitQ'filme norte-

Seu primeiro mm� foi John quentada" atrtzínha rsspon- :americano .foi
. ":Q_uUfight.er,

ny Belinda e o mais reCente deu:
.

� .' and the Lady" - depois,
"Prisão de Mulheres", onde - Não me casarei com "be 'trabalhou em. HLght N'001l,
-Jane mostra tudo de que é b.ê"., The Racer.s, Trial. N(i)s in
capaz. .Acontace que Tab já fez :lIerva:los ent�e filmes traba-
A brilhante e loura atriz 25 anos e Natalie alnda tem lha como comentarista de rá

é casada com Paul Douglas, 18.
.

dío 'e jornalista, no _Méxíca.
e tem' dois filhinhos. -.-000-:- Seu marido foi Victor v.i�

--000-.- KATY JURADO - A BE. lasqusa, do qual é �divorciada
Corre' em Hollywood uma L_l!:ZA MEXICANA. atualmente. Tem dois fiIhos

anedota muito, interessante Mária Cristina Estr�la Mar ;encantadores:, Victor e San-
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/'

,DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

'IRURGIA TREUMATOLOGlA'
urtopedid Venda avulsaa •••• i. Cr'

Co,;ôultório: João Pinto, 18.

Dal) 16 às 17 diàr iamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136.
F:lUe: - 2.714:

_._._-

DR. CONSTAN'flNO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIAO
Doenças 'de Denhoras' - Par�o.
__ Op'erbções - Viay Urinárias

Cur�o de aperfeiçoament'j e

longa prática nos Hospitais de

duencs Aires'.
CONSULTóRIO: Rua l!'elipe

l:5chmidt, nr. 18 (sobrado). l!'ONE
3ú12.
fiORAIÜO: das 16 ás 18 ho-

ra�iesidência: Avenida Rio Dr,ao·'

co. n. 42. .

Atenlle ehamados
'felefone: � 112116.

....,..�--

-DR. !.- LOBATO
FILHO

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Especialista ern moiés'l;ias de

Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do aperelbo
gellito-urinário em amnos os

sexos.' _)
Doenças do aparelho Digestivo

e do sj s t sma nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 21,6 ás f>,

Consultório: R, Tira:::entes. )2
- 10 Andar -- Fo ne : 324tl.

Residê'1cia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara .do Espanha J
- Fone: 3248.

Doenças do aparelho re8plr.ltór�o
TUBE�CULOSE .

�ADlOGRAFIA E RADWSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Tllrll�.
Formado pela FaculdaJe ·Nacl,'-

nal de Medicina, Tisi.ol,,,gtt'ta e

'fisk>ctrurgi.ão do l!uepllal )li e-

rêu Bamol

Curso de especiali7ac;ão .pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-allsis

tent.e de Cirur�ía do Pr�f. UlrO
, GuÍmaraes (Rio).
Cons.: Felipe Sehmtdt, 18 -

"<o ne ssci
At e ndo em hora marcada.
Re9: - Rue, Est,wea JunÍL"
" _ Won .. : lol:&!ll>

-----

DR:' HENRrQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações � > Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos.
Curso, de Espacíalização no

Hospit.'\l dos Servidores do Es·

tado.
tServiço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

llospit'l.l de Caridade.
.

�\ tarde das 16.;;� b s, em dian

te no consultório á Rua Nunes

Machado 17 Esq'úna de Tira

dentes. Tel. 27'66.
��esidência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.
----

CLlNicA
de

OI.SOS -- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

}I'ONSECA
Chefe"do Serviço de úTORI·.

�O do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PARA
'l'RATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIAr.IDAD�.
Consultas - J:1l1a manhã no

aOSPITAL
k TARDE - das .2 14S i'í

.

�o CONbULTóRIO - Rua dos

ILHl!Y'3 na. 2
Ri ...!D�NCIA � Felipe Sch

midt na. 113 Tel 2866.
,

'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
ao>' ,ábados).
Residllncia: Rua :M'éiiõ e

Alvim, 20 - Tel. 3865.

DR. JÚLIO DOIN
,

VIEIRA
MÉDICO

E8PECIALISTA EM OLHOS
)UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
rRA'l'AMENTO E OPERAÇõEiS
'nba-Vermelha - Nebulizaçáo-

,

Últre-Som
'.'!'::atamento de sinusite .eD'

-
.

operação) .

\nglo-l'etln->sc;)pia - Receita de
Oculos - Model'n(o, "qulpamentt.
!e:- Oto-Rinolaringololfla ({tniCI

no Estado.)
Horãrío das 9 às i% horsa (

ias 16 às 18 horae.
Consultório: - Rua Vit()r Mei

ceies 22 - F()ne 2676.
Res.: - Rua São Jorlf. 10 -

Fene 24 21.

ORA. WLADYSLAVA
.

W. ,MUSSl
,-

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

,MÉDICOS,
CIRURGIA' CLfNICA
GERAL-PARTOS

'Serv iço completo. e especialí
"ado das l'lOENQAS DE SENHO
RAS, com modernos método" de

diagnósticos .e tratamento.
SULPOSéOP-lA - HISTERO _I

SAT.Pl.''lGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

It'\úioterapia por ondas curtas
Eletrocoagulaçllo - Raios Ultra
Viol�ta'- e Infra Ver�Ih().. '

Consultô rlo : Rua Trajano, ii. 1,
-l° andar - Edificio do 'Montepio.

Horário: Dás 9 às J2 hona -

0r. MUSSI.
Das 16 'às 18' horaa - Dr••

VUSSI
Residência: AVl!nida Trom·

p()w8ky, 84.

-DR. ANTONIO BA'l'ISTA
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
. CRL\J.�ÇAS

Consultap das 9 ás 11 horaa
Res e Cons Padre Mi�uelinho

12.
.

O que difine uma roupa bem feita é um compie
xo gran�e 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 excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facilidades, nesta cídade, exclusiva
mente pelo Maga:úne Hoepcke.

ATENCAO.
, ,

Aceitamos er.comenda� de 'PLACAS ESMALTADAS
am côres,

End:
para diversos fim',
DENTAL SANTA APOLONIA

Flol'lanópol�s - Santa Calarina
Rua: Tiradentes, '.20

.

ATE;N,tÃO,
A Emprezà Grafica Grajau Ltda., sita á' rua Deodo

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

�lvrO de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos
I'orrelatos,

.

exigido.'! pela Legislação Tributaria Federal.

'l'reço: Cr$ '200,00 (Pelo Reembolso).

·

J O A L H E, R I A S

'.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

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

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Díspômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

- ADVO�ADO""
Escritório e Residência.
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 834C.

DR. HÉLIO BERRETA

MÉDICO
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 .le

Ortopedia e Traumatologia e do I
Pronto Socorro do Hospital da
Clinica de São Paulo.

(Serviço do Prof. Godoy Moreira)
- Médico do Hospital de Cari
dade de Florianópolis.
Deformidades congênitas e ad

quiridas - Paralisia Infantil -

Osteomíelite - Traumatismo.
Fraturas.
Consultas: Pela manhã no Hos-

80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

132 HP "

" (direita e esquerda)
" " "

Vende-se" " "

" Uma coleção de seis

guartIa-sóis de praia fabri
cados em folha galvanizada
e pintados a óleo, com ar-

mação móvel super-resis
tente e prática. Tratar no

'Café Primor ou pelo 'tele
fone nO 3829. As pessoás
que têm casa de praia não

devem perder a 'oportunid�
de,

DR. NEWl'ON
D'AVILA

CIRURGIA. GlERAL
Doenças de Senhorai _, Procto
.Iogta - Eletricidade Médi�
Conr-rltóeio : Rua VitOl' Mei

reles n. 28 - 'rele!one, 3307.
Consultas: Das 16 1'''1'all ero

diante" _

Residên-::ia: Fone, 3.422
Rua: Blumenau D. 71 -.

Lua

Departamento de Saúde Pública
Plantões dé Farmácias

M�S DE MAR.ÇO
23 - sábado Jtarde) Sto. Antonio R. Elp. Schmidt, 43
24 - domingo '1 Sto. Antonio R. Flp. Schm idt, 43
30 - sábado (tarde) I' Catarmense. Rua Trajano
31 - domingo Catarinense Rua Trajano ,

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

43 e Trajano. ,
'i
i

E S T R E I T O I

3, 17 e 31 - domingo Farmácia DO CANTO R. CeI. P. Demoro!
10 e 24 - domingo -". INDIANA R. 24 de Maio, 895:

Oserviço noturno será efetuado Pelas Farmácia's DO

CANTO e INDIANA, situadas às ruas CeI.. Pedro Demoro, i '

__� _.; ...._,__...__.:.
1.627 e 24 de Maio, 895. I

A presente tabela não poderá ser, alterada sem pré- I iiii3i�������º:���º������������J�;m���via autnrisação dêste Departamento. ILUIZ OSVALDO d'ACAMPORA

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

-I)'

Viagem com segurança
.

.

'e .rapidez
80 NOS CONFarrrAVEIS MICRO-ONIBUS DO

, 'IAPIDO� «SUL:ãBASILBIIO-';=--
..FlorianópoUI - Itaiaf - Joinville -- Curitiba

-
. .- - ---.� �-

--

.,_ -

__�A;'-��""'--� � ;.:� m
Agencia. l\.ofÍ).Deoáoro' e.quina da

,

• Rua TeIlbnte;[8ilve I ; »Ó;,

•

Anúncio mediante contráto.
Os orig inaís, mesmo não pu

b licados. não serão tlevolviitn,;
A direção não se responsabl liza

pelos conceit�s emitidos nos ar

tigos asaínados
"

niíFOb.........OI!:S Ul'EIIil
O leite-r sncontracã, nesta co

luna, informações que nccesstta
dià eiamente e dv imediato.:
,

ORNAIS Telefu:le
O lllstado , ,. '.8.02�
A Gazeta •••••..•••••••• .2,656
Diário da T&"'de 8.fi79
Imprensa Oficial •....•.. Z.68)
HOSPITAn�
.

Caridade:
(Provedor) ........•••..•
(Portaria) " ...

Nerêu Ramos ..•. , .....•.

1Iilitar .•................
!:ião Sebastiiio (Casa de
Saúde) :... 8.153

Mater:1idade Doutor. Cu-
10s Corrêa ,.... 1,1.:01

CIIAMADOS ua-
GENTES

CorJ\o de Bombeirotl· .... iUl�

Ser_yiç() Luz \Radama-
çoes) .,.'............... !.404

Policia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. relegado) .• 2.594

COMJ>ANHIAS DE
.

TRANSPORTES
TAC ,. '

�ruzeiro do Sul .•••....•

Panair ••.•...•..•..•••••
Varig ; ..

Lóide Aéreo ..

Rebl ...•••...••••.••••••
Scandinavaa • •• • •••..• ;

aOT�IS
LUl: •••••••••••••••••••

Magestlc ...••.....••.•.•

Metro'pol ...... :•.•..••••.•
La Porta •... , •.•..•....•

Cacique ........•....••••
Central ...•.•••••••••.•••
Estrela •••..•..••••••••••

�deal .......•• ; .•••••••••
ESTREÍTO
Di.que .••• ;.... : ...... ".•••

•

oio
-

Iri, l
Inspetor de Farm�cia

DR. OSN Y LISBOA
CIRURGIãO-DENTISTA

Atende diáriamente no período da manhã

e 6.a a partir das 18 horaS.
Consultório - Rua Vidal Ramo,s 19:

/

• •e 2.!l-, 4.a

2.1114
2,03f.
8.831
i,lli7

"A 80bera�a" Praça 1'5 de novembro
rua Felipe Schmidt

esquina
MINISTÉRIO DA AGRIOULTURA I

SERVIÇO FLOREST!L '

DELEGACIA FLORESTAL -! -�--�-------------

"ACôRDO" R��g�O�AisTADO DE " I, ft/..

A� til .'

,

.

JIIO d
SAN�<\ CATARINA ",,.5. III!,S. --

/ 'A I>eleg�ci: :l!e?tal Regional, I \.f:./ "Ai., "��i
no ,sentido �e cDibir, aomaximo pos-. . . I·�- ' " OUI1A/'fTE Tooá DIA
11vel, as quelmadas e d�rrubadas de mato, aflm·deJ.mpe- � •

__

'

.'
dir os dG'12stros6s. efeitos econômicos e ecológicos que I I" '�_7_��,

. nos VAI/f"JOS
acarretam tais práticas, torna público e chama a :1te::.�ão I ,�,

'.700 de todos os proprietários de terras e lavMdores em ge-I tlJ'
�'

R�':.��� ral, 1;)ara a exigência

dO.C.umprimento.
do Código Floxes-, � �;; -� .....

Ú26 tal (Decr. '28.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. � � .'
.

ia
�

:::�� QUEIMADAS E DE,RRUBADAS DE MATO �
.

'lI �.
2.;100 Nenhum 'Qroprietáii:Ô;��e terras (}U lavraãol' poderá "

'/,

!.021 l!roced�r que�inada ou 'd��ruba;da de mato sem. solicitar, I ]·'ilial "A Soberana" Dist:t"fto .do Estreit9 _ Canto
2.276 'om antecedência, a necessária licença da autoridade

::��; flm'estal competente, confor.me dispõe o Código Floi'es- I i-.;i�i!�,�'�����;�������������·������8.449 tal em seus artigos 22 e 23, res.pectivamenteJ estando os 1=-' -
: <:

2.694 nfratores sujeitos a penl:!Jiclades. I I DR O T' TO1.171· REFLORESTAMENTO •
1.61i1l

IEsta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em,
� cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e·

:émintes de espé�ies florestais e de ornamentação, para II'ornécimento aos agricultores em geral, interessa0 os no

eflorestamento de suas terras, àléÍn de prlÍstar toda IIrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi- R. Cristovão Nunes Pires 21.
idade d,a ohtenção de empréstimos para reflorestamen.to I

Esqu. Rua Hoepl�e e R. Co'ns. Mafra
}lO Banco do Brasil, com juros de 7,% e prazo de 15 anos.

,

O's_ interess.ados �m _ass�ntos florestais, para'.- a I f:.="=.=--:-';=���-::"�-:-:-::""''''-'--''1.i�)-,.---,-------------�--lbtençao de m�tIOreR esclareCImentos e. requerer�m auto- I ��",,,,::�,,,,,�� -'- -

l'ização de licença para queimada e derrubadas de máto, I V ddevem dirigir-se às Agências Florestais Municipais: ou ;' -en e se·diretamente �, esta R-apartição, situada à rua Sal1tos I "!'
Dumollt nO: 6 em Florianópolis. .' I
I

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395. .' Por motivo de v1agem, e prêço de ocasião, u'a má-
, Endereço telegráfico: Agr.isilva Florian�po1is'.. quin!l ,de costura, de pé, Alemã, marca "Angela".

�. C.
"

, Vê!'. � tratar à_ Avenida Rio Branco, 67.' """"'---_

FRIEDMANN'
EN51NA

Matemáticas e Fisica

'[x�resso f1ori8"Ó�olis L t��'.
DISPõE DE AGÊNCIA MONTADA PAliA BEM VOS SERVIR:

-

"'i':"'�'
ENDEREÇO: Rua CJmendsJC10r 'Azevedo, 64

Fone: 2-37-33 (Atende Riomar)
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABITUOU A SERVIR-SE .DA FROTA

AMIGA DO EXPRESSO FLORIANóPOLIS PARA O TRANSPORTE DE
VOSSAS CAItGAS E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO DE JA
NEIRO, SÃO PAULO E CURITIBA, IN0IQDE TAMBÊM'-'ESTA EMPREZA

P.ARA O :rRANSFO�T�:OE. OS_SA� CA!WAS; DE Rô.RTO ALEGRE, ONDE
.

.

,
.

:�;t?�,':'iA�:.
-� .' I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ruseõvolvimBnto ��a GoiatUa
lo mun icipío de Goiânia no fia do Conselho Nacional de

período referido; a área de Estatística que nos últimos
1950 (1.505 km2) represen- anos a indústria de cons

tava apenas duas quintas trução civil tem tido grande
)artes da de 1945 (3.874 desenvolvimento em Goiâ

km2). Alguns municípios riia. Em 1950, contavam-se
cujo território' fôra incor- na zona urbana e suburbana

porado ao da capital recu- do municipio 6.926 prédios;
peraram sua autonomia, sen .em 1954 já somavam 8.166.

lo êsse o caso de Trindade No triênio 1953-55 foram Ii

� Hidrolândia. Outras pas- cencíadas 1.190 construções,
saram a integra-r os muni- com aproxirtfadamente ....

cipios de Inhumas e Guapó. 250.000 m2 de área de pi-
Mostra recente monogra- soo

I �J'WM'�_,;I"':.''1fiii9l::' "W"iII!I!IIH"\lW"''' ,

�------------- .------------------

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 cuidada aos expecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine Hóepeke, únicos dtstrfbuíderes

Estima o IBGE que den

tro dos próximos três anos

a população tle Goiânia atin

[a, e mesmo ultrapasse, os

100.000 habitantes. Obser

vadores locais mais otimis

tas acreditam que êsse nú

mero já foi alcançado, não
,

só em consequência do cres

,cimento vagetativo como

�m)lém dos movimentos

migratórios. Não deixa de

ser interessante mencionar

que, por ocasião- de Censo.

de 1950, um têrço dos- ha

bitantes da capital goiana
era constituída de naturais

de' {Jutras Unidades. Os mi

laeiros Pttrfaziam 15 por
,

.

cento, os baianos 6 por cen-

to e os paulistas quase 5

por cento. Era expressiva
a quota dp estrangeiros e na

tUl'aliz'ados: 1,8 por cento.

À luz dos dados censitó

rios, o incremento relativo

de população entre os anos

de 1940 e 1950 não foi além

de 11 por cento, com um au

mento de 5.223 habitantes.

E' preciso, todavia, 'levar

em conta os sucessivos des
membramentos sofridos P":-

cr.una DE REGATAS
"ALDO LUZ"

A Diretoria do Clube de
Regatas "Aldo Luz", avisa
aos interessados que a ri
fa da viagem a Montevidéu,
com estádia, coube ao bi
lhete nO 379, corresponden
te ao primeiro "premio da
Loteria do Estado, extra
.ção de 12/3/57.

..

Voar com (
30% cle econtJDIo
às
feira do Pdm"",

�_IIiIItIn,

A��RiMAR���;�:::,' EUROPA
t o t2/3157. .. :".

t

II
tOLONIA

I
_
Feira internacional de Aparelhos DI't

'

I .. mésticos e Ferragens de 8 Q 11/3/57
feiro de Artigos TêxJeis • clt V.. .

tu6rio de 17 O 19/3/$'1 ,.

m
a· f!:::' "Io.�g'

II

-OFFENBACH
Feira de Artefatos d. CovrD de 9
'O t�J3J51

l
I
, .

I

HANNOVER _
..

_

feira industrial AItm5 • 2814 O
'15157

LUFT-ií'ANSA
liN HA S A � R EA S A L E M Ã S • eslilo ês ouao orden. para quaioqult infwmoçõ.s.

lUO DE JANEIRO: Av. Presidenle Wii",n, 123 - Tel.: 2203480
SÃO PAULO: Prcçc da República, 186 - Tel.: 37-1464 �,
P. ALEGRE: Av. 80rgeo de Medeiros, 453 - 2.· and� s/21-A • T,I•• 6333 r>:
BELO HORIZONU: Av. Amazonas, 491 - 5.· ond•• Tel.: 4-4282

' ..

SALVADOR: Rua da Grécia. 1 - 7.· ando - T.I.: 5913 ' ,.
RECifE: RUQ I.· de Mgrço. ·25·4.··./41 - Tel•• 6630 J), .

NovamQole na presjden·
cia do�PSO

RIO, 15 (VA) - Reempo$- O sr. Filinto Muller, um

sou-se, ontem, na pi,esidên· dos �ice-presidentes eleitos
cia do Diretória Nacional do, reoentemente, agradeceu a

PSD o s'enador Benedito Val- seus pares a honrosa do seu

- ladares. Para tanto, reuniu- nome e reportou-se à il?-dica
se aquele órgão deHberatilvo ção do senador ,Valladares
do Partido majoritário, que Para o exercício da presidên
distribuiu uma nota dando cia, no que se atendia- à tr,l
conta dqs acontecimentos dição do Partido, rl}caindo
que ali se registraram. A no- essa indicação num dos seus

ta diz o· s'eguinte: "Reuniu- vultos mais d'estac'ado's pelo
se, às 10 horas, o Diretório valor político e pessoal e dt!
Nacional do PSD, sob. a pre- maior prestigio no cenário
sidência do Sr. Cirilo Junior nacional. Referiu-se também
e presentes os Diretorio,s Re- à atuação do sr. Cirilo-Junior
gionais do Acre, Pará, M:t- na direção doo_partido.
ranhão, Ceará, Paraiba, Es- Falaram ainda, durante II

pirito Santo, Estado' do Rio, reunião, os srs. Cirilo Junior
São Paulo, Minas Gerais, e Vitorino Freire. Por fim,' o
Mato Grosso, e Paraná. O sr. s(lnador Vall;tdares, inVlestin
Cirilo Junior, abrindo os tn- do-se na presidencia, ressal
balhos, declarou que assumi- -tou a experiência a lealdade
ra a presidencia do Diretó- e o valor político e pesso�l
rio Nacional na ausência. do dos srs. Cirilo Junior e, Fl

presidente, embaixador Ama- linto Muller, eleitos com êle,
ral Peixoto, e do vice-preil�- para a vice-presid:encia do

dente, sepador Benedito Val- partido: e declarou, ao con

ladares, designado para re,. duir, o firme propósito em

presentar o Brasil na ONU. que se acha, contando com a

Com o retorno do ultimo ao colaboração esclarecida de

pais, e dada a sua reel,eição Seus Pares, de trabalhar para
Para a vice'presidencia, con- a coesão e o fortalecimeJ.?-to
acara n DiretóriQ Nacional do PSD, pªta q_ue a ag_!emla-.
im, de transmitir-Lbe d, cão possa z'elar sempre pe-

s"i:dencia do mesmo. las instituições democráticas.
• I

Homenagem
A Associação dos Jorna

Iistas Profissionais de Li
vramento, tendo em vista o

incentivo que sempre rece

beu da VARIG, e reconhe
ce a valiosa contribuição'
dá referida emprêsa ao Pri
meiro Congresso Estadual
de Jornalistas Gaúchos, a

realizar-se em março próxi
mo, naquela cidade da fron
l1eira, v�� de outorgar à
mais antiga companhia na

clonal de transportes aére
)S um expressivo diploma,
vasado .

nos seguintes ter
mos:

"Associação dos Jornalis
tas Profissionais de Livra
mento (Ano do i.o Centená
rio de Livramento - R.G.S.
- Braail) DIPLOMA - A

Associação dos Jornalistas
Prorísslonaís de Livramen-

to, no uso de seus direitos,
confere-à S. A. Emprêsa de
Viação Aérea Rio Granden
;e - VARIG - o título de
"BENEMÉRITA", pela efi
ciente colaboração; presta
da a esta entidade. Livra
mento, 6 de fevereiro de
1957". Seguem-se as assi
naturas do presidente, se

cretário e tesoureiro.

• Hélice de 56 em de diárnet rc

• 5 velocidades.

• Deslocamento de ar: 300 In'1 p/rn.

• Haste de altura regulável
entre 2,15 e 2,40 m

• Pintura a D1Ico prêto.
JV • Parte-s ---Oe melai cromadas.

'"

PRODUTOS CONTACT soe. ANONJMA
Rua Saldanha Marinho, 2 .: Tel. .3878

CASA FERNANDO LTDA

teflorestar áreas não pas

síveis de aproveitamento
agro-pastoril. Só serão aten

!d,id\Os, ainda, aqueles que

tiverem renda de atividade

agrícola ou industrial.

O objetivo do financia-

Campanha de Eduêãcão
.

-

Floré�tal'
mento é a formação ou am

pliação de culturas de es

.3ncias florestais destina
.

das à produção de lenha;

dorm,entos, postes, madeira.

para construção, moiroes,

celulosj, e extratos tanantes.
Objetiva atender o custeio

No Banco do Brasil:

Condições paea Obter-se

Empréstimo para Reflores

tamento

tais para a aquisição ou

formação de mudas, preparo

O 'Banco do Brasil, por

intermédio da Carteira de

Crédito Agrícola e Indus-VENDE-SE tríal, está concedendo em
somente durante o primei-

para refloresta-
ro ano dos trabalhos flores

interessados de-

Uma :casa de moradia,
construída de alvenaria com

bôa agua, luz eletrica, inu
meras arvôres frutíferas,
bom cafezal em franca pro
dução, situada em Panta
nal, lado da Trindade, além

! do Clube 'I'rmdadense mais
I ou menos 100 metros. Fren
te para o local onde será
construida a futura cida
de Universitária. ótimo em

prego de capital. Ver e tra
tar no local com Da Beatriz
ou com o sr. Manuel Pe
dro dos Reis, nesta cidade.

préstimo
mento. ()S
vem ser pessoas idôneas mo

ral e profissionalmente, dis
de terreno, "combate a pra:'

pondo de posse e domínio
gas, plantio, etc.

dos imóveis, propondo-se a

O limite do empréstimo
poderá atingir a 60 por 'cen
to do valor dos bens ofere·

cidos em garantia hipotecá
ria, adotando-se, porém, co

mo teto (I preço estipulado
'pelo técnico regional do

Serviço Florestal Federal

ou Estadual, para a forma

ção da muda, que, até se

:guncta órdem, não poderá
ser superior a Cr$ 3,00 por

'unidade, ,�evefttdo ,conside

rar-se que o limite finaI).
ciável vai' a Cr$ 500.000,00
,por cliente,. salvo casos es

peciais.
O prazo extende-se até 15

anos, em função da qapaci
dade de pagamento do inte

ressado, e a utilização· do

I
�rédit� s;rá PAarc.eladamen
e, em consonsnCla com as

necessidades préviamente es

pecificadas em õrçamento.
No que se refere à ga.ra�

tia,' o Banco do B,l'asn acei
ta a hipotecárIa, constitui

da, além nos 'imóveis a bel!e
ficiar, de outros, se julga
do necessú'rio, e a 1iquid�
ção será feita em amortiza-

I _ '.-

�ões anuaIS, proporCIOnaiS

1;.;�:;:=;;:;_..%]l;����!!@i���������!!!!l�
ao prazo lJue for fixado, fi

:a; I cariaó, a -c'onven

Informativo do
acordo Florestal

.Campanha de EducaçAo
Florestal

-//....-
'

Informações sôbre o apro
veitamento do nó de Pinho

O 'aproveitamento do nó

de pinho' para extração de

'alcat.rão 'e seus derivados
faz-se pôr destilação sêca,
em retortas de ferro fundi

do e paredes espesas idên

ticas às que se empregam
na destilação de alcatrão da

hull-».

A duração da destilação
do alcatrão depende do fim

que se tenha em vista. Se o

Objetivo é obter somente

breu de alcatrão, a destila

ção é muito rápida; se ao

abundâ.ncja de detalhes tôo

.ia a técnica da Indústria CP

Destilação da Madeira e

seus derivados, apresentan
do inclusive, desenhos de

, - .

fornos e usinas de carboni-

zação usados para extraçãJ
dos produtos e subprodutos
provenientes do lenho das

.caniferas e decotiledôneas.
O segundo trabalho cita

do é um folheto de duas fo

lhas ;puhlicado pelo Insti

tuto Nacional de Tecnolo

gia, onde .há a citação ..

(1936) de uma destilaria de

nó de pinho do Paraná, no

lugar Capão Bonito, no Es

tado de São Paulo, e onde

são dados os resultados da

contrario" levar-se em con- análise imediata do nó de

sideração os outros produ- pinho e os produtos, em per

tos, a destilação deve ser centagam ob8idos da destí

conduzida lentamente. Em lação do mesmo material �

presâo ambiente e à pres

são reduzida.
A firma Cornélia Coim

bra Ltda., estabelecida à

rua Teófilo Ottoni, n. 15,
salàs 815 e 817 - Tel: 43-

\
.

dústria de Ia Destilacion de 1267, no Rio de Janeiro se

Lena y Sus Derivados -- Li- encarrega de fazer instala

breria HEI Atenso" Buenos ções para extração de alca

Aires, 2) Roquette, Carva- trão e derivados do nó de

lho (1936) - Ó Alcatrão do pinho.
Nó de Pinho do Paraná - E' necessário apenas, que

Instituto Nacional de Tec- os interessados escrevam à

nologia - Ministério do firma em aprêço darido os

Trabalho, Industria e Co- detalhes da exploração que

mercio. tem em' vista, como, por

A primeira obra citada é exemplo: capacidade de nós

um tratado prático de mais de pinho em 24 horas, em

de 600' paginas sôbre a in- kgs, ou toneladas, produtos
dú.stria de lenha e seus de- 3. obter, qualidade dos pro

rivados onde é descrita com dutos, etc.

DORES nasCOSTAS
.) As dores' -cruciantes nas .costas. s1l'0

(b
...

",

sinais para..,que V.S. desconfie dos seus

r��rim. Estarao @Ies funcionando correta- ,

mente? Por certo que não! O ex- ';11)
cesso de ácido úrico. uma impurez� !f�_/"""
contida no sangue. deixando de ser

.

. .........__;

filtrada pelos rins e eliminada pela -��.�
bexiga. espalha-se por todo o organismô.
localizando-se. principalmente. nas juntas. o que 05-
Em vidros de 41) siona tódos esses sofrimentos.

e 100 pílulas....l)
.

E porque nio se livrar da uma vez de
tudo Isto? Basta, apenas. que V.S. faça

O grande é mals use de uma série das afamadas e já mundialmente cohecldàs
economico' Pilulas- De Witt para os Rino e a Bexiga. a. quais lhe

trarao alivio imediato e restaurarã'o a sua vitalidade.

Cabral acabou .

com a
Idade Media

RIO, 15 (v. A_ )- Com a caso o silêncio dos htstoria;
I

afirmação pesscal de que o, dores pela partículartdado
fim da Idade Média foi mar-.' por-êle proclamada.
cado não pela queda, de Oons

I
BRASIL Ê O MAIOR

tantinopla em 1453 - como. Ainda na sua "Resposta ao

todos os historiadores pen. ,I Silêncio" o.. professor Pedro
.

sam _ ma pela descoberta, Calmon frísou 9ue. ,!ma das
:s

•

S
.' grandes . contnb.Ulçoes do

do BrasIl, 47 anos depOIS, o: Brasil para a História da CI'
Magnífico Reitor Pedro Cal- vilização está no fato de h�_
mon iniciou ontem a sua '·.'1U-1 ver . conseguido . mo�ificar
a de Sapiência'" que' marcou c?mpletamente o estilo. de

. _.
-

.

I
Vida da Europa com o clclo

o IniCIO do a-no letivo no Co- do açúcar.
légio Pedro II, e à �qual com-j N:o d�correr de ,,:ua pales
;lal'eceu, além dos alunos o tra" o ·professor Pledro Ca_l-
Ministro da Educação. I mon salientou outros aspe�-

, tos do concurso do nosso paiS
O sr. Pe.dro Calmon (que à civilização do mundo, km..

há pouco anunciog a decisilo
I

brando, nessfl oportunidade,
de publicar uma história do

I

que o desenvolvime'nto de

Bra iI em 10 Ivolumes) inti-' nosSa . cul��ra social, artísti·
s.

. I ca e ,cientiflCa, pode ser con-
tulou 'a sua aula maugurall siderado, sem omenor receio,
1e "Resposta aO silêncio", no, como l'lesposta ao silêncio.

�ionar a data de início dos den:lo ser consideradas O�I'

)agamentos. tras.

Os jUi'OS são de 7 por Os interessados, para me-

�ento ao anó, e a comissão lhores detalhes e informa

ções sôbre concessão de em
de fiscalização é de 1/2 por

, _ , t' préstimos para refloresta-
cento ao ano, nos empres 1- -

_

,

$ 100 000 1 medo, deverao. procurar,
mos. ate ar . ,00, e ......",

, nas �,gênclas ,do na11'!p do
1 por cento áo ano, nos su,

B '1 C t' d C '':'1" ,
.

.
A ..

raSI ,a ar eira e reUl-

penores a esse hmIte.
tA' 1 I d t' 1
.

o gl'lCO a e n us rla, e,

São, as espécies financiá- �ambém, solicitar oril�nta
veis, o eucalipto, pinheiro, ção técnica junt(l ao "Acôr

acácia, angico, bl'acatinga, do Florestal" com o Esta·

jac-a-ré, jl1-J:1ema .presta, po-I dQ.de,Sa7ita.Gatarina................

9

•
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1-
.-

MODJiiLO DE LUXO 9,5 pés MOD LO M.i<J ASTER 9,7 pés .

'-·1 ��'�
"'� ..'�.

.'

.let�ôíaà41<:
EDIFICIO IPASE

I., o"�

MODELO STANDARD 7,4 pés

* 4MODELOS
--.

* 4 P R_E ç O 5·
�

*
_
3 GARA,NTIAS . E UMA· só

/QUALlDADE
1"'•• ':'

, \

ADQUIRA. A SUA r ,

,

1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.1 PRESTAÇÕES.SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A'PARTIR DE

•

"

MODELO. MASTER 7,9 pés
.--.......,....,.�.. -:--- ...----......_.,_- ...

PERGUNTE A QUEM TEM UMA

Os �aiJCOS l�a1iaDo e Ffances'=da
-

R
'

d
·

G
· I',

America do Sul analisam a politica a Io UarUJacafeeira 't'�o Brasil' ,

Departamento de Noticias de Onda Gurta (lO'KW) pro'
PARIS, 14 (UF) - A politi- tituto Brasileiro de Café CGn .v= o objetivo de me lho- Edgard Bonassis da Silva, cura' igualar-se às grandes

ca que o Brasil tem seguido correu para limitar os eteí,
'

I
f' t

\ rar e tornar mais dinâmicos Hamilton Alves, Jose' Naz'a- em' 1'". soras do país, prínci-no que concerne ao ca e em tos do, subfaturamanto, pro-
'" .,

contribuido para manter os' cesso êsse que se' tornou, 'os seus. programas informa- reno Coelho e pelo próprio palmente no setor informa-
preços na 'praça de Nova 10.:.'- aliás, menos interessante as- EX-A

f· bIt" tivos, a Rádio Guarujá vem diretor-do Departamento. tivo, divulgando com
que - a Irma o o e 1m oe sim que o preço .mínímo :'i- .

revereíro do Banco Francês e xado para as exportações Ioí de entregar ao jornalista Como se verifica, a Rádio TIDÃO e CRITE'RIO, os

Italian.da.Amhica do Sul em reduzido de 48.0 a 450 e, em
.

t
'1' '�â ·'·t

- . Acy Cabral Teive, a dire- Guarujá, em vésperas de principais acontecímen os
sua ana 158,

-

a, SI uaçao mun seguida, 440 cruzeiros.
dial -âêsse produto. Finalmente, aduz o comu-: ção do seu Departamento de inaugurar seu Transmissor I do dia.
A recusa do govêrno fede- nicado o fato de haver sido .

. Notícias. \ral brasileiro em alterar a anunciado um novo processo
taxa cambial aplicada às sx, pro-ibição, quando. das tutu, Uma das primeiras medi
portaçôss

-

cateeíras tornou ras safras, 'de tipos inferi0- das. tomadas' pela nova dire
vãs as esperanças· dos eilpe- res. 'I') a segurança ,dada pelo
culadorss, Idêntíco efeito te-I govêrno federal do Brasil de ção, foi o .lançamento, na

ve o aumento," de 1950 ];IMa, que se não' prevalecera Ja semana- passada, do "NO-
- 2 .15Ú cruzeiros por s�ca, do atual conjuntura do mercado
financiamento conced�() pe .. para colocar' seus estcqus s TICIOS'O TAG" - boletim

lo Banco do- Brasil - prosse- (avaliados em 3,800.000 sa

gus o boletim. cas) são outros- fatores 'que
Ademais, o confronto dire- concorreram para que as co

_ to .das exportações pelo Ins, tações se mantenham.
•

de 5 minutos com as últi-

A industrra ue roupas feitas é uma das princi
pais nos paízes

'

adiantados da Europa e Estadus
Unidos.

_

.

A roupa ImperialExtra e produto da principaJ
Industría do genero em nosso paiz.

.

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad

q:.Jridas facilmente pelo Crediário do Magazine
HoepClke.

mas, noticias da cidade, do ---- .--_.__ .�- -",,------

país e do mundo s+: que é FUI CI·O n a' ri-as IOÇ!S. irradiado, diáriamente, ãs
-

'" U·
09,55 - 13,25 e 20,00 horas. Precisa-se de duas moças que tenham regular íns-

A "RESENHA J. 7'� con- trução e. alguma nrática de serviços de' escritório para

tínuarâ sendo apresentada ,OE, c�rgos C���'enti[Jt;� , �' v ",,-,J.L�_;
às 18,00 horas e 10 minutos, 1 _ Caixa
destacando-se agora, nêsse Paga-se bom r rdenado:

programa de 20 minutos,' o Tratar diàriamente, durante

noticiario da capital, elabo- ,_Rua
Pe!ipe Schm;(1�, 54,.

rado magnificamente pelo .' ,
"noticíar ista Jorge Cherem. ..__

P A R A 'OTambem o "Grande Diá- -

o QUE PENSAM.

Acham-se à di=posição .dos senhores acionistas, na.
séde desta Sociedade, sita à rua Felipe 'Schmidt, 32, s/4,
desta Capital, os· documentos de que trata o art.igo 99,
do decreto-lei '-n0 2ti?7, de 26 de setembro. de 1940.

Plor'ianõpolis, 12 de março de 1957

Ney Rosa Brasil -:- diretçr-presidente
Tarcisio .Ga"dolfi - diretor comercial
N ileu Assis Machado - diretor-comercial

ASSEMBLÉíA GERAL 'EXTRAORDINÁRIA
fONVOCAÇÃO

.

Ficam convida{jú� os srs. acionistas a se rertíÍ.irem
em assembiéi� -gera'! extpaordinár-iava 'se realizar na sé

de desta sociedade, ii rua Felipe Schmidt, 32, s/4, nesta
Capital, às 21,30 heras do dia 12 de abril de 1957, afim

o 'horário 'comerciaI', à de d�liberl:l,1'em sôbre a seguinte
,

ORDEM DO DIA

FIGADO -/

rio do Ar" -que é transmiti

do diáriamente as 22,00 ho

ras, sofreu alguma modifi

cação. Na primeira parte do

programa, são-irradiadas as

noticias do exterior e. do

país.
.. I'Na segí;nda parte, ; al�m

da tradicional "Reportage-rn Ido Dia" do rádio repórter
José Nazareno Coelho, apa-

. rece o "Comentár'io P-oliti-

'\\ '. ,ª�V',., [ 'r"

,
. ..tf PRISÃ<? DE VENTRE

PILUhÀS Do ABBADE Moss.

rr\l�_
i!!i.);;.... Jb verii�ens. rosto quente, falta 1Se ,

e, l' :" -r ar. voml'OS, t,:'oleira. e doreS! de
.

I
"_-, '.; \ cabeça, a matar parle das vezf:i

, :. ,..

são devidas ao ma u funcionamelJ'
\

)� to . &. aparelho diircstlvo e canse·
'''-'_,.''''''" quente prisau dt' Venh" As

l'i1ulas do Abbadeo Moss ,'sao mdl·
! cadas no tratamento da Prisão d"

Ventre . e s�u roanifestllçóes l'

tias AngiOt'olites Licenciadas pe
·ja Saude 'utili�. M' Pihila;; :lo

Abbade MoSs são uJadas por mi
lhares dr!! peSsoas.- 1'3 çà o seu

tratamento cóm o uso das pUnJas do Abbade Moss.
.

A iInbúia em estado na-

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem �oo· a 400
Gratifica-se a qnem encontTou uma Çart,�ira NacIO-
nal de Habilitaçiio, pertencente ao Sr. Walmor da
Silva Med'eiros.

Favor entrega!� na redação deste jornal. .

flolis-elbo Reginat de -Engenbà_ria ::"neo�::a�lt!:Oc�:::: :á�:
e ,Arquitetura �da Oitava Região ,'Estado.

Pelo presente tomo público que o Conselho Regional E' P1nsamento da nova

de Engenharia 'e Arquitetura da Oitava Região está reCe- direção do Departamento de

bendo a partir des�a data, em sua ,séde à Rua Coronel Vi- Noticias da. ZYJ,1 �lllClar
cente n.o 456, 7.9 pavimento, as anuidades profissionais·' um serviço informativo di
.relativas a 1957 que, de acôrdL com a Lei n.o S'.097, de 31 ,ário, de ivários pontos da
de Janeiro d'e 1957, passar\lm a Ser as seguintes: capita�, como por exemplo,

Cr$ ,da Po,licia, do Samdú, dos
200,00;
800,00;

PERDEU-SE

Gampanha: de Educação
Florestal

Os Eucaliptus robustos e

Tereticornis, são as espécies
de Eucalipto indicadas para

terren_9s 'úmidos, 'especial
mente o primeiro, que 'resis'
te melhor ao-s' solos enchar_ """_�·"Y_-"-"·.·_"·"'''''''w''';,

cados, embora o segundo pr.)
I

duza melhor madeira. I
Se deseja plantar Eucalip

fusl consulte antes o' ''Acor
elo Florest.al'.

Profissionais .. ,.

Firmas individuaIs o •• '-._. ••••••••
Hospitais, dos principais
H'otéis' .

do Aeroporto Herei:
- ,

lilJLuz ou de qualquer ou-

tro local on-de ,se verifiq11e
oCOl.·rencia digna de nota,
corno· aliás já fpi feito du

ranie os dias de carvanal.

'E�sâ tarefa seria realiza
da pelos _repórteres M�rio
Inacio co�lho, Jorg'� Cerem

Firmas coleti1vas .. .. .. .. .. .• . ..

com capital até Cr$ 1. 000.000,00. .. .. .. 1. 500,00;
�o:m capital superirJr a Cr$ 1.000.000,00 .. .. 3.000,00;
.-'

Outrossim ficam convidadas as firmas coletivas re-

gistFadas" a fazerem declaração atuàli'Zada de séu Capital,
para fins de cumprimento da Lei acima �encionada.

Pôrto Alegre, 17: de F'evereiro de 1957.,

Mucus DA
-

aSMÃ
Ataques de a,ma e bronguite ar·

uin,::m sua saúde e rn'fr.aquecem o

�craçao. Mendaco domina ràpida
o,ente as crises, r: gularizando ia
re"pirB .10 e garantindo um sono

:ranqu,ilo d·sde o 'primeiro dia.
lompre Mendaco ainda hoje; Noss.
garahtia é a sua ,mal"" Dr.'l<"r.Ao.

FORD 1950

-Vemle-se, motor - pin
tura - lataria .

em estadQ
d.e JlQya.:

.

'rratàr à Rua Conselhei-

CALDAS DA IMPERATRIZ COMÉRCIO E IN-

.
"DúSTRIA SIA.

ASSEMEI ÉIA GERAL ORDINÁRIA
,

_. CONVOCA,ÇÁO
Firam' convida-tos os senhores acionistas a 'se

J:eunirem em assembléia geral ordinária, a rea-:

hzar-se na séde de,ta Sociedade, à rua Felipe Schmidt,
32,. s/4, nesta Capi' D I, 'às

-

20,30 horas do dia' 12 de abrjl

do coi-rente ano, afim de deliberarem sôbre a seguinte
r

" .

ORDEM DO· DIA
/

"

a ) Exâme e deliberação do relatório da' diretoria,'
balanço geral, d-emonstrat-ivo da conta de lucros
e perdas e jarecer do consêlho fiscal, referente
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de

1956;
>'I) eleioão e l''! nuneração Aos membros efetivos do

conselho fiscal .e sem; suplentes.
AVISO

.

. li)
.

Alteração. Óf artigo J.5, capitulo V, dos estatu-
tos sociais; .

b)_ Deliberar sÔ!Jre matéria do artigo 24, capitulo V,
dos estatuto:'! sociais.

Florianópolis, 12 de março de 1957

Ney Rosa Brasil -'- diretor-presidente
'I'arcísío G"hldolfi - diretor comercial
NiJeu ASbit-: Machado'_:_ díretor-lndustrial

REPRESEN'fA(;ÕES PARA SAO PAULO

Firma idônea, com referencias bancarias, aceita re-:
presea�ções para ['" Paulo, de produtos industriais e·

materia prima: tecI :los, artefatos de. tecidos,. ferragens,'
calçaàos, .Jaticinio.3: couros, lã etc. Cartas a BARCEL
LOS. Largo 7 de SetembJ;'o, 34-11.0 andar. S. Paulo.

Campanha de Educação
FJorestal

\
.

SARNA
Não permita que eczemas, erupções,
micoses, manchas vermelhas, friei
ras, acne ou "psoriasis" estraguem
sua pele. Peça Nlxocjerm ao seu far
macêu,tico hoje mesmo, Veja como

Nlxoderm acaba com a coceira em 1
. mlputos e ràpidamente. torna sua

pele macia, clara e aveludada. A
nossa garantia á a: sua mr.iol
....otef'.ão,

nadó à j�bú�a., em nÚlSSO CASAMENTOS - BATISá,-

Estado, só poderá ser re- DOS - FESTAS � CA.

solyído pela reserva patri- FÉS - BARES - QUIOS·
\ /

monial de imbuiais e corte QUES
conlro-ladl) com garantia de Façam seus pedidos> d'E.l

l'egeneTação natural. Torna- PASTÉIS "PAULISTAS",
se indispensavel preser-var o de carne com azeitona, ca.

que ainda resta' de imbúh' marão cóm palmito, dê cô.
e impedir que a colonização co, de ,banana, etc., pelo
agrícola arraze com o mato telefone nO 3829 ou no Ca.;

anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio-

nativo dCRsa espécie nas zo- fé Primor, à .rua

nas de seu "habitat". Sôbl'e Schmidt, 60-

.asl!1-rlj·tos J9re.stail'!; consul", polis. -O melhor
Floresta:I". I. cidade'"

'

Felipe
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•••"Um cere�ro que estu�a pelo Ora.sil, um � aço ,qUI•••
-_ (Cont. da 12.a pág.) Bungh-a uma belíssima tacando que, dentro em mui- tíca e Policia Milita"r ressal-

AUTORIDADES PR,ESENTES valsa, intitulada "OLHAN- to breve, possivelmente em' tando todo o interê'sse em
. Estavam presentes os SrS. DO PARA O CÉU" e que foi 1958, esperava realtzar aín-

I

solucionar lnuito breve a dís
Governador Jorge Laeerda, executada, em primeira mão, da em terras de Santa'Cata_' poníbílídads, de Três Barras
Gen�r�l de Divisã,o Mário pela Orquestra, na mesa das rína, manobra de maior vul-, compraenslvel concurso d�
Perdígâr, e seu ,Ajudante de Altas Autoridades Civis e to, quando reunirá válrias Govêrnc que se coloca ao ser
Or_?em, General de Brigada, Militares. Unidades e outros Orgãos Mi viço do Exército e da Pátria
Joao Ur�rahy de Mª,galháes E_ a R,teport�gem lembrou litar,es no' Campo de Instru-I provocando aplausos gerais;
e seu Ajudante de Ordens; entao a conexao que passou ção "Marechal Hermes" a ser Gen .. Ururahy de Magalhães
Dr. Palagi? .

Parígôt de Sou- a exístír, entre a 9anção de localizado nos terrenos que qUe ressaltou a participação
z!l;, �ecretano da Segurança Marcha do. Batalhão que diz foram. desaprcprlados Pelo I de todos Os orgãos de exar

P:ubhca e seu Oficial de Ga,. "olhando o Cruzeiro, vou Oovêrno Federal com o De- cício com um "ótimo" para
bmeíe Cid Vitor de SOUza; rírms e feliz" com a ímpras- ereto n.o 40.570 de 18 de De- todos;
Dr. Waldir Bchmídt, sub.dl- sionante melodia da valsa zembro de 1956 (D.O: n.? 295 FINALIZANDO
retor da Penitenciária do "olhando para o céu"... de 24 de Dez. de 56) em Três Dizer, no encerrar esta dss-
Estado; Dr. Carlos Kresbst, MENSAGEM. DE LOUVOR Barras, Municipio de Canoí- pretensiosa reportagem, do
do Departamento- Nacional Como já tiv�mos ocasíão l nhas, dependendo somente' modo com que fomos recebi,
de. Saneamento de Rios e; de dizer, o Major Lanes aa de' ficár líberado 'Pelo Govêr-· dos e tratados, juntamente
Canais; Capitão de Mar e

f Silva, Leal, como Adjunto da no do Estado; ocupou o mi- i
com as Emissoras, é desna

Guerra ��rton Demaria BOi-: 3.6 Secç;�o do Estado Maior crofone o 1?r. Governador Jor-II csssárío porque todos conhe,

t�x! Capltâo dos Portos; C�.- da Região, acompanhou Os Ige Lacerda que fez o elogio cem as primorosas qualída,
pítào de Fragata DARIO MO exercícios desde o inicio, a ao Exército exaltando as glõ- des dos que integram o nosso

RAIS, C�ef,e. do Est��o Meiori lI.do corr�n.te, Pelas 5 horas, rias nas �ais variadas fases t�a:dicional. 14.° B: C. E aqui
d_? 5.° DIstnto Naval: Capí- I

ate a fase fmal. .

da evolução nacional, congra- ríca o multb obrigado de O
tao de Fra:gata Anibal Bar- Despedindo-se por ter, de tulando-ss com o êxito alcan ESTADO por tudo quanto foi
callos, Comandante 'ela Es- .ragrsssar afim de cumprir çado pelo 14.° B.C. nas mano- dado ver ,e especialmente Pe
cola de Aprendizes Marinhaí,.' outra missão junto às ma- bras as quais se associaram la acolhida dispensada :tO
ros; Capitão de Corveta Ni- i nobras que dentro de alguns Marinha de Guerra, Aéronau nosso Representante.
cclnu Malburg, Oficial dA' dias se realiza'rão em Ponta
Operações do Estado Maio; Grossa, no Paraná, aquele
do 5.° Distrito ,Naval; Ooro-' brilhante Oficial de Estado·O pOVO lul'8 pela s.U8.- ••. nel Domingos 'da Casta Líno Maior, que há 19 anos; no

Sobrinho, Major Wilson A-' 14.° B C iniciará a sua vida
zevedo, Major Ignácio Bra,

I profissional como Aspirante
sílío Borba, Oapítão Luiz lÍ'e- a Oficial, deixou entregue ao (Continuação da 1.a pag.) são siderúrgica. O "Exim-
liPPe da,Gama Lobo d'Eça e' Coronel Virginio uma men-

'

bank" declarou-se disposto
1.0 Tenente Andrélino Nati-I sagem assim redigida: - Em certo trecho, a Men- a cooperar, em maior esca-
vidade da Costa, respsctíva- "Coronel Comandant.e do 14°

sagem focaliza o trabalho -la através .de financiamento
mente, Chefe e Chefe de Sec, Batalhão de Caçadores e 0_
Ções da 16.6 Cirl!unscrição de! ficiais. Santo Antonio _ Mo do Poder Legislativo: ,de equipamento, na cons

Recrutamento; Major Médi-' mento. deixo Guarn.ição MUi "Estou certo - assinala trução e pavimentação I de
co Dr. Ruy Portinha

MO-I
tar de Florianópolis onde! ti";' o Presidente da República redovias, mecanização da

rass, Capitão Médico Dr. AI- ve a felicidade e a hon�a d� _ de que, nesta sessão le- agr icuiltura, expansão de
fredo Rodrigues' da Rocha, iniciar minha carreira mílí- I'

.
.

_

LO Tenente Fal'maceutico tar-, desejo expressar dístín, glialativa, não faltará ao energia e .étríca e execuçao

,Nelson de Simas Pi:mpão e to Chefe e'�ignos Oficiais do Govêrno a mesma ajuda e de outros projetos indus-
1.0 Tenente Dentista Basillol14.0

Batalha0 de Caçadores colaboração a mesma aná- triais. -O DNER çonstruiu,
Uniat, Diretor e Chefes de meú J!lIltusiasmo pelo que' Use lúcida: e construtiva. diretamente ou em convê
Formações do Hospital Mili_ pude apreciar nessas jorna- Dêsse modo, osproblemas nio, 1.875 km e pavimentoutar; Coronel Mário Guedes I das de trabalho, fruto do alto .

Tenente-coronel Piraguay; conceito que esta Unidade que ainda nos afligem hã() 654 km .de rodovias, enquan-
Major Walmor, Capitão Nex- goza. no seio da 5.a Região de receber soluções a�equa-_ to, o BNDE aprovoú em

ton Prado e Capitão. Ayrton Militar e 5.a Divisão de In� das, dentro de um conjun- 1956, financiamentos supe-
Spalding, .Comandante' e 0- fantaria, de onde cada um to de medidas - umas de I riores a 3,5 bilhões de cru
ficiais da Policia Militar, es_

. de seus componentes, irma_
eficácia imediata', outras, zeiros para ferrovias quasetes que integraram o Curso nados-nomesmo, ideal de ser-

de Aplicação ministrado no vir, pOSSue um cerebro' que de efeito ulterior - que' _um bílhão para indústria

14.° B C e que estudaram o estuda pelo Brasil" um bra_ consolidem a segurança nas
I

básicas e mais de 900 mi-
tema de combate levado a �o que t.rabalha pelo Brasil, relasões sociais e impulsio- lhões para energia elétri
lef.ei�o; R�p�eseritaIlltas das '1' um coração 'q�e'_pulsa com o

nem o desenvolvimento na-
I ca.

Radias Dlarlo da Manhã e BB,ASIL. (a) Joao Lanes da ,
.

Anita Garibaldi e dos Jor-I Silva Lelal, Major Adjunto cional. A despeito das di- Promete,' ainda, o Presi-

nais O ESTADO e A Gazeta. da 3.a Sec'ção do Estado Ma- ficuldades. que se nos de-
I
dente da República, dar iní

DIREÇÃO DO EXERCICIO· io!' Regional.". parávam, apenas começava' cio às obras das reprêsas
O Exercicio esteve a cargo O PAPEL__DAS EMISSORAS o atual Govêrno, nunca per- de . "Três Marias' 'e de

da seguinte direção: Dire_ As Equipes da Rádio "Diá- di a fé' em que dias melho- "Furnas", passando a ama-
tor, Coronel Virginio Cor- rio da Manhã" e da "AnIta f

-

deiro de M�llo; COmanfli1!I- Gabiraldi, estavam presentes res adviriam tão veemeH" lisar o problema da educa

te do Regimento, MajOr .Tal- aquele local, prontas Para a te era o anseio de ordem,
,

ção.
dyr Bering Fa.ustino da S11- su� finalidade, ,como orgãos tão arraigada a convlçao ,

va; Major ManOel da Paz _informativos e na ·ansia de de que sem tranquilidade A'S PERSPECTIVAS PA.

At rlah�jo, Comandante do Ba- beHm i?-formair. -

a Nação não encontraria o RA 1957
a ao; Capitão Ary Olive'irfo.,

. ama 'surg do u� obstácu- .

S/I; Tenente Ayres Ulisséía, lo. A falta de e�ergla elétrica seu caminho". I Assinala a Mensagem as

S/2; 1.0 Tenente Caminha naquela. locahdade, mas o dificuldades no exercício
S/3; Capitão I EJ} Wilibaldi' Batalhão o demoveu pondo a A PRODUÇÃO PETRO. em curso, pois o "deficit",
S/4, que éram os elemento� disposição um- gerador pró_ LtFERA I vultoso, tende a agravar-se
do Estado Maior Especial. O prio. E as Equipes iniciaram
exercício foi magnificamente a sua, tarefa de conseguir a Salienta o sr. Juscelino com encargos não ,previstos,
explicado pelos Coronel e Ma- transmissão no ar. Procura- Kubitschek, o considerável à conta do Tesouro. Daí

jores que fizeram uma des- do o contacto mIClaram a avanço 'verificado na pro- porque o Govêrno pleiteou
çrição pormenorizada,' fican- transmissão do des�nr_olar de dução e refino do petróleo, e obteve do Congresso alte
do todos Perfeitamente ins- toda a manobra, inclusive l_embrarJdo que. g.raças à r.ações, no sistema tributá-
truidos sôbre o que iriam mesmo lia estudo, ante ma- ,

ver.
'

pa3 e cartas da região, do te- cooperação do Congresso, rio, visando maior justiça
SE!tVIÇO OE SAúDE ma do exercício. revendo a legislação sôbre tributária e obtenção de

Entregue à comprovada ca_ A Rádio Diário da Manhã combustíveis líquidos, a meios para o desenvolvi-

p�<:.ida.de. �rofissional do Ca- não c.on�eguindo pe_rfeit,a Petrobrás pi'ogram6u inves- menta econômico.
)lItao MedICO Dr. Jefferson transnllss�o; por questoes de " .

d d d 65
-

Diz o Presidente
Sa.ntiago, nada deixou a de o:dem; téc�ic� cessou. a in i- tlmentos a ar em e ,

s3Jar. A nossa Reportagem' c�da �rradlaçao: A A�Ita �a- bilhões de cruzeiros, para
teve oportunidade de pales- rIbaldI prosseguIU ate o fim, 1956: a produção do óieo
trar com o ilustre facultatí_ fl!-zendo t?da a cobertur�, nu- subirá de 7 a 25 mil bar-
vo e dele colheu uma obser- ma. perfeIta demons_traçao de .' d' ..

'
. f'

vação muito importante pa- elevada compreensao, o .que, 1IS_�bla11Os e 109515e I.not p�fr�,'a o êxito do eercício e de aliás também não faltou par o ,do 1'0 de' , m ensI 1-

cunho real. parte, da Diãrio da Manhã.. I cando-se a pesquisa' das
Quando se desencandeou AI?os � chu.rrasco a Amta' áreas potencialmente petro-

a barragem de fogos reais G.a�Iba1dI O�VlU a Palavra de líferas. No setor da energia
das Metralhadoras, Mortei- var�s autondades presen.te's, .,

ros e "Bazoocas", foram e- começando pelo Coronel Vir_ eletnca, prosseguem os es

vacuados pelo SS do Teatro ginio. Cordeiro de Mello que forços para o aumento de
de Operações, um yitimado saudo·u a� ;\utoridades. Mili-I'

243 num
.

quinquênio, en

de bronco-pneumoma, um ta�e� e CIVl� presentes, a.�n. quanto 214 milhões de dó-
. com entorce (pé direito um Mano Perdlgao .que reafll'_ I

_.

t'd
com intoxicação' de c'ausa mau o conceito que fizera no' ares serao I�ves 1 os em

indeterminada e UM EMq- próprio local do exercício, des portos ferrOVIas e espan-.
TIVIDADE. Observ,em bem
Os nossos leitores, 'EMOTIVI
DADE, o que 'significa que o

. exercício. tinha cunho de rea
lidade.

A CB;URRASCADA.
Em princí:pio, como tôda

churrascada, estáva ótima.
Mas sÓ que esta foi diferen
te porque, 'em campo de ba
talha e após tremendo com-

bate, onde S'e sentiu de per- .

b t·
,.

1 dto o ribombar dos Morteiros FOl a er o mquento con- tente mês por vo ta . as

o Matraqúear das Metralha�1 tra Pedro Cardoso, autor 17,30 horas foi atropelado
dora� e

a.
s rajadas cla,s "bazol

ao ass�s�inat?;, do solda�o, pelo carro de chapa 80-338 .

ocas , como se fos"em na da PolICIa MIlItar'Antomo _//_
.

realidade, o que nã? deixou . Albe�ton crime êsse prati- Por praticar desordens
de preocupar a mUltas QJ.I"e �.. , •

t�veram despertado o apeti- cada no DIstrIto de CanelI- na, cidade foi preso Brasi-
te nà hora do suculento chur nha em Tijucas. lia Missura, natural do Es
rasco, pnde os que o servi- O indiVIduo referido dia tado do Paraná.
ram foram incansaveÍs em 13 dêste mês deu uma forte -11-

. gentilezas'. .

DESCOBRINDO VERDADEI- pancada no braço do menor Por ter sido enc'ontrado

ROS GENIOS Gerte Simas,. partirido-o e no jogo de azar {oi preso
Ao som da Orq.uestra.jo cortando um dos tendões Airton Carminati, 'pqr es

Serviço dê. Recreação, que deixando o braço do menor tar praticando o ,referido
não deixou de alegrar todo inutilizado.

.

. I jogo na residênciA. do se-

;;'i/i o Acampamento, e que lesta_ O f'd P d
�

C d I h AI R
, va constituída de 'um acol'-

re erI o e ro ar 0- n ar varo amos.

O R A. ç Ã O deon, 1 violão, 1 pandeiro e so acha-se cumprindo pena INSPETORIA DE TRÂN.

"

-:f1í'4CQ('W$ U C JL) 1 tamborim, a noss·a Repo�- de 8 anos. SITO
Nosso Pai, ajuda-nos hoje a estar sabedores da tua tagem, teve a grata satisfa- -cll- Foi prorrogado por mais

E t·
, . ção de descobrir um verda- F' t· 15 dI·as· ·0 em.placamento dospresença conosco. m I nos VIvemos e nos movemos e

deiro e muito inspirado Com
01 preso nes a o perl-

existimos. De ti vem o Esp,ílrito de vida que nos sustém positor, quando ouvia algue.m goso gatuno Pedro Prudên- veiculas desta _Capital. O.

a nos dá fôrcas. Nós te agradecemos esta dáidiva pre- dizer baixinho .. � "pois c, cia da Rosa, foragido da término se dará dia 30 do

ciosa da salv�ção, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. o Major Jaldyr estava olhan- Cadeia de Rio do Sul. corrente.

PENSAMENETO PARA O DIA do as. lestrê�a� e começou a -11- CARROS MULTADOS -

"Da v.. id..

a o pão és Tu, vem pois, assim,
assobIar baIxmho:.. . o. Sar r Nivaldo Freire queixou- CHAPAS DE NUMEROS'-

'.
. " gento Braz MoreIra f01 es- . '.

� Satísfa7;,êl', Senhor,' a' mIm . crevendo' e" passou para a -'Se· a . Delegac,Ia. ,egLOIJ,1J,1 de )§; ?2, 27� 34, 35, 39, 41, 51,
HAROLD W. RUOPP (MinneílOta) pauta ...

"
-

-

Polícia, gne dia 13 do cor- 75, 77, 85, 68.
.

•
CRICIúMA .

Realizou-se importante rsunjão do PTB, em Cri

·ciuma, pr-esidida pela Deputado OIlce Caldas, 2.° vi

ce_pr�sidente' do, Diretório Estadual do PTB 'e com a

presença dos Srs. Syrth Nicolléli, Delegado do IAPC,
e Nery Rosa, Delegado do IAPETCj destacados mem,

bros do PTB, onde "êompa-receram mais de .600 mem

bros do partido.
--000-

Foi restaurado o Díretórto Municipal de Criciú-
\

.

ma, sendo eleito para presídi-lo o ilustre e ardoroso

petebista Sr. Nery Rosa, em quem Os trabalhadores

dàquela zona· encontraram um defensor de seus, di

reitos ,e um líder à altura de suas ralvindiêaçêes, que

age com precisão" inteligência e alto Senso de rea

lismo .:
--000-

Os petebístas de Criciúma aclamaram ds nomes.

dos Srs. deputada Olics Caldas, para deputada fe

der'al, e Nery Roza para deputado estadual, a. dispu

tarem, no pleito' de, 1958, naquela zona, os votos dos

petebistas e do povo que confia no programa do PTB.
-

-.-000-

O' Sr. Syrth Nicollélí, em vibrante discurso, sau,

dou o sr. Nery Rosa, acentuando a harmonia de pon

tos de vista entre êsse jovem líder patebísta e as cor

rentes populares daquela zona. Nessa reunião, sob in

tensa aclamação fala.ram o deputado Olice Caldas,

para agradecer o l!linçamento de sua candidatura, à

deputação federal, 'e Necy Rosa, numa ampla le Sere

n� análise da situação partidária e políticâ. Também

foi muito aplaudido o discurso do sr.' Pedro Andrade.

CONVOCAÇÃO
O Partido Trabalhista Brasileiro - Mocidade Tra

balhista de S:mta Cata,rina - A Comissão Executi

va, pelo seu ilustre e tale,noo�o presidente, Sr. Naldy .__

SilVeira, 'convo�a to,dos os '�Ieus membros e co.mpa

nheiros ,em geral, para uma reunião na séd�e do Par

tido rúa Felipe' Schmidt, n.o 42 - 2.° andar, às 20

hor�s do dia 26_do mês corrente {terça-feira), a fim

de, em última d(scussão, aprovar o' Regimento In-

terno:
--090-

Esteve ne�ta capital, ,em conferêpcia com OS mem

bros
..

da Executiva do PTB, o ardoroso petebista de

Campos Novos, Sr. Dimas Campos.
-000-

Seguindo à risca seu programa de tomar con

tacto com a re'aliçlade e auscultar as necessidades
dos pe's,cadores catarinenses, o S�. Syrth Nicolléli,

membro do Diretório Estadual, estiveram eIll; Pes.

ca.ria Brava (Lagunà), Imarui e Araçatuba, onde foi

recebido com grande interêsse pelo� homens da pes-

ca e litorâneos.
�,-

-

A seleção e��ha dos tecidos cora as inúmeras

fibras. sinteticas e naturais em' uso atualmente é co·

nhecimento altamente especia'izad•. As I'dupas Im

perial Extra, gozam do previlégio de possuir en�re
os responsaveis pela sua confe�ção, algum' dos maIO'

...es tecnicos do palz.

TAC - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE SIA.
Aviso aos Srs. Acionistas

Acham-se à dispcsição dos senhores acionistaS, 110

escritório .desta Scc:,.dade, à Praça 15 de Novembro,
Edifício Sul AméI Lca, 40 andar,' nesta Capital, os docu

mentos a que se nIel e o artigo NO 99, do Decreto-lei NO

2.627 de 2G de setembro de 1940,

Florianópolis; .f.! de março de 1957.
.

João navid Ferreira Lima
.. Dn'etor-Presidente

'«No Cenáculo))

Com 'a ,8iblia na 'Mão
SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MARÇO

Eu sou o pão da vida; o que vem. a miml jamais te\fá

fome; e o que crê em mim, jamais terá sêd,e. (João 6:35).
JESUS d'isse várias vêzes, "eu sou"... "Eu sou o

pão da vida". "Eu sou a. luz
_

do mundo". "Eu sou a ver

dadeirá videira". "Eu sou o camhiho, a verdade' e a

vida". . . .
b ;

. Atrás de todos êstes "eu �ou" de Jesus estava o

. fato de que Êle cónhecia a Deus; conhecia-.o tão intima

mente que podia chamá-lo '''Pai''. _Teve a ousadia de di

zer: "Eu estou no Pai.e o Pai em mim". "

.Atrás dêstes' "eu 'sou" estava também a convição
absoluta de que o Deus' que êle conhecia por experiên
cia própria ei.'a essencial na vida do homem, que sem

'Deus a' alma e·stiola. Por isto dizia Êle: "Seguí-me",
"Vinde a mim', "Permanecei em mim".

,

S_e nós 'fôssemos somente corpo, o pão de trigo se

ria suficiente PM'a manter-nos. Mas não somos original
mente corpo material; somos almas viventes colocadas
no corpo por um pequeno lapso de tempo; mas destina
das à eternidade. E as almas devem ser alimentadas dià
l'iamr:>nte como o pão do espírito do Deus vivo, o pão da

vida que Cristo nos ofere'Ce.

Florianópolis, Domingo, 17 de Março de 1957
-------------....,.-----_._-

@EMAS
CINE SAO JOSE

As - 10hs.
Colossal MATINADA

Shorts,
. Jornais 5 DESE

NHOS COLORIDOS.
Preço: 6,50 (Único).
Censura até 5 anos.

As 1% 3 3/4 - 7 - 9hs.
Juntos novamente a fa-

I
•

mosa dupla de "Sublime
Obsessão"! _

Rock 'HUDSON - Jane
WYMAN em:

TUDO O QUE O CÉU
-,

PERMITE
. Technicolor

Repórter na Tela. Nac.
/ Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 5 anos.

As 2 - 4 - 7 - 9hs .

Aquilo que há de mais
íntimo em nossos' corações
está redivívo num' filme
HUMANO, POÉTICO e

VERDADEIRO!
O OCASO DE UMA ALMA

Cinemascope
Com: Jennifer JONES -

Robert STACK.

O Esporte na Tela. Nac,

Preços: 18,00 10,00.
CEÍllsüra até 5 anos.

1J�e i��n,
As 2 - 7%ps.

Uma história emocionan
te que vai direta ao cora

ção! ,

TUDO O QUE O CÉU
PERMITE

Technicolor
Com: Rock \ HUDSON -

Jime WYMAN
A famosa dupla de "Su-

blime Obs'essão".
No Programa:
Reporter na Tela; Nac.

Preços: 12,00 - 6,00.
Censura. até 5 anos.

As - 2hs.
1) - O SUPER HOMEM

VOA DE NOVO - George
RIEVES - Noél NEILL.
'2) - A UM PASSO DA

DERROTA - Tóny CURTIS
- Piper LAURIE.
3) - O FILHO DO ZOR

RO - 30 e 40 Epis.-
•
No' Programa:
Filme Jornal. Nac .

.
que o

Executivo pretende mantel;
os gastos administrativos
adstritos às possibilidad�s
da arrecadação, "selecio-_
nando e -hierarquizando as

despesás públicas". Ativan
do o sistema fiscal, melho
rando a arrecadação, o Go

vêrno, para conseguir diso

bonibilidades, precisa, ain

da, da aprovação do ·proje
to de revisão da taxa adua

neira, para o que já ultimou'
entendimentos com o GATT.

Declara, adiante, que pa
ra melhorar a situação eco

! nômico-fi'nanceira ,do 'País,
estimulou-se a estrada de

; capitais, incrementaram-se As 2 - 4 � 7 - 9hs.
as exportações e sefeciona-I Ahi Vem ...
ram-se as importações, po- Mazzaroppi em:
dendo q Govêrno, .em con- FUZILEIRO DÓ AMOR
sequência, ampliar a ofer- V�rdadeira fábriéa de
ta de divisas nos leilões garga;l:hadas ido cinema
cambiais e recompôr as re- ,Brasileiro.
servas externas. O preço do No Programa:
dólar no mercàdo livre caiu Cine Noticiário. Nac.
de 87 para 68 cruzeiros, en-I Preços: 18,00 10,00.
quanto os ágios, nas cate- Censura até 5 anos.

godas mais importantes,

WiUJI
Depois de acentuar qu� o

Iafluxo de capitais ao Bra- As - 2hs.

sil, em 1956, atingiu' níveis 1) - A UM PASSO'- DA
jamais alcançados, salien ... DERROTA - Tony CUR
ta, a mensagem que" o sal- TIS - Piper LAURIE.
do da balança comercial" 2) ,- -o FILHo' DO ZOR-
em 1956, elevou-se a 495 RO - 30 e 40 Epis.
milhões de dólares, com ime-' 3)..;_ O SUPER-HOMEM
diato reflexo no ba'lanço VOA DE NOVO - George
de pagamentos que também RIEVES - Noel NEILL.
acusou, no mesmo ano, um . As - 8hs.
dos maiores. saldos verifi- Ahi Vem ...
c!'\dos em Sell- movimento Mazzaroppi em:

global" graças ao café e à FUZILEIRO DO AMOR
política de defesa do pro- Cine Reporter. Nac.
cuto seguida pelo Govêr- Preços: 18,00 - 10,00.

Censura 'até 14 a'l108.•

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

As-7%hs.
1) - SUA úNICA SAI·

DA - Robert Mitchum -

Teresa WRIGHT.
2) - A UM PASSO DA

DERROTA - Tony CUR
TIS - Piper LAURIE
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00 .

Censura até 14 anos.

desceram a menos de meta
de das médias do 1.0 semes

tre de 56 .

•

11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

,lIiIliá dias este 'jornal foi' dís
t1nguido pelo. Sr Coronel Vir
nio Cordeiro de MeU!), Co
andante da Guarnícão MUi
ar de F'lortanópolís 'e do 14�
Batalhão de Caçadores, corr
um conwíbe para assistir o de
sanrolar dos exercícios q'1'
'\>inham se efetivando na re

gíão de Santo Antonio, come

preparação para as manobrai
de coroamento do Periodo d(
Aplicação, daquela modelar F

tradicional Unidade de ncssr I
glorioso Exército,
Sexta-feira, dia 15, a nOs38

Reportalgem
'

compar:eceu ar
campo escolhido para teatr>

-

das operações a Serem leva
vados a efeito, e cujos exer. Icicios, uma vez preséntes C'I
Exmos. Sr-s. General de Di
visão �ÁRIO PER:9IGÁO,
'1digno Comandante doa 5,a R,' I'

------------------�,--------�

«�M �EHEBR� ��E :EUUDA PEll BHA�lt, �M BRA�� I�E TRIBUDA PEW BRA�lt, N�M �ORI�l� IUE PU1�A ��M � BRA�lt»
,UMA MENSAGEM QUE É UM HINO DE LOUVOR - AS MANOBRAS DO 14.0 B� C. - PLENO ÊXITO NO COROAMENTO DO PERIODü DE APLICAÇllO
� AUTORIDADES PRESENTES - PRESTIMOSA'COLABORAÇÃO DA MARINHA DE GUERRA E DA AERO�ÁITTICA - ,CHURRASCADA DE CON'
FRATERNIZAÇÃO - AS EMISSORAS TR '\NSMITIRAM DO PRÓPRIO, LOCAL - OU TRAS NOTAS _ SOB O FOGO DE BARRAGEM UM ELEMEN,TO

EVACUADO POR "�MOTIVIDADEn.

I gião Militar, que abrangn os lhante Oficial de Estada Iítar. Este Oficial deíxou es
E,tados do Paraná e Santa Maíor e que, ao fazer a crítí crtta uma Mensagem que é
Catarina, e ri General de Bri ca dos exercícios, demonstrou antes do mais, um vsrdadeírc
gada JOãO URURAHY DE' ainda e empolgou a quantos hino de louvor ao espírito di
MAGALHãES, Comandante' o assistiram, outra faceta d( corpo e ao elevado padrã.
da Infantaria Divisionária da I sua personalidade, como ora' disciplinar do 14° � C,
5,a Divisão de - Infantaria dor de méritos ressaltando
n�me-$ sob j a m e n toe co- SUa vasta cultura geral a
nTiecidos e admirados, nãe profissional, e o Ma] Dr Joãq
só no Exército,

-

corno "nas Lanes da Silva Leal, que, oni
Forças Armadas e mesmo n( bóra 'transferido para outro
meio civil, pelas primorosa; setor não pouàe fugir a sua
qualídades que ornam essar esmerada qualidade de "In'
personalidades, teve início r fante", já damonstcada no
grande exercício e que tàr Deatro de Operações da Itá
bem impressionou � quanto lia e na sua vi-da proflssíona],
o assistiram, ao lado de sua anreeíával
Os exercícios vinham sr virtude do espírito de sucrí.

realizando 2,a reira, db H I ficío quando do ací.Ientc o'
com a constante presen I corrido há alguns .inos, nr

ça dos Repr:esentantes dr, 5,° Regimento de Infanta
Estado Maior da Re�iã\), Cr ' ria, -não deixou de vir à Uni-
ronel Alcides Amaral B:EC(; I dade onde, há '19 anos, come
103 que demonstrou suas in , Aspirante -a Oficial Inícíars
vejarveís qualidades de brí

'

a sua brilhante carrsíra mi-

PAR'l'ICIPA:ÇAO D.<\
AERONAUTICA

Destacada foi a partíetpa
ção da Aeronáutica, cujo,
aviõe3' faziam parte das tro
pas inimigas. Realmente írn
pressíonantes as evoIuçõe,
dos, dois avíões Integrante
dos exercicíos que constante
mente atacavam as posições
dos nossos aviadores.

Capitão Ary Oliveira, c ,e .aquí fica o
"S/I" do Regimento em ma- deste Jornal.
nobras. Não se cansou ern O EXEROICIO.- COROA
propnrcíonar aos locutores MENTO DO PERIODO D�'
e á Reportagem tôdas as .ín. APLICAÇÃO DESCRIÇÁ:
f(.,�mações solicitadas, �'�m SUMARIA - TROPAS "AMl

pre com a máxima solicitu GAS" E "INIMIGAS" ,..- CON},
de o que deixou bem paten T·ITUIÇAO.
-te o eleyado espirita de cama ,A descrição e a constitui,
radargem e acentuado pendo' ção da montagem do granei
pelo, congraçamento do ,ele exercício que teve por palco il
manto civil com o militar I histórica Praia de Canasvíaí,
Prodígallzouase também no

Iras
e a região de Santo An

prestar detalhados esclaro 'tonio, onde em 1777 os es

cimentos a 'nossa reportagen panhois desembarcaram

agradecímantr
,

iniciaram a tomada da Ilhil
de Santa Catarina, publicare
mos oportunamente, por nã.
nos ter sido possível faze'
pela premência de espaço, c

de meios,
Oportunamente tarsmr»

sua publicação com a valiosa
colaboração do nosso conter
fâneo Capitão Luiz Felipe da
,Gama Loeo d'Eça.

'

(Continua na l1.a pag.)

'I'eresina, 16 (U.P.) ._ Está assumindo
aspécto de calamidade a, enchente dos
rios Parnaiba e Potí. O Parnaiba já on

tem estava apenas um' metro abaixo do

F�orl·ano'POII�S' Quer Ser a' ,'ILHI Df
nível do cais, e suas águas já começaram
a invadir a cidade de Timó, situada na

do Café fixou hoje as saguin-
'" tes bases de preços para re

margem maranhense. gístro de .declaração de ven

�:�� CAPRI da América do�Sul A Missão das Faculdades de Filosofia :��d;';:::�::::::;��::i�::
ENTUSIASMA SANTA CATARINA o PROJETO DA PRAIA DO FORTE

" [, Tipo quatro estilo Santos 440
CONF-IADO A OSCAR NIEMEYER

'

Sob o título que ,encima esta nota realíaar-se-á,

TI!�'
cruzeiros os -dez quilos ,_Tipo

Afirma o Prefeito de Ploríanópo'{s : próxima segunda-feira, dia '20 do corr:ente, às, 20 horas, na' 4 estilo Santos bebida [{.io
"Um dos lugares mais, bonitos do m undo entregue à 'períc'iâ do grande

Faculdade Catartnenss de Filosofia, secção da Praça Lau- 380 cruzaíros. Pará o porto
Niemeyer" -- Êxito certo e valorização extraor'dinária -- Aderbal Ramos en- �������" edr:;�aâ�r:f:f:��!�o�°ci:e���' ��ót.aa��d������ó� do �io: Tipo sete bebida rio
.t re os preme-tores da iniciativa - a Prefeitura considera sua obrigação cola- llica

de Filosofia daquêle Estado e uma das mais lúcidas '<', 3ro cruzeiros. Para o poril.!_
borar na realização do moderno balneário - O dr. Osmar Cunha, prefeito, da brilhantes cerebrações do Brasil-Nordeste.

, de Vitória, tipo sete a oito
capital catarinense, vibrando de entusiasmo concita seu povo a apoiar a I

O Padre Teófanes de Barros yem a Florianópolis, dr
• ..., i Passagem, numa importante missão cultural. 260 cruzeiros Os d�z quilos.
iniciativa - Situada a poucos mmutos da capital, a Praia, do, Forte. I O _ilustre conferencista há largos anos s'e dedica" em

Teve grande repercussão,
,.gera dlspensado por Oscar! Mac,eió, ao ensino, dirigindo o Colégio Guy de Fontgalland
Nieme'yer, especialmente pro po!" onde tem passado grande parte da mocidade daquêlClem todo o sul do país; a-no- curado pela lmobiliária Ju- Esta-do. '

tícia de qUe a Praia do For-
rerê para alí implatar uma

Por nos�o in�ermédi? a I)ireção da Faculdade CAatari,te, situada' a poucos minu- '. ' nense de FIlosofIa conVIda 03 seus alunos, professores (\

tos de Florianópolis, ·capi- Pdrala mod:rnac dotada de I' demai-s pessoas interessadas no assunto, a comparecerem
to o o c.onforto, '

: àquele ato de Cultura, ,
.

Exultante com a inici.ati-I'
,

!a��{eu�av!!�c:;r!�í:,a:��:: Garantia de Pretos para o (afé
de, o dr. Osmar C:unha, pre�

•

ru.'izados nos Estados Uai, mar que a França e;tó, pxer�feito de Florianópolis, pres- UM DOS OBJETIVOS DA .

tau-nos, a propósito; as se� VIAGÉM DE ALKMIM AOS
uos. cenqo pressão" para qUe_I".

guintes declarações: 'I' ESTADOS UNIDOS - ES, O CASO rael não transija em face da

-- ConsiderQ a Praia do, TUDO, DO PROBLEMA ocupação egipcia do corre"

Forte um dús lugart:ls mais COM OS SRS. PAULO ,WILMA MONTESI dor de Gaza, Más :1ãJ (juize.
bonitos não. só d.o pais como I GUZZO E VITTO SA VIENA, 16. (U. P.) '- .ram ,dar pormenores sob:'e

do mundo inteiro. Conta, ',' No tribunal, onde está seno a conVersa, A minist.ra iSlse,

-além disto, com a vantltgem i RIO,' 16 (V. A.) ....;_ Re. do julgado o_'caso de Vi'lma 12nSe proS'seguiu viap;em paUl,

de estar localizada a poucos I vela.se que .o sr. José Ma ... Montesi, uma terceira au· Nova Iorque.
_" I - minutos da capital catari-I ria Alkmim aproveitará, sua dieacia foi dedicada a exa· GAZA - A policia da PalestL

Relato' de ISO'TA CAMPERINI nense" oferecendo, portanto l ida aos Estados' Unidos pa.
minar o alibi de Gian Pierc na, dirigida pelos egipcios,·as�

à s.uà população, o confôr- I ra tratar, tambem dá ques-
Piccioni, o pianista de jazz sumiu hoje o controle da-se,

" to d'e
-

m gra d bal
,\. I • acusado de ter abandona- gurança pública da faixa de

Agora, que de novo surgiu à luz da pu·
'

une nearlO i tão do Acordo Internacio,
blicidade o processo de Wiima Montesi, Desaparecera misteriosamente docu- à distânci.a de um bairro. ! nal do Café. Como se sabe, do a jovem, apenas <leso Gaza em substituição a for.
depois de dois anos de silênc:o, não se po- mentos que 'voltaram a apa,recer'. Há t.es- ,Na qualidade de Prefei.: ante a perspectiva de sa- maiada, julgando que já ça de emergênCia da ONU.
de ueg'ar que se trata do_ mais ,sensacional temunhas que tentam suicidar-se ou são to de Florianópolis recomen. ! fras abundantes, o governo

estivesse sem vida, na praia Uma unidade da ..força rla
processo cque foi debatido num tribunal postas de part.e. E, com tudo isso, o pro_ d I b I ' d "t' rt d Roma a

I
hi

l'tall'ano.
o a mo i iaria Jurerê ,pe- i começa a se preocupar,

e oS Ia, pe o e ,'emergência, uma eorn.IJall li
cesso tornou-se "um 'foco de podridão no .

I 11 d b 'I d 1953 O
'

íl:sse caso tenebroso' debate-se em tôr- corpo de Roma".
" la projidade, pe!a idon:id�- I buscando medidas capa.

e a Yl e
,

" acu- Iugoslava de infantada mo-

no dêste ponto ainda obscui'o: 'Wilma foi de e pela capacIdade tecl1l-, zes de garantir a estabili- sado declarou que em tal torizada retj.rou-se imediata,
assassinada ou' snfreu um :widente? � Sob o pseudônimo de Isotta Captpel'ini, ca de seus integrantes. Te- d�de dos preços,

cata se achava de cama e mente do t.erritório_de Gaza
Mas a verdade é que o' mati'vo que tor- uma amiga de Wilma 'MorÍtesi escreveu nho a mais absoluta corifi- doente. Durante as inves= dirigindo para EI Al'ihs, uo

nou êsscr caso -o "Escândalo do Século", êsse rlelato. Ela conhece de perto todos os O t·t I d F' t'
-

d 1ança na valorização das ter- 1 u ar, as manças 19açoes, processa as pe a Egit'o. Ao mesmo tempo, de�
fazendp com que tôdas as a,gências noti- acontecimentos do caso - e foi 'mesmo - l'

.

R'
'

ciosas' do mundo se int.el'eSsMsem por êle, . testemunha no process(). Recusa..se a re-
ras que serão. urbanizadas 'ao que apurou à repol'tagem P?"lcla de o.ma, os Inves·

sapal'eceram das rUas de Ga.

foi o fato de' estal'em envolvidos membros, velar seu nome, porque tem mêdo. Mêd() por essa figura inexcedível r de O JORNAL vem tra';�,n bg&dores Idlss�ram que, za as patrulhas da F(Jl'ça In-
do govêrno, .1a aristocl'acia romana, do de que o esc'ândalo que derrubou um mi- do urbanismo e arquitetura do demoradamente do as- (,l'llU} falsas as provas apre- ternacional de Emergêncià.
mundo do cinema italiano e de trafican· nistério, faça com que ela desapareça de mundiais, o grande Oscar 3!ldo com os srs. Paulo sertadas por Piccioni. En- I,lMA _ E1>pera,se r�ue um
'les de entorpecentes, além dei autênticos repente, para ser encO'ntrada depo'is NremeYer. Esta valorização, G;,zzo,' pres_i.dente do IBC tlctanto; hoje, o dr. Remo .

"gangsters". como encO'ntral'a,m Wilma. ' , ,grande publico comp:.>xeça ao

.._ .....,..."'-J"J ._ _..- - ....., ,
ouso affrmar, será ,de tal e Vitto Sá� presidente do Cal'ucci, chefe de 1,lm la-

.estádio nacional esta noite

PORQUE RESOLVI ESCREVER ISTO diatamente áo pôsto mais, monta que, de mom'énto, se Bureau Pa,n-America_no do bOY'atório médico de Roma,
para estimular os':iogadOl'es

,

"

�
,. próximo e, .ofegante deu con- torna realmente imprevisí- ;_'afé, que se encontra no dec'larou que a assinatura

peruanos que jogarão conti'a
, ROMA - Escr:evo estas linhas porque conhecia ta do que 'vira, A polida fo' vel. I Rio haven�� .grandes espe- d(;, certificado apresentadC\

o SCl'ctch do Chile, no Cam.,
Wilma e ela era minha amiga, Faço êste relato porque bu,scar a morta ,e ninguérr - A prefeitura de Floria- umras de exIto nos' fut!l- jJ;' � o réu era autentica e a, '

peonato S_ul Amel'ie,anG de
desejo. ajudá-la, embora já 'esteja morta e enterrada, sabia' quem era, Chamadl nópolis c,olaborará- n,o em- r08 entendimentos a serem sua P,ropria.

,

I d' t d 'lt f' I Futebol. Este será /) umcl)Resolví faze- o quan o, Jun 'o a sua sepu ura, Ul e- mais tarde :a depor, o rapa? preeIlldinr-ento ? -'R-E-f1Il-I-F-E-:-""-
_�'__._::-_)o

----

J'ogo de hOJ·e.'A' partl·d,:. tumvar-Ihe um ramo de rosas amarelas, as suas flôres \:.." "-

preferidas, pedreiro disse: "Eu ví a mu -- A .P>:>efeitura de Fio. carater_ decisivo para ambag
Wilma era jovem e ardente e viveu no-centro du- lher e chamei logo a políci3 rianópolis tomaráasiapre ',_ COme' r'C..IJlO ' ,R,Df"�'nal as equipes, pois a vcncedQra

ma Ivorag'em de paixões desenfreadas a qUe não dlese- porque ela podia estar' afo paração e conservação' dos' ,
,

de hoje poderá aspirar uma
java fugir, embora eu a aconselhasse e a defendesse. d t 1 A}é h acessos t'

,

, ga a- e a Vlez e s aC aSSen e ga,ran Ira, no que bo'a co-Iocaça-o' na t,abeIa finalNão posso aÜ'rmar que realmente tiv1esse sido a.ssa$_sl- ,

nada nem que de fato lhe tivesse acontecido um aci- que se deviam fazer tentati. concerne ao poder municio RECIFE, 16 (UP) -- Com a deeisão do comércio e da do campeonato.
dente, Eu sabia muito bem que dá sofria duma erupção vas para a tornar à vida, .. " paI, o êxito da iniciativa. inçiustria, de reabrir hoje para qUe a populaçãp possa lW
cutânea que lhe cauSava grand'es pruridOs, e que ,ela Nesse dia, 11 de abril d, Faremos hto dentro do pro- ,reabastecer, a capital Per�!,tmbucana voltou hoje ao sê'u
estava convencida de que a água do mar a podia curar. 1953 f "h' d I S grama que nos propusemos aspecto norma!. O movimento nas ruas foi intenso, desde

Sim, eu sabia disso, Ma&- sabia, igua1mente muito ' UI c ama a pe a r::t
as primeiras horas pois muita gente éstá tratando de com,

bem, qUem eram as pessoas com as quais convivia, as- Montesi. Eu estava emprega' cumprir, quando tomamos,
prar suprim:ento para alguns c;lías, na ,previsão de um reI,

sim como esto'u certa de que foi por causa dessas pes- da num esc'ritótio, A mãe de posse do cargo de Prefeito: nicio da greve. Entretanto, sUl1giram esperanças de uma

'soas que ,ela morreu, fôsse de que maneira fôsse. Wilma disse-me: tornar FlorianóIlolis a Ilha 'solução para a crise, com .a mediação do arcebisp_o Metro-
O amôr fanático, êsse amôr de, tal intensidade que Encontraram Wilma! de Capr-i ,da América do Sul. politano Dom Antonio Almeida. Os -entendimentOB estão

se assemelha ao ódio e qUe até se torna. em ,ódcio de Ela está morta. MorI'leu afo.. Quero esclarecer que não sendo realizados em segredo.
tão raivoso que é, foi que representou aquí o principal ,

possuo aço-es nem quotas da
. gada quando dava banho aO:3papel. ,

, lmebiliária Jurerê.-Meu en-Por si, Wilma Montesi ,era somente uma se,cundá-
,

peso V!,!m imediatamente!
ria pedrinha no grande mosaico dêste tenebros.o xa- Fiquei petrificada, pois não tusiasmo se' baseia na im-

drês de depravação, Nenhum dos comprometidos nêste podia convencer-me de que
pOl'tância desta iniciativa

processo, como testemunha, está em segurança e en- para o progresso de FI'()ria·
,

t'
- ,

! d 'b't en se encontrava !lluito nervos::), ,

contra,,s'= na con mgencla Ce esaperecer su I am -
. nópolis e no conhecimento

te ou extinguir-se, A ,

Mas, con.o ),' sua maneira de
t h d 'f'

_ Não quero que isso' me suceda! Tenho medo, E e viver era muito irregular, nac que en o esta magm ICa,

par,a me defender 'em parte, que escrevo istá, e tam- dei grande importância ar organização, onde despon·
bém porque ,era amiga de Wilma e me desgosta que a

caso. Muitas vêzes Wilma es
tam nomes de capitalistas

cubram de-lama, 1)ois que já não se pod
..e. �:f!���r.,�:. _ como'Aderbal Ramos da Silo

- - - - - - - - • taiva demasiàda alegre e' gra

�""·VÉN� DEPRESSA! ENCÕNTjiÉi-- cejava com espl'rito, para lo, ��: ���!�Y1���ad�rt:;t!s!�:
,

MORTA' go em seguida mudar de hu
UMAR' MULHER . tros. Nomes que, aliados aos

mar e chor.ar,
Estávamos a lI' de abril de' que viu uma mull'le'l" esten

Quando cheguei à casa dOf
demais, garantiriam por si

1953, D'a praia vinha uma! dida na areia, Estava quase ' SQ o êxito da obra e a serie
-

I Monte,si reinava, grançle aflj' d d d
._

b' t'
'

dbr'isa fria" que lelvantava 3,' despida' e tinha Os ombr.o,'s a e os o Je IVOS a orga·
ção. SouJ:je nessa alturà qU.l nização.areia, Ninrguém estava TI! I envoltos num casaco '�sportl Wilma desapar.ece'ra havia

b t b E, concluindo:
praia de Tor, que fica relati. Vo com apenas um o ao a o

três dias e só a'Jora fôra en,

vamente a pouca distãncir' toado, A mulher ,não tinha c�ontr'ada.
-- Repito o que afirmei:

""
t

' como Prefeito de Florianó-
das bermas de Ostia, De res" meias nem roupa in enor, (l

Os Monte'SI' sa-.o g,',nte sl'm
'

- paUs concito todos a se as:
to, nesta altura do ano, vê o rapaz achou esquiSito que

pIes e honest'a. O marl'do" '.
" sOi!larem a êss'e empl'eendi-

m-s'e poucas pessoas POl'1 ela estives�e deitada assim
empregado numa serrálheria m�nto, na certeza de seu

aqui. Sucedeu porém que um
I
curvou-se para vê-la melhor;

e além de Wilma que tinh?, êxito incontestável e de' que
rapaz, pedreiro sem traba'l'

e então logo se ergueu h(i)r festeJ'ado precisamente o seu f" i'
lho, chamado Salvatore, foi rorizado, quando perce6eu suas ma lda.des afinam com

21.° aniveTsário, viviam ain. os :nais caros interêsses do
passear pela praia deserta e

I
que estava :morta,

'

!�htC01J de �lbiiro ],\lar. Snlvl:tt01'e ,tlir1g.f1l'.se iine ("Continua' na; '2a página) povo "catárinense;

ENCHENTE
ONDE SUNRGE UM PERFEI

TO "CICERONE"
Orientando Os trabalhos

de
'

transmissão das nOSSa;
Emissoras e, -Imprel.1Sa 8scl'i
ta, foi destacada a .ação à�

i

i
I (Notíeíárío da UnHNl Press

� exclusivo para o O ESTAOO)

� (16-3-1957)' 1-

� RIO - O Instituto Brasileiro

P-ARIS :- O primeiro fl'a�1tP3
Guy Mollet exortou o Israé�
a 'defender Seus direitos no,

Florianópolis, 'Domingc, 17 de Março de 1957

corr:edor de Gaza. Segundo
fontes israelenses Mollet fez

essa, e�ortação na cOllfel:ên�

tal de Santa Catarina, se

transf-ormará num dos mais
belos centros turísticos bra·
sileiros, graças ao trata·
'melito urbanístico que lhe

cia de duas horas que man�

teve com a ministra rio exte'
rior israelense Galha Meyl', Ii
mesma fonbe chegam a afir�

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

o Escândalo do Século
"EU

.

mI!; iMlcr Ir WilMA MINTE�I">

.

NOVA, IORQUE - A estrela
do cinema Jean Pete113 casou.

se secretamente a tres ,dias
com o milionário How8,rd Hu

,gb1s, segundo anunciou haj�
o Daily News,

l1BfWõã18iãi-"õ·õ·_[n"�õõ"·i
�

.
,., /.

:" RIO, 16 (V.A.) - O presidente da Re.públic,a, sr. Juscelino :
• •

: Kubitschek, juntamente com o vice-presidente da República, sr. :
: João Goulart e ãcomparihado de todos os mÍnistros de Estado, re· :
• • •

: cebeu, à tarde, no Catete, às 18 hora�, cumprimentos de senado· :
I res e deputa�os que o foram felicitar pela mensagem da presi· i
: dência lida por ocasião da instalação solene do Congo Nacional. :
I Pouco antes de receher tais cumprimentos, o presidénte Jusceli· I
: no Kubitschek, dando início às idéias consubstanciadas na sua- :
· '.

I mensagem, aprovou o rot�iro executado pelo Ministério da Edu� •

:
" :.cação pa�a amparar o epsino primário, médio e superior em110-

• •
• vas modalidades, A ,comissão nomeada para êsse trabalho estu- •

I dará as reformas, que forem necessárias, devendo apresentar i
i suas conclusões dentro do prazo de 60 di�s. E' presidente da re- i
I ferida comiss,ão p ministro da Educação, sr. Clovis Salgado. :
AIÍ••••••••••••••••••••••li••••••• ·

•••••••;, G@!!••••�•••••G.
,,'

, ","i "".�'
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