
1���_W���������W'�����-���I��I'Elei�ões em SãoPaulo
l -' .' i I : s. PAULO, 22 (U.P.) _' Encerrou-se ontem a propagan- i
� '�".'

"

' � \ ! da.eleitoral para o pleito municipal de am�nhã, �a c�pital ban iC�-«����'I: �rru�.O�r.Ad�mu�&IT�re�wumn�umapu :•

RIO, 22 (V. A.) 7'" O mi-
"

Cr$ 57.770.221,00, corres- 1,�.90a. 693,150, Idem de' mar- 320.,000.000.,00; ;DOS mJses \.'
,

, , ,.' , ,

niStro da Fazenda autorizou pondent., à arrecadação de I çú de 1956, e, c-s de julho, agôstó, setembr? e_: seata no Pacaemhú, as últimas horas da tarde, enquanto que c :
(J Banc.o do Brasil a coloca); I janeiro de 1956, do imposto 1. 000; 000.000,00, correspon outubro do corrente ano, à 1 : snr. Prestes Maia fazia' um comício na praça Roosevelt e o snr. :
à dispúsição do Ban�o Na-; único sôbre energia el�tri., d�nte.àa�recadaçãodosadi- razão �eCr$120.000.00{tOO\, ',' f"

, • b bi d -L
"

O co- 'I.de,na,l do Desenvolvimento I ea; Cl1$ 79?685.390,O!), Idem clonais sobre. o .Impôsto de por'mes c-s 480.000.000.00, e Pedro Horta pro ena u� conucio no su ur 10 a apa. s. _

l�cor:ôm�co as seguintes im'I' de fevereiro de 1956; QrS Ren�af devendo ser paga do e nos meses de nove�bro, e i làboradores e cartazes. pixadores de paredes" entretanto, ainda _Iportanclas: "'j
seguinte mod?: e� me�f.s ��ze�bro do corrente �no, 1.1 estiveram em atividades até às sete horas de hoje exatamente

" "de março, abril, maio e ju- a razao de Cr$ 100.000.060,00:., •

'

, ',,:
"

DAG MARCA CONFER�NCIA COM NASSER J nhn do corrente ano, ,à ra- por mês,
'_ Cr$

,
! I quarenta e oito horas antes do momento em que começara o :

,

"

,

,..,
' _ ,zão deA Cr$ 80.000.000,00, 200.00p.000,00 _Total Cr$, I,: pleito para escôlha do govêrno da maior cidade brasileira. .:

CAIRO, 22 (U,P,) -- o 8__ 1 Hammarskjold esta procu- por mes _ Cr$ 1.000.000.000,00. .. .. ! .

cretário geral das nacõe , U,' rando convencer Os egípclos ",

E R' . -'T O' S
-

nidas, snr, Dag Hdmm:lr"k,: de que não devem {'nviar

-.N A� O' H' IA'·' E N X, 'jold, marcou para hoje 2, tropas ao corredor ctt' Gaza
.tarde nova conrerênci.t CU1.1 ligara, para evitar novos con Io presidente Nasser, depois Il itos, embora. admita, que ....

" ,

dé encontrar-s s hoje Pela tem o -díreíto legal de fa RIO, 22 (V,A.) _;_ A propó. vêrno estarill- infestando o, 'prestação de serviços "pro,
manhã mais uma vez com o ze-lo.' sito da notícia ontem divul Quadros do Funcionalísmo labore".
ministro do exterior egípcio gada segundo a qual o Go com a criação de urna' nova ,-;- "Mas isso" prosseguiu,
------- -.-'_ -_' --_ -, _

/
-,

categoria de sorvidores (sor não 'constítut emprêgo 1.-
ANO XLIV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE .SANTA CATARINA...,.. N.o 13.013 a denominação de "adjudi' qualquer natureza" Não liga

cados"), o sr. João _Guilhel.:' qualquer relação de emprê·
me de Aragão, dir,etór, gera\ so entre Estado e,-a pessoa
d� DASP, falando 'à' repor que tais serviços presta.
tagern contestou-a com ve

"emencia, afirmando: "f

I
_ "Não há tal absoluta.

mente, Não é de hoje que e

I xíste no Serviço Público o

_ Diretor: RUBENS DE A. RAMOS - Gerente: _ DOMINGOS F. DE- AQUINOI qUése chama de adjudica.

GOIANIA, 22 (U.P.) _,... RIO, 22 (v.Â.�') -:- 'Não, d�'l tornou esta poderosa moeda

I
ferta, A safra vai nos Per

govêrno de Goiás determl. vemos um SÓ dólar a pai» do mercado inter�acional mítíndo o essen<:.ial para i

nau a viagem imediata d' nenhum" _ afirmou onterr : mais acessível, pois do seu nosso consumo, nao obstan
um dos diretórés do depar-a categoricamente o mínístr I equivalente de 87 cruaaíro..

'

te o obstáculo 'em que ain
,Nova Iorque, 22 (U. P.).' bt-onze, suspensa por uma sidade de Nova Iorque e o menta de assistêncla, aos Alkmim "Temos nossas co' I' desceu para 64 e 65 cruzsí. 'I da se constitui o problema
_ O almirante Ernani do I corrente, com o selo uníver- .n orne do embaixador Amaral municípios de Pires do Rio tas tôdas saldadas, - acres ros. E isto graças a uma po- d? trans�orte. Centudo, es

Amaral Peixoto, -embaixa- 3itário- quatro corredores' Peixoto. "

I
Santa Cruz' e Orízona, utim cantou. "Temos até algu. lítica de austeridade, onde! ta, o .governo empenhado t

dor do Brasil nos Estados
I
e uma tocha simbólica do' Além da esposa do embai� de fazerem, um lavantamen- mas disponibilidades em di só há importação do eSSen, com decisão, na solução

Unidos, foi condecorado, ho- ! estudo enclinada por um dís
I
xador, sra, Alzira Vargas to dos prejuízos causados pr . visas, Llisponibilidaldes que .cíal, Isto, significa' uma va também dêste problema, e

je, com a medallla da Univel'
'

Uco "Prestare et Praestare" do Amaral Peixoto, comp�. las enchentes, Isso perm :t�, edão sendo aplicadas c1 \ lcrização sensível do cru�ei apesar de tôdas as dificul·

sida�e de hova I�rque, du-I (p�rsisbir e superar) -'- tem' receram autoridades e im- l:á ao govêrno organizar m�. Plano de Desenvolvimento ró, Valorização q1Je deve 'l dades, podemos/ter tudo a

ran te um almoço em ,sua ho-
j
no lado reverso uma repro-' portantes figuras da socie- lhor -() auxílio às populações visando o aprimorament;) ,acentuar, graças à pi:oduçãr quilo 'que precisamos, medi,

menagem no salão Vand'er-, dução da frente da Univer-' dade newiorq.u_ina. I atingidas. d:;>;5; riquezas da ,economia nacional, que se f'az qas maü ante a nosso própria, produ
bilt da Univel'si,dade. I, "

-

br3.sileii·a. A redução do dó· volumosas, u,2stà safra, err ção. E isto é tambem, Um[l
O pl'esidC!nte Carrol V. A PRIMEIRA 'CARTA Adqul·rl·da uma reproduca-o .da' de lar de- primeira categoria todos Os quadrantes do p�'t3 forma de estabilidade d3.

Newson foI quem condeco-l '

, • .

em '57 p::Jr cento; do d� Se ., Estamos, assim, caminhan moeda n03 mercs..dos intér

�':i�O o ;::�'e�,:�����eCi!l�:Sti� II (olombõ sôb�e a desc'Oberta da América � �_e �2 por cento, et", do para o equilíbriO da o _n_oil_"_' _

'por seus relevante's serviços WASHINGTON, 22 (U.P.). berta' do Novo Mundo. çã'o jas leis do século XI1, Segu'l"u para a Ar'a'bl·a Sa'u,clla' , D E M I TI DO
el, �'ealiz�çõC's como leader I �

-

, O documento e um presen- publicada na Espanha em \II BUENOS. AIRES, 22 'U,Pl,
mIlItar, dIplomata e por seus A biblioteca da União Pan te do dr. Carlos Sanz Lope,' 1555 e um dos primeiros' lj, BEIRUT, 22(U,P.) _

S:'-I
Chamoun, O objetivo

'

d:.i _ O P.residente Arambu�'t\
trabalhos em prol, da copti- Américann. acaba de adqui� .diretôr-gtral dos arquivos a vros impresSos 'no ,Mé�.dco guitl hc.�e ."p�r._!t �a &�biH v.iagem é €:ooJ.>d:_rrar' fi poli demitr.� o Coronel Fl'l!'ellti
huada amizaclé entre o po�o rir uma �'eprodução ,d,a; p'ri biblíótecas Qa Espanha, Es lI.m �rfttado. �sq'tll� �,V'1t.J)11�, �liçl�ai.��v�itil3).f!ff�ao t1ç_�.J�b�sr;t e�árabe;_�,r� mr-'P"i�cio.n-e";d'() 'carg,,...à-e·"Pi.
brasileiro e os Estados Un.i- : ta Wrime.ira &:i�ti'd.e-riol{)m- 'lário Mexiê� �spa'll.hõ1' r,éi ·Saúd, o .presidente da Ré! Ilação às doutri�as de Eise,' retor' dos 'EstabeleciIr:ento..:
� r:nei'ra carta de Cri'Stóvã'\ .

� os. bo é dirigida a Se�l correSPO)1 pUblicad� 'em 1571. pública L!banel)a Camillf nhower. Penais. A ffi1'!dida foi a'Jota
A medalha circular, de , Colombo, descrevendo sua,'

dente, don Luiz de Santa"}, da 'como uma puni,çã.) pela,�

pé'rdido no Pacífico avião com' 61 ge�azendo a descrição ti:)

m, '! ,8 ..H ! � H H' r ��s,gape::ni:�: ;�t�re�:���e,,�eque é hoje a República Do' Rio GaUegos. ,o der.rtLo' d!'7

Pessoas a bordo minicana e Cuba,
.

Colomb, : qUe Piccione se ::-ecus::A.l \),

relata que ficou surprêso ar i adotar- aS medidas de sei'P

Tóquio, 22 (U.P.) - Vasta operação dr encontrar indígenas amá'..:ew _', I rança determinadas pd I

'b .c. • " ••

d'
' , d "tenta mil 'e de belo aspecto, muito di

,.. . A • I mini'stro da Justiça. Per Cl1 .. �usca 1/01 InICIa a, numa area e OI RIO, 22 (V. A.) _ O pe- :trarlO, fOI construido sobre novas que atravessam VIgas
I 1 d f t do M'nl"�e"'"

d d d P 'f' ferentes do, "monstros se'!!, .

d d b t d d' I .. i tro a o, on es ..:S" �

quilômetros qua ra os o oceano aCl ICO cabeça" que existiam' na r�g? e esa a_men o o. e l-

I fundações
do tipo d�, tubu- mestras. A caixa dágua , rio do Exterior diSSÜ'l·élf.)

I flClO da Avemda Preslden- � A •

I
I,'

. '

para localizar o aV,ião de transporte mi itar imaginação populãr, na E.;;,
t V d' f' laçoes que tem profundlda, iO'ualmente tem trincas e es- ,

que ÔS tribunaIS argi'ntmc�
e argas ou. e unClOnao' '"

I'
norte-americano, desaparecido com, 67 pes

' panha. Segundo êsse pri- Ambulatório Central do IA. de de 21 metros e se assen. tá vasando. Os tubos de dles- l
ainda estão. colh2nd� .

i!!fc.l'

a' meiro relatório, :l boa imo
PC (desocupado às pressas' tam sobre terreno firme carga dágua em 1950, fo-' n:ações sôbre os fUgltlvO_S: a

soas-a bordo. Entretanto, tremendas, on ag. pressão era recíproca pois à
anteon1tem apôs um novó i atravessando'o terr,eno are. fIm de preparar U!':1 '2clldo

tangidas pelo vento que sopra quase CO� a vista de Colombo e seus estrondo e' apar'ecimento deI. '

Td
ram guilhotinadas com um .formal de extradição cio;;,

companheiros os, índios ex-
'

'. 1 noso e pouco. so' I o.
deslocamento do pré,dio. I e mo'sI'nt'enSI'dade de' furacão, dificultam grandc- novas rachaduras,), _fOI re. , m ,s .'

f "
clamaram: "Olhém esses ho- velado, ontem, pela fisioRo·1 Nos dois últimos dias, as ENTRE SI-T-I

...

ANTES_.,_
............--_........_"""'---

mente o trabalho. O avião "stratos erius en- mens vindos do céu.,.", '. I'
'

, mIa grave, com que os enge- r'a,chadur'as pr' og red1'r' a m
'

d 'Ih d J A bibli'oteca da União Pan t dcontrava-se ha apenas uzentas t:nI as o a- nheií'os do Departamen o' e I· .' ...

Lula vl·olenta "",,2 mortos e 10·' ferll,dos,Americana contém uma sé. Edificações da l?DF, Ol.de- ,

mmü>, estando o edlfIC'lO 111

pão, procedente dos ;EE UU, quando CQlpuni- rie de v()lumes, raros entre mar Lemos (técnico em fun-I, 'clinad'o em diagonal par� a
II

' 1
. ,

d' MARIANA, 22 (V.A')'
COU sua posição pe a li tima veli. OS quais uma primeIra e 1, ,dações) e Nilo ,Gomes de' direita e para a-frente, apre, ,

Verificou-s,e nas proximida,

11101111"""'1111111111111'111'111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'"111"1111IIIIIIJlJlJI"mmlnJlnn�lII" Matos, ouviram o relato fe,i- ",sentando um..

'

afastamento t I

!lIl11ll11ll1f!1mlmN!I""nlll:ollllllllllt"'�'a's' e Anatações. Ii: 1;;g���;::o::::��: ��i,:::p�::',!i�t ,��:�'. �::::��n:\�:���;:l:���
,

=.
h d d ram duas pessoas, enquantc-

t d o'�o'a�os oficiosos COll- Vencem porque cárecedora.'5movlmentos e rac íl. uras o
·No_'sl'bsolo do prédio exis-� O sr. governad'or do Es a um os· L,O , " = ,. h'

. ,

que dez outras ficaram feEi
� do determinou "nota do ga fessadamente ,compostos na de p!anej,amento tet'áªpr�alO h: seis �anos. -

d tem rachaduras· antigas (em das, duás das quais grave
§ binete'� para 'manifestaJ Imprensa Oficial do Esta- niss,o motivo, para sentir,s'n§ . :0, Ir;.açao,.ou nao� a

progress�o)'
•

e �âcha-duras
:::

h
.

do _ re,partl'ça-o que "demo- desonrado? ' 5_ teXlsten,Cl-a .. �d,?ell.gO Imme,n� seu ' profundo recon eCI· , -

= , . '

cr'a.tl'camente" ,ce'nsura' no'.- Se o Procurador Géál,dD§ ,e e as pro�l enClas _:1�Je ue,

� menta pelos 111umerOs, e rei J -

'd t d
' �

,-

sas encom'enda', l·n,dustriai,o. República escreve, em, pare,ê_ verão ser a. o .a' as, s.o ser�o§ tera'dos test'emunhos de, a �,
d

.

bl h
.

-

Se o sr.' governador 'o' 'C,er que um documento assi-ª torna as pu Icas oJe, apos
� prêço e solidariedade, qu_o ' , -

d t'
.

�,-_: vem' recebendo de todos o sentiu ferido com aS nossa:> nado pelo sr. J9rge Lacerd3§ proce �rtem. os. eC�lcos d,a,

-

"d" marg m a r trl'ço-es clrEuma VIS ona mInUCIosa o
:=

t
' .

d 'crl'tl'cas às suas afirmaçoe< a e es -

� se ores soCIaiS e as mal:: ,

" t' tE edificio com a presença -do
,�diferentes correntes parti relativas à execução orça- ordem.moral -- que emo,� Engenheiro-Perito da PaU-

_.� dárias, em face de publica mentária de 1956, a 'cuIP� com ISSO, se condenamos;. J 'M
.

d A d"
,

.

t ? 5Cla, ase ana' e zeve o,

"5= ça-o com que o prl'ncipal Ól' não nos cabe. Os númel'o.s tambem essa asslUa ura. = "
d' 'd d,

'

5 Ja preven o a neceSSI a e

e gão oposicionista pretender que citou,' em discurso d�
.

O que deveria, ofend:!Jê de isolamento. de grande
§ ferir a honrada pessoa de prestação de contas, ná':> gravemen,te o

. .got'lernadOlªparte da Avenida Presiden"
ê Chefe do ExecutL'o catari conferem com o's, da contabi- era _essa "1�10rallsslma danç:ê te Vargas, pois não se ten;
ª nense." lidade oficial!

' dos cartorIos. O que' ,�e�� ª noçã,o da medida do recaI
ª Se ,s. exa. foi enganado 011 ria afetar-n�e a senslb�.� que (movimento) do prédio
ª Francamente não atina se o balanço geral é falso _' dade' em obrIgarem'..no a di �do Banco Delamare, que Sl:l-

� mos com que -diabo disso se o ,caso L.do govêrno e !;lã::J minuir os balancetes dO@ria a causa principal de um
" .

d
' � tesouro, para esconder q: .

I d b
'

�li ra aquilO. a epos!çao. ::passlVe esa. amen.o.

§, E, pór meio de embargo J Se s. exa. não pode reS. Banco privilegiada com 0'
� declaratórios, aquí 'estamos ponder pedidos de informa depósitos. i O edificio do Banco De·

� a pedir publicidade para iV
.

ção da Assembléia, como o' Tais anotações, por evi i lamare foi construido sôbre

� mánifestagões que tão pro, que lhe foram feitos há trê! dente, são de molde a feriIi bases do tipo "radier" (fll,!'
gfundo reconhecimento. des, meses é natural qUe se dn o ilustre goverinador. Mas,§;uante), próprias para terre

� pertaran'l.: Nossas críticas'" 01' ta ofendido por essa impos a feri-lo por ,elas' mesmas <I nos m.oles, e já deveda ter
,

� Charges, na realidade, aiti.· sibilidade, que é '�e mau ca, não po,rque as lembl'emos,i completado o s�u periodo de

ª da não alCançaram a viru rater para o seu govêrno. que o mal é delas e não nos.§ recalgut;, previsto para 10
-

' 51nos.- Aconte,ce no entanto,ª lência, por exemplo, das in,. soo - ' , ':\
ª júrias e calúnias atiradas

,
Se S. exa., através da cri O que parece IrrISOrIo é oi que o prédio àinda se movi·

� ao Presidente da Repúbhcé tica severa, mas' construtiva protesto contra unia alfine � me!lt.!l. e,. gu� .é. pior, rápi-
-

seu Mini,stro da Justiçá e
.

,da óposiçao,� obselva que :1, tada partido de quem' não�dame'l'lte, eausandp preocu· morte·d'o,menol' encontrava-

:dOf' nos.sos )ídées, ex- suas "l'ealizacões" no s&l5l:' tem ligado faconaçps de paI ª pações; aos el'l,g-en,heiros. se partido há'cêI:ca .de sei,s
,'tlá.'Estado, por da energia'elétricfli nào'_c�n, mo e meio,:, "�, ci pl'�dio do IAPe, aó con' dias.

IH���iilmii,�.iim_lii.iii1íiiimiliiIimii��iiiii.miiJiiiliiíimiitiiiiiii;.iiiiiiitlh_"ulm"llllI!iíiiiii�illllli,m.mnmtl'lluIIIU"UlI.u':il
.

cos médicos ou jurídiCOS pa _ E' assim _ finalizou o

gosl na base de consulta o' sr. João Guilherme de Ar"

receita no prímairo caso,:);, gão _ que, por sinal, esÍ3-_
em razão de feito no segun mos no momentos examinan
do. Ainda assim; porém, ( do alguns casas de adj udíca

presidente da Repúhlíca. ção, que, segundo informa

coi'n o escrúpulo e o rigor qu é! ções chegadas a .êste Depar.
Vem imprimindo a adminis, tamento 'Se teriám prccassi

tração d,
e pessoal no Servi

I
do à revelia daquela autori

co Público, f,ez depender qual aaçâo, em desacordo, por

quer ato de 'adjudicação M tanto, com a referida Cir

sua prévia autorização"., eular",

Por exemplo, a adjudica
ção tem o�orrid6 no país no',
casos d3, prestação de serv,

Juvenal Ferreira., propl';r.
táriQ da FaZEnda Palm:t:J1
de há muito mantinha l'ix!'.

com seu vizinho Manr:el dr

Castro Maia, proprietàri,) Cl',

Fazenda ,da Varzea, �mba.l

neste município, P0r que"

tões de limites de terrf!.s [l.

gora, Juvenal ,em �C)mpanltl.J
de nOVe PeSsoas, entre ia

miliates e agregadOS; levan
tav,a a ·cerca divi�ól'l.1 chu

duas p'ropriedades, Surgiu
então, Manoel de Castn

Maia, acompanhado de seis

filhos, tres sobrinhos E' 'Jm

empregadp, iniciando via,
Ilento conflito, no qual os

'contendores usaram rc volve

res, :enxadas e fal!aS, F,��

mais propriamente uma lu

ta corpo a corpo. lt"'inda n

refrega, haviam f�Lido,:; de

par'te a parte. Dois deles

quando transportado3 pa!'a

mente.

V A';I ',S. E R
ENQUADRADO

RIO, 22 (V. A.) .:_ "VOU i
ontem ,divulgada por um ma

mandar estudar as .provi tutino carioca. Apesa-r da
dências disciplinares ql.le o 'insistência do reporteI', o'

'case "requer"', declarou à re· general Lott nada mais quis
portagem o general Henri- dizer sôbre: o assunto, con
que Teixeira "Lott, ministro siderart,do o caso objeto de'

da Guerra" ao ser ouvido sô� simples enquadramento nos'

bre a "carta aberta", que· regulamentos mili-ta(res .. 'A

lhe foi ·dirigida pelo general carta, divulgada ontem nl!

da reserva Ivano Gomes, é imprensli ,de opos'ição matu-
• --_ tina e vespertina, f.ez Re!j-'

trições à pósição do general
Lott nos acontecimentos de
senrrolados 24 de agosto d'e
1954 e 11 de novembro de
1955..

ELETROCUTADO
SALVADOR, 22 (U. P.)

Ouvido ,pela reportagem
associada, o general Ivano
Gomes � recusou-se a fazer

qualquer comentario a fazer
mesmo a deixar-se fotogra-'
ia' aleg n.do que tudo uan

-t�' �desejava' :declarar já. Q
fjze{'a 'a,txávéz 'clo documen

divulgado.

a cidade, a 'fim dll r�';eb�
rem mecj.icamentoH, morre·

ramo Outros dois, Vini::iuJ

Ferreira, com sete 'balas nr

sorpo e Geraldo Patrocínio
da Costa, foram inti!rnados

na Santa Casa de Ouro:> Frê

to, em estado grave. Além

desses' há outros feriào�,
cujos nomes não se sabe ao

certo. O delegado region�.. l
Geraldo Lobo' Pereira foi ín-

- Sendo colhido por fio

elétrico, petrdeu a vida,' a
.) ,

"caminho ,do Prdnto Socorro,
o menor de 11 anos de ida

de, Washington Freita's de
"

"

Oliveira. ,O 'fio causador da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

d �csandal'IO ��§IÁ�s··i:a:i��Of!::;bi.qd:: ::,v?� r.:._1NEM AIS Um"a Vergonha.·..O
.

ecu o
- sr. Antonio Orlê durante muitos anos na � ft,

-- s r. Euclides Jorge da Guarnição !iesta Capital.
Cunha A extinta era descendeu- C' INE S

-

O Jose
(Co,nJ;.. da sa pá,'r.) 12.0 -- QÚ]!; O DIRETOn, as di'v'ersas admini:traçõ:s

(Cont. da sa pag.) _ sr. Aloísio Soares d A 1: ,De f��o! resido em Araqua ?!'- ESOOLA É EXEMPLO e. não. por apaixonados poli,e /te de tradicional família de ri, e, díáríamentj, a caminho r�PICO DA ADMINISTRA·. I twos. l!_llersos no lamaçal da
O "Cisne Preto" assumira .Olíveira Blumenau. Dotada �c 'ra- / As 3 - 7Y2 -- 9Yzhs. n��e vae me buscar pela ma ç1\.

A .'. . pod.ndao. .
.

aos nossos olhos o aspecto
- sr. José Dutra ras virtudes e grande per- A história - de uma mu- nha, meio dia leva.ms par, .

A resposta deste I�el_ll, da-

I
SI o falso profeta que, na

_ sr. Manoel Félix Car- sonalidade era admirada lher que andava pelas ruas o almoce e a tarde depol' na apa encher paginas e presente resposta só me dI'
.

duma deusa víngatíva, mas
doso, alto funcionário da por seus familiares cerno sem destino.. . acossada garagem na Escoia. Esta dis' mais páginas. I):1:as não vou rendí das calúnias, mas qÜ1 .

numa 'voz neutra ela clamou
F' . ta 3 quilômetros da cidade razê.lo porque ocupo um car I em outra opertunídade Po·

_

bem alta na sala: "Não pre
Irma Carlos Hoepck; SIA. gTande pianista. por todos!... Não há mal algum que pe go técnico e como tal, não derei tornai' públíco fatos da

tendo vingar-me, tudo me é
- menina Odete Baião Chorando sua morte, di!! Yvonne SANSON la manhã, quando � veículr quero me' envolver em po administraçã-o anterior deli

.índírerente . agora, Ínas êle
da Costa, filhinha do sr. xa além do: viuva, os se- Frank VILLARD _;_ Fran- vem buscar, leve o l'cite Vil. lêmicas, po�íticas. O [ulga- ta Escola, com dccumentaçãj
Homero Natividad'e da Cos- guintes filhos Moema, casa- çoise ROSY em : ra minha ramãía, Como A menta e reíto pelo propri> em meu poder. -

perdeu-me e traíu-me! Ar-
ta e de sua exma, espôsa d. da com ó sr. Alfeu Tolenti- WANDA A PECADORA raqua.ri não é do tamanho d( rJVO quecalmaments vae es-

minhas declarações de:vé�n Joana .Baião' da Costa Ex-'
São Pau�'o;, �ão custa entre· _:;,belecend8, w<?..paI:alelo entr�_ _.,..._,.._�O!O !..����, M,,?'r,':.ir'n

t't
.

t d 1
no de Souza Jnr.; Marilia, Extra l , .. Extra!... gar o leIte a alguns ami:2'.].·

Fil' a
.cons 1 UU' raças e uz na es

_ sra. Dotflia Albaní casada c m F d
.

tra ! d'-curidão do pacadc!" " ' o o sr. re erI- ... , que me pe Iram. o rornscí
.

- dr. Hélio Milton Pe- co Baumgarten : Maria cu. Abre o Programa r. menta de tão precioso alírner t10-G · an aQuando a \)ondêssa, depois -
.

reíra ra com 'o 'Dr. Hugo, Wen- O CARNAVAL EM FLO- to. Opreço, nao e ouro, ma�' • •.
destas sensacionais declara- SI'm C $ 7 l·t

.

� sta. Rosa Maria Lehn. dt M' Pld RIANo'POLIS r ;0.0 por r 1'0.

çôes, abandonou a saia do trl genar ; ajor au 'OI, ' o 6.0 - QUE AOS SABADO� ,
' .

bunal, as Pessoa, comprimi
kull Exercito (Paraquedísta) ; Reportagem Especial! - E DOMINGOS VOU A PRAIA Embora não tenha lidado cruas guerras, andei 1011
- sta. Nadir Barreto Tenente Murilo (J'á faleci- Os Préstitos! ... Os Bai- CO MESBELTAS SEREIAS ges terras.am.se em volta dela e eu vi
- sra. Maria de Lour do), da Aenonautica ; Te- les ! ... etc. etc, Estive na praia da Barrz

nos 'SeUS olhos um estranhe d S 1 (12 K )
1

-

T' f t
,des Wagner Caldeira de nente 'I'alrna, Ida Arma- Preços: 13,00 - 6,50. ou.

h
ms, ,. uma vez

c arao, riun o, ou es ava um Andrada � .

.

I
da. Censura até 18 anos.

com mm a família, atan-
camente satisfeitã com a dendo a conselho médico.

FALECIMENTO Sí o falso profeta, cada vensensação provocada? DONA PAULA ALTEN- No jazigo 'da família, no I' iIf'J que coloca sua senhora num
"A Mulher do Século" chu- B'URro BRASI

. ..- II
.

h d'U L Cemitério S. João Batista, �. carro, ac a qua con u� um.;
maram-lhe 03 jo���listas 1'0 l�a Capital da República, foi dado sepultamento ao

- I • -- seraía, nã-o,deve tornar pú- ,

mano Ma u nao compreep f 1 blíco êsse pensamento, por,e S. se. _

areceu a 16 deste, vítima seu corpo, com grande As 4Y2 - 7Yz -- 9%hs. que fica feio, conforme nô.i
�Q s'e co� esta. deslgnaçao. é!e pertinaz molestia, a, acompanhamento.

.

A história de um homem ensina-a iábuh da coruja.
eles queriam dizer que ela exma, senhora dona Paula I Ao CeI. Brasil e a seus cuja vida era uma longa (' 7.0 - QUE ATÉ EM MA
provocara o maior escânda A ltenburg Brasil, esposa

I filho�, no8'SO pezar. I arrojada aventura! -.: FRA FO IVI-STO' AI CAMI

I d t
. , NHONETE.o

:

o nosso empoo --- ----;-�-'-- ... - -"":------ Kirk DOUGLAS - Els�
_ Estive em Mafr::t, atenden-INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS MARTINELLI ·em: do a cl.amado urgente de

DE FLORI A-N
.

POLIS
.'� Vai uma pr0'fessôra à CESPE e indaga de uma. da�1{ O A UM PASSO DA MORTE um mano ádoentad'Ü:, atua �

AULAS' E INGL�S funcionárias:D ....
- Cinemascope promotor em Itaiópolis. Mas I

MATRíCULA: de 25 a 30' ,do corrente Extra! ... Extra!. ... Ex- necessitava ir aquela cidadl - A senhora quer fazer-me o favor de informar o

LOCAL: RUA FELIPE SCHM-IDT, 2 10 andar tra!.... sôbre a cómpra de ta:cos d, total dos meus pontos, para ef.eito de promoção?
mad3ira para esta Escola R d f

. ,.

INíCIO DAS AULAS: primeira quinzena de abril Apre o Programa: forro palllista. Assim' send( e�po:n e a unClonarIa cespeana:
MENSALIDADES: O CARNAVAL EM FLO� não estive a passeio.. -A senhora ainda é do tempo em qUe se conta1vam
a) _ Turmas comuns: RIANóPOLIS 8.0 - QUE COM DINHEI pontos para promoção?

principiantes ,..... Cr$ 300,00 Reportagem Especial. _ RO PÚBLICO FIZ UMA PE

intermediários Cr$ 400,00 O C d- O C QUENA CRIAÇã-'O DE VA

} ) T
.

. . . . . . . . . . . . . . S 01' oes... sarros.,. CASo
J - urmas espécuds e As Escolas de Saniba .. , Este falso profeta que ist. E o impossível acontece 'mesmo. NãCl foi nem em.

alunos'adiantados , Cr$ 500,00 Os Bai-les, " , escreveu, que apresente pro Tijuca� nem Hn Itajai" nem em Blurnenau nem em R!o
HORÁRIO DAS TURMAS: dás 9 às. 10; das 10 às Preços: 18,00 __ 10,00. ,,:as desta sua. asser:_tiva, O,

I
do Sul, nem _em CamQoriu, nem em Lajes. Foi no in te

.

11; das 17 às 18; das Censura até 14 anos. ltIVros da Escolla .estao'dabd�r rior de Indaial:' enco:ntrei um sujeito aue ainda acredi-
20' 21 d 21' 22 os para qua quer CI, a aJ ti" I ' . = .as e as as bem ou mal inbencionado ava. . . ne eS. . . E verdade! AcredIta '.'1, sIm!!!
horas.

111' :1 ;p ��:[' que poderá verificar sí hou
OBS. - -As mensalidades serão. co�radas adian,t�-

��\�!, !>]� ve aquisição de vaca.s leitei·
damente, sendo que a primeIra, por oca.SIao --:-- - _

- raso
,

da' matrícula,
/

As __ Shs. As que pos.suo, sãO' de mi- i

Yvonne SANSON-
nha propriedade particular Ioriundas de Bom Jardim .- I

e Frank -VILLARD - Fran- N/E. do Sr. . Gasparino da'
coise ROSAY em: Amaral Velho. � I.

WANDA A PEGADORA Diz 0_ adági�, que na �1CD • -------------

E t·, E t, , E 1 de_ladra0 todo mundo e h ,.x I a ... , X I a ... ,

X-I
drao. . ','era! .'. . 9.0 - QUE ALUGO O TRA

Abi.·e o Programa: TOR EM TROCA DE RA'
O CARNAVAL EM FLO. QãO. I

em
1 Outra mentira deslalVada

{ _

. RIAt'JÓP;OL S'. , de quem não bem caracter
Reportagem especIal so-, e usa o anonimato para,pe�'�

bre o que foi o Reinado de turbar a opinião, públIca E

Momo nesta Capital! I· 'o:' socêgo individual de quem

Preços: 12 00 - 6 00. trabalha.
.

.-
" ., I Ma, o papel aceIta tudo f

Censpra ate 18 anos,
I este falso profeta pagará pe
I las· suas calúnias. .

Até esta data não cedí (

trator para qUem quer qu
fôsse; os doys qUe a Escol�

-

I possue,
são patrimônios d'3

E:::eo:la, .e não pertencem a(
.

1) - AO RUGIR nA I Fomento Agrícola.
METRALHA - Edmond i Este órgão é que têm tra.

O'BRIEN - Joan LESLIE. I tores para empréstir�o para

2) _ INVESTIDA DE:·'o fomento da 'produ�ao.
.

.

Os. nossos, �ao unIcamente
. BARBAROS - Guy MADI- para serviços interno,s e pJ.
SON - 'Frank LOWEJOY. ra os futuros alunos. Só po
. 3) � O FILHO DO ZOR- deria cêder o trator num ca

RO � 50 e 60 Epis. so excepcionàl, ,quando .J

. .
falso profeta aqUI apareces"Preços ,. 10,00 - 5,00. se; ai hareveria neces'sidadr

As - Shs. da troca por ração, para pa
1) - Brett KING e Bar- dermos alimentá-lo de acôr

bara LAWRENCE em' do ,com a última técnica da

,JESSE JAMES CONTRA ração balanceada.
OS DALTONS

10.0 - QUE TENHO SOCIE
DADE CO MO PREFEITO
LOCAL E O APOIO DO .DE·
SAVERGONHADO SENADOF
CARLOS GOMES.
O prefeito d'e Araquarí, é

um homem de senso patrió�
tico, e, muito nôs têm auxi
liado! nesta Repartição Fede
ra1. E' um homem de bem es .

timaao pelo povo, reeleit<
para o Executivo Munieipal
o que vem demonstrar o o3lt.
conceíto que ,tlesfruta junte
aos municípios.
E' meu amigo partícular

e, sí o fato de sermos ami
g_os, impliCa em sermos só
cios, eu sou sócio de muit8
gente no Estadol .
Quanto ao Senador Cal'

los Gome,s, é ele o patronr
desta. Escol:;1. Com sua. açã(
efici'ente no Senad-o, canse·

guiu a verba para tão im 3 - 1\ industrialização do trigo nas zonas d·e pro-
portante obra.

.

dução, com a moagem aí executada, constituirá, jun-
de Gabriel Esteve em visita recente. tamente com a densa rêde de armazéns e silos, o re-.mente aqui, verificou Ó an

mate à pro,teção e valorização deo..sa' atit;;idade de ml'-damento dos_serwiços e dei -

xou patentead'o o s'eu entu- lhges de brasileiro's patriotas.
siasmo. --000--

-

O adjetiVO çle desavel'gonh� .

4 -- Um país imensamente rico em ferro, man-
do, .::ó poderá ser dito e es'

crito pelo falso profeta, qUQ ganês, diamantes, será sempre pobre e dependente si

é
.

um .irresponsável naquib tiver de importar o pão que comem seus filhos.
qu'e pensa, diz e escreve. --'000--,

11.0 - QUE EXISTE Ul"l 5 - Silos e armazéns' como estão send'o, construi-MANIFESTO DE 500. ASSI-

NATURAS. dos às centenas, transportes rápidos como se empe-
Sí'Ü falso profeta quizer· vir !lha �o! Presidente Jus'celino Kubistschek, moinhos ins-

.encabeçar um manifesto Ades talados nas zonas pro'duttqs, como pensam O'S téc-
sa natureza, poderá faze�io nicas, para evitar que 70% da pr�dução seja jndus-
pois é comum angariar assi
naturas numa folha de papel trializada no Distrito Federal e depois l',etol'ne a'Ü:s cen-

riormente fazoer um cabeça tros do ·consumo, real apôio financeiro áos que se em-

lho ,com redação ,oposta. penham na "batalha do trigo", é a chave do Proble-
Quem �erve para enche!

m,a. Nesse sen ido, trabalham o Ministro Mário Me-
.' � .páginas ode Jornais '9om calú, _

'

_ Q '. ,
•

nios, é capaz tambem de lu. ,)yneghettl e seu �st!cldo-mall)l sob a chefIa do.

dibriar'o povo inocente. <i,- e' zeloso Dr. Dael Pire$

Em casa dos Montesi est'i�

\

'declaraçõe � provocaram m8._

rosmo e desgôsto. Os vi;:inho�
murmuravam e nirguém d?
família ,se atrevia· a saír a
rua. Os Montesi enm apon
tados a dedo.

Angelo Giulialni, ,ex-noive
de Wilma, pediu que o tran:�
ferissem para Potenza, uma

igno'rada cidade do sul da

'Itálifl. Fiquei sendo dos pau
cos que ainda procura'vam a

família de
_
Wilma, por isso

êIes se agarravam 'a mim'

'principalmente a Mãe, q'�H�
me dizia; "Menina, tu tam
bém não acreditas nesta la

Sindicato aos OperáriOS Wavais
Carpinteiros Navais do fistado

.

, de ,SáBIa Catarina,

ma? Tu, que conheceste Wil

ma, vai ao tribunal e apre·
senta-te como testemunha
dizoe que riada disto pode ser

verdade ... "

Fun,dado em 2-1-1954
Federação Nacional dos Trabalhadores
Transportes Marítimos -e Fluvia,.is

ho-je. o tenho e sinto-o a'1·
_ EDITAL DE cONydcAÇÃO

gustlamente, . ..

I
- Faço saber aos .que o presente virem ou dêle ti-

A téstemunha Bisaccia fui verem conhecimento qúe, no dia 31 de março de 1957
ameaçada de morte -fala às 9.00 horas na Séde Provisória a Rua Pedro Soares N°
NõÍ depois nisso - e também 15 sprão realizadas neste Sindicato as eleições para a es
Annoa Maria teve de fugir pa co'lhn do'Delega'do-Eleitor desta entidade que oportuna
ra .um mosteiro quando Mu nente participará da eleição para o Conselho Fiscal -do
to a mencionou nos seus ar .l1stituto. de Aposentadoria e Pensões dos· Marítimos fi
tigos. Tal como o "Cisne Nf!. can,do aberto o prazo de oito (8) dias consecutivos, a

g'ro" eu temo S'er envenenada :011Íar do dia �eguinte à d.ata .da P publicação dêste
,como ela '.0' estêve para ser 3DITAL, para INSCRIÇÃO dos candidatos na Secreta
com, champanhe qUé lhe de. tia, de acôrcfo com Q; ,disposto no art 50, § IOda Porta
ram e por isso escreveu d ria nO DNPS -·3.948, de fevereiro de 1957.
Ugo: - A insérição Idos candidatos ·será requerid:a ao

"Estive mal durante dois Presidente dê'ste Sin.diçato, em petição nos têrmos do
dia.s, julguei que ia mor, modêlo aprovado pela citada portaria e que se encontra
rer ...

"
I à disposição dos interessados na Secretaria 'desta enti
aade, firmada pesoalm'ente pelo candidato e, entregue em

tres (3) viàs contra recibo, devendo 'ser instruida com os

3egtli'ntes documen tns:
.

a) dedaração do próprio punho, com letra e firma
reconheci dá' por tabelião, de que não incorre e�
qualquer das causas legais de inegilibilida'de,
previstas no TíTULO V da Consolidação das
Leis do Trabalho.

.

Mas eu não queria ser te Fíliado à
ten1unha, tinha mêdo e ainda

As - 4hs.

Mas o Marquês não mos·

trou esta carta ao Tribun�J

preferiu guardá-la.
Causou grande sensaçã0

quando a l;õndêssa Cag]lu
mandou .entregar o seu' "tes

tamento" ao Presidente dr. Technicolor
2) - INVESTIDA DE

BÁRBAROS - Guy MADI
SON � Frank LOWEJOY.
3) - O FILHO DO ZOR

RO - 50 e 6° Eps.
Preç,os: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos;

Tribunal Surde. Ele se ref� .

!�) prova ,de ser segurado do Instituto, em se tra
tando de empregado; ou "prova de estar quite
com o Instituto a que esteja vincul,ado", em se

tratando de trabalhador autônomo.
c) no ato da apresentação da, petição o candidato

exibirá o título de eleitor e prova de quitação
com às obrigações militares, às -quais, logo
após conferi'das com às declarações constantes
da petição, :serão restituídas ao 'intel"e;S·sado.

Florianópolis, 21 de março,..de 1957.'
Alvaro Máximo de OJi��ira

Presidente
.' As [). - 8hs.

giou num mO,steir/o e foi daI

que mandou o seu testamen
to, com acu!>ações diretas ,

0omo que 'enfeitiçados ['

ouvir '0 Presidente, quand,
êste disse qUe tinha a �iJ

municar U:ma importante ca

ta da Condêssa Caglio. E
assim foi que no dia 20 de

março de 1954 eu ouvi estas

palavras:
"Creio em Deus e na vida

ENLACE Sob a direção' firme de
JULIAN SOLER e ao lado

Realizar�se-á hoje o enlace matrimonial do sr. Del- de VICTOR JUNCO, eis de
:yl' Iguatemy da Silveira, competente Chefe da Conta- volta .Libertad LAMARQUE
bilidade da importante firma laca I "A Modelar" e filho em:
do St. Moacyr IguatemY da Silveira e de sua espôsa Del
cides Climaco da Silveira, com-a gentil senhorinha Elite
Maria Avila, f�no ornamento de nossa sociedade e dileta
filha ,do sr. Políb'io Àvila, comerciante nesta .praça, e de
3ua espôsa Olindina MulYer Avila. A cerimônia religiosa

ni é um assa�sino .. ," terá lugar na Catedral Metropolitana,. às 17 horas, ten-
Não sei -descrever o tu- do como paraninfÕ's pelo noivo: Sr. Sídney No-cetti e sra.

Alaide Nocetti- e sr. Moacyr Iguatemy da Silveira e sra.

Delcides Climaco da Silveira; e por pa'rte da noiva:
EJua'l'do Mário Tavares e sra. Lourdes Tavares e Gui�
!herme Àvila Neto e dona. Olindina Muller Avila. O ato
civil será realizado às 17 e 30 horas, na residencia dos As - SY2hs.
pais da noiva à Praça General Oz6rio, :46 fundos, ten.do Libertad LAMARQUE
como testemunhas pelo noivo: Jacqúes SchweÍ'dson e Victor JUNCO - Dirigi
Sl'a. Dra. Josefina Flaks Schwei'dson' e Anibal Climaco do por Lulian SOLER em: /

Filho e senhoritA Adí Silveira; e por parte da noiva sr. A MULHER X
José Joaquim 'da Silva e sra. Maria Guilhermina Silva e . Fotografia de Gabriel

(APLA) Sl'. Humberto Machado e senhorita Elza Pereira. FIGUEROA.
A SEGUIR: ! Ao jovem par, que. fixará residência nesta Capital '. Atual. ·Atlantida. ·Nac.

'�I.\�O,�(jR p�TP�� ,1)fIi I à; 1'119- Fellpe. chmfdt na 172, Apto. í6, as nossas féli- reçOs: 10,00 -- 5,00,
"I CORTINA , .. ,. j,f:':l e�.

.

Censur'a até 18 anos .. -

razões para isso .. :

.eterna, por iJsso não posso
suicidar-me, mas como sei do

que esta gente é capaz,' ê.'l

te Mo:ntagna e oS outros, nãó
quero desaparecer sem dei
xar um indício claro: Sei, in
felizmente, que Montagna é

o chefe dos tr�ficantes dr
entorpecentes, e que' Piccio,

AVILA-SILVEIRA

A MULHER X
Fotografia

F]GUEROA.
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.

, \
Censura até 18 anos,

multo que se se:guiu a estJ.s

pal<wras. Pela primeira Vl�'lo

se ouv�a faJar em chefe de'
.

bando e assassino., pois que
a outra testemunha não ou

sara dizê-lo. Qu-ase desmaio
ou' quando olJviu isto, e tré

.. .. f'''' ... 4

mia de mêdo coin 'muitd

E enquanto me espichava pelas carreteiras lace1'_
deanas, que por sinal andam bem ruinzinhas, os amáveis
colegas da sttuaçâo anunciavam o meu impeachmellt.

Pai, perdoai-lhes .. '

'

-x-

Da situação, só há um resumo possível, parafraseado
ao saudoso Briguímâo, em hora de grande inspiração Psi
cologíca:

"Muito movimento de tripas e pouco
de tropas l"

-

movimento

-x-

Esta é verídica:

- ?!?!
/

I
-x-

O DePutado Joào Colodel acaba de receber o se··

guinte telegrama do Prefeito de Canoinhas, Dr. Ha

roldo .Ferreira .(Presidente do Diretório Municipal
do PTBj: ";Favor. interceder junto ao SET (Serv:.ç,o
de Expansào: dO' Trigo) a fim de êle comparecer a

êste Município para tomar conhecim,mto do -exces
so de trigo em via de deteriorização por falta de au

mento de quotas moinho e' também saos"
--000--

Em consequência do tclegrama 3:!ima o ilmtre '

petebista, -Dep. Colodel, entrou em entendimento _com
as autoridades qUe superintendem o Serviço do Tri-

. go, em busca de prontas e éfkazes providências.
--000--

A Bancada do PTB na Assembléía Legi3lativa,
s,o:b a liderança do Dep. Olice Caldas, está ultimando
estudos técnicos na elaboração de imp:Jrtantes pro
jetos. de lei, a serem apr�;:;entados logo após. a insta
lação dos 'trabalho: legislativos a 15 do mês de �bri1.

--000--
O Senador SauIo Ramos, procurado, no Senado,

por jornálistas que lhe ·soldtaram um pro,nunciamen
. to referente a vários pontos da atual política trití
cola do Brasil, respondeu-lhes ponto po.r ponto, .da

seguinte f()rma: .

.

--'000--
1 -- O Brasil oferece uma- ampla área em 7 Es

tados (Rio Grande do Sul, Santa'Catarina, Paraná,
São Paulo, Min§ls, Bahia e 60iás) extremamente fa
v·arável ao plantio de trigo. Pela metade do século
XVIII fomos forte produtor e até expo'rtador de trigo

para o Uruguai e Argentinla.
--oOo�

2 - Foi Getúlio Varg2l1s, já inspirado no nacio
nalismo econômico, ,que, em 1928, como, Presidente
do Rio Grande do Sul, retomou o plantio de trigo, a

bandonado pÜ'r alguns' decznios.
-'-000--
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Cabe :80 Senhor Preparar' I
.

F t d S F Ih JUIZO DE DIREITO DA
o u uro e eu I. o PRIMEIRA VARA DA, CO-

MARCA DE FLORIANó
POLIS

�� .

Edital de primeira pll'aça
com o prazo de dez (lO)

dias
O Doutor Walde

miro Cascaes, Juiz
Substituto, em exer

cício 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 (lO)
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 I que lhe
move José Antonio Ribeiro,
que são os seguintes: -
l0) 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 noventa espaços, nO
605661, marca Torpedo, em -

bom ..estado, de conserva- .

ção
-

e funcionamento, que
foi avaliada em Cr$ .....•
12.000,00; 3°) Três Fardos
de palha, para f�brico de
vassouras .comuns, com

mais ou menos duzentos e

quarenta e três" quilos os

três fardos, estando os di
tos fardos esburacados por
ratos, portanto quasi im
prestáveis, avaliados em

Cr$ 150,00; 4°"t Uma Escri
vaninha-estante' para mé
dico, em perfeito estado de

conservação, em ferro es

maltada a duco, com três
gavetas laterais e uma no

cel!tro, necessitando de
uma pintura,. avaliada no

Cr$ 12.000,00; 2°) ,Uma má
Um jôgo de copa contendo
uma mesa elástica, com

dois. metros, mais ou menos

'de comprimento por um me

tro mais. ou menos, dê lar-
gura um balcão com duas
p.ortas e divisões - internas,
uma cristaleina, com frente
,e lados envidraçados com
uma porta e três divisões
de madeira, com um metro
e quarenta éentímetros de
altura, mais ou menos, seis
cadeiras com fundos e en

côsto de madeira, sendo os

móv.eis
.

de imbuia em ·regu-

G L b d d·
fotoscópia, completo, com

ranJ-a i e I' a
.

e todos os pertences, com

caixa e estojo, niquelado,
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA f

.

I'
NÃO PERCA ·'l'EMPO.

que 01 ava lado em .....•

.'Cr$ 15.000,00; 8°) Um apa-
PARj\'A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA- rêlho com lâmpada, para

ÇA SEU PZDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE exames c.Jínicos ·com 220
PAG_AMENTO.

.

-

volts., com haste e coiu tri-
PINTOS DE 1 D�A - Cr$ 10,00.

.

.

;

I
pé esmaltado, com' um_ me-

FRANCAS E OVOS. tro mais ou menos de al-
RAÇA - NEW HANSPHIRE e RHODS - "VER- tUfa, em perfeito estado d.e

NIS conservação, avaliado em

VACINADAS CONTRA A NEW CASTLE Cr$ 500,00. E, 'para que
RUA 24 DE MP lO 111 ou G. A. CARVALHO chegúe a"O conhecimento 'de

tddos, mandou expedir o

···.,.·····VENDE:S'E···········ar
Ven�e-se um afregueia-

do armazém de secos e mo

Ilhados, situado à rua Ani
Ça G:uibaldi, 48. Facilita-se
pagamel!to. Tr�ar no mes

mo local, com o proprietá-

·U!;JUêPuodSi'l.lJo;J· .rod sounje as-umW);JY - 'Cp
. _u�P!Ja apuuJZ ap oSJnO - laA!S3i)J'll ap'llp!I'llsua1i�

·{!.lq'll ap ;:; : QS.m;J op O!;J!UI ... SS;:; l''lllSod sxrao 'll

-e.l'lld U!JUêPuodsa.l.lOJ .q2!J!p o�Ja[")(t 'S!{Od9U'll!.lOId ao

-e.lOJ saruaptsar , sopassaraqu; sO -suroq OO'SI 13� oon

ssp -sopaqçs sou ! sarou 00'81 s� OOl I S'llp �lu<>W'll!.l'll!P
'v-n oaournu o-qU!.lUli\I 'llqU'llPlUS UlU � sag5'llw.l0Ju[
'ú1'llI'El!J!J0 ? .l'El5uBJIU 'BJtid aoareo anb ap soqtraureuts
-ua so aql-.l'B.llS!U!W 'B 0ld'll 1;qsa 'S\rJ'BWJ'B sua.lOJ .sessou

ap S!'llpUO 'sarossajo.rd salu,alaJxa/ <1[' opuods.p '".lannw
o.mu"!,, 0puz!l'B!Jads:if os.mo o 'p.J!1nyuo.lav no' olP

-.wxa 'uqU!.lUW 'llp l'BP!Jo o.mqnj tua as-murcq 1?ça))ap a

.l-el!l!w 'll.l!a.l.l'll;J 'll 'B.l'lld 0�5'B;J�A aliPs oqUJ .nas as

.

·S'lltu.l'll sêJ1
snp nurnu .t'll�sa.l.íJu! umrnoo.rd anb õ!ud o opoj ap SU3A

-o] ap O.i:<)W�U auuoua o .l'llA.lasqo qsuq w�uõd 'anb rod

.laz!p' OSO!;JO 'llpas ·o.lTIlnJ apu'll.l2 àp a s!'llap! S'll.l!ô.l.l'llJ

afoq o�s 'll;Jnn];uo.lay a 0H;J.l�Xa ;U1Iu!.l'llli\I ·.l1:mO!;J.lorl
-ozd aql aoquas o anb sOluaWUU!SU6 so 'oqnJ nas nrad

'O�.lClS ''llSOnnnA 'll5u'll�aq sum anb anm.l.lodru.: S!'llW

, .

PERDEU-SE
Gratifica-se a quem encontrou uma Carteira Naclo-

nal de Habilitação, pertencente ao Sr. Walmor da
Silva Medeiros.

Favor entregar na redação deste jornal.

PARJICIPACÃO
�

PEDRO PAULO MACHADO
, I

:e:

SENHORA
Participam aos seus parentes e pessoas amigas o

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

Clube
.

de Cinema de Fpólis
RESTROSPECTIVA DE WILLIAM WYLER

Dando prosseguimento ao Ciclo E, dedicado eo ci
neasta norte ame-ricano Willian Wyler, o Clube de Cinema
de Flo-rianópOolis avisa aos seus associados que a tercei
ra reunião, quando será apresentado o filme CHAGA DE

FOGO, como o 'I'eatro Alvaro de Carvalho, onde d_e a

gora em diante se realizarão as reuniões regulares do Clu

be, já se .achava anteriormente cedido para a data de.

sábado próximo, será realizada airída no Salão Nobre
do Instituto de Educação Dias Velho. Contudo, no dese
jo de po-ssibilitar a todos assistirem o filme de Wyler o

;lube dará também uma sessão segunda-feira, dia 25, já
no novo local, isto é, no TEATRO ALVARO DE CARVA

LHO._
O-CIUbe também avisa que, para ambas as sessões,

c horário será' o mesmo, às 20 horas. Será indispensá
vel a apresentação, no local da exibição, do ingresso So

cial corres�ndente ao ciclo E.

VIS.O
NICOLÁU TEIXEIRA - novo Agente da: Sadia

Transportes Aéreos S; A.

Assumindo as funções de Agente da "s,àdia
Transportes Aéreos S. A., o Sr. Nicoláu Teixeira, co

munica aos seus amigos e pa�sageiros, que a Agên
cia foi transferida da ,rua Saldanha Marinho. para
"Rua Felipe Schmidt 2, onde .continuará a servi-los.

REPRESENTANTE
Firma importa:bra de ferragens e ferram�ntas em

São Paulo, procura' r'epresentante, à base de comissão,
l.ara organizar süas vendas em FLORIANO'POLIS. Exi
ge-se conhecimento;,:; do ramo e bons contactos ·com a fre

guesia, Respostas vara Caixa Postal, 7.384, indicando
lontes de referênCias, se possível em São Paulo.

, .

-

O habito não faz' o monge, ma$ o custume no

tecido certo e c�rte perfeito define o cidadão práti
co .e elegante.

:As roupas Imilerial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimentCJoperfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es

tas ótimas roupas.

__--_------------.--_...r"'--- ..--..-- ..�-------

INSTITUTO DE CULTURA

GERMANICAS •. C. Tenenles do' Ol-abo'(Anexo ao Centro Filológico da Fac. Catarinense de
_

<,

EDITAL

-L A V A N -D O C O. M . S A ·B Ã' O

Virgem E�1Jecialidade
da' (ia. WETZEl INDUSTRIAL - Joinville -: (marCá. registrada)

_.__ ._'.�. ':'�fi .
__���onO�ilaiYSe �e·���_�... dinh_e_.. i_.r_o._...· __ .::-"�_'_'_-'-"__7'. .•.�1..·_:� .....:........,_.-.... .-:-:--:: .

__...............,_.__'=.,,,=

..

�...........-,I...,

presente edital que será
afixado no lugar do costu
me ·e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta
cidade de

- Flor ianôpolis,
aos catorze dias do mês de
fevereiro do ano de mil
novecentos e cinquenta e

sete. Eu, (as.) Hygino Luiz

Gonzaga, Escrivão o subs
creví. (Ass.) Waldemiro
Cascaes, Ju iz Substituto,
em exercício na Primeira
·Vara.

Confere com 00 original.
Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão da Primeira Va

ra Cível.

FILOSOFIA)

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

Junior, e na Livraria Lider, à rua Tenente Silveira, dia
riamente menos sábado.

CURSOS: alemão para fodos os 'adiantamentos in
clusive para principiantes; cursos para crianças de 4
a 12 anos.

CURSOS ESPECIAIS: Deutches Literaturgeschi
-ehte :- Ubersetzung - Português para estrangeiros.

Estão sendo convidados os' alunos do Instituto de
Cu1t;�rà_ Germânica e demais interessados para o novo

Curso de"Llteratura. Em uma série de conferências .inde
pendentes, tratará de problemas gerais e especiais da
literatura alemã.

._

Haverá um Curso de Orientação Cultural que virá

preencher uma lacuna sensível no ensino do I.C.G.: O
Curso dará em língua alemã, uma introdução geral à
História, História da Cultura e do desenvolvimento es

piritual da Alemanha e' da Europa Cent�al, desde seus

primórdios a atualidade. .

}

Demais informações na secretária da Fac. Cato de
Filosofia, e na Livraria Líder,

A DIreção

.EDIT·Al
,

'

FRENTE OPERáRIA ESTUDANTIL

CONVOCAÇÃO
Convoco Os senhores· associados, opsráríos, estu

dantes, o povo em geral e principalmente Os cida

dãos interessados na melhoria da Sociedade ê refor
ma do Mundo para a Assembléia Geral Ordinária. que
S'e realizará _: SABADO - dia 23 do .corrents, ás 20

horas, à Rua Pedro Soares n.? 15 ...:: Séde da União Be

neficiente e Recreativa Operária, com a seguinte 01'-/
dem do Dia:

'

Diretoria Exe·cutiva ea - Eleição da Primeira
Conselho Fiscal.

b - Posse da Diretoria
Fiscal Eleitos.

c - Assinatura e Promulgação dos Estatutos da
entidade.

•

ExecutLva e Conselho

d - Assuntos Gerais.

Florianópolis, 19 de.Março de 1957

Francisco Cos'ta
Presidente

Empr,ego
"lV!Oç�S E RAPAZES"

�ECEGSITA1K�E PARA AUXILIAR DE ESCRI
TóRIO COM PRAnCA, CURSO GINASIAliI, E DATI
LOQ!{AFIA. CARrAS DO PRóPRIO PUNHO PARA
CAIXA POSTAL, 2:' FLORIANóPOLIS, EXIGE�SE RE-.

FERÊNCIAS;� ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.

F;·derã-çã·ó······,fó·s··
..

Empregados
no Comércio de .S .. Calaaina

CONSELHO DE REPRES�NTANTES
.EDITAL

O Presidente da' Federação dos Em'pregados no

Com�Fcio de Santa Catarina, no exercício de suas fun
<;ões, conform(;l determiiJ.a os Estatutos, convoca o Con
selho de Representantes desta Entidade, para a reunião
ordinária a realizar-se em sua Sede, a ·rl1a Trajano n.

14, (aItos da Confeitaria Chiquinho), nesta Capital, no

'próximo dia 29 do corrénte, às 18 (dezoito) horas, 'c'om
a seguinte ordem do dia:

.

Leitura e aprov�ção do I;elatorio e contas referen
tes ao exercício de 1956, c,om o .respectivo parecer do
Conselho Fiscal:

.

Aprovação da proposta orçamentaria para o exer

cicio de 1958.
Não havendo numero 'legal para' funcionar à hora

apra'?;ada, a reunião será realizada às 2() horas; em se

gunda convócação, com qualque'r numero de Delegados
presentes. .

.

F,lorianópoIís, 20 de. Março de 1957
,�� I ;

Hypolito do Vale Pereiil'a - Presidenterio.

N O T A OFICIAL
A Sociedade Carnavalesca Tenentes' do Diabo,

tem o prazer de comunicar ao povo em geral e' especial
mente aos operários, que em reunião realizada" ontem,'
ficou deliberado que o Préstito Carnavalesco desta S.o
ciedade, sairá no dia 1. de maio à noite. Esta delibera
ção visa homenagear a honrada classe dos trabalhadores
de Santa Catarina, que tem contribuído imensamente
na confecção. dos nossos c!lrros carnavalescos,

.

Florianópolis, 18 de março· de .1957
Eurico Hosterno

Presidente

s. C� Grao8'deiros' da Ilha
C � n v o c a ç ã o

De ordem do Sr. Charles Edgar Moritz Presiden
te d:", S. C. Granadeiros da Ilha, convoco o's senhores
associados da entidade acima .referida, para, uma ses

são de Assembléia Geral a realizar-se no> dia 23 do cor

rente, às 16 horas, na séde do Clube 16 de Outubro, em

segunda convocação, em virtude de na primeira não ha-
ver número legal,

'

Em se . .tratando de" segunda convocação, deverá es

tar presente à Assembléia, para que a mesma possa fun
ciona}.', a metade dós associados quites. Caso a essa

�ora, não compareça O efetivo exigido pelos estátutos .•

convocará o Sr. Presidente uma nova sessão para meia
hora mais tarde, .p<>dendo, desta vez, funcionar com qual
quer número.

Á. tésouraría estará a ·disposição dos associados em

atrazo, até 24 horas antes do início do funcionamento dà
Assembléia;

A presente convocação terá a seguinte ordem do
dia:

1) � Discussão e votação do parecer da Comissão
de Finanças sêbre a prestação de contas do exercício
financeiro findo;

.2) :_ Discussão e votação do relatório a ser apre,
sentado peto .sr 'Pre,'lidente sôbre os trabalhos do ano

social;
. ,/

3) - Eleição da nova Diretoria para o exercicio
19.57-58; I

4) - Posse dos eleitos.
.,

Floriànópolis, 19 de março de 1957
Manoel B. Feijó

_
1.0 Secretário

.,..�., .
SmdICato dos Empregados no Comellcio Hoteleiro e

Similares de Florianópolis

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de convocação

Pelo pr,esente edital e, de acôrdo com· as dis-·

posições legais convoco OS associados 'deste Sindicato
. paar Assembleia Geral Extraordinária a realizar,-se
no dia 28 do, mês em ·curso as 14,30 horas a rua Til'�a
dentes na séde da Liga Operáriá.

Ordem do· dia
1.0 - Aprovar filiciação do Sindicato a ·Federa

ção dos Hoteleiros e Similares do Rio de
Janeiro •

2.° - Desconto Àlimentação.
3,° - Assuntos Gerais.
·A primeira reunião rsalizar-se·á em primeira

. \ .

convocação na hora acima mencionada ou, em ,segun_
da meia hora depois com qualquer número de presen
tes .

ti� ., '--.-,.
; ,

Florianópolis, 21 de março de .1957
Osvaldo. Germano Fernandes

Presidenttl

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

NAR1A, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA. MATOS AR1:AS, N0. 511. A TRATAR EM BIGUA
ÇÚ COM O SR. ARISTIDES BORRA.

REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.
Fírma importante, fabricante e importadora exclu

�.iva de marca norteamericana ãfamadíssima, prOiCUloa

REPR�SENTANTE comprovadamente relacionad'o com

todas as casas revendedoras do ramo no Estàdo. Será
dada preferência a firma que disponha de viajantes PTÓ
r rios. Cartas contendo informações amplas, relação das
representações atllais ..

e referências no Rio à Caixa
Postal n. 1375 - Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DJt S. CATARINA
,

Florianópolis, Sábado, 23 de Março de 1957
,----�----..,....-_...;-- -�-

.4

.........� ..

i
.

Uoão Vieira"
• ••

•

I
-

RUA SANTOS SARAIVA, 250 .

I-CASA ESJ;>ECIALIZl'uJA. c. P. N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:
EM MOTORES, END. TELEGR.; "VIEIRA" INTERNACIÓNAL - :FORD

FREIOS E MOLAS .ESTREITO - FLORIA�ÓpciLIS CHEVROLET - DODGE

I
.

SANTA

C�TA'INA
..

IDlSTRIBUIDOREf
•

IplSTOES
1 D�SCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES I
I. I:,•••••••••••••••••••••••••••••••••••�••!••••••••••••� .

R'
.

A··'·D IO . '" ,�. \1'
. VENDE-SE .

. '

,

'. �. .;� Uma casa de moradia,
. ..

. ;1' .

. W construida de alven�ria �om
..

. '4;;Lt� bôa agua, luz eletríca, mu-
.

Raimundo Lopes 8 a Radie GoaroJ4 �o%a�af:�;:�:� f;����e;::�
,.

f' d no alto conceito dução, situada em Panta-Raimundo Lopes é nome Irma o

nal, lado da Trindade, alémdo rádio brasileiro. Seu grande valor, onde coloca em
do Clube Trindadense maisevidência o esplendor da sua inteligência' e o brilhantis-
ou menos 100 metros. Frenmo do estilo inconfundível; está no setor novelístlco.
te para o local onde será.

O rádio tem ganho, da eficiente atividade de Raimundo
construida a futura cída

Lopes, colaboração' .:decisiva ao êxito de �e?s pro,gr�: de Universitária. ótimo em
mas de novela -Ó,Desde há muito vem a RadIO Guarujá

prego de capital. Ver e traexibindo sucessivos trabalhos do conhecido novlol,lista, tal' no local com Da Beatriz
que são verdadeiros exemplos de apurado gosto na for-

ou com o' sr. Manuel Pe
mação dos personagens, dandó�lhes C?�Orl�o. humano que

dro dos Reis, nesta cidade.I de forma direta realça as qualidades literárias do aplau-.
_

d ido escr-itor, aliado ao poder de criação de imagens ex�
berantes, tôdas nascidas da essência intelectual do bri
lhante novelista. De Raimundo Lopes, para que se possa
avaliar um pouco o seu valoroso talento artístico, encon
tramos. "A Rosa Vermelha", "Céu sem estrêlas", Suplí
cio de 'uma alma", "História de um fidalgo", "A 'mar
gem da vida" e outros tantos que fazem de Raimundo

Lopes figura consagrada nos meios radialiâtlcos de
país. .

No momento a ZYJ-7 vem apresentando aos seus ou

vintes "Um violino em surdina", "Um lírio na corrente
za" to "Aquarela Serteneja", êste entrosado no progra-
ma "Casinha .de Caboc.!o":

_

.

Dai por se asseverar ql{�. Raimundo Lopes reune,
em si as grandes virtudes inteletuais, exigidas para o

êxito de tão .difícil e importante. mistér na vida do râ-
dio, .

,

A Rádio Guarujá,· que conta com o melhor "casting"
do rádio catartnense, vem apresentando três ótimas ,pro

duções de Raimundo Lopes, sem dúvida, de grande utili
dade no sucessc do rádio teatro daquela emissôra,

Ci·. Ltda.

DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLE"

PARA QUALQUER TIPO· DE MOTORES

Vende-se

EMPREGADA
Precisa-se de uma bõa

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

._--._------���

CASÃMÉ-NTÕÊ;� BA,TISA.
DOS - FESTAS - CA·
FÉS - .:BARES - QUIOS·

QUES
Façam seus pedidos de

PASTÉIS "PAULISTAS",
de carne com azeitona, ca-

•

marão com palmito, de cõ-
co, de banana, etc., pelo
telefone nO 3829 ou no Ca
fé Primor, à rua Felipe
Schmidt, 60 - ,Florianó

-polis. O melhor pastel da..��

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ord-em do sr. Presidente, co:nvoco os srs, sócios

da "8. C. TENENTES DO DIABO", a comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia
7 de abril dêste ano, às 9 horas, no Galpão da Sociedade
afim de elegerem a Dí retoria que regerá os. destinos da
Sociedade no' per iodo de 1957 a 1958.

-

Menotti D. Dígfaeomo
Secretario Geral

cidade!
------ ------

Uma sala de jantar um

quarto de casal e um de I

solteiro. Tratar Da rua'
Hermann Bluménau 17, das
9 às 11 horas.

o TRIAN�ULO fELIZ

(

�GORA-_vAI-DESC;ANÇARJ:;RAÇAS

D E F i·R I A S

_ OPORTUNiDADE 'INEOiTA�NO aRASL� . :.j
'. j.
\

(l1fQrm�õer no J _,,;.,"

TRANPORTES A(�EQS CATA.RIN;NSE S'A

.,--.' ,

.-
.,-�-

. O QUE PENSAM .

(MÉTODO PSICO·PROFILATICO)
A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa Drs. WALlVIOR ZOMER GARCIA; ZVLMAR LINZ
NEVÊS E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das

pessôas interessadas que dará inicio no dia 6 de Abril

p. vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PARTO
SEM DôR.

.

.

,

. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril,
podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos
inêdicos acima citados.

.

Sómente poderão ser/matriculadas, gestantes à paro,
til' do final do 60 mês (ultima semana), ou, inicio do
7° mês.

--------------------�------------

CLVBE DOZE DE AGOSTO
. RESOLUÇÃO 4/57

O Conselho da Diretoria, reunido em

siderando o p-edido de muitos associados,
RESOLVE

18/3/57, con-

r :

10 Fica rescindido o contrato q\le dá exclusividade
para fotogràfias nas festividades do Clube ao

Sr. Allan Torres.
,

20 A exclusividade é concedida a três fotografos
da Capital nas seguintes condições: -

a) De cada festividade fornecer, gratuitamente, �o
Clube, escolhidas pela Diretoria, três fotogra
fias.

b) Exigência da apresentação do cartão ingresso
fornecido pela Secretária.

c) Solicitação de exclusividade por escrito.
d) Ingresso sem direito a acompanhante.
e) Os fotografas, em hipotese alguma poderão to

mar parte na _festividade� ,

Vieira da Rosa

Presidente

CLUBE SOROPTIMISTA DE FLORIANóPOLIS

CONVITE
O Clube Soroptimista de. Florianópo'lis, tem a honra

de' convidar as autoridades civis e militares, eclesiasti
cas e o povo em geral, para assistirem a festa de sua

diplomação pela representante da Federação Americana,
a-real iàar-se, -dia 23, às 20 horas, no Teatro Alvaro de
Carvalho. ' -,

pARTICIPAÇÃO
Lauro Luiz Linhares e Senhora, 'part.iclpam aos pa

rentes e amigos, o nascimento de sua filha
I L M A

ccorrido em a Casa de Saude São Sebastião, dia 19 doIrmandade de Nossa Senhora
das Vitór ias--A-viso

Encontra-se em funcionamento o Serviço de Assis
tência Médica para os irmãos .e seus beneficiários, a rua

Rui Barbosa, n. 32 (Agronomica), nos Serviços Médicos
da Assistência Social São Luiz.

a) CONSULTO'RIO DE PEDIATRIA E CLINICA
GERAL - Terças-feiras com o dr.

.

Fernando
Osvaldo de Oliveira;

b)- CONSULTO'RIO DE CLINICA GERAL - Quar
tas-feiras com o dr. Spyros de Matos;

c) CONSULTO'RIO DE GINECOLOGIA - Quin-
tas-feiras com o dr. Lauro Daura, e nT_r 10 DOIN VIEIRA

d) AMBULATO'RIO - Diàrtamente, exceto
.
aos :e:

sábados e domingos, com a enfermeira da As- DE,TANIR O. VIEIRA
sistência São Luiz, às 16,00 horas. 1 êrn o prazer de. i articipar aos seus parentes e pes-

"0.bservação As pessoas interessadas .deverão m.arcar I �?as de s.nas relac:;.õE:> d� amizade o n�s?imen�� de se�consulta antecipadamente no endereço acima e com a en- -f'ilho Tuho, em 5 ao corrente, na Maternidade : Dr. Car-
ferrneira indicada.

.

I ias Corrêa .

A . PROVEDORIA ? Florlanôpulis, �. 3-9M.
----------__---------------

corrente. '

Florianópolis, 20 de março de 1957
---:--

A industrra de roupas feitas é Ul'l:.tl das prlncí
pais .nos paizes adiantados. da Europa e Estados
Unidos.

A roupa Imperial &xtl'a é produto ela principal
industria do genero em nosso paíz,

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

PARTICIPAÇÃO

._

, I

- a ro II pa a natô alea,
para.' o -homem m'oderno

É prática ... já está pronta para você usar.'

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

Experimente. hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra .. Será um sucesso.

Porque'
Imperial Extra não é ·roupa feita

� é roupa bem feita:
• Fabricada com tecidos e aviamentos d.
superior qualidade, .pré-encolhidos.

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

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

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

.

TECIDbS- E ARtEFATOS-
Rua Prates, 37� • São Paulo

S.A.

·1

Djstribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
--����������:......,,--_.....CA'Rtos HQEPCKE S/A

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�íüformaçõéi Literárias
pouca gente saberá, tal- guês: 17 grossos volumes! de ser publicado. Intitula- res, dura mais de três ho

vez, .que Hendrik Van Leon, Pois o milagre aconteceu. E' se "Balzac e a Comédia Hu- raso

"o mago' Old Greenwich", a, palavra milagre tem razão mana" e é da autoria do no- Isso dá uma nova atuali

humanista, humorista e vul- de estar aqui, pois Balzac, tável ensaista e crítico Pau- dade ao livro, que acaba de

garizador de conhecimentos autor - que faleceu há lo Rónai, um húngaro que há aparecer em -mais uma edi

_ era descendente do gran- mais de cem anos, foi tráns- vários anos veiu para O' Bra ção, na conhecida e reputa

de pintor Rembrandt.' Isso formado num "best seller sil e se naturalizou braslleí- da "Biblioteca dos Séculos".

nOS leva a pensar no que moderno. "Suar "Comédia roo E' natural que a película

diria o mestre flamengo se Humana", panorama da so- -//- não tenha reproduzido tôda

visse os bonecos e rabiscos ciedade francesa da época a história do romance. Pré-
, , "Guerra e Paz", de Tols-

com que seu remoto descen- (e pràticamente não houve vê-se que antes, de' ver essa

dente ilustrava� seus -li- setor que o mestre não fo- toi, considerado por muitos 'obra monumental do cine

vros . . . casse) é considerada uma
grandes críticos a obra má-

ma, o leitor queira comprar

Ainda pouco escreveu um das obras mais importantes
xima da' ficção universal

I o livro o "produtor autên-·

crítico americano -que não da literatura universal, Tu-
em todos os tempos, foi fil- tico";�' fim d� ter, inteira,

conhece obra de divulgação .

do isso justificaria, de so-
mada na Europa por um'

a obra do gr-ande T�lstoi.·
'consórcio da Paramount

' ,

mais viva e mais "séria den bra, a publicação dum livro '. , -//�
tro de' um clima de leveza e em Português que nos "ex- Pictures, dos ,Estados 1 Nos Estados Unidos a fe-

graça" do que AS ARTES, plicasse" a "Comédia Huma- dos, com produtores fran- bre agora, além do· Rock in

de H. Van Leon. E' uma na", a técnica de Balzac, o ceses e ítalianos. Um elen- Rol! é o'''do it yourselí", is
.
obra que ilustra e diverte, sentido de sua obra, sua ín-. co de primeira ordem tem a to é, "faça você mesmo". E'

poupando ao leitor não es- fluência no romance univer- 3�U cargo os principais pa- um convite ao trabalho ma

pecializado a leitura de de- sal, etc .. Esse livro 'ácaba peis. O filme, que é em cô- nual. Essa "enfermidade"

zenas de OUb;;�vros... Voce sabia que ...
::s�a�: hO�:�:'�:-::m :::::

I
Há alguns anos era pràti- de marcinaria, concertam

clZmente impossível para um '-'1
máquinas domésticas. As

\ desenhista vivei: de sua pro- mulheres se entregam a

fissão no Brasil. Graças ao trabalhos de costura, bor-

desenvolvimento de nosso dados, etc .. Foi para' estas
país em todos os setores - últimas que Sehwetter 01'-

sem esquecer o da publici- . ganizou a sua "Enciclopédía
dade - hoje em dia é facil 'de Trabalhos Manuais" ã

para um desenhista encon- mais rtca obra JlO gênero

trar trabalho bem. remune- até hoje apreciada entre

nós.
ra do. Há uma grande pro

cura de désenhistas técni

cos. [Estes, por sua vez,

sempre se queixaram da fal

ta dum bom tratado de de

senho técnico em língua

.portuguêsa. O mal foi sana

do com o aparecimento do

fãmoso livro.:lê Thomas

French, "Desenho Técnico",
em primorosa edição.

-//-
Há alguns anos parecia'

impossível que alguma casa

editora Se aventurasse a pu

,p1ica'i' tôda a "Comédia Hu

mana" de Balzac em portu- ,

I

I
I�-,.�-'•

•
- Procure instruir-se sô-

bre as :ilorestas para pro.
tegê-las da mão ignorante
que as-destrói.

,

O CARACOL I/tl4NÇ.4 Â
.

VELOLiDADE DE t Yz
M/L/METROS »ao

SEGuN/)O.
CASA

Vende-se uma boa casa,

I sita à rua Ma�os Arêas, n.

1511,
no Estreito, a tratar

com o sr. Aristides Borba,
em Biguaçú.

2590 -1i?�A

..

"

i'
i

\
\

\ ",.

{ I

:'

I
!
.-

Estabe1ecimento "A MODELAR"
Trajano, 33.:

Exposição e vendas

Ponzoni Braodalise S.I.
Comércio, Industria 8 Transportes

C o.n voe a ç ã o

São convidados os senhores acionistas da "Ponzo
ni Brandalise S.A. - Comércio, Indústria e Transpor
tes", a se reunirem em assembléia ge;ral ºrdinária, a

realizar-se no dia 27 (vinte e sete) do próximo mês de
abril, às 15 horas, em sua séde social, -à Rua ao Comér
cio, s /n., nesta cidade e" comarca de Videira, Estado de
Santa Catarina, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

. a) - Discussão e .aprovação do Relatório da Dire
toria, Balanço; Geral, Demonstração da Con
ta de "Lucros e Perdas", Parecer do Conse
lho Fiscal e Contas, referentes ao exercício

findo, em 31 de dezembro de 1956;
b) ---:- Eleição do Consêlho Fiscal e respectivos su

plentes, para o exercício de 1957;
c) - Outros assúnfos de íriterêsse social.

Acham-se desde já, à disposição dos senho
res acionistas os documentos a que se referem o artigo
99 do Dec. Lei n. 2627 de 26 de setembro de 1940.

'

Videira, 18 de Março de 1957.

Saul Brandalise
Diretor

CASA
, -

Necessita-se de alugar 0'1

comprar uma casa de alve

naria situada nesta cida

de, na parte da' ilha, de

valor médio. Tratar pelo
telefone n? 3829 ou na rua

Conselheiro Mafra, 180..
-

F'lcrtanôpolfs.

Campanha de Eduea-ção
Florestal

A imbúia em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 'a' 40tl
anos. Por, êsse motivo, Co

problema florestal relacio

nadó à ímbúia, em nossc

Estado, só poderá ser re-

'SOlVIdo pela reserva patri
monjal de ímbuíais e corte

controlado com garantia de

vegeneração natural. Torna

A II·
-

I�'
se índíspensaval preservar J

,

v' 1 S' O· L � que ainda resta de ímbúía
. .' .'

.

.

• J -, e impedir que a colonização

li agrícola arrase com o mata

Ministério da Agricultura
Serviço de Expansão do T;r.ig�

Inspetoria Regional de Santa Catarina
. assuntos florestais, consul

O Chefe da Inspetoria Regiona.l do Serviço de Ex-
pansão de Trigo, em Santa Catarina, avisa aoS"interes- te I "Acôrdo Florestal".

I :��J�!I,q�:S��a�:p�:a�e�n����a;e��;t�e :i�:!�r�s��t���a Re-I �···CA
..

······S·····A·········
.....-

-

Florianópolis, 19 de Março de 1957
Wilson Augusto da Costa Schiefler

. Procura-se uma casa pa
Chefe Subst. da IR dI? SET em SC. ra famílía pequena.

Tratar a Rua Silva Jar

dim 221 ou pelo 'I'elefone

3149.

nativo dessa.sspêcíe nas -zo-

nas de seu "habitat". Sôbre

. Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximó cuidado
pelos expecíalístas- responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possível obter uma
roupa per�elta e que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exelusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

- A floresta significa:
fonte industrial; solo fer
til; terreno valorizado; pro
teção de mananciais, defê
sa contra a erosão'; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessario

ao conforto, à economia e à
sobrevívêncla do Homem.Fuo cionárias-moças

-Precisa-ss de ol.as moças qué tenham regular ins-'
!!:uçp.o -e alguma nrátíca de serviços de escritório para
o� cargos de:

1. � Correntíeta
I. - Caixa

.

Paga-se bom ndenado.
Tratar diàriamente, durante o horário com�rcial, à

Rua Pelipe Scnml(1t, 54,

----------,-

o ESTADO
O mais antigo diário de

Santa
-

Catarin••
l..eIa e asslnl

ARMAZl:M
Vende-se um, com ótima

freguezia, sita à rua Bo
caiuva 73.
Preço de ocasião. Trata�

110 mesmo.

AOS QUE SOFREM DE SURDEZ
O CENTRO AUDITlVO TELEX S.A., Filial de Curitiba
Po/ intermédio de sUa gerente Sra. -Maria C, Altheia:
ia,á demonstrações, sem compromissos, dos modernoS'
a; are lhos' sem álcvula � ,sem -bateria, óculos, etc" nos

dias 19, 20, 21 e 22 do co'rrente no . Hotei La Porta,
é clienies.'

FORD 1950
Vende-se, motor

tura - latada em
de nova.

Tratar. a Rua

-!

/

-f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. LAURO DAÚRA
CLíNICA GERAI,

.8�pecialísta em mo iésziae de
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronleas- do aperelho
gellito-urinário em amnoa o;

sexos.
Doençns do aparelho Drgestivo

e do aist sma nervoso.

Horário: 10'h ás 12 I< 2% ás õ.
Consultório: R. Tira::ent\ls. J 2

_ 1° Andar _ Fone: 3246.
Residê"lcia: R. Lacerda 'éou

tínho, 13 (Chácara do Espauha)
_ Fone: 3248.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

,t>;l5PBCIALIS1'A EM OLHOS
JUViDOS NARIZ E 3ARGANTA
fRATAMÉNTO E- OPERAÇOES
,ufra-Vermelho - Nebulizaçio-

Ultra-Som
'T�atemeuto de sinulilté aeu"

operação)
'l.nglo-l'etluvBC;)pia .- Receita de

'k!llo!l - Model'nCi "quipament"
;e Otc-.Rinolaringolo�la (únlcIl

no Estado,)
Horário das 9 às 1Z bora. e

ras 16 às 18 horas. .

Consultório: _. Rua Vitor Mei·
�les 22 _ Fone 2676;
Rea. _ Rua São 'Jorl' 10 -

'one 24 21.

,-----------

DR. HENRrQUE PRISCO
PARAl80
l'flÉDICO

Op:rações -_, Doenças de Se.
nhoraa - Clínica. de Adultos.

Curso, de Especial ização no

Bospit..l dali Servidores do E�

tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - .Pela manhã no

,uospitd de Caridade.
.\. tarde das 15.3!) b s. em diau

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira

dentes. Tel. 27'66 .. -

Residência _ Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR:'EWALDO 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das 16 às 17 horas (exceto
ao", sâbados),
Residência: Ruá MeITõ e

Alvim, 20 � Te!. 3865.

�--r----'-

CLINIÇA
de , ,

OLHOS -- OUVIDOS _. NARI7
E GARGANTA

DO

nn, GUERREIRO llA
]:I'ONSECA

Chefe do Serv:ço de 0TClRl
�O do Hospital ti� F'lonianôpo l is
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODE;RNOS PhRP

'rRATAMENTO das DOENÇM
da ESPECIAUDADE
Consultas _ pala

.

manhã n(

'HOSprrAL
.

.

À TARDE _ das 2 >lS ii-·

ao dONSUI.TÓRIO -- Rua do,

ILHFV'''! nO. 11
Rlii ...lD1tNCIA _ Felipe S�_;n

midt n". 113 Tel 2365.

.

Se Você usa Oculos '\
PARA CORRIGIR A VISÃO

-DR-:- ANTóNIO MON IZ

DE ARAGÃO
'IRURGLA TREUMATOLOGlA

ortopedid
Co.;sultÓrio: João Pinto, 18.

van 16 ãs 17, dlÍ1riamente.
Menos a08 SábadQs
Ras : Bocaiuva 136.
tr�ne: -- 2.714.

PARA HIGIENIZAR OS-OLHOS

DR. ANTONIO HA'l'ISTA
JUNIOR

CUNICA ESPECIALIZADA DE

CR�ÇAS
Consultae das 9 ás 11 horas.
Res a Cona Padre Miluelinho,

12.
.,

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

drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa rOl}pa bem feita Imperial Extra.

Ã venda destas excel�ntes roupas é feita pelo
Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

ATENCAO
,

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAe
em côres, para diversos fillS.

End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis _,- Santa Catarin�

R ...a: Tir'adentes. 20

'-A T E N ç Ã -O, J O A l H E R I A S-
'A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á rua Deodo

i'019, em Florianópolis, fornece, para pronta entrega, o

!Jvro de Registrá de Compra e Venda dé Joias e objetos

I'orrelatos, exigidos pela Legislação Tributaria Federal.

PTeço: C;$ 200,00 (Pelo Reembolso).

.

Florianópolis, Sábado, 23 de Mal,ço de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTI�O DIÁRIO DE S. CATARINA

DR. AN·rONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOUADO �

Escritório e Residência.
Av. Rercilio Luz, 16
Telefone: 834C.

DR. HÉLIO BERRETA

---...---------

Fraturas.
Consultas: Pela manhã no Hos

pital de Caridade, das 15 às 17 e

30 horas' no Consultório.

Consultório: Rua Victor Mei

relles n. 26.

O ESTADO

2.814
2.086
3.8Sl
I.lfi�

"

8G HP Diesel'
8U HP "

103 HP "

132 HP "

MÉDICO
Ortopedia e Traumatologia

Ex-interno por 2 anos do Pavi
lhão Fernandino Simonsen daiSanta Casa de São Paulo.

(Serviço do Prof. Domingos De ..

fine). '_ Estagiaria do Centro .le

Ortopedia e Traumatologia e do
Pronto Socorro do Hospí+nl da
Clinica de São Paulo.

'

(Ser,viço do Prof. Godoy Moreira)
- Médico do Hos-pital de Carí

dade de Florianópolis.
Deformid��s congênítas e ad

quiridas _ Paraltsia Infantil -

Osteomíellte _ Traumatismo -

Residência: Av. Mauro Ramos
_ 166. _ Tele. 2069.

DR. NEWTON
Ii'AVILA

CIRURGIA OORAL
Doenças de Senhoras, _. Procto
logia - Eletricidade MédÍ'-'a
Conr ultócio ; Rua VitOl" Mel

reles ri. 28 _ 'I'elefone � 9307.
Consultas: Das 15' lj"'l'all ero

diante.
Residêncla: Fone', 3.422.
Rua: 'Bluinenau n. Jll.

Motor idealpara barcos de recreio e para outros barcos simila

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

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

5,5 HP·_ gasolina
11 HP
35 HP
50 HP
,84 HP

GRUPOS GERADORFtS - "P E N- T A"
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 elástica á Alternador de voltagem -'
trifásicos 220 Volts +". com excitador' - 4 cabos para
Iigação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em' funeioria-
;�

,

- mento., , .

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
S- A N TA" C A--T A R INA'

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

- Cx. Postal, 37 - Fo�e 3362 --.- FLORIANÓPOLIS I
lêif'S@êJ#1êêêêr#Jêêr#lrêlêêêêr#lêêG

'.700
2.600
1.661
!.32/)
!.402
U7!7
2.800

I

I f

�
-I

"

"

"

(direita e esquerda)
"

,,_ , "

"

'Vende-se
Urna coleção de seis,

guarda-sóis de praia fabri
cados em folhá galvanizada
e pintados a óleo, com ar-

mação móvel super-resis
tente e prática. Tratar no

Café Primor ou, pelo tele
fone na, 3829. As pessoas

que têm casa de praiá não

,devem perder a oportunída
de.

'Acordeon
Vende-se um acordeon

Italiano marca "Bolero".
Ver e tratar com Sebas

tião Vieira no Banco Inoo,
ou na Rua RuY Barbosa 93.

Departamento de $aúde Pública
ViagelQ com �egarilnça

.

-, e
. rapidez

SO'�08_CONF(tf!"fAVEIS MICRO-OMIBUS DO
-�

IAPIDO� -;sDL-JIASILIIBO»
tFlorlanópoUI -:- !talaf -- JoinYille - Ouritiba
''''�{A:�___,â'''W- Sf-_��,-�= �

Agencia. l:\oa!Deoaoro esquína ,dü
,

• Rua TenenteJf8ilve ira

( Inspetor de Farmácia

ADiUINlSTRAÇAO
Redação e Oficinas, à, rua COD
Í01I!\heiro Mafra. n. 160 Tel. 1022
- ex. Postal 139.'

,

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F, D.

AQUINO -

Representantes :
Representações A. iJ.' Lua .

Ltda. -

Rl:3 Senador Dantas. 40 - 6°
andar.
Tel.: 22-5924 -' Rio de Janeirll,
Rua 15 de' Novembro !28 6°
ndar Bala 612 _ São Pauln
Assinaturas anual •• Cr$ 300,00
V�nda avulssa _. • • • .• Cr$ I,oe
Anúncio mediante contráto.
-Os originais, -masmo não pu

b lícados, não serão devolvidM
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados..'
-

INfo'O.l�"...._;OES Ui'EI8 \
O Ieitor encontracã, nesta co

luna, informações que nccesaite ,

dià,.iamente e dr. ímedíatoj
ORNAIS Telefo:ae

O ll:stado •••••••••••• ". 8.022
A Gazeta ••••••.•• • • • • • • 2.6/)fl
Tliário �l\' T::>;;,de •••••••• 8.1179
Imprensa OfiC�\ll :....... 2.68f
ROSPITAlrO

Caridade:
,I Provedor) .

I,Portaria') •.......••...••
Nerêu Ramol � ..

I

l!ilitar , � � .

lOão Sebastião (.Caaa de
Saúde). .

Mater:1idade Doutor Cu
los 'Corrêa ...••.•••.••

ClIAMADOS UI&
GENTES

Corl\o de Bombeiro!! ....
Serviço Luz (Raclama-
ções) .

Policia (Sala Comissário .•

Policia (Gab. l'e!egado.) .•

COMPANHIAS DH
TRANSPORTES

TAC ; .

:ruzeiro do Sul-'••••.••.

i'an!lir ••••.••.•
,

•.•••••••

VarI� .•.•.....•••••••.• ,

Lóide Aéreo .

Rebl ••.• , •••••••••••••••

Scandinava, .

HOTtIS
Lu'[ , ._ ..

Magestic ...••...••.•.•.•

Metropol ••••.••. '

.... ; •..

La Porta ••.. , .... , ..•...

Cacique •.••...•.... , •..

Central •.•.••••.•.•.•..••
Estrela _ ..

Jdeal ...•......• _ ....••••

ESTREITO
'

DilQu _ •• _ ••., ..

iPlantões de Fa'rmácias I

M:tS DE MARÇO. !
23 - sábado (tarde) Sto. 'Antonio R7 Flp. Schmídt, 43 J
24 - domingo Sto. Antonio R. Flp. Schmidt, 43!
30 - sábado (tarde) " Catat-inense -Rua Trajano i
31 - domingo "Catarinense Rua Trajano l

O serviço -noturno será efetuado pelas
.

F,armácias i
sto. Antonio e Neturna, situadas às ruas Felipe Schn'l.idt,:
43 'e Trajano. IESTREITO
3, 17 e 31.- dom ingo Farmácia DO CANTO R. CeI. P. Demoro I
10 e 24 - domingo " INDIANA R. 24 de Maio, 895/Oserviço noturno será efetuado Pelas Farmácias DO

�

CANTO e ,INl;)IANA, sit1fadas as ruas CeI. Pedro Demoro, I !Ii....._.... ..;.. �__'-"!�__....__..._...:.
'1.627 e 24' de Maio, 895. '

,

, , I
A 'pres��te tabela ,não poderá ser alterada sem pré- �

via autorização dêste Departamento;
LUIZ OSVALDO 4'ACAM"ORA

DR. OSNV LISBOA
CIRURGIAQ-DENTISTA

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

Consultório - Rua Vidal Ramos 19.

. ".,

lJal
•

unI ••

"A Soberana" Praça 15 de novembro
1:'u� Feli�e Schmidt·

esquina

-� R____

7+E- 0URAJfTE TOOD lltA
'

(I "', ·r_.�� nos \lAf)�JOS �1

,ti��--��----------------� �Nenhum :9roprietár�o de- terras ou lavraãor poderá
,}:r9ceder que�mada ou 'derrubada de mato sem solicitar,

2.021
2.276 'om antecedência, a ner.essária liGença da autoridade
,3.14.7 florestal competente, conforme dispõe o 'Código Flores-
832'

- ,
-

"':449' tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

I2.694 nfratbres sujeitos a penalidades.
U71

' 'REFLORESTAMENTO
.

I.6/)9

----------------,;_--_.---�-�---
-_---

(xprBSSO florianópois Lt�a.
DISPõE DE AGÊNCIA l\WNTADJ1 PAliA BEM VOS SERVIR: \

ENDEREÇO: Rua CJmenda.dor Azev(:'do,- 64
Fone: 2-37-33 (Atende Riomar)

VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABiTUOU A SERVIR-SE DA FROTA

AMIGA DO EXPRESSO FLORIANõPOUS PARA O TRANSPORT� DE

QflSAS.,ÇARÇAS E, ENGQ1VIENDAS ,'DE BELO ItORIZONTE, RIO DE JA:

Êi:Itó/§"iÔ� �1V1J:[;O\ E 'oJ:1f,ll,rrIBA," i�!uIQUE TAMBÉM ES,TA EMPREZA
RA O TRAiíH�:F;ÔR:rE,DE:k" .l.�ARGAS DE PÕRTO ALEGRE, OKDE

. . 'I:, .' .." ...," -

,�t,�(1:' ;'_:--"'�")< _-.
". .�

----�-----------------�---------------�
I\HNISTÉRJO DA AGRICULTURA,

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

R"�GIONAL
8.l/)� "ACORDO" COM O ESTADO DE

I.U;I' SAN:'<\. CATARINA
AVISO·

-

II.8U I -
A Delegacia Flor,estal Regional, ,

no sentido de cDibir, ao màximo pos-
2.404 é' •

d d- b d' d f"2.0'38 hye1, as queima as e erru a as e mato, a 1m de lmpe-
2.1194 dir os dC"IIDstrosbs efeitos econômieos e ,ecológicos que

<icarretam taIs práticas, torna público e chama a 3te�;;ão
de todos os proprietários de terras e lav�dores em ge
ral, ,para a exigência do cumprimento do Código Flo:res
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E,DERRUBADAS DE lIATO

]i'iliaI "A Soberana" Distrrtu do Estreit9 - CaIito

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

.- cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

:emlmtes de e_spédes flo�'estais 'e de ornaIDJ!ntação, para
,'ornecim�nto aos agricultores em' geral, interessacos no

eflorestameríto de suas terras, além de prestar toda'
,rientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
idade da ohtenção de empréstimos para reflorestamento
ll,O Banco do Brasil, .com juros de 7% e prazo de. 15 anos.

Os infetessados em assuntos florestais, para. a

lbtenção. de maiorel! esclarecimentos e requererem auto.
l'ização de 'ljcença para queimada e derrubà.das de mato"
devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou)
diretamente li- esta R2partição, situada à

-

rll� Sallt09
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.

'

1
T�lelone: 2.470 - Caixa :postal, 395.

, ,�. C.E�?ereço ,telegráfic�:: Agr.isilva -,

FRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e Fisica

DR• .OTTO

R. Cristovão Nu!'es Pires 21.
Esqu; Rua Hoepke e' R. Cons. Mafra

Vende-se
. viagem,_ e prêç<! de oca�!lao, u'a�=__;;r-t

qUit1:l cl'e cO,stm'a, de pé, Alemã, mal'ca "Angela".
Vêl� e tràtal' à Avenida .Rio Brinco, 67.'

, .* - ','.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 23 de Mal<ço de 1957 7

/' '.

Espetacular vitória do'Juventus de .

RIO do SULE·S
De Rio do Sul chega-nos drão local do Juventus sôo

um despacho telegráfico do bre a poderosa equipe do
Paissandú. Projeta-se, as

.deputado Orlando Bertoli,
sim, no soccer barr-iga-ver-

dando' conta da espetacular de a valorosa esquadra do

vitóría obtida pelo esqua- clube riosulense.
,

IASOUETEIDL . VE LÃ

�m6�'�oã�x��$�e�:i�-.���-i�!o�WY�'�a�--Capitai
A' exibição única do grêmio rubro nesta Capital, a 2 de abril próximo,' poladza Iodas as atenções da '�hinchada •.

'
'

Indescritivel é o entu- grêmio carioca em grarna-j A equipe visitante que Para dar combate ao pos- .clonar um espetáculo serr- " .'

sÍasmo e interesse reinante dos. c�tarinenses, .está mar- ostenta invejável cartaz, -sante esquadrão do Amé- sacional e .de gala, a, nu- NO' rCI A S DO' U R F E
em nossos, meios esporti- cada para o dia 2 de Abril,· não, só em todo o país como rica, o conhecido ,técnico mercsa assistência qus por

d
'

,I por ZANBRI
vos, em torno a próxima nesta Capital, frente à SE- no estrangeiro, virá à San-: Waldir Mafra, encarrega- certo comparecerá ao esta-

EXCELSA, RAPID, ESTERLINA, PARIS e AMAURA
exibição do famoso esqua- LEÇÃO DA CIDADE, que, ta Catarina- integrada por do. da seleção local, apre- dio da Federação Catari- IlOS'Sas indicações para as corridas de 'domingo Ú dE'
drão dei AMÉRICA FUTE- desta vez atuará refor- todos os seus titulares. ' sentará- uma: 'excelente equi- nense de Futeból. março.

BóL CLUBE, do Rio de Ja- çada por elementos "de Im- O nosso público terá a pe, que contará com o con- Um regular programa foi organizado ,pelo Jóquei
neiro. bituba, Brusque e Blume- grande oportunidade de as- curso .de grandes valores a•••••4 .Clube Santa Catarina para a ga. reunião extra-oficial de

L 'b d
1957.

A estréia do, SImpático nau. sistir no estádio da Rua do futéból catarinense, co- em ran o Foram organizados cinco páreos que são os seguiu-
Bocaíúva, -um verdadeiro mo TEIXEIRINHA, JULI- tes:

desfile de azes dà pelóta, NHO CAMARGO, VALÉ- O jogo de quarta-feira 1° PAREO - Silvanesca com 52 quilos - Prop. Stud

como P O MP É I A, RU- RIO, SOMBRA, CAMAN- entre Argentina e Uruguai
Lameiro

BENS, ALARCON, ROMEI- GA, GERSON; BOLONINI; foi o 210 realizado entre os Amdzade com '56 quilos - Prop, Stud

RO, IVAN, HELIO, LEO- WALDIR, L A U D A R E S, dois países do Prata, pelo Saíra com 50 quilos _ Prop. Flores Luz
NIDAS, CANÁRIO, FER- WIL50N, ALCIDES, ERAS- Sul-Americano de Futebol, Zangado com 45 quilos - Prop. Stud

REIRA, GENUINO, ALVI- MO, DANDA, ADÃO, etc. Os orientais venceram oito Amizade.

NHO, WALER, TINOCO e Assim sendo,' os dois t h
.

I
'

e os por enr os igua nu- 1.IJOO metros _ Dotações Cr$ 3.000,00 ao 10 colocado �
conjuntos deverão propor- mero, tendo havido três em- ,Cr$ 600,00 ao 2{)

Atlântico x Pacífic,O,' no dia 1 de abril

Torneio ninitium" amadorista
./

última terça-feira
reun ido o Departa-

legráfico, Ipiranga, São

Paulo, Austría, TreZe de ..

Maio, Tamandaré 'e' Venda

val.

Na

esteve

- Urubicí com 56 quilos - Prop, Stud San
ta Catarina
Cran Duque com 56 quilos - Prop. M. S.
Linhares
Rapid com 50 quilos _:_ Prop, Arthur Pollí
Calonga com 45 quilos - Prop. Fran ...

cisce- Gr-iHo

mento de Futebol que tra

tou, .corn os clubes amado- outros.
Ainda -não foram marca-res. filiados, da realização

do Campeonato Amadorista
pates.yEis os -resultados:

1916 - Em Buenos Aires 2° PÁREO

- Empate O x O

1917 - Em Montevidéu _.

I' x O

das as datas' dos jogos. So

mente o "ínitium" tem da

ta: 6 ou '7 de abril vindou-
do corrente ano.

Ficou decidido que êste

ano o certame terá o mes- 1'0.

- LIMA, 21 (U. P.) - As uma série de competições
I ' 1919 - No Rio - Uruguai

••••���••••�••�•••••. _E.eleçõe§ de' football do Pa- desse tipo, ,como, homena- - 3 x '2"
, •.•.

HOJe. Peru� Uro- cífico e do Atlantico joga- •
gem às Associaçõea de,I 1920 - Valparáizo - Em- 1.000 metros - Dotações Cr$ 3.000.00 ao, 10 ... Cr$ 600,00

.

rão uma partida no do-, Cronistas Esportivos dos ""'

gua,· I 'I
pate 1 x 1 ao 2° - 15,15 horas.

míngo? de abril, no fim do países-sede dos campeona- 1921 _ Buenos Aires
O Campeonato Sul-Ame-

I presente campeonato sul- tos. O encontro será orga- Argentina 1 x O ! 3° PÁREO - Loluana com 26 'quilos - Prop. Paulo A.
ricano de Futebol terá.: americano. O match corres- .n izado pelos cronistas es-

'1922 _ Rio' _ Uruguai I Ribeiro

dos, o mais novo 'filiado, à prosseguimento hoje com ponde à execução do acôr- portivos de -Peru, . estando j • Bola de Ouro com 47 quilos - Prop,
I '

.

1 x O ! Bernardino
F.C.F., fará sua estréia no a peleja entre Perú e Uru-', do do Congresso do Pan- marc?.�o p.ara ��àrde de _7 1923 _ Montevidéu -_ Uru- !

'

Camboriú com 56 quilos _ Prop., Paul;
certame. guai. A�anhã haverá dois Americano c.e' Cronistas Es- de abri! vindouro, Os paI-' .:

2
' O! K B h

-

,

guaI X! . orn ausen

Assim o certame será choques, a saber: Braaíl x !lJOrt.ivos, reunido em Mon- ses do Atlantico cederão 511924 _ Montevidéu _ Em-l Esterlina com 52 quilos - Pro. Marino

disputado pelos
.

seguintes I Colombia e Chile x

Equa-I
tevideu

.

no ano passado. jogadores e os do Pacífico
t O O' i Sá

I
. pa e 'x '

clubes: Unidos, Postal Te-.\ dor. Com esse jogó, inicia-se 4 cada um. .

r:

'1(126 S�· U
'. i

���::M'--CZ=_:__B:ks_ -&M: :t ...._ 55F .'
/

�'
.J

-

Oa:v�o
- ruguai

11.000 metros

__ �����õ:so20Cr$ !�0�6�foao 10 e C�$ ....

Entre Vasco,· América, Fluminense, Bangú 1021

-:- �:m:x;- Acgenti-rif\'''�:i:t:t�;,m 50 quilo, � Prop. Benito

1929 - Buenos Aires

e Renner o quadrangular; .

1935 _ F:�tina �:u;uai ��������: ::il::ilO' P'OP��::d :::�
RIO, _

21 (V.' A.) .."... Os o oscrvada, chegaram os srs. cional, em Volta Redonda Corno é a primeira vez El Zingaro com 50' quilos _ PI'Op. S
.

I 1937 - Buenos Aires I tll.4l
presidentes Elo Bangu, Vas- Fausto ae Almeida, Artur - Bangu x Renner; que o clube gaucho se exi-

-

Vicente'
co da Gama e Fluminense Pites e Jorge Frias de 11 de abril, no Estadio birá no Rio resolveu o Ban- Uruguai 3 x 2 !
estiveram reunidos, ontem, Paula rapidamente a uma das Laranjeiras' _ Flumi- gu, com aprovação do Vas- 1941 - Santiago Ar- '11.000 metros - Cr$ 3.000,00 ao 1� e Cr$ 600,00 ao 2° -

para organizar definitiva- conclusão, fornecendo à nense x Renner. '
/

co e do Fluminense pres-
gentina 1 x O

.

As 17,00 horas.' ,

1942 - Mo�tevidéu --- Uru-]
° ,.'

'

mente a tabela do Torneio \mprensa a ,�eguinte tabe-
14. de abril em local a

,tal' uma homenagem ao pa-
.

l' O
5 PAREO -:- Gato Preto com 53 quilos - Prop. Accácio

Q1Jadrang'ular, que vão dis- la: trono do Renner, instituin- guaI x Mello
I - ser designado de acôrdo 1945 - Santiago - Ar- M� putar com o' Renner, de, 4 de abril, em São Ja- do o trofeu "A J. Renner", I

ozaré com 53 quilos - Prop. Luiz"
com as' classificações d gentina 1 xO, Bento Barbi

Pôl'to Alegre,. em comemo- nuario - Vasco x Renner. 'que caberá ao vence 01' do
Bangu x Vasco; e, 1946 B nos A'r I AmaUl'á com 50 quilos P St d

ração, ao 530 aniversá.rio 7 de abril, no Estádio quadrangular. Trata-se de
- ue I es

-I'
� rop. u

Lameiro,
de funde.ção der clul;:>e alvi- Proletário - Bangu x Flu- 17 ou 20 de· abril, em ']0- trGfeu valioso em bronze Argentina 3 x 1

Rossinante com 47 quilos _ Prop. Stud'
rubro, que transcorre a 17, minense. cal a sér oportunamente fi- de 0,50 metros de altura,

1947 - GuaÍaquil - Ar- Pantanal

de Hbril. 9 de abril, no campo da xado - Vasco x Fluminen- já em/'exibição numa das gentina 3 xl· I1955 - Santiago Ar- Páreo em 1.000 metros - às 17',50 - Cr$ 3.000,00 aoBm face de cOl'dialidad·e Companhia Siderurgica Na- se. lojas desta capital. 10 C i'Ogentina 6xl' e r$ 60 ,00 ao 20

��:_..±@J_jffi _ _!',,( � $- R __1 ,MiOF iiiiiQ D
'

]

UMA BICICLETA GUATIS

mo número de concorren

tes do ano passado: oito. A

Associação Desportívà "Co�
legial, que no ano passado
abandonou, o campeonato
ao termino do L? turno,
não estará presente. O Uni-

1956 - Montevid�u -- Uru

guai 1 x O

1957 - Lima - Argenti-

Prováveis duplas:
No 1° páreo, 12 - No 20, 13 - No 30, 14 - No

4°, 12 e finalmente no 5° e último páreo da tarde a du
pla �3·.na 4 x O

* * *

\

--::--

,

Como' de costume, haverá ônibus grátis, partindo
as 13,00 e 13,30 - Local Miramar. Pará facilitar man
têm o Jóq'uei Clube Santa Catarina posto,s de ve�ida de
itcu�nuladas nas seguintes casas: Charutaria Adelphi
.t<.:ngraxataria Gaúcha e Salão Do-Ré.-Mí.

'

2 de Abril, exija um coupon numerado, 'que' dará di
reito ao ,sorteio pela extração da Loteria do Estado, do
dia 9, do, plfóximo mês.

O Austria, clube amador

desta Capital, foi }undado
no dia 23 de març� de

Além de assistir uma sensacional partida de fu

tebol, entre as equipes do AMÉRICA F. C., do Rio de

Jane'i\ro, um dos mais categorizados conjuntós do País e

a SELE'ÇÃO DA CAPITAL,' estará você concorrendo in
feiramente GRATIS, ao sOl,"teio de' uma belíssima bici
cleta pa.ra homem.

Ao adquirir o seu ingresso, para o pr�lio do di'a

-

1953, completando, hoje,
,portanto, quatro anos de I"

--: :--,'
, ,'�uarta-fe,ira próxima, aqui estaremQsatividade. Parabens. noticias dó turfe.

.

.

,

:

Só darão direito aos coupons numerados, ós ingres
sos adquiridos no Posto de Vendas da Praça 15 e SA'LAO
IDEAL, de Hermínio dos Anjos, no Estreito.

�

com novas

k_

•

a UI

) I

'i\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, I

CoMBATE 'A INFLAÇÃO .ICõõierérlciãoõ;'HÓiã"--'-'·_�'-"-"->-"�
�����ç�!�Vt:�:i:�o:::��i 2oj:���:[:i::�:�ad�:!�; :;:�o�i:���fl�:od���: si: I JU�,I'leu -Da" Atuaça-o -Oe Ruy' 8 a 'r � 0'1 S 8t1luta que. Ve?l dessnvolvendo I SR moeda. E este comb.ate, � q�e esta luta' cabe a t�dos ,.. '

'

.

? �tual �'Üvern�, de combate esta luta .devs abranger to-
I
nos. Entretanto, o' que, pro,�.

.

a Inflação, dos Os setores de atividade, cípuamante, compete ao go- , I"As díspostçõas do gor.êr- não apenas oficiais como
I
vêrno é orientar as atívida- 1!!iiiIIt-() O O�<l�()�O""'O"'O'-'O -o O"'",()_O<i!lll8>()�()4IíIIIB>()�(l ()

n_o no combate à inflação j{\ privados. E principalmente
I
des prbvadas no combata �_ R�O, 22(V.A.) - REUNIU- progl:ama de �omemoraçõesl M��g.abeira, como .or�d�res com a fin_alid.8ide de ·inco"

sao bastante conhecidas. E:\ êstes, nas fábricas, nas usí; fetivo 'e decidido a tudo SE, ontem, à tarde, na snla do cínquentênárío da atua•. orícíats, que apreciarao o parar a mocídad., escolar
tamos, agora, encarecendo o' nas, na indústria, no co-I quantõ representa inflação". Dom Pedro II, do palácía ção de Rui Barbosa em Haial discurso de Ruy sob Os as- em seus sscalôe; diver!õQ;; d�
sstorço de todos no sentido mércio, e na Pecuária o I Itamarati, sob a presidência c?mo repres3ntant� do Bra-; peetos .jurídicos e político, estudo�: às comemorações.
de colaborarem com a Ini- do sr. Macedo Soares, a Co- sü naquele memorávsl con, respectIvamente. A Casa de Ruy Barba.
c�ativa gov:erna�enta�. Evi· Ameaca Parar ToAda a 'VI'da lndus- missão que vai elaborar 01 �

..

resso. Ressalvou a comis-I A ,comissão ?ro.m�overj. sa", .ben: corno as Bibliote.
dentemente, a, mflaçao dos " w a_.........

sao �ue a dat� magna da a· i tambem: uma ex�oslçao re cas - Nacional 'e .lVJ.uniciPJ.i,
preços que' nos Persegue, vai t

·

I d I :'I t
. ça de greve dos, ferroviários

IB
' � tuação de RUl Barbosa nn l trospectíva de Hal·a., c-om a promovem, tambem, vál"Lts

criando .um clima de insta. na a ngla erra surgiu menos de 24 horas de

. usca-pes�· conferêncIa,., considerandn- L exibição de documentos, li outras iniciativas ..
bilidwde que deve ser substí , LONDRES, 22. (U.P.) _ Os po-i� qu

..

e 2.500.000 operáriof se a ,significação dOs díscuc.] vros e outros materiais de A Comissão do Jubilou de
tu ido por um clima de ordem líderes ferroviários ínglêses industriais receberam ordens sos pronunciados, seja o dia

I Ruy.. na Biblioteca Nacional Haia, reunida ontem, com.
no mundo -ecol).ômico, a fim rejeitaram a proposta de au. do sindicato para iniciar ····if{�f;iõ"s"'mê�;,-·dl';i'';it-;;--d-; 12 de julho, quando o ;gran_1 Di:y'ersas providêncías a se põe-se do sr. Macedo Soares

•
de qu,e haja paz e harmonia. menta de salários feita pel: abandono gradativo do tra· palavra do sr. governador de jurista respondeu ao, ba, rem tomadas pelo Mínísté- ministro Clóvis Salgado Sl"�'
O combate à ínflaçao dos Govêrno e ameaçaram balho no próximo sábado que afirmava. já haver pag» rão -Martens, chefe da deI;:,!. 1':0 da Educação foram tam, João Mangàbeh-a, S��m'pai;'
preços é uma necessídads II país com mais uma greve nas fábricas de todo o país as cotas > municipais, de- gação russa e presidente da

. bem sugeridas �e aprovada, Dória, Temistocles Caval-
urgsnte e, príncípalmsnto, na maior críss trabalhista

\
Os 70 estaleiros da Inglu- sarramos . Os Zagalinhos Assembléía, detendsndo a

- �.� - canti, LUÍ3 Viana, embaíxj,
deve Ser desejada por todas I dos últimos 31 anos. A amea.l terra já se encontram imo. palacianos a tornllrem pú_· tese da igualdade de direi- PENA DE MORTE dor Acíólí, diretor da Biblio_

.

.

'

bílízados. em vírtúde.da gre. blícos os pagamentos ere tos das nações de Improvl- LONpRES, 22 ,m.p.) - A teca Municipal, dlr st.or da
ve de ssus 250.000 operá- tuados.l soo Câmara dos Lords aprovou à Biblioteca Nacional, E'rnes,
rios. A greve idos ferroviá Eles correram do desafio O discurso, pelo seu con, !l0ite �passada o projeto de to Jal':obina Lacombs, díra,
rios atingirá 370.000 trabs, Ontem, fínalmente, 'resol teúdo jurídIco 'e sua forma, 1 lei oriundo dos Comuns que tor da Casa Ruy Barbosa 6

lhadores. Ao mesmo tempo veram divulgar uma rslaçã« _

em língua francesa, que fez abole a pena de morte para ministro Décío Moura.
'

Os dirig�nt'es da oonredsra-. de municípíos da oposição de. R.,ui. Barbosa a ttgUi.:aj a mai�r parte dos delitos d
,

.

d t 1"wI"��"'_� ........r...-,.-...-.,
ção dos Trabalhadores di) qua rec,ebera!ll as aludidas m�xlma o' conclave, -segun- assassina o.

,

Construção Naval organizou cotas. I do resolveu a Comissão do I
A nova legi�la�ão sobr

um plano de greve por eta. Mas, nessa relação, não há Cinquentenár.o de Haia, S'O!- condenação a forca dispõe

-pas, com o objetivo de pa- sequer uma data do paga- rá düvulgado para conbecí-] que somente serão condena-

rar completamente as Indú:3' . ment,;' das prestuc.;ôesl
'

menta. mais amplo das no- dos a morte os 'asgasinos re

tri:as manufatureiras até 6 E essas data,; nf.o apart ce vas gerações. incidentes.

de abril. rão l'!unc.1. Por que'� Pcr'íur O inicio das comemoraçõe�
_

O projeto foi -enviado à
N

se ap.1':eee:-clU, relativas a
a serem levadas a efeítõ sanção da rainha Elizabeth.. OVA YORK, 22 (V.P.)

,

t d- N l'd 'd fi' I
I Infol'maI!am da Base aérea,

todos �).;; munieípics, proV:1 em o o o Brasil, de acôrclo a rea 1 a e, a pe o me-I
J M b

. . de Penica.;-tle, na 'Florida,
• • das e·starão nos"cl." acusa com a rts,olução da Comissão nos um ano Os tri unaIS bn- ,

. que um bombardeio média
ço�es, q'ua'nto �o'3 procesSos constará de uma sessão so- tânic03 não vinham cond"!- ,

a.: jato .Stratojet caiu nlí,
discrimfnatórios do atuai Iene, pr�sidükl pelo, pre3i. nando neQhum assassino a

P 'd d d
A pouco antes do amanhecer.

01' ter SI' o nomea o : govêrno.· 'ente. da República, com 0" forca pois se achava em

I t t d C t d I
.

'

t'
- p' 1 t As quatro tripulantes morre.

ns ru 01' o en 1'0_
' e No sos comentárieJi; pOI srs., Sampaio Dória e Joãa rwmltaçao no ar ámen o r

P
-

d Of'" d
s , ram, e, o avião, avaliado em

, reparaçao· e ,l.clals· a. ' evidente, têm -que Sel' con�i· I referido projeto.
.

R d C t b f
- �

I
.

1
-'

f
. quase dois milhões '1e dólu·

eserva, e un l�, OI;. derados no tempo em '!Uf D R b
.

'd A· A nova eglS açao avore -

d d f
-

d
r. u ens e rrn� a' me'dI' 'doo T hn B dres, foi destruido pei�·,s cha-

ex.onera o as unço�s f
foram feitos. Assim não pO-' I

c�ra o co r.. o o,

Ajudante ,de. Ordens do
d 'lid'do pela 'aça� da Ramos kin 1I,:lams, actisa�do de te:

as.
.

.

_ "em ser 1 I 'S o ,'t" LIMA 22 (U P )

BExm�. srR' Gene1ralc Joao i POSTERIOR dai govêrno.
De Blumenau, Rio do Sul, assassinado pelo menos um�

.

, ._.
- Ape>::;r

'apilsta ange·., oman-' e Lages, onde fora a servi- I de sua;: ricas e idosas' clien, de t.ere.m ,vencido ontem, na.
Diss'emos e rep'�tim(l;;: o! I 1dante ,da Infantaria

.

Divi· ço do Banco do Brasil, de tes a fim de herdar-lhe 0,\
pe eJa com os Ji:quatorLmos

municlpios de g;)'vêrno ude I
.

-

k b '1'sionária da la Divisão de cujos quadros é advogado bens. Os crac s rasl eIras ná!) ti·
nista receberam SUC\� ·cotaJ '

rInfantaria, o nosso preza· r2gressou ontem a esta C.'l_1 O dr. Adams, pela nOVa le- veram lvre o dia de h0j ('.
d· t

�

C 't- d até por adiantado, os di� pre· I· Seg ndo nuncI' t··o con' erraneo apl ao . a pital -o dr. Rubens de Arru- gislacão poderá ser condena. u a ou o cClll_

A feitura pessedi::t':t tiãn flJ. I
-

O ld
-

rma de Infantaria Arol- da Ramos, diretor d'O ES- d: a prisão' perpétua, se de- co, swa·' o Brandao, seus

d J 'M h d fi' V . ram pagos dentro do· "'.i)l'!l,- I t'd d
-

o ase ac a' o 'a elga. TADO. clarad9 cuIP,ado. .

pro egl Os eVerao passar

.Ao noticiarmos tão grata Zo legaL' Essa acu8açãJ está toda a tarde·na conCeTI.tl'ação
.quão honrosa nomeação for· de pé. E' certa e verdadei·

Mensage d "'d t Agenor
em Huampani, tre;nal1L\')

Uns quantos Barnabés fClram pel'seguI'dos e preJ·ud.r_ I d ra A resposta zagalinheana m O 'presl en e ' .

mu amos ao nosso preza' o ..
"

para·, o pro,;nmo encontr0
cados; - e �eu santo protetJr nada fez para, os salvar. amigo éãpitão Ar�ldo Vei- é que é fars'ante: esqu :,ceu

.p
com Os colombianos. 'ram-

rais.É,n comêço.·O 'santo perdeu seus poderes sobrenatu gà os mell),ores votos de as datas. E ainda é menti-' edreira aos comerciários brasilei· bem·o dirigente Luis Vi-'
felicidades extensivos a rosa. nhais declarou qUe

- de h'Jjc
É hoje, apenas, um anjo decaido... I exma. família. xxx ras'. À propósito do pleito de rena. em diante não haverá mais

�O���'\.��E�����-s.���A���"'l-d'���I���d�'Blll!lllImw�S!11III 1I�!��1��� da
E ::�d:;::n��:�s,ae�u�a��:, dias livres, uma vez qUe Pau

; �
� vacão do cons-elho fl··scal do '

..ArP.e. co antes do. jogo de ontem,

SCan a O O eCU O
nosso diretor ouviu o ,lu.,tl'f

.
,

1
. Os cracks tiveram momen·

.

. �refeito Vidal Ramos JUDio. Os comerciários de todo o país, voltam a cumprir tos de gra4'de alegria, com
� mdagar do sr coletor E�tc, a obrigação cívica que lhes comanda a lei nO 2.155, p" t d

.. "E� EI! - �Mm, D� WI�1611 M"NT'ItQ(" ���ef��lt:��om�i�d�,�i;et��:��
_

;;��:�e��: :e P;�:�:��:t:�Ci:�� a�s!�:�:�hl=mpo�zr:�i� ��!���'e�::�c�eaç;;:n:is�:;h , , I IV! U DO tos mil cruzeiros relativos à cial brasileira. revistas, céiriG.cas. Todos a-

DO AMOR AO ÓD�O DESENFREADO ta��:a:;�t:s c���::�ae�cr� .. ��:o ��s;�!t:�' d'er��:b��,�� L 'A���e���:�� t�d�o��:s�o.s����:lde dq�eE�ei�t�to �� �����::-��i:��i�;�:�:ent�Ü':
ROMA _ Quas'e dois anos as relações� da Con- mar.ra ainda, dizia assim: sivelmente até o fim-do cef· 3 de maio alcance o SUCesSO, do anterior, determinan_ comentários sôbre sua pro,,-

dêssa de Caglio com o Marqúês de 'San Bartalomeu "Cicio papata mio!.... rente mês o pagamento seria ,do um movimento de entusia�mo e. de fé, entre os .'3in- pria atuação no campeona-
foram extremamente amigáveis. Ela julgava que era Agora estou �m Mailanà ef.etuado. dicatos comerciários de empregados e de 'empregaao- to.

apa:Ixonado o amor que oS ligava, mas era afinal uma afastada de ti seiSCentos qui. Enquanto isso o seêretáÜJ res, dele re.::ultando a renovação parcial' do Conselho CIDADE DO VATLCANO,
paixão sem .freio.s e depoii'\ êle comeÇou a ficar indife- lômetros. Há muito, qUe pen- Zagalinho já anuncIa o pa Fiscal da' Instituição, sej-a pela recondução, seja Pela 22 (U.PJ - O Papa Pió Do-

rente.
.

so em te escnever, mas peno gamento por feito e cumple-, indicação de novos Conselheiros.
"Desterrou.me! Queria vêr-se livre de mim por-

sO sempre em. tí. Vejo da- to! 'I' A mensagem que endereç'O aos comerciários bra·

que eu sabia demais· e dErJeiia estar a par de fatos qui o teu qUélrto .com os trJ- E ainda se dá ,lo de'splan. sile-iros, é pois, no sentido de que acorram aos seús
l'elacionados com a morte de Wilma Montesi", de- féus de caça. Tens caçadC' te de ,acusar-nos de "fárs,an� I sindicatos e indiquem os seus melho.res companhe1ros,
clarou a Condêssa em pleno tribunal. muito, querido? Afinal, eu tes! !!

,- I para o êxito do pleito sindical que se aproxima.
Como soa um �stalo dum chicote, aSSIm eu ou-

também sou uma prêsa tu:?. ----=-;--

vi a voz do integro e inflexivel juiz de investigação,
e um troféu!! mas amo-te,

Dr. Raffaelle Sepe, inquirir: CIccio, nunca o esqueças,

Torci .as mãos e sustiVe a -respiração. Isto era
pois qUe te quero! Chama:

mais comigo do que com quantos aH se encontravam. me, escreve-me qualquel

Q "cisne Negro" respondeu num tom indiferente,
coisa e não me deixes só Co.

mas tão d�stintamente que se pOdia ouvir- no canto,
.

(l11�go. Beijo-te com fôrça, a·

mais aJastado daquele tribunal:
morosamente e aPerto-te
tllnto que não possas respi''Vi Ugo uma ·VeZ com uma moça. Ele irgnor'a ,que

eu o estive a vêr nessa ncasião. Mas quando màis tar-'
.

de vi o retrato de Wilma Montesi, reco.nhecí jmedia-
'

tamente que .era a mesma pessoa que "eu' tinha vis
to com êle".

. \ ce!ebração d� mis3:3.:; vesper

A Escola de Inicial'ão Agricola' de Araquari"- ��:��s�� ���a!;:���.���;;:l�·�l_� I çao do Jejum permltlI',a al'S
No jornal "RESISTEN· Assumí a direç'io da

ES.!
Paraná, época em que con! católicos ingerir r,lim"n�o"

CIA", de 12 de. !evereiro d� I ct?ta em Ju�ho do ano pas'" cluí o curso.. I ", ' ::.,
- " ...

corrente ano, fUI alvo de�, s�do. Rec�bl da ad:n.inistra .

O fàlso profeta que se in-
solldos ate tres hO',a" antes

taques, no artig'o: sob a Cpl caü anterIOr, o predlo cem IOrme junto ao Dr. João Co- i de receber a sagraull comu

Mais tar'de noutra carta:
grafe supra. .p,penas as paredes de tijolos l11n, de'meu serv�ço có�o agru nhão, ao passo que :!té uma

Cumpre-me o dever rn;>· levantad!lS e uma Pequena nomo em Indalal; mform<' hora antes poderá) ,torna�
... "não suporto mais es_ pondê-lo, para desmentir .ae ala encarbra:da. ·com seus correligionários d" b J:.I" d

-.

I
..'

tas terríveis recordações. Sa- irresponsavel e caluniadOl Atll'almente, está a Escolé Sã-o Joaquim e com seu Che,
e 1 as nao ·a COO,lIC:.ls. As

autor, que não teve a cora, na fase de acab�ento, nãe fe Irineu Bornhausen dt' nOIvas medidas ent,rai 10 e111

gem de assinar. as suas ca' falando nos serviços exter meus serwiéos na orga'niza vIgor a vinte e cinco de m::tr-
lúnias. _ nos de nivelamento, drena ção do Posto de Fruticultur::l ço coneute.
Mas somente o fato do ar gem.e destoc�mento., em São Joaquim. VerifiquQ

-

tig-o não ser assinado, jUHti . A mauguraçao se'fara eg· os meus serviços nesta Es HAMILTON, Bel:mudé.l.::;, 22

fica por ,sí, que o autor nãe be ano, c'om alunos matricu. :cola de AraquarC PDderá en
(U.P.).:...... O pr2sidente Eise

quer assu�ir a responsabili lados; convido des�E; hoje, c I tão Julgar do, conheciment;l nhower informou hoj') aO
dads daqUIlo que eSCreveu' profeta para VerIflCar que· ou desconhecimento da pro.. primeiro ministro Macmi1.i�n
procurando. com -inverdade� ! sob a minha administração I fis�ã.ó. -

d.estruir-me perante a Opl I. de fat6c está selado o destinr
.

4.0 .!.._ QUE MINHA NOME.L\
qUe os Estados Unidos eSi-

nião pública de meu Estado' desta Escola. " ÇAO VEM ANARQUIZAN tão dispostos 'a ingressar na
Mas irei desmenií-l;) pon.; DO OS TRABALHOS . DES- comissão' militar do' tral;a-:t)

to por ponto, confo'rme nar 2.0 - QUE NAO TENHO" TE ESTABELECIMENTO . de Bagdad. Os dois estadis-
rat�v'a que segue: - I ��:��IL�gX;� DE RES.

Que diria o falso pro�etr tas dedicaram a maior ,JS1: •
1.0 QUE FICOU DECIDI· Nã-o ·deve o profeta anôni da 'aciministraç'ão anterior te da manhã de hoje lJ, um

D�ENTE SE�ADA A SORTE mo, julgar aos outros por s' nesta Escola?
exame dos pontos de vis+.a"

DA ESCOLA .AGRICOLA D.J<J próprio. ne�::�a tapar o sol C'Üm a pe anglo' americanos sobre a

ARAQUAIU
'

I _Eu resp�nd� ae10� n}eUil Não quero entrar por est., integração eUl'opeia, à rela-
Sim d,e fato está a Es- atos e assmo, u o qu� açQ caminho "que e' mUI'to som,

� .-.

'tO,

. . '_ . Não pr.o)curO o anommatc çoes com a umao s.oVle lca o

cola de ImClaç�o A�rICola \ para calúnias e nem sou J( brio, mas lembro ãpenas q1lt" um passiveI aumento do co-

cAom o se.u d�stmo s'e.lado. ,E' nego'CI'OS 'e',sc'usos e l·mora'l·s. atualmente temos escrita 01' '

.

•

cL ·mercio com· a Ch;,na con:u·
Quando o Dr Silvano Muto eSSe destmo e bem dlferr.n.tf O meu trabalho profissio galllza a no emprego do, di

escreveu a primejra not-íCta do pe.nsament� d�s derrotls, nal em Guaramirim, Inda; nheiro público. Há fiscaliza. nista. Não se alterar&'fil, no

tas lrres·pansavels, aVe., d( I'aI e Sa�o Joaqum' , atestárr çãq dos diversos serviços, co entanto, os pontos de vista
:sensacional, sôbre o ·CasO ele 1 tas de p'

.

mau agouro.
a 'minha. 're..sponsabilidade e . reços realS na il dos Estadcs Unidos, contra

Wilma Montesi, Anna Mil O destino da EscllIll ser:i f'·' 1
quisição de material.

o neconhedmento de Pe
ria resolveu denunciá-lo e selado este anal, con{ o 'inIcie pro ISSIOna . �s.tou a testa. de todos O.l

assim com.pletou o que Mu de seu funcionamento, onde 3.0 - QUE TENHO .TOTAl , s�rvlços, c�mprmdo o eXPe quim ou Sua admissão ng,

03 �.lunos terão tudo grat:ü DESCONl!ECIMENTO D." dle�te deVIdamente, ONU. Ainda hoje, NIacmil-
to ouvira a Adriana Bisaco- tamente paI' conta do' Go PROFISSAO. 5. QUE ME SIRVO DIA 13n e Eisenhower
iá. Esta é outra testemunl)a vernO" ltrabalhandQ a"sin Lembro a·Q· falso profeta RIAMENTE DA CAMINHO· �

, ..
' ., .,. .

10 I d t ' NETE PAR'A lTENDA DE LEI
rao uma nova

ódio desta mulher e vingar-se de que falareI depols.· ,par� e�evar, o n�vel, cu·ltll�,� _

que fUlO, a uno a ur,?,J. " y." -,

secreta wbre
.,.no seu -Plidor." ". (Continuá, n� 2apag.) � e tec��co dos fllhos de la' de '1946" na Facul.�a0:. ue 1\ TE.

a"

�"\���..��������������������vra(lOles. gronOn1la e VetermalJu do <Cont. na 2. pag.) mnns.

.I'

Março de -1957

I Queda De Um . Anjo••.
Para os orgaos que obedecem às diretrizes palaci'anas

O Governador Jorge Lacer,da é o santo protet-or dos Bat'
nabés.

Há uns mêses atl'az, em tinta vermelha, pintados s6.·
bre fôlhas velhas do Diário Oficial, havia cartazes com O�
seguintes dizeres, evidentemonte mentirosos: "O Barnabé
está com 'o' Governador ... "." Um compositor popular, qU(:'
aliás trabalha na emi.'!'sora bo;,:nauseana, ·chegou mesmr
a escrever u'a marcha carnavalesca, frisando, a proteçã.1
que o- novo São Jorge 'dá ao funci-onário estadual. .. E ce:'

to periódico que, não taro,' Se' interessa mui' párticular·
mente por algumas rubrfcás orçamentárias, Chegou a di.
zer que o sucessor do Sr. Ir:neu Bornh'ausen nunCa fiz",
ra uma remoção política ...

-

Mas, -já começaram 'a aparecer'.'IS primeira's remoçõe"
NãG foram por motivos políticos, segundo o testemu.nln
de uma emissora local. Resultaram de' uma 'vingança '3

-xercida pelo ·sr. Vicente Bauer, Diretor do. Serviço de Fis.
calização de Fazenda, o introdutor da Orgamec em Sant<:\
Catarina.

-

oI'.._..........- ••_..-_._._....,._,.

- ,Que Isabe mais sõbl'e
isso?

E então eu sei q\.le fo,i ex9.

tamente nêste segundo ir.

terrogatório que Anna Mana
Maneta Caglio contou' a fu

nesta viagem de ,automórvel
Com a sua voz quente e Vê·

lada, que fremia de paixão e

raiva, ela declarou:
..::.._ Em 29 de abril de 1951,

exatamente vinte dias d:;_..

__..._....-_..............................
-Com a môça?
Ele não

.

respóndeu e riu.
Então eu disse:
-. Andaste mal, tu e Pic

cionf e, embora êle seja i:i

lho do Ministro dos Negó
clos Estrangeiros, terá, de
pagar o qU!e fêz" pOcis dIante
da lei todos somos iguais.
Daí em diante o Marquês

começou a odiar-me.
Estas' declarações caUSJl

ram grande sensação. Anna
Maria fôra�para Milão por

Lmposiçã-o do .SeU amigo "o

qual não convinha a suà pre

sença senão muito mais tal'

de.. . . Então e'la �gcreveu.
lhe apaixonadas, cartas, que
se tornavam Coada vez mais

imperiosas ê nas quais fica.
va por dizer.

Q Marquê3 entregcu estas
cartas ao Tribunal, mas ist�
de certo quando compreend,)u
qU2 poderia tirar partido do

pois do desaparecimento d�

Wilma Montesi, partí coni
U""go Montagna e o .jovem Pic

cioni para Viminale. Eles des

,cera'J7l e disseram.me que eU

devia esperar .no carro. Re·

gr,e.ssaram meia hora depois,
pare'cendo muito satisfeitoil.
Eram cêrca <;1e dez e meia da

noite.� .Piccionf despedLtl-s�
logo e q"uando êle se afasto;],
:cerguntei a Ugo:

'

-:- Que-foste fazer?
tudo em 01'"

Cap. Aroldo
da Veiga

ze baixou hoje um3 nOV:1 rt'

gulamentação para o j�il{!11
anterior à' ,comunhão:, com
mqdificaçQ2is transcedentais
que atualizam essa forma de

mnrtificação. Ao me:,r.::1a

tempo, . conced2u aos hi.'JIloS
a faculdade de l1.?rmitir a

raro .,.

bes, meu tesouro, que te 0-
, deio? Horrorosa e abominá·.
velmente, velho tratante'
Ghama-me por favor! Mliito�
e muitos beijos! Dizi-me ao

menos qual. o número que
me compete no, teu harém,
pois se me ,enganaste eU! sin
tOI que ... ,

E o tom destas cartas :lU ..

biram no diapasão dum!!

paix�o ameaçadora e arden
te, m_as Ugo Montagna SO'

eiara-se e não '-queria Ann
Maria ao, pé de si, portanto
não ligou importância a is,
to.
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