
ROMAi 15 (U.P.)� Seis nações eúro� eias firmarantesta noite' hist�rico tratàdo pelos quais se unem num mercado, comum e formam um ..
"p,oor' para a investig�ção e aproveitàmento pacífico de energia atômica. A cerimônia da assinatura ,foi realizada na prefeitura de'
Roma, com a pres.ença do chanceler' da Alemanha Ocidental, Dr. Konrad Ad,agauer, e dos m'in_istros do ext�rior � a França, Itália, �Ho·
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'TEMr��n��1 n� NE'�
.
TllNl INTR1N�ITnEI� l�·· �UH1�1�!I!Recorrerão aO Judiciário 1

jN?VA IO�QUE, 25 (U.P.) "_ �ais de quatro mil pessoas e�tão presas em trens e auto�().. � RECIF�,.25 (U.P.) - E� a�sembléia �ealizada durante a noite �
-i v�l�,_pal'ahzad{)s na estrada, ou Isoladas em s uas casas, devido <a tempestade que cobriu D· � passa�a, na sede da A.�s�cIaçao Comercial, o� ���resental1tes .Ias �.'

•

. ,regIao central dos EE.UU. com um lençol de. neve. Enquanto Nova Iorque e outras zonas ,� classes produtoras decidiram recorrer ao judiciário, contra o pro- ,

..

i d�. costa �o atlântico desfrutavam ,de �m brilhante sol primaveril, sete est�d�s cent�aip ,�,,�, [eto do governador Cordeiro de Farias de reformar a con�tituiçã(\ i
� er�m cas�lgado� pela tormenta. Em mU.lÍ?s dcl�s, as �stradas d� rodagem estão mtra_ns}ta. I'" estadual. No ent��,to: a� mesmo. tempo resolv�ram também pror- :.

,ve!s. E :So 110 Kansas, quatro trens rápidos es tao deÍl�os em diferentes 'pontos, pela neve,

o, � rogar o "crédito de conf�ança'.', aberto ao governo $
o
r'

acumulada nos trilhos. ','..
"

.

-

_

� " para a solução do Impasse. '
"
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.. Já 'Ouvidas 180 Testemuuhas
'1

VENEZA, 25 (uI» '--:---- Ter I 'ao, depoimento de 180 teste' mais ou menos, umàs qua
_ Oe, rente: _ DOMINGOS F. DE AQUINO

'

mina a nona semana do pro munhas, foram roalízadas I renta pessoas a ouvir e po
cesso. Montesí. Já trinta (num total de 150 horas, d ' der-se-ia dizer que se apro

Edição ele hoje: - 12 págs. -.'Cr$ 2,00 - FLORIANOPOLIS, 26 DE MARÇO DE 1957,. seis audiências,. consagrada
.

trabalhos, ,Restam agora xímao fim dêste intermíná

Dt SUEZ APELO DE PIO DOZE A JUVENTUDE
CIDADE DQ VATICANO, �:f. que ,ajude a construir u� no dada". .' Pedro, concedida a 50,00r

.

(uP) - ° Papa Pio XII f�' VQ mundo 'crístâo "sôbre a! ° apêlo do Santo Padrs fo adolescentes das escolas se

,hój:e um. apêlo à 'ardoroskl,'l ruínas acumuladas J)elo,s· €lu feito durante uma audíêncís cúndárias do Estado. Obsar
juventude dp mundo par' pref,eri-ram OS erros à v.:€r coletiva na basilica de Sã, vou o Papa que a [uventud-
-- _'-- de hoje está impaciente pOl

I "r----�,.�.
-

D�
.

uma mslhoría geral, e enca

A receu-lhes a união de suas.

, energias pam que o mundo
.

.

. :, pcssa ser "l'eoonstrui;do em
'Crist'Ü".

.

' . .

ELOGIO AOS ADOLESCES'
TES ITALIANOS

Ao elog(ar Os adolescente,'
italianos por Sua diligência
S, S. usou o título de um fil
me norte-americano- sôbre '

delinquência juvenil, que te.
Ve gl'ande êxito ,na Itália
Empr.egou:'a f!'ase "ju:ventu
de embrutecida", .título C0I11 Anna ;Ma r i,a 'Cagfio enfren
que se ;e'.Cibiu .na �táíVa. f!',c1?e;>., )Q�: çornp já:? .fi�era há quin>
hcula. �R'eb�l Wfthout a Cau. ze dias, às mais diver.sas con
'Se" cujo j:i.-rincipal prot-ago- '�'estações. Na realfdáde, ni<!
,nista foi di. _ext'futo �,���', cO��t'(lfc�ll...iI} J;lingH�!"ll da _'teDe<m, ,,_" 4.'" -l'aclàa.Qj,:d�a. af'lfmaçoes

"p�, :vó,s :T.'c.leçJ�rou Pib Xl: mas, �.J:)�lad,,!_:ni- nao se pode dizer q.ue soi conseguiu' abalar' :

uma juvenhjde embrutecida sua posição, A, "i" 1:1ro Se,
Seria melhor dizer -uma Ju cuIa" saiu vitoriosa 1:Iesta lu,

o v.entlide ardorosa, pronta ta desigual. Mas esta VitOrJ:l
ac�nder e a aVIvar o fogo qm será,. sem dúvida,' bem efê
Cnsto troUXe para a terra". mera� 'Nova série de confror

i
âNSIA DE RENASCIMENT' tos ,a espera ainda na peóxi

" ."Corre no mundo inteiro "- ma sexta-feira..
.

acrescentou - uma ânsia d Entrementes, o TribunJ
,MM h'naseimento. Um grito:i terá abordado um dos pua
.

I'
reVOlução que será ,a revolu tos mais importantes do ca

aJus 'e'
ção cri�tã",

-

Soo No início da próxima/sé

.•
.

I ,

Depois de. obser.v:a.r que�' mana, virá à. barra-do tribll
. J�ventude m.oderna tem mil, nal Giuseppe MO:1tesi, tIo d

_

mfestado certa pel'plexidad WillIua, a-"o.velha negra" d

Fr'u'las e desconfiança, causada pel, família, Muitas'vêzes já s.

pl'og'resso cie_ntífico e técni- falou nêl'e coJ;llo de,um "cul
CD, a par de lncerteza no fu pado em perspectIva".' AI
turo, S. S. declarou: guns pretendem, agora, esta
"Estai,s descontentes pela for belecer um liame entre o ti. '

ma em que \o1ai o mundo de Wilma e·O misteriosa ban
aSPIrais a uma no,va cons do de traficantes de drog'3.s
trução, e embo..ra seja verda dos quais - .ao que diz o a

de que muitos jovens este cusado Sim01a - a jov'err
jam confusos e. inseguro;;, �. Wilma também fez part'?
duplamen:te certo que outr ',\ QUê há, de verdàde, em tudJ
- muito,s outros, �st�o CheiOSI i�sp? ,Talvez as próximas ali
de _confIança, EstaIS entre dlenClaS trag,am uma respos
êles, amados filhos". . ta à, pergunta. '

veI processo.' No entanto, �ãt
Se sabe, hoje, sôbre as ciro
cunstãncías da morte de Wi!
ma Montesi, mais do q'Ue ,9'
sabia no dia -se:Juinte ao }.
de abril de 1953, quando ser
corpo sem vida foi encontra
do na pequena prai,n de Tal'
.vaíaníca; não longe de Ostía
Há mais de dois meses; o \
acusados Se defendem, mal ú
verdade, mas defertdem-�Ml
contra acusações qus, �o.re
pousam sóbre isso

�
.

ma

prova. Tudo leva a de,
bates, tão apaixona -'e1l'l10
vímentados quanto'] atíca
mente estéreis. Assim, POI
exemplo, novo duelo orató
rio s'e Verificou en�l'e o "Cis
ne Negro" e o ruidoso grupc
de "advogados de defesa.

,
,

CAIRO, 25 <UP) - Prossegue rapidamente
os trabalhos d� desobstrução do Canal de Suez.
A administração egipcia anunciou que a par
tir de hoje, será permitida a passagem de na ...

vios
.

á{é quatro mil toneladas:

•

Ao aceitar a indicação de meu- nome ao cargo de Prefeito
de minha terra, atendendo apêlos insistentes de amigos e conter
râneos, só rim pensamento me anima: o de engrandecê.,la si eleio,

'to, prOrhovenilo o seu progl'esso e o 'cDn,sequente bem estar deAdmite-se que nem tudo o que suceda de conde- 't
nável nos atos do e�e�utivo com respeito a funci-oná-

.
sua_gente.

rt03 seja por culpa do Gonrnador. Admite-se_ tambéu\. Daí o meu dever de -comunicar ao Povo o desintel'\êssü
q:ue, não raro, tOnl,e ·.êl� me'ç!idas e assine resoluç(l-es ," .

j "'.. ',- "
.-

.

"

,., em éirc1.ilistânéjas especialíssima�: � no- atropelo dt). . p�-S$oal a que me ll:npõe a. �o1!_§clêlÍcia; <? de ��.e"tcéÍ' o nte�1Í1al1·.l:-
'1 eXPedierte, .ci�l?lncio 'U:e .�bmetem à '3;ss_inâ't\!l<a ,um�1-:, ";{;;..:dà-t�:'dà'-:;Pl'ef�iépiulêt::u'li.� --:aês;-t'NG-IMENrrljS"á quê t�l;(cl�:,�infinidade de papéis q-ue êle não t-em tempo 'de' H�r 'e o ,

(I"t
>
-, " -r- -.' "t

- .,.,.. r'" .,
•

estu�:rpªré�e ter ocorrido com_as' rem'bções :jÚstifi: .' ,r lteI.Q.
Ao agradecer"à Deit� � v{mfuia qqe me çrinc�deu d� �s�

cáveis divulgadas pelo ó-rgão oficial, remoÇÕes feinas &im poder proceder, q\Út�ro . ainda manifestar: Q meu desejo de.
précisamente pelo, governante que' dec1ára�a não usa- -

. . .

ria de s.e-melhante
-

reCurso. A nãio partir a iniciativá di,stribuir OS meus subsidios; si eleito, com �odas as entidades re-

W chefes Ou diretores que abusem de sua boa lé, nós ligiosas e obràs de as�istência social do nosso MUNICIPIO.
teríamos êste absurdo: o Governador Jorge Lacerda Santo Amaro da Imperatriz, 24. de Março de 1.957
desmentindo a si própl'Í'o:.. .

>

Uma remoção que se faça contra a vontade do ser- , -I Orlando Becket
v-idor, cQntrariando Seus inte,rêsses, mormente nêstes ..

' Em'
.

a_-w

�ee�!��te��ac��:�:������ICe�' a�s�:d�d:l���::�i��10;u: Prorrogado 8' I'e' "�31 de 181·0 orancores, .E nao so Os remOVIdos, mas, tambem, seus
,

.

:�:��:n� ��;ga":�l�u;;:O:::::'.:�o:e;:,;;��,·q::� pum' a ,A. ruenll-o'a', SOA,bre C. de.

Nós portanto, que timbramos�eni fé!zer uma opo� " N
síÇão construtiva, embora; nosSla conv.eniência fosse RIO, . 25,.- (V A) - De a- verificadas 'ontem, no Hama- vêrno argentino continuari

captar a simpatia dêsses Barnabés e trazê-los para côrdo com ·a' troca de notas rati, foi prorrogado até :n- a' outorgar, sem limitação de
i de maio' vindouro o Ajuste quantidade, licenças d'e im-

nossas hsstcs, desejamos fazer uma ladvertência ao

O .IMPOSSIVEL I sôbre ÜI intercãmbio de fru--:-por.tação para tôd:=is as frutas
.

sr, Jorge L::lCérda: - tome, cuidado! Exerça vigilân- tas existente entrE\ a Argen- brasileiras incluídas na Ra.
c-:ia constante, Não assine vesolução alguma Sem pri- • tina e -o Brasil firmado, a pública ,Argentina nos reg� ..

.meiro ler e estudar, , ' A�ONTE(E 19 dê setembro de 1956. A mes de� licenciamento auto
prorrogação em aprêço -- mático, As _licenças de im

Se I1s auxiliares, por ingenuidade ou má fé, pode-
A propósito de, nota que confqrme. consta o têxto, das-portação pa:r.a aquelas fruo

rilo PloejudiCá-lo; provocando um deslgaste político pre-· • notas trocadas - visa 'evitar tas, inclus�ve a banana, "ehá dias, publicamos, sob I'
-

d "c!-C02e, aliás J'á bem pronunciado,., ), a para lsaçao o comerClO e rao concedidas à medi-da em
.

llítulo acima, relativamento f t
'

'I 'O
.

Fiàndo-se em amigos da onça, ,ma carreira polí- ru as apos aque e prazo., .

. que sejam apresentados pe_

CORREU SE
'

�à conduta dG> cabo, Raul VI' govêrno hrasileiro" nesse in�" 'didos pelos
-

importadores, ,. M INCIDENTES .

tica não passará de um sonho. 'cente Vieira, 'da Polícia Mili terim, continuará 'a realiz:1.l' entre ,29/3 e 26/4/57; A con '.' .

.

\
E' pena sonhar que está nos braçós do povo, e de.s-

. tar" ,servindo, em Ibi'rama leilões éspeciais de dívisas- .. . /SâO PAULO, 25 (u:r.) - As i:nforma�õ� dos outros
Pertar itremediàvelmente perdido; no ostracismo, des- para a'import-açã) de frutas -:Cessão de licenças em, ambm t

. . .

d
, / recebemos de pessoa _catego, argentinas os quais, terão lu_ os países se ef'étuará até

se e muntClpIOS, on .e se re.aliz�ram�ont.em eleiçõ�s situul
prezado pela· <?bjeto do sonho... :' -

rizàda, daquela cidatle,. um::' gar nos. dias 29 dê, março e 30/4,' devendo os governa;> taneamente com. a ,capital bandeirante� indicam qu_e tud.)
carta .na qual nos informll 5, 12 e 14 de abril próximo. al'g·entino e brasHeiro con_ decorreu sem incidentes. A unica vítima, porém vít-ima d(

que a citada notá careCe d,� No .ptimeiro leilão �erão ofe-, t�nuar a ap,licar as disposi, sua' própria emoção, foi o guarda aduaneiro Sebastiii(
., . recIdos Dls. CAB. 5,000.000 e çoes do Ajuste de

19/9/5�11 D
.

f
'

.

fundamento. E ad�anta qu nos se__guintes 'a.s' sobras jo que não tiverem sido modifi- evelS, que so req Um colapso cardlaco e morreu de bruçoJ!
o ref'erido militar, que resi leilão a-riterior. Quapto a'o gocada,s.

.

.

a me'sa, quando ia ��$inal' a fo,lha (Je votação em Santos

de em Ibirama há 15 ano;,
. ---.------

.

goza -ali do melhor coneeito
pelo modo ,correto com qu '.

se tem conduzido nas sua,'

funções.
Diante' do exposto - (l

fieis à norma de retifk.armo,
nossos enganÜ's e 'erros, sem

pre involuntários - cónsig,
namos a informação recebi
da para restabelecimento di)

Advertência
VITORIOSA A "FILHA

..Do SÉCULO"

10.000 dólares :

. Seguro de vida do Présidente falecidô -

-MANILLA, �5 (UP) .-. A viuva do presi�en.
te Ramon Mag'yasayse receberá hoje ,do go

vermulos EE.uU. um: cheque de dez mil dóla,
res, conesponderite ao segqro de vida do fale

cido chefe de' govêrno . Filipino do exercito.
, norte amer.ic311o, como ex-combatente. 'Magyr::
sayse obteve esse seguro 'na qualidade de ofi�
daI dos guerrilheiros filipinos, 'que lutaram

c()ntra a ocupação japonesa. " 'verdad?

/ ,

I

Até onlem às 21,30 horas, Adhemar levava vantagem-�obre Preste�Maia de 1 556 8 Yolos� A classificação ,dos candidatos éra a se·
... �

�-
�

- I \

, ,_ '_ "�"
-, guinte: Adhemar -1-83694 votos ,.:' Prestes 168126 volos - Horta 6646 volos. '

' "

....... .

,
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ETERNO lDl'LIO
MARIA LEONETE MARTINS

Perdera eu tôda a crença .nos amores,
Nos homens, nas promessas que faziam;
Se falavam, achava que mentiam.
Se sorriam, guardava eu meus temores.

E, quando eu te encontrei, as minhas dores,
'I'orrnentas, tudo, enfim, eu vi que iam
Morrendo e, pouco a pouco, ressurgiam,
Não como outrora, mas em vivas côres.

E, assim, confiante, pura, e com paixão,
Eu, muito triste o fato rememoro,
Te Idei minh'alma e todo o c?ração.

:; ;.c2�:ffg;�·:
Hoje, que voltes eu te peço, imploro;
No entanto, eu vejo bem que chamo em vão;
De novo soffro, e novamente choro.

..................................,.""".

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS 'HOJE:
- 'sr. .Des. Nelson Nu- 110

nes de Souza Guimarães
- sr. Sub-tenente João

Pedro Nunes, do Exército ta
Nacional
- sr. WanY Pacheco -

- sr, João Batista Dála- Luz

�....�.

sra, Odair Martinelli

cio,

menina- Véra-Lúcía
Costa Silva
- Capitão Ari CapeJla

sra. Alvina Gelbcke
sta. -Maria Evangelis-

sta. Léa Cunha
menina Ana

rães
- sta. Aracy Rosa
- sta. Sílvio Noronha

SANTO AMARO'
�.:'��;�"'���""�1<:'.j;·'� "'':':,-���1;",����',l� .

Foi realizada, dia 24, às 1- 6horas, importanLe'�9�n
venção da Aliança Social-Trabalhista (PSD _ PTB),
em Santo Amaro da Imperatriz, para lançamento o

ficial do eandídato a Prefeito daquêle novo Muníci,

pio. O candidato Sr. Orlaudo Beck eriteve, presente e

entregou ao sr. Alírio Bnnale, Prasídantei da Executi

va do 'PSD um.documento com Ji1'ma'reéor{hecida, 'onde
renuncia os vencimentos de Prefeito.

. --cOo-'_·'
Perante uma massa de mais de 2 mil pessoas, fa

laram díversos oradoras, dentre êles o Deputado, Fe
deral, Adarba] Ramos da Silva, pelo Diretório Esta
dual do PSD, Deputado 'Alfredo Cherem presidente
da Le;gião Brasileira de Assistência, Dr. Dib Cherem,
Dr. Osmar Cunha, Prefeito de Florianópolis, Alirio

BaseIe, presidente da Executiva do PSD de Santo A

maro.

--üOo-'- I

Em nome do Diretório Estadual do PTB falou o

Deputado João Cclodal, na qualidade de seu vice-pre
sidente, que se fazia acompanhar d,o Sr_ General Dr.

FI1ancisco Rodrigues de Oliveira, ilustre oficial da Re

serva do Exército, e do Jornalista Medeiros dos San

tos, Diretor do Departam(nto de DivulgaçãJo. do PTB.

O parlamentar petebista foi objetivo, mQstrando o

acêrto da escolha e a eficiência da aliança PSD, \_

PTB, que em Canoinhas jã: elegera lO Prefeito Harol

do Flerreira ( do PTB).
--000--

Liderando os petebistas daq:uela zona estiveram"

pres'entes os Srs. João G lrcia e Orlando Tancredo,

presidentes dos Diretórios de Santo Amaro da Im

peratriZ e de Palhoça respectivamente,
--000--

Acha-Se no Rio há vários dias, tratando de assun

tos do interêsse de Brusque, junto aO:' -Ministéri·os, Ins

titutos e a'o SAMDU e SAPS, o Sr. Adelino Joaquhn
Alv.es, infatigável petebist3. do Diretório de' Brusque.
Segundo noticias recebidas, o líder petebista brusquim
se traz, no seu regresso, excelentês notícias para o po

lVO da "Manchester Catarinense".
--000--

Foi 'organizada o Diretório Regional do PTB do

na.vo niunicipio Ui'ubicí, que tem como presidente d'e

honra o valoroso petebista Sr. Joaquim Fernandes

de Oliveira e presidente efetivo 'o SI', Artulino Sch

mitz. Na Próxima edição daremos os nomes de' todos
os membros do Diretório

--000--

O Sr,Oscar Martins da ....Silva, Presidente da As

s-ociaçá,.ó do,s TrabalhadorES no Comércio Exportador.
de' Madeira, de Itajaí, manteve longa conferência com

o Sr. Syrth Nicol1éli, digno e operoso Delegada do

r. A. P. C. Está d=spertando vivo interêsse entre os
.

sindiéalizados a ori,entação do Sr. Syrth Nicolléli, no

Instituto dos Comerciários, que não escónde seus pro

pósitos de aceitar, aproveitar e estudar sugestões dos

sindicatos e líderes dos trabalhadores.
\

--uOfr---
•

O Sr Naldy Silveira, pl"ssidente da Mocidade Tra_

balhista, convoca, par;' hoje, às 20 horas, uma im

portante reunião 4e todo's OS membros dessa entida- I

de, a realizar-se à rUa Felipe Schmidt, 42.

Todo o tecido usal10 nas 'famosas- roupas Impe
rial Extr3 é pr�-e;colhido, assegurando assim uma

roupa impecavel, <[ue não se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanho.';;.
.

Estas fam.osas �oúpas são distribuidas com ex-

chrsividade nesta cidade 'pelo Magazine Hoepcke.

Maria

Florianópolis.' Terça-feira, 26 de Marrço de 1957

I
..

@EMAS·
CINE SAO JOSE.

A's 3 - 8hs.
Um romance de amor

diferente!
- Uma história repleta

de ternura e poesia!
.

Greer GARSON - Ro-
bert RYAN em :

.

HOMENS DE SUA VIDA
No Programa:
Jornal da Tela. Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 5 anos.

I·PI •.•,
-" .

�

A's 2 - 5 - 7% - 9Y2hs.
"Sessões das Moças"
-, O primeiro filme na

cional colorido!
O DESTINO EM APUROS
Com: Hélio SOUTO -

J3eatriz CONSUELO.
Extrá! . .. Extra!... Ex-

A's - 8hs.
.

','Ultima ,Exibição" ,

- A história de uma

mulher que andava pelas
ruas sem destino... acos

sada por todos
Yvonne SANSON

Frank VILLARD em:

WANDA A PECADORA
Atual. Atlan tida, Nac ..

Preços : 12,00 {_ 6,00.
Censura até 18 anos.

..

�
A's - 8hs.

A sensacional his
tória de um. verdadeiro
'SCARFACE" modern()!
Mllor'k; STEVENS - Mar

cha HYER em:

GRITO DE VINGANÇA

"Sessões das. Moças"
- A história de uma

mulher que luta para en

l!ontrar o amor, num am

biente de SENSUALIDA
DE e PAIXõES V�OLEN
rAS!
Maria A N T O N .1 E T..A

PONS - Joaquim CÕR
DEIRO em:

A GAIVOTA
Technicolor

No Programa:
ReporteI' na Tela. 'Nac.
Preços: 6,50 - 4,00

3,00.
Censura até 14 anos ..

r--_-_. .-..-..- ..,-_..-.-_...
- ......_-..-..J-J

Variâe -se
Uma sala de jantar um

quarto de casal e um ,le

solteiro. Tratar na ru.\

IIermann Blumenau 17, das
9 às 11 horas.

�-_.p._---_ .. �-_ .. -��
u - -

EMPRÊGÃfiX.
u�

Precisa-se de uma bôa
empregada ,só para cosi
nhar. Tratar à rua Salda

. nha Marinho, 127. Paga-se
muito bem.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. 'CA'l'ARfNl'

o ARTIGO DO DIA
Ein Floranopo'lís

De grande significação para a economia popular
tem sido, em todas as grandes capitais, a instituição i

do "artigo do dia", pelos maiores "estabeleclmentos co
merciais.

Para bem se aquilatar da transcendência, para õ

público, dessa forma de venda de mercadorias, é bas
tante citar o fato de Se valerem da mesma milhares e

milhares de pessoas. Chega a formar-se verdadeiras fio.
ias humanas, ávidas do aproveitamento . dos prêços re

baixados. Sempre 30 a 40% mais baratos do que os nor

mais.
Para possihilítar essas vendas, é óbvio dizer, ser'

necessária a inversão de grandes somas nas respecti
vas mercadorias. Só compras anormalmente grandes de

Ium só artigo possíbüitam obter um prêço l!eduzido.. .
�

Essa diferença na compra, acrescida de uma razoá- I
vel redução na ,porcentagem do lucro do' vendedor é que I
possfbílita oferecer .aos compradores a redução já ci-

tada.
.

Na nossa Capital tem havido tentativas de intro

duzir o artignda semana e até o da meia .semana, Ja

mais, porém, o artigo do dia.
Pelo que estamos informados, A MODELAR vai

começar no próximo dia 28 a apresentar o "artigo do I
dia". Esperamos que constitua um sucesso colossal I

O primeiro "artigo do dia" será a venda de com- I
binações de jersey, cujo prêço normal regula acima �e i
110, cruzeiros e que será oferecido pelo prêço sensacío- i
nal de Cr$ 75,00. .

I

O segundo artigo do dia será um artigo de utilida
de doméstica; igualmente com sensacional desconto! As-

sim, diàriamente.
'

É, todavia, necessário! que se saiba que os prêços
de venda de "artigo do dia" são válidos exclusivamente

para aquele dia, sendo inútil, portanto, pretender com

prá-los depais do mesmo transcorrtdo.
É venda de um' só dia e assim deve ser aproveitado.

sra.' Filomeno R. Li- tra l ...
O CARNAVA.L DE FLO

RIANóPOLIS
Reportagem Especial,
Preços: 6,50 - 4,00

3,00.
Censura até 5 anos.

menina Felisbina Tá-

]-
ti Ir

:�.Bl'�l��:�aLil1l�uima_ boas
menina Du'lcinéa silva�l)'*I i-�.•

'

A S. A. INDúSTRIAS VOTORANTIM acaba de ser

vítima, por
....

divulgação feita pela Rádio .....Tupy de São
Paulo e Rio e pelo "O J'ornal" editado em 13 dêste mês,
no Rio, ernprêsas sabidamente do sr. Francisco Assis
Chateaubr iarid Bandeira de Mello, de tentativa contra a

sua idoneidade financeira.
.

A origem e causa de tal notícia se tornam, por si

mesmas, evidentes, e por isso se abstem de qualquer co

nentário, mesmo porque a resposta já foi dada, pela re

pulsa unânime das classes produtoras dêste Estado, pu
blicamente e pelas numerosissismas manifestações de

A's - 8hs. amizade e solidariedade recebidas de todos os pontos do
"Sessão das Moças" País, especialmente os onze Estados em que exerce as

Hélio SOUTO - Beatrjz suas atividades de produção.
::;ONSUEl..O'.em:

�'_�'
enas tem a acrescentar, em satisfação aos seus'

O: D�ST:INp �M �PtJRC;>S :lIfi" '", clientes e colaboradores - especialmente seus

-(O Primeiro filme na- mil es",de empregados e, operârlos - que, alícerçada
�ionâl colorido.' ,I em �' ârenta anos de tradicão e' trabalho fecundo num

Extra l . .. Extra!... E?C- inintt'fí'upto erescimento, esta Emprêsa jamais s� sen

tra!.:. ,
tiu tão segura, forte e tranquila no desenvolvimento do

O CARNAVAL .EM FLO- seu imenso programa em prol da independência ecôno-
RIANóPOLIS mica de nossa Pâtrra. �

Reportagem Especial! À Federação das' Indústrias e ao Centro das
.

ln-
Preços: 6,50 - 4,00 dústrías do Estado de São Paulo, à Federação do Co-

.

;,00. mércio e à Associação Comercial -de São Paulo, às de-
Censura até 14 anos. mais classes produtoras e a todos os seus amigos, os

seus agradecimentos pelas manifestações de soiidaríe

.

dade e a segurança de que, como parte integrante 'da in
dústzia nacional, tudo fará para libertá-la dos preces
sos e métodos tão con.denados e de que foi alvo.

São Paulo, 1� de marco de 1957
.

. • -'

A DIRETORIA
JOSÉ ERMíRIO DE MORAES
JOSÉ ERMÍ�IO DE MORAES FILHO
ANTôNIO ERMíRIO DE MORAES
ARMANDO GIAQUINTO
JORGEN FOLMER DALSBORG
RAUL CARVALHO BASTOS

No. Programa; , , r RENATO TAGLIANETTI
Notícias da Semana. Nac. (Do jornal "FôLHA DA MANHÃ" de São Paulo,

Pcreços: 13,?0 - 6;00. I nO 10089, de 17/3/57)'
.,

en�ura
ate 14 anos.

I
tmiiitlD

I

Comunicaçãll"

Desde a escolha dos tecidos padrão corte' e aca

bamento ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado
.pelos expecialistas' responsaveis, pela .confecção das
J:oupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter nma
l'oupa per�eita e que' veste bem.
'I Pelo Credjário do Magazine Hoepc!ke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa- '

madas roupas.
'

.

NICOLAU TEIXEIRA - novo Agente da Sadia

Tran�portes Aére'os S. A.
.

.

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

munica aos seus amig,os e pa$sageiros, que a Agên
cia foi transferida da Tua Saldanha. Marinho para
"Rua Felipe Schmidt 2,-onde �ontinuará a. servi-los.

REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, _TELEVISÃO ETC.
Firma' importante, fabricante e importadora excluo

biva de marca norteaqlel'ieana afamadíssima, prOtCura
REPRESENTANTE comprovadamente relacionado com

todas as casas rerendedoras do ramo no Estado. Será
uada p'refl�rência a firma que disponha de viajantes pró-
1 rios. Cartas contendo informaçÕes ,amplas, relação das
I:'e'p:t:'-esentações at-llais. e referências no' Rio à -Caixa
Postal n. 1375 _:_ Rio de Janeiro

.

.

----�--��------" -�

p RTICIPAÇÃO
.vALÉRIO GRAMS E SENHORA

1 êm o prazer de ,participar aos seus parentes' e pes
sôas de suas relações. o nascimento de sua filha Maria
Elena,·. em 21 do corrente, na M-aternida,de "Dr. Carlos
Corrêa. 21-3-957

.

O Partido Libertador não quer o Sr Jurací Ma
galhães na presidência da U, D. N. Não tem razarJ.
A direçã-o partidáría da "eterna vigilância" é assun_
to da sua exclusiva economia interna. Seria adias»
por exemplo, que a U. D. N. se íntromassa no P. L:
para ditar normas quanto ao Seu programa e a SIta

direçã-o. Pela reeípocra os libertadores verão que lhes
falta razão para a attude.: O que lhes é direIto
ssm dúvida, é lamentar que a U.D.N., a seu ver, te,
nha errado na escolha.'

Esse direito, por aqui, também nos assiste, O
"plano inclinado" em. que rola à seção catarinen_
se, no Estado e no Município, tem reflexos gerais na

polítíca.estadual. E por isso a degola de lutadores tra
dicionais, vergados de ssrvíços ao partido,' é sem'p,'e
vista com surprêsa e desencanto mesmo pe�os qu�
se acham do outro lado. A sequência da luta trans,
mite sento de responsabilidade, espírito público, e

princípios de lealdade. A luta aprimora Os metodos
e infunde respeito. Os veteranos evitam os golp?3

. baixos, enquanto os neófitos, os colonos, os paraquv,
distas querem sempre ser maís realistas do que o

rei.
Querem um exemplo? Lá vai: não Pertencia à.�

fileiras udenístas, até lá pouco, quem propôs o nome

da sra. 'Ondina Gonzaga Nunes Para uma escola. ruo
ral, Ninguém, até hoje, tem maiores cumplicidades na

degringolada do Ensino elo que a homenageada: O fu.
turo dirá dos males que faz à instituição, políti�ndo-a
por inteiro. Por que Ia homenagem? Pelo entusiasmo

adesísta, pela fé demais dos novos cristãos! Um ve:

terano �ão chegaria a tanto, porque a luta e os S'1.

crifício.s infundem .também -antocrttíca , � .

-_

OSVALDO MEÜ)

CONFERí!:NCIA DOS/GOVERNADORES: . FLORIA

�ÓPOLI� - Definitivamente marcada a data para
mstalaçao da conferência dos Governadures nesta
Capital: 3Q do mês em CUI'SO.

.

Dila 31, quando s� dará o encerramento dos tra
balhos, estará presente ,o' sr, Pnesidente da Repúblí,
ea, que; na oportunidade fará um discurso que '-e8t:1
sendo .esperado como é natural com ,grande e índís
farçaveí ansiedade.

.

Conta-se com a presença de sete Governadores,
mteressados na execução do plano que vlrá resolver

•

um-grande problema,.
'

Os flol'lianópolitanos, embora curiosos e satisfei
tos pe:la anunciada comparência das ilustres perso
nalidades, só temem e com justa razão ,que venha a
suce:der o qUe aliás já tem acontecido·; - qUe na ho,ra
exata, a nossa luz que percorre 'mais de cem quilôme
tros de estrada, faça, das "suas" e deixe o Uustre or'a
dor e todos os demais em pleno blecaute� Que não ha-

-

ja trovoada et que as faíscas não escolham como

sempre, aquela extensa rêJe ainda desamparada de
def�aS' ac!)nselhaveis, para qUe se,jam evitados, tais
inconvenientes. Selíá um desàstre il'l'epal'ável, que de
sejamos não aconteça. Vamos pedir aos Poderes'mais
altos que se amerciem de nós, evitando, tenhamos que
passar por algumas ho,ras de verdadeira afIicão· a-

borrecimentos e 'vergonha.
. ,

Que tudo. corra bem p'a,ra que êsses ilustres vis,i
tantes e políticos, que y'êm tratar exatamente do pro
blema de ENERGIA ELETRICA, não o resolvam ás es-
cuIjas...

.

.

Para longe de nós 00 azar!
Em_ todo o 'caso, se�l)!'e é bom ter o "mot.or-sal

vador" do' Larg"o Fagundes em fórma. Vai até alguns
-

metl'os, mas 'a1umi'a, pelo menos aos que são por ele
servidos até. .. ali. São como as pílulas' do cêuhecido
reclame: "Pe'qu'eninas, mas, resolvem".

Até certo ponto porém. No· carnaval, por exemplo
nã9 resolveu. Só em parte". .

'

O pensamento é uma "força", meus aDIrgos.
Pensemos todos' em qUe tais coisas desagradaveis

não aconteçam.; a.liás, a direção téc�ica da ELFFA'
está tomando nêsse sentido, providências acaut.elado-

, raso

E POR FALAR EM CHUVAS E TROVOADAS .:_
Por simples asso,ciaçãO! de idéias) lÍí vem o caso·. E" qU!eI '

as. chuvas impiedosas e constantes que têm caido ul
tima,mente, fizeram estragos de nãa pequena monta.'

Ruas e estradas e_s;tã� em lastimá!V'el estado. A
costumeira providência de encher Os bUracos com bar-
110, providência, aliás do tempo dos AfonSús velha e

arcáica, nunca deu resultado. E' velharia l'i�ícula .

Aqui,_ o sistema é ainda lO' mesmo. Ent.ulha-sel a
BURACARIA de barro e nada mai's'. Vêm nllJ,as cargas'
d'água e as poças ficam sobrando por todos Os lados.
Já e�a tempo de se abandonar essa prática para po!'
em uso outros processos mais modernos e, de, re'al
aproveitamento pana· a Cidade e selU povo.

Material não falta pOi' aí. Está' á vist.a. Em gr�
,de quantidade. AprC)veite-mo-lo' para. melhoria de nos
de qwwtidade. Aproveitemo-lo para melhoria de nos
sas ru_as e' estradas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• "O ESTADO" O MAIS ANTlGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis. Te!ça-feira, 26 de Mal1ço de 1,957
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------�-------

3

ALUGA-SECLUBE DO 'PENHASCO
Arrojo, Originalidade e Jeleza.

'Cada dia que passa mais em forma de concha, com do-se que o Brasil pontifica,
vigoroso é o progresso da aquela extensa visão abran em tôdo o globo, no plano
capital catarinense. Por to- gendo as duas baías, a pon- arquítôníco.
dos lados as construções pu- te e a cidade, senti uma sen Essa entidade - finalizou

lulam, em cada rua, uma re- sação extraordinária. - está fadada' a ter forte
sidência nova, e o centro da "O arrôjo da localização influência no desenvolvi
urbs vai se modificando' ra- da edificação e suas linhas mento do turismo catarínen

dos os 'lados as construções plásticas, a técnica na e�e- se, pois a capital barriga
pululam, em cada rua uma nhária das fundações, im- verde se ressentia de um

residência nova, e o centro pressionaram-me vívamen- clube em tais condições, ofe
da urbs vai se modifiêancIo te, e confesso que não vi recendo tantqs atrativos,
radicalmente, ao impacto coisa semelhante no Brasil dentro de uma concepção de
dessa nova febre que trans- - disse-nos o visitante. arquitetura Ibelíssfma, mo

forma rapidamente a an- "Além do mais - conti- nense Luiz Fiuza Lima,
tiga Florianópolis, dando- nuou - a sociedade catar i- ��, - �--------------"'------�

lhe uma roupagem moder- nense está de parahens, por-.
na. quê a obra está em fase doe

Grandes investimentos acabamento, devendo, corno

imobiliários estão se concre- me assegurou seu idea.Jiza

tizando, com a tendência de dor, ser inaugurada inda
embelezar' nossos balneá- êste ano.

rios. Há o interesse de "o. amplo salão do clube,
aproveitar-se as .belezas de forma arredondada, com

naturais da capital barriga- sua eplêndida acústica, ofe
verde, completando-as com rece magnífica oportunida
as realizações da mão do .de para reuniões de conven-

homem.
, ções de entidades, pois a

Inda agora, escutamos, .amenidade do local e a vis-
sõbre o Clube do Penhasco, ta maravilhosa que dali 'se

por exemplo, de parte de um descortina, e a placidez que

paulista .ligado a grandes se goza naquele ponto.
investimentos - palavras "Obra, ,ainda, que eleva

qUe estimulam o desenvolvi- bem alto o nome da enge

mento do progresso ilheu. I nharia eatarinense, o Clube

"Realmente, ouvimo-lo di- do Penhasco pode ombrear

zer, Luiz Fiuza Lima levou- se às concpções mais arro

me estes dias para ver o jadas da arquitetura moder
Clube do Penhasco. Sob na- de país, e isto, como sa

aquela abóboda de cimento, bem,' é dizer muito, .saben-
--------,--- --_._ -------,

Casa pequena. Tratar na,
tua Felipe Schmidt, nO 16�
das 16 às 18 horas.

VENDE-SE
Uma sala de jantar com

12 peças, Tratar na Rua

Presidente Coutinho, 85.

AnMAZIi:M
Vende-se um, com ótima

freguezia, sita à rua Bo

caiuva 73.
Preço de ocasíãp. Tratar

110 mesmo.
,,_-----.._. ��......

com mais esta realização,
dá mais uma prova. de sua

capacidade e 'sua crença no

futuro de sua capítaâ".

'or trás �8 cortina �e ferro
, '

VEND,E-SE
VENDE-SE UMA BõA CASA, TODA DE ALVE·

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA MATOS AR�AS, N°. '511. A TRATAR. EM BIGUA

ÇO COM O SR. ARISTIDES BORRA.
.

De Benjamin West, do 1 na Polônia chegaram a um brando aos líderes da Ale

IPS, para o "O ESTADO".j tal ponto qUe "existe a pos- manha Oriental que o pro
VIENA, Março - Os re- \ sib il idade de se obter apôio motor-federal) de um país

'centes e importantes acon- naquele país para seus pro- amigo não pode sugerir
tecimentos do Oriente .Mé- pósltos contra-revolucioná- acusações graves, generali
dia tiveram, como resulta- dos". zadas e sem fundamento

do, desviar a atenção de Na Polônia, a reação foi contra a Polônia.
alguns fatos significativos imediata. O "Trybuna Lu- O ressentimento criado

que ocorreram na' Alema- du", órgão oficial do par- na Alemanha Oriental con

nha Oriental e na Polônia. Lido comunista, salientou tra a Polônia (do qual o

A prova mais recente da que o plano de Harich, no julgamento Harich· é um

situação tensa que existe que se relacionava com a sintoma) foi causado por
entre essas duas nações foi 'Polônia, era muito vago, e motivos econômicos e po

dada púhlicament., na Ber- que o promotor funcionan- líticos. Os polonêses, em

lim Oriental, quando -do do no julgamento tinha de- seu esfôrço para elevar os

julga,mento de três intelec- monstrado uma significati- níveis de vida da popula
tua is alemães acusados de va falta de interêssse em ção, reduziram as exporta
conspirar para "solapar e esclarecer .o assunto, ções de carvão e coque pa

liquidar s istemáticamente" Declarou a "Trybuna Lu- ra a Alemanha Oriental há

o regime comunista. O .íu", também, que o jornal a'lguns mêses, o que pro

principal 'acusado, Wolf'ang 'Neues Deutschland", ór- vocou sérias repercussões
Harich, confessou-se culpa- Jão controlado pelos comu- econômicas. A imprensa ofi
do de urna ampla lista de iístas, na Alemanha Oríen- cial da Aiemanha Oriental
delitos, incluslve pela ideia .al, "desceu uma cortina I protestou acerba, porém
de criar um "centro" na sôbre o caso", publicando,

I inoperantemente,
. dizendo

Polônia para dirigir as posteriormente, um rela- que os interêsses internos

atividades 'anti-comunistas tório "inepto e 'lamentável" da Polônia não poderiam
contra a Alemanha Orien- do julgamento. O comenta- ser considerados índepen
tal. rista polonês achou sem dentemente {los "ínterêsses
De acôrdo com o resu- JaSe as alegações' dos ale- existentes no campo �ocia

mo do processo feito pela -nães do Oriente, .de que as lista e no proletariado
agência of-icial de notícias modificações na' Polônia mundial".

,

da Academia Oriental naviam inspirado Harich a O problema político ago

"ADN", Harich e seus com- .azer ou planejar o que ra em foco - que possível
panheiros acreditavam que pretendia. mente deve estar preocu
os acontecimeentos (não Co�cl.uíu a "Trybuna Lu- pando mais a Alemanha

r
foram �specjficados quais) lu" o seu comentário lem- Oriental' do qUe as atuais I,

dificuldades econômicas I'constitui, também; uma con

sequência da revolução po- f• lonêsa de Outubro último.
Os progressos

.

alcançados
pelos polonêses em matéria
de maior liberdade de im
prensa e expressão, bem
como a preocupação exis
tente pe'lo bem-estar eco

nômico do povo polonês,
provocaram um crescente
descontentamento na Ale
manha Oriental, e estimu
laram um movimento local
favorável a concessões se

melhantes.

,A seleção e escolha dos tecidos CODl as inúmeras
fibras sinteticas f. naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente espeêíatízade. As raupas Im

perial Extra, gozam do previÍégio 'de possuir entre

os r.esponsaveis pela sua contezçãc, algum dos maío

i'CS tecnjcos di) paiz./

PARTICI,PAÇ-ÃO
JU! 10 DOIN VIEIRA

:e:

DE,TANIR O. VIEIRA
têm o prazer de 1 artícípar aos seus parentes e pes

sôas de suas relacõss de amizade o nascimento de seu

filho Tulio, em 5 do corrente, na Maternidade "Dr. Car-
los Corrêa .

,"

F'lor ianópol is, 9 �-957.
----- --- -, - ----- -----

escolha pela 'êtiqueta
, I

rADIO SfM 008
(MÉTODO PSICO·PROFILATICO)

A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa Drs, WALlVIOR ZOMER GARCIA; ZYLMAR LINZ

NEVES E RENATO COSTA leva ao conhecimento das

pessôas interessadas que dará. inicio no dia 6 de Ábril
p.: vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PAnTO
SEM DôR.

As inscrições estarão abertas até o tHa 5 de Abril,
,podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos

sua nova· rOUDa anatômica
.

para o homem moderno!

dmp&riar
:'�

•

médicos acima citados.
Sómente poderão ser matriculadas, gestantes' à par

til' do final do 60 mês (ultima semana), ou, inicio do
7° mês,

É possível que as modi

ficações ocorridas na Po
lônia nada tenham a ver

com as supostas atividades
zontra-revolucionártas de

Wolfang Harich, se\ é que
elas existiram mesmo. 1'0-
davía, é significativo que
fatos como o julgamento
de Harích indiquem quanto
o 'regime da Alemanha
Oriental teme estas modifí
cações e a' que ponto está

preparado o regime para
combater a sua influên
cia.

A procura da liberdade
- algumas vezes' denomi
nada Iiberalização permane
ce uma- constante profun
damente enraizada. O re

gime da Alemanha Orien
tal, enfrentando a .neces

sidade de controlar êste .

movimento, teme compreen
sívelmente o "exemplo hor
rível" dado pela Polôriia ... :

• é confeccionada em quatro talhes
� .

e em -32 tamanhos, Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos."

o QUE PENSAM.,.

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortável
e muito mais elegante.

Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem demorada� provas.

EXTRA '- está
há longas espera.

•

Gararti.da por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA
Rua Protes, 374 ..,.. São Paulo

35 anos especializada no ramo do vestuário'

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
�ARLOS HOEPCKE S/A

Santc.l Catarir.lO

:_ 1

_fi

•

- "A�EF i

PARTICIPACÃO
v Dal ZE ..MUTRETA

.
'

AVENTURAS
PEDRO PAULO MACHADO

V" -
�

"•• INGUeBRAVEL! PODê E�,oBR/·
MéNTA'-l.O co-vrRA ,,","GUMA

COISA DURA/

':e:
.SENHORA

PARTICIPAÇÃO
Lauro Luiz Línhares e Senhora, participam aos pa

ntes e amigos, o nascimento de sua filha
I L MA'

li
Orrido em a Casa de Saude são Sebastião, dia 19 do

!,1'r�te. , _�;; _'! �

,

• lorianópolis, 20 de março de 1957.

�-'-'
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,4 Florianópolis. Terça-feira,' 26 de. Mar,ço de 1957

JUIW DE DlREl!O�)} t�E�A VARA DA co-IPonzonilBraodalise S.I�
MAnCA DE FLORIANóNOPOLlS.

Comércio, lodustria:e TraDsportes
EDI'!.'AL DE P?.IMEIRA PRAÇA COM O PRAZO DE C o n v o c a ç ã o

VINTE (20) DIAS.

FÃZ SABER a todos que o presente edital de pri
meira praça com ,o prazo de vinte (20) dias virem, óu 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, na 12, nesta cidade de Floria
nópolis, o Oficial de Justiça, dêste Juízo trará a público
pregão de .venda e arrematação a quem mais der e o

o maior lance oferecer, sôbrea avaliação de quatrocen
tos mil cruzeiros (Cr$ 400.000,00), valor dos bens que
foram penhorados a Luiz Gonzaga Valente na ação exé
cutiva que lhe move Guilherme Jacob Probst qUe são os

seguintes: - 10) - Um terreno situado no 'Sub-distrito
do Estreito, desta Comarca à rua 14 de Julho com a área
de tres mil setecentos noventa e cinco metros quadrados
t3.795m2), medindo quinze metros (15m) de frente para
a dita rua por duzentos e cinquenta e tres

: metros

(2531'0), de fun dos, fazendo frente a-estrada geral que
segue para Coqueiros, extremando pelo norte com terras
do Ministério da Guerra ou da Aviação e pelo sul, com CONSELHO DE RE�RESJ!.jNTA,NTES I

terras da Florestal ou quem de direito e pelos fundos com E D I T A L
o travesão, isto é, com um muro de propriedade do Sr. O Presidente da Federação dos Empregados' no
Ernesto Riggenback ou quem de direito e ainda uma ca- Comercio de Santa Catarina, no exercício. de suas fun
sa edificada no dito terreno, construí,da. de tijolos, cObe�-1 cões, conforme determina os Esta�utos, convoca o C?�ta de telhas, forrada, assoalhada e envidraçada, com di- selho. de Representantes desta Entidade, para a reumao

versos compa.rtimentcs e porão, e suas benfeitorias "em ordináfia a realizar-se em sua Sede, a rua Trajano n.,
,

mau estado 'de conni.rvaçâo e mais quatro casínhas edí- 14, (altos da-Confeitaria Chiquinho), nesta Capital, no

ficadas ainda -no mesmo terreno, sendo treis de ma.deira próximo dia 29 do corrente, às 18 (dezoito) horas, com
e uma de tijolos, coberta de telhas, assoalhadas, registra- a seguinte ordem do dia: -,

,ào'no cartório da Comarca de São José, livro de regi-stros Leitura e aprovação do relatorio e contas referen- I
de imóveis daquela comarca, que vem do ano de 1896, ne- �es ao exercício de i956, com o respectívo parecer do I

les no de n.? 3-E, fls. 147, SQb n ide ordem 1299, tendo a Conselho Fiscal.
casa o n.? 687,E para que cheque ao conhecimento de to- Aprovação da proposta orçamentária para o exer-

dos mandou expedir o presente edital que será afixado cicio de 1958.
,

no lugar do costume e publicado na forma da, lei. Dado Não havendo numero legal para funcionar à hora
e passado nesta cidade �de F'lorianópolís, aos dezenove aprazada, a reunião será realizada às 20 horas, em se

dias do mês de março do ano de mil novecento-s ecinquen- gunda convocação, com qualquer numero de Delegados
ta e sete. Eu, (as) Hygíno Luiz Gonzaga, Escrivão o subs- presentes.

-

crevi. (Ass.) Walderniro Cascaes, Juiz Substituto, em Ftorianôpolis, 20 de Março de 1957
exercício na Primeira Vara. Hzpoltte do Vale Pereira - Presidente

.Confere com o or.ig inal.
..

'Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão da 1.a Vara Civil

O Doutor Waldemíro Cascaes, Juiz
Substituto da' Primeira Circunscrição
,Judiciária, em exercício do cargo de
Juiz de Direito da Primeira Vara da
Comarca de Floriariópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.,

INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA

(Anexo ao Centro Filológico da Fac. Catarínense de
r FILOSOFIA)

M:ATRICULAS: abertas dia 1 do corrente em dian
te na Faculdade Oatarinense de' Fi-losofia, rua Esteves
J'un ior, e na Lívrartá Líder, à rua Tenente Silveira, dia
rlarnents menos sábado.

,
. CURSOS: alemão para todos os adiantamentos in

clusive para principiantes; cursos para crianças de 4
á' 12 anos.

CURSOS ESPECIAIS: Deutches Líteraturgeschí-
- I •

chte � Ubersetzurig - Portugues para estrangeiros,
Estão sendo convidados os alunos do Instituto de

Cultura Germânica e demais interessados para o novo

Curso 'de Literatura.' Em uma série de conferências inde

pendentes, tratará de prob-lemas gerais e
I

especiais' da
literatura alemã.

Haverá um CUl'S0 de Orientação Cultural que virá
. preencher uma lacuna sensível no ensino do LC.G.. O
Curso dará em língua alemã, uma introdução geral à
História, História da Cultura e do desenvolvimento- eS
pir itual da Alemanha e da Europa Central, desde seus

primórdios a atualidade.
Demais informações na secretária da ,Fac. Cato de

Filosofia, e na Livraria Líder.
A Direção

Precisa-se· de empregado �com bôa instrução e re

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

Os interessados deverão tratar' pesoalmente nos

escrítórios ,da The. Texa's Company (sOuth America)
Ltda. - Texaco, na Ponta ,do Leal, Estreito.

"VER-' nativo dessa espécie nas zo-

São convidados os senhores acionistas da "Ponzo

Iii Brandalise S.A. - Comércio, Indústria e Transpor
tes" a se reunirem em assembléia geral ordinária, a

realizar-se no diá 27 (vinte e sete) do próximo mês de

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

era, s /n., nesta .cidade e comarca de Videira, Estado de

Santa Catarina, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

a) - Discussão e aprovação do Relatório da Dire

toria, Balanço Geral, Demonstração da Con
ta de "Lucros e Per:crãs", Parecer do Conse
lho Fiscal e Contas, referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 1956;

"b) - Eleição -do Consêlho Fiscal e respectivos su

plentes, para o exercício de 1957;
c) _:_ Outros assuntos de interêsse social.

Acham-se des-de já, à disposição dos senho-,

res acionistas os documentos a que se referem o artigo
99 do Dec. Lei n. 2627 de 26 de setembro de Ül40.

Videira, 18 de Março de 1957.
--------------,--,.,-_ ...,------

Federação dos ,Empregados'
no'� Comércio de. S_ Calaa.na

� .

Sindicato dos Empregados no Comeucio Hctelelro e

Similares de Florianópolis

_
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de convocação
Pelo presente edital e, dr acôrdo .com aã dís- ,

posíções legais convoco os assoetados deste Sindicato

paar Assembleia Geral Extraordinária a realízarcse
no dia 28 do mês em curso as 14,30 horas a rua Tira

dentes na séde da Liga Operária.
Ordem do dia
1.0 - Aprovar filiciação .do stndícato a' Federa

ção dos Hoteleiros e Similares do Rio de
Janeiro

2.0 - nesconto Alimentação.
3.0 - Assuntos Gerais.
A primeira reunião realizar-se-á em primeira

convocaçâo na hora acíma mencionada 'Ou, em segun

da meia hora depois com qualquer número de presen

tes.

Florianópolis� 21 de ...março de :1957
Osvaldo, GermaI?-0 Fern!J,ndes

Presidente

Gra'nja Líberdcde
A AVICULTURA É FACIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO.

.

PARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA
. ÇA SEU P.i!JDIDO PO� CHEQUE, VALE ou ORDEM DE
pAGAMENTO.

. PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 1"0,00.
FRANCAS E OVOS.
RAÇA - NE� HANSPHIRE e RHODS

NIS
VACINADAS LONTRA A NEW CASTLE
RUA 24 DE MP. IO' 111 ou G. A'I CARVALHO

SEMENTES DE H08TAUÇAS E fLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTtÉ DA' DINAMARCA

\ O E PÓS 11'O e E S é R 1 TÓ R·I O:V-i. r ej-o: ·M e r c a 'd o P ú h 1. iI,! o -

R u o E s t e v e s J l:I n i o,. 58
F L O R I A N O Jp O L I S

.R a , c ã õ in s t a I 'a d o' b e in I_l" SAN T A C A T À. R,.... N A

c e D ,t r o (P o r t a dom e ia

\

VJJJBO

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

TUDO PARA A, HORTA, 'POMAR OU JARDIM". EXIJA ESTA MARCA "G. A. CARVALHO".·

·i
. !

/

I
(
1

Estabe lecimento "A MODELAR"
Trajano, 33.

Exposição e vendas

Irmandade de Nossa Senhora
das Vil�rias--Aviso

Encontra-se em funcíonamento o Serviço de Assis

tência Médica para os irmãos e seus beneficiáríos, a rua

Rui Barbosa, n. 32 (Agronomica), nos Serviços Médicos

tia Assistência Social São Luig.
a) CONSULTO'RIO DE PEDIATRIA E CLINICA r.

G;ERAL __: Terças-feiras com o dr. Fernando

Osvaldo de Oliv.eira;
-

b) CONSULTO'RIÓ DE CLINICA GERAL - Quar
/ ta's-feiras com o dr. Spyros de Matos;
c) CONSULTO'RIO DE GINECOLOGIA - Quin

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

fermeira indicada.
A PROVEDORIA

, e M
, INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS

DE FLORIANóPOLIS
AULAS DE INGU:S

MATRíCULA: de 25 a 30 do corrente
LOCAL: RUA FELIPE SCHMIDT, 2 1° andar

INíCIO DAS AULAS: primeíra quinzena de abril
MENSALIDADES:
a) - Turmas comuns:

principiantes :......... Cr$ 300,00
intermediários , Cr$ 400,00

h) - Turmas especiais e

�lunos adiantados Cr$ 500,00
HORÁRIO DAS TURMAS: das 9 às 10; das io às

U· das 17 às 18' das
20' às Ú e das 21' às 22 ,

'horas.
As mensalidades serão cobradas adianta
damente, sendo que a primeira, por ocasião
da matríc�Jla. '

CASA
Necessita-se de alugar 011

comprar uma casa de alveo

naria situada nesta cida

de, na. parte da ilha, de

valór médio. Tratar pelo
telefone nO 3829 ou na rua

Conselheiro Mafra, 180. -

Florianópolis.

Campanha de Educação
Florestal

/

OBS.

A industrIa de roupas feitas é Ul'rut das ·princi
pais nos paizes !ldiantados da Europa e Estados
Unfdos.

-

A roupa Imperial Extra é produto da principal
industria do geneJ,"o em nosso paiz.

Estas famosas roupas bem' feitas, podem ser ad

qdridas facilmente pelo Crediário do Magazine

A imbúía em estado na-

'tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400

ahos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio

nado à, imbúia, em nosso

Estado, só poderá ser re

SOlVIdó pela reserva patri
monial de ímbuíâís e corte

"controlado com garantia de

regeneração natural. 'roma
se indispensaVeL:!)reservar J

que ainda resta de imbúía

e impedir que a colonização
agrtcola arraze com o mato

nas de seu "habitat". Sôbre _

ass�'ntos florestais, consul
'

te', "iéõrdo Florestal':.

CASAMENTOS - BA1'ISA

DOS - FESTAS - CA

FÉS ;_ BARES - QUIOS-
QUES

Façam seus pedidos dE.'
\

pASTÉIS "PAULISTAS", I
de carne com azeitona,.ca·
ma.rão com'palmito, de cô·

co, de banana, etc�, pelo
'telefone nO 3829 oU no ea,·

fé P�imor, à rua Felipe
Schmidt, 60

.

- Florianó

polis. O melhor pastel da

,cidade!

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 modernos

aparelhos sem álevula e sem bateria, óculos, etc.1 noS

dias 19,..-20, 21 e 22 do corrente nõ Hotel La porta,
aos seUS arri�gos ,e clientes.

L A V A N D 10' C O M '5 A B Ã O "

,

Virgem' Especialidade
da (ia� WETZEL INDUSTRIAl- Joinville� (marca registrada)

econ�mila-se ,tempo e ,dinheiro
,------�------�-----------------� ---�-------------,--------�----------------
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P
..

p' Ui!
.

�'" Telewsiô:I" IJ ri; I, ,I I •. l
EDITAL DE PRIMEIRA PRA'Ç'A COM O PRAZO. DE

assara' � fO'limo a' '8"Ira Nova Iorque, 23',(U, P,) ,_l.qu'er outra part� d� A�é� DEZ (lO) DIAS

'J , Uma .poderosa antena de no- rica, programas de televisão O Doutor Wlaldemiro Cascaes, Juiz Subs-

. �.. .. .� , .. '

..
r:'ag;:: d�U�e::�f,���,t�:.� o�;;�n�.h:.�,a,,�:';:e�i.den-' !:::�:e�i��:r.:r���:����: �::�:!'��

RIO, 22. (V. A.) - l>j� mo - 40 �ilhões de quilô,

I
nu, com esple�dor sup.er!o,r zendo-se per:cnrrer 'a' super- te €i chefe' de"inv�stigações I Primeira Vara da €omarca de' Florianópolis,

vulgam ,os meios astro- metros dO' Sol - e 'será in- a .qualquer estrela de prIme!· fi'cie 'da terra;' leva ae mun- eh!tronica, da í'Genel'al'Bron- , r Estado de Santa .Catarina, na forma da lei,
. ..

t' t·· I Alh gr ndeza do - d'l'sse ,um, técn. ico -.-- a Z/e Corpo,r;:l,tion", �.- comp,a- etc.,
.

.

nômicos que no prÓXImo mer elrJlmen e vISlve a o o ra a .
. Y r

.

t ante�sal>a da, televisão inter- nh�a. que inventou a ante-. FAZ SABER "a quem o presente edital de primeirade abril um gJ.'lande come a
Uma das tendencI'as mal's difl'cI'el's' dt. acompa·

,
.

"

t
1

"tP'assara' bastante próximf h" h
continenta'l. na, dllsse qUe es· a 'em

n,raça ,com prazo de dez (lO; dias virem, ou dele conhe-.

'

nhar, para o cidadão apressa�o de oJe e a marc a A antena, que pode tra'ns- gránd'es pess-ibilioades, :co- �imento tiverem_ que" no dia! cinco (5) de abril próximoda terra, permitindo-nos
d.·... mo.;1a mascull·na.

- .

I' . ".•

I t • L mitir imagens clalra:s '·a roereI'ai'S � VindouTo' à:3 15 horas à frente do edifício do Forumuma visibilidade coínp e a

Porque na-o
.....

del·xar este cuidado aos expecialistas. "f' K l'
".

I centenas de quilômetros 01 t amellhexfl: lC.oU'"qu.e a

no-! sito 'à 'Braça XV de Novembro, n.o 12, nesta cidade, odo astro. Segundo as dec a
da's famosas 'roupas Imperl'al, .,E....tr·a? SI'ga seuJ corte .

t t' b d 'Ao ivel'ltade.e constrm:da para \la·,an enar,el;!�, ,�se� a no Qfi(li�Lde,·Just.iça dêste Juizo, trará a público pregãorações feitas p1ir cientil'tau
e ·padro-·es e estara' bem vestl'do e na moda. .

A' d E At d d" a a por .

uso da,Força .
erea· o� s- '!te (;) o ,e, pr�pag ç o

", de venda e arrematação, a quem mais der e o maior lan-franceses, o cometa. neSsa
. Magazl'ne Hoepcke, u'nl'co's dl'strl'buI'dores d U 'd" "I' h' d' -" tl'IIZ'a-'Lo no ra I

ta os Dl os na ln a Isporsao u. oU' -

ce oferecer sôbre a avaliação de dezoito' mil cruzeirosépoca atingirá o ponto mail
Dew" nome que

I recebe o dio. A 'ahteh::l: rança a ilna- '(Cr$ 18':600,00)', valor dos bens que foram penhorados apróli<imO d� terra,' C b S' ho D \' "
'.

t d
'

a e 8.0 eo·· ,f. .r:;r:epara.r sistema de alarma de radar getn ao hOrlzon e e quan' o Ga-reia & Capela )na
.

ação executiva que lhe move Ma-COMETA "195'6 H"
que possui a 'Fôrça: Aérea no, chega a uma altura de uns jer Z'3mel & Filho, que são os seguintes: �'1.0) Dez cos-Em 6 de nOlvembro passa

0- Fu'·.I.·D.·r.O d·,o.'.fi S'.eu �'I'lho Circulo 'Arti'C'Ü. n()ve qupômetl,'os, é refleti- tum'ls de linho; seis costumes de linho, confecção Pe-do, os astrônomos ...Arend e
JJ__ r- Greçasl à nova antena" po-

.

da à. te,rra onde a recolhe ruccini Ltda,; um terno de linho; dois têrnos de linho;Roland, do Observatório .de dedo ser transmi,tid:o ..aos outra ,àntena que a 'volta a três ternos. de casemira conf.' Maron' dois casacos deBI'uxelas, descortinaram pe d 0- J' E t d' U·.:J
."

I l' 'çal' ao' es'paço "h ".
dO jóvem .L<'er�altuo Rilla, � -oao osé; apos cursar o s _� os llluOS �u a. qua - ,an , 'lã; um casaco de -lã; (Conf. C arm); trels '

capas ' ela primeira vez .o novo co
Curso Especializack "Lauro Muller", no ano passado;

-E-M--G'''''-R-E-,V---E'-U-M--M-'-ll--<Wj''-A---O-·-·O-:":t--O-P"7.'-E-R-A-:''-R-.�I'-O-:-'S Chalt:ung, confec. Gonçalves Delgado & Cia.; seis sobre-meta. Est2 foi o oitavo ob
I)bteve o 3,0 lugar I' o concurso para a Escola Prepara- m [ tudas de casemira para crianças; dois casacos de lã;servauo durante o ano.
tória de Cadetes. Só isto vale como credencial da per- quatro casacos de'" lã; um ca'saco de 'lã; treis vestidos;

"195D6,erHa�-�heuni�0 ���:ron:e fei,ção' com qUe o I.Ul'�OA é minis,tt�ado, SIOf? .a °tl'ientação Ag' rava-s'e a situa,c, ã,o' ri,a' lng'láterra
"

dois, vestidos; (Modas Cliper);' treis ternos de linho, ar-
de u:n côrpo docente Idoneo, pra ICO e e 'lClen e.

. tefatos. fischer S,A. de São Paulo, 'tôdas fiS mercadoriascional Astronômica· fez ime'
Esta é a sua opvrtunid'ade para ingressar na car·rei- LONDRES, 23 (U.P.� - 'em mesa redonda. Quant<) são novas. E, para que chegue ao conhecimento de to-

diatamente uJ;!la coOmunica
ra da,.s armas. Se lrm de 15 a 19 anos, prepare-se no Se:gundo as previsões, uml às .reivindicações dos ferro· dos, mandou expedir o presente edital, que sera afixação aos obsE'l'vatórios de ea_
CUI'SI) aCI'm'a pai'a 'lei- em breve oficial da Marinha" milhão de operários deve" I viár�os; não foi realizado

do no lu.gar de costume e publicado na forma: da lei. Da-.

rão entrar em greve ama f progres!1o algum nas nego-da continente para calcular Exército ou Aerollá;Àtic�, "

nhã em dez -grandes centl'o�j ciações diretas com a admi-. do e passado nesta cidade de Florianópolis, aos _quinze
a órbit::t. As -observações ,,' As matrículas 'já estão abertas, e as aulas principia- 'industriais situados nas pro 1 nistração

.

nacional dos dias dó mês de março do ano de mil novecentos e cin
Os estudos f'qitos concluiram ;ão:lo � de abril. ll�f(\rmações· à rua Saldanha Marinho ximidade,5 dos estaleiros transport·es, Em South:\mp- lJ,uenta e sete. Eu, (as.) Hygino Lui'z Gonzaga, Escrivão
'que o co�eta corre em dire· n, 11-A. dtriamente das 17.00 às 18.00 horas; e aos sá- marit.imos, onde 200.000 o' I 'ton a situação permaneee

o subscrevi. (As's,) Watldemiro Cascaes, 'Juiz Substituto,t pe:rários já se encontram em igualmente tensa e os dobção à rerra e, .certamen e Cx. postal 253, Florianópolis� greve desde' sábado ú,titrmt
I mil !estivadores; ameaçam Cm' exercício na primeira vara.

lhe passará vizinho .em mea Ci, I)ostal 153, F�o"ianópolis,. por ter fracassado até ago-' entrar em :greve de protesto Confere com 0toriginal. _

dos de abril. CURSO ESPE" IALIZADO "LAURO MULLER" - ra a mediação do ministro' contra o' empnlgo de' rebuo • ,'\ Hygino Luiz Gonzaga-

I
Mensa.Lidade" acessí el - Mláximo Aproveitamento - do Trabalho, sr. lain Mcleotl, cadores do Almirantado pa- Escrivão d'a 'la, Yara Civel

VISIVEL A ôLlIO NU
Leciona por corre3�('l1dência.'

, ,'A greve será progressiva-I·,ra auxililar � partida .do
Sabe-se que o cometa, s'� � ....:- :-::- � ',me_nte �mpliada aos outros, "Queen Mary' co� destmo A T'E N ç Ã O

I P A c-O Celltros do pais antes de ser a Nova Y:ork, realIzada on·
PREÇO DE OCASI4Qguindo sua órbit�, se aVlZl P A R TI(A transformada em greve. 5<;-; t�ql. Espera-se que o ga�i- A 7 km. da Praça 15 na estrada de Canasvieira en-nha do Sol - e Igualmente , : ral dentro de duas, sems,nas. nete se reuna amda hOJe,

da terra - da qual distu VALÉRIO GRAMS E SENHORA Serã-o atingidos pelo muvi- sob a presidê�cia do sr. R éontra-se um lindo terreno a venda, com casa 'de alvena-
". .,

t meríto 2.300.000 operários. I A. Butler ministro do Inti'!- ria, deposito ,de madAira, frutas, cafezais terreno para'presentemente, Pouco meno�
.

1-êin o prazer -d.e partiCIpar aOS seus par�n es e pe's-
Ma's 'o ml·'n·l,stro, do Tra'balho rl'or, que. substl·tui o. sr.' I':p-

"
.

t d f1lh M
.

. " plantio etc., tem 87m de frente por 750m de fundos. Tl'a-- de trezentos niilhQes de qui sôas de suas relações, o naSClmeR o e sua' � a arla-.
ainda não perdeu a .esperan. rold Macmillan durante a

lômetros, Na época indicada. Elena, em 21 do corrente, na M'aternidade "Dr. Carlos
ça de reunir OS representan- � sua ausência, a_ fim de exa-

tal' diariam.ffte das 8 às 12 horas com Lourival Pedro
·t

- da Costa no Cabo Submarino,�����?.;;m;o.a�1.;·s;...�pro,,,'x...i...1 Corrêa. 21-3-957 tes ,patronais e grevistas minar a Si uaçao. _

OPORTUNIDADES
COMERCIAIS

\

ACÓRDO BRASIL - JA

PÃO - O Ministério das Re

lações Extar iores vem de co

municar que sofreu nova,

prorrogação, com têrmo a

30 de abril' dêste ano, o A

cordo Brasil-Japão, conser
tada por troca de notas entre
os dois govêrnos.
INTERÊSSE COMERCIAl,

_ A firma Levwy, Selewsky
Soco Com. Ltda.,

.

Casila

9675, SANTIAGO (Chile) de

seja entrar em contáto com

firmas brasileiras para im

portação de aveia, alho, grão
de bico, ameixas sêcas, e co

gumelos.
'

. ,IMPOSTO DE CONSUMO

- O "Diário Oftcíal", da

união, de 9 de março corren

te, nr, 56, Secção I, pago 9,
10 'e 10v" publica a Circular

nr. 40, de 2 dêsse mês, do dí,

tetor das Rendas Interna"

do Tesouro Nacional, que rê

voga os itens IX XlV da Cir
cular nr. 85, d:e 1956, baixan
do em substituição, ínstru

çõ�s, sôbre a sxecução dos

novos dispositivos trazidos

à legislação do impôsto de
.

consumo, pela lei nr. 2,974, de -

20 de novsmbro de 1956.

O exemplar do referido
DIARIO OFICIAL se encon,

tra na. Fede.ração do Comer
cio de Bata Catarina, a rua

Saldanha Mar inho..nr. 6; 2°

andar, edificio 'Scheidmantel
á djsposíção .dos interessados,

BRASíLIA: JK
DÁ 100 MILHÕES
RIO, 23 (V. A.) - Já foi

autorizado pelo' presidente
Kubitschek a entrega à Com
panhia Urbanizadora da NIl
va Capital de 700 milhões
de cruzeiros para inicio das
obras de construção de nra-
sílía,

.

A autorização do Presi
dente da República foi dã
da através de decreto de on-

.

tem, no qual determinou ao

Ministério da Fazenda que
dê a garantia do 'I'esouro- ,

Nacional' à operação de cré

dito, até a importância de

700 milhões, representada
pela emissão de títulos a

ser realizada pela Compa
nhia Urban izadora nos têr
mos da lei que -dispõe sôbre
a mudança da Capital Fe
deral.

Florianópolis, Te,rça-feira, 26 de Mallço d� 1957 5
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não é apenas um lema - é uma diretriz atuante da

o ano d � 1956 tra .luzido em cifrns
Res umo do 61.0 b a.l a n ;'0 da "Sul America" Cia. Nacional de

Seguros de Vida rela t vo ao ano de 1956Algu�s anos

.

decorri _los da sua

fundação, a "SUL 1.MERICA" Cia.

Nacion 1 de Seguros de Vida ado-

/

Os novos segu os aceitos 'O!l1 o' r �,p vti "I ,'., pr mei-
lOS prê nios r a os, atingi. a I :I qu ILl ii. ('O , • " .

O total de scg rcu em vi or ,.'.! W:' 0:1 I rn .. , ....•.."', .. , .

b ,.�

Os r ag-unentos ,;O!; P,Ó) 'os s:'gUl':1_[o, C aI; 0'10:,1-
o . .

• • ••

1
-

ciáro. doe !y gr ad '!.' fu.e I los (').1;.:, . l.:;, Lqlllt .:\(.;L:; e
,

JUCl'O�) . :30'I'UI".lln, '

, . , , . , .. , , , , , . , , , , . , ....•.

Os pagam-ntos de I C,()'; ; trib íd ,�;"'â; 'P licc; de
.

Scg.ir s em Grupo, im )lil ta am CHI ... , •..... ,'.•. , •••• , , • , •••

Ó total de pagamen-ou, in lu ive .u.: 'os S. G., li, .de
a. íundaç ío : , , '.. , ,'., , ,. .., , .

O Ativo e'evou.« em 31 de dezembro l:C' 1056 à im-

por.â cia de.... . ' , , , , '.,., .

Alguns valores do ativo no
" Brasil

Títu:o', Pú�J:cos de Hcn a, ,'".,., ,., .. , .. " , .

Açõ·:s. I' elil�ntures c Our..« Tít,.l:os., , . , .. , , , , , . , "."
, . , . , .

Imôvei . para us.o '11'.))1';,) .. . ,........... ..".",

Empr.j tirno sI Hip tcca , Ap Tice : de' S"��"II'Ol c 0,1,
Las lI ...runti .s, .. , .. , .. ; .... ; . , ..... , .. , ',� , ... , ... , ..•.. ' ... 80 ..• 51-1..75.3,90

12.3 7.361.734,00,
33.269 383.832,00tou como "s ogan" a frase que se.

tornaria Irrnosa - bem característica
,

\

da sua solidez, da sua grandeza,

./

.

28 ,767.489:aONesta oportur i.Iar'e, ao torn r

público um resumo. do balanço
cerrespcndente ao. (;1.0 ano c'e

opera ões, a Cia -. deseja reafi'r�lar
seus propósitos de garantir para

seus seg 'rados a manutenção desta

diretriz - "Firme como o Pão

42.413.305,50

2.672.133.163,00

3.390.032.809,20

de Ass .icar através dos terr.pos. 3113 501.423,70
24:'í.!lU 192,30
613:710.341,40

A. f" ne to Wa te.'
-, 2.° Vice, Pr sidecte

r
I

-._

�---------
-
-

Q. -�-ueu',J (f1V.', -

- ,'II-m,? SE.l'l COA)
.

"
, "lPI,OMISSO '. rac rc« do .I' {lU' .

I I. ormaç:}êSSUL A il1EIÚCA _

' . O

,qu:. me CJnt'irill
-, (J 11.1A POSTAL,Nome 971 - RIO

NACIO�AL DE I SEGUROS DE VIDA

Idade /" ,

, .

.. . .Proj iss i.i.
Soma que eu .J '''''' ".

. , ,�oue.ria CJn '

..

""""�.""" ... ,,
Rua' .

Omita al/ualmente
Ci�a��""""·""""':"""".",::.... I.. ,··,"",.""c, ..

'" ... , ........"""",,, .. ,,, .. lik l���·'
.. " .... , .. "··,·, ""," "' .. ,., .. "".,

..

•

E M I�" 5fll-JllDADA
••••.•.• v.

.

.

...............
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Notícias de.-Joinville
·JOINVILLE, (Do corres- ofertada pela, 'Transportes

10 foi-lhe privado esse pra- teso

zer, uma vez que na oca

lião se verificaram con tra
tempos para a realização
,10 match,

"Para a conquista desse

Agora, findo o certame

ia Federação Catarinense
de Futebol no' qual inter,

vieram os dois clubes 10-

<.:istoso prêmio, de posse al

tamente expressiva, justa
mente por ser originário
da simpática e eficiente

'iAC, emprêsa de relêvo e

de justo orgulho de todos

cais, acertaram-se as duas

Jlretorías para a efetuação

os catarinenses, registrou o

Onze do. América F.C., o

ou não, foi justamente Ne

ry, o mais empenhado,
sendo .tambem o melhor do

"onze" 'local que no final

um dos que decretaram a

derrota do seu quadro.
Coisas do futebol.

PRIMEIRO TEMPO

reu com certo equi líbrio ha

vendo da parte dos dois

,bandos muito empenho, mas

'pouco cuidado em acertar

as suas linhas. Técnica

mente o' quadro visitante

impressionou melhor. AI- 'tendo com este realizado
.

d d lt Participou o Avaí, ante-
11m· bom encontro amístosõgumas Joga as e vu o ye- {', '.

rificaram-se diante das duas ontem, dos festejos cume-
que terminou favorável

metas. Valêrío, nos primei- moratívos do aniversário aos locais 'pelo escore de

ros instantes coordenou' do Marcílio Dias, de Itajaí, I 2 a' 1. _ 'para tal 'mister. Do centrá-

�__: �_��?,ji�·���nº�.������ifj=��:�:�jj��)4��M*��:�'!Il!-�f�ç����_i!i��J:i_!.,��',,,,-� ií[j g IJP'

UMA ·BICICLETA. ORATIS

o Avaí tombou em Ilajaí

;�..",
c-« "

�)j"I{
-,

Além de assistir uma sensacional partida de fu

tebol, entre as equipes do AMÉRICA F. C." do Rio de
Janeiro, um dos mais categorizados conjuntos do País e

a SELE·ÇÃO DA CAPITAL, estará você concorrendo ín
teiramente GRATIS, ao sorteio de uma"-belíssima bici-
cleta para homem.· ,

'

. Ao adquirir o seu ingresso, para

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

Só darão direito aos coupons .numerados, os mgres
sos adquiridos no Posto de 'Vendas da Praça 15 (e SALÃO
IDEAL, de Hermínio aos Anjos, no Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o -ESC8ndalo do•••�

(Cont. da última pág.)

'/
deixaram .influenciar. Fa

contro ?om o ca'�ro, pois la-�e em sorrias astron�m!
que Wí'lma, no dia 9 de _cas e também na demíssãc
abril, não foi com a sua fa- do Chefe da 'Polícia; Pavo
mília ao cinema, como an_- ne.

tes era sua intenção. Desapareceram doeumen-
E porque -razão a atr iz tos e se alguém pagou pa

Alida vsrn disse em certa i'a isso, quem pode saber?
ocasião pelo telefone' a f-I'oá importantes papéis que
Giflll'lpero: "O que fizeste até agorà ainda não torna
da rapariga?" Esta con- ram a aparecer.
versa foi ouvida mas a ar- Tudo isto se sabe e não
tista diz q'ue não consegue traz descanso para nin
,lembrar-se. Talvez que afi- guéra. A praia de Tor Vaia
nal falasse 'doutra rapa- nica tornou-se lugar de pe
riga. ; . regrinação 'e muita gente
'Será muito dif'ícil pro- vai até à pequena cruz de

var qualquer coisa contra 'madeira.�.:
"

Piccioni, por isso o' puse- Não se trata aquí de pro
ram em liberdade e ao mar-j curar sensações, é um le
quês e também ao Chefe' vantamento contra os que
da 'Polícia' logo a seguir a I entendem que o dinheiro e

dr .ençâo previ'ntiva.. I a influência podem abafar
Estiveram os três, al-, a Justiça. A família Mon

gum tempo, na prisão Re- .Lesi vive muito retirada. A

gina Coeli de Roma, mas, mãe vive no terror de vêr o

c-om certeza não passaram nome de sua f ilha arras-

necessidades. . . ta.do pela lama ...
O POVO NÃO ESQUECEU "Nós éramos tão felí-

WILMA zes, "Bambina", disse o kJai

Montesí, agora não temos
paz! Desacreditam o nosso

nome e agora até querem
fazer um filme em que es-,
ta Anna-Maria terá o' prin
cipal papel. Ah! mas nisso
nãô eonséntieemos !"
"Mas corno o' podemos

evitar, nós pessoas simples
e sem influências? Até se

-assím :

"As estrêlas brilh:am e

��;s�a:Z:��:iE�:l;:s1��!.� �"·ê-AS·Ã"······�··' ��:�o:om:::ra:�t:no:e_:�
Agora os debates são em Procurn-se uma casa i>� I ameaçadora e escu�a, Ro-
Veneza, num palácio his�

ra família pequena.
sas vermelhas' dasabro .

tóríco, onde' des8nro!�r;tl11 Tratai. a Rua Silva Jar-! ch?m, ar�dentes . par� ti;
se grandes, cenas. I Wilma. Sobre a areia da
Venho assistir, acho-me dim .221 ou pelo 'I'elefone i praia em que há visões

nessa obrigação por causa 3149. I . Enquanto o vento e as

de Wilma. Vou muitas vê- - A floresta significa: ondas se erguem em gran
zes à sua campa levar-lhe fonte industrial; solo fer- de tempestade.
flôres. Não sou só- eu. Há til; terreno valorizado; pro- E. giram de noite e levam-
outras pessoas que não a teção de mananciais, defê- te a vida. e
conheceram em vida mas sa contra a erosão; garan- E a tua beleza qUe se tor
vão agora por flôres na tia de abastecimento do ma- nau inútil. Pois que, o mar

sua sepultura porque vêem terial Lenhosa necessarro murmura, mas guarda eter
nesta rapariguinha burgue- ao cónforto, à economia e à namente, o segredo da tua
sa, uma vítima inocente da- sobrevivência do Homem. última Viagem. "

queles que supõem qué tu-
"

.
,

do lhes é permitido. Pobre pequena Wilma; .�",
A fétiàa chagà em que Eu não posso ouvir esta

'o ambicioso e ainda jovem canção, mas também. não
Dr. Muto, meteu as mãos, lhe posso fugir. Tocam-na
continua a superar no cor-

por tôda a parte e cantam
po da nação italiana. Sou- sstas palavras sentimentais
be-se com repulsa, que os

� corrique'iras. Acred'itó
nÜl.is altos funcionários se

;J.ue tenha morrido gente
�om· êste 's'entirp.entalismo
mórbido.... Um caixeiro-yia
jan te italiano disse, antes

1e fechar os olhos para
3empre, que fôra levado à
morte por esta canção.
'Sim, pobre pequena Wil

ma
.

da modesta casa da viá
T�gliamento, ergueste' uma
tempest�de; uma borrasca

que abalou 'o govêmo E'

�evou um ministro a peMr a

sua demissão.

Ceras de Carnanha
Cêl'af:) de carnauba: arenosa, gordurosa - Cêras de

Curieuri Manteiga ,de cacau - Oleç de Côco de. babassu
- Oleo de Caroco de Algodão Comestivel marca "DELI

CAD'O" - Pime�ta ,do Reino preta, sacaria de juta para

colhl'ita, transportes e exportação -:- Telas de Aniagem,
Façam' consultas de preços- sem' compromis._so.

Aceitamos repre§.entações, consignações e ordem de ven

das de mercadorias, principalmente de cereai.s em ge-

ra1.
NORTESUL - Sociedade ,de Repr!!sentações Ltda.

Rua J05.0 Bricola, 46 ,:_ 3.0 s-329 - Cx. Postal 472

End� Telegl�afico - SULENORTE - São Paulo

Avisol
-

Ministério da Agricultura
Serviço de Expansão d� Trigo

, Inspetoria Regional de Santa Catarina
O Chefe da Inspetoria Regional do Serviço de Ex

,pansão de Trigo, em Santa Catarina, avisa aos i�teres-
3ados que acaba de l;einstalar a Sé,de désta Ispetol'la Re

gional, nésta 8apitlll, à rua Tenente Silveira n. 57.

Florianópolis, 19 de Março de 19J57
Wilson Augusto da Costa Schiefler

Chefe &rbst. da IR do SET em SC.

PARA TIP,O DE 'MOTORES,QUALQUER

DESCONTOS ESP�CIAIS· PARA
,

REVENDEDORES

..
/

N6liclas· de
.

Joinville
(Cont. da 6.a pág.)

,
,

Não se ajustou o quadro
alvinegro à realidade; mes

mo quando ainda o placar
de' permanecia sem altera

ção, pois j{J, .se percebia
que.' t caminho estava se

evidencia de um revezo Do

trabalho em prol de um re-

"scoressahi-se a equipe ru

, bra, mesmo apresentando

tamb�� algumas fal'has.
Como a derrota estava

desenhada e dela 'l}ão po�
deria mais" esquivar-se' o

onze alvinegro, alguns de

seus elementos, entre' os'

quais, Ivo, Didí e Helio

passaram a usar jogo Qrus�'
/ '

co; punido mais à rigor pe-

l0. arbitro com a - expulsão
dós dois ultimas, nos ins

tantes finais 4'0 cotejo.

o.UTROS DETALHES DO.
EMBATE,

Local: - Campo
América FC

"

- Data: 16 de março de

1957

'I'rofeu : Tàça
zade" (1° jogo)
- Equipes: ;- AMÉRICA

F C: - Bosse; Mazico e

Antoninho; Ceceu, Beco e
/

Ibraim : Paraguaio, ,Eucli·
des, Gaivota Renê e Ale-

.mao" CAXIAS .F C: - lju
cjni;. Helio _� Ivo; Hoppe.
,Joel e, GleJlson . (LiJ}eu) ;

Filo, Suisso (Maca) (Eras
mD) " Alceu, Didi e Zezinho.
- Juiz: Waldemar

Julio da Slilva, regular.
- Renda: - Cr$ .

a partir de

7 de abri'l

viagens
.

. ..

semanais
à EUROPI

"

no confortável

•
••. e brevemenle

palo moderníssimo

DC·7C "�ven Seos"."

,'1.& classe de luxo

•.• e também
• Classe 'lurís'o.

I'SU.PER$UISSO"

Boa notícia! Agora, ti Swlssclr lhe, oferece mais

lugares no Supersuisso' DC-llB com 2 vôos serncncls
à Europa. E, brevemente, a sua viagem ao Velho
Mundo 'Será no moderníssimo -DC-7C

"Seven Seas" - o mais avançado avião pera

longas distâncias. Reserve, desde já, o seu

lugar e aproveite para conhécer o

Serviço Superior da Swissair olicdo
à tradicional precisão suíça!

.. '-. -

PARTICIPAÇÃO _

CUlrsi'no Ignacio da 'Silva < 'José Maria Y.err�ira

canta uma canção, que não abrindo, para a vitoria ru
se pode suportar. T,emos

bra, Nos tres tentos dos
que ir, embora daqui,' erríi-, . .'

grar ...
" rubros, fOI a propna de

Eu não acredito que is- r alvinegra quem cooperou,
so do filme vá por diante, não se ajustando o ataque
mas a canção é verdad,e·l do Caxias ant� a infalível
Há mais dum ano que esta
se canta e toca par tôda � ,

parte. É uma melodia sen

timental que parece fasci- sultado '-;-mais coordenado,
nar as pessoas. Chama-se
a "Melodia do Destino de
Wilma". Ouve-se no râ
.dio e anda em discos. A
sua música é de anseio, de
silusão e' sofrimento. Diz

<Cont. da 6.a' pág.) Mas, se é o próprio árbí- 'racão. Se êles á 9.uiserem,
.:linda' se fala em. aumentar- tro, por suas falhas irritan- que se imponham pelo mé

lhes a -remuneração. Só tes, quem dá motivo aos -rito, que é muito mai� �on-
porque escuta 'desafôros e apupos? Não, isto '1lão in- vincente.

.

imp�ol?érios da assistência? duz a uma ®elhor remune- Não .endosso os apupos,.

por �ve_zes pesados, de um

ou de outro -assistente.

SWiSSÃIR�
, AMÉRICA DO SUL - EUROPA - ORt�NTI • USA

Marque a sua viagem
S. Paulo: R. Barão de Itapetininga, 242.Tels. '37.4425 e 36·9087 - Tg. �wissalr"

O "SUPERSUISSO"
Agênte� Gerais, CRANSTON WOODHEAD & CO. LTD., em: ,

Curitba_: R. 15 de Novembro, 591.Tel.-4622.C. P. 616.Tg. ::Cranwood::
-Pôrto Alegre: Av. Mauá, 891 . Tels, 4766 e 5493,C. P. 500- Tg. "Cranwood"
Rio Grande: Rua M,j.loriano, 122 - Tels. 420 e, 857 - C. P. 92-Tg. Cranwood

do
parI, do Brasil lôdo$
as 3as. a sábados·"

para a Europa.

R.cord 2096

Acredito que, se um juiz
apitasse, regulal1�ente (não

35.980,00 (fraca
publico numeroso

te)

e

o.linda Aguiar, Silva sou
.

exigente), uma parti
participam aos parentes e pessôas de suas rela- --da, não haveria motivo pa

,ões o contrato de casamento de seus filhos Alda Silva
i! Américo Ferreira.

-
.

Alda e Américo

para um

presen-

Anorma.lidades: _Ex·
e DiM,

- Marcadores:

Noivos
Fpolis., 14-3-57 - Rio de Janeiro, 14-3-57

-- Gai- • ��--�--------------------------
,

vota 1 x 0, aos 32, minutos

do primeiro ·témpo; Renê

2 ,2 ° aos 33 minutos do

tempo' complementar e Gai
vota :3 x 0, àos 44 minutos

da mesma 'etapa:
Jo.EL RETo.RNOU·DE

PORTO ALEGRE

pulsões: de, Helio
Pobl�e Wilma talv,ez ti-

por jogo desleal
i'esses enveredado por um

:::t'minho que julgavas ser

o da felicidade, mas que .te
levou à pel1dição. Sentiste
<) anseio de te elevar além
Jos limites da vida burgue
sa, mas não soubeste diri�
gir os teus passos. Para

.lqüeles a quem isso impor�
ta não passas duma, peque
na pedra do seu xadrez,
mas para os que te ama

ram permanecerás um enig
ma, pobre pequena Wilma.

I (�PLA) ,

FIM {.

O Programa "Hora do D,espertador" da Diário da com,preensão do êrro. Nin
Manhã .. parece que está perdendo um pouco a populari guén'l. quer ser criticado. O
dade. Surge aquele velho ditadó, tudo que é demais abor- "errar é humano" está ser-
rece.

vindo dê escudo às mais
Conforme se- pode obser· , --I/---
/,

Quinta-feira ultima tive o. prazer de ouvir o' pro- gritantes falhas..
var o player Joel que nes- .. -:\

grama Serenta. Gostei im,ensamente. Parabens Aldo, pe- Mas, 'acredIto que essa
tes ultimas dias tem es-

las 'bonitas musicas e ap,resentação. situação tende a melhorar,
tado em cartaz dD futebol

.

\ //_.-- --

_como também, V. S. irá me:"
O Rubim falou-me que vai voltar com Jl programa IhOl-ar, Sr. -Lauro Santos.

,iêle, depois dêste descanso lá .pelo Rio... Não é Ru
bum.. o rapaz até engordou. .. também com esta vi
éUnha até eu.

--/1--
Não sei· qual éra o operador das 5 horas, d'e quinta

feira da Guarujá.
O rapaz fêz tanta confusão. E no fim deu tudo cer-

LO, entrou o Edgard falando. . .

'

-//-
O programa Rosa de' Tangos que é apresentado pe

'a Diário da ,Manhã, no horário noturno, está sendo mui>
t:o ouvi,do 'na clapitaL UJll recado para o Diretor do Pro-.
g'l'uma - O Prefixo está um pouco' chiad'o.

.

-//-
E' muito bom o programa a Discotéca do Ouvinte

apresentado pela Anita Garibaldi Mdas_ as manhãs. Ao
meu ver acho que' as musicas deveriam ser mais sele.
cianarlas.

..

'._ ••••_•••••G� i•••••••••••••••�..........•�."I
.riograndense, p�ra onde se

• ' .cransferirá brevemente; re ..

• • tornou da capital gauchaI
J

-

V
Ii!. •...

-

C
·

Ltd
I para defender, su�s córes,

I O al'flttlO Ie'l ra cx'
.

Ia
'

••1 a�s'se c.lassico. A sua atua-
...

I
�ão no prélio foi de ·fa-to a

: "

.
,

mais destacada dos players
I RUA SANTOS S�RAlVA, 250

.'
alvinegros, justificando a

e-: CASA ESPECIALIZhilA c. P. N. 20 - TEL., 6.2�3 PEÇAS EM GERAL PARA: insistencia ,do futebol rió-
: EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORDI. grandense para a sua aqui-
: FREIOS E ).VIOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET - DODGE. sição. Esta foi a sua des-• SANTA CATARINA . '. • 1: "

ped'ld'a da eqUlpe caXlense,

, : tendo viajado hoje, para

: Porto :Alegre definitiva-
•
•
· '

'
-

iDISTRIBUIDORES ,DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLE'�
· '

/ ,

I '-

:PISTOES
II .

i
I

o d en'contra en-,
--I/-:-- -.

.s,egun o
\ Como é seu, Mascarenhas ,? Não Vll'a mais 'artlstas

tre 'Caxias e América, em de fóra? Todo mês' iria ser :apresenta'cto um, ou será que
disputa pela Taça Amizade, eu estou lenganado.

, -'1/-
,

, Gostei do programa Casinha de Cabôelo da Guarujâ.
O Pessoal trabalha de aeôrdo. Que -puxada, hem! Ciro!.
Mais isso é para quem .pO/de e não para 'quem quer.,

-/1-'-
Bem, amigos por hoj'e vou ficar pQr àqui mesmo.

As novidad,es são poucas.
Ja iI!- esquecendo: ll,n aviso - Esta seção será apre

sentada as 'quintas e aos' dorilingos pell:L coluna' dêste

jOl'llI'J.

mente.

o NOVO. ENCo.NTRO

deverá, ser 'efetuado
próximo dia 3 de abril, em

, pelejà 'noturna, tendo como

local o campo do Caxias
,F C� Havendo necessidade

de um terceiro encontro e,s
te possivelmente se realiza

rá a ·12 de abril em campo
não designado.

Criticas'

no

e- Puxa�8s
.
-

Do o.UVINTE

ra éríticas severas e, no seu

caso, Sr. Lauro Santos�
não estaría agora, dirigin
do-lhe êste bilhete.

Sei que' as críticas, as

justas criticas não são en

::arádas como 'colaboração;
não são recebid,as com

àquele e,spírito elevado de

São os meus votos.

-/_

- Procure instruir-se sô
bre' as ilorestas para pro
tegê-las da mão ignorante
qu'e as déstrói.

,

.�'�';-'
� .. -----------

Fo.RD 1950,

VelIde-se, motor - pin
tura - lataria e� estado

lie nova.
,

'

Tratar a Rua CanseIhei·
.....................

VENDE·SE

Vencia-se um afreguesa
do armazém de secos e mo

IhadQs, situado à rua Ani
ta G:u-ibaldi, 48. Facilita-se,
pagamento. Tratar lia mes

mo local.. com o proprietá
rio. '

�·-·-·-·-ô-·-1sfAÔ-Ô-·-···--
o. mais, antigo diário

Santa Catarina.
Leia .e assh::l,

d�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, 'rroceder quetinada ou 'derrubada de mato sem solicitar,LU1: • • • • • •• . • • • • • • • • • • • • 2.021, t d - . ',.

l' . d' •

Magestic •••••.•..•.•••.• 2.2761 om an cce encla" a nenessarla _. lCença a. auto'rIdade'
Metropol ....•. � .. ;..... 3,14.�: florestal competente, conforme dispõe o Código Flores- @�

..

��������������!!!]���������ga �orta ... " .. ,... .... !.·43429- '.
tal em seus artigos 22 e 23,' respectivamente, estando os IiiííI(@:*;;;aClqu,e ..•.. ..•...••••• .. '

ICentral................... 2,694: nfratores s.ujeitos· a 'penaliqades. D·R.Estrela.................. 1.171
\

.
.

. REFLORESTAMENTOldeal 61511
Et R t'_ I '..:.I d

..

fI ·t· "

ESTREITO. ,s a epar Iça0, pe a reue e Vlv�lros ores aIS, em
Di'Qu _,.... II' tooperação, que mantém nol Estado, dispõe' de mudas e

lemlmt.es de espé!lies florestais e de ornamentação, para
'ornecimento aos ágricult<ll'es em geral, biteressados no

eflorestamento de suas' terras, além de prestar toda
!

Jrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi-
idade da ohtenção de- empr�stimos para reflorestamento
JlO Banco, do Brasil;' éom �jurqs de 7% e ,p'razó de 15 anos.

Os interessados em assuntos' florestais, /' para. a

. )?�en_ç�o de maior�R 'esclarecimentos 'e, req�ererem autOo_1
1'1ZaçaO de licériç.a para quei:tinada e derrubadas de mato, I V dcl�vem diÍ'igi1'-se às Agêncillls Florestais Mu�icipais ou;· en e sedlr�'tar.aeIíte 9: ,esta ,R2partição, situada' à túa Salltos 11' �
Dumollt nO. 6 eI!1 F,loJ,'ianópolis. '

'

1
Telefone: 2.470 -;-- Caixa Postal, 395.

-

Por. motivo de viagem, e prêço de ocasião, u'a
Endereço telegrUico � Agr,isilva Florian6poliB. : quin::t '�de costura, ?e pé, �Iemã� t,narca "Angela".�. C. . ,Ver e tratar a Avelllda RIO Branco, 6/i.

8

ttesidência;
Rúa: General Bíttencourt D

101.
Telefone: 2,693.

. Ortopedia e 'I'raumatologla
Ex-interno por 2 anos do Pavi
lhão Fernandino Simonsen daiSanta Casa de São Paulo.
(Serviço do Prof. Domingos De ..

fine) - Estagiario do Centr-o .Ie'
Ortopedia e Traumatologia e do
'Pronto Socor�o do Hospí+rl da

.

Olí nica de São Paulo.
(Serviço do Prof. Godoy Moreira)
- Médico. do Hospital \ de Cari- m'dade de. Florianópolis.
Deformidades congênitas e ad- Iquiridas - Paralisia Infantil _.

mImOsteomie lite - Traumatismo "-

Fraturas. .

Consultas: Pela- manhã no HOR'

pital de Caridade, das 15 às 17 e
"

30 horas no Consultório.

DR. ANTONI<fGOMES DE
ALl\1ÉIDA

- ADVOt:AD� �

Escritório e Restdência.
Av. Hercilio Luz, 16
TelefQne: 834G.

DR. HÉLIO BERRETA
DR; LAURO DAURA

CLíNICA GE1{AI, ras

Especialista em mo iés'rias de 'R�eiliêl\cia: Avenida Rio' Br..Dc
Senhoras e vias urinárias, co, n. 42.
Cura radical das I infeeçôes Atende <:hamadoa

agudas e cronicas, 'do aperelno 'felefor,e: _.. 11296.
.

geuito-urinário em amboa o� -_ .. -_._-_.-_.

sexos. DR. !. LOBATO
Doenças do aparelho Digestivo FILH{)

e 1I0 si s t ama nervoso.
Doenças do' aparelho rel!lp.l.catór\oHorário; 10% ás 12 e 2% ás fi.

TUBERCULOSEConsultório: .R. T'ira ce ntea, 12
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA

- 1° Andar -- Fone: 324ô.
DOS PULMOES

.

Residê:1cia:
.

R. LI!-cer�a. Cou; Churgia tio 'Iora1
. tmho, 13 (Chácara do Espanha" , . d I F oldaJe Nach"
_ Fone: 3248: • Forma o pe a ac

..

___._________ nal de Medici.ua, Tls\ol."gh.tll e·

DR. HENRIQUE PRISCO 'fisi-octrurgião do 111l8pllal .Ne-

PARAlISO rêu Ramós
"

Curso -do especiaJi:r.al;ão pela
],\1ÉDICO S. N. T. Ex-interno e E�-atl!lis.

Operações �,Doenças de Se 'tente de Cirul'gia do Pruf. Ull'O
nhoras - Clínica de Adultos. GulmaTães (Rio).
Curso de Espaclaltzação n. Cons.: 'Felipe Schmldt, �8 -

Rospit,u,! dos Servidores do E�
<o ne 3801

-tado. Atendo em hora marcada.
(Serviço do Prof, , Mariano d, ke.: __ gUL Esteve. Junil'f

Andrade). JI',...,,,,, j!:illl.
Consultas - Pela manhã no

� _

ilospit ..l de Caridade, DR:": EWÁLDO 8CHAEFER
_\ tarde das 15.;:;� bv. em dian

te no consultório á Rua Nunes Clinica Médica de Adultos
Machado 17 Esquina de Tira- '. e Crianças
dentes. ·Tel. 27'66. NResidência - Uua Preaident- Consultório - Rua u-

Coutinho 44. Tel.: 3120. nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das 16 às 17 horas (exceto
aos sâbados),
Residincia: Rua,:MeTiõ

Alvim, 20 .- Tel. 3865.

CLÍNICA
de

OL::IOS OUVIDO$ � NARI;
oE ��GANTA

. DO .

. mi: GlJERREIRO 1JA
. )4'ONSECA -

.:

Chef� do Serv iço de 'OTORl
:-lO ao Hospital tie Florianópolis

.

Possue a CLINICA . os Al:'ARE
LHOS MAIS MODERNOS Pb.RA
'tRATAMENTO das DOENÇM
da ESPECIALIDADE
Consultas - �3Ia: manhã n(

aOSFITAL
À TARDE - das 2 us 5�

':0 CONSULTóRIO - Rua .QOt'
ILHF."S n". 2
RE;:!D�NCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 'I'el. 2i66.

Consultório: Rua Victor Mei
relles n. 26.
Residência: Av. Mauro Ramos

- 166. - Tele. 2069.

DR. NEWTON·
D'A\'ILA

CIRURGIA GtERAL
Doenç ... s de Senhoraa -" Procto
logia - Eletricidade Médi.:ta •

Concnltõeio: Rua Vitor Meji..
reles n. 28 - 'rele!one' 3307.
Consultas: Das 16 \"1'a.. era

e' diante.
Reaídêncla: Fone, 3.422
Rua: Blumenau D. '11. .

DR. JÚLIO DOIN
'VI.IRA
MÉDICO

�!:;PECIALISTA EM OLHOS
JUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
l'RATAMENTO E OPERAÇOES
'nfta-VerDlel�3 - Nebulizaçio-

.

Ultra-Som o

,'r-atamento de siDusite .eu.

operaçio) .

.\nglo-I'etlnúscvpiâ - Receita d"
Oculos - Model'n6 !>quipament"
:e Oto.Rinolaringologia (íinlc€

.

no Estado.)
Ho rãr io das 9 às 1! hor.. (

ias 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei
ales 22 - Fone 2676.
Icea. - Rua São JÓrK. lO -

i",-ne 24 21.Se Você usa-Óculos'
PARA CORRIGIR A VISÃO

° DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

'mURGIA TREUMÁTOLOGIA
urtopedi<l

CO�'\lultório: João Pinto, 18.
Dan 16 às 17 dlàriamente.
>1enos aos Sábados i
R.es: Bocaiuva 135.

I ·'.F,3D,,!:' - 2.714.
"

;'0',.

':'J; � ,M� ANTONIO HA'l'ISTA

I
"''',''., '. JUNIOR
CLtNICA ESPECIALIZADA m.

CRUNÇAS
Consultap da3 9 ás 11 hora!

PARA HIGIENIZAR OS OLHOS Res e Cons
.
.pudre Mill;uelinho

. lL

O qi.le define uma roupa l1em 'feita--é um comple
xo grande de fâtorés. 'A escolha. dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção; são -alguns dos principais
que intervem uuma roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva-
menté· pelo Magazine Hoepcke.

.

,

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

A T E 'N C 'Ã- b
,

em

Aceitamos encomendas de' PLACAS, ESMALTADA�
côres, para diversos fillS.
'Eúd: DENTAL SANTA APOLONIA

Flonanópolis - Santa Catarina
Rua: Tiradentes, 20

JOALHER-IAS
A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á fua Deodo

rol9, em Flori'anóoolis, fornece" p_ara pronta. entrega, o

:ivro de Registro de Compra e Venda de Joias e objetgs
I'orrelatos, exigido2 pela' Legislação' Tributaria F�deral.
f'reço-: '61'$ 200,00 (Pélo Reerribols'o).

, .

,,-.-----*' ...�---

[xpresso floria"ópois lt�
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABITUOU A SERVIR-SE DA' FROTA .'

AMIGA DO EXPRESSO FLORIAN6POUS PARA O TRA�SPORTE DE
VOSSAS .CAl'tGAS E ENCOMENDAS 'DE RELO HORIZONTE, RIO DE JA
NEIRO, -SÃO PAULO E CURITIBA, INi..iIQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
PAltA O TRANSPORTE DE VOSSAS �AHGAS D� P6RTO. ALEGRE, ON'D�-
mSPõE DE AGÊNCI� MONTADP PAliA BEM VOS SERVIR:

.

ENDEREÇO: Rua C.1menda.dor Azevedo, 64
Fone: 2-37-33 (Atende Riomar)

8.

_.
-

.-�··�·�:�":?��t',;·�';r,�1'i_:::.;r,;)� :;:$i.l
----.___".,

Motor ídeal pará barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
. , .

Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:
/5,5 HP - gasolina

11 HP
35 HP
50 HP
84 HP --_"

.

GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A"
.

Quai�quer tipos para entrega imediata - Completos - - Com
motores DIESEL

'

"PENTA", partida elétrica - radiator -
filtros _.' tanque de oleo e demais pertences: acoplados díre
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 Iongarinas prontos para entrar em funciona-

mento.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

S AI N 'T A C A T A R I N A

M:1\ÇHA�O &''Cia.· S/A Comércio e Agencias
Rua Saldanha Màrinho, 2 _ Enderêço telg: "P -R I M U S7-

.

Cx. Postal,,371-' F'ohe'/3'362"� FLORIANÓPOLIS
!ej-

".

--.._

'Departamento ��.í��,�de'rP,úblicaP'!l a n ,t, õ e 's. d le � a r m á c i, ii. S

80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

132 HP "

" (direita e' esquerda)
" ""

,

Vende-se" ",.,

Uma coleção de seis
guarda-sóis de praia fabri
cados em folha galvanizada
e pintados a óleo, co� ar

ma�ão móvel super-resis
tente e prática. 'I'ratar no

Café Primor ou pelo tele-·
fone nO 3829. As pessoas

que têm casa de praia não
devem perder a oportun ída
de.

Acol-deon
Vende-se um acordeon

Italiano marca "Bolero" .

Ver e tratar com Sebas
-tião Vieii"à no Banco Inca,
ou na Ruá Ruy Barbosa 93.

'Viagem c�m segurança23 - .sábado (tarde) " Sto. Antonio R. Flp. Schmidt, 43
.

'd24 - domingo � Sto;'Antonio R. Flp, Schmidt, 43
.

e rapl ez30 - sábado '(tard'e) " Catartnense Rua Trajano
31 - domingo

, .
•

.Catarinense' Rua Trajano §Q_ '!.O<�COl9'_grrrAVEIS MICRO-ONIBUS'DOO serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias' i lAPIDO SUL-8R .SILI-
---=-

sto. 4nt�nio e N�turna, sit'àla�as às ruas, Felipe Bchmldf

I,
r « - JI IRO"43 e TraJano. .

°

'
, , �Florianópoli. - Ita1af - Joinville _ C ·tib, E ,S T R E I T O I o I o. '. :-�.",_�

• ,:til' _'--';- ;' �
un �

ii,. 17,e 31 - domingo Farmácill DO C,AN,TO R. CeI. p, D,emorol, A�1 ,,",-!y"'li)I_��'if "'O
= ._"..;1.�-.1Ii .�

1.0 e 24 - domin.go " INDIANA' R. 24 de ;Maio, 895'1 gene a. ,n,Dtlll eoaoro ,e.qUInB às
.

Oser.viço· noturno' 's,�rá efetuado pelas Farmácias DO • Rua Tenente;í:Bilvelra
CANTO e INDIAN:A, situadals às ruas Cel. Pedro Demoro!! ...__� .;..__....=-_....:1.627 e 24 de Maio, 895.

.

I -

� p;resentEt tabela não poderá ser altera�a �em pré-:'
.via aJltorização dêste Departamento.

I

.

LlJIZ -OSVÁIlDO d'ACAMPORA

M 1:. S D EI M A R ç 'O"

Inspetor de Farmácia,

-------..;._----.-----+----!I,DR.::' O S N � ,

11 S B 'O A I

., ÇIRll.RGIAp-DE,NTISTA ,

Atende diáriamente no período da manhã e 2.a, 4�a
e 6.a a partir das 18 hor�s. ,

_

.

'.

Consultór.io -;- Rua Vidàl Ramos 19.

• •

"A Soberana" Praça 15 de novembro
t'Ull F'elipe Schmidt

esquina

" ,

}<'iIial "A Soberana" Distritu elo E$treit9 - Canto

OTTO fRIEDMANN
E N S I N A'

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão Nulles Pires 21.
Esqu. Rua HOépke e ·R. çons. Maf!:R

má-
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o TRIANGULO fELIZ
" '

,
(

AGORÃ,VAI DESCANCAR .GRAÇAS

"Não é possivel uma ati
tude qUe não seja de soli
dariedade comi todas as

medidas que visam forta
lecer a luta contra o ex-

,

tremismo".,

Reconheçe, assim, o De

putado pessedista, a amea

ça qUe o extremismo re

presenta para o Brasil.
E acentua a necessidade

de .lutar contra tal ameaça,
que teria. de concretizar-se,
consequências funestas pa-:
ta a pátria.
A seguir, Horacio Lafer

declara :

�'A reação contra os ata

ques ao acôrdo sôbre Fer

nando de Noronha, e outros

que tenham a mesma fina

lidade, e a manutenção de

Premiada uma ,pIa" compromissos assumidos

h '1' pelo Brasil, o ataque aos
nista rasi eira entendimentos com os 'Es-

RIO, 23 (V. A.) - A Em- tados Unidos para.a defesa
baixada do Brasil em Lon- .da civilização ocidental, a

dres comunicou ao Itamara- luta, sob a capa do falso
ti que a pianista brasileira nacionalismo, contra o pro
Maria Clodes Jaguaríbe GO" gresso econômico brasilei
mes de Matos acaba de ser ro ; a reação contra a: dema
escolhida para receber um gogia dos inocentes úteis
dos prêmios que a institui- vão comprovar a efetivação
Çã6 "Harrie Cohen" confere Jas decisões tomadas (pelo
anualmente a jovens pianís- PSD)".
tas de real valor artis.tico. 'Nestas palavras, Hora- f',

Compõe-se
-

êsses prêmios cio Lafer mostra-se per
de' duas'Medalhas de' Prata feitàm:nte _ conscier:te de 'J

'

e duas de Bronze, havendo a que existe, no Brasrl, uma"

nossa patrícía recebido uma conspiração organizada con-Ide Bronze. era os interêsses ríacio-
A jovem 'pianista brasí- nais.'

.',

, Uma casa
Ieira, beréeficiada, de um De resto esta conspira, "

-

construída de alv
subsidio da Divisão Cultu- - -' .

t' ,

, '- ,çaQ nao exis e apepas no bôa ag'ua, luz e!'
ral do Itamarat,i, encontra-] B '1

.

t t drasr : exis e em o os oSe meras arvôres fru
se na Iriglgterrá' aperfeíçoan países onde milita,' aberta
do os seus estudes., ou subterraneamente, o Par- ,bom cafezal em franca pro-.

+ído Comunista. _

� dução, situada em Panta..

ITal, lado da Trindade, alémÉ verdade que o Partido do Clube I Trindadense mãis
,Comunista perdeu um pou-'
�o d'e fôrça durante 1956.
Tal perda de fôrça, e de

substância, foi uma conse

qu-ênc_ia' dir'eta dl't d-es�es-

,
.

( O N F E R EN ( I A M: NAS S E R E
.

'
,

HAMMARSKJOLD

/ �'

TRANPORTES At'REOS CATARIN�NSE S/A

.

I forço para encontrar uma

CAIRO, '23 (U.·P.-) - O formula que evite nova

secrd:ário geral das Nações guerra.arabe-ísraelense. Es
Un\das� Dag Hammarskjold, se trabalho não s�rá inter
e, o presidêúte Nasser- do rompido no mesmo durante
Egito tsnc ionam conferen- 'o almoço, que os dois esta
ciar durante todo dia d'e ho- distas tomarão juntos" para
je, prosseguindo em seu es- I continuar descutindo.

,
Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado -

pelos expecíalistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possível obter uma
roupa pel'�eita e que veste bem.

,

Pelo Crediário do Magazine Hoepeke, pode� ser

adquírfdascom exclusividade nesta cidade estas afa-
madas roupas. _

'

'

DE

MÉDICO ATÔMICO -NO BRASIL ,

TA-C
.. RIO, 23 (V.A.) - A afir-',mação .ãe qqe, pelo tipo da r

cidade, pela densid'}de da: - "A cirurgia plástica tem
pl(púlação e pelo material operado milagres na. recupe
utilizado na construção das � ração de feridos i,ixternos,
casas já é possível aos 'Jien-! não só fisicamente como _

tistas prever, no caso de, um' tambem moralmente" - a

ataque atômico, o número de crescsntou o professor Ar
mortos e até mesmo os ti' [ thur J. Barsky, que é tam
pos de lesões nos ferid,os, i bém chefe do Serviço de Oi
foi feita ontem à imprensa rurgía Plástica da. Mount

Ipelo médico norte-america-' Sinay Hospital, da N01:a
no Artur J. Barsky, 'do UIJS- � York, e professor- do Albert i
pita.l do Monte Sinai, de No- ' Einstein College of Mediei-
va Yo-r'k. ' I ne, da' mesma cidade.

-

Declarou tambem ') pro I Um' dos mais conhecidos
fessor Barsky, que amanhã especíalístas no mundo, o

viajará para São Pc1Ul0, df professor Barsky se encan
onde seguirá para Lima" a- tra no Rio há varies dia's
pós haver rralizado .na is de tendo pronunciado confe
150 oparações plásticas em rêricía _no Colégín Brasllel- I
,25 Japoneses vittrnas da 1'0 de Círurgtôes, na Casa de
bomba norta-amerteana ati- Saúde São Miguel � na Fa
rada em .Hiroshin13., durante culdade Nacional de Medici-
a última guerra. na.

MILAGRES OPERADOS

OPORTUNfOA'OE INtoitA NO BRASIl.
'o'

Inlo,moçõ�s :no

'I

FÉRIAS

PorAL NETO
Como tu sabes, eu não

tenho partido político.
Por isso sinto-me à von

tade para elogiar as pala
vras do Sr. Horacio Lafer
sôbre o extremismo' e o fal-
so nacionalismo,

'

Em declaração ao ves

pertino O GLOBO, Hora
cio, Lafer - ex-Ministro da
Fazenda e Deputado pelo
PSD - disse, textualmen
te:

. ,

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

10 Fica rescindido o contrato qUe dá' exclusividade
para fotografias / nas festividades do Clube ao
Sr. Allan Torres.

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

2.) De cada festividade fornecer, gratuitamente, ao
Clube, escolhidas pela Diretoria, três _fotógra-
fias.

-

b) .Exígência da apresentação do cartão ingresso
fornecido pela 'Secretária ..

-

c)' So-licitação de exclusividade por escrito.
d) Ingresso sem direito ª acompanhante.
e) Os fotografos, em hipotese alguma poderão to-

mar parte .na festividade.
...

Vieira da' Rôsa

RESOLUÇÃO 4/57
O Conselho da Diretoria, reunido em

siderando o pedido de muitos associados,
RESOLVE

18/3/57, con-

.
EDITAL DE (ONVO(A�ÃO

,

De crdern do sr. Presidente, convoco os srs. sócios
ela "S. C. TENENTES DO DIABO", a comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, que será reahzada no dia
7 de abril dêste ano, às 9 -horas, no Galpão da Sociedade
afim de elegerem a Diretoria que regerá os destinos da
Sociedade no período de 1957 a 1958.'

Menotti D. Digiacomo
Secretario Geral

------------,-'------------'

P·,- VISO
Vende-se uma casa, sita à rua Dom�.Jaime Câmara

nO 19.
'rratar com o sr. Enio Selva Gentil no ."Banco Inco".

NICOLAU TEIXEIRA - novo Agente da Sadia

Transportes Aé,reos S.' A.

Assumindo �s funções de
-

Agente 'da "Sadia
Transportes Aéreos S. A., o Sr. Nicoláu Teixeira, co

munica- aos' seus amig-os e passageiros, que a Agên
cia foi tr�nsferida da .rua Saldanha Marinho Para

"Rua F:elipe Schmi-dt 2, onde co'ntinuará a servi-los.

I

tanilização e da agressão
moscovita contra. o povo

húngaro.
Especialmente nos' paí

ses mais adiantados - co-

mo França por exemplo -

o 'Partido Comunista so

freu, com os fatos citados;
golpe que por pouco não O

pôs fora de combate.
Mas não nos devemos

i-ludir: a víbora vermelha

não está morta�
No Brasil, - infelizmente,

a víbora vermelha não está
nem mesmo mortalmente
Ier ida.

"

Infiltrado por todos os

lados, o Partido Comunista
luta ativamente

�

contra os
.interqsses do Brasil, em

defesa dos interesses da
Rússia Soviética.

O falso nacionalismo a

que se refe�'e Ho'racio La
fel' é um dos produtos da

pregação vermelha.
•
Tratam os/comunistas de

usar o natural patriotismo'
do brasileiro 'para desviá
lo em benefício da causa

CASA

Vende-se uma boa casa,
sita à rua Matos Arêas, n.
511, no E§!treito, a tratàr
com o' sr. Aristides Borba,
em Bigilaçú.

moscovita.
Por isso devemos apoiar.

sem destínção de partido
pol itico., a atitude de ho

JH'ens como Horacio Lafer,
que não hesita em vir a pú
blico denunciar os traído-

·1 S í f i I is
Ataca todo o orlul••o t

EM SIFILIS OU REUMA.j
TISMO DA MESM.A 0&1. � .

� GEM!' t'�;
USE Ó PUPULAR PREPA· ;'

� <, " .
RADO 'j'

1§I�&iI!&ilA
l Aprovado pelo D. N. s: P., éoino auxiliar DO' -�
, tratamento dI' Sifilis e ReumatisID.o da mesma'·

origem.
'

_-

Inofensivo ao organismo, agradbel como-.H. •

cor•

res e aqueles que preten
dem atrelar o Brasil ao

carro do comunismo e' da
escravidão. '

ALCIDES A6RI;:u
.ADyOGAOO .'.��>'�,"i', ..,

REQUER CONT�AÀ.�'*f::
FA Z ENDA PÚBLlêÂ

-
'

',Caixa Postal 2�,6'.-'
fLO!lI�NÓPOL1�:� SMITA cÀ'rAJuilAl.
... ',-

';�' .�

ou menos 100. metros. Fren-'
te para o local onde será
construida a futura cida
de Universitária. ótimo em

prego de capital. Ver e tra
tar no local com Da Beatriz
ou com o sr. Manuel Pe
dl'O dos Reis,' nesta cidade.
�,-.Jt-...-..-..�_>«<J

Vende-se
-,

"Uma sala de :�antar um

qu�rto de casal -

e 'um .!e

'solteiro. Tratar na rua

Hermann Blumenau 17, das

!) às 11, horàs .

......_-..u_·_...-......;._·.-_·..._..·.w�
EMPREGADA

Precisa-se de uma bôa
empregada só para cosi

nhar. Tratar à rua Salda
nha Marinho, 127. Paga-se
muito bem.

..............................�..

Meu encontro' 'com' Heten Kelllf

de auto comp'ai--xãó.
uma �e�J ela fôt\.a

por ,Katharine Cornell diferente, público estranho, le,r ,e sua acompanhante, PoI
atriz teatral norte-ameiJ.'ica- ilara-das rápidas, arruma- 'IY -Thonlpson. As dl!_as vol-

na ,;ões' e desarrumações de tavam de uma longa e can-

_. "naJlas, quartos de hoit-eL sativa viagem pejo ü"r�ente.
Nunca esquecerei meu 3entia-me cançada e lam'en- Mas, não mostrav�m sinais

primeiro encontro com He- cava a vida que leVava. de cansaço no· tosto de H.

,len Kel,le-r, encontro que Ql�an,do saimos pa-ra j;m- Keller, nem' sentimento .al-
mudou, pOr completo, minha
maneira de enc�rar a vid�.
Foi nos primeiros de Junho

,

de 1934. Estava terminando
,

uma "tournée" dé oito ínê
ses por tO'M o Ipaís, na ·qual
eu. representava il3eteilta' e

sete, cidades. dos Estados Jornais e' revistas, Aquela do�me mais humaná e com,.

Unidos -u� �epe�t{)J;.io de
'

m'ul�er, desd'e a infância �ra pre�nsiva. Bastava l�mbrár-
. três' peças: "The Barret� of cega e surda: Mesmo sem ,me -de um provérbio hindu

'Wimpol� Street'(; "CarÍdida'" êstes sentid�s essenciais que ela gostava ,de ,rE�petlr,
e "R,o.lneo and Juliet". friunfára 'e se tornara' uma para Ilogo recobrar ânimo

Viajava de B'oston para -inspiração e um símbolo pa- nos momentos mais difíceis:
I

'
•

Nova Iorque, por trem, pa- ra �'nilhões. de pessoas �m "Eu' chorava, porque não ti-

ra dar o último es.petá�ulo todo o mimdo. nha sapatos, até qué vi um

em Brook,li�. A rotina -da via " Uma d,e minhas amig.a,s homem que nãe ,tinha o

gem fora'_estafante: comida apresentou-me � Helen Kel- 'pés".

Ear, cl;uzamos com dua� se- gu�
ilhoras. O rosto de uma de- Mai,s'

,las era ilpminad-o por um util.

sorriso fóra do comum., ,Aquela nOi,te, representei
'Aquela ê Helen Keller", com novo ânimo. Desde ês

me disseram. Eu já à reco- se ,à-ia; Helen Keller enri
nhece�'a pelas fàtografias dg_ queceu minha vida" tornan-
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S, '<.iA

1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTAÇÕES SUAVES PARA"

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR-DE

mensais
•

MODELO STANDARD 7,4 pés

* 4MODElOSf

* 4 P'REÇOS
* 1 ,GARANTIAS �E 'UMA SÓ•

;, QUALIDADE

ADQUIRA A SUA -I
MODj<;LO DE LUXO 9;5, pés

'7""-r� '_ -1'�- --,-� "";

.1_t�OI••4i_
EDIFICIO IPASE

MODELO MASTER 7,9 pés

PERGUNTE A ,QUEM TEM UMA

E Cam,panha de
E. Flo'restal

, , -

-D�cisiyo ,o apôio dos, E�lados Unidos
à ONU

Sindicato' àos ODe.rá'rlOI,,'davais
, Carpinteiros Navais' do:lstado

'de Saptá Gatalin'a
,

Nações Unidas, Nova Ior

que, 23 (U. P.) - Alto fun
cionário das Nações Unidas
declarou que "não há a me

n
• ida de 'que as Na

as evitaram a 3,a

forços, nos quais emprega
1 maior parte de seu tempo,
rara solucionar as pendên- 'Durante o mês de fsverei-

, Fundado em 2-1"-1954 -

.ias entre o Egito e Israe}. d Acôrdo Floresc: "". Filiado à Federação Nacional dos' Trabalhadores em
ro passa o, o -

"O papel das Nações Uni- Transportes Marítimos e Fluviais tal com o 'Estado de San-
las - disse Cordiner - é

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Santa Catarina empreendeu
indispensável.

.

O papel que I _ Faço saber aos que o presente virem ou dêla-tí- ta Càtarina empreendeu
os

h Estudofs yndld?s.,desemTP�e-l verem conhecimento que" no dia 31 de março de 1957' sua esfera de ação: e que
nes, secretárjo executivo 1 aram OI ecrsrvo ao, h S' seguem abaixo :,

..
,

.

E'! as 9,00 oras na ede Provisória a Rua Pedro Soares N0 ;:;
,

'

do sr. Dag Hammarkjold, declsIvUO, ?due graçOaNsUaos ods- 15 serão realizadas neste Sindicato- as eleições para a es-
Entendimento com o sr,

disse numa reunião\ de 200 tad�, m os, a
. �

p e colha do Delegado-Eleitor desta entidade que' oportuna- Secretário de Educação e

jornalistas da Assembléia ter exIt� em �ua mrssao,
mente participará da eleição para o Conselho Fiscal do Cultura na articulação de

Nacional de Imprensa que Por Iim, disse: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos fi- medidas para o desenvolvi-
Israel, Grã-Bretanha e Fran

"A N
� U' id f

cando aberto o prazo de oito (8) dias consecutivos, a mente da Campanha de Edu-
ca "decidiram tomar oca- s açoes m as oram

t d dí 't' d t d la bli
_

dê t cação Florestal em Santa.l
m' inho mais difícil, num mo-

�,

d -f I I
con ar o la seguin e a a a na ;pu icaçao es e

e Stao
am �a

- e a o col,mho EDITAL, para INSCRIÇÃO dos candidatos na Secreta- Catarina.
mento em que as Nações nor e-americano - a me OI'. I • d' �

d di
'

, //
,� d ,"; na,

'

e acor o com o ' ísposto no art. 5°, § 1° da Porta-
- -

Unidas estavam "perto, mui mversaÜ; que o miUn.o ja ria nO DNPS _ 3.948, de fevereiro de 1957. Foi submeti?a à, conside-

t.o perto, de solucIOnar, a- f�z. Ob�I�emos ne,st,a mver- i _ A inscrição dos candidatos 'será requerida ao l'�ção do sr, DIretor. d:o �e�-
crrse de Suez. sao melhores �Ivl,,endos, Presidente dêste Sindicato, 'em petição nos têrmos do VIÇO Florestaâ do Ministério

,�crescentou que o, secre: I
que os que se ob�e.m em qual; modêlo aprovado pela cita,da portaria e que se encontra da Agricu�tur� o programa

�al'lo-geral da ONU esta, quer outra espécie de fun- (à disposição dos interessados na Secretaria 'desta eTIti-1
de Educação Florestal a ser

agora realizando, grandes es I dos públicos. ' I aade, firmada pesoalmente pelo candidato e entregue em desenvolvido no Estado, em

I tres (3) vias contra recibo devendo 'ser instruida com os
- articulação com as Secreta-

seguintes' documentos:
'

, ,rias de Agricultura e Edu-

a) declaração do próprio punho, com letra e firma cação e Cultura.

reconheéida por tabelião, de que não incorre em
_//_qualquer das causas _legais de ínegilíbilldade; O "A

� d FI t I" a1;
.previstas no TíTULO V da Consolidação (las,.'. cor o ores a p -

L
"

d T b Ih
. bClPOU da Semana Ruralís-

eIS o ra a o.
1'.:J I 'S

'

d
!:) prova de ser segurado do Instituto, em se tra-" ta rea Iza:"a peAo �r;IIço de,

d
' 'Informaçoes grtco as ' o

tau o de empregado.' ou "prova de estar quite , ,

,

'
" 1 Mlnístério da Agricultura

com o Instituto a que esteja vinculado", em se. ,

I
tratando de trabalhador autônomo, I em !arag�a Id'O Su , Indaial

c) no ato da apresentação da petição o. candidato e RIO do u.

d d
'

ibi t't I d I it de uuíta
� Foram encomen a as a

eXI Ira o I' u o ' e e ei 01' e prova e qUI çao A' C
'

d
com às obrigações militares, às quais, logo Empresa ere�

t ruz�dI�O dO,

f id 'd I
�

t it Sul S A por In erme 10 la
apos con err as com as aec araçoes coas an es

"

': '

'�f. t
da petição, 'serão restituídas ao. interessado, Secr�tarI� de Vlaçao,

, ? ?-
Florianópolis, 21 de março. de 1957." grajlI�s aereas, do mUlllClplO

,

Alvaro Máximo de Olh�eira de Sao Joaq,Ulm_ para estu-

Presidente do da local�zaçao de um

Parque NaCIOnal.

o habito não taz o monge, mas o custume no.

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

'

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura-

.bilídade e caimento perfeito e corte elegante.'
'

O, Magazine Hoepeke vende pelo Crediário es

tas ótimas roupas.

..............................�••••••••o•••

<,No Cenáculo)

Cema Biblia naMão

-//-
Pela rêde de Postos Flo

restais, no mês de feverei
ro foram produzida's .. , ...

47,533 mudâs e forneddas
56.784 mudas de espéc�
f'lorestais,

,

-//- .

" ,Nos 3 'Distritos Florestais
em funcionamento, durante
o' mês de fevereiro, foram

feitos 'pela Polícia Flores

'tal- 57 d.iligências, 71 inti

mações, 5 embargos, 1 apre

en'são, 110 requerimentos
pará derrubada e 111 para

queimada,
-//-

O "Acôrdo Floresta.!'; dis
põe, para distribuição a' pro
fessoras, do folheto "Vamos

falar das A'rvores", da au

toria .de Suavita Martino.
Os pedidos devem ser diri

gido's ao Executor do Acôr

do, por carta, ao encj..ereço
da Caixa Postal n,o 395 -

Florianópolis.

T,ÊRÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO
'Eis (iHe eu ,estou convosco todos os Idias até à con

---

sumação dos séculos. (Mat. 28:20). Ler Salmos 39.
AS CRIANÇAS muitas vêzes ficam intrigadas por

que não vêem a Deus. Müitos de nós podem ainda lem
brar-se' do tempo em que ,olhávamos para ,o céu pro-,
curando encontrar Deus entre as nuve,ns.

Mas não é assim que chegamos a conhecê-lo. Não,
Uma "sapatilha ,de �alet" / preta no trajeto -"Rua

podemos ver o vento que derl'tlba as árvores e varre as:
Nerêu Ramos _ Rua Duriva'l Melquiades _ Rua Vis

on,das do oceano, Não vemos as fôrças misteriosas que conde de Ouro Preto e Praça 15 lado da Tetefônica.
traum para dentro dos nossos lares vozes de outrüs con-

Pede-se a quem encontrou entregar' nesta Redação que
tinentes, Contudo, o vento e: as vozes são reais para nós

será gratificado.
'

'

como as coisas que vemos,

As coisas espirituais se' discernem espiritualmente, SOCIEDADE CARNAVALESCA TENENTES ,DO
Podemos conhecer a Deus tão certamente como se o DIABO

contemplássemos com' os olhos da carne, mas para isto NOTA OFICIAL
temos que "praticar a presença de Deus". A Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo, tem

Um guri e seu pai estavam dormindo no mesmo o prazer de comunicar ao povo em geral e especialmefi'te
quarto. A criança não poc;lia dormir pois tinha mêdO,! aos operários, que em reunião realizada ontem, ficou
Até que enfim pe.rg�mtou: "P�?ai, o sr. está �í-". O p�i de�i�erado .que o Prést�to ,car�avalesco des,ta soc3eda?e,
respondeu-lhe: "SIm, meu fIlho", Agora:, SIm, podIa I

salra no dIa 1.0 de maw a 110Ite, Esta dehberaçao VIsa

dormir. Quando sabemos qUe Deus está perto e que -Ele homenagear a honrada classe dos trabalhadores de San-
nos ama e nós o amamos, então tudo está bem, I ta Catarina, qu� tem contribuido imensamente n!t' con-

O R A ç Ã O :fecção dos nossos carros ,carnavalescos, '

Graças te da�os, ó Deus, porque podemos con�ece�-I Florianópolis, 18 de màr�o de 1957,
'te como nosso PaI. Tu nos asseguras do teu amor mfah- EURICO HOSTERNO

.. vel e da tua miszr!::<'írdia infinita, Que nossos olhos sê- Presidente -

jam abertos hoje para veTmos tua glória nos céus e na

'terlra. Que 1l0SSllS almas sejam ilum\int1às para con

templarem tua glória em Cristo J.esus, nosso Senhor.
Em seu nome oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

---�----- ---------

PERDEU-SE

Jesus disse: "Quem me' vê a mim, vê o Pai",
RICHARD PYKE (Inghiterra) Favor

PERDEU-SE
Gratificâ-se a quem encontrou uma Cart�ira NaCIO

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

Voce sabia ....que

-= �M�;::;
PARLAMENro

� BRITÂNICO RESOLVEU aVE

sé CONseRVASSE: UM I2EE_BOCADOI:? cTUNTO
')l PONTE DA TÔRRE, ENTAO REC€/11 COIVS'-
T/2UIDA, PARA SOCORRER OS ,BARCOS QUê'

'CONTRA ELA Sá CIIOCASSEM. OREBO
CAVOI< COM AS CALDEIRAS ACE,5AG E ulJfA

T/2/PIJLAÇAO DE 6110A1E!VS,AL/ FICaiD(/_,
-I2ANTC '5/i ANOS iJIA E NOITé, NU/lICA R€CE

eeo UM PEDIDO l)E SOCORRO.ATB UOJé,
MA5 CONTINUA- ESPElZANDO••,. ""'t, F'OJ.A

�--.==----=�--�.�
,-

Funcionárias�moçãs
Precisa-se de dt.as moças que tenham regular ins

trução e alguma nrática de serviços de escritório para
o� cargü� de:

.

1. - Correntirtn
... - Caixa
Paga-se bom r rdenado,
Tratar díãríamente, durante o horário comercial, à

Rua Pe�ipe Schmlot, 54
...�...............�..-....._,....- ••••••••_.._.....- ..t1••-.-............,

'Empreg'o
"IV!OÇ �S E RAPAZES"

�ECEL-iSITAlVLSR PARA AUXILIAR DE. "ESCRI
TóRIO COM PRÁr�CA, CURSO GINASIAL, E DATI
LOGRAFIA. CARrAS DO PRóPRIO PUNHO PARA
CAIXA POSTAL, 2? FLORIANÓPOLIS, EXIGE-SE RE
FERÊNCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00,

Na escolha, dos tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecaveJ, moderno e distinto e na garantia
de tim Pll'oduto bem acabado, está a base da excelen
cia das roupas bem feitas Imperial Extra.

O Magazine Hoepcke é exclusivo distribuidor
em nossa cidade !leste famoso produto.

.

Vende-se
Vende-se com facilidade de, pagamento, uma

casa com 8 peças situada a,Rua Dom Jaime Camara.
InfOlmações com sr. Enio Selva Gentil no Banco Inco.

R E P R E-S E N T A N T E
Firma importa�bra de ferragens e ferramentas em

São Paulo, procura representánte; à base de comissão,
l·ara organizar suas vendas em FLORIANO'POLIS. Exi
ge-se conhecimento:> do ramo e bons contactos com a fre
guesia, Respostas lJilra Caixa Postal, 7,384, indicando
fontes de referências, se possível em São Paulo,

'
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A �onrosB Visitá �o pr8si�enJe �o I.A.P.8.[. a Santa Catarina

vd :;.1.8. Dr. Luiz Goniaga Paiva Muniz, Presi-dente do ,IPASE
es-.''::U.l,; Léo Alberto Ramos Cruz, De1t?)gado do IP ASE; dr.

Assistente técnico do Presidente

(Cont. da última pag.)
de amparo às finalidades do

Recebido nesta Capital'
com as mais francas mani
festações de simpatia e de
apreço, o dr. Luiz Gonzaga
Paiva Muniz foi alvo de ho

menagens excepcionais, por
parte do Delegado dr. Leo
Alberto Ramos Cruz e dire
tores, chefes de serviço e

funcionários do IPASE,
neste Estado.
Foi-lhe oferecido um jan

tar de cordialidade, 'no
"Rancho da Ilha", tendo
comparecido a êsse ágape,
além dos hornenageantes,
senhor e exma. senhora Léo
Ramos Cruz, os srs. dr. Acá- I

cio Santiago" Presldente da
Comissã�e&Hti.v-a--d&eP.'VB,,-�
Syrth Nocolléli. Delegado
do IÁPG e .degniseima '

es

pôsa, dr. Rodolfo Vital'
Tietzmann, Delegado do

IAPI, sr. Mário Garcia, Ins
petor de Seguros e exma.

senhora, dr. Newton A'vila,
Chefe do Serviço Médico da

Delegacia e exma. senhora,
dr. Celso Ramos Filho, Che
fe do Serviço 'de Engenha
ria e exma. espôsa, sr. Sál
vio Gonzaga e exma. senho
ra, além de muitas outras

pessôas cujos nomes não -foi

possível anotar.
'

Em palestra com a nossa

reportagem, o dr. Luiz Gon

zaga Paiva Munis declarou

que a finalidade de sua

viagem ao Sul do País :foi
percorrer os Estados de

São Paulo, Paraná, Santa
-Catar in a e Rio Grande do
Sul 'para; tomar conhecimen-
tu.da situação das respecti
vas delegacias, supr indo-as
do que lhes fôsse impres-

cindí vel a melhoria dos ser

viços.
Acrescentou o inlustre

visitante que está satisfei-
-to com a boa compreensão
de que goza não só Íl�s Es
tados que já visitou, mas

especialmente em Santa Ca
tarina, o IPASE, que con

cretiza alto ideal do ines
quecível Presidente Vargas.
Teve palavras de louvor à '

atuação honesta, e eficiente
do dr. Leo Alberto Ramos
Cruz, digno, Delegado do
LPASE em o nosso Estado.
Justo será' que, nesta re

portagem frisemos ao dr.',
Leo Alberto Ramos Cruz,
digno - Delegado do IPASE
em Santa Catarina, as re-

..

feí'ê'riCià's "-"nem ""meJ:�cidas-
que, li! seu respeito, nos for
mulou o dr. Luiz Gonzaga
Paiva Munis, o qual salien
tou o fato de haver aquêle
seu atual Delegado sido já
dístlnguido com várias co

missões de destaque no ex

terior,' tendo-as exercido
com brilhantismo durante
longo estágio no Itamara
ti.

!
1

r

A ,atu�ção do IPASE no

Brasil
/

Os ambulatórios da Capi
tal da República atende-e
ram a mais de 200 mil ser
vidores e suas famílias.,
Pôs to em funcionamento um

moderno' hospital com 120
leitos no nordeste enquan
to nO,ISE outros 120 'se en
con.tram sendo instalados.
_ Inaugurado em Corrêas
um novo pavilhão com 100
léitos para, internação de

servidores atacados de tu-

de sua exma,
da Silva,

berculose. - Firmam-se em

todos os Estados convênios
para o combate ao Câncer
- Quase um milhão de cru

;;eil'os para a Casa Própria
do Servidor. ..

e no Paraná e novo pavi-Ilhão com t'OO leitos no Sa
natório Alcides Carneiro,
erp Corrêas. O Hospital Re
gional de Campina Grande,
na Par-aíba, com 120 leitos,
foi pôsto em funcionamento
completamente; remodelado -

e reequipado. No Hospital I
dos Servidores do Estado
foram iniciadas obras para
à instalação de 120 novos'
leitos...60 dos quais 'destina
dos à pediatria. Na Bahia e

Rio Grande do Norte fo
ram postas em concorrên
cia '120 casas para venda
ao-s servidores públicos na-

queles Estados. IA uma pergunta nossa

côbre as suas convíeções po- \liticas, o dr. Paiva Muniz

acentuou, sem hesitação,
que pertence aos quadros
do PTB e que,: empregando
todos os seus esforçor a

serviço dessa grande agre
miação partidâria, está cer

to de .que rende culto a. me

mória do seu Inolvidável

fundador,' o Presidente Ge
túlio Vargas, cujos princí
p i os doutrinários traçaram
rumos ao PTB.
Finalmente, anunciou o

nobre Presidente do IPASE
que o prédio em que fun
ciona hoje a Delegacia,
nesta Capital, será acresci-
da .de mais cinco andares,
pata completar dez, que 'se

rão necessários à instaâação
de novos setores de' servi-

'o1Js

Iatório Dentário, Cirurgia,
,Serviços Médicos, etc.

Também nos declarou
S"S. que estão sendo feitos
estudos preliminares para,
qUe se amp.liem ôs esprés
timos simples e imobiliários,
a fim de atender é justa
aspiração dos segurados.

Agn-adecemos 'a maneira

cativante corno a nossa re-.

'portagem foi recebida e as

informações que o dr. Luiz·
G. Paiva Muniz gentilmen
te nos prestou, para que as

divulgássemos convenien-

temente. Ao honrado 'Pre
siden te do IPASE deseja
mos feliz viagem e comple
to êxito na sua alta mis-.

-nqurv o spmb so arquo 05

Finanças equilibradas

O exercício financeiro
que ora finda, assinalou
para o IPASE resultados
satisfatórios não obstante a

despesa tenha crescido em

proporções correspondentes
ao vulto dos recursos ar

recadados. Tôdas as pre
v�soes para 56 foram 'úl
trapassadas, tendo-se como

base um orçamento cuja re

ceita estimada era de pou
-co- mais -de' 2- bil-h-fu!s� (WO
milhões de cruzeiros e a

despesa calculada em ....

2.475 milhões.
Se por um. lado a arreca

dação do seguro social e de
outras fontes foi realmen
te a maior até agora regis
trada os compromissos dela
decorrentes exigrram da

Administração muita caute
la e uma inversão que era

de esperar, em vista do au

mento de vencimentos con-
, cedidos pelo Govêrno aOs

servidores públicos fede
rais e autárquicos.
A execução orçamentá

ria se processou regular
mente dando a Administra
ção d� Instituto continuida
de a tôdas aê obras em exe

cução, tanto no 'Distrito
Federal, como nos Estados,
num total de 891 aparta
mentos e 26 casas, como

realização foram inaugu
rados conjuntos residen
ciais no Rio Grande do Sul

Dr. Luiz Gonzaga Muniz, Presidente do IPASE; Sr. Léo Alberto Ramos Cruz, D
SE; dr. Rodolfo Vitor, Delegado do IAPI, Sr. Syrth N icolléli, Delegado do IPA
rique Leite,'Contador do IPASE e dr. Newton d'Avila, Chefe do Serviço Médi

, 'oTetecrcÍ-()"- ao ilustre visitante -

-

Aspecto do Jántal' no "Rancho da Ilha�' em homenagem ao dr. Lui:;; Gonzaga ,Paiva Muniz

., 1

I'
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•
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� ... _.
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Por AL NETO
A Europa .Ocidental vem

enfrentando uma séria crlse
de enecgia e combustivel.
Esta crise resulta do pró

prio progresso europeu.
Com a expansão econômi

CH, baseada no aumento (h
1 '

I nlação e, principalmen
te, 'no incremento da indus
Lrial ização, o consumo de
energia e combustivel tem
aumentado consistentemen
te.

Mais de 25 par cento do
petróleo e do carvão que a

Europa consome tem que
ser importado.
E o pior é que as condí-.

ções de importação são difí
ceis.

O petróleo tem de ser im
portado do Oriente Médio,
onde a paixão nacionalista
e a instabilidade política
criaram condições de extre
ma insegurança.

O carvão tem de ser im
portado dos Estados Unidos,
o que significa pagamento

I''em dolares.
Recentemente, um econo

mista norte-americano pre-
, disse que, sem energiã atô

mdca, a Europa Ocidental
teria de importar, dentro de
uma geração, mais de um

terço do combustivel de que
necéssita.

-

Nestas con-dições, os es

ta.diatas europeus viam-se
, face a face com a, possibili
dade que a crescente crise
de energia e combustivel
pudesse degenerar em tra

gédia econômica e social.
Mas os Estados Unidos

apontaram a solução para o

problema: a energia atômi-

ca.

Há dois anos, os estadis
tas de seis nações européias
se reuniram em Messina, na
ltalia, para estudar projeto

- atômico.

Aqueles estadistas repre
sentavam os mesmos sócios
que se haviam unido com

êxito na Comunidade Euro
péia do Carvão e do Aço: a

França, a Alemanha Ocíden
tal, .a Italia, a Belgica, a

Holanda e o Luxemburgo.
No passado mês de janei-

1'0, esses seis países conclui
ram as conversações Inicia-
das em Messina.

'

E apresentaram projetos
para a criação da, Comuni
dade Atômica Européia, já
conhecida como "Eurato-

mo".-
Tal projeto" f�i agora

aprovado em Bruxelas, jun
to com a união alfan degâ-.
ria a quem -me referí em

come.ntário anterior.
Como a Comunidade Eu

ropéia do Carvão e do Aço,
o Euratomo terá um corpo
executivo, :il,Ue será a Comis
são Atômica da Europa.

O Euratomo terá" igual
mente, uma Assembléia, que
será composta de represen
tantes indicados pelos par
lamentos das seis nações
participantes.
E terá, �inalmente; um

Conselho de Ministros, tam
bém representando os seis
govêrnos, ,

As despezas de pesquizas
e experiências serão atendi
das por um orçamento es

pecial, a ser preparado com

con.a-ibulcões d·ej todos os

países participantes.
Segundo os planos, o Eu

ratomo estará produzindo,
em 1963, três milhões de
kilowats atômicos. E em ..

1967; quinze milhões de ki
lowats.

Os Estados Unidos deram.
a conhecer um comunicado
oficial, em que, prometem
cooperar para o êxito do
Euratorno.

.......,....·�......,..�.......,,_-.....w.......�

Notas �e cimena
Gottfrted Reinhadt Dírf- tímos documentários realiza

g'irá para a Colúmbia Píctu dos nos Estados Unidos são,
res - Gottfried Reinhadt - "Christimas Music of

foi convidado a assinar con the Southwest", com a du-
I

trato de diretor para a "Co- ração de quatorze. minutos,
lúmbia Pictures". Pretende produzido pelo EscI'itório de
:êle adaptar à tela a peça Rádio e Televisão da Uni

"Jacobowsky, and the Colo- versídade de Arizona com

nel", de S. N. Berhman, ba- números de côres executan-

seada 'numa história de do músicas tradicionais de

Franz Werfel, que obteve Natal do' Sul dos Estados

grande sucesso na Broad- Unidos. "The Olympic Elk",
'way e o romanêe de Paul outro documentário recente

L Wellman, "The Chain"'. I mente filmado, produzido
_jj_ pela Divisão de Filmes Cul-

U'Itímos Documentár-ios turais de Walt Disney, de

Norte-Americanos - Os úl- Burbank, 'na Ca'lifórnia.

•
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GRANDES EM�EENDlMENJOS DA AUTAROUlA DOS SERVIDORES PUBUCOS - COMBATE AO CÂNCER- CASA PllÓPRIA- DlSTlNGUI- I
DA A EFICIENTE ATUArAO DO DELEGADO LÉO ALBERTO RAMOS ('RUI . r�::h:cn:�ull�;U1�;��;';i'��"��r'" .) I ii

I
vidores daquela rmportan
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Conforme foi noticiadn pe- evolução dos serviços daquê �a estímulo que representa os· srs, engenheiros Henriq.te1 sor da Faculdade de Ciência:'}! to direto dos problemas rela. autarquia.

l� ímprensâ catarinense tj.- le Instttuto em Santa

cata�
aos que, com idéias selÍlelha.n Pederneiras Linamann, Che. Econômicas. �êl',ses tituloa] clonados com os serviços Alilis, não tem faltado ,�

vemos a visita do ilustre Pre rina. O preelarn patrício, quo' tes, emprestam suas atívida fe do Serviço de'Engenharia sobreleva, no seu co,nceLto� o I IPASE. ilustre Presidente (li". Pai,

sidente do IPASE, SI'. dr. I..uiz com idêntico objetivo estev des ao IPASE e pelo sentitlr Edgard Ribeiro Leite, Conta- de Presidente do IPASE, ;, I .. Desde que assumiu aPre..
Mun.iz to�o o apôio do SI'.l\Ii

Gonzaga Paiva Muniz a estr também em São Paulo e no prático da observação qur dor Geral} e Protásio M_on� cujo serviço se pôs com ver II ídêneí d I tít t d
nistro do 'I'rabalho, dr. Par

Si eneia o ns I u o, o r sjí'al Barroso qUe seu
.

capital, onde chegou há dÍit< Paraná, devendo prolongar s. s. vem fazendo acêrca �'o teiro da Silva, Asaísterite dadeiro e:ntusiasmo, certo de _._ ..

,. lPre
aMmpanhado de sua exma _S'ua viagem até o Rio Grande íuneionamento daquêle ór técnico do Presidente. identificar assim os seus no I

LUIZ Gonzaga Paiva Muní: lhe prl'.stigÍlf.lu as iniciaticvas
espôsa e de luzida comitiva do Sul,' inaugura "assim uma gão autárquico em todo

OI
O dr. Luiz Go-nzaga Pa ív= bres ide:a,is aos que Imor-talí.,' pouda melhorar consíderavet '

numa honrosa demomtraçã�
constituiu, ssní" dúvida, um praxe cujas excelentes eon- país. Muniz é Deputado Estadus zaram na consciência dos' mente as formas dei funeío I de amparo às finalidades do

aêontecímento marcante na sequências são de prever, pe Fizeram parte da comitiva pelo Estado do Rio e profes brasileiros o nome do grande
I l;amento do IPASE, segundo IPASE. (Cont. lia na pág.)

,

Presfdents Getúlio Vargas -

Acompanhando ainda o pen

sarnento patriótici) do emí
nente Chefe da Nação, sr

Juscelino Kubitschek, é tam
bém seguindo as diretrizes.
assístencíaís dêsse eminente I
estadista que percorre os E�-l
tados tomando conhecimen I

I

DR. LUIZ GONZAGA PAIVA MUNIZ E SUA ESPO SA NO RESTAURANTE "RANCHO DA ILHA" NA I
.

OCASIÃO EM QUE ERAM .1��M�NAGEAD?S __ _ __ I

r-õ"�'s,'êâ-ndãio'd'õ'-SiicüIõ-l'
�/'�U��EM �Mml DE WltMI· MINTE�I" . -·1 Momo.!., m'" do ser entríevistado por nossa ,�p", 'agem oa snrs,

<5�o�o�o� I.-.()...()....o._.()�o,_.o... _sldente do IPASE; sr. Leo Ramos Cruz, Delegado do IPASE e dr.
- VIII - "\ do Presidente.

.

Relato de ISOTTA CAMPERINI

dr. Luiz Gonzaga Paiva Muniz; Pre
Protásio da Silva, Assistente técnico

de Filosofia vem, desde fi

sua criação , desenvolvend8
intensa atividade cultural
procurando elevar o p.íVé!l
da Cultura Barriga-Verde.
Desta forma, em prossegui

mento às suas atívidadas

docentes, anunciamos,' há
días, a realização de um Cur

so de Geografia das Regiões
Tropicais, ministrado pelo
Professor Dr. João Di'as da

Silveira, Oatedrático de Geo

grafia Física. da Faculd::),dG

de Filosofia da, Universid,ade
de São Paulo, cujo êxito ,oi

uma· demonstração eloquen
te do -anseio pelas coisas de

ciência da ;gente florianopo·
litana.

O CUrso, ,coIllo fôra anLln

ciado, teve duração de 1� à
16 do corrente, mês, com 8

comparência média de vinte

pessoas, que, p,elo seu inÚ-
\ rêsse e assidl]Ídade, fiz,�
ram jús ao certific'3.do,
Por outro lado, fazendo a

plicação prá�ica, de conclei

tos geográficos, realizou-..sp
uma excursão de estudaiS, on

de tomaram parte· oito, alu

nos do Curso de Geografia
dàs Regióés :Tropicais, qua I
tro profess-ores., do Depart<:L'

. mento de -Geografia da Fa Iêi.lldade, Catar!p,ense de Fil�.
sofia e o Pr(}fessor Dr. Joao

Dias da Silveira, percorrendc I
de 17 a 20 do mês em curso, .

o circulo Florianópolis
La.j es - Rio do Sul - In

daial - Rodeio - Timbó -

Rio do Têsto - Blumenau -

Itajaí - Florianópolis,
Para a consecução dessa

.

importante excursão, de e 3

tudos contou-Se' com a ''ia.

liosa -colaboração das Secre

t�rias' da Agricultura 'e ua
I

Viac;ão e Obras Públicas, grct I
ças ao interêsse dos seus reS'

pectivos titulares Srs. Mario
j

B�usa e Dr. Aroldo Carvalho 1
,além do patrocínio das Pre
feituras d,e Lajes, Rio do Sul'

sob a inspiração, ainda, .do
Professor Dr. Joáo Diàs d�

Silveira, . foi fundado, aI,)
dêste mês, o Núcleo Munici·
paI de Florianópolis', com ju
risdição sÔbre todo ó Estado
de Santa Catariml, da Asso,
.ctáção dos Geógrafos Brasi
leiros.
Êss'e 'Centro _de .. Cultura

Geo.gráfica, ao instalrar-se
elegeu a sua primeira Dire-

In�EV1!�n���u,,- \��2e���!���ti tS!�mente. admllllstra�as. pelos- tuída: Diretor - Victor ��"!IIII I'I�bI��!W!_.......-..1III1JIIII"'"
Srs. Vldal Ramos JUnIor, �el Peluso Júnior;. Secretário _

[
"

muth Baumgarten, GermanJ Walter F. Piazza c Tesourei LIM�, �5 (UP) - .O.técnico
Brandes Júniolr e Frederic:, M', A F B t

do selscíonado brasiletro, Os-
, . � .

I a - arly . . us aman . waldo Brandão, que tem a
Busch Jún ior, graças ao" te. virtude da: discrescãc con 'I•.
quais foi possível, pelo auxí A reunião de ínstaíccã ,

- dera, segundo disse à' Un'it�d .

lia prestado, a re'alização (la compareceram e deram a. ;"" Prsss, que sua .squípe terá
inquéritos rurais e análíss/. A. - . . .

t·
; q�,� 'enfrentm: a.gora os mais

urbanas no respectivos mu
apoio a micra iva Os Srs. Caro I senos adversár-ios ?o Cam-

S. los Augusto F. Monteiro f p:onato Sul Amencano je
- I

Francisco K. Tajeda, respec i Lima, a- s'aber: Uruguai, Penl
tivamente Professôre� 1e e Argéntina. Acrescentou o

, técnico Brandão" que consi.Geografia Física e Geologia der,a Os uru'guaios muito pe
da no,ssa Faculdade de Filo. tigosos e que se rehabilitou
sofia, bem ,como 'is Srtas. M:) amplamente fr'ent"€ o Perú.
ria Cecília França- e In:geborg Por fim, indicou que os' pe,

Heer, P.rofessüras de Ge). ·ruanos sãol rivais:de respeito
mas Os argentinas são o obs-

grafia do Brasil e Geografb táculoõ mais dificil dó B-ra3il.
Humana nJ.quela Faculdade SÃO PAULO, 25 (1Jpj - Se-
e mais oS Srs. José- Carlos d � _gundo os dados extra oficiais

Mattos Horta Barbosa, Jsr.l das eleiçõés paria pl'éfeitD di
São Paulo até às dezessei�

de Medêiros Regis, Antenu. horas e quarenta e cinco mi
Luz, Henrique Klappoth Jú nutos, dão a Adhémar (le

1)101', JOsé
.

Warken, C'arlos Barros oitenta e nove m11 VJ·

·-�B---··u···�s--··c--·-a·I·---·-··--p--·e-;-'·s··Y :���e�a��i�!�rd���lr;: eA;��
II

��s� �T��e���� ;'°d:f:l:()\�
mil quinhentos e dois votos.

vanni p. Farraco e a Srta CaMaDa, RIVADIA, Argen
Olga (truz,

_

.

tina, 25 (UP) - Num cami-
Um dos sócios de J:!'ran- Pedemos, desde la, em fa nhão de propri'2dade da CbJi1_-

de f.jrma florianópoli'tana ce dos re.:.ul'uados apr:senta. pa.nhia de Telefones do Esta-
estabelecida à rUa FeJiIp� do cujol veículo estava esta
Schmidt n.o 22, atendendo dos, quer pe!o Curso de Geo cLonado no pátio do edifício
o que poderia forne:ce.r ao grafia das Regiões Tropicais foi encontrada uma garraf'a
gov�rno, no ramo da sua quer pela excursão de estu com material incendiário paI
especia.lidad-e, com van. \ dos realizada, prognosticar reação quimi'ca, com disposi'
tagens para Os cofres pú_ tir:o regu1,ador de tempo. Gal;
bl' uma nOVIil, e brilhante' fase
lCOS, procurou a Secrie- .cula-se que, se tivesse explo

taria do Interior e Justiça nns estudos g"eógráficos .ca dido, as copsequencias teri·
para fazer a sua oferta.. tarinenses. am sido um verdadeiro de.,
Ali foi desenganado. Os ._..........,._..._w.-.hr....... g.... sastre.

fornecimentos já estavam F I (I b BOGOTÁ,25 CUP) - A Força
concedidos, sem. corncorrên- O O U e Aérea Colombiana anuncia
cia, para outra firma, tam- que foi localizaid,o hoje, nulI'
bém da' mesma rUa. O S�_ S'anta' (alar-I·na �ume elevado dos Andes en.
cretário, segundo lhe in- tre os depart.amentos de '1'0
fOl'maram, assim decidira, Fiel ao vasto programa de vida no local do desastre
firmando o privilégio e o lima e Huila, o lltvião catalina
-monopólio! desenvolver o gosto pela Arte desaparecido desde treze dr-

-000-- _ Fotografica entre nos o Fo corrente. Acrescenta o co
O caso acima é mera re- to Clube Santa Catarina escoo municado que não foram o,b

petição. Pois nãó houv� lheu, para que seus associ3. servados sinais de, vida no lo
p.f),r aqui uma concorrência cal do desastre. Turmas do
anulada p""'que, segun,do' o.

dos explor,assem no cor
aiu, s 'vamento já seguiram pal'iI

despacli,o do Secretário da rente mês e abri,l próximo, ( a região, II fim de alcançar o
Saúde, duas firlllas AMI- tema "criança".

-

destr,oços que se encontrk)lU
GAS DO GOVí!:RNO dela E um assunto interessante, ·em po.nto de dificil acesso.
não participaram? RIO, 25 (UP) - Pilotado pe,A um goveArno que, "'m .e Os r_espctivos trábaihos; q,ue· I" o major Waldir Vasconcelos
despacho oficial, anuncia deverao ser entregues ate o ......_ partirá no d�a trinta deste
a e:xistência de-firmas A-_ dia 22 do mês prÓXimo, pt> mês para o Egito uma forta.
MIGAS, Só resta mesmo, re- �éIerão ser de alto, valor ar leza voadora da FAB iniciau
clamar cfrntra versinhos -

t' d d lA. l' do a série de tra-nsp�rtes dQ
humorísticos da. o p o s jw tiS lCO, a Ia a �.:cce �nCla (

ção. . .

-

assunto. COorrespondencia dirigida an
pracinhas do Batalhão Suez

nicípios.
Coroando essas atividade'.>

O DEMÔNIO QUE CUXA OS CORDE'IS •
isto porque sabe demasia-

liOMA .:._ Confesso que tive mêdo, O escândalo do a respeito dos outros.
Montesi cada vêz mais repercussão. A minha peque. Cômo se pode opor a êste
11a e pobre Wilma, a: minha melhor amiga que se tornara homem uma Wilma/Mon
de repente uma "sensação mundial", estava em segundo tcsi ?

.plario quanto à sua personalidade. A maior parte das Provavelmente' êste de-
pessoas não, se interessava por ela, que aos olhos do mUI!- mônio disse um dia a Gíam
do não passava duma rapariguinha burguesa pervertida r.iéro Piccioni: "Traz con
que seguira por mau caminho. tígo uma burguosísta in

Mas as pessoas que giravam em tôrno do destino de gênLfa e simpática que tra-
Wilma, essas sim, inte-ressava, e muito! Eram tão im- 6a novidade"... E então

_ portantes que até o Ministro dos Negócios Estrangeiros Piccioní levoú-lh., Wilma.
Atilio Piccioni teve de se demitir porque o seq filho era Onde a conheceu êle? Não
supeito de assassinio. Tambén; o Chefe da Polícia 1'0- sei. Wilma gostava de mú

mana, Saverio Polito, foi prÊso por "tentativa de enco� sica de "jazz" e .Puccioni é
brimento!" um comp<>sitor e talentoso

Mas o demônio' que movia os cordelinhels sentava- rnúsico ,de- "jazz" ...
se agora no banco dos réus, o misterioso e sinistro mar- Confirmou-se que Ugo
quês UgO Mantagna de San Bartolomeu. MJnta;gna facu1tava estu

Não possô deixar de dizer qUe tem uma --ap'arência' pefacientes. Isso não ,pôde
fascinan"te. Alto, com as têmporas grisalhas os seus êle negar e foi ass�m que o

olhos ne.gros chamejam e a bôca é sensual e b�'ufaL Não processaram, ma.s não por
é cla':a a sua linhagem pois ninguém sabe porque razão é ser compartic.ipante no cri-
marquês. Possiv�lmente comprou 0 título. me cometido contra Wilma!.

Pertence ao número dJqueles que se cón·formam FOI GIAMPIERO O AS·
semure com ag circunstâncias. Foi grandé pa'rtidário de SASSINO?

MÚ;l?olini, fas�ita 'ardente, mqs depois da guerra mudou Também Piccioni ao co,

subitamente. 'mêço.lse mo-strou superior,
Fiquei absolutamente des- ,["de é qUe nos seus lábios no Tribunal. Também êle

orientada quando oUlvi dizer paita um sorriso superior. se sentia seguro Üe que não

na sala ·do Triburi.ãl, ao pró- E' frio 'e irô1).ico e 'não se l.he fariam nada por se·r

prio presidente Surde, o nú- assusta, porque julga que filho dum ministro.
mero de punições que esta nada lhe "podem fazer por- 'Observei-o com atenção
diabólica criatura tinha no élue sabe' ,demasiado. e.comecei a imaginar o que
seu ativo. Conhece como poucos os nêle poderia ter atraído
Onze vêzes em conflito i}odel'es 'd-a contaminad'a al- Wilma. Este rosto branco

com a lei e outras ta:ntas ·ta 130ciedade de Roma, e ar- sem energia, de olhos escu·

castigado por_ ofensas cor- ['anjou as coisas de manei- ros e cabelos ,dum louro

parais, pagamentos fora da l'a a que sejam �utros atin- rstiolado, doentio, de mo

lei, frau,des e falsificações g-idos, se êle o fôr. Acha-se vimentos nervosos, desa-

de letras". $egul'o. ' gradou-me-.
Mas é singular como ês- Quando no interrogatório Evidentemente negou tu·

Le homem pode ser impor-' o encurràlam, rebate ímpia. do. Afirmou ter estado

tante-nos meios elevados da càvelmente as acusações. doente nO dia ·da morte de

alta sociedade romana..! Ami Sem pudor entregou ao Tri- Wilma Montesi, e trouxe

go do ministro, Piccioni é bunal, as cartas de amôr da como testemunha o se_u mé·

estremamente ligado ao, fi. Condessa, e com um sorri- dica Sanator Caroinia, o

lho, Giampiel'o .. Tu cá, tu so sínico confessa que a se- qual afirmou que o seu

lá, éorn o Chefe da Po.lícia duz:u. "Por que não? Se e'ra
�

cliente tivera infl)lência. ,

e relacionado com 0- -dr. Gal- ·isso que ela queria I" �ega, Mas isso. que prova? O

leazzi Lizzi, médico d'o Pa- no entul1to que ,lhe tenha médico não estêve decerto

pa! E' um amigo ·da estrê'la prometido casamento. sempre ao pé do leito' de
de cinema Alid.a Valli. é "A CagHo persegüia-me Giampero e assim o "doen

conhe�ido de Gina Lollobl'i com a sua louca paixão", te"- pode muito - bem ter-se

gida e hó.,spede d� duques e dcc1r,ra, e rí quando �ão levantado,. e ter ido a Ca·

prín�ipes. li'dI1S as passagens das car- pocottà no seu carro de cor-

O jovem príneipe' von. tas que ela lhe escreveu ridas.

IIassen, neto do falecido rei de Mailand. Talvez Wi,lma o aguar

Victor Manuel de Italia, era Sente-se seguro, não con -classe em qualquer parte
seu parceiro do pocker. Co- !;esta as palavras d,a mu- onde êle fôsse ao seu en·

mo é isto possível'! A ver- lher que perdeu,,' e tudo' (Cont. na 7�a: pág.)
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