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SANTIAGO, 9 (U,P.) -:- O Quarto Congresso Internacional Católico da Vida Rural con cluiu suas deliberações e indicou a necessida de de ser obtida a integra
ção do camponês na cOlhunidade-economjca e cultural, para o que de�e m ser superadas �S situações que tendam à iso lá-lo, e melhorar os sistemas que ferem a dig
nidade do homem do campo. O Congresso, que contou" com delegações de todos os países La tino Americanos e dos Estados Unidos, analisou os problemas econômi
cos e sociais da agricultura na América Latina, pediu a criação no ambi ente rural de'uma consciência do périto comu nista e a proteção para a família dos lavrado-

__,- res, procurando enraíza-la na terra e ofereceu do-lhe condições de vida produtiva realmente humanas.'
'

'"r ,

�����!!!!���!!!!�"I

INj�G�Rj�� � GH�pn �1�nUH «OmUA P�H�IHI» F�ITIU H�C��À� ADIINHI. N�H��!RjM�1 E-�IMiH,��NIJj ��!!.� (��id���F'.".
S b f' 'ce informou hoje que um dos

"
• o ca Ioro sa mani 'estação po- ra MunicipaJ, asseve rando, na Cunh,a que te.ceu �o.nsid'JI'tlçÔe31 se,mpre, u.n,l.bal.t'àJ'te pessediatn o, acadêmico Ney Hubne r, em 110. Pereira.
I f d·· 'seus 'aviões caíu em Biskra, napu &1' oi comemora a mais uma oportunidade, o proposi to da ban em torno da sua adm in is craçâo ; c, em FlorlU'nop_o!ls. me da família do saudoso Batista, 'Argelia, morrendo trinta e duasvitória administrativa do Prefei cada que lidera em apnia r a ti) dizendo, ainda dos motivos ano' :------ _

'_'
-

pessoas. Biák',a é uma cidade lo-to Municipal - Dr. 'Osmar Cunha das as determinações administra levaram o Edil f1orianopoHtano INAUGURAÇÃO nos

C
·

O 'e
- ", .JI> ' •

-- domingo último no Alto Ribei tívas dó sr. Osmar Cunha .•ruan- a conceder ao_ novo Grupo Esco
'

RETRATOS

r"11U '

'

Omerc Io' i
nalidade dos passagej ros e si

-

d b ','1
encontra a 281 quilometros a sUrã o, quando o Governador do do em proveito da coletividade lar daquela localidade a denomi Encerran o o prog ramu esta e-

.

I doeste de Arge.l, nos Montes Au-Município fêz entrega a laborio- florianopolitana; finu ii xundo ]/(,r nação de Batista ?e".e i ra, 'lecido, a comitiva dirlgru-sc pata
,

_ .res, na extremidade norte do de-sa população. local de um Grupo frisar que era eonfortudor .o re uma das salas do edifício. do BARCELONA, 9 (U P) - O po rtações espanholas para oBra, t dSI'E I'
,-

, . '. . SeI' o e aara. gnora-se a nacio-Escolar nos moldes da moderna sultado do apôio da sua bancada Falou a seguir') sr. Nereu Ra Grupo sco ar, ocasiao em que come.rclO entre a E�panha e.o si l em 1956 foram de 23.566.908
i calizada junto a um casis, e sepedagogin, de um Pôsto de Saúde ao sr. Prefeito Mun iciprl, !w'que mos que fêz longas e omoclor.nn 'verificou a so lentdad.i .le l!1UUgu._ Brasil sofreu uma baixa de mais dólares. A causa da' diminuição, ..

'

Tt T te de um Jardim, homologando observava, em ma is aquele cmprc
-

tes referências ao saudoso Isat.is- ração dos retratos dos srs. O� d 2 'Ih
- .

d 1'1
' eram CIVIS ou mi I ares. ra a

ass im a sua preocupação de dotal', endimento, a honest idade admí. ta Pereira, final lzaudo per pedh 'mar C-unha, Batista Per'e i rn e n: a:�' p:::a�0:'1e��1 :elea:ãa:',,� �10�n:;1;�oe;u�: ;:�::��!ã�e f:iiv:: �:v�: u;:it�C;:c��atr::s��:::ro�:e
os mais diferentes setores do in nistrativa do Chefe do Executi'.'o a que as represéntações Partido Nerêu Ramos; falando .na opor 1955, segundo um memorial Ildo, d,e parte dos importadores brasi.' da cidade, vindo de Tuggurt. Seterior da Ilha de realiaações que Municipal no emprêg o correto do Social Democrático jamais se tunidade a Sta. Olga da Luz ,-

h'dI' I
'

- oj e, urante reuniâo da Câma- eu·os. '�und-o parece, o, avião foi ao so-l f di t 1 b I di h'
-

rbll S' it d Presidente do Depaitamento Fe.(e orma i re a co a oram com ln erro pu ICO. ,eg_ulu'E'� J:1al orru am., em conce er. am)l�,!o I
' ra Hispano - Brasileira. As ex, 10 pouco' depois de levantar vôo

SUl'tO progressista de Florianó tribuna o sr. Prefe ibo Osma�, aquela localidade, por ter �ldl) minino "Antonieta .le Barros" 'e
polis"

,

INAUGURAÇÃO DO GRUPO
ESCOLAR "BATISTA P't:REIRA'
Precisamente às dez horas che

gava ao local da solenidade li sr.
Ministro da Justiça � Nereu 1:a.,mos - .acompanhado do sr. PI'e

,

feito, Municipal' Osmar Cunha -'Isob entusiásticos aplausos de
imensa multidão, que -às primei
ras horas da manhã alí permane
cia aguardando a chegada dos
dois ilustres homens púb licos
An�rlormente �e�o �ml.eml -_-_-_---�.�,-----.-��-------���-�--���������
o sr, Aderbal Silva -- L)"putac!-J Jl:dlçao de hOJe: - 12 pago - Cr$ 2.00 - FLORIANÓPOLIS, ,lO DE ABRIL ,DE 1957

,

, -, - intimação; sabendo-se, entretanto, tratar-se in timidação pacato cidadão afim de que recuse suaFederal, que na .oportunidade f�i _C)_o...o.-.c>_C')_O_o....o-' O}_...()_()__()_ê)....���),...()...... '
tambem recepcIOnado P"l' .lnll,

.N
-

S
-'

'

"
candidatura vereador. AteflcioBas saudàções. Alírio Bossle, Delegado Partido Social Democ",ático".

gos, admil:adores e eOl'reli:;ifln�. 'I ao aDelonou _ Como se vê, a "democracia" deles ji começou. A se repetirem tais fatos, a direção do P.
rios. Imediatamente o sr. I ('"fel, '

-

,S.l)� reque,rerá força federal para g_arantir a-libe rdade das urna,s em ·S. Amaro da Imperatriz. Ito Osnuu' Cunha, en1 companhia _ \
do Ministro da Justiçcl e demais I P

".-

t' Dos Cad·lllac>'s ,0 H·O SENA,DO:'
.

_ �,'i'_'�,:���::��;�S�di::�:��\l�����:���:�la:. C « ro Ie o'. " ',. «
__ _...._ ! ,LrL.I.

�: �:I�::�Il�('���tn�:i��t'c:,�c�C;�_11 RIO,9 (UP1- O pr�sl�ente da R___epubhca devolv�,u o�tem, ao lOS' Debale,s E,m ToArno Do 'Pr·oJ·elopressoa,. �n: r.ome do À{agi,;bo'í<l, , Senado, _o veto que haVia aposto ao,chamado Projeto ?�S ,'
do MUl1lClplO o agrade�lllHm',o <1,0, C Cadilacs". Como se sabe o Congresso derrubou o veto contrarIO '"

'O'' I 'I
·

O C.,�::�ã�St�l:�u�,�,nh:n;l�l�;el���;::�t:�·1 à impo�tação de automo�eis pelqs pa�l�rnentares a� câmlJio ofi- ,,'� a. "e''rmo,! e r'f'CI a." aplvar'ldê gTande utlhdade üara o lntl'ê -. -

- '- 1\ •
�

:;..,..... -, '. ,'..', _ 11 ti
mentó da Educação da Capital.

, i' Clal, mas o chefe do governo nao qUIs sanclOna� <t proJeto, o qne,
...

A seguir falou o Vereador D10
'" , f

•

I·d t d S d
' ( Contnuação) LOTTI - Muito 'obrigado ta divergência entre os ca-

Cherem, eUl nome da kncada i devera ser eIto agora pe o presl ,en e o ena o.
� o SR. FRANCISCO GAL pelo aparte de V. Exa., em tarinenses, quero releem-

pessedista com assento lIa ('1\lI\a Q)__O ()..... ()...O...O�()... ' .',....('ro...q (l..-.O.....
__(_).....__(_).....__!'-l....__(_)� �__�_�_______ que me agradece as referên brar que, se houve momen-

• • \ • cias à sua pessoa. Essas in- to em que tôdas as corren-
,

�,.,�O o o B Im-I '11[1- I'U ��
formações sôbre a brilhante. tes politicas de-Santa Cata-

O�[ U
'

,

'

- é digna atuação de V. Exa. rina el:ltiveram de acôr-do,,

,', \. foram-me prestadas pelo en- a'poiando' a iniciativa, foi\
.

,

>

',' -

.
I tão governante.de Santa Ca,- precisamente aquêle em que

• '. .' "'__

"
, .'

�,'f' "'i1',
' ,_� ,,' _." ',' -, j. 'tárina e atll.al l\'{inistro da, se c�git'ou da construçãdde

UP) Af':
",

d
' 'ora 110 pátio_ in�;r�Aa édi.a' "i'®e plia�ssj!,- os fato!!" . �le.ts" -que '�s�aXll tO.1J1li \;-:-a.iI1� �p,ara..!lJU' :nã_ó c'ontas�e -o �,'.ll,)

_
[! Justiça, 'o e_!lli�epte S'enador, ��a ,usina te�mo-elétriea}e�

0,9 ( -- ,,,- llffian o qu� �,' ;... ·h- d'" da d H'
- , ,� 'J, '- �' ........�. '�Oontestando o d"Jl0 Nereú Ramos" que üão- gas .... 'O"'.nivàrí. V" ,Exa. - eomb e

u, �a. a viúva do general COl'1 copeira"Laul'a Leal foi'ontem Rlll oceh'idos na tp\�lcâ man a u\

'.
,e arll50es ;{lpe.R.'a� 1' .. 1" ,.conSi"r·,,._....,u�., __ .

> ,', ,'. 0.$
-

'

'.
.

n l'
.

\ 10 de fev.e-reiro. ,"
� -I tar, <le' vell que, já sê aé'ha ot}ven mento a'ntel'lor ,de tauva, AI�IIl�l ta

, ...faéilmentel:).djetivos elo- O'enad'o devem estar lembra..reia Lllna, era "b'raba" pal'a CO,I1 I reada no 1'5.0 Distrtto' J' .0 1(}l,.
, i' Íl ii

' . f"'
' - .::>

as empregadas, � ora dizendo' com a- cozinheira Aldh-a 'Vieir,1 Ao deixár . a ,jlle_l�cíà, o -sr., cido 'd'O\_ s )cídip ....9 gen� f, ifl1'; 4-e.c)al!.j)� que"s,o. ora a "'''� VI,:t, fi-Clts' com quem que:r q.ue dos de que fiz, desta tribu'"
,-

d primeiro di- I nenhuma, delas traze'ndo, no en Bastos Rib,eiro declarou à l'e)lÕY·
I
eontrando cóma I_II;I> a' P»<'3- ilha anos tgr s'IIIdo ./10 '}Ualhto, ct.') seJ·a. Fêz p6'!.·tanto, justiça ,na--,,".1d-I·SC"'''so' """'alt'ando a ele-que por ofasHlo o ,

'
• , -

tagem", na prcse,n'ça (lo perl'to são de estar sofrendo de c' ceT,
I genel'àl, e que lôra'\;pull ,c', are..

��' "'. "Ao

h "t' t t t' qualquer esclareciment,) , b Iparo se ae ava no, pa, 10 ex erno, an o,
_ _:_, idéia essa rechaçada por 'qu,\se' um médico, nâo o' encontrall�O, ao no i'e co' ega. vação em flue ·se colocaram

����I .- ,todos os depoentes, incluslta- 0,,
I todavia. Na a_careação Laura �L;n 8r. ,Presidente, eu não

os homens públicos do meu

I&�S&�..·
,

"

J I
M

d
familiares da vitima. ' I firmou que ,Alcina, se dirigi'l pc,- preé,isatiá ocupar a atenção Estado, noma ,reunião rea-

e raf1'ltltlo u ga OS'
MJl:DODO REPTO ,ra a casa vizinha'log,? apó� o p""

do S�nado quanto ao proje- H�"dano'CentroCatart..... '

!'a ,,'Essa te!1dência do de'legado meirQ disparo. '

'

..

f'
;ue>

� I
'

Bastos Ribeiro não constituiu n_e
r to em debate. Foi êle su 1-

se, à qual estiveram·presen-
"

I ',nhuma novidade, pois desde 'o MORTE P'ARA O' cientemente esclarecido por tes ó Governador, o Sr. Mi-fi!!.

'h. d
•• ",,' repto do general Lima Bryner, dois relátores -'- O da Co- nl'stro Nereu Ramos e repre..I 'TEHERAN,9 (-UP) - O Paquistão entregou 0le os OIS umaos PI'

.

�:::ssi�:, aqU!l
o 1:I�it��:;t::s�5� ,.

MÉD,1(0 DAS' !llÍssão de' Economia, o bri- pJOesentan tes das cor;entes

iíll do bandido Dad Shah às autoridades Iranianas, pará serem jut-. D. P.' passou da tese de homici., lhante Senador peloOml�u �s- politicas locais, para ,pres-

gados e'provavelmente condenados à morte:Mas parece confir- dio para a dúvida entre este e

OI VIU'VAS tádo, Sr. Gomes de Ivelra, tigiar a in'iciativa que, sem
� suicídio, para 'el',ltão chegar à :.1

.•

'

e o dá Comissãp de Finan..; duvida, encerra alto sentido
I mar-se que o' próprio chefe' bandoleiro escapou aos pelot?es de póies� a���o�It��� ���iA ,..; LONDRES, 9 (UP) _ !) "úttor çljts, o ilustre Senador Jura� 'catarinense e brasileiro.

I
'

fuzilamento, suicidando-se. ,

'

'_ '.
Após confirmar o seu depoi, ney general" sir Reginltltl Nl!ll1- cy Magalhães, secundado,

����7�_����!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!���������!�����!������S!����4!&!L!i���������!�������m!W!W���R����!��4��!.���m�l�d�I�§�H��r�rn�l�n����'�N�.l men� an��rio� Laura d!sse �Joi �ngham.��ler, pediu _ �ena �e aiida p�o ilustre Lider'da O S� Juracy �agalhã�

O tmb·a·lxa"dor �dmundo 'Da- Luz P' '·0-' to f'az
��ol:I:::�S:dos.eo !!�;:�l1\e:sta;�e ��, morte para o d�'d'O �:)lh)l�di�:d�:I: �!��'a�:l�::.da, Senador Fi- te;.�rmite V. Exa. um apar-
recordava de ter "ouvido" o ba� Adams, o conheCI '

,

,

.

I" 't b o o Juiz H6, entretanto, Senh,orester 'dos chInelos do major p,,,. ,viúvas, mUi o. em 01'" - ..

,

"

, B'ebl- 'p D PJ: d
nando, jogado por ,este no .chão 'PreJidente do Tribun;:] ju'ple Senadores, um gesto rela- O SR. FRANCISCO GAL-

Val·losa Doal'af'ttlo 'A I lot,eta' . O,[ILsta o,
' �::n:: ::rbi�is�::�:;:d: ::g:�lr:�1 �ue.._a promotoria não rpn5cguiu tivo ao projeto, que precisa LOTTI

� ,

,

'

tiio., Disse que Alcina subiu as apres'en.ar pl'ovas de que a sra. fico/ registrado nos Anais zero

O Sr.' Raym'lndo Ottoni de Cas;' Sérgio Milliet e publicada,em edi- Reg�essando à França em 1831, escadas ,logo depois do major Edith Alice MorreU ten_hri sido desta .Casa.
tro Maya publicou em Paris, re- ção popular, com ilustrações

'�lllj
três aitos depois êle publica,va (mas não, viu o maJ'or subir), (l nl01.ta por na,r�ótico'3 nbistt'ad,),s'

I
.- �l

.

•
\

L·
.

M .

b
- E que "e e, na sua OrIgem,centemcnte, em tirag'em li,mita- preto e branco"pela Ivrarla, ar· sua magnifica o. ra, ilustrada. cóm que passado certo tempo tainbém

I I t d R d
' pelo dto Adams. ·t enas de construda, as aquarelas e' desenhos qlt�, tins, de São Pau O. as aquare aS_'p1D a as, no lO e subiu, tendo' chegado até à porta eogl ava ap - '

não foxam inclui dos em VOYAGE
'

'Janeiro e das quais ficaram inédi. do quarto do general, ali véndo L ção de uma usina de 50 mil
I I d'd

".

"E;' exato dis;e i1u]\llr �PlT'l'ORESQÚE ET HIS'l:,ORIQUE EssaS aquare as, esp en I a· tas estas ,que, ((,astro Maya teve tôda a, ,família, e mais Alcina, quilowtts' para atender as
'

AU BRÉSIL, de autoria do pintor mente reproduzidas a côres, I'o� a feliz iniciativa de agora man- 'além de um revólver 'grande em que a' sra. MorreI 'havi,\ llllulaiío
d·

-

d .10 necessidiid�,s da nossa re..
francês Jean - Baptista Debrete ram impressas nas Imensoes

-

a .,..1' imprimir. ,cima da penteadeira e um' reló- o testamento pelo qual l�gav,f
e�itada 1)01" Firmin Did�t Freres, obra edita�a na França em 1834. ,São flagrantes dos costumes ,Ta gio no chão. Depois de afirmar diversos objetos de vàlor II') ('CU- gião. ,O eminente titular da'
em 1834, Debret fizera parte .;'1 Missão época e também reproduçô�:l dI' estar perfeitamente lembraila ,Ip. I cadeira que ora tenho 'a hon-

. F'
-

q-ue em 18l' i b'l
.

tor ,Adams. Mas é certo t.:mbem '

Trata-se de valiosíssimo traba-, Artística rancesa I) pa sagens rasl eiras, em que 8e estar varrendo o pátio externo da ra de ocupar, Senhor Nereu
lho que vem cQ1llpletar a citad,' viera ao Brasil, a fim d.e �und�l' incluem vistas. panorãmicas Íie

casa, na frCte de ,Aleina, Lau::a que o dl-. Ad�ms sabia q,l� helo
Ramos, 'tomando conheci-

obra de Debret,/que, aliás, se aCha] a Escola de IJ_elas ..Artes Ideah- São Francisco do Sul, do Delit�r';o disse ter.se enganado, e qUe) real- testament() anulado continua a '

D J VI d L menta do proJ·eto e atravéstraduzida para o português por, zada por . oao . e a aguna. mente se énçontrava' no tal1qu') ser válido até ser subst',tUl<lo por,�_::_;;:_:::..:=_:__:----------:-:::-::-::-:::-- A Biblioteca Pública do Esta,!o do pátio interno lavando rou;n de entendimento com o Ge-
.

MAKA'Rlo·r IRA' PA'RA LON'DRES, acaba de ser enriqqecida com ll}l1
' '.

outro testamento'''.
neral Pinto da Veiga, ehe..

�'
,

exem}llar dessa valiosa e Iu:nw ALCINA ,ESQUECEU , I
-

d d" ., CONFIAVA NA IMPUl\IDA))J<; gou a conc usao e que e-'

,

'

d' d t e mese" e'e síssima obra, grac.as �l dlJa<;âo fei ,

TAN,NARIVE, Ilha de Madagas'l ontem 'epOlS e res � ,
>

I 't
.

t
I d' Ingleses lhe ta pelo Embaixador B.imulldo �a Alcina não negou, mas ,lisse venamos p el ear, Jun O ao

kar, 9' (UP) - O arcebispo Maká. exilio, lsse que o� "

L p. t
'

r
- d d hav>l' O cOI)1êç\) da audiência de hoje ,Gove�rno a ,constr'uça-o na-o

rios de' ChilJre declarou aqui qUI? solicitaram que nao. voltasse a uz Into,> ges o 'lue, \le uma "1" que nao se reco,r ava /' �
-

ma que só um fino ""pirito COln(' > recomendado, a Laura que Il�(:a de manhã, foi cons�grajo ao fim
de uma uSI'na de 50 mil qui-Pretende 1'1' em breve a Londl'es, €hipre; mas nao eXlg.rE>,rn P)'i)

1 O do 'eml·nente contcrrllléo p.,de, contasse sôbre o que vira na rasa d' l's1'to'r'I'0 de oir Reginaldoafiin de fazer pressão para II :i- messa de interromp�:' sua (�n pa o, requ o'.' lowatts, mas, sim, de cem
h I d Unlao <I" ,ht]>l'e ria ter, assinalará a ,'isita que -s do general. Na acareação, Laura Mannl'nghanl-Buller q'ue afIrmou,

·1 F"
.

E t dbertação de Chipre do dOJníni'l n a em pro ,
a - �

"A .,

l' car la assim o s a oExcia. ora faz a Santa Catalln�, l'cafil'mou que' lcina 1I1S:5 Ira i mI. l' "
Britanico. Makarios, que cheg0u à Grecia.

_ com veen'tência que o "médicl> das i d S t C t
.

t'
..

,

-
'"

'
, � I e an a a arma ranquu-

� ,����
/" 'P9�sível �cusar ,un1 médico", teria I

� Permite V. Exa. um apa,r

CIDADE DO CA�O 9 (UP) � Já aume�tou 'parávinte-e seismortos emais.de'setenta fe" dito o médico ao m preso. O te ?
• ,

f·'
• •

.... d Af· d S I t
•

t pro)notor- geral opin(lu 'lue 2é O SR. FRANCISCO GAL-
ridos o saldo de vitimas no pior desastre, erroVlarlO regls",La o n� rlc.a 0_ u, �m. rIO a e

tratavà'da reação não de U,I1 ir,o- LOTTI _ Ouvirei V. Exa.'
um anos. As turmas de socorros �nformaram que alguns corpos nos dOIS trens eletrlcos que cen'te âcabrunhado por uma !leu- com imenso prazer.

�
,

Ih d
' d·fl·cI·l averl·guar a' quantas pessnas sação injusta, ,mas a de um. fl5sas I O sr. Gom,es de. Ol.iveirase "'hocaram, estã,o de tal, maneira,estraça a o,s, que e I

,

'
, ,v.. sino que, se julgava ao abi'jgo. (lo ,-,

Apesar do leve InCIdente
, �� pro��o. quapan�udemou�arcer

•

Di I�a· O ro III

DE SANTA CATARINA - ,N.o

DOMINGOS

·Assim E' ü· «Belocracraí.Deles...�
Ao ar, l._...o Ramos, devotado Presídent do Partido Social Democrático de Santa Cata-

gumte telegrama i '�Dia 29 mês passado, às 23 horas, cidadão Floriano Meyer, candidato a Ve
reador pelo Partido Social Democrático, reside nte em Queçaba, foi intimado pelo Sargento

rlna, foi endereçada a seguinte comunicação telegráfica:
Santo Amaro da Imperatriz - 8 - .Comu nico dirigí exmo. Juiz F;leitoral da Palhoça se-

Delegado a comparecer à Delegacia 'de Policia no dia imediato, impreterh;elmente, às 10 horas,

A hora marcada, acompanhado do advogado dr. Renato 'Ramõs, r�ferido cidadão compareceu

perante 'a autoridade, que não soube explicar .quais os motivos determinantes da arbitrária

O meu

O sr. Juracy Magalhães
.:::... Com êsse nobre objetivo,
neste instante represento

�eus correligionários cata�
rinenses.

O SR. FRANCISCO GAL-
LOTTI Obrigado a V.
Exa.

Sr. PresIdente, o projeto
tanto uniu as catarinenses
de qualquer facção politica
que até o Sr. Jorge Lacerda,
que não é filho da no'ssa ter

ra, ,se mostra interessado,
cOplO s�u governante, na rá_
pida aprovação do projeto.

Srs. Senadores, est�;u cer-

,to de que o voto unânime:
do Senado será pela aprova.-

ção do projeto, que, tornada
lei, virá possibilitar. ao Es
tado de Santa Catarina dia
mais gloriosos.

\

engrapdece':lo,
mais um fator de prog,res
para esta Pátria que n

tem limites e é da nossa.

(.Continua)
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,F lorianópolis, Quaita ..feü�a;

ANIVERSÁRIOS
MAJOR IDELFONSO

JUVENAL I·V 'l:m�i-�t1eGl1anã0"
" I Na recente convenção da U. D. N. -catarinense, os delega-

,
" :!' dos escolhidos" para re.pres.e'ntare�l o partid� na convenção

, '
'

! maioral foram: daqui com a recomendada missão de exigirem
, para o sr. Irífieu Bornhausen I uma das vices-preaidências d"

I Diretorio Nacional.
-

! A recomendação foi até püblíca, que, dela se encarregou

um dos oradores, na solene sessão de encerramento. E -se

pretensão não foi sequer disfarçada para estranhos, claro que

E houve a eleição. E o sr. 'Bornhausen ficou .de 'fora, Iam

Os delegados barrigas-verdes voltaram encafffados! 'Ma,

nas sessões internas, a questão acabou fe�hada.

tem como verdad-eiro ami·
, , -

,go, associam-se des�jand'o.
'lhe muitas felicidade.s.

MENINA VERA�tUCIA

P R O J E T O Julgamento, instituidas por' ção 'por parte do Congresso, terceira Região da Justiça
,
N.o 2.347 - 1957 I e�!a lei f.ôra da se_de da Re- : Nacional,

. . .

do Trabalho, compreenden-
Eleva-se 'para La catego- gIaO, e vmte funções de vo·1 3. Dentre as' prmerpars do os Estados de Minas Ge-

.

da o Tribunal Regional do gal, sendo dez -para a repre- sugestões destacam-se: "rais e Goiás.' _ I
*ahaliho r

da-4.a Região e sentação de empregados 'e a -'- elevação daquêle Tri 8. Como decorrência, da
aia Juntas de Conciliação' e ,dez para a de empregadores, bunal Regional' a La Cate- elevação do Tribunal Régio
Julgamento e dá outras pro- para atender ao dlsposto.nos goda, aumentando-se de cín nal do Trabalho da 4.a Re-

vidências artigos 1. e 2.0 desta Lei. co para sete o número de gião para a La categoria,
(Do Poder Executivo) § 1.0 HaVerá. um suplente seus Ju ízes ;

.

cumpre considerar; a norma

data de
J Congresso_Nacional de- para cada vogal. b - criação de dez Jun- expressa no § 3.° do artigo.Transcorre .na , creta: § 2.° Os vencimentos dos tas de Conci-liação e Julga- 654 da Conso-lidação das

, Art. 1.0 Fica o Tribunal cargos e as gratificações mente, sendo três em Porto Leis do Trabalho, que 'de
.ceg iona l do Trabalho da das funções de que trata Alegre e as outras distribui termina o funcionamento de
�3!,a ,Região, com seJie em êste artigo serão os fixados das nos municipios de Ca« Juizes do Trabalho Substí-
201'to

I
Alegre, elevado à 1:' pela Lei n. 2.588, de 8 'dlf xias do SuÍ, Livramento, tutos nas sedes das Regiões'

...:ategoria, com aumento pa- setembro de 1955, publicada Pas-so Fundo e Uruguaíana, de 1.a categoria, ao invés de -:::.;:- -----------------------
:�l sete do número de seus no Diário Oficial da mes-: no Estado do Rio Grande do Suplentes de Juís, previstos 'I

Juizes,
_

na forma do art. ma data. Sul, Blumenau, Criciuma e no '§ 4.0 do referido artigo
j70 da, Consolidação das Art. 4 .

.0 Ficam extintas as Joinvile, no Estado de, San- 654.
ueis do Trabalho. atuais funções de, suplente.. ta Catarina; 9t. Acresce, entretanto,
Art. �o São criadas na 4.a de Juiz do Trabalho, Presí- c _' e,xtensão de jurisdi

-

que duas das atuais fun-

sas associações entre as .ceg iâo da Justiça do Tra- dente das Juntas de Concí, ção de Juntas em funclona-. ,ções: de Suplente de Juiz

quais os Institutos
.

Histó .alho, dez Juntas de Concí- Iiação e Julgamento com se- mente e daquelas a serem do Trabalho, a serem extin-
, .iação e Julgamento, sendo de em Porto Alegre, asse- criadas a, 33 cidades dos re-! tas estão ocupadas por ti,"rico --e Geografico de San, .rês com sede na cidade de gurando-ss aos dois atuais ferentes, Estados, ,

tornando tulares estáveis, cuja situa-
.)o1'to Alegre, uma em Ca- ocupantes estáveis o apro- mais útil o esfôrço dis,pendi-I ção pessoal cumpre respei-
cias- do Sul, uma em Livra- veitarnento no cargo de Juiz do pela União visando maior tar.'

"

nento, uma em' Passo Fun- l? Tra:balho Substituto, me- harmonia entre capital e o tIO. - Dentre as soluções
.io, uma em'Uruguaiana, diante concurso de títulos. traba ho naquelas duas Uni- .J.ue poderiam adotar, pô-los
.ô das no Estado do Rio Art

..
5.° Os Mandatos dos I. dades da Fede-ração. •

. I e,m disponibilidade ou aproodemia de Letras "José de �Jl'::lnde do Sul, uma' em vogais das Juntas ora cria- f 4. Examinando-se quadros I veitâ-los em cargos criados
Alencar" de Curitiba. '3 De ano para ano mais se acentúa e impõe o uso das

lumenau, uma em Criciu- das terminarão :shpultânea- estatísticos verifica-se que, de Juiz -do Trabalho Substí- malhas. O aprimoramento, do tecido atingiu, hoje emColabora não só na im- 1
na e' outra em Joinvile, no mente em funcionamento no depois-,da Primeira e: Segun I tuto, parece mais acertad ,

prensa desta Capital c_omo "":stado 'de sàn'ta Catarina. respectivo Estado. da Regiões,
,

a Quarta é a I a segunda, visto que não
rlia, u'a -maciês quase aveludada. As côres e desenho-s

também nas de outras cida- § 1.0 Fica estendida a ju- Art. 6.0 O Presidente do que maior volume de traba- ! haveria lógi�a em colocar
sãc ôe um .oôm gôsto inescedível e quanto aos modêlos

-isdição das seguintes Jun- 'I'ribuna] Regional do Tra- lho apresenta nas. duas pÍ'i� ! em dispolibilidade ocupante
constituem, realmente, a última palavra em elegância e

I
comodidade.

.as de Concillaçãç e Julga- bal�o �a 4.a Região promo- meiras.fnstânclas trabalhís- de funçõés sem remunera- :t!:ste ano então, as malhas atingiram o mais absólu,
nento; ao das sediadas em vera a mstalação das Juntas tas. Tanto assim que o

Tri-I ção afetiva, isto é, os suplen , d t' r
. -

d t' d
.

20rto Alegre .aos ,munici- )ra criadas bem' como as bunal sediado em Porto Ale- tes de Juiz ,do Trabalho só ;_� es aque, .pata a composlçbalo o� raJes. ed,lnverno.,

G = t d'd-
'. I.

'

'. , ,,,uer os conJun os, quer as usas e quer am a os ca·
JÍos de Canôas, ravt�n, JU ras me 1 as decorrentes [l're Julgou durante o ano, percebem venCImentos quan

'

,,,'
. 'h t t h

..

Juaiba e Viamão'; b) da desta Lei. I
findo 607 feitos, numa mé-I do convocados.

' I_,_�qum os, �nho pára sen oraIS como p�ra. meUl�as, vle:
d· d F'l

. ". Art. 7.0 E' o p'o'>e'" Exe. I
d' d' 1214 d J

. IrI' H' t b' b'
ram em capnc osamente eest, os e suaVlSSlmas cores. Da

e Ia a em onanopo_is w • Ia e ,para ca �:.. UIZ,
_

"
-

,�, am em! o. J�- !,:ôsto apl;'eciá-los. . \ _

No ensêjo desta
-

grata .os municipios de Biguaç1h cutivo autorizâd,ô a abrir ao e as 8 Juntas da 'Reglao re· çao a ,pratIca do prmClpIO U' 'f'
-

d' 'lh 1-
,;alhoça-São José; c) da se- ,Poder Judiciário - J,u8tiça solveram 8.4'52·reclamações adotado no projeto, de apro-

I
•. malahamagdlll lca, .para ntaod Izel'fmaravI' osa,co eçao

a I
. :l T b Ih

'

'd·t
'

"

A .' .' ,

Le s, as maiS, repu a as e amosas marcas, en-
.lia a em Pe 9tas aos mUnI- ,c_O ra a

.

o, os cre 1 o's es- cabendo as tres de Porto .veltar os tItulares em cau- ('ontram se na A MODELAR' d
'

.

"C'
'

. .

d
-,

,

.' -'. ' ,-
, o gran e magazme 'ua 1-,

;Íp.ios de Arrôio. Grande e pecnus para. e,�e,cução ,esta Alegre 5.259, ou seja 1.7,53 sa, 'sob a alegaçao de ferIr' 'ad
lhe-á' irlequ'ivocas .p'Covas de "Ao Lou)'enço; d) da sedia- Lei, at� a 'importância ,de 1>or órgão, número bem s4� o principio constitucional _o__e_. �__

.�preço ,e regozijo, ,às quais ia' em Rio Grande TI\) mun- Cr$�.,OO;O;OOO,,o�; (dois mi· :�e.riQr�a capacidade julga- da exigência do concurso"
os de O ESTADO, que o illio de São José do No�- -lhõe5 de :cl'lJzei�o.s). -', l-;a�ra de\um tribunal. 'para a primeira investidura

te; e) da sediada em São ' Art.- 8.� A presente ,L'ei I t:5-i-T:ambém com referência em êargo ,de carreira (arti�
�nôninfú �os municipios .5ic entrará ém .vig�r 'n:� ���a�.�f l'd,':j ell��lecionadas para go 186 da Constituição'\J'e
:,:,neral-,Camsra, TaquaCl, e de, sua �ubhcaçaQ! t;evoga-,ISe, ovas Juntas, pare- ,deral). Cabendo ressaltar,
triunfo. '

-

da� .a;s� dl.sP9.sições'\elll �on� -c" J. �s JO o critério, I ent:r:_etanto, que no caso, é

_ § 2:0 A Jurisdição ,úa tl'ano. i. ,,' ':, p i� 't ,a..tá,:,se de municipios a J5rópria Carta Magna
,

Junt,a criada em Caxias cC' MENS��M N.o 4!};�57,�i>Oi
'

'·.g�an�e' .va,lor industrial I (artigo 141. § 3,.°), que �s-
3ul-será extensiv,a aos mu-' FOV.c.R ,EXECUTIVO , econÔIl\1.cQ, 'sedes de comar segura' "o direito ad'quirido,

I Regressou, domingo, via' aérea, para o 'Rio, o Senador

ticipjo� d,e AntoÍ\io Prado, Excélentissimos Senhore� éa- já �óni"régular frequên- I ó ato juridico perfeito ê a,,.,..
Saulo Ramos após uma estada de uma semana em Florianó-

'M b de"" I polis em, intensa' atividade junto aos, altos dirigentés esta-
'3ento Gonçalves, FarrO!lpi-

.

em ros
.

o 'ongresso 'Na-! cia de ,di�sJdi9S de trabalho coisa julgada". " I '

,ha, Flôres da Cunha, Gui. clOnai: ! e telldente a aumenta, r com! 12. Defende-se" no entan-,
duais d� PTB. O Senador petebista foi chamado 'ao Rio, a

T h h d
fim de resolver Junto aos Srs. Ministros do Trabalho' e da ,A- "

�Jaldi e Nova Petrópo!i:,;; a, en o a onra e enca�; a confiança inspirada pelos to, .qUe a referida exigência \

Je Livramento aos, m�l�ic!.- 'minhar - à dlejlibel-ação de, órgãos "pr9prios da Justiça 'de concurso' não se aplica :gricultura importantes assuntos 'l�gados à vida, dêste Estado.

,)ios de Dom Pedrito e !to-' Vossas' Excelênei�s, acom- do Trabalho e ,pela-cobertu- ,aos magi'strados, senão quan
'

. ,,--oo�, , ..

3ál'if) do Sul; a 'de Passo panhado de exposição _
de ra às cid�des visinhas de do expressamente a Consti-

'

'. Estev� .em fto�lan�PQhs o pr�StlglOSO ,h�,er, smdlcal Sr.

� d
. ..

1 motivos do Ministério da "'1 s
-

t
. - .

t t
' , ,Manoel Hlglllo MaCiel, Ilustre preSidente do Smdlcato dos Tra-

>t inteligente menina reu- "un o aos mUlllClpw'; (e _
.

'LaCI ace soo Ulçao o menCIOne, an o as� "

, , - -

-
, "

:;a�';;zinho, Erechim, GeLllio Justiça e Ne'gócios Interio- -6. Com refel'ência às ex� sim, que ó preceito em estu- balhadores na Industria da Extraçao de Carvao, de Crlclu-

.

t di' I' ma. O prestigioso dirigente sindical esteve na séde do PTB;
�Tar!';Çls e Lagoa Vermelha;, res, proJeo ,e el que e e- tensões de jurisdição, dis. -do não é incluindo nas dis-'

,

acompanhado do Deputado 'Oli�e Caldas, onde manteve confe,
,Ir �e,Uru'guaial!a aos muni- va para 1.a çatego-ria o Tri pondo·os El;ltados em aprê� posições preliminares do ca- '

,
'

,�ipios de Alegrete e Itaq1lÍ; bunla' Rt!gional do Trabalho ço :de importante rêde fer� pitulo referente <1.0 Poder., rências com Q Dr. Acácio Ga�ibaldi San Thiago e outros

t d,e Blumenau aQs mUnici- da 4.a Região e cria Juntas roviária e de, grande núme- Judiciário; E, apenas, no to-' membros da 'Executiva dll Partido e debateu assuntos relati'

pios de Brusqüe, Gaspar e de Concilial;ão e Ju,lgamen- ro de rodovia's,. é de supor cante' à investidura dos Jui-' v�s ao fortalecimento sindical"na zona carbonífera.

:tajai e a de Criciuma aos to 'nos Estados, de ' Santa que não haverá' préJUlzo zes vitalicios locais, a Cons- I --000-.--

,

, C t' "R" G' 'd d
.

' Embarca 'hoJ'e mlra o Rio, após uma estada, em objeto de
<lllllllClpIOS de Ararangua, a arma e- 10 ran e o para as partes 'que tIverem tituiçãG exige o concurso de1".- .

felicitações. ' Su'l d d' I f't' ,I serviço, nêste Estado, o Professor, Crystaldo Catarinense de
rubarão e Urussanga.· e se eS ocar com o 1 o provas e, no "que tange a

MAURI DIRCEU GOMES Art. 3.6 Fic�m criados e Aproveito a oportunida- de apresentar reclamações, investidura dos órgãos de Araújo digno e operoso membro do_Conselho da Caixa de Cré-

Transcorreu ontem o ani- ,�erão providos na forma do de .para renoval' a Vossas nas sedes ,de Juntas de Con- Justiça do Trabalho, trans-
I 'dito ,da Pesca: onde .vem reali��ndo uma atuação !,ouvável <l

versário natalício dQ jo- Decreto-lei número 9.797. de Excelências os protestos de ciliação e JuigaÍnento: além fere o assunto para a lei or- " reconhecidamente proveitosa para este Estado.

vem Maul'i Dirceu Gomes, 10 de setemtro de 1946, os alta estim:a e mais distinta de mais,' tratã-se de propos. dinárià (art. 122, § 5.0). ,I
�Oo---

"egLlintes CC,'1rl!'OS: dois de consideração. ta -do Senhor Juiz Presidtln- "13. Em face -do exposto" ,Em Cerro Negro, distrito de Lajes, foi eleito o Diretório

aplicado alu,no da '41l-_série' .

t't'd A t v
Juiz do Trib '1 '.18.1 ,Regiqnal Rio de Janeiro, 1 de mar� te do Tribuna,l do Trabalho tenho a honra de submeter Distrital do PTB, que ficou assim cons I U1 o: n enol' are-

ginasial do Colégio Esta., _:0 �I! abalho da 4.3, Reg,p' " ço de 1956. - Ju's,éelino Ru- lOcal, que é a autoridade o assunto à el�yada conside-, la "Ubaldo, presidente, Otávio' Fagundes, 1.0 vice-presid�nte,
dual e Ginásio "Dias Ve- b'ts h k

'

..

h' Fábio 'Alv�s -da Silva 2)' vice-presidente Mau1'0 Ramos, 3.° vi-
, , ,dl.e;o aos jnt,e�'i'3ses ();'O- 1 C e .

t
com maIOr-con eclinento da ração de Vos'sa Excelência,

lho". físsionais; dez de Juiz do DO MINISTE'RIO DA J-US- causa. anexando, desde logo, men-', ce-presidente, HéliQ OliveirA Morais, 'Mário Chaves e Inda-

O jovem aniversariante,' 'Trabalho Presidente de Jun TIÇA � NEGOCIOS INTE� 7. O Senhor Ministro fre sagem e ànteprojeto de lei

I
lécio MA:tnteiro, respectiv;mente, secretál'io geral 1.0 e 2.° se-

que' conta_ com vasto circu- ta; quatro de Juiz do. Tra- :RIORES· � sidente a,o Tribunal.,Supe- para envio' ao Cong,resso Na-, cretirio, 0tfivio Monteiro e Lori CobraI Teixeira, tesoureiro

ba,lho SuJ...stituto, lotados DIJ-DJ-SL-P. 46.547 56 rior do Trabalho, aprecian- clonaI, caso o assunto me- geral e 1.0 tesoureiro. Nêsse importante distritp, o PTB es-

lo de amiza,des, recebeu '" . 'lt d
_

em Porto Alegre;... sete de .Número 3.007 - Em 3 de do o assunQ manlfest(m- raça a integral aprovação tá entregue a um grup<t d,e ardorosos peteblstas, a a ura o

muitas. homenag_ens, .as, -

d
'

b d 1956 -l
,�

t' t
.

b t d' t' MENSAGEM
N.o 3.007-56. l ezem 1'0 ' e .

.

ti
se favorável às medidas, de Vossa Excelência. come Imen o.

-'000---)quaIS ' em ora ar lamen!l suplentes de Juiz do Traba- \ Excelentis'simo Se n hor' que, àliás, nós pontos bási- Apro'veito a oportunidade
d O ESTADO' "p 'd t d R 'bil

. VI'aJ'aram para" o Rio, domingo, o Dr. Walter Francisco
os e .

se as. lho, distribuidos entre as I reSI en e a epu ica. - dos" foram consubstancia- para renovar a Vossa Exce-
d f I· 'd C '1'

-

1 O President d T'b I I d' p' t d L' l�' t t d da SHva, procu{ador dó Instituto dos Maritimos, no :Rio; e o

sociam" com votos e e,l- sete, Juntas e oncl laça0 e e o rI una as no -roJe o e el n. .. encIa pro es os e ptofun-
cidades. Superior do Trabalho, acei 1'.636, de, 1956, ,de inieiativa do respeito. _ Nereu Ra-

'

jQjI'nalista "Ariovaldo Huáscar �achado diretor da ,Difusor!!,
VENDE SE tando propos'

-

d T'b
.

d P d E t' de Laguna, que vão discutir, junto às altas, autoridades fede-

FAZE�f ANOS, HOJE:
'

-',
Iça0 o 1'1 u· o o er xecu IVO, para a mos. '

\ 2 Bicicletas novas. Ver e nal Regional do' Trabalh
I ---·-.----------------�-_ rais, os probl�mas ligados ao 'JCampo de Pirituha" do Sul

- srta. MaríUa Macha- '..:Ia 4 a Reg'
-

b te à do- Estado, onde se esboça uma, momentosa questão forense
\

.

Ll"atar na Rua Altamiro Gui- lU. lao, su me u

do, filha do sr. Elpidio Ma.. n'iaí'ães 32.' ifapl'eciação d�ste·Ministério p' A R T I ( I'P -1 r ÃO de manutenç�o de .posse.

chado, e de - sua -exma. es- �_..................'"-"'-............... �ugestõe_s no sentido de do· �
po�sa SI'a. Angela COI"re�a :31'. Alvaro Augusto Lopes, tar a Justiça do Trabalhú, O Dr. Victor Nunes Leal, acatada autoridade' em' direi-

_ vitor Adami e senhora, participàm aos seus paren- "
,

E t d d R· G d to 'pu'bil'co e atual Chefe da Casa Civil do Presidente da Re-

Machado 'l!tO funcionário. da Prefei- nos -s a 0-8 ,o 10 ran e tes e amigos, o nascimento do 'seu primogênito JOSE'
do Sul e Santa C t

.

d
- 'pu'bll'ca falando numa mêsa redonda, no Instituto de D'ireito

Ca'cilda de Oli" t-ura de' S'antós a arma e ADAMI NETO, ocorrido' na Maternidadé Gados Corrêa,� sra. maior eficiência, afimdi·' Público e Ciência política (Fundação 'Getúlio V-ilrga�'), no Rio,

VeI'ra espo�sa do' SI' CIo / sta Lo,urdes Maria 'dia 4 do corrente. ,'/" ". R D C 1 Medeiros
, ,

,

.

..- i ;-- .

que possa, realm,ente ser ao, lado dos Srs., Senador Nereu amos, rs. ar os

(' Florianópolis,- 9 de abri) de 1957.'_ F d'doai do Nol:!rega. ,-/ordova
, cumprido o finl que levou, 1\ Silva' (Procur,ador Geral da República), Seabra • agun es,

_ sra. Maria Ferro Bar.. _, - menin'o Fi;ancisc'o de' Nação a. criar aquela justi� "
,

' , S�muel Duarte, Nestor Massena, José Augusto, Bezerra de Me-

barô,' . espôsá 'do sr. CeI.' Pàut-a, filhl do sr. Domirt- ça especializada.
'

P' 'E R D 'E''U _ S E' deiros, Jorg-e Vinhais e Barbosa Lima SObl'i\lho, defendeu á,
,

'. _

'd
' " ',2, Trata-se, evidentemen. tese do sufrágio universal, abrangendo o direito' aos analfa-

Risoleto Barata de· Azev'e" ;3'OS An rea
• ' 'Íletos. São du ilustre e festejado _ publicista, e�tas palavras:

do, do Exército Nacional - menina 'Norma Staél te, de medidas que há mui- 'T
,

Ot'" P
.

d'AcaÁrrt,pOI'a' to vêm sendo reclamadas Um óculos de gráu para 'moça, Tipo gatinho, arma-
"
... Não PQsso compreender como um chefe de f.aml Ia, que

sr. ª,\!lO' erelr� w
' ,

'tem d'l'scernl'ment'o para sustentar a sua família, sendo anal�
, pe1al\ classes trabalhadoras' ção marron, juntamente com estojo, 'no trajeto da Rua

.

- sr. Máreio Luiz G.
e órgãos Legislátiv�s locais, ,Con$elheiro Mafra até Praça 15 de, Novembro. fabeto, n,ão possa escolher seu vereador, seu deputado e ês-

Zilda Guedes da C'ollaço, acadê'mico de Di- j� tendo nesse alguma,s de- Pede-se, á ,pessoa, 'que o encontrou, entregar nésta se direito pos�a ser deferido a um estudante de 18 anos, fi-

espôsa do l'eito las sido objetivo de aprecia Redação que· será. gl'atificada.� .' lho de páis ricos, que nunca enfrento'u os problemas da vida" .

,�endo os vidros! Santa Catarina não foi contemplada, enquan
to São Paulo, onde a U. D. N. é mera ficção part.idâr!a, o foi. .-

oficial- da Reserva Remune

rada de nossa briosa Polí

cia MBitár.

neu, vinha o veto: ..:_ "Mas. cumo? Vocês. entregaram o govêr
no do E�tado ao P. R. P. !!!"

explicam:
- Cada vêz que pleiteavamos uma vice para e "seu" Iri

hoje, o aniversário natalí

cio do nosso
-

prezado amigo,
e conterrâneo, sr. Major
IDELFONSO JUyENAL

ta' Catarina e' do.. vizinho

estado do Rio Grande .do

À, COMPANHIA TELEFôNICA' CATARINENSE,
'oor, seus diretores expressa seu reconhecimento pelas

-

nianifestações, de pezar pela írreparavel =perda do 'seu

Jínârnico orientador e esplendido chefe e amigo.
_,..., Companhia Telefônica Catarinense

J. C. Ganzo Fer-nandez
Norberto Rihl

, Djalma Araujo
Florianópolis, abril 57.

Úomem de letras,r mili�
tando à, frente 'de diver-

Sul, presta também sua

'valiosa colaboração à'Aca- Malhas o Encanto' do IDVerJlO
------------------�---------------�-'-----

des e até mesmo em outros

Estados, porqu,e sabe d,ize,l'

sabe escrever contos, com

sentimentalismo, to!'nando,
se por bso v:1lioso colabo,

l':1dor.

efeméride, seu vasto eir

,culo de 'amizades prestar,

Transcorre hóje, \ o ani

versário Jnat�lício �a ga

lante menina Ver�-Lúcia,
filhinha do nosso prezado
amigb sr. 'RelLd1-io' Soares,
alto' funcionário da Firm_a

Sclinnlor, diei3ta p,raça.

Por tão grata efem�ride,

Il!l"á na residência de seus

pais, 'o Seu vasto circulO

de amizades ofere,cendo-

'lhes lauta mesa de finos

doces e guaranás.
O ESTADO, apresenta

I

--000-

..

·!"�i;\'b�;'2'�;;,,,;\:·i';':j\:_;;'j'j:�;;.��..êy:::_;:,'> �,,;� ;:t��i�;L,,,,.!, :..{'- 4!!,:.i�': �,� . '>',.
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IIII:.l:rI""'_-- "O' Estáãó" o mais ilI\tigo mál�O' âe Sànta 'Catarinà
..

Flóiianó!,)olis, Q(íâi·ta�·feira, 10 dê Abl'il" d:e'19fi'f......----
-

�..'
'I

i. ���t�����!.)bra!�I����!,!�o����!"
.cedente de Munich, 'na

Ale_tTavares.
Os estudantes Bra

manha chegou á terrttorto sllelros tencionam passar'
Suiço um grupo de estudan- uma semana,n�ste Pais, vi
tes de

q.
uimica da universí, sitando as industrias quim,i-

dade do Recife, chefiados cas suiças.. .

'

Gracíela Elizaldé ;' � % cclherínha de mostar-
I .

.

, Da Globe Press da' em pó "

,,NOVA YORK - �is 2, colheres de .creme :

mais duas deliciosas receí- 2' ovos

tas que .; deve, à gerrtileza 1 colher de agua
do Instituto de ,Ecõnomia 3 colheres 'de manteiga;
Doméstica da General Elec- 'Mistura-se o queijo com
tric Compang, a metade de farinha de pão,
Der-retam-se 3 % folhas sal, molho inglês, 'mostarda,

de gelatina branca e Y2 fo- creme e um ovo místuran-
'. ,

Iha de gelatina vermelha do-se bem. Façam-se boli-
em 2 xícaras de água. 'I'em- nhas. Bate-Se o outro' ovo

L
A

"

.

" 'pera-se com limão, sal e com a água, umedecendo-

c(
.

ixo Atomico). 0:0'_ gêlo .do, . Pólo N,orte f:;:�ed;o::i��a!n:�:'a��= ��:S:nC;:as,êled�p:i��inh:�, --.,.-•..,.••• ------....... --_,.---------..-.-------

.
,

C A S A'- P R E C I S A - S E

30.000 anos no "frigorífico ::0 mais simples séria de garantiria a eliminação das te, colocando-se, dentro, 1 'resto da, farinha de pão •.

árctico ..- Solução efi�ien- lançar os recipientes em' substâncias perigosas sem colherlaha da' mistura e . Fritam-se as bolinhas em
; Necessito de uma 'sala com entrada independente"

. �
. para escritório, no centro da cidade. URGENTE!

te de.um problema .grave forma de' bomba de aviões,' grandes despesas.' , uma rodelinha de casca de, manteiga, até ficarem dou- .

,

Cartas para "OSLEC" nesta Redação,
'

MUNfQUE - O dentista especiais. Este processo: ,Eduard' Bauer ' tomate no �centro. Por cl- radas, Enfia-se um palito -

alemão Berrihard . Philbert ma, coloque-se uma fatia em cada uma; servindo-se BAR'COS PESQUEIROS A'PRISIONADOSIt!' • • • • • • • • • • • • • � .�. • • .., ,......: ..
'

.

ds
.

h d'
. ,

desenvolveu um plano orí- � � TT..
• � -t' ..,.-., " � "!'

�.I
de ovo, 11m pe acm o ,'e quentes. As bolinhas po-·· .

.

�f�a�r�:l:�:es��:erre�:�i� :�:[urso de Prep ira�ao à F:.�.�A :�: �::;��o d: ;:sse:�.u�ca��� :�:i�:� ��:��;v:::�t�;a��; u:�:::;��:our�g��f�·�pri. :�ls�iros e dois Dínamarque-

de resíduos rsdío-actívos, o: (ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS) ..�. se de encher com a geleia da gordura. �

.

sionou, ontem, os navios de -----------

chamado "lixo atômico". :�:- O.I�ientado e Miniostra-do por Oficiais. do Exêr- .!. I
e coloca-se no

�

.refrigera- ",�)_()_()�(l""()'" pesca Brasileiro, e Newtu-
,

IncenlllY8.ndo
Philbert propõe que se fa- ��. CIO, " r-:

'

'

'.. ' .....

1
dor. Serve-se sobre. f?lhas .- Se'm"PresI1denle' ne, Sueco, quando os mes-

_

a de ima
-

parte da zona I : --,- Abertura. 10 de Abril de 1.957 I de alface ou em caixlnhas mos pescavam em azuas ter I MOSCOU,9 (UP) - O che-

?
"

l
;. ,. . •••_ Local de funcionamento: Colégio Catarinense ••+ d papel PORT-AN PRINCE, 9 (UP'

'1'

árctica o fngonflco grgan- ..... _ Inscrições -: Na Livraria "43" com o 'Sr. Alei- .:.1'
e

,

" ritorias Uruguaias, a duas' fe do Partido Comunista

tasco da Humanidade. O : '.
'
_. � BOLINHOS DE QUEIJO - Os sete candidatos presí milhas de Purita Del Leste. " Russo, Kruchev, em jima no,

projecto é tão original e t':; des dSttualrht ()onde se obtera� maio- �t· 1 xícara de queijo rala�. dtncíaís do Haiti chegaram Ambas embarcações foram va campanha para melhorai
, .:� res e a es

'

.f:. d f 1.- t '

'

'd
'

cientificamente tão bem �'. +, �._:••• � • +, • � •• � � � •
J 'O i namuen e, a um acor o BO levadas a Montevideo e co-

. a crítica situação agro-pe- �

fundamehtado que as enti- .: � -t.�.� " � " "� '+:'. 1 xicara de . farinha pe. bre a organização .do govêr . locadás- sob a cu�todia de I,cuária russa, sugeriu, qua:"

�:�:r��t�:na���ond:i;ica�ã� Conlusa-O C'oaiosa' P��2 colhe�inha de sal' 'I�; ;���v:,SÓ���e���� :�!;c�,�� �n��:��:d�i���aad�a·p�r�!: I !:�!��:: ����b�a, r��:b�:��
�, 'sua atenção. "

=- I 1 colhermha de molho por um ColegIado de 13 mI, ve Brasileiros e o Newtune centivo, em dinheiro, para:

Com a construção de 'cen- Mariz� ,do Valle inglês 1 "nistros mas sem presid,entê, Sueco ocupava quatro Bra- aumentar a produção,

trais eléctricas à base' de Hoje o dia está confuso!

energia nuclem', ,de grandes I .Em confusão' acham-se minhas confusas ideias!

centros de pesquisas, au- .suprema confusão ! \

menta dia a dia a necessid-a- - Tive sonhos confusos!

de de resolver 'o problema Acoredei sooressaltadament'e confusa.

do de'stino a dín aos resl- Levantei-me! Em confusão encontrei roupas

duas. Até aqui enter_raram- e Livros.

se os résíduos em, ininas Confusamente ve,sti-me.

profund'as ou .lançaram-se Fui paraõ trabalho: as aulas.

os mesmos ao !par em reei- Confundi-me tôda!
_, . J _:_;_iiil�J

pientes solidamente fecha- Espetei uma agulha em meu dêdo.

dos. No en-tfnto ninguém r Confusamente embrulhei-o.

sabe dizer até agora
. dU,.1 Voltei p-ara casa, mais confusa do que saí.

,
'

rante quanto tempo os re: I - Recebi um teIégrama, em suprema confusão.,

cipientes
<

resi:tirão à. cor� I - Esté anunciava a chegada de um confuso alguém.

rosão, nem ha garantIa ,�e I
Tudo para mim, é hoje, confusão!

que não se abr�_ín um dia, lVIas porque esta confúsão ?

e despejem o ,'seu conteúdo I ,Confu&amente sei ! -

radio-àdivo, ·illfestando v��- '.

- E' PQ1'(l'U,e;'E;mbora ten.:ha hàvido cqnfusão em nosso

tas ,,:,zorras _

doS';� o,ceano-s. ;':, ,\ 'O,, amO!:; 'coniÍl�anleÍ],t�t�spero-te, querido,
.

'Nu ac�ua1,' .s;il!laçãj?,..;,n� ,�:'f·')!��t�ê�,���,,�g�l�f:JJl-stl�?!a _ep:t que. te ví,
guram-se utópicos, oS;."pla:.. , d(ih�,a .- tI, :meu cõh:f'il!�Y·' coração! '

��;��:osia:;:r e���ç�:S{����/"" Re�tls'r'o'
'.

�e' R,a'�I·O. I

rastrais 011 de o transpor-
.

tar, para a lua. Philb.ert

propõe que 'se coloquem, os
resíduos em recipientes só-

Ilidos e que estes sejam COa. A'Diretoria Regional dos' Correios � Telégrafos de

'locados a pouc:;t prófundi- Santa Catarina, avisa aos senhores 'possuidores,' de ,

dade no -gelo da' zona áre- reCelJtores de rádio-recepção, q'he' o prazo para Ó re- ,.
tica ou antártica. Como as gistro sem muIta dêstes aparelhos expirará a 31 do cor

massas de gelo se vão co- rente mês de março. A partir de 10 de abril s.erão -regis-
brindo de novas camadas" trados com multa de Cr$ �5,OO.

.

'os recipientes ir-se-iam a

fundando.
Philb'ert deU-Se ao 'tra

balho de calcular que, es·

colhendo pa:t;a depósito ,dos Ao lado do ,Palácio residenciál do Governador

resíduos" nucleares uma Ci\gronômica).
área -no interior dos deser- Informações na "A Modelar".

tos de' gelo, levaria nada '

menos de 30.000 anos até Parto'os recipientes, terem atra-l .

'

,

vessado a camada d'e gelo, '

.

e cairem no mar. O· proces- A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos
___:,___,,___ Corrêa Drs. WALMOR ZOMER GARCIA; ZULMA'R LINZ

'_

P A lamaça-'o NEVES E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das
or tI pe",s5as interessadas que dará, in'Ício, no dia 6'de Abril

PARIS 9 (UP) - Henrl, p. vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO 'PARTO

Queuille 'foi eleito por 8J:!la
! SEM ,DóR. 'I

.

mação presidente do Partido
I

As- inscrições estarão àberta-s At� o dia::,5 de Abril,
Radical Socialista. - André podendo as mesmas serem feitas 'com' quaisquer dós
Morice foi pro'clamado secre_ médicO"S a'cima citados. - +-', '.

tário-geral.
" Sómente poôerãô ser matr_icuIad'as, gestánt,es à par-
tir do fina.! do 6° mês (ultima semana), ou, 'inicio do�
70 mês. �

,

'.'

I

VeiJde:se . Lotes

Sem:, DO,r

permane,

/'

Lul:a encarniçada
J-i\MPRUCA, Minas Gerais

.9 (UP),J Esta cidade, l'Ü'caliza
d,a' no Vale do Rio Doce, ven,
sendo palCO de lutas entre

posseiros ,e lavradores. Êstes 'I
'aproveitamlo a; terra, faz,em

I'as suas plantações e quandc
_ estas estão em condições, aPllrecem ôs posseiros 'qu,e expul .

sam os lávràdàres': Por outro
lado, muitas vêzes são trava-l
das violentas lutas entre as

.

, 'Discudr�� a pazDo hemisfério -

ocidental
São Francisco da Califor-

.

uma'conferencia de tres

nia, 8 (U,P.) - Sob apre..
' aias. O objetivo é descutír

sldencia do delegado brasi-
I
a segurança militar e a: paz

'leiro Fernando Lobo, presi-
I

no' 'hemisferio ocidental.
dente do conselho d,à Orga,

.

Mas os 'embaixadores inter

nização dos Estados Amerí-
.

romperão- seus t�ab.álhos
canos, embaixadores de de-,' para eleger logo mais a
zenove paises deste éontj- "Miss Pan Americana de
nente iniciaram hoje aqui 1957".

escolha� pela 'êtiqueta
/

\

sua nova rOUDa anatômica
•

p'ara o' homem, moderno 1'_

.Jmp�
• é confeccien-ada em quatro talhes

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

são.'

• Você se sentirá bem, pois o c�rte IMPERIAL
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais conford,vel
e muito mais elegante.

EXTRA - esd
há longas esperai

• Sua nova roupa .,- I1;1PERIAL
prontinha para você vestir. Não

ne�. demoradas provas.

_ Garartida por

TECIDOS ,E ARTEFATOS FIS(:HER S/A,
<o

"

Rua Protes, 374 - São Paulo
35 anos especialtzada no ramo d0 vestuário

Distribuidor exclusivo: ;.

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

.

Santa Cataril!lCl
----.----'----'-,-.-----------0-------....--------_-----_

\ .

.. '

'" •
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,"O Estado" o mais antigo Diário de Santa CatarinaI Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Abril de 1957
--------------------------------------------------�

«N°l:;â�u�1blia na Mão O laior Asilo de Velhi-!··
QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL' I os fia [urDpaSabemos que tôdas as coisas cooperam yara o _' U t

'

bem daqueles qus amam a Deus, daqueles que sao cha- Despojos do grande conflito rio da corte dos czares em
mados segundo o seu propósito. (Romanos 8 :28). Ler 'bélico "", .iA pÍítria é o lu- p,,, t '

bi
.

t h'
.

u 8 22 28 '

e ers urgo pm a oje ' lCO
nomanos : -

.
�

UM MENINO pediu ao seu pai que o auxiliasse .a
gar para onde, vaí a nossa' nes para igrejas ortodoxas

reparar seu carrinho de brinquedo que estava quebra- saudade" em toda a Europa Ociden-

co, Quando o consêrto ficou pronto êle levantou o ros- (Bremen) - Nos antigos tal}, um antigo coronel de
tinha' risonho e disse: "Papai, quando eu tento fazer quãrtéis da marinha de guer Leningrado compõem qua
as coisas 'sô�inho, tudo sai mal, mas quando tu e eu �ra da pequena cidade de dros de pedacinhos de cou-trabalhamos juntos, tudo d* certo". V,ap�l�: 'na Baixa Saxónia;' ro e' de tecid� qu: vende'Quandn confiamos só no nosso engenho, no nosso ,� ,

poder e nos recursos' humanos' para resolver os proble-
numa baia do Mar do Norte, para vários países europeus'

mas pessoais e sociais;- muitas vêzes fracassamos. Fica- está hoje instalado o maior e até para os Estados Uni
mos desanimados. Chegamos, às vêzes, a pensar 'se va- asilo de velhínhõs da Euro- dos.
lerá a pena trabalhar pela- justiça e o direito. Alguns p'�. )VIais de 700 pessoas de As saudades destes velhi
vão ao extremo de ridicularizar os 'jovens que se empe- 12 �;clonalidades diferentes 'nlÍõs atravessam frequentenham nesta tareia. ". > '

,p.ass�!ll aqui 98 últimos, anos mente Os mares; sentem-seMas, quando trabalhamos em, cooperação com Deus,
"tudo dá certo". Isto não significa 'que sempre somos

da sua' vida numa atmosfe- ligados a filhos e parentes
sucedidos no sentido absolu-to, mas sim que, quandô ra de carinho e aconchego emigrados para alêm-Atlân
honestamente buscamos conhecer a vontade de Deus e '(1,a qual não faltam as cafe- tíco, A antiga lavradeira li
a pomos em prática, nós trabalhamos com a certeza da '�éhas, os canários e as flo- tuana Anna Seilís mostrou-
vitória e recebemos. um poder q�e supeTa, riossas pró-

' l.' f

I
' II --

di
prias fôrças. Verdadeiramente' "Deus' coopera para o

res n�s Jane as.
,

.

n�s 1m lant'e� uma passa-

bem daqueles que o -âmam" e procuram adaptar o seu
,- �'1\ pátria querida é o lu- gem para a América do Sul.

programa a-os planos do Eterno. gar para 'onde vai a nossa Os seus filhos pouparam o

O R A-'� Ã'o saudade" diz um velho pro- dinheiro necessário duran- f
Pai,: ajuda-nos a buscar a tua vontade. Permite que vérbio alemão. As saudades Je anos seguidos para' ago

nossos planos se ajustem aos, teus. Sabemos que muitas 'dos velh'os de Varei, dos ra poderem mandar vir a
vêzes co�ocamos nossos interêsses 'acima dos-teus. Pe(i"-! quais 12 contam mais de sua mãe. A velbi-n'ha usadoa-nos este pecado. Em nome de Jesus que colocou sua', .' '.

vida em plano secundário, contanto que cumprisse a
90 e 51 mais de 80 anos, vai ainda hoje o seu traje na

tua vontade. Amém. \
' '

para bem longe, pois atra- cional, um vestido' preto
PENSAMENTO PARA O DIA vessa milhares de quílome- de corte especial e um leu-

Em 'tôdas estas coisas: SQ�OS 'máis q�e vencedores tros, A maioria deles fugiu ço de várias côres. Pan No-
por meio daquele que nos amou. - Rom. 8:37. em 1945 da Letónia, Estó- bakov, vindo da Rússia

-Graham R. HOdges (NovafIorque)
(A� distinto poeta, Horácio Nunes)

- De convocação de pretendentes à' Ô Auxílio Social Alemão
aquis, ição das c,asas no conjunto resi-

que mantêm e'ste a'silo es-
dencial da Ponta do Leal, Estreito, nes- .

d
ta Capital.- força-se por tornar a Vl a

De orde� do Exmo. Sr. Presidente do Cense,lho Ad- ,destes refugiados tão agra

ministrativo da Caixa Econômica Federal de Santa Ca- davel possível quanto, o des
brina, à vista' da próxima inauguração, em data de 30 tarem, ,sejam eles' antigos.
de abril do col'rente ano, ao transcurso do 11.° aniversá-
1'10 de instalação da ,Matriz desta Instituição, do con

junto, recidenciai "CEFASC", compreendendo 21 cas.a's

const'ruidas no bairro "Amél'ica" da Ponta do Leal, no

2.0 sub-distrito do Estreito, nesta Capital, convoco os

candidatos já inscritos e pretendentes, às ,referidas cas.as.; Uma da's. figuras. mais ca
abaixo relacionados, para, em data de quinze (15) dêste

racteristica desta coinünida
mê's', segunda-feira, a partir das 15 às 17 horas., compa
recel'cm na Secretária Geral desta CEF, Matriz, à Rua
'Conselheiro Mafra, 60-52, onde,' com o, respectivo titu
,ar,.se ,entenderão sôbre assunto de seus interêsses:-

1 Aldo Menezes J;l'Aquino - 2. Acelino A. Cardoso
- 3. Antonio G. de Farias -:- 4. Carlos. B. Reis
- 5. Curt Valter Nistsche - 6. Aloys.io S. Oli-
veira - 7. Dorival S. Lino - 8. Eury C. Cabral
- 9.' Gilberto Almeida Maia.

'

10 Hugo Leal -: 11. Ivan C. Schmidt - 12. Inês
Kseps:ky, - ,

13 José Júlio da Si,lva - 14. Joaquim R. Borges -
15. Joaquim J. ,da Lira. da cidade, cargo eát�' que

16 João Pedro Nunes - 17. Maria L. B. de Souza ,exerceu �� Riga. Nas.' pe
_' 18. MahÍen L. Gurzo.

19 Gtoniel S. Diniz - 20. Sinval Sellingtausen - 21
Wilson' J. Muller.

2. Para os acima relacionados e que deixarem, por
motivo justificado, de' comparecer dia quinze (15) do
corrente, será concedido prazo até dia vinte (20) dêste

_..mês, improrrogável, ,para a necessária apresentação, po
.

horário habitua.! da CEF. - Findo êste prazo de cinco
(5) dias, e não comparecimento IMPORTARA' EM DE-
SISTÊNCIA, cabendo a CEF dispor da. ,residência, ,decla
rando-a, ,desde já, em condições de ser pretendida por
úutros candidatos inscritos e que ainda não foram cha
mados, na forma das Instruções baixadas pelo Conselho
Administrativo desta OEF e que regularam o Concurso
deutado.

Secretaria Geral da Caixa Ecónômica ' Fede,ral de
Santa Catarina, em Florianópolis, 5 de abril de 1957.

os desejos 'modestos, com as

SAO PAU:LO, 8 (UP) - Estava marcada para às oito suas aÍegrias e ii, saudade;
e máía �� noite d.e,ontem, na ,Câmaira Muni��p�}, a posse ainda vale a pena de ser vi
d� Sr. Adhemar �e �arros, dev·endo a transmissão do car- �. ,a

'"

dá a-
go-r,e.alizar-se hOje,-Terido regressado 'ontem dos EE.UU" Inda., l!ma port que p

_ o prefeito ainda à n�ite concede� uma entrevista coletiva ra o parque da �idade j1.
à imprensa. Negou que tivesse anunciado o propósito, de recebeu o I),ome de "p_orta
baixar o custo da vida em cincorenta por cento; mas disse do Amor" pois já s�o nume
que vai tl'abalhar nesse 'sentido, pretendendo. construir em rosos o� casaméntos' entre
São Paulo quatro grandes mercados dos faz1endeiros. Den- "" I passa. '_

h'
.,. aqueles que por e a -

tro de poucos dIas, chegarao de C lCago selS tecmcos para
colaborar na criação de SilQ.3 ,e .armazens refrigeradores. ram para darem juntos um \

Será também colilstruido uma estação rodOlv:iárla para Os passeio. Lá reza o outro

ônibus inter-municLpais. prové;bio alemão: "AI�gria

___________-:-

...._

__-__ dividid:a é alegria dupla;
dôr dividida é só metade da

NA DELEGACIA REGIONAL DO IMPOSTO DE
�ENDA HA' ua CORPO DE SERVIDORES EMPE
NHADO,S •

EM BEM SERVIR OS CmITRIBUINTES.
APROVEITEM, ESTES DIAS PARA DECLARAR OS,
SEUS RENDIMENTOS !

SE;RA' ENTÃO MELHOn ATENDIDO DO QUE NO
ALVOROÇO DOS ULTIM0S DIAS 'DE ABRIL, QUAN
DO ENCERRARA' O PRAZO PARA A APRESENTA-,
ÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS.

EVITE SOFRER MULTAS. BUSQUE RESPOSTAS
PARA AS SUAS DU'VIDAS: COMPAREÇA A DELE
GACIA, REGIONAL DO IMPOSTO DE RENDA, No'
EDIF'ICIO MACHADO, A RUA SALDANHA MARINHO
E DECLARE HONES']AMENTE SUA RENDA

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ O QUE PÓDE FA
ZER HOJE. '

w.-..�_",,"�.J"'__oI'''''''�_--'

,

Toma Posse o Novo Prsleilo Paulista,

EDITAL

/

I ,c

I
,.'

i'
�

f,
\
f ,

nia, Lituánia, Polónia, Iu- Branca, conta-nos que a sua

�oslávia, Roménia ,e Tche- filha emigrou para a Aus

.!oslováquia, quando viram trália. Pan seguíu mais tal'

l��nçar a onda soviética. <de para esse continente dís-

I'odos eles tr�ziam no co

:ação 'uma esperança de um
..

.Iia regressarem a sua terra

natal.

tante mas, passado um ano,
veio bater à porta em Va

reI. Anja casara entretanto'

e o velho Pan não se dava

�

Bstabe lecímente "A MODELAR"
Trajano, 33.

,

Exposição e vendas

Entretanto decorreram 12 com o seu genro.

anos. No cemitério de Varel No asilo constituido por

i� se contam 300 sepúltul'as vários edifícios há câpelas
.om nomes estranhos'. A es- luteranas, católicas e orto

perança de regressar um doxas adornadas pelos ve

dia vai diminuindo .. Os ve- lhos segundo a tradição das

lhos de Varei aprenderam, suas respectivas pátrias. Os
-I

'

porém, que a vida com as

suas pequenas ssperanças e

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

Vende-se duas�a�a�à�u� ;O�L, nO 1 e 2. -\1 A�!��9����IOum
1 P,�eço dê ocasi�? Facilit�-se paga�ento. Tra�ar na

. abalroament� de trens �COI"Gasa A MUNDIAL, Rua-Felipe Schmidt, ou Nereu Ra-
reu na estação de Palmeiras ,

mos 61. da RVPSC, quando 'Ü trem'
noturno que procedia de Apu
crana, ao entrar naquela es

tação, chocou-se com uma lo ..

comotlva que estava' sendo
abastecida u!:lquela estação.
Do cheque saíram féridos di-

I versos passageiros, porém
I não houve Cao fatais.

cânticos são entoados ,em

12 línguas diferentes. Para
, Desde a escolha dos' tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é móti-vo do maximo cuidado
pelos expecíalistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperlal Extra. Só ássim é possível obter uma
roupa p�r�ei�a e que veste bem., �

>

Pelo Credlãrlo do Magazine Heepeke, podem-ser
adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

todos estes velhinhos que

vivem hoje das suas recor

daç�e�'; o melhor consolo 'e

leniiivó é a Fé. _

'

,Gerda v. Buschmann

dôr".

funcionários, oficias, solda

dos, médicos � 'êngenheiros
e

.

advogados ou comercian�

tes, artesãos e 1llvradores.

de é Fjodor, 'o Cossaco, 'q:ue
fugiu da Ca�c1rsil), cõm as

tropas alemãs _e que conti

nua a sonhar dOj! 'seus. eava-,
los e d,ªs �ua's, estepes. To -

dos. cónhecem muito' bem o

"Coronel Sieverts" que pas
'sa pelas ruas de -VareI co-

.

",'-
mo se fos'se o comandante

quenas reuniões destaca-se
a irmã de um almirante le-

tão, um construtor de avi

ões, o último comandante
da legião letona, assim co

mo vários sacerdótes orto

,doxos.

Cada qual criou a sua pe-

quena esfera de atividade.
Uns ériam galinhas e ove-

Ihas; outros' têm o seu ja,r
dim e um pequeno grupo

dedica-se à, criação de p'a

tos. Um antigo cocheiro é

! t' hoje
mestre tecelão; a es

posa de um 'alto funcioná-
......_-"""",........_
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Greve
AMEACjRUMA FERR�VfA'AU1ISTA

,
.

SAO PAULO, 9 (V A) da ainda podia adiantar por-
<, que não tivera contacto (!0111

Dirigentes ferroviários es·1 os diretores da referida fer
t�v!eram no Palácio dos Cam rovia. Na ocasião, o presi

pos Elisios a fim de 'obter in de n t e do Sindicato do Leciona por corresrv-ndêncía.
formações sôb!e o resultad .

Ferroviários informou que
-- -----

PARTIDO DE REPRESENTAÇA-O
das convsrsaçoes entre o g� os seus liderados irão

_

à gre-
vernador do Estad'() e Os dI

.

-

.

retores da· Companhia' Pau- ve entre Os dias 15 e 20 d�

Pu
.. corrente, quando se esgotara.

PO LAR lista de Estrada de Ferro S(

I .

! bre oíB-umento de salário pa o. prazo concedido pelos. fUl�.
. ! ra a classe tendo o chefe dr I

ClOnarJOS para a solução no -

i ExecutIvO declarado que na caso.
Da Secretaria de PropagarilIa do Diretório Municipal de i

_

_

.

Florianópolis SERVI'ÇO DE ALIM�NTAÇAO DA PREVID1.:NCIA

RIO, 8 (V.A.) - O lan- SOCJ.AL

çamento de um sêlo come- C O M UNI C A ç Ã O S.A.P.S.
morativo da colaboração do Por determinação do D. M. comun.ico à todos os com- DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

Brasil na constituição da :Janheiros que as reuniões deste Diretório serão realí-: EDITAL DE CONCORR�NCIA

Fôrça internacional 'd e zadas na 'pr)mE!ira e terceira terças-feiras de cada mês, Devidamente autorizado pelo Snr. Diretor Geral do

Emergência das Nações Uni no horario de costume, bem como, ao povo em geral, co- Servico de Alimentação da Previdência Social, levo ao

das, destacada para a zona munico que as Sessões Doutrinárias serão realizadas to- eonh;cimento das firmas interessadas que, a partir des

no Canal de Suez, f.oi deter- das as quartas-feiras, na nossa Séde, sita,-à Rua Conse- ta data, fica aberta concorrência pública par� aquísíção
minado pelo Ministro da .heiro Mafra, N. 33, 1.0 andar, às 20 horas. das seguintes máquinas:
Viação, comandante . Lúcio Florianópolis, 4 de abril de 1957. 1 máquina de calcular para 4 operações;

.

L
. Choveu durante o mês de març:

Meira, ao Departamento dos \ Antonio Matholi ongo 1 máquina de calcular c/fita registradora; . ,

, em todo o Estado e abril entror
Correios e Telégrafos.

• ..�... S���t_ário de Propaganda 2 máquinas de escrever c /carro de 45 cmts, chovendo
.

torrencialmente. N'>3

A emissão do sêlo, que s·e- As firmas concorrentes deverão apresentar suas arredores de Fortaleza, lagoas
C d EDITAL t 3·

,
-.

velopes lacra 'invadiram residências, e o :>c"rá impresso na' asa, a I propos as em VIas, sem rasuras, em eu
_

-

.

I d S A P S queno rio Coco, aituado nos Si!

Moeda, dar-se-á no dia 24
IMPOSTO SôBRE INDúSTRIA E PROFIS8-ÃO, LI- -Ios; e, encaminhá-las à Delegacia Regl?na. � .

:
. .,

de outubro próximo, data CENÇA, PUBLICIDADE E ATOS SôBRE ECONOMIAS à rua Deodoro, nQ 4, sobr!tdo nesta CapItal, ate o dIa 1�

e de'
'

.

__comemorativa do ,12.° ani- DO MUNICíPIO -E TAXAS ,SôBRE AFERIÇÃQ .

DE- .�o'-,c()rrerite àsc��,,!!:pras.� .'� ..Brl.S :, e .. -8lfll!l,U .

versárIo da vigência da Cal' PESOS E MEDIDAS E LIMPEZA PúBLICA, SôBRE . Florianópolis, S de abrIl de 1957. [IIIU
ta das Nações Unidas, ado-. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAis E Rinaldo Celso Feldmann

tada pela Conferência Inter PROFISSIONAIS.... Delegado.Regional
nacional de )São Francisco, 20 Trimestre de 1957
em 1945. De ordem do Sr. Diretor da Fazenda, torno público
.• Haverá Concurso que, durante o corrente mês,' se proce.derá neste Depar-
Da Comissão que julgará iamento, a cobrança dos' impostos e taxas acima men

os trabalhos apresentados ciõnados, corre'spôndeiltes ao 2° trimestre do corrente
ao concurso farão parte re- r.no. ,

presentantes -da Casa da t 'Fihdo o pr�z� -acima, os aludidos impostos. e taxas

Moeda, da Comissão Filaté- serão cobrados acrescidos ,de multa de 20%.
lica, do Clube Filatélico do Departamento da Faz.enda, em 10 de Abril de -1957
Brasil e da Sociedade Fila- M. C. Cardoso

télica Brasileira. Oficial Adminilltrativo'
--�----�--�--�--�--------------------------�-----------------_.:�,�.�----�----------------------

Marinha Argentina'
BUENbs AIRES,,9 (U P)

-- Ominlatro da Marinha
Almirante Teodoro Hartung
declarou, no banquete anua
dos scuborícíaís da Armada
que esta foi sempre ímpar
cíal política e não mudarrá
durante as próximas elei
ções . .Acrescentou o·ministro
da Marinha que a campanha
.eleítoral trará certa ",efer-
vescêncía" e a troca de co

mentários "talvez violentos"
poré misto "não afeta de ma
naíra alguma a tranquilida

.

de do país."
"Cada um de nós -- pros

seguiu Hartung -- poderà
ter sua corsvícçâo ou idéia
política, pode exercer o di
reito de votar no candidato ------ ....:.. ;;_ ;;_;;_ --'_

que mais lhe agrade, porém
não pode envolvar ::1 institui,
ção em atividades polítíca,
de espécie

_
algum '1:'

.=�==

ADHE-MAR�_, DE BARR·OS
Regressou o Prefeito de São PauloDEPENDE DO SANGUE, O' SANGUE � Ã VIDA

A$ parturientes ;JpÓS a- gesUçõo, devem usar

SANGUENOL
NOVA, IORQUE, 9 (V A) -

Adernar de Barros, prefeito elei
to da cidade de São Paulo pot\
via aérea, depois de efetuar uma

visita de· sete dias a Nova York
Chicago e 'W'ashington.

O propósito da viagem de Ade

mar de Barros aos Estados Um

dos foi estudar os problemas !l
transporte e de distribuição. ,1

víveres, a fim de melhorar tai

serviços em São Paulo.contém "excelentés elementos tôniéoi:
Fósforo. Cálcio. Arseniato e Vâi\adato

�e sódio ..
-

\0$' PÁLtDOS, DEPAUfrRADOS, �
E S G O TA DOS. MÃES QUE

.

CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a toni·

flcaéõo geral1l0 organismo. 'com o�
�

Adernar de Barros viaja a bor

do de um avião d"a .omprêsa "Vl.\

RIG", vôo 851. ,

IR!.\fANDÂDE GREGO-ORTODOXA SÃO NI._ÇOLAU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem 'do Sr. Presidente, e corforme deliberação

Em Assembléia realizada no dia 17 de Março p.p., ficam
0S sócios de todas as categorias, desta Irmandade, con
vocados para Assembléía Geral que se realizará dia 10

(dez) do mês em! curso; às 19,30 horas, no Clube 15 de
Outubro, 'sito à Rua Alvaro de Carvalho, 12, nesta Ca
pital, com a seguinte ordem do dia:

1) Preenchimento das vagas existentes no quadro
Não Querem
Divórcio

de sócios ativos
2) Preenchimento das vagas de Vice-Presidente e

2°. Secretário, vagos em virtude da reforma dos
estatutos.

3) Outros assuntos de interesse da Irmandade.
Florianópolis; 8 de Abri} de 1957

Icononms. Atherino - S.ecretário

SAO PAULO, 9 (V A) -

Com apenas dois votos con

ta e vinte nove a favor,
Câmara Munícípal aprovou (

requerimento de autorída d

vereador ��ulo Traso, �el ,
.qual a edIlIdade da capital

'

paulista epela aos deputado
rcderaís no sentido de quo

seja feito pata evitar a Ins

tituição do divórcio no Bra

sil, 'como elemento dasagre
gador da família e itltamen,
te psrlgoso I

_Pracinhas
\ de

Suez terão--seTô-··

RIO,9 ( VA) - IBGE que, entre 1938 e 1955, tri

plicou o número de patente d

inv·enção depositadas 'to Dep�J'
tamento Nacional de Proprieua
d� Industrial, el!!vando-se d.

2.207 para 6.768. Também o nú·

mentou de 1.253 �m 1938 pal'f

mero de registros conce'didos au

3:432, em 1955, vale dizer, qUol

se 10 registros diários.

Cêrca de dez inventos por dia:
são 'patenteados no Brá�i1. Nos
últimos anos,. teve Il:rande des!!lJ

volvimento a atividade dos in
ventores patrícios, ao que parec

estimuladQs pela expansão aco

nômica 'do país.
.

'--

, Indicam -as estatísticas di

" -

ECONOMIA absoluta
"

Grande ,CONFORTO
,CONFORTO absoluto
,Gt-ande -ECONOMIA

AQUECEDOR EU�TRIC-O 'CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 Iitr05

AQUECEDOR

ELÉTRICO
·

,

��4..
IMERSÃO e CHUVEIRO

.......==lloii-..........

Cápacid�de 30 LITROS

• Construido inteiramente d�
cobre.

• Aquecimentu ultra ráp-ido,
. I

• Játo abundante na temoe-

ratura desejada.

Fobricodoa ftOI tillOl
horjzor1tQ". verticol.

J • Construção sólida, 'sendo' I caixa interna de COBRE •

revestida de- material .Itamente ISOLANTE. (lã de vidro),
• Resistência Ido tipo tubular, Inteiramente blindada.

• Controle automático dé temperatura· pat' TJRMOSTATO.
que proporciona gran� ECONOM,IA.

'7),Jo .�--2i O QUE FA8RI�;:;(-
'- ._.,.----;;__/_.....IIA·-.�....i_�·,!'!'!·,!�"" ._� .._....-.. ,..

o MISTURADOR O·ÁKO, 'de I,>.

togem instantoneo. pe'rmite O

,
maior escola de oiIroduoçõe. de

TEMPERATURA.

J

,

9

União
,

Estudantes
Calar'inense de

Secundários
De acôrdo com à que prescreve a letra C do Art. 40,

convoco, em nome da JUNTA GOVERNATIVA, nomeada
de acôrdo com o art. 38, o CONSELHO ESTADUAL, para
reunir-se ordinariamente, nos dias 20 e 21 de abril pró
xímo, na forma dos artigos 52 e 53, todos da Constitui-

cão da UCES�
� "

Dê-se comunicação.
Florianópolis, 26. de março de 1957.

Ad,y Brígido Silva
Presidente JUNTA GOVERNATIVA

U. C. E. S.

Cabe ao Senhor Preparar
Futuro de Seu Filho .

o

o jóvem _lj'ernal1UO Rilla, de São Jose, após cursar o

Curso Especiallsadc "Lauro MuIler", no ano passado,
obteve o 3.0 lugar r o ecncurso para, a Escola Prepara
�ória de Cadetes. Sô isto vale como credencial da per
feição com .qus o curso é ministrado, sob a orientação
de um côrpo docente idôneo, prático e eficiente.

Esta é a sua oportunidade para ingressar na carrei
ra das armas. Se tem de 15 a. 19 anos, prepare-Se no

Curso acima para 'ler em breve oficial da Marinha,
Exército ou Aeronáutíca.

. As matrículas já estão abertas, e as aulas principia
rão � 2�de abril. Informações à rua Saldanha Marinho
n. ll-A. 'dIriamen'te das 17.00 às 18.00 horas; f) aos sá
Cx. postal 253, Fiorianópol1s .

Cx, j)ostal 153, F'o-ianôpolís.

CURSO ESPE\. IALIZADO "LAURO MULLER" -1-.

Mensalidade acessi 1.'1 - Máximo Aproveitamento

A industrIa 'de roo-pas feitas i Unta das princi
pais nos paizes lldiantados' da Europa r e Estados
Unidos.

A roupa Imperia.l Extra é produto da principal
industria do genero em nosso paiz.

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad
qUridas fac�lmente pelo Crediário do Magazine

'(H·OVE CEA,RÃNO
FORTALEZA, 9 ( VA) - Se

gundo 'os estudiosos do problernr
Pacatuba, está transbordando,

búrb
í

os da cidade, transbordo) I

invadindo casas e plantações, O

açudes "Petencostesve , "Gener,,1
�Sampaio", que são os maiores do

Ceará, estão tendo seus votunies
d'água consideràvelmente aumen

tados. O "Riachão", situado en

Pacatuba ,está transbordando, r

ta mais dúvidas quanto -à gene

raltzaçâo do inverno que aqn
teve início em f i ns de fereiro

acontecendo ao "Airermesmo'

Souza"; antigo "Jaibaras", loca.
lízado no município de Sobral.

#"

Cêras de carnauua: arenosa, gordurosa - Cêras de
Curieuri Manteiga de ,cacaU - -Oleo de Côco de babassu
� Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca "DELI
CADO" - PimElnta do Reino preta, sacaria de juta para

colheita, -transportes e ex.portação - Telas de Aniagem.
Façam consultas de preços sem compromisso.-I

Aceitamos rep:r:esentações, consignações e ordem, de ven- I

das :de mercadorias, principal]Ilente de cerea�s em ge-
ral.

NORTESUL - Sociedade -de· Representações Ltda.
Rua João Bricola, 46 - 3.0 s-329 -:-:- Cx. Postal 472

-

End. Telegrafico - SULENORTE - Sã,o Paulo

Negocio
Vende-se, por motivo

/

de mudança, a fazenda
"AGUAS CLARAS", situada no município de Tijucas,
tendI) ooas águas para tocar serrarias, com madeira de,
lei e de quaU:dad�; terras para plantações, uma -estufa

para fumo, mais de 200.000 (duzentos 'mU) -palmitos.e
ferragens de uma s&·raria.

A fazenda tem saida éom a estrada de Major e No
va Tl:ento.

Facilita-se o pagamento. Mais informações em No-

de ocasião

Reaberto
-,�.::;.",.-

A firma· IRMÃOS BÍTTENCOURT Indústria e

Comercio, comunica que adquír.iu e reabriu o antigo
DEPOSITO-DE MA.DEIRA E MATERIAIS PARA 'cONS
TRUÇÃO -fDAMIANI - Agora V. S. não tem necessi�
dade de 'ir tão longe para comprar- MADEIRAS - TE
LHAS - TIJOLOS - AREIA - CAL - etc. pois é ali

I na Rita Maria Cais Frederico Rola. S/N - Fône-"'3802 .

va Trento, H;ote! Facchini.
'

CLUBE DOZE, DE �AGQSTO
RESOLUÇÃO 4/57

O Conselho da Diretoriã, reunido em 18/3/57, con

siderando I) pedido de muitos'associados,
RESOLVE

10 Fica rescindido o contrato qUe clá exclusividade
para fotografias nas fes'tividades do Clube ao

Sr. Allan Torres.
2° A exclusivid�de é concedida a três fotografos

da Capital nas seguintes condições:
a) Ue cada festividade fornecer, gratuitamente, ao

Clube, escolhidaos pela Diretoria, três fotogra
fias.

b) Exigência da aprel'lentação do cartão ingresso
fornecido pela Secretária.

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

mar parte na festividade.
Vieira da Rosa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UNIA. ·DVrt.A
0•••".

. '

MODJ.<' LO DE LyXO 9,5 pés,
. -'�

EDIFJelO IPASE
/

"

"Humailá" e , f

da Globe Press I lamento; uma dezena ou I A polttíca de ceoperaçao ; os submarinos ,brasileiros; :
mais de produtos destina-I adotada por uma das- maio- "Humaytá" e "Riachuelo" : R 24 d 1 28 E

•

,Os cientistas cr�am um

I
Jos a ajudar o processo de res fabrtéante�' de pr�dutÜ's vindos dos Estados Unidos" I u� e maio, .1 - streito --, 'Iidioma Internacional. .. o' • I,. '

,�
,

'd' onde foram incorporados a

D· t tingidura (sem mencionar . qurrmcos do, mun o e ape- nossa; 'Marinh d Gu r" i Iiz-se comumen ey que as I - dI' d d
.

a ' e er ca ,

d d d
.� . Ias corantes, .que sao pro 'u- i nas um os aspectos a as- Sendo Recife o primeiro pô}' FONE 2073ver a es ' a .ciencia, _co�o tos fabricados por outra dí- ' sociação entre a ciência e a to" do .país a Ser tocado pe-

.

-

,

as palavras �e. amor,. sao a-
visão da GAF) e produtos indústria para beneficio d&: los ',m�e§mos, organiz,?u-�e u� :ladas num idícma interna-

rbl!
,,f; pro�.�1i de recepçao a trt- ',- Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI..

I
'

d'
. para curtir o couro, conser- pu ICO.

p la 5;6 'I '

cional. No que \IZ respei ' u ,�"
'

'NHO LEI SERRARIAS PRO'PRIAS
to à ciência, tal àf'irmação �_"'-.ol"W- "..••,...: :::,,:. e � - ,

.,

,

se tornou literalmente cer- O habite não faz O' monge, mas O' custume ne Jornais em Letlao I :
ta nos últimos anos. tecido certo ,e. corte perfeíto define O' cídadão prâtí- Buenos Aires 9 (U P) _I .�'

�

.:Cientistas de todo o mun- cO' e elegante. .:V
Em, junho próximo um mês, E t 'P

,

t ddo estão usando um idioma As roupas Imueríal Extra lhe assegurarão dura-
' soque ermanen e· e:-'

_ .. antes das eleições para a As- : - ,

denominado Interlingua, que. bilidade e caimento perfeito e certe elegante. .sembléía Constituinte, serão • Assoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas _
permite o intercâmbio. de in- O Magazine-HO'epcke vende' pelo CredtAriO'-'es- lvendidos em leilão todos os 'I· Filetes _ Réguas _ Madeiras para' moveis _ Madeiras'
formações sem 'que se tome -

tas ótimàs roupas. I
jornais' atualmente sob;).

:seccre:�::.i�e�:Pde�.��: de 1��iO� So�dê�·fSílsTéiiêli·ã·ói··iâza·rãs'�·ê' {���:��n��adE:t���dia��:��� 'I
Brutas e aplainadas

más diferentes.

O L
Dentro de uma semana será Cal de Pedia

A Interlingua .foi usada, efesa contra a epra apresentado o plano de ven

I
I,

pela quinta e sexta vez de-
E d .- 'j a' I

da idos citados jornais.

.1
.1pois ,de seu aparecimento, Ij I " Telhas Francêsas e Tijolos

em duas reuniões realizadas Pelo presente edital, levamos ao conhecimento dos S
"

TI·
.

d 1
recentemente em Boston: o senhores Membros do Conselho Deliberativo da Sociedade era e eVlsa a

••:.
"

Sexto Congresso da Socie- de Assístêneía aOS Lázaros e Defesa contra a Lepra, em LONDRES, 9 (UP) - A .1 Depositaria das principais Cerâmicas-
dade Internacional de He,

Santa Catarina, que no dia doze (2) sexta-feira, do cor- rainha Elizabeth II decidi' I ;matología e o Sexto Congres .rentemês, às vinte (20) horas, na residência da Sra. Ma- que a sua marisagem de Na 1 ••<,

so da Sociedade Internacio ria Madalena de Moura Ferl'o, Presidente da Sociedade, 001 dêste 'ano será, pela prí •
nal de T�ansfusão de San-

rua Saldanha Marinho, 34, de acôrdo com o que determí- meíra vez, televisionada, -a : :Venda�: Atacado e Varejo -I '

gue, . na os Estatutos da Sociedade, raalízar-se-á a reunião do nuncía o Palácio de Buckin 1
' , -

.

'!
'��}'�ment� rorn �il� CDMclhoD��erntivoedoCo��hoF����nãoha"� gham. �••••��••••••••••��•••••••••� �••••i

zada pelo SegUndo Congres-
do número legal em primeirà convocação, meia 0/2} ho.

so Mundial de Cardiologia,
ra dapols, com' qualquer número e. com a seguínta ordem

pelo Simpósio. sôbre as Fun
do. día; .

ções das Supra-renais nas
a)

crianças' e pelo
.

Pr-imeiro

Simpósio Internacional de

Moléstias Venérias e' Tre

ponematose.
.

A Intsrlingua foi usada,
nesses conclaves, como se

gunda língua
.

oficial, para

os 'sumários dos relatórios

científicos e para os pro

gramas artificiais.
A . indústria química e a in

dústria de couros colaboram
em benefícío do públicO' ,

São muitos os processos
usados para o beneticíanren

to. do couro dos animais,
processos esses que não se

riam possíveis sem estreita

cooperação entre a indús

tria e a ciência química.
Em nenhum. outro lugar

isso se demonstra melhor

que na Divisão de Produtos

Quimicos Antara da Gene

ral Aniline & Film
_

Corp.,
onde foram literalmente
criadas . Qezenas de proda-

tos químicos destinados ao

tratamento de COUl:OS.
Entre êsses produtos, po

dem ser citados: uma' série

de produtos ,químicos deno-

IA

ClenCla
•

disGu;são e votação do Balançc e das Contas
referentes ao segundo semestre de 1956;

.

b) parecer do Conselho Fiséal;
IC) leitura do RelatÓrio do segundo semestre de

1956, apresentado pela �residência da socteda-
, ,

_.

� ,J.

IIIIAS SIM
�-

\.

de; 'e,
d) assuntos de .íntsrêsss, social.

Flertanõpelís, 5 de abril de 1957

ACA'CIO GARIBA:{.DI' DE PAULA FERREIRA S. THIÂG'O
1.° SecI1etário

. DIETRICH V9N WANGENHEIM
,

Presidente
.

Granja' Liberdade
..

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIV_A.
NÃO PERCA TEMPO.

.

PARA A PRóXIMA TEMPORADA Av.iCULA, FA

ÇA SEU PZDIDO POR CHEQUE, VAliE ou ORDEM DE

PAGAMENTO. I .

. -

PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,0.0.
. FRANCAS E OVOS.'

RAÇA - NE\o\t HÁNSPHIRE e RHODS
Nffi .

VACINADAS CCNrrRA A-NEW,'CASTLE "

RUA 24 fi Ir lHP IO 111 'Ou, G� ,A., CARVA�HO-

"VER-

�'. -- ..

.EM'PREG'ADA!
(B O M O R :6. Ê N A D O)

-

Precisa-se de empregada p::u:a ,todo serviço,

1. a O·REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ,ORÇAMENTO A PARTIR DE
r�
\t�V'_"�

r

•
mensais

MODELO �TANDARD_7,4 pés

*4MODElOS

*4PRECOS
.

,
"

* 3 GARANTIAS E UMA só

QUALIDADE

ADOÜIRA 'A SUA
MODELO MASTER 7,9 pés

,

PERGUN-TE A QUEM TEM UMA

"B A I A (-Ú rr

INTOXICA

"

RECIFE, 9 (V A) - Três
Irmãos de 16, 17 e 18 anos de
ídads morreram aqui, into
xicados, após comerem peí,
xe "baiacú", A família viven
do grandes dificuldades, se-i-

do viúva a mãe dos rapazes,
sem ter nada para a refei
ção, pediu ao menor Agosti
nho, um de seus filhos, que
fôsse pescar. .

O rapazinho troxo baíacús,
peixes de tratamento espe-

I cíal 'para serem inigerid<os.
Após a refeição, todos se,

sentiram.mal e não obstan
te os esforços dos médicos da
Saúde Pública, os três jovens
morreram, escapando, ape
nas, a menor Almerinda Ma
ria da Conceição. A viúva es

tá entre a vída e a morte.

EMPREGADA

Precisa-se de uma bôa

emprega da só para cosi
nhar. T ratar à rua. Salda
nha 'Marinho, 127. Paga-se
muito bem.

que I�ano de rérias,lq.�durma no emprego.
Rua Sal;lt()s Domunt, 12, apto. 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, .

.................................................................
•
•

jJoão Vieira
'.

I
'i
I I

,

'IDISTRIBUIDDR�S 'DOS AFAMADOS '''PISTÕES· MAH1.f1f
i

.
.

,

I
,IPISTÕES
•

•

i DESCONTOS ESPECIAIS PARA .REVENDEDORES
•

'i
· . '

..................................................� .

a 'Ci Ltda.
CASA

.
ESPECIALIZaDA

EM MOTORES,
FREIOS E MOLAS

RUA SANTOS SARAIVA, 258
c, P. N. 20 - TEL" 6.253 PEÇAS..EM GERAL PARA:
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET - DODGE
SANTA CATÁRINA

-.

PARA QUALQUER TIPO DE MOTORES

PELOS -MUNlel,PIOS
(

�

ABSOLVIDO O REU SAUL não iluminava as principais guem, o tenente Rogério, em
QUAREZEMIM partes 'da bonita praça, que' tão. pouco tempo, já gran-

Sob 'a presidencia do dr, ficava às escuras.
.

I geou a confiança e a símpa-
Ivo Sell Juiz de Direito da UM DIRETOR EFICIENTE tia- do povo urussanguênse.
comarca, reuniu-se o 'I'ríbu- O diretor do Grupo Esco-1

.

MODERNO BAR
nal do Júri, para julgar·.9 lar local, sr. Alberto schmi-I Deverá ser inaugurado,
réu Saúl Quarezem�n, autor dt, apesar do pouco tempo. por estes dias, um moder
da tentativa de mórte na que se acha em Urussanga, I no bar, na rua principal, de

« pessôa de Gentil de Olive�- vem desenvolvendo um tra-

I
propriedade do sr. JacY San

ra Souza, Iniciados os tra- ba.lho notavel, Imprimínde drini. O bar funcionará, em
-balhos as 10 horas, prolon- ao nosso Grupo um ritme predio novo, ainda não usa

garam-se até às 22 horas. novo de educação, respeito, II do e feito especialmente pa
Na acusação figuraram os ligação estreita. entre os ra �ste místér.
drs, Zenon Maschísky, Pro- paes e os professores. Fun-I '

motor Publico e Jovelino dou o "Circulo dos Paes e RENDAS PUBLICAS EM

Savi, como auxiliar de acu- Professores", que vem dan-I
sação. do um resultado elogiável,

-

19.56
_

Na defesa, o dr. Francis- Schmidt, tem mesmo o dom Municipa-l Cr$ 2.668.410,20
co Carlos Regis. A premo- do magistério e tem alcança- Estadual 'Cr$ 7.136.473,20
toria.Tez cerrada e incisiva do resultados ótimos. Federal Gr$ 2.898.605',50

acusa�ão: A. defesa, demo- ,A' ordem e a limpesa do PARAIZO DA CRIANÇA
rou-se na tribuna p�!, duas estãbelec imento dão. gosto,

_ horas consecutivas.- de se ver.
.

Houve replica e treplica NOVO DELEGADO DE
e afinal foi o réu Saúl Qua- POLICIA
rezernin absolvido por 5 Assumiu a direção da De-
contra 2 votos, lega-cia de Policia deste mu-

LUZ NO JARDIM nicipio, o jovem tenente Ro-
PUBLICO gério Af-onso Fegmidt. Mui-

O Prefeto Americo Cado- . to equilibrado. e cumpridor
rín, vem de colocar luz, em I de. seus deveres, não deixan
todo jardim publico, a qual do influenciar-se. por nin-·

O abnegado e incansavel
_ônego A_gtmor Marques,
continúa avante, na sua ex

trao,rdinária obra, denomi
nada "Paraizo da Criança",
já em vias doe conclusão, pa
ra abrigar, principalmente,
o menor abandonado, da z{):.
na .carbonifera. O grande
conjunto, compreende cre

che, berçário, jardim'de in

fancia, ambulatório, farma
cia, gabinete dentário, Par

que d.e diversões, cinema in

fantíl, já tudo funcionando.
A área coberta é de 2.780

mts.2, orçada em cinco mi

lhões, seiscentos e noventa
e cinco, quatrocentos e trin
ta e um cruzeiro (Cr$· •...
5.695.431,00). Quando total
mente pronta, terá capacida
de para 300 internos e 150
externos.
DESENTENDIDOS O EXE
CUTIVO E O LEGISLATI.

VO

A vibração. e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as {ases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confec_çãn
do vestuário masculino.

, Estas famosas roupas, são de 'venda exclusiva>
do. Magazine Hoepck,

Centenário -dà
.

.

EspiÍ'-itismo
Semana do
Codilicação do

Terá inicio, dia 12 do corrente, às -20 horas, na Fe

deração Espirita Catarínense, a' Semana Oomsrnoratlva
. do Centenário de "Livro dos Espiritos".

- E' u:na, Pde.nda ver-tsedurus-
A. d d lt f

.

dí "d d
- sanga mva i a em u o, pe-

ngra ccen o o convi e que nas .. 01 mgr o, amosj.
I bai

.

liti T d
, "

. a aixa' po I icagem. u o
a seguir, o programa' daquelas festívídades. t'

.-. 'h" I'
. , _ nes e mUlllClplO c eira po 1

DIa 12 as 20,00 horas - Sessao solene de abertura t' A h êrío.

F d
-

E
,,'

ica, gora mesmo, a s
na e e-raçao spíríta Catarínensa (Av. Maüro Ramos ..1,� t di to t a,- .�sen en imen o len re
305), Oradores: Jorn. Jobel Sampaio Cardoso. e Prof. Gus. CM" 1 P

,

t N -:
amara unrctpa e

ore-Iavo e�es.,
I -

_

_

' feito: A Camara redusíu o.
Dia 13, as 20,00 horas - LOCAL: Balão de conte.

t
,.

I fez
- ,

d F ld d d íreít
.

P f El ídl orçamen o mumcipa e
rencias a acu ,3, e e DIrei o ORADOR: ror, pi 1:.\

I' t" d t'
. '.. _ . uma el res mngín o a a 1-

Barbosa, TEM1\:O fundamento social-cnstao no O Lívro
íd d d P f't uer

d E ír ib A t
.:

I Ald J
-

N
Vi a e o re elo, que q

oos spin os, prsssn açao pe o Prof. o. oao unes
t b Ih

'

cal
,_

ra a ar e começar a -

DIa 14 - Programação a cargo do Departamentc. id td D' da_
.

_ , . çar a CI a e. OlS man -

de Juventude da FEC, - LOCAL: Feder.açao Espll'lta Cr.
d de jsezi tra o

tar ínanse. Estudo dos livros de Kardec, por reoreaentantes posf �t sefguranç�, cotn dos
, "

re elO oram lmpe ra_ ,

elas Juventudes Espmtas. d
.

d I 'd Ca
.

, .

-

"
sen o que um e es a -

Dia 15, as 20,00 horas - LOCAL: Líra, TeniS Clube M'; 1 Amb s fo
-

Ü L'
.

dE'·t A t
-

I D M'·· de L
mara

, umcrpar. o -

r
-

ivro, o.� spiri os, presen açaq pe O' r. aq_o .

ar
ram julgados improcedentes,

· mo Ca�üçao., ,
_ ,peio culto juiz de direito d'a

,

Dia 16, as 20,00 horas - LOCAL: Feder�ç�o ESPI.
comarca, dr. Ivo SeU.

rlta oatarínense. 9RADOR: Acad. NOl"berto,Uhsseya Un
Um numero de pessoas

garettí,: TEMA: A Doutrina ReencarciO'nista no O LiVJ" bem intencionadas estÁ
dos Es�íritos, Apresentação pelo Prof. Osvaldo. Ferreir:l movimentando uma 'c�mpa
Melo (filho).

,
_

, _ nha em favor de desarma.

,

Dia 17, à� 20,00 ,horas � LOCAL:: ?, E. Amor e Hn·
mento de odio, que invadiu

míldade do. APoS�OI� (Rua Marechal GUilhe:_rme, 29
I
OR� a politica local..

D�R: Dr, Carlos Buchele Jr. TEMA: O� metodos d.e pei> Tomára que os vere'ador�s
qUIsas .us,a�·o�· por Kardec, Apresentaçao pelo Prof. Cle

e o Prefeito�eheguem a um
mente Bruunmg. " tendimento pois ,do 'con-

Dia 18, às 20,00 horas - Sessão solene de en1cerra ;n io quem' tem 'a perder
mento,

.

LOCAL: Federação. Espírita Catarinense:" ORA· ér�ru'ssanga quê e�tá -indo
DOR: Jorn. Osvaldo_Melo, Presidente da FEC. TEMA: A. ('C ntin�a na 7& pag.)
Doutrina Espí·rita e seu Codificador.

o.

-000- ���•••••·.-a·.·.·a·.·.·..·.·.·a·..·a·.·....

!VENDE..;.SE
• Ú� 'Café sito à Rui" 13

de Maio no Estreito no Mer
cado Mun-icipal. 'I'rata,r no."

local com.o
. proprietário,

n.egócio de. 'ocasi�ó; I
'":��; '., :{:i'-''::;i)1.";:_:;.<�·· ,'-:;,

NOTA: Durante a Semana estará aberta- uma' expo
sição de livr�s espíritas 'em vitdn�s das seguintes: casa,1
comerctais: Loja- Remie (Rua Trajano), Casa 'Hoepckljl.
(Rua Felipe Schmidt), Livraria Moderna- (Rua Felipe· Sch·

.i4t), J;,.lvrqTÍa, Lid.eI' (Rua Ten, Sllv&ira), Agência de' Tu,
, CRüa Felipe ,Schniidt), .

.

ada é.c1ra�ca .. -

.

1,.;�:,;:Y;j�:l<�:"·>:::�,:���--;�i_>,��(i,'}."'�/Fa:,;,';$::;.�::j�,\

5

OURO PRETO

.;.

, #

/

E está claro

do que falamos.

SHELl X-l 00 MOTOR ÓIL

é sempre a maior proa,
teção, nos longos percursos

.....

ou mesmo quando o motor

está parado, em virtude de

conter os aditivos alcalinos

mais atuantes no combate aos

ácidos corrosivos da combustão.

Por isso, quando se fala em

lubrificantes, basta o nome-
I -

.

.

SHELL X-l00 MOTOR OIL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Abril de 1957 "O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

classe de Junior, distância

de dois mil metros, o Ria-

chuelo deverá entrar

prfrneiro lugar "de barba

·da". A guarnição com

posta por Odilon Martins,
Walter dos Santss, Ayr-,
ton Maciel e Altino Regis
está muito bem preparada
tttnto técnica como fisica-

mente e vencerá de ponta a

ponta. Em' segundo o Mar

tinellí. Correm ainda Aldo

Luz e Ipiranga, de Blume

nau.

xxx

No 6° páreo, principian
tes, yole a 4 remos, mil me

tros, o Aldo Luz leva uma

leve vantagem sôbre os de

mais competidores. Será a

-rnesma guarnição que re-

mará no primeiro páreo. A

guarnição A. do Martinelli

poderá despontar muito bem.
e o Cruzeiro e o Ipiranga
constituem as incógnitas.
Ouvimos falar que o Cru

zeiro, de SãQ 'Francisco,

promete 'u-ma grande sur

presa. Correm ainda Mar

tinelli (B) e Riachuelo.
xxx

70 páreo, double-skiff,
novíssimos, 2.000. metros.

Deverá pontear a regata o
,

América' de lHumenau, com

Qerm�r �� Stú�ann: O clu

he blumenauense apesar de

nào �el' inscrito o campeão
catal'ilienSe de skiff, far-se
á l'epl'esentar, acreditamos,
pelo citado atleta. Em' se·

gundo, entrarão Odair Fur

tado e Claudio Gomes Jar

dim, do Martinelli. O Aldo

xxx

derá forçar a guarnição ua

Rita Maria, pois está bem

IempeonatoSul-àmericane de Tênis
Infantil- Juveni'l de Marinheiros, Pediram'

inscrição os seguintes clu-

Prometemos voltar ao as- lecionada no Campeonato' C R Ald L L'oes: .. o. uz, Ira

sunto e aqui estamos para. Estadual, que será realí-" Tenis Clube, Caravana do

, a orientação do João L�� dar aos nossos leitores no- zado 'nos dias' 20 e 21 do Ar Esporte Clube, Bocaiu

iel de Pau ia poderemos fa- tícias a respeito dêsse ex- corrente, nas quadras da va Esporte Clube, Colégio
citando-se, fazendo o es

plêndido Campeonato Sul Sociedade Guarany de Ita- Catar inense e Clube Uni ..
quentamento, a batida de

veraitár-io. Portanto, esta··. /

pés, a virada, o sprint, a
provas

resistência, etc. Já come
agremia-

çam a despontar os valo-

em

'eira. Também estiveram �lÓP01iS vai assistir.

msaíando Odaír Furtado e O Campeonato será dispu-

Vamos continuar, hoje, clube na regata do dia 14,
com os nossos prognósticos tão apresentar-se-á à altu

acêrca da regata de dom in- .a das tradições do seu

go próximo. No 50 páreo ube, devido a dirêtoria
do programa destinado à' cerse preocupado com a

ser excelente figura.
Brasileiro de Tênis Infanto- jaí.xxx

Domingo último, Q vento Juvenil, que a nossa Fede-

sul amainou um pouco, e

tivemos ocasião de ver em

ração - fará realizar. nos

dias 11,
�

12 e 13 de maio
próximo, nas quadras do

Lira Tênis Club.

reta olimpica.
xxx

Al'íás, falando em Aldo �(;ão algumas guarnições
rue vão intervir no dia 14.

O Martinellí esteve com o

seu 4 "novíssimos" n'água
� o 4 vole

.

"estreante". O

)rimeire puxou a raia en

[uan to o segundo ficou es

. acionado, recebendo os

.eus remadores preciosas
.ir ientações do' Manoel Sil-

Estivemos em contato

com o Dr. Ferreira Lima,
Presidente da nossa Fede

ração de Tênis, que nos

mostrou jornais de Pôrto

Alegre, Rio e. São Paulo,
dando ampla divulgação ao

Campeonato a que Floria-

...,UZ, parece que as coisas

á pelo galpão da Rua .João

Pinto não vão indo muito

'em. Ainda domingo dizia

, Nico ao repórter que a di

,etoria não deu apoio ue

.1, i)](! para esta' regata, que

'8 respectivos diretores não

:'oram colaboradores como

.eviarn ser, etc. etc. O mes

',0 descontentamento mos

.rava o técnico Cordeiro. Claudio ·G. Jardim, compo- tado por equipes compostas
. n d a g ad o sôbre qual lentes do double. O Ria- de ,\) tenistas, dos quatro
L guarnição que correria chuelo corri De Paula no I Estados concorrentes;' que

io páreo de junior, mos- .ímão deu um puxão -pela i Si:'] üo : São Paulo, Paraná,

.rou-se desencontrado não .aia sul;
_

monstrando o que I' 8an:::t Catarina e Rio Gran

.abendo mesmo quais os poderá fazer no próximo do- dr elo Sul.

-smadones .que iriam com- riingo. Do Aldo Luz sõmen- _ Serão disputadas as elas

jetir. O descuido. do Aldo te vimos o double e o ca- ses Infantis (de 9 a' 12

.uz nesta regata é gravís- • .1úe,. anos), Infantis (de 13 a 15

.ímo, pois é nela que vere- xxx anos) e Juvenis (de 16 a

.nos os nossos remadores Regressou do Rio de Ja- 18 anos), masculinas e fe-

.Io f-utu ro. É a regata que neiro o remador do Aldo min inas.

,llostra .aos técnicos os ·re- Luz, Osman Boabaíd. Fa- Aqui estarão diversos

.riadores que poderão' ser la-se que Osman recebeu .campeões brasileiros e a

aproveitadcs futuramente. ótima proposta do Vasco e .iossa gente poderá ver uma

Vamos pensar mais seria- retornará breve. V;amos Iestâ tenística como .nunca

r.ente, senhores dir-igentes '1guardar os acontecimentos houv<em Santa Catarína.>

vamos sair para outra... para- depois divulgar. A nossa equipe sPl'á se-

foi tão grande que che-

xxx
)

O descuido do Aldo Luz

.Jou a Giscrever na. regata
crês remadores que nem. si-

2ste último l'emadQr, sou

. bemos que o nome real
da Federação

lweparado e o técnico José
r. C:Jlse de Desportos Univer-

Bonifácio vem exigindo o

p�.áximo dà rapaziada. Será

ur,p. pfÍ;reo que mexerá com

·os· nervos' da ªssistência. A

xxx

S e g u n d o declarações
;prestadas ao' nosso repor

Iter pe[o d:eisportista Moa-
-

cir Iguatemy da Silveira, a

frgta do Aldo Luz já embar

-cou no pôrto alemão de

Hamburgo, para o Brasil, e

deve'rá chegar
Adiantou ainda

êste mês.

o mesmo

seu

[

l

.
�It· r: :��,::;;�:-::::i.�.l$ _. II li']\" a }H,,,-,. L.,.....e

Natação
k -' _

Esteve reunido
.

na noite sis, Ivette Gevaerd, There

de sexta-feira última, o zinha Spoganicz, Maria Jo

Conselho de Natação da sé Silveira, Rosely, Léa e.
Federação Aquática de San- Mary Bonassis. Apesar do

ta Catarina, afim de rece- frio reinante, as estrelas

bel' as inscr-ições das socie- universitárias, treinaram a

dados para o I Torneio de contento.

Natação, a realizar-se dia xxx

Continuam os treinos das
28 do, corrente, na Piscina

equipes para o dia 28. Dià
da Escola de Aprendizes

riamente, no per-íodo das

10 às 12 horas, a piscina da

Escola de Aprendizes de

Marinheiros apresenta um

desusado movimento de na

dadores. São atletás exer-

Diàriamente Paulo' Fer- rão presentes nas

íeJra Lima, Edson Goeldner, do dia 28, seis

rativos são grandes, para sente um grande número de

receber, condignamente, as -noças o que bem atesta o

embaixadas visitantes. Ilu

minação nova nas duas
Iuterêsse que vem desper
t-mdo esta competiçãç, Es-

quadras, construção de ar'"
_.

.

.

'b' d b
tão tremando pelo C.U.C.,

qUI anca as, o ras nos

ves-I
.

tiári t d
.

t d t
as seguintes moças: Edy

lar lOS, u o IS o eno a o -

.

h
.

t
A Souza, Maria de Lourdes

'c'.r;n o e o in eresse com .

Tancredo, Yolanda Bonas
que o. "Club da Colina" es-

Anamaria Beck, Ligia Mas-

carenhas, Omar' Prisco,
Polvdorio S. Thiago, etc ..•

são vistos treinando, inten
sívamente, para os campeo

natos que se aproximam.
No Lira T. C. os prepá-

Americano de Profissionais ram as seguintes:
A propósito do adiamen-

to "sine-die" da' temporada
'le Futebol. Criação da Federação'
Esse Congresso que se Inter-americana 'de Gre

do Botafogo, recebemos cô-
desenvolveu paralelamente mios, Sindicato� de Fute-

pia do telegrama remetido �

I com o XIX Campeonato balistas Profissionais, as-
/ pelo Avaí à diretoria do

De'tllSo-es do Co'nselho le'cnllco de· Sul-Americano de Futebol, "im ·como a redação dos es-
alvinegro c�rioca e que es-

.contou com a participação tatu tos .prIl.visórios dessa

R d C B D
tá aS'sim redigido:: ."

emo a,' de todos os países parti- federação: Criação de ins-
I I I "Presidente Botafogo F.

quer estão regi,strados na cipantes, representados por tituições que representem
D I

., Regatas.
FASC. São êles, a ton RIO,9 (V. A.)' - Em sua· O Conselho Tecnico, co- vários de seus craques os futebolistas em todos os

I Rio de Janeiro
Bianchini (canóe); José reunião da noite de ontem, Jr.G orgão de consulta da maI's d t d

Virtude última hora Clu- I

es a·ca ·os.

Luiz Boabaid (double) e o Conselho Técnico de Re- entidade, deu parecer de "
1

Jovita Lisbôa (yole). Sôbre mo apreciou a ,comunjcação que ,as regatas de São Pau- be ir{terior, do Es.t.ad� vg
I REVOLUÇÃO NO FU·

lo, wrificadas no mês de
onde Aval F. C. Ja !mha \

TEBOL
Paulista de program�d() partidas' vg

. janeiro, não são oficiais, .

Remo, que dava ciencia da . exigindo plantel completo
pão é aquele como foi ins- sene') por isto isentas das clubes a proposta para ex-

. ifesclassificação
.

do barca esse valol�osO Clube e mes-

."'ito,. tratando-se, pois, de
".." eXlgencias .

fixadas na Lei . tinção do passe, teriamos
Luz apenas fará o per-

I' J't L" bA
• de oIto do Vasco da Ga-

d T' f
.

E
.

t I mo mau tempo rema:nte
um apso. OVI a IS oa e e rans erencla. m VIS a .

curso. ,

'1 d O 'ld
. ma na regata de 25 de Ja-

d' 't' d V
sul Brasil tendencla a pro-

o paI (O rema 01' rI o.' . _ . ISSO, a VI arla . o asco -.

bA
..... t b'

neIro. A comulllcaçao fOI
f' longar-se conforme lnfor�

l,iS oa e Ja remou am em. da Gama deve ser con 11'-
d\No páreo' final" destina-, '111m dos clubes de nossa feita à diretoria da entida- mada, sendo este assunto mações presta as serviço

00 a out-riggers a 8 remos, I � 't I I Metereologia vgycarretando
• .,

\. 11 Dl a . de nacional, tomando por porém da alçada do pro-
novíSSImos, dOIS mIl me-

'

com isso serios prej�izos
xxx

I
base a irregularidade no i, prio �.lube,. que recorrerá

tros, o Riáchuelo é o nosso êxito financeiro e esporti-
Segunao informações se- estágio de um remador I da decisão à F�deração de

favorito. A gu'arnição orien- 'vos solicitamos transferen-
ç:u'as, podemos adiantar l'l'uzmaltino. I Remo de São Paulo.

tada por De.Paula está da datas jogos tão logo
(om preéisão que o técnico

bem preparada e merece oossam integrar Botafogos
'do Riachuelb, sr. Joã!) Leo- .

respeito. O Martinelli po- athÜas co)lvocados Seleção
'.el de Paula foi cO:t!_vidado B

-

aependl· e Opera'rl·o empataram Brasileira; solIcitamos re1l-
1J[l1'a dirigir o setor de re-

mo da Federação Catari- posta urgente pt saudações.

em Jaraguá --"GadOS Loureiro da Luz" .

..;itÚios .. Si esta notícia S6 Presente um público que pate. de dois tentos. No
--.-------

confirmar, estão de para- superlotou. a� dependências
I prÓximo domingo voltarão a

bens os estudantes univer- do -:""estádio municipal, jo- I
se defrontar os dois qua-

;�itários, pois qualidades e gara� em Jaraguá, domin- ,I d d t f'guat:nição alvi-azul está in- • ros, es a eIta em Join-
e"nhecimentos técnic.os não go pa'ssa-do os campeões das i' 'li d d,tegrad·a por: Jorge Tzeli-
faltanl ao De Paula. Os L' J B

VI e, 'even o o vencedor
Igas araguaense, o ae-

I 'f' dkis, David Jarlich, -Nery '. ser C· aSSI Ica o para en-
.

. jogas universitários da Ba- pendi, e da Liga Jomvilen-
Pirath, Silvio Venzon FO, .

hia estão às portas e com' o se, o, Operário, tendo o pré- frentar. o vencedor do cho-
Carlos Jacques, Ilton Mene-

material humano que temos lio teI�minado co'm um em- que Paula Ramos X. Sadia.
zes, Dino Bortoluzzi e Os-I' (

:nur J. -Ferreira. '•••••••••••••., 0 ,.. .
.' .

.

·
'

i'l Torn-eio de Natação
I, A FASC fará realizar; dia 28 do corrente, na piscina da Escola de Apren
i dizesde Marinheiros, 0.1.0 Torneio de Natação da Temporada. Inscriçõe�
i abertas 'para as classes de petis, infantís, juvenís e adultos.- .

•
· -' '

.

...

, .
--"""""-��,;f."""'., -

I

Ui olhando o próximo cer

.

tame interestadual.

AguardeqlOs! Vamos as

�isjlr a uma festa .. gran

[io.::;a!

flllilllU'UIIUIUlUlUiIUUUIIUiIUIUIIUIIIlIUUUIIIU

: O adiamento di
. I

,

temporada do
,Bolalogo

Cracks lio,Am'éri-
08 á venda

Segundo
ftio,. o América colocará - à

venda os passes de seus
.

'

defensores 'Washington, Ge·

nuíno e Alvipho.

ções,
res e com um pouco mais

de tempo começarão a,surSábado à tarde, esteve
gir os astros da natação

treinando a equipe fé'mi-
catarinense.

-nina do Clube Uníversijâ-
xxx

rio sob a orientação do
Entre os valores 'novos;

Sgto. Gregório. Esteve pre-
podemos apontar:

.

Donald,
Dobbes, Landico e Spindola,
no Lira; Neiva, Cocoróca,
P;ats e Hilton, no Club

Universitário; Stalin e

Orildo, no Aldo Luz; o Bo

caíuva também possue gran

des valores e estão sob se-

xxx

S'1.l:Í'� orientação.

----�---_. -_._------

SERA' ABOLlDU O "PASSE" .:

LIMA,
.ondenação

9 (U. P.) - A escravidão' do jogador ao

absoluta do clube que pôr vezes se en-

. 'passe" e sua imediata abo-; centram em casos de trans

lição; com a concessão da ferência .de "players" de

liberdade ao jogador pro- clubes pequenos para gran-
t isaional ao fim de seu con- des.

trato, foi uma das medidas OUTRAS MEDIDAS

aprovadas (e por unanimí As demais medidas pro-

dade) pelo Congresso Sul- postas pelo Congresso -ro-

p:lÍses da América: Cria=

ção do seguro para o fute-
bolista: Recómendar a rea-

iização de pelejas entre os

diversos países, em enefí
do das entidades de joga-

w

�or!)s . profissionais e por

Caso seja aceita pelos

.Uma situação revolucioná

ria no futebol mundial, ter-
ü!timo recomendar a.os pro
fissionais a obser,\ação de
uma conduta irrepreensível
dentro e fora dos gramados.

minand.o também; com/al�

guns casos de verdadeira

/

A vibração e ra.pidez da época moderl!a exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda ile tempo na escolha, compra e confecçãfJ

I' do vestuário masculino.
Estas famosas roupas, são de venda exclusiva

do Magazine HoepClk.

ga x Treze de Maio

Slromeyer melhorou seu recorde
Sul-Americano

.,-;; >
Na festa da inaug:uração melhorar seu recorde Sul·

da pista do Maracanã, do· I :Am�ricano de lançamento
mingo, o atleta gaucho do martelo, '�rremessan-d(l-o
Bruno Stl;omeyer conseguiu I a 55,97 metros. . '.

,

: _ , - ................•......__ - .

, Campeonato - Amado risfa de Futebol
No. próximo sápa-do terá Às 15,30 horas - Uni:

'I .

começo o Campeonato da dos x Sã�a,u,lo.
Divisão doe Amadores com

.
.

,

a realização da primeira
rodada que consta de dois

.

Domingo, à tarde, como

preliminar e em continua

ção
.

ao certame estarão
.

-(
pelotões

jogos, a.saber: .

Às 13,30 horas - Ipiran- .
frénte a frente .os

do Austria e Tamandaré.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RCOnTGClmenTOS ._--'-"--"
I

-//-
Informada a crônica Social que o Capitão-Tenente Luiz Mario Freysleben

deixará F,lorianópolis, sem dúvida sinteremos a falta do elegante casal.
.',

-//-
Continua em 'grande espectativa o baile carnavalesco em a noite de "Ale

luia", na séde balnearia do Clube XII de Agôsto..
-'//- I

O Tenente Alvair Nunes da Silva durante li. recepção no Palacio Agromica,
foi bastante atencioso com os convidados.

-//-,-,

O dr. João. Sailer Bettega, da cidade de Curitiba está muito Catarinense.
'-'//-'

Comentou o cronista JoãoNeves que o concurso Miss Sta. Catarina será
realizado em nossa cidade nos' dias 22 e 23 de maio próximo -

'

Será uma organização do Lira 'I'enls C.lube. Quem receberá o titulo Miss
Sta. Catarina de 1957.

-//-
O sr. Ronald S. Stresser dono da Rádio Colombo na cidade de Curitiba de

sua presença nas festividades dos Governadores. O m<?ço em questão ,divertiu
se muito mais voltou completamente apaixonado.

-//-
. Realizar-se-a no próximo dia 24 'a instalação do 11.0 Congresso Medico da

Associação Catarinense de Medicina.
-///-

Encontra-se em Florianópolis o simpático casal sr, ...()....o....()�()....().
e sra. Gilberto Cunha, A coluna social cumprimenta com

votos de feliz estada.
\ ,

-.]x[-
Maria Mascarenha encantadora e inteligente. srta.

(ia Sociedade itajaiense; passou dias em nossa cidade,
divertindo-se nas elegantes noitadas do Sabino's Bar e

Plaia.

"A PÁTRIA DE AMANHÃ NE
CESSITA DA EDUCAÇÃO
MORAL E RELIGIOSA

.

DE HOJE

-] x j;.--
Aniversariou-se no dia 4 o jovem Roger Delcanali

:_ A coluna social cumprimenta com votos de felicita-

ções,
-] x [---:-

() dr. Adolfo Homem de Carvalho e o sr. Aquiles
Aterino, estão afastados das "boites" da cidade - Srta.
Maria Luiza Canninos e Aquilea Corrêa viajaram para a

Capital gaúcha.
-]x[-

Foi o colunista, informado que o Clube XII de
Agôsto, realizará em maio próximo nos dias 17 e 18, uma
,56randiosa festa com a apresentação da famosa Orques
+ra "lV':arimba Cuzcatlan" - Acompanha a Orquestra,
rautores e bailarinos.

-,-]x[-
O "BUREAU" DE IBRlLHIM SUED INFORMA:

-J'x[-
Na Capital paulista, o sr. e sra. Francisco Scarpa

aconteceram com uma elegantissima recepção após o ba
tizado da sua filha Renata, que tev� como padfinho o

"r. e sra. Sérgio Melão. O sr. Scarpa é, ;tlém de: industrial,
um homem de bom-gôsto,' e, segundo o sr. Caio Furtado,
tem uma c�sa de muito bom-gôsto. Quanto à "hostess"
filha, de irlandé'zes,' é elegantissima,' e na opinião de
Caio\ deveria figurar na lista das DEZ MULHERES
MAIS ELEGA�NTES DO BRASIL apresentada anual�
mente por êste colunista. Trata-Se de uma senhora de
grande "charme" aliado ª uma classe incomparável: Bo
nitissima,' gra�1de "hostess'!., sabeI" r�feber como nin
guem. Vamos observá-la para a lista dêste ano. - Mui
to, britânica a recepção oferecida pelo Embaixador de

- Sua Ma.ie�ade. a Rainha E'Iizabeth II e Lady Harrison,
, ('m honra do Comodoro do ,Ar da RAF, sr. J. D. Miller.

o QUE PENSAM ...

,

Florianópolis, Quarta-feira, 10

lO"automóver" na estante �e ·Iivros
D que os médicos modernes : Antes da guerra teria si- móvel ou o novo Manual", mas foi em muitos casos pre
'têm saber - O novo manual do impossível dar um nome pois o Manual existe pràti- cisco criar obras comple

camente nas bibliotecas de tamente novas.

todas as clínicas. Quando da t e r c e i r a'
Na realidade não se tra- ra edição recorrera-se ape-

de medicina interna

da mediciria europeia, cuja

quarta edição deve sair bre

vemente, 'Desde então os jo-
ta de um só manual, mas, de
clave obras os diferen tes e ,ra- 'sagrado;

nas a um' especialista con

para escrever. a

n�oi.3 da medicina· interna"
por exemplo sobre doenças

parte sobre os orgãos respj
piratórios. Para a quarta
edição recorreu-se a nada.

menos de 45 autores para
-esta secção. Entre os vinte

dias, meia dúzia' de mêdí
vens médicos alemães aprencoso alemães descutiam um
deram evidentemente _a. fa

problema; estas palavras
Zér contas. Muitos deles es- infecciosas, o sangue, os ór

foram motivo suficiente pa-
tudasam a prÓpria custa,' 5'ãos' digestivos, etc. .Cada

ra um jovem assistente sair
.

ganhando dinheiro pelo tra- .ima dessas' obras é constí
da sa_" para esclarecer o

balho noturno ou durante as
ponto em discussão, Ao che-

humorístico à obra mais

frequentemente consultada
Heidelberg _,- "Vai ver se

'está no autoinóvel, nele en

contras tudo"! Quando, há

�aí: à porta, voltou-se po- férias. Os jovens' verifica

rêm, e perguntou ingênua- ram bem depnessa que a

preço do ':Man�al" alguns
milhares de marcos já bas-

mente: "Mas em que+auto
móvel"? A resposta a esta

pergunta foi uma gargalha-
12' geral e' o "�ovato" veio

a saber que neste caso "au

tomóvel" significava o no

vo "Manual de medicina in

terna" que tem lugar de

destaque na biblioteca da

clínica.

obra corresponde 'mais ou

menos ao valor de u�a 'mo

tocicleta. Felizmente os. jo-·
r

__

vens médicos não têm de en

carar .o dilema: "Um =uto-

cuida' por váriOIS volumelS�_ e sete autores da secção de

Até agora o "Manual" abran doenças infecciosas' figu-
5e quasi 20 volumes com ràm numerosos professores \

mais de 20.000 páginas. do Instituto de Medicina

Constituem uma preciosida- I'ropícal de Hamburgo. Bas
de asma.is de 5.000 gravu- ta lêr o índice da obra para

merosas . fotografias tira
das com o povo'microscópio
Ie fases qué'não existia an-

reconhecer os vários centros

da investigação médica da

A,lemanha. Graças a uma

organização perfeita e às ex

periencias colhidas por vá-

tes da guerra. Fotos à in-. 'rias gerações de investiga-

rra-vqrmelho tornam visí,..
veis 'as vias de maneira

nunca antes conhecida. Uma

das fotos que têm suscitado

grande interesse é à de um
1 '

negrinho malhado, um, caso ,)ergunta. Só o índice alfa.

dores, assim como à eficiên

da da conhecida editora

Julius Springer, encontra-se
na obra ràpidamente uma

resposta a toda e qualquer

de albíninsmo parcial reco- bético e onomástico de um

,nhecido como pirturbação
inata do metabolismo de al

buminas.

Em obediência a umplano
traçado pelos grandes da

volume abrange, por exem

plo, 270 páginas. Nem um

médico pode saber tudo de

memória. O "Manual" é o

seu, melhor assistente. Não

medicina, colaboraram nes- resta a mínima dúvida que
ta obra centenas de espe- a nova obra monumentalse
.e ialistas, Devido ao rápido rá nas próximas décadas
progresso da medicina em uma das bases da investiga
muitos domínios, não_bastou São médica internacional.

melhorar-a edição anterior, Ernst Burkhardt
.. ±2�,··

CINEMAS
CINE SAO JOSE

A's - 3hs. '

- A vida dum perigoso
e impiedável, bandolei,l'o!
ZacharY SCOTT - Ca:

role MATHEWS - Dick

.. e impiedável bandoleiro!
ZacharY SCOTT - Ca.

role MATHEWS .
- Dick

FORAN em:

EPOPEIA SANGRENTA
No Programa:
JornaI da Tela. Nac.
Preços: 12,00 - 6,00..
Cepsura até 14 anos.

I""lQ
A's - 8hs.

Edward G. ROBINSON -

Com: George RAFT.

No Pr;ograma:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

(SNA) :- Harold E. Stas-PI'
.

M
li.,.

sen, assistente especial do
.

e 'os· un .1c IP I'O'Presidente Eisenhower em '

questões de desarmamento, (Contínuação) I
Passaram para 1957 - '

..

fêz um apêlo para que se 247.
apresentem, em todos pais, . para trás, em enquanto (JS

I A Justiça do Trabalho
100.000 professôres de Es- murucipios VIzinhos como

I
tomou um grande impulao

cola Dominical devidamen- Tubarão e Crícíuma, vem no ano findo, sendo que fo
te preparados. crescendo cada vez mais. rarn julgadas, conciliadas e

'Por implicação, o ar, CONSUMO D E ENERGIA arquivadas, 61 ações, cujos,
Stassen revidou a ,recente ELETRICA valores somaram' Cr$ ..•.

declaração, de certo profes- A cidade e suas pequenas 1.532.048,20.
sor da "Yale Dívinity industrias, consumiram nos CAMPO DE TENIS
Sêhool", de que muitas es- três últimos anos, o seguin-, Por iniciativa do dr. Juiz
colas dominicais são o "tem- te de energia elétrica, que de IJireitó, dr. Ivo SeU, foi
po mais desperdiçado da tem abundante e barata: construido, no estadia do
semana". O sr. Stassen re- 1954 " .. 172.200 KW Urussanga F.C., uma can-
feriu-se à Escola Dominical 1955· 229.000" cha de tenis. Tendo a fren-
como "a melhor nora da 1956 342.200 "

I te o citado magistrado, já
(com exciusivldade para esta 'coluna nesta cidade) criança". MOVIMENTO DA

I
conta com outros afrciona-

RIO - Em junho próximo as casacas e condecora- "Com a grande expansão. COMARCA dos, como o dr. Ondino Bai-

ções sairão devidamente dos armários para a recepção da população
.

infantil na O movimento estatístíeo
I stni, Getulio Rocha, 'Neza

;10 Presidente C l'ave iI:o, que acontecerá: nesta Capital· América, a educação reli- dos trli.bálhos forense, ,atin- Machado, que estão prati
Há uma s€>rie de homenagens programadas em honra do

.

�iosa torna-se cada vez mais giú as seguintes cifras: ,I cando com afinco, o esporte
presidente de Portugat. Com a morte do progressista important,e", disse êle. "Co- Processos vindos de.·1955 dos reis.

.

Wolff Klabin, seu ,filho, o jovem lsrae,� R:labin (30 anos), mo ,a nação se move em di- - .233, Proce�sos e�trada'S I ,Urussanga, em 31 d'e Mar
nssumirá a direção do grande parque industrial da fa- ,reção do amanhã. plltacisa em 1�56 ..,..- 2�,3, Proc;essos ço de, 1�57
mília Klabin. A pruposito da bebida 'Ivodka", agora tão s,er dirigida pela educação julgados em '11)56 ....:;_-219� t, Ú Correspondénte.
ém moda no Brasil, conta-se que em São Paulo havia moral e religiosa de ho
lima ';boite" cujós proprietários eram russos. Enquan- je."
to 'Os' freguezes' bi'asileiros bebiam "vodka", os pl:oprie- "Há sempre falt� de bons
brios dá �'boite" embora russos, bebiam guaraná. .. professôres de Escola Dó-
Por incrível que pareça, fui informa'd� de que a Comis-I minical,'� observou êle. '''Na-

"

;::ão Federal de Cinema (que é muitO" vermelha) preten- da melhor existe para a ju
,de criar um Instituto de G1ema. Para que? Para ,criar ventude bem formada, do
.empregos? Em grandes preparativos a bonita srta. Sô- que se apresentar com<> vo
ma Garneiro para o seu casamento ·marcado para junho Iuntária para êste trabalho
próxim·o. tão importante." .

.

................................................................... O filme' da aleg,ria,
.

• Audrey TOTTER em::
.

: do amor, da nostalgia e da
CADA BALA UMA VIDA

1 (xpresso florianópolis Ltda.1 i���l;ii:::::;�·• I •

I i

:.:: 'ITransportes de Cargas em Geral entre Florianópolis _ Curitiba
_ Porto Alegre_ $ão Paulo _. Rio e Belo Horizonte

ti·.' IAgências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São.
Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar

I I• MATRIZ: FLORIANÓPOLIS - Escritório e Depósito: Rua •

Padre Roma, 43 - Térreo -'Fone: 2534'e 2535
End. Tel�gr.: SANDRADE

p '&, � IIy� \11 I'... ;11 . AGÊNCIA: PORTO ALF;GRE - Rua Com. Azevedo, 64
� I

_

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL -, I
No Programa:

I' "HüJf';;
"

.

Atende: "RIOMAR" -, End. Telegr.: RIOMARLI . Repqrter da Tela. Nac.
;,__ I • Preços: 18,00 - 10,00.

I· ,I �

Censura até 10 anos.

, F�LIAL: SÃO PAULO -. Aveniàa do �st�d?� 1666 - 76
"-

Fone: 370650 -_ End. Te;egr.: SANDRADE I :c!�S 'i' �l L: "� '" . -"

I RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33, 1
'

A's'- 8hs. Preços: 6,50 � 4,00.

I:
e 32-17-37.-, Atendé:. "RIOMA�" - End. Telegr.: RIOMARLI

I
_A_v_id_a_d_u_m_p.e_r_ig_o_so__c_e_n....,su,....l'_a_a_te_'_14_an_o_s_._

BELO HORIZONTE - Avenida Contorno, 57!,' : Alagam ..�e 2 salas
·1 FO�lE: 4�75:-58 - Atend�: f"�IOlVI4R" • Com 57 m2 aproximadamente, proprias para escri-

• .

,

: \ tório, a sua FeÚpe Schmidt nO 14.
.

I ' .

.
'

,

,. Tratar pelo telefone 3794 na Casa Remle .

..................................................................

taría para' comprar um au

tomóvel. O, abatimento con- cas, das quais' a maioria'

cedido aos assinantes da .
são a côres. Na obra há nu-

,FORAN em:

r.�_1 EPOPEIA SANGRENTA

�
No Programa:
Notícias da Semana. Nac.

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

. '.

A's - 8hs.

.

- Ouçam neste filme o

famoso Bai�o, "DELICA-I
DO" de Waldir de Azeve-

A's - 8hs. '

"Sessão Popular':
- Um filme diferente!

- -

V. MANUNTA em:

O MENINO E A MULA

No Programll:
Cine NotiCiário. Nac.

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

A's _:_ 8l;2hs.
"Sessão Popular"

,- Uma história emocio-

nante!

V. MANUNTA em:

O 'MENINO E A MULA

No Programa:
tine Noticiário. Nac.

FILIAL: CURITIBA -' Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936 :

�scl'itório -e DepOSito; Fone: 1230 - End. Telegr.: SANTIDRA

do!
No Programa:
Noticias da S�mana. Nac.

Preços 20,00 (Único).
Censura até '14 anos.

I2I�Z

CAMPANHA DE, EDUCAÇÃO
FLO'RESJAt ,

o 'Eucalípto viminalis é o indicàdo para o plantío em

giões de inyerno rig_oros�" suportando as baixas

Prodúz madeira para pasta mec�nica.
temperaturas,

Para ' qualquer informação, consulte o "Acôrdo Flo-

l'estal".
'-

A's 5 � 8hs.

Audie MURPHY - vi

'vendo a sua próI?ria histó-

ria em:

TERRíVEL COMO. O
INFERNO

CinemaScope

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR CONSTANTINO
DIMATOS

�DICO CIRURCIÃO '

Doenças de lJenhoras - Parto.
- Operhçõea - Viau Ulinárias

" Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires. .

CONSULToRIO: Rua J!"elipe
Schmidt, nr. 13 (sobrado): }I'ONE
3ú12,
HORÁRiO:

.

das
ras

.

Residência: Avenida. Rio Bnan-
co, n. 42.

.

Atende chamados

...

'felefone: - 8293.
_ � _ .

. DR. JO�É MEDEIROS
VIEIRA DR�EWALDO SCHAEFER

Ca-iX�-p!��O�.�DO ltajll' Clíníca Médiea de Adultos
Santa Catarme. e Crianças'

Consultório - Rua
aes Machado, 17•.
Horâríc das Consultas. -: IIR. CLARNO G.

das 16 às 17 horas" (exceto GALLETTI
'!OP aabadcs), .

.

,
..... -

...... ,ADVOGADO -

Residêncía ; Ruà Mello " e Rua Vitor Meirele'I, 60.
Alvim, 20 - tel. 3_8,.6(), - FONE:: .2.468'

5,5 HP _ 'gasolína_Flo-rÍanópolis �

DR. IVO WANGENHEIM
Dentista

. Clínica conservadora da
Residência:
Ruá: GenQr.l Bittencolll1 D.
101.'

'

Nu- Telefone: 2.693. Motor ideal par� barcos' 'de recreio epara outros barcos simila
res, além de explendído para motor auxiliar de' barces.á vela.

.

Completamente equípado, iricJusive painel de instrumentos.
Díspômos para .entrega Imediata; n�s seguintes capacidades:

-

adultos e crianças.
Proteses fixas e moveis.
-' "-
Próteses em nylon,

. <;onsultório e residência:
Rua Bocaíuva 42 Fone, 2506

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEUAl.·

Io:llpecialista ern moié2'�iai di

Senhoras e vias urinárias. .

Cura . radical das ínrecções
agudas e cronicas, do .perelho.
geulto-urinãrto em ambol OI

seIOS.

Doenças do aparelho Digestivo
e do stst ama nervoso. I
Horário: ·10'h ás 12 I: 2'h ás ·5.
Consultório: R. 'I'iraaentee, 12

- 10 Andar -- Fone: 3246.
Res idê ncia : R. Lacerda Cou

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

.

Atende com hora marca

das:

8� HP 'Díesel
. .8Q HP" (díreíta e esquerda)

103
132

'"

. Horário:
15 às üf hs.

8 às 11,30 -
. DI.lo J(TUO PAUPITZ 11 HP

-

-

FlfHO O ESTADO
Ex-interno da ;Wa e�.,.inBl'... Redaçio e Qflclna•..A rua Con·

mI' '3.� HP
,Servi�J de ga-stro-enwt'ologlll' M4heiro'Marra, n, iN ·Tel. 1022 �O· BPIa Santa Casa de .Rio de Jeneiro ex. P08taI 139. '< '. I cJ

P;Of: W. Berardillell�). .:
.

Dirl!tõr: RUBENS A�'.R'AMOS

�.
.:.....84· BP,Ex-mterl.!0 do Hosplt.al mat.,. Gerente: DOMINGOS p, D.

OR. HENRIQUE'PRISCO .

.dade V. Amaral.' .'
.: AQUINO' GRUPOS GERADOR"'O

.

"P E N TAo,PARAISO �., " DOENÇAS cy'I'ERIYAS

I
_ RepreBentant';;.:

"

: .1'1'" - ._

II'lÉDICO ' [i��c;roaç:Ó�ia.sEb��i�!��' i:;:.·tiuo, Lt!:pr.
esentllçõe" A.' S. Lua.

n . ·Quaisquer tipos para .entrega Imediata _'. Completos - - Com
Operações �,Doellças de ·Se· (_' n ultõ Vit M' 1 °I' .

60
.

nhoras - Clínica de Adultos., Ú�s s ie o:�\8 h::all.me ea ..
'. a�!�: Senador Dantas. 40 -

motores DIESEL "PENTA",. partida elétrica -'- radiator _
CU::'SQ de Espacililização no R d"' R B

'

10
'.

Hospit,...i dos Servidor e s do E.- F�(���:en;���, ua: oe.lu,a

'1 J�:�: ::-�24 NO�;�i1t:/��:ir:o filtros _ tanque de oleee-demais pertences: acoplados dire-
ta�'��rViÇo,do-prof. Mariano d. -DR. ANTONIO MONiz '!k�!i;a::!:16�!ual �.a�Jr�au�:o,oo damente com flange elastíca á f'\lt�rnàdo:l" de voltagem -, ãndrade). .

f I d bConsultas - Pela manhi 110 DE ARAGAO Vendl.l.'avul.sa .• ; ••.• Cr' 1,00 tri ásicos
.
220' Vo ts ._ com .excíta or _ 4 ca os pãra..

ilospittl.l de' Caridade. .! 'IRURGL\ TREUMATOLOGIA Anüncto 'm6diante contrito.
_� tarde das 1.5,:;!! ��. em diau- urtopedi.t· Os originais, mesmo não pu- ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão .

te no consultóno á Rua Nunes Do.;�ultório: João Pinto, l8. bheados, 'não .serio dev.olvidol. ',: '.

fMachado 17 Esquina de Tir!!- üi\lJ 16 àa 17 diaríamente, A direção não se responsabiliza .assentados sôbré longarínas prontos para entrar em unciona-
dentes, Tel. 2766.

. 'Menoa aos S'b'adol
�aSI'de"IICI'a - "D.ua Presidente . B·· lali' pelos conceitos emitidos nos aro. '. ment.,,� ,. � ;;,.aa: ocaIuva •

' .' (, • O.Coutinho 44. Tel.: .3120. l"f>D6: - 2.714. _ tigos assinados.
-
-,- -:-' .

"

. lNFO ....�.;OB8 UI'EIB REVENDEDORES AUTORIZADOS' PARA O ESTADO, DECLINICA DR. NEWTON o leítor encontrar', nesta co- -

-

de D'AV ILA. _, !l'!!la! intomnaçõ.es ,que .-n.;;ce8Bita .. f S Á N ,T A C A T A R I N Aiii.S0S - OUVIDOS - 'NAR�Z IdIal1ament8" dp imediato'
E GARGANTA

.

CJRURGlA GIf1RAL
.

ORN>\IS - l';�efCJ:l: MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias.
.

.

�DO
. Doen�,,!!. de Sen��ra,.. _'. Pr�to.. O lilatado _ ,. 1.022

nIi GUERREIRO QA l?gla -. �letrleldade.Médlt'A ,- A 'Gazéta ••••••.•••••••• 2.6M

I' ;Rua Saldanha Mârinho, 2 _ Enderêço telg: -"P R I M U S,· nas de _se!! "habitat". Sôbl'e
C

ConC'llto-rro: ,Rua VI�Ol' Mel',. Dibio .:In "':"',de .... ;... 8.679 -
-

].:'ONSE A {reltls n. 28 - releIone ..
· 3307. IIXlprensa Ofl ......ll •.••.••. 1.888!

'..

--- eX•.Pos,tal, 37 -,-. Fone 3362- F,LO.RIANÓPOLIS I ass!:ntos florestais, consul·
Shefe do Serviço

-

de OTORI-
,

l_onsultas: Das 16 \...l'U 'em, HOSPITAllfl Caridade: _

.

�O do Hospital Ut F'lorianópollo dIante·d•. F 3420 _." (I;'.rovedol') ., 1.114 rj51jElt#Ír'#lr'#lr#l@réfêr#Jt#iêêr#Jêr#ir#lr#lr#lr#lêEt.e'·"AcôrdoFlorestal".·P')ssue a CLINICA os APARI., l;(esl en':la: one, _' . .' (Portaria) '.. 1.086 '_ "
.

�!��t��VIl?::1�rNg5��!� _�.;����;��B���ETT�" :i�s::7�:�,:: :(����.:: i� ::�:� -MI�I�����:�L��!���{TU�A

D'l/IIIa'l' -o' r-I· lConsultas - :r;�la' manhã IH M É D I C O.
_.

SJtude)' i.11i1 DELEGACIA FLORESTAL ":
<

HOSPITAL' '. 0r�topedia e··Traumatologia Mate-midaJ_e Douto-r Cat·
R ....;GID·N'''-L'' :'1 <' .:'" ,,"�' '.", ""

.

�

Á TARDE _:_. das 2' I&S 6 -

C
- IU.- r..n

_
>

�o CONSULTóRIO - Rua dOI' Ex-interno por 2 ãnos do Pavi- 108. oUJ!a • '.

"ACORDO" COM 0- ·ESTA·DO
..

·· D"'IlI. lhão
"

Fernandino Simonsen 'da CHAMADOS ua- arLH11V'� nO. 2 ..

N C·
.

S- GENTES'
.

_SA'N""__,'" 'C'A',TAR'INA'· :'_,'.:;_:
.

Rii':lD1!:NCIA - Fel!pe Se'; canta. asa de
.

ao Pau!o. .

-

Corl\o de' Bombeiroll. •••• '.11<' :I.
_

rilidt nO. 113 Tel. 2566._ � (ServIç.o do Prof. DOlU!ngos De .. ServIço Luz· (Raclama. '
..

' A V I S O
-

fine) -'- Est�giario do 'Centro '.le ·ções)' ,
; 1.404' 4 ..Delegacia Flor�stal -Rei'ion�l,Ortopedia. e 'Í'raumato\?gia e do Polic!a (Sl!la'Co�t!l86rioF r,;tl.0'�8� .,

_

.•
.

.' J

PrQnto Socorro. do Hospital das PoltcIa' (Gab. I'e.egad.C!-), �l..,,, St�9� nO senbd(l,de cmbIr, ao mà,lCImo pos�
-

. COMPANHIAS"DIt ..1 <'1·;$,- / '1' '}
-' ''''

d d b" d A f' d
.

Clini.cas de São _Paulo. TRANSPORTES. _; Jt�;.; .' ,.ve, as queIma as e �ri'u _a
..at�� mato, a2�. e Impe�

(Serviço do Prof. Godoy Moreira) TAC "Õ.:. ��::..""'" ·S.700- deI!, os "desastros6s efeItoS: economlCOS. e ecologIcos que
- Médico 4.0 Hóspital 'de Cari- lruzeiro do Sul .. � .. �:�;;'" .UiQO: «lcarretÁm tais ,práticas, torI!� ,público e. chama a ate:ü�ã�
dade de Florianópolis. �n!,ir •••••••••.•••••••• �. ,.}::' :ne' todos os proprietários de terias e laVlladores em i'�Def r 'd de cong"t ao arlg '

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

,

..

o mI a s

l'
.

em as � .• Lóidtr Aéreo ,
-

.. ; ·:U!l2: l'al'nara a exigência do cumpriinêrito'do Código Flores':'qUlrrdas - l'ara 1SIa Infantil _. Relol .

' •.177 ':
- "-' .

_

. .

O.steQmielite - Traumatismo - Scandi��;��":::':::::::: 2.300, '�alJDecr�-23.793 de 23-1-1934� .em todo o Estado.
Fraturas.' �OTflIS -

.

_ .'\: ..QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }fATO
Consultas: Pela manhã no HOM· Lux .:................. 1.021 -'Nenhum IOroprietário de terras ou lavrador poderápital de Caridade, das 16 às 17'6 Magestlc :... 2.176. '. � '

..••
30 horas no Consultório. Metropol -

••••••.•
'

•••• • • • 3.14!7 'J,;'roceder. quetmada ou derrubada de mato sem' solICItar,
L P t 1.321'

Consultório: Rua Victor Mei. C!ciqo:ea ::::::::::::�::: '-449 om' anteced-ência, a necessária li�ença da autoridade
relles n, 26. CentraI; _........... 2.694 florestal competente, conforme dispõe o Código Flo.res-

..
Residência: Av. Mauro Ramos Estrela .1.171 tal em seus artigos '22 e 23, respectivam�nte, estando ós

.- 166. - Tele. 2069. ldeal '.6611
f

. 't' I' d A _

' •

.

n ratores SUJeI os a pena I aU<t:s.

REFLORESTAMENTO .

Esta Repartição, pela rêde Ide viveiros florestais, em

cooperação, que' mantém no' Estado, dispõe de mudas e

lementes de espé!:ies florestais e de amamentação; para
,'ornecimento"aos agricultores em geral, interessados no

e�lores:ame?to. de suas :e�ras,' além �e prestar t?d�

I"':'Jrlentaçao. tecmca necessana. Lembra, amda, a posslbI- .

DRidade da obtenção de empréstimos para refiorestamento
_

•
no Banco do B-rasil, com juros de 7% e prazo de 15 an,?s.

.

Os interessados em assuntos florestais, Pilra a

I�)btenção de' maiores esclareci�eIltos e, requererem auto

rização de 'licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir�se -às Agências Florestais MUll,icipais ou'
diretamente a, es_ta Repartição, situada à rua Sautoll"
Dumollt nO. 6 em Flol'ianõpolis .

T�lefone: 2.470 -' Caixa _Postal, 896.

Endereço télegráfico: Agrisilva - Florianópólis.
3� O.

" ,"
.

Campanha de Educação
Florestal

"

" "

A imhúia em estado na

tivo', explorada- em Santa

Catarina, tem 200 a
- 400

"

anos. PGr êsse motivo, o
.

/ .

problema florestal relacio-

nado à imbúda, em noese

Estado, só poderá ser re�

solvido pela reserva patrí-
monial de ímbuiaís e corte

controlado com garantia de

regeneração natural. Torna j

se índíspensaval preservar-a
que ainda resta de imbúia
e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo de-sa espécie nas zo-

. '

••

esquina.e'A Soberana" Praça 15 de/.novembro
, l'",ua FeÚpe Schmidt

---nR. JÚLIO DOIN <'
,

.

VlllffiA
'

:&IJtDlCO ..

ESPECIALISTA .EM OLHOS
,OUVIDOS, NAR!� 'hl 3ARGAi'rrA

.

'fRATAMEN'CU E OPERAÇÕES
inf:r...VermelI{o.�=- "NAAÍJUzaçio -

UJt.r.l!.�SOní
'

(T�atamento '. de sinusite nll>

operação)
Anldo.retlnúsc"pia - Receita dI>
Oculol - Model'n(i "quipamento
de Oto.Rinolaringol.o�i,," '('RnIe�

no-Estado)
.

HorArio das 9 às lZ hora. e

das 16 às 18 horas. -

Consultório: - Rua Vitor Mei
reles 22 -'-: Fone 2676.
Res. _;_ Rua São Jorg� 20

F(lDe _ 24 21.

"-

p C _ � orce ítiiiiii

VENDE-SE

Cr$. 9JOO.O!O
É o vencimento de postalista. Há quase 3.000 vagas!

Ambus os sexos - 18 a 35 anos. 6 horas. de trabalho. Af
inscri�ões' e provas serão realizada·s em todos os Estados,
denho de 5 meses (Capitais e outrás Direts. Regs. dos
Corrpio's); Temos apostilas completas, todos os pQnto's
da "ORNES", regists.,. 15 profs., atualizadas - 9' apos"
tilas -'Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). P·eça pelo reemo

bols8 postal, assim: .DR. ANTôNIO MESTIERI DOMIN·
Gl)ES - Ruá- Barão de Paranapiacaba - 25 �. 60 -
sala '8 - São Paulo. As informações sobre ins_crições e

provas (data, documentação, etc.) acompanham as apos
tilas. Não ha necessidade de curso Ídnasial - Do
IAPETC (350,00) - do Bco Brasi,l (480,00)

-

Outros:
1"i_<iI! Afio.OO. "

o , lO . f R I E D M A N N
-._ E N S ,. N A

Matemáticas e FisicaUma
�

casa. de negócio
com secções de armazem

.1 Bar, por prêço de· ocasiao.
'lt Ci:istovão N U�) es Pires 21.
ES,qu. Rua IHoepké e R: Cons. Mafra

Ver' e tratar.à Rua, Cons.é

lh�iro Mafra, 139, esquina
O que define uma roupa bem feita é um comple

xo grande de fator�s. A escolha dos tecidos, opa.
drão, .o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

.

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

Sementes' '�ara �Iantjo Viagem, com· segurança
- e· rapi-dez �-

80 ROS CONFOnTAVEIS MICRO-OMIBUS 80

--, ·IIP1DO� -;SOL:BiISILIIBO.
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"A eAnc'i e' KlII&lDeoQoro :elqulna da
. g a e, Rua Te�entell.'8ll'Yeir3

Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saber como. é feito a

esc.olha -da �mente para plantar. A semente, tem, - antes de tudo, qUe ser

completa, perfeita, sem. defeitos, ,- limpa pura com os melhores condições
de germinação, como também de valor,germinativ9 bastante alto. Sem estas
�xig�ncia a semente não darâ ao lavrador a recompensa dOji'seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
cuidado na aqui�ição de semente pata plantio.:

-
.

G. A.
-

Carválhn - Ven,<le sempre as melhores' sementes.
'VAREJO MERCADO PORTA DO MEIO

\\

:A··TE' -N C A' O
.

.

Aceitamos encomendas de 'PLACAS ESMALTÀDAS
:�n1 �ôres; para diversos f,ius.

Etld:. DENTAL SANTA. APOLONIA
Florianópolis - Santa

Rua; Tirádentes.
-

·_C OMS A B Ã ,0.

Virgem ESlJecl'aJidad<e
da Cia •.'WEJZEL.INDUSIRIAl- JoioviUe·- (marca registrada)

- '}-'economiza-se ·tempo e dinheiro
\.�------------------------------�-----------

l A V A N -D O .

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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80'''iÀt.
atuais cO'nfr?n,tantes Pedro foí prÇtferLd� a seglJinte '

_.Alexandre Dias, ManO'elj sentença: - "Vistos, etc .. '.
Cirflo Marcos, Manoel Do- Julgo por sentença a .jus-.

'

.

mingos de Azevedo, Brâu- tificação procedida" nestes JUJZO DE, DffiEITQ DA' cíl e arts. 454. e .seguíntes
,HO' Samagaia, RO'.J�ãO' José' autos de Ação 'd� Usuca- I COMARCA DE .BIGUAÇU I do -CO'd. PrO'c. Civil. O ter
P�'eira, Dorvácío José ,Pa_ piãO' requerida por 'João I -

"

.
\ reno tem as, seguintes con

checo e Benvinda Rosa; ês- Guilherme -Mafra e José! Edital de dtação. com .o frontaçõss : limita-se pela
tes residentes em Brusque JO'ãO' Mafra, para que surta I ptazo, de triri�a-(3(}<)"'" dias' frente, a Oeste, com a Es>

O Doutor
"

Manoel Car- emTugar ignorado e aque- seus devidos e jurídicosj'
-'

-'

,

trada da ,Fazenda Velha,
-mona Ga llego, Juiz de Di- les residentes no local dos I efeitos. Citem-se, por 1llan- O Doutor Jaymor' Gui- onde mede 70 braças ; na
reíto da Comarca de, 'I'iju- imóveis, e ainda a éítação dado O'S confrontantes.. co- marães Collaço, Juiz de Di- linha de fundos, a Leste,
cas, do Estado de Santa Ca- dos Interessados incertos e .nhecidoa dos imóveis'; por' reíto da Comarca de 'Biguá- com igual largura,' em ter
tarina, na forma da lei, desconhecidos por editais' editais, com o prazo de, çu, Estado de Santa Catar ras. do requerents ; pelo la-
etc.

__ .. _,_
de trinta dias; do Sr. Di- 'trinta dias, O'S Interessados nina, n� forma da .lei, etc., do norte, com terras de Ma-

v( retor do Patrimônio da incertos; 'pessO"almente,.ô' noel Marcelino Martins,FAZ SABER a todos União e do Sr. Represen- Dr. Fepresentante do, M. Pú. FAZ' SABER aos que o o,fide mede 190 braças e
quantos o presente edital cante do Ministério Públi- blico; e: por precatória, a presente edital ,virém ou pelo lado Sul, com dit�s de
de citação de interessados co nesta Cidade; todos pa- ser expedida para o Juizo I dele conhecimento tiverem Orlando Cardoso e João
ausentes, incertos e desco- ra contestarem .a presente de Direito 'da IiI, Vara da I que, por parte ,de ANTO- Candido da Silva, medindo
nhecidos, virem ou dele co- ação dentro do prazo ,de, Comarca de F.Joriariópólis, I NIO PEREIRA DE FARIA, também 190

_
braças, for

nhecimento •

tiverem, que dez dias, de acôrdo com o

I
o Sr. Diretor,' do Serviço do I por intermédio de seu, .ad- mando uma área- aproxima.

por parte 'de' João Guilher... artigo 455 citado, - sendo, Patrimônio da União. Sem vogado Dr. Paulo Felipe, da de 64.372,00 m2. Nestas
me Ma,fra e José João Ma- afinal, _reconhecido o do- custas. ,P.R.I.. Tijucas, 8 lhe foi dirigida a, petição condições requer " 'a' V.
fra lhê foi dir-igida a peti- mínío dos su,plican�e� "" t de abril

'.
de -957. (as) �. do teor. segpin�e: .

Exmo. sr'�11 Ex�ia. se Proceda' .em dia,
ção do teor seguinte: - bre os referidos ímôveís.] Carmona Gallego _ JUIZ Dr. JUIZ de Direito da Co- .hora e lugar, designados,

· "Exmo, Snr. Dr. Juiz de cuja sentença _lhes servirá de 'Direito:" E 'para qu� marca de Bíguaçu. Diz, com ciência do Sr..Dr: PrO'
Dtreito da Comarca. JOÃO de título hábil para o re- chegue' ao conhecimento Antonio Pereira de Faria, motor Público, a' justifica-

· GUILHERME MAFRA E gistro respectivo. Protesta- dos interessados e ninguem I b�asi_leiro, ca�ado,
<

lavra- ção initio litis, com o' de
JOSÉ JOÃO MAFRA, bra- il!\ por :depoimento de possa alegar ignorância; dor, residente em Três Ria- poimen.to das testemunhas
sileiros, 'casad-ô{, lavrado- testemunhas e vistorias, se mandO'u expedir o presente éhos, 'nésta Comarca, .pOI abaixo arrO'ladas; f�itô o

,res, residentes no luga,r'1. necessar,lO. Dá-se á' p're- edital' que será afixado. na seu pru.curador abaixo 'as- que" julgue .... V.I· Excia. a
CentrO' do Moura, distrito I selhe o val?,r de Cr$ sede dêste Juizo, no lugar sinado; 'advogado inscrito justificação, mandando ci-

· de Canelinha, desta .comar- 3,000,00 para os efeitos le- do costume, e pO'r cópia, na O.A.B. Secç.ão dêste Es. tal' pessoa,lmente os citados
ca, querem mO'ver a ,'pre- gais. O solicitador qUI;) es-, publicado ,UMA VEZ' no tado sob o nO 479; residen- confrontant�, o Represen ...

.

sente ação de usucapÍão em ta assina tem sua resídêIi� Diário da Jpstiça e TRlllS -te em Florianópolis_! à rua tante do Ministério Público
que expõem e requerem a. da nêsta Cida,de, onde re� VEZES no jornal "O .Esta.. Urug;uai, 15, que, por si e e o Curador' de Ausen,
V. Excia. O' seguiriíe:, ,7 I �ebe citação. 'Fijucas; 30 de do'�, de 'Florianóp'olis., Dado seus antecessores, vem pos- ,tes, e p.or editais de trinta

� 0/ s�plic�ntes r"i.o :pos- março ,de 19,57. (as) Clau- e passadO' nesta �id�de de 'suindo h-Íí, lI\ais,; �d�' vinte dias o� hiteressados �nce!.seiros, ha mais de 25 anos, dio Caramurú . de 'Campos, Tijucas, aos oito dias do anO's, .mansa e paclflcamen- tos, dispensada a cltaçao
de dois -lotes ,de terras, si. - Assistente Judiciário.'" mês. de abril do ano de' mil te, _sem ,interrupção .nem i

do pomínio da União, em

,
tuados no lugar "Centrgo do Em dita petição foi exara- nO'vecentos e cincoenta e contestação, digo, nem opo ..

I
virtude _ de jurisprudênc�a,

Moura", distrito de' Cane- ,do o segUinte despacho: ,- sete. Eu, (a) Gercy d�s An- sição, com o "animus domi- " do S.T.F., par� contestarem
ltnha, desta Comarca, com "A.' á conclusão. �Tijucas; jos, Escrivão, o datilogra- ,ni", um t.erreno rural, sito a presente ação de u�oca
a seguinte discriminação: 5-4�1957� (as) M. Carmona fei, �cO'nferi e sublcJ;'éví. (a) em Três .Riachos, o�de re- pião,. n\) prazo de qez dias"
- 1'6 LOTE - Um terreno - Júiz de DirceitO'.'" Côn-' Manoel Carmon� Gallego - side, prO'prio para cultura fintl() o qual, seja declarado

"situadO' n� lugar· dentro do cl�sO's os autos foi exarado' Juiz.-de Direito. Está' con- e pastagens,. e, como não o dominio, do peticiO'nário.

Moina, distrito de Caneli- O' seguinte ,despacho: forme' o original afixado na possue titulos de' p-osse ê sôbré o.' a1ud-ido terreno;
L nha, desta Comfl-rca, - com "DesígnO' O' dia ,d� -hoje, às '5ede dêste Juizo, no lugar dO'mínio, quer, perante' V. expediu-dõ-se o con�equente

275 metros de 'frentes' e 10 hO'ras no local do� cos- do cO'stume, sobre o qual Excia., regularizar ,seus di-, maildado p-ara transcrição Marcos Manoel Cordeiro e Sohrinhos, penhorados1.100 dit�s de fundo&, __:_, tume pa�a' a justificação.. me rep'orto e dou fé. reitO's sôbre
.
o referidó da 'sentença ,no RegIstro de

,lgradecem a toq.as as pessO'as que lhes foram levar o
ou sejam" 302,500 metros L TIJucas, 6�4-1957. (as)

.
imÓvel, pela ação

-

de us-o- Imóveis.' Protesta-se por �;eu conforto pefa mo?te .de sua Idolatrada esposa e tia
quadrados fa:zendo frentes M. Carmona - Juiz de Di- nata su.pra. O Escrivão: c,ap'ião com bases nos ,-arti� todO' O' gênero de' proyas Maria de SO'usa CO'raeirO'.
em teúas' de 'P-..edro Ale- l'eito� Feita a Justificaçãol GercY'-dos Anjos. gos 550 e 552 ?o Có.digO' Ci-' admitidas em direitos, in- Outrossim: convida a 'to�os para a missa do- séti-'xáU-dre' Dias e Benvirrda '

cLusive. vistorias. a -depoi- n:-o dia, que mandam rezªr na Igreja de N. Senhora do
L Rosa, e fupdos em terras de

'8"
-

, '.D., I. TAI
'

1."_'.'
mento pessoal e de testemu- ?o:ú,Í'io as (7) sete horas da manhã, sábado dia 13 do�erdeiros de, Pedro Lau;..

�.
_ nha�. Dá-se a presente o, em'rente.renfino SO'ares;' extremaúdo valor çle Cr$ 2.100,00. Jun.. __'-.;-...� � _

, ao, norte em terras, de Ma- tando-'se escritura de reco-

I
·

t��i:�::�:::t:�!:��: ";; ��.
-

���.;�:
.

'p�,. '::���, �;'�. i:t!���!�:: It1�;���E:�it�l�t;M!��:�I:���,�� ii;�,.1:,.�Fd,!ed;�,���� A:ha-"!'!Poi 'a< do!!!.., !g. lo,é;L'OTE - OutrO' terreno si- Carneiro- da Cunha Luz, ou Opo�l(�,ao de a,19uem,' e, .

......,_ ,!UI.IO.' a,noe
.

ar,_-- cmen,tos, P. defer
.. imen,.to. �j_

-

t
-

d 2 .

'" ':::dvog'ado nesta Capital- 'e de sua ,exma. fsposa d. Heloi,tuadO' no lugar . C.e.nt,rO' ,do J u.iz de Direito da Coma·r.. com o ammo de don-o, por ms, operan.o, cas.a o,. guaçu, 7 de: Janeiro de
P M d ti ,za Schaefer José, com ,o nascimento de um rob1,1sto m�-,'lI/fo'ur·a,·d-.I'strito de Ca,neli:' ca de SãO' José, Estado de átos cO'nstantes ,de explora- '

. rdro enze, ln u.s .na, 1957. (Ass.)' Pau,lo Pelipe.�l.l.

d T d b I i�inp qu� recebeu o :Qome de Norton, ocorrido na Mater-nha, desta. Comarca, .com 24 Santa Catarina, na forma' ção agricO'la e pastagens casa o. o os rasl elros, Selada legalmente'., Rol de nidad:e ,dr. Carlos Correia.meti'Qs ,de 'frentes e· 924 di- da fei, etc. 'pará criação; ,tIl - Que; maiores ê domiciliados no testemunhas: JoãO" Candi. ,'. r .. , ,', ' .'

.
.

d ach per lugar RO'çado· da situação, .'

'

.. . Desejamos ao dlStllrto casal votos de per enes feh-tos de fundos, - ou se- assim sen o, se a -

" dO' da Sllva· e Vlrgllmo "d I
'

'jam 22.176 metros quadra- Faz -sabe'r aos que o pre- feitamente cO'nfiguradO', com do imóvel; cO'mpare�erão MendeS'. ,DESPACHO: A." CI. �: :s: • • • '. � ••• _ •••••••• _.

dos, 'fazendo
-

frentes em se'fite edital vire!ll, ou de1e !nO'dos O'S requisitos lega-is independentemente ,de' inti- Designo 'o ,dia 18 de janeiro, "

'" - - - - - - - - - ......_�Wi'S"M:"'ó- - _. - n - -

-,-
- - - n

terras de BráuHO' Samagaia conhecimento tiverem,' ex- e a seu fa'vor o usucapião ,maçãO'. SEN!ENÇA - YJs- dO' corrente ano, para a au- Para a córri<Í'a dê fundõ a realizar-se dia 14, já se

e fundos em terras de, Rol� pedido nos Autos ,de ,Ação extraordillário definido no tos, etc. Julgo por senten� diência de justificação pré-' dcham inscritos 3 candidatos.
,dão 'JO'sé Pereira; 'extre� de Usocapião, em que é ártigo 550 do Código Civil, ça, para que prodm;a seus via da posse. Cie'ntifique.ls.e Erico Linhares, montando Tubiailo;,
"'malldo aO' Norte e�' terras requerente G�EGORJO em: �ua nova redação; IV juridicO's e Ilegais ·\efeitos, o -dr. Promot,or Publico.' Walter Livramento, montando MiÍnosô;
de DO'rvácio JO's·é Pacheco PHILIPPJ" por seu pr�cu- - Que, pretend,endo. legiti- a. justificação . de fls. Ci- Sigo 9-1-57. (Ass.) J. CO'l- M-auro Spezim, montan'dO' Bingo.
e ao Sul em ditas do re- 'rador 'Dr. PAULO' FELIPE;- niar�a sua situação de fdtO', tem-se, por mandado, os- laço, Juiz de Direito. SEN- Chamamos a atenção ,de todos os cavaleiros nara

'. querente J6ã.o'. Gu.Í'lherme fO'i dirigida a 'petição do O' suplicante, na forma dos confrontantes conneddos do TENÇA: Vistos, etc� Ho- que se inscrevàm �esta -eOl'rida cooperando dêste modo
Mafra. � II - O' primeiro teô'r seg1:linte: -

- rETI- arts. 454 risque' e 456 do imóvel e o Dr. Promotor '�ol��.o" �or, 'sentença, PI para que' se crie ,na Capital, um ambiente' favorável a

lote era unia posse de ter- çÃO - Exnio. Sr. Dr. (Juiz Cód. -Proc. Civil, requer:a Público; por editais com JustIflcaçao de fls. em que todos os que gO'stam da nO'bre arte de. montar.
.

,
"'as a-bandO'nada por seu, an- de DiréitO' de São Jo'Sé. ,Por V. Excia. a designação de pràzo de tr-inta dias, qu� é requer,ente Antonio pe-! . InscriçãO' no Quartel da ,Policia Militar, cO'm o Calii-
tigo �'oprietário Lauren- seu advO'ga,do infra-assipa- dia, hora e lugar, para que, serão publicadO's uma vez reira de Faria, par-a que 'tãO' Carlos Hugo de Souza, Telefône -S889� '.'

_

,

tino Jàaquim Soares e, fa- de, 'vem GREGóRIO PHI- com as testemunhas abaixo ,no '-'Diár,io da Justiça" e

lecido êste, --os suplica:p.tes LIPPI, brasileiro próp!,ie� arrolad,as, ,se proceda a. três vezes 'em, um dos jor
passaram a: oeupá-la, onde tário, casado, domiciliado justificaçãO' do alegado, 4nais da Capital do �'stado

fizeram um cafezal, bana- em Praia Comprida, no Dis-' após a: qual 'devE!t-ão ser e, por, precatoria a ser ,ex�

nal, e cO'ntinuam cultivando trito séde dêste Município, pessQalmente' -citados os pedida para ,o .Juizo de Di

outra/ plantas, O segundo, expôr e requerer a V. atuai's confrontantes e in- reito da 18, Vara da 'Coma,r-
.

-lote foi compradO', p,elos su- Excia-: o seguinte: I - Que mull)eres, 'se' casados .. fo- ca de, Florianópolis, o Dr.

plicante, de Ana Rosa de há mais d.e vinte anos pos- teressados certos, e suas trimonio da Uniªo.' Custas
Jesús, há mãis de 25 anos, sui, por ocupação, uma rem; bem' como õ órgão do Delegado do Ser:yiço do J>a
onde tambem plantaram al- gíeba de teáa's no :lugar Ministério Público e, ainda, afinal. P.R.!;- São ,José,
glins pés de café e outras denominadO' ROÇADO, nes� editalmente, com o pfazo 1773/57. (Ass.) Eduardo

·plantas. Assim vêm os su- te ,distrito, com �área a:rro- ,4e 30 dias, os interessados -Pedro Carneiro da' Cunha
, plicantes, exercendo há mais ximada de 270.00 rtl2 ou/se- incertos ,e desconhecidos, e Luz - Juiz de, Di.re,ito. E,
de vinte e cinco anos, a pos- jam 27 heçtares, com for- o Dominig· da União, a para' que chegue--ao eonhe
se dos ,referidos imóveis, pa- mato de um políg.ono ir� quem, igualmente, por de- cimento' de tO'dos os inte

cifica, ininterrupta e conti.. regular (vide croquis àne- ,terminação de V. Excia. '00 ressados e ninguem possa

nuamente com ânimos de do- xo), com estas confronta- dará ciência desta, ação, ignorar, mando expêdir (>

nos,. -_ UI __ Em vista do ex- ções: p'ela frente;·a léste; afim de que, .dentro di> pra- presente edital,' que será
,

PdM
.

e numa z legal a co t r da CI'ta afl'xad'o nó lugar de costu-posto quere�, os suplican- com e 1'0 e1'1Z , 0"",' na, -

es, regularizar,a sua posse e'xtenção de 139 Ms.; dai, ção,e sob pena de reve1ia, me, e pO'r cópia publica,40
sobre os referidos imóveis, em direção aos fundos até lapr--esentem, querendo, a -pela impre:nsa. Dado é pa�
,de conformidade cO'm o dis- um marco medinâo 150 Ms., conte-staçãq que tiverem.; sado nesta �cidade de SãQ

po�to na Lei Federal 2.437, e dd marco em di,reção ,ao V - Que, não sendo eon- José, aos vinte dias do mês

de 7 de març'O' de 1955 que norte, numa extensão de testada a ação, deve ser' de maTço d� mil nov,ecen
- modificou o artigo· 550 do� 324 Ms., cpnfrontando com desde logo reconhecido e tos e cincoenta e séte. Eu,

CódIgo Civil; e para o· dito Francisco Fernandes ou decl'arado, por sentença, o Arnoldo SO'uza Escrivão a

fiÍn requere� .a designação quem de direito; do lado dO'minio' do AutOr. sôbre as fiz datilografar e subscre-
,

. .

Alf dA' terras descritas. 'Dá-se àd,o dia e h.o�a para a J_I!�t�- lort�, com ' re o mO�lm,
causa o valor ,de' cI'ne'o' . mi" d ti P dflCação eXigida pelo-,al1tJgo DO'mmgos Hermes, Amaro , voo (A\Ss.) E uar' o e ro

455 do Código de
� Pro�'s$o Adriano e ,quem de direito, cruzeiros, para ·efeito de Carnei�o da Cunha Luz -

Civil, na qqal deverão < S'er até os fun.dos', numa :ex- ,Taxa �Judiciária. ,Protesta.. J�iz de 'Direito;- Confére
01tvidas as testemunhas tensão de 562 ms.; aos fun- se por todo o gênero de pro. com o original. Eu, Amoldo
Albe�o Orsi e JO'Sé Soares, dos, com' Manoel José Pe-, vas admissiveis inclusivli! Sotiza, Escrivão a.iiz dati-
lavr>adores residentes.' e

.

reira onde méde 485 Ms. ,depoimento pessoal rdos in. lO'grafar e s.ubescrevo.
domiciliad�s no locàl dos mais'ou menos; é pelo lado teressados. Nêste -têrmos,
imóveIS as ,quais compare� Sul com ter.ras do reque- R. e A. esta, com os docu-

, '! II

I P Df'cerão' indepef!.dêntemente rente, onde méde 720 me- mentos :untos., . e erl-

citação., Requer�rii mais tros mais ou menos; II - m�m�o. Sao Jos'e, 27. de ie- da Cunha Luz -:- Juiz de

que, depois 'tia justificação, Que a pósse dêsse terreno i vere-Iro de 1�57. (Ass.)
. .

seja feita. a citação dos tem sido exercidá, desde_ o I'P. P. Paulo Feh-pe - Inscr. Duelto.

. ,.-iiilItIl !
Edital de citação, ���
prazo de, trinta dias, de in
teressados ausentes, incer-

tos e deséonhecidos.

JUIZO DE DIREITO DA
,COMARCA DE TIJUCAS•

capiendo, e por edital; na éonfinantes do imóvel' uSO'
fórma do art. 455, parâgra- surta seus' j�ridicos ele ..

..

Io lOdo Codigo de Preces- gais efeitos. Citem-se, pes
so civil, os; interessados soalmente, por mandado, o

incertos, para todos, que- dr. -Promotor Público e os

rendo, ccntestarem ° p-edi- guaçu, 19 de março dê
do no prazo de lei. Custas 1957. (Ass.)" Paulo Felipe.
afinal. P.R.I. Biguaçu 18 Selada legalmente. DESPA
de março de 1957. (Ass.)· CHO: J;, Como' requer. Bi
Jaymor Guimarães Collaço, guaçu, '20-3-57. (Ass.) J.
Ju iz de Direito, PETIÇÃO: Collaço, Juiz de 'Direito. E
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di. para chegar ao conhecimen,
reito

.

de Biguaçu. Diz An- to dos interessados passa o

tonio Pereira de Feria, nos presente edital com o prazo
autos da. ação de usocapião de trjnta dias, que será pu
nO 699, por seu procurador, blicado e afixado na forma

que, não tcado ainda sido da lei. Dado e passado nes

contestada a ação, .nem pú- t� Cidade de Bíguaçu, . aos

blicados O'S editais, e, co- vinte e dois dias do mês de

mo, por um lamentavel março do ano .de 'mil nove

equívoco, da petição íni- centos e cinquenta e sête,
cial consta que o terreno Eu, (Ass.) Orlando Romão

usooapiendo está' situado de Faria, Escrivão, a fiz
'em Três Riachos (onde re� datilografar e subscrevi.
side o suplicante) ao invés Biguaçu, 22 de março de
de Fazenda, neste Munici- 1957.
pio de. Biguaçu, vem requé- (Ass.) Jaymor Guima';.
reI' 'a V. Excia. se digne rães CoUaço - Juiz de Di
mandar publicar em edital l'eitO'.
a pr�sente retificação,
prpsseguindo-se nos ulterio., Confére com o original
re_s termos processuais, até. afix�o no logai' de costu
finàl· sentença. Nestes- ter- me. O Escrivão: brlando
mos, ,pede deferimento. Bi- Romão de Faria.

,�,tAI'

Vj,
�I
D. Arnaldo Valério de Assis, cO'munica aos seus

AmigO's e cliêntes a transferênda de,sua residencia para
à Avenida' Rio Branco! 187.

-,
'

"..

.'�v 1,8 O

,MISSA DE 70. UJA

-
. �,,.

PRO·GR'AMA DO" MES'
\

Sábado - Dia - 20
r"

.
'

Grandioso Baile Cal'navalesco
no 'Dep. Balneá,!io";' com iniéic
às 24 horas.

,

,
I

I
·1
í

"

A.L E L U .I A

Eduardo Pedró Carneiro

1

i
J'

I

Venda de' mesas .à partir
do dia 10, na' Secretaria ,do

Clube, ao preço, de Cr$ 100,00.
ONIBUS G�A:'TIS

,

'Os convites serão �xpedidos no dJa 20, no ho
rário ,das 14 às 17 horas, aO' preço de Cr$ 50,00.'

'/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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chefe !las operações de salvamen

to da ONU. Logo depois se anun-

ciou que o petroleiro Belga EIi

zabeth. Liderou-o comboio de

seis navios, que com�çou a tra

vesslã do canal. Fontes bem Jn
formadas disseram que estã; ua-
�allzadas as negociações entre 1)6

Estados Unidos- e o Egito sobre o

futuro da importante via de co-

municação.
CIDADE DO MÉXICO, 9 (UP) -

à ESTADO
UIIIIIIIIIIIU'JllIIIIII

o mais antigo diário
Santa Catarina.

Leia e' Assine

JUSCELINO PRESIDE NO CATE TE IMPORTANTE REUNIÃO
OBJETIVOS CENTRAI-S DO

\ gãos
do govêrno no contrôle do Cuidou ainda o plano da prio-RIO, 9- (V A) - Para debater

d
o Plano Nacional de Alimehta- PLANO

_ mercado de gêneros alirrienticios, ridade dos transportes e e uma

ção, elaborado pelo Conselho Co- O' Secretário do Conselho Co- dotando a COFAP dos recuru.os política de estímulo à produção_.
ordenador .d o Abastecimento, r-a- ordenador

.

expôs os objetivos indispensáveis, para que possam Finalmente, considera o Plano

centemente aprovado pelo chefe centrais do Plano, que compre- influir decisivamente na sua
- re- que a prática da compra de ter

do govêrn.o, houve, no Catete, endem a d lnamí aaçã o, ao max i- gularização sempre que isto se ra com fins especulativos cons

urna reunião presidida pelo presi- mo, das atuais disponibilidades torne necessário . titui -hoje uma praga Impossível
dente Juscelino Kubitschek. de armazenagem e de transporte Com êste objetivo a COFAP de deter sem uma reforma agra-

Participaram da reunião as au- do pais e a efetivação imedlata. contará permanentemente com o ria. Esta se torna necessária pa

to ridades
-

encarregadas de ado- nêstes setores, de um programa I minimo de
_ disponibilidade de gê ra aumentar a produtividade ru

tar, no
-

ambito de suas ativida- de ampliação em ponto3 vitais

1-
neros tanto nas fontes

-

de produ- ral que é a mola pr'incipal de

des administrativas, as providên- para o abastecimento, de 11H·do dução corno nos centros de con- qualquer' programa de desenvolvi

cias preconizadas nos referidos a permitir o: fluxo constante e. sumo constituindo • estoques de mento agrícola e, sobretudo, para
doéumentos, capazes de melhorar adequado de gêneros dos centros I

reesrva e o SAPS como uma orxa expandir o mercado interno, sem

substancialmente as condições ,je' produtores para os de CQIl3U'"o. nização distribuidora capaz de o qual
-

ii própria indústría na-

abastecimento de gênel:os a:1i-1 Salienta o Plano a necessidade melhorar' o abastecimento das cional : entrará em colapso.
mentícios em nosso país.

- I da atuação mais efeti,í' dos 01'- classes menos favorecidas.
' ...()....o o_o_o o�(j---o....().-.o.... Prevê também o plano. a im- ........�......- •••- ...........-.....

AUTOMÓVEIS PARA OS MÉDICOS �torsta�!� :eetQ::;le:��e h�H::;:;:
SÃO PAULO, 9 (Ur) O presidente do

Sindicato dos Médicos de Sâo Paulo, dr. José
Francisco Soares de Araujo, telegrafou ao pre
sidente da República, reivindicando para-os
médicos as mesmas facilidades na importação
de automóveis aos parlamentares concedidos

pelo Congresso.
zer ao mundo".

O sonho, em _ caso pensado,
E'- o querer do adormecido.

Por isso, o Vice, acordado,
Sonha seu sonho fingido!

Enquanto corre a folhinha

Para o meio do quinquenio,
-Ao Lacerda faz festinha,
Chamando-Ihe até de gênio!

c.

Reuniu�se O

(Q"gresso
sez de gênerõs..
Na elaboração houve a preocu

pação de estimar precisamente - o

montante dos financiamentos ne-'
cessários à execução' de provi- I RIO, 9 (UP) - ° Congreaso

dências efetivas nela sugeridas Nacional reuniu-se mais uma vez

para um dos gêneros alímentící- em sessão conjunta, ontem as

os' ou setores da produção. En- 'nove horas da noite, para ;uJga�
tre os gêneros eonstderados de um veto presiden�ia1. Este f"j

primeira necessidade no Plano aposto 'ao projeto de hi_que ln a

figuram laticínios, carne, pesca- inove os militares Ineapacitados
do e cereais. I para o serviço ativo, ,j

Mas, acabando-se 'julho,
Do ano que já vem vindo,
Sem fazer multo barulho,
Yai querer palácio lindo!

-I'

E� bem fino '! Herfberto]
Age_ sempre de mansinho!

Faz que dorme, mas desperto,
Vlye a -sonhar com anjinho ...
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