
dia deãxar de- ser, tiveram I

,repercuss'ão a, mais la
mentável no seio da U.D.N.
.e daí o movímento que a

gora se' desenvolve, objeti
vando .a renúncia do Prie_
feito. ,"
Ente,ndem os udenistas

qUe não' sãO' fanáticos pe-
lo ,edil joiiívillense que, em RUBENS VAZ:
face dos

-,

acontecímentos

M
.' I"

el_!l que s�' 'viu envolvido, I orlo em servlco
, nao ,poderIa per�anecer a",." , ;,.....< •

frente da PrefeJ1tura,. No-· 'RIO, 23 (V.A.) - A Cama,
,

mes de projeçãO' na 'vida rfl, aprovou ontem mas ain
econêmíea '

.

e política do . da em' prímaíra
'

díscussâc
Municíp,io, estariam' à I depois de um breve discurso
fl'ente do movimento) ou I do- sr. Jefferson, de Aguiar
lhe dariam apôio. I do PSD, a êli favorável, (

Somente o grupo de es- projeto que considera o m.i
cudeiros e de vassalos que' Jor Rubens Vaz como morte
tamQem partilham de suas em serviço nos acontecí-
'liberdades é flue procuram mantos de 1954 "para efeito
!\r todo transe sustentar a no interessa de sua famí
posiç�o . peDiclitante· do lia). de montepio pensão ')
·Prefelto. outras .vantagsns sstabele-
"l S. adoçado pela li- cidas no Código dos Milita

SO'llja dêsses eternos en- res".

deus�dore's, acredita qUi;;'
,qepOlS de algum tempo de
exílio a coisa será esqueci
da e poderá voltar .eomo
se nà._da houvesse' aeünte-

,

cido.
Mas parece que está eu

g·anado� ..

,.

RIO; 24 CC P) - Funciona
rios .dn' adrp.,inisk'J,ção públi.,

,
-

eu. norte'-americana"que par ,
-tidpa.ní. das reuniões do: POI
to ÍV nesta capital,' cornpa-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Uma noticia grata aos catarínenaea é a do movi- ...........-----_

mento que se está incrementando para o aproveitamento O Esea"nd�J"�loturístico da Práia do Forte, pois já se encontram em ,a
nossa cidade os engenheiros que executarão os proje-
tos preliminares. . d S

:

ISeguindo as modernas linhas de urbanização, te- O e"u Oremos naquele local um magnifico Balmeário, sendo que
,

II
a -planta foi a primeira na especie a ser confiada ao re- .

lé (Cont, 'da última p4g.)
nomado arquiteto Oscar Niemayer, nome j� lévado a m

ram as primeiras linhas a
de nosso pais. São figuras de destaque nesta' empreitada

SeU respeito, desapareceu dê
o dr, Aderbal Ramos da Silva, dr. Cesar Avila. Contare-

/ . súbito, O Dr, Muto procuro-a.,
mos, assim, com uma atração que será ímpar, no . meio

mas ela não aparacía já nos
turístico não só catarinense, mas Brasileiro

__Ij__
mesmos lugares.

Muito agradeço ao SI;. Wiegsud pela deferêncía em
Foi encontrada inconscien

.convidar-me para cronjsta do simpático "Plaza" Con- te, 'uma manhã, numa pen
, � são, pois tomara sxcsssíwa do

linuareí aparecendo e também comentando ,

, __I/__
se de comprím idos para dor

\

J
-

J G I miro O seu amigo, o pintai
Aniversariou-se rio dia 19 o menino oao . onça-

/es filho do simpático casal sr. e sra. Julio Gonçalves. Francimei, ameaçara matá-
,

ídencí oas lá quando saísse da Casa de
_ e ta noite, O· casal Jeuniu, em sua -resi encia, pess ISaúde, Além disso ela rece
amigas com um "Society"

__I/-- bera cartas escritas 'Por mão

Aniversariou-se, hoje, o industrial,' sr. lrineu Bor- ignorada que diziam assim: f
nhausen, Às numerosas felicitações, as da coluna social "Quem não se cala tem d�

"_:'X- morrer. Viverás só uns dias

O "BUREAU DE HIBRAIM SUED INFORMA: (com mentirosa!"

�xc1usividade para esta coluna nesta cidade) No 'estado miserável de de

PUN'l'A DEL ESTE - Aproveitamos o Carnaval estar pressão em que encontrava
,
- sta, Maria de Lourdes '" 11 ." 1 d t

Jen- Vilela
'

fraco e partimos do Rio em um possante "Coste ation pe o uso e en orpec,entes e

da Panair comandado por um dos ases -da aviação co- também pela vida que leva,

de te;
sr, Ney Hamilton Pra-

mercíal, �' Comandant� Abrunhosa rumo a esta cidade va, não pudera reagir a es

balneária, onde' está acontecendo o Festival de Cinema tas ameaças e tentara desa
- ST. Galdino José Lén-

zi Americano, no Elegante Cantegrill CountrY Club, com parecer assim. Fízeram-Iha

astros e @strelas de Hnlywood em carne e osso. Embora uma lavagem no astômago e
- ar. Evaldo Mozimann

anunciassem a presença de Esther Ui lliams, Za� Gabor voltou a si.
- sr. dr. João . Batista

'

e Linda Darnel, essas três mulheres famo-sas de�am o Mas agora não queria mal.i

Golo. Aqui estão, porem, neste momento, sentados a me- falar com Muto. Tinha um

sa onde me encontro no Can tegril l,' Anita Ekberg e seu terror pânico de o-vsr. De re

marido ,(o bonitão profissional Anthony Steel); Yul pente voltou a ter dinheiro

sra, Etelvina Luiz Brynner e sua esjíôsa ; Lana Turnes; Ann Miller e seu mesmo muito dinheiro, e f')

anunr;ia'ssem a presença de Esther Ulliams, Ssa Gabar para um hotel eleg3nte, o

e SUR esposa; Van Heflin e esposa; Alexís Smith e seu "Plazza", de Roma, que está

marido; o diretor Mitchel Leisen ; a novata Joanne Gil:: na categoria dos hotéis d(l

bert; Joanne Dru ; Graig Stevens; John Maschio, orga-
.

luxo
.::;.

"n izador da caravana' e o nosso muito conhecido Bob Q�em pagava aquilo
ê

c-

_

OSVALDO MELO

Corkery, na chefia, d� delegação, que é noticia de jer- perguntou o Dr. Muto com' / TOLERANCIA, AMIGOS - Mais uma vez tolerância
nal e por essa razão' fez Punta -deI 'Este acontecer nos

i.rrit�ção. Somente podia se�,' le.dores desta coluna, que a última sai.u tão t�uncad�
Jornais do mundo inteiro. Aliás, o objetivo do festival é alguem das altas camadas e empastelada, que quasí desanim:J. Tom:mno eo''''é:''1

pre-;isamett'te, este: propaganda turistica da cidade.
q.u: d�sejava comprar o -'le,t e� conta que isso são "os tais cavácos de Ofício�'� �e,��

Além eLos referidos artistas, também aqui se encontra a s11e�clO. : ' I So ter feito calar a bateria da crítica, que s'cmente
celebre colunista de Holywood, Hedlda Hopper. V1 �driana p@Ja pnmelra 'vê nOl I'autor", o alvo-prl';diléto ....

.

,

SNAPSHO,TS: ; IV�Z na sala do Tribunal, n, Ficam dest'arte desagravados Os pudonores jor"
Aliás, nota-se que a direção de. ;Anatole sôbre Yul acon� dIa 9 de març� �e... 19�4� �:'.l nalísticos. Vá isso á guiz� do pi'garro preparador do
tece também fora da tela. A in�luê�cia do diretor sôbl'e que Anna Mana:.Lagllo IN discurso de hoje, isto é, dá crônica ...
o artista é enorme e tem,sidQ pfo.veJtosa_ para(�.JlOmem s�nsacionais decl-ara�ões. 'Ou I Até que deu um "mofivozinho" inicial.
de maior públic,o, atualmente, nos "States". HéÚàã,Hop- V1ra-se bem o que dIssera (I( DIZIMAÇÃO NOS GALINHEIROS _ Nã p

Per, ,pacientemente, -dei2{ou-se fotog:rafar; com quinze "Cisne Negro" q ando de j
,

o s_ trata' de
, , .'

,

':
u

.

,- "imposto de dízimo sôbre qualquer coisa", mas, sim,
dos seus famosos .chapéus, por um repórter brasileiro, pld la Adr ana f 1 cho s e I o d dizimação no sentido de "matança", desüuicão".'
que inclusive' recebeu proposta da famosa cronista de ma·da a depor. Po's' ..

I
.-

cinema para ser 'seu assistente. Seu nome é Flávio Dann.
.

Também esta passou dian t

I

'i'
as aves, prmCl}la mente gahnh�s: fl:an�o�,

Na n.oite de terça-feira, quando mais ,uma vez o Copa.
e c., con ,uuam morrendo embora as prOVidenCIas ml-

es.tará em uma 'de suas grandes noites; homenageando a
te d'� .m1m, e bem pe�to. Pu, ciais, que se fizeram pront.as, 'mas, que em verdade, a-
de ver que ·estava multo nel fro'llxar3lrn.'

.

delegação, nort'e· americana, acontecerá ,a Escola de vosa. Tremia e passava cons,

Samba' ,da Portela, premiada no desfile de Carnaval. Pe- tanteanente as mãos pelo séu-
A p�,te de New Castle continua dizimando os ,ga-

la riqueza de roupagem e ml;iravi-lhoso_rítimo dos autên- cabelo em desordem. As'pcll1,
linheiros, constituindo também um perido para !Js que

.

b' t f c 1 'ort ame I
comprar av€s"-já mortas, depenadas e sem... os sa-

II,ÇOS sam I_S as que, o.rmam essa es.' o a, os n, e. � tas dos SeUs dedos 'estaV-�l,m '

t
- d d d d b P t borO'sos miúd{)s e por um preço dei perú recheiado

ncanos erao, sem 'UVI a, o ver a e1!:0 'sa� a.
\ .

assls as

,'_
amarelas de ;nicotina e vi:1,

e pastores aC"ontecendo. A .�amosa e ultr�-slmpatJca He,d.- Se bem que fazia grande Sã
nos bons tempos.

da Hopper, apesar da sua ldad'e, e de nao--ser est:ela de crifício em não fumar' n
Uma severa fiscalizaç·1i.o, sôbl'e os vend·edores am-

cinema,' foi talvez a maior at.r�ão de Punta deI :Este; I Tribunal.
o bulantes de aves to'rna-se grande e inadiavel peces-

tendo siªo a escolhida ,pa-rit 'receber a :chave da c1dad:e. Olhava com rec io em v-j
'sidaJde. Já trazem as aves doentes e é o quanto bas-

Aliás, po�s_o. infor�ar que o motivo por. que He,�d� Ho�-
'

ta de si; parecia :cuada. �r ta para ,contaminar todas as outras. Nisto �stá o. pe_

per, a prmclpal rIval de LoueUa Pa-rs'ons na cromca Ch! comêço falou tão b
.

,
rigo maior e os vendedores, ag'ora aumentam e até o·

t· 'f' d' I
�

f' R' t d d d'
alXo q l( pr'nh I'}

>

i N tI'üema ogra 1ca mun la ,oao ,01 ao ' lO, ,�n o voa 'o �-l 'lhe pediram que falass'e mai'
eCI o me lorou. a ura mente, atendendo a, que es- .

retamente para Nova .Iorque, e que com a 1da a nossa ,CI-, lt e d r p. 't ,tã9 doentes, vale para os "�abidos" qU� andam de pori..
d
...

�

b'
a o e e en e começou ::t

da e ela perderIa dOIS mll doIares, quanto rece era por Ig itar'
ta em pÜ'l'\ta, prejuízOl menor ...

sua presença em úm único programa de televisão domi-
r .

Está faltando uma severa, dura e rjgida fiscali-"Eu não sei nada! Não .:1el -

nicaI em HolYwoo·d. E, não se, espantem, o p,rograma não
absolutamente nada! Não

zação sôbre Os 'vendedorrls ambulantes e inescl'upulo_
é dela. Hedda apenas partiéipa como convidada,' natu- sos.

ra-lmente para revelar' aquele niti�d'o de coisas que sabe conheço ess'a Wilma Monte
. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA .NA· BR-59 _ O matu-

ã respeito da curiosa gente de cinema. São as seguirÜes si, nunc,a a vi.:." .

Mas não se libertou as
tino "A Gazeta" divulgou uma cart.a recebida pelo (i-

as celebridades que aí estarão no sábado e que fica- '.

f' t peroso deputado Elias Adaime, informando que o
-

t'
, . .

t :f
.

'
.

h d d SIm, 'e por 1m eVc de con -

rao ,a e aproxIma qum a� eIra, a convite e ospe a os Departame,nto Nacional de Estradas de Rodagem fa-

no Copa: Lana Turner que ha dez anos esteve no Rio: BruITA\. �laoaqll:0o anb lllssá;j: rá realizar dia 27 dêste' mês, concol1rência Pl'lbll'C'a pa-
d Ih"

. Montes1 e estIvera mu't'ls
e que apesar e\.enve eClda contmua send'o uma grande.. I D

. .

' <

ra pavimentação asfástica na: DR-59, trecho de FIo'ria-
atração; Anne Miller, que tambem J'á esteve no Rio, rye,z,es com.e a. ep:lIS .d1sse: ,

í Um d
' nopolis-Biguaçú. O valor do serviço· eLS,tá orçado em

tendo inclusive comparecido áo Baile .d'o Municipal com .

a vez., .quan. o o mEU

D 11 .20.00'.)00,00 de cI·uzeirc·s.
uma baiana b'ranca; Miss Universo 55 Hellevi Rubin' am1go UI 10' me ameaçou

. ."
' .' dizendo que me e"t· I A carta que traz a auspiciosa notícia é do dr. Ed-

Bevetly Tyler, Joanne GI-lber�,: Joanm� Dru, Amta Ek-. -

� rangl.u,. mundo Regis Bittencoul't, Dil'e;tor Geral do Departa-
berg Alixis Smjth, ,Zs_a Zsa

'. Gabar, (atenção, "hidráuli-
na .se nao -n:e s:'a��!)�e, gl':tel

cos"!), Maureen C'Hara, Yul Br"mner (o careca), John-
che1a de medo: Nao, naot mento Nacional de Rodagem (Ministério, da Viação e'

.J" � • Obras Públicas) do ruo.
'

ny Maschio, Gonnie Moore, Van Heflin, Mitch Leisen,
nao me Jogues ao mar comr

Bill O'Connor, Anthony Steele e Sophie. fizeram a Wilma ...

Por hoje é só. AquÍ levantou_se grande tu�
multo no Tribunal. Ergue

s,ra. dr. ram-se pe�soas e ouví um

dos go-
homem exclamar; "Ela men
te! Tudo o que diz é menti

2

'"
. �

VANDALISMO
Vejo além, no horizonte carrninado
Como se fôra em tela luzidia
Num amplexo de cores e harmonia,
A Tarde e' o Mar em galas de noivado!

:.�.!i: , ;,�,;'" I

Unem-se, alfim, depois de um longo dia
De incertezas e agruras pontilhado ...
Para o infinito seguem lado a Iado,
Sedentos de carinho e de venturaB!

A trocar madr ig'aís e ternas juras,
Esquecidos do tempo os dois amantes
Sorvem num beijo - vagas de venturas.

Que importa a noite apague a perspectiva,
Se um Amanhã radioso mais que dantes
Vem acender 'do amor a chama viva. ?

-Aurora Nunes 'Wagner

Praia do Para iso, janeiro de 1957.

t••••.u••�••••••_

ANIVERS,ÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Adalberto da

Andrade
- sr. Nilo Láus
- sr. Dirceu Heitor

diroba
- sr. Hidalgo S.

Araujo
- sr. Nélio Ligocki
- sr. Orlando Carlos S.

da Cunha,
- sr. Santino Andrade

sr. dr. Luiz Larayete
- sr.� Alberto Moritz
- sra. Paula Barbato, za

espôsa do sr. José Barba
to

i - sta. Dirce Noemi

,-menino Zenon, filho do
Luz sr. Zenon Bonassis

FARAO ANOS AMANHÃ:

Bonnassis
- sr, dr. Laélio Luz

sr: Rui Pontífice Sou-

Wohr
sra, Malvina Vieira - sta. Amônica G�tão

Vaz, espôsa do sr. Joaquim I
- sr. Milton Batista da

Vaz . Cunha -,
.

sta. Nímar da Costa - sta. Maria de Lour
Bittencourt I des Brito

--;-:- sta], Marra: Wirijau - menino-'César Edmun-
Mayvorne : d.o lWoreira

-

Foram instalados o
,.

Diretório Municipal do PTB
em Barra Velha, para o qual foi escolh1do presiden
tE:l, o ilustre e valoro'so Petebista Sr. Antônio Luiz
Gonzaga, e em São João, um sub-Qirctório, sob a pre
sidência do prestigioso e. devotado petebista 81'. Fe
lix Miranda Gomes, As atividades do PTB, nessa zona;
vêm suscitando funda repercussão nos meios' políti-
COSo

--000--

Foi encaminhado ao Senador Saulo Ramos, que
Se encontra atualmente no Rio, há mais' de mês, uma

ampla expOsição, sôbr-e a situação do pessoal do De

partamento Nacional de Endemias Rurais ..,... Cir
cuns crição de Santa Catarina (Ministério da Saú

de), que percebe vencimentos pela dotação da Ver

ha: "3".
--000---

O, pessoal que percebe remuneração pela Verba
"3" dos demais ministérios .goza do direito do salá_
rio família 'e do abono de 1952. Depois de 5 anos de

serviço, passa a perceber pela Verba "1", como ex

tranumerário-mensalista, em caráter efetivo; O pes

soaI lotado no Departamento Nacional de Endemias

Rurais constitui, estranhavelmente, uma injustifica
da exceção.

--000--
, A defesa dêss'es zelosos servidores, em número de

117, está a cargo do PTB através do ilustre e operoso

Sena·dor S�.uló Ramos, junto ao Ministério da Saúde.
,

--aOo--

O Deput�do Olice Caldas,> lídel' da Bancada do

PTB, foi eleito vice-presidente de honra do Diretó
rio Municipal do PTB de Criciuma, como reconheci
mento pelos seus altos méritos 'e constante, devota-
menta ao partido.

'--000--

Dia 21; o Sr. Ministro Parsifal B�rroso (Traba

lho) assinoú atos determinando a instalação dos

Póstos do SAMDU em Brusque e Jo-inville, pleHados
p�los petebistas dessas importantes cidadeS. Releva

pr�clamar õ grande 'e longo empenho do digno e va

loroso Senador Carlos Gómes de Oliveira, cuja fôlha
. de serviços prei;tados a êste Estado e aos trabalhado-

reS é longa e bem conheCida:
.

--oOa--
Este,ve na sede do PTB o Sr.. Luiz Gonçalv,es Ins

petor de Segurança do IAPM, que se fazia acompanhar
do Sr. Eustáquio Calvacanti, Delegado do IAPM em

Imbituba. Ess� al�o funcionário da previdênCia social

manteve demorado entendimento ·com o Dr. Acá

cio Garibaldi San Thiago, presidente da Executiva'

Estadual do PTB.
--000-- .'

O Diretório Municipal do PTB lie Tangará lan

nomeS do Senado,r Carlos Gomes de Oliveira,
I? dQ; ',e. Pt. 'AcácIo Gal'115'aIai Sin Thiago,

','fe4,ti;"
;

Florianópolis, Domingo, 24 de de Março de 1957

-//-""'�'
Comentário$ : 'O GovernadO'I' do Estado e a

.Jorge Lacerda, preparam-se para as recepções
vernadores e, o Presidente da RepúbliCa

..Certo moço da alta sociedade mudou -de emprêgo, e na

mesma ocasião, de namo.rada,aliás não vejo motivo ...
O sr. Rubens Pereira e Oliveira anda as voltas com

"lmbituba" ...- A bonita Sandra Coelho d'e Souza "Miss
Charme", deve mudar seu penteado. Para seu tipo, ca

belos presos é bem melhor... Comenta-se pela cidade,
qUe será maravilhoso o vesti'do de noiva da' -srta. Anita
Hoepck Ramos da Silva.- A ,elegante Terezinha Pe'drosa
1em usado modelos "chemesier'; e)egantissimos ... O· sr:
e sra. ,dr. Wa-lté�r Wanderley já estão 'de regresso da ca

pital da Republica.

ra ... "

Uma mulher muito benl
vestida ,ergueu-se na cadei,
ra e ameaçou com a sombri
nha gritando:, "Não acredi

tem! Ela inventa e não &ab�'
o que diz ... "

,A Bisaccia tapou os ouvidoa
e gemia: "Tenho mêdo! Te,
nhq mêdo, êles vão me ma

tar ... "

Fizeram_na sair escolhvl�

pela polícia e nunca mais II

v(
.

.

(COPYRIGHT

-//-'
Club·� XII de Agôsto
Grandioso baile carnavalesco realizar-se-a em a noite
do di'a 20 quando romper a "Aleluia", O Balneário "Pra
ia Clube" será invadido pelos Pescadores "Acanhados" e

às Timidas Tourei.ras Haverá onibus, reserva de mesa na

.. seCI·etaria do clube XII de Ag'ôsto,' ao 'préço de Cr$
tOO,OO!

.

\

APLA)

A SEGUÍR: ......_

'0' DEMONIO' QUE' P'U�A: OS·

_

CORDÉIS I

"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINi\
----,-,___---�------ ...-------

FV8GQaoõa
o ,"Diário da Alssembléia"·, de 19 do 'corrente, pu

blica um discurso proferido no Legislativo, há quase'
um ano, pelo meu nobre e robusto amigo, deputado
Enedy Teixeira Pinto.
Enory Teixeira Pinto.

"O SR. ENORY T. PINTO - Sr. pras'dents, Srs.
deputados. Estou há tempo para fazer um discurso
nesta Assembléia, sô?re um caso muito palpitante,
embora tendo eu, em conversa com Os entendidos, da
do conhecimento à êles da minha idéia, êl-es me res,

ponderam de, maneira feraz, dizendo que a minha
idéia era impraticável, e mesmo eu iria atarrachar
os planos' do Govêrno... :Êles têm os planos do 00-
vêrno ... �les têm os planos dêles e 'EU tenho os meus.
POr isso eu ontem, com a presença daqu'eles deputa
dos do Rio Grande do Sul, reavivei minha idéia Pa
triótica: - ela foi sacudida, e eu achei bastante in,
teressante trazer ao conhecimento do plenário esta
minha idéia, embora francamente, ao externar aquilo
que tenho no âmago, no íntimo, saiba q�e possa ser

rejeitado. Lanço a idéia, sabendo mesmo que êss'es
mesmos- técnicos irão ler '0 que escreví 'e irão rebater

<,

de maneira atroz e perversa, Mas, a finalidade nossa
aqui nesta' Assembléia, é procurar chutar a bola para
a frente, mesmo Sem sabermos se faremos goal ou

•

não. O melhor é procurar chutar de costas. Se conse

guirmos fazer o goal, desta forma, então seremos ver

dadeiros artistas".
- Se o técnico Brandão- lesse isso,'antes de formar

o combinado brasileiro, o nosso Enory por certo esta,
ria hoje 'em Lima, disputando '3 posição ao Mestr,c
Ziza! !

,-_'----�---- ......-.:._--,-

E agora, esperemos que se realize eSSa' obra dOi
govêrno Federal. ,

AJUDEM A CIDADE - Todos podem fazê-lo. Ques-
.

:tão de educação, boa ,vontade, amor ao progrelsso e'

noções de. higiene.,.
Vem jsto á baila, porque muita cD,isa que por aí·

existe, depende dessas apreciáveis virtudes e mui�
tos as possuem. Por exemplo:

Não andar sôbrle Os gramados dos jardins e não

co)her flores dos seus can.teir�. Não jogár papéis usa

posito- de lixo certos lugares, inclusive o canal da Ave�
dos nas calçadas e sarge,tas. Não transformar em de
nida Hercílio Luz.

�

Não .usar caixOotes de madeira, apodrecidOS Ou la
tas estragadas, expondo-os às portas residenciais oou

comer.ciais, ,espeliando' que' o caminhão pa,sse .

Se cada um proceder assim, teremos a cidade Um:
pa, pOorqu'� esperar tli'do --dos poderes públicos, tudo
mesma é falta de cu.lab9ração. A ajqda é necessária.

Beni sei o qUe você ��tá pensando, leitOl' a,migo.
A ajuda deve ser-recíproca. Dos poderes plÍblicos pa_
ra com OS "contribuintes de impostos" amenisando a

sua situação já exce'ssivamente agravada e a do mu

nícipe para a prl�oStação da 'ajuda ...
,.Cpnlpl'cenc1o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Voar com

30% ele oconemlCl
ias

FelrOl do ',lml�tto
��-,....

OFFENBACH
Feira ge ArtefQtQJ cf. CaIUD cf. 9 '

'O 14/3151
.

AprovaR, o ftIIIl'", fuênmI. tntm ol;vD cr,"�
'IIaro visitar a EUROPA ANTIGA. ,,',

,

O seu Agente de Viagens ou os prQpriOl escritclrios 4�

LUFTHANSA
UN HA S A É R E A S A L EM Ã5, estêo às suas ordens paro' quaisquer, in(QlIIIIISQtI.

'RIO' DE JANEIRO: Av. Presidente Wilson, 123 • Tel.: 22.3480
SÃO PAULO: Praça da Repúblico, 186 • Tel.: 37.1464
'P. ALEGRE: Av. Borges de Medeiro" 453 • 2.' ando s/21.A • T.L, 6333
BELO HORIZONT�: Av. Amazonas, 491 • 5.' ando • Tel., 404283
SALVADOR: Rua da Grécia, 1 • 7.' ando • Tel.: 5913 ,
RiCIFE I Rua I.' de MIUÇO, 25.4.·-s}41 • rei•• 6630

A Vi,BO

'Ceras de Carnanba
Cêras de carriauba : arenosa gordurosa - Cêras de'

Curicuri Manteiga ,® cacau - Óleo de Côco de babassu
- Oleo de Caroço de Algodão.Comestivel marca "DELI
CADO" - Pimenta do Reino preta, sacaria de -juta para
colheita, transportes e exportação - Telas de Aniagem.

. Façam consultas de preços sem compromisso.
Aceitamos representações, consignações e ordem de ven

das de mercadorias, principalmente de cereais em ge-

;ral. .

,

, NORTESUL -=- S�ciedade d'e Representações Ltda.
Rua João Bricola, 46 - 3.0 s-329 - Cx. Postal 472
Eild. Telegrafico - SULENORTE - São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
D'e ordem do sr. Presidente, convoco os srs. sócios

da "3. C. TENENTES DO DIABO", a comparecerem â
Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia
7 de abril'dêste ano, .às 9 horas, no Galpão da Socie�ade
afim de elegerem a Diretoria que regerá os destinos da
Sociedude no periodo de 1957 a 1958.

Menotti D. 'Digiacomo
Secretario Geral

,;'

-\
Realmente, o café, moldo
Õ medido Que vai sendo preparado,

.r tem actro sobor ... desprende outro
aremo .. ,fi" moagem do café, r.eito no

prcpio' estabelecimento onde êle é
Sen'iea, ça'onte a obtenção de um' produto
puro. f(t:,;�.co e saboroso. 1: por Isso que
nas boresl ('�fés. restcurantes, hospital.,
CQ!ég:os _ em tedo parte onde se exlje
o café com essas qualidades - V.
'sempre encontro o A4oh,ho "LlLLA"
Júnicr, que' é de mQn�"�o facílimo,
ocupo pouco espcço e fu ....cI.ona
em qualquer tomado de. ccrrent�.

VENDAI A PREITAÇÕ,S. SOllCITE·NOS PkQSPETOS

Temes Também' ,

MáqUInas de fCfzer café. Corh·
dores de fri05� Ventiladores de
teto Cilindros paro massas, Ma
ql,;nas de fazer pipocas Enge
nhos de can'a e cutrqs máquinas.

Plorlanôpolis, Domingo, 24 de de Março de 1957

"

Ini.ciada sérielde reuniões sôbre Juscelino comparecerá à conferên-
-cle dos Governadores

"q ex'l·ensa-O' e "credl·lo agrl'cola RIO,.22 (V· A) - Em au..' liso JusCelino visitará naquc,

�i.j ::� .' AI. '

'.

. .

. ._.
I díêncía concedida ao sr. A ..

'
le Ma as, obras ferroviárias

_ ... ... J dail Morais, Representante do chamado "Tronco' Prin-
Diretores e técnicos das d-e Minas Gerais; Jose 11'1- tarrua, e o sr. Joao Vialle, rio-grandense junto a 'bácía cípal Sul", ligando em bíto-

'organizaçõe's que trabalham
i
neu Cabral, diretor execu- representante no Paraná. Paraná-Uruguai, o presíden; la larga o 'Rio Grande a Sã,)

em extensão agrícola e crê-
i
tívõ da ANCAR do Nordes- Os diretores e técnicos te Juscelino informou ao' Se-, Paulo e Rio. Kubistschek deve

dito rural supervisionado no
I
te; Bento Pires Dias, dire- dos' vários programas con- cretárío do govêrno gaúcho I

proferir importante discur-
I ASCAR d ti

- \,' ate' de que irá presidir a sOleni-1 80 sôbre os problemas "da ba-Brasil, iniciaram hoje (18) tal' executivo da o IIIuarao a Se --,-,-�ul1lrI
.

S 1 P d quarta-feira (20), .., f'im de dade de encerramento da 6.a
I
cía Paraná-Uruguai. O sr.

uma série de reuniões no Rio Grande do u; e e 1'0. "" A

." .. I " Conferencia de Governado- Vitor Peluso Junior; rspro-
RlO, para planejar uma coor

M V" d'· t ' exe
elaborar l�m plano bem co-

'res dos ÊStados da Bacia; sentante de Santa Catarin,1,.

I erço ieira, Ire OI -

d d Ih Idenação melhor entre essas
ti da Assoei

-

de Cré
OI' ena o para o me OI'

em-, paraná-uru.guaí na noíté de regressou hoje à Capital CCl':.

-

I
cu IVO· a ssociaçao .

prêgo dos recursos disponí- 1.0 de março em Florianópn- tarínenss, 'várias organ izações.. dit A' tê
.

RUI'al do1 o e SSIS enCIa .

! _..... � _

As reuniões estão sendo
I Espírito Santo (ACARES),

veis, tanto em técnicas co-! \ ""�"liIIIrllP.iJ"I3.rTW&�,_j
patrocinadas pela Associa-

que começou
.

a funcionar
mo em ,fundo�, e �ara mel�o-I O P O R T UNI D A' D· E C O M 'E' R C I A Lção Brasileira de Crédito e

•

t
1'3;1' o intercâmbio de aSSIS-! �.

es e ano. .

fAssistência Rural (ABCAR), tência técnica e ,de 111 orma- Possuo sala prédio novo nQ.._coração de São Paulo

organizada em 1956 para as- jl Falaram ainda, na sessão �ã')' emre as ((rganizações t Frente Télefônica), Procuro entendimento firma pro

sistir e
�

coordenar os pro- 'da tarde, os diretores dos membros. Quinta-feira e dutora
'

artigo fácil colocação com . preço de absoluta
I concorrência nesta praça. Cartas a "Progresso" Caixa

gramas existentes e promo-I dois programas de extensão � sexta-feira a J.unta Adminis
P I 39 S P 1osca ,5 -

. au o.
ver a expansão dêsse traba- :a�'icola organizados pera trativa da organização na-

��-...P'
lho po país. ETA, em cooperação com cional, ABCAR, estudará -----,,----:,---..---------.----:;..,.--

As organizações fundado- autoridades locais o sr. êsse plano e tomará as medi
'- TRISTE' OCA'SO DE UM HEROI

ras da ABCAR, todas repre- Glauco Olinger, 1'epresen- das necessárias para execu

sentadas na reunião de ho- tante de ETA em Santa Ca- tá-lo.

je, realizada na Confedera-

,.

ção Rural Brasileira 'São -a

Associação de Crédito Ru

ral, organização pioneira
no Rrasil, tendo começado �

funcionar em 1949; a Asso

ciação Nordestina.jde Crê

dito e Assistência Rural

(ANCAR), que tem funcio-.
nado nos estados do Polígo
no das Secas desde 1954; a

Associação Sulina d'e Cré

dito e Assistência Rural

(ASCAR), que começou a

funcionar no Rio Grande do,
Sul em 1956, o Escritório

Técnico de Agricultura Bra

sil-Estados Unidos (ETA),

ração 'I'êcníca dos Estados

Unidos (Ponto IV); a Asso-

ciação Americana Interna

cional (AI�), organização
particular não lucrativa dos

Estados Unidos; e a Confe

deração Rural Brasileira.

O sr. Howard R.. Cottam,
diretor do Programa de Co

operação Técnica dos Esta

aos Unidos (Ponto IV) no IBrasil, prometeu todo o
I

apôio a ABCAR. Ralph, Han I
sen e Alberto Martin-s Tor-Ires, .respectivament� co-di-

retores � norte-americano, e'lbrasilero do Escritório Téc

nico de Agrícultura, mani

festaram sua confiança em

que a ABCAR assumiria

Ministério da Agricultura
Serviço de Expansão do Trigo

Inspetoria Regional de Santa Catarina organização mixta do minis-

O Chefe da Inspetoria Regional do Serviço de Ex-J tério da Agricultura do Bra

pansão de Trigo, em Santa Catarina, avisa 'aos interes-
sil e do programa de Coope

sados que acaba de reinstalar a Séde désta Ispetoría Re

gional, n ésta Capital, à rua Tenente Silveira n. 57.

Floríanôpolis, 19 de Março de 1957
'Vilson Augusto da Costa Schiefler,

Chefe Subst. da l'R do SE,!, em SC.

uma efetiva liderança no

f-ortalecimento dos progra
mas -existentes de extensão

rural e de crédito super-vi
sionado no Brasil e na pro

moção do movimento nêste

\ país.

I
Outros oradores da sessão

de h9je foram o sr. João

Napoleã9 de Andrade, presi
dente ,da ABCAR e da

ACAR, e Walter L. Graw

ford, vice-pxesidente da

AIA.

N:a sessão da tarde, os

diretores de vários progra-
mas de extensão rural e de

cr.édito sup�rvisionado es

bocaram seus planos e suas

necessidades ,para o futuro

imediato. Entre os que usa- /'

ram da palavra estavam os

srs.· Gera'do D. Ma:chado,
. diretor associado da ACAR

3

---------------�'----'-------��� -�

�PECAS PAR'A AUTOMÓVEIS
,

.
,

Gra�de orgarrização importadora -especializada no

�mo procura vendedores. capacitados néste genero.
Favor escrever para Caixa Postal. 2496 - Rio de Janeiro
'D. F.

FORT WOR!I'H, Texas, 22 tas, ct·evido a um grave aba
(U P) -Um pilôto da Força

I
lo no sistema nervoso.

Aérea dos E._U, A., condeco-I "NÃO SEI POR QUE"
rado pela partic�pação que I Eatherly confessou o cri

teve no ataque atômico a
I
me. Juntamente com outro

Hiroshima e Nagasaki na III' homem,
foi êle prêso há 31-

Guerra Mundial, está prêso guns mêses e acusado de a��

nesta cidade, aguardando' salto de várias agências dos

haver assaltado algumas a' Oorreios em diversas cidades
.

gências dos Correios. do Texas.
Trata-se de Claude Eather- -- !Tinhamos ambos dsíxa-

ly, de 38 anos de idade, sx, do o hospital, em caráter de

Major da aviação. militar' experiência, por um período
noite-americana, que tem I de 90 dias. Não sei porque

passado a mai�r parte dos I cometemos Os assaltos. Não

últimos sete anos internadoj estávamos necessitados Gê
em sanatórios para psícopa- dinheiro - disse Eatherly. .

AGENTES REEMBOLSO,
Casa de Casemiras oferece oportunidades a elemen

tos ativos para trabalhar como vendendores pelo reem

bolso em qualquer praça do país. Fornece-se mostruario
e paga-se boa comissão. Cartas para - TECIDOS PRI

MOR - Praça da Sé, 184 São- Paulo.

•

a � roupa anatômica,
para o homem' moderno

É prática .•. já estã pronta para você usar.

É econômica ... custa menos, em relação '

à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e curta<la por modelista de .renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Inwerial E]f:tra. Será um sucesso.

'Porq..ue

Imperial Extra não é roupa feita
- é roupa_bem feita:
""'-

-

'. Fabricada com tecidos e aviamentos de

superior qualidad.e,' pré�encolhidos.
• Corte 100% anàtômico, 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.
du há 35 anos, no ramo de vestiário.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZQNE HQEPCKE
-..

CARLOS HQEPCKE S/A
Santa Catarina

•

AVENTURAS DO
....

ZE-MUTRETA

- '-

•
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JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANÓ-

- POLIS

..,1'.'.!Edfl!llllll d� .

íta e primeira waça
com o prazo de dez (lO)

dias·
O Doutor Walde�

miro Cescaes, 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 ó'prazo de dez (10)
dias virem, ou dêle conhe
cimento tiverem que no dia
8 (oito de Abril) próximo
vindouro, às 15 horas, à
frente do Edifício do Fo-

rum, sito à Praça XV de
Novembro, .n? 12, nesta ci
dade de Elorfanõpolis, O
Oficial de 'Justiçà dêste
Juizo, trará a público pre-
gão de venda e arremata

ção a quem mais der e o

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

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

crever semi-portátil, silen
ciosa, com oitenta espa
ços, nO_ 202750, marca Re
migton Rand em bom esta
do de consel:vaçã'o 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 fabrico de

,

vassouras comurrs, com

mais 0).1 menos' duzentos e

quarenta e três quilos os

trM fardos, estando os di
tos fardos esburacados por
n:ttos, portanto quasi im
prestáveis, avaliados em

Crf 150,00; 4°) 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

cen�ro, � necessitando de
uma pintura, avaUada no

Cr$ 12.0'00,00; 2°) Uma má-
Um jôgo de' copa contendo
uma mesa elástiéa, com

dois metros, mais ou menos

de comprimento por um me-

tro mais ou menos de lar-
gura um balcão com duas
portas e divisões internas,
uma cristaleira COIl). frent.
e lados envidraçados com

uma porta e três divisões
.

de madeira, com um metro
e quarenta centÍlnetros de
altura, mais ou menos', seis
cadeiras .com fundos -e en-

côsto de madeira, sendo os

móveis de imbuia .em ,regu
fotoscópia, 'completo, -com
todos os pertences, � com OO
caixa e estojo, niquelado,
que foi avaliado em CONSELHO DE REPRESI<..:NTANTES
Cr$ 15.000,00; 8°) Um apa- E D I'T A L
l'êlho com lâmpada, para

'.
O Presidente da. Federação dos Empregados no

exames clínicos ,com 220 Comercio de Santa Catadna, no exercício de suas fun
volts., .com haste e com tri- <:ões, conforme determina os Estatutos, ,c()nvoca o Con-

, pé 'esm�ltado, com um me- selho de Representantes desta Entidade, para",_a reunião

"VER-' tro maIS ou. m.enos de al-
I
ordinária a realizar-se em sua Sedé, a ,rua Trajano n.

tura, em �erfelto e�tado de 14,- (altos da Confeitaria Chiquinho), nesta Capital, no

conservaçao, avahado em próximo' dia 29 do corrente, às 18 (dezoito) horas, com

Cr$ 500,00. E,
.

para que a seguinte ordem do dia:
. chegue ao conhecimento de Leitura e aprovação do relatorio e contas referen-

--------;-------------- todos,_ mandou expedir o tes ao exercício de :1.956, com o ,respectivo parecer do
..........................-•••••----•••-••••"'. Conselho Fiscal. I •

VENDE-SE Aprovaçãó da proposta orçamentaria para o exer-

VenC:e-se um afreguesa- cicio de 1958.
-do armazém de secos e moo' Não havendo numero legal para funcionar à hora
hhados, situado à rua Ani- apra�ada, a reunião será realizada íàs 20. horas, e'm se

\a Garibaldi, 48� Facilita-se gunda -convocação, com qualquer numero de' Delegados
pag�mento. Tratar no mes- presentes.
mo local, com o proprietá-- F,lorianópolis, 20 de Março de 1957
rio. Hypolito do Vale PereÍ!I'a - Presidente

Cabe eo Senhor Preparar
o Futuro de Seu Filho

.�,..;_���\
·U!JUêPuodsa.uOJ ,.1Od sounjn aS-Ul'llH'�JV - up

-u�lJ!Ja apu'Il.I2 ap -os.:,mo - laA!S3dJ'Il ap'llp!l'BsuaJN
\ 'l!.Iq.'Il ap Z : os.ma.bp _2P!UI - -- S9Z t'lllsod EXIUJ 'P.

'l1.I'l1d 'l1pU'2puQdsa.uoJ .I!2!.l!P 0ll.Iai''}fl 's!lod9U'Il!.I0I.iI ao

'l1.10J Saluap!sa.I sopassaraquj so ·S\! ioq 00'91 !3� OO:.f!._I
ssp 'SOp'l1q1}8 SO'l1 � sarou 00,'81 S� 60.1 I S'l1p é'lUi"Ul'l1!.I'l1·lP
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ssp UUlnu .tussa.t2u! uramao.rd anb õ!'Ild o 6lPOl ap SU3A

�oç ap oaaumu aUllOU3 o ,.IUA.laSqO 1:;fíl'l1q. urarod 'anb.tod

.laz!p osolJo U!iaS ·o.IUlnJ apuul2 cp a 'S!uap! SE.I!G-lltn
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PERDEU-SE
Gratifica-se a quem, encontrou uma Cart"llra NaCIO-

nal de Habilitação, pertencente ao Sr. Wãlmor da
.

Silva Medeiros.
Favor entrega!' na redação deste jornal.

PARTICIPACAO
� ,

PEDRO PAULO MACIlADO -

�
:e:

SENHORA
,

Participam aos seus parentes e pessoas amigas o

nascimento de seu filho José Roberto, ocornido a 16 do
corrente na Mãtern idads "Carrnela Dutra".

-

Clube de C.in�ml de' Fpólis
RESTROSPECTIVA DE WILJ..IAM WYLER

Dando prosseguimento ao Ciclo E, dedi-cado ao cí
neasta norto.americano Wíll.an Wyler, o Clube de Cinema
de F�nrianópolis avisa aos seus associados que a tercei
ra reunião, quando .ssrá ap:'esentado o filme CHAGA DE

FOGO, como o Teatro Alvaro de Carvalho., onde de 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 ainda' no Salão Nobre
do Instituto de Educação Dias Velho. Contudo, no dese

jo de possibilitar a todôs assistirem o filme' de Wyler {\

�lube dará também uma sessão segunda ...feira, dia 25, j:í.
no novo local, isto é, no TEATRO ALVARO J2..E CARVA

LHO.
O CLube também avisa que, para ambas às sessões,

o horário será o_lnesmõ, às, 20 horas. Será ind1spensá
vel a apresentação-, no local da exibição, do ingresso So

cial correspondente ao ciclo E.
-

p, VISO:
NICOLÁU TEIXEIRA - novo Agente da Sadia

Transportes Aéreos S. A.

Assum.indo as fúnções- de Agente da "Sadia,

Transportes Aéreos S. A., o Sr. Nicoláu Teixeira, co

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

R E P R É S E N- T A N T E

Firma importa:bra de ferragens e ferramentas em

São Paulo, procura representante, à base de comissão,
l.ara orga·nizar suüs vendas em FLORIANO'POLIS. Exi
ge-se conhecimento8 do ramo e bons contactos com a fre

guesia. Respost'as IJara Caixa Postal, 7.384, indicando
Iontes de referências, se possível em São Paulo.

Granja Libel.dade·
A AVICULTUHA 'É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA 'rEMEO.

'

PARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA

ÇA SEU PZDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE

f'AGAMENTO..
PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00.
FRANCAS E OVOS.
RAÇA - NE'N HANSPHIRE e RHODS

NIS
VACINADAS CONTRA A NEW CASTLE
RUA i!4 'DE MP 10 111 ou G. A. CARVALHO

o habito nã.Q faz o monge, mas o custume no

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

.

As roupas Jmileria-l Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento - perfeito e corte elegante.

O Mágazine Hoepcke vende pelo Crêdiário es-

tas ótimas roupas.
-

-

_�__-'-- � �_�" r- __ ' •__ .-.�,-_-__-.____.__

INSTITU'l'O DE CULTURA GERMANICA

S. C.- -1'en�'n'les' 'd 'DI-a·b.o(Anexo ao' Centro Filológico da Fac. Catarínense de

- CURSOS ESPECIAIS: Deutches Literaturgeschi
chfe - Ubersetzung - Português, para estrangeiros.

Estão sendo convidados os alunos do Instituto de
Cultura Ge-rmânica e demais interessados para o novo

Curso de Literatura. Em uma série de conferências inde

pendentes, tratará de problemas gerais. e especiais da
literatura alemã.

\

Haverá um Curso de Orientação Cultural que virá C o n v o c a ç ã o

preencher' uma lacuna sensível no ensino do LC.G .. O' De ordem do Sr. Charles Edgar Morítz, Presíden-

Curso dará em língua alemã, uma introdução geral à te da ,S. C. -Granadeiros da Ilha, convoco os' senhores

História, História da Cultura e do desenvolvimento es- associados da entidade acima referida, para uma ses

piritual da Alemanha e da Europá Central, desde seus
são de Assembléia Geral a realizar-se no dia 23 do cor

primórdios' a atualidade. rente, às 16 .horas, na séde do Clube 15 de Outubro em

Demais informações na secretária da Fac. Cato de -segunda convocação, em virtude de na primeira não
'

ha-

Filosofia, e na Livraria Lider. ver número legal,
. ' -

.

Em-se tratando de segunda convocação, deverá es�
tal' presente à Assembléia, para que a 'mesma possa fun
clonar," a metade dos associadós quites. Caso a essa

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

hora mais tarde, podendo, desta vez, funcionar com qual
quer' número.

.

A tesouraria estará a 'disposição dos associados em

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

.

A presente convocação terá a seguinte ordem do
dia: '

1) __:_ Discussão e votação do parecei' da Comissão
de Finanças sôbre a preshção de contás do exercício
financeiro .findo;

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

social; ,

3) - �Eleição da :riova Diretoria para o exercício
1957-58 ;

4) - Posse dos e'leitos.

Florianópolis, 19 de março

\';"-

presente edital que \ será
afixado no lugar do costu
me e pub1icado na forma da
lei. Dado e passado nesta'
cidade de Florianópolis,
aos catorze dias do mês de
fevereiro do ano de mil
novecentos e cinquenta e

sete, Eu, (as.) Hygíno Luiz

Gonzaga, Escrivão o subs
creví. (Ass.) Waldemiro
Cascaes, Juiz Substituto,
em exercício Ira Primeira·
Vara.

N O Ti\., O F· I 'e I A L
A Socie'd�'<le -Carnavalesca Tenentes do. Diabo

, " j ,

tem o prazer de comunicar -ao povo' em geral e especial-
mente aos operários, que em reunião realizada ontem
ficou deliberado 'que. o Préstito C-arnavalesco desta So�
cíedade, sairá no dia 1. de maio à noite. Esta delibera
ção visa homenagear a honrada classe dos trabalhadores
de Santa -Catarina, que tem contribuido imensamente'
na confecção 'des nossos carros carnavalescos.

Florianópolis, J8 de março de 1957
Eurico Hosterno

Presidente

Confere éom o original.
Hygfno Luiz Gonzaga:
E�crivão da Primeira Va

ra Cível.

S: c. Granadeiros . da. IIh.

FILOSOFIA)

MATRICULAS: abertas dia 1 do 'corrente em dian

te na Faculdade. Catarinense de,Fflosofía, rua Esteves

Junlor, e na Livraria Líder, à rua Tenente Silveira, dia-
riamente menos sábado.

.

'CURSOS-: alemão para todos os adiantamentos in

clusi�e para pi-íncipiantes : cursos para crianças de 4

a 12 anos,
.�---

À Direção

de 1957
Manoel B. Feijó

1.0 Secretário
,..� e .
SmdICato dos Empregados no Comel1cÍo Hoteleiro e

Similares de FlorianÓpolis

Assembléia Geral Extraordinária
.' Edital de convocação
l'elo pr,esente edital e, de acôrdo com as dis

posições legais convoco OS associados deste· Sindicato

paar Assembléia Geral ExtraordiI!ária a realizar-se
no dia 28 do mês em ,curso as 14,30 horas' a rua TiJ."la
dentes na séde da Liga Operária.

Ordem do, dia
1.0 - Aprovar filiciação do. Sindicato a Federa

ção dos Hoteleiros e Similares do Rio de
Janeiro

2.0 - Desconto Alimentação.
3.0 - Assuntos Gerais. -

FRENTE OPERÁRIA' ESTUDANTIL
. J

CpNVOCAÇãO
.convoco Os senhorel'\ associados, operários, es,tu

dantes, o povo em geral, e principalmente Os cida

dãos Interessados na melhoria da Sociedade e r·efor;:.
ma do Mundo para a Assembléla .Geral Ordinária que

se realizará - SÁ�ADO - dia 23 do corrente, ás 20

hosas, à Rua Pedro Soare.s n.o f5 - Séde da U�ião Be

neficient'e e Recreativa Operária, com a seguinte 01'-

�em do Dia:
.

,

, 'a -; Eleição da Primeira
.

Conselho Fiscal.
. b - Posse da Diretoria

Fiscal Eleitos.

Diretnria Exe,cutiva e

A primeira reunião realizar-se-á em primeira
convoe:ação na hora acima mencionada ou, ,em segun
da meia hora depois com qualquer número de presen
tes.

'. i

(
Flor_ianópolis, 21 de. março de-1957

Osvaldo Germano Fernandes
-

Pre,sidente

ExecutiJVa e Conselho

VENDEuSE
VENDE-SE UMA BÓA CASA, TÓDA DE ALVE·

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA MATOS AR11:AS, NO. 511. A TRATAR EM BiGUA
Çú COM O SR. ARISTIDES BORRA.

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

REPRESENTAÇÁO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.
Firma importante, fabricante e imporÚldora exclu

bÍva de marcá norteamericana afamadíssima, proiCura
REPRESENTANTE comprovadamente reÍacionado com

todas as casas revendedoras do ramo no Estado. Será
�ada preferência a firma que disponha- de viajantes pró
J rios. Cartas contendo informações amplas, relação das
rep-resentações atnais. e referências no Rio à Caixa
Postal n. 1375 - Rio de Janeiro

c - 'Ass-inatura e Promulgaçiio dos Estatu�os da

entidade.
d - Assuntos Gerais.

: Florianópolis, 19 de Março d.e 1957

Francisco Cozia
Presidente

\ - Emprego
"IV!OÇ�S E RAPAZES"

�ECE8SITAM-f;R PARA AUXILIAR DE ESCRI
TóRlO COM PRÁ'ECA, CURSO GINASIAL, E DATI
LOGRAFIA: CARrAS DO P;RóPRIO PUNH@ PARA
CAIXA POSTAL, 2? FLORIANóPOLIS, EXIGE-SE RE

FER�NCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,0.0.
I!'_..._._....._••-_.;;..:-• ....,.".._.._..............�w.r'.·_·...·_·_-_·.·...·-·.·_......

Federação doso' _ Empregados
Comércio de S. Calaaina

�[AVANDO COM SAB'ÃO

\iirgem ESfJeciaHdÇlde-
da (i_a. WETZEL INDUSTRIAl- Joinville- (marca registrada)

economiza-se lempo e dinheiro'.
•
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'

BioNtitz
Concepção revolucio
nária de côres e de
senhos.

Contrastes de côres
e efeitos de luz om

, biente:

Colorido e beleza fun
cionais de alto bom

gôsto.

'* Feitos de pura lã .

'* C8res atualizadas .

'* Em combinações VêTdadeiramente
"arrojadas... _

'* G'aràntia, da tradicional marca l.r.A.
.

.

Vá examinar um 'dês5es
3 tapêtes nas casas do ramo ....

Cada um dê/es tem a sua finalidade
..• Um dê/es é o seu 'tàpête I

INDÚSTRIA' TIPÊTES ITLiNTIDI S.(A.' (I. T. I.J S. PAULO

5

Comissão Pró-Monumenlo
Solicito aos .prezados companheiros da Comissão

seu comparecimento, no dia 20 do corrente, às 19,30, na
Secretaria do Clube Doze de Agosto, para a aprovação
dos termos Ida concorrência dos projetos do monumento

,

a Anita Garibaldi.' -

.

. I Comunico, outrossim, mais os seguintes telegramas
relativos à sanção da lei que abriu crédito de um milhão
de cruzeiros para a criação dêsse momumento.

- Regressando Rio após varios semanas encontrei.
seu telegrama 15 fevereiro. Como já deve ser

conheclmento prezado amigo projeto' que abria
crédito para monumento Anita Garibaldi já foi
convertido na lei 3098 de 24 de fevereiro. Cor
dialmente Filinto Müller

- Senhor Presidente Repuhlica incumbiu-me acu

sar recebimento seu telegrama de sete corrente,
de cujos termos Sua Excelência se inteirou. Sau

dações Cordiais. Cristiano Martins, Secretário
Particular do Presidente da Republica.

Vieira da Rosa, Presidente
�-----------------------------------------

5.° - Ó SATELlTE -

,A. Seixas Netto
(Ao Doralécio Soares)

"Corpo d'engenho humantf fabricado,
pretendendo ser mundo no campo sideral, 'l

o satelite espera ser lançado
á desharrnonia universal." " ';

Simulacro de mundo, na esfera,
enganos, vida d'instrumento,
assim, d'artificios todos espera
fazer-se' Lua em nosso firmamento.
Mas se de Roche noIimite o tema
há-de prende-lo á terrea gravidade
não lhe dando jamais sidereo rumo,
será lançado, -,,- qu� cruel dilema!
11a vertigem da velocidade

'

EMPREGO
Precisa-se de empregado com .bôa instrução e re

dação em português, com a idade mínima de 23 anos,
possuindo bastante experiência comercial.

Os irrteressados deverão tratar pesoalmente nos

escritórios da 'I'he" 'I'exas - Company (sOuth America)
Ltda. - Texaco, na Ponta do Leal, Estreito.

lov_errio' ás Por,ta s
.Iá estão em plena evidência os prenúncios do in

vern o, Os dias estão diminuindo em proveito da exten
são das �oites, o calor está em franco abrandamento e

na .a-t!nosfera já se percebe claramente os matises da
rápida mudança.' .

No ano passado o frio fez 'a sua "avant-premiere"
nos principias de abril e tudo indica que isso se repeti
rá agora em 1957.

'Os preparativos> comerciais do nosso principat ma
gazin de modas são em grande estilo. Pelo que soube
mos serão apresenta-dos, já nos primeiros dias do mês
próximo,' belíssimos modelos de lãs, peles e malhas.
Quanto ao setor peles podemos adiantar

.. que além das
conhecidas espécies denominadas lontras, biverete,
muskrat petit-grís, Kolinske, etc. etc. terá igualmente
lindíssimos exemplares das famosas vison. .

Quanto à manteaux, malhas, ta il'leurs, capas, so

bretudos, ternos, sueters, cobertores e também em ar

tigos juvenís, apresentará' A Modelar o maior e o mais •
.. selecionado sortimento de todos os tempos. Basta dizer
que- o volume das suas, compras só em artigos para o
frio excede em muito a cifra de cinco milhões de cru
zeiros.

P A R.T I ( I' P A ( Ã O
, -

VALÉRIO GRAMS E SENHORA
+êm o prazer de participar aos seus parentes e pes

sôas de suas'Yelações, o nascimento de sua filha Maria�
Elena, em 21 do corrente, na Maternidad., "Dr. Carlos
Cerrêa. 21-3-951 '

,

-ClUBE DOZE IJE AGÔSTO ' Irmandade_�� �ossa S�Bbora -1I0aNIÁ DA lIsvn
con-u > das Vitor'188- AVIso /I,taques de a::na e bronquite a-

� - rUJna� sua s au te c fnfraquccpm )
coração; tv':en '!OCo domina rà;)idamente as crises. r�gulal'jzan'10 arespírarão e ga,,,ntlndo um ''o o
Iranq.Ullo d sde O p Imeiro d-a.
('O�1pre Melldo,o ainda h1j -, NO",8
e.alantw (� .8 sua maihf'" orO���'�n �

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
<ia 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 '0 dr. Spyros de .Matos :

c) CONSULTO'RIO DE GINECOLOGIA '
tas-feiras com o dr: Lauro Daura e

d) AMBULATO'RIO -'- Diàriamente 'exceto aos
- sábados e domingos, com a enfermeira da As-
sistência São Luiz, às 16,00 horas.

.

Observação As pessoas interessadas deverão marcar

consulta antecipadamente no endereço acima e com a en-
fermeíra indicada,

-'

-:

, � �

FAZ SABER a todos que o presente edital de pri
meira praça com o prazo de vinte (20) 'd'ias virem, ou' de
le conhecimento tiverem que ,no dia 22 de abril próximo
vindouro, às 14,horas, à frente- do edifício do Forum sito
à Praça XV de Novembro, nO 12, nesta cidade de Floria
nópolis, o Oficial de Justiça, dêste JuíZQ trará a público
pregão de venda e arrematação a quem mais > der e o A industrra de roupas feitali 6 uma' das príncí-
o maior lance oferecer, sôbre a avaliação ,.de quatrocen- pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
tos mil cruzeiros (Cr$ 400.000,00), valor dos bens que Unidos....
foram penhorados a Luiz Gonzaga Valente na ação exe-

.

A roupa Imperial Extra é produto da principal

PARTO S(M O�··Réutiva que lhe r110Ve Guilherme Jacob Probst qus são os industria do genere em .nosso paiz. s
seguintes: - 10) � Um terreno. aituado no 'Sub-distrito Estas famosas roupas bem feitas, podem ser -ad-

-

-

do Estreito, desta Comarca à má 14 de Julho com a área
qdddas facilmente pelo Crediário do Magazine '.

"

_. ,

de tres mil setecentos noventa e cinco metros quadrados It .
Ut795m2), medindo quinze metros (15m) de frente para do no cartór io da _Comarca de São José', livro d:e registros '/,
a dit,a rua pai" duzentos e cinquenta e tres metros de imóveis daquela comarca, que' vem do ano de 1896, ne- (M,ÉTODO PSICO�PROFILA'Í'ICO)
K253m), de fundos, fazendo frente a estrada geral que les no de n.o 3-E, fls. 147, sob n ide ordem 1299, tendo a A equipe de obstetras -da Maternidade Dr. Carfos
ffi..egue para Coq_ueiros, extremando pelo norte com terras casa o n.o 6-87,E parà que cheque ao conhecimento de to- Corrêa Drs. WALMOR ZOMER GARCIA; ZULMAR LINZ
. do Ministério da Guerra ou da Avia�ão e pelo sul, com dos mandou expedir o presente edital que sera afixado NEVES.E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das

.. terras ,da Florestal ou quem -de direito e 'pelos fundos com no lugar" do costume e publicado na forma da lei. Datdo pess5as intéressadas que dará início no dia 6 de Abril
o travesão, isto é, com um muro de pro.priedade do Sr. e �assado nesta cidade ,de Florianópolis, aos d'ezenove p. vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PARTO
Ernesto Riggenback ou q�em de direito e ainda uma ca- <lias do inês d�março do ano de mil novecentos e êinquen- SEM DóR.

.

eu edificada no dito terreno, construí,da de tijolos, cober- ta e sete. Eu, (as) Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão o subs- .As inscrições estarão abertas até o dia 5 ,de Abril,
a-ssoalha,d,a e en:vidracada, com. di- CJ:',e:\d,

.

(Ass.) .
Wal,demiro, Gasçaes, Juiz SUQsJJt!,lto, em" [lodendo as.

-

feitas dos
��.{"Bl·ãó;"e suas benfeitor.ias exCÍ'éíie'io ná Pdm�ii"á Val'a. médiyoê,á

.

\;,.',' ' i::, > '

...• ';'". Col1!Ú\3.,:COlp o�,oxigil1al.

E ·D 'I T A L
DE DIREITO iH!.. PRIMEIRÁ

-

VÁRA DA CO
MARCA DE FLORIANÓNOPOLlS.

JUIZO RESOLUÇÃO 4/57
O Conselho da Diretoria, reunido em

siderando o pedido d� muitos assoeêsdos,
RESOLVE

1813/57,

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM O PRAZO DE
VINTE (20) DIAS.

···�·.Il-i'i��,q
� Doutor Waldemiro C�s'c��s, �U_iZI I

Substituto da Primeira Círcunscríção
I Judiciária, em exercicro do cargo de,
Juiz de Direito da Prfmeíra Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Oa_tarina, na forma 'da lei, etc.,

1° F'ica, rescindido o contrato qUe dá exclusividade
para fotografias "nas festividades do Clube ao

Sr. Allan Torres. ,/

2'0 A exclusividade é concedida a três fotçgrafos
da Capital nas seguintes condições :"

a) De cada festividade fornecer, gratuitamente, ao

Clube, escolhidas pela Diretoria, três' fotogra
fias.

b) 'Exigência da apresentação do cartão -íngresso
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

A PROVEDORIA

Campanha de Educação
Florestal

A imbúía em estado na

tívo, explorada em Santa
Quin- 'Catarina, tem 200 a 40(}

anos. Por êsse motivo, (I

problema florestal relacio
nado à irnbúda, em -nosso
Estado, só poderá ser re

SOlVIdo pela reserva patrí
monial de imbuiais e corte

controlado com garantia. de
flegeneração natural. Torna
se índispensavel preservar J

que' ainda resta de ímbúia
e impedir que a colonização
agrícola arrase com o mato
na+ivo dessa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sôbl'e
ass�:ntos florestais, cohsul
té. '(Açôrdo Florestal" .

Procura-se uma casa pa'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�iia�êê7iEfí:3ê&@ÕOêEE03ii=#.iê.ê
A seleção do Brasil' cumprirá, esta noite (23,30 horas) seu lercelró compromisso no (-ampeonalo' Sul-Americano de Fulebol,-

I

.

.

. e�frenlando o "ooze" da Colombia, vencedor do UruguaL E' franco favorito o quadro brasileiro. ".
.

êê@élf@e--Erêêê23r;:-Jélê@@ê@@êf§,3@@@@F-JêF-'1r3é1rêJ::é!E:@r3(#Jêêêêêr#lr#lêêê@êsêr#Tê"@rs
.

FUTE_DL·TEMISi /

>

CONVITE DO BOCAIUVA
� -[] � '-==. .�
,7 s. IIL- � •
..
c:::JI

�

...

" Recebemos: 2. A posse da ehapa
"F'lorianópolis,

março de 1957

20 Ide vencedora está marcada

paJa as 17 horas do dia 30
Ilmo. Snr. Chefe da Sec- d de mrt;'ço o ano em curso,

ção Esportiva do Jornal estando, pelo presente, con-
"O ESTADO" vídada a crônica esportiva
Nesta dêsse Jornal, para abri-

Assunto: Convite pi so- ! lhantar com a sua presen

lenidades de pOSRe, ,da nova I ça as solenidades progra-

Diretoria do Clube. '

madas.

Ap-roveito o ensejo para

1. Tenho a honra de co- 'apresentar a V.S. meus pro

municar a V.S. que no pró- cestos de elevada estima e

ximo dia '2.7, Quarta-Feira, distinta consideração .

serão realizadas as elei- Renato Pinto Maia

..

III
c:!.I

��--�----------��
•ATLETISHI·REM,

pectat: I a a vinda, até nós.
de um clube de categoria.
Quer seja de futebol, bas-

ções que indicarão a cons

titu ição 'da nova Diretoria,

qUe regerá os destinos des- do convite e faremos o pos-

Presidente"

Agradecemos a' gentileza'

i ta agremiação.'N. SILVEIRA sivel para comparecer.

quetebol, voleibol, etc... É
o interêsse pelo inusitado.
É a vontade de .vêr jogar
pela vez primeira, o clube
f'amóco. Assim foi com, o

Além de assistir uma sensacional partida de fu- 2 de Abril, exija um coupon numerado, q�e dará di�
tebol, entre as equipes do AMÉRICA F. C., do Rio de ! reito ao sorteio pela �xtraçãó da Loteria do Estado, do

Janeíro, um dos mais categ'6rizados conjuntos do País e di{t 9, do prôximo mês.

a SELEÇAO DA CAPI'J;'AL, estará você concorrendo in- '-

teiramente-GRATIS, ao sorteio -de belíssima bící-
;fifpara...

·

.....

····.CbâdqtHri

send� ,adversários
juntos do Postal

Só darão direito aos coupons numerados, os ingres-.
'IllQ� adqUiridos .no Posto de Vendas da Praça. 15_e SALÃO

, ,. ,

aHermínio .dosAnjos, no Estreito.
'.

fico e Tamandaré, campeão manhã de hoje com desti- a delegação avaiana o pre-
, e vice-campeão amador, 110 a Itajaí, devendo. à

tar-, sidente do clube Baldíssero
, , ( eTe, l'M Iizar um amH'ltosD -Fil neM. -,-.-....,.-----

*_
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A atração dos -brasileiros I Fixadas as dalas CASA
7

"O ESTADO" O """MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Domingo, 24 de de Março de 1951
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(Continuação da (ia pag},.; principal da Seleção Nacio- RIO, 23 (V. A.), -:- EstãoEVARISTO - Desta vêz
I
nnl. fixadas, agora, talvez de Necessita-se de alugar -bll

conseguiu acertar com as 'PEPE - Muito vivo e -znanelra definitiva, as da- comprar uma casa de alveo
rêdes, conquistando dois be- atirando de qualquer ma- . tas para a realização das naría . situada nesta cida
los tentos; além de outros nelra, constituiu um sério duas partidas entre as sele- de, na parte da ilha, de
pelotaços perigosos que não perigo para a defesa con- ções do Brasil e do Peru, valor médio. Tratar peloentraram por faltl:} de sor- tI ária. Contribuiu com um correspondente às elimina- telefone nO 3829 ou na rua
te. Boa atuação. tento _de .bela feitura, tórias da "Copa do Mundo", Conselheiro Mafra, 180. --
, ZIZINHO - O capitão da GARR�NCHA - Estêve Os entendimentos proces- Florianópolis.
equipe, trabalhou bem como um um pouco isolado, mas sados entre os dirigentes da

C--A-S-A-M--E-N-T--O-S----B-A-T--IS-A-.sempre sendo um� das prin- ain-da teve tempo de mos- Federação Peruana e 'o de-
DOS _ FESTAS . __ CA.cipais figuras da vanguar- trár tôda a sua classe. legado da CBD, Sr. Romeu
FÉS - BARES - QUIOS·da. 'Deixou o campo na se- txnto - Sua entrada José dos Santos, marcaram QUESgunda fase como.medida de <ln!' nada alterou a fisiono- a noite de 13 de abrH .para
Façam seus pedidos de.precaução. mia da vanguarda, já que a realização da primeira PASTÉIS

..

"PAULISTAS",DIDI - Encarregado do entende-se perfeitamente peleja, no Estádio Nacional'
de carne com azeitona, ca-:serviço de ligação, comple- com os demais companhei- de Lima, e a noite de 23

I . marão com palmito, de cô-tou com 013 demais compo-· ros. Fêz um bonito tento d'o mesmo -mês, no Estádio
peloI co, de banana, etc.,nentes da ofensiva o setor) de cabeça. do Maracanã, para a se-

telefone nO 3829 ou no Ca ..

gunda. A delegação do Bra-
fé Primor, à rua Felipeaíl regressará na manhã
Schmidt, 60 _ Florianó

CONVIDADO A EXCUR-. do Vereador Baldicero Pi- do dia 15, em avião espe- polis. O melhor pastel da
SIONAR A �UROPA lomeno 'enviou a várias ci- cial da Panair, e os perua- cidade!
A Diretoria avaiana es- dades do nosso Estado emis- nos embarcarão no dia 17 .. - ... �

tuda com o maior carinho. sáríos para conseguir pa-
ou 19, pelo avião de car- V�nde-se.reíra da Bran íff. .

V
o honroso convite do Grass- trocínio de outras pelejas

o !vaí em fóco

Hopers, Campeão suisso,
que faz um oferecimento

dos comandados de Didi.
.

,

MARRECO OPERADO

Ouvido, a respeito, o"

técnico' Osvaldo Brandão quarto de casal e um -Ie

declarou qUe preferia que solteiro. Tratar na rua

Hermann Blumenau 17, das I9 às 11 horas. �

·.....••••..EMPREâADA·..............
Precisa-se de uma bôa

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

Uma sala de jantar um .I�'"/.A'
/' ,

, fl .1

-

para ernprezar uma excur- O jovem e eficiente [o-
são do clube ilhéu por gra- gador avaiano,. Marréco, os jogos fôssem disputados

b à tarde e não à noíte.madcs europeus. Brevemen- 3\1 meteu-se a extração do

•

rica

te' será
.

dada uma resposta, apendlice, razão .pela qual
acfeditandosse que a mes- ficará inativo por algum
ma seja afirmativa.' Nêste tempo. A direção técnica

caso, ter iamos, pela vez avaiana, porém nã? dor

primeira na história fute- miu no ponto, conseguindo
bolistica de Santa Catari- um substitudo à altura.. o
na uma empreitada de ta- qual fará sua estréia hoje
manha envergadura, sali- à tarde �m Itajaí.

.

entando no cenario esporti- NILSON NA BERLINDA
vo mundial um quadro de O meia Nilson, continua

Em Recife o Amé

nossa terra.
.

HOJE EM ITAJAt

O quadro do América, do

Rio, que. excursionará a

Santa Catarina, devendo
atual' nesta Capital no dia
2 de abril frente a seleção

Estabe Iecímento "A MODELAR�'
Trajano, 33.

Exposição. e vendasainda no "cartaz", desper
local, encontra-se. invicto

,tando o interêsse de vátios
em gramados pernambucaParticipando das festivi- clubes do Estado e além
nos. Hoje os comandadosdadas natalicias- do C. N. fronteiras. Agora foi a vez
de Leônldas enfrentarão o

- Marcílio Dias, estará o do Internacional, que re-
Santa Cruz, em Recife.

Avaí, com o seu quadro ti- zentemente engajou o ca-

tular preliando com o sim- tarin ense ioél, do Caxias,
.... pático clube praiano, A

,-além,
de. Ivo, do mesmo Ca

.

Delegação ,
azzurra, 'viajou xias também com um pé no

hoje' às 8,00 em condução popular, clube gaúcho
enviar um emissário até

nossa Capital, com o fito
de levar o jogador para as

" \ PAR.TICIPAÇÃO
Lauro Luiz Linhares e Senhora, participam aos pa

rentes e amigos, o nascimento de sua filha
'ILM'A

ccorr ido em a, Casa de Saude São Sebastião, dia 19 do

especial, chefiada pelo sr.

Walter Lang.
VEM AÍ O BOTAFOGO ..

Hoje a Regata
Internacional'de
Montevidéu·

- Procure instruir-se sô
bre as florestas para pro

.

tegê-las da mão ignorante
que as destrói.

corrente.
..

�

.

Florianópolis, 20 de março de 1957

Campeonato Mundial de '0I,
BUENOS AIRES, 23 (V. dia' 30 do corrente tentara

Hoje, em Montevidéu,
com a participação dos
clubes Iocaís e dos brasí
Ieiros do América, de Blu

menau e União, Vasco e

G;P.A., de Porto Alegre,
será disputada a. Regata
Internacaional, uma. das
mais famosas da América
do Sul e que é disputada
anualmente· na metrópole
oriental. O conjunto catar!

nense está bem treinado e

espera bem representar
Santa Catarina e o Brasil

CASA'
Vende-se uma' bea casa,

sita à rua Matos Arêas, n.
511, no Estreito, a tratar

I

com o sr, Aristides Barba,
em Biguaçú.

Toda o. tecido usado nas famosas roupas' Impe
�'ial Extr3 é pre-eúcolhído, assegurando. assim urna

roupa impecavel, que não Se deforma com o uso e

veste bem em todos õs tamanhos,
Estas famosas roupas são-dístríbuídas com ex

clnsividade .. nesta cidade pelo. Magazine Hoepcke,

I
, .

/ .

i ARMAZÉM
Vende-se um, com ótima

freguezia, sita à rua Bo
caiuva 73.
Preço de 'ccaslão. Tratar

no mesmo.O esquadrão famoso do fileiras do seu quadro.
Botafogo, da 'Capital Fede- RETORNOU O VICE-PRE-

ral, jogatá em nossa Capi- SIDENTE

tal nos primeiros dias de Retornou de sua viagem
abril vindouro, a convite' ao Rio de faneiro, o Dr.

do Avaí F. C .. Visando o Carlos Loureiro da Luz, que
completo sucesso

.

desta fôra tratar de assuntos

grande iniciativa d'o clube particulares.

arrebatar a corôa de cam-

A.) - Já se encontra nes- -

di I dos pesospeao mun la,'
,

ta Capital o campeão brí-
- -

d
,

\
I moscas das maos o argen-

Dower que no', tino Pascual Perez./ tânico Dai

, O TRIÂNGULO fELIZ

l

AGO�.VAioESCANCAR_GRAÇAS

OPORTUNIOADE INEDITA'NO BRASIL '

/

. ;.i ,...r-- '-'",Informações no' "

. /' ,.�,-..
.:>:/.�

TRA�ORTES A�EOS C,Ã.TARI���SE S/A'� �
�,

-, i �
.i I }:,

., \

�--
.-

. -.---:-

•• �...:. o"
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na, LAURO DAUR_A
CLíNICA GERAI,

Especialfsta em moiésiias de

Senhoras e vias ur irrârias.
Cura radical das inhcç;ões

agudas e cronicas, do aperalho
gellito.urinário em amblll oa

sexos.
Doenças do aparelho Digestivo

e do s ist ama nervoso.

Horário: 10% ás 12 " 2% ás li,

'Consultório: R. Tirà�entes. J2
_ 1° Andar -- Fone: 3246.

Reaidê-icia: R. Lacerda Cou

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

DR. HENR�QUE PRISCO
PA&AISO

, JlttÉDICO
Operações �,Doenças dto Se

nhoras � ClínIca de Adnltos.

Cu.-S(\' de Esp2ciaJização n

Hospit� doa Servidores do E�

tado.
(Serv.iço do Prof. J\l'd\!'iano (.\,

A.ndrade).
Consultas - Pela manhã n'

iiospitll} de Caridade,
.\ tarde das 15.;;� h, em díau

te no consultório á _Rua Nune.

Machado 17 Esq'lina de, Tira
dentes. Tel. 27'56.

, Xesidência _' Rua Presiaent

Coutinho 44. Tel.: 3120,
--_ ....

CLINICA
de

OLSOS -� ouvmos - NARI;
JjJ GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO llA

l!'ONSECA
Chefe do Serviço de OTORl

'fO do Hospital üe Florianópolis
Possue a CLINICA os Al'ARl\�
LHOS MAIS MODE>RNOS PaRA
TRAIT'AMENTO das DOENÇA:
da ESPECIALIDADE.
Consultas _;_ �21a manhã n,

HOSPITAL
'

À TARDE' _ das 2' ue 5 -
,

QO CONSUL'TÓRIO � Rua do,

ILH}tY'� n". -2" _
_

_ ..

-

Rii;:,:::n�Nd!A _ Felipe Ser.

midt nO. 113 Tel. 2�65.
/'

Se Você usa Oculos
'

PARA CORRIGIR A VISÃO

�

,,'

DR. AN·rONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOUADO ...,

Eecritól'io e Residência.
Av. Rercilio Luz, 16
Telefone: 834C.
----------------------

DR. HÉLIO
-

BERI!ETA

55 HP,

11 HP
-35 HP
50 HP
84 HP

GRUPOS GERADORF,S - "P E N T A"
_ Quaisquer tipos pàra entrega imediata _ Completos Com
motores. DIESEL �'PENTA", partida elétrica _ -radiator -

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

ligação e quadro completo de contrôle; - todos conjuntos estão

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-
mento. .

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO' DE
.

SANTA CÁTARINA
MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço teIg: "P R I M U SH
Cx. Postal, 37 _ Fone 3862� FLORIANÓPOLIS

"

rae

1:iesidêucla: A�énída Rio Br.an-

co, n. 42.
Atende chamadoa

'telefone: - 1I296.

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

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

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

D�partamênto de Saúde Pública'
PI i a n.: : �.D dEé.," ;� � � • i a • I Viagem com segurança

23 _ s�bado (tarde) Sto. Antonio .R. Flp, Schmidt, 43 r '

d24 - domingo Sto. Antonio R. Flp. Schmidt, 43': e rap!- e'z
-

30. - sábado (tarde) " Catartnense Rua' Trajano I
'

31 - domingo "Catarinense ' Rua Trajano: §Q_l!Q,�OONFgllfAVEIS MICRO-ONIBUS DO
o serviço noturno será efetuado pelas rarmácias i

lAPIDO SOL'-II
'..
�

sto, Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,I.
'

{( 'f'. ISILIIIO»
43 e Trajano_' I FI ri ó li

.

i O an pO • - Ita1af --Joinville - Ouritiba
E S T R E I T O

_

I
-.:� j;""r__ .__.. --: �_

,3,17 e 31 - domingo. Farmácia DO CANTO R. Cel.,P, Demoro Ai!" A·_-":-'-"f=: �'ll "-D' .. - .�--= �
10 e 24 - domingo " INDIANA R. 24 de Maio, 895

�
genela . OBJl eouoro 81Qumll da

Osarvíço noturno será efetuado Pelas Farmácias DO ,. Rua ;�en&nte;f811vel'-B
CANTO e INDIANA, situadas às ruas CeI. Pedro Demoro, ...------....---_.-- _,,-=:o .;......,.!
1.627 é 24 de Maio, 895. '

'7'Ie ....,

A presente tabela não péderá ser alterada sem

pré-I'_ _ C Ir< ã

via aútorbaçíj.o dêste Departamel}to.
.

LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA
'

DR. ;;;';' FLii'BOA �a""',.�. '�..rl·l€IRURGIAO-DENTISTA _

.

Àtende dláriamente no período da manhã e 2�a, 4.a
e 6,a a partir das 18 horas.

.

'1_"Consultório _;_-Rua Vidal Ramos 19. _

,----_____,----__,;,-�--- IMINISTÉRIO DA· AGRICULTURA
SERVIÇO FLORES'fAL

DELEGÁCIÁ FLORESTAL
RJ.�GIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
SAN�_A CATARINA

.\DMINISTRAÇAO
Redação e Oficinaa, à rua COD
r.-'llleiro Mafra. n, 160 Tel. 102:'
- Cx. Postal 139. .

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

'AQUINO
llepre8entant�.:

Pp.presentllçÕi!l1 A. S. Lara.
Ltda '

ttt.'a Senador Ilantaa,,40 _ 1°_
andar.
Tel.: 22-6924 - - Rio de-Jane!r/)
Rua 16 de_.Novembro 228 bC
ndar sala 512 - São Paulo

ASBiQoll�ura9 anual •• Cr' àoo,oO
Veml'1 avuleaa: •••• " dr' I,oe
Anúncio mediante contráto.
Os _originais, me'�mo não pu·

blicados, não serAo devolvido .. , \

A direção' não se responsabiliza
. pelos conceitos emitidos nos ar·

tigos assinados.
INFOh......._;OES UfEl8

O leitC'r enéontrará, nesta co'

luna, informações que n;;:cessita
dià,.iamente e dr Imediato,
ORNAIS l'êlefo:.te

O :b1stado .-1 ••••••••••• ,. 8.922
A G!1zeta • • • • • . . • • • • • • • • 2.65f
Diário !ln 'Pp-lia , ••• '. ..• 8.579
Imprense Oficial ., .. ,... 1.68&
HOSPITAlI;J

Caridade:
(Provedor) 2,314
(Portaria) .. ,............ 2.086
Nerêu Ramoi'............ 8.881
}!ilHar ....... _.......... '.1117
São Sebástiiío (Casa àol
Saúde) .,. o.. 8.l6S

M!lter:Jídade Doutor Cu
los Corrêa .....•

'

•.• _. • 1.12:J
ClIAMADOS Ua-

I/A
V I S O '

GENTES' A D' I
.

FI
' .

CorI\o de Bombeiro.. ...• 'iI.n: e egacla ore,stal Regional, '

Ser_Yiço' Luz (Raclama., no sentido de cuibir, ao màximo pos�
çoes) •••••...........•• 2,404 l�'

-
•

d d b d
-

d
. , .

Policia (Sala Comissário ..
' 2.03& :vet, as queima as e erru a as e mato, a{un de Impe-

Policia _(Gab. relegado) .• ·2.694 dlr os d�stros(',s efeitos econômicos e ecológicos que
COMPANHIAS DE �carr t -t· 't' t úbl' h
TRANSPORTES

a e am ais pra Icas, orna piCO e c ama a ,;:l.te:c�ão
�AC ,

, ".700 de todos os proprietários de terras fi lavat'ldores em ge-
,ruz�lro do Sul .•••.... 2.600 1'al1.- '9ara a exigência, do cumprimento do Códi o Floi"és-
Panalr •.••.••••••.•.•••• I 553

( '1
g

Varig ....•....•.•••••. '. !:lI2� tal Decr. 23. 93 de--23-1-1934) em todo o Estado.
Lóide Aéreo .. '.......... %.402

. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }lATO
í

Rebl 1.'7'1
Scandin';��";":::':::::::: 2.30{' Nenhum 5)foprietário 'de terras ou lavrador poderá
HOT�IS l'rocéder, queli:nadá ou 'derrubada de mato sem solicitar
Lu� • • . . • •• .'.......... 1.021

t d�
.

-
,

Magestic .'"'' , .•... ,. ,.... 2.276 om an ece encla, a ner.essária licença da a,utoridadé
etropol ...•......•••..• 3.14-7 florestal. competente, conforme' dispõe o Código Flores

La Porta ...• , •• ,... •..• !.·4342� tal em seus artigos. �2 e 23, respectivamente) estandoCacique' '
•... , .•• , ... ,... .. ..

_

Os

Central .••:............... 2;694 nfràtores sujeitos a· pel1alidades.
;

Estrela •....•. ,.......... I�S71. )lEFLORESTAMENTO
�d;;kÉiTO ....�...

.. .. ... '.659
�s,ta Repartição. peíà rêde de viveiros floJ,'estais, em

Di.Que •••••
-

•.••••••• , ••. II' cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

lemintes de espét.::ies florestais e de ornamentação, para
'ornecimento aos agricultores em geral, interessados no

eflorestamento ae suas terras, além 'de prestar toda

,rientação ,técnica neces!\ária. Lembra, ainda, a/ possibi�
idade da oht"énção de empréstimos para refi-orestamento
po Banco do Brasil, com juros de 7% e jlrazo de-1J:i anos�

Os interessados em assuntos ,florestais, para. a

lbtençãq de maiores esclarecimentos e requererem auto- "
,

rizaçãQ de licença para queimada e derrubÍl.das de mato, \I ddevem· dirigir-se às Agências Florestais Municipais _ou! en - e sediretamente ::1, esta. R�partição, situada à rua Sautós1'.., ".,

IDumout nO. 6. em Florj;mó�olis. J I _

. '., �

l'�lefqne. 2.470 - CaIxa Postal, 395. Por motivo de v'agem; e' preço de ocasião u'
- t Endereço telegráfico: Ag.1.'iSilvll:

- Florianópolis. quin:t .�de cos�ul'a, ?e pé, �lemã� marca "Angela':.
a

,

�. C.
.

-
,_ " . yer e tratar a Avemda RlO Branco, 67.

��--��--������

Ortopedia e 'I'raumatelcgla
Ex-interno por 2 anos do Pavio
lhão Fernandino Simonsen daiSanta Casa de são Paulo. '

(Serviço do Prof. Domingos De.. U
fine) -' Estagiario do Centro ;!e
Ortopedia e Traumatologia e do
Pronto Socorro do' Hospl+rl da
Clínica de São Paulo.

(Serviço do Prof. Godoy Moreira)
_ Médico do Hospital de Cario 'n'dade ds- Plortanõpolís,
Deformidades congênítaa e ad- J

quiridas _ Paralista Infantil

-IOsteomielíte _ Traumatismo -

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. \ _

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

"

DR. ANTONIO MAl'ISTA
JUNIOR

'

CLtNICA ESPECIALIZADA DE
CRUNÇAS

, '",
.

' Consulta'� das 9 ás 11 horas

PARA HIGíENIZAR ÓS Q(Eí6s.· .Res ,,:Cons. Padre Milluelinho
12.

na, !. i..OB�-!;TO
FILHO

Doenças iIG aparelbo re�pttdtórt(J
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADlVSCOPIA
DOS PULMOES

Ctrurgta do Tlu'as:

Formada, pela FacoldaJe 1'IIach'

naI de Medicina, -. Tilíiolollit.ta e

'fis}ocJrnrgião do Hospital .Ne·

rêu Ramos
-::UfSO do especiali:raç�o pela
•. N. T. Ex-interno e I!:x-al!lilla,

<.cnt� de Cirurgia do .Prvf. Uaro
Guimarães (Rio):

Cona.: Felip.e Senmtdt, 18 -

,

úue 3801
Atendo em hora marcada.
li.e,': _- Rus, Est,wea J unn.r '

J4'",n&l.; jf!:&QA

gasolina 80 HP Diesel
8U HP "

103 HP "

132 HP "

"

"

mLEWALDO SCHAEFER
Clínica Médica. de Adultos

e Crianças DR. NEWTON

Consultório -'-' Rua Nu- D'AVILA

nes Machado, 17. CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoral _. Preete-

. Horário das Consultas -

logia -- EJetricidade Médi\!a

-das 16 às 17 horas (exceto ] Concultóeio r Rua Vito'!' Mei·
-

I
reles n. 28 _ Telelone, 3307,

w,g sâbados),
, .

Consultas: Das 16 11"'1'a. ero

Resídência i Ruá Me'ITõ e dlaRnt�'il'" E',)
-

3422- eSI en':18: /Une, .

Alvim, 20 ,_ Te!. 3865. Rua: !Jlumenau n. 71.
--

DR. JÚLIO DOIN
VIEmA

o ESTADO

DR. ,ANTôNIO MON lZ
DE'ARAGÃO

'IRURGIA TREUMATOLOGIA
urtopedid

Co,'�ultório: João Pinto, 18.

Da,; 16 às 17 i!1àriamente'.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuv ... 131i.
F!lDe: _ 2.714.

(} que define uma roup�.�em feita é, um comple
xo grande de fatores. A eSllollla dos tecidos; o pa

drão, o corte e a confecção;"sã'o alguns dos principais
que intérvem numa roupa bem feita Imperial Extra..

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
. Crediário com facílidades,. nesta cidade, exclusiva-
mente pelo Maga.sine' Hoepcke.

.

ATENCA.O
•

Aceitamos encomenda� de PLACAS ESMALTADA'S
em côres, para diversos fi'11S,

End: PENTAL SANTA APOLONIA
Flo1'lanópolis - Santa Catarina

. Rua: Tiradentes. 20 _

A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á l'ua Deodo

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

!1VrO de Registro de Compra' e Venda de Joias e objetos
('orrelalos, exigido3 pela -Legislação Tributaria Federal.

líreço: Cr$ 200,00 (Pelo Reembolso).
f

ATE N çÁO, JOALHERIAS- ,

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

[x�resso florianópois Lt�a·1
DISJi>õE DE AGttNCIA MONTADp PAliA BEM. VOS SERVIR:

ENDEREÇO: Rl,.la CJmenda.dor· Azevedo, 64
•

Fone: 2-37-33 (Atende Riomarj
VOSSA SENHORIA QUE -JAHABIT�OU A SERVIR_-SE DA FROTA

AMIGA DO EXPRESSO FLORIAN óPOLIS PARA O TRANSPORTE DE

VOSSAS CAltGAS E ENCOMENDAS DE BELO HQRIZONTE, RIO DE JA

EIRO.! SÃO PAULO E CURITIBA, INLIQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
RA O .,' ,_\ RGAS,.nE)-PórrTO AliEGRE, "ONElEJ
i ,:;�'-'. ',:._ .�- ;, .>-'� . :·I'�.;· '-'-. ,"T',',

:1'

,/

(direita e esquerda)
" "

" " Vende-se
Uma coleção de seis

guarda-sóis de praia fabri

cados em folha galvanizada·
e pintados a óleo, com ar

mação móvel super-resís
tente e práticá. Tratar no

Café Primor ou pelo tele
fone nO 3829. As pessoas

que têm casa de praia não

devem perder a oportunída
de.

Acordeon
Vende-se um acordeon'

Itaríano marca "Bolero".

\ Ver e tratar com Sebas
tião Vieira no Banco Inco,
ou na Rua RuY Barbosa 93.

• •

·"A· Sobera!!!l:' Praça 15 dê novembro
l'Ull Felipe Schmidt

esquina

-----------_.�.

)

DR. OITO, FRIEDMANN
E N S' L-'N A

-

Matemáticas, e Fisica
R. Cristovão N lU' es Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

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

má-
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.

Quer vender Bijou'eria�!
'

.

.,...�--: 'I 't ..
As pessoas que queiram ganhar Cr$ 20.000,00 extra, nas horas de.

f01ga, oferecemos oportunidade única, vendendo 'nossos últimos modêlos 'l957.
(brincos, broches; pulseiras, (colares! etc ... ), grandes sucessos no Rio de Ja
neiro, Comprando nossos ar-tigos; V. S. os revenderá em um instante com lu
cro de 200%. Não perca nem mais um dia! Faça. seu pedido hoje mesmo a N.
CARRARO, Rua Inhang á, 27 - grupo 4003 - Rio de Janeiro. Não aceitamos
pedidos inferiores à Cr$ 1-.000,00. Não! temos catalagos. Trocamos os modelos
que não agradarem, Só mandamos contra rembôlso.

� ,

,

§1fêJi§J@F-lêêêêê@@êj#lr=J@==êj#léle r
" L

Puolicida�e�c Hadiofonica •
o Rádio como veículo tação

'

para que o ouvinte
I
é observado com grande ca

de 'publicidade, está prova-
'

conquiste a tão ambicionada rinho pela Rádio 'Guarujá.
do, é dos mais eficientes, felicidade. r-

; D�stribuindo sua publici
pois atinge, indistintamen- Em se _tratando de uma" dade equitativamente a

te, a todas as. classes, des- campanha de vendas, deve-I "mais p'opular", -evita' que
se sublinhar as vantagens of> horários comuns de pro
oferecidas na.. promoção e paganda, haja entre um dis-

Para que o produto .anun- outras "manhas" que os co e outro um número variá-
ciado convença o ouvinte de "escrevedores" de anúncio vel.zle textos, 'como infeliz
suas vantagens é necessârio sabem jogar com a devida mente acontece com algu-

habilidade. mas emissôras, que às vê-

Para a eficiência da pu- zes no espaço intermidiário

blicidade, não é necessário entre duas gravações en,
devem ser visados quando que apenas seja 'ela bem chem de textos

.

e outras

• se quer- convencer o rádio- preparada, Deverá ser, tam vêzes não colocam nenhum.
,

.

escuta. bém, bem executada. .Dis- Este critério' permite uma

Se tratar de um colchão tribuição . racional, cumpri-: audição mais agrádavel e

de as mais modestas até as

de maior poder aquisitivo.

qLÍe o anúncio seja técnica

mente preparado, oxploran
do-se os vários

"

ângulos que

"

(

voe
com, ,25% • de desconto*

•..no Barriga le.rde
o peitilho verde dos valorosos soldados do

Império, que 'popularizou os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da

Real-Aerovias: o "Barriga Verde"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr.
to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 -

com

25% de desconto*. 2 horários a escolher ...

tripulantes atenciosos... impecável .serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
'viagem .•.. vôe no, "Barriga Verde"!

de molas, por exemplo, o re- mento dos horários em que
dator de publicidade deverá deverá sei:' divulgada, obser
apresentar numa mensagem vâncía pelos locutores das

simples e de fácit entendi- recomendações dos redato

mento, o confôrto e Q bem I 'res:' entre outros detalhes,
estar que o colchão .de mo- são indispensaveís ao suces

anúncios mais eficientes.
A fiscalização da irradia

ção da -propaganda grava

,da é feita rigorosamente pe- .

lo próprio l�cutor de servi

iço, evitando assim fa�hai
las proporciona. so de qualquer anúncio.

•
ou omissões.

Se for um produto de tou-
'

_

Este setor, de vital im- Os programas merecem

cador realçará à ímportân- portância para a eficiência um capítulo, à parte. Com

cia da beleza e da apresen- publicitária de um veículo apresentação feita nos mol

des das grandes emissôras

rracionais, com texto de gran
de efeito-venda, pois são re-

Escalas elo
"Barriga Vereie"

Pôrto Alegre
Florianópoli,
Curitiba
SBo faulo
Rio

/
•. • Duoonlo aprom® pera D. A. C. .abre lU N,1Iu dtM luUII� Bupo.CtmPai, 14#1.

I

digídos de maneira especial.. �Com êstes cuidados, a 1:1, •

Guartiiá.reorresponde a,{lon-,"�� �"* ' , ,- '., ' , - --�,,��- '-' -'_' _

Ii
"

1 d it
"', PASSAGENS E ENCOMENDAS:' Rua Felipe Schrnidt, 34

lança que ne a eposiam.
.

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

JUIZO DE DIREITO. DA PRIMEIRA VARA DA ail, que lhe confiam suas

COMARCA DE FLORIANO'POLIS mensagens de vendia, e tem

,� conseguido ótimos resulta
ImrfAL DE PRIMEIRA PRA,ÇA COM O PRAZO DE dos.

c-r:
DEZ (lO) DIAS

:._-� -_;_-_.-:.,
-

"':' '�""'�",_,7 _ "--@j� '���� Respondendo por êste se-.",
.

O' Dõ�to'r Waldemiro CascaêS, Juiz Subs-
tituto da Primeira Circunscrição Judícíárta,

tor da Rádio Güarujâ, �n-
em exercício do cargo de Juiz de Direito da contra-se o rádialista e pu

Primeira Vara da Comarca de Florianópolis, nlicítárío Wa.fter Línhares,
Estado de Santa Catarina, na forma da le'i, eÍemento tarimbado, que já
etc., ocupou �nteriol'mente_ impo,rFAZ SABER a quem o presente edital de primeira

praça com prazo de dez (10)' dias virem, ou dele conhe- cantes funções na difícil ar-

cimento tiverem que, no di!t cinco (5)' de abril próximo te publIcitária.
vindouro, à.3 15 hOJ;as, à frente do edifício do Forum Walter" Linhares, que veio
sito à Praça XV de Novembro, n.o 12, nesta cidade; o de Curitiba contrata,do pela
Oficial de Justiça dêste Juizo, trará a público ,pregão '�missô'ra da Rua João Pin
de venDa e arrematt:\,ção, a quem mais der e o maior lan
ce oferecer sôbre a avali�ção de dezoito mil 'cruzeiros to, na ,capital paranaense,

(Cr$ 18.000:00), valor dos bens que foram penhorados a foi. 'redator com'ercial
_'
da IGàrcia & Capela na ação executiva que lhe mOve Ma-. GRAVOX PUBLICIDADE E I, jer Z,;n;el & Filho, que são os seg�1intes: - 1.0) Dez cos- NEGO'CIOS. Posteriormen- I

tum8s de linho; seis costumes de linho, confecção Pe- I
ruccini Ltda.; um terno .de linho; dois têrnos de linho; te dirigiu o Departamento
três ternos de ca'semira, conf. Maron; doi,s càsacos de de Rádio da Fhite Publici

lã; um casaco de lji; (Conf. Charm); "treis cap,as de dade, uma das maior!s ex

Cha�l:ung, confec, Gonçalves Delgado & Cia.; seis sobre- pressões publicitárias de
tudos de _casemira para crianças; dois casacos de lã; Curitiba. I
qnati'o casacos de lã; um casaco ,de 'lã; treis vestidos; 1

'

'_ _-_.

iAtuou também como ,reda- :a•••••••N .
dois vestidos; (Modas Cliper); treis ternos de linho; ar- •
tefatos fischer S.A. de São Paulo, tôdas as, m�rcadorias Ito:r ,da Rádio MarumbYe.'

"

.

i

isão. novas. E, para que chegue ao conhecimento de to- IRádio Calombo ambas de I,
.

. .

dos, mandoú' �xpedil' o presente edital, que sera afixa- Curitiba. Atual�ente, além,

••
::.JO' INO V I-e I" rI

�

'I C 1·
..
1 Ltda -.1·do no lugar de costume e publica.do na forma, da lei. Da-

do e passa_do nesta 'cidad,e de- Florian,ópolis, aos 'quinze d'esta importante função na

dias do rnês de março do ano d_e mil novecentos -e cín- Rádio Guarujá, é o repre-,

quenta e sete. Eu, (as.2 Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão sentante em nossa CapitalI. _.
o subscrevi. - (Ass.) Wa:ldemiro Cascaes, Juiz Substituto, da PUBLICITA'RIA PUBLI- I RE�. NO'PARANA E STA. CATARINA • RUA SANTOS SARAIVA, 2511

'Iem exercício, na primeira vara.

. Enio Rosas 8. Cia. Ltda. I CASA ESPECIALIZ.h!)A C. P. N. 20 -,- TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAI{PARA:GRAV 'DE CURITIBA, firma ProçrJ Bpr.õo do Gorauna, 67. EM MOTORES END T 'IRA" INTERN OConfere com o original. r:oixa Postal 320 . Tel. 208 • ,I • ELEGR.: 'VIE, AGIONAL - F RD
...... Hygino Luiz Gonzaga

concessionária dos anúncios
:-'onta Grossa . Paraná

• FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS ClIEVROLET - DODGE.

,.__"__E_:.:riv:o�a_l_a_.._;_V_a_r_a�C_iv_e_I_·__e_m_c_i_n_e_m_a_. '-- .... -...,."..",,_
..

':
..

::_.""",:,:::::::::::J i '

'SANTA CATARINA

'I-, ,�:'�...;'!!.'�>�?\�"�,,:-7';. ::-�7::��' .�...."""",""'f _,.'C> •• .

, ••_-- �'--'.!,_ <

• •. "
.

.

IDISTRIBUIDORES DOS AF�ADOS "PISTÕES MAHLE"I
OUAtOÚER TIPO- DE MOTORES I

REVENDEDORES I
I

••••••
"

•••••,•••••••••�,.;!
"fj

'Umü das tendencias mais difíciels dl acompa
, .nhar, para o . cidadão apressado d..e hoje é a marcha

d'l moca masculina,
Porque não deixar este _cuidado aos expecialistas

das famosas roupas Imperial ExtrU"? Siga sen' côrte
e padrões e estará bem vestido e mi moda.

Magazine Hoepcke, ünícos distribu_idores as maiores organizações de

'Santa Catarina 'e do Bra- - A floresta 'significa:
fonte' índustrlal : solo fer-,
til; terreno valorizado; pro- I
teção de mananciais, defê
sa contra' a erosão; garan- ,

tia de abastecimento do ma-
J

. terial lenhoso neCeSSal'lO

ao conforto, à.economia e à
sobrevivência do Homem.

--- -

�. c ,! .:' -.' ....

SEMENTES-OE HORTALIÇAS E FLORES. IMPORTADAS DIRETAMENTE DA DINAMARCA

'v >t r e .i o: M e r c a d o P ú h 1 ic o
DEPOSIT0 E ESCRITÓRIO:
R u a E s t e vos J u n i.o " 58',
FLORIANÓPOLIS
SANTA CATARINA

i
.R a

"

c ã o instalado bem I) n

ceDtro (P o r t a d L\ meio /

...

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

�DO PARA A HORTA, POMAR OU JARDIM..., EXIJA ESTA MARCA

lEYANTADAS
NtlTURNAS
Para combater ràpldamente c;tores

.188 costas, dores reumáticas, levan ...

tadas .noturnas, nervosssrno, pés in
chados, tonteiras, dores de càbeça,

andar resfriados e perda de energia causa

. I
dos por disturbios dos fins e da be- ,

abril

I
xíga, adquira 'CYSTEX na sua far-

.

mácía, ainda hoje. CYSTEX tem au
xiliado milhões de pessoas há mais

a) - Turmas comuns: ,� de 30 anos.- Nossa garantia é a sua

principiantes : ..
, Cr$ 300,00

(
malar

PfOte;::,. .

.

intermediários Cr$ 400,00
b) - Turmas especiais. e "

..

alunàs adiantados '

Cr$ 500,60 ,

HORÁRIO DAS TURMAS: das 9 às 10; das 10 às
11; 'das 17 às 18; das

.
20 às 21 e,das 21 às 22
horas.

-'

Tel. 2377.

_INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS
DE .FLORIANÓPOLIS
AULAS DE INGU:S

'MATRíCULA: de 25 a 30 do corrente
LOCAL: RUA FELIPE SCHMIDT, 2 I?
INíCIO DAS AULAS: primeira quinzena de
MENSALIDADES:

OBS. - As mensalidades serão cobradas adianta
damente, selld'o que ã primeira, por ocasião
da matrícula.

,-

AOS-QUE SOFREM DE SURDEZ
O CENTRO AUDITIVO TELEX S.A., Filial de Curitiba,
por intermédio de sUa gerente Sra. Maria C. Altheia,
fará demonstrações, sem compromissos, dos modernôs
aparelhos sem álcvula e sem bateria: óculos, etC., nos
dias 19, 20, 21 e 22 do corrente no Hotel La Porta,

.

.

aós seus àmilgos 'e clientes-

PISTOES PARA

DESCONTOS ESPECIAIS PARA

••••••

\

PREÇO MINIMO,
RIO, 22 (V. A.) - Sôbre

a. fixação do novo preço mio,

nimo para o trigo da proxí
ma safra, externou o minís-.

tró da Agricultura o seu in

teresse em estabelecer um

preço para ser pago na Ia

voura, acrescido do trans

porte que será pago a parte.
Frisou ainda que o trlgo es-.

trangeiro chegará, aqui no

Braaíl, a parti(' de maio, o'

que não acarretará nenhuma

dificuldade e nem. desvan

tagem para a triticultura
nacional. Se houver excesso
na importação norte-ameri

cana, há, por outro lado, um
"deficit" .:fia entrega de tri

go uruguaio. Além disso, no
-

Brasil ,sé- consome apenas
40 quilos, de trigo "per ea-'
pita" anual, ao passo que na'

.
.

Argentina se consome 120

e no Canadá 210 quilos por
cada habitante: Devo decla

rar, também, que - o nosso

trtgo.nacional é o' mais caro '

do mundo, em vista da falta
de racionalização .no siste-
ma da produção. -

CULTIVADORES DO

TREMOCO!'
, ,

Adaptam-se para TRE-'
.. Adaptam-se para TR�
MOÇO BRANCO, DOCE
A planta de inverno com

multipias utilidades

Para esta e outras se

mentes '- Consulte CON
CEIÇÃO DA BARRA
Ltda. Eng. Agron, resp.
dr. Max Ufer _:_ R. Lib.
Badaró, 158 - 5.0 - Tel.
34-9121 -:- C.P. 2.766
End. Tel. Conbarra -

S. Paulo

VENDE-SE
Uma casa de moradia,

construida de alvenaria com

bôa agua, luz eletrica, inu
me_ras arvôres frutíferas,
bom cafezal em franca pro
dução, situada em Panta·

nal, lado da Trindade, além
do Clube Trindadense mais
ou menos 100 metros. Fren
te para o local onde será
construida�

_

a futura cida
de Universitária. ótimo em

prego de capital. Ver e tra-

I
tar no local com na Beatriz,
ou com o sr. Manuel Pe
dro d6s' Reis, nesta cidade.

9
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1.a O REFRIGERADOR�é FRIGIDAIRE

l�a PR�STAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUE� ORÇAMENTO A PARTIR DE

• °

menSatS
,-

MODELO STANDARD 7-,4 pés
�. .

. _.� �

·

..�f��q�! .�.�..

,>

*4PREÇOS
* 3 GARANTIAS E UMA SÓ

PERGUNTE A QUEM TEM UMA

Cr$. 9.1.00.00

Fun cio nár ias-moças
Precisa-se de duas mOC_::lS que tenham regular ins- .

trução e alguma nrátíca de serviços de escritório para
os cargos de:

PUNTA ARENAS Chile,' só dia, a fim de facilitar-
.

1. -- Correntictn
22 (U. P.) -- Os seis diri-Ilhes a- fuga. Os refugiados, .

Oi -- Caixa

embora estejam sob prisão Paga-se bom r rdenado.

p 'eventiva continuam a
Tratar diàr iamente, durante o horário comercial, à

�l
I I.' . Rua Pelipe Schmint 54

circu ar ívremente pela CI-
I

' ,

asilo neste país declaram dade, vigiados de perto por �:::::-_---.---------------------::---------�
alguns policiais. I Basta saber ler e escrever
I��,��! .

.

-PARA-'
micoses, manchas vennelhas, friei-
ras, acne ou "psoriasls" estraguem
sua pele. Peça Nlxoderm ao seu t.ar

cias div.ulgada's no exterior macêutico hoje mesmo. Veja como
- Nixoderm acaba com a coceira em 1

de que vários milhoões de pe-', minutos e ràpidamente torna SWl

I pele macia, clara e aveludada. A

SOS mudaram de mãos num nossa _garantia é a sua maior
.

-

. protecao.

/

MODEJ�O MASTER 7,9 pés

•

·É O vencimento' de Postal ista, Há quasi 3.000 va

gas! Ambos os sexos, 18 a 35 anos, 6 horas de trabalho.
As inscrições e provas serão realizadas em todos os Es

tados, dentro de 5 mêses (Capitais e outras Direts, Regs .

dôs Correios). Temos apostilas completas, todos os pon
tos, da oRl\lES, regists., 15 prof's., atualizadas - 9
Apostila - Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo
reembolso .postal, Assim: Dr. Antonio Mestieri Domin

gues � rua Barão de Paranapiacaba 25 - 50 - sala 8
- S. Paulo. As informações sobre inscrições e provas
(data, documentação, etc.) acompanham as apostilas.
Não há necessidade de curso ginasial.

'

RÉP�ESEN'fAÇÕES PARA SÃO PAULO
Firma idônea, com referencias bancarias, aceita re

presentações para 8. Paulo, de produtos industriais e

materia prima: teci 10s, artefatos de tecidos.. ferragens,
calçados, Iaticinios, couros, lã etc. Cartas a BARCEL
LOS. Largo 7 de �letembro. 34-11.0 andar. S. Paulo.

Vende-se

Sindicato dOS OperáriOS tfavá.is�81
Carpinteiros Nav�is do:lsfa�o\'

. de Santa �VataliDa
.

..

"�'liaIn._
Aquí no, sul do Brasil no amor que fém à liberda- me encontrava em Washing-

Fundado em 2-1-1954· encontra-se um grupo que é .de. Não admite limitações ton, ouvi da boca de um no_r-
.

Filiado à Federação Nacional idos .Trabalhadores em um dos maiores baluartes da nem de' fronteiras, pois o te-americano estas observa-

'I'ransportes Ma\ítimos e Fluviaís democracia e dos ideais pe horizonte 'dõ pamPJ!, símbo- ções:
• EDITAL DE c:ONVOCAIÇAO l.iberdade que constituel� a I d d'

__ Faço sab�aos que o presente virem ou dêle ti- o a raça, se extende até "Entre to os os gírupos
'mais elevada tradição polí- d

,.

t t d A
,.

L ti I
verem conhecimento que, no dia 31 de março de 1957 Ol! . e o ceu encon ra a er- a . merica a ma, aque e

às 9.00 horas na Séde Provisória a Rua Pedro Soares �o rica e social da história.
. ra, que tem maior afinidade

15 serão realizadas neste Sindicato as eleições para a es- Democracia e liberdade só Por isso é que o conceito conosco, é o dos gaúchos.
colha do Dalegado-Eleítor desta entidade que o.portuna-. podem existir onde existe de pago, que começa onde "Porque o gaúcho, como o

mente participará da eleição para o Conselho Fiscal do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos fi-

uma fé inabalável nOI valor Anita Garibaldí desfraldou cow-boy, é o homem livre

cando aberto o prazo de 6ito (8) dias consecutivos, a
do indivíduo e na respon-, a bandeira _farroupilha, se por excelência.

contar dó dia seguinte à data da P publicação dêste sab ilidade individual. prolonga. até as margens do "Se bem a diferença de

EDITAL, para INSÇRIÇÃÚ dos candidatos na Secreta- Por isso os pregadores Prata e onde quer que Íer- hábitos �eja grande, o gaú-
ria, de acôrdo com o .disposto no art. 5°, § 1° da Porta- totalitáríos sempre ,come-' h t

. .

ria nO DNPS _ 3.948, de fevereiro de 1957.' �� a agua do chimarrão. c o e o nor e-americano Se

__ A inscrição dos candidatos 'será
.

requerida ao çam a luta que mantém Pára a estirpe gaúcha, norteam pelo mesmo ideal

Presidente dêste Sindicato, em petição nos têrmos do contra a democracia e a lí-. firmada em tradições de .. do valor do Indivíduo, da

modêlo aprovado pela citada portaria e. que se encontra oerdade por ataques ao, in- 400 anos, a liberdade é tão. -d igrsidade da pessoa huma
à disposição dos interessados na Secretaria 'desta enti- divíduo e perorações em ta- necessária como o ar que se na, que constitue o funda-
ciade, firmada pesoalmente pelo candidato e entregue em

vor .da coletividade. ._-.lA

tres- (3) vias contra recibo, devendo 'ser instruída com OIS
. ,. . .

.
respira., menta do sistema democrâ-

seguintes documentos: A idéia coletivista procu- . O gaúcho não se vende. I
tíco de vida"�. :

a) declaração do próprio punho, com letra e firma

Ira,
·em nome do bem estar Por isso' aqueles que que� Quem me disse is� foi o.

reconhecida por tabelião, �e que r:ão i��o.r�·e .em 'da co�unidad'e, inverter a rem comprar a liberdade dr. Edward LaRocque Tin- Vende-se com; facilidade de pagamento, uma

qualquer. das c_ausas legais de llle.gIlI�lhda'de, proposição democrática de k
.I
t d

,.

I' casa. com 8 peças SItuada a Rua Dom Jaime Camara.
t T TULO V d C I d

-

d ,'_wm o dinheiro da seguran- er, au 01'. e varres . ivros
. Informações com sr. Enio Selva Gentil no Banco Inca.

I:�:I�:sT�:bal�o.
. a onso I açao as

que "o estado existe para o
ça econômica jamais conse- em inglês sôbre o gaúcho e

l�) prova de ser segurado do Instituto, em se tra- indivâduo", Procura escra- guirão triunfar entre esta maior colecionador de- reli-

tan do de empregado; ou "prova de estar quite vizar o indivíduo ao estado. gente indomável.' quias gauchescas "de que
com o Instituto a que esteja vinculado", em se Bem, mas aqui no sul do Há três mêses, quando eu tenho notícia. Itratando de trabalhador autônomo. BrasiÍ existe Ur.:1 grupo 'so-

c) no ato da apresentação dá petição o candidato .

dívid r t
exibirá o título de eleitor e prova de quitação beranamente III IVI ua IS a,

com às obrigações militares, às quais, logo I que
será 'sempre impermeá

após conferidas com às declarações con.s.tantes vel à doutrinação da Es-
da petição, 'serão restituídas ao Interessado.

querda : são O·S gaúchos.
Florianópolis, 21 de março de 1957.

Alvaro Máximo de Olh�ei'ra

Ponzoni Brandalise S.I.
Comércio, Industria e Transportes

C o n v o c a-ç ã o

São convida,dos os senhores acionistas d'�"Ponzo
ni Bral1dalise S.A. - Comércio, Indústria e Transpor
tes" a se reunirem em assemhléia geral ordinária, a

realizar-se no dia 27 (vinte e sete) do próximo mês d'e

abril, às 15 horas, em sua séde social, à- Rua do Comér

cio, s/n., nesta ci'dã:de e comarca .qe Videira, Estado de
respeito e' apreço. Mas não

Santa Catarina, afim de· deliberarem sôbre a seguihte
ordem do dia: é a êle que me refiro aqui.

a) - Discussão e aprovação do Rel,atório da Dire- Aqueles de quem falo são

toria, Balanço Geral, Demonstração da Con- aqueles cujos antepassados
ta ·de "Lucros e Per,das", ,Parecer do Conse-

piolaram .tropas bagualaR
lho Fiscal e Contas, referentes ao exercíc-io
findo em 31 de de.zembro de 1956; por estas coxi.Jhas na auro-

b) - Eleição do COllsêlho Fiscal e res.pectivos su- ra da civilização gauchesca.
. plentes, para�o exetcício de 1957; São aqueles que hoj;e� na

(;) - ·.Outros assuntos de intel'êsse social. .estância ou.na cidade, neste
Acham-se desde já, à disposição dos senho-

res acionistas os docúmentos a que se referem o artigo país ou no exterior, se 01'-

99 do Dec. Lei n: 2627 ele 26 de setembio de 1940. gulham das ·tradições indi-
Videira, 18' de Março de 1�57.

.
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MOD.a<iLO DE LUXO 9,5 pés' MOD.i<...LO MASTER 9,7 pés
'''W--·

-

v-,
-

.��---"..
'" -

- ..,.
. t"P y-- ��'4. • _

-. �: .;;#. __ ·����:,.,·l
�. _,

.

.$.J ",tF-l"""�. .
r -�. , '!

a'et�ôr.R41.
'" .

".
.

ADQUIRA A SUA

./

EDIFICIO IPASE

Aspirar.:l um Futuro Brilhante Fazendo
'POR CORRESPOND1!.:NCIA o seu

Curso Gin�si:d (Artigo. 91� do Decreto-Lei 4.244)
PE()AM INFORMAÇõES AO

.

EDITORA LN.C,A. - Av, Rio Branco, 185 - 17.0
and, s/. 1.708

(Séde Própria) _:_ Rio de Jatleiro.

.... .,....h., D•..,",Ito.3.t,J..'""••• �"�'c
.• ,

.. FONU�UA 421» CáIo.ioNfot.sa i'
�.ITl" ,tU""",", PROUBRA!I ·.AIIAIG i:.. "

Presidente

parelho diseslIvo. evt;caldo c pr l-

NAO HOUVE SUBORNO

Não me ref iro, claro es

tá: aos naturais do Rio Gran

de do Sul apenas. Pois há

,gente peronístas qus ifug1i
ram na segunda-feira do

Rio GaHegos e solicitaram

muito riograndense, descen
que não gastaram um único

dente de imigrantes, que de
centavo em subôrno. J.ohn

gaúcho nada tem. Há muito

riograndense· qUe não sabe Coocke, presidente do pros

crito .Partido Peronista, fi
cou indignado com as noti-tomar um mate amargo e é

capaz de tentar montar num'

cavalo pelo l!l!do de laçar.
O riog1rancl'ense citadino

ou d'escendente de imigran
tes é digno ae todo o nosso

PRISAO DE VENTRE
. ESTOMAGO - FIGADO -:- -INTESTINOS

PllUlAS Du.ABBADE MOSS
��

����;.�
ii

Agem d!reclomente jl)bre o ap�

.

Desde a escolha dos tecidos padrão éort� e aca
bamento ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecia.listas responsaveis pela confet!'Ção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
Toupa per�eita e que veste bem.

.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

l\pguirid'as com exduSiv.idade nést cidade estas afa-
màd� �l'Ol;]J;;:-'

.'.- .. - - .. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AO ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

__----;::
Florianópolis, Domingo, 24 de y Março de 1957 11

/ ,

o SENHOR JA VIU a maravilhcsa variedade de

ternos de verão recebidos pela "A MODELAR"?

.
.

I
r .

(

O SENHOR JA SABIA que as confe\"�Jes mais fa
mosas, as roupas mais bem acabadas e de elegância qua-.
si que inexcedível são fls das marcas "DUCAL",
"}VOLLENS', "LA ·:3AJ.LE" e "CHESTER", cuja venda
é, estatisticarnsnts. 'a maior do país?

Que mais de 7')% de Senadores e Deputados Fede-'
t ais vestem a' roupa DUCAL?

Que essas ma ....<as são, agora, exclusividade de "A
MODELAR"?

o SENHOR JA SABIA que na HA MODELAR"
pede-se comprar uma bôa camisa esporte, por Cr$ ....

f'9,00 - um terno de linho, por Cr$ 1.050,00' - uma boa
ca Iça de linho por Cr$ 420,00 e um paletó de schantung
por Cl;$ 280,00?

O �ENHOR JA SABIÀ que durante êsses dois me
, �cs (Fevereiro e Março) essas 'roupas podem ser com

" pradaa à vista, com 20% e pelo Credíârro de '''A MODE
LAR", que é aliás (; mais antigo do.Bstado, com 10% de
.rbatimentó f

o SENHt)R JA SABIA que também en, .Jaletós, car
ças e camísaa esportes, em conjuntos Saragessy, e tarn
bém em artigos de praia, 'para hOl1léns e meninos, "A
MODELAR" possúc agora, no. 10 andar de seu Bstabele
cimento, uma enorme variedad-e e por prêços que na

verdade
.

desafiam qualquer concorrência? .

,

•.

,

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

MODELAR" e será atendido com a expontânea cordiali

«ade que é �lí uma "caraçtertstíca tradicional.
------------------------�---------

«NO LendCulo,� ,

�Ia,'�:rt.
.y

(óm' ·8 . Biblia na Mão �a�
" l�fJJ

"ldoDOMINGO, 24 de MARÇO (Terceíro do";;;.o da .. )) :'�m�1,
. Quaresma) .

-' !Co ��
_ .

. 6·", Sr :sts"t''l'tt',t'd'ifj''�' ""',Sê corajoso e forte; nao pasmes, nem te espantes; . -

�.

porqve ..o Senhor teu' Deus é, contigo, ,por onde quer que' _ _ -

'

..

J
.

1 19
- Maria Müller Santiago, Veiculos :

que a Emprêsaandares, (Jos. 1: 9). Ler osue : -
• .

.

.

É BOM SABER que Deus está perto. Jesus afirmou residente na rua Nova Ten- '

Bom Abrigo não cumpriu

que até os cabelos de nossa cabeça estão contados e que to, esbofeteou sua filha: os horários desta capital
nem um 'pardal cai ao chão sem que disto o Todo-Pode- menor de 6 anos de idade. das 12,30 e 13,00, só che-

1'OSO tome conta. A referida- senhora foi in- gando um carro da referida

Galileu' uma vez comentou que o sol, ao redor do rimada a comparecer a De- emprêsa as 13,50 e saiu as

qual todos os planetas giram e do qual todos êles .depen- legacia Regional de Poli- 13,1,5.
dem, .pode se dar ao trabalho de fazer amadurecer um cía,

cacho ,de uvas, como se não tivesse nada mais que fazer.

Nós podemos estar igualmente certos ,de que Deus,
que criou, o sol e todo. o sistema solar, pode fazer-te co

nhecido e experimentado pelo mais humilde dos seres

humanos, como se Êle não tivessj, mais nada que fazer.
Um dos nomes atribuídos ao nosso Senhor é Ema

nuel "DEms conosco". Ele prometeu não nos-deixar órfãos.
Deus estava perto das hostes de Israel e, através de seu

Santo Espírito Êle é real e. está perto de nós hoje. Sua
miser-icórdia é sempiterna.,

ORAÇÃO
Pai,' nós te somos gratos 'por tua presença criadora

no mundo. Nós te louvamos porque tu és amor. Porque
eu és amor tu és misericordioso .e paciente, eonosco.valém O sr. Roberto Pedroso,

. ,

P d d Que queixou-se à inspetoría dedo nosso merecimento.. ert oa os nossos peca os. -

remos ser teus· filhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.

I·rl.� -tIllBtmJ
..

A's 2hs
-

'.
1) - AO RUGIR nA ME-

.

A's 2 - 4 - 7 - 9hs.

TRALHA .com

.

_;.ROCK HUDSON - JANE

EDMOND O'BRIEN, JOAN � wYMAN
'

.

.

I
LESLIE,

. TUDO O QÚE O CE'U

2) - INVESTIDA DE PERMITE

BA'RBAROS com I �reços:- Cr$ 13,00 -- 6,50
'

GUY MADISON, FRANK

I
Censura r-e- até 5 anos

LOWEJOY
W'arnerco�or

3) - o. FILHO DO. ZOR-IRO -- 5. 'e 6.0 Eps..

I
---. ,- - . __ . ---

�,.....().....().....o..·

No Programa - Jornal da A's 2hs
0-

A L U G A S'E romance:
-

,

'

rONY CURTIS � JANET Tela - Nac. -- GÜY MADISON _::_ FRANK

C T t LEIGH - em - Preços t-e- Cr$ 10,00 - 5;00 i 1) -- INVESTIDA DEasa pequena. ra ar na
C té 10 I

_.

o ES(jUDO NEGRO DE FA- ensura a e' anos
. BA'RBAROSrua Felipe Schmidt, n? 162

LWQiRTH A's 4,30 - 7,30 hs I, 2) __ O FILHO DO ZOR-das (16 às 18 horas.
. W NDA A PECA

VENDE-SE No Programa:- O CARNA- 1) -' A -. RO - 5.e 6.<0 Eps.
VAL EM FLORIANOPOL' IS DORA- .

. I 3) .s: AO RUGIR DA ME:Uma sala de jantar com
YVON SANSON FRANK

Rua �eportagem Especial' .
,E '.,

I T.RA,L.HA
- com .

12 peças. Tratar na VILAR'DPreços:-"- Cr$ 18,00 '--10,00 o •
- EDMOND O'BRIEN -- JO-Presidente Coutinho, 85.

2) A MULHER X
___..-- Censura r-c- até 10 ;Ilnos

. AN LESLIE

NASCI-meo·to
LIBERTAD LAMARQUE.

j
Preças:- Cr$ 10, - 5,00

B d .... VI�OR JUNCO .

,.'11: i '4:8 8hs
a tiza es Aldo Haberbeck de Oli- Fotografla de GABRIEL FI- ROCK HUDSON - J.ANEPENSAMENTO �ARA O 'DIA

Manoel __ Filho de José veíra _ Filho de Aldo Se- , , . GUEROA .

TUDO O QUE O CE'U
Meu deleite está no Senhor por _..cau}la de sua cons-.

Pedro Tomaz "

e Candid'a veriano de Oliveira e Catha- -

A's ·2hs. Preços C:- Ct'$ 10,00 - 5,00 PERMITE_tan�e bondade' e misericordia pa-ra comigo.
Bernardina Tomaz rina Navarro. de 'Oliveira. PROCO'PIO FERREIRA em' . ens. 18 anos Preços:- Cr$ 10, -- 5,00J. T. Ford (GEORGIA) .

- _ _. _

1······��\-crlr�t·A-FEIRA,· 251�l·�%lç�·"····· ,deJ�l�an�:��ciS:;ode F��:� va�l�:�bethFi�:n.d�:Ç�n��� 1 ex�os:o �: �a�a�adaS! BõJe,' A 'O raode.· Ba ta Ihã---
'Bendize ao 'Senhor, ó minh'alma: e tudo que' há em za e Maria de Lourdes Sou- Jorge Zavarizzi e

Wilma)
Preços r-« Cr$ 13,00 6,50 ADIIIO X P81.. 'LTE,1 1114mim bendiga o seu santo nome. (Salmo 103:1�. Ler Sal- za. . -_ I Mendonça Zavarizzi. Censura:- até 5: anos fi 10 lial

mos 103:1-11. - A's 4 � 7 - 9hs Jamais um pleito 'político concentrou. tamanha cu-
ESTAVA eu ajoelhado ao lado do leito de morte do _., A T E N 'ç l-- O '

A história de um homem riosidads e interêsse em todo o país, corno êste, que hoje
meú velho' pai, e ansiosamente segredei-lhe, "O sr. não PREÇO DE OCASIÃ_Q' cuja vida era u�a longa e

o

gerá levado a efeito em São Paulo
,
A 7 km. da Praça 15 na estr/da de Canasvieira en- . ,

.
.

.

tem mêdo, meu pai?" Seus grandes olhos luStrososse, arrOjada aventura! Se em tôda a extensão nacional des'pertou. interêsse,
arreg-alatam em sinal de espanto: "Mêdo !", exclamou, (;Ontra-se um lindo terreno a venda, com casa de alvena- KIRK DOUGLAS - ELSA -

na grande comuna paulisfa despertou as o mais vivas
"0 Senhor que tem est�do comigo durante tôda a minha ria, deposito ;de madeira, frutas, cafezais

.

terreno para MARTINELLI em paixões. ..

vida, estará comigo até o fim". Aquêle triunfante tes- plantio etc.,'tem 87m de frente por 750m de fundos. Tra- A UM PASSO DA MORTE Os resultados desta e:mocionànte lutà' eleitoral far-tar ,diariamente das 8 às 12 horas com LOijrival Pedro C· S
. .

íemunho tem sido uma bênção na minha vida" desde
. 1116ll1j8 cope se-ão sentir, em extensão e profundidade, no fut.uro po-

então. da Costa�o CalRr Submarino .. , No Programa:- O CARNA- lítico do Brasil. E' bem uma luta simbolo 'pará os dias
Não é de admirar que o -salmista .ro�pesse num

P E R D E ii SE
VAL EM FLORIANOPOLIS de amanhã ...

cântico 'de louvor enquanto relembrava como, de manei-
'

U - � Reporta'gem Especial Também a nossa população' acompanha com inten-
ra tão m�:avilhosa, Deus express� seu amor pol" nó�. I Uma "sapatilha ,de Balet" preta no trajeto Rua Pl.·eços:- ?r$ 18;00 - 10,00 sa atenção às eleições da ciclópica capital bandeirantes.
Deus perQoa pe!3ados, cura enfermld�des, salva da mOI- �Nerên Ramos _ Rua Durival Melquiades __ Rua Vis- Gensura.-: ate 14 anos Todo!> os 'demais problemas, ao menos no dia de hoje,
te, ,coroa seus -filhos com amor e pledad'e e sempre os

conde de Ouro Preto e Praça 15 lado da Tetefônica. .. ..

€smaeceram de significação.
satisfa '

J!: tJ�1[I' Até mesmo a apa-ionante curi,osida'de em torno do
,

'.' z'. h' d
. .J�'

.

d-' Pe,de-se a

q.uem gncontróu entregar nest� Redação que I "��):.Que maIs pode o ornem eseJar uu que· per ao, será gratifié'ado.
'

__ ..\ E! .:.,_ g'
próximo lançamento de vendas do mais' gigantesco e be-

('ura, redenção, segurança e renovação? As promessas .

"

.

.

.'
- lo estoque de artÍ'gos para o frio (anunciado por 'prêços

�.o Senhor têm o penhor de. garanti� para nos,Jas vidas: SOCIEDADE CARNAVALESCA TENENTES PO
. JA's2--4,30--7,30--9,30hs modelarmente baixos e que causarão real sensação),

aesde o momento que depOSItamos nele a nossa'�speran-I DIABO
f SENSACIONAL... passO'u' para plano secúndário...

'.

ça e até à eterni,dade.
o ,l�', NOTA OFICIAL ELETRIZANTE... Amanhã à tarde já saberemos- {]'ado o processo

ORA'ÇÃO /' A Sociedade Cal:navalesca .Tenentes-,do Diabo, tem Do fundO' da selva Surge o de rápida apuração - para quem pendeu a vitória; Se-
Querid(l Pai, somos tão tendentes a perd'er d.e.vistl! o prazer ,de comunicar ao povo em geral e especialmente mais perigoso inimigo do

I'
rá

uma.
réstea. de luz, focalizando o futuro político ,do

o teu, poder -e a tua graça. QÚé compreendamos como aos operários, que ,em reunião realizada ontem, ficou
\

homem... . Brasil.
.

'

nunca antes, que �stalllos sempre sob teus cuidados. ,deliberado qUe ó Préstito carnavalesco desta seciedade,.t- O GORILA ASSASSINO 'NO' dia primeiro próximo teremos tarrtbém a medi,da
Que sejamos sempre confiantes no teu amor, prossiga- sairá no dia 1.0 ,dê maio à no!te, Esta deHberação visa I JOHNNY WEISSMULLER1 certa da noss.a economia 'dom,éstica, durante

a próxima
lll.o� no teu pode'r e sejamos vitoriosos através da ação homenagear. a honrada classe. das trabalhadores" d'e . San- CAROL THURSTON - e estação hibernal. Ninguém ignora a aH!! t�emenda que
do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. ta Catarina, -que tem contribui'do imensamenté na con- TAMBA - o, chipanzé- tiveram as malhas e as lãs em geral.

PENSAMENTO PARA O 'DIA I feçção ,�os nossos. carros carnavalescos. No Programa -- Atualidad,es Será justamente no ,dia 10 o lançamento de ven;das
O Senhor que está comigo agora; j.amai-s: me· aban- Florianópolis, 18 de março d'é 1957. Atlândifla � Nac.' GOS novO's artigos para senhoras, homens. e crianças, de

donará e nunca me faltará.
.

EURICO HOSTERNO Preços:- 12,00 -,;..6,00 A MODELAR e, pelo que sabemos, haverá realmente
Rub I. Kings'Wood (Otário) Preside.nte Censura:,- até 10 anos �indas e boas sur.presas ....

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

CIH.M-AS
'CINE SÃO JOSE

_ . A's 10hs. _
.

, .

Corossál MatInãdá' _:.:
S,HORTS, JORNAL, 5 DE-'
SENHOS COLORIDOS.

O CARNAVAL EM FLOR�A
NOPOLIS - Os 3 dias d1e

Folia nesta Capital. '

Preço:- Cr$ 6,50 (único)
Censura:-- até 5 anos

A's 1,30 - 3 3/4 - 7 e 9hs
A pompa e a audácia teme
rária dos mais gloriosos dias
da Cavalaria evocadas como
nunca antes neste galhardo

-//-
PLACAS MULTADAS

145, 198, 169, 150, 190,
101, 18� 131, 14� 10� 15�
154, 112.

-//--
Por emhriaguês foi' prê

so Mário da Silva Schutel,
com 42 anos de.. idade, re
sidente na rua Almirante
Lamego.

.•

-/1'/-
Por ter agredido Ari de

I'al, foi recolhido ao xadrêz
Uvàldo. Seto, residente nes

;a cidade: .

INSPETORIA DE, TRAN
SITO

/'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

8_ERRABRUCK, Sarre 23 (UoP.) -- Uns 4 mil trabalhadores das �inas de carvão do Sarre iniciaram hoje 'uma greve.de vinte e quatro horas, pr(n�'oea
da por um conflito, surgido entre um operário e o capataz de um dos poços. A greve, aprovada ontem à noite; é de protesto e advertên.cia"

!t\�����::������'�_��������Sl\.��Mt '·a.��� sr ,I :__"'��'��"'''��'�A�••a������'''''''''�����'''''''�

��]��WúfMrn !iT���;�_ClPADE D,9 �ATICANO, antes do recebimento da católicos a celebrar mís-
.

Papa declarou que havia., bebidas não alcoólicas, re .

°I' � b � B IM'
22 (U, P,) _ ° Papa Pio cOit'oj'u11ihão, seguhdo as sas tôdas as noites "sem.' decidido tomar tal decisão m..édíos e alimentos sõlí-: s�erro, hO,

er '! utr e 'dadrx,., (
XII Iib I'

' ,. <. , � 'd'" cnegou oje a es a Cl a, e', LONDRES, 23 CU.P.) -O. I era lZOj.l normas condições estabelecidas pre que seja necessário "atende.ndo a petições de
.

os antes de comungar '= ,':t- d
'

15 dí
.

t' M h t
cm V,SI a e las an es anc es ,er United campeãoPara' celebração de mis·· pela Vida m_(J);beT.na, Por para a bem estar espírí- muitosbispos" e para me- sem estipulação de prazo
," 'de futebol d LI' .

I'

d
", ,UI

.

.

� .'
., L'e voltar a Caracas onde de-" , .

a ga mg esa
,

sas ' uran.te, a no, ite e pa- esta decisão, o Sumo Pon- tual de um número consi J lhorar as relações nos ficando por isso mesmo
' "clas.slflcou-se finalista nara', 1; erá conclujr os seus pro- d t d "

ra observância do jejum tifice autoriza os, 'bispos deravel
'

de pessoas"; O campos o.breiros das re-. eliminado ,o jejum para, a. I_!lPU a a taça da Asso,
'partícJies públicas te''''da. êles, jetos de urbanização, Burle craçao Inglesa Qe Fnt'2bol

r-()_()_o.....o�()�O�o o.....()�O o....o...o...()._.'Q o_o.., vida social em geral. Marx, que é um artista na ao vencer hoje' o Birmin:
crtacão 'de modernos jar- gham por. doais a zero. Enl

As novas determina- Seleções �tlâ�tico X díns tropicais e parques, foi'
outra partida de semi final

ções, que começarão a vi- íncumbído do e'mbelesamen-
o Aston Villa e o West em'

,

de Pacífico' pataram ;':>01; dois a dois.
•

gorar a parttr segun-,
.

I to das zonas chamadas dos NOVA YORK, 23 (U.P.) _.da-feira vindoura, estabe- LI'MA ?3 ('U P ) t m se O d
.

- ,
�

.

" �-)� /' Canales Puertó AzuLe Pico .sena or Assis de Chaute.Iecem que tanto os sacer- ??'mo certa a real ízaçúo do
Davila 'na capital Yene�uê. b.nand e,parte de.3ua Cerni-

. dotes como todos os .que Jogo entre as chamadas se-.
.,

. tíva parti!'am .as onze '1,01'88S. PAULO, 23 (V.P.) - As eleições na capital bandeirante te- pll'ofessain a fé catõlíca lações do Atlântlco e dr, 11ana, Da Venezuela, segui- da manha de hoje, 'em, Vôo

t
,., . ,."

hoi
, ".I I d d

'
. '<, , • • � ,Pacífico, no próximo dia :-;ets; rá para a Belgica, a fim de de, regresso. no RJ'O de Ja-TaO InICIO me as OUO unas even o os mesarios reunir-se ,� deverão se abster de ínge- � " . '

" �
"

' ,

;

,

. ,em beneflci,o da ASIElCLl.pO'., trabalhar também em pro- pelro." O dIretor dos ·dI·a'�I·OS-

.�,�
uma hora antes. O presidente do tribunal regional eleitoral .

c.
bebidas àlcoõlícas duran- do foot balhstas �ul amerICá'� jetos d.e ajardinamento e se assocíados que viaja nun� d.-

- rir alimentos sólidos e nos. Ao que se informa, da , 'd" viao da Varig, deverá che-recebeu um telegrama do ministro da guerra comunicando i:.1 I te -três hnras anies' de as- selecão brasileira
_

Oswaldo encarregara a paisagem ;gar ao Rio amanhã as dez
c
.'

'.. '

.

'-' "
.

Brandão 'está disposto ce-,I do novo projeto de urbaniza- horas da manhã.

t ter' transmitido ao comandante do segundo exército as instru- o sístír à missa e de rece- b k N FI
" .•

':,: .çoe""s dotribunal superior eleitoral, que delegou a� órgão regio-
"

t der,? arqueiro Edgar, o ac ção de ova amengo.j : RIO, 23 (V.A.) -,- (I Insti�
:';;JJ '

_

bel' a comunhão, tan o

I Pau.lmho, o cei�tr?-ava�te_ Seus trabalhos são conheci- tuto Bras ilairn (1,0 C.,afé fi.

I
� nas missas diurnas como tndío e aponta .díraita dar-

dos na Inglaterra. "Suíça, I xou hoje as seguínt os bal'fS
_

\

1I.al. OS poder.es para r.eqbisi�ar�fôrça, federal., caso seja n,ecessá- �I n,oturnas, Quanto aos en- rincha, para integrarem � Holanda e Porto Rico" I
de preç�s para segi",!,o de

" <II � .seleção Atlântica, I declaraçoes de vend ... �, a -\'1'_-

t d 1 t
_. fermos aind.a qU\� nao '"

-

" 11"13 a garan la o pieI o.
" Ô gorarem de 25 a 80 docor_.

fiIIiIDo04lllll' (»_()_04lillllll>()-e,;.::;.o_o_o�o,-,o",ü�()""()""o"",o""o,,, ªcamados, poderã'o tomar
- rente. ,Para todos os poetas

.' do palz.� tipo quat.ro, pstDo

O l�pos to Predial �:�t��'cr��:JI���e�!osd:Z 1�t�.
Ih_ ti; los. TIpO quatro, @stilo San.

I NN'I-- � C·
t?S, bebida Rio, tres('nto,l e

�' I � rg� fi '
. OItenta cruzeiros. Pdl'.ct o

.Jj I. , II' , ê§ 4�1111' � =
�

. b�!OR�� t����nt�oe s���. c;?�:
(Cont, da: P pág,) ,'I - Inexistência de loca_ que trata o parágrafO ante_ léf, entrarão em vigor a Pl!r� Florianópolis, Domingo, '24 ,de de Março de 1957 zelros para o porto de Vi·

,
, tória:. tido sete a oito; bebi.§ 30 - O valor locativo

I
ção; , riol�, será adotado o pioces- til' de 10 de janeiro de 19157 ' da R d t

d?s prb�tdiOsd' não lalUEga�ost.SQ.-1 II:_ Bublocacão;

-

I Sal usaddo para OS prédios nãOI
Art, t40

- A fre,vtisãO dê lan· Interventão nõ Sindicato dos Traba- ,
cruze���s 3�end�: �Ufl��S �l.\t:t

ra ar 1 1'a o pe o xeeu IVO, : . d- I' I
a uga Os. çamen os Ja elOS para o ,

"

. I RECIFE, 23, (V,,\.l �- A
. -

d
III - Quan o o auguei ,. d' Ih d

\

I d' t' 'd T' Associação Comefl"'ll °Xflxando-o, a razao e me-
, .. t t b' . I Art, 20 - Dentro de ses- corrente eXerClClo, po era 'le 'a ores na n us ria' o rlgo " I'·

H. '--

,

"I
represen ar am em pag3- � I..

'

,

'

'c uiu dos seus q,_]a:ll'Os o de,tros quadrado3, em tabe.lil t 1 f
,-

d t
.

sen.ta dias contados da da-" �ecorndo laD' Conselho dos
.

, . _ . \ putado CÔnst'a.·lll'.,'l). l\if"al'a.'
. -. msn o. pe a rUlçao e ou rOS '. _ .

'
"

'
, ,

.

d d t d d 'l

que, _aprovada _pelo Leglsl<a-
b t'l'd d

.

I ta de publ1caçao desta leJ. Contrrbumtes, qUe a fara de ,RIO, 23. (V.A.) - Atenden- m�r � Ir�ç�o � �n 1 -a, e. I nhão! chefé da Empreza M!�.
t·

,

d' lt....
ens ou u lIa es, oU 'com- '

,

.

t b 1
" -

..

legac''-' A medIda orIgInou se d'i ranhao Co h'IVO, SO po era ser a erauu)
d

-

t'
"- d" o Chefe ao Executivo deVA' I acordo com a a e a a qUe ao aQ que propoR o ce '- Iv

- c e mpan. la. A de-

após dois anos_
'..-

I' p�een er a '��orflz.atç.ao le i rá l'emeter à apróvacão d� I
se refere o�arãgrafo 3.0 do re;gional 'do Trabalho no Rio situação irregular e'm que' se cisão foi tomada por kr a�

. o",ras oU serVIços eloS pe ô •. 1 N
.

M encontra aquele sindicato, queIe depu.tad?, na qu::tli·
s 40 N-'

-

1 t··
'.,

1
Câmara a tabéla relativa ao artIgo 10, OU da forma esta-, Grande do Su ,sr, el 13-

.

.'
" dade de, pnm:lro V:C', '): c i

t ; §.
-

�o s�raot,compU-1
oca ano;

valor' locativo' dos prédios belecida pe.lo artigo 20, nezes de Oliveira,.o ministro que esteve. sendo
, d1rlg��O, d:ente da .Assembléia ieg;;;l�:

.acos �o ':a OI' oca IVO as,
IV "'::Quando os documell- �ão alugados', sob pena de'l Parágrafo único - Quan- do Trabalho resolveu int!"r- por uma Junta go�,ernatnaf tlva, la�oIado' 3. eleição do

lmpQrtanélas das taxas de ' ,

'. - ..'

d' t' ',n T b� l·t m s mblela geral sr ClelIO Lemo' p
"

.' I tos exio'idos
-

para prova d:J prevalecer,em para o exer. c do da- reVlsao resulta:rem dl' VIr no.Sm lca o CuS ra 1:l_ (} eI a ,e a se - "',
.

' " ara pre·
agua e esgoto, al��uelo efetivo forem defi.j cício de J957, os lançame�-,: fer:enç'as nos �agamento� .i:'\'lhãdores na Indú�tria do Tl'i eque'f�pedsar dIe dMe�o�rti�o, o; sj.���'23 (V.A.) _ A Anun

\ .

t' t d d 1955 acr SCl efetuados se"ao estas aJus- gp, Milho e MandIOCa .de. Pai' pr_azo IX.a o pe ,o �' lnls" er 10" CI·a.tura· Aposto'll'Cd ClI""uI'g'11§ 50 -. Será arbitl"ado, pa-' cientes; ou,' houver JUs o I' aS ' o ano : e , e -I'. '," '. '

.,:'
- ,

ra ete.itó do locativo' ánual, I motivo ,para lhes 1

r.
ecusar o

I
do de 20 (vmte) P,ar cento. I, tad.as, por acresclmo� ',Ju I

to Alégre� autoriz;:tndo o ad- l!ao,Teallzou elelçQeS, na fo':- que o Papa Pio Dose, llO· .

I O I d t collilm 11 ministrador que deverá aS3U·l·na leg_al estatutaria. meou 10 padre Ant2ni() Fra·
o predio, nos seguintes ca'l

valor probante, .' Art. 3'" - s ançamentos I
es-con ?S, ?OS l'e' e,

-

.

". goso, atual professor elo Se-
sos:

-

r'· § 60 _.No arbitramento de feitos co� base na presente tos do, Imposto, que se �ro- I
minário 'Mari r1 J

4

P
,

.

-_. .-

'" .' I CeSsarem nos semestres se-
. As secr�ta rl'as' pa ra os, bras'l el' ros s�a, p.ar;a." . ,bi�;O -'�ux�t_'i�r :��

- !,UlUWUD.IIlllilllilmm1Ulfllfuumi.ml�IiHmllum:llm�mllmmmrrnmmmmnmnrnnnnnmllmmIlnH�:lnnIllIllIllUllln.iH'�!:jilihilliiiiilIJimmll�fmIJJJflllml�, guintet::. .

�. ,Sao LUIZ ao Ma.ranhao.

10 E se·anda lo do· Séeu.1o L:��'g�!� 11a ���,: �:i s(::r;��,' -,', nátos �
-...-----.....�.....

.-..�.�.......

õ: '

' ,5
bl'

-

ogados a di' RIO, 23 (U, P,) _ ° antigo secretário geral da edu-
�Busca pes Ii ",i1��.J'.'�. �Hl �N'I�l n�- 'Wi It�\(l M�NT�'�I" I p����:�"e::VcontráriO,

s ,,-

caç-ãÜ' e cu!túra do Dist�ito ,Federal, Pf()fessor Bênj�- �
_.:.,

E � I ª S S em 5 ,de outubro de mill Albagli, lançou na terceü'a vara da fazenda

PUbh.!
O'

. o;
= =

.. ,

!
'� 'h 't· governo que tanto t'

� _ ,- , § 1956, ca a açao decla.rat�na .que a.vla ��opos o, p�ra s�r�m Se ofendeu dom simples �
ª foi que Muto en20ntrou. A,ª Ass.: Antonio Paschoa1 julgados inconstitUCionais os dlSPos�tlvos '\(la ,leI oJ1.tifnIca charge, ,vulgar em to·

I� O DIABO POR DEIRAS DA CORTINA drian�. Esta érá, modê-]Apóstolo - Presidente da dõ Distrito Federal, que reserva as s,ecre,tanas aos�r��_ da a imprensa e diária

ª O ESCA'NDALO D'O S'E'CUL-O _' VII
- ,lo de ngs é também pintava,� Câmara Municipal. Regis, slileiros natos, Co;mo se recorda, o, professor Albagll

�
nos órgãos udenistas

'. � ,

b 'I
.. t]" d contra· a .situação fede_� ..

ROMA _ Ví pela primeira vêz o retrato de Adria- e escrevia: história� emocio-� trada a presente Lei na Se. teve de d�ix,ar o c�rgo, po;r ser· raSI el�o na ura lza o,
ruI - não sei ofende em

� na Bisaccia, num Jornal onde se -lia � seu resp�ito:, !lais. Noi.te após nOlte ela ;::-� cretària da' Camara Munici- Agora, o JUiZ CIOVI� RodrI�ues, sent�nclOou que a cons� aprovar, de vereda, . o

�. parecia no mar a mendigal'� paI, )10 dia cinco de outu. titui��o ,brasileira na� pe,r..mIte a Unlao: aos estados: a�s c(lncu�so de ing11�s�o, e
�

"A n11.il�.er que �abe tudo sôbre ;Qiln:a Montesi".
-

entorpecentes, para ela c] bra do -ano de mil novecen- mUlllclplOS nem ao dlstnto federal .cn�r outra�_dlstr,l' "reve.rsao ao maglsteno,
ª .

Olhei para esse' retrato e abaneI � cabeça: pen- ". ,

. ',int" ."_ '. . -". cóes entre hrasileiros, alem das enunCIadas na proPil'la\ reahzado recentemente
s sando que ,esta rapadga de olhas mUlto salIentes, FPara? s�u anudgo, °t p v 1" tos e cmcoenta e �eIs, WIJ

�arta magna' Em tudo o ,mais' brasileiros nat-os e natu- dentro dos moldes bor-
,

5 '

"d
-

d b 1 d ri e ha ranClmeI, um Oen e men-. m.ar Phillippi - DIretor da .

" ..

,

. 'c' '

,

'
, nhauseanos isto é 'com

5' faces -descal as, maos OS811: as e ca e os. eSe;r n ,- tal qu 1 na-o 'se I'n'l):'rtau'[l ... '.,
'

reàlizados se equiparl:im na Irii'ópria carta: magnl1, os i'lltell'ês'ses da U' D N-

d
' .

h 'W'l o a . " _'" ". ,::),ocretarra ' ' . . ..

5
-

dos, não delvia agradar na 'a a mm a amIga 1 ma; d' d t
.

lt .� :.
� ,

. .

. superpostos aos do En-•

�: v:�!ae�e�:��:: ����\��;ii:ad�se:� ���:u��ia�ã� r:aü::ase�a ���a a��;a:� ;_"'I qU��n��e rCeop�r�o O:lg�:�1 ::3� ==_�_ffall'IIIIIO"'""DlJlJlIlJdllllllelllll:'n"lII"al!."lId""IIIO',·I�III11I"'�1J111J,,1."f'iii,iili'H"'i.i'M'iiimiUloiiiililri,�W,feiii:iiH::,f .

�!:�i;' às detel'mina�ões'
t" c nfianç'a em mim nada me contará sôbre Quando o chefe de redi}-"Secretana da Camara Mum-

I �
MaIS que uma cal'lCa-

Ivera
.
� �" ,'fi 'h .e.. .

1 t,·, ção de "Attualità" encontr,0l,� cipal de Florianópolis em iura, tal aprovação se-
a sU,a VIda', Smnj porque oJe eU S:I, que: a es ava e,n- Adriana,'esta chegara ao _ex-êvinte e ,dois de ma; o de �==. VIE'NA, 23 (V.P.) A rádio de Bu�:,.: ,�ia gravíssimo' motivo �volVida nesta voragem de aconteCimento�, que mergu-,

t
.

O
.

t f'. 1 d'" .

.

ç
ne envergollhamentoo.

Ilhara nêste pântano de depravação, do qual, não mais ,rem.? pm ar ora dev� °êmil ,novecentos e cmcoenta -

dapesl anuhçia que, três húngar\os, entre êl�s
'

Em, dezembro houve
. . nr�'" ai dos sonhos" con-

-3; força para uma cura e e-� e sete. tll>mbelh ,concurso na
pudera s-arr: O ca�mho p�: o p. � contra a S" "sintoxicação numa clínica d€� Wilmar Philippi Di., um advogado, foram condenados a morte CO-: Estatística, E até ago.- ,

duzira,a
.

a mor e, e nes e camlll Q. en' ,r -. v

doenças mentais e ne.:_vosas,ê roetor -da Secret'aria
m,'O c,on'traievolucionários. Os três 'são acusa-,.' ria está e:nca�hado,. �com Adrrana� 'Adr:a:ná 'consentiú que� VISTO
li... •

�
.

O de f�scals da F� ..

�Mostrei à ,mãe Montesi, o retrato de Adriana e :vIutfl ;he ,oferec'es"se uma re-=_§ dos de ter�m chefiadô um levante anti-comu.� ;::ao SgOO����� oSf��ral� �P'ergunteÍ-lhe:'iEsta mulher leostêve alguma vêz em Btlldicer Filomeno " , :

feição quente, pois haviaE o

-_=_ nl'sta na 'regl'a""o de'miskolc., ........
,

. ; lizar a lincompetência
.sUa "casa? Alguma, vez Wilma a trouxe cá? . - Presidente - d h"

. �
� dias que- 'estav.à sem -d-inhei�� =IUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIllltllllllllllllllllllfI 1IIIIIIlIUIIIIIIIIIJlIJIlIIIIIUlllliJIUnIllIlUflnlllllflunUIIIII",n.,

•

os �ue. aVIa, nomeado )
,� Não, .nunca a vimos, Certamente que é mentira tu-

',E t- Mut desapareceu� mterma�ent_e para es- =:
do que diz 1], respeito de Wilma. .10,

,

n ao
"

o ,

'. !! .., 2as funçoes, A l'e'pro- ..

� Essa era 'a. minha opinião também, principalmen-
e so tornou com alguns C1-!

U ! r' II
'1

ai �
.

�[� �
vação geral deles, na �

= ' g\trros marijuana, perigoS'os§ ; verdade, não teV'e ou- �
§ te quando soube qu,em' era, realmente Adriana.

cigarrps' que depois a fize�ê

,'. ',' '"
tI�o fim:_evidenciar que' �

ii O chefe da redação, Dr. Muto, 'que com o sensa-
'f lar 15 nao .podem exercer ns �

5 ciona!: artigo da sua relvista '''Attualitá'' pôs em rri,ovi- ram a '

. 5 cargos. E valem, tam-"
ª '. '�Naturalmente,. dIsse ela'5 bém, para mais uma ile- �
§ menta o caso Montesi, conheceu a' testemunha Bisac-.

conheço a Montesi e ,até mulª galidade: a de deixá- �� cia por acaye. tó -berrt, com roupa ou sen� RIO, 22.' (V. A,) _ Nos: la.s femininas aumentou de superior apenas 19,857 ou los on.de'. estava�, ..
ª Quando suspeitou com mais fundamento, que o

l' ·t· =
, I �

8 8 . t . m lheres quando a lei dete'l'ml- �
=_
'.', ,

e a. Vla-a mm 'as-,-vezes qUan.;; últimos anos à mulher bra· 12,4 por cento ao passo que ,por ,cen o eram u
t 'd. '/.marquês estava envolvi.do no assunto,. começou ,como , . .,. l' ;;. �'.'. " t:l ,t·'.- na expressamen e a e�, ,do o PiCC1Dm a ,elVOU a ca�silelrwtem elevado s,ensIvel- ,o das matrIculas mascu1mas _ com a a ua par IClpaçao missão, �

um pel'digueir:o a farejar a pista. Orgias com droga�? .

t
,. .

ria I 'f ,.

d 26 :r c t' ..

Donde Vl'nham estas? Quem as fornecia?
.

.

pocotta". DePoIS CDn ou a13�mente selJ_niv'el educacio a, só cresceu' de 6,9 por cento" emmmta, el dPO
-, en o

N d d'XX �
Cenas qúe já constam do pj'{j� passando a afluir, em escãla $e· essas taxas se mantive- nas ma nC�l ,as ' os mesmos a a ISSO,' todavia, r..

O Dr Muto verificou que, ds" de Roma; investigou pe-
cesso, terminando assim: � crescente, palra os cursos de rem por mais alguns anos 'I 'C?rsos: �el'lfICa-Se como, tem atinge os melindres do, �

já em 195i, tinham sido a- los l;estaurantes e bues, que "Estas mocinhas bur.guê.� formál'ão universitária, Q'uardando a mesma mar- SIdo rapldo o desenvolvlmen USl1'DJNorge Lacerda" A
..,

'"
b' valhacoutos 'le _"5 �

I d Ih b'
'" " quelo que assnn.. I

preend1dos pelOS funclOna-, sa la serem .

..,

'sas, que. nada podem aguen·;; Dados colhidos pelo Ser- r.rem não tardará mu'ito: que
. to cultura a, mu e-r raSl� s'eja e ;manda, que!ll po_ �_-' r

'!ii rios da Atlfândega italiana traficantes, e .aproximou-se tar, como a Montesi: cor_"1 viço de ,Estatística -da Edu· ; mulher esteja: ,�isputando leira: Em vários paíse� �-di. de, _�
� oito quilOS de hen'JÍna. O pa� ·de, todos os lugares mal· fre-

riam púa"alí.:."
'

§ �acãõ e Cultura (IBGE) mos com os. homell�, em qualida- alntad,D.s a quota: fem1ll1na Essa servidão do che- �§ cote fôra descoberto �m .An- quentados. Conséguiu' cap- .

-r És. capaZ de jurar' isso?� tl:�m que, das 78,659 pessoas de de núnlÚO,' as oportuni.-' n.a éducaç�o d�, �Í�el �upe· !ka���X����rs�; l��: �izio. Ora Anzio fica a poucos tar a confiança de locandei-
_ pe'rguntou ,o Dr. Muto. !matriculadas em 1956 nas es dades de trabalho nas carrei

.

por ou �,�IversI�ano. s�tua. 'I blica

el.
notória" Refer,i- 1'1§ qullômetros de. Tor-Vaiani- ros e cri'ados, de gente equí-

_.
Sim claro se fÔ.r boh15colas de

grau.
superior, ;, .:cus

pr9fission.
ais de

.nível
se, como n� Bras}l, aCIma de

!.
la em versihhos, entre-· ,

i ca, a praia onde encontl'a- vaca qUe arranjava "neve",
para mirri,:

'
"

" i20.545 ou '26 por cento ér�ni :suJerior.
/ \ 20 por cento, Estatísticas di 'tanto, ofende s' exu, Os

iram' o cadãver ele Wilma. De ou melhor, cocaína, que as
TENTATI;uA DE SUlCIDIOi_�'jo sexo feminino,.E nas con.. _

vulga-das pela UNESCO re· f�tôs, re'ais, inco'nt,esta-
- , ....

001 dos e �ncontestávei8 -

"

ª Anzio há um cami:'1ho p':l 1';1 ,sim era negociada qUase as
.

�. POR" M�DO ,i 31 usões de cursó em 1950,' ,'Acima de 2 '-/0 � gistram a· proporção de ,35
esses não têm, impor-

..

i a' tal /vlla de jaspe (Falaz- escâncaras,'
A Bisacciaj cujo retrato eui d�ntre

i4.126.diPlom.
ada;:;, o ,I Confrontando, as propor· por cento pa�'a a França e os

i' tância� o qUe é intole- �5_- zia,na 'Borghese) tomada de Num pequeno restaurante ,

1
' .

·z· n l' l' 5 numero de mulheres subia ções encontradas pelo Re- Estados UnIdos de 28 por rável é a quadrinha
, VI Pt: a pnmelra ve o. o. = .

.

50 . It 'I' 24i aluguel pelo marquês de S, de artistas, onde se reuniam na!' não apareceu IO,go Ci)Tr!01 á 4.619-;,ou 32,7 ,por cento,,' '..:enseamer:to -de, 19. _ cento para a a Ia, -d�,
. hU,moríSltica, glosando-

�=§Bart'olomeU! ri Os "gênios, falhados", ou de- t" h Q d
. �l;;

,

Vão disputar' ;-q1:1ando sobre 158.070, pes- -por cento para .a Inglaterra •
o.S.

_ .

tes 'emun a. uan o Se .e = ,
.

22 .1 t AI 'I ,sao aSSIm os quaqua-

� Com um nome' suposto, pr�va,do�, �que' inlÍt.��am o
"(Cont. na s�g" pág.) i Em. relação ao ano l�ivo soas que decl�rara� ( �er e de POI· cen O para a

.

e·
� quaue'os!

_
"

ilMuto percorreu Os "basfoll- eX1Stenclall'smo panSlense, '

. ,Iwtenor o n.o de matncu- ,completado cursos .de glau manha. -

........-••••�.,...

=rtUUnlUu.llIllWnII.lUilJUllnulli.nuillilUmIYUUlUiUlilljiUlil�llliIHlllli�UIIIUlIIUHiliiillilillllilIllIlIUillillliIIIIJilllilli_liliIIlIIJÜ�iãiilliiliiliiliiiiiilllllI�iii�illlnlmiIJilllbll
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


