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Florian'\Jloli�, Qllinb·fcil'�, 11 do Ahril de 19:'7

Transcorre hoje, a data
natalícia do nosso prezado "IMO: "O Tempo e o Ven-
�onterrârieo sr. dr.

'

Victor
co"! \

-lima, alto funcionário do

.vIinistério Público.' desta

,Soneto·
Ermano Varaschin '

Faz tuas tranças negras, -teus 'cabelos

Quero venham êles roçar à minha face,
Enrola-me, aos pretos fios desses novelos','
P'ra ,sentir a caricia dêsse enlace;

Dá-me tuas mãos ... que sejam elos

prendendo as minhas, permita que eu te abrace

Apertando-te· inteirinha em meus desvelos,
Consente amor que à. ternura te entrelace.

Fita teus olhos grandes nos meus olhos,
Escuta BEM... Falarei coisas de amor

Tão queridas, quais ninguém pensou dizer.
11&iliaJ8li!mi...i;t� "

'

,

IjISl�R�ai�ll�j�,,:��. _

", '
I

Na douçura dos gestos puros os abrolhos,'
de 'minha alma triste récua ... e no calor
D'um beijo, teu, que a mim amas faz-me crer.

,

�........�.-�---..-.-�..

ANIVERSARIOS

genharla moderna.
ás 5 e 8,30hs. Limitemo-nos um único

.FERNANDO BALERONI --

exemplo: o dos geólogos. O
-

(Cont, na pág. l1.a)

!�:�Bd���g;::::,�!-
cen-

iãõiãiiii"seu"õrãõ"ç.ãO SOBRADO ,,]
O filme Nacional que imo C', Onlr811�'O t:,P're'le,llllo' De...

primíu maior valor literário.
_

ao livro de E'RICO VERIS·
(Cont .. da 12.& pág.), pretende aplicar em Santo

han, alemão, desquitado, in- Amaro dispõe qUe os avi
dustrial, todos residentes no sos serão expedidos em da
distrito. de Anitápolis, des- ta' nunca posterior a outu
ta Comarca, e Afonso As,- bro (vide art. 11, § único
sing, Floriano Meier, Miguel do. decreto estadual n.? 177,'
Weber, residentes em Que- de 29 de setembro de 1938
_;aba e João-Kloppel, .residen

- que é a legislação vigen
te em' Santó Amaro da Im- te em Palhoça em matéria
peratriz, todos c.,m�rcian- 'de Imposto de Indústria é
tes, brasileiros," casados, Profissões).
vêm requerer a V. Excia., 8. Os requerentes, apesar 0.....0.....0.-..04 . .-.0.-.0_0....

O filme da A,LEGRIA, do )01' seus a:dvogados que esta de lançados não têm podido .

AINDA O CASO DO QUADRO DE 'VITOR MEIRE·Nésta data, vê transcor- 2)AMOR, da NOSTALGIA e ass�nam (does, no.s 1 e 'recolher o imposto qUe se .ES Sôbre o quadro de Vitor Meireles; de que nos GCU-
er mais um natalício. a ga-

,:Ia RECORDAÇÃO! na fôrma do § 24 do art. .íhes quer cobrar, sob a ale- ámos em crônica anterior, mostrando Q erro de se trocar
.arrte menina Elizabeth Luz 141, da Constituição. Fede- gação de que estão em mora: ma rua desta Capital por outra do antigo Rio de Janet
C. Andrade, f llha do. sr. Recorde a aurora de sua ral e lei n.? _1533, de 31 de com a Prefeitura de Santo' 0, quadro que figura no Museu de Belas' Artes na Capí- __

.ralrntro C. de Andrade e /ida," assistmdo : deiembro de i951, mandado Amaro da Imperatriz, vist<ro rr� da República, recebemos a seguinte carta, assinada
Vê trah�correr na da'ta 1e sua exma. espüsa d, ONDE A VIDA COMEÇA de segurança cüntra o Pre� _como a está não recolherem JC\l' Lúcio d'Avila, que acreditamos seja um pseudonimo.

d'" hOJ'e, o seu natall' c, io a com feito. Provisório l4e Santo. o valor do imposto de Indú� Como se sab'e, o livrQ qUe publicou a, fotografia do" �gla.ntina S. C. Andrade. ,,'.

CHRIS"'IN'E- .C.A-RR:,�"Rv :A:mal:o da ImperatrIZ.
.

tria. e Pi"ofissões, ,referente �'eferido quadro do pintor e mestrle catarinens'e, está ex-exma. sra. d. Odete J:-Tativi- A ap.iversariante qUe- já .1. 'e. c.

F t t pe,
, A T'

,

' h ' ,u� amen am_ os, 1m -

ao' 2.0 semestre do ano. de ]losto na Illontra da Livraria "Lider", á rua Tenente Sil-dade, da Cüsta, viúva do
pcs.su� um vasto círcul� de

- NA MARIA S�NtRI. tr�nte o. �eu direito no se- 1956. "eira.
saudoso. sr.' Cüriguasí Aus- .llnlgumhas, as recebera na Ouça �,famüso �alao . DE

I gumte.: ,9. Sentem-se, porisso, os Eis a carfa, na integra;- Jornalista Osvaldo Me-
triclianü da Costa. ['esidência de seus genito- LICADO de Waldir de Aze- I - O fato peticioná-rios intranquilüs e, I(). Redação' d'O ESTADO". Aguçado pela cUfl'Íosidade

-A distinta aniversariante, res para uma fe-;tinha, ná vedo! I çf, I �' 1. Os petic.i�n,á�ios res�.. no sentido�d'e delucidar a. fUI ter á Lh:raria Lider, para verificar, o engano por
N P ." N t'

.

"1
dem e tem� domiCIlIo nQs dls oceA apont"'do e ef I t d d dpessô,a ml,lito relacionada I

-

t d
' o rogIama o IClali contrüvércia, apelam para.a" ,

w r ere 1 e a um os qua ros o nossoI.;ua seraü

ap,resen'a
as va_, d S N- tI"l'tos,de A'nl'ta'poll's, Queça-) d V' M' I 1

.

,
'

d f" d a emana - ae ,via' judicial, para o fim de xr�n e, !tor elre es. Rea mente, está na cara, como,
'las mesas

.

e' müs üces,
_

/' ba e Santo. Amaro, perten- obterem mandado. de segu- ;;e diz/vulgarmente. E está' mesmo, porque não ha neces'-
: guaranás. ,�reçüs:-:- Cr$ 12,0.0 - 6,00 centes ao. Municipio de Pa-

rança que:- �idade de S€fl' velho. p,�ra qne se verifique o engano. Tu-
,[lo colega de imprensa Ten. ,O ESTADO' ap're�enta a Censura: - até 14 ,anos Ihoca até o adVento da lei

9.1- os' isente do pa- cio está claro. Cümo poderia ter acontecido o en.gano?
Ándre.Jinü N. da Cüsbli; :1lli\'el'sariant� e aüs seus n,o '253, de 29-8-1956 (Diá- gafuento do jmpos- Estará ''me�mo figurando ,na,ql�ela g:ale:ria. o l'eferido

Nesta üportunidade mui� lignos genitôres votüs ge' rio _!ia Assembléia Legisla- to. de indústria e trabalho assinalanrlo uma rua do Rio, quando E' verda�
hs serão as hümenagens (eEcidades.

tiva de '9-10-56) que preten- ; profissão e de qua1- oe, trata-se da nossa João Pinto, guardando ainda, em

deu Cf'iar o município de
I quer outro. tributo nossos dias todas as caraterist.icas com que a engenha·ás 8hs. Santo Ama�'o da Imperatriz, '

à Prefeitura de San I:ia dos aç.orianos a amoldou aos velhos e até defeitu-
Mithares' de Garotas Alu- nele integrando os direitos> I to Arríaro da ,I,m'pe- osos alinhamentos? Meu velho tio, que comigo tambemmenino' Tvan Brasil, 't'cinantes! em qUe exercI am as suas ratriz, por não ter foi �Rfl' uma ,olhaoa, teve esta expressão:- ';'Rua do<'ilho do sr.' Sebastião. Bra-
Um turbilhão. de garga- atividades de cümerciantes esta, como se de- mo de Janeiro, nada. E' a' João Pinto cüm pouca diferêrr.

..lil e de Ilua eexma. sra. d.
lhadas! e industriais. monstrará, legisla- ça, mas, é �la sim". '.

"

Vva. dr. TOLENTINO _DE ,-,J' ürméli'a �rasil J 2. A lei mencionada é in-
'ção tributária ap-li- Você apelou para à dóuta Casa que é o Instituto Histó-

ç,.)
, A ILHA DAS MUL�ERES constituciol1al e contra a cável' riCo. e .Geügráfico de Santa Cátarina. Será mesmo quecom' mesma existe repre�entáção 9.2 _ ca�o assim'

_

não j () Instituto vai agir? '"

TIN T�N - LILIA 'DEL pendente de julgamento no .

entenda ainda se l Olha que já sJ passop largo tempo desde que o li ..

VALLE Supremo Tribunal Federal. lhes as;egura o pa�
'TO foi publicado"...

,

No
/

Prügrama _ Filme Não vem a pêlo discuti-la gamento _das pres-
'-. Aí ficam a carta e a pergunta final.

Jornal _ Nac. aquí, que' outrüs são Ós mo-
tações tributárias à Penso que o Instituto não se negará_a dizer al�uma

sra; Alice' Carpes As- tivos da impetração. '

Prefeitura de San- coisa a respeito, por interméd,io de um de seu membros.resa Ramos ,da 'Silva Car- Preços:- Cr$ 10,0.0. - 5,00 l'd d d '

f,\iS 3. Na qua I 'a 'e' e comer- to Amaro, no ano Vamos, esperar.
valho., espôsa do saudoso

sra. Andl'eza Gonçal-
Censura:- até 14 anos ciantes e industriais, os pe- 'de 1957, sem que se

'O CASO DAS BICICLETAS As primeiras providên-
,sr. dr. Tülentinü de Carva-

les da Sirva ticionários estavam ip.scri.. lhes obrigue ao. de- eias prometidas pela, Inspetoria desse setor no que lhe
, lhüt

II ,;)� i, �
tos para o pagamento do im- sembolso de impos- dill respejto, começaram. a ser tomadas. Outras, enh�e.... ' ,

- sta., Irine Cristüvão

._.' i_: ...

'

,!
._

• ,., • \

" t d I d' t' P f's
-

, t dDama de méritos invul-'
.. __;..

pos o e n us rIa e 1'0 1 •

to que, no devido .an o, es�eramos. que seJa.m anexa as, ,pRfl'a que o pro-

gares, dotada de um cora-
Je Oliveira sões, na Prefeitura de Pa� I tempo e 'na fórma I

blema seja resolv!do a contento de todos. Esple'ramos tam·
- sta. Maria ,de Lourdes ás 8hs. lhoça. da lei, �agaram à, hem, que nOSSa condição é de quem se- lüuva no, yerboçf,o boníssimo., sempre pron_

Ferrari - '4. Pontualmente, na fQr.. Prefeitu:ra <te Pa: esperar... '
.

to a amenizar aüs neces- A vida dum perigüsü � im_ ma da legislação. vigente em lhoça.'
"

• BIBL,IOTECA DA CAPITAL O Embarxador Edmun,,- sta. Dalila Luz
sitados, a ilustre dama piedável bandoleiro! Palhoça, satisfizeram os· II _ O dl'rel'to . ,do dn Luz Pinto, que se encontra m�ttando' saudades-". sra. Ceci Gonçalves" ,

possue um vastíssimo cír- ZACHARY SCOTT - CA- 'seus compromissos âe ordem 'A) Uma preliminar �m nossa terra, é aquela mesma figura brilhante, cheia
'i

culü de amizades na socie-
Püvoás

fl'lha'
ROLE MATHEWS - DICK fiscal, tal cümo demonstram 10. O MuniCípiO de Santo de s�mpati.a, querido por todo.s os seus cüriterraneüs,. que.

da�e local, que a.dmira as
- menina Lenir, FORAN _ em � os' documentos, juntos '(docs. Amaro. da Imperatriz foÍ f'ontmuam como sempre o iflzefl'am, rendendo um 'culto

virtucPes' da jü sr. Jürge Tonera 'EPOPEIA SANGRENTA
- n.o.s 3 a 9), quanto ao .ano criado pela lei n.o· 253 de de admiração a sUai figura marcante de homem que hon·tl,preciáveis .:_ sra. Maria íNicolich

'

I de 1956. .
.

29-8-56 já mencionad�. A ra.a geração barriga verde e porque não., o Brasil tam-
distinta .aniversariante. No Programa - Reporter 5. Estão; assim, os reque- vigênci'a. da lei está condi- bem, qUe tanto lhe\deve-�aças � atuação�brilhantissima

As muitas hümena�ens ENFERMA
da Tela - Nac. :- 'rentes quites com as' suas cio:nada à sua publicação., ';m tüdo� os se�o�es da nda nac�onal. .

,

que receberá ,:iiésta data, Em 'quarto. reservado do Preços:- 13,00 - 6,00 -

I
obrigações. o que ücorreu no. Diário. da .

AqUI ,em vIsIta aos seus amIgos e parentes, vem ele
às de O/ESTA'DO. Censura:- até 14 anos

'

6. O Prefeito Provisório Assembléia de 9 de outu: "endo alvo de significativas homena.gens de simpatia eH ')spital de Caridade desta d S t A dI' t' .

e an o maro a mp�ra- brQ de 1956. A instala.ção ti; lma, a que nos assocIamos com grande praz6il'. >..,

triz; pelo Serviço' de Fisca- válida de Santo Amaro co- Pai'� marcar a sua estada e,ntre séus 'conterrâneos,
.Jização e Lan'çamento, emi- t no municipiü somente_ �e a�ab� o ilustre catarjnense de presentear à Bibliotéca
tiu" contra os impetrantes püderia dar em data poste- r:ub!lc� do Estado c?m um exeA�plar de h.{XUOS� eva
avisos -de hl,nçamento para o rior a 9 de outubro. 'E' pú- hosl'Sslma obra do pmtor, francCSL Jean nebret, mtula.
pagamento ,do Imposto de blico e notório que o muni- d!._"Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. E, aliás, uma
Indústria e Profissõ�s, no cípio de San.to Amaro foi fciição daquele precioso t'ra'balho,' ilustrado ainda com
exercício de 19,57, à Prefei- instalado. em' setembro' de aqualrelas p,intàqas no Rio e das quais ficaram, inéditas as
tura de Santo Amaro, con- rpaneira ilega�, visto, ;�mó q�e Castro Ma:ya mandou imprimir. Figuram entre os
forme démonstram 9S düeu.. a lei n.O 1504, dê 29-8-56 flagrantes dos costumes da epoca bem, como reproduções
mentos inclusos (�ocs. n.s (D. Oficial de 6-9-56) que

de pa.isag�s, b11aSi1lieiras, algum_as vistas panorâmicas
10 a 16). , p,rimeiro o criará foi pio- d,e nosso Es,tado, como de �. Francisco do Sul, da nossa

7. Estes avisos sãQ data- mulgada com ofensa ao' art. Capit�l (quando Destewro) e da Laguna.
dos de 7 e, 9 e 16 de',janei- 22 X da Constitúição Es- Com semelhante e valiosa oferta feita pelo ilustre
1'0 -de 1957' (vide documen- t·adual.

'

EmbaÍlXador cj)ntelTâneo, fica a nossa BibUotéca enri-
tos), quando a legislação

.

fluecida, de mais uma inegavel preciosidad�, entre tan-
vigente na Palhpça e que se (CONTINUA) tas õutras que já possue.

'�grangeou na sociedade 10-

,caI:
O ESTADO apresenta te-JOR. GUSTAVO NEVES

.,IENINA ELIZABETH C.
ANDRADE

'l'ranscorreu,
.

na data de

ontem, o anlversárto �i'ta
lício do nosso prezád.� 'a:�i-

.ic itações ,respeitosainen-
'te.' .

,

,', ; It8!IJ
D.R. VICTOR LIMA

go e conterrâneo, sr. jorna
lista Gustavo.' Neves, bri-

lhante pena da imprensa
-

barriga-verde.
.s

Professor ernéríto," goza

distinto aniversariante de Capital.
As muitas homenagens,

.s felicitações de O ESTA:
DO.

"o

vasto círculo de amizades,
do qual, foi ontem, alvo de

'manifestàções de :regozijo,
Os de o._ESTADO, com

involuntário .atrazo formú

Iam' votos de felicidades.

Vva. CORIGUASf A.

ÇOSTA

nos meios sociais de nossa

Capital, é genitüra do nüs-

que receberá a aniversa

riante, às quais üS de O. ES:
TADO respeitüsamente se

f?AZEM ANOS HOJE:

associam.

CARVALHO
- sr. Zenün Bonass1s
- �r.' Antüniü Lopes Fa·

Na data de hoje vê, trans-
das

sr, Miguel de Souza
cürrer a do. seu aniversá

rio. natalício a sra. �:l.- Te- Reis

SRA. DR. ARNO HOES-
já tendo sido. submetida a

Capital acha-se internada,

_IY>;�,;;..,;.;.-;.t-!ii:"_ ci�f:?I, • L" L� ... s
.

' _

f�Orm8ção de Engenheiros F I" h
.

ii '.
Intensificou-se nos, últi- número ,dêsses prof isaio- peG r an· · 1:\

-m.QS anos, o processo de in-. riais, saídos na sua quase
�

�
ingressou, com passo firme totalidade da Escola de Mi
dustrtalízação do. Brasil, que

nas de Ouro. Prêto, é extre
na fase' de implantação de

, mamente reduztdo, cümpa-Indústrias de base, tanto. no

setor de matérias primas fado. à extensão territorial

como. no. de equipamento. ilü país e as imensas, pOS--
Esse progresso, no entan- sibilidades do seu subsülo:

co, ez.tá BüO séria ameaça No setor da geologia do
em virtude da deficiência e petróleo os especíal istas
escassez dos nossos 'quadros' brasileiros não passam de
técnicos. As escolas de en- dgumas dezenas.

(lHE SAO JOSE
\

'ás 3 e 8hs.
- Das páginas vibrantes

do livro de E'RICO VERIS·
SIMO - "O Tempo e o Ven

to", sllr�e uma das maiores

realizações do cinema Bra
sileiro! genharfa, são. poucas; Iimi-' Destarte para o desenvol-
O S O B, R A D O éom tada sua capacidade de ma- vimento do. seu programa

FERNANDO BALERONI _

triculas ; deficiente em ge- de pesquisas nas diversas

,�'�l, suas instalações técni

cas e laboratór ios para pes-

áreas sedimentais do país,
viu-se a Petrobrás na con

tingência de contratar nu

rnerosos técnicos estrangeí
ros, com altos vencímentes,
pagos em dólares, ao mesmo

tempo que cuidou de insta

lar, na Universidads da

Bahia, um curso. de especta
lização em petróleo para.

BA'RBAR;\ FAZIO e cente

nas de figurantes!
- No. Programa - Cine

Noticiário - Nac.

Preços:- Cr$ 18,00 - 10,00
além disso, não mantem cur

sos sspecíallzados para o

ensino. dos numerosos ramos

einJ,que se multiparte a en-

-quísas anâlisen e estudos.

íe;el·ç
, T _,a :

S estabelecimentüs,

Censura r=- até 10 anos

,No. Programa - Cine No,

,l;i'ciádo - Nac.

Pr€çüs:- Cr$ 18,0.0 - 10,0.0
Censura:- até 10 anos

lr_:JS--,_ * Luma intervenção cirurgica" -

c: sta. Suene Caldeira de ás 8hs�'

Andrada Sena:'aplicada alu- .. Ultima E�ibição!,
na da nossa Faculdade de . COLE' - GRANDE OTHE

Odontologia, e dnéta filha ,LO - JAYME· COSTA -

CHEL

Transcorre nesta data o

aniversario. natalí'cio da

exma. sra. d. Hi,ldl!- da Sil-

\ia Hoeschel, esposa do sr. do nosso prezado conter- ZUZY KIRBY

dr. Arno Pedro HoescheI. râneü sr. João. Acelino de MALANDR,OS EM 4.a DI-

A aniversl1,riante, ver-se-á Sena, Fiscal da F�zenda do MENSÃ-O

cercada de, hümenagens Estado. No.' Programa -:- O Espor_
significativas 'pelo seu vas- O "ESTADO visitanàd-a te na Tela - Nac.

to círculo. de amizades, que .f:or!I1ula votos de pronto Preços:_:_ Cr$ 18,00 - 10,00
pela bondade de coração' restabeledmento. Censura:- até 18 anos

-

.....i;,

"O Estado" o mais antigo. Diário de Santa Cat arina

Foi eleito presidente da Assembléia
o nosso ilustre colega de Imprensa, sr.

Ruy' Hulse.
\

O seu jornal, por ISSO, não fechará
mais.

* *

*

Por ocasião de cada eleição de presi
dente da Assembléia, o sr. Jorge Lacerda
liquida 'per saecula, saeculorum, um dos
deputados do seu Partido.

* *

*

Corre pela cidade que, na véspera da
eleição, foi assinado o contrato da cons

trução .do Instituto de Educação.
* *

*

Sob mau signo começa êsse educan
dá

.

arlO ...

-

* *

o resto é tão feio que nem depois' eu
conto ...

OSVALDO.MELO

� ,'t.;_. ...._

...
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e SIBBAB;((J)
Ontem; em sessão espe·· preocupação de' temas que suas ambições de POSSe as

cial para os sócios dos Clu- I focalizam ambiente e pro- vidas de pessoas e agrega

bes de Cinema da Capital, blemas sociais da realidade dos, desumanamente - in

por gentileza dos -Estabele- brasileira. Assim, tivemos cultíndo-lhes um falso. ideal
cimentos José Daux S.A. ueliculas como O Cangaceí-

'

revolucionario,

Comercial foi exibido o f'il- ro, de Lima Barreto; Rio, I "O Sobrado" desenvol-se
me brasileiro "O Sobrado': 40 graus, de Nelson Pereira

I
(num clima de ação" mos-

.

Esta produção .nacional, dos Santos, e agora o recen; trando cenas de grande al,

não se tratando, evidente. te filme "O Sobrado". canC€l dramática, além do

mente, de uma obra prima, Baseado na obra de E'rí- que apanha momentos da

revela o alto padrão artístí-' co' Veríssímo "O Tempo e música, das lendas, das tra

co que vai tomando a cine- o Vento", e película "o. So- dições e folclore ríogranden
brado" . aborda um espisó=, se. Tudo isso dentro de mui'matograf ía nacional. Idio da revolução federalis- ta sobriedade de interpre'. Isto porque, paralelamen-
ta gaucha. Sem a preocupa-

'

tação, boa fotografia e qua,t-< '300 setor têcnice; ou pu":
.

,

ção do sentido nacional da' lidade de direção artística.,7° mês. ramente formal, já existe a

I_----- �- ........ �_�_ _ revolução o filme nos mos�

..................................................................: V d L I
tra, mais vivamente sem "O Sobrado" deve ser as-

e n· e-se
.

.

o es 'I
conflito local de famílias sístído pois é representati-
em luta pelo, domínio de I

vo do que há melhor no cí-

Ao 'lado do Palácio ·residencial do Governador

I
mais 'terra-s, envolvendo em � nema nac_io_n_a_l.

_

(Agronômica). V EN D E SEInformações na "A Modelar". �

P E R DEU - S E Vende-se duas casas à rua José Boiteux na 1 G 2.

i
".

Uma "sapatilha de Balet" preta 110 trajeto Rua Preço de ocaaião. Facütta-ae �agamento. Tratar na�ua 24 de maio, 1.128 - Estreito
Nerêu Ramos _ Rua Duríval .Melquiades _ Rua Vis- Casa "A MUNDIAL", Rua Felipe Schmídt, ou Nerêu Ra- ".

, : conde de Ouro -Preto e Praça 15 lado da Tetefônica. mos 61.

I FONE - 2073 ;e��e-;;a:if{C�ed�. encontrou entrégar' nesta Redação que

.

- -C---e-r-!l-s- de Carnauha'I' Organização Especializada em BENEFICIADOS de J?I.. .. u:
NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS

' L" Cêras de carnauba: arenosa, gordurosa - éêras de�

... 11"",.., �"�".I."...�., Curicurí Manteiga 'de cacau - Oleo de Côco de babassu: �.
� ,'�,_'"

fWCR4K.,PROSU_' -··ü.: ....
�" - Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca "DELÍ-

: �

CADO" - Pimenta do Reino preta," sacaria de juta para

I
Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca- colheita, transportes e exportação -: Télas de Aniagem.Estoque Permanente de: _

.

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado Façam consultas de preços sem compromisso.-
Assoalhos _. Fôrro Paulista - Abas - Semalhas·-

'I
pelos expecíalistas responsaveis pela confecção das Aceitamos 'representações, consignações e ordem de ven-: 1 'M d M d

. roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma das de mercadorias, príncípalmente de cereais em ge-

I
,Fi etes _. Reguas _ a eiras para moveis _ a eiras

roupa perfeíta e que veste 'bem. ral

:
Brutas e aplainadas

.

Pelo Credlárío do Magazine Hoepcke, podem ser

.

NORTESUL - Sociedade de Representações Ltda.
adquiridas com eXl'lusividade nesta cidade estas ata- Rua João Bricola, 46 - 3.0 s�329 - Cx .. Postal J472
madas roupas. Errd. Telegrafico - SULENORTE _:.. São PauloCal de Pedra

Telha; Francêsas e Tijolos

Depositaria das principais Cerãmicas.

• .... receptores de rádio-recepção, que o prazo para a re- Grande organização importadora especialiaada no

: Vendas: Atacado e Varejo -,J�' • gistro sem multa dêstes aparelhos expirará a 31 do coro' ramo procura, vendedores capacitados néste género.
I • rente mês de março. A partir de Ia de abríl serão regis-, ,Favor escrever para Caixa Postal. 2496 - Rj& de Janeiso .

1,•••••, ••e � i trados co�a de Cr$ 25,00. n. F.
.

.' "l""'lt.qyq"l
•

AVENTURAS DO ZE:-MUTRET�T' .-,...'_-----. LnCB'OS� -

(-----,' =- �"
.,. AP/..A 1'?'?-1 �:' I,/.Í��\I ao�,�, ,2!��f91�!�D!�I,:j"I . j .:�� ".__���� � tro do Tesouro, sr. Peter Tho

,

__ ."'�
.

�_,. oneycroft:·�Õ'v.('1'tiu hoje a Grã1 t ,""II\�. Bretanha de que �ão ha�erá n�"""
/I' ,/, dificação imediata na poli tk). dI '

'-' ,_
austeridade. Ao apresentar {t. c •.

I·

-Elor ianópolí's, 'Quinta-feira,' 11 de Abril' de 195'7

". �
..;\-.. _ ..........

Entre' os milhares de belíssimos e bons artigos d e inverno, para- sennoras, Homens e Cri�as, acabados
de chegar.

Destacamos como oferta excepcional
casacos de pele a :.:............. Cr$ .2.910,00 .

Tailleurs de pura lã, a " " Crl 830,00"
Casacos de nylon de sêda, a , , ,. Cr$ 1.510,00

Casacos de pura lã, 2/4, a .: .. � Cr$ 425,00

TernOs de pura lã, a Cr$ 850,00 - Capas de gabar dine, a, Cr$ 935,0{) - Malha� para homens- e meninos, etc. .

\

NA

A MODELAR
.._---_.__ -- --,---_. _-,---_ .. ------_ .. _----_._-,_._-_._--�-----�--

PARTICIPAÇÃO
Preguiça e fraqueza
VANADIOL

Vitor Adami e senhora, participam aos seus paren
tes e amigos, o nascimento do seu primogênito JOSE"
ADAMI NETO, ocorrido na Maternidade Carlos Corrêa,
dia 4 fio corrente.

Florianópolis, 9 de abriI- de 1957. . ,

I

MOCAS DESANIMADAS I
HOMENS SEM ENERGIA.
/NHO é sua culpa!

� a fraqueza que o deixa .cansado, p41ido,
'com moleza no corpo e olhos 8em brilho.

A fraqueza atrasa a vida porqu, rouba
as forças para o trabalho.

..
Y A N A D 1.0 L

.

aumenta os iii I o b u los sangulnfQS e

VITALIZA o sangueenfraquecidd" E' de gosto delicioso e pode
ser usado em todas as idades.

Um óculos de gráu para moça, .Tipo gatinho, arma

'tão marron, juntamente com estojo, no trajeto da Rua
Conselheiro Mafra até Praça 15 de Novembro.

Pede-se á pessoa, que o encontrou, entregar nésta

Redação.

EMPREGADA
FLORBELA ESPANCA (B O M O R D E N A D O)

Precisa-se de empregada para todo serviço,
durma no emprego.

.

Rua Santos Domunt, 12, apto. 6

que
Longe de ti são ermos os caminhos,

� Longe de ti não háIuar nem rosas,
Longe de ti há noites ailenciosas,
Há dias sem calor, beirais sem ninho!

- - Parto Sem 'Do'rMeus olhos são dois velhos probrezínhos
Perdidos pelas noites invernosas ...

Abertos, sonham mãos cariciosas,
Tuas mãos doces, plenas de carínho !

.Â equipe de obstetrás da Maternidade Dr. Carlos
Corrêa Drs. WALMOR ZOMER GARCIA; ZULMAR LINZ
NEVES E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das
pessôas interessadas que .dará início no dia 6 dê Abril
p. vindouro,' ao CURSO PREPARATóRIO DO PARTO
SEM DóR.

"
.

Os dias são outonos choram... choram ...
. ..

Há, cr isan temos roxos que descoram ...

Há murmu rios dolentes de segredos... ' As inscr ições estarão abertas até o dia 5 de Abril,
podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos.
médicos acima citados.

Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par
tir do final do 6ó mês (ultima semana), ou, inicio do

Invoco o nosso sonho! Estendo os braçes l
E ele, é o meu amor, pelos espaços,
Fumo leve que foge entre os meus dedos!'-..

Alugam-�e' 2 salas
Com 57 m2, aproximadamente, proprias para escri

tório, a sua Felipe Schmidt nO 14.
Tratar pelo telefone 3794 na Casa Remie,

PE.ÇAS PARA AUTOM'ÓVEIS

mara dos, Comuns o orçament,

para 1,957 e 1.958 e.a lei de im

postos, o sr, Thooncycroft d'js�

que os lucros "Insuficientes" ds

exportação tornam impossíveL r.,'

momento, uma medida dessa na

tureza.

,.' ..

.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flol'iantÍpolis, Quini:!1-feil':l, 11 ele Ahril de 19r.7 "O Estado" o mais al1ti�·o Diário de Santa .Catnrina
��----����------���--��--------------------------------------�--�.---------------------------------

�d.jf;.�il����':?,�::::,,�,�!���:��,:�Z :;E;�:� Liv<am.n��u. �!!��!.!�!t8 nas in

i . xpresso. onanopo IS
.

8. i
tória de Cadetes. Só isto vale como' credencial da per- I -

d
. .

í

eição .eom qus o i.urso é ministrado, sob a orientação: memor�n. o ? seu Prl�lelrO dústrfas de transrormação I·de um côrpo docente idôneo, pratico e eficiente.
- centenário, e uma cidade, e 1.560 no comércio. A prin- i

Esta é a sua op':'l'tunidade para ingressar na car,rei-I de mais de 30:000 habitan, �ipal riqueza do município Transportes de Cargas em Geral entre Florianópolis -'Curitiba IIra das armas. Se '(pro de 15 a 19 anos, prepare-se no I tes (29.099 ha no Censo de são os seus rebanhos bovi- P AI S'" PI'Curso acima para 'ler em breve oficial da Marinha,. 1950) 'situada exatamente
- orto egl'e - ao au o _-_ Rio e Belo Horizonte. :Exército ou Aeronáutica. .

'

.
I

nos e ouvinos, estimados em
-

As mat rículas já estão abertas, e as aulas principia- na linha de. fronteira com o 300 mil e 700 mil cabeças,! Itão a 2 de abril. ll�f(lrmáções à rua Saldanha Marinho Uruguai. Está separada de respectivamente. I Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São-
n. lI-A, drriamencs das 17.00 às 18.00 horas, e aos sâ- Rivera, cidade uruguaia, Na monografia que o Con ,

• . Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar .

ex. postal 253, Florianópolis. ,.

t' I Ih N' I dE'
.

I ••
Cx. j)ostal 153, F''ovianôpolia.

umcarnen e por uma rarga se o acronar. e statisti- •
avenida; de um lado, fala- ca (IBGE) acaba de lançar MATRIZ: FLORIANÓPOLIS - Escritório' e DepóSI' to'. Rua- :

CURSO ESPE ... IALIZABO "LAURO MULLER" -
se o português, do outro o em comemoração do primei� I Padre-Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535 li

'Mensalidade acessí el - Mâximo Aproveitamento":"'" castelhano, Nada impede.j ro centenário de Lívramen- End. Telegr.: SANDRADE

I
I

••
•

FILIAL: SÃO PAULO _. Aveniàa d� Estado, 1666 - 76 I
Fone: 370650,- End. Telegr.: SANDRADE .i:

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33
__ e 32-17-37 - Atende: "�IOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI :
: I
•1 BELO HORIZONTE Avenida Contorno, 571 I. _

FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
I I
......................................................I••�•••••••••

Leciona por eorre5;.,.,ndência.. entretanto, o mais intenso
intercâmbio social e comer

rial. Vale recordar que par- origem animal nas ativida-

----- _------ -- �-----------

to, .fica evidenciada a 'pre

ponderância dos produtos de

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE ,-- Rua Com. Azevedo, 64 -

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL -,

Atende: "RIOMAR�' - End. Telegr.: RIOMARLI,"

A índustrra de roupas feitas é urna das princi
pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
�W�· ,

A roupa Imperial Extra é produto da principal
índusrria do genero em nosso paiz.

Estas famosas roupas bem feitas, pode� Jser�.d.
4'.Aridas facilmente pelo Crediário do Magazine

·��_)ilf

te da área urbana ,de Livra

mento foi cedida pelo Uru-

des industriais do munící

pio. Em 1955, o valor dessa
t

I

produção já era superior a "

meio bilião de cruzeiros, em I
guài (isso em 1857) em tro-

�iI, de área equivalente nou

tro ponto da linde. Sob vá- sua maior parte devido ao

dos aspectos, Livramento e abate de reses. � safra de

Rivera são urbes gêmeas, se lã alcançou no mesmo ano

nem que a primeira venha 2.781 toneladas .. O trigo, o�ARTIDO DE REPRESENTAÇÃO
!POP�LAR

apresentando um desenvol- arroz e o milho são os prín-
cipais produtos agrícolas-;
as colheitas de 1955 foram,
pela ordem, de 4.800 tone-

vímento mais acelerado,

O mun icipio de Livramen-Da S�creta.ri� de Propaganda do' Diretório Municipal de
"

Florianópolis co tem uma superfície de ladas, 112.000 sacos e ,,' ..

3.942 :km2 e sua população, 140.700 sacos. Cumpr-e a in
.io Recenseamento de 1950, da salientar a ativa partici
sscendía a 48.411 habitan- pação d-e Livramento na vi

ce�. Além da sede municipal" da... comerc�al do Estado; é
existe outro centro urbano, a quarta praça atacadista,
que é a vila de Pámpeiro

.

quanto aI? valor das vendas,
(pouco mais de 1.000 habí- do Rio Grande do Sul e

tantes), A população ativa também uma das. mais im
somava "14.482 ,pessoas� das

I portantes no setor varejis
quais ,5.425 ocupadas 'na: ta.

� COMUNICAÇÃO
Por determinação do D. M. comunico à todos os com

panheiros que' as reuniões deste Diretório serão reali

zadas na primeira e terceira terças-feiras de cada mês,
no horario de costume, bem como, ao povo em geral, co-

.

muníco que as Sessões Doutrtnárlas serão realizadas to

das as quartas-feiras, na nessa Séde, sita à Rua Conse

.heíro Mafra, N. 33, 1.0 andar, às 20 horas.
-

,

Florianópolis, 4 de abril de 1957.
Antonio Mattfolí Longo

Sécretánio de Propaganda

o BRASIL PRODUZIRÁ NAVIOS DE' fbnte �n!�o:tr�:�; s���y�ce��
'GRANDES TONE'LAGENS

til; terreno yalorizado; pro-

I teção 'de' mananc�ais, defê-

De acordo com e refedd,) pl1i-' sa contra a erosao; garan

RIO, 9 (VA) - No período
1

no, cuja execução se vinculo 1.0
tia de à:basteciI?ento do ma-

compreendido entre 1961 e' 1967; proj'eto, em tramltação no con_,-terial lenhoso nece�sário
d

-

.

ti' do neí I' / .

-

. .! ao conforto à economia e à .

po erao os es a erros o Jl'�IS cons gresso, criando o Fundo de Man- -

'

. _.
I

. ._'. I sobrevivência do Homem.
trutr tres navios 'ile pas-ragerros e nha Mercante, serao apl leados, no

360 mil toneladas de car�ueil'osJ quatrienio 1957·60, '5 bí tnões e 7671
S A P S para as' l�nhas de- longo. �uno. milhõe�·de cruzeiros n� :1I111;�iÇãOII

---------

• • • •

Ness.e sentido, o governo concluíu 'de -240, mi'l toneladas "deadwei
.J �

DELEGACIA REGIONAL EM, SANTA CÂTARlNA�' os- estudos relativos ao reapare- ght""de cargueiros e de 3 navios

.. EDITAL DE. CONCORR1ljNéIA' :Aha�ellto g��al da rede d.1! ;,trans: I :.a1'.a 500 passagei!osr desti�ad().S ,I,portes martttmos e fluvinis e a a. grande. cabotagem, e de 72 m il

Devidamente autor�ado pelo Snr, Diretor Geral do implantação da industrla de cons- toneladas para a� linhas de lú·p.•

Serviço-de Alimentação "da Previdência Social, levo .ao, trução naval. '. .' I �o cur�o) �.,
,

..

eonheeímento das firmas interessadas, que, _a partir des- "
"

ta dafà, fica aberta c'oncorrência pública para aquisição
dás seguintes máquinas:'

-

1 máquina de calcular para ....4 operações;
1 máquina de calcular c/fita registi'ádora;
2 máquinas de escrever c/carro de 45 cmts.
As firmas �oncorrentes deverão apresentar suas

propostas em 3 vias, sem rasuras, em envelopes lacra
,los, .6, encaminhá-las à Delegacia Re.gional do S.A.P.S"
à rua Deodoro, nO 4, sobrado nesta Capital, até o dia 15
rio corrente às 15 horas.

"-

Florianópolis, 8 de abril' de 1957,
Rinaldo Celso Feldmann

Delegado Regional

-

��.....,.__ ........--......� ..��.:. .....,.-��.".

'.
. CASA-PRECISA-SE

Necessito de uma
-

sala com entrada independente,
para escritório, no centro da cidade. URGENTE!

/

Cartas para "OSLEC" nesta' Redaçã:o.
--_......_.

�ERVI'ÇO DE ALlMENTA'ÇÃO ,DA PREVID1!}NCIA
SOCIAL

soc. de 4ssistencia, aos .�azaros e

Delesa contra a· L�II,a..·

_

,E d i f a.l�l
Pelo presente edital, levamos ao 'conhecimento dos

senhores Membros do Gonselho Deliberativo da soctedaoc

de .A!ssistência aos Lázaros ,e Defesa Oontra a Lepra, en�

Santa Catarina, que no dia doze (12') sexta.-feira, do COf

rente mês, às vint; (20) horas, na r:esidênCia d'a Sra. ':Ma

ria Madalena de Moura Ferro, Presidente: da Sociedade,
rua Saldanha Marinho" 34, de acôrdo ,com o que- determi

na os 'Estatutos da Sociedade, realizar-se-á a reunião do

Conselho Deliberativo e do Conselho F1scal, ,e, não �aven
do número .legal 'em primeira cODlvocação, meia 0/2) ho·

ra dePois, com qualquer númerO e com a seguinte ordem

do ,dia:

a)

_,

Granja Liberdade
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA

• N.:{O PERCA TEMPO.
PARA A PRóXIMA TEMPORADA AviCULA, FA

ÇA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VAliE ou ORDEM DE
PAGAMENTO.

PINTOS DE 1 DI4 - Cr$ 10,00.
. FRANCAS E' OVOS.
RAÇA - NE\\< HANSPHIRE e RHODS "VER-

NIS .

Uma ca.derneta nO 4974,

VACINADAS (CNrrRA A� NEW CASTLE
.

11á série da Caixa Econo-

RUA 24 DI!' 1I1P. 10 -111 ou G. A. CARVALHO _ n.i�a.
------------------- _.__._--_.---------

..

. - - -.- - -.-_-_......

PERDEU-SE
discussão e vota-ção do Balanço e das Contas

r.eferentes aO segundO 'semestr� de 1956;

b) parecer do Conselho Fiscal;

iC) leitu'l'a do Relatório do segundO semestre de

1956, apresentado pela Presidência da Socieda·
,

...

CONFORTO absoluto
��

Grande ECONOMIA
ECONOMIA absoluta'�
Grande CONFORTO,

'-o.

" \

.

�, de; 'e,
d) assuntos de dnterêsse social.

.

Florianópolis, 5 de abril de 1957

ACA'ClO GARIBALDI �E PAULA FERREIRA S. THIAGO

1:0 SeCljetário
DIETRICH VON W�NGENHEIM

Presidente

/

AQUECEDOR EL�TRICO .CENTRALCLUBE, DOZE- U[ AGOSTO
RESOLUÇÃO

-

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

siderando o pedido de muitos associados,
RESOLVE .

10 Fica rescindido o contrato qUe dá exc1usividade

para fotografias nas festividades do C'lube ao

Sr. Allan .Torres.
20 'A exc'lusividade é concedi!}a a três fotografos

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

Clube, escolhidas pela Dir�toria, __
três fotogra-

fias.
b) Exigência da apresentação do cartão ingresso

íornec_ido pela Secretária.
c) Solicitação de exclusividade por escrito.
d) Ingresso s�� direito á acompanhante.
'e) Os fotografos, em ;hipotese alguma poderão' to

mar parte na festividade.

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4
IME SÃO.e

Ca�lacidade 30 LITROS

-_

..

_,..

• C-onstruido intefr..mente de
cobre.

• Aqu�cimento ultra rápido,

• Játo_abundarite na "tempe·
ratura de�jada.

ii'
.'

."' ./

'J!-";'-
J:i Fabricados nos tlJ)08

horizontal � Y�lcaL

Vieira ,da Rosa
. i _ t : � .... ;;, ,.; �"; _

, �H','t.. 1i:��,·<...���

.• Construção sólida. sendo_a calxa interna de COBRE e

revestidã de material altamente ISOLANTE <lã dê vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blin�ada.

, • 'Controle automático de temperaturá Po(. lJRMOSTATO.
_... '" que proporciona grande ECONOMJA. I ' .

1)tflkO· � O�: fhBRI�r
,

--:. ..•_.... '_ ala iiãr I ti t iW -/- ------- ..
-:.

União Catarinense
.

Esta.dantes
de

Secundár.iõs o MISlTURADÓR DÁKO. de r,,� ..

togem imtontonea. permite a'
moia,. escala de graduações de,

TEMPE,RATURA.

De aeôrdQ.- com o que; prescreve a letra C-do Art. 40,
convoco, em nome dá JU�TA GOVERNATIVA, nomeada
de acÔl'do com o art. 38, o CONSELHO .ESTADUAL, para,
reunir-se ordinariamente, nos' dias 20 e 21 de abril pró�.
ximo, na forma dos artigos 52 e 53, todus da Constitui

c.ão da UCES.
Dê-se comunicação.
FlorianópoliS: "26 dê março de 1957.

Ady Btígido, Silva
.

Presidente JUNTA GOVERNATIVA
U. C. E. S. '

•

.
' ,.-:��. . .�-" ·1
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Florianópolis". Quinta,rei'ra, II de Abril' de 19:.7

atuais confrontantes Pedro foi proferida a seguinte'
'

Alexandre' 'Dias, Manoel sentença: - "Vistos, etc � .. ,Cirilo Marcos, Manoel Do- Julgo por sentença a jus- .

mingos de Azevedo, Bráu- tificação procedida nestes JUIZO DE DIREITO. DA t cil e arts. 454 e seguintes
lio Samagaia, Roldão José autos de Ação de Usuca- I COMARCA DE BIGUAÇU do Cod. Proc. Civil. o. ter
Pereira, Dorvâcio José Pa- pião requerida por João I .

,

reno tem as seguintes con

checo ê Benvinda Rosa; ês- Guilherme Mafra e José Edital de dtação com o frontações: limita-se pela
tes residentes em Brusque João Mafra, para que surta prazo de trinta (30) dias I' frente, a Oeste, com a Es-

o. Doutor- Manoel Car-T em lugar ignorado e aque- seus devidos e jurídicos I "

,

trada da Fazenda Velha,
mona Gallego, Juiz de Di- tes .resldentes no local dos I efeitos, Citem-se, por man- o. Doutor Jaymor GUl- onde mede 70 braças; na
reito da Comarca de 'I'iju- imóveis, e ainda a citação I dado, os confrontantes co-' marães Collaço, Juiz de Di- linha de fundos, ,a Leste,

_ cas, do Estado de Santa Ca- dos interessados incertos e nhecidos dos imóveis; por
I
reito da Comarca de Bígua- com igual largura, em ter-'

forma da lei, desconhecidos por' editais editais, com o prazo de
I

çu, Estado de Santa Cata- ras do requerente ; pelo la
de trinta dias; do Sr. Di- trmta dias, os interessados

I

rína, na forma da Íei, etc.. do norte, com terras de Ma-
,,- ''_,,�

retor do Patrimônio da incertos; pessoalmente, o I noel Marcelino Martins,
c • .I(f FAZ

�
SABER a todos União e do Sr. Represen- Dr. Fepresentante do M. PÚ_ . FPtZ SABER aos que o onde mede 190 braças e

quantos o presente edital cante do Ministério Públi- blico; e,' por precatória, a
I

presente edital virem ou pelo lado sul; com .ditas de
de citação de interessados co nesta Cidade; todos pa- ser expedida para o Juizo' dele conhecimento tiverem Orlando Cardoso e João
ausentes, incertos e desco- ra contestarem a presente de Direito da la Vara da I que, por parte de ANTo.- Candido da Silva, medindo
nhecidos, virem ou dele co- ação dentro do prazo de Comarca de Florianópolis, I, NIO PEREIRA DE FARIA, tambem 190 braças, for-
nhecimento tiverem,' que dez dias, de acõrdo com o

I
o Sr. Diretor do Serviço do ! por intermédio de seu ad- mando uma área aproxima

por parte de João Guilher- �r�igo 455 citado" - send�, �a�rimônio da U��ão. Sem! vogad� D,r., �aulo Fel.ip_e, da d: �4.372,00 m2. Nestas
me Mafra e José João Ma- ..tfmal, raconhecido o·do-

,. custas. P.R.I.. 'I'ijucas, 8 lhe fOl dir igida
:

a petição condições requer a V.
fra lhe foi dirigida a petí- mínio dos suplicantes s.o- i de abril de -957. (as) �.I do teor. s�guin�e: .

Exmo. Sr; I Excia. se proceda .em dia,
'ção do teor seguinte: - ore os referidos imoveis, Carmona GaUego - JUlZ Dr. JUiZ de Direito da Co- hora e lugar designados,
"Exmo. Snr:Dr. Juiz de 'cuja sentença lhes servirá de Direito." E para' que

I
marca' de. Biguaçu. Diz com ciência do Sr. 1)1'. Pro

.Biréito da Comarca. Jo.Ão. de título' hábil para o re- chegue ao conhecimento! Antonio Pereira de Faria, motor Público, a justifica
, GUILHERME MAFRA E ,5'istro respectivo. Protesta- dos interessados e ninguém I brasileiro, casado, lavra- ção initio litis, com o de
,Jo.SÉ Jo.ÃO MAFRA, bra- se por depoimento de possa alegar ignorância, dor, residente em Três Ria': poímento das testemunhas

s ileiros,
-

casados, Iayrado- cestemunhas e vistorias; se mandou expedir o presente chos, nesta Comarca, pOI abaixo arroladas, feito o
· res, residentes no lugae ilecessarlO. Dá-se á pre- edital que será afixado na seu procurador abaixo as- 'que, julgue V·I Excia. a

Centro do Moura, distrito '.'lente o valor de Cr$ sede dêste Juizo, no lugar sinado, advogado inscrito justificação,. mandando ci-
de Canelinha, desta Comar- J.OOO,OO para os efeitos le- do costume, e, por cópia, na o..A.B. Secção- dêste E·s -(ar pessoalmente os citados
ca, querem mover a pre- gais. o. solicitador que es- publicado UMA "VEZ no tado sob o nO 479, residen- conf'rontantes, o Represen
sente ação de usucapião em ta assina tem sua residên- Diário da Justiça e TR:mS te em Florianópolis, à rua tante do Mlniatêrío Púb1ico
que expõem e requerem a cia nesta Cidade, onde re- VEZES no jornal "o.' Esta .. Uruguai; 15, q�e, por si e e o Curador .� de Ausen
v. Excia. o seguinte: - I cebe citação. Tijucas, 30 de do", de Elcr ianôpolts. Dado seus antecessores, vem pos- tes, e por editais de trinta
_ Os suplicantes &ii,o pos- março de 1957. (as) Clau- e passado nesta cidade de suindo há mais de vinte dias' os interessados íncer-

/ �eiros, há mais de 25 anos, dio Caramurú de Campos Tijucas, aos oito dias do anos, mansa e pacificamen- tos, dispensada a citação
_ de dois Iotes de terras, si- _ Assistente Judiciário." mês de abril do ano de mil te,' sem

.

interrupção nem'i do Domínio da União, em

tuados no lugar "Centro do Em dita �etição foi exara-: novecentos e cincoenta e c?n_testação, ?,igo: nem OP�·I· virtude de j�risprudênciaMOUi;"a", distrito de Cane- 10 o seguinte despacho: - sete. Eu, (a) Ger$y dos An- siçao, com o ammus domi- do S.T.F., para contestarem
linha, desta' Comarca,' com 'A.' á conclusão. Tijucas, jos, Escrivão, o datilogra- ni", um terreno rural sito a presente ação de usoca

a seguinte di&criminação: 5-4-1957. (as) M. Carmona fei; conferí e subscreví. (a) em Três Riachos, onde re- pião, no prazo de dez dias,
_ 10 LOTE :__ Um terreno _ Juiz de ,Direito." Con- Manoel' Carmona Gallego - side, proprio para cultura findo o qual, seja declarado
situado no lugar Centro do clusos os autos foLexaradó Jui� de Direito. 'Está con- e pastagens" e, como não o domínio do peticionário
Moura, .distrito de Caneli- o seg�inte despacno: forme o original afixado na 'possue títu,los de po'sse e sôbre o aludido terreno,

-

.nha, desta Comarca, - com "Desígno o dia de hoJe, às jsede dêste Juizo, no lugar domínio, quer, perante V. expedindo-se o consequente
275 metros de fren,tes e 10 horas, no local do cos- do costume, sobre o qual Excia., regularizar seus di- mandado para transcrição
1.100 ditos de fundos, - tume, para a justificaçij,ó. me reporto e dou fé. reitos - sôbre o referido da 'sentença no Registro de
ou sej'am 302.500 . metros L Tijucas, 6 ..4-1957. (as) p imóve-l, pela ação de uso- Imóveis. Protesta-se por
quadrados, fazendo frentes M. Carmona - Juiz de Di- Data supra. o. Escrivão: capião com bases nos arti- todo o gênero de provas
em terras de�Pedro Ale- reito. 'Feita a Justificl!-ção Gercy dos Anjos. gos 550 e.552 do Código Ci- admitidas em direitos, in-
xandre Dias e Benvinda clusive vistorias a depoi-
Rosa, e fundos, em ferras de

s·.
"

, .'-"X)I.' �,,',."_,_� ••,_ .A',','
"

.'.
�

,'" ,L'
mento pessoal e de testemu-

herdeiros de Pedro' Lau:.,. ,_

.

nhas. Dá-se a presente o

. rentino 'Soares; ,extrelllan·do. '1' 'lal�r �e- Cr$ 2.).00,00. Jun.
�

ao norte em terras', de ,Ma: tando-se eil'critura--de ,reco-
.noél' c{,rilo Marcos e ao nhec-imento de - venda d·e' corrente.
Sul em üitas d�"::'MâÍÍber < inicio, mansa e

'pacifica-1479
na o.. A. B. de S. Ca- posse .de parte do térreno

Domingos de Azev'edo.· 20 o. Dr. Eduardo Pe�ro mente, . sem interrupção, tarina. R?l. de teste�unhas: Usoc.l1l>iendo' e outros' docu·
LOTE _ o.utro terreno si- Carrteiro da Cunha Luz, ou oposição de alguem, e 1 - Emlho Mano�l Mar- mentos, P. def,erimento. 'Bi·
tuado no lugar Centro ·do Jüiz de Direito da Coma·r- com o ammo de dono, por' tins, operário, casado; 2 ,---"

guaçu, 7 de" 'janeiro- /de EDITAL
Moura, distrito de Caneli- (la de São José, Estado cle átos constantes ,de explora- 'Pedro Merize, 'industrial, 1957. (Ass.) Paulo Pelipe; [MPo.STo. SôBRE IN_'DúSTRIA E PJtoFISSÃo., LI-
nha, deota Comarca, com 24 Santa Catarina,

.

na forma ção agrícola e pastagens casado. Todos brasileiros, Selada legnlmente Rol de"
v

CO' • "

CENÇA, PUBLICIDADE E ATo.S SôBRE ECo.No.MIAS-

metros. de -frentes e 924 di- da lei, etc. - para criação; III - Que, maiores e domiciliados no testemunhas: João Candi. DO. MUNICíPIO E TAXAS SôBRE AFERIÇÃO. DR
tos de fundos, - ou. se-

J
.

-- • I- _,_'_.
assim sendo, se acha per- lugar Roçado, da situação do da Silva e Virgilino PESo.S E MEDIDAS E LIMPEZA PúBLICA, SôBRE

jam 22.176 metros quadra- Faz saber aos que' o pre- feitamente configurado, com do imóvel; ·compar..ecerão Mendes. DESPACHO·: A. ESTABELECIMENTo.S COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E
dos" fazendo" frentes iem senté edital virem, ou dele ·todos os requisitos legalis independentemente ..de inti-- Designo o ,dia 18 de janeiro, PRo.FISSlo.NAIS.'
terras dê Bráülio Samagaia wnhecimento tiv�rem, ex- e a seu favor o usucapião maçãõ: SENTENÇA - Vis- do cor're,nte ano, pa,ra a au- 2!.l Trimestre de 1957
e fundos em terras de Rol- p.edido nos Aútos de Ação extraordinário definido no tos, etc. Julgo por senten.. diência de justificação pré- De ordem do Sr, Diretor .da·Fazenda, torno público
dão José Pereira; extre- de Usocapião, em que é artigo 550 do Código Civi.l, �a, .p�ra qu� pr�duza �eus" via d'a posse .. Cientifique-ise que, durante o corrente mês, se procederá neste Depar
mando ao NOJ'te em terras requerente GREGORIo. em sua nova redação; IV JU�ldl�O� e _Ilegals \efelto�, o dr. Promotor Publico.' iamento, a cobrança �os impostos e taxas acima men
de Dorvá.cio José Pacheco PHILIPPI, por seu procu- - Que, pr�tend'endo legjti- a JustIflcaçao de _fls, Cl- Big� 9-1-57. (Ass.) J. C'oI- donados, correspondentes ao 20 trimestre do corrente
e ao Sul em ditas do re- rador .Dr: PAtJLo. FELIPE, mar'a sua situação de fáto, tem-se, por manda�o, os Jaço, Juiz de Direito. SEN- [,no.'

.

quei:ente João, Guilherme foi dirigida a petição do o suplicante, na forma dos conf.rontantes conhecldos do TEWÇA: Vistos, etc. Ho- Findo o prázo acima, os aludidos impostos e taxas
Mafra. _ II _ o. primeiro .teôr seguinte: - PETI- arts. 454 usque e 456 do imóvel, e o Dr. Promotor mologo, por sentença, a I serão <,obrados acrescidos ·de multa de 20%. /'

-lote era uma posse de ter- çÃo. - Exmo. Sr. Dr. Jui�' Côd. Proc. Civil, requ1li a Púbiico; por editais .
com justificação de fls. em que Il Departamento da Fazenda, em 1° de Abril de 1957

.'as abandonada por seu an- de Direito de São José. Por V. Excia. a designação de pl.;azo ,de trint� dias; que é requerente Antonio�P.e- M. C. Cardoso
tigo 'proprietário Lauren- se� advogado" infra-assina- dia, hora e lugar, para que, serão publica,dos uma vez reira de Faria, para que

. o.ficial Administrativo
.

tino Joaquim Soares e, fa- 'do, vem GREGôRlo. PHI- com as testemunhas abaixo no "Diário da Justiça'� e ,,'
-----

lecido êste, (os suplicantes LIPPI, brasileiro proprie- arroladas,' se proceda a três vezes em um dos jor
passaram a o�upá-Ia, onde tário, casado, domiciliado justificação do a,.legado, nais da Capital do Estado

fizeram um .cafezal, bana- em Pr�:j_a Comprida, no Dis- após a qual deverão ser e, por precatoI:ia a ser ex

nai e continuam cultivando trito séde dêste Município, pessoalmente citados os pedida para' o Juizo de Di-
,

I t o. d e-xp:oAr, e requerer a V. atuais confrontantes e in- reito da la Vara da Comar-outras p au as., segun o

,lote foi comprado, pelos su. Excia. o seguinte: I - Que mulheres,' 'se casados fo- ,ca de �lorianópolis, ó ];)r.

plicante, de Ana Rosa de há mai� de vinte anos pos-. teressados certos, e suas
.

trimonio da União. Custas
'" Jesús, há mais de 25 anos, sui, por

.

ocupaç�o,' uma rem, bem éõmo o órgão do Delegado do S�rviço do Pa

.;; onde tambem plantaram aI. gleba de ttH'ras no lugal' Ministério Público e, àinda, -afinal. P.R.I. ,.São José,
,

.guns pés de.,café e outras denominado Ro.ÇADo., nes- editalmente" �om o prazo 17/si57. (1\s!1.) Eduardo

plantas. Assim vêm-os suo te distrito, com a ár�a apro- de 30 dias, os interessados Ped,ro Carneiro da Cunha

plicantes, exercendo há mais x:imada de 270.00 m2 ou se- incertos e desconhecidos, e Luz - Juiz ae Direito. E,
de vinte e cinco anos, a pos- jam 27 hectares, 'com for- o Dominio <ia União, a para que cheglle, ao conhe-

se' dos ,j:eferidos imóveis, pa-' mato de um polígono ir. quem, igua,lmente; por de- cimento dé t.040s os inte

cífica, inip.terrupta e conti.. 1'( guIar (vide croquis ane- terminação d!'l V. Excia. se, ressados e njnguem possa
nuamente com ânimos de do- xo), com estas eonfr�mta. dará ciência' �es-t� aç"ão, ignorar, m,andQ expedir o

n,os. __ III __, Em vista.do ex-. ções: pela frente, a léste, .atim de que, dentro do pra- presente edital, que será
· post,o querem, os suplican- com Pedro Merize, numa zo legal, a cctntal'.. da cita- afixado no lpgar de costu

tes, regularizar 'a sua posse extenção de 139 Ms.; daí, ção, e sob pena de reve1ia, me, e por CÓ'pÍ_a publicado
� sobre' os referidos. imóveis, em direç'ão aos fundos até

. apresentem, quer�ndo, a pela imprens,a ..• Dado.e pas-
·

de conformidade com O--dis- uni marco medin-do 150 Ms., contestação que, tiverem; sado nesta c_id,ade de' São
·

püsto na Lei Federal 2.437, e da mal�co em direção ao V - Que, não 'sendo con- José, aos vint�_ dias do mês

de 7 de março de 1955 que norte;' numa extensão de testada à ação, deve ser dé março d� .mil novecen

moáificou o artigo 550 do 324 l\{s., confrontando com desde logo reconhecido e tos e cincoentl!- e séte. Eu,
Código Civil; e para o dito Francisco Fernandés ou declarado, por sentença, o Arnoldo Souza Escrivão a

fim requerem a ,designação quem' de" direito; do lad-o domínio do autor sôbre as fiz' 'datilografar e subscre

do dia e hora para a justi- norte, com, Alfredo 'Amorim, �erras descritas. Dá-se.à
ficação exigida pelo artigo Domingos -Hermes, Amaro causa o valor de cinco mi\

455 do Código de Pro�sso Adriano e quem de direIto, cruzeiros, para ·efeito de

Civil, na qual deverão ser até os fundos, " numa ex- Taxa Judiciária. Protesta

ouvidas as testemunhas t,ensão de 562 ms.'; a,os fun- se por todo o gênero de pro.
, Alberto o.rsre José Soares, dos, com' ManoeÍ ,José Pe. vas admissiveis inclusive

laviadore.s,· residentes e reira, onde méde .485' Ms. depoim�nto pessoal dos' ih.
/ domiciliados no local dos mais ou menOS; e pelo lado te.re.ssados. Nêste têrmos,

imóveis, as quais compare- , Sul, com terras do reque- R; e A. esta, com os docu- " Eduardo Pedro Carneiro �

cerão independentemente rente, onde .Jl1éde 720 me_j"mentos Juntos. P. Deferi- "\,

de citação. Requerem mais tros' mais ou menos; II - men,to. São José, 27 de fe- da Cunha Luz - Juiz �e I·

que, depois da justificação, Que a' pósse dêsse terreno I vereiro de 1957. (Ass.)' ,

seja feita a cit�ção dos tem sido exercida, descle o t P. P. Paulo Felipe - Inscr. Direito.

......

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE. TIJUCAS.'

"

"lJ.�iiliIIllEdital de citação," com ri
prazo de trinta dias, de in
teressados ausentes, incer-

tos 'e desconhecidos.

tarina, na

etc.

.,

voo
. (Ass.) Eduardo Pedro

Carneiro
.

da Cunha Luz '-'

Juiz de 'Direito. Confére
com o .original. Eu, Arnoldo
Souza, Escrivão a fiz dati
legrafar e' sÚbescrevo.

capiendo, e por edital, na

fórma do art. 45?, parágra
fo 10, do Codigo de Preces,
so Civil, os interessados
incertos, para todos, que
rendo, contestarem o pedi
do 110 prazo de lei. Custas
afinal. P.R.I. Bíguaçu, 18
de março de 1957. (Ass.)
Jaymor Guimarães CoUaço,
'Juiz de Direito. PETIÇÃO.:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito de Bíguaçu,' Diz An-

confinantes do imóvel uso

surta seus júrídicos e le
gais efeitos. Citem-se, pes
Joalmente, por mandado, o
dr. Promotor Público e os

guaçu, 19 de março de
1957. (Ass.)' Paulo Felipe.
Selad� legalmente. 'DESPA.
CHo.: J. Como requer. Bi
gúaçu, 20-3-57. (Ass.) J.
Collaço, Juiz de 'Direito. E
para chegar ao conhecímen,
to dos interessados passá o

presente edital com o prazo
de trinta dias, que será pu
blicado e.. afixado na' forma
da lei. Dado e passado nes

ta Cidade de Biguaçu, aos

vinte e dois dias do mês de
março do ano de mil nove
centos e cinquenta e' séte.
Eu, (Ass.) Orlando Romão
de Faria, Escrivão, a fiz ...

datilografar e subscrevi.
Bíguaçu, 22 de março de

1957.

(Ass.) Jaymor Guima
rães Collaço - Juiz de Di
reito.

tonio Pereira de Feria, nos

aútos da ação de usocapião
nO 699, por seu procurador,
que, não tendo ainda sido"
contestada a ação, nem pú
blicados os editais, e, co
mo, por um lamentavel
equívoco, da petição ini
cial consta que o terreno

usocapiendo esta situado
em Três Riachos (onde re

side o suplicante) ao invés
de .fazenda, neste Municí
pio de Biguaçu, vem reque
rer a V. Excia. se digne
mandar publicar em edital
a presente retificação, Iprosseguindo-se nos ulterio., Confére com o ,original

r�s 'termos I processuais, até afixado no legar de costu
final sentença, -Nestes ter- me. o. Escrlvão : Orlando
mos, pede deferimento. Bí- Romão de Faria.

Aviso
D. Arnaldo Valério de Assis, comunica aos seus

Amigos e clientes a transferênCia de sua residencia para
a Avenida Rio Branco, 187.

_ MISSA DE 70. DIA
Marcos Manoel Cordeiro e Sobrinhos, penhorados

19radecem a todas as pessoas que lhes foram levar o

f;eu conforto pela morte ,de sua Idolatrada esposa e tia \

.M,aria .de Sousa, Cordeiro.
o.útrossim: convida a todos para a missa do séti-

1l".0 dia, que mandam rezar na )groja de N. S,enhora do
Rosário as (7) sete horas da manhã, sáb&do dia 13 do

ALELUIA

Sábado - Dia - 20 - Grandioso Baile Carn�valesco
.no Dep. Balneário, com inicie
às 24 horas. '

Venda de mesas à partir
do ,dia 10, na 'Secretaria .do

Clube, ao preço de Cr$'100,00.
O N I BUS G R A !T I S

I
!

i
I

1
I

I ,�

l;_
o.s convites serão expedidos no dia 20, no ho

rário ,das 14 às li horas, ao preço de' Cr$,50,00.
\

I

'\,
./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Classe de
"

a Ivan
portiva", de São Paulo:

.

S;ÃO PAULO
Santos X São Paulo
Corinthíans x Portuguesa
Palmeiras x Vasco-
São Paulo x Flamengo

.Corinthians x Santos

o upice de. sua carreira co

_mE:çada em campos barriga
verdes:

Portuguesa x Palmeiras
São P�úllo x Américá
Corinthians x Botafogo
São Paulo x Palmeiras

�,egurança de, sempre.'

Portuguesa x Vasco I

Palmeiras x América
Cori�thians �_ Palmeiras

COISAS INEXPUCAVEIS

Termina 'o campeonato
ganhando o .Santes de for

ma inquestionável do São

Paulo na partida decisiva

ELEMENTO DE DES-
, ,

. ;TAQUE
_ Justiça se faça a Ivan.

./

-. Nos dois campeonatos jo
ausente Ivan então contun-

gados de f'orma tão br ilhan- dido, E d.e lª para cá, ínex- .

te pelo Santos foi, êl e uma ..

I t o excelentenucave meu e,
das. figuras 'mais destaca-

:dd'�. �di r.etaguarda
'-

praiana,

; eJ l( elegancia do seu fu

t,op6't, '\;ela técnica' do seu

f'rtebol, 'pela tecnica 'do

seu estilo, pela dedicação

.dos-cseus- movimentos. 'I'itu-

,
lar absoluto

.

Só deixou o
,

", time �m', condições' fisicas

pr�(rarias, chegando, as ve-

zes; ��o sacrifício de jogar
sem condições fistcas ideais.

No ano passado, por exem

plo, realizou nada menos

que 'quarenta e três parti-

Santos x Portuguesa
Santos x Botafogo
Corírithians x ·Flamengo
Santos x Palmeiras

. São Paulo x Corínthíans

"

jogador, o correto' profís
sional tem sido relegado a

.im plano inferior. Nem

. mesmo nas partidas amis,

tosas tem jogado. Recente-

Inpnt.e, quando da organiza
';iio do. quadro para a tem

)orada no sul. do -país foi

das, sucessivas, no

orien-tado por Lula,

time

sendo

sempre um dos seus homens

de maior destaque, isso

num' elenco_ de profissionais
da �mais alta categoria co

mo bem 'o prova o fato de

•

. ,

Brasil, vice-campeão, pelo"goal
/ ,_ . ",

averaie
LIMA, 10 (V. A.) _ Foi oração. Em seguida, o Con

realizada a reunião final g resso
_

proclamou, campeã
do Congresso do Campeona- do XIX certame contínen-

campeão,ball, falando na ocasião di-
, apurada

versos oradores, e mani-

festando o pensamento dos

to ,S�ll'-Americano de Foot- tal,

cação pelo sistema .do gual
"average", conforme manda

delegados presentes falou o
o regulamento. Em terceiro

I
"

chefe da delegação brasi- 'ficou o Peru e em quarto
leíra, deputado Rogê Fer- o Ul:'uguai, também pelo
reira, que foi bastante mesmo sistema de apuração

uma definição. Do contra- envergando. aquela' jaqueta aplaudido ao final de sua I da classificação..
rio que Ivan seja,' nova- gloriosa' do bi-campeão pau.

mente, visto e, apreciado llsta."
_ Do Bangú ao esportista, Dirceu GomeS'"

-

.'

Garibaldi.

a Argentina,
o Brasil,
a segunda

e vice.

sendo

colo- .

Lembrando
I

Os anos em .que 'foram

disputados os títulos -Con

tinentais de Futebol e seus
.

respectivos camp�ões:
,_

1916 - Uruguai
1917 _ Uruguai
1919 _ Brasil

1920 _ Uruguai
1921 _ Argentina
1922- -,- Brasil '

. 1923 _ Uruguai

1921 _ Uruguai
1925 - Argentina
1926 _ Uruguai

.
1927 _ Argentina
1929 _ Argentina'

"-

1935 - Uruguai
1987 _ Argentina
1939 - Peru
1941 _ Argentina
1942 _- Uruguai
1945 - Argentina .

1�46 _ Argentina
1947 - Angeatlna
1949 _ Brasil

1952 _, Brasil
1953 _ Paraguai

J
1955 ..!,_' Argentina
1956 -,- Uruguai f

19,56 _ Brasil

•••
-

1957 _ Argentina "

NOTA _ Na lista acima

incluido� todosestão os

campeonatos extras, ofi-

ciai� e dois panamerícanos.
* * i(.

A pior colocação do Bra

sil no Campeonato Sul
Americano de Futebol ve

rificou-s.e em 1923, em Mon- .

tévidéu: 4° lugar, com três

derrotas e nenhuma vitória."

O quadro brasileiro foi ês�

te: Nelson;
.

Penaf'orte e-----'

A-Iemão; Nica, Nesi e So

da; Pascoal, 'Zezé, Nilo,
Mário Seixas e Amaro. '

.� * *

O Campeonato Brasileiro

de Futebol nasceu

experiência feita
após a

com o

"torneio das. seleções", em

1922, para festejarmos, no

futebol, o ano do Centená

rio a fim da C.B.D. esco-

lher, mais
mentos que

tarde, os ele

iriam compor a�
•

I

seleção braaileir a para o

,I Campeonato 'Sul-Am:-ericano;
L

que se efetuou no Rio .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
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SÁBADO E 2.iFEIRA PRÓXIMOS' ,,,:,,:�:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:..)�:,,:,,:,,:�).:���.

VALIOSO AR' liGO' D'E INVERNO C'OMO ·i'-&orço de Prepar ação· à I.S. ,,:�:
�:.. (E.::iCOLA DE S4RLiENTOS DAS ARMAS) 1I

..�.
"ARI.NGO DO DIA'''.. �:.. Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér- 1 %

.

�:.. eito - �:..,

Os prêços verdadeiramente . reduzidos, pelos quais �:.. - Abertura: 15 ?e Abril de ;J,.9�7.' 1
•

" ��:
estão sendo 'expostos à venda os "Artigos do Dia" cor;:-..

�... - Local de funcionamento : Colégio Catarmense k�,
, � I

.. -

N L' '''43'' S AI' ......
resp

.

d
' ,

ti t d 't ti t;.+ - nscrrçoes : a rvraria ; com o r. CI- I �,
- on eram a mais o ImIS a a)' expec alvas. '�� d St (d bt

- ' �....
,

-P d di f
'

did
-

'd l't I �... es uart on e se 'o erao maio- �.'!'
oe-se izer+que or umameuica nao so e-a o ar-

� . dtlh .. '- .

!�.
cance comercial, como' também (talvez, principalmente)

. �� .. � � �_ �
_

� �:s � � a

.. e!) � � � .. J� .. .. .. ..
���

de elevadíssima significação para a economia popular, �.".""�c.,.�." ..,." ..,."."..·.,.".".".w :+:
� instituição, 'em nossa Capital, dessa moderna e popu- A'6 EN.I E S ,- R.,E E M B O 1 S Olaríssima modalidade de vendá.

.

� .

,

/

Dando mais uma prova -de que são apenas os in.
teresses de venda fácil os objetivos colímados pela di

reção dos astabelecimentos A' MODELAR, serão postos
à venda, durante o meio dia de sábado e durante todo o

dia de 2a feira próximos, belíssimos casaquinhos de

malha, de conhecida e afamada marca; por prêço sensa

cionalmente baixo.
Tratando-se ele artigo de máxima utilidade e pro

cura; justamente agora, nos começos de estação de in

verno, é de se prever a' imensa repercussão que terá
mais essa simpática e oportunísslma iniciativa do co

nhecido e grande estabelecimento. É ainda uma rtgorosa
r eafirmação prática do "slogan":

"faça do artigo do dia o meio certo da sua economia"

S.A.P.S.
CONCORRENCIA PUBLICA

Comunico as firmas interessadas que o Diário Ofi,
cial do Estado, edição de 9 do corrente, à pagina 13, pu
blica edital de concorrencia publica park aquisição de
um caminhão, devendo as propostas serem encamínha
das à Delegacia Regional do S.A:P.S., à rua Deodoro
n'Ü 4 - sobrado, até o dia 15 do corrente às 15 horas.

Rinaldo Celso Feldmann

Delegado Regional
---------------------�--�----------------�

CAMPEONATO GAUCHO DE REMO
O 570 Campeonato, Gau-I o Náutico U�ião que tríun,

.
'fou em quatro dos sete

cho de Remo, disputado do-,
r'

-

mingo passado em Podo
páreos o. ImpICOS programa-
dos. O G.P.A.. foi o' segun-

Alegre, teve como vencedor do colocado.

-ev·' SECÇÃO DE 'TRÃNSITO

AVI,SO
. A Secção de 'I'rãnsito da Prefeitura Municipal, faz

saber a todos os proprietários de veículos, que é neces

. sário comunicar à referida Secção qualquer venda 'ou
compra de veiculas que for efetuada, a fim de ser feito
o registro no cadastro competente.

O não c,�'1primento desta determinação importará
em prejuízo para o vendedor, urna vez que/o ímpôsto de
licença continuará lançado em seu nome.'

Prefeitura' Municipal de Florianópolis, 9 de. Abril
de 1957

,{ .

Nagtb Jabor
'Chefe Secção de Trânsito

-- -------_-- -

(A�,PANHA DE EDUCAÇÃO'
FLORESTAL,

1"

o Iucalípto vlmlnalis é O indicado
para o plantio em regiões deinvernó
rigooso, suportando as baixas tempe
raturas. Produz madeira para pasta'

" .

mecamca.

Peraqualquer informaçãoi censul
te o "Acôrdo Florestal" ..

Atenção .. Clçafores
AVISO -N. 2, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE

ARMAS E MUNI'ÇõES, AOS SENHORES CAÇADORES:'
'o TRANSITO. DE ARMA, SEM A DEVIDA LICENÇA,
"lMPORT,A NA PRISÃO SIMPLES, DE QUINZE DIAS
li SElS MESES OU MULTA DE' DUZENTOS CRUZEI,
r,ws A TREIS MIL CRUZEIROS, OU AMBAS CUMU
LATIVAMENTE"'. (Art. 19 da Lei de' Contravenções
Penais) :

A partir do dia. 1.0 de maio, (abertura da temporada
de caça) a Diretoria de Armas e Munições, promoverá
em todo o Estado, ri�ol'osa campanha' de fiscal,ização,
apreendendo e pu-nindo nos termos da l�gislação em vi�

gôr, todo aqaele que fôr encontra.do com arma de caça,
sem a devida licen_Ça.

Esta
.

DiretOl�ia leva, outrossim, ao conhecimento
cios senhores caçadores que a Carteira de Porte d� Ar-'ma de ,1956 perdeu. sua validade, por ter sido adotado
r; ovo modêlo. Para obter revalidação ou lic,ença, 'os da

Capital deverão procurar a Diretoria de Armas e Muni

ções e os do interior a Delegacia de Polícia Local.

Dil'etori!} de Fiscalização de Armas e Munições, em

Florianópolis.
.

Alcides Bastos de Araujo
Diretor

escolha
�

pela "êtiqueta

• -é confeccionada em quatro talhes '

e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidáde e pré-enc�lhidos.

.

\
.

J

Casa de Casemiras oferece oportunidades a elemen
tos ativos para trabalhar como vendendores pelo reem
bolso em qualquer praça do país. Fornece-se mostruário
€ paga-se boa comissão. Cartas para - TECIDOS PRI
MOR - Praça da Sé: 184 São Paulo.

R E P R E S E'N T A N T,E
Firma importadora- de ferragens e ferramentas em

São Paulo.i-procura representante, à base de eomissão,
j.ara.organizar sua.'! vendas, em FLQRIANO'POLIS. Exi
ge-se conheclmentos do ramoe bons contactos com a fre
guesia. Respostas !Jara Caixa Postal, 7.384, indicando
rontes de' referências, se p()ssív,el em São Paulo.

. ----_--

·0 PORT UNI DA'DE"fO M E R (I AL
Possuo sala prédio novo no coração, de São Paulo

(Frente- T.elefônica), Procuro entendimento firma pro
dutora artigo fácil colocação com preço' de absoluta
concorrência nesta praça. Cartas a "Progresso" Caixa I
Postal, 539 - S. Paulo. _

I '

, ,

Na escolha dos tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto e na garantia
de um produto bem acabado, está a base da excelen- .

cia das roupas bem feitas Imperial Extra.
O Magazine Hoepcke é exclusívn distribuidor

em nossa cidade deste famoso produto.

-o....()._.()._.��().....().....(l.....()�()�<)_.'.) ..
,
.. vIAJANTES .

Antiga e conceituada firma, atacadista e fabricante
de Bíjouterias de otima aceitação, desejando introduzir
os seus artigos nas diversas zonas desta região, neces

sita de bôns venededores. Cartas com ref'erencias e zo

nas á percorre çara : Carlos M. de Carvalho - Rua 25
de Março N. 849-1.° andar - São Paulo.

-'- Deseja limpar ou consertar sua máquina
de costura?

_:_ Disque para o telefone 2925 e terás um
, técnico.

, , ,

--"---_:;...._--�

REPRESENTAÇÕES PARA SÃO PAULO
Firma' idônea; com referencías bancarias, aceita re

", preseatações para 8·. Paulo, de 'prcdutoa Industriais .e

matéria prima: tecidos, artefatos de tecidos, ferragens;
calçaüos, Iaticlnios, couros, lã etc. Cartas 'a BARCEL�
(OS" Largo. 7 de SetembrD. "34'-11.0" andar. S. 'Paulo.:

\

!
,

·1 ..

\. ,�

!

..._ \

Estabe1�imen'to "A MODELAR"
Trajano. 33.

Exposição e vendas
--�-- --� -------------

CULTIVADORES DO

TREMOÇO!
Adaptam-se .para TRE

.. Adaptam-se para TRE
MOÇO BRANCO. Do.CE
A planta de inverno com

multiplas utilidades
\

Para esta e 'outras se

mentes - Consulte CON�
CEIÇÃO DA BARRA
Ltda, Bng, .Agron, tesp. '

dr. Max Ufer - R Lib.

Badarõ, 158 __: 5.0 - Te!.
34-9121 - C.P. 2.766
End� Te!. Conbarra -

_

S. Paulo
._- .�.-.- jo.

Bista -saber ler e escrever
-PARA-

Aspirar � um Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPOND:mNCIA o seu ,

'Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
,

PEi}AM INFORMAÇõÉS AO.

EDITORA;l.N.GA. - Av, Rio Branco, 185 -'- 17.0
,

ando s/. "r.708
-(Séd� Própria) - Rio de Janeiro.

Vende-se
....

Ven t:e-se um afreguesa
io. armazém de' secos e mo-

_lhados, situado à rua Ani
�a Garibaldi, 48. Facilita-se
oagamento, Tratar 11.0 mes

mo local, com o proprietá-.
-lo,

�

Você uão'a ve .. �
-, ,

.

�
,

porem, aI egt�. i •sua' nova- rouna anatômica
�.. Oi

para o homem moderno!

Jml'�
• Você se -sentirá bem, pois o· corte IMPERIAL

EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortável
e m�jto mais elegante.

.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - está
prontinha para você ;estir. Não há longas espera.
nem demoradas provas.

" ..._.'1
Ga,rclI'l:tida por >

'ECIDO'S E",AR'fEFAT-OS FISCHER SIA
Rua Proles, 374 - São f7aulo

35 anos especializado no ramo d0 vestuário
.1

.06'

� protecão ex!ra
contra as cárieg. . .

.

essa sensacão extrê
de frescor ...

.:.gracaQ à

·excluçjva
eSpuma

'

,de Acão
. Anti - EnliEflá.tic�

�-�-o-_l�!lo.$. ��i SeH!Ui��B�-�
- aflora também

- _. -.!::�
em tamanho. G/GANTF • 'A,',t{ r.

Oistr.ibuidor exclusivo:

MAGAZINE'HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa CatariJ!!Q

•

li' fi
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8

gasolina
"

80 BP. Díesel
8U HP "

103 HP "

132 HP "

(direita e esquerda),

agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zo-

DR. IVO WANGENHEIM

"Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila ..

res, além de explendido para meto!" auxiliar de barcos á vela.
Completamente equipado, inclusivé painel de instrumentos:

Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

Dentista "

Clínica conservadora do
adultos e crianças."

,

Proteses fixas e moveis.
Protesea em 'nylo�.
Consultório e residência:

Rua Bocaiuva 42 Fone 25<26
Atende com hora marca

das: -

'r

5,5 HP
11 HP

O ESTADO
Redaçio e f)fieinal, l,rul Con- ,J 35 HP
MÜleiro Mafra., n. \60 Tei. 1022 J" i;: O HP_ Cx. POltal 139. , tJ

Diretor: RÚBENS A. RAMOS

M'
84 HPmatet- Gerente: DOMINGOS F, O. •

Rep:e�:��t..lI: GRUPOS GERADOR�S'- "P E N T A"

Lt:::resentl'çõe.. A. S. L.ua. Quaisquer tipos'para entrega imediata .,_ Completos �- Com
'

an:;:' .Senador P�Iita•• 40 -

�O' motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator.-
i:l�: ;:-��24 N()���l�:OJ��:ir;o filtros - tanque de oleo e. demais pertences: acoplados dire-

ndar sala 612 - Si,' Paulo, d
-

t fI I t'
,

Alt d d ltAssinatura. anual •• Cr$ aoo,oo amen e com ange - e as lca - a �rna or e vo agem -

Venda"avub•• :;. _. Cr�/ 1,00 trifásicos 220 Volts' _'_
J

com excitador .-.-, 4 cabos para
HU.iRGlA- TREUMATOLOGIA. Anúncio mediante contráto. li 'd'" I d 1 d

-
,

urt.opedid O_s originais, mesmo não pu
. ígação e qua ro comp eto e contrô e; to os conjuntos estão

Co.;sultórÍo: João Pinto, 18. rlicados.. não ser'o devolvídoe. d ôb 1
.' f

.

íhu; 16 às 17 dràrtamente, A direção não se respcnsabtlisa assenta os SO' re ongarln&S prontos para entrar em unciona-
menos aOB Sábadol -

Reg: Bocaiuva 136. pelos concettos emitidos nos ár- t���
_ ��

jj'�!,e: -= 2.714.
INF01."••A._;OES lTfEIS REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE U

CLINICA ·DR. NEWTON o leítcr eneontrar'. nesta eo-
"

r e impedir que a colorrização
de' _ ,D'.&VILA Iluna,

informações. que n..cesllita SAN T A C A T A R' I N A
',11 • .'10S :_ OUViDOS =r> NARIZ dià"iamente e dr imediato.:

.

lil GA-RGANTA CIRURGIA GERAL ORNMS 'Tti'�ef(l::le MACHADO & Cia. S/A Comércio e AgenciasDo' . Deenças de Senhoru - Preete- O lI:atado I OZ2 '

" .

.

me. G��::�!O l}A re�!l"�'�I��J��t:�;:::��;!�:!ei. P�!��::!�o�i�(:����:�� :�!!: m
Rua -g:.�����, �a_r_irr;�ri!3-3-6�n_d_e_r_ê1?L�����ó�6�sU S,·

I'Jhefe 'do Serviço de OTORI-' "j,onsultas: Das 16 11",1'all ela HOSPITAllO Caridade:' -','
:·;0 do Hospital ue FlorianóPoRlE1' diante. (Proved.or) •..••••••••• ,. 2.1,14' r,sr, Elr#]r#Jêêr;Elf#lêr'#li#)êêr#l_EJ@,@r#lr#Jêê.E
Y'JBSUe a CLINICA os Al'A ': ,t\.esidência: Fone. 3.422 (Portaria) .•••••.••• v.'" 2.036 I -:-_� _ _,..., ---. -----------_

LHOS MAIS, MODE,RNOS PhRJ Rua: Blu_':'l_e��.u._D. 71_." Ne.,l',êu Ramos ...••..•••••
' 1.831, .MIN, IS'FÉRIO,_ DA-�GRI,CULTU"RA

"

'.-, '.'i'RATAMENTO das DOENÇAS '

ti 111i1' ,-

da ESPECIALIDAD]!;. DR. HÉLIO BERRETTA Si�lt�eb��úã�' "{6���"d�'
'

SERVIÇO FLORESTAL

�' �o I'ri I
Consultas -' pala manhã nc M É D I C O Saúde) .... ,........... U153 DELEGACIA FLORll:STAL

-

lI<iS�I:�E _ daa 2 liS 5 _
Ortopedia e, Traumatologia Maternidall� Doutor Cu-

'R"�GION,AL.
.

,

,) d Ex-í nterno por 2 anos do Pavi- 108 Correa ...••••.•.•• I,li) '" J ; ,

.lO CONSULTóRIO - ,Rua õa'
lhão Rernandino Símonsen da CHAMADOS UI&- "ACORDO;' CO� O ESTADO DE,'

ILHFl/"'3 nO. 2 GENTES
RE..mtNCIA - Felipe S�'J Santa. gasa de São Pau�o. CorI\o de BombeiÍoo� •..• '.IÜ SAN��<\ CATAR�NA •

midt n". 113 'I'el. 2866. (Serviço do Prof, Domingos De .. ServIço Luz (Raclama- A VIS O '
'

fine) - Estagiario do Centro vle ções) •••�............... 2.404 A Delegacia Florestal Regional, "A Soberana" 'Praça 15 de novembro
Ortopedia e Traumatologia é di> Po!icia (Sala Comiss6rio'.. 2.03&,

Pronto Socorro do Hospital das Policia (Gab. L'e!egado) •• 2.6�4 no sentido de coibir, ao maxímo pos- rua Felipe Schmidt

Cllnicas de São Paulo;
. e����:�\:SJij nveí, as queimadas e derrubadas de mato, afím de ímpe-

(Serviço do Prof .. Gqdoy Moreira) ITAC : .- 5.'100 dir os d�stros6s efeitos econômicos e .eeolôgícos que
- Médico do Hospital de Carí- �ruz�Jro do Sul •••••".. 2.500 acarretam tais práticas, torna público e chama a ate:;;�ão
dade de, Florianópolis.

--

'IPl1n�nr ;....... !..•1526! ,de todos os proprietários de terras e lav:Mdore'" em �.e-
n f 'd d � .

ti Varig .. " w ..

pe orml a, es congemtas e a, -

Lóide Aéreo •••••••••••
'

2.40'12 l'al, _para a exigência do cumprimento do Código Flores-
quiridas --:- Paralisia Infantil -' I Rebl 'c

f
1.1 q,

t I D 'd'OsteQmielite -" TraJ,lmatismo - Scandi��;��":::':::::::: 2.300 a, ( ecr. ,23.793 de 23-1-1934) em to o o' �stado.
F"átúrall. .. • I BOTaIS QUEIMADAS E DERRUBADAS DE :MATO ,�

'Cônliúltas1 Pe1a- manhã 1'10- Hos- Lux
' 2.021-"

Nenhum IIlroprietário de terras ou lavraãor poderá.pitàl dé Caridade, da§' 11,i às 17 e
I Mage_ltic : �... • 2.276 �

30 horas no CO,risulbório�' I Metropol , 3.14!1 'J,!roeeder quebnada OU 'derrubada de mato sem solicitar,
Cbnsultório" Ru� Victor Mei_I��lqo!!a ::;::::::: ::!::: ::::� om - anteced,i!ncia, a ner.ésBárM1 licença da autoridade

relles n. 26.
. Central •.•••••••••• ;..... 2.694 floresta}.:. comp�tente" contôrme dispõe o Código Flores

,Residência: Av. Mauro Ramos, Estrela •••.••.••••••••••• U'll tal em ,seus artigos 22 � 23, respectivamente, estando ps
- 166,. - .l'el�. 2069. l�deal ,.. 1.6111

nfratores sujeitos' a penaI'idad.es. . 1
'�

REF,LORESTAMENTO·

C $ 9 I00' OO
. Est� Repartição, 'pelf,\. rêde de. viveiros flo�res�ais, em

-

r
.

-

cooperação, que mantém ao -Estado, dispõ� de .mudas e

.

.'. ,. _
_

lementes d, és�!:ies florestl':õ e de,.,arnamentação, para \

É. o vencimento de postalista. Há quase 3.000 vagas t 'ornecimento aos agricultores em: geral, in'tere�sados no

I Ambus os sexos - 18 a 35 anos. 6 horas_ de trabalho. A� '��lores:ame�to d�· au'as �e�ra's, além �e prestar t?d� \....11 inscrições e pl'ova� s,erno realizadas eJn .tQ-dos os Estaqos, Jrlentaçao tecnka -nece�sarIa. Lembra, amda, '
a posslbr-

'D'Rilifii!llíl deubo de 5 meses (Capitais e outras�Direts. Regs; dos idade da obtenção de �mpréstimos para �efiQrl;lstamento ,

.

•

COlTrios). Temos a_postilas, completas, -todos 6s ponto's 110 Banco do B-rasil, comjurps de 7%'e prazo de 15 anos.
'

,

da' "ORNES", regists., 15 profs.,�atual'iz�das _. 9 'apos. ';

, Os interessados em!;,assuntos florestais, para a

I_tilas - Preço -Cr$' 450,00 (o conjunto). Peça pélQ reem- lbte,nção de maidres escl,arecimentos e, requerere� auto

boIs:) postal, .•.as:sim: DR. ANTôNIO MESTIE�I- DOMIN: rizalção .de li.cença para queimada e dl:lrrl!badas de mato,
Uma Cflsa de negÓliio, GUES -,- Rua::Barão de Paranapiacaba ':- 25 - 5° .,...... devem dirigir-se às 'Agências Florestais Municipais ou'

c.om sec'ções de armazem! "ala 8 - São Paulo. As informações ,sobre. insc'rições e oiretamente, a, esta :Repartição, situada à rua Salltos

� B,ar, por prêço q,e ocasiao.: pl;gyaI' -Cdata, documentação, etc.) acompàhham as apo�- Dumollt n!:!. 6 em ,F!orianó.po}is.
Ru

. tila!:;>;," Não ha necessidade de curso gina'sial �- Do Telefone:' 2.470 - Caixa Postal, 395.
Ver e tratai' ,à ua COR�e-i I�PETC (350,00) - do Bco Brasi.} (480,00) -'Outros: _ Endereço telegráfico: Agrisilva _ Flóriànópolis.'
:lhefro Mafra, 139, esquma -"' .. !lI! 11.1'\0.00.

'

-,._�-::-,
-'- �....,..,.-_-'-- --J

4. o.
-

,

Se'menj.�e�",' " :,.,�,_.,.ara: "�.p'.anfia',)(. :;. ,,' ;-.�:-�;:Vi--.agem-----,co----m,s-'ega�rilDç�a
I..,M. t

. " ,,' '" '

e rapidez
..

,

Tôdo Q agricúltor o� pequ�fió horticultor deve saber como é feito a '80' ROSJ:CONFGrrrAVEIS M1CRO-ONIBUS DO
.....

escolhá da semente para plantar. A- sern.ente.··tem, - antes de tudo, qUe ser -�

FI'1',"-1'O''O�-SDL'-BRASILIIIO
'

completa, perfeita;--sem defeitos, - limpa 'pura com os melhores condições ,.,
-

. _: ,{(, ", )
de germinação, ·comó também de valor germinativo bastante alto. Sem estas' .-

é�igência a semente não dará ao lavrador a-�ecompensa dos se.J1�,;,ksforçOs nos IFlorianópolil � Ita1a( -- Joinv'.lle - Curitiba

perio.dos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ôu hortic'ultor o maximo ..'
-

"_ ,-'� �:-"'; ..wi�" ;

Icuidado na aquisição de 'semente' para plantio., A,nêneia:
-;

l:)�::::�:l��;rl��i�: ,da
.

�

G. A. Carvalho -:' Ven:de sempre as melhores sementes. I�, � •

'"
I'

VAREJO·� MERCADO - PORTA 'DO MEIO /

IIR. CLARNO G.
GALLETTI

� ADVOGADO -

Rua Vitor Mei'reles, 60.
FONE: : 2.46&

Florianópolis -

DR. J(1LIO PAUPITZ
FILHO "

Ex-i n te r-no da iOa e'�...mal"ala
Se rv iç j de gastrQ-el,�rologia

li Santa Casa do Rio de Jeneíro
Prof. �W. Berardtneflí).
E:x-interno do Hospital
dade V. Amaral.

DOENÇAS IN'tERNAS
!;orllção; Estômago, intestino.

\i-,;ado e vias bí llaxes. Rina.
Consultório: Vitor Meirelea 21
Da8.g às 18 horas.

.

Rcs idência: Rua Bocaiuvs ZOo
Foo19: 3458.

"

".

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO ..

--'------------

--nR. JÚLIO- DOIN
VIEIRA
l\U:DICO

ESPECIALISTA" .EM OLHOS
,OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'fRA'l'AMENTO E OPERAÇOElo:
lnfra-VermelJ..n'- NebuUzaçio-.

Ultra-Som' ,

Cf::atamento de sinu8Ile len"
-

operação), '_ .;

Anglo-l'etin"sc�pia - Reeelta dI!
Oculos - ModtÍl'n6, "qulpamento'
4e Oto-Rinolaring"lo'la (inficl!!

'no Estado). .'

Hor6rio das "9 às 12 horsl e·

das 16 às 18 hpraS'. ' I

Consultório: - Rua Vitor Mei,_
reles' 22 - Fone. 2675.

Res. - ,.Rua, São Jorgtl 20 � �

Fone 24 21;

ALCIDES ABREU
"ADVOGADO <: ',,*é,

R I;p,UE R,;'C ON-i:'R��A,1,:�S;�
FA Z EN DÁ PÚBLicA�{";

Caixa Postal 246<':,->,
fLORIAJI�j)OLIS'- SA'HJ' �.-- ... ,,'

VENDE-SE,

Horário:
,15 às 18 hs.

8 ,às 11,30,-

" " Campanha de Educação
Florestal" "

À ímbúia em estado na

tivo, explorada em Santa
Ca tarína, tem 200 a 400

'anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio-

nado. à Imbüãa, em nosso
Esta_do, só poderá ser re-

sol vido pela reserva patrí-
monial de irnbuials e corte

controlado com 'garantia de

'--) ..

regeneração natural. Torna

se índíspensaval preservar <),
que ainda resta de imbúia

nas de 'seu "habitat". Sôbre

assrntos florestais, consul
te I "Acôrdo Florestal".

•

esquína '\

]i'ilial "A Soberana" Dtstrlt" dó-:-Estreito - Cento o'�

- %

o II O F R I E D M A N N
EN/SINA

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão Nm1es Pires 21. \

Esqu. Rua Hoepke e, R. Cons. Mafra

o' que define u�a roupa bem feita é u� comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa 'bem feita Imperial Extra.

A ve"da destas exe�Ientes roupas é feita pelo
Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

A T E ,N ( Ã O
.

't,r_
Aceitamos- eF.comendas de 'PLACAS ESMALTADAS

l1n cores, parai diversos fi-.llS.-
End: DENTAL SANTA APOLONIA

FlorIanópolis-- - Santa Catarina
Rua: Tira(J'en'tes, 20

-

L 'A""t A N, ;1):0 � (--,O M S A.\B Ã O

,\ftrgé'�'��'J±slJecial iôade
da ela. WEIZElIRDUSfR11L - JoinviUe- (marca regislrad�)

econ,oiniÍl�,e I'empo e
-

dinheir� �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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*4fV10DElOS

*4PREÇOS
* 3 'GARANnÂS E UMA só

."..

'.

..
-

MODELO STANDARD 7,4 pés

.'

QUALIDADE
MODi'�LO DE rxrxo 9,5 pés MODjj,LO MASTER 9,7 pés

�li,,--�!!i'O?"""- -

,"".�_;f,.�:��"
....

. ��4':��i_ y;:�fi"" ��í,-".1.�'"

.'_t�oliãali-
.

EDIFICIO IPASE

ADQUIRA A SUA

1. a p REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORCAMENTO A PARTIR DE.
,

.

mosaisr
1/

•

MODELO MASTER 1,9 pés

PERGUNTE A QUEM_TEM UMA
NA DELEGACIA REGIONAL DO IMPOSTO DE

HENDA HA' UM CORPO DE SERVIDORES EMPE- I

NHADOS EM 'BEM SERVIR OS CONTRIBUINTES. I o
APROVEITEM ESTES DIAS PARA DECLARAR OS
SEUS RENDIMENTOS! ,

-

SERA' ENTÃO MELJIOR ATENDIDO DO QUE NO

ALVOROÇO DOS ULTIMOS DIAS 'DE-ABRIL., QUAN.
DO ENCERRARA' O PRAZO PARA A APRESENTA·

çÃO- DAS DECLARAÇõES .DE RENDIMENTOS.
IWITE SOFRER MULTAS. BUSQUE RESPOSTAS

PARA AS SUAS DU'VID,AS.' CO'MPAREÇA A DELE
GACIA REGIONAL 'DO IMPOSTO' DE RENDA;', NO
EDIFICIO MACHADO, A RUA SALDANHA. MARI.N�HO
E DECLARE HONESTAMENTE SUA RENDA.

NÃO DEIXE PARA AM.A:NIfÁ O QUE PODE FA-
Kubitschek, esclarecendo que

ZER HOJE. -,

diamante ofertado a� Presídent

""""'� .. V'_-....._'VVV'w'".......- �......
da República no TerrÚório d

Rea-berto'IN
"

·

d
.

· - I
Presídeate egoclo e OCaSlaO,!,�Vende-se, por motivo 'J; mudança, a 'fazenda I"d- t

"ÁGUAS CL�RAS:', situada no munlcipio ae Ti�úcas, A firma IRMÃOS BITTENCOURT - Indústria e

e ',O
.

laman e tendo .boas águas para tocar serranas, com madeira de ,

C
. .

dcui
.

b
.

ti. -d
-

l id l' ,"

I t
-

t f"
I omercio comunica 'que a quirru e rea nu o an 19O

,/

!el
•

e e qua 1: .�ae; ;erras para pian aço�s,. uma �s. U a I DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONS-
para fumo, mais de �oo.ooo (duzentos mil) palmitos e ""RUÇA'- O DAMIANI Ag 'V S a- te'RIO 9 (VA) o sr FI'II'nto' .'

'

Il
- - ora . . n o em nec SSl-

, -.

I ferragens de uma serrana. " . -

-

Muller destruiu, ontem da tri A f" d tem said t 'd d M' N
dade de 11' tao longe para comprar MADEIRAS.- TE-

, azen a em sal ta com a es ra a e ajor e 0-"
S 'I' LOS, CAL"

-

.

é l'buna do Senado, a última aCUSH va T
"

t
.

_ I
LHA. -" IJO - AREIA - - etc. p01S aI

çãó feita pelo sr. Juraci M;;-ga FJ:'en ilit M� ais .

f' -"N
na Rita Maria Cais Frederico Rola. S/N - Fone 3802.

" aci 1 a-se o pagamen to. " 1ll Oi maçoss em - o'
'I'rent H t 1 F h"galhães ao presidente Jusceltn.

' .'J�" ren O, O e. 'ace. lUl.

Rio Branco (o qual exibiu" na

.,

REPRESENTANTE
Fabrica paulista, produtora de tintas .quimicas em

pó e secantes, marca muito "conhecida, procura repre
sentante na base de comissão.

Somente serão consideradas propostas de represen
tante amplamente relacionado com aa casas de tintas
ferragens.

Cartas para 'HOLLAND, PIRES & CIA. LTDA.,
Caixa Postal, 1281' - São Paulo, mencionando o nome

das atuais representadas. '
-; ..

quela Casa do Conga-esso ) repre

senta, apenas, uma homenageir
dos garimpeiros daquela regiii
ao Chefe do Govêrno, não sendo

. portanto, um presento part.culai
.

do Governador do 'I'er eitórlo co

mo afirmara 'o atual f'rt:s1Clent,
da_U.D.N.

Adiantou '0 sr. Filill!o Muller

que Q Presidente da. República
seguindo uma praxe que adotam
desde que foi Governador de Mi

nas Gerais, destina �'á a genlf, ..

que além de possuir jaça nã

pesa dois ,!uilates .. - �o lIf113�U

"que está sendo o rgs nizudu o n

Diamantina, ao qual encai-inhr

todos os presentes que receb
"'-,

em função do alto cargo em qur

se acha investido.

Antes de receber :J aparte dr

sr. Juraci Magalhães, no quul
parlamentar ,b?h'1o ag cadeceu os

esclareciment.os e louvou a a!itu
de do sr. Juscelino Kubitsehek, .

senador matogrossense, eu ju ora'

ção mereceu calorosos uplausos
frisou que a resoluçhn do sr. Jús
celino Kubitschek de .Icar os' prc

sentes que recebe 1\0 Estad» já ;

antiga, tendo nascido quando c

mesmo ainda era Pi'eleito de Belo

Horizonte.

ASSOCIAIÇÃO COMERCIAL DE FLORIANO'POLIS.
IMPORTAÇÃO. DE MERCAD9RIAS

Comunicam.nos da Associação Comercial que os ór

gãos representativos do comércio, no setor civil .e sindí
cal, divulgaram no Rio de Janeiro, para melhor orienta

ção dos interessados, que depois de vários e sucessivos
entendimentos com as autoridades fazendárias, relativa.
mente à nova sistemática do ímpôsto de consumo, ficou
assentado, em princípio, o seguinte:

1.0) -:::: o processo de contrôle da Circular n. 40. da
Diretoria das Rendas Internas será aplica
do às mercadorias importadas que hoje se

classificam na 5.a categcría ;
excluem-se' daquele sistema as mercadorias
que atualmente se compreendem nas cata,
gor ias de número 1 a 4, com exceção daque
las que, de acôrdo com os entendimentos
que se processam, devam ser incluidas em

ato competente da Diretoria das Rendas In
.ternas,

\ Famosa p�la sua pureza"
desde
1.836

• faz sabão
econômicamente I

.
- \

• Limpa totalfirente
"

pisos, azulejos e' pias
\

• Desinfeta chiquei
ros e galinheiros I .

• Remove tintas.
e vernizes I --

:iXUA A EÀTA ,COM'
A' fIOÚRA" DE UI.!' GlGaNrE
,.,.� ... � .

R.epresenlant� :

SEVERO SIMÕES
Caixa Posta), 104

t" JORIANÓPOLlS
,. -- ....

•

- a roupa .anatômi'ca,
para" o homem moderno,

\ .' ,

É, prática ... já está pronta. para você usar.
.É econômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e cortada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque
Imperial Extra não é roupa feita

'.

,- é roupa bem feita:

,-

• Fabricada com tecidos. e aviament�. d.
superior qualidade, pré.encolhido •.

r.
• torte 100% anatômico, mais confortável

e mais elegante. .,

'"

• .Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio. longo' e extra-longo) e" em 32
tamanhos dilere'l!es.'

• Garantida por umg indústria e,pecializa
da há 35 anos, "no ramo de vestiário.

Quando o sr, Jusc'elino Kubits

chek era. governador de Mir,u',

Gerais, f�isou o orado;', que eXI

biu certidão comprovando sua

'palavras, foi "procurado .pur al

guns diretores da ".\l1�hi;·
Chrysler do Brasil, "que , estive

ram em Belo Hortzonte es tu dan

do a Iocalizacão de fábricas r.r

Estado de Millas Gerais e en

tenderam de seu dever derec�1

iím automóvel "Ohrvs ler" ao H

Juscelino Kubitschek.

_"S� Exa. aceitou-c nor delica

deza e, 'eln seguida dirigiu ·se à

'Secret!lria de 'Viação' de :liillis

Gerais, declarando que U jl...-sen

te havia sido feito ao Governa
. dor do Estado e não a S. Exa

pessoalmente. Pedia, então, CjU�

,fôsse o mesmo relaclonndo co-mo

proprtedade.s.do E�tadu de Mina, I'
�."".".."'_..................""'"'

Gerais", I

'EC.D·OS E ARTEFATOS
Rua Proles, 374 • São Paulo

S.A.

.

Distribuidor exclusivo I

MAGAZiNE HOEPCKE
C�RLqs ttOEPCI<E �/A .. """"'=""'......._�

Scnlc'CãtarinQ'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

�n a iUIBi
"

o Brasil, com urna renda
nacional ou produto nacio

nal líquido da ordem -de -.. pita"),

12.830 milhões de dolares A distribuição por contí

(média anual do triênio ..
'nente (dos países analisados

1952-1954), aparece em 9.0 revela que apenas num país

lugar entre 55 países para da Europa '(Suíça) e em dois

os quais foram divulgadas da América do Norte (Esta-

baixa quota por habitante

f; ras il (230' dotares "per ca- dos Unidos e Canadá)" a ren é a de Portugal (200 dola-
I

da "per capita" ultrapassa ; t-f,); entre os asiáticos" é

1.000 dolares. Na �sia e na a de Burma (50 dolares);

A'frica, nenhum pais conta entre os americanos, a do

com renda "per capita" su- Peru (120 doiares) e �re
períor a ,499 dolares. Entre 05 africanos, a de Uganda
os países, europeus; 'a mais \.50 dólares).

estímatívas semelhantes pe

la Repartição de Estatística

das Nações Unidas. Nessa

relação, que exclui- a URSS

e outros países cujos méto

dós de cálculos da renda di,

vergem dos demais, os Es

tados Unidos colocam-se

muito à frente, com um pro

duto líquido qUe se eleva

a 298.530 milhões de dola

res. Seguem-se," em ordem
ime.diatamente decrescente,

o Reino Unido (39.480 mi

lhões), a França (31.720 mi

lhões) a Alemanha Ociden

tal (24.990 milhões), a In

dia (22.320 milhões), o Ca

nadá (19.300 milhões), o

Japão (16.470 milhões) e ai
Itália (14.740 milhões de

dolares).

" ./'

filIAS
,.'

SIM" P"""PAÇ�IS•..

tr,�'

Os mesmos 55 países es

tão classificados em cinco t

grupos, segundo a média da

renda por habitante. No gru I�an() de Férias 1114....
po de renda "per capita'"
superior a 1.000 dolares --------'--------------------

apenas se incluem os Esta- A seleção e escolha düs tecidos com as Inúmeras
fibras sinteticas e. naturais em uso atualmente é co-

dos Unidos (1.870 dólares), nhecimento 'altamente especiauzade, As raupas Im-
o Canadá (1.310 dolares) e: pedal Extra, 'gozam do prevílégíe de possuir entr-e

a Suíça (1. 010 dolares). ! os, respo?saveis pela sua confecção, algum dos h1a�._
Participam do grupo de 750 I· res tecmcos dI) p81Z.

,

a 1.000, -dolares 8 países,'

P rd
-

'I:�:t:���g�·::I:':��aa z��� :
.

-

er
.

eu-se·,trália e a Suécia (950 dOia-I .

res), Do grupo' de 500 a .
"

Um chaveiro com capa imitação a crocodilo, con-

749 doãares, participam 6 II tendo diversas chaves no trajeto Praça 15 de Novembro,

países, 'do de 250 a 499' do- '
Rua Arciprestes P,�iva, Pr�ça Pereir� Oliveira,. Rua Vis- Precisa-se de uma bôa

.

, I conue de Ouro Preto, Almirante AlVIm, Rua VIctor Kon- empregada só para eosl
lares, 13 paises ; e do de der, Rua Demétrio Ribeiro e Rua Frei Caneca.

I I
nhar. Tratar à rua Salda-

I enda inferior a 250 dola. Pede-se obséquio quem encantou entregar nésta Re- nha Marinho, 127. Paga-seI .
'

res, 25 paí-ses, inclusiv., o
i'

dação. .r:
, muito bem.

VENDE-SE
Um Café sito à Rua 13

de Maio no Estreito no Mer

cado Municipal. Tratar no

local com o proprtetãrlo,
negócio de ocasião.

...."..-...-.-.----.......-_-.-.-.---........
-
- Procure instruir-se SÔo

bre as florestas para pro

tegê-las da mão Ignorante
que as destrói.

/

.

EMPREGADA

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

................................................................ :'
-

.

João Vieira Bt Cia Ltda.i
r--_.

'

•

L':l ��
--_ ,� -

�UA SANTOS SARAIVA, -250 i
C. � N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:IEND. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD.

ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET DODGEISANTA CATARINA

,I
I

�
-.

, '\" .

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLEnl
• •

•
.-

MOTORES- i
•
.-
•
•

REVENDEDORES :

I
·1 i

,

.

.........................................................� .
,

-

CASA ESPECIALIZà.DA
EM MOTORES,

FREIOS E. MOLAS

PARA" QUALQUER TIPO DE

DESCONTOS ESPECIAIS PARA

«No Cená<:ulo,. ICom a Biblia na Mio �ACALMÃ
QUINTA.FEIRA, 11 DE ABRIL ' 1 -

Eis agora 9 tempo sobremodo oportuno, eis agora A*TOSSEo dia da salvação. (II Cor. 6:2). Ler II Cor. 5:11-16.
,

FAZEMOS a vontade de Deus, quando ouvimos o

seu chamado e o obedecemos. Abraão fêz a vontade de

Deus, quando deixou Dr dos Caldeus e saiu para Canaã.

Moises fêz a vontade Deus guiando o povo hebreu

oprimido para sair do Egito. "Todos os verdadeiros pro- I

festas foram obedientes à vontade 'de - Deus por seu

fiel testemunho. Jesus fêz a vontade de Deus, seguindo,
seu' tergiversar, o caminho da cruz.

Na Europa, nos tempos medieveis, as/homens'
,Jrocuraram fazer a vontade de' Deus erigindo magnifi
centes catedrais em nome de Cristo. Os artistas .busca
ram honrar e obedecer a Deus produzindo vitrais de alta
-xcelência e outras obras de arte. Por ser fiel "a ínven.
.ível imaginação da- alma", Cristovão Colombo, foi o íns

rurrrento nas mãos de Deus .para, alargar os horizontes

la humanidade.
Deus está falando a nós nesta estação quaresmal.

Jbedecê-Io-emos? Identif icar-nos-emos com a causa de
Jeus na terra? Falaremos em seu nome? Ousaremos ser

iiéis aos caminhos, da cruz?

ORAÇÃO
O' Deus, nosso Pai, em obediência, a ti encontramos

.1 verdadeira paz. Ajuda-nos a ser fiéis a ti! no dia de

.toje, Que sejamos sempre dignos seguidores de, teu Fi

.ho, Jesus Cristo. Rogamos-te isto em nome dêle, Amém.
,PENSAMENTO PARA O DIA

Deus está me chamando;' responderei e obedecerei.
A. M. Gottschalk (Pennsylvanía)

A víbração e rapidez da épocá moderna exige
qué se perca o mínimo de tempo em todas as fases da

existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, eví
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção
do vestuãrío masculino,

Estas famosas roupas, são de venda exclusiva
do Magazine' Heepek,

'

EDITAL
- De convocação de pretendentes à

aquisição das casas no conjunto resí
dencial da'Ponta do Leal, Estreito, nes

ta Capital.-
De ordem do Exmo. Sr. Presidente do Conselho Ad

ministrativo da .Caixa Econômica Federal de Santa Ca
-tarina, à vista da próxima inauguração, em data de 30
de abril do corrente ano, ao transcurso do 11.0 aniversá
no de instalação da Matriz desta Instituição, do con

junto, recidencial "OEFASC", compreendendo 21 casas

construídas no bairro '''América'' da Ponta do Leal, no

2.° sub-distrito do Estreito, .nesta Capital, convoco os

candidatos já lnscrjtos e pretendentes às referidas casas

abaixo relacionados, para, em data de quinze (15) dêste
mês, segunda-feira, a partir das 15 às 17 horas, compa
recerem na Secretária Gerai desta CEF, Matriz, à RVa
Conselheiro, Mafra, 60-52, onde, com o respectivo títu
.ar, se- entenderão sôbre assunto de seus interêsses:-

1 Aldo Menezes d'Aquino - 2. Acelíno A. Cardoso
- 3. Antonio G. de Fartas - 4. Carlos B. Reis
- 5. Curt Valter Nistsche - 6. AloYsio S. Oli-
veira - 7. Dorival S. Lino - 8.' Eury C. Cabral
- 9. Gilberto Almeida Maia.

-

10 Hugo Leal - 11. Ivan C. Schmidt ..!... 12. Inês
Ksepsky -

13 José Júlio da Silva - 14. Joaquim R. Borges _

15. Joaquim J. dà Lira.
16 João Pedro Nunes - 17. Maria L. B. de Souza

- 18. Mahlen L. Gurzo..
19 Otoniel 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:, �mpror�-ogável, para a nec.essária a�rcsentação, no

horârio habitual da CEF. - F'índo êste prazo de cinco
(5) dias, e não comparecimento IMPORTARA' EM DE
SIST:E:NCIA, cabendo a CEF dispor da residêneía, decla
rando-a, desde já, em condições de ser pretendída por
outros candidatos inscritos e que ainda não foram cha
mados, na forma das Instruções baixadas pelo' Conselho
Administrativo desta CEF e que regularam o Concurso
efeutado. .

Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de
Santa Catarina, em Florianópolis, 5 de abril de 1957.

Ari Mafra
Secretário Geral

- como receita
médica!*

As novas Pastilhas
Vick dão à sua tosse um alivio '

como V.jamais sentiu I... ·Porque
combinam os medicamentos

comprovados de Vick VapoRub
com o novo BptisséptiCO

penetrante Cetamiuml
Experimente as Pastilhas Vlék I
.. ti

�oc. Bentllcente
dos Snb-tpD8Dtas
e SUIS. da P. M.

Recenemos :

Fpolís, 5 de abril de 11)57
Ilmo. Sr. 'Diretor de O

ESTADO

N E S T'A
Esta Sociedade tem a sa

císfaçãó de comunicar a VV.

88. que, em Assembléia Ge

ral, realizada, em 21 de mar

ço p. findo, foi eleita a no

va Diretoria, a qual dirigi
rá o destino da mesma, nos

decênios de 57 a 1959, fi

cando assim constituída:
Presidente - 1.0 Sargen

to, Euclides Vieira de Sou

za, Vice Presidente, 1.0 Sgt.
Aldo Souza, 1.0 Secretárfo
- 2.0 Sgt, Francisco dos

Santos, 2.0 Secretário - 1.0

Sg!t. Nelson Sebastião dos

Santos, 1.0 'I'esoureiro -

2.0 Sgt. Antonio Timóteo d-a

'silveira, 2.0 Tesoureiro -

3.0 Sgt. Arolde Teixeira.

Conselho Fiscal

Sub-Tenente, Paulo Cor
deiro Dutra

2.0 Sgt, Oscar Manoel

Barbosa, 2.0 Sgt, José Acá

cio Ca-rdoso, 2.0 Sgt, Miguel
Aniceto Batista.

Aproveitamos o ensejo
para renovar a Vv. Ss., os

Pl'ótes�e e�evada estima'
e distinta consideração. , .

Selson S. dos Santos

1.0 Secretário

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
C aixa Posta' 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARmA

ARMAZÉM
Vende-se um, com ótima

freguezia, sita à rua Bo
caíuva 73.

, �reço de
lia mesmo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Biblioteca Pública do Estreito· M uniC ipa I ismo'
CONTl'NUAM AS DOAÇõES

o Senhor Brasiliano de Souza, representante nésta
Capital do Clube do Livro, presenteou à Biblioteca PÚ
blica do Estreito com 10 volumes de óbras famósas 'e se

lecionadas por aquela i'nrttituição. Entre os. Iívros doa.
dos pelo senhor Brasiliano de Souza, figura o famoso
romance de Edgard Allan Poe "Thingum Bob".

_._//- \

O Senador Francisco Benjamin Galloti enviou, pelo
correio, na semana passada, mais os seguintes �olumes:

Problemas do Brasil � M,E,C.
Ideologia e Desenvolvimento Nacional

V ieira Pinto
A Paixão dã Cristo _ R. W, Hvnek
Q. ReÚato de Nossa Senhora ._ I.B,G,E.

, -//-
O Conselho .Nacional de Estatística vem

Alvaro

,
"

Ealeclmentn;
. Sr.. Jnse Antônio Ribeiro

.-<

Faleceu, no' Rio de Janeiro vogado, Maria de Lourdes,
há di�s "da semana passada o

I
ca sada com Luiz Soares de

J
.

A t" Ríbeí • I Souza e Lívia, casada comisr, ose n orno 1 ellq_ , L' bôs G çalves
pessoa muito relacionada I

Renato
.

IS oa on. '

t C 't' I I todos radicados no RIO de
nes a api a .

O
.

,

t Janeiro. .

.

extinto, que. duran (I À família enlutada, aquimuitos anos dedícou-s., ao.
os senti

comércio em nossa cidade, consIgnamos os noss •

aqui contraiu núpcias c,om I mentos de profundo pezar.

Da. Maria Adelaide da LUZ,' VENDE-SE
(já' f'aleçida) , ligando-se as.

V d quarto de
. ,

di I f '1' I en e-se um
sim a tra. ICIOna ami Ia

I
'.

d t
P· t d L casal uma mesa e cen 1'0

ln. o a uz. ,

.

e uma mesa de copa.
Deixa os seguintes filhos:

I T t R.. a Altamiro
D' f

-. .,

f d I ra ar na u
J."m, unCIOnano e era,

�lávio, médico, Nelson, ad. Guimarães, 16.

,\

SS, Sacramento,

FÍorianópolis, Quinta-feira, 11 de Abril de 1957

Cuoha

Os setores mais responsa

veis pela recuperação bra-

stlerra �stão a demonstrar

..onquanto de valor e de pres

jgio tem ganho o Munici

palismo, como base, de for

talécimento" administrativo

'��"ol:'-_�

Õ- Prefeito Osmar
-

-

""".��4�M ni..� �
"

�a' fundaçâo' 6ejulio

Vargas
�"'�'.

A cação (finãmi�a do- sr.

Prefeito Municipal - Dr.

Osmar Cunha, a frente do

l\1unicipalismo, no Brasil;
"merece' �egistro excepcional;de cola-
porque sem favor algum, oborar, tambem, com éssã patriótica iniciativa de propor

cíonar boa leitura ao povo do sub distrito do 'Estreito" '-lovemador da Cidade tem

doando à Biblioteca Municipal 10 volumes contêndo da- confirmado sua autoridade
dos estatísticos dos Estados de Alagoas, Santa Catari- de 'conhecimentos e esclare
na, Pará, Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Bahia, cida visão 'Ítdministrativa
Ceará e do Brasil.

. em tôrno de um problema
Com mais éssas contr(:uições, atinge a 2.129. o nú- que já ganhou a atenção das

-rnero de livros doados, até agora, à Biblioteca ,do 'Estrei� coletividades. Desde há mui'
to; to o Braail- reclamava por

um incremento de trabalho .iícipalismo hoje é assunto narnbuco, com a duração de

em favor da solução dos que prende a atenção admi- q-uatro anos, O primeiro
seus mais d�licados obstá- nístratíva do sr. Presidente prepará tório, consagrado à

cu los, e o Municipalismo, da República, que o obser- revisão dos conhecimentos

""lo desempenho profícuo va nos seus mais íntimõs de- de física, -químíca, matemá

.ío Prefeito de Florianópo- .a lhes, admirando a ação tíca '

e história natural; os
,

Iis tomou a. si a tarefa des- 2ficie?te do seu Presidente, três restantes dedicados ao

;? resolução, que vem pro. verdadeiro baluarte da cau .ensíno das ciências geoló
porcionando benefícios os sa Municipalista no Brasil. gicas prõpriamente ditas,

nais fecundos, e que o fu- A Fundação Getulio Vargas O probslma, no entanto,

,
líde� mantoeve conferências com o Dr, Acácio Garibaldi San

\·,.·uro na-o muito distante - órgão dos mais autor iza- não se resume na' formação Th' "d dlago, presí ente a Executiva Estadual, 'e Deputado Braz
icusará. Porque nos mum- .Ios da Administração Fe- :le geólog�s. �os. de��i� s�"

'. Joaquim Alves, Secretá rio Geral. -'

�ípios estão as l{eças do de- l�ral _ acaba de co�vidar,. cores da indústria e idênti- --000-

renvolvimento nacional, e a J Sr. Osmar Cunha para' par, ;a' á 'falta de engenheiros O Deputado João Colodel, autor de um projeto a ser
.: ... apresentado" ainda êste mês, elevando para dois mêses o pe-.oncentração dos Prefeitos' ticipar de um debate GOro o especializadns e igualmente

de todos os quadrantes do seguinte tema: c;rgente . a necessidade de r íodo de férias dos membros do, Ministério Público, acolheu
com muito agrado as ponderações do Dr. Vinicius de Olivei-"As tendências atuais do ;!:la formação. .

ra, promotor de Blumenau, no tocante à equiparação de vanA questão, na conformi tagens entre o Ministério PúblicQ e a Magistratura.
--000-

"", . - �

�rm8 80,- e n!D . elro�
Brcsílíc Machado Nejo

(Cont, da 2.a pág.) aos jovens que desejarem in ficação dos quadros técni-
graduados, de maneira a gressar na carreira. . coso

atender às exigências de. Esse esforço é básico, Precisamos realiza-lo com

ampliaçãojde seu quadro de pois,' como observa o. presi- decisão sob pena de compro-
. I .

tecn icos, no setor da ,pes- dente Kubitschek. na sua meter o ritmo de desenvolvi-
.juisa "da exploração 'do re- "Mensagem ao Congresso' merrto econômico nacional

ifino e dlf petroquímica. Nacional", a experiência ou de realizá-lo em bases
Por sua vez atento dos país�s desenvolvidos en-

'

empéricas o. -que seria pior .

gravidade e urgência do sina que o progresso indus-"
bl I

.

I' . I
pro. ema, que se. p anta na .rra corre no mesmo ritmo (Do Diário Carioca de 31
base do desenvolvimento da que o crescimentq e diversi- f

-3 _ 57).
às mais consagradoras rea- indústria mineira nacaio

lizações que certamen- nal, o Oovêrno acaba de
te da-rão ao. Brasil, na, organízar quatro cursos

forma e no conteudo, o especiais de geologia nas.

·c':,I,ecto sadio de um . pais Un ivers idadas do Brasil

que penetrou na sua fase de ,0uro Preto) de São Paulo,
ampla recuperação. O Mu- Rio, Grande do Sul e Per-

tico da Administração M�
nicipal da F)ll!·d�ão,Ge.tulio
Vargas _- Dl'. Océlio' de
Medeiros �-Técnico em Ad-

.
..

... ... ...,

3ra,sil, con�titue um teste

munho de união de 'propósi- Municipalismo brasiléLro".

os em favor do progresso Participarão ainda dos

'omum. E o' Municipalismo debates, arguindo o .citado

Semana Sania na t,;dle· conseguiu, infiltrar-se na conferencista, ilustre perso-

Jpinião pública, despertan-! nalidades e especialistas no

dral Me'ropolitana 10 a 'atenção da coletivida- Municipalismo; entre eles,
Devidamente autorizados por Sua Excia. Revma. fa- de através do trabalho ex- )S

- 81'S. Professor Diago
zemos públ_ico que nos dias 14 a 21 de abril serão cele- 'e1e:lte do Sr. Osmar Cunha, Lordello de Melo _ Cate,drá
hradas na Càtedral Metropolitana as :eerimônias da Se- �ujo julgamento maiorlá se

,

mana Santa, ohedec.endo aD seg,uinte programa,:
_ têz sentir pelas palavras li.

Dia'. 14 � DOMTNGO DE RAMOS _ às 10 hs

BENÇÃO DOS RAMOS 'por Sua ,Exc.i&. Rema. o, Sr. Ar. Ir.es e insuspeitas 'do Che

cebispo Metropolitano. A seguir, procissão em torno e 'e da Nação, em recente vi

por dentro da Catedral. Ao terminar a procissão, MISSA -;ita a Florianópolis., Vários
SOLENE e' CANTO DA PAIXÃO.

Dia 17 _ QUARTA-FEIRA _ CONFISSõES du
:'ante o.dja- (o _q_ue se podel'á fazer desde os dias prece

dentes) e para o que haverá na Catedral e outras igre_
Jas nümero suficiente ,de. confessores, em preparação. da

'Comunhão geral do dia seguinte. (Aliás, os fieis sabem
da lei da Confissão e Comunhão, ao menos uma' vez por
ano. Sabem do dever correlato da desobriga, isto é, da
Comunhão durante o periQdo pascal) As 18 hs OFICIO
DE, TREVAS, findo o qual continuarão as Confissões.

Dia 18 _ QUINTA-FEIRA 1- às 9 hs. MISSA PON-
. TIFICIAL, intercalada pelos belíssimos e imponentes atos

'Ue'parlamenlo de.· S'. P,·u'bl,·-c· a.da SAGRAÇÃO DOS OLEOSo As 18 hs. MISSA SpLENE
COM ,ASSISTÊNCIA PONTIFICIAL - com alocução ao

Evangelho - e PASCOA DOS FIEIS, em que tomarão I
nade principalmente todas, as Irmandades' e Associações
�"eligiosas da paróquia. Terminada a função, haverá a ce

rimôniá dó LAVA-PE'S. DUliante �: noite €i. manhã de
dia seguinte haverá ADORAÇÃO ÀO SS. SACRAMEN
TO NO SANTO SEPULCRO.

Dia 19 _ SEXTA-F�TRA _ às 15 hs. MISSA DOS
PRE"SA'NTIFICADOS _ com alocução de Suoa Excia.
Revma. depois do CANTO DA PAIXÃO. 'ADORAÇÃO
DA CRUZ. Durante a Sta. Missa· os fieis que o deseja
,'em e estiverem suficientemente preparados poderão re·

ceber a sagrada comunhão _ As 18 hs. DESCIDA DA •

CRUZ. As 19,30 hs. PROCISSÃO DO ENTERRO, obede-'
cendo ao itinerário seguinte: Praça 15, ruas Felipp
Sehmidt, Alvàro de Carvalho,. Conselheiro Mafra, João

Pinto, Av. Hercilio Luz, rua Tiradentes, Praça 15, Ca:
tedl'al. Terminada a procissão. SERMÃO DA SOLE
DAD8.

Dia 20 _ SABADO SANTO OU VIGILIA PASCAL
- às 22,30 hs. BElNÇÃO DO FOGO NOVO, DO ��IO
PASCAL, e da FONTE BATISMAL.- RECITAÇÃO DAS
PROFECIAS, CANTO DO EXULTET.' RENOVAÇÃO
DAS PROMESSkS DO BATISMO. Em seguida à 'meia
noite, MISSA SOLENE DA VIGILIA PASCAL E PRO
CISSÃO DO SS. SACRAMENTO, em torno da Praça, 15.

Dia 21 - DOMINGO DA RESSUR�EIÇÃO ou PAS·
COA - às lO' hs. SOLENE MISSA PONTIFICIAL. Alo·

cução ao Evangelho. As 19 hs. MISSf.- VESPERTINA.
Alocução. COROAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SE
NHORA_

NOTA:- Púa a Comunhão lias Missas vespertinas,
.

'

é necessário e basta obs.ervar o jejum eucaristico peJa
seguinte maneil<a: a agua natural é sempre ,permitida;
liq.uidos, exceto 6s alcoolicos, pelo menO's uma hora ano via
tes; e até tres horas antes é permitido tomar alimentQs
solidas e liquidas sem distinção.

Para todos e cada um desses atos em que se come

moram os pl'incipais .llI,isterios de nossa Redenção,. 'sãC'

convidados as meretissimas autoridades civis e militares,
colegios e sodalicios' catolicos e os fieis em geral.

Florianópolis, 8 de Abril de 1957.
.

.

De comissão de Sua Excia. Revma.
As. lVIons. Frederico Hobold, Vigario GeraL e Cura

da Sé.

New.tqn qa Lltz ;Mªcuco, Provedor da Irmandade ·d-o

Eseol-as.· , -

� �- -- ...

""Êst�:('a:no, por exemplo,. �.que, com referência ao ponto "b" das Conc,lusões do 1.0 Con-

1.200 Jõvêns se apresen ta- gre'Sso .Inter-Americano dõ' Ministério Público, realizado., em

''l'am à d�sputa d�s 70'vagas
novembro de 1954, na pau.Iicéia, somente uma reforma na Cons:
tituição do Estado, para estender aos promotores as garanti-.

. I
as do art. 61 da citada Carta, uma vez que, no art. 189 .da·
mesma, a vitaliciedade é assegurada excl,usivamente_a três

espédes de servidores do ,Estado: a) - aos magistrados; b)
- aos titulares de ofício de justiça; c) aos professôres

Jade com os estudos real'i
,::�dos não reside na ausên-
2ia àe vocações� VerifÍca
se, ao centraria, acentuado
·t" I

.":»
:n eresse pe a ,carreIra,

�resce-ndo, de ano �ara ano,
) n.úmero de candidatos às

poucas vagas existentes nas

ministração Municipal de

l'en.Õine e Frofessor AmaI: ,10 Instituto Tecnológico de

do Pessoa _ Catedrático da Aeronáutica, de São José

Introdução à Administração los Campos e para as 180

Pública tambem da referi- '7gas à .$scola Politécnica

'l importantes são ?s convi

es ·endereçados ao sr. Os

nar Cunh� para proferir
:;onferências em tôrno do

.
,

E I O d b t t
- j.� São Paulo, concorreram\lInnicipalis_mo, fato que de- da sco a. 8. e a es erao

J90 candidatos. Em to.dos

Penais).
A partir do dia 1.0 de maio, (abertura,da temporada

d� caçá)"a Diretoria de Armas e�Munições, promoverá
em todo o Estado, rigorosa -campanha de fiscalização,

,. 1preendençlo e punindo nos termos dá l�gislação em vi-
impÕe-se por conselluinte, gÔl�, todo aquele que fôr encontrado com arma de caça, "-

aos Poderes Públicos em, coa sem a devida licença. .

peraf,ão cóm as entldades dê Esta' Diretorià leva, outrQssim, ao conhecimento
ind\Ístrià e ,as próprias em- -los senhores caçadores que a Cartejra)de Porte de Ar-,
·presaS de_PÍdindo\e prontp es' ma. c!.e' 1956 perdeu sua validade; por ter sido adotad'o

forço no' sentido de incenti- I'ÓVO. modêlo. Para obter revalidação ou. lic-ença, os da
var a criação àe novas esco-,· Capital deverão procurar a Diretoria de Armas e .Muni
las de engenharia e amplia-. ç()es e os do interior a' Delegacia de Polícia Local.

ção das existentes a; institui I :Diretorip. de Fiscalização de Armas e Munições, em

ção de cursos especializados
.

Flo�ianÓpoli�.
.e o esta,belecimento:,d ,fac-ili.' ../

dades bôlsas de estudos. eetc '
..

'

.

,11fJnstra com clareza a im- ,a duração de setenta e cinco.
úrtância qu� o mesmo aI- minutos minutos qlÍe fiCará

�ançou no panorama politi. lJ, cargo do sr. 'Dr. Osmar

'0-'1dministl'ativo do País. Cur,ha.

FàrmáciaPlànfões de
M;1l.:S DE ABRIL

sabado(tarde) ----; Farmácia Notu�na -

Trajano
7 -'- -domingo _,. Farmácia Noturna --'- aua Trajano

13 _ sábado (tarde) - Farmácia Esperarrça
Rua Conselheiro Mafra

,

14 _ dQIllüigo' I Fàrmácia Esperança - Rua. Con
selheiro Maf.ra

19 _:_ se�ta-feira �dia santo) - Farm,ácia Nélson -

Rua 'Felipe Schmidt
20 _ sábado (tarde) - Farmácia Moderna -

RUfl: JoãQo Pinto
'

21 _ do�ingo -:. Farmácia Modern� - ,Rua João
PiJto

"

27 _ sábado (tar,de) Farmácia StO Antonio -'-

Rua Felipe Schmidt, 43
28 _, domingo _ Farmácia S� Ant«mio - RU1:l

Felipe - Schmidt, 43
O serviço nofurno será afetuado pelas Farmácia StO

Antonio e N-oturna,
-

situadas às ruas Felipe Schmidt, 43
e Trajanó.

6

ESTREITO
7, 19 e 28 (domingo) _ :Fa'rm�çia INDIANA'-

� Rua 24 de Maio, 895
,

14 e 2-1 (doming()) _ F�rmá,cia' PO CANTO
Rua CeI. Pedro Demoro, 1627

O servi�o noturno será efetuado pelas Farmácias
DO CA\NTO E INDIANA, situadas à� ruas CeI. Pedro

Demoro, 1627 e 24 de Maio, 895.
A pres.ente tabela 'não poderá ser alterada sem pré
autori�ação ,d�ste 'Depl!;rtamento.
D.S.P., em 2 de abril de Üj57

. Luiz Osváldo d'Aéampora,
Inspetor de FarmáCia. ,

..()._.()._.()._.()...()._.()._.()...().-.()�()._.()-

"'��
, '.

fogão-a querozene
\ \

,

.\- ende-se um com 2 bocas e forno, com

Preco ,de ocasião. Tratar pelo Telefone 3548

.Don�al· Melqulades N. 4 _ Ap. 102.

pouco uso.

e'ver � R.

"

.

Atenção· Caçallares·
com. ex�essjva ·s,obrecárga

. _..;,__, .. _

teorica, visando, mais o dou :\ViSO N. 2, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE

tOl'arriento, �ue a formação A�MAS E MUNI'ÇõES, AOS SENHORES. CAÇADORES:
O TRANSITO DE ARMA, SEM k DEVIDA LICENÇA,.te profission�is. Faltam ain
"IMPORTA NA PRISÃO SIMPLES', DE QUINZE DIAS

da,. como, j.á - acentuamos A SEiS MESES OU MULTA DE DUZENTOS CRUZEI.
cursos espech:'it:zados em� ;'WS 'A TREIS MIL CRUZEIROS, OU AMBAS CUMU-'

engenhal'!a indústrial, mecâ LATIVAMENTE". (Art. 19 da Lei de ContravençÕes

os .demais estabelecimentos,
.t af.luência de candidatos
f(,; igualmente numerosa.

Dessa. despropprção en

tre o número .de concorren

tes e a. capacidade de ma

trícula: res1,llta que as Es
�'olas dificultam ao ·máximo
os exames, . a fim' de que

3ejam habilitados - apenas
Rua, os qUe podem ser aprov�i.

tados.

Numerosas vocaç'ões se

perdem' em virtude dêsse ri

gor excessivo, qJl� transfor

ma simples exames ye�tib,u-
.

lares em· verd{ldéiros con

cursos.

Por outro lado, como ob-

serva recentemente o prof.-

. ?

Gustavo ·Corção, o curiculo
a demasiadamente longo

nica, naval e meios a�qua
dos à pesquisa em tais se·

tores.

11

Esteve nesta Capital o Senador Carlos Gomes de Oliveira,
uma das mais expressivas figuras do petebismo, nacional, que
aqui n\anteve entíindimentos com os dirigentes estaduais de
sua agremíação acêrca de benefícios pleiteados, por S. Excía.,
junto áo� Ministérios da Agricultura e do Trabalho, para
ê�te Estado:

--000--

",Esteve. nesta Capital, em estreitos contatos com os pete->
bistas, o sr. Adão Lopes, Secretário da Comissão de_Reestru-

.

tu ração do PTB no Diretóri� de Ponte Serrada, Iocalidade
a ser desmembrada de Joaçaba. Na séde do PTB, o ilustre'

O Deputado ColodeI entende que podem ser assegurados
aos promotores públicos os mesmos vencimentos atribuidos
aos juízes de direito, mesmo sem altérar a atua! .CQnstituição
do Estado, já que o art. 92 da 'Carta Estadual veda: que os mes

mos sejam menores qUe 'dois têrços dos que percebem os Juí
zes em igual entrãncia, mas não proibe que se lhes equipa
rem.

--000-

. O ilustre rep�esentante de. Canoinhas e Papanduva disse

catedráticos.

--0.00--
O :J?r Rafael Cruz Lima fê"stri�ioso Presidente da- Com

panhia Nacional de Seguro AgrícQla e destacado membro cio

Diretório Regional dêste Estad'o, encaminhou, por meio da

Executiva Estadual, cabais esclarecimentos à "Resistência",
semanário desta Capital, acêrca de imputações feitas por essa

publicação. A resposta d·o ilustre petebista est� fundada no

art. 17 da Lei n. 2.083, de 12 de novembro de 1953.

-000--
.

,

0"1.0 CQn'gresso Interamericano do Ministério Público, nas

"Conclusões" aprovadas, em São Paulo, adotou a seguinte,:

b) "O Ministério P·úblico deve ser organizado em carl'eira,

me',diante c�ncurso de provas e títulos, para nêle se ingvessar,

assegura.ndo·se aos seus membros' garantias idênticas às da

magi�tratura". Até que, issQ s� torne realidade, nêste Esta-
, 'd-o, - declarou. o deputadd ,Colodel - tudo farei pela nobre

classe.

o habito nia fazjo monge, mas o custume no

tecido certo, e corte perfeito' define o ctdadão práti-
co e elegante, -

.

.

As roupas Imilerial'Extra 'lhe assegul'ario dura- .

bilidade e caimento perfeito e corte elegante. _

O Magazine Hoepck� vende pelo Cred4ário es-

tas ótimas roupas. 01

Alcides Bastos de- Araujo
Diretor

'

..� ..

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIHaU�Ura�D o Terceiro Con�resso. Contra A Intervenção Soviétic8f'O)'_'o ()��)�_()�()�(�()�{)�o .....o�o....()....o...o��o�o....(....o....{).....���O�I�����O���('� LIMA, 10 <U;P.) - Com a presença de uns INO SENADO

, cento e <cincoenta delegados de vinte' nações o

Os Debales·Em Tôrno Dd�Proielo Da Terlóelélrica De Capivarí �;-:�::�::�::�o=:u�:�: I'

(CONTINUAÇÃO),' União subscreverá, no minimo, uma sociedade privada, que to Fôsse outra a

circufstânch'l
uma sociedade com capttais pri hoje O terceiro Congresso contra � Inter": °

Aprovem, Srs. Senadores, 51%, ou 219.300'(d,uzentos e de. masse, a' seu cargo ,o suprimento! apresentaria, por êste motivo vados, resolver êsse problema da
vençao Soviética na América Latina. O Io projeto, e o' Estado _ de zenove mil e trezentas ações), �,,- I

da energia elétrica d� sul do Ei ! emenda s.uprimindo a. parte em eretri�idade no Estado de !!;anta
vendo a subscrição das restan- tado de Santa Catarlna. I que o projeto determina que � Catarina, Congresso de Lima foi.. inaugurado no tea- 01_Santa Catarina jamais es- tes ser realizada conforme esta-' O capital, como vemos, não iii Presidente da Sociedade será d�1 Sr. Presidente, os ínconvenien,quecerá êste dia em que o belece o àrt. 3.0• I tão elevado que não esteja ao livre nomeação do Presidente ')'1 tes dessa Sociedade estão no pró- tro Colon, no centro d� cidade, cujas insta-

oSenado da' República lhe o SR. PRESIDENTE alcance de uma sociedade tipo R�pública. prio Projeto, ao isentá-la de to. f
-

f'
'

te',"Continua a discussão do industrial, destas que cornumen. Temos, neste artigo, .mais uma dos, os impostos e taxas, que sô açoes oram pequenas para con er a num .-

proporciona mais um ele-
:-,.). _.projeto. te fundamos para abastecer 'de concentração de poderes, mais uni bre ela recaírem desde a sua cons rosa assistência. Presidiu a sessao lnaugu- oI

menta de progresso e de o SR. OTHON MADER: energia elétrica vários Estados

el aumento do poder econômico do tituição.
'

grandeza, vale dizer para o - (Não foi revisto pelo ora Municípios. Presidente. da República, pode! Vejam V. Excia. o Érário pú. sal, que 'se iniciou às dez horas da 'manhã, o
�próprio Brasil. (Muito bem, dor)- I Sr. Presidente, sou, como sabe que já é imenso e se vai tornan blico começa a' ser lesado a pa; d L' AI Y PSI d ;bM;ito bem. Palmas).' Sr. Presidente, desejo declarar, V. Excia., contrário a essa exces 'do avassalador. tir da hora em que fundamos I)

r. UIS aya az O an . !,!',..
preliminarmente,' que meu voto siva intervenção do Estado IIIl SOLTECA. Se fôsse uma compu. "o....o....o....o....o._.o....o....o_ -o.....()4IIIIIII>()�O SR. PREt5IDENTE: -

será a fivol' do projeto em dis economia do país. Hoje, no Brasil, .o_Presidente nhia privada, pagaria tôdas aa
.

- Sôbre a Mesa o reque. cussã o. Não posso, entretanto
_

Tôda vez que examinarmos um da República é dono de tudo,' da taxas e impostos, enriquecendorimento, que vai ser lido deixar de fazer ao mesmo cer dêsses casos da constttuíçâo du política e da economia nacional. I o Tesouro Nacional.
pelo Sr. 1.0 Secretário. tas restrições; como, o fiz quan- sociedade pelo Govêrno, em que' As presidências de tôdas as so.!do me pronunciei na Comissão é êste qúem nomeia a' diretorin,l ciedades que aqui fundamos são '

O Sr. Gaspar Velloso - PermiE' lido e aprovado o seguinte: I t
.

1.
R . de F'inanças. I encontramos senõ.es e falhas qua I reservadas a elementos da IiVl'(� e o noura colega um aparta �equerrmentn n. 67 de 1957

'I
'

t d de fra esc'olha do Chefe da Naeão (Assentimento do orador). PodeEm nome da Comissão de Fi, A meu ver, poderíamos resor- se sempre mo iva oras .
.

� .

ver mui to satl'sfato'rl'amente êsse casso, e_xata,m�n.te devido às in I Creio, Sr. Presidente, que a ri\! dar-me V. Éxcia. exemplo denanças, requeiro a retirada da u, Iemenda n. +..c, de autoria da problema, se constituíssemos tervenções politfcas. melhor solução seria constltuí s a �ullla sociedade de economia

:g d�};:::f::;õr[fj;�,7,;: M'NDAD� DE �EG�RlNU �INTR! I PREFEITI DE �, iMj8_1 �f,;S::�:;��'�":����:�!:::�
Ihães.

rina, alguns cidadãos de da aquele ilustre membro o SR. OTHON MADER - Res,o SR. PRESIDENTE:
d' V E

_ Em virtude da aprovação do A nomeação, para a ce- Santo Amaro estão 'ingres-' da magistratura catarinen-
pon erei a . xcia. Tivemos

requerimento, é retirada a emen- muna de Santo Amaro da
.

sando em Juizo.
'

; ae..pelo advogado dos reque...
mumeras oportunidades não stÍ

o proporci�nadus 'por companhias RIO, 10 (V A) - O ministro I máquinas agríco las por uma secda apresentada pela douta Co- Imperatriz, de um Prefeito I
Aos n�ssos leitores,' a

1

rentes, e que assim está re- estra.ngelras que vieram para o Mário' Meneghetti recebeu várias I ção estadual da referida Dlvlsã.imissão de Finanças. Prov isório, figura .e ·cargo
I
quem temos a missão de in- I digida: _ '

Brastl como por outras aqui fun- denuncias de gr.aves irr.eg.ularida I e que até hoje não {o!'a;n P:1g03E' a seguinte a emenda retira-

I dadas ' . -

d Jda:
'

que inexistem na Cónstitui-
'

formar, pareceu-nos interes- E'xmo: Sr. JU1'Z de DI'rel'to' I des que se teriam verlflcado �l\ a conussao e reven a.
,

-

f t t t tõ ,
<> Divisão de Fomento da Produção Ordenou ainda o min

í

st r» Ma-,EMENDA N.o (t-C ,ç�o;, gerou. a. os � e� � 0-
I
-sante transmitir-�hes os a!-, da Comarca de Palhoça A energia elét�ica, até pouco Vegetal em periodos anteriores a rio Meneghetti que torlo e qual.Substitua-se o artigo 7.° pelo

I 1'1.os aos direitos mdlvIdu-, gumentos da Impe�raçao, Protâaío Paulo Guima-- temp.o, era f'ornecida por entida.l sua administração. A' vista disso quer fato que possa ser apuradoseguinte:
O i t I

...

I d
I' aIS, resguardados pelo art. que vem de ser requerida ao rães Arcangelo 'Morais Teo de,s .privadas: Depois de votado o

I

aquele titular baixou uma ordem sôbre aqueles assuntos e outrosArt. 7.0 capi a micra a'
M <. • ••..

,
_

- Código de Aguas, e criada tôda de serviço determinado ao atual I· seja encaminhado rlil'et[,mente,Sociedade será de o-s 1141 da Carta agna, eminente JUIZ de Direito .da_. doro, Angelo Carara, Wal- l'. sorte .de em.baraços, �iveram, diretor daquela I)ivisão, dr. Fro I a? seu g�bi�ete �ara a� l':,ovidên
')..43.0.000.0?0,�0 (quatro�entos (J

I
Em busca de prestaçõés Comarca de Palhoça, doutor mor Beppler,' brasileiros, el,a� de se. re.tralr.. O GoverllO as es Cru�, que realize uln'l sind) clas cablvels, llldep."nJen.to d,a ,trlllta 11lllhoes de cruze1l'os), sub de direito devidas e aliena- Abelardo Arantes.' l'casa,los co

.

t
e�tu sUbStJtUlIldo, .Justamente pa- cancia rigorosa e urg,mte sôbte: abertura dos respectlV(l5 lllCjuedivididos em 430.000 ações ordi.1 '. A'

D
. •

t' I' '1' mercIaill es, e
ra expulsar delas o capital par-' o caso da importação de muda�

I
ritos, dentro do menor iHaza posonárias, nominativas, ,de Cr$ 1.0,00 '" das .p�la. LeI O:rgalllC� dos amos, po.r!sso, o m. eirO Gui.Iherme Willy Klenijo- ticular.

•

IM
'

d S t Ctt d t
-

h I I J de oliveira, seu prêço, '�studo do síveI. ,-
'

(hum mil cruzeiros), 110 qual a UlllCIplOS e an a a �- _

eor a \P� Iça0' encamm a- (Cont. na 2.a pág.) '(CONTINUA) , .

h ..... ......c_..._.J"..................

--p'rofundtt s'" ModIAfl'CICO- e s Ir Licença para passa,r p,elo'Suez' :;::9:t;be���:��:d:r:;:�;�!�;::!:11 �n��_,
'

,

� ,

\
ao destino de 9 milhões de cru

,

Id'-m',ilnl"Slr:ça-o 'R'US-SI ���!�ca com a idade de

611 �:;�::�n�;'�O��J:�:S:: �::E:����::::u:Si�' "'O É·SP�EÓ rDAd' (,f,iDu -

manhã no canal de Suez o
I

ci�ca meses acaba de solici.
I

• _
,

'

••O poder real sena, entao transatlantico ItaUano "OceR tal' pelo rádio a Ue nç p. 1"
CapItao Tenente LUIZ Ma

LONDRES; 10 (UP) - Se- Klementi Vorochilov, que dividido entre os srs. Nikita' nia", de dO!l:e mil toneladas' atravessar o canal
e

T:ata�:: I rio Corrêa Fr:eyesleben � se,

gundo informa'ções obtidas' conta 78 anos de idade, den Khrus,chetv-,. que embora sej� A bordo viajavam oitOlcentoR' dó petroleiro Barb�ra, de ;()! nhol:a em !v�ir��de de tran.sf�,em certos círculos diplomá,' tro em pouco se reformaria. 2 anos maIS v�lho que o sr I passageiros. Enquanto isso, i1
L
mil toneladas renCla �omlcI�Iar p�.r� .0 RIO

ticos, mas a respeito das Isso poderia ocorrer depois Bulganin, goza de melhor .

de JaneIro e lmposslbllItados
quais convém observar [, da viagem que o marechal saúde qUe- êle,- e George·s Ma GASTOU CEM MIL DOLARE.r de apresentar suas despedi,
maior reserva, brevemente Voro,�hilov conta ·efetuar bré. lenkov, de 56 anos apenas',' J, das, pessoalmente a todos
haveria' profundas, modifica, ve�ente à China. I Dêsses dois últimas políticos WASHINGTON, - 10 (UP)', companhias cinematográfi.! com quem tivera� a satísfa
ções na direção. da União So I O marechal Bulganin seria um ocupará o cargo de pri - A sub-comissão de meios, ca norte-americana. Não qe ção de privar, deIxam, aqi�Iviética. O atual chefe do Es- -eleito chefe do Estado em

,.
melro ministro e 'o outro o' da CttIDara revelou hoje que revelou o nome desse filme consignados oS seus agradecI

tado e presidente do "Presi
'

SeU lugar e, dês$le modo, prà de primeiro secretário dr o -sel"v,iço de informações dos
I

mas' admitiu-se que foi um' mentos por todas as aten.
díum Supremo", marechal ticamente retirado da vida Partido. EE.UU. gastou secretamente' fracasso de bilheteria, q'Uan,

I

Çges dispensad�s .e, �o' en�e---- - - --- --'_--- cem mil dolares, como sub do de sua apresentação em ( jo, colocam-;:e � InteIra dI�-
sidios a um filme anti-co-mil 1953. i'posição na CapItal da Repu,
nista lançado por uma da� blica. '

•

Irregularidades na Divisão de Fom�nd
to da>Produção Vegetal'

mou Nabulhi que o próprio _

soberano lhe pediu qUie a apr

AMAN, 10 (UP) - Renunciou
hoje o primleitn mini,�rtn> Su
leima·n Náb'lllhi, depois d�
uma prolongada disputa como
rei Hussein, a respeito da
posição da Jo,rdania entre I)

•

Oriente 'e· o Ocidente. " Afir

sentasse sua renuncia" O pri,
meiro ministro Nabulhi é ií·

deI1 da estreita aliança, com o

Egito, ao passo que o rei Hus.
sein é decididâmente favorã-

,

N
vel ao Ocidente.

N L' k
'

d
'

U D
S. PAULO, 10 (UP) ._� O Diá-

,

ew 00' » '8·
rio Oficiá I de hoje, publicou

« •
.

• . .. r,
.

•
�':::��"�:��:'�:�:':!�O

\ � todos os servidores munici

H· RIO, 10 (VA) - <) "Diário para n� fazer 'um apêlo, ado â denúncia de um plano len, pais nomeados a' partir icRuy, uls,e O Novo Preside,Dle,. :de Noticias", em sua coluna v�rtência ou pondéração, qw ta e firmemente artic'ulado primeiro de novembro últi
polítira �screve.o seguinte: dentro do esquema g·eral trl'! -para mudar o caráter da mo. Também foram relvoga.-

Outras Nota's·
-

Se.
�'Os chefes do "moviment, çado por êles signiflca o iní UDN e lhe dar um rumo nGVO, dos outros atos do ex-prefei-. ELEITOS OS DEMAIS

realista" _ afinai, vitorios( cio de uma nova et.apa a 'Ven to Toleda Piza, refero'ontes �l,)
Cumprindo dispositivo de PROCLAMADO O MEMBROS DA MESA

na UDN _ procuraram on !c'er. ponderaram aO senadór A esSa oposição qué ':!hama'
enquadramento de ful1-::ion'i

t·t· I' I 'Em novo escrutineo s·eora .J '- mos de "realista", o sr. Virgi 'd' d
>Ordem Icons I uClOna, a As VENCEDOR'

_ .

.

. I' tem o ;.S'r. Juraci Magalhãe/ JUlaci qUe êle nao poderi:; rios, tendo o sr. A nemar e
I,!sembléia Legislativa do' Es- A. Presidência proclamou ( ,

to foram eleItos os demaJI't
_ '. continuar a campanha ini. lia iãv'ora chamava aincfJ

Barros decl,arado: que assim ".-,

�:!� �le���on�r!���:n�: ��:
I

:;���:�[d:�e�le!�'ptee:s�� ��', ::.:�:oSa:s�mM��:�!�:�dO �

I �--8-·_·-u�---s··-·c""··a--·"'····p"'··e-";··s·"'! ::��e n:ri:��::: �Os�;�;i�� ��:=', ��po�����r��� f�::::i� ��oe����:�r:��g:;l��sed�f':�.
quele Poder, bem como Os de '

sr. Paulo Konder Bornhau,! ;r�sidente. - Ruy Hulse',,', - .
'

de prova:r que "neste govêrr!G dade 'Ü'bj'etiva", destinada; a cionalismo.
mais membro,s da Mesa que .sen - agr.a.decido,( ,em dis' 1: vlce-pr,�sl�,en�e - CIOd� I I

_ ,'/
'

ladrão nãoliv,ai ' para a Cri' "engrandecer o partido" parJ; WASHINGTON, 10 (UP) __ O
dirigirá os trabalhos da Casa curso brevei a colaboração nco Morell:,a, 2. Iv,ice-presI

i E, entao,. aquel1e d�pu- deia"; não podEria continuá que êle possa "vence:"� QU.3, presidente Eisenhower está
durante 'O' período regulamen do se s pares ãO' bem êxito! dente - Joao Caruso MacDo·, �ado meditava. aSSIl�:

'

la nos têrmos em que .1. -v.:. se trata de uma oposIçao dI
prelparando a apresentação,s, 11

nald', 1.0 Secretário _ Volne" 'De fato o crrme nao \ I' htal' das atividades Iegislat,i, dos trabalhos, e tecendo pa - J cO'mpen·sa. V�jam o meu nha sustentando, pois agora fe·reI1te daque a que VIll a aO' Congl'es'so, de um progra-
vaSo lavras q'u:e elogiavam a con Couaço:de Oliveira; 2.° Se I caso. Se fósse' sem.pre _ estiv,esse êle atem:> a estJ sendo feita pel� UDN, di.sse I ma para melhorar as ctindi

, duta do deputado vitorias_) Icretário - Estaz:tisla'u Rom� I co!reto, se, soubeSSe, res-� circunstância - estará f.(l, ram-no, em termos polIdos ções de segurança do tráfego
Aberta a sessão pelo entãol � Ruy Hulse naquela Casa nosky. Ptaed"toar padra. S'erh r!espei- lando na qualidade �e presi, mas em to.m, dé mJlanCOh1u' aéreo. Entl'le outras coisas, é

. ,"
, S 1 t M' OI' , pc erIa o'Je ger .

B P -

(} .,PreSIdente - deputado Pau Finaliz'olu por convidar a qUf up en es: ano Inger
um Jide!',. Mas, fui senil dente da UDN, conctlçüo err OS srs. Odilon ratga e rac.. previsto· 'o estalJeleciment,o

lo Konder Bornhausen - o
o novo Presidente-da Assem. José Valdomiro Silva. quando devia' Rer il;lde- que terá de conduzir Os, en. Kelly, os dois únicos ex-pr,e de- verdadeiras "auper estra

plenário tomou, conhecimen I bléia 'Legislat�v,a do Esthdl A contagem da votação fOl pendentt;; ti\'� a co·ra- tendimentos necessári03 "ao sidentes do partido com ,as das do ,ar". Ce.rtas notal' de
to da existência de número tomasse assento na cadeir \

de 20 x 19, tendo a oposiçã., gem, d� mfraçao, quan-, fortalecimento do partido. I sento na ba�cada (s,em con verão ser reservadas exc!u"i-, -" -

d
.

t h do devia ter a da lei; b
.

legal para a vota�ao, sendo

I que acabava de lhe ,ser con' apresenta o la segUIn e c a-
dis1se "�im" quando d'e-, Consideram que o senador tal' -o sr. Milton Campos, S11 íl vamente a aviões de velúcida-

. 'em seguida, a Sessao suspen- fia-da, após uma votação que pa, - 1.0 Vice - Olice Cal via dizer "não" e disse Juraci tem conduzido a :::am tituído agora), quando se r� dle identicas, pal'a evitar o
-

sa por três minutos, afim de cercou de :espectativa 'o grano das; 2.° Vice - Osny Regi,,', "não" quando, devia di- panha em tom muito pessoal feriram a um "new J.ook'
pei'igo dos choques.

,Possibilitar a que Os deputa· I de pu'bl!',c'o presente. 1.0 Secretáorio -;- João Colo, zer "F:.m"; fiz �1OI1tica- d' ·t· I t udenist-a. LIMA, 10 (UP) _ O "scratch", ,

.

t' O I lha quando deVia fazer quer Izer, mUl o VIO en ()
dos se munIssem das respec- _VINTE VOTOS CONTRA, deI; 2.° Secre ario - r an

politica; prestei-me pa- 'contra (} g-ovêrno. E isto não btasileit'o marcou para hG,je
tivas cédulas 'de votação'. "DEZENOVE do BertoHi. ra iustl'uinento de "pag- convêm a um partido de opa Ameaçados pelos, à noite·um treino enbe tiotu

REABERTA A SESSÃO O resultado eLa, votação pa Suplente�: Braz A,lves sa-moleque" quando de- siç.10 "realista". A opoilÍçâo lares e rese�vas da seleção .

. O Presidente, reabrindo Os 1 P
. José de Miranda Ramos. via seri apl'nas i,nstrll-

l' t ' '1 t'l
\

no es,tadio nacional, como prera a escô ha do novo reSI
mento do direi,to e ela "rea IS �' �

e aqu'e a _que par,e'
. I eres russostrabalhos, passou a palavr·a dente aCusOu vinte votos pi1 A Ass,embléia Legislati-,r democ'l'acia,; C!lntribui ce opo�nça,o mas nao e, :;em parativo para jogO de sabad(l

",
.

ao 1.0 secretário da Mesa quo ra o sr. Ruy Hulse e dezena, I
reiniciará - seu·s trabalhe:: para a descl'ença e a pre deixa uma margem p[ira LONDRES, 10 (UP) - Depoi!.Õ à noite. Do rlesultido desse en

fêz a chamada nominal don
ve voto,s Para' o sr. Alfredo, com a sessão sollene do prõxi desmcralização de ,um

I composiçõ=s eleitorais e

en'l
da's advertências cl,!ntrta p'aí- cont,ro delpenderá a es.�ala-

,senhores parlamentares pa h P t d'f I mo,dI,'a 15, às 15 horas, quan pod,el', que éra o poder a
t d' t t ses europeus ocidentais -

çãC) de'finiUv'30, do team queC er:em. ortan o, por I e
,

que <S!ervia e devia ter \ en Imen os que se orna
_

ra a votação em escrutínio rença apenas de um voto, fol do o Governador do Estacl)
elevado, para com êle . riam impos'síveis ,nUrnit at Turquia, Grécia e Iran - de enfrentará 0& pernanos, na

secreto. A primeira cédula eleito Q representante ude ali comparecerá para fazer a elevar-me e fixar-mI!; r mosfera de hos�ilida-ie. p.e�·' que serão destJiuidos, se per' primeira "eliminatóda do
anunciada pela mesa indica nista Ruy Hulse fi Chefia do jleitura da Mensagem Gover. dei ao Executivo leis que ,in"anente e de incompatlblh· 'mitirem a instalaçãu de' ba· CampeO'nato Mundial. En-
va o deputada udenista Ruy Poder LegislatiVO Catarinen. namental. ' não e·rtl{m le,is, mas frw

dll!des insanáve,is. 'ses mÜit,ariesl �m seus territó" quanto isso, revela-se que Sllr-,tas fals,og. e podres da
rHulse paTa Presidente, lVau

minha subsel,'lv,iênria, da '" *' * rios, a União Soviética agorà giu um conflito de ol'dr.m I-

tage� que atingiu até o ter

'J A

E O P' S D minha fraqueza e d11 Não sabemos como terá o fez o mesmo com países .10 nanceh1a, entre os jogadO'res
c:eir-o. voto, .quan.d�? �ntão, ') a n I'" o ..' .

minha .ambição". r: a-
sr,. Jur.aci Magalhães recebi, OrielJlte Próximo. Em trans' da seleção peruana e da Fc-

candIdato OpO!3I'ClOnIsta gora? Onde estão uqUé- -

-I d missão da rádio moscou, ou,:: deração de Foot Hall deste

I
les que favorecí? Onde do esse ape o, essa 90n Cta

sr. Alfredo Cherem - pqs'. S. PAULO, 10 (VA) - On veria reunir na tarde de on
o reeOinheciomenb l10s ção, 'ou, parI\, dizer a verdildp vida aqui, a Russia fez s.abi!l' país. Os jogadores pediram a

sou à liderança até a trigés; tem à noite o governadol tem, não 0 fêz, Apenas a-ban, meus sacrifícios? Onde léssa palavra de ordeln do;' que seu poderio em ai'mas soma global de d�� mil- '·so·
ma ,sexta céduJa, ,para mo, particiPOU d� uma reumao cada. estadual realizou ligei. a recompensa p�lo meu

que o iizeram president'e da nucleares é tamanho que "OS' le.s" plelos jogos coutra oBra·
mentns após a Mesa anun

cem os�dep'utados e membro.! ra reunião no-'período da tar, suicídio' político':" UDN. É entretanto, extrema, golpes assestados. ,para rreS" sil; ou então, sei.;; mil soles
ciar a vitória do sr. Ruy HuI

do Diretório Regional" d(l de, a fim de afirmar o se;l
...

... _'" menté f;icil sabê-lo. Custa a 'ponder aos agl�essores l'levi- por quinze dias, c' n1a.Ís dois
se, qUe totaUza.va uma 'som1 PSD, na residência do �r. Ci ponto, de vista, em faCe da'

A lei é moral e eterna: penaf;l esperar q'l'le o� fato3 tavelmente afeitaria grandes mil para cada jo�'o, seja ele
de vinte voto,s contra dezeno rilo Júnior. O Diretório Re reivindilcações cio partido jun o crime nãO' éompen- coríf9:mem as previsões, que 1l;onas", em torno aquelas' ba- ganhO ou perdido. O caso de-
Ve dados ao repr�sentante gional pessedista, que se dC�.1 to. ao gov,ernador sa,. . . não. são, aliás, p�'e;isõfs mas -ses: • 'verá ser resolvido aind;l hoje.
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