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� ! ��lInf�yideo� lO(UP)-�uan Cooke, que foi ministro, do exteri,or da. �rgenlina dura�te' ! regime d� presi�eme
_

Peron e de�ois llf� ilmbalxador no" Brasil na ONU, durante o regime peromsta, opmou que o Chile nao concedera a extra diçao de seu fllho,l
Uohn Cooke, "pois o' seu caso se enquadra perfe'ilamente na, categoria de crimes políticos", O ex dlplo mata argentino estál
L radicado nesta capital ha mais de um ano. �l
.....�.._,.••� ..t".,._.,.._..�.v.-.fta -. ...,. �_._...,._.._._._. _

- ._._••._. _y '_'_"_"..-�_-""_-'� '�'_"_'_�_"""''''_''_'''''''''-'' ��� -.-.._- �J-r..""""'-""'="""""""""�_-a*�"' :"

DÓLAR BAIXARÁ MAISIAINDA
--_._ -

.:

Suspendida a Aquisição De COisas- supérfluasRIO, 20 (V.A.) - "Há ms.,: declarou o ministro José Ma- \ não apenas ao dessnvolvímen I produção. que não correspondarn às
se', quando afirmei que o dÔ_\ Fia Alkmin. E prosseguindo: I to das indústrias Pesadas 00 A queda do dolar será de: raais ne.cessidades· do país, is. EXPOSICA"'O BRASILEIRA .EM NOVAlar baixaria de preço no mero "Pois volto a falar a res I pais e à exploração petrolí, vida, principalmente, .aos cuí ·to é, impedindo que Os expIo.

,cada livre, que chegaria a peito. O preço do dolar vai, fera ou ao financiamento da dados que tem o governo do 'radares apliquem dólares no WASHINGT
.

'sessenta e pOll'COS cruzeiros, cair mais ainda. E ess-e fato lavoura, que produzírá U111 evitar que as disponíbiltda- aquisição de coisas supér O. embaiXad��'JJ;�si�i:O� sr: ORLEANSmuitos não acreditavam" - se deve a múltiplos fatores I aumento fantástico da sub des �ejam utilizadas para fim fluas".
------------------------------�------------------------------_.�---------------._------------�

RIO, 20 (V ..A')
.: Reg�s-l t?neladas. Alcançou, assim, a .

trou-se sensIvel expansao
I
CIfra de Cr$ 260.316.000,00 pu

nas negócios - externos e ín, ra as vendas internas no a

ternos de mate brasileiro, no no que passou, contra Cr$
último ano, tendo o Brasil 196.461.000,00 registrados em

exportado 62.632 toneladas
I
1955, dando, desse modo, uma

da enva, no valor de Cr$ .... ' diferença de Cr$ 63.855.000,00
294.619,000,00 contra 51.772 NOSSOS MAIORES COM
toneladas em 1955, no= PRADORES
de Cr$ 245.459,000;00 com um O Uruguai continua como o

acreseímo, portanto, de· .. .. nosso melhor mercado, Se-
10.860 toneladas do produto. I gundo dados do .LN.M., com
No mercado interno, o au-I 'a importação de 27.502 to

mento Se verifica,' embora ' neladas ,de mate brasileiro,
lento, porém bastante ségl1-' no valor de Cr$.130.078.000,oo
1'0, graças a campanha ue

I

A Argentina adquiriu 20.200.
esclarecimento encetada pe- toneladas, no valor de ors ..

lo Instituto Nacional do Ma-' 88.247.000,00 e o Chile com

te, com a cooperação do Ser-' prou-nos 14.592 tonelã:das, no
viço de Informação Agfico-' valor de Cr$ 74.423.000,00.
la. No ano de 1955, o consuma I Para outros países, foram
acusava

"

22.580 toneladas, I exportadas 338 toneladas no

.em contraposição com o total I valor de c-, 1.871.000,00.
de 29.843, verificado em 1956,
com um acrescimo de 7.263'

Nenhum acôrdo

o

e:

Em 56 o Brasil exportou 63 mil to
neladas de mete

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na defesa da economia ervateira da regíão do

onapecó, o Deputada José de Miranda Ramos está

empregando todos os seus esforços. Ainda ontem, o

prestigioso parlamentru; pesebísta -íntercedeu, em favor
. dos produtores dessa ríqusaa, nêstes têrmos: "(Tele

grama), dirigindo-se ao representante do ocvêrno .de
Santa Cátrina na Junta, Deliberativa do -tnstttuto do

Mate, no Rio:

--000--
" '

Eis o texto do telegrama do dep. Miranda Ramos:
"qualidade deputado eleito zona ohapscó apelo dis
tinto representante do Govêrno de Santa, Catarina;
no sentido obter liberação exportação de mate daque-

,

la zona para o E�tado do Rio Grande do Sul. Tal 1):1e
dída se impõe em virtude injustiça írnposta aos pro
dutores daquela região, colocados em situação de de-.
sígualdade demais, em evidente e flagrarite desres
peito da Constituição "Federal. Em nome dos produ
tores "e no meu próprio, por seus esf'orços, antecipo
agradecímentos. Assinado José de Miranda Ramos.

Del>4;ado. --000..-
Procedente do Rio acha-se nesta Capital ° Prof.

Orlstaldo de A'raujo, Superintendente da Caixa de

Crédito da P_esca e destacado membro do FTB.
,--0.00-

Vi::daram para o Rio, pela avião da carreira, o Dr.
Almíro Batalha" Diretor do SAMDU, e sr. Nl;>ry Rosa,
Delegado do IAPETC. O Dr. Batalha -foi atender. ao

chamado do Senador Carlos Gomes de Oliveira e do

Diretor Geral do 'SAMDU. v'"

-000-
�a-se nesta Capital, onde 'v,em mantendo en

, tendime�t9S .com os prócsrés !iletebistas,- o sr. H,er
cílio Granzotto, desta,cado petebista de Lajes.

--000-
0- Vereador Júlio paulino da SUva; membro do

Diretório Estadual do PTB e alto funcionário do

SAMDU vem ,de concluir uma longa viagem pelo in-
, _- .

terioI' do Estado. O ílústre líder da bancada do PTB

na Câmara de Florianópolis percorreu 18 Municípios
catarinense, o fazendo em missão reservada do PTB,
,e com instruções, também do SAMDU, para observar

.

as necessida;cles' de novos postos dessa [nstltuíçâo na

zona por onde andou.
. '-000-

O Deputada Braz Joaquim Alves, ex-Presidente
da Assembléia Legislativa, em cujo posto Se houve'

com 'l'etidão, lisura e reconhecida probidade, acha-se

fazendo o curso de Direito na nossa conceituada Fa

culdade de Direíto do Estado de Santa Càtarina.
, ,--0.00- ,,

Chego'!l ontem a 'flsta Capital o Sr. Paiva Muniz,
Presidente 'do IPASE, ue vem a convite do PTB" do

senador Saulo Rám�s e do Dr. Léo Alberto' Ramos,
Cruz, prestigioso ,e �ficiente delegada dessa acatada
autarquia n,G;;te Estad!). A vinda do Sr. Paiva Muniz

prende-se a, ampliaçào - com m_ais 6 andares do a

tual edifício do IPASE.

Mais de Cr$- 5.000,000,00
em mercadorias de inverno

'<', i,' I; \i1�Jl:I1IIl1I1.J,_i
Dia 1- inicio das venda5'

'Acim.a de Cr$ 5.000.000,00 de mercadorias, capri
chosamente selecionadas quanto à qualidade, bom gôsto
e em modelos, primorosos,

-

estarão a venda no próximo
dia '10 no princ'ipal magazin da nossa Capital.

As compras' vultos'as possibilitaram a obtenção de

p,reçós "excepcionais. Essa vantagem _correspondente
mente reverterá em benefício da freguezia.

Assim ,podemos prever para a modelar um.movi
'mentadíssimo inverno. Possívelmente o mais animado de

todos os tempos.
Devemos informar ainda que as 'compras êfetuada�

se compõe de artigos destinados as várias secções do 'e1!

tabelecimento, ou sejam, para senhoras, homens, e crian-

ças.
--------�------------���---

�i"}�...�. '1iMI,

A industria, de roupas .feitas -é uma das prlnci-:,
pais nos paizei'ôl. adiantados da :{l:uropa e Estados'
Unidos. '" 'll I

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

'Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ado
qdridas facilmente pelo Crediário do Magazine

Fe'deração ' ,dos Empregados
'no' Comércio de S. Cat.aaina

,

.':�ii"'��
CONSELHO DE REPRESENTANTES .• ,_

.."

EDITAL
'

o Presidente da Federação dos Empregados no

Comercio de Santa Catarina, no exercício de suas fun

cões conforme determina os Estatutos, convo�a ,o Con

�elh� de Representantes desta Entidade, para a �eunião
ordinária a realizar-se em sua Sede, a ,rua TraJano n.

14, (alfos da. Confeitaria, Chiquinho),: n,esta Capital, no

Jil'Óximo dia 29 do corrent�, às 18 (dezoito) horas, com

a se�uinte ordem do dia:
Leitura e aprovação do relataria e contas referen

tes ao exei:cício de 1956, com o respectivo parecer do

Conselho Fiscal.
Apro�ação da ,proposta orçamet1taria par'a o exer-

cício de 1958.,
'

-
,

Não: ,llavendo numero legal para funcionar à hora
apra��da, 'à_ r��hião será 'realizada às 20 horas, em se

gunda c(}nvoc�çã,o, com qualquer numero de 'DeLegados
presentes. '

\
,

,

'

F.Jorià�'li<?!i!?> '2(1 de Março de 1957
H;:polito do Vale Pereitra - Presidente

� ..... -. - _- - . -- �.

"O ES�ADO" O MAIS ANTIGO DIARIO D� S. CATARINAFlorianópolis, Quinta· feira, 21 de Março de 1957

o Escândalu A( ..... ..,__.... ....

do Sec•. Ois... CómBntan�o
por, EllgardBonnassis da' perda ptrra a mUSICa

Silva. lar brasileira.
Cotações: Critíeando, uma fanta$��
E. N. � .essa não' gostosa, de Carlos Lyra, te
,L. S. Q. - leve Se quiser combato sereno a importa.
B. P. - boa .pedida ção da música estrangeira
O. P. - obrigatório pos- que OS CARIOCAS apre•

suir' _sentam mil e uma atrapa,
-11- lhada vocal que é uma, be-,

Alô Sabíno l leza ... Na' outra face uma
Informo-te que a SINTER homenagem justa ao gran

vai inaugurar uma grava- de Acy, regravando seu
dora em Porto Alegre e velho samba FOI ELA ...
sendo assim é bem possível vocês" conhecem. É aquela
a realização dé discos seus. música cuja letra fala as-.
Aliás já disse aquí e sim: quem'" quebrou

quero repetir: o Sabino, do violão de e,stimação,
Sabino's Bar, desta' Capí- ela... etc.

'

tal, está -dêste tamanho ao Bem amigos, at� a pró-
piano, Vamos aguardar. xima.

-'-11- ---.,..---'-----
Ouvimos o notavel ErraI C'INE SAO'

'

JOSEGardner em dois sambas
de Ary Barroso. .. uma be
leza de gravação.
Esperarei pelo seu apare

cimento para maiores co

mentáríoa.
-11-

MÚSICAS OUVIDAS E
GRAVAÇõES:

B. P. � WkLDIR AZEVE
DO E SEU CONJ.

-

, Veraneando
Serra da bôa esperança

- gravo CONTINENTAL-
78 rms.

Favela

(Cont. da 12.a pag.)
Anna Maria é filha do con- '

- -••_••

de Attilio CagUo e de Maria
de, Villars, célebre em tôda
a Itália pela sua requintada
beleza, mais J!9va do .que os

dois, írmâos., Sua lindíssima
mãe a deiJfou quando tinha
três anos, e partiu. O C011-

'de, que a afil'arva extraardi.
nàriamente, esperou sempre
que ela voltasse. Mas, ínúl-
timente. Anna Maria, a quem
seu pai familbarmente sem
Pre chamava Marianne, foi
educada por sua avó, a baro
nesa Rossettí. Amava seu

pai! c o m fanatismo, mas

sempre ignorou tudo sôbre a

mãe.

._-.-.-_"._-.....-.-.-_-.-.-...-_-•.

José E. de. Azevedo

I
�'

Nós dois somente, ninguém mais! Relendo'
Nossas cartas de amor imaculado ... -

Longe do, mundo, num chalet.dotrado.
Nós' dois somente e Deus do céu nos vendo ...

II

Sós! E mais tarde um anjo a nosso lado
- Fruto de nosso amor - também vivendo ...
Nós a embalá-lo quando 0- sol morrendo
Fôsse - e' a .vê-lo dorm-ir acalentâdo ...

III

Quando seu pai se ausen
tou para combater na ger
ra da Abissínia, como volun
tário, e, depois, na guerra de
Espanha, sentiu-se muito só
CIiJIl a baronesa já bastante

I velha, e então fazia o que
<queria. E foi assim que nela
se desenvolveu, o' desejo
dê Igozar a vida.
Em 1945, quando voltou,

Seu pai .abríu um cartório
em Milão e quis educá-la
bem. O conde não suspeita
va da solidão' em que se de
batia o caráter apaixonado e

exaltado da jovem, senão ja
mais a teria enviado para um

colégio suíço. Ai tícou noiva
aos dezessete anos dum ins
trutor de eporte, Giuseppe
Omur. Amava-o? Provàvel
mente não ...

Aconchegar-te ao peito meu, contai-te
O que o verso não diz, anjo ]. Adorar-te
Haurindo o olôr que teu cabelo encerra ...

As 3 - 8hs.
Explosões de ódios... O

chóque violento entre os
maiores inimigos do Oeste
Americano
JESSE JAMES éONTRA

OS DALTONS
Technicolor

Com: Brett KING
Barbara LAWRENCE.
No Prograga :

Cine Noticiário. Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos.

-

l,v
r-t;'.:"��

- E' tudo quanto aspiro nesta vida !
E' a minha esperança estremecida
- A que me faz viver ainda na terra

-·--000----
ANIVERSÁRIOS

'

baid Brida
I "-, menina Helenice, es

tremcoa filhinha do sr.
Paulo', Ma-lty, chefe de Es
critório da Firma Osny
Gama & Cia,

Technicolor

FAZEM ANOS HOJE:

'Atendendo a ínümeros
nedídos. volta ao cartaz .

,

A GAIVOTA

- sra. Ney Ferrari,. es
pôsa d� nosso conterrâneo,
sr. Djalma Ferrarri
- jovem Carlos-Alberto,

filho do Capitão Médico, dr.
Carlos Enge'laíng e de sua
exma. espÔ'sa dra, Leonor
Chaves Engelsing
'__: sta. Nesi Nilda Boa-

Rancho fundo
B. P. - OLGA SILVA E

RAUL MORENO
Mágua - gravo TODA

MERICA de 78 rms.
Correio sentimental
B. P. - ROGER WIL

LIAMS E ORQ.
'

Anastasia - garv. KAPP

C $ 9 100 00
_;_ 78 rms,,

r A serenade for Josvos". • • '., B. P. - OS CARIOCAS
O noivado desmanchou-se Criticando - gav. CON-

logo. É o vencimento de Postalista, Há quasi 3.000 va- TINENTAL - 78 rms
,
"Quero ser, jornalista ... gas! Ambos. os' sexos, 18 a 35 anos, 6 horas de trabalho. Foi 'ela

.'

ou advogada ... ou atriz de As inscrições e provas serão realizadas em todos os Es- -I/-
cinema! Quero ir para Ro, tados, dentro de 5 mêses (Capitais e outras Direts._ Regs. O primeiro discos llfoca-
ma, declarou Annà Maria ao dos Correios). Temos apostilas completas, ;!odos os pon- -lízado oferece o exímio Wa1-
pai, embora na realidade nãO' .�s, d� ORMES, regists.; ,15 profs.!

.

atualizadas - 9 dir Azevedo e seu co
.

nto
soubesse' muíto bem:� AIfsbla - Preço er� �,OO (O' cOR.JUnto)..P�ça J IP�1'Q revivendo velhos sambas
queria. Sentia unicamente de ree�bolso postal_! Assim: Dr

..Anton�lO Mestieri Domín-: de Ary Barroso, Lamartine
concreto um desenfrêado de- gues - rua Barao de Paranapíacaba 25 - 5° - sala 8 Rabo, Herivelto Martins
seja de gozar a vida.'

-

- S. Paulo. As informações sobre inscriçpes e provas 'W. Silva. Na outra' face ur::
Embota a ,contragosto, o N(d_�bh' ,docume�dtadçãod' etc.) ac�mp�nhlam postilas·13amba novo ·deste notável

conde-notário,
.

aoedeu ,e dis- ao a neceSSI' a e e cur,so gmasla .
- solista de eavaquinho que

'Se-lhe:
' I é Waldir. Leva o títu'lo de

-.- "Dar-te-ei uma carta ('ie l-Veraneando
recomendação Plarat o mt�n'i:s- ln d e f e r-li me n'f o e L'II ç a- o' I OI S"l-I/-:. .;�:���:d�2��la�����'.tro Spataro. E e ,e a em e-

'

i ga I va, mdls,cutive,l-I Censura até 14 an�s'. -

rá". O' inspetor.' de Alfandega perturbar o' raciocinio do insl m�nte. uma bela voz, deve '

_- Foi o meu pai que ln,- acaba de dar uma lição aol Petor, l,evando-o em <eu be_!
deIxaI que o sr. Raul Mo-

• I' =" !D'conscientemente me coloc,ou sr. Carlos Lacerda que este, neficio, à prátic� de. �� ato! r�nho faça "s�a. vida" só- -.1Ii -••;n�s mãos de Ugo Montagna! como legislador que é, deve� ilegal. Mas o inspeto,í- não' se i
zm � ... - Gost�Imenso de III!!!"!!'_ --� -�

-

,declarou a condêssa em ple- ria ,envergonhar-e de rece-' perturba, não vacila, não!
sua mter:reta", ..u de Má· As - 8hs.

no tribunal. ber. InsistindO' no pedido de I transige, enfim, 'na interpre-! guaMsam

t doA��stre Bru- "Colossal ]>rogra!lla Duplo"Essa afirmação provocou liberação do "Plymouth" que tação e ,a.plicação da lei. Déi ndo arne

E- �

cldes Men- 1) - I.ÁGRIMAS DEum sussiW"rO p:e sensaç-ão na
trouxera da AmérLca, quis acôrdo com essa mesma lei O! on?a 0-' lt?tevao, Montal- REBELDIA - Com: JAMIEassistência, e também eU 0-

1 d i vamo u Imo numero me SMITH'lheI' para !.sta mo·ça que no aque} dePuta o dar a en- sr. Carlos Lacerda não pas-' pa e d
' '

.t::
'. �

• i r ce, eve !l,er uma de- '2)
,

seu' coleante modêlo ,cinza- tende que conheCla tao bem sa, em ultLma análiSe como! turpaça� 'd M t
.

- - O DERRADEIRO
I .

d'
�

Ab d d ,'- I o e an ovam PO'r ASSALTO C Rpérola, primor,osamente cal,- a �L que lspoe, so re R: m� .ono O' ."Ply�outh·' !ie um. 'I' algum caipira paulista que CALHOUN
-

C o�: ory

çada e cuidada, fazia horror, t�rla, qlUle aq�ela auton�8,Cle Simples clda�ao que fo.i pas-! costuma dizer: galfo fal-' LER' G

-

�l�nE�IL7não �ó pelas extraordinárias nao lhe negana, em ab�olU�O, sear no exterIOr e de lá trou,"

I
ca e etc. Bem, isto não i�- W lt -:-BReEoNrgNeAN N''-declarações sôbre a sua vida !,!. entrega do c'arro. POIS nao xe um automovel. Um via- teressa lIgara ó· t

a eI - ma
"

Ih' .

d
. ' Impo.r an- FOCHíntima, como pela man·�ira so, a negou, �omo am a, Jante como �u�ro qualquer, é te é a dna. Olga prO'cu,rar

"

conio se referira a sua mãe transcrevendo e mterpret,m- em tal condlçao, faça quan-I sua vida longe do
No Programa:

e culpava seu pai das des;gra do dispositivos do decreto em tas Petições quiser, nãe reti-! Raul Moreno mesm
moço Filme JornaL Nac.

-

t d 'I
,o que Preços 10 5ças que, incoflscientemente que ,se baseava o requer'en_�, ra a Alfandega o automoveI. se casem por "comunhãô de

: ,00 - ,00.
lhe provocara: E ao dizer is- mostra que .êle é um exegeta Ei' se não quisermos usar de I bens". " ,Censura até 14 anos.

to, os láb'ios do !'Cisne Ne· mui pifio doS textos legai". euf.emismos, tão ao sabór doi -11-
gro" 'entrea,briram-se num Pretendia o sr. Lacerdª- pa,,- deputado, êle não passa, no O meu querido pianistasorriso mau. sar- por tudq, perante 'aquela I,�a-so em a�re?Ot de um via-; Roger Willims me apareceFoi em Casa do mini.stro autoridade, contanto que

lhe,
Jante que InSiste em desem.11 este mês com a gravaçãospataro que _em agôsto de soltasse o carro. ,runtO'u farta barcar seu contrabando.

I KAPP, de 78 rms., em que1953 Anna Maria -encontl'ou do�umentação à sUa petição, (De "O Jornal", de 19 do

I _oferece ANASTASIA, be·
o marquês d-e Montagna. A- na esperan�a, natüralmente,1 corrente), �uíne q�e apãrece no 'filme
pre,sentaram-lhe ,com estas de confundIr o mspetol', o :Anastasla, a Princesa es-
palaNras: que, afinal, não consegift prec:��:E��!a bA

quecida, película que tem
"Tem muita influência e yolta à baila, entra com no oa uma porção de' assunto,boa v-ontade para ajudar.,. vo petitodo, . procura aiJ1.da empregada só pãra cosi- pois, marca o retorno, a

'S t d g ir qu i luma vez, ,com seus ',sofis_mas nhar. Tratar à r.ua Salda- Hollywood da grande, In-
,

e pre en e conse u a .

nha Marinho, 127. Paga-sequer coisa no cinema, decer·
, muito bem. grid Bergman. Coloquei o

to lhe facilita.:rá a tarefa, •••••••••••••••••••• ,

disco umas três vezes em

'pois lhe poderá :lIbrir tôdas
.

I Exporfaca""o de segunda e não conseguiva para trás os cabelos, dum "" ser por êle rebatado.' Vouas portas".... 1 d I
-

Mas .o que não disseram a nelgro azu a o: '

M"
- I agual'dar a exibição do fU ..

Anna Maria foi que o mar- "Em vinte e dois de agôs- ,lnef�IS me e quem sabe ... A outra'
quês tinna igualmente, gran to, conhecí Ugo e em, 9

�el ,RIO 19 (V A) _ NO',
face apres.enta a Serenata liliii.-�'

iiiiii!l"ii!iii!-.iii-jUljiiiiijj.'i!iiiiil�des relações no paixo mun- setembro era sua amiga. Pos- . ." .. -

para Jo'y d
.

, .

R �'lrIall •do ,do� deliquentes. Ela não so dizer que era generO:;Oj prImeIro semestre d'e 1956, " � prop�I� oger,; ,

viu mais do que um homem pois dava-me 500.000 liras 6xportamos 95.512 kg. de
uma melodIa dellclOsa e,

• _!-!.2L
de boa' presença, que era por mês para que eu com· I m!nera.is preeJ.o�os e se-

como sempre, umá beleza '

- ,

marquês e estava relacionf.- Jlras�e quantos vestidos q'li-j
mlpreclOso. .A export�ção 'de interpretação. As - &hs.

J'" 'I t 'b' de pedras lapidadas fOI de
,
-1/- Gigantesco Programa Duplodo, com a alta aristocracia sesse. Olas e pe as am em

. O .

_

f lt t-' pequeno vultG. Predomma- meu conJuntO' - o Trio 1) - COISAS DA SORTEromana, com altos ecírcuks- ?ao me a avam, � en. ao, ram os minerais em bruto: Irakitan também) - Os - Com: Herbert LOM-políticos, e que er:t amável, ele :omeçou com minha ms- ágatas (711.800"kg.), ametis_ Cariocas apresentam á no- Giriger ROGERS.elegante e ,atraen,te. truçao, numa. escola ,�'spe- tas (8.427 kg.), citrinOs va gravação Continental 2) - -RENEGADO 1M·
Ouço ainda a voz qo "Gis- cial, na ,qual �ntrei pelas (926 kg.), além de topã- com a inclusão d� uma voz PIEDOSO - Com: John

ne Neglro", no seU timbl'e suas mãos". zios, turmalinas e águas- feminina" a qual sé não PAYNE - Vera 'RALS-',caracterísUcamente indife-: I (COPYRIGHT - APLA) marinhas; também em· bru- ando muito perdido, deve TON.
rente, mas, ponderadO', comi A SEGUpt: to. O valor informado peTo' ,pertencer a uma irmã de No Prograga:
uma ponta discreta de ironia,

I'
A ESTRANHA "ESCOLA" E IBGE ,para o total dessas um dos membros, do con- AuaI. Atlantida. Nac.

enquanto' que, com OS dedos O SINISTRO CASTF;LO ·AO e:x;po'rtações foi de 7,7 mi-I junto,'Y,O lugar dq saudoso Preços: 10,00,- 5,00.
compridO's:e delgados, aljga- PE' DO, MAR lhões-de crutzeirO's., Ismael Neto, uma grande Censura até 18 anos.

.

'�-:�5� ... :_:-�:��='�:01��::'::�����i�r\��"�::1:��.J;:�r.,t�;1&��i�}»;

- sra. Hélia Pacheco
Zan iní
- sta. Marly Maura Mei-

ra

- sr: Valêríc Grams
- sr. Rubens Lange

As 11 - 8hs.

---: "Mas ele, era muito gen
t�l comigo, e somente -deixei
de apreciá-lo quando me co-

.

meçou a fazer mal aos ner-

Techuicolor ,.

Com: Maria ANTONIETA
PONS - Joaquim COR
DEIRO.
Notícias da Semana. Nac.

r

:

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos.

'

- Bhs.
-

A dupla famosa de "Su-
blime Obsessão"!
Rock HUDSON - Jane

WYMANN em:
'

TUDO O QUE O CÉU
PERMI'fE

As'- 8hs.
Um filme' repleto de en-

c�nto e ternura! '

Uma história que vai
direta ao coração!
BICHINHO DE ESTI-

:�\:: MAÇÃO
Technicolor

Com:) Ward BOND
Donna CORCORAN.

O Esporte na Tela. Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos.

;,....
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o SENHOR JA VIU a marav.ilho�a variedade de
ternos de verão recebidos pela "A MODELAR"?

J _

o SENHOR JA SABIA que as confel.-.Jes mais fa
mosas, as roupas ma.s bem acabadas' e de elegância qua
si aue inexcedível "são as das marcas "DUCAL",
;'WOLLENS', "LA SAJ,LE" e "CHESTER", cuja venda
é, estatisticamente, a maior do país?

Que mais de 7'J% .de Senadores e Deputados Fede- -
, i ais vestem li. roupa DUCAL?

Que essas marcas são, agora, éxclusividade de "A
MODELAR�'?

O SENHOR JA SABIA que na "A l\;10DELAR."
pode-se comprar uma bôa camisa esporte, por Cr$, ....
f:9,00 - um terno de linho, por Cr$ 1.050,00 - uma boa
calça de linho por (','$ 420!00 e um paletó de schantung
por Cr$ 280,00?

O SENHOR JA SABIA que durante êsses dois me
!::'(S (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser .com

I,r;adas à vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE
LAR", que é aliás G mais antigo do Estado, com 10% de
.rbatimento j

O SENHOR JA ,SABIA"que também elh �aletós, cal
ças e camisas esportes, em conjuntos Saragessy, e tam
�ém em' artigos de praia; para homens e meninos, "A
,MODELAR" possúe agora, no 10 andar de seu Estabele.
cimento, uma enorme variedade e por prêços que na
verdade desafiam qualquer çoneorrêncía.r

ACEITE UMA SUGESTÂO
Faça uma visita, hoje mesmo, ao 10 andar de "A

MODELAR" e serâ-atendído 'com a expontãnea cordiali-,
«ade que e alí uma característica tradicional.

CENTENÁRIO DA
OBRA DE.SAO
FRANCISCO.
DE SALES Ministério da Agricultura

MIAMI, Florida, 19 (UP)' três são membros do �26 de PARIS, j g (uP) - O CEH- Serviço de Expansão do Trigo
_:_: Os "revolucionár-ios" cuba, . julho", um organismo que tenádo ria obra d� São Fran- Inspetorla Regional de Santa Catarina

, nos lançaram hoje um aviso surgiu como resultada do cisco de Sales foi eelr-hrado O Chefe da Inspetoria Regional do Serviço de Ex-
contra as viagens turístícas móvimento sedicioso que foi ontem e, h,-,je ". na Igreja de 'pansãO-de 'I'r igo," em Santa Catarina, avisa aos interes-:
a Havana, aproveitando o 10- abordado nessa data, há dois São Tom9,s de Aqutno. Esta sados que acaba Ue reinstalar a Séde desta Ispetoria Re�
cal em .qua se anuncia a ca- anos, contra 0, presidente Bit -manhã, ') c.rrdcal 'I'isserand, gional, nésta Capital, à 'rua Tenente Silveira n. 57.
pital cubana como a meta tísta. Ô letreiro que puseram deão do Sa.�':;ld.) Coruçâc. ce

. Florianópolis, 19 de Março de 1957
dos carnavais. 03 periódicos no anúncio da Comissão de lebrou uma missa' ponr.ncal Wilson Augusto da Costa- Schiefler
receberam confidencialmen- Turismo dizia o seguinte: em ação de graças. Chefe Subst. da IR do SET em SC.
te a informação de que ia ."Cuba, a Hungria do Caribe, .

-

:�' ::l;�:�i�':': f��ê�:; ;::�t��':a::O�;ã;a�'t'.;: -:-;-;.==: . EmpregoBatista, "o homem forte de tas cubanos e alguns turistas fonte industrial; solo fer-
"MOÇ!\S E RAPAZES"

Cuba", utilizand-o-se do anún estadunidenses foram mor, til; terreno valorizado; pro- �ECEfjSITA1V(.f:E PARA AUXILIAR DE ESCRI-cio qUe a Comissão Cubana tos pelos assassinos de Ba, teção de mananciaís., defê- TóRIO COM PR.AECA, CURSO GINASIAL, E DATIde 'I'urismo mantém exposto, tista". Os' três homens se sa contra a erosão; garan- LOGRAFIA. CAR l'AS DO PRóPRIO PUNHO PARA
na extremidade 'da estrada afastaram. Meia hora depois tia de abastecimento do ma- CAIXA POSTAL, 2? FLORIANóPOLIS, -EXIGE-SE RE
que liga Miami à praia do veio um policial cm motocí- terial lenhoso necessário FERÊNCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.
mesmo nome.. Pouco antes clata, William I Shàlk, leu o ao 'conforto, à economia e à

do meio-dia, três homens eil- letreiro e pediu, instruções sobrevívêncía do Homem.
tacíonaram um auto perto p,elo rádio à chefatura de

.I".- -•.•�•.•.•-•.••-

do mencionado anuncio, pa-II Polícia. E' dentr-o/ em pouco 5 MIL PESSOAS DE-
. ra, levar a cabo seu intento. chegava .a ordem: "Arran-

SABRIGADAS EM
. Disseram chamar-se Mário quem-no e destruam-no". E

Vega, RIcardo Roque ·e Raul i em poucos s·egundos a 01'

Medina. Vega disse que os dem estava cumprída,

o
'

I as palavras de Halim e disse
TRIPOLI, Libia, 19 (UP) -, que a "doutrina Eisenhower

O presidente do Conselho de' tem como fim ajudar as na,

Ministros Mustafa Ben Ha_ ções � COnservar sua índe
lím é' o prírneíro

.
dirigente pendência e, de nenhuma

árabe que apoiou o plano do forma, tem por objetilvo com

presidente norte americano prometê-las". Acrescentou
Dwight Eisenhower, para e vl que "lhe' Posso

-

assegurar
tal' a agressão e subvsrsão que nossa política e)l:terior
comunista na Oriente Próxl- tem um propósito principal:
me). Num banquete em honra tornar posSív.el que todos os

do vice-presidente dos Esta- povos da 'terra sejam U\'res e

dos Unldos, sr. .Bíchard Ni- vivam em paz com OS seus vi- •
xon. Halím disse que seu sínhos", Níxon partirá hoje
país apoia em principio o pla; ainda para a

o

Itália. Ben Ha,
no de Eisenhower. "Agrada, lim, ao apoiar o programa ia
nos o povo porte americano; presidente norte-americano,
desagrada-nos o .comunlsmo .comentou a política dos 'Es
internacional, por contrário .tados Unidos no programa
a nossas crenças religiosas e palestino e a rebelião ai'g,�
estamos vendo que o comu- lense contra (OS franceses �

nísmo, para o povo norte- dilsS.e que, embora sabendo
amarícano como para nós, f· qUe os Estados 'Unidos ""e
o inimigo público número um opõem a qualquer outra a-

e que devem tornar tôdas as sressão'', lamentava que o

medidas possíveis para neu-: plano não o dissesse esp,eci
tralízá.so", Nixon agradeceu � fícamente.

Revolucionários Comparam Cuba
Com a H�ngria

APOIA·A ARABIA SAUDITA O
PLANO CONTRA O' COMUNISMOAviso

VENDE·SE

-..,. - _'---�-----

Vende-se uma casa, sita à rua Dom Jaime Câmara
nO 19.

JUAZEIRO i .-)
RIO, 18 (UP) .:_ A cidade IbaianadeJ\uzEÍl'() já ..stã •

Fuo' C'I·On-a'rl·aS-mOças I"
VENDE'·S'E'

-

,

com 314 parte:" ínuncadas
pelas' aguas do rio São Fran_1

.

"

.... VENDE-SE UMA BóA CASA, TóDA DE -ALVE.císco, engrossadas devido às' Precísa-se de d�a� moças qu� tenham r��u�ar ms- NARIA, ESTADO DE N'oVA, SITA NO ESTREITO, NAchuvas que ali caem ininter-; trução e al�uma nrátíca de serviços de escrítõrío para, RUA MATOS AR:e:AS, N0. 511. A TRATAR EM BIGUA-ruptamente há mais de 14 os cargos de:
çp COM O SR. ARTSTIDES BORRA •horas. As autoridade.� do Es-' 1 - Correntictl4

tado já detel'millarJ.m IJro., Oi - Caixa , Kalanag preve" O vencedorvidencia�'e l:'l1viO úe socorros I
Paga-se ??� (r.denado.

Para a refel.'ida .cidade, Cal- Tratar dlarIamE'nte, durante o horário comercial, à
,R p l' S h

. • 54cuIa-se fi'Ie maios de. 5 ()001"
ua �eolpe c mw., ,

pessoas ficaram sem t.eto, eín ---=-A-=-=OS:-:-QU----'-E-SO-FR-EM-D-E-'S-UR-D'E-Z,-consequ�r'I·�\.:t da inundaç�ão,1
.

�RMAZÉM, - I.

Vende-se um, com ótima
freguezia, sita � rua Bo-

I

caiuva 73.
'

,

. I'
Preço de ocasião. Trat'ar j.no mesmo.

-

Tratar com o sr. Enio Selva Gentil no'''Banco Inco".
\

\.� -

• A seleção e escolha dos tecidos com' as inúmeras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

, nhecímento altamente .especia'izad•. As l")uP� Im-
. perial Extra, gozam do prevíléglo de possuir entre .

os responsaveis pela sua confe::ção, algum dos maio
:res teénicos do paiz.

Quem assim o- afirma é r

mágiCO Kalanag, que ano pas
sado guidu, de olhos venda
dos;um automóvel péIas ru1.S

centràis do Rio. Kalanag d'z

que advinhar o resultaçlo d:

eleições de domingo é proeza
mais fácil e, certo disso, a·

postou um- milhão de cruzei·
ros com um industrial pau
lista,

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

Diplomata: E,spiãoAuslria Expulsa SÃO PAULO, 19 (DP) _::,:. O
nome -do vencedor e o núme
ro de votos que vai obter nas
eleições para Prefeito de São

o

Paulo, que se realizarão, do
mingo, 24, estarão, a partir
de amanhã, dentro de uma
urna ,que só será deslacrada
depois da apuração dei pIei

I to.

VIENA 19 (UP) - Um: VIENA, 19 (UP) - Decla-
, .• 1

membro da delegação da' r8tll1 Os lVespertJnos vienense>:
Tcheco-Eslováquia em Viena, I que se chama Iri Stejskal o

considerado "persona non diplomata tchecoslovaco que

. g·rata". foi convidado' a dei- eXerCe as funçÕes de, tercei
xar sem demora a Austria, ro secretário da- deIegação
informou um comunicado ofi I'

da TChecoslováquia na Arll"
cial da chancelaria Federal. tria e que foi convidado a �------

O nome e a qualidade 'exa- ·deixàr sem demora este país
ta desse diplomat::. não fo- Iri Stejakal teria sido o che-

r:am revelados, ,mas'o comu- fe da espionagem do Orient�
nhcado precisa que ele ten- em Viena: SegUl!do o jarn'll
tou obter in.formações sobre "Neuer ,Kurler" o diplomata
um campo de r-efugiados hun tcheco�lovaco reria realizado •

gatos. Seu informante, um esforços para obt-er ,a lista
-antigo poUcial, foi detido', dos nomes de todos os refu-

CHEFE DA REDE giados hungaros na Austrla,

O CENTRO AUDITIVO TELEX __S,A., Filial de Curvtiba,
por intermédio de sUa gerente 'Sra. Maria C, Altheia,
fará demonstrações, s�m compromissos, dos modernos'
aparelhos sem álcv�la e Sem bateria, óculos, etc., nos
dias 19, 20, 21 e 22 do corrente no Hotel La Porta,

aos se�s am�gos e clientes.

'AVENTURAS.DO ZE-MURTETA

CLUBE, SOROPTIMISTA- DE FLORIANóPOLIS

CONVITE _

O' Clube Soroptimista de Floi'ianópo'lis, tem .a honra
convidar as autori·dades civís e militare's, eclesiasti

cas e o povo em geral, para assistirem a festa de sua

diplomação pela re.presentante da Federação Americana,
a rea-lizar-se, dia 23, às 20 horas, no Teatro' Alvaro' de

/
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iJoão . Vieira & . Cia Ltda.i
RUA �ANTOS SARAIVA, 250 I �'
C. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA::
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD.

ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET -

DODGEISANTA CATARINA

�.
.

I ·
· - .

IDISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLE"I
·

.

/',., O H I N O
IRMANDADE GREGO-ORTHODOXA S. NICOLAU

•
-

i'" EDI'fAL DE CONVOCAÇÃO
: -.......; . � ASSEMBLEi.<\ GERAL EXTRAORDINARIA

:
•• PISTÕES' PARA QUALQUER TIPO DE MOTORES·: li' _, •

c-

•
_. •

Ficam convocados os sacias Ativos, sacias remidos,
_

_

socios benemeritos da Irmandade Grego Ortodoxo S.

• • ! O "Corre�o da Manha', do RIO, em sua edição de domín ,

. Nicolau, para umr. Assembléia Geral Extraordinária-

: I! go, dia 17, fazendo eomentáríos sôbre a instalação. dos tra-
qUe se realisará 1'.0 dia- 17 do corrente, as 15 hora-s na

: D
·1 balhos do corrente ano, no Congresso, e usando como. ti- séde do Clube 15 de Outubro, sito a Rua Alvaro de

: ·ESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES :! tulo "O hino" (inda bem que com letra minúscula), assim Carvalho, resta cidade, afim de:

: '-.. : s� expressa dando evasão. a .instin.tos torpes. e ínqualífi, a) Preencher o:ts vagas existentes nas- diversas ca-

• : caveis de um civismo que multo deixa a desedar. . tegorias de socios.

: \

.....
. : _ "O hino - Cheio o rectnto do Palácio TiradenteB. c) Constituição da nova diretoria

: �

,

: quando estrugitam os acordes do Hino Naeíonal lá no e ) Discussão e votação da reforma dos estatutos .

....................0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 alto, na gal�ria dos rundos, todos se. levantaram em con- FIorfa.iópolis, 14 de Março de 1957

_ I' tinência, olhando para a �esa da presi'dênCi'a,. inclusive Estefano Kotzias

o ministro da Marinha. So o general Lott, perfídado, he- Sócio Ativo

.
rétíco, com a. sua farda, deu as costas à mesa virando-se João Christakis

para' o local de onde vinha o som da musica. I
,.. Sócio Ativo

Uma casa de moradia, O fato causou alguma sensação. No 'final, quando no-

constru ida de alvenaria com vamente Se fêz ouvir, já aí muitos adotaram a. mesma ati-

bôa agua, luz eletrica, inu-I tude do ministro da Guerra.
.

1
- meras arvôres frutíferas, I Se fôsse tocado mais uma vez, o Congresso Inteiro fi.

RIO, . 20 (V.A.) - Foram I reve
aram .a; nossa reporta- Imícíados ontem, no .Ministé_ gcm haver, realmente, possi, bom cafezal' em franca pro- caria de costas para a mesa, acompanhando o hino e o

rio da Fazenda, entendirrtei1- bilídade de rebaixa dos pre- dução, situada em. Panta-I general". .-

tos entre o.titular era Pasta cos. nal, lado da .....Trindade, além I' E, segundo os Regulamentos Milital'1es, prmcípalmen

e os representantes da Fede "Evidentemente _ af ir do Clube Trindadense mais
I te. o que tem ressonância nas solenidades civis, esrtaria

. ração e do Sindicato do CO-I meu.nos o sr. 'AntonilO San- ou merios 100 metros. Fren: i corretamente, porque voltado para o local de onde vinha

inércio Atacadista, com vis tos Junior _ a possibilidade te para o local onde sera : o som do Hino Nacional.

-bas à. rebaixa de preço dos I de redução dos preços decoro construída a futura cida- E '0 comentarísta deixa antever a sua peçonha quan-
I .

f I t de Universitária. ótimo em- do procura colocar em cheque a fígur-a do ilustre Minis-
gêneros de primeira necessi-I rera undamenta man e de

dade. O fato, que se reveste
I
um trabalho efetivo no sen prego de capital. Ver e tra- tro da Marinha, dlvergindn da do Ministro da Guerra.

da maior ímportancía, desde I tido da 'solução dos no-ssos
tal' no local com Da Beatriz O Minis,trlo da Guerra, General Lott, Soldado que e,

- - ou com o S1'. Manuel Pe- -

d' t t tít d E t
que revela 'Ü'S propósitos, dO] problemas de transporte". nao po erra omar ou ra a I u e. s ava, como sempre, €

dro dos Reis, nesta cidade.· t'
.

govêrno em dar um paradeí- Ao que completou o sr. AI- mais uma vez, cer rssimo,

ro à marcha ascsnsíonal dos

I
cebiades Antnng'ini: ••••••••••••••••••••• O que não está certo é "pseudos' jornalistas" quere-

preços, foi- recebido, por par- "Sempre considerei que o rem comentar o que não podem por falta absoluta. de co·

te dos representantes do co- problema reside mais na nhaclmentos, como o caso em téla, onde o comantarísta,

mércío, com entlllsiasmo. As_ questão da círculação.dos gê. antes de tudo, demonstra desconhecimento dos Ragula
sim é. que; após a. demorada neros do que, propriamente, me,ntos de ambito civil ·e as mais eomesínhas formula::

palestra que mantivemos da produção".
�

protocolares.'

com O. sr. José Maria Alkí- Outro aspecto do problema Enfim, deu vasão a 'sua finalidade de oposíçâo. Não

mim, os srs,�Alcebiade An tampem rassaltado pelos. :f:_ oposição consciente, que enalteça, mas oposição
.

baixa,
.tongíní, Antonio Santos Ju prssantantas do' comercio I torpe,

que só serve aos fo'mentador�s deselassifieadns,
n�or. e Alberto M'Ü'u�inho, res- atacadista à .reportagen: �e �r�?", �

aos que vivem, aeoberâados por leis que combatem, pro:
-

fi
psctívamenta pl'.esldentes dai O JORNAL, falo da restnçao, _- Procure instruir-se so- J vocando, e pugnando sabotagem ao regfma-que deve ser

Federação e do Sindicato do. de crédito, que não Permite bre as florestas para pro- f mantido, custe o que custar.

Comércio Atacadista e dire-: aos comerciantes uma Ionca tegê-las da mão ignorante -, _

Jnfeltsmente, depois 'do som do Hino Nacional, ainda
tal' dessa ultima entidade, estucagem. que as. destrói. ha quem faça comentáeio tão cheio de misérias.

SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DA DINAMARCA
CASA ESPECIALIZADA

EM MOTORES,
FREIOS· E MOLAS

c e n f r u (P O r t a

i.n s t a I a d o b e m

do meio

R a ., cão

v '" r e .i o: M e r c a do P ú h IiI:! o

J1 "

\.

DEPÓSITO E ESCRITÓRIO:
R u o E s te" e s J u n te t , 5 8
FLORIANÔPOLIS -

SANTA CATARINA

SEMENTES NOVAS E GARANTIDAS - PLANTAS FRUT FERAS, ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC ...

•

�, 'I •

TUDO PARA A HORTA, POMAR OU JARI)IM". EXIJA ESTA MARCA "G. A. CARVALHO".

'AgradecÍíue'nlo e Missa
"COMANDANTE JOÃO SCHNEIDER!'

MISSA DO 7°. DIA
SOlVIdo pela reserva patri- Viuva. filho's, nóra, genros, netos e de-màis paren-.
monial de imbuiais e corte tes do .falecido Comandante João Schneider sensibiliza
conLrolado com garantia de dos, agradecem às, manifestações recebidas' por ocasião

r>egeneração natural. Torna de seu falecimento e convidam para a missa que, em

se indispensavel preservar J intenção á sua bonissima alma, será rezada na Igreja de

I que
ainda resta de imbúia

Santo Antonio, às 7 horas do .dia 22 (Sexta-feira).
e impédir que a éolonização

Necessita-se de alugar 0'1

comprar uma casa de alve

naria situada nesta cida-

de, na parte da ilha, de PERDEU SEvalor médio. Tratar pelo
.

-

-.

telefone nO 3829 ou na r�a
Gratitica":se a qJlem encontrou uma Cart�lra NaclO·

180; __
nal de Habilitação, pertencente ao Sr. Walmor da

_�_,._...,�i�va ,...l\o!.e.deit.oll... .

Fav l' elltrega�: Da redação deste jornal.

Baixa de preço dos _gêneros
alimentícios

VENDE-SE

CASAMENTOS - .BATISA·
DOS - FESTAS - CA·
FÉS - BARES - QUIOS-

QUES
. Façam seus pedidos de

PASTÉIS "PAULISTAS",
de carne com azeitona, ca

marão com palmito, de côo

co,' de banana, etc., pelo
.telefone n? 3829 ou no Ca ..

fé Primor, à rua Felipe
Schmidt, 60 - Florianó

polis. O melhor pastel da
cidade!

Campanha de Educação
Florestal

A imbúia em estado na

tivo, e�plorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio-'

nado à imbúJ.a, em' nOlsso

Estado, só. poderá ser re-

agrícola arraz.e com o mato

nativo deRsa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sô.pr6
assuntos f.lorest�is, consul

te I "Acôrdo Florestal"•.

CASA

Voce' sabia que ...

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

Convite
I

FRANCISCO VIEIRA DE MELLO
(Missa de 700 dia)

Aurora Piazza de Mello, E'dison Piazza de Mello e

espôsa, Ivanv Lentz dos Santos e família, Reinaldo
Wendhausen e família, Brasiliano de Sousa e família.
agradecem, profundamente sensibilizad�s, as manifes
tações de pezar recebi,das, põr ocasião do falecimento
de seu inesqu-ecível espôso, pai, sogro, avô e tio, FRAN
CISCO VIEIRA DE MELLO, e convidam seus parentes
e amigos para assistirem à missa de 70. dia que mandam'
celebrar ,na Igreja de Nossa Senhora de Fátima., no dia
22, sexta-feira, às 7 horas. Antecipadamente, exprimem
flua grat1dão aos' 9-_ue comparecerem a êsse att> de fé
cristã.

_.

Todo o tecid_o usauo nas famosas roupas Impe
rial Extr3 é pre-eucolhido, assegurando assim uma

roupa impecavel, .tue não se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanho.S.
Estas famosas roupas são distribuidas com ex

clusi.vidade . nesta- cidade pelo Magazine Hoepc1ke.

·Vende-se
Vende-se com facilidade de pa.gamento, uma

casa com 8 peças situada a Rua Dom Jaime. Camara.
In.folmações com sr. Enio Se.Jva Gentil no Banco Inco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'''o ESTADO" O ).\1AIS 'ANTIGO DIÁRIO DE S. CATAltINA Y, Ftorianôpolís, Quinta. feira, 21 de 1\farço. de 1957
�

, ,,� .

,
'!

I
! JUIZO DE DlREI'l'O DA

11 PRIMEiRA VA�A DA CO
MARCA DE FLORIANó-

QUINTA·FEIRA, 21 DE MARÇO I
,

',q" bení Jd d , D
! , POLIS

:Mam�esto.uj-se a el1lEn�:a 'e � e �us, ' nosso. ,Sal- i ,_��, ,

vadOlr;. e o. seu 'amor para com os homens. (Tito. 3:4). I Edital' 'de 'primeira, }Jl'aça
Ler TIto. 3 :1-9. >-' � I com '

o. ,prazo. de dez (lO)
, UMA VEZ, no outono, fazia eu uma excursão evan- '",' , dias

'

geliz:l:lte pel�, Mesopotâmia. Entrando numa vi�a per-"
f O Doutor Walde-

guntel a alguem como' se chamava -o lugar. DIsse-me
,

que se chamava "Shakar Khach" que quer dizer "Cruz
Doce". Visitando a vila verifiquei que era .habítada in
teil'amente por povo não cristão. Tempestades de ódios
de vingança haviam açoitado impiedosarnente 'aquê]e ter-
ritório.

'

Mas que riome sugestivo para uIlla' cidadlil. Cruz
Doce"! O nome sugere Que, no .passado a vila 'fôra ha
bitada por cristãos. Sugere que êles encontraram gôzo

, em andar com Cristo. Implica que êles conheciam a do
ce e preciosa significação da cruz, na' qual a bonda,de
e o amor de Deus foram revelados à humanldade "7", e

tudo por causa dos nossos pecados.
Pelo caminho da cruz de Cristo, o amor de De�,s

responde às necessidades da alma-humana. Somente pe-
1'0 caminho da cruz é possível. enriquecer as relações en

tre as pessoas, familias e nações.
O"R A IÇ Ã O

O' Deus, nós te agradecemos as íncontâveís teste
munhas que, através de sofrímentes atro.zes e múlti-
,pIas .tríbulações, têm permanecido. fi'éis a ti e demonst
trado o poder da tua cruz. Dá-me a graça de alímentae
me, pela fe, à tua mesa hoje, Querido. Senhor, faze a

minha vida doce expressão. do. teu amor. Por amer do.
Redentor, Amém.

'

PENSAMENTO PARA O DIA
Os olhos do Senhor estão sôbre os justos, e os seus

ouvidos atentos ao seu clamor. (Salmos 34 :15).
N. Khachadourían (Síria)
y , ,

'---

'miro Cascaes, Juiz
Substituto, em exer

cicio na Primeira
Vara desta Comarca
de Florianópolis, Es
Estado de Santa Ca
tarina, na forma 'da
lei, etc.,

FAZ SABER aos que
' o

presente edital de 'praça
com o prazo de dez (10)
dias virem, ou dêle conhe
cimento tiverem que no dia
,8 (oito de Abril) próximo
'vindouro, às 15 horas, à
frente do Edifício do Fo

rum, sito à Praça XV: de
Novembro, nO 12, nesta ci
dade de Florianópolis, O
Oficial de Justiça dêste
Juizo, trará a público pre
gão de venda .e arremata-

.ção a quem mais der e o

maior lanço oferecer sôbre
a avaliação de Cr$ 56.450,00'
(cinquenta e seis mil qua
trocentos e cinquenta cru

zeiros) � valor dos bens pe
nhorados a Ivo Noronha
na ação executiva que lhe
move José Antonio Ribeiro,
que são os seguintes: --
10) Uma' máquina de es

crever semi-portátil" silen
ciosa, com oitenta -espa
ços, 'no 202750, marca; Re
migton Rand, em bom esta
do de 'conservação e fun

cionamento, avaliado em

Cr$ 12.000,00é 2°) Uma má

quina de escrever, grande,
com 'lJ.oventa espaços, nO

60566Í, ma_rca Torpedo, em

bom. estado' de conserva-:

ção e funcionamento,
•

que
foi avaliada em Cr$ .

12.000,00; 30) Três Fardos
de palha, para fabrico de
vassouras "comuns, com

mais ou menos duzentos e

quarentá e três quilos os

três fardos, estando" os .dí
tos fardos �sburacadós por;
ratos, portanto quasi im

prestáveis, avaliados eill
Cr$ 150,00; 4°} Umà Escri
vaninha�esl;ante para mé-,
'dic6, em perfeito estado de
conservação, em ferro es-
maltada a duco, com três

gavetas laterais e uma no

cen:Lro, neçessita�do de'
uma pintura, avaJ.iadá no
Cr$ 12.000,00 ;,_20) Uma má
Um jôgo de copa contendo
uma mesa elástica, cóm
dois metros, mais ou menos

d� comprimento poi' um Ipe-:
tro mais ou menos- de làr
gura um balcão com duas

__ "VER- portas e divisões internas,
uma cristaleira com frent.

I
"

é lados envidraçados com

uma porta e três divisões'
de madeira, com 'um metro
e quarénta centímetros de,
altura, mais ou meno-s, ,seis
cadeiras com fundos e eu
côsto de madeira, sendo os

móveis de imbuia em ,regu

fotoscópia, completo, com

todos os pertences, com

caixa e estojo, n'iquelado,
que foi avaliado em ...• ;.

Cr$ 15.000,00; 80) Um apa
rêlbo com lâmpada, para
exames clínicos com 220,

volts." com haste e com tri-
São, convidados os, senhores acionistas a se

reu-,
pé esmaltadO>,,,_l:;om um me

uÍrem em Assembléia Geral' Ordinária às 16 horas do tro mais ou menOE;-' ae-a!�"
,<;lia 20 de abril próxImo, na sede s'óci�l, à rua Tenente fura, em. 'perfeito estado de

"

I

Silveira nO 24 -- 28, a fim de deliberar sôbre a seguinte, conservação,' avaliado em '/

ORDEM DO DIA'
'

Cr$ 500,00. E, para que

,10) Leitura, exame, discussão e deliberação -.SÔbre o ch.egue ao conhecimento de
re1atório da Diretoria, ba'lanço geral e conta todos, mandou expedir o

de lucros' e perdas, referentes ao exercício de •••••••_ _._;. w _._•.;•...,..

1956,. e parecer do G<lnselho Fiscal; VEND&-SE,
2°) Eleição dos novog' membros do Conselho fis- Venlie-se um afreguelila-

cal e seus, suplentes. do armazém ,de secos e mo-

3°) Assuntos de interêsse da Sociedade. lhados, sitUado à rua Ani-

Flor1ftnópolis (SC), 18 de março de 1957. ta, G�Hibaldi,' 48. Facilita-se
Leonel T. Pereira, Diretor_Presidente. pagamento.' Tratar no mes-

Juvenal N. Pereira, Diretor-Gerente.
,

mo local, com � 'propriétá-
Júlia Cascaes Pereira, Diretor-Secretário. rio.

\------------------------��------------------------�------

Cenáculo)

Com a Biblia naMão

Cabe ao Senhor Ptepa�ar
o Futuro de' Seu Filho

,

- .. .;,�liwt" di
Mais .mportanre que uma herança vultuosa, serão,

para seu filho, os ensinamentos que' o senhor lhe pro

porcionar., Marinl,la, Exército e Aeronâutica
'

são boje
carreiras ideais é de grande futuro. Seria ocioso dizer

porque, porém basta observar 'o enorme número de jo
vens de todo o pa� _gue procuram ingressar numa das
três armas.

�

Se seu filho s-nte vocação para a carreira militar
e deseja tornar-se um futuro oficial da Ma'rinha, Exér
cito ou Aeronáut.ica-: o Curso Especiallzado "Lauro,
Muller", dispondo ile excelentes professores, oficiais de

n'ossa� forças armar.as, está apto a ministrar-lhe os en

sinamentos de que carece Para alcançar o oficialato.

Informações à rua Saldanhá;Marinho número, lI-A"
diariamen t<� das 1 r 00 às 18.00 horas; aos sábad,os, das
14.00 às 15.00 hOU1S:' Os interessa40s residentes fora
ue Florianópo1is;-iJfJ.1 erão dirigir, correspondência para
a caixa posta.! 253 .. - IníCio do cU,rso: 2 de ,abril!

Nlensalidade acef-sívél -- Curso de grande eficiên

qa --,- Aceitam-se alunos ,por correspondência-:

'Grcrnja Liberdade
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO.

,

PARA A PRÓXIMA TEMPORADA AVICULA, FA
ÇA SEU PZDIDO POR CHEQUE, VALE o� ORDEM DE
PAGAMENTO.

"

PINTOS' DE J: DIA -- Cr$ 10,00.
FRANCAS E OVOS.
RAÇA - NE'Ã' HANSPHIRE e RHODS

NIS '. '
',."

/

VACINADAS CO'NT,EA A NEW CASTLE
,RUA �4 DE MlIO 111 ou G. A. GÀRVALHO

o habito. não t�z o. mo.nge, mas o custume no
tecido. certo. e.' co.rte perfeito. define, o. cidadão. práti-
co e elegante.

'

As roupas Imileriál Extra lhe assegurarão. durá
bilidade e caimentú p�rfeito e co.rte elegante.'

O,Magazine Ho.epcke vende pelo. Crediário es

tas ótimas roupas.

'ELÉTRO-TÉCNICA INDúSTRIA E COMÉRCIO SIA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA'

'-

E 'D I TAL
presente edital .que será
afixado no lugar do costu- ,

me e publicado na forma da
lei. Dado e 'passado nesta

cidade de -Florianópolis,
aos catorze dias do mês de
fevereiro do ano de mil
novecentos e cinquenta e

sete. Eu, (as.) Hygíno Luiz

Gonzaga, Escrivão o suhs-

'crev!. (Ass.) 'Waldemiro
Cascaes, Juiz' Substituto,
em exercício- na Primeir
Vara.

Confere com o original.
,Hyg\Do. Luiz Gonzaga
Escrivão da Primeira Va-

ra Cível.
��-"--"._'.-��.�----,,- ' --�-

INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA
•

J'
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE

FLORIANóPOLIS

FU:�DADO EM 10-1-1933
.

.' (Anexo. ao. Centro. Pllolõgíco da Fac. Catarfnense de

EDITAL"
FILOSOFIA)

/

MATRICULAS: abertas' dia 1 do corrente em dian-
te na Faculdade Catarinense de Filosofia, rua Esteves

Junior, e na Livraria Lider,' à _rua Tenente Silveira, dia-
riamente menos sábado'.

'

CURSOS: alemão para
clusive para principiantes;
a 12 anos.

o presidente rtQ Sindicato dos Empregados no .Co-
,mércio de Plor ianópclis, no' exercício' de suas' funções,
conformo os Esta -utos.c convoca os senhores membros
(;0 Conselho Fiscal e demais associados, para em Assem
bleia Gera Ordinária a realizar-se em sua sedé, sita a

vua Trajano nO g 10 andar, nesta Capital, no próximo
<lia �6 do corrente, às 'dezoito (18) horas, .com os seguin
tes 'objetívos :

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO RE·
LATÓRIO E BALANÇO FINANCEIRO DE 1956 E LEI
TURA E APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMEN
TÁRIA PARA O EXERCíCIO DE 1958.�

todos 0'8' adiantamentos in
cursos para crianças de,4

.

.

CURSOS ESPECIAIS: Deutches Literaturgeschi-
chte -- Uberaetzung � Português pacra estrangeiros.

Estão sendo convidados os alunos do Instituto de
Cúltúra Germânica � -demais interessados para: ,o nove
Curso de Literatura. Em uma série de conferências inde-

pendentes, tratará de problemas gerais e espêciaís da .

literatura alemã.
. Não havendo numero legal para funcionar a hora

H
' Cursu de O· t

-

C lt I
., aprazada, a, reunião será instalada, as dezenove (19) ho-

avera um urso e rren açao u ura que Vira
Conselheiros e Assoe:ados presentes. ".

-

preencher uma lacuna sensível no ensino do I.C.G.. O

Curso dará em língua alemã, uma introdução gerai à Florlanópolís, 12 de março de 1957.
,Paulo. Ma1t! Presideate,

História, História da Cultura e do desenvolvimento es-
,,_ �__,'

píritual .da Alemanha e da Europa Central, desde
_

seus ;, '- ,4\t,C;��"� .

prlmõrdíos a atualidade. . ....I!P.WII!'I'IIII_

. De�,ais infor�açõ�s n� secretária da Fac� Cato de .\.,..111
I

'.'
" '.11', II '" "" .

"_'"
Filosofia, ena Livraria LII;Ier., \' i.l _

,
.... AI..,cAaIII__OUl. ..• ..".. ".

".,'
FONU..UU <&lU CoIIut�.H4I

. A Direção. ,

-

-I
'

�1IlT'" -'" RUc:a.uu, Pli05E11Ad ......

•
/

escolha
�'

pela
.�-

atiqueta
el'

I,

/

sua 'nova roupa, anat6mica
para o homem moderno!

J,
.,

'

r'
t!;�,

,

'

• -t�

.'mp&rta
�

·T�
• é confeccionadâ em quatro talhes' /

e em '32 tamaithos. Seus �ecid�s e aviamentos
'de alta qualidade e· pré-encolhidos.

Você se se�tirá bem, 'pois o co'�te IMPERIAL
EXTRA é 100% anat8mico, muito mais confortável
e múito mais elegante.

,- são

•

• S�a nova roupa' - IMPERIAL :EXTRA ..... estA
prontinha pàra você vestir. 'Não há longas esperai
nem demoradas provas. ,,', >

..;,�",,__�.;v��
'.

Garartidd por

�-:rECIDOS E, ÀRTEFATOS FISCHIR S/A
- -:_ *, �,. I .

'.
- '. • R'úa Prales, 374 - São Paulo

. ,

.35 anos especiqiizada no ramo .do vestuário

.
'

'Distribuidor éxclusivo:
)

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa CatariDCI

"

l A-,V, A N D O C O ,-M 'S A ,B Ã O

Virgem �.$l>.eGialidade
, ',da Cia.#WEn�lJ"D��'RIAL, � Joinville- (marca'registrada)

economita·'se tempo � e,� dinheiro

5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. 'vATARIN1\

Marca a tabela do Sul-Americano' para hoje dois embates: (hile x (olombia e Bra,sil � Equador, devendo êste último ler inicio
ás 23,30 horas (hora do Brasil)� Noticia -se ser provavel q�e o ataqúe brasileiro sofra alterações, passando a ser êste:, JOII, Zizinbo, E-

varisto. Dino e 6arrincha5'
,

\������������������º�'���ºJ��-'::�������": ..��'º::����?, ::: g-55R3* jj@, 4 i� 'PC s:---�ª-.__ � :, � _ ,_ � , -'-W?Btsz� ,

c:

.;..;........:;.------�'C:
....

•
"Apronta" oA,aí para a excursãe> a

Itajaí

.

IASOUETEIDL . VILA

Hoje, à noite, "apronta- toso comemorativo, do an í

rá" o conjunto do Aval, versário do Marcítío Dias,
visando, o encontró de do- o forte time do "lanterna"
"mingo na .cidade de Itajaí, do certame da Divisão Es
quando enfrentará em amís- pedal de 1956.

,--�. Tr? ) in

Festival Vargeano da A. C. E.8. C.
RIO, 20 (V. A.) -; o fu- apenas a 147 _,partidas rea- Em sua reunião de sába- prestar contas com ,'féus denomínadss rem. I NOTA _ Qualquer as-tebol continua sendo, no tizádas durante o'<campeo- do último, ; ACESC resol- a AqESC 2 dias an- MELHOR UNIFOR- 160 -,- Os juizes serão de- I sunto com referência aoRio .e no País, um dos pon- na te oficial. véu solicitar, mais uma vez, tes do início do ME. signados pela me- F'estlval deverá ser reso'l-tos maximos de atração ;;t colaboração dos clubes Festival.

,
14'0 - Ao clube que me- sa. vido por um membro da,popúÍar. Aosrdorningos, fe- No decorrer do ultimo de-

vav'zeanos para o Festival 50' - Os clubes terão a lhoj- discipliná apre- 170 _ Cada clube vence- Associação dos Cronistasdi :enio a renda bruta dos .

t 1
A '

d 5
.

t' f d ti E' S C
riados e mesmo nos «nas

que irá realizar. Por motí- o erancra 'e mi- sen ar sera con e- dor as respec ivas sportivos de anta ata-
uteis, o publico acorre em jogos de futebol tem subido

vos' superiores à vontade nutos, findo êste rido uma taça de- partidas terá direi- rína (ACESC), nos jornaiselevado numero aos esta" :1e ano para ano, atingindo dos dirigentes da Associa- prazo perderão o nominada PISCI- to a um troféu. e �á,dios da Capital. Devem \
dios a fim de assistir a pe- em 1954 cifra dez vezes

ção, não foi possível pro- direito de jogar, PLINA. 180 _ Os casos .omissos os clubes interessados em
leias que, de um modo ou superior à obtida em 1945,

gramar o Festival pata an- tornando-se ,vence-, 150 - O julgamento será I neste Regulamento. participar dêste magnífico,de outro, sempre -desper- .mando as 1�? partidas efe-
tes das festas carnavales- dor o seu adversá-, efetuado pelos [ui- serão resolvidos pe- Festival, fazerem os seus

tam sua atenção. tuadas' produziram 4,7' mi-
cas, Confiamos na bôa von- rio. zes os quais terão la Comissão, Fiscal, ,respectivos registros nos

Por isso não é de se es- lhões de cruzeiros. Em 1950
tade dos nossos amigos 60 - 'As partidas terão a maio� liberdade pa. que funcionarã no I locais acima apontados,

a realidade dos já se tinha elevado ao trí-
varzeanos, e estamos cer- duração de?O mi- h assim procede- dia :do Festival.' I "A DIRETORIA"-

plo: 13,9, 'milhões; e em t d 10numeros puhlicados agora, tos, de q,ue todos., empr,es-, nu os, sen o p�-
1,91;1 a ascensão foi muito "num dos ultimos trabalhos U

carão o seu apoio a esta ra cada lado._
elo Instituto Brasileiro de maior': 38,2 milhões de cru- , ,

iativa da ACESC 1 70 _ Em caso de empate
.

d f
miei 1
,',

L' b d",Geografia e Estatistica so- zeí ros. DepOIS ce so rer
Foi elaborado um Regu- será a partida de- e 111-- r a no,.bre o futebol no Distrito uma diminuição no ano

lamento para o Festival: cídída por 3 penal i-
Federal no ano de 1954 e seguinte (28 milhões) vol-

Por êle, os concorreútes dades máximas; se
,

t tau a crescer em 195:3 (38,5 '

't:" .

ti indque bem xefl�tem o in eres- poderão verificar a, quan 1-,
_ persis Ir, arn a, o

pouco falecido, que íntro- RECIFE, 19 (V. A.) __

'

começou a causar espéciese do pub'líco pelo, esporte milhões) para chegar ao seu
Jade de prêmios que a empate,· serão co-

'I C f
.

t d 'd V Ih
-

,

'

'W duziu o f'oot-ball no Brasí , oro os unerais cus ea os a ausência 'e erme o,que se tOI'llOU, com justifi- ma�imo no ano seguinte. ACESC irá oferecer.. A nu- brad�s tantas, pena- .

.

'-

Estudou ele num colégio por seus \ antigos compa-] das rodas esportívas quecadas razões, o mais popu- O aumento da renda bru-
meração das- tômbolas per- lidades quantas -se

de Southampton em -fíns do nhei, os de j.rofissão (So- I habitualmente frequenta-ta
I
deve-se na-o só ao cres-

f' ssâríaslar no País. .

mítirá, a'queles que as com- izerem nece "
.

'J 'h G' O O P' 1 t
'

século passado e ao vír=pa- ca, .xamn 0, rmgo e, s- va Ontem rma men e seuEis os dados trazidos 'a cimento dó numero de fre-
prarem, 'pafticipar de um para decidi-Ia.

ra o nosso país trouxe mar), foi' sepultado hoje o

i,ublico pelo IBGE: ?uentald�res com9 tamb�m prêmio, sendo a sorte d�ta- 8° - Terão, as partidas
uma bola de futebol para corpo do jogador Verme- ·CO'l'P9 foi 'f:mcontratlo no

- "Mais de, três milhões a elevação do preço dos in-
da pela Loteria Estadual de hon�'a, a. duração São Paulo e organizou os lho, ontem encontrado sem

fund'o' de um poço dágua,
de .pessoas assistiram jogos

I

sí'es,s,os: E.m 1945" o preço I em dl'a', que s,erá préviamen- de 60 minutos sen- "

d ,(1esaparecI'do
na cidade' vizinha de Olim-�

I -

'

-,
,

,

'
,JnmelrOS qua ros, com o vida (estava ,F 1 d mgresso era de

d 30 di' - dn, já sem vida. Presume-- de futebol no Distrito i

e-I
mer 1,0 o'

te ma-rcado.
.

,

, o ,para ca a a- t auxílio de outro estudan- há crês dias) . no fundo de" .

du'al em 1954,' que foi um I Cr$ 6,.50 e em 1954, de .. , .

Para conh'eciment'Q e go- do, com intervalo de 1
te também brasileiro, Os- um !)ÔÇO, na cidade de

se que o craque caiu no

•'lno recorde tanto no que
I
C1'5,15,80, sendo de 143% o

veAr'no do,s
-

clubes varzea-,
'5 minutos.' ,

m,esrr1'o por se, encon,trarI car Cox, qUe mais tarde se- Olincla.
se refer'e à, frequencia acrescimo verificado. O in, - nos, publI'camos o Regula-" 90�' Haverá duas parti- . embriagado, já que era da-

da o pI�incipal fundador do O craque falecido chegou /Ilouanto à renda bruta reco- ' cremento do numéro de fre-
menta do, Festiva'!. ' , das de honra, sendo' . do ao uso de b.ebidas al-'!I

.

- " I Fluminense F. C., do Rio. a Recife, recentemente, pro-lhida. O total de ingressos' quentadores (726.412, em
a primeira no pe-

Mas- foi só em 1901 que os cedente de Salvador, onde cqólie::1,s.
vendidos elevou.s� a , ... ,. JI1945") foi de 342%, no mes- REGULAMENTO dodo da manhã e a

brasileiros jogaram uma jogava no Esport� Clube Graças ao gesto de seus-�2'09.1Ó8, no val�r de .,.. mo p,eriodo•. A .r.enda media
o clube outra no da tarde.

ex-colegas Soca, Nanínho,
,

�

. 1° - Para qUe pa,rtida, pela _primeira vez, Vitória, da Bahia, a fim de'50.676,923 cruzeiros, Esses

"
ppr Jogo evoluIU de

possa participar do 10° - Para os clubes par-
no Rio. E gostaram tanto, tentar ingrt'",sar ém algum \ Osmar, Gringo, e, tambémresultados, fornecidos peIa 35,000 cruzeiros para .,..

Festival, terá que ticipantes das pa,r-
que resolveram fundar, um ,;lube pernambucano. Ver- do ,desportista José Ra-

Fe,deração Metropolit�na :de 1344,000- cruz.eiros. ,��escen- passar, no mínimo, tidas de honra, o
clube. Fo! assim que nas- melho projetou-se' no fute- semblit, o corpo do Anfor-Futebol, dizem respeIto do quase d0,� vezes.

200 tômbolas, no número de tôm_3o- �eu o Fluminense Futebol bol nacaiona'I defendendo o tunado jovem foi sepultado
valôr de Cr$ 1,00 ias exigido será de

Clube ,que na opinião do Bangu, do Rio, tendo ainda às 11 heras de hoje, no ce-

cada. 50.0; , �'ex-presidente ,da F.I.F:A., atuado 110 Fl�engo e no mitério de São Amaro, com

20 - As ,tômbolas serão 11° -'- Aos clubes coloca-
sr. Jules Rinet, falecido no Corintians, de São Paulo. aéOl_npanhamento de nume-

d d t' o 3°,/ lú,gar I I t '1' dnumel'adas, ten o ,os a e
ano passado, é o clube mai� ,SUMIU E APARECEU' rosos � emen os Iga os ao

Jomo, prêmio um em :venda ,de tôm-
nrganizado ,do mundo. Dal MORTO espOlie, partic�larmente jo-

brinde oferecido pe- bolas, terão direito
em diante todQs se int�res- Há ,cêrca de três dias gadol'es de �futebol.

I a com- lo .. ,
"

.... , ., que ,-a um valioso troféu,
3al'am pe'Io novo esporte,PORTO ALEGRE, 20 (V.. dL,pensáve para

'MPA.

d t cor,rerá pela 'loteria denominado SI -, que se tornou par� o B�a,.f;!,iI,A) - F'inálmente o lnter- 1>O:úçfio definitIvà ' a re a-

�'d b os Colorados Estaduai do dia ... " TIA. '

.' ., o ',que são ,�j'! �ctirrrd�s de�_acional a,dquiriu, do C�- guar a ru ra,' ,

,
__

.

S t C t
.,

a ,próximo. 13° - Aos dOIS prImell'�s "aííFbs 'pai:a os espanhóis ouxias de Joirrvqle, o atesta- envÍlJram:;1, ;m 'g a arm

I b "'las .

f· d 3ó - O c,lube que deixar " c u es .,g�,e' se"
-

o "rugbY'" e o "baseball"do liheratório do jogador uni emissád�;l Im e que
'{', /'. té o 20 ."' d a transa de comparecer por ,,_,� learem a

'para os norte-americanos.Joel, ex-ti�'Jlar d,a equipe' T6,,�e <mcerm l-t'
, ,-' .

d dI t das um motivo qU!l)CJ!Cl.er,· lugar na ven � '. e * * -!c'"bal'riga-v(::rde" e um .
dos ção de uma vez ?or o

.

'

.-- _;:J toAmbolas, terão di-h "mlS ",devel;ã' enviar um 'Em 1916 foi realizado omf:i�l'f)� valores do futebo.I I Ontem.
c egcu esse e -,' ./""--,, .

para reito a uma meda-,

,

A t' t -o sGr;'- d pOSC\'" do atestado ,representante primeiro, torneio "initium'"catarmense, -con r a aça v,.J e ,', l'
,

...."_,,_.

Ih.".J,1/ a efetuação de con- , a. carioca. Venceu-o o 'F.Iumi-do referido cra,que esteve libct'álorIO ".l<:_ J�tror que
. ,

"�,/' I t b p"ua de fi- 13° - Aos dois prlmeuo
nense, vI'ndo, em 20 lugar ofio dado o interesse hój-e esta..f.f; nesta. aapita , as, so "

por um , ',<--, .' �
'cal' em débito com clubes melhores uni-

A
' ,

da Portuguesa 'de 'Desportos, d:y/�jldo estr�ar domm�o .no form, izados, terão,
mel'lca.

d
'

,
....

tA' ntr'a o Amel'lca a ACESC.
pelo COI1,cllrso . o, mesm�, co eJo ICO

O' d'- 't dOI'S tI'O'".' 40 - ,club'e d e ver a
.

IreI o a,' -

Em 1940 o Avaí realizouCO'1lO Joel ,é cOl!sider,aàúin- Mintiro.. -

p-' �,-';_=-' II%mr"F'j os seguintes Avaí 4 x Atlético 2

I
Avaí O x Ipiranga de São��) (. :t= J $E, �* -,-�- ---.::.----' jogos e res-

Avaí 1 x Atlético 2 _ Francisco 1��� .... .......".... '.��('�""'"';<;)""""'-""< peétivo_s resultados:,

�IJMA'�""'B""'I<iilh"LETA: GUATIS ���l; � �(�:l��:�" 3 �:::t}����i:::. J.::��::.����::���:;�:-
� ti ..,

Aval 6 x ,Tamandaró 2 bamento ptrfeito tudo ó motivo dO,maxlma ,uidado
,

.- 't'd d fu- 2 de Abril, exija um coupon numerado, que dará di-
I' 3 ) ·pelos expecialistas responsaveis pela confecção dasAle'm de assist,ir uma sensaclOnal

F paCr Ida R� de I rel;to ao sorteI'o pela extração da Loteria do Estado, do Avai 2· x rIS

1 bt
'

ÉRICA o 10
roupas Imperial Extra, Só assim é possive ,o er umatebol, entr'ê as equipes do �M d

' . 'nt� do País e dia 9, do plróximo mês, AvaÍ 7 x Figueirense 3
roupa per�eita e que veste bem,

,'"Jane�ro, um dos maIS categorlzt �s cO�Ju ncorrendo in- , AvaÍ 3 x Atlético 1
Pelo Crediário Elo Magazine Hoepc!ke, podem sera SELEÇÃO DA CAPITAL, e� ara voce c: 1" bici- Só darão direito àos coupons numerados, os mgres-

Avai 7 x Tamandaré 1 adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa-teiramente GRATIS, ao, sortem de uma e ISSlma
sos adquiridos no Posto de'Vendas da Praç� 15 e SALÃO --?

h mem dA' Est'''''lto A.V)ií .2 x Iús O,
..................__"". madas roupas.,,,,, ....., ......."....."""""...leta ara 0'.'

, ,'" ','
., IDE-AIl, de.H .míni()-o<' os nJos, no 'L-'"', ·......,-1,-

11,Ul'lf o sel1·ll1gresso" ],lara ,

,

O futebol é, de falo, o esporte das
,nultidões no Brasil

"

,Foi Charles 'Miller,

'Vermelho, ex�banguenseJ ,.
encontra-

'

,do morto no fundo de um poço,hã

Joel 'já p'erlence, em . defi�nilivo. ao
,

'I n ,I e r n 'i' c 'i o 'n a I '

o ··�·········,··········

* * *

Ven�e mais uma vêz a Imprensa.
Ofici�1

� _ ,.••....••...••.........-- .

Mais uma, vitória' em core de 3x2. A pugna, que

campo contrá,rio . vem 'Oe I foi éfetuada domingo no

conquistar o Imprensa O'fi- ,campo da Vifa Operária,
cial F. C., desta feita so- agradou bastante pela mo

brepujando o Botafogo, de vimentação e entusiasmq_
Saco dos Limões, ,pelo es- dos litigantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seja Natural
Denise DUQUET de caldo' de legumes, uma

TENHA consciência de sua salada de ,'legumes -f'rescos,
el:sonalidade - ela existe uma coalhada.

p
pre
- e você será natu- As 17 horas: Um copo de,

sem .

I E tenha consciência de suco de legumes ou de tru
ra·

beleza - ela existe tas frescas. Uma coalhada.
sua

i!1ualmente - e será. natu-

r:lmente bela. Sua beleza,

Charme, é uma base que
seu .

Criador lhe deu. Para
o '

elevá-los no máximo, é pre-

,

co contribuir para isso. O
eIS

natural não é completamen

t feito de artificioso Mas é

, c:l'tamente feito de artifi
,

s ditados pelo perfeitocJÜ. '

sua janela aberta, inspire o

conhecimento de si mesmo.

Os olhos, os cabelos, a

a tez, a pele' ou o

o .cêlebr , "relax". Para ob
tê-lo, é' precise cuidar doMolhe o, corpo com água " '

rosto localmente, isto é, fa- ...
'

bom quente, interrompa o

Ad· f" M'ler massagem ou uma cul- gra' el'lmeo 0_' e Issa Necessita-se de alugar 011chuveiro e escove o corpo "
_,

todo com sabão começando cura f isica adequada, "COMANDANTE JOÃO SCHNEIDER" ", comprar uma casa de alve-
, Eis' o melhor exercicio MISSA DO 70. DIA naria situada nesta cída-pelos pés e as pamas. Ter-

para combater as rugas: Víuva, filhos, nóra, genros, netos e demais paren- de, na parte da ilha., demine pelo rosto que não de�
1.0 - Aplique na pele do tes do falecido Comandante João Schneider, sensibiliza- valor médio. Tratar 'pelove ter mêdo de ensaboar e

rosto um pouco de óleo vi- dos, agradecem às manifestações recebidas por ocasíão telefone nO 3829 ou na ruaesfregar.

I
. de seu falecimento e convidam para a missa que, em

C Ih' -' M f 180. __
.'

. . taminado : int
-,

boni I
'

dI' d
onse eu o ara,Enxagoe frlccione com '

. ln ençao a sua Ol1lSSlma a ma, sera reza a na greJa e
.

"

.

óleo e uma vez terminado I
2.0 -_Coloque os 'dedos Santo Antonio, às 7 horàs do dia 22 (Sexta-feira).

. lFlorlanopoh�
o banho de' chuveiro, es- nos cantos dos olhos. Feche

_

os olhos fortemente, resistin
do com os dedos que com-

bôca,
olhar, podem sempre ser va-

lorizados se você os real

cal' ,por um trabalho de to

dos os dias, peta reflexão,

pe1.o raciocinio e também'

por tudo quanto a higiene,
· a dietética, os produtos de

· beleza proporcionam.

CORPO NATURAL

Corno natural é a beleza

delgada e apurada, os mús

culos alongados, as pernas

finas, a boa forma fisica.

· Não é natural ser obesa, so

frer de celulite, e?g0l4dar
por demais, ser mal 'lava�
da.

A beleza natural é a bele

�a "trabalhada" por um lon

go e regular treinamento

(cultura fisica, cuidados,

el3portes) er po,' uma boa

'higiene. Nada mais natural

do que' a água, o. sabão, a

escova e o óleo vegetal. Sir
va-se dêles cada manhã. �
banho de chuveiro astímula.

As 20 horas: Uma xlcara
de caldo de legumes, um ou

.

dois legumes cosidos sem

manteiga. Uma fruta, fresca

com melou uma coalhada

com canela. Uma xicara de

chá.

RESPIRAÇÃO NATURAL
Cada manhã, diante' de

a:rt �elo nariz\ elevando o

torax e -encolhendo o ven-

tre. Inspire bem a fundo, e

retenha a respiração duran-

te 3 segundos. Expire o ar

em três tempos com pausa

de 3 segundos entre �ada

tempo. Isso facultará a re

novação ·do ar qUe se encon

tra no fundo dos pulmões.
Caminhe uma hora' ao ar

livre, com sapatos sem sal

tos e uma saia ampla ou

de calças, Se não puder f'a-

zê-lo diálriamente, faça
.

o cada sábado ou domingo.
Não confunda o fazer

compras que constituem um

caminhar sem ritmo e ener

vante com uma marcha rá

pida, hem ritmada.

ROSTO NATURAL

O rosto liso, é o rosto na

turalmente distendido, sem

sinais de preocupações mo

rais ou de cansaço fisico. E'

o rosto desintoxicado pela
alimentação sadia, o sono, e

fregue o corpo co� uma boa

tltalha de felpo bem sêca.
primem os cantos dos olhos.

Conte até 15. Solte, lenta-TEZ NATURXL
Você deve ter "natural- mente, a pressão.

mente 'uma tez fresca.' Se Para o tratamento
não fôr assim, desintoxique músculos do rosto:

por três meios muito natu- 1.0 - Leve o queixo para
rais : o regime, a respira- a frente e feche os olhos;
ção, o ar. O regime compor- 2.0 - Puxe fortemente os

ta uma' alimentação desin-' lábios para a frente duran-

toxicante e não nociva. Não
se imagine por isso
trata de um regime
e debilitante.
A raça. mais

.

sadia do

mundo é a albanesa que se

alimenta quase que exclu

'sivament� de pão, mi,lho,
azeite, legumes, frutas e

coalhadas.
O pais onde mais depres

sa se envelhece é a Austr"á
� lia, que consome um quilo
de carne por pess�a e' por

I
dia. Tôdas as vJtaminas; �ô
tas as calorias qUe você ex
trai do reino' animal pelo
r:l'eço de uma intoxicação
C,otidiana, podem ser encon-

.

tradas no reino vegetal. Pa
.

l'a ter uma tez fresca, faça
° seguinte tratamento de

\alimentaçã�, jdurante sete
<!-ias :

Pequeno almoço; Um co

,po de suco de frutas fres

cas, duas xicaras de uma

lsana adoçadas com mel.
o As 10 horas: Um copo de
Yaourt uma sahida de ce-

,

nouras' com limão e azeite
1(}1! l'\(a,;.�_......._......."'"

que se

penoso

te 3 segundos.

(Segundo se,!LS d�1eitoo
sua idade, suas necessidades
empregue o método acima

indicado. Mas não se esque- t
ça de estudar seu fisico e ,

procllre sempre agir de ma

neira inteligente e lógica.

(Do 'J?iário Carioca).

I
'.

Campanha de Educação
Florestal

A imbúia' em estado na-
-

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a\ 400

anos. Por êsse motivo, Co

problema ftorestal relacio

nado à imbú:ia, em nosso

Estado, . só poderá ser re

solvld,o pela reserva patri·
monial de imbuiais e corte

conlrolado c'om garantia' de
r.egeneração natural. Torna

se indispensavel :!)reservar ()

que ainda reBta- ,de imbúia

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo deRsa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sôbre

a.s::wntoê jlor�!!ltais1. consu�-
te I "Acôrdo Fforestal".

respire melhor8$e. '�1
respire .co",:,

.
. _······,�mmmj �

Os efeitos do calor sôbre o orqcnismo 'humano são�
bem conhecidos. Indisposição para o trabalho ... , noi
tes mal dormidds... irritabilidade ... V. pode bem
evitar que 'isto Ih� áconteça. Compre um ventilador.
PHILlPS. Ideal pata

•

�m. im@ifiijij
lhe proporcionar urr-. �f{)f\1 i�mfl[m�
aragem delicaãa...

. ' I

rt;:, ;]:� mrr�l:: h�;l
. �. '.' '.:

+
... e também para a-

fastar mosquitos du
rante o noite. Ccrn 'o

ventilador Philips no

quarto, desaparecem-__iJl/P'"'
os insetos, pois eles
nõo suportam O" e m

.

movimento.

* Possante

-)f. Giratório e fixável

* Duas velocidades

'* Grande durabilidade

-
._

I

. .. �U{UJ�O!V!C PHILlPS!
--------------------------------------

Baixa de preço dos gêneros
IRMANDADE GREGO-ORTHODOXA S. NICOLAU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

SERÁ FILMADO PE
LA METRO O CASO
DREYFUS

CASA

.

...·�-i7 ••
RIO, 20 (V.A.) - Foram revelaram à nossa reporta

míciados ontem, no Mínisté.] gem haver, realmente; possí ,

NOVA IORQUE, 19 <UP) -- 'rio da. Fazenda, entendimen- bilídade de rebaixa dos pro
A "Metro Goldwln MeYer" tos entre o titular da Pasta ços .

-comunicou que a at!,iz Vive- e OS representantes da ,Fede "Evidentemente - arír
ca Lindfors e o ator José Fel'-I ração e do Sindicato do Co- mou.nos o sr, Antónío S\n
rer serão os protagonistas mércín : Atacadista, com vis tos Junior � a possibilidade
da fita "E'1 A:!U3ü", qus evo-' 'tas à rebaixa de preço dos de redução dos preços decoro
ca o famo:')' caso Drcvfus, I gêneros dê primeira necsssí- rerá fundamentalmente de
que despertou tanta emoção 'I dads, O fato, que se reveste um trabalho efetivo no sen

na França no começo dc, �é. da maior importancia, desde tido da solução dos nossos

culo, que revela os propósíeos do problemas de transporte".
govêrno em dar um' paradei-I Ao que completou o sr. AI-
ro à marcha ascsnsíonal dos cebiades Antonginí: _.

preços, foi recebido, por'par_1 "Sempre considerei que o

te dos representantes do co- problema reside mais na

mé rcio, com entusiasmo. A�- questão da cir,culação,dos gê,
sim é 'Que, após a demorada neros do que� propriamente,
·palestra

-

que mantivemos da produção".
.' ,

co� o sr: José Maria Alki- Outro aspecto do problema
mim, os srs. Alcebiade An tambsm- ressaltado pelos e:

tongíní, Antonio Santos Ju prasentantas da comere.o
mor e Alberto Moutinho, res- atacadista à ' reportagem de
psctívamente pl\esidentes da O JORNAL, foi o da restrição
Federação e do Sindicato do! de crédito; que não permite
Comércio Atacadista e díre..' aos comerciantes uma [onca
tor dessa ultima entidade,

I
estocagern .

ASSEMBLEII\. GERAL EXTRAORDINARIA
Ficam convoc ..dos os socíos Ativos, socios remidos,

tocios benemeritos da Irmandade Grego Ortodoxo S.
Nicolau, para umr. Assembléia, Geral Extraordinária
qUe -::le realisará 1'.0 dia 17 do corrente, as 15' horas na

sêde do Clube' 15 de Outubro, sito a Rua Alvaro de
Carvalho, r-esta cidade, afim de:

fi) Preencher as vagas existentes nas diversas ca-

tegorias de sócios.
c) Constituição da nova diretoria
c ) Discussão e votação da reforma dos estatutos.
Ploriauópolfs, 14 de Março de 1957

Estefano Kotzias
Sócio Ativo
João Chrtstakís
Sócio Ati�o

dos

Vende-se

•

-'--------

.� ..._,.".

.

_.

Uma das tendendas mais �ficieis dl acompa
nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha'
d'l moca masculina..

Porque não deixar este cuidado aos expecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine HoepC!ke, únicos distribuidores

.,.

PARTICIPAÇÃO
, JU! 10 DOIN VIEiRA

:e:

l)ElANIR O. VIEIRA
têni o praz�r de rarticipar aos seus parentes e pes

sôas de svas re1açõe:; de amiz,ade o nas'!imento de seu

filho Tulio,. em 5 do corrente, na Maternidade "'Dr. Car
ios Corrêa.

FlOl'iahó}lúUs, Sl �-957..

..,t,

Estabelecimento "A MODELAR"
Trajano,

.

33.

ExpOSIção e veriuas

Vende-se com facilidade de pagamento, uma.

càsa com 8 peças situada a: Rua ,ilom Jaime Camara.

Ii1fofmaç-ões com sr .. Enio Selva Gentil no Banco IncD.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r.esidência:
Rua: GeneraL Hittencourt

un.
'felefone,. 2.693.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEltAI,

l!:specialista ern ,moiés'�iaB de

Senhoras e vias urinário,s. ,.

Cura radical das mfecçoes

agudas e cronicas, do r.perelho
genito-urinário em amboll OD

sexos. '

. '

Doenças do aparelho Digestivo
e do sist�ma nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 2% ás fi,

Consultório: R, Tira:.entcs. J 2

-'" 10 Andar _ Forie.: 3246.

Residê icta : R, Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Eupanha)
_ Fone: 3248.

DR�"HENRiQUE PRISCO
PARAlISO.
lUÉDICO

Operações ,

�,'Doenças !lI: Se

nhoras ...;.. Clínica de Adulto�.

Cu::S(\ de Especialização no

Hospit,'\l dos Servidores do Es

tado.
(Servi!;o do Prof. Mariano de

Andrade). _

Consultas - Pela manha no

aospit'll de Caridade..
.

_\ tarde das 15.i>!) h, em diau

te no consultório á Rua Nu,l).(,s
Machado 17 Esq'üna de TIra-

dentes. Tel. 27'66.' .

Xesidência _ Rua p'resldentt1
Coutinho 44. Tel.: 3120.
-------

CLINICA
de '

OLgOS -- OUVIDOS _ 'NARII
E, GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO l)A
]:I'ONSECA

Chefe do Serviço de 'OTtlRI

�O do Hospital ue Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE

LHOS MAIS MODERNOS PhRP

TRATAMENTO das. DOENÇM
da ESPECIALIDADE.
Consultas _ pala manhã n'

HOSPITAL
À TARDE - das 2 us _ 5 -,

",0 CONSBI.TÓRIO. - Rua do'

ILHF,""l n". 2
RE':':!D1l:NCh\ - Felipe Se}!

midt nO.. 113 Tel 2.'165.

Se Você usa Oculos
'

PARA CORRIGIR A VISÃO

�

PARA HIGIENIZAR OS OLHOS

.\DMINIST.RAÇAO
Redação e I')flcir..a., .. rua COII
,eAheiro Mafra, 'no 160 Tel. 102:'
- Cx. Postal 139;
Diretor: RtlBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D•.

AQUINO
Representant". :

'Represent9çõell. ''A. S.' Lua
Ltda

.

R�·3 Senador Ilantas. (O .,- iO'
, andar.

___---------- Tel.: 22-5924 -,,, Rio de Janelre

DR. ANTONIO' MONiZ Rua 15 de Novembro 228 !lO

DE ARAGÃO' ndar Rala 512 - Sio p'lIIln

'IRURG1A TREUMATO"OGIA ASlIinaturas anual .• Cr$ 800,00

urtopedi.a Vend_a av:ulasa .-.••. : 'Cr, I,oe

Co,;�ultório: João Pinto, 18.
Anúncio m�diante contráto.

Uar. ló às 17 dIÍlriamente. Os originais, m'e�mo não pu
Menos aos Sábados blicados. não lIerão ,levolvidno
Res: Bocaiuva 135. A direção não se responsabiliza
Fone: - 2.714. pelos conceitos emitidos' nos ar-

DR. ANTONIO HATISTA tigoS assinados;
. JUNIOR' -tN ..'Oh."......OES unlIS

O leitC'r encontraJ:'i. nesta co

CLlNICA ESPECIALIZADA. DE luna, informações que n�cessitB
-

CRL1.NÇAS diàl"iamente e df, imediato.:
C6nsulta� das 9 is 11 horaa ORNAIS Teolefone
Res e Cons. Padre Mi�uelinJIo O Ystado •••..•.••... ,;. 8.022

12. A Gazeta • , .....• , • . . . . • 2.65t1
Diário :la

-

Tarde 8.679

Imprensa Of]:::;111 .,...... 1.68'
HOSPITAlI§

.

_

Caridado: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
'rPravedor) ,............. 2.316

(Portaria) .. ,
' ..

' 2.031 - S�RVIÇO FLORESTAL
_

.::_

Nerêu Ram08 8.83 DELEGACIA FLORESTAL
-----�--�-..------�----

l'ilitar , .. , ,. 1.11i'
•

RJi�GIONALt:ião Sebastiao (Casa de •

Saúde) 3.1ó� "ACORJ)O" COM O ESTADO DE
Mater:lidade Doutor Cu-

SAN'"'_ <\ CATARINAlos Corrêa _.. i,l:q ,

CllAMADOS UK- . A V I S i>
---

GENTES
Corl\o de Bombeiroll .... U1� A Delegacia Florestal Regio�al,

*Sér!iç� Luz' (Racla�a- no sentido de cDibir, ao màximo pos- - OUI1Al1TE TODO Ad

çoes) %,4Q4 , 1 '/
"'"

Policia' (Sala Comissário. . 2.038: Ilve, as_queimadas e d�rrubadas de mato,
'

afim de impe- "-
•

Polícia (Gab. L'e!egado) .. 2.594 dir os· dG!IDstrosc,s efeitos econômicos e ecológicos que '" .�--� ..� 'nos
1
liA/)éJOS

COTMRPA�!"SHpOIARSTEDSB .

,ttcarretam tais práticas, torna pú_blico e chama a ate��ão
'

t\.'
n _.

M'D";",_
" �f

"
.

TAC ' '.700 de- todos os proprietários de terras e lavMdore� em ge- ,,'�

�ruzeiro do Sul 2.500 ral uara a exigência do cumpr·m t d C'd· FI
Panair , 11í58, "

,

1 en o o' o 190 m'es- :o.... ,. -,

Varil!( ...........•...... %:8251.tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
- � �

"'I,

'

�
�

Lóide Aéreo :::�� QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO ';?!I' I

�::!di;;���r':::':::::::: 2.3& Nenhum 910prietário de terras ou lavraüor poderá _
,��--_..;�.;;;.---------.....--:-.-----==��"')

HOTÉIS
2.021 :t:roceder�que�mada ou 'derrubada de mato sem solicitar

LUl: •••••• , ••••••••••••
'om, -, antc.cedência, a :ne(!essária 11,'cença' da aut·orl·dade'

Magestic
.

: .. , .......•...
'
. 2.276

Metroplll .....:............ 3,14!7 florestal competente., conforme dispõe o Código' Flores'-
t�c�o:!a :::::::::::::::: :::!� tal em_seús artigos 22 e 23, respectivamente, estando Os

Centràl 2.694 rifrat�res sujeitos a pllnalidades. .

IEstrela .........•........ 1.171 . REFLORESTAMENTO '

i�elkÊiTO . . . . . . • .. . .• . .. 1.651)
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florest.ais. ;m IDi.Qu. .••. III cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

:emlmtes de espécies flores�is e- d$l ornamentação, para
'ornecimento aos agricultores em geral, interessa,aos no

eflorestamento de suas terras, além de prestar toda

}rientação técnica' pecessárht. Lembra, ainda, a possibi- R. Cristovão NU�les Pires 21.

idade da ohtenção de empréstimos para reliorestamento Esqu. Rua Hoe))l�e e- R. Cons. Mafra

no Banco do B�il, com juros de 7% e prazo' de 15 anos.
�

Os interessados em assuntos florestais; para a .-'

.

lbtenção de maiorel! esclarecimentos e, requererem auto-I
� "" �'<;.�ií:"�I'""t� -.

.

}'iza,ção de licença para queimada e -derrubadas de mato,' V d'devem dirigir�se às Agências Florestais Municipais ou
I

en e sediretamente 8, esta RepaÍ'tição, situada' à rua Sal1tos �
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 895.

1'" En-dereQo te.Jegráfico.:·. AgdsUN.ll -
�. c.

rus
.

Residência: A'i'.mída Rio Br.lln-

co, a, '12.
Atende chamados

'i'elefone: -;- 11296.
-----

DR. 3. LOBATO
FILHO

D�ença8 do aparelho re!lp1ratói"\0
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES '

, C\rurgia do Tora..:

l.'ormado pela Facaldade Nach'·

nal de Mediciua, Tislo�olP..ta e,
'l'isi,oclrurgião do ,1,1<lSpI tal Ne-

rêu Ramol

Curso de especiali:llação pela
S. N. T. Ex-interno t e Ex-ania

tente de Cirurgia do Pr",f. U�o
"

Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 18

r'one 3801
Atende em hora marcada.
kes : - RUE. EstAve. Junit'r

u _. Fon .. : 2"'1il'>,
_----_._.

DlLEiWALDO 8CHAEFER
Clínica Médica _de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.
. H;orário das Consultas
das 16 às 17 horas (exceto
aos sábados).
Residincia: Rua MeITõ e

Alvim, 20 - Tel. 3865.

DR. JÚLIO DOlN
VIEIRA
MÉDICO

,.;SPiSCIALISTA EM O,LIIOS
JUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA
rRATAMÉNTO E OPERAÇõEt:
nfra-Vermelho";' Nebulizaçio-

Ultrll-Som
'!'�atsmento de sinuaite .eu

l operação) ,

liilj;!o-l'etlnoJscopia ., Receita d.,
)culos - Model'n6 �quiJ'amento
!e Otc-Rinolaringololr1a (úntc.

no Estado,)
Horãrto das 9 às i% hora. ,

las 16 às 18 horaa.
.

Consultório: - Rua Vitor Hei

eles 22 _ Fone 2671í.
Res. - Rua São Jorr. 10 -

'�'ne 24 21.

o -que define uma roupa bem feita é um comple
'100 grande -de fatores. A escolha dos tecidos, o pa-_

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

A venda destas excelentes roupas é feita pelo,
Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente peio Magazine Hoepcke.

Flor:anóp'olis - Santa Catarina
Rua: Tiradentes, 20

A T E N, C Ã Q
. .

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos Com
.

motores -DIESEL "PENTA", partida elétrica -. radiator-'
filtros _. tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -
trifásicos 220 Volts com excitador --- 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-
,

mente,

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
S'A N T_A C' A T A R IN A

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias
'Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U SH

.

Cx. P�stal, 37.- Fone 3362- FLORIANÓPOLIS I
lêlf=êêê@r#Jr#lêélr#J##lêêêêêêêr#JêrJ
�--- ---------

Dêpartamento"de Saúde Pública
PIa n.t õ e s d e F a r m á c i a s 1 'Viagem .com segar'!.An�aM�S DE MARÇO

U Y
23 -- sábado (tarde) ; Sto. Antonio R. Flp. Schruidt, 43 I' '.

-

e rapI'dez'2'l� domingo Sto. Antonio R. Flp. Schmidt, 43

30 - sábado (tarde) " Catartnense Rua 'I'rajano 'I so 'DOS OONFfl'�1'AVEIS S.6TORO-ONIBUS 111031 - domingo Catarinense Rua Trajano I n \-'1..; DlJ. /iii

o serviço noturno será efetuado pelas, Farmácias
--

'II'PIDO' ---8UL-B-I-'18ILBIIO--=-sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt, ,

- ,( - »

43 e TrajanO'.· .;.FlorlanõpoUI - Itaiaf - Joinville - Ouritiba
E S T R E I T -O ,- -e-, .�= -::-"'� --- ....

-

�

I'· '!!s'; _:..,J;,r 'I;.: - �-----'!: 'if.. * fflt _. .......,&.::.;.;� i'&!\l

3, 17 e 31 - domingo Farmácia DO CANTO R, CeI. P. Demoro A
�

i l\ D
..

10 e' 24 _ domingo " INDIANA R. 24 de Maio,' 895"
.

gene a • I1U..'. eonoro elqulD\1' ds

Oserviço nõturno será efetuado Pelas �armácias DO .• Rua Ten&ntej[81lve ii","

�

ÇANTO e INDIANA, situadas às' ruas CeI. Pedro Demoro, _-_-- .... .;.
1.627 e 24 de Maio, 895.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.

.

. LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA

Inspetor ?e Farmácia

DR. AN·rONIO GOMF4,S DE
,

-ALMEIDA
- ADVOUADO �

Escritório e Residência.
Av. Rercilio Luz, 15

.

Telefone: 334C.

DR. HÉLIO BE:RRETA

MÉDICO

Accital;!1os encomendaf; de l\LACAS ESMALTADA�

"é!m côres, para -diversos fillS.

End: DENTAL SANTA APOLONIA

\

JOALHERIASA 1 E N çÃ O,
A Empreza Grafica Grajau Ltda'., sita fi rua Deodo

ro19, êm Florianópolis, fOl'nece, para pronta entrega" o

!Jvro de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos

j'orrelatO's, exigidos pela Legislação Tributaria Federal.

Preço;. Cr$ 200,00 (Pelo Reembolso).

Ortopedia, e Traumatologia
Ex-interno por 2 anos do Pavi

lhão Fernandino Simonsen daiSanta Casa de São Paulo.

(Serviço do Prof. Domingos De- '

fine) - Eatagtarto do Centro .le

Ortopedia e Traumatologia e do

Pronto' Socor-ro do Hospi+al da

Clinica de São Paulo.' I

(Serviço do Prof. Godoy Moreira)
-_ Médico do Hospital de Cari-

I
dade de Florianópolis.
Deformidades congênitas e ad- J I

quiridas - Paralisia Infantil -

MIOsteomielite - Traumatismo �

Fraturas.
Consultas: Pela manhã no Hos

pital de Caridade, das 15 às 17-e
'

-1

30 horas no Consultório.
Consultório: Rua Victor Mei

relles n, 26.
Residência: Av. Mauro Ramos

- 166, _ Tele. 2069,

DR. NEWTON.
D'A,'ILA

CIRURGIA GERAL
Doenças de Benhoraa - Procto
logia - Eletricidade Médka
Concultôeior- Rua Vitol' Mei

.relesc,n, 28 - 'releIone' 3307.
Consultas: Das 15 It...ra. elo

dia,iIt�... . .

Restdêncla: Fone, 3.422
'.' Rua: Blumenau D. "l1.

o ESTADO

(x�r8SS0 .flori8nÓ�ois Lt�a.
DISPõE DE AGÊNCIA MONTADA PAliA BEM VOS SERVIR:

ENDEREÇO: Rua CJmenda.d·ol' Azevedo, 64

Fone � 2-37-33' (Atende Riomar)
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABiTUOU A SERVIR-SE DA FROTA

,AMIGA DO EXPRESSO FLORIÀNÓPOUS PARA O TRANSPORTE", DE
VOSSAS CARGAS FJ ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO DE JA

NE.IE0, S1\O"PAULcr'E CURl'l'IBÀ, IN0Imm TA:MBÊM ESTA -EMPREZA
PARA0 TRANSrORTE VOSSAS' iÇiis DEP,ÔRTO; 'fuEGRE, OliDE

. .,.
.

�

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela.

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

5,5 HP
11 HP
35 BP
50 HP
.84 HP

GRUPOS GERADORRS - "P E N T A"

gasolina 80 HP Diesel
� 8U HP "

103 HP "

132 HP "

"

"

"

DR. OS N Y
.

L I S B O A
CIRURGIAO-DEN'ljISTA

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

_ Consultório � Rua: Vidal Ramos 19.

'I

(direita e esquerda)
" "

Vende-se
Uma coleção de seis

guarda-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 . pessoas

que têm casa de praia não

devem perder a oportunida
de.

" "

Acordeon
Vende-se um acordeon

Italiano mar'c.!'- "Bolero".
Ver e tratar com Sebas

tião Vieira no Banco Inco,
ou na Rua _RUY Barbosa 93.

��--�----------�------�----------�

•

••

. "A Soberana" Praça 15 de novembro
t"ua Felipe Schmidt

esquina

J;'Uial "A Soberana". Distrftll dO Estreit9 - Canto

DR. 0ITO-. FRIEDMANN
E N S.I N A

Matemáticas e
.

Fisica -

I

Por motivo de viagem, e prêço de ocaSlao, u'a

quin::t ,de costura, de pé, Alemã, marca "Angela".
Vêl' e tl'atár à �<\vêrpda Rio Bl'ànco, 67 ....--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o J;;STADO" o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

Por AI NETO

A arte da comunicação é

altamente democrática por

que se baseia na, capacidade

de raciocinar e de sentir do

indivíduo.

da. •

NÇL profaganda totalitá-

ria não .pode haver um ape

Io ao raciocínio do indiví

duo porque se este racioci

nar deixará de obsorver a

mensagem cujo objetivo fi-

nal é escraviza-lo.
Na propagarrda totalitá

ria não pode haver um ape

lo ao sentimento do indiví

du;'porque todo sentimento

humano quer ser, livre 'in

dividualmente, 'e toda ,te�
tativa para impor-lhe dog�
mas anti-individualistas só

pode tornar ainda mais pes

soal.',
A propaganda tota'litária
_/

apela para os instintos 'mais

baixos do ser humano.

Assim, procura oferecer

pão em vez de Iíberdade,

Elortanõpolís, Quinta- feira, 21 ele Março de 1957

Oo..u.aio�ação .•
,

/

tem contribuido para o de-

rs,envolvimento econôm ico

desta região.
,

O que os industriais gau

chos estão fazendo/ é um

passo bem inténcionado, .que'
merece aplauso.
Porque a grandeza do

Brasil, 'como a dos Estados

Unidos, é o resultado do es

fôrço da iniciativa partícu-
lar.

/ ma guerra.
O

.

csnárío será escrito, er

cooperação, por Charles Spa:
llk ,e ,o romancista sovíétícn
Constantin Simorov.
A enaíor parte das toma

das de vistas será, processa
da na URSS, a qual pelo fa

to, assume uma partícípa
ção maior nas de'iP�,a?l.
Ainda estão para SlOt reso1.

'vido os- detalhes �o!'cernen

'tes ã filmagem e à distribui
ção.

o' OUE PENSAM ...

transformando o' homem
, '

num mero oi-ganismo para

digestão e reprodução.
(Felizmente, os povos. já

descobriram que o sistema

totalitário nem, mesmo pão
é capaz de dar).
Em contraposição à

ria ida propaganda :totali

tária, a arte da comunicação
dernocjiática, tal como é

praticada nos Estados Uni

dos, parte do principio que
o homem não é um mero

organismo para digestão e

reprodução é faz apelo, pre
cisamen te, à dignidade da

pessoa humana, com s�r que

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

.

,
,

Porque não deixar este cuidado aos ,expeciali�tas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine.Hoep�ke, únicos distribuidores

Desânimo, abatímento, mau humor,
palpitações, ansiedade, excitações ner

vosas, dôres de cabeça e outros distúr
bios mais sérios da saúde podem ser

causados pelas inflamações dos impor
tantes órgãos útero-ovarianos.

Quando êstes órgãos não funcionam

normalmente, o génio da mulher alte
ra-se quase sempre, e ela pensa, não
raro, que está sofrendo de muitas do

enças, sem desconfiar, nem se lembrar,
que 00' seus males podem SE,!r prove-,
nientes dé congestões e inflamações
útero-ovarianas.

Em semelhantes casos, uma bôa medicação descongestíonante exer

cerá efeito salutar sôbre todo o 'organismo, e a mulher, 'sentir-se-á
. 7 '. .

outra: reanimada, bem mais disposta e contente com a vida, que lhe

parecia, antes do tratamento, um pesado fardo .

Use Regulador. Gesteira

Regulador Gesteira é o remédio de confiança para tratar �

as congestões e, inflamações dos órgãos útero-ovarianos, que tão

desfavorável repercussão costumam .ter no sistema nerV:oso.-
Comece hoje mesmo

Desânimo
Abatimento

.

.

.

Trate-se

a usai' Regulador Gesteira

possue' umg alma imortal. um fato e aguarda uma rea-

A'·.' I 'o I-In t dtpropria, pa avra c mu- çao. a na ureza es a rea-

nicaç:ão indica' uma rua com I ção depende o novo fato.

mão nos dois sentidos. j' Como já disse em comen-

O industrial que se comu- tário,' aqui no sul do Bra

nica com o povo é, aquele I sil os índustríaís estão ten-
111·

Por ser assim, esta arte que não 'só ao ,povo se dirige tando se comunicar com o

encontra a maior expressão como do povo recebe inf.lu- povo.

eJ1l um país altamente demo ência.: O objetivo desta iniciati

crátíco, os Estados Unidos. Enquanto o chefe totali- va, que tem à frente o Si'.
Nos países totalltârios; tár ío dá ordens, o industri- A. J. Renner, é mostrar co-

corno a Alemanha nazista al democrático apresenta mo a iniciativa particular
ou fi. Rússia so-viética, não --.:_--...;.-------...-,�

há comunicação': há propa- P A R T I ( I PA tÃ O Produção cinema-
ganda.

'

JUflO DOIN VIEIRA fogra'fl"ca franco-�hor dos meios: de CD-
:e:

J1lunicação - a imprensa, DE.TANIR O. VIEIRA I

'tio rádio, a televisão, os li- têm o prazer de I a,Lticipar aos seus parentes e pes- sovle Ica
sôas de suas relações de amizade o nascimento .de seu 19 (UP) F

.

Vros) as escolas, etc. -:- o MOSCOU,�
.

- 01
filho Tulio, em 5 do corrente, na Maternidade "Dr, Car- ,

d Mesta'do totalitário 'deles se assinado um acor o em 0"1-
los Corrêa .

cou, Pelo cineasta francês
serve para auto-propagan- Ploríanõpolís, )). R-957.

Kamenka, para a fiTmagem
"de' a primeira co-produção
soviética e rrancêsa, em 1)0-
menagem à glória dos pilv
tos ea'quadrilha "Norman

die", qUe, combateram na

frente russa'durante a úEi

P'" R T I ( I P A 'C Ã O
�

� '.

���.�.��-��;�: . - �:;��� =���
PEDRO PAULO MACHADO·

:e:

SENHORA

utilização da televisão, no

/sentido da elevação moral e

----�--�. -....,. espiritual- das 'populações.
•. (Sua Santidade clamou de

,'!Instrumento de informa

. ção, de formação e -de trans
"

/

-1" f�rinações :sta força pode-
,soe;:; . elogiosas para �

.

'f' , ,

.

'l-temPQ
'um instrumento de

-, .,
;';__--'- concórdia entre' as na-ções.

_:,.y -endé�Se SO,lio,itando ô papel qW; de-,
Uma sala de jantàr um sempenha a TV no, sentido

quarto de casal e um de de congregar os membros da

.solteiro, Tratar na rua
familia na hora do. descan

so, a da diversão, mostrou-Hermann Blumenau 17, das
a influência profunda' que são Pontificia pata o Cine-9 às 11 horas.'

Por 'sua vez o eminente
jesuíta tão ligado a Comís-

Rio Illle a televisão
Numa recente audiência , to intelectual e cultural dos às -mães, aos doentes e

concedida aos membros da tele-espectadores, 'publico em geral. Como su

Assembléia Ger�'r da União O maximo representante blinhou um grande 'órgão

Europeia de Radiodifusão, o dêsse esfôrço no nosso pais, do pensamento .
universal,

Papa Pio XII, teve exprys· o p. Caetano Vasconcelos, duas figuras têm:' desta o

sões elogiosiosas para a S. J. foi recebido. em audí-
.

particular no campo do rá-

Pode exercer sôbre a.. forma- ma,' o Rádio e a Televisão,.�----.....................-..-.. '

-

, f'a.lou FIa estação "Rádio Va-
ção das novas gerações, Eis .

.

I ticano" e se prepara para
ai porque a sua solicitude se transmitir aos ouvintes ca-

Procurn-se uma casa pa .
manifesta por quantos tra- riocas algumas impressúes

ra 1amíli!1 pequena. balham nesse campo, pro- de sua recente peregrina-
Tratar a Ru'a Silva Jar- curando levar a telà o. fru-

dim 221 ou pelo Telefonf:' to de seu estudo e constante

3149. .declaração' ao,melhoramen-

Partícípam aos seus parentes e pessoas amigas o

nascimento de seu filho José Roberto, ocorrido a 16 do.
corrente na Maternidade "Carrnela nutra".

CASA

ECONOMI'A absoluta:-
Grande CONFORTp

AQUECEDOR

EU�TRICO

1M4��
IMERSÃO e

Cap�idade 30' LITROS

.. Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

.. Játo abundant� na tempe·

ratur� .desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de Oe.

'agem instcntonea, permite o

maio, escalo. de 9roduoções de

TEMPERATURA,

encia privada pOr Sua San dio e da televisão no mun

tidade Pio XII no dia consa- do internacional: Monse

grado a padroeira do Brasil. nhor Fulton Sheen nos 'Es

Nosso Senhora Aparecjda. tados Unidos, e o p. Caeta-

As palavras de estimule e ne Vasconcelos no Brasil.

de parabens ,ao grande ora- Outras nações sulameríca
-dor foram completadas por nas têm convidado o "Padre

um presente altamente aig- da televisão brasileira a dar

nlif icatívo : ()I Santo Padre conferências, a audições so

ofereceu ao p Vasconcelos o bre temas de sua especiali-'
'>

dade,seu t�rçoj abençoando o seu

múltiplo e fecundo ,apostola
do.

ção romana, por ocasião do
retiro, que pregou pe.lo rá
dio nos dias de Carnaval.
Objeto de grandes elogio,s

nos ambiente do Vaticano
são os volumes que sQb o ti
tulo "Palavras de vida", re-
colhemas alocuções. do ;p.
Vasconce�o'S, :endereçadasI' ,

colhem as alocuçõés do p.
aos jovens, aos intelectuail!,

o "PÓ Digestivo De Witt'
�az' desaparecer as perturba<Eõe.�
estom!cais, dôres após as reCel·
'cões, palpitacões, ardores no es

tQmago e azià,logo após a primei
ra dóse, pois o .. PÓ Digestivo Dt
Witt" corrige omál no seu iniéio

gracas á sua formula moderna
.

)

CONFORTO abso'uto�
,Grande ECONOMIA

,AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 ii 1.000 litros,

Fabrica_ no. tlpoe
horizQlItal e verticaL

• Construção 'sólida, sendcs • caixa intetna de COBRE e

r.evestida de material altamente 'ISOL,ANTE (lã de vidrQ)�
• Resistência do tipo tubular, inteiramenté· blindada.
• Controle automático de temper.tura pQt· T�MOSTAT<?

, que' proporCiona grande ECONOMJA.
rF '�.;1I"J')l!'1_.:O;V� __ ,---_

,

-:::::::;.-:...:;;·..;:.:;;_...........I.IIJi.jj;I·_•••.•O.Fiiii.ii:'::ftl!_iIIt;.",'

Firma importante, fabricante e impo-rtadora exclu
!;,iva de· marca nol'teamericana afamadís'sima, -

procura
REPRESENTANTE comprovadamente relacionado com
todas as casas revendedoras do ramo no Estado .. Será
'dada preferência a firma que disponha de viaja�tes pró
r rios., Cartas contendo informações amplas, relação das
representações atnais,. e referências no Rio à Caixa�"""""""'----""""",,,,,,,,,,,,,,,---�........-,,,,,,,I'Post�a.1 TI; 1375 - Rio de if-aneiror-""-_.......-_............_"'"

-_

MAG,ROS E F.RA'COS

I

.i�. �. !ndicado nos casos de fraqueza,
palidez. magreza e. fastio. porque em
sua fórmula entram 'substâncias tais
como Vanadato de sódio. Licitina; Gli�
cerofostatos, pepsina. noz de .cola, etc,.
de açã? pronta e' /eficu nos ·casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
incUcado para homens,. mulheres. 'crian.
ças, sendo, sua fórmula conhecida pelos
grandes m�cticos e está licenciàdo pela
Saude Publica.

----�--------,--------

REP�ESENTA'ÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MODELO STANDARD 7,4 pés

* 4 P R,E C O S
, ,

* 3 GARANTIAS E UMA Só

*4MODELOS

\ QUALIDADE
MO:tni�Lo. DE LUXO 9,5 pés

,\

MODjj,Lo' MASTER 9,7 pés ADQUIRA A' SUA-

.'011'01_a4Ia
EDIFICIO'IPASE

,.10 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARíNil

1. a O REFRIGERADOR éJRIGIDÀIRE

2.1, PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE

•

MODE.LO MASTER 7,9pés

I

PERGUNTE A QUEM TE'M UMA
'f

, Preluizos das géadás na Espanha
CURITIB_5, 20 (UI') - Ten- MADRI, 19 CUP) - o ge- Lunes",

-

do motoristas de praça ini-
_ neralíssímo Francisco F, "O que' se tem chamado

WASHINGTON, 19 (UP) _' cer de Hnuston, apresentou, ciado campanha para novo co dsclarou, hoje, que it's gea crise econômica" não é mais
O 11.0 Congresso Anual de

I
particuIas de-tecidos canre-Í aumento de preço das corri- das 'e as más col�eitas custa- que peouenas dificuldades

Pesquisa FLindámental do 'I rosos, de sêres humanos, ga_l-tal paranasnse estãô cogí, ram à Espanha o equi1valen surgidas na marcha de nosso

Câncer, que .Ol:a.,se realiza linhas e ratos, que, aume:-lta-I das as autoridades da eapí- te a 300 milhõ_es de dólares progresso econômico",' disse
nos �E., l!U" Iícará marcadJ I dos de 30.000 a 150.000 vezes, t�ndo\ �a,go�� de adot�r o ta � em um ano, nao sendo ve�- Franco.
na história dá luta contra a apresentavam pequenas man

' xímetro nos Carros, de alu- dade. que a E.;:panha esteia Uma prova da, fôrça econô

insidiosa enf'el:n:idade Ç��lO I_chas negras de um v�rus. Fri
I
guel._'

"

atravessando uma ,cri�e eco- mica da Espanha, acrescen

uma data .,posltlva. Efet�va- zou o sr. Emochowsgí, ao-ex-I �4t\I."••"•••_",••", nômíea." tou é qde o país pôde scpor

mente, após a notícia da(des-I plicar sua descoberta, que' C d I·b Franco fêz éstas declara' tar uma'Perda de 300.000.000

coberta, pelo dl'
..
D. Burmas-] isso n�o quarta dízsr que fÔS-,' e e a I ra ao ções em uma entrevista con, de dólares - a meta ':e do

ter, de uima vacina que pro-I se o cancsr causado por um! '.
'

d'
cadídà ao corregpond!!nte do valor m�bo das exportaçõeo.

tege os frangos contra a Lin-I vi�us, mas que "o vírus Se enl Impacto a greve "The New York Times", re- anuais da Espanha - no pe

f?matose�, (�ma ,forma par-I contr�va" presente na cena, LONDRES, 19 (U. P.) _ produzida hoje na "Hoja deI rÍodo de um ano.

ticular do �anCel). tornand,o-I do crjms .

., I A libra esterlina foi a prí
o,s �. 000 vezes meno.s susc�-I O dr ..

Emochowskí pre�:n meira vitima da greve dos
tíveís 'de a' contraíram CIo de continuar suas experien 200.000 operários dos es

que Os animais não vaclna-.' elas, injetando agora êsss-ví taleiros que se efetivou a

dos, eis que o dr.' Lson Emo-
I
rus 'em tecido são, para ver i contar de hoje.

chowski, do Hospital de Cân-' ficar se causa câncer.
'

Nos mercados de cambio,
". -..-_,

cedeu a libra meio centa-

Granadel·ros da Ilha vo ao dólar americano, is-
to é, uma das mais graves

C o' n v o -c a ç ã o perdas reg;istradas num. só
. De ordein do Sr. Charles E-dgar Moritz, Presiden- . dia desde a crise de Suez.

te d,'\. S. C. Granadeiros da Ilha, convoco' os senhores I Pode-se. igualmente me

associados da entidade acima referida, para uma ses- dir a fraqueza da libra pelo
são de Assembléia Geral a �ealizar-se no dia 23 do cor-I f�to dê qUe a taxa d<: cam
rente, às 16 horas, na séde do Clube 15 de Outubro, em : bio do franco francês ga-

segun,da convocação, em virtude de na primeira não

ha--j nhou. nOi:amente
f�a:r;lco e

.,ver numero' lega1. mero sobt e o esterlll�. .

Em se tratando de seguftda ,c�vocaçã� deverá �s- ,

. ��--�-������.��������������������������
tar presente à Assembléia, para que a mesma possa fun- i

'

danar, a metade. dos associados quites. Caso a essa

"',hora, não compareça G efetivo exigido pelos estatutos, Iconvocará o Sr. Presidente uma nova sessão para 'meia

liqra mais tarde, .podendo, desta vez, funcionar com qual- !
i '

r

IqUJer numero. ,

I 'A tesouraria estará a disposição dos associados 'em
,

atrazo, até.24 horas antes do início do funcionamento dá I

Assembléia; •

A presente convocação terá a seguinte ordem do
dia:

1) - Discussão e votação do parecer, da Comissão
de Finanças sôbre a prestação de contas do exercício
financeiro findo;

2) _' Discussão e 'votação do relatório a ser apre
sentado pelo .sr Presidente sôbre os trabalhos do ano r

social; I

3) f _ Eleição da nova Diretoria para o exercício
"1957-58 ;

4) _ Posse dos eleitos. /

Florianópolis, 19 de março -de 1957, ,

Manoel B. Feijó
1.0 Secretário

} REPRESENTAÇÕ}i;S PARA SÃO PAULO
, Firma idônea, com referen,cias bancarias, aceita 1'e-

"preseatações para, 2,. Paulo, de produtos industriais e
rr,ateria prima: tecijos, artefatos de tecidos, ferragen'�'

__"'__...",,""""'_........_""""'!_......�.. ,.,.('"<..R;:lç..aàgs, Jatü�injo.§, c.O.u:t!os,. lã,,, et,c... Cal1tas a. BARGEL
LQS, Largo 7 de Setembro,.34-Il.o andar.

Novo processo alcançado ni lula
conlra o câncer

Usarêo taximetro

s. c.
A Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo,

tem o prazer de comunicar ao povo em geral e especial
ment e aos operários, que em reunião realizada ontem,
ficou deliberado que o Préstito Carnavalésco desta Só
ciedade, sairá no dia 1. de maio à noite. Esta delibera
ção visa homenagear a honrada classe dos trabalhadores
de Santa Catarina, que tem contríbuido imensamente
na confecção dos nossos carros carnava'lescos,

Florianópolis, 18 de março de 1957
,

Eurico Hostemo
Presidente

s. C. Tenenles do Diabo
NOTA O' F I C I A L

---,_.- -

..

o IRIANOi,JLO .. FELIZ

, l

,

,A,GO�_VAI-DESCAWC�LGEt;ÇAS

"-

DE F-ÉRIAS
'---.

,lAeA industria de' roupas feitas é uma das princi
pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
Unidos.

A roupa Imperial Extra é prod�to da principal
industria do genero em nosso paiz. ,

Estas famosas roúpas bem feitas, podem ser ad

q:..:iridas facilmente pelo Crediário do Magazine

J

OPORTUNIOADE 'INEDiTKNO BRASIL,
,

� ...
-l �

1l)!Qr�aç6er_no, ' /

/",,, ...

TRANPORfES A�E6s CATARIN�NSE S/A

Retirara as fôrças de emergência
I Unidas se Isr.ael irromper

COPENHAGUE, 20 (UP). - novamente a gu'erra entre o

A Dinamarca apoiará a ati-I Egito é Israel. Essa declara- .'

tude ,da Noruega e retirará I ção foi feLta pelo primeiro
imediatamente de Gaza suas

I
ministro Dinamarques Hall

forças inteúantes da força! sen ém n ta dis' ribuida aOS

Çlas .Nações I j ornais de hÔJ e,
,..

,

'

� __:;za. ._
._�-

REPRESENTANTE
Firma importadora de ferragens e ferramentas em

São Paulo,. procura representante, à base de comissão,
rara orgaruzar suas vendas em FLOR,IANO'POLIS: Exi

I ge-s� conhecimsnto , do ram� � bons contacto� com � fre
guesIa. Respostas para CaIxa Postal 7.384 indicando

_IIontes de referências, se possív�l em São P;u�o. �

I

Ull) pequeno espaço
instalando a famosa

, máquina de fazer
pipocas

Veja só que' coisa fantástica!
Com apenlJ8 Cr$ 1,00 de milho você

pode fazer Cr $ 20,00 de pipocas. E a

freguesia chega expontâneamente, prêsa
pelos olhos ... pélo olfato. Pick-Pock «\
sensacional. Faz pipocas e... lucros.
Otima para bares, -caf'és, confeitarias,
parques, logradouros públicos, etc, Peça
prospectos. 'Vendas a prestações.

Cia. LILLA de MáquiJi�$�; INDÚSTRIA e COMÉRCIO
Fundada em 1918

,

RUA PIRATININGA, 1037 • C.x.. P. 230 _ S. PAULO

,OFICINAS E FUNDiÇÃO EM �UARULHOS. S. PAULO

TEMOSTAMB�M: Torr�dores e moinhos para café.
En�enhos para cana. Maquinas de picar carne paraíndústrías e açougues, Motores elétricos e outrasmi-

�qUinas para fins comerciais, industriai; e a,grir.ol?�

VENDEDOR-PRACISTA -:- COLOCAÇÃO IMEDIATA
Importante organização local necessita de um. É

imprescindível ter bôa letra, apresentação e tarimba
para eventuais viagens. O'tima oportunidade para ele
mente ativo. Cartas do próprio punho €;Om pretenções e
referências para a Caixa deste Jornal, 'Guarda-se sigiló., ,

FOIa,..UiI .w. CaIl. P...oUIO ii
��,�AOSE8RAa .� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REUNE'M· E, EMlLORDlfES
,';a..;

ESCRITORES UUNGIROS
REJEITADA A PROPOSTA VEM CONHECER' O BRA
DA UNIÃO SOVIÉTICA' SIL A PREFEITA DE SAN

JUAN _

Numerosos escritores

húngaros, refugiados' em

Londres, reuniram-se para

festejar a passagem de mais
•

um aniversário da data de

15 \ de março, que lembra G

'niÔVimento Iibertário da

velha nação magiar, enca

beca,do por Lajos Kosuth,
eu; 1848, A reun iãc da ca

pital inglêsa servi li para'
,Jemonstrar que a chama da

.Jiberdade não se extinguiu
.

no ânimo dos patriotas da

Hungria, os quais no exí

lio trabalham pela indepen
dencia do domínio russo.

Estiveram presentes ao

encontro Arthur Koestler,
Paul Tabori, Paul Ignotas,
Nicola.s Krasso, Bertalan
Hatvany, Denis Kovacs,
Zoltan Szabo, Bela Horwath,
Imre Vamos Szabo' Laszo,
Lajos ZilahY e Eva Boros.
Todos profligaram a ati-

.

tude da Rússia ocupando a

Hungria, e prometeram tra

)J:llhar incessantemente no

combate à ditadura que
domi',a e esmaga as liber

cÜI,des individuais na Hun

gria.
'

. "ltJil\1
"Outras .reuniôes se efe
tuarão em Londres, objetj
van do a criação de uma so

ciedade qUe congregue to
dos os escritores húngaros
110 exílio.

Estados Unidos, França e
. Grã-Bretanha rejeitaram a

oroposta de Moscou, feita a

l de fevereiro último, se

gundo a qual só às gran
'des potências em conjunto
competia decidir sôbre o

Iuturo do Oriente Médio.

, Chegará ao Brasil, den
tro' dos próximos días, a

Sra. Felisa Ríncon de Gau
tier, que desde 1946 exerce

as funções de prefeita da
'cidade deSan Juan, capital
do Estado Associado de
Pôrto Rico.
Dona Fela, como é 'mais

O govêrno de Washing- conhecida pelos seus con

'con respondeu aos soviêti- terrãneos, muito tem" tra
cos dizendo que tal suges- balhado no sentido de dar
cão constituia mais uma à cidade sob seu contrõle,
centativa de propaganda, à condições sociais, dignas,
semelhança . de outras já que a recomendam como no

feitas sôbre a segurança távél admínistradora.
européia, a reunificação da A população de Pôrto Ri
Alemanha e a coexistência co vem gozando de consi

pacífica, sendo sobretudo derávei;;' benefícios, tais
hábil manobra destinada a como a extinção da malá
torpedear a Doutrina Eise- ria, a queda do índice de

nhower, votada a saneio- mortalidade por tubérculo
nada justamente para pro- se (80% nos últimos 15

teger e amparar os �países anos), a eliminação das fa-
no Oriente Médio. velas, substituídas por ha-

r bitações confortáveis e hi-
A nota americana lem- giênicas, e sobretudo o pro

bra à União Soviética a gresso do ensino prlmâi-ío,
necessidade de conduzir-se já que 80% da população l
ela própria em conformida-I alfabetizada.de çom a sua proposta, is- Dona Felisa estabeleceu
to é, obedien te aos princí- em San Juan a: coleta de Ii
pios da harmonia e paz, se I xo por meio de caminhão, e

deseja realmente contribuir os. serviços sanitários da
piara Ia 'tranquilfdade no

I
cidade não encontram sími-

Oriente Médio. lares na América Latina.

-//-
PLANO DE SEIS PONTOS

SôBRE A ENERGIA ,

ATôMICA
O deputado norte-ameri

cano Carl T. Durham, de-:
mocrata <da Carolina do

Norte, apresentou um pro
grama de seis pontos, para
acelerar o desenvolvimen
to da energia atômica para
fins pacif icos no mundo in
teiro.
São os seguintes áS ob

jctivos que tem em vista:-
1) Major p,roduçâo dê plu
tônio, ,c_(ll1!)il�iQ.S"",�PJ!X� .a

,

utilização' ,do, �alor, �ra Jie§l-ipsrdiçado na ,produção .de

energia elétrica; -2-1' Cons- I

tituição de avião de pro-
I

pulsão atômica, com data-�
fixada para a conclusão; 3)
Aumento substancial dos
fundos da Comissão d Ener

gia Atômica (AEC), para
pesquisas sôbre reatores e

!trabaühos ,dle! aprimora
menta; 4) Aceleração do

programa nacional de rea

tores, dé forma a permitir
a operação 'de uma varieda
de de geradores eletro-atô
micas em 1961 ou 1962; 5)
Estabelecimento ,de progra
ma de demonstrações d-e
geradores, eletro-atôniicas
no exterior, "o qual ajudará
as nações amigas,

'

permi
tindo a assistência para as

MANILA, 20 (UP) - A car

ga excessiva e um pequeno
ena de '�alculo do piloto, um
cél. da forç'a aer_:ea filipina
estão sendo agora apontadas
cama causas do desastre de

avião em que perdeu a Ivida

o presidente Ramon, A prin
cipio admitia-se a hipótese
de um ato de sabotagem.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
RESOLUÇÃO 4/57

O Conselho da Diretoria,' reunido em '18/3/57,
siderando o pedido de muitos associados,

RESOLVE
1 ° Fica rescindido o contrato' qUe dá exclusividade

para fotografias nas' festividades do Clube ao

Sr. Allan Torres.
20 A exclusividade é concedida a três fotografas

da Capital nas' seguintes condições:
2,) De cada 'festividade fornecer, gratuitamente, ao

Çlube, escolhidas pela' Diretoria, três fotogf'a-
fias. '

con-

b) Exigência da apresentação do cartão ingresso
fornecido pela Secretária.
Solie itação ue exclusividade por' esúito.
Ingresso sem direito a acompanhante.
Os fotografas, em hipotese alguma poderão to-

mar parte na festividade.
�

,.
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- .3 roupa, anatô nlea,
.

pára' o homem mod,erno
É prática ... já estâ pronta Ipara você usar,

.

É econômica ... custa menos, em relação .

"

à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
'e cortada por modelista -de renome.-
Experimente hoje mesmo sua nova

, ro,!pa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque
Imperial Extra não é roupa feita

-- é_roupa bem feita:
• Fabricada com tecidos e' aviamentos d.

.- supe'rior qualidade; pré-encolhidos.
• Corte 100% anatômico, mais confortável

e mais elegante.
• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio. longo e extra·/ongo) e em 32
tamanhos diferentes.

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

TECIDOS E' ARTEFATOS
Rua Prates, 374 • São Paulo

s.A.

Distribuidor exclusivo:
MAGAZINE HOEPCKE

CARLOS HOEPCKE S/A
Santa Catarina

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

._...

ARTURO TOSCANINI
ciou a execução do Prelúdio 1 mesma intenção. anos de idade.
do 4°. ato da Traviata de Um homem que não se" Gom a 'morte de -Tosca

Viqrdi, Oi imenso auditório exibia pára o fascismo ita- I nini,' fintou-se uma era na

ergueu-se como. se fôsse Iiano e para a Aleman& de hístóríã da música, digan
uma só pessoa e prestou, em Hitler, par

.

discordar de I do o romantismo do século
pé, o tributo silencioso ao suas idéias politicas.j'I'os- XIX ao presente. Em nossos

notáve� mús�c�. c.anini estreou no Metropo-I dias de' reproduções' . sonó-
A F'ilarmônica de Nova litan em 1908, regendo a ras, a música de Toscanini •

York, que êle- dirigiu du- sua orquestra até 1915. 'De vive em suas gravações co

rante 10 anos, tocou em se- 26 a 86 conduziu a Filar- mo herança eterna. Seus

g,uidos concertos a: Marcha mônica de Nova York, em discos, verdadeiros, tesou
Fúnebre ,d: Beetho�en.: �m seu período de or.ques�ra, I.ros e preciosidades, ficarão
sua memorra, e a Sinfônica assumindo, em 37, a �dll'e-, para ser 'sempre ouvidos e

da NEC, organizada e man- ção da Sinfônica dãNBC, I admirados por todos 'que re

tida somente para Toscani- que mais tarde passou a se I conhecem o valor de uma"/
ve sempre um interêsse to- .rii, executou a Marcha Fú- denominar "Sinfonia do Ar" grande personalidade musi

Faça uma bandeja dêstes do especial, repercutiu in- nebre do Crepúsculo dos e que regeu pela ,derradei-' ral e de um gênio artístico
saborosos docinhos, fáceis tensamente o seu desapare- Deuses, de Wagner, com a ra vez em 1954, já com 87 sem 1>arelelo. (USIS).
e rápidos de fazer, e ê'les de- cimento. Foi como se to

saparecerão num minuto, -dos se recordassem de seu

apreciados qUe seí-ão por primeiro. êxito mundial, ob-
seus convidados. tido 'no . Teatro Municipal
INGREDIENTES: ao Rio de Janeiro, com ave-

1 xí�ara de manteiga ou nas 19 anos de idade, ,ao

margarina empunhar' pela primeira
1/2 xícara de açucar vez a batuta, em substitui'-
lavo bem -batido ção ao maestro ausente.
2 colheres de chá de bau- Nos Estados Unidos, sua

rilha pátria adotiva; aproprio
3 xícaras de farinha de presidente Eisenhower tra-

trigo peneirada duziu o pesar público, ao

1/2 colher de chá de fer- declarll.r': "Toscanini fala-
mento.em pó va a .linguagem universa'l da

1 pitada de sal. música e a linguagem dos
MANEIRA DE FAZER: homens livres. A música

1 - Bata a manteiga ou q.ue êle criou e o ódio à

Doralice Oliveira, natu-· INSPETORIA DE TRÃN- margarina até formar um tirania que sentia sií:,o par-
tal dêste Estado, de côr I SITO creme e junte o açucaro te do legado qu� nos. dei-

branca, queixou-se à Déle- ATEN'ÇkO'MOTORISTA - 2 - Co'loque' o ovo e os xou."

gacia Regional ,de Polícia, MODIFICAÇÃO DE produtos aromáticos. Prestaram-se as mais va-

que foi espancada e insul- TRÂNSITO 3 - Peneire a farinha, o riadas homenagens à me-

tada por seu visinho de ne- A Rua Alvaro de Carva- fermento e o sal e c010que mona. do grande regente.
me Pedro Reinaldõ. lho, entre Felipe Schmidt e na mistura cremosa. Os programas de rádio e

_I/- Ten�nte SHveira, passa 4,- Divida a massa em
.

televisão durante semanas

Acha-se recolhido ao xa- agora a ser (lois sentidos. três partes e passe cada uma foram' :dedicados a Tosca

drês, Francisco de Souza, Vivaldo Frenner; quei- 'delas em geléia. Corte em llllll e às suas gravações
residente em . Saco dos Li- xau-se a Inspetoria de diversas fatias. recordadas como tributo ao

mões.
. � '_ ...-:J Trânsito, que foi atrope1al" 5 - Coloque os docinhos grande músico desapare-

_//- do ,pelo auto,móvél de chapa em forminhas untadas e as- cido.

De ordem do sub-delega- nO 8-03-38, de propriedade se em fôrno moderado du- No' Metropolitan, onde
do de Saco dos Limões, do Coronel Ganzo e que. rante 10 minutos ali' até fi- Toscanini �streou nos Es

acha-se detido João Ve,loso; éra dirigido pelo menor·' carem dourados. Esfrie. Re- tados Un,idos, o seu geren
com 42 anos de idade, ·resi- Edson Dibernar.di, com 17 ceita para aproximadamen- I te-geral Ruelolf Bing diri-

dente no mesmo sub-distri- anos. te 60 docinhos.
'

giu-se ao públi.cq antes da
to.. � �. � Dia 13 do corrente veri- (APLA) encenação ·de uma ópera

_//_ ficou-se . no entrocamen:to programada e anunciou que
Por praticar ,desordens, das ruas Almirante Alvim, O ESTADO a orquestra, em sua home-

foram presos Zilda Freitas Ferreira Lira e Largo Ben- nagem, iria tocar um tre-
da Silveira e Lucy Luiz jamim Constant, um aci- () mais antigo diário de cho' de uma das �br�s favo-
"'pedro, ambo's Idesta Capi- dente com os veiculas de Santa CatariDl.\. ritas ,de Toscanini. E quan-

r, chapa :_ 98 .e 23:0('),20. Leia e assl�e, ·do ,D.imHri Mitropo.tüos, ini-,

".

é)
d)
e)

Vieira da Rosà
Presidente

�ti···,,··�, .' f

CONVOCA'ÇÃO
.

.

De ordem do Sr. Presidente, convoco os senhores
membros da Ala Moça do Partido Social Democrático,
para uma sessão plenária a realizar-se dia 22, sexta

íeíra, às vinte e uma horas em sua séde, sita à rua Ar

cipreste Paiva nO 5.

Donremy Magalhães de Freitas
Secretário Geral

AÇUCARÊrro de célculc DOCiNHOS DE

pesquisas e aprimoramen
tos, e um mercado externo

para os fabricantes nacio
n81S de equipamentos; 6)
Legislação sôbre indeniza
ção, para cobrir os aC\lden-
_tes com reatores.

. '

Arturo Toscanini, o ho
mem que ,foi Um verdadeiro
símbolo da música, morreu
durante o sono, sereno co

mo serenamente. regia as

suas orquestras, pouco an

tes de completar 90 anos' de
idade. Uma vida inteira de
dicada à glória: dos sons.

Em todo o mundo, mi
lhões de pessoas que Tosca
nini havia alegrado cOIJl o

-seu talento, choravam a

sua morte. No Brasil, onde
.

a sua carreira vitoriosa te-

A Seixas Netto
(Ao Oscar L. Silva)

Filósofo do numero' imaginário,
tenta a eq'tação do Universo;
poeta, de cons.tantes faz seu vel;so-;
músico, pauta em contraponto vário.
Geómetra feliz do ilimitado
con'Segue traçar o raio do finito.
mircando um, centro no ind�terminado.
Do espaço e do tempo, vidente afortunado

acomI!_anha o envelhecer da 'luz ião abandonado;
,<;egue' em extase irreal sempre atento
o cansaço e a exaustão do movimento.'
E, no pulsar do todo sideral
faz a confissão fi1osofal:
As estrêlas? Que fado bem diverso!
Tel'ras longiquas? Mitó?
S}o as lagrimas de dor do Infinito,

. e�correndo na face' d-o Universo!

2.0 - O COSMOGôNICO c O N T A D O R (A) _

I Presisa-se de um (a ( com
horário comercial. Tratar à

I Rua 14 de Julho 220 no pe-

i dado da tarde.
.

IN
ASCIMENTOS

'

Carlos Braga, filho de "

Agenor Braga' e Benta Sil
va.

()Java Joaquim Godinho
/\

Filho, fi.Jho de Olavo ,Joa-
.

quim Godinho e Laurita Go
dinho.
Renato Bardiq Meirélles,

filho ,de Umbelino José de
Meirélles e Zita Maria Bar
dia Meirélles.
FALECIMENTOS
N e r o c i.... Mar,cilio' da

Cunhà; filho de Or,lando
Marcilio aa Cunha e Eva
Maria da Cunha.
Waldemar Gründel

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

A seleção e_escolha dos tecidos com as inúm�ras
fibras sinteticas E naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente �specia�izade. As l'3upas Im
perial Extra. gozam do previlégió' de possuir entre.
os r.esponsaveis pela sua cQnfe:!ção, algum dos maio-
res tecnicos (li') palz.

.

':�
FORD 1950

Vende-se, motor - pin
tura - lataria eD)' estado
de nova.'

Tratar a Rua Conselhei.
----------------- - -----

CLUBE SOROPTIMISTA DE FLORIANóPOLIS

CONVITE
O Clube Soi'optimista de Florianópo'lis, tem a honra

de convidar as autori,dades civis -e militares, eclesiasti
eas e o povo em geral, para assistirem a festa qe sua

diplomação pela representante da Federação Americana,
a realizar-se, dia 23, às 20 horas, no Teatro Alvaro de
Darv.alho .

p.._•••_._...._._._._._._.;.._•••••••_.......

CASA
Procurfi-se úma casa pa·

ra fll.mílis pequena.
Ti'atar a Rua Silva Jar

dim 221 ou pelo Telefon�
3149.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ARussiaAconselhaO PresidenteNasser
Londres, 20 (UP) - Diplomatas dafnações de traz da cortina de ferro, revelaram hoje, que a -Rússia aconselh ou o presidente Nas-

,

ser do Egilo, a n'ão Impedir a passa gem de navios israelenses, pelo cana I'de Suez.

Aprorado / Plano Pilôto

primeiro administrativo, e r tro de equilibrio da cidade ond estarão separados os

segundo em função do prí. e' da para esta de um l.rdo ! tráfegos de veiculos e dos

msíro, com as caracteristí- e para o parque, de outro! pedestres.
cás de uma cidade que Vi'VE Todos os aspectos negativai I SETORES
para a administraçs.o Cr de uma cidade "comum, que Em seu trabalho, o sr. Lú-
um país. lhe tiram a eficiência 11(1 cio Costa procurou colocai

A Praça dos Três Poderes trabalho, foram sxclu'[dos I todos os, setôrss da ativi.:la·
(Executivo Legislativo e Ju . pelo arquiteto Lúcio Costa, de de maneira funcional um

c1:iciárip) é o próprio cen- do Plano Pilôto d·e BrasHia,' o mal�, perto possivel df],_ ou-

os centros, de maneira que
8 próprio, Plano Pilôto, em
conjunto, é facilmente com,
preendido.
0- projeto localiza a P ..::c.

ça dos Três Poderes, Espla
nada dos Ministérios, C"te
"dral, Setor Cultural, Centro
de Di,versões, Setor d,� Ban
cos e Escritórios, S8i;')�' Co
mercial, Hotéis Torre de E/
rnlssora (Rádio e TV), Se.
tor Esportivo, PraÇa Muni
cípal, Quartéis, Armazéns �

Pequenas Indústrias, Esta
ção Ferroviárb, Cidade tr.u.
versítáría, Embaix�tdas, Se·
tal' Rssldenclal, Casas Inàl
víduais, Horticultura, Flori.
cultura e Pomares, J'ar dim
Botânico, Jardim Zoológico,
Clube de Golf, EsLtção Ro.
doviária, Iatch Clube, Re�i
dêncías, Sociedade Hipíca
Feiras e Circos, Aeropôrto 6

Cemitério.

tomaram parte no jUlgamen'l em 31 de janeiro, de 1961, clusões da Comissão julga
_

RIO, 20 (V,A,) - A:c?nclu, aos arquit�tos Willi<,�m ��l-J. dor� .rtrata, �nte�, de tudo! o
sao �� que o Plano :PIloto de

I
ford (!n:gles), André SII'!I{! espírito do século, r,;' simples

Braeília, de autoria do ar (frances) eStamo Papada- e funcional ,e dá caracte-
quiteto �ú,cio Costa, _é sim ki (norte-âmericano), que rístLca, não' a uma cidade
plss e rácíl de ser compre to do Plano Pilôto. ..-

qualquer, mas a uma capí-
endido, como, por exemplo I ESPIR.TO DO SÉCULO tal federal' de um país co
.o de Pompéia e o de Paris de '

O projeto do arquiteto Lú.! mo o Brasil. A cidade se (le.
Luiz XV, e o uníco feito pa-.' cio Co.sta, segundo as con senvolve sôbre dois eiX05 fi
ra caracterizar uma capit.,'

I
.

,

federal, foi revelada, ontem
pela Comissão Julgadora do.
Concurso para a e'Scolh:t co I

Plano Pílôto da Nova Capi I
tal, na exposição do -rnbalho I

vencedor realizada no :1I.fi-1mstérío da Educação. IO sr. Israel Pinheiro, Pre"
sídente da Companhia ur_1banízadora da Nova CapItal
na presença da reportagem ( O R E' 't dAS I'

-:

�i�e�c'(j�n���o��i�ma;tS'\1 ausas I a eprovaçao _. ncon ra a . ,o uçao
��'��� ��s��i����k���tic�:l�- RIO, 20 (V,A_) - O haí- xíssímo ,e sobretudo ]asti- tos - declarou o s·r: Pedro [am seguir, rracassam ncs, centem�nte, foi realmente

mável indica de aprovação Calmon, magnífíco reitor da ses exames preannbularps pequeno o número de can.

oDserva.do nos recentes yes- UniversÍdade do Brasil. exatamente porque estuda didatos aprovados nas uí ..

tíbulares, prendem-sé, a meu A primeira causa -- disse ram mal, não tem o ad.equa versas Faculdades por oca,

,

ver, a três razões insuficien. é removível, mediante e me- do estímulo 'e teimam em a- sião do último concurso,

cia do. curso medio crise do lhoria do ensino secundá prender o que na l'ealidadf Na Escola Nacional de En,

vocações para o curso supe- rio, A segunda é de origezn não Os interessa. gsnharta, por 'exúlnp1.o-, de

rio).' e, finalmente, lotação e, natureza mais complexa, Daí os desajustamentos, a- 1014 candidatos ínscrítos

limitada nas escolas, o que Numerosos jovens que não inapetencias e os Insucessos passarem 213, ou seja, .lpe-

impede o aproveitamento d� têm gosto nem propensões de' que. são ,vít:mas na :dad€l nas 20 por cento, Tal indí.

maior numero de candída para as carreiras que dese em que todas' as energias ce foi �,eg.uido de perto em

_____________,______________________ do homem estão a mercê I quase todas as FacuLúac:es,

F
" d E' .Jt> •

t G t
- da sua vontade de triunfal, Em declaração .::3 .Iiroto

)0 rça5 o - xerc I, O Para aran I r �:r�e��:��t�i�i�ad�a:�a: f:: [��: ��q:�::!10es�:�����ii����:
, "

S
nnlmente, está na depen foram unãnimes em afirmar

.

aS E Ie -Iç ol'lltle5 em al'lltlo Pau I p dêncía de .melhores recursos ·1U� urge à necessidade Cc

que permitam a ampliação uma imediata ref,)JD\;i'-t..
das atuais escolas ou a cri 'base no ensino méji�), que

RIO 20 (V A_) - O PAR_' Adhemar de Barros, sr. Prestes Maia. pital do Estado de S. Paulo '

TIDO' sociai frogressistót O requerimen�o conta dE; Textualmente diz o pedi·l a 2� de março próximo! o ação de novas. compreende o gínaslo e c

por íntermédío do seu dele. sete laudas datIlo�rafada� ','
do do .p�P:. Formn}dn�lo, �'I Part�do- SOClal ProgreSSls�8 - Por tal d'esaju.,tament.o científico. I

rgado junto ao T,S,E" reque fundalJUenta o pedJdo ,em ai; .' gora, IdentIC·a denyncla soo c?nfla:e espera que o Egre· em grande parte s,ão os paii - E' raríssimo ve-se um

r,eu, 'ontem, garantia de for núncias contra a a�ividad,; b_re, ameaças. �o ilv�e '�xe� g.1O TrIbunal manje garan, e não o Estado Os rer.ponsá aluno recem-saido do eurH

.ça f,ederalpara Q pleito d8 que o gover,nador Jamo Qua. I
C,lCto do sUfr-agl,o e a propn,!l _tlr pela ,fo. rça fedel,'al o pIei b d

t d d d I t 1 1 t v,eis, pois esquecem o' orr cintífico ser aprova o_nos
capital de São Paulo, em qUE' 'dros estaria exercend,o em, llsU'ra 'e hon�s I li: e o p elo

.

o mu.mclpa pau IS a, pSF.a
eoncorre sllu cand�dat(), sr favor de um dos candldaw3 I to que se vaI realIZHi' na ca- lJ:?1pedlr que pos,sa�ll ter � senso aO pensar no future vestib\l_lares. Se ele afie SE

xIto OS pIanos CrIllllnOSOS ú� dos filhos, fazendo :OS se, preparar um ou, dois anos

o, E '5C' aAnd 'I IO doS' e.Jl>Cu IO �:' t����',n��O�at�� :!tar��Ul� guir uma carreira para a antes, dificilmente 6���'- O.

tado eleitoral iseht,') de frau qual nunca tiveram eles' a CAUSAS DA REPR . ,,1'\ .

dcs' que Pérmita ao cancllda· menor vocação "7" acrscen - o-acúmulo de materi:l�

"E� E�l lMI�1l f.�,·�.. I'E--.��;��..",WltW�Jl�),:t:r" M'��T'E�I" ·�;��oa�!�lr��:��raov��� tou ;E�e����ed�� c;���n. �p���:�:�to:os t�:��o��!�)
"",�,

A_ Conforme revelamos rc- allla" o regime de turno'
i1l '" rioso povo paulistarw".� ,�!' ,.(1'-"" . na; ,escolas são algumas da)

Relato de ISOTT� CAMPERINI

PARTO SfM DOR'
causas- da deficiência apon

___
IV 'tada .

pelo prof,essor Fari?

UMe O R A ç Ã O ' A P A IX O N ADO' 'de Froes, da Faculdade Na·
,

cienal de Filosofia, OURO 20 (U P ), .

h' d IL
.

, Bolivia, . '.

ROMA - Conto' aqui a i�toria a mu ILer que repre- ,
ENCONTRADA A SOI..UÇÃO

Realizaram-se hoje, nego

sentou, nesta altura, () principal papel no processo Wilma Mon- (MÉTODO PSICO-PROFILÁT_ICO) Interessando-se pelo p ',1
ta cidade, Os funerais dos

D C I blema o ministro da Educp,- .

I. ,.

t I
-

d . "b e a vora'gem qUf' A equipe de obstetras da Maternidade r. ar os 19 passageiros e tnpu an_

tesl, umcamen e para esc arecer o mun O �o r . �

LINZ ção nomepU uma comissiicl
Corrêa Di·s, WALMOR ZOMER GARCIA; ZULMAR tes, mortos no choqu:! rlo

observeu Wilma. NEVES E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das para tratar do assunto, :-')1.1
um avião do Lloytl AéreO

Quando, com o decorrer dos debates, tomei conhe�imen- lless5as interessadas que dará início _no dia 6 de Abril a orientação do professD: boli'viano com uma nlO'nt:t-

P. vindouro, ao CURSO PREPARAToRIO DO PARTO To�az Rocha Lagoa, fol
nha. Ent.re as vítimas figu_

to da história da vida da- aristocrata romana Anna Maria Caglio, c'rl'ad'a a "Comissão, Coorde
SEM DôR. ram os consules holandes e

convencí-me cada-vez mais de que há estranhas coisas na vida As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril, nadora da Refórma do E'r,
Sue'co .em Ouro.

f
'

f 't 'qual'squer dos ,oino" que, após prolonga r'l o:;

humana. E mais: Wilma nem sequer sabia o que ia azer quan- podendo ás mesmas serem e� as com �
,

médicos acima citados. estudos, ,elaborou um amc JERUSALEM, 20 (U.P.) --

do foi pela primeirá vêz ao castelo de Capocotta. . Sómente poderão ser mati'iculadas, gesta�tes à par- projeto, ora em Pod('�' d, O navio Queeri orf Sheb3

Aindà me soa aos ouvidos o sussurro quase gritante da 'til' do fina,l do 60 mês (ultima semana), ou, inicio do Comissão de EducaçãJ e 0ul
que agora teve seu nome da�

"O C N 70 mês. tura da Camara, ond,o e pro do para P�ndora, partiu 110-
assistência ao clamar: "Aí está ela .. , Alí. isne e-

_� -::-::=-:-::-:::--- posta uma reform3 .:l') b3,St 1 je novamente do porto da

gro". Tento descrevê-la, à antiga amiga do marquês Ugo Montàg· _. 15 MIL TONELADAS DE TRIGO no ensino secundárj�. , .1 Ellat, para tentar a. tr.'lves.
d S B h I "t h- ranha na Um dos pontos pi.'melpal' sia do golfo de Akaba: O

na e an art o omeu, es e .omem que, como umaa,
(Cont. da l.a pa-g.) I com a.s instruções·que forem b Ih' trate /,

do tra a o, e o que' c; cargueiro, havia zarpado já
teia perdia tantas mulheres e raparigas.

'

l.paráJgrafo 2.°, inciso 3 ds baixadas ,pelo Ministério da
da criação de um curSa pre- no 'domit:l'go, mas pouco de·, '

'

"

O SENTIMENTO DA SOLI- lei 2.145, de 29 de dezembro Agricultura. 'b :t:
DA-O de 1953, decreta: Artigo 4.° - A importân paratório para vest.. le 'lre'l pois voltou, por motivos ain-

O "Cisne N.egro" passou mesmo adiante de mim t d s a Faculd'de" e -

I 'd...

Artigo 1.0 _ Fica o Banco cia atribuida por êste decre· lem O as' '- v da nao bem e'sc areCl os.

quandO pela primeira vêz se dirigiu para o lugar das tes- do Brasil autorizado a fazer to ao financiamento do pla- que poderá sr feito )unta LONDRES, Gran Breta-
temunhl;ts, Cl1egou .. ,me o aroma. dum forte ,e preci:oso Ouvimos a história duma

por conta do fundo de m�_r no de construção de silos e mente com o ulti.�n') ano nha, 20 (U.P.) _ d,eclarou
perfume. Esta mulher é bera com os seus lon�os cabe- vida confessada pela própria denização e de. recuperaçao armaze'ns s·e'ra' entr'egue 'O,e· 'd t t' "ur

'

, que o candl 'a o es lver � hoje que está disposta a a-

Ios ,dum n.egr'" azulado, tal ,c·omo a __plumagem dum cisn,' mulher que a vhveu, Hoube- da )avoura nacIOnal, aO qual 1'0 Banco do Brasil ao Minis- .

t'b'
.

v .., t d I d 1 sando. O pre-ves I Ul<!'� - e ceitar um "sistema" para
.

negro, qlue lhe chegavam aos ombros, Quando' fala, in- mos. m�is tarde que Anna '��sa�d::ns�br:;:x�: �!mS�i_ tério da Agric�lt,u�a parc7- como e ehamado :- mulld
uso do cana! de suez, na ba

clina a cabeça Para trás e então o Sêu cabelo ondeia I
Mana e,screveu as suaS me-

ais cobradas nos termos da.' l�da!D,ente, a cnteno do MI-
auxiliará o' candidato par'l. se dos "seis principais" apro

.como uma bandeira, Os ·olhos grandes', negros e chame- �órias e,. diante, dest� .es- quela lei, o adiantamento da msteno d� Fa�enda, e, �egUl:, asse;guntr-Ihe o êxito ": vados pe,lo Egito, lio ano

J'antes, dl'S'l'mulavam o seu brl'lho ·l'nt.enso s,emicerran- tranha, p.ersona.hdad'e_ aVIda importância não ·excedente a do as reaIs dIsponIbIlIdades t
�

- O $ 50 O 00000 ( 'h do Tesouro NaCIOnal concurso a que se subm�"�" passado, durante a reunião
do'-se, E a bo·ca expressl'va de' .dentes bl'ancos e fortes de morbldas

_

dlstraçoes, te- r 0,0 O, , qUl.D en-
.

"

, ..

.. tos milhões de cruzeiros), a Artigo 5.0 - O Mmlsteno

Ch
.

t a da ONU.
parecia desejar morder. O nariz é direito e bonilto, e a mos a se?�aç�o d.e �star antr fim de ser aplicada pelo Mi- da Agricultura firmará Oil GeOU-Se con r

,
LONDRES, 20 (U.P.) - o

fronte espaçosa-, Delgada, sem ser magra, 'Os seus movi- uma especle de gemo. do m.a, nistério da Agricultura ,no' acordos que se tornarem ne-
I d I d 1 d A d govêrno britânico anuncicu

,"""entos te·m algo de felino, A voz é grave e vela.da ll}as Sim, e a eve ser lmpe I a financiamento do p ano e cessários para a exe,eução do OS n es"u

'h d t
-

d 'I oficialmente' que está di811o'�
,a'e

'

ou'bl·tO altera-Se e emite uma nota mais alta especial- por un: estran o po e�,
d

cons ruçoes .

e SI os e arma' plano em apreço. I
'"

, . 'd t . Olhar para esta, alma e c- zén� :?J?- �ntecipação à dis- Ártigo 6. _ As contas de LA PAZ, '20 (U,P.) O to a libertar o arcebiFopn_
mente quando demonstra afilo, E de1ve ser ar en e, ex-

,
.

'

b' pomblll�ades dos" fiundos ap'll'caça-o dos l'eCUI'SOS a qu.' avião boUviano que estava Makarios, atualmente de:>
. ,

'
.

1 bruçar-nos ,sobre um a Ismo, _ w

traordinário o seu, ?dlÜ pelo, homem que amou e pe o

e a mim, a melhor amiga de que. serao _ 'espec�fl,ca_ment€ se l\efere êsse decreto serão desaparecido chocou-�e ,c�m- terrado na ilha seykelles:, !lC

qual se sente ludnblada e tralda,
t d 't m pa e destmado,s,� reahzaçao to- prestadas ao Tribunal de tra um cume da cordIlheIra,

O I d' ob con-
. Wilma, u o IS -o e 'l' -

tal do refendo plano �1 ontem. Assim informou, es- o�ano nICO, s a

Pr. condêssa de Caglio parece des,conhecer 'O que e o
'

,
.

. Contas ,pelo Ministério da
ta tarde o· "Loyd Ae·r.eo BoJ,'J'- diçao de qUe o prelado eXO'� ..

cia impossível. Se um ,eSCrl- A t' 2 o A l'
-

pudor e todos os que ouvimos as sua,s declarações fica-· r 19O ,'';_ ap ICaçao Agricultura nos têrmos ela
VI'ano" de acordo com notí- te publi�amente os ciprif)t,üs

·tor fizes�e um romance sô- d ., q e f I' l'
- , . . ,

,mos confrangidos e arrepiados. Será mesmo que há coi-
d

.
OS recursos.. u se re el'e 'egls açao em vIgor, encaml' cias mandadas pela missão a cessar a violência' antibri-

bre �'�udo qlle dI'ante e nos o artl'go anterl'or obedece-a' nhando espectl'voS proces' t' t d C
sas assim?! Gomo é possível que 'uma mulhcr dêste meio v

., '. , os r -

que par lU por errá, � 0-
tânica naquela ilha do Me-

.e de tal categoria desnude desta forma a sua' alma?! contou o "Cisne Negro", to- à prévia aprovação pelo sr sos par 'intermédio do Minis_ 'Chabamba, e pode localIzar I)
• A. à

'

, . ' dos diriamOS que era eXIl- presLdente da República dOI tério da Fazend?-. aparelho sinistrado em zona dIterraneo, Fal·ando â-

Na vel'dade, ela contmuou lmpasslVel com as suas ex-
A

.

'm ossível Q'le planos técnicos elaborado.s Artigü 7,0 _ O Ministério praticamente inacessivel. Se.. mara dos comuns,' o miUls�
traordinárias declarações sôbre o que se passava neS- gero 'e ?OlSa 1_ P '�pelo

.

Ministério da Agricul· da Agricultura baixará as :gundo as informações, é total tro das conias, .,1'.. Allan-
)

,_' tal's cOIsas nao eram reaiS, t
'

" , 'd de v-I'dao A b 'do vi"
sas reumoes em que ela mesma tomava parte, . ' ura. instruções que, no âmbito a per a' ,,01', �

Lannox Boyd declarou qU1e.

. ,

t I da ,vida e que era romance
A t' 3 o A 1 d ·t·, ". javam 19 pessoas. O local do '

Esta mulher nova, bela, dlstmta, con�essou fa os, demais. 'Mas tudo é verdade. r Igo. .
- exp ora a 'sua compe enCla, se ii·

a,cidente com o avião DC-3 é '0 govêrno britânico pl'etpn,
t t 1 d h a am e ça-o de °l'los e armaze-ns a se Zerem nec·eSsárl·as.' I t b' 1<com a voz, um an o Ve � a, qu.e nos orronz r no

Afl'na:l, a VI'da .escreve roman"
.

.

.

a 114 km. ao nordeste de Co.,. de solici ar ao arce ISpO !úD._
rem' construidos poderá ser Artlgo 8,° - O presentllentanto fOI sereliamente que afIrmou' ,

I chabamba. A trrugedia foi a- karl'os quP faça uma d,ecla-
� _ ,. ces muito smgu ares, aos f.eita por associações de clas decreto entrará em vigor ia

�

eSse homem fêz de ml'n Sou a obra con ,- h por veAz s a I' tribuida a forte cerração na raca-o pu'bll'c,a em favOl', . ,
. -

quaIS nao c ega e ,
s,e ou cooperativas de produ, tiata da sua publicação, re· zona da cord,ilheira dos An- -

_ , • ,

fantasia dum 'Edga,v l?,ôe! tores, mediant.e taxa de re vog,aàas ,as eJisposi'ções em d.es 0. de nos, íltirnoS' dias l,ces,saçaQ .

da iVI01enCl&
(Continua na 2.a Ílag.) 'f, tl'ibuiçáo de conformidaae contrário. tem sido permanente,. '. pa.rte do EQKA, '

.

;/ .

'.

LIMA, 20 (U,P.) - E' in-
tensa a expectativa em

tôrno do jôgO desta noite
no qual medirão fôrças as

equipes de football Argnn-

Flerfanôpolts, Quinta- feira, 21 de Março de 1957

tina e Uruguai:
Hamilton, Ilhas Bermu

das, 20 (U.P.) - Chegou às

dez horas de .hoje o avtão

que traz o prtmetrn mlnís-,

tro da 9_rã-Bl'étanli!l, snr

Harold Maemíllan, para sua

conferência com

dent.e Eisenhower.
o prfesi-

PORT SAID, 20 (U,P.) -

Assinalando a rápida, re-

cuper·ação do c8.nal de �u",z
a administração pgípcia a,

nunciou que a partir Oe

hoje, o canal estará �berto

à passagem de navios cté'
duas mil toneladas, Apenas
ontem havia' sido autoriza
do o trânsito dos: .barcos até
mil toneladas, pela impor
tante via marítimo\.

, .

,
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