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:. MOSCOU, 26 (D.P.) -. A União Soviética re jeitou a proposta anglo americana para que se jam comunicadas previamente iONU as pro vas nucleares. Anunciou of

-'� govêrno soviético- que está disposto a hegociar com o Ocidente um ÇOH vênio para a proscrição "Temporaria" das pr ovas com armas termo nucleares, até que S(, �
>. d���ue a �m acô�do �e -�aiater perman�nte: . A? �esmo tempo rejeitou a pro�osta Eis�nho wer �a<:_�man _para.,inscrever tais prOVaS?R ONU. Ponto de vista so- �
� viético fOI anunciado pelo porta voz do ministério do Exterior, numa e ntrevista coletiva .concedida as ultimas horas da tarde de hoje, �

���a;:,":,,:'"'_""""""••_�<>J''''''''''''''''.''''''••••••••••••••••
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fR�' n��Tsi;t?l�ii�s�;-ümllulomóve�s: �Reslrições, a ;.Importação'. Visando
·1·" ����g����?����:I.do?:1�:.��:��gi:ld:g�� I RIO, " (v;M�1��o:��,@��! ,,ª,

\
b����a�;t��!_�J�! a C�� d 'P'"

. � de greve dos ElSt.:ÜftroS, (fite 'já dura ·de,z letras, recusou o óferecinÍento dízendo qu-e

I
do Q.ov.e�n?·, laltr�ves de cu' tna, Autom.o-bl�nstlca, (GEIA) �o � circular, ofICIar

a�u�e1\
J��IC�r a indústria automo

� dias, 9ua:r:-do. os dirigenti)S do, sindicato ? siI?'dicato querila aumentes plelo meIJ;O'S c�l8.'r "dI,nl!p�a ano�� � todos Assím Q� orgaos d�, c?n:trole \
o�gaos d!flll?d� c_?nt� do 1I��� ,.bllls:tl!ca bra<�i1reira, que, care

I de.st� índústrla rscusaram 101

oferec'imen.to iguais aos conseguldos no 'ano paissado ,
, I Os m:ntster}os e"OlgaOS qU,e d? .c.omerCl? ,exteIlo�, índs, d�s. ,atIV!Idrode" índustríers; ce d� �r'atalllí€II'lt� �spe,cla�_em

� de_cmco P-oT cento de aumento da salários. No ano passado o sind-icato, conseguíu lhe sOO subordm�do.s, SI1,;' _pendentem:,nte d,e, Ien:,essa das fábrjcas sob planos q;-t3 matérja de cambio, A circu-

� Esta noite se reuniram cs repr'ió'S.en- um aumento d:e 12 'shj111ings e seis pencos p3ndeu la,:> conces8_oes de ,iI, ,�as ;:es�ectIva.s E?hcltaç�es a tenha 'aprovado, para o �u:n Iar dI? pr�si�ente da RJ:pú_

� tantes _cl::> Istndicato e dios Patrões com o _2_ 1.75 dólares _ por semana ao passo � cença de írnportações a taxa ínstâncjas superiores,
.

rícam de conhecer dos veículos SI. ,bllc,a,e f.ruto -de uma' série de

� m�ni�tro;do Trabalho., MacLe'Jd, para co- que aos oferecidos pelos pa1Jrões'é de 8 shíl � de. "Cá.mbío de ,c��to'''. p�:a d�s?-e agora aut?riZi�eLa, a ,d_e- m ilares'<ee- "asssrnelhávsãs" ·'apelQs que �he for�� �nvi�
� mumcar-lhe '.0. frac�sso de suas nl:<gocia- língs e .seis pencas _ 1,19 dólares, l\!l, veículos autom,O'III�?s s im ila c�dll' pela negativa a,s 's,Jllü;t- O chef.e do governo d,� aln- dos , pelos índustrtaís patrí

� çôas direta,: ....' "Pensamo_,'- disse Brothsrton _ que � :�3 ou ass�melh�vel!S aos que ç?es de 'lIDl?ortaçoes �.orb re- �a" que, s·end-o .e�,aôlP�cl��1 o CIOS do r,a�o 'eLe automóveis.

� -.. agora a indústria .está.I8.'Ílnda mais prós- � ja ,!?e .esteJ'� Plo.duzm�o no gIme camb�al ·especIal. Oa- 'C8.'rnblO de custo, nao·e J-us-
\

�I" O crere cimento dos patrões d.e cínco pera qUe no ,a'fl!o<,pa.ss.:ado, Acredítamos I pal�, .d� ,�çordo
. com, P�I3.'I1�g

.� por cento de aumento para os 200,000 opa, que um aumento igual 'ao do ano passado � Ilndustrlals apl'Ovados paio F.. ílcrelía-
� rários de estaleh:os em :gl'eve, é igual aO é perfe-itaniente razoáVlel"� -

_ � .

� aúment,O,qUi� obilev� n�, am_o pass'3.:d'o, para.. '---,tlcresce-ntou que não havt1:rá por agora �
,

SÓ COM'LICENÇA __

I seus a��ll�do!s, o' S'l!ndlcato NaCIOnal de. mais negociações com os patrões. cónti- � LEGISLATIVA
. -, .
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I

motlor de,t, Justtiça de São a O" UIYl OD�U bU D ulla 'U U Jl JlUIIIYI �U'bU�ll
,

. . .

I Pau o eml lU 10rn em parecer" .
'

'

'",. -�.

, I :n0. pro:cesso em que o sr, �-
•

? Departamento, de Cor- sou-se -por livros e, em pou� passiveI candidatb à presi-
I -demar de Barr,os represemá 'relbs do's Estados Unidos co tempo., seus conhecimen- dência.

II 'Contr_á �o sr:., Jani,o QUrad,�os; emitiu mais um sê lo de quâ- tos u.ltrapass�ram o que
- Feito eleitp'�regidente em

_
por :expr�ssoers Julg,a'das 0., tro centavos com o retrato i!-prendera em um ano de 1860, Po.un.ii·�mpo depois',I fenslvras a sua _ i),essoa, Se- .

- ',.. '
"'�

I ,gundo lO promotor, (, prioces- de Abraham, LlU,coln" c?me- escola.
,

_.-'

_ouze e5t�lfos do -sul, se se-_

� s,o só poderá ter andamento morando seu anIversano, a
.

Em 1831, fOI para N,ew parar-apr,-1Jro,1Voeaiiôo aGueI'
.

1 d�pois que o '�nteres-sado, n.b 12' de fevereiro. Sal em, �m Illinois, onde te- ra c:jvm� -186-3- emitiu a

oa�o 10 sr, Ademar .de Barros, Seu retrato já figúrou em ve muit.os empregos diferen- Proc'la��çãJ. de Émancipa-
consiga junto à As,sembléia, '1 d

.

t d t 1
�

L,egi)sIativa licenç'a para C!-
muitos selos auça os i'e;; es e on e se ornou" ogo ção que obteve apôio moral

pressar o 'g1ovemador do Es- gulai'mente por êste Depar- mu.ito popular por süa ho- e internacional para a cau-

tado, :. -'1'r�jtlli .1:amel1;to" �m emissões p-e� �1estidade e sinceridade, sa da União. '�pois da Ba-
. dódica�. Aparece no sêlo . humor e por sua capacidade talha de Gettysburg fez um

.l;�,�:O-A·
.

()�,(f)'�o�)-r'ç()�aO--I(n)-.tOe�r(;�n'aO�C(I�-On°-ao'I---,O--r(Or-a"-c(},··.-a�.
°

--s·()-s�.·o u) -., ,�g�., ��in�!�r����:��S 7�,� al�(v4e�: de;�in!��i��s���:�a� Legisla� ����:;:�s��laa.a��t:r�eu�aor:�
! :..;

sário da 13,a Emenda' da .tivo Estadual de Illinois em I guena, e tornou-se famoso

Constituição dos Êstados 1834 e contin.uou nêste pôs- pela' sua eloquEfnte defêsa
Unidos quê abolia a escravi- to até }841. Durante êste de um govêrnopopular.

� � dão n9 p�ís, e em muItos ou- tempo, estudou ,dii'eito e co- Quando sentiu aproximar-
, ,JERUSAU!:M, 26 (U,P,)' _ FONTES OF!.oCIAIS I;RAEL-ES'SJ<;S .DECLARARAM HOJE QUE A" FORÇÁ- DE EMERGEN�! tl'OS selos comemorativos. I meçou a exercer sua profis- se o fim da guerra, redigíu
e CIA DAS NA�ÕES UNIDAS JÁ NÃO TEM MAIS NENiluMA UTILIDADE NO ORIENTE MÉDIO, E DEVERIA §Eltl .' A*Rham Lincoln, Idéçi�' são em Springfield, no es- planos para resolver o con

,RET�R.ADA. FRIZAM QUE NA, OPINIÃO. DO SEU GOVERNO A .Fo.RÇA INTERNACIo.NAL, FRÁCASS()U NO. SEU� mo-seXto ,presidente dos E�- tado de Illinois, flito sem ódios e com �al'i
e OBJISTIVO PRI��IPAL, QUE ERA DE IMPEDIR A VOLT>\: DOS,EGIPCIOS AO Co.RREDOR DE GAZA. �GORA, "SÓ� tados Ullldos

..
nasceu no �Ia . �m 'pouco tempo, tornOu-

I
dade para �odos, A�sassina-

.

'SERVE PAIM I,MPRDIR, ISRAEL DE TOMAR SUAS PROPRIAS MEDIDAS PARA PRo.TEGE_R AS ALDEIAS FRm>l:., 12 de fevereIro de 1809 no s-e .um advogado ,de renome, do. alguns dl-aS dep01s de ter

e TEIRIÇAS CONTRA INCURSÕES DOS ÇOMANDOS SUICIDAS EGIPCIOS. :
.

_ e, estado de Kentucky, Apesar graças a seus dIscurs.os no mmada a guetra, Lincoln

Ô)�()�(>-41!_,.()�()�(i�().... (J....o....()....o....o�()....�)....<)... :)__,.()__()�o,....q......IOl....O�! de pohre, de.sde cêdo interes- Tribunal, sua Iillevada éti- logo se transformou numa

(II fi:.,., .(
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�� ,e, seus conheci�ento,s figura heróica,' símbolo da

..·,I� U: OrruiJÇao, m .. opilcabana I r:�:� �O��I\r' .

'
..

U:E OJU.�D��DI(A,l, '., _ :�.;:::O:',�â:;��d��O�:�'�:. �;��,�:tr��:,U'���:�'
'",-; ",.;1�.'eh-<;-,� . ,'.:, __ � ',' '. . (�,'" .' ". , .,.,- RIO 26 \(V,A.;') ,'__:._-Re eH}U , \';� -": ',,' _�" ;""j4l.-".;.. _ \'�";'-'- .:, _

�, �:',' i t,ac1{)s dos Estaaos U:nlao�, EstEl. nONO ,,:I'em e lIlaz e
. RIO?,::l6.,�,JD _( 0 clima GérJl,lS, pr'ofesslora e i:llre�@'�a:""�. 'd d'",' 0b� .... j .' N�audieIICfà �On:Cf;fhd6: a Cõii.f�âeraçao _N'aclonal dQ:;;; mas, no fim do mandato Qésenhado'no s tid ·t'-

"". dê cp-rl'�nç-aoa_na. zona sul des de esaola "An:a Santos Sll,'I.e�u� moo. �1Jga, a o� ,s,erv.�., -

� "'.Ji1"" " "c ,,· ... v,: " ,"".�' ,; 'f "

� ,_', e/n o veI I

t
" II iJn '''I t •• ,,, t .'

, h···· 'to'r10 Nac10nal que· OS SISmo- Ttabil1lJhad'o:res .nfl Industl1á, o ."'PresI6e,nte da Repubh'�n: voltou a sua proflssao de cal medllldo 22cm :FO'i im
·

�1 capl' _ pr. Clpa -merrr"c velll'a., l:ans:Vlava- ;mocl'n as, '
;
t

. t"" ,,, •. ' .' f:"", ,

)
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..
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-eO-pacabana _ parece que en-kf; quatorze e dezoito anos �rafos reglsl rara,111 ,e:rr�m�- .,maI,l�.I,�.-!,IU�se ,:.jl,vOIaye� � ,e.xtI�lçao do Fundo ,SmdICal.. advogadp, pr·essa- p�lo .pro.cesso rotati-

d-eixalá lõnge S: :1oina,
.

' agenciiandaJas ,i lUParral1es. l to on�em �estr� c3;�Ital.,' "I .' �e.ss:ê:seniâ:da� eJEive'rá �.i:i:�ir-!Sie �o €!olng;;ressll>pleitean- FeIa, sua oposição à esáà-' vo, perfw-ado pelo ôlho elé-

I }. I A vlbra.çruo 1l1smlCa-',atmg1:.l d �..l'n d"f'(!" - -

d 1 li' I
- .

t d d' t- 1 'd-
- ,
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.

-O tráfico de menina.s é o A.d,ª��mcLa c'b�tiá·Anà. SD -o Ric0dlé:c-Jan'eü;,(j às 18h19m 1
.0 a·

°daJ, l_aya;� .� '-"r:IS aç�o �lge� e,
,

e n_t0 � q�.e Ol'a VII ,ata' �ao cSonse;Ulu ser l'Ico.e emItIdo em folhas·

.

t .'"'·t·' 'b 's t f'
.

I t Depois- de três minutos de- vi- a a,rreca çao d.o nnposto- smdlc-al IseJa dlsü'lbulda aos 1 .e eL O paI a o ena.,.o em .. de 100.
pnn r:J mCtIS , TagW-D e eSCa r,), I 'Velra an os m comp '2' a- ..

_ " . - .
.

- -.
-� N

'
-

soO di 'história, Agora. mesmo ,me,nte clomprovada �ãa fal ,
bl'açoes 'modJe['ada� s�gulU-se sl-ndlcatln� fede:r3f.0es, e confe.?eraçoes., VaI des-apare�er o 18<>�, o ano Se,gUlUte, en- O desenho central do sê-

sur�e novo e terrif\cante epi-I. tanda sequer 'O flagl'ante. I uma f!lis'e :coIp m�}or mt:ens?- famigerado FuMo, f()irmado por· vinte por cento da total trou para o recem-formado ,)0, cercado por uma moldu-

sódiro dêsta tragédta;, Uma D\I�nte da �ravi51ade do fa. di3!.c!e, que âUl1oU: .cer.c-a � se�s daquele tributo (cêrca de duzentos - milhões de cruzeiros Partido Republjc�mo-L que se ra muito simples, é a repro-
senb'J'ra de bala faxmha, se I to fn� determ�nad� �'abertura- mm,uto�,. cCl�tmuando cOI11 em 1957),

. organizoü, _principalmente, ducão de um retJ;atooe'L' -

nhoTa que se diz supl'9nte de de rilgolio'SÓ mquento, E que'} nellJor rntens�dade t�rnou-se .,

'.
, '. .'

. ....' ", .

lU

deputada estadual por Min.:l.s dizer do r�-sto?". _ moderado apos 23 mInutos. I _

AssI�, JK cortara o mal pel� raiz poudo teil'mo aos l�ala com�,ate� ,a eSClavat_:l- c?ln pOI Dugla� Volk, que.
_________ .

.

,

_

_ •• _ .,; .. __ ._.: eseandaloo' que desde 1943 ta,nto tem compliometido o Mi- la, Na pIlmella eonvençao fIgura na Galena NaCIOnal
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I ;i:::::!: �:u:::�l�;'e.:asm:e��;a!�:a::�d::as:n�::::: �� �an��o��� ��1�i:a�;i��ra ��: ���:ti�o, �n:Sq:�.��i,n::�:�
� , o'

' I órg'ão a sel1' exUnto devem seI' amparadlfiS. :íUes não são I'es'
ce-PI eSI,dente. as palavras "4c U.S. Posta-

:. '1 pausáveb pelas irregularidades ali ocorridas, Alguns con- , �m 1858, Lincoln fez opo- ge"� A direita, do retrato,'

� ta,m mais de dez anos de sellvico.
- slçao a Stephen A. Douglas esta o nome "Lincoln", Tô-

'.'
.

O ,dever do ofício levou, dia's paslsadlOis, um dos nossos colega,s .de ad- C'
� .

.

I
' , para o Senado, numa cam- das as letras são brancas

>
"

onvem nao esquec€,r que a eI rec,&nhece aos contr:l- h 1
,-

d
'

t: vccB.:cia, a requéer à GO'letOirLà. Estaâual, fornea�ls;se esta, por <;'<l,rtidã,o, 'Se de- t d d Uh'- d"t' t bTd d
,; 'd pan a pe a extlUcao a es- Folhas ou selos indivi-

,. termínadb 'cidadão, e.stava i!nscrito como contribuinte do Impôsto de Ven- i a �s
. a l�o. a Ire}.o a �g. a �,1 .a e apo§ cmco anos (1 cravatura, que d�spertou o duais pqdem ser obtidos

,.

I
efetiVO eXeFCIClO. A a.nalOgIa exIstente entre os emprega- 't" 't '1 E t' dA'

'

.; das e Onnsig'nações, d li CIS CTO!õ1
' .

ln' eresse lU ernaclOna. m- a raves agencIa Filaté-

.: .

�
os·a e ';" e os

extranumerariúS.
federais iinpõe

bor.a tenha perdido a elei-I r d D t t d
.. Negou a Colet.::Jria la. informação, bas'e·ando-lse no sigilo d,e que se re-

a medida-acima'r'eferida. '

'_ s, ,lca" o epar amen o e

'a
vestem- as relações dos contl'ibuintes' do erádo, O motilvo do nãi::l" forneci- 1 ',_ .' .' , ,

çoes, tornou-se uma fIgura CorreIOS, Washington, 25,.
.. .

i
AdemaiS,

nao.
cabe a

.nl.n.
guem no

.Br.aSIl e mUlto me- !)olítica de importância e D. C.
'

.. .manto da ceI'tl'dão nã>o oonvenceu, mas, o aceitou o -nosso colegil;' de.vez
,

" � . nos ao Estado, a faculdade de demitir sem justa causa ou

� qw=, pela vi� judicial,.t'�'rá aCesSO aJO dÜ'cum��to dê que precisa, faltá grave. Que se acabe: com-o Fundo Sindica,l, foco de LONDRES ESTUDA A. CRISE DE CHI·PRE.
': ' ,

' .'

c,!),rrupção sem qUe 'modestos funclornários fiquem desem-

� ---'o O 0-- '

prjega.dos. E a G�vêrnro assim procederá segundo o seu LONDRES, 26 (UP) �'Ol dep:O'i:s que 'tivesse. sido pôsto

.>
..._

;,7 • ç alto senso ele equi::1wde. Wo Diário Ca.rióca de 26-3_57). pmblema de Chipre foi eXa ,em Hberdrudíe e 'quando o go-

� . Esta,lntl:oduÇãO S,e f,az n(ecessad'da Pt,atr,adi qued seGCtOn,cI�a, com � .fattOa·" qU�,
DOCUMENTOS

I

S�E(RETOS'DO EX'R(''110- ,�;n��Or����i!.�e n��n�!b:he�l� I ��:'��:.I��!��ÇoâJ�':���a�2��os�1�
• a seguil� s& 'narra, a. ,ambigudrdade e a I U es o overno que aI erg ,>'

.

E� Por l'nJ--rme'dI'o de' Llma emprêsa particular, acaba, o Govêrno de
-

,ga"r b�i�ãn�co, l'Iealizada ,sob a pr� I trá O'S "terroristas",
.II \Jt

>� sl,dencla Ido -sr. <?!larI.els �u I Nlos m!eilos polítteos, 'espe_
í. começo alQ. é-adastro dlc's cOÍlti'ibui,nt�s do Imposto d.e Ven.das e Gon;si.gnà; PUBLICAD-OS. NA IM'P'RENSA

- tler, Numa reumao res:t.rlt:t I ram que. 'o mi.nistro da,s 00'
,

ções .. Para tanto"-'foram distribuidos a todos OoS industriais e 00merc:ta�- de- que participava o gover lôni'alS, ,sr, Ala.n Lennox

;: tes, fi�hJs-inquérito ClOro mii e uma perguI_l�a�, de re�pOtSt'a obri�atórila, -

PU���I
nador de Chi'l?re, ,sir John, Boyd, faça imed1a.tame-nt�

�' Embolía sem estar munido de prévia au1JO<l1izaçâJo legal, o Executivo (ou
.:,�Io,: 2i·\\(:; :;.:fAn;\l_ d�� Diretoria de Patrim6niG ��dá�g�e�:�l�a ����n�ld.� ��::ê����i:�;en: s�t��:ã��

� a Compan.hia) améaça Dom sanções drásbf:c'!liS e _profU!ndas, aqUl=ll.elS, que' �e ciam Os jornais que o minls- ' dirigilda há bem pouco tem estudada a nesposta do arce· �esultante da respo'sta do ar

",: esquecerem" de respünder ,a .es, ta, Ou àquela qu.estão, _

tra da Guerra, general Tei-I po peloo 'então coronel Sam.
I
bispo Makátros à Pl'oposta dI) cebis-po Maká"rios;

_ ':lGeira Lott, ,determin-ou a a· son Niobrega S-ampa�o', atual. 'A

b 'tA' d' d
,.

, Estamos de acôl'do em que o Govêrno delva saber quantro' !V'ai �n,e·cra-
.

I
. governo rI amco, pe m '0 f

.' .
-, bertura- de inquérito, poli mente na. reserva, como gene ROKA Cess<as�,e qualquer vi,)· , k A·'': dar até 1965, (Diárj.o Oncial d:e 15 Ide janeiro de 1957)! iPois,- assim poeLera ' ,dal-militar Para .apurar as ral de DilV'isãa, A quebra do lência. an s merlcanos

� planejar' desde já, ao menos, pa\',a, Ias próxj.mós três anos, essa barba,rlidade responsabilidades criminaL, I sigilo sôbrO' documentos re·'
• l' t

.

d f t que oaracterizam {} ato d,,' servados s,em ordem Supe Segundo informaÇões prD' Par A A- I h,I: de desperdício de dinhei'ros públictosr e mesmo amp lar, .por con a .o u u-
entrega de documen1Jos sigi· t r�or qUe a autorize, .constitui venie�t�,s d� Nicósia, m:'ts I

.
a eman a

:.. 1'0 as verbas do Gabinete e 'ou:tras que tais. 1080s ,a um vesperti;n.. :.o desta crime pr.evisto no Cód. ig'o Pe, qLle alnda noo f am conf r'
, .'. .

" 'o�'" ,

) BONN, 26 (U' P) _ Noti- I

> Contudo: não podemos ,rudmítir que se violente a lei comerc�al para a capita.l, qure 'os divulgou c·om nal Mi,litar e incidenciia nas m8.ida� nesta capItal, tena_ (.! ciia,-se ofic1-almente que as
. � confeccão desse inquérito, Que 'Ü fisco tenha. -o diireito de pedir ,os e1emen- estardalhaco, di�po'sições que· regulam e ar,cebLsPo dedarado qUe nao unfdades blindadas d.o Bun�
..

tos qu� as fichas�i\nqllérito querem, está beni, mas que uma emprêsa par-.
Os oitadlos documento�1 ,salvagu'ardam os interêsse�. can?�rday'a em re�ome?dar_ a deswehr, serão dotadas de

�. 1
.sairam dos ar.quivos..s,ecret·Q.: <la s'egurança naciona,l. p-acilfICaç3iO di" Chrn're' senao t

/

O; ticular tenha cro-nhc-cimento do qu'e, nelas s� decIara, é violentar o. sigi o a
. �.,.

. anques pesados norte-ame-

� que o �:ovê���ee�táGoO��;:�o.c.��'�r!�:;ac�� 1��rticuI,ares, serviço's de. natu- , R.'el,·r--ad·g, -i 'O o' Br·asl·1 D'-�O'·�Pot'l·cl·ame.nfo �tta�co�.Cee�n�!cn.o'�n'bt'�rnat:�v��a�_si�e�:m��e�t'�u;d1(=)'
., rêza sigilosa, como 'Ois de re.sultados fina;nceillos, movimento·s., lucros, é'tc"

- g ... ;:;

� de empl:êsa's particulares que têm; nos s'8Igrêdos com que manejam o obje'to

O
'!Ilr

desde Ivárk)'s meses e os té�-

, eU Soe"z
ni'cos 'alemães ha,viam reCo_

� da. sua atividade, um veículo de segClrauça e de sucesso.
.'

: _ nhecido qualidades idênticas

:',' ,'�:
. nos dois tipas de tanqlles, O

--o o. 0- . A ministro da Defesa, a quem
I, RIO, 26 (V,A.) _ D.evera o Tal dedsão serj,a tomada' dá mandará sair ma's' tropa� b'
I,

" Oa la a decisão filnal, pro_

>- '

'I t'f'
Itamarlati ,estudar a' possibi. em virt'loÓ'e da. po.sição a'ssll I .

.da Sue'z, Caso não, ·seja ep.c,cll' nunciou-se a favor. do m3.te.,.

,. No primeiro fato, 'negou a ColetOlr�a, ·a}.eganch> S,�gl o, oer 1 l'car-�e' lidade de serr ,a tr'Op'a brasl· roida l)e10 Oa:nadá:, Noa-uega tl'ada uma fórmula con,cilia- riaI americano, Acredita-se

i se uma pE.,ssoa era 'ou nruOI cmitribuinte do Imposto d,e Vendas e Consi'gnaçõ:e,s', leirra ,desi'ncorporada. díl Fôr- e Di_?amaroa de retirar sua�' tóI"ia ·eIl!tr.e as Nações Unidas que RS primeiras enccmend:lS

'.: Não t:ínha, razão em fazê-Ió, Niio pre:;-udicava ninguém,. ça de Emergênc'ia da ONU. fôrçàs da Policia InteTnaci;}� ; 'e o Egito sôbre a cri,se de Ga dó Bundeswehr _copresPrJnde-
'd .0' (l3.SiIJ não _sej1a "enco,n,trada. nal em �dênt�Clas condicõe·s, I za, Põr outro 1a'do, o ge'ner"l 00- 'a va'rl' s c n�-:: d t

I' N'Ü ISI�'gundo, é 'Ú mesmQ; Estado .quem, por intermédIO' e e�p-r��sa.Á
-

"r a e "",nas e an-

I. 1 cf l
uma so,lu."ao 'satlsf,altQna pa . Teixei'ra Lott assinou, onteín ques do tipo "MA8", cUjo pre

'� pa'l'ticula" v,a� p21ssibilitar qUEJ. pe-s,Sloas qué n�o lhe são vincu a aS' por re a:... �a o, proble'fl}'a de Ga:za '�, O sr, LesPer P�ar�'on; ?han ,I pm-taria adiando· o liicenci't ço por unl_dade é a:prox.ima-
i cão de emprêgo (com os resguardas e :g,aranUas qUle, da� n�scem), ctre,v:ass'em mformou o po'rta v:o� ex-. celer d'Ú Canada, confIrmou menta ,diaiS pr,aças int·ekran - ·damente de 50000 D, M.
"

.

d
.

d t 'al" tta"'-ofici-al do MinIstério. das a posição de .sei, -u_aí·s, ,decla I tes do "Ba.talha-'o SU'ez", (mal'S' o men 1"0 000 d'
.�

.

os segrêd'os jus1JOs dOIS oomerciantes ,e aS m us .r11 ,,�.
_

.,

I
'..

' u, os "', 0-

................ .... � ..... w.,.....__.........�....t"..... ,.�.JWJ'JY Relações Exteri'orlels,
.

l'Ia1ncto que realment'e o Cana· '" lareg'), F, p,
.?�.._....1J8........-..r�."""'.... 'M..IA..Q....*,.__......,,.J ��...........,��_. .. _. .

�
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Lenir Alves - Filha de
Cid Alves e de Ambrosina
Maria Alves.
Elizabeth Pires de Medei

l'OS - filha de José Pires de
Medeiros e de Da. Orlandina
Maria de Medeiros. .

'Elizabeth Flôres Brogno
li - Filha de Carlos Alber
to Brognoli e de Zita Flô
res Brngnol i.

'

Rúy Lando de Barros' Me·
lo - Frlho do Sargento 01"

Cos,t lando da Silva e Melo e Isa
Del de Barros e, Melo.
Nad lr Helena

.

de Bastos
- Filha doTenente da Fôr

sr. Gilberto de Oli- ca Militar Edmundo José de
J>:stos Júnior e Aurélia
l�;1 ttir de Bastos.

-//-
o O'EITOS

Meira
.

Pranscico Martins da S11-
, sra. Maria Benoní va, residente a Avenida

Lenzi 'I'ornpowski, casado com EIzi
Cinemascope

- sra- Angelina Filome- Dias da Silva. O extinto- Extra! ... Extra!... Ex-
10 Pizzani deixa 8 filhos. tra! ...
- sra, Aurora Almeida Rosangela Loureiro ,AI- O.CARNAVAL EM FLO-

Hcrrcra
.

I ves - Filha de Agostinho RIANóPOLIS
- sra, Zenita Campello Ramos da Silva e de Nadir

Reportagem Especial!Coelho
--

Maeia Loureiro Alves. Preços: 18,00 _ 10,00.
Censura até 10 anos.

,

ANIVERSÁRIOS
� j

- sr. dr. Hamileon. José

-//
BATIZADOS

José Carlos
Filho de : Haroldo Bodol-

�//
NASCIMENTOS

de M. Ferro
- sr. João

drigues Júnior
- sr. Osmar Bastos \
--<ir..RtliilQldo Alves,
...__ sr. Oswaldo Fel'Aan-

Batista Ro- IoVíeíra e Maria Terezinha
Vieira.
Waldir
.Eilho de: Gera'ldino Mar

tins ,da Silva e Emestína
Machado.des

- sr. dr. Jauro . Denbíee
Linhares

- sta. Marília Schutel
- ata. 'A':lmira -Damasce-

no da Silva .

- sta. Nilse Lopes de
Almeida
- sr. Emílio' Mund
-'- sra. Dalva Machado

de Mello
'

.

,

- sr. Milton Lehmkuhl
--,sr. Milton dos Santos

Garcia
-- sr. Hélcio João Morei'

ra (Ia Silveira
- sta. Ivone da

Mello
sr. João Vieira Sobrl-

nho

veira
- jovem Antonio Carlos

Espíndola de Oliveira
- sra. Maria de Lourdes

P AR T I (fP A ç Ã O
José Maria FerreiraCUfsino Ignacio da Silva

e

Olinda Aguiar Silva
participam aos par�ntes e pessôas de s,uas rela

cões O contratá de casamento de seus filhos Alda Silva
� Américo Ferreira.

\

"- Alda e Américo

Fpolis.,
". 'Noivos

,

14.'3�5J - Rio de Janeiro,/14-3-57
------,-"- -_'_�-O;-':----'" -1'--'-=--

Os agricultores já estfuo experimentando, Pelo
BrasIl af,ora, 10$, extraordinários benefícIos' elo segu
r.o agóc01a, que 'lhes proporcionou a Çompanhia Na

cionial de Seguro AgrÍ(�:.9lia" sob 'a opé'l'os.a clarividen_
te e proba Presidência do' Dr. Rafael Cruz Lima, um

dos valores exponencitais do pebebi.smo catarinense.
--000-

O Seguro Agríoola Vem aO ,encontro, agoJ:ta, dos
triticuluolres, prestando-lhes um amparo de grande
signiH0ação, já que o ilustre Dr. Cruz Lima, na sua

'inf,atigável 'atuação, de tOl'llJar a CNSA um .poderos.o e

efilCiente 'amparo a:os agricultor,es, libertando-os das

torturas de pragas, .geadaS 'ou I<ongas estiagens.
-'-000-

-

O PTB dêste É,gtado, por inspil1ação de seu i·lus
tre e a0atado pr,esidente �r. AcácIo Garibaldi San

ThtaJgo, devIO;�ou-s:e de corpo e alma, reivindi0an�0,
incessantemente, para Florianópolis, a edif'icaçã!b, por
parte dos Institutos de PrEnidência (L A, P. C. , L A.
P. B., L P. A. S. E.) de amplos prédios que pos
sam concorrer pal'a a el,ev1,3.,ção dõ nível urbanísti00 da
Ilha. ,Agora pela interferêncita do Senad,or' Saúlo Ra-,
mos, '-..sabe-se que 00 ":IPASE construirá mais cinc:o an

dar'es, acresciti'Os ia.os já '8xistent,es llJO, seu edifício -

séde. O compromiss\() já está firmãdo, ,00nforme a'
I

'imprensa noticiara, pe1a,._ presença, recentemente,
nesta Capital" do Presidenbe Pai.va Muniz.

,

---000--:.:
Em Santo Amaro da, Imperatriz, .os pessecÍistas e

tI'labalhistas exultaram de satisfação, domingo, aO ou

vi,rEIffi ,as incisi:vlas palavras dto Deputado .Joâó Colo
deI, que lá. representou o'Diretório ESÍ!adual doO PTB,
quando êsse petebista declarou que "os relógDos estão

. I
certos. eritre o PSD e' o PTB, para ,a vittóri8j de Orlan

do Beck, tantõ qu,anbo estiveram, em 1955,_ em Ca,noi

nhas, para a vitória do Prefei,to Ha,ooldo F'erreira,
,eleito com deci:dido .apôio dos pessedistas 'e tràbalhi,s-
tas."

--'000---:-
O Dep.· Mira-nda Ramos, membro do Diretório Es

tadual do PTB, teve' de il?terromper sua vIagem a SM
tó Amaro da Imperatriz, 'onde ia, 'com outros c,ompa

nheil'Os, tomar' parte na, conv,ençã't), PSD -' PTB, do

m�ng;o, porque o. seu carno, ao Passar a ponte H3rcí
lio Luz, já em cirha da hora, sofreu um desarranjo
ruOI ,nro tor .

--000-'- "

O Pr,ofessor C1Ystaldo Catarinense de Araújo,
membro do Oons,elho da Cai,xa de' Crédito da Pesca,
recentemente no eXle.rcício da Superintendêp.,ch" acha
se nêste Estado e em contacto com os problemas da'

-

pesca, ausculta�do opíniôes e munindo-se de obser-'
!ViaçÕes para qUe possam ser lencaminhadas a,ll resp�c
tivas soluções.

'EDITAL
Pelo 'presente edital, em "cumprimento ao disposto

na Portaria DNPS nO 3948 de 28/2/57, que altera dis
. positivos contidos na portaria 3291' de .3/10/54, convoco

os associados deste Sindicato para a eleição de, Delegado
Eleitor desta entidade, o qual oportunamente partici
pará d�s eleições para membros do Conselho Fiscal
do LA.P.C. ,

A eleicão -será realizada em 13-4-57, na sede deste

Sindicato i· rua T'rajano nO 14, altos da Confeitaria

,Chiquinh6, 'das oito (8) as qua�orze (14) h�ras, fican
do aberto o .prazo de oito (8)_ dias consecutivos, a con

tar da data da publicação desté edital, para as inscrições
dos candidatos. .....

O, pedido de inscrição em três vias, deverá ser ins
truido com' os' seguintes. documentos:

a) Declaração do próprio punho conr letra e firma

reconhecida por tabelião, de que não incorre nas cau

_ ,"8 de inelegibilidade, previstas no título V da Con
solidação das Leis do Trabalho;

b) Prova de que a empreza a que pertence está

quite com o LA.P.C., admitindo-se como tal aquela que,
mesmo que tenha auto' de infração pendente de julga
mento estando procedendo normalmente aos recolhimen
tos mensais;

c) No ato de apresentar o pedido de inscriçã�, o

A's 5 - 8hs. C''àndidato exibirá o título de eleitor e prova de quita-
"última Exibição" cão com o serviço militar. Estes documentos, logo após
-'A pompa e a audâ- �onfp.ridos com as declarações constantes da petição 8.e-1cia temerária dos mais glo- rão devolvidos aos in.teressado�. .

'
.

riosos dias da cavalaria Só poderão votar os associados quites, maiores de
evocadas como. nunca an� 118 anos, sabendo ler e escrever, co�t�ndo ma.is de se�s
tes neste galhardo roman- meses de .ínscriçâo nos quadros sociais- e mais de dOIS
ce de amor e aventuras! anos de exercício dª profissão, a menos que se encon-

'I'ony CUR!fIS - Janet trem nas condições previstas no art. 540, paragrafo 2°
LEIGH - David FARRAR da C.L.T.
- Barbara RUSH em:

'

No caso de não ser atingido o quoru� previsto no

Iart. 20 da Portaria 3948 de 28 de fevereiro de 1957 a

O ESCUDO NEGRO DE eleição será realizada, independe�tement>e de �ova con

vocação às 16 horas, no mesmo dia e local acima men-

Amanhãen(Florianópolís
Início das Venda!; do'
«Àrj.go' do Dia))

,

Pela' 'primeira vez em nossa Capital será apresenta
da amanhã a modalidade altamente interessante El eco

nômlca de venda do "Artigo do 'Dia". Será o início das
vendas regulares, diárias, de um artigo d'iferente, numa

Um romance .-dé amor base de prêço altamente reduzido. .

'

diferente! Já 'ontem comÇ'ntávamos das enormes 'vantagens
- Uma história '. de ter- que advêm dessas-vendas, para o público. Falta ainda

nura e poesia! 'flcrescentar a êsse ,comentário os seguintes' esclarec)iGreer GARS.oN Ro:- I il1entos:' "

bert RYAN 'eoI:'
-

I
'

a) A mercadoda exposta como "Artigo do Dia" só.

;'\ '

I' r,'" .. , setá vendida naquêle ,dia. O' respectivo prêço
HOMÉNS DE SUA' VIDA "t .. _ nij.,o� será 'mantido,' em' hipótes'e alguma, além

.

I,; ifêS'se prazo. .

\. ; 'b) _N�' lintuito -de evitar a intromissão de revende
don�s ou especuladores, só 'serão ven,didos, no

máximo, '3 unidades para cada pessoa.
,

'I d t TE]\!. HIGINO D A'M A,cCENO DE' ANDRADEc) Não há possibilidades para. qua quer escon o , 1'ilU.l,niO

ou, ábatimento nessas venda's. MISSA DE 10 ANO
.

O primeiro artigo do dia será um ótimo - tipo de ,Viúva Etelvjna Peix,oto de Andra.de, ' convLda aos

Combinação""de Jersey, cujo pl'eço normal é acima de I;ãr�ntes e amigos ,do extinto, para a Missa de 10 ano,
Cr$ 110,00. Será vendida n Cr$ 71,0(}, apenas! I que manda rezar, por alma de seu espôso, no altar do

.

O segup,d;g, artigo do dia, ,para 29 do �corren,te, será
I
Sagrado Coração 'de Jesus, .às 7 horas, quinta-feira dia

um ótimo Upo 'de toalha de rosto, do valor normal de ' (28), na Catedral MetropolItana.
Cr$ 37,00 pOJ; I.inidade e que será vendida a Cr$ 25,00.. A -todos que Cé1lnparecerem a este áto de fé cristã,.

'antecipa seus agradecimentos.

Parti�o liberta�ur

@EMAS
CINE SAO JOSE

A's 3 - Bhs.
Uma história eletri-

zante e violentá!
- Uma emoção em cada

cena!
- George RAB'T - Audrey
Edward G. ROBINSON

TOTTER em:

CADA BALA UMA VIDA

'7".��"'�.
No Programa:

'

Notícias da semana

com novos aspectos do Car
naval em Plorianôpolis.r
Preços: 13,00 - 6,00.
Censura até 18 tinos,

FAIJWORTH

A.'s - 8hs.

Techn1color
No Programa:
Jornal da Te.la. Nac.
Preços: 12,90 - 6,00.
,Censura até 14 anos.

A's "- 8hs.
Sensacional P�ogralUa

Duplo

1) _;_ RENEGADO IM
PIEDOSO...!... Com: Jcihn
PAYNE - Vera RAL8-
TON.
2) ASSALTANTES

MASCARADOS Com:
.

Jim DAWIS.

No Programa:
Filme Jornal. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

D1Ji=----_.---- _.

A's - 8hs.
"Sessão POpUl8ll'''

- O primeiro filme na

cional 'colorIdo!
Hélio SOUTb - Beatr.iz

CONSUELO em:

o DESTINO EM APUROS
I

Technicolor
No Programa:
Atual. Atlantiàa. Nac.
Preços: 6,50 - 4,00.
Censura àté 14 anos.

A's - 8Y2hs.
"Sessão Populajf"

Hélio SOUTO - Beatrfz
CONSUELO e111:

O DESTINO EM APUROS

Technicolor
No Programa: .

Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 6,50 - 4,00.
Censura até 14 anos.

SINDICATO' DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
.

_' FLORIANóPOLIS

cionados:

Florianópolis, 25 de março de 1957.
Paulo Malty - Presidente.

Um estudioso de oratória, de percucíents espí
.ríto crítjco, confessou-me que ouvira e classíflca
ra todos os discursos da ssssão de encerramento
da convenção da U.D.N. A:penas três orações lhe
mereceram notas distint'ai: as dos drs Brazilio
Celestino de Oluveíra, João Pedro Arruda e Konder
Reis, A do último, contudo pecara pela, encenação
vocal,' perdendo-se em sostentdos e alegras" ora

·escapos ao rítmo Ora à harmonia, com, abuso das

justaposições de tetracordss, para. obter tonali
dades de semitons deslocados -,o que lhe pareceu
decisiva ínfluêncja de pr íncípíos defínídos na mú
soica dos antígos grégos.

O dr. En�Q Luz entre os Ü,drere·s nacionais da
U.D.N. citou o sr. Altíno Arantes!

O . seu Idneu, m�smo depois de viajar pela
Oropa, continua criando conflitos 'de eoncordâncía.
'e rsgêncía. Papador pantagruélíco dos s s, sirigu
lariza pluraís e pluralíza singulares, ao devolvê
los fora dos prazos, fazendo o Nsrêu Oarraa sofrer
que dá dó.

.

'Um dos orador�, aludindo às "Realizações" .do
sr. Jorge Lacerda, engasgou-se e genialmente

criou um neologismo: realizara,ções!
Na verdade, aqui, sob o atual govêrno, realiza

. ção não decorre de realizar, mas deriva de realiza
rá: reallzará-çõas! Porque tudo o que o sr. Lacerda
diz' que fez não f,ez aínda, mas promete fazer!

DInETÓRIO MUNICIPAL
COMUNICADQi,

Foi instala,do, no diá 19 do corrente, o Diretório Mu

nicipal de Florianópolis do PARTIDO LIBERTADO�,
com a seguinte constituição:

Presidente - Paulo Gonçalves Weber Vieira da
Rosa, General

1° Vice:Pres. - Antenor Taulois de Mesquita,
Coronel

2° Vice-Preso - David da Luz Fontes Engenheiro
3° \(j'ée-P'i·es. - Joel Vieira ,de Sousa, Bacharel
Sec. Geral � Narbal Alves de Souza, Farmacêutico
1° Sec. - Afonso Joai;tuim dos Santos, Capitão
20 Sec. - Alfeu Ferreira Linhares, 10 Tenente

Tes. Geral .._.,; João Silva, Comel'ciário
1'0 Tes. Heitor Livr:amento Steiner, Bacharel e Co

mer<::iante
,

2° Tes. Laudares Capella, Acadêmico e Comerciário
Vogais - Rodrigo Azambuja, Industrial; Lazaro

Chanes, Comerciante; Walter San�os, Comerciário'; Ta
!llarbas Martins Costa, Bancário.

GabInete Executivo - G�neral Vieira da Rosa, eng.
D�vid Fontes, ,Farm. Narbal Alves" Com. .toão Silva,
Cap. Afonso Santos, .Ind. Amilcar Sherer � Ind. B. Azam
buja.

xxx

Ns dias 13 e 14 de abril próximo, em Lages� será
realizada a Convenção Regional que reestrutará a sec

ção catarinense do Partido Libertador. Comparecerão
à Convenção os senhores, deputados dr. Raul PilIa, Ota-.
vio Mangabeira, Coelho de Sousa � outros ilustres pró
feres ,do Partido Libertador. Representarão Q 'D. Mun.
de Florianópolis o Gen. Vieira da Rosa e sr. Narbal
Alves.

-Ó; /'

*

*

Depo'Ls de encerrada a sessão, no café da eS

quina o tapa comeu solto! Tudo por falta de gsn
trleza do dr. Gentil, do Estreità; que arranjou fon,
tes de riso na derrota do dr. Paulo. E os outros
Fontes cansaram ... chuà! chuá l chuê! chuê!

* "

*
O sr. governador, ssquecídn de que a Frente

• Democrática talecera de véspera, alnda 'falou na
sua bandeira! Jurou empunhá-la outra vez, como
fizera na segunda época dlol sr. Heriberto Hulse.
- A Frente, oontudo já sem fundos, eitá como o'

célebre tiro de Pernambuco: sÓ no mastro!

*
Antes que explorenl:. ontem escrevi cah.uros e

saiu colonos. O pastel fica sem recheio para os

Zlagalinhos.

He�istro �e Há�io
A, Diretoria Regional dos Oorreios e Telégrafos' de

Santa 'Catarina., avisa aos senhores possuidores de
receptores de rádio-recepção, que o prazo para ore,

gistro sem mulrta dêstes aparelhos expirará li 31 do cor
rente mês de março. A partir de 1° de abril serão. regis
trados com multa ·de Cr$ 25,00.

-----_. ----..J

dIBLIOTE,CAJ PúBLICA M JNICIPAL DO ESTREITO
I -CONTINUAM AS DOA'Ç'ÕES

.

O Serviço Social da In.dústria acab:t de endereçar à
Biblioteca Pública Municipd do Estreito um volume do
livro "A' PARCERIA NA INDÚSTRIA", notá7el estudo
do Dr. Guido Fisher, Professor Catedrático de E00nomi'a
na .Universidarde de' Munchen, da Alemanha.

Em of.ício que acompanhou o referido trabalro, as
sinado pélo Senhor Celso Ramos, D-iretor Re'gional do
SESI. verifLca-se que a presente edição de "A PARCE.
RIA NA, INDUSTRIA" é uma homena.gem que o' SESI
presta aos patrÔe,s e operários catarinenses, os quais
con1 trabalho persev�rante, tirocirtio e espírito de pro.
'itreS'lo, criaram e desenvolveram em Santa Catarina, um
dos ,parques industria.is mais fecunllos do País, sob o es�
tímulo de um perfeito entendÍmento entre e�pregados
e empregadores.

, xxx
,

xxx O senhor Walter Cioqueta l'émeteu, tambem, à Bi-Mlü)o possivelmente, após a Convenção, o dr. 'Raul bli\)teca' do Estreito, 25 livros de assuntos mii*ital'es.
-PiJ.la fará" em Floriánópolis, uma conferência sôbre o xxx'

sisteIl}a parlamentarista e sua aplicação. no Brasil. A Secretaria, da Prefeitura Municipal enviou 43 vo-
xxx lum�s contendo Atas da Câmara Mu�lcipa'l de São Pau-

Qualquer corréspondência para o D. Mun. deve se� lo, desde o ano de 1851.
dirigido ao seu Presidente, residente no Largo Benja-'
'min Constant 15, telefone 2676.

,

Narbal Alves� de Spusa
Secretário Geral

xxx

Com mais éssas contribuições, atinge a 2105, o nu
mero de livros doados, at� agora, à Biblioteca Municipal
do Estreito.

�
.
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..o ESTADO" O MAI_S ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Qual'ta'·F etra, 27 de Março de 1957

e!h achou a neces,sária ener-

gia para esta espantosa me

tamorfose:
Conservou sempre aquela

deiro ,e incontestável sobe
r�no e é também o chefe da

família real. As três crian

ças, a princesa Irene nasci

da em A'frica, durante o

exílio e os outros, amam Ü'S

pais com igual afeição. _

'

"O que-é admirável entre

nós, disse um dia a Rainha

Fred�rika - é que Paulo e,

eu somos -absolutamente di

ferentes um do outro".

Na verdade, sob, vários
, .

t b
- I

pontos de VIS a, am os sao
,

A-
.• 1

vivos" contrastes : SSI'ill
,

Paulo é 'reservado, mesmo'

!uim pouco timido, quase

frio e mede 1,89. E duma

corrp.ção perfeita, energia
/ pouco -comum e possui ver

dadeiro gênio de organiza

�ão. Frederíca não. vai além

dé I,GOm. E' brilhante é c1t'

lorosamente comunicativa,

impulsiva e franca. Tem·o

raro dom de se ,tornar pó

pp lar sem a menor j,déia de

publicidade. E' ao rei Paulo

que cabe a tarefa de a re

conciliar com, a etiqueta e

com a reflexão que de tem

pos a 'temp,os é esquecida.
Mas sucede muj.tas vêzes

que o rei lhe dá carta bran

ca. E' quando ela organiza
os cruzeiros reais cuja ini

ciativa imagi'nou. "E' pi'eci
so que a minha grande fa�
mília conviva longe do pro
tocolo das côrtes" declarou.

E a sua idéia não foi por

todos acolhida sem reserva.

Houve críticas é 1) rei Pau

lo quis arrastá-las só, pois

que, admira muito sua mu

'lher e sabe muito bem que

lhe deve o amOjr do seu po

vo, que na Grécia--flão é um

fenômeno vulgar.

De fato, ,o "Rei Paulo e

Rainha Fiederica 'foram os

primeiros soberanos dêste

país ,que -conquistaram o

afeto dos s�us compatriotas.
Nãà foi com di-scursos polí-

,

ticos que os gregos se torna
.

ram monarquicos, foi' 'es'pe
-cialmnte devido à grande
obra social da Rainha, espe
cialmente à proteção que es

ta dispensa aOE órfãos d'a

guerra civil, à sua coragem
e vontade de -ajudar os mais,

deserdados do seu povo

sempre que pode.
"Ela é o sol e!ll tôrno do

qual gravitamos" d:iz a seu

respeito o rei Paulo e então

a Rainha repica: "Não é

assim, devem-se comprar à

lua que reflete a luz do' sol
, -

tanto como eu sou o reflexo

da personalidade do meu

marido".

de intima do casal.

calças e "pull-over" e com

os seus cabelos curtos pa- Paulo e Frerleríca expe

rece irmã mais velha de seu rimentaram par seu turno

filho Constantino. tudo que pode acontecer com

Vê-se, muitas vêzes, o real um homem que desposa uma

.par ,passeando, democràti- 'mulher .2.0 anos mais jovem

camente, pelas ruas de Ate-I. e lhe pode ,proporcionar e

nas, sem escolta'. Trajando sncorrtrar para si a felicida

'um vestido de algodão e com de. Ele compreendeu logo
os .cabslos simplesmente me- que a maneira forte, não é

tidos num "foulard" verme-
�I melhor ainda que de fato

lho, a Rainha visita muitas impere sôbre sua mulher

vêzes os camponeses. Na "ela idade, pelas funções, e

mesma noite se precise; ela sob certos, pontos de vista

assiste, em grande "toilet- pela reflexão.

te", a uma recepção oficial. Com certeza que a ,Rainha
Neta'dum i�pérador e bis- namismo mas também sabe

neta duma grande Rainh�, da Grécia sa,be que eclipsa í

Frededca da Grécia não fi- S'2U marido el" gl'aça" di.

'Uuito bem qUe lhe deve a

Rei" costuma dizer, ao que

seu marid-o respbnd'e:, "Não
está certo, ela é a �inha
melhor embaixatriz".

---------

Iuristas Brasileiros
em Yokobama
Y0KOHAMA" 26 (U P)

Duzentos e quarenta turis

tas brasHeiros, inclusive um

grande grupo de japonêses,
chegaram ontem a êste pôr
iiG. Os j,aporiêses, emigrantes
residentes em São Paulo, 'vie
ram visUar seus parentes e

amigos no Japão.
,

�..-,.,._._-----_._-

Nossa divida
comercial-

com os EE.UUI
NOVA YORK; 26 (U P) -

'A. dívida comet'\cial dos impo.. ·

tad,ores da,América Latina
para c.om os exportadores
dos Estados Unidos d,iJÓinuiu
eII\ fevereiro'" de 22 milhões

de dólares, ,p.ar� 1684 mi

lhões, graças ao fato de que

o valor das le:tras sacadas.
A dívida' do Brasil dimi

nuiu de 1,70 milhões, sendo

reduzida p.ara 15,2 milJiões.

Os' pagamentOs da Améril1a

Lat,ina se elevaram a :J8 mi

Ihoe:;; de dolares" com uma di

milnui.ção de 18 -milhões só

bre o to>tal de janeiro.
As' n.ovas letras sacadas

pelos exportadOl'es ,ãmerica
nos sôbre os importadores
da América Latina diminui�

ram em fev'ereiro de 2,4 mi

llrões, ,ficando em 35,8 mi

lhões. O valor das call·tas. de

crédito confirmadas, emiti

das em favor dos exporltado
l'e:s america.nos, se élevou' de
8'9 milhões em fevereiro, para

�ti,n.giL' ao total de 215 mi·

lhões, seja o mais alto. desde
abril de 1952.

-:;_ ,� ,

aem êle.
- Se é assim, experimen-

te.

Ah Liú não o deixou dizer
" .

lluas vêz,es e o fêz com per-

feição. Dir-se-ia que em to

eia sua vida não fizera ou

ira coisa ..
Posto várias vê·

res a repetir a prova, fê-lo

::ada vez n1�lhor. -Então, o

amo lhe disse:
_. De agora em diante,'

me ;\jud�rás em minha ade.

_ E não se separou dêle

nunca mais. I
A ,velha história acrescen-IItal- '

"O lenha,dor hábil sabe

Iservir-se ,até da pior madei

!'a
_

e a pedra mais rugosa!
pode �ervir ao escultor des

tro: porque sôbre a terra ná.

da há que seja absolutamen

t� inútil. Aparentemente, Ah
Liú era um ser ineptO' e tar

do e, não oostante, sob aque

la desconcertante curteza

exterior também êle oculta

va uma habilidade excepcio
nal. Todos os homens têm

Q!là lidade� e defeitos. A sá

bedüria quem preside a so

cied"de consiste em saber

transigir com os defeitos e

.tr as virtudes e em

não julgar precipita'damente
3g coisas".

g quem julga ma,is preci
r,itadamente que o "ta,lent·

Bcout"? Não' faz mJis que

r;iorar-o' mal desta socieda-
- I

de fl.enética e temerária. �
pintura, a mú'sica e o teatrO'

são os ãbastecedores mais

ativO's de malogrados, isto

é, 'de gente que acreditou

que uma pessoa deve inilu

divelmente seguir sua ptó
pria transtornada vocação.

(APLA)
"

(Continua)

8'

Os Casamentos Mais felizes da Terra
(Cont. da 12a pag). UMA l<'AMILIA QUASE Hã: tempo, FrederiCa teve

fplicidàde conjugal foi que BURGU�SA de sofrer uma 'intervenção
cirúrg'ica num ouvido, que

resultou perfeita e corrigiu

as alarmantes' i'mpe�feições
dêste sentido. �la .fo� para

a Suiça, �as ninguém, exce
to o Rei, soube quando se

faria a operação. Dôr e SO'

frimento moral. ambos su

portariam em comum, longe

dos olhos e indiscrições da

-mulfidâo. Esta reserva é

"uma das chaves da felicida-

Durante os prim-eiros anos

do seu reinado, os reis da

Grécia não viveram em qual
quer pa-lácio nem num cas-

�ecreta. admiração que em
tela, mas sim numa �iT'ples

JL'vem tinha por êsse alician vila, à entrada de Atenas.
,

te "tioO'; No jen tarrto, às vê- '

"Com beleza mas sem pra
zes tem-se a impressão de tocolo ce�'imonioso", supli
que o rei da Grécia vive na I ca'ra Fred�rica. Mas é n�
sumbra 'da sua popular es· residênci'a de' verão, junto
pôsa. Esta impressão, no' en- ao mar, que a família ,real

tu:to, não corresponde à
gosta mais de, estar. Aí pode

v<:!rdade. Paulo é um verda-
Sua Majestade passear de

ca atrás de ninguém, na

majestade do porte nem na '13erenidade, seilurança: e. a
naturalidade com qUe se de· certeza de lhe ser tão mdls-

3empenha das suas funções pensável quanto'ê certo que
.

também ela não' pode passar
l'epresen tativaso
"Sou a melhor aluna do

Repeliria a Jusliçal
a Tese de Suicídio
!tIO, 26 (U P) _ O preces- -

SO' referente à morte dó Ge

nei-aí: Augusto correta Líms
está em �as de sof.rer sen

sacíonal reviravolta, ínror
mando-se de fontes segura!'
que não apenas. o Promotor

,mas o' próprio Julz-Prasidan
te 'do j..o Trilbunal do Júri
não aeeíbarla" a tese de sul

cidío, prefer1ndo admitir qu..

o antigo CÜ!mandante da At'
tílharía, de Costas tenha si,
do assassinado. /
Ouvido a r'e'speito pela re

portagem o Juiz Joaquim dI'

Souza Neto límítou.se 'a di NÃO TEM PRESSA DE ENCONTRAR-SE COM BULGANIN
zer que está, ainda, ,exaro!

BONN, 26 (U P) _ O Ohan dos dois' Países. O Chanceler

Alde·
.

II
..............

1'
-

nando os autos. ,-

la lia IaRa encalei- Konrad Adsnauer in Adenauer, falando à ímpren- I '

li

_ Por ora, posso informar
dícou hoje que não tem mui sa, declarou que o mesmo se •

.

apenas, que estou estudandr lamenl s p �I d-ta pressa de entrevi�tar�se P?�e dizer a respeito �e' uma! . e e UI a iiêsse processo 'desde o dia de
pessoalmente com o Primaírr l vísíta de Anastas Mlkoy.an,

sua distribuição '_ diisse �

M.inistr,o�s,oviético., Mar,eehall vI,·(le-primeiro-�in.ilStro e M,_LII' PLA.CENCIA, 26 (U,P,r),n'.:'Presidente do Tribunal di ! - - Um gigantesco desmo O' "-

Nícola] Bulganín, pOIS tal nllstro do Comérelo da União '.

'

Júri. Só o mandarei para (
conferência teria de _ser pre, SoviéÜoa. Os rumôres a res-

msnto de mais de 25.000 me

promotor :- frilsoll, 'ainda - tros oúbicos ele terra e 1'0
parada com "longo e minueto peito, da possíivel entrevisU

,

'

depois que conversar com(, chas está sepultando lenta-
I

. so trabalho" dos Ministérios Adenauer-Bul�a![1in adquârí-
Delegado Bastos Ribeiro.

do Exterior e das embaixadas �m força com unia insinua mente a .aldala de Ari,rl'O-, nr
_ E, por quê sentiu, S.

çâo do embaixador sovíétíco Vale Trebbia, perto de, PIa
E�cÍla. necessidade dessa con .... ...._.,_•••"._............,.,._.......... oencía.
versa? achando também inaceitável Sr: Andrei Smirnov, num aI, Três casas, à' entrada lÍJ
_ Evidentemente por ha a tese de suicídio. moço da Associação de Irn aldeía, já foram arrastada'

ver, no ínquéríbo, muita coi A tsndêncja do iuiz, no en prensa EstI'langeira, na quar- pela massa de terra, que
\
a

sa 'a ser esclarecida, E' too:! tanto, ao que se informa, ( ta.reíra. Também se falou da meaça, agora, a igr�ja paro

O' que tenho a declarar, por a de promover o total -esdal'G possibilidade de uma visita de quiaL As autoridades proviu
enquanto. cimentJo' dó' fato. Miko',Y1an, em fins de a,bril, ciai's, acompanh,ldas de n}!
A despeito das informaçõ�3 As mesmaS fonte:::; adi,an à. �r,ent� de �ma mi,ssão so-I mer.ç>so'S técni,co�, se O'rg'ani

reticentes do juiz Sousa Ne· tam, também, que o Presl vI;etIca a FeIra de Hanovre, zar,am no SentIdo de lutaI

to., informa-se que -o Pl'esi. dente do Tribunal do Júri es quando iniciaria 'conversa- i contra o fenômeno, oCJ'rrido
dente do Trilbunal do Júri uada 'inclinado ,a excluir af, ções para um, tl)atado de CO'- por motivo de infiltrações de

consideraria ridícuh, a pri hipóteses -de atentado' polít" mércio entre as duas' na. I água na m�nta,nha que domi.

meira Iversão de acid,ente , co ,ou assalto. ções, I na ,a ald,eia.

I
..

'
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sua nova rouoa, anatômica
�

....�

para o· homem moderno!

dmp&-rtar
'�

• é confeccionada' em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos.

• Você se sentirá bem, pois' o corte IMPERIAL
EXTRA é 10'0% anat8mico, muito _mais confortável
t; muito mais elegante.,

EXTRA - est"
há lo�gas esperai

• Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha .par�.'- vo'cê vestir. Não
nem demoradas pr�vas.

'Garartida< P9'

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Proles, 374 _: São Paulo

35 anos especializado no ramo d'a vest�ário

Distribuidor exclusivo:

Í' MAGA�INE I,iOEPCl<E
CARtos HOEPCKE S/A

Santa CatarilllO

ZE·MUTRETA. Ceras de Carnauab
Cêras de carnauba: arenosa, gordurosa - Cêras de

Cui·ie.uri Mánteiga de ,cacau - OleO' de"Côco de babassu_
- Oleo' de." Caroço d'e Algodão Comestivel marci "DELI
CADO" - Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para
colheita, transportes e exportação - Tela's de Aniagem.

/

Façam cónsuitas de preços sem compromisso.
Aceitamos r!lpresentações, consignações e ordem de ven

das ,de mercadorias, prh!cipalmente de cereais em ge
ral.

NORTESUL Sociedadé de Representações Ltda.
Rua João Bricola, 46 - 3.0 s-329 - Cx. Postal 472
End. Telegrafico - SULENORTE - São Paulo

\

.....
•

r
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não há senão um remédio.
Já: o aplicara Fouchê, 'o che

fe de polícia de Napoleão,
e se o' a-plica nêstes dias

quando' dos vagões lacrados

que atraves�am a planície
danubiana escapa algum.
Os guardas fazem parar o

trem, prendem o primeiro
camponês que passa, di
zem-Ihe "de. agora em'

diante te chamarás Dimi
tri Gorgorioff ou Ivan Ca

viarovich; seja o que fôr o

que acontecer, êste é teu

nome, e se te ocorrer dizer

que te chamas... Como te

chamas?
\

- Andrassy ...
- Ah, Sim? Isto é pelo

Andrassy _ a fras� é se

guida de u!ll pontapé no

estomago, _ Tu te cha

mas Caviarovich (ou Gor

gorioff) .

O polícia de Harun-ar

Raschid disse ,ao sargen-

to:
- Se levarmos nove ao

Califa, êle dirá' que aceita

mos dinheiro do décimo e saltado e chamou

que o deixamos fúgir,' e cciro :

nos castigará. Façamos as- _ Quem. está na prisão?
sim: prendemos alguém que -, Um. peregrino que se

passe j, botemo-lo no lugar proclama \nocente.
do ladrão que f'alta.. .

_ Traga-o aquí.
Passava naquele momen- Lego que o peregrino

to por alí um peregrino. chegou à sua presença, 01'-

- Atoacaram-no e o puseram denou:

na corrente com os nove _ Fala.
ladrões. Depois de alguns O peregr-ino narrou como

dias, o carcereiro disse aconte�eram as coisas, e

aos detidos: "Não têm ne- :;01110 havia um tal acento

nhum parente ou amigo que de sinceridade em suas pa

intel'c'edia pOlI' vocês"? E· :avras _ COMO NA VOZ
------_._--

o carce-

Florianópolis. Quarta-F eiray27 de Márço de 1957

o Incomodo ...

EDITAL'DE CONVOCAÇÃO

E Desculpe
DE PITIGRILLI • então núveo mandaram cha- DE TODO:::; OS INOCEN- três "flashes" de atualida-

BUENOS A IR E S :11 '.1' os amigos, que' paga- rES _ diz' em letras maiús- de. em branco e prêto, Con-

APLA) _ A polícia do ca- mm dez mil moedas de culas o velho livro de que tínuamos no tempo do câr
lifa Harun-Ar-Raschid ha- !'nta por cada um 'dos pre- I Iirei êste relato - o so- .cere e da Justiça.
via prendido dez malfeito- 303. Foram libertados e berano lhe ofereceu doces Estados. Unidos - Em

res. sa iram todos. Só ficou no com suas próprias mãos e Daltas, Texas, um homem
- E, agora, que faze-. cárcere o peregrino. os pôs na boca até que se que nunca cessou de Si'!

mos com êles- - pergun- _ E você, não tem quem saciou. Em seguida, man- proclamar inocente foi con-

tou o Chefe de Polícia. o tire? _ perguntou o car- dou que êle se lavasse e °denado por homicídio em

- Quero vê-los. Tragam- cereiro. se perfumass., no banhá 1945 e justiçado em 1946.

nos até aqui _ disse o Ca- - Dê-me pena e papel. em , . . Um criminoso condenado
lifa. O guarda satisfez o pe- . _II� há poucos dias, poucos mi-
Firmemente acorrenta- di do, e o preso escreveu: Intel'r0mpo' êste técnico- nutos antes de entrar na

dos, os dez atrave-ssaram as "Do humil-de servo ao mag- 101' oriental _ e que' reto- câmara da morte, contes

ruas de Bagdad, mas quan- nífico Senhor: os outros marei logo - para proj-etar: sou ter sido êle quem ha-

do chegaram ao palácio do, encontraram homens que

Califa, não havia mais que intercedessem por êles e,w_�....._..·.·.-.-.-......,.....-...-.-"'�.....vv'.-""."''VM

nove. Em -casos como êste estão livres. Eu sou o úni-
co que resta da condena- .. Fuo'el·ooa' rlaaS-mOç!Sção. Tu, Senhor, sê minha U
Le�temunha. e intercede por Precisa-se de duas moças que tenham regular íns-
rmm : sou um servo que nao '

trução e alguma nráttca de serviços de escritório para
pecou".. -

I os cargos de:
r- E como faço paea 1 _ Correntícta

mandar esta carta ao des-
I

.

-i. - Caixa
tino? perguntou o car- Paga-se bom r rdenado,
texto da sentença inapelá-! -

Tratar diàriamente, durante o horário' comercial, à
vel). I' Rua Pelipe Schmlot, 54,
cereiro. . ___

._ Pensei que tinha es-
I

érito .uma carta ao Califa,
mas vejo que éscreveu dire
tamente a A16.

_ Põe no teto do' cárce
re.

O carcereiro assim fêz,
a carta se elevou ao céu e

se perdeu.
Naquela noite, o Califa

Harun-ar-Raschid viu em

sonhos anjos que desci�m
do céu e lhe diziam: Ó Ha

rum, as criaturas interce
deram ante tí por nove e

o libertaste. Agora, o Cria
dor intercede ante a tí por
um, Liberta-o, pois.

O Califa acordou sobres-

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

Sociedade no período de 1957 a 1958.
Menotti D. Dígíacomu
'Secretario Geral

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado

pelos expeclalístas responsavels pela confecção das

roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa perfeita e que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exçlqsividade nesta cidade estas ara-
madas roupas.

'

Aviso
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 Catarin-a, avisa aos interes
sados que acaba de reinstalar a SMe désta Ispetoria 'Re

gional, nésta Capital, à. rua Tenente'! Silveird ri: 51.

FlorianÓpolis, 19 de Março de) 19157 • f
Wilson Augusto da Costa Schiefler

Chefe Subst. da IR do SET em SC.

via cometido o outro homi

cídio, pelo qual se havia
matado legalmente um ino
cente.

França - No Journal
Officiel" de 20 .de Agosto
de 1953, Iê-se :

s-

"A Côrtê' reconhece a

inocência de B... (traba
lhador de pedreiro) conde
nado à morte ein 14 de ou

tubro de 1944 e justiçado a

15 de .novsmbro de 1945.
•

"Cancela- e anula sem re

mitir. o julgamento.
"Fixa a indenização da

viuva em francos.
"Aos sete filhos maiores

(1.000 francos para cada

um) francos 7-.000.
"Aos quatro filhos me

nores (25.000 para cada)
francos ..... : .... 100.000.
(Esta última frase não

ém um comentário irônico e

inrreverente meu; está no

Itália - Em 24 de mar

ço de 1953, um vagabundo,
acusado 'de haver matado
uma mulher, é condenado a

21 anos de reclusão. Um
ano mais tarde, a Côrte de
Apelação 'confirma a sen

tença. A Côrte ' de Cas
sação anula a sentença e

envia o desgraçado a jul
gamento pela terceira vêz
e pela terceira vêz é con

denado :;t 21 anos. Não sei
se antes de cada julgamen
to havia pensado em escre

ver a Alá, mas certamente
deve ter escrito depois da
terceira condenação, por
que enquanto estava ex

piando a pena imerecida e

bradava, como havia bra
dado a princípio, a própria
inocência; . um deliquente
preso por um delito qual
quer declarou ser o autor
do homicílio pelo qual tres
tribunais haviam condena
do o vagabundo, e até mos

trou o punhal de que se

servira. O sapo resultou
um pouco crú para ser di
gerido pelo díspeptíco el'!�
tomago da Justiça, e tam
bém porque os ,·per.itos mé
.dicos haviam garantido que
a mulher fôra assassinada
com um bur.il que o presu
mido assassino tinha no

bolso.
,

(Com os ·recursos cien
tíficos de hoje, o êrro ju
diciário já não é possivel,
dizem os i,ludidos)�

O va'gabundo inocente

�oi deixado em liberdade
com um a.perto de mão do
diretor da Penitenciária
qUe lhe disse algo em no

me da Sociedade e con

cluiu: "e desculpe o inco
mod1o," ; o pe,d:reiro Ifrim
cês condenado e reabilita�
do, decapitado e declara·do
inocente no "Journal. Offi�
ciel", ·e o norte--americ:a
no que '''.çl·eixou· no patíbu
lo os delitos" de outro,
rec.eberam ainda menos da

. sociedade. AJustiça, com

aquela sua dialética esqui
sitll.mente. feminina, diz..:
"Bem, equivoquei-me. Tu

pão te equivocas nunca'?"

-11-
Voltemos ao tecnicolor

orientaL.
.

. .. e �el'G com que lhe
déssem 'um magnífico tra
je, o -present'e de 7;00 cava

los e 70 escravos e escra

vas, e mandou cQrtar a ca

beça do ministro 'da Jus
tiça.

Os peritos que hoje con

fundiram uma ferid'a de
buril com ufit ferimento de
punhal e os magistrados
que enviaram à cadeira elé
trica e à gui,lhotina . aquê
les inocentes de além dos
Alpes e além" oc-eano, con

tinuarão, imperturbáv,eis e

sem remorso, sua, brilhan
te carreira.

�

.,..._-_-.-_-...__"""-. -_- -.-.WJ-wl

Vende-se
Uma sala de jantar uni

quarto. de casal e um .1e

solteiro. Tratar na rua

Hermann Blumenau 17, das
9 às 11 .horas.

'.lL..._
. +

"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

Vende-se

Sindicato dos Operários Navais e
Carpinteiros Navai' 'do Bstado '

de Sabta Catarina-'
Fundado em 2-1-1954

Filiado à Federação Nacional dos Trabalhadores elll
Transportes Marítimos e Fluviais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

_ Faço saber aos que o presente virem ou dêle ti.
verem conhecimento que, no dia 31 de março de 1957
às 9.00 horas na Séde Provisória a Rua Pedro Soares N0
15 serão realizadas neste Sindicato "as eleições para a es.
colha do Delegado-Eleitor desta entidade que oportuna�
mente participará da eleição para o Conselho Fiscal do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 'Marítimos fi.
cando aberto o prazo' de oito (8) dias consecutivos, a
contar do dia seguinte à data da la publicação dêste
EDI_TAL, para INSCRIÇÃO dos candidatos mi Secreta.
ria, de acôrdo com o disposto no art. 50, § 1'0 da POrta. ,

--'l'ia nO DNPS - 3.948, de fevereírc de 1957.
- A inscrição dos candidatos 'será requerida ao

Presidente dêste Sindicato, em petição nos têrmos do
modêlo aprovado pela citada portaria e que se encontra
à disposição dos interessados na Secretaria 'desta entí,
nade, firmada pesoalmente pelo candidato e entregue em
tres (3) vias contra recibo, devendo 'ser instruída com os

seguintes documentos:
a) declaração do próprio punho, com letra e· fir,ma

,

reconhecida por tabelião, de que não incorre em

qualquer das causas legais de inegilibilida'de,
previstas no TíTULO V da Consolidação das
Leis do Trabalho.

I:) prova de ser segurado do Instituto, em se tra
.tando de empregado; ou "prova

-

de estar quite
com o Instituto a que esteja vinculado", em se

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

exibirá o título de eleitor e prova de 'quitação
com às obrigações militares, às quais, logo

. após conferidas com às declarações constantes
da petição, serão restituídas ao interessado.

Florianópolis, 21 de março de 1957.
Alvaro Máximo de Olivieka

, _Presidente
S'OCIEDADE CARNAVALESCA TENENTES DO

DIABO
NOTA OFICIAL

A Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo, tem
o prazer de comunicar ao povo em geral e especia.Jmente
aos operários, que em reunião realizada ontem, ficou
deliberado qUe o Préstito carnavalesco desta sociedade,
sairá no dia 1.0 de maio à noite. Esta deliberação visa
homenagear a honrada classe dos trabalhadores de San
ta Catarina, que tem contríbuldo

:

imensamente na con

fecção dos nossos carros carnavalescos.
Florianópolis, 18 de março de 1957.

EURICO HOSTERNO
Presidente

------------- -_ - '. ---------,_

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE FLORIANO'POLIS .

EDI"!'AL DE PRIMEIRA PRA'ÇA COM O PRAZO DE
DEZ (lO) DIAS.

O Doutor Waldemfro Cascaes, Juiz Subs
tituto da Primeira qrcu_nscrição Judiciária,
em exercício do cargo de J'Qiz de DÍjreito da

...
Primeira Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei,
etc.,

.

FAZ SABER a quem o, presente. edital de primeira
praça com prazo de dez (10) dias virem, ou dele conhe
cimento :tiverem qUe, no dia cinco (5) de abril próximo
vindouro, à,'3 15' horas, . à frente do edifício do Forum
sito à' Praça XV de Novembro, n.o 12; nesta cidade, o

Ofic;jal de Justiça dêste Juizo, trará a público pregão
de venda e arretp.atação, a quem mais der e. o maior lan
ce oferecer sôbre a aVli.liação de dezoito mU ·cruzeiros
(Cr$ 18.000,00), valor dos bens que' foram penhorados a

Garcia & Capela na ação executiva que lhe move Ma
jer Z·;mel & Filho, que são os seguintes: - 1.0) Dez CDS

tum8s de linho; seis costumes de linho, confecção Pe
ruccini Ltda.; um terno ·de linho; dois têrnos de linho;
três ternos de casemira, conf. Maron; dois casacos de
lã; um casaco de lã; (Conf. Charm); treis capas de
Chantung, ·confec. Gonçalves Delgado & Cia.; seis sobre·
tudos. de casemira para crianças; dois casacos de lã;
quatro casacos de lã; um casaco de 'lã; treis vestidos;
dois vestidos; (Modas Cliper) ; treis ternos, de linho, ar:'
tefatos fischer S,A. de São Paulo, tôdas as mercadorias
são novas. E, para que chegue ao conhecimento de to

d'os, mandou expedir o p�esente edital,' que sera afixa
do no lugar de ·costume e publicado na forma dR.! lei. Da
do e passa·do nesta cidade de Florianópolis, aos quinze
dias do mês de março do ano ·de mil novecentos e' cin
quenta e sete, Eu, (as.) Hy,gino Luiz Gonzaga, Escrivão
o subscrevi. (As·s.) Wa'ldemiro Cascaes, Juiz, Substituto,
em exercício na primeira vara.

Confere com o original:
Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão óa la. Vara�Civel

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.

VENDE-SE
VENDE-SE UMA BóA CASA, TóDA DE ALVE·

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
RUA MATOS AR�AS, N0. 511. A TRATAR EM :aIGUA-
Çú COM O SR. ARTgTiDES BORRA.

-

�A T EN ç Ã O
PRE'ÇO 'DE OCASIÃO •

A 7 km. Ida Praça 15 na estrada. de Canasvieira �n'
. contra-se um lindo terrenô a ven·da com casa de alvena'
da,' deposito ,de madeira, frutas', c�fezais ter.reno para
plantio etc., tem 87m de frente por 750m de fundos. Tr(.
tar diariamente das 8 às 12 horas com Lourival PedrO

\ da Costa no Cabo Submal'ino.
,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor Waldemlró Cascaes, Juiz
Substituto da Primeira Circunscrição
,Judiciária,' em exercício do cargo de
Juiz de Direito da Primeira Vara da
Comarca de F-lorianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.,

I�STITUTO DE éULTU�A' GER�A:NICA
I

(Anexo ao Centro' Filológico da Fac. Catarinense de I
FILOSOFIA)

M:ATRICULAS: abertas dia. I do corrente em dían-
,

te na Faculdade "Catarinense de Filosofia, "rua 'Esteves
Junior, oe na Livrada Líder, à rua 'Tenente Silveira, dia
riamente menos sábado.

CURSOS: alemão .para- todos os adiantamentos in
clusive para princípiantes : . cursos para crianças de 4
a 12 anos,

. CURSOS ESPECIAIS: Deutches Literaturgeschi
chte _ Ubersetzung -=- Português para estrangeiros.

EsÚi:o sendo convidados 'os alunos do Instituto de
.

Cultura Germânica e demais interessados para ,o novo

;Curso ,de Literatl1ra. -Em uma série' de conferências inde�
pendentes,. tratará de piob,lemas gerais e es:peciais da

\

literatura alemã.
.

\ '

Haverá um Curso de Ori�ntá'ção Cultural que virá
preencher uma lacuna .sensível no ensino do' I.C.G.. O,
Curso- dará em língu-a alemã, uma introdução geral à
História, História da Cultura e do desenvolvimento es

piritüál da Alemanha e da Europa Central, desde seus

primórdios a atualidade. _

Demais info�mações na· secretári� da Fac. Cato de
Filosofia, e na LivraJ:'ia Lider.

"

A Direção

Precisa-se de empregado com bÔ,a instrução e re

daç-ão em português, com a idade mínima de 23 anos,
possuindo bastante experiência comercial.

Os in'i:eres,sados de·verão tratar pesoalmente nos

·e;;critÓrios ,da The Texas CompanY (sOuth America)
Ltda. _ Texaco, na Ponta do Leal, Estreito.

__'_ .. •__ I ... -..._'.f' _

Federaçãe dos Empregados
no ': Comércio de S. Cataaina

.... 1It:'"
.

....
.

.

CASA·
Necesaíta-se de alugar 011

comprar uma casa de alve

naria
.

situada nesta cída

lde, n!:l parte da ilha, de

valor médio. Tratar pelo
telefone nO 3829 ou.na rua

Conselheiro MafrlL 180. --

Florianópolis.

Campanha de Educação
I

,

'Floresta•

. ,f��,�._

JUI7,O DE DlREIT� PA_I pt!��A VARA DA éO-1POnzoni·· Braodalise s�a.
l\U,HCA DE FLDRIANóNOPOLlS., Cõmércio, lÍldustria�8_Transportes

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM O PRAZO 'DE C o n v o c a ç ã o .

.

VINTE (20) DIAS. r
. "'-� '�--'

-" - _

.....
São convidados os senhores acionistas da "Ponzo

ni Brandalise S.A. _ Comércio, Indústria e 'I'ranspor
tes" a se retinirem em assembléia geral ordínâría, a

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

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

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

Santa Catarina afim de deliberarem sôbre a seguinte
� , ".'/

ordem do dia: _

a) - Discussão e aprovação do Relatôzio da Dire

\ toria, Balanço Geral; Demonstração da Con

.
ta de "Lucros e Perdas", Parecer do Conse
lho Fiscal e Contas, referentes ao exercício
findo em :n de dezembro de 1956;

b) _ Eleição do .Consêlho Fiscal e respectivos su

plentes, para o exercício de 1957;,.
c ) _ Outros assuntos de 'ínterêsse social.

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

Videira, 18 de Março de 1957.

"

FAZ SABER a' todos que o presente edital de pei-
l11eir� praça com o prazo .de vinte (20) dias virem, ou de
le cOllhecimento tiverem que no dia 22 de abril próximo
vindouro, às 14 horas, à frente do eddfício do, Forum sito
à P)'uçà XV de Novembro, nO 12� nesta cidade de Floria
nópolis, o Oficial de Justiça, dêste Juízo trará a público
pregão de venda _8 arrematação a quem mais der e o

o maior lance oferecer; sôbre a avaliação de quatrocen
tos inil 'cruzeiros (Cr$ 400.000,00), valor dos bens que
foram penhorados a Luiz Gonzaga Vidente na ação exe

cutiVa que lhe move Guilherme Jacob Probst q'ue'são os

seguintes/: _ 1°) _ 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
ÜI.795m2), medindo quinze metros (15m) de frente para
a dita rua por duz,entos' e cínquenta e -tres metros
(253m), de fundos, 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 REPRES.t<.:NTANTES
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 edifi�aaa no �ito terreno, construtda.�e tijolos, cObe:-1 cões, conforme det�:mina os Esta�utos, convoca o C?�ta de telhas, forrada, assoalhada e envidraçada, com dl�, selho de Representantes desta Entidade, para a reumao
versos compartimentos e porão e suas benfeitorias em ordinária a realizar-se em sua Sede, a rua Trajano n.

mau. esta?o de consurvação e .maís quatro .casinhas e.di- 14, (altos da' Confeitaria Chiquinho), nesta Capital, no
ficadas asnda no mesmo terreno, sendo treis de madeira uróxímo dia 29 do corrente, às 18 (dezoito) horas, com
e uma de tijolos, coberta de telhas, assoalhadas, registra- � seeuinte ordem do dia: ",
do no cartório .da Comarca de São José, livro de registros Leitura e aprovação do relatorio e contas referen
de imóveis daquela comarca, que vem do ano de 1896, ne- .

tes ao exercício de 19'56, com o respectivo parecer do I
les no de n.P 3-E, fls. 147, sob n ide ordem 1299, tendo a Conselho Fiscal.

'

casa o n.? 687,É para que cheque ao conhecimento. de to- Aprovação da proposta orçamentaria 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 Florianópolis, aoa dezenove 'apra�ada, a reunião será realizada às 20 horas, em se
dias do mês de março do .an o de mil novecentos e cinquen- gunda convocação com qualquer numero de Delegados
ta e sete. Eu, (as) Hygino' Luiz Gonzaga, Escrivão o subs- presentes.' "

crevi, (Ass.) Waldemíro Cascaes, Juiz Substituto, em F'Ior ianópol is, 20 de M-arço de 1957,
exercício na Primeira Vara. .

Hrpolíto do Vale Pereira - Presidente
Confere com o original.

, Hzgfno Luiz -Gonzaga
Escrivão da La Vara Civil

( t:
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EstabE Iecímento "A MODELAR"
Trajano, 33.

Exposição e vendas

l.0 - Aprovar filiciação do .êlndicatc
.

a Federa-
ção. dos Ho�eleiros e Similares do Rió de
Janeiro

2.0' -- Desconto Alimentação.
'3.0 - Assuntos Gerais..
A primeira reunião. realizar-s,e-á ,em primeira A imbúia em estado, na-

--convocação na hora acima, mencionada 'Ou, ·em -segun-' tivo, ,explorada 'em " Santa
da mçia hora depois com qualquer número de presen- -

_ Catarina, tem 200 a_ 400
teso

I

.

anos. Por" -êsse motivo, (I
Florianópolis, 2,1 de marçct de 195J

Osvaldo. Gérmáno Fernandes problema florE)stal· r,elacio-
Presidente' nado. à iInbuia" em nÓ/sso

agrícola arr�ze c.om o mato

"VER- nativo deRsa espécie nas ZOM

Sindicato. dos Empregados no Oomereio Hoteleiro e

Similares de FÍorianópolis
,)

Assembléia Geral Extràordinária
Edital de convocação

.
' Pele;, presente edjtal ·e, de' açQrd'O C01Th: as dis

posições legais convoco OS assoeíadosv deste Sindicato.

paar Assembleia' Geral ExtrãordInária a -reali�ar-se
no dia 28 do mês em curso as 14,30 horas a rua Ti�
dantes na séde da Liga Operária.

"

Ordem do dia

,
L

G�a'njaf'-Liberdáde
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO.
PARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA

ÇA SEU P.i!JDIDO POR CHEQUE, VALE, ou ORDEM DE
PAGAMENTO.

PINTQS DE 1 DIA - Cr$ 10,00.
FRANCAS E OVOS.
RAÇA _:_ NE'" HANSPHIRE e RHOD'S

NIS
VACINADAS CONTRA A NEW CASTLE
RUA 24 DE MP.IO 111' ou G. A .. Ç;ARVALHO'

CASAMENTOS'J BATISA�
DOS __:_ FESTAS - CA

FÉS. - BARES - QUIOS-
-

QUES
Façam seus pedidos de

PASTÉIS' "PAULISTAS'!, I

de carne com azeitona; ca.·'_-----------__,----------
mapão com palmito, de cô·

,co, de banana, etc.,' peio
'telefone nO 3829 ou no Ca ..

.

fé Primor, à\rua Felipe
Schmidt, 60 - Florianó
polis.-- O

.

melhor / pastel. da
cidade!

SEMENTES DE HORTALIÇAS ,E flORES. IMPORTADAS DIRETAMENTE DA DINAMARCA

OEPÓS'ITO E �SCRITORIO:
Ruo Esteves Junio'. 5-8
F L O R I A N O P O. L I S
5 A'N T A C A T A·R I N A

V>t.reio: Mercado Púhlic o

Ha',cãQ instalado bem nn

c e D t' r o (P o r t· a dom e io

SEMENTES NOVAS E GA�ANTIDAS, - PLANTAS FRUT FERAS, ROSEIRAS, BULBOS, ADUBOS ETC...

TUDO., PARA À HORTA, POMAR OU JAROIM". EXIJA ESTA MARCA "O. A. CARVALHO".

�
I

Irmandade de Nossa Senhora
das Vitórias--Aviso

Encontra-se em fun�i6na,mento o Serviço de Assis
têncía Médica para os irmãos e seus beneficiários,' a rua

Rúi Barbosa, n. 32 (Agronómiea), nos Serviços Médicos

ria Assistência Social São Luiz.

a) CONSULTO'RIO mi:( PEDIATRIA E CLINICA
GERAL - Terças-feiràs com o dr. Fernando
Osvaldo de Oliveira; �

.

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

c) CONSULTO'RIO DE GINECOLOGIA _ Quin
tas-feiras com o dr. Lauro Daura, e

d) AMBÚLATO'RIO _ Diàriamente, exceto aos'

� sábados e domingos, com a enfermeira da As

sistência Sã� Luiz, às 16;00 horas.

Observação. As pessoas interes'sadas deverão marcar

consulta antecipadamente no en'dereço acima e co;m a en

fermdra· indieada.
A PROVEDORIA

, .
- INSTITUTO BRASIL -: ESTADOS, UNIDOS

UE 'FLORIANóPOLIS
AULAS DE INGU.:S

MATRíCULA: de 25 a 30 �do corrente
LOCAL: RUA FELIPE 'SCHMIDT, 2 lq andar

INíCIO DAS AULAS� primeira quinzena de 'abril�
MENSALIDADES:
a) _ Turmas comuns:

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

-

b) -_ Turmas especiais e

alunos adiantados Cr$ 500,00
HORÁRIO DAS TURMAS: das 9 às 10; d'as.lO às

11; "daS 17 às 18; das
20 às 21 e das 21 à's 22

-E'stado, só poderá ser re

solvIdo' pela 'reserva patri
mOT\ial de imbuiais e, corte

conlrolad0 com garantia de

Degene-ração Ilàtural. Torná

se indispensavel preservar ()

que ainda re'sta de imbúia
I

e irp.pedir que' a colonização I

nas de seu "habitat". Sôbl'e
ass'!,-ntos florestais, consul
te I "Ac.Ôl'do Florestal';.

horas.
OBS. _ As mensalidades serão cobradas adianta

damente, sendo que a primeira, por o.casião
,

,

da matrícula. '

'

A indu�trla � 'roupas feitas ê UIM das"princi
pais nos paizes adiantados da·Eúropa .

e Estaôos
Unidos.· \

�-

A roupa Imperial Extra é produto da principal
industria 'dn gEmero em nosso, paiz�

. Estas famo.sas roupas, bem feitas, podem ser ado

,,,qdridas facilmente pelo Crediário do Magazine

) ,

AOS QUE SOFREM DE SUItl)EI
O CENTRO AUDITIVO TELEX S'.A., Filial de Cur'itiba,
por 'intermédio de sUa gerente Sra. M�ria C. Altheia,
fàrá d'emonstrações, sem compro.missos, do.�· moderno�
aparelhOS sem alcvula e sem bateria, óculos, etC., nOs
dias 19., 20, 21 e 22 d'O corrente po

.

Hotel La Porta,
aos seUS am�gos' � clientes.

----�--�-- '(.

l A' V A. N ',D O C O M . S A B Ã O
.

:\7irgem Especi.alidad.e
. da Cia."WETZEL-INDUSTRIAl- JOP1viHê'"7 (marca reg.iSlrada) _'

, ecó,n'omiza-se . tempo' e dinheiro
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
.

•

Foi O que' decidiu"o T. J. DI,em sua última reunião - Sem eleito a partieip�ção d� Ferroviário e a

. _gorentre os campeõeS'da L. T. D. e .da l. Ai RI M.
Não é o Fetroviário o I se. foi o ·que decidiu o Tri· quando apreciou e deu

pro-I
proclamação do ruBro-ne-l' Calenda, a F. C. F. baixou roviário e proclamando carn- que marcava o dia de ôntem·

campeão. :da Liga,7Ubaro-1 bunal de JU,sti_ça DesP�.l�ti·1 vime�to ao protesto '"do. gro com� campeão d� �.T.D. r�s�luçãO anula_ndo a con- peão.ó seu rival Ficaram; e a próxima sexta-feira pa,
nense e sim o Henr iqus La. va em Sl..1� ultima reuniao, Henriqu e Lage referent., -a Em vista da decisão do dição de campeao do Fer- ess im, sem efeito os jogos ra a realização dos con-

.? /'
.

d� Ferroviário no certame 'frontos entre Henrique La-

;_..•
·FUTEIOL.TENI5

(:.. "

.
-=::. ''-A Ij.. " [JH_At_i\_'_A_D__)_T_U_R_f_[--..�� ;�:�:le4;�,e,���:�b;.u�

.... � _
la Ramos), ao mesmo tempo

-...

� r ,I Treinos no Estádio' da
:: �'��----��----------�
lO ATLE.·nSHO.REt1

Além de assístír uma sensacional
. parrlda de fu

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

a SELE'ÇÃO DA CAPITAL, estará você concorrendo in-
teiramente GRATIS, ao sorteio de uma belíssima bící- Só darão direito aos coupons numerados, os íngres-
cleta para homem. sos adquiridos no Posto de Vendas da Praça 15 e SALÃO

Ao .adquirfr o seu ingresso, para o prélio do dia IDEAL, de Hermínio dos Anjos, no Estreito.

-ImIIIl�:�,�@��§�.�����.�!ii_�����V����;;��-�-�,':��·�B�';1��i!j�ii.����!';!óÇ�_-_._.�.

-':l0r ZANBRI Zangado e Saíra em ter-

Confórme foi. previamente. ceiro e quarto respectiva
anunciado,

.

realizou-se do- mente.

./

• •

eliminaçã'o do Itauma· Je-

ge s Ttauma, o primeiro em
Siderópolis e o segundo em

Lauro Mül-ler.

Para esta semana -estão . Paula Ramos, amanhã à

marcados treinos dos se- noite

guintes clubes : Avaí, 6a' feira, também à

Guarani, hoje, à noite noite

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

Ponta. Cr$ 16,Ó-0 - 'Dupla Sr$ 20,00 -;- Tempo 68"
12 pagou Cr$ 14,00 - Tem- 5° PAREO ...:.... Gato Pre-

�;o: 67 :0, venceu facilmente. Em'
mingo passado no Hípodro- I

V."
I . ,mte metros àpós

mo da Res-sacada, a' 8a 'reu- I_
; •

f' I
. ) passar o diSCO ma,

mão extra .oficial do J ó�

QUEr" CLUBE SANTA CA-
nesca �'odou espetacular-

rARIN
'.

"
. I mente jogando Milton Sou-

A,. I"
•

a' grande ]'
O animal Ca.longa ficou, ,za, seu Joquel,

O resultado foi o

seguin-I' d'
'. parado na fita .....,lt I, 1Stancla.

.e : / Nesta páreo, o animal.. Felizmente para alegria
1 ° PAREO -:- Silvanesca I geral, nada. mais houve :irar, Duque, comandado

em primeiro lugar e Excel-
I
além do que um bom sus-

. I'
.
.:la em segundo. , to ...

ultra- 2.1 PAREO - Em primeiro
lugar RAPID e segundoSilva-

bra�ra, sendo ê,le o. re- tido nas te_mporadas ante- Paula, do Fluminense, está ,ier ..:om a .sua fôrça máxi- i'empo 65. tulos nacionais já con-
I I .

•

dores, quandõ os jogos de d� pleno acôrdo com a 01'- na, atualmeItte em M.onte- '\ -//- 40 PAREO - A vitória qnistàram ois ganchos. Pa-

root-balI oficiais continua- ?arlÍz:ição do calendário vidéu, deverá brilhar in- O Olube Universitáriõ, de Adesivo não convenceu. ra se ter uma 'iuéia da in-

'am a ser' disputados em ·')fi c!3'l, com bastante ante- tensamente, pois tem irei- através do Sr. D�lmir.o Paris fez uma péssima lãr- tensidade da prática do es�

DIeno verão; chegando a éeclência, d·e modo que os 'lado com constância e as- Mafra, ,afiançou à nossa frada. Em segundo_ lugar porte remistico no vizi�ho
\'el'ificar-se. u.m caso de clubes possam programar :;istência técnica. O Márti- reportagem que estrá 'pre-. entrou Paris, em terceiro Estado, assina·le-se que já
cnsolnçã9;e sofrido pe.}o ar- ,uas excursões. Quanto ao fwl1i, nos harcos de bl'aça� sente no I 'l;orneio Nata- ELZingaro

(
e quarto, Cru- foram ·dis,puta-pos 54 titu

]llE}l'O juvenil Otazi:::nu, do término do campeonato Ofi-l ieira 'cIupla, deverá vencer: tório da Temporada, a rea- zado. los máximos de "quatro
Bangu, vai' o presidente do y.ial em novembro, nad.a O Riachuelo, com o seu li�ar· ,·e no. próximo dia �8 O jóquei Soartes decla- com"; 21 de "dois sem:'; 32

club alvi-rubro apresentar tem a opo,r. "que,iro" de nOVlSSlmos, de a�)fil. Ainda nos adian- rem à nossa repOl'tagem que de sillgle-skiff; 26 de "dois

Llma' :proposição, na próxi- P';l' sua vez, o presidente deverá fazer ótima.figura e ;ou cd]uele procer da FCDU o motivo de 'ter larga-do· com"; 18 de "quatro sem";
ma rennião da assembléia do Vasco da Gama, sr. Ar- e�t·1r·á com, possibilidades . qll� o seu Clube já contra- atrás dos outros concur- 27 de double-skiff e 24 de

risto tornou-se, domiilgo, I)' d f I' . .

L t' 'd
'.

f
.

.geral da. Federaç�o, para tur Ires, �oncor ou ran- c e vltona. Ü Ald·o uz tau um
.

eClllCO e renome ren! eH. OI ter a corda que "eight".
na pa.rti.da contra a Colom- .

I t Ique os campeonatos oficiais camente com a propOSição conscitue a incógnita des- para orientar 'o seu p an e Eegu�!.l a fita, caido enhe * * *

]:lia, o recordista nacional ,

sejam encerrados até o dia do Ba9-gu,/pois acha um ab- ta i'egnta. Es�a semana es- de nadadores. e o time de êle. e n animal. Chilenos e equatorianos,/
em jogos de seieções, com, �

�O de novembro. sl1rdo programar-se jogos tal'?mOS em seus ga1lpões. poIo aquático. l;�ste .páreo podemos di- pelo certame Contipental já
.

(;S' cirlCO tentos que assina-
Como o calen·dário de de futebol, no' nosso país, para ver. o andamento dos -//- .

I zel' '-lue fOI: o pár�o Rômulo estiv,gram frente 'a frente
lou, <]uasi igualando ore-· 'b1957 já está aprovado, co;m em pleno verão. treinos no Clube da Rua -O C. ;a. Aldo Luz, aca a Alval'ez. No programa na oito vezes, tendo sete jogoS
('orde mundial' que é de - • -... E l'algumas partidas. no mês, Re!'\tam ser inquiridos .r,oã,'l Pinto. . de receoer dos sta eIrOS parte leferente à tratado- terminado favoráveis aoS

de deczembro,
. pleiteará .0 os dirigentes dos de�ais . /"//� / de rôrto Alegre, um exce- re:>, /.1(·tamos que foi ef:lte andinos e havendo um em-

Amanhã: Brasil x Uru- pre�idente do Bangu que a clubes, o que será feito .p.ol' Ao que tudo indica, den- !ente barco aut-riggers a o tratador de todos os ani- pate. Eis os resultados:

guarI - Na rodada -de ama- md ieb, passe a vigorar na ocasião da próxima assem-
I
tro de pouco te�po, estará 2 remos com patrão. Estão mah1 que participaram da 1939 - 4xl; 1941 __:_ 5xO;

nhã, pelo Campeonato Sul- tem;)orada ,de 1958, cujo, ca- bléia geral da FMF, já con- ; em nessa Capital, a frota de parabéns, pois, Edson e çan eira.
, I. ,l942 - 2xl;, ,1945 � 6x3;

Americano, o Brasif terá 1end�l'io deverá ser orga- vacada para reunir-se no olimpiea ecomendada peJo Chicão, poi� há n:uito que A r()nta� 20,00 t947 - 3xO;" 1949 - lxO;

por adversário o conjunto nizado des_d� já. ' --

.

! Aldo Alemanha. O - A -dupla 12, agou..... 1953 - 3xO e 1957 - 2x2•

•�\@��������bP.�f��!Sl.,��&.:f�i�:fí:�,;,�:0:;;'liti.,;;>;'. , .•;�'.

---- --------- -------�-.:_-

A marcha do Sul-Americano de Lima
Com os resl.:ltados d.e, sá- ,

do .Uruguai, �.evend� as

se-j �entina �'e�lizal�e,m a par- Artilheiros: Brasil x Co-

bado (Uruguai 5 x Peru 3) leçoes do, .Chíle e da Ar- rida prehmmar.\·", LOmbia »r: Os riàre tentos

e -domingo (Brasil 9 x _C�- I / _. , do jogO Brasil x Colombia,
lombia O e Chi'le 2 x Equa- Campoanha

rr

a.me'ricana" em Santador 2), as seleções do Bra-

Catarinasi! e Argentina passaram a

ser os únicos Iíderes invíc-

guinta ordem: Pepe, Eva

risto, Evaristo, Evartsto,
Di.di, Didt Evaristo, Zizi

ilho e Evarjsto.,foram consignados pela se-

Um grupo de 'afeiçoa- bro. Para maiores esclare-
tos.

dos do América, do Rio, cimentos queiram os ínts

está realizando uma cam- ressados se dirigir ao sr.

panha em todo o Estado,. João Mário Zômer, à rua

visando conseguir adesões Vidal _Ramos n. 66 ou pelo
para o aumento do número telefone 3.038, nesta Capi
cle ossociados do clube ru- tal. 'i ,-j

Para a I Regata da tem- Clube presidi.do pelo Sr.

porada, ainda é muito cedo Eurieo � Hosterno iniciou

para fazer-se algum pro.g- uma. ea:mpanha para anga

nóstico. COlrtudo; nunca faz 1'ial' fundeis, afim de saldar

mal. aigum palpitezinho. O os f;eus compromissos com

América, de Blumenau, si '05 estaleiros germânicos.�

Hoje : Perú x Colombia -

.
Para hoje, em continuação
ao Sul-Americano de Lima,
está marcado um único en

cohtro: Perú x Colombia.
� � -C.'�

Ziza: 50 vezes scratchmell

d- Com a partida de do- ,O BaQgú quer extinguir os jogos. e
mingo passa.do contra OS)

f t b �I d
.

I
'

Ic9�mbianos, o notável ata- / .00" ai urao e a ca�lcu a
.

cante Zizin ho totalizou meia ... lHO, 26 - (V. A.) - Pa�a
, .

.

centena de jogos na seleção. 3vitar a' repetição do' Ocor-

Pode'mos adiantar que o

presidente Jorge Frias de

COl'dista no Brasil e talvez

na América do SuL Em

segur do lugar está. Djalma
Santos com 41 jogos; em

te!:ceiro � Ademir, com 39;

em 40: Jair; com 38; em

50: Nilton Santos, com 37 e

em 60: Di:di, com 33.

Evaristo quasi igualou -

O avante brasileiro �va-

seis. ten tos.

segundo lugar entrou Ros
sinan te. Feohando a raia ...

M:o�;ar,�. Deixo LI de paiticl
",\l' '.:êste páreo o

.

animal

AMAURA,. de propriedade
.io turfista João Salum. O

motivo do "forfait" foi ter

) animal mancado no trei

no ele sábado,
A Dupla 14 pagou .....

(,'1'$ 39,00 - A ponta pa

lou-Cr$ 13,00 - Tempo 74.

Urub.ci. Terceiro Gran Du

,lue. quarto Calonga.

[Jo1'. Figueira, foi prejudi
:ado numa manobra feita

,Jelo jóquei. Procurando en

trar por f'óra )Jara buscar

.nelhor colocação, deu mo

tivo para que o jóquei de

Urubicí percebendo a 'ma

iobra, 'entrasse rapidamen-
te e segurasse o 2D Iugar
;:ara sua montaria.

Figueira deve

* -K. *

Notamos uma pequena
falha e que poderá ser fa

cilmente . sanada. Está' fal-:
tando uma farmácia de

emergência j.ara atender

curati-tomar casos de pequenos

vos.iuidado nessas manobras ...
Não tentar fazer 'entrada

desnecessárias, . qUe venha

prejudicar não só sua mOll-'
taria corno tairlbém deixar-

�•• :f ,·x-

Esperamos que o "handi-

caper" oficial do Jóquei
Clube, Santa Catarma, nos-

.rnargem a que os apostado- 80 amigo Zandoná, apre
res venham julgar que se I sente um programa igual ao
trata de prévia combinação

I
que sugeriu para o domin-

en tre jóqueis... go passado. _

.a!�,,:Ã�:1 Lolu!::"!�,� I Le-m'b randogou em 2° lugar acompa- .

nhada de Camboriu e Bola O· Rio. Qi'ande do Sul é

um dos Estados onde mais

se prati·ca o esporte do re

mo no Brasil Vários ti�

de Ouro.

A dupla pagou Cr$ 32,00
�-- A ponta Ct$ 30,00. -
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4x2.

peão da Liga Jaraguaense

pelo escore de 5x2.
Em Joinville - Operário,

local x Lauro Müller, de

Itajaí. Venceu, facilmente o

conjunto joinvilense pela
conta-gem de 6 x e.

7

da passagem à capital do -1/-

,<t,', ,�"��'Jl":'''I'''i''''· " .. ,

t,;.,.',:- ' "�.!,, �� ..r��.l;l�__�.�·-·'_' r. ,._,,_. �\iH.r.:Ji. !JCII é;'�:, �.j, .'." ., � ',"

H·o interior venceram Sa- «BaUet» ::
i���;a,. ��a-ependi �� OP!�!IO Es'"o"la'doO'ao''ç'.a-d� 'E· 'o'fl·,U I
No inteuior do E,tado mo, eí o barco é mesmo de pu""'" acaba de conseguir ."

.'
li. li· ...

. ' ,

foram os seguintes os re- chegar na frente. uma subvenção anual do Condensado de um artigo de
f ,Qutras. r_nat.ér.ias igual-I em nad� ?ife�e� das en�inadas, nas o?tras escolas. �

sultâdos das partidas e)1l -//- govêrno f'ederal, através do Margaret Lloyd e Selma Je- merrts orrgmais foram ensi- que o distingue e a maneu-a pela qual este esquema fOI

disputa do, Campeonato Es- J Por que o Aldo Luz não CND. 'Estão de parabéns, os anne C�hen, da "Dance Ma- 1 nadas' nêsto curso, corno as formulado e a maneira pela qual é realizado.
'

gazíne". danças exóticas de Bali e A organização dêste esquema de aulas é o resul-
Úlidual'de' Futebol de 1956: foi à Montevidéu? Esta e slmputizantes do clube de . ,

, O povo norte-americano e Java pela dançarina Devi tado de reuniões e discussões com todos os professores
Em Jcaçaba v-> Cruzei- outras perguntas diversos Manoel Silveira, pois al-' um composto de raças, tem- ,-Dja,'e aulas de jazz por Ma- ua academia. Os professores também provêm de niê'ios

1'0 Atlético, Iocal-x Sadia, desportistas tem endereça- gumas moedinhas que en- paramentos e ideais dif'e- rio Bryant, Quando esta úl- diférentqs, portanto' sempre têm alguma contribuição
de Concórdia. Venceram os do ['O reportar, indagando trarn sempre faze'rn muito rentes com um caráter pró- tíma teve que abandonar o diferente' a dar

'

visitantes pelo escore de qual c resultado do sorteio bem. prio, uma personalidade curso, as aulas foram dadas 'I'odos os professores usam êste esquema, porém ca

alerta, sempre alerta a no- pelo, próprio Loring. Suas da um a sua maneira, pois seria impossível'-isolar o en

vas correntes e influências. aulas de jazz são mais
-

à sino técnico de seu estilo pessoal, Os professores das
Em Jaraguá - Baependi, Uruguai e qual o motivo

'

Já, era tempo do Ríachue- A arte dêste povo .deve, base de exemplifieação do. diversas séries são alternados cuídadosamente, para que

local' x Atlético de São 'lU€ impediu a ida do Clu- lo adquirir os barcos que
.

portanto, refletir sua natu- que de teorias. Os movirnen- os alunos não caiam no êrro de copiar determinado esti-

Francisco. Vitorioso o cam- be da Rua- João Pinto, Nós, estão fazendo falta em sua reza a ser igualmente com- tos do jazz à pr imeira vista lo.
'

preensiva. Foi com ,esta Qarecem primitivos aos jo- _Técnica apenas não basta para fazer um bom baí-
ideia que Eugene Loring vens bailarinos. larlno. Por conseguinte são administradas também aulas
denominou seu estúdio em. Loríng, entretanto afir- teóricas. No estúdio, os alunos aprendem através dos
Hollywood de Escola de mava sempre que os' movi- mús ícos e nas aulas dadas, na biblioteca assimilam o as

Dança Norte-americana. Se- mentos devem ser honestos sunto pela inteligência.,
gundo êle, o dançarino nor-. não téndo nada de intelec- A sala de bibJioteca está cheia de "mobiles" feitos
te-americano deve refletir tual, falso ou sofisticada." pelos próprios alunos para desenvolver riêles a ideia de
suas origens e suas influên- . Os ,baiiarinos deviam procu- movimento no espaço. Há, também, aulas de desenho e

.;€ias diversas. tal' apenas ser êles mesmos. estrutura artística para desenvolver a noção de forma
-Ouando uma nova escola Nestas aulas também são e movimento, tão necessária ao coreógrafo, '

de dança aparece ou surge If,itas' improvisações dos' 'Os primeiros contatos de Loring com o desenho
.um artista representando mais variados assuntos. Os foram, também, relacionados com a dança, porém de,

-

uma nova corrente teatral, bailarinos devem procurar' maneira mais indireta. Para pagar suas aula-s de ballet,
organizam-se, imediatamen- tornar seus movimentos in- Loring desenhava nomes com fios de couro para uma

te, cursos dêste assunto na dividuais e livres. Estas são loja em Milwaukee.
escola de Loríng.: Um dos as características do ballet
últimos convidados foi o norte-americano.

'

palhaço Huey que deu aulas
de pantomina, e de tôda a Segundo Loring, o ensino
técnica de SUJl. ,profissão sem de ballet não inclui apenas
se esquecer da importância o aprendizado de técnicas e

da maquiage e da escolha passos, mas também a, pro
das roupas Pllira determi,na- 'fundidade com que tudo

dos efeitos. I isso é transmitido. - .

Para assegÍlrar o· aprendiz'ado exaustivó .das' tr:ês
grandes dis<úplinas; ballet clássico, moderno e sapatea
'do, Lor'ing organizou um esquema de aulas, organizando
<lepois, um curso de cinco séries para o ballet clássico
e de quatro, ,para o moderno e o sapateado.

Evidentemente, as matel'Ías dos cursos de L'Ol"ing

que estivemos alheios a es� frota" olimpica. Contudo,
ta empreitada do alvi-ru- falta money e dai. .• Va-

bro, fazemos "boca de si- mos apoiar a campanha fi

ri" e levantamos a pergun- nanceira do Clube da Rita

I,� .que nos tem sido dirigi- Maria e ver maiores dias

da: .por que? para II esporte dos fortes.

-//--//-
barco. As vitórias que con- O Martinelli, o tradício- Estas são algumas; Vol

quistaram para o alví-ru- ual e querido clube de re- taremos em breve. Enquan
bro :(aziam "jus" para re- mo, ao que tudo indica, es- to .sso estaremos sempre
marem num barco, mais tá de .parabéns, pois, se-' "cor íngando" para depois
condigno. Em abril, vere- gun do informaram ao re- relatar �os �eitores.

por: ED BON

,

Não achamos outra, razão

para que o Paura Ramos

venha jogando mal, a não

,ser a falta de, treinos ... na

ve'r,dade para quem assístiu
os' IÚtimos jógos .dos trico
lares da Práia de FÓ1"a, no
campeonato da- 'cidade, não

pode se conformar ...

-I/-
Felizmente os paulainos

se "acordaram" e vão. levlir

juiz por onde andarem pelo
Sul .. , Na ver,dade, conheço
bem a zona, temos que' acei
tai' CQmo' um fato certo,_ a
ausência de pessôas capa
citadas para esse mister,
lá no sul dÇl Estado.

-//-
Lamentei o acontecimento

que retirou_a' posse do título

de campeão a turma do Fer
roviário de Tubal:ão. 'Maf>

que fazer ?

-//-
l\;ão sei o que sempre fal

ta para 9 Imbituba .. ,

A história é sempre ames

ma: jogadores bons e' carus

e, no fim, despedem-se, me
lancólicamente, dos campeo-
natos. "

-//-
O que sempre. d'Ísse ficou

confirmado com a exibição
de Patrocínio: ail1da é um

grande elemento. ',rodo ,o

mundo gostou do seu jôgo.
E' possível que voltamos,

a vê�lo no .dia dois, contra

o América do Rio.

-I/-
O Santos vIra para fins

deste mês e a idéia da Sele

ção Per,manente, com a su

gestã9 de seu regulaméntci,
está lançada ... Vamos pen
sar no caso ?'

�I/-
Com a história da S. P.

temos jogadores que estão

dispostos a assinarem con

trata.do somente com ELA.

-//-
PaI' fim foi organizada

uma comissão que se encar

regará de uma compétição
de natação na bélis'simà pis
�ina do 5.'0 D.N. !!!

Segundo sei a comissão

está integrada por 3 ele

men tos: o conhecidQ e com- _

petente Professor de gduca
Ç'Íio Fisica, Libório, o ex

JUIZ .de-- futebol, Lazaro, e

nlais um Sargento da Nossa

Marinha de Guerra, ... Pare-
ce que meu amigo Lazaro
anda "gaze�ando" demais

as reuniõ,es marcadas, ísso

-não é bem!
:__//-

O Costinha (o chamado':
homem rã) em entrev,ista

que' concedeu ao meu ami

go Hamilton Alves, na E!'ua,7

m.iá, �:lisse e�tar disposto a

colaborar com o eSl)etáculo
faze:nldo uma repetição do
!leu mergulho de 55 metros ...
Não está errado não, o ho
lÍlem mergulha em extensão;

L'�mb -aad �'.'
Apenas três vezes se de

frontaram as seleções do

Brasil e dá Colombia, todas
pelo Sul-Americano. E três

vezes Çl a,rco brasileiro não

'foi vencido. Eii.! os resulta':

dos:
,1945 - Em ' Santiago

muito mais até.
-//

Por hoje é só
Até breve, amigos.

Brasil 3 x O

1949 - Em São Paulo ""

Brasil 5 X O

1957 - Em Lima - Bra

sil'-g x O

Depois de ter estudado muito na' companhia "Wis-,
consin Players", sob a direção de Boris Glagolin, Loring
pa-rtiu para Nova Iorque para estudar na recém-fundada
Escola Ide Ballet Norte(.Am,ericano, tornando-se [ogo
membro da "American Ballet Company". e do "Ballet
Caravan". Para esta última organização criou �m, 1938,
�eu primeiro trabalho de importância, "Billy the Kid"
logo popular nos palcos norte-americanos.

As ideias que Loring formu.]ou na realizacão da'
"coreografia d'e "Billy", sã,o ainda e�pregad'as -nai aulas
de coreografia admnistradas em seu curso. Ensina como
criar movÍmento, ap.roveitando-se dó personagem e da
situação" como aplicar a, música canônica à dança, como
aproveitar uma história e organizar episódios num bal-
let.

'

Quando o "Ballet {Theatre" foi fundado ,em 1940
Eugene Loring foi convid'ado para participar da' com�
panhia gomo dançarino e córeógrafo; Seu pr.incipal tra.
'ibalho de criaçã'o para e'Sta companhia foi "The Gr{!at
American Goof", ,realizado com a colaboração de William
Sa.l'oyan,' no qual prócura, pela primeira vez,
música, dança e declamação.

Dois anos mais tarde, abondono!l o "Baile
tre" para formar uma companhia própria, reunin
membros numa fazénda no estadó dê Pennsy'lvania.
ring criou, então, muitos 'baUets .para seus alunos, com

'"City Portrait", "The Man form Mid-ian"-e "Prairie". O
estilo de Loring não admite separação entre o ballet
clássico e o moderno.

Entretanto, 'Sua compan'hia "Dance Players"'não so
breviveu. Eugel1e Loring partiu para HoIlywood a con
vite da Metro e trabalhou na 'coreografia de inúmeros
filmes musicais como "Yolanda anel the Thief", "Zieg�
re1a. FoHies", "Petty Girl", "The Toast oÍ' New Orleans"
"Th

'

e 5.000 Fingers of ,dr. T", e "Funny Face", com Au-
drey Hephurn e ,Fred Astaire. Fez também a coreogra
fia de Carmen Jones", "Three Wihes fOl" Janie" 'e "Silk
Stockings".

"

Sua coreografia é uma criação nítidamente, norte
americana, de vitalidade crescente, quaHdade superi'or,
ampla e compreensiva. /

o QUE PENSAM ....

• Construção s61ida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubuiar, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por, T1.RMOSTATO.

que
.

proporciona grilnde EC,ONOMjA.

"]:)MfJ __�ç O QUE FABRICA
",(-

".

--:__ .....--v.';'f">l"�:;:...�.��;. ---.---
..------'---.

1

"

Fangio ' vence
SEBRING, Califorri-ia, 25..

(U. P.) - Um porta-voz da

•

l11al5 um a ,vel

De tudôem peu
cas palavras, "

r,ils, f.erá agora inscrito pa

ra as mil milhas italianas,
uma das mais famosas pro-

casa "Masserati" anunciou
, vas do automobilismo. En-

que o novO" carro de q,uatro foforam disputados 54 titu
llt�os e' meio utilizado ante-

tambem o ca-rro será pilo
tado pelo campeão mun

dial.
ontem por Fangio para ga

!lh:tr a corrida das onze ho-

PERDEU-SE
,Grati!ica,;se a quem encontrou, uma Cari�ira NaClO-1
nal de Habilitação, pertencente ao Sr. Walmor da

ISilva Medeiros. .'
Favor entregar-na );edação deste jornal.

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

. i
$tI

. /
:_;_/

AQUECEDOR

ELÉTRICO
I

��4
IMERSÃO (J, CHUVEIRO

_--_

Capacidade 30 LlT,ROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqu�cimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe.
rat.ura de�ejada.

b M'ISTuRADO� DÁKO, de rc:�, .

lagem instantaneo. permite a

maior escola de IIroduações de

TEMPERATURA.

CONFORTá absoluto
·Grande ECoNOMIA'

.. )'"-::-�
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

'-,-'-

Capacidade:
100 a 1.000 litros'

Fabricado, nós tipos,
horiZOl1toJ e y'rtil:ol�

\.

,"ORQ�ESTRA D'E
SAMBAS" DO
BATALHA0 SUEZ

I

CAIRO; 26 (U P) - As no

vas funções asumi'das pelo
conting,ente brasileiro d:o
Força int�rnaci'orlal tiveraw
como resultado a desintegrà
ção da famosa "orquestra d,_
sambas" organiZada para re

.

cre:i'Ü dOos momentos de folga
dos membros da Força In

ternacional, estacionados na

zorra de Gaza. Com efeito, em
Ivi,rtude do desdobramznto do
batalhão misto dinamarquê,s-

j J
norueguês sôbre a linha de
,armísti'cilo, Os C{}ntinl��;z]1le5
brasileir{}s' foram e,spalhados
pela zona de Gaz·a. Uma

c.ompanhia sob {} comando· d:::t
Capitão, CerqueiÍ'a, assumiu
a guarda do Qli-artel-Genera
da Força Internacionál de :20
líci·a be!l1 como a s.eguranç;.
da cidade. Outros elemento,
dos contingentes hrasileirol1
estão esta..cilonados em Rafa.
e em EI Arien. O Coronel Ira
ciUo Pessoa, comandante de

batalhãJo, declarou que os

,seus homens estão em exce

llente moral ràpiefamente 'se
acostumav·am a sUa nova e

xistência. SaHenióu que' as
relações entre {}s soldados
brasileiros e a popUlação e

riam muito boas e que alguns
deles trocavam lições de paI
tuguês por lições de árabe.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHAMADOS UIl-
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çoes) •.•• 2.404

Policia (Sala Comissário.. 2.038
Policia (Gab. L'e!egado) .• 2.1í1i4
COMPANHIAS DE
TRANSPÓRTES

TAC " ".700
�ruzeiro do Sul • ":"••••. , 2.500
Panair .•••...••••...•••• 1 5118
Varig ....••..•.• •.••• .•• !:326
Lóide Aéreo , ...... " .. • !.402
Rebl •...••••..•••••••••• 13'{'7

··o!»""''\1.�''''''l Scandinavaa . •• •••.•..• 2.300..,:,���:,.�;i!'� aO'l'ÉIS

J O A t· H E R IAS' Lu"" . . • • • •• • •.••••.••••. 2.021
. Mageatic .........•..••.• 2'.276

Metropol .....•...•.•.• ;. 3.14·7
La Porta " ... ,.... ... •.•• -8.321
Cacique .•.........••••• ' S.449
Central ....•......•.•..•• 2.6!i4
E.strela '. . . . . • • . • • • •• • • • • • 1.171
ldeal ...•..••..•••.•••••• 1.6611
ESTREITO
Di'Qu , ..

-.im. CONSTAN'rINO
DIMATOS

M.ftDH::O ClRURGIAO
J)oençag de üenhol'�8 - P�I'�O�
_ Ollençõefl - y!all Urlnarlaa
Curso de aperfeiçoam�n�J e

Ionga Pl'ática nos HOspitaiS de

Buenos Aires.
" ' .

CONS,UL'1'ÓRIO: Rua Fehp�
Schmidt, nr. 13 (sobril,oo). }I'1)NE

-

3G12.
HORARiO: das 15 ÁS 18 ho-

Residência :,
Rua: General' BittencoUrt n

lOl.
Telefone: 2,693.

ra�ieeidênda: Av�nída Rio Bnan

c�, n. 42.
Atende thamadoa

'felefüne: '_ 11296.
�--_,...

- .

riR.--!':·WB.<\TO
FILHO

f)oença" do aparelho rcsp, ..."tórlu
TUBERCULOSE

RADIOr.;RAFIA li: ItADrQSCOPIA
DOS PULM6.E:S

Ciru:lgill tio Toras
Formado pela FacnldaJe Naclv

1131 de Medi�iua,
.

Tis\o�(lli"ta e

fisi,oclrurgião do Hú�pltal Ne·
rêu BambS, .

Curso de especiali:r.ação pela
S. N. T.· Ex"interno e -"x-allsis·
tente de Cirurgia do Pruro Ulto

Guimarães (Rio).
Cona.: Felipe Schmidt, 18 _ .

Fone 3801
.'

Awndo em hora marcada,
h.",' :. _- Rus, Estl>ve. JUllitll

t!t'n.nt).' �:tO.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAl,

I;llpeciaÍista em mo iéaêtas de
Senhoras e vias ul'Ínárias,
Cura radical das inf'3cç:ões

. agudas e cronicas, do aperelho
gellito·urinário em amoos os

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e .10 sist ama nervoso.

Hor ár!o : 107� ás 121 " 2;1h, ás f,.

Consultório: .R. Tirn'�'lUtt;3. J �
- 1° Andar -- P'o ne : 3i4t3.
Residê-icla: 'li. Lacerda Cou

tinho, 13/(Chácar» 'cio E�pallha'
- Fone: 3248,

DR-:-HENRIQUE PRi§Cõ
PAUAI80
l'I'1ÉDIC()

Operações �,Doenças de Se
ahoras - Clínica "de A(\U!tOd.

.

Curso de Espacíalfzação n,·

ELospit,<>} dos Servidores do EIl
tado.
(Serviço do Prof, Mariano de

A.Gdrade).
'. Conaultas : - Pela manhã no

<Iospihl ·d ... Caridade.
.

_\. tarde das 15.;):) b s. em dl!lt,·
te no consultório. li Rua Nunes

M.achado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 27,16.;·
Resiàêllcia - 'Rua Pre�laeDt.

Coutinho 44. ,Tel,: 3120,

DR. -i\vÃLDO SCHAEFER
Clínica Médica -de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

ne� Machado, 17.

Horário das Consultas -

dàs 16 às 17 horas (exceto
ao!" sábados).
Residincia: Rua Mêl10 e

Alvim, 20 - Te}. 3865 ..

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO '

.'!:8Pf,CIALISTA EM OLHO i'>
JUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
l'RATAMT<:NTO E OPERAÇõE:3
nf:ru-Ve.melr..o - Nebulizaçio-

Ultra-Som
'T:-:atamento de siuullite Íleo,

oper�çio)
\nglo-l'etin\lsc;:)piâ - Receita d ..
}c'lIoa - Model'n(> "quipament"
e OtG-RiDOlarlngolo�la (únic�

no Estado,) �

Horãrio" das 9 às i! horaa •

tns 16 às 18 horaa.
Consultório: - Rua Vitor Mei·

.

'l-es 22 - Fone 2675.
{(es •. - Rua São Jore. 20 -

";ne Z4 21.

CLIN·ICA
de .

OUVIDOR.' - NART
E GAR.GANTA

DO
- DR. GUERREIRO UA

J.4'ONSEC-A
Chefe do Servtço de OTORl·

'lO dr; Hospital ue F'lortanópol í s
Possue a CLINICA os Al:'ARF
.LHOS ]vfAIS MODEHNOS PÁRA
'i'RATAMENTO das DOENÇA'
da ESPECIAI.IDADE. r

Consultas - ��la manhã,.·
PITAL
TARDE - das 2 ... s 1í-

ÓNSULTólHO - Rua dM

�'�-:�.iI!� "l n", 2 ' -

I',
.:m�NCIÀ _ Felipe S�','

midt ho• 113 Tal 2865._
.

OLS'OS

Se Você usa'Oculos
'

PARA CORRIGIR A VISÃO
---------------------

Im. ANTONIO' MUI'-tlZ
DE ARAGÃO

'iRURGIA TREUMATOLOGIA
urtopedia

Go,:�u1tóTio: João finto, 18.
uan 16 às 17 dlÍlriameute.
MeGos aos Sábados
'les: Bo('aiuva 135.
�9ne: - 2.714.

[DR.
ANTONIO liA'l'IST.o\

JUNIOR
CLlNICA ESPECIALIZADA DF:

• ,.
. CRIANÇAS

-

Consultap das 9 ás 11 horas.
PARA HIGIENIZAR OS OLHOS 12�p.s 9 Cons. Padre Mie'lelinho,.

O que define uma roupa bem feita é um comple
xo grande �e fatores. A escolha dos tecidos, o' pa,

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

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Cl'ediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepc'ke.

r
.

ATENC'AO
, ,

Aceitamos encomenda8 de :PLACAS ESMALTADAS
em côres, !lar_a' diversos fÜ1S.

End: DENTAL SANTA.APOLONIA
Flonanópolis - Santa Catarina

Rua: Tiradentes, 20

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

col9, em Florianópolis, fornece, para pronta entrega, o

�lvro de R.egistro de Compra e Venda de Joias e objetos
I'orrelátos, exigidO-3 pela' Legislação Tributaria Federal.
h'eço: Cr$ 200,00 (Pelo Reembolso).

Florianópolis. Quarta-F' eira, 27 de Março de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARI(} DE S. CATARI�A

DR. AN·rONlO GOMES I)E
ALMEIDA

- ADVOUADO -

Escritório e. Residência,
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 834C.

DR. HÉLIO BERRETA

'Mo�r ideal para bar�!lS de recreio e par� ?utrcs barcos �iIa-_��res 'além de explendido para motor auxiliar de barcos a vela. ,,

�Completamente equ�pad�, incl usive pai.nel de inst�umentos. �Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades: I

J

MÉDICO
Ortopedia e Traumatologia

Ex-interno 'por 2 anos do Pavi
lhão Fernandino Simonsen dai.Santa Casa de São Paulo,•
(Serviço do Prof. Domingos De

fine) - Estagiario do Centro .íe
,

Ortopedia e Traumatologia e do
Pronto Socorro do Hospi+rl da
Clinica de São Paulo.

•

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

quiridas - Paralisia Infantil -

Ostecmíelíte - Traumatismo -

,

Fl)aturas.
Consultas: Pela manhã no Hos

pital de Caridade, das 15 às 17 e

30 horas no Consultório.
Consultório: Rua Victor Mel'

relles n. 26.

5,5 HP '-,
.

gasolina
11'HP
35' HP
50'HP
84 HP /"

GRUPOS GERADOR�S. .; "P E N T A"

80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

132 HP "

" "

" (direita e esquerda)
"

m
�
'1 QUaisquer tipos para entrega imediata - Completos --:- Com.

motores DIESEL "�ENTA",. partida elétrica - radiator -
filtros ...,.- tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica. á Alternador de voltagem -
trifásicos 220 Volts com excitador - 4' cabos para
ligação e .quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbre longarinas- prontos para entrar em funciona-

,

mento.·
REVENDEDORES AUTORIZADOS' PARA O ESTADO DE

SA)lTA CATARINA
. MACHADQ & Cia. SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S'"
Cx. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS'

I3iEl:EJ33333:333"':"J -

" Vende-se
Uma coleção de seis

guarda-sóis de praia fabri
cados em folha galvanizada
e pintados a ôleo.. com ar

�ação móvel super-resis
tente e prática. Tratar no

Café Primor ou pelo tele
fone nO 3829. As pessoas
que têm casa de praia não
devem perder a oportuníâs
de.

""

Residência: Av. Mauro Ramos'
- 166 ..

- Tele. 2069.

DR. NEWTON
Í)�A"ILA

CIRURGIA GERAL
Doenças de Senboru _. Procto

.

logia - Bletrtcídade Médk'.ll
Com:'lltódi>:' Rua "Vito� Mei

reles 'n .. 28' � 'relelone' 3307.
Consultas: Das 15 It""l'all em

diante.
Reaidência: Fllne, 3.42�
Rua: Bluménau n. '11.

Acordeon
Vende-se um

Italiano marca "Bolero",
Ver e tratar co� Sebas

tião Vieira no Banco Inco,
ou na Rua RuY Barbosa 93•

Deparlamenló de Saúde P_6blica !

7 .....,.� ---_---�\
PIa n t õ e s d e F a r m li c i as· ,., V.ia.g.em' com, seg.urilor..a·M � S D E M A- R ç O, , Y23 - sábado (tarde) Sto. Arttonio R. Flp, Schm idt, ';'3,1

-d24 - domingo Sto. Antonio R, Flp, Schmidt, 43'1. e' rapl ez
.

.

30 r- sábado (tarde) '! Catarinense Rua 'rrajal1j I
31 - domingo Catarinense Rua Trajanal SÚ NO��OONF(tfrrAVEIS MICRO-ONIBUS DOo, serviço noturno será efetuado pelas Farmácia" I

--

�BAPID-O-�SUL-BB1SIL
.. _..

.

sto. A,ntonio e NotU.rna., situadas às ruas Felipe

SChmidt,! .

,

{( ."" 1110»43 e Trajano.
E S T R E I T O 1;,Flori&l!.�- Ita1a{ :::.oI�inville - Curitiba

I .,,' ......'.. =� .-- .l!'!iii. ''''''
3, 17 e 31 - d'omingo �Farmácin DO CANTO R. CeI. P. Demoro

."

".,ri" "-�....:.-..iiC"" '''''s - _ .. .-':..: _ iiif
10 e 24 - domingo' " INDIANA R. 24 de Maio, 8951 AgenCia. -liulilDeoooro e.quina I.�I!>

,

Oserviço noturno s'erá efetuado Pelas Farmácias DO .

• Rua TenenteJ&:8ilvelra' "

CANT9 e INDIANA, ,situadas às ruas CeI. Pedro Demoro'l_�� "" � ",___"",_�__,:;1.627 e 24 de Maio, 895.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré- iiiiiijã

via autorização d'êste Depart�mento.
LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA

'Ctt?

"",

�al· unI
•

•

Inspetor de Farmácia

DR. OSNV
. CIRURGIAO-DENTISTA .

Atende diáriamente no período da manhã e 2.a, 4.a
e 6.a. a partir das .18 horaS.
Consultório - Rua Vidal Ramo� 19.

•

"A Soberana" Praça 15 de novem'bro
. t'Ull F.elipe Schmidt .. \

esquina
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORES'l'AL
DELEGACIA FLORESTÁL

RJ.;GIONAL
_"ACORDO" COM O ESTADO DE

,

SAN�t\ CATARINA,
A V I _§,.-.O

,

A Delega�ia Florestal Regional,
no sentid_o de cvibir, ao màximo IlOS"
sivei, as queimadas e derrubadas de ma-to, afim de impe-'
dir os dem:l.strosM efeitos econômicos e ecológicos que
�car-.retam tais práticas, to�na público e chama a aten;ão
de todos os proprietários de terras e lavjqdores em ge
,ral, "9ara .a exigência do cumprimento do Código Flo::-es
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo' ó Estado.

QUEIMADAS E. DERRUBADAS DE }fATO
Nenhum �roprietário de terras ou lavrador podel'ã

'l'roceder qulffillada ou 'derrubada de mato sem solicitar,
'om antecedência, a ner.esBária licença da autoridade
florestal competente, conlorme dispõe o Código Flores-
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente) estando os 1-';;&nfratores sujeit1)s a .penalidades.. .

DR-.

REFLORESTAMENTO • o T lO f·R I E D M A N N
EN'SINA

Matemáticas e Fisica

-----�-------

*- 0U/lAJ'ITE rOf}O OlA
•� I" ��"'---,.' nos \lAPéJOS .��

.II

-------__,.__._

I
-d

}!�ilial (fA Soberana" D1strfhJ do Estreita - Cento\

x_ & g

'Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em
.... tooperação, que maritém no Estado, dispõe de _müdas e

:emintes de espé,::ies florestais e de ornamentação, para
'ornecimento aos agricultores em gerai, interessados no

eflorestamento de suas terras, além de prestar toda
Jrientação técnica neeesRária. Lembra, ainda, a .possibi
Ídade da ohtenção de empréstimos,. para reflorestamento,
:po Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de _l5 anos.

Os interessadds em -al3suntos florestais, para a

lbtenção de maiores esclarecimentos e' requererem auto
rização de licença para queimada e déÍ:'rubadas de mato,
devem dirigir�se às Agências Florestais Municipais ou Idfretaraente 1), esta R'.lpartição, situada à rua Santos'
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.

1
Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: "

Agrisilva
/" �. O.

Expresso floriaoópois ltda,-�-
VOSSA SENIIORIA QUE JÁ HABiTUOU A SERVIR-SE DA FROTA

AMIGA D'U' EXPRESSO FLORIANóPOLIS PARA O TRANSPORTE DE
VOSSAS CARGAS E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO DE JA
NEIRO, SÃO PAULO E CURITIBA, H';0IQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS LARGAS DE PôRTO ALEGRE� m�'DE
DISPõE DE AG:ENCIA MONTAD} PAliA BEM VOS SERVIR:

�ENDEREÇ'O: Rua CJmenda.dor Azevedo, 64
.

Fone: 2-37-33 CAtençe Riomar)

R. Cristovão NU!les Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke-e R. Cons. Mafra

Vende-se
. Por motivo de viagem, e

_
prêço de ocasião, �'a

Florianópolis. ! quin!'l. de c08tUl'a, de pé, Alemã, marca "Angela".,

Vêr e tn'ltar à Avenida Rio Branco, .67.
'

má-

/

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i �'feira Bràsileira' "Inaugurada, I
I NOVA ORLEÃS, 25'--,(U.P.) --Inaugura-se hoje, nesta cidade II -do Sul dos EE.UU., a "Feira Brasileira", patrocinada pelo go'
: verno do Brasil-e pela casa internacional de Nova Orleãs. O em::_,

,I .baixador Ernani do Amaral Peixoto já chegou'ontem, para a so •

I' lenidade inaugural. Em entrevista concedida à imprensa disse I: que 'o Brasil precisa valer-se. do auxílio norte americano para , •

I ' o desenvolvimento
I
da energia nuclear.

,

:
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-------
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. U I[la� . o l� fi O . ava
CURSO_ DE CONSTRUÇÃO
NAVAL NA UNIVERSIDA·

DE'DE SÃO PAULO

INSTRUçõES

genheiro Naval devendo

ca-I
trito Naval, no Departamen

da interessado submeter seu to d� Instrução da Diretoria

caso à apreciação do Con- do Pessoal da Marinha, no

selho�Departamental da Es- Rio de Janeiro ou no Escrí

cola Politécnica, -:- que de- tório Técnico de Construção
cídírá quais os requisitos ''o)'aval em São Paulo.

que o-candidato deverá pre- Os bolsistas da Marfnha
encher para obter o Díplo- terão, caso mantenham os

ma. níveis mínimos exigidos, as

segurado emprêgo imediato,
logo, depois de formado, na

própria Mall'iriha,de Guerra.

o curso de Construção

(Naval que sei iniciará na

Universidade de São Paulo

em março corrente, terá a

duração normal dos demais

Cursos de Engenharia, .isto

é) cinco' (5) anos de vida Durante o ano de 1957 a

escolar. Ostdois (2) primei" Marinha oferecerá bôlsasde

ros anos serão exatamente estudo no valôr mensal de Além disto é grande' a pro

iguais aos sagu idcs pelas Cr$ 4,000,00, bôlsas essas cura de Engenheiros Navais

.demais, especia'lid·ades e os que terão a duração corres- por parte das Companhias
três (3) últimos constarão pondntn aos três (3) últi- .de Navegação,' estaleiros,

a parte especiàliiada prõ-
'

mos anos do curso. A regu- etc .. Ao que tudo indica, e

priamente dita. Os currícu- lamentação dessas 'bôlsas já ainda durante muitos anos,
. �

los serão tant9 quanto pos- foi publicada em boletim nenhum diplomado em Cons

sível semelhantes aos se- da Marinha
-

e qualquer in- trucão .

Naval terá dif'lcul

guidos nas grandes Escolas formação sôbre ela poderá daele de obter, colocação no

de Construção Naval estran ser obtida na 'sede dêste Dis Brasil ou. fora dêle.

geiras, tais como a Univer

sidade dé Michig+n e o MIT,
de modo a _permitir que, os

possas Engenheiros tenham

uma formação técnica tão

bôa quanto os formados fo

ra do Brasil. Como garantia
da

.

excelência, do ensino te,

Parto .�Sém· Dor
A, equipe de obstetras da Maternidade 'Dr. Carlos

Corrêa Drs. WALMOR ZOMER GARCIA; ZULMAR LINZ
NEVES "E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das

pessôas lnteressadas que dará início no dia 6 de Abril

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

"

mos o Corpo Docente da Es- As' inscrições estarão abertas até o dia 5, de Abril,
cola Poljtênica de São Pau-, pO,d�ndo as. mes�as s�rem feitas com quaisquer dos

10 e ainda professores es- médicos aClm� Citados.

tr
'

,

de nomeada que
Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par-

I angeiros .

d f' I d 60
�

(I' )'
.,

d
d

'. til' o mar . ornes u tíma semana, ou, mIClO o

serão contrata os para rm-
70' mês.

'

mstrarem as cadeiras mais'

especiaUzadas e, das quais
não' existem ainda profes
.sores no B;;asil.

Quem se candidatar e fôr

admitido na Escola Politéc

nica poderá, se assim o de

sejar, seguir o Curso de

Construção Naval, e os rapa

zes que cu:rsam atualmente

o segundo ano, poderão ao

, iniciar o terceÍl'o, entrar I

natür.almente na ,parte espe- \

cializada. e conseguir' ao
terminai' o quinto ano o seu

diploma oe, engenheiro' na
val. Os engenheiros CIVIS

'também estarão em condi

ções de fazer o Curso de En-

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
/

'

RESOLUÇÃO 4/57
o' Conselho da Diretoria, reunido em 18/3/57, con

siderando o pedido de muitos associados,
RES{)iLVE,

10 Fica rescindido o contrato q,ue 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:
e) De cada festividade fornecer, gratuitamente, ao

, Glube, escolhidas pela Diretoria, três fotogra
fias.

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

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

mar parte na festividade.,
Vieira da Rosa

I
,

,

O TRIANGULO 'FELIZ

(\
AGQr{S.VA'-DESCANCAR _GRAÇAS

DE

,
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F É-R I A S
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OPORTUNiOA'DE lNEOfTA NO BRASIl,.

Informações, no,
.

,

j"",í;.
TRANPORT�S AEREOS C�TA�lt:-l�NS� S/A
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Comissão Pró-Monumento a Anita

Ga�ibaldi'
Edital de Concorrência Pública

,

A COMISSÃO PRó_MONU

I
so para elaboração de proje

MENTO A ANITA GARIBAlJ tos do referido Monumento

DI, organízada no dia 10 d. Outrossim, informa que (;.1

Agôsto de 1955, com séde nes pedidos de inscrição deverl']
ta ' cídade de Florianópolis dar entrada na Secretaria dê:

capital do Estado de Bant, ta _Comissã:o, até o dia trin

Catarina, com seus Estatuto: ta(30) de, abril do correnti

publícados n<] Díário Ofict,,' ano,

dêste Estado, (N.? 159 de li Tôda e qualquer Informa
de. ' Julho de 1956), e tendr ção deverá ser pedida a:

por finalidade planear 'e ta COMISSÃO PRó-MON{;
zer executar a construção dr MENTO A ANITA GARlBAL
Monumento a ANITA GARI DI

BALDI, na cidade"de Laguna LARGO BENJAMIN CONS
nêste Estado, faz públíc> TANT 15.

que se acha aberto o concur. FLORIANóPOLIS.;_ S. C

,I

,VIVER! MOR·RE
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As parturientes após a gestaçõo, devem usar

SANGUENOL

contém excelentes elementos tônk05:
Fósforo Cálcio; Arseniató e Vauadaro

de sódio

OS PÁLIDOS, DEPAUPE·RADOS,.
E S G O T A O O S. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receb�rão a toni-

REPRESENTA'ÇÃO DE RÂ'DIOS, TELEVISÃO ETC.
Firma impodant�, �abricante e importadora excluo

"iva de marca norteamericana afamadíssima,' procura
REPRESENTANTE comprovadamente relacionado com

todas as casas rev-endedoras do ramo no Es:tado. Será
dada preferência a firma que disponha de viajantes pró
�rios. Cartas contei1do informações amplas, rélação das
representações atlJais., e referências no Rio à Caix'a
Postal n. 1375 - RiQ de Janeiro

�

NICOLAU • TEIX�lRA - novo 'Agente da Sadia
Transportes Aére'os S.' A. '

.t\ã§umindo as funções de Agente da "S:tdia
Transportes Aéreos' S. A., o Sr. Nicoláu Teixe�ra, co

munica aos s'eus amlg,os e passageiros, 'que a Agên·
cia foi transferida da rua Saldanha Marinho para
"Rua Felipe Schmidt 2, andá continuará a servi-los.

- a roupa anatômica,
para' o hoinem· m'oderno

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

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

Experimente boje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque
\

Imperial Extra não
é

roupa feita
- � roupa bem feita:
• Fabricada com tecidos e aviamentos d•

.superior qualidade, pré-encolhidos.
f

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

, • Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, I�ngo e extra·longal e em 32
tamanhos diferentes.

-

• Garantida por unia indústria efipec_ia/iza·
dÇl há 35 anos, lno ramo de vestiário.

S.A.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A
.� Santa Catarina

•

.

Todo o tecido usado nas famosas roupas Impe
rial Extra é pre-encolhído, assegurando assim uma

roupa Impecável, -que não se deforma com o. uso ê
veste 'bem em todos os' t-amanhos:

Estas famosas roupas são distribuidas com ex"

clllsividade nesta cidade pelo Magazine' Hoépcke.

PARltC IPA çÃO
JU! 10 DOIN VIEIRA

:e:

DE,TANIR O. VIEIRA,
têm o prazer de I artícipar aos seus parentes e pes

sôas de suas relações de amizade o naseímento de seu

filho Tulio, em 5 do corrente, na Maternidade "Dr, C�r
'os Corrêa.,

.F'lorlanópclís, �,�-957.

,

'

PARTICIPACÃO
•

vALÉRIO GRA)\IS E SENHORA
rêrn o 'prazer de participar aos seus parentes e pes

sôas de suas .relaçõea, o nascimento de sua filha Maria
Elena, em 21 do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa. 21-3-957

"

«No 'A Cenáculo) ,

�Com
.

a Biblia naMão·
QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

-
'

E disseram um .ao outro: Porventura não nus 'ardia
I o coração, quando êle pelo caminhe nos falava, quando

Inos expunha, as Escrtturas? (Lucas 24:32). Ler Lucas'
, 24:,28-35. "

'

I ,CERTA MANHÃ de outuno uma poça dágua no pá
�10 da" i,reja amanheceu coberta com uma camada de

g êlo. Quando o sol despontou seus raios atingiram par-'
te da superf icie congelada, O telhado da igreja fazia
sombra sôbre a outra parte. Dentro de, pouco tempo, a

parte banhada' pelo sol se derreteu, enquanto a outra
que "estava, na sombra permanecia congelada.

,

Observ�ndo isto da janela de meu quarto, pareceu-
me que o fenômeno era uma parábola das experiências
da vida. Frequêntemente temos visto' a luz de CristO'
brilhar 'num ,lar., Um membro aa familia experimenta o

seu. calor e torna-se uma criatura diferente; os o,utros
continuam na sombra e nada l'hes acontece.

Quando o calor ,da pl:esença de· Cristo cai sôbre
llÇlSSaS vidas, estas tomam um novo sentid<>, nossos hori
zontes se alargam, o mundo reveste-se, para, nós, de,uma
beleza e uma oportunidade nunca antes e·xperimentadas.

ORArÇAO'
Querido, Deus, tu fizeste brilhar sôbre nós a luz de

Jesus Cris!!), para aquecer noslilas viflas e detreter (t

nosso cOlração de gêlo. Aben&oa.·nos' neste dia com o

conhecimento da poderosa, e p.erdõadora presença de
Cristo. Fortalece nossa convicção de que Ele vive e por
causa da sua ressurreição' não precisamos mais andar a

sós.' ,Em nome ide Cr,isto.' Amém •

PENSAMENTO PARA O DIA

, Deix_!trei hoje que a ,luz e calor d'a salvação ofere-'

I ej.?� por Deus, através q.e' Jesus Cristo, penetre o meu co

raçao.
Robert H. SmnOJltun (Maine)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,MOPj<�LO' DE L:UXO 9,5 pés

J ,

\
,

,-�

MOD;'JLO �ASTER 9,7 pés

a'et�o'an..ia
EDIFICI.O IPASEI

vida foi abalada pela Guer

com os japonêses para ma- '

ra Civil. Os pr-incipais ar-

ior êxito da semaua. tistas são Gary Cooper, Do-
-/I-=- tothy MeGuire e Anthonv

E st rang eiras cooperasse

-, Technira�a,' Novo -Síste

tema de Filmagem a<Côres
_ O sr. Herbert T.' Kal-

Perkins.

-11-
My Mau Godfrey", com

June Allyson e O. W. Fis

cher - A "unfversal Pie

tures" persiste no, seu siste

ma de convidar artistas es-·

trangeiros para atuar, 'em

''filro es no:rte-americanos.
Se.tl próximo "filme, "My

.Man Godfrey", terá por

principais protagonistas Ju

ne Ally;on e o conhecido

atol' cinematografico ale

�ão, O. W. Fi�cher. Esta

comédia, realizad'a pela pri
meira vez há vinte anos com

Cru'ole Lombard el William

Powell, \será
.

agora dirigi
da por Henry Koster. June

mus, presidente e diretor

geral das companhias. 'I'ech
nicolor anunciou, ,recente

mente, a descoberta de um

novo sistema de 'filmagem a

côres, o ;'Technirama. Se

gundo o sr. Kàlmus, êste

'sistema é únic6 na profun
didade de fôco, iluminação,
nitidês e distribuição .por

igual das eÔl'es. O sistema

"Technirarría" emprega um

neg�,tivo de 35mm que cor

.re horizon talme'nte pelâ câ-

demara, expondo quadros
oito perful'ações. '

--11-
Filmada a Hist,óltia. de Allyson voltou, recentemen

"Albei·t Schweitzer" - Fre- te, da Alemanha onde fil

derich March foi escolhido mal'a, "interlu,de" com Ras

para narrador do filmé ba- saeno Brazzi.

sead.o na história de Alb�rt '-1/-
S.éhweitzer. O documentário, Próximo Filme de Shirley
fotogTafado por Erica An-. Booth - "Next to Kin", pe-

Voce sabia�que '.

o IUlbito não fàz o monge, mas' o custume no

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

.

As, roupas Imi1erial Extra lhe assegurarão dura
bilidade' e caimento perfeito e corte elegante.

O Magãzine Hoepcike vende pelo .Crediário es
tas ótimas r9upas.

,.

•

1. a �O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

men�ais'

2�a PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE..... '

.-

MODELO STANDARD 7,4 pés'

*4MODELOS

*4PRECOS
, .

* 3 GARANTIAS E UMA SÓ

QUALIDADE

ADQUIRA A,SUA
/

MODELO MASTER 7,9 pés

1>ERGUNTE;A QUEM TEM'UMA
"

____L -- - -- -

\ _

NO IlT 's DE' ,

C I N 'EMA'
, N••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••:A" li Li"", ','
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,
-

IIJ AI

V·· '..... c· Ltd
·

Filmado "O Diário de An- 1.erson, será produzi�o e di- ça de Lonnie Colernan, foi neira interessante e· diver- I OaO . Ie I ra ex ,Ia' a II �ne Franlk" - A 20th Centu- rig id o por Jerome/IlIll. escolhida por Hal\Wallis, da tida. O filme foi dirigido I ",/ Iry-Fox comprou os direitos ,-//- Paramount, para ser a pró- por James Algar e a narra-
•

'

-: r •cinematográficos _da' peça Estréia de "The Prtendlz xima peça de ShirIey Booth, tiva ficou ao encargo de I R�JA SANTOS SARAIVA, 250 Iteatral' "O D'fàl'io de Anne Persuasion", 'em Nova Ior- A adaptação desta história Winston Hibler. A parte fo- I. CASA' ESPECIALIZl'u:)A C. P. �. 20 - TEL., 6.253 P_EÇAS EM GERAL PARA :I-�

Goo- n "D ' . . EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" -",INTERNACIONAL - FORD.Frany", de Prances qUE - O novo I me e dramática do Sul dos Esta- tografl�a f'Ol e,xecutada por. FREIOS E MOLAS -ESTREITO _ FLORIANÓPOLÍS CHEVROLET _, DODGEIdrich e AlberbHackett. Es- Luxe Colar", em Cinemasco- dos Unidos foi feita por -Ço- dezesseis fotografos.

I
SANTA CATARINA Ipera-se que os .mesplOs:_ato- pe, produzido pela "Allied [emano Este será o terceiro Produção Cinematográfi-\ Ires de versão �êã'6.:ai"sejam Ar tists" e baseado no livro

'

filme de Shinley Booth para ca da R.K.O. - A R. K. O.
OI Iconvidados para filmar. .le Jessamvn West, estreiou, Lonnie Coleman, pois já tra está planejando realizar

I
.

.-Ij- recentemente, em Nova 101'- balhara em "AQout Mrs, quinze filmes nêste ano,' I

_S�::��:O�I�S:,ilm:oJ�:::: .; :�:�:w;:�toe ::s��:!� �:SI��:�:a:':C:::h�:��� ��t� :ea:�:nd�o�ã:s��m�9::� i: IDISTRIBUIDORES .
DOS AFAMADOS ','PISTÕES' MAHlEJ�1de Arte Moderna de Nova Dido pela crítica. Seu d ire- 'seu desempenho nêste últi- dêstes filmes serão rodados I .

Iorque, a Sema'na do Filme cor, William WYler, foi elo"- mo, o prêmio de Melhor no estrangeiro.

I iJaponês primeira do gêne- giado pelo presidente Eise�' Atriz do ano, concedido pela "The' Buster Keat.on Sto- PISTÕES 'PARA QUALQUER, TIPO DE, MOTORES I
1'0 nq p�ís, organizada pela rrhower, numa mensagem li- Academia. rr" - Rhonjía F'lemíng,pe-II' I
Associação Cinematografi- da 'por Samuel Coldwyn: Novo Documeníácío de ter 'Lo1'1'e e Anne Blyth fo- í ,I
ca do. Japão e pela Embai- "Através de seus filmes, Walt Dísnev - Estreou, re-' ram escolhidos para traba-

ri
� ixada do Japão nos Estados Wyler elevou o nível de sua cent�mente!.- em NOfva 101'- lhar epl '''The Buster Kea- DESCON,TOS' ESPECIAIS 'PAR'A REVEMDEO'OR,ES' :

Unidos. Uma delegação de arte, graças a sua imagina-! que, 'e Hollywood, u� novo ton Story". 'Donald O'Connor • n 'I
art.istas e diretor€s japo- ção e humanidade. Auxili-,I documentário colorido de .fará ° papel do cômico nor- I .11nêses visitará o país n-esta ou-nos � compreender nosso' Walt Disnev, "Screts of Li- te-americano, e Peter Lorre
ocasião. Eric Johnston, pre- povo e nossos aliados conse- 1e",'com a duração de �ten o do diretor de filme mudo

•••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••esi-dente da Associação Cine- guindo, também,' ídívertir ta minutos, O filmetrata da de Hollywood. O filme será
matográfica dos Estados milhares de pessoas". vida das flores, das plantas, executado em "Vista Vi-
Unidos, sugeriu que a Jun- O filme conta a história dos insetos,' etc. duma ma- sion".
ta de Conselho. de Fflmes de uma f'amíl ia 'Quaker cuja

O [óvem _li'êrnai,uo Rilla, de São Jose, após cursar o

Curso Especializadc "Laura Muller", no ano passado,
obteve o 3.õ lugar 1'0 concurso para a Escola Prepara
tória de, Cadetes. ::;ó isto vale como credencial da per--

..........�.....,.".................-..._..._•.I"i'eição com que o (,urso é ministrado, sob a orientação _ A floresta sign-ifica:de um c ôrpo docente idôneo, prático e 'eficiente. fonte industrial; solo fer-
Esta é a sua opcrtunidade para ingressar na ·.car,rei- til; terreno valorizado; pro

roa das arr�as. Se í

em de 15 a 19 a�o�" prepare-s� no

I teção de mananciais, defê
CurSI) acima .para 'ler em, breve oficial da Marinha, sa contra a erosão' garanExército ou -Aeronáatíca.

, I tia de abasteciment� do ma-As matrículas .iá estão abertas, e as aulas principia- terial lenhos., necessário
; ão a 2 de abril. I:l'Y:!:nrmações à rua Saldanha -Marinho ao conforto à economia- à
n� ll-A. díriamente das 17.00 às 18.00 horas, e aqs sá- 'lobrevivênc'ia do Homemeex. postal 253, FIOl:ianópolis. .

C_lC. 'j)ostal 153, F�O"·ianópolis.
"

CURSO ESPEI.. IALIZADO' "LAURO MULLER"
lVIe,nsalidade acessi el - �áximo Aproveitamento
Leciona por cOl're�p(,ndênc,ia.

Cabe ao Senhor Pr�parar
o Futuro de Seu Fílho

Judite Maria C-oneeição, foi preso e reCO'lhido ao xa

queixou-se de que sua visi- drez João Buijasove, 'natu..:'
nha Almerinda da Si.lva, in- J;'al do Estado de· São Paulo..
sultou-a com palavras de -11-
baixo calão.

'"
'Por ter agredido e esbofe-

-11-' teado José Manoel de Souza,
Por ter agredido a soco I f.o� p'res,o Idozil�o Teler, na

I o senhor Améric.o Gomes, tural desta capItal.

CASA
Procufl-n-se uma casa pa

ra família pequena.
Tratar a Rua Silva Jar

dim 221 ou pelo 'I'elefone
3149.

VENDE-SE
Vende-se um afreguesa

ria armazém de ,secos e mo

lhados; situado à' rua Ani
ta Garibaldi, 48. Facilita-se
pagamento. Tratar no mes
mo local, com o proprietá-
rio.
..............- ..- ..,................

FORD 1950
Vel1de-s�, matar - pin:'

tura - lataria em estado
de nova. '

Tratar a Rua Conselhei-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Qual
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/

,Qual foi a primeira firma a instalar aqui um esta

"belenimerito de mobiliários, tapeçarias e utilidades do
mésticas, em condições' de permitir a pronta, montagem
de um 'lar confortável?

Qual foi a primeira fi'rma em Plorianópolts a con

rede;' ao povo as vantagens e facilidades do crediário?

(

Qual foi a primeira firma que introduziu em nossa

Capital o comércão de modas, -confecções e peles ?
Qual a firma que vai apresentar no dia 10 próximo

o mais formidável estoque em artigos de inverno para
senhoras, homens e crianças?

venderá (excepcionalmente durante o mês de Abri'l por preços super-sensacionais, como êstes: '

Tailleurs de pura lã, desde

Capas de gabardine, desde
Casacos 2/4 elegantes, a

Camisolas bordadas' a .

Pijamas de pelucia a .........•..

Sombrinhas, finas de sêda a .

Calças, homem,_pura lã .

8ÚO cruzeiros
995 cruzeiros
510 cruzeiros
80- cruzeiros
345 cruzeiros
183 cruzeiros
260 cruzeiros

Casacos de pele, desde .

Ternos de pura lã, desde , .

Combinações de jersey a .� .

Boas camisolas de opala a .

Casaquinhos de malhas a .

Calças de meia a .

Capas colegiais a .

2.910 cruzeiros
850 cruzeiros
79 cruzeiros
110 cruzeiros
175 cruzeiros'
11 cruzeiros

25Q- cruzeiros

Sotiens a 15,00 cruzeiros
e ainda

uma grandiosa variedade de' malhas, manteaux, tailleurs, saias, estôlas, sobretudos, capas e-artigos para crianças?
M:��lares e milhares de outros artigos para senhoras, homens e crianças por prêços que são um desafio à in.

'fIação!! !

�; ..

Aue ·L MOO
..

'Importante: 'Acabam .de..chegar as ultimas novidades de finíssimos ternos, paletós esporte e sobretudos para o

inverno, da Duêal, Wollens e 'óutros co�fe�cfõnistas- ao páÍfI -

� "

,

De PITIGRILLI

BUENOS AIRES � (A-

camínhado com felicidade

para a filosofia pod aria ter'. A\·:Ir 2 U. � P, Ir!'? •
é um personagem surgido �� � � M �1l � Q

......

� � � que' o engenheiro mecânico

da indústria cinematográfi- de pernas existencialística- naquela mesma órbita no escolha entre tipos curiosos errada. Como os efeitos de jugam-se com o espaço de teria podido ganhar mais

ca e dos outros subprodutos mente cruzadas sob um ban- filme precedente, mas se não que servirão para uma sõ i um sôro anti-epidêmico e anos, para decidir se o [o- dolares tornado-se relojoei-
_

das belas artes, e rádio e a quinho de bar, nem em dois se aproveitar daquelas cin-
,
vêz. Um gago que tenha flua certas teorias econômicas vem encaminhado para a 1'0. Na escolha da carreira

tele ,..; são. E' um senhor de- lábios' envernizados de côr co minutos para se refugiar, personalidade para a ga- ainda mantê-Ias à distân- contabilídad., e não para a é necessãrio deixar 'livre a
•

J
senvo.lto, muito s;�guro de violeta ou verde que sorvem, homem ou mulher, na sine- g'uice servirá

-

para um fil- cia. veterinária deu bons resul- mão do destino, o imprevís-
dá lt precocemente dese_ncanta- cura de um rico casamento, me escrito para êle, em que Os métodos norte-amei-i- tados há que esperar. Ps'i- t lf" t h dsi mesmo, que a vo as pe- o, o a me e apan a o pelo

,

ri t 'de um canudi está destinada ao
-

suicídio fará um tipo insólito de ga- canos para diagnosticar as cólogos, ps ícotécnicos e b
'

.las alfaiatarias, �s estúdios os, a raves.
,

"
- po re rapaz no pátio do ban

f' 'lho de nylon, um "chocola-. ,0.u a qualquer outro tropeço zo. Aquela linda carinha de aptidões começam a defrau psicobiólogos tiveram que
.

L f'fítt (dos pintores, e os ca es- em • .

- querro a I e ou pelo al-

moda, para descobrir (To te malted milk". Os talen- equivalente. O explorador adolescente húngarg ou es- dar. Gastaram-se. tantos do- confessar que. sua sabedor-ia finete do jovem Laffitte

scout) os futuros talentos, LOS eram descobertos e se de talentos faz recair sua candinava que, por um ges- hres e tantas palavras pa- e sua tecnica apresentavam apanhado no pÁteo do ban-

da tela e do microfone. Es- modelavam no pó do cenâ- to ou um tique, desperta ra montar os institutos e uma grande margem de êr- �dl'o; não me lembro bem

se mister é, típico de nossa do, regado, de suor e lâgri- CA'SA
.

curiosidade em Roma, não é _para justificá-los perante a 1'0, o que não quer dizer, da história, mas como verí-

época cientifica, em 'que o mas, absorvendo' dia a dia �uito diferente das outras opinião pública, quê' não- é contudo, que nos casos em ficou-se ser falsa inutil é

diagrama, a célula foto-elê- em dos/ses progressivas, os
Vende-se uma boa casa,

cinco mil carínhas como a fácil apagá-los com uma es- que adivinharam tinham adi o incomodo de retificar os

trica e os "tests" substitui- ensinamentos do mestre e sita 'à rua-Matos Arêas, n. sua que pensam na escola ponja como se apaga num vinhado de verdade, porque dados).

ram a sensibilidades índi- -os conselhos dos maiores; 511, no Estreito, a tratar de Budapeste ou riem nas quadro-negro uma equação é possível que o ra,paz én- O escritor chinês Lu Wen

vidual, do mesmo modo que 'não num furacão de arrtvís- com o sr. Aristides Borba, pistas de gêlo de Estocol- Uma das tendencías mais diflCWs dto acômpa.

I
Liang, qus viveu na dínas,

b mo, mas num disciplinado em Bíguaçú, mo. E é eleita .poi..que eS,tá nhar, para o cidadão apressado de hoje é a mal'cha' ti M· t
.

o estetoscópio, êsses tu os d,'l moda masculina. I.a ing, ão c�ra aos co.le-
d b

-

h' 'do clima de humildade. Os ta-

O ESlADO
à mão, e evita-se o dissabor cion d d f·

,

e orrac a' que o me ICO
.

Porque não deixar este cuidado aos expecíalístas
a ores e aianças fal-

. lentos excepcionais 'eh'eg,a- de enviar outra. similar a tenfia na cabeça, lhe tirou o - das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte sas, con a que Ah Ltú, do-

costume de apoiar a orelha vam, com os anos, aos pri- O mais antigo diáJ,"io de ela, como se encomendaria e padrões e estará bem vestido e na m�da mêstíea de um rico senhor
t Santa Catarmo. f -t

.

a ·1
.

M
.

H ck •.

•

no peito do enjermo. Está meiros postos, e ou ros se
_ _ _......,...;-.

um ox errier um cam
.

agazme o�p' e, UDICOS di�ribuid_ores de ,T'ai .Tsang, tinha um

próximo - o dia em que sairá mantinham por toda a vlda do norte. p'A R T I ( I P A rA- _o aspecto insigni'ficante I e

da faculdade de medicina num nível inferior, mas d·ig- EMPREG�DA- , Se não fosse assim, have- '" - uma i!iteligência aparente-
b I namente, com as modestas I

'\.- ria qUe pôr em dúvida a Lauro Luiz ,Linhares e Senhora, participam aos pa- mente nula. Quando varriasem sa �r tomar o pu S? Precisa-se de urna bôa rentes e amigos, o 'nascI·mento de sua fl.lha' ,

t· f
� ··das e as

- �mperiorj.dade das Artes ,sô- 1Nos tempos mitológicos sa IS açoes conseguI empreg,ada só-para cosi I 'L M A evaya o pó de um aposen-

.,
� . . d·d h T t à S ld bre toda" as outras 'manifes

1 üsoes JuvenIs per I as. n ar. ra ar rua a a- .., - Gcorrjdo em a Casa de Satide São Seba-stião, dia 19 do to para outro, não sabia tó- '

Hoje, o explorador de ta- nha Marinho, 127.' Paga-se taçõ,es humanas; dever-s�-ia corre-ate.

.1 t 'descob're a estrêla rr';uito b'em. crer que �a piramide de t,er- " Florianópolis, 20 de mal'ço de' 1957"mostre-me a língua", s'em 'len os
- Procur� instruir-se Sô-

Se enve,rg'onhar' de descer de [;úa um filme ou dois, que '1 tbre as -I ores' as para pro-,
sua torre de marfim, nos bdlhará consumindo-se ofus tegê-Ia_s- da mão ignorante

d tAl
.

t d d t" denomina "nú de mulber"
tempos em que o ator ma- can o a es re a proJe a·a que as es 1'01.

duro consagrado pela. espe- SALA _ PREC1SA-SE
, ,

tiência 'e o êxito faria rod·ar. �ecesgrto de uma sala com entrada independente,

Pelas escadas 9 jovenzinho, para escritório, no centra- dÇl. cidade. URGENTE"!

diplomata numa academia, Cartas para "OSLEC" nest!t Redação.

,-

PLA) - O �'Talentoscout" sido um bom advogado, e

'q·ue se metesse' na' sua ca

beça ensinar-lhe, os segre

dos da interpretação, as in

tenções ocultas de Shakes�

peare, os êrros de Sófocles

e os �ortilégios de um refle

tor o "talent-s,cout" te'ria

fei;o ;�ir. Os talentos não se

der,cobriram, naquela época,

Perdeu-se

P A R T I C I P A ç Ã {},
PEDRO 'PAULO MACHADO

---:- há cinquenta anos - em

que o ilustre cl!nico dizia

da Educação". Se certas mi-
ti 7' W·-'X •

mar nota dos visitantes, e

encarregado 'de vigiar os

$algueiros para que os mo-
-

leques da ,rua não trepassem

racota ou a espirál de ara

me de ferr� que q escu.Jtqr

norias se cocainizam com
Vende-se uma casa, sita à rua Dom Jaime Câmara'psicopatias e mentiram" o· -

. nO 19.
bom senso popular sabe i

V"f-N DE·SE

nêles, arrancou as árvores,
colocou-as debaixo de um

pórtico' e foi comer, muito
satisfeito. I

. Seu a�o era um'habilissi ..
mo calígrafo e' pintor de
grande fama. Um dia, esta
va misturando sàbiamente
tintas de diferentes côres,
quando viu passar {) criado.
- Poderias fazer i'sso que

estou fazendo - perguntou
lIú' de brincadeira.
-- Claro; que tem de di- 'J

:e:
ou "toureiro moribundo" es- SENHORA'

Jão no mesmo plano que o Participam aos seus parentes é pessoas amigas o

Moisés de Miguel -AngeÍo. nascimento de seu filho José' Roberto, ocorrido a 16 do

Para- sorte de nossa civi'li- corn,nte na Maternida·de "Carmela Dutra".

PER DEU,· S E

ol>h�<�,�'�,�!\,�tY,� pjl,r

�;1�],:1;tt'W.�1\:1{!.,'êi\�·

Um chaveiro com capa imitação a crocodilo, con

tendo diversas' cbaves no trajeto Praça 15 de Novembro,
Rua Arcipreste Paiva, Praça Pereeira .Oliveira, Rua Vis

conde de Ouro Prêto, Almirante Alvim, Rua Victor Kon-

der, Rua Demétrio Ribeeiro e Rua Frei Caneca.
'

Pede-se obséquio l'J.uem encontou entregar nésta Re-

@cã.o ue será ratificado.
- \

zação, O bom senso não se

deixou ofuscar ainda pelos
preços de catálogo, õs desa·

tinos dos crítimos efebos e

superestetas, pela ,etiqueta
de "vendido ao Ministério

Uma "sapatilha ·de Balet" preta no trajeto Rua
Nerêu Ramos - Rua Durival Melquiades '::"'_ Rua Vis
'conde de Ouro Preto e Praça 15 lado "da Tetefônica.
Pede-se a quem encontrou entregar nesta Redação que
será gratificado.

TrataI: com <> sr. Enio Selva. Gentil no "Baneo Inco". fíei! ?Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I T

Plortanópnlts, Qual'ta-Fei1'3, 27 de Março de 1957
••••••••••••�•••••••••••••••O .

Não Cancelará. As
'�Provas Nucleeres

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


