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WORLD) . I célebre é aquela a qual são' cia a Elvis Presley. Cá en-

WILLIAM HOLDEM: atribuídas frases célebres."! tre nós o "Rock" deve ser

do, por isso, o- astro mais tabilidade emocional".
ocupado de Hollywood. * * *

Iortul'a
Dilmar Machado

o astro mais

Hollywood.
Atualmente trabalhando

em "Pícnic" e "The Proud
and The Profane" ao mes

mo tempo, além de seus' ou

tros inúmeros afazeres, é
William Holden considera-

ocupado de

Desejo alucinado de poder
Deixar, junto à caricia de teu resto.
Uns versos com ternura de sol-posto
Que, poeta <nenhum soube escrever.

Tristeza tão tristeza de' saber
E provar" da distancia o estranho gosto.
E sentir nosso amor preso a um desgosto
Que nós mesmos criamos sem querer.

* * * mesmo muito mais ínteres-
Natalie Wood .

está mu- sante dançado por mulher;
.dando toda a decoração de aqueles movimentos ..•
seu quarto de dormir,'que *.* *

tinha sido reformado- antes Foi -Juliette Graco quem
do N-atal. Os psicologos disse:

podem interpretar essa ati- "Se uma jovem parisien
tude de. Natalie como "ins-, se já tem 20 anos e ainda

não' sabe o que é amar, é

'sinal de que não é bonita,
Mamie Van Dore� apare- ou de que não sai nunca deCasado com Brenda Mar-

I
• .

shaIl, no ano de 1941, têm cerá dançando o "Rock"· no casa, ou de que é comunís
êles 3· filhos, que contrí- filme "Untamed Youth", -e ta.

Marcos Manoel Cordeiro e Sobrinhos, -'-penhorados
, 11111"'"11111111111111"'" * * * agradecem a todas as pessoas que lhes foram levar o
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� Noel 'Coward _ o famoso r;eu conforto pela morte de sua Idqlatrada esposa e tia
E

�Cll�'rl
§'t d t 10ndrl' Maria de Sousa Cordeiro.
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•. . OutrossIm: conVI a a o os para a mIssa o se 1-

i�a 1M'
'f,\ �

. ª no, tem a. segUInte defInI-! mo dia, que mandam rezar na Igrajá de N. Senhora do

15 ,

.

� fcl I::: ção: "Uma, pessoa do es- Rosário as (7) sete horas da manhã, sábado dia 13 do
)} � pírito é aquela que diz fra- corrente.

� 6H« ••••• 'U«Mfu.W··!�r'")�,.�.��1111""'III"""II"""";""""'III"""""""'lIInDIIO..lIu.um;;,Dmollulllnn"....!HIHlDJI.IUlH.UJ·...d'�·�· ..··S I Imerl·ca Cap·llal·IZB'ça-o
.

S a·:·Por ordem do Delegado preso e recolhIdo ao xa rez �

U
-

�

Regionãl de Polícia foi re- Dario André, residente nes- =1= , •• :1=colhido ao xadrêz Manoel ta cidade. �:.'+
�

�:.'+Alexandrino 'Daniel, por es- -I1- �:.'+ SEDE 'SOCIAL: RUA DA ALFÂNDEGA, 41 - ESQUI- �:.'+
Posa a qual Maria ;Rôdrigues 'eI Ma- �.'+ NA QUITANDA - RIO DE JANEIRO ".'+panç:ar, sua es �

.:. DISTRIBUIIÇ,ÃO DE LUCROS AOS PORTADORES DE
'.•:.vive separada. ,risa de Souza, residentes

� �,

P
.

h
. �.'+. TíTULOS

�:,._;_//_ na raIn a, queIxaram-se �.

..... Exercíci� de 1956
�....'+.Por ter praticado ato contra Ivone de Ta,}, por

..+_. Pagam-s'e, na Sede da Companhia, no Rio de 'Janei- ':eontra a moral e m�lital' esta ofende-las com pala-

..�. 1'0, nas Sucursais e nos Escritórios dos Estados, à par- �:."foi expulso e entregue ao vras de baixo-calão. ..�. til' do dia 15 do corrente mê.s, os lucros do·Exercício de
":."D.R.P., João Carlos da Coso "" -I1- ..�. 1956, a que tem direito .os títulos com o prazo de parti- •••

O Se:p.hor Bittencourt, J. cipação terminado, de acôrdo com os Artigos 11< e 12 de .:.
....... suas Condições Gerais. .:.queixou-se na Delegacia Re-
�t Conforme Relatório-Balanço de 31 de idezoembro :+

Por achar-se embriagado giona! de Polícia, contra �:.. p.p., já publicado e aprovado pela Assemb.Iéia Geral 01'- +:."·

foi preso Antonio Oliveira, A'Yhóa Ba'stos, por esta per- �:." dinária realizada em 18 de março de 1957, a IMPOR. ":."
natural desta cidade.' suadir sua fillia menor de �:.'+ TÂNCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTADORES +:..

d... D� TíTULOS e', de: ....-11- 16 anos,. sendo obriga O' a � '"
�

..+_. Cr$ 35.700.679,30 +••
O Dr. Paulo Tavares' interna-Ia num Colégio em : ..+_.�. que �el'â1)1 pagos à razão de: :apresentou qu'eixa contra Curitiba. ..�. a) - Cr$-'1.282,lÓ para os títulos de Cr$ 10.000,00, �:."

· Waldir Herminio. de Souza, -11- J.
.

Saldados por pagamento único; �:."
por êste entrar na Casa ,dé ,Foi apresentado queixa ..... b) - Cr$ 1.062,8Q para ós títulos de Cr$' 10.000,00, �:.'+P f· J...: ..

',de Pagamento Mensal e Mistos, �'+Saúde São Sebastiãe, agre- contra o carro da re, el: �,...

�,'t', sendo observadas, para os titulos de outro!! valores, as �,.d· i.r uma enfermeira e tentar tura desta Capftal, dirigido' :...... , . �
.,.'+ respectivas proporções. ..+_.-

fazer imoralidades dimtro pelo motorista Hélio de .;. -

A DÍRETORIA ..�.
daquela casa de saúde. Tal, por ter . atropelado o �? ." EsdRITóRIO DE SÂNTA CATARINA �:.

-/1--::- soMado .da Polícia désta �. Rua Felipe Schmidt, 17 ,- .sohrado� ',':.:.
__,"-,"""estar pratic�ndode-_ Capital de nome João Be- �::" � � � � .. �o�a:ó�ol!S '

� � "�. �.• ,.. .'
' �":�

na pl'ocissªo, foi zerra. �•.•: " � � w .

Por que, meu anjo, se me queres. tanto.
Se sabes que "eu te adoro e és meu encanto

Surge esta incompreensão entre nós dois?

buem para ser mais' atare
fada ainda a vida do "pa
pai Holden",
William - cujo nome

real é William Beedle, nas
ceu em O' Fallon, no dia
17 de Abril de 1918.

Ontem foi rusga, arrufo, nostalgia; ,

Hoje é saudade, angustia... Que agonia!
Eu já nem séi o que virá depois! ...

.{
.

.....�, r_..._.:..w.-.... • -.-._.-.- -••

.�_ ....��'
ANIVERSÁRIOS

.

Por certo, na' data de Pasadena, quando um "des-

hoje, dadas suas elevadas cob�idol' de talentos" a ser-
, I

ZENON VITOR BOlN'NAS·. qualidades de caráter e de 'Viço da Colúmbia, viu-o,
SIS coração, ver-se-á cercado fez com êle um teste pára

Transcorre
.

hoje o ani- das mais car'inhosas provas o papel principal de. "Gol

versário natalício 'db sr. Ze- de apreço e regozijo. den Boy" (O Menino de

non Vitor Bonassis, alto Os de O' ESTADO, que o Ouro)' e, assim. deu-lhe a

f
. ,. .

'bl" esta tem em grande conceito, oportunidade de ingressar(unclOnarlO ,pu lCO -

dual e mestre de otícínada associam-se às homenagens.j jto cinema. A II Gran�e
Alfaiataria da Penitenciá- augurando-lhe votos de te- Guerra veio interromper

Estudava .

no colégio de

ria do Estado. Iicidades,

Com uma folha de rele- FAZEM ANOS, HOJE:

sua carreira, porém, vol-,
"

.

tou melhor ainda em "Sun-

vantes serviços prestados - Dr. Agrtpa de Gastro set-: Boulevard" � "Bom

ao Estado, .grangeou de Faria Yesterday",

há muito grande. çíreulo de -- sr. Nílton Ferrari Ma- Bob Hope gosta de con-

amizades, nõs meios onde fra tal' anedotas e o faz sem-

milita tendo assegurado I -- sr, Herculano Carnei- pre que. se encontra numa

igual�ente Iugar ,de des-I
�o Farias roda de amigos. Uma das

taque na sociedade local. - sr. 'José Vitor Garcia. anedotas que repete sem-

pre que encontra um audí-
MISSA DE 300 DIA tório novo, é a seguinte:

A família de' Francisco Vieira de Mello convida
. Num hospício, .

um dos
seus parentes e amo igos para assistirem à missa de tri-

I "doentes" pergunta ao ougésimo dia, que manda celebrar, 'em sufrágio de sua a -
-

ma, no próximo dia 16, terça-feira, às 6,30 horas, na tro :

Catedral Metropolitana. -- E você? Por que é que
está aqui dentro?
E o outro 1,SpotIde

midamente:
- Estava em Atlantic

City, numa festa em que
desfilam os carros alego
ricos. Todos, muito alegres.
jogavam flores, das jane.
las, sobre os carros. Minha

rnul:!1er Se chama Rosa ...

� Amanhã como ArJigo do Dia valiosa
mercadoria àara- o inverno

Amanhã será um dia l'bom" para os que tiverem
interêsse em fazer económia.

Um valioso artigo em malha de ,lã, dessa malha de
lã ,clfjo 'custo está tão alto no momento, poderá ser ado

quüido por um preço consideravelmente reduzido.
Com a aproximação do inverno entendemos super

fluo, encarecer, o enorme proveito que todqs poderão
tirar des'sa venda oportuníssima: Quem não pensa ad-

· quirir ou não precisa de um bom casaquinho de malha?
A venda será realizada por- preço exepcional, du-·

rante o meio diá de sabado e todo o dia de 2a feira pro
xima na A Modelar.

E ... para atender a existenfe curiosidade (que sa

bemos enorme ... ) vamos dar o preço desse "a,rtigo do
dia": éasaquinhos pura, puríssjma lã valendo 420 a ....

470,00 cruzeiros por. apenas Cr$,287,00.
Realmente: "é uma valiosa economia \ c0I!1prar o

artigo do dia."

resu-

* * *

�um dos pr,óximos filmes
a

. serem ro'dados pela Me

tro, Jack Palance desem.

penhará o 'papel-duplo de
dois irmãos gêmeos. Isso se

rá em "The House of Num

bers": é. uma história de

prisão.

ta, natural dêste Estado.

-/1-
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COMUNICAÇÃO
,I Tenho a grata satisfação de comunicar aos
, meus amigos, clientes e ao público em geral que .

I .1 a SADIA SIA TRANSPORTES AÉREOS fará rea-

: Iízar no próximo domíngo, dia -14, vôos' panorâmí
,cos a cidade ao preço de Cr$ 180,00 por pessôa
I (inclus'ive condução).

'

.

Para maiores informações, os interessados
poderão se d�rigir à Agência, instalada -a rua Fe,;
Jipe Schmídt nO 2,' (lado da A Soberana) ou pelo

i .telefone 2820.

,III NICOLAU TEIXEIRA
lQj Agente

II

_32 :w -C__Z_·�

. "

;I�SSE
PARA - A EUROPA

,Não espere mois paro fazer à Europa
aquela viagem há tanto tempo 50·

nhada:. o CLASSE TURISTA no Atlôn
tico Sul oferece-lhe um 'desconto de
cêrco de 30% nos tarifas da pos
soqens, E note que ° aparelho é o

mesmo SUP�R G CONSTELLATION
com duas podidas semanais. do Rio
de Janeiro: terças.e sábados, às
cinco e meio do lorde,

\

CON'fULTE SlUj'AéEN1E D� V1MiENS OU A

AIR"RANCE' NA

VANGUARDA
DO PROGRESSO

A Nt/UOR RÊDE AÊREA DO MUiltUO

Av. Rio IIronto, 257·A . Rio de Janairo
Telefcnes 42·8838 e 32-3392

REPRESENTANTE:
Antonio Fiuza Lima

Florianópolis Sta. Catarina

.
O habito ná;) faz o monge, mas o custume no

. tecido certo e corte perfe!to defin� o cidadão práti-
co e elegante.

.

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Cremário es

tas ótiÍnas roupas.

MISSA DE 70. DIA

O Gal. VIeira da' Rosa está de ,males arranjadas pa
ra seguir rumo à Lages, a fim de participar da con

venção do Partido Libertador.
Tão logo 'O ilustre míllbar parta para lá, partire'

Também. Ainda nutro a esperança de convencêlo a mu
dar a sêde da reunião libertadora para Joinvile Blu
menau ou Roreio -- núcleos os que, muito mais do
que Lages, necessitam de organizações politicas do
contra. oI

* ;I:

o nobra deputadoClodoríco Moreira, após a elei
ção da Mesa da Assembléia, da qual aspirava a Presi
dência, confessou que o seu nome anda sofrendo in
fluências "brasillcas e futebolescas": acaba sempre
em vice ..•

-,

* *

Antes de� viajar para o Oeste, o sr. Irineu Bornhau
sen vetou fonmalments, o nome do sr. Volney Oliveira
para a Presidência da Assembléia.'O vetado compeou

-

um livro de versos '� andou pelas
.
esquinas a recitar

Augusto dos Anjos;
"Vês? Ninguém acompanhou o formidavel
'Ente,rro da tua última "quimera,
Sõmente a ingratidão, essa pantera,
Foi tua eompanheíra inseparável."

E, soluçante:
"Toma um fósforo, Acende teu cigarro,
Obeijo, amígo, é a véspera do escarro."

* *

O juiz Stoeterau provou que é contra o arame far
pado! Mas, em sendo liso, '0 instituto é outro, ..

* *

O serviço de taquigraüa da Aissemb!éia não apa
'nho'U, na íntegra, o discurso de POsse do novo presíden
te, Também não era preciso. A oração 'tôda, ípsts litteris
vírgulísque, está no "Secretário Moderno".

FOl'am eleitos membros do Diretório do PTB, em

Oerro Negro, futuroso Distrito de Laje.s, os denodados
! petebistas Dorvalino Mota, João Madrugada, Ivandíl de

I Oliveira Barbosa, Gabri-eI Dutra, João Francisco Rosa,.
,

Elisário Xar,l'ier de Oliveira, Pedno Pucci de Olíveíra,
i Rómulo Pucci, Romero Pucci, Reni Pucci, Seni de Oli

veira Barbosa, Pedro Boi's'es Godoi, Hortêncío da Sil-
va, LíbórIo Rodrlguês, Marcos Picoletto, Alvez Brunet

lia, Lícínío Monteiro, Vergílí« Madruga, José Maria de
Oliveira, João Maria. :Pereira, Vidal Va,reIa de Olivei
ra, Ivo Radattez, Rivel Fagundes, Lotário Vieira da
Silva W,a;ldemar' de. Liz, Waldomjro Rodrigues, Rival
do Fagundes, Manoel Arlindo Alves e as Senhoras e

'Senhoritas Maria Fagundes Cordeiro, Gilda Fagun
des e Dalva Antunes.

--000--
Est�veram presentes à reunião do Diretório de·

0erro Negro, como convidados ·especiais Os �rs. José
e Bággio, Vereador Evilá,io N: Caon, Pedro Granzot·
to, I?r. Arno Kipe!., .:Pedro Mellio, João' Pellizoni-, Cesar

Ribeiro, Otto Bággio, do Diretório de Lajes, Marceli
no Ferreira, prestigioso presidente dlo Diretório de
�'Anita Garibaldi", assim comó os ex-vereadores Sal
vador Pucci, que l'!einiciou suas atividade:s polític'as e

ao qua,l' está atribuida a taréfã de· 'Organizar o PTB
em Campos Belo do Sul.

___,.000--
No Estado da Bahia, os .promotores públicos perce

. bem vencimentos equivalentes a oitenta por cento dós
.peroebidos pelo Juiz de Direito de igual e�trância (art.
70, § 3.0, da ,respectiva Constituição).

, --00�
No Estado da Plarailba, os promotores públicos per

cebem vencimentos não inferiores a três quartos dos

que' ptlrcebem .os Juizes das respectivas Comarcas
(art. 69, § 1.0, -da respecth'a Constituição).

--000--
No Estado de Pernambuco OS vencimentos dos

promotores públicos correspondem, também, a seten
ta 'e cinco por cento dos que' percebem os Juízes das

respectivas comarcas (art. 90. pará�. único, da resp�c·
tiva Constituição).

--000--

No Estado do Rio Grande do Norte, os promotores
públicos percebem vencimentos correspondentes a �
por cento do;S perce,bidos pelos' Juízes de Di'reito pe
rante aOs quais ·servem. (a.rt. 72, § 2.0, da resPectiva
Constituição) .

\
--00�

No Estado do Rio Grande do Sul, os promotores
públicos percebem "encimentôs �guais aos de Juíz qe
Direito da 'entrância imediatamente Inferior. Na cla:s
se inicial, não poderão perceber menos de dois terços
dos "encillllJentos atribuido!S ao JuÍz de Direto da en

ti.'ância correspondente. (art. 133 da respecti'1'a Cons·

tituição) .

.--000--
No Estado de São Paülo, oS .promotores de primei

ra instância têm vencimentos iguaLs aos dos Juízes de

Di1',{lÍto da respectiva lentrância (,a,i't. 61 da respectiva
Constituição) .

--oO�
O De,putado João 'Oólodel continua recebel.ldo te

legramas e cartas contendo· manifestações de' simpa
tia e aplausos peJ.a, campanha qUle' desfraldou ·em pról
do� direitos dos zelosos membros do Ministério Públi

co, qUe precisam ser igualados aos· da Magistr�tura,
já 'tlue .assim. decidira o �.o Cong'l'e,ssC?, Inte�am�rIcano
do Ministério Pú\)lico, realiz.ado cm Sãlo Paulo, em 1954,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Entre os milhares de belíssímos e bons artLgos de inverno" para Senhoras, Homens e Crianças, acabados
I

de chegár.'
Ooestacamos como oferta excepcional

Casacos de pele a '. . . . . . . . . . .. Cr$ 2.910,00
Tailleurs de pura lã, .a . Cr$ 830,OÓ
Casacos de nylon de sêda, a Cr$ 1.51Q,00
Casacos de pura lã, 2/4, a Cr.$ 425,00

d'%!';���}.Z''''''

TeOlos de pura, lã: a Cr$ 850,00 - Capas de' gabardine, 'a Cr$ 935,00 -:- Malhas para homens e meninos, etc .

NA

..

A

,

por AL NETO
. f De há muito que Insisto .preender o que viu, e poude uma estrela de TV. E' ll}u'-

No mês de agosto do ano! na necessidade de intensífi- estabelecer contato direto e lher de grande cultura, que
passado havia em New 01'-1' ra r tal in tercâmbio, que' só I t

'

, comp e o com os norte-ame- esconde sob o sorriso amavel
leans, nos Estados Unidos,' pode trazer benefícios para

.

f I I IAricanos porque ra a ng es de quem precisa fazer con-
uma estrela de televisão unhas nações. com grande desenvoltura.

'

cessões ao público, um es-'

brasil�ira que fazia suces- 'Heloisa Heleena, pelos O segundo fator do ex-

so extraordinário.' _ contatos que estabeleceu .

1 tr! f d H I' I' -ito arguto e bem in for-
,

-

, cepclOna. rlUn o 'e
.
e 01-

Bosteriomente, essa mes- nos meios artísticos e cultu- sa Helena nos Estados Uni- mado, de verdadeira intelec-

,ma estre'la alcançou êxito tais dos Estados Unidos, dos é que ela se deu ao tra- tual e de líder no intercâm

, similãr em São Francisco da ampliou consíderavelmente balho de estudar os aspee- bio artístico e cultu-ral en

Y California, Los Angeles, na a possibilidade de melhor tos fundamentais da cívili- tre o -Brãsil e os -Eatados

Cidade do .Mêxíco e em No- conhecimento mútuo ,para zação norte-americana antes Unidos.

va Iorque. ,
0S líderes inteletuais de am de viajar.

Refiro-me a Heloisa Hele- bos países. Lembro-me das muitas
<,

, �n�, que 'está de regresso ao
Brasil deppis de oito mê-

'pois fatores contr.íbuiram,
principalmente, para o trí
'unfo de Heloisa Helena co

mo promotora do intercãm
bio cultural, entre o Brasil

� os Estados Unidos. .

vezes em que troquei idéias
-

.' A

com Heloisa Helena sôbre

este ou aquele aspecto da

cultura estado-unídense.
. Volta e meia Heloisa He-

,\
sés nos Estados Unidos.

1

,Foi ela por três mêses,
r

c-çm convidada do govêrno
norte-americano. Tal êxito lena vinha a Embaixada

o�teve, entretanto, que viu- O prim�ii'o' é o domínio Americana, no Rio, para

s� na ccntdngência de pro- que ela possue do idioma in- obter informações sôbre cer

�ngar a permanência ali. g lês. tos. fatos, ou para conversar
,: 'Mas não é precisamente Não nos iludamos'. só po- .com 'esent t d
, _

os represen a� es .0

sôbra os êxitos de,Heloisa d!� representar o Br�n Tio San acerca das carate-

!jlelena como estrela ·que adequadamente nos Estados r isticas' do povo e da terra
aqui desejo falar. Isto já I Unidos quem falar e escre- norte-americana.'
foi dit? alhures, e .por mui- ver inglês com fluencia. - He,I'oi�{ Helena

'

não foi

;,os. iE �ãQ. é surpresa.�ara I E' por falta desta habm-I aos _
Estados Unidos simples

os brasileiros, que -:ta se tação que tantos brasileiros mente como' uma tunista ou

.acostumaram a admira-la. vão ao-s Estados Unidos, não uma - artista superficial.
.

Quero frizar aqui o papel compreendem- o que vêem, Preparou-se para a viajem
que Heloisa Helena desem- nada realizam e voÍtam com durante mais 'de um ano,

'penhou como 'elemeento de uma porção de ídêtas defor- com metículosídads prof'ís-
intercâmbio cultural entre madas de grande democra ..

'0 Bràsll e os Estados Uni- cia nortenha.
dos. Heloísa ,Helena poude co-

sional.

O fato é que ela, amigo.:
é mais do que simplesmente

.i..••••..·�..•••••••••.......••••••.....•••••••....••....•••...e
I

'.

-
- <..

,

___ IJoão ·Vieira a Cia Ltda,
,"'j..-

".
"'-

,
'

• RUA SANTOS SARAIVA. 2511

•1 CASA ESPECIALIZàiJA C. P. N. 20 - TEL.• 6.263 PEÇAS EM GERAL .PARA:
EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL _ FORD
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CLUBER22��çPoE4��ÔSTO Flashes internacionais
o Conselho da Diretoria, reunido em

siderando o pedido de muitos associados,
RESOLVE

. tados Unidos que será lan-
A cidade de Chicago, II- çado na próxima semana um

linois, ofereceu-se para séde foguete de pesquisa, tentan
da Segunda Conferência In- do bater o recorde de altu-

18/3/57, con- -,
A Casa Branca anunciou Haiti o sr, Frank Sylvain,

que o sr. Milton Eisenhower,
I
que. se encontra sob custódia

as;essor do Presidente Eise- {do Exército em �sua resi-;

nhower, visitará a América' dencia particular.
�

do Sul em futuro próximo, Foi enviado ás ilhas Se-

10 Fica rescindido o contrato qUe dá exclusividade

para fotografias nas festividades do Clube ao

81'. Allan Torres.
20 1\ exclusividade é concedida a três fotografes

da Capital nas seguintes condições: }

a) De cada festividade fornecer,' gratuitamente, ao

Clube, fescolhidas pela Diretoria, _ três fotogra
fias.

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

c) Solicitação deo exclusividade por es�rito.
d) Ingresso sem direito a acompanhante.
e) Os fotógrafos, em hipotese alguma' poderão

mar parte na festividade.

n�o revelando, enteetanto,
a data, da viagem.
O representante do. Perú

ante' o ConselhoInter-Ame-

vchelles um iavio grego,

que transportará para At�
nas o arcebispo Makãríos,
há tempos deportado pelos'

ricano Eçonomico e Social, ,ingleses e que foi

51'. Ca;l�s Gibson, �anifes- posto em Iiherdade.
agora

Vieira da Rosa

to- teu-se ,contrario � proposta Já se encontra em Was'"
de acordo internacional do híngton o general' Antonio
café Coelho dos Reis novo adido

Revelou o presidente Eise militar do Brasil, o qual
nhowe,�Aue a China comu- substífuirá o general Ma

nísta violou os compromis- Idhado Lopes, que se des

s,os que contraiu por ocasião pedirá dos Estados Unidos

da assinatura do arrnisticio no dia onze, durante uma

na Corelã, em 1953, pondo festa no Fort Lesley.

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

.

Estas famosas roupas, são de -venda exclusiva
do Magazine Hoepek,

1
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. SERVI'ÇO DE ALIMENTA'ÇÃO DA PREVID.®NClA

SOCIAL

em risco a pai na Asia, Anuncia a Marinha dos Es-

terriacional de Energia Ato
ra para essa classe de pror.
jétil.
Declarou o Secretário de

Estado Foster Dulles que os

Estados Unidos não contrai-

S.A.P.S:·
-

,

1

'DEL'ÉGAClA �EGIONAL EM SANTA CATARINA
EDITAL DE CONCORR.®NCIA

Devidamente autorizado pelo, Snr. Diretor Geral do

!
Serviço de Alimentação da Previdência Social, levo ao

wiihecimento das firmãs interessadas que, � partir des

i ta data, fica aberta concorrência pública pa�a aquisição
das segu.intes máquinas: '

.

1 máquina de calcular para 4 op-erações;
1 máquina de calcular c/fita registradora;
2 máquinas de escrever c/carro de 45 cmts.
As firmas concorrentes deverão apresentar suas

propostas em 3 vias, sem rasuras, ent envelopes lacra-

I,.los; \, encaminhá-las
_

à Delegacia Regi?nal d� S.A:P.S.,
I
a rua Deodoro, �o 4, sobrado nesta Capltal, ate o dla 15
do corrente às 15 horas.

'

.

Florianópolis, 8 de abril de i957:
Rinaldo Çelso Feldmann

Delegado Regional

rníea para fins :Pacíficos,
a realizar-se brevemente.
Assumiu suas funçõ,es de�

representante do Equador
na OEA o sr. Gonzalo Es�u l'am compromisso algum pa
dera, o 'lual foi saud-ado 1'a a defesa das ilha� Que-
pelo Embaixador Fernando

moy e Matsu, alem dos de
terminados pela. ResgLução
do Congresso em 1955.

tec�eu na Casa Branca a O
'

. . B,ureau Federal de Es
Insignia de Ouro da Socie'- tatística revelou em Berlim

L_obo, do Brasil.

O ,pre�idel1te Eisenhower,

dade Panamericana, em re

conhecinlento pela sua CO'l

tribuição Ilara a consolida-

que durante o ano passado
279 mil pessoas se transfe
riram da Alemanha comunis
ta para a, Alemanha -Oci-

I
dental, fugin'do, á domina

Washington, o presi- ção russa.
Eisenhower desmen- .

ReaUzar-se-á em Washin-

ção do ideal panamericanis
ta.

Em

PARTICIPAÇÃO dente

�","'�-A!!�i
. Vitor Adami e senhora,. pal'ticipam aos seus paren

tes e amigos, o nascimento do seu p'rimogênito JOSE',
ADAMI NETO, ocorrido na' Maternidade Carlos COf'rêa,
dia 4 _ilo corrente. .;

Florianópolis, 9 de abrH de 1957.

tiu os rumores de sua pos ton no dia 29 de maio um
sível renúncia e entrega 40
cargo ao vice-presidente Ri

chard Nixon.

Renun�ou ao-governo' do

baile inter-an'lericano, cuja'
receita' reverte'r,á 'em favor
das vitímas da paralisia ce

rebral.
---r'

O sr. Foster Dulles decla
rou que continuam proibi
'das as viagens de jornalis
tas am,e!:icanos á China co

munista..

PERDEU-SE
I Uma caderneta 1�0
'I 11'1.. série da Caixa

[,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ Estima-se em mais de

1001
de 4,34 por 100. As

propor-I'
ii. utilização é ainda mais in

milhões o número de tele- ções mais elevadas sncon.. tensa : Havaí (647,2) e

fones existentes no mundo.' tram-se nos Estados Unidos. 'Alasca (572,4). O brasilei
De conformidade com a pu- (33,37' aparelhos por 100 ha- iQ_ fala relativamente pouco

blícação especializada "The oitantes), na Suécia (30,44), ao telefone: apenas 58,7
World's Telephones", em [a- no Hayai (29,01), Canadá r:hamadas' "per capita" em

Semana Soo,ta na Caje- 1caS1-APLA neiro de 1956 êsse número (26,28); na Suiça, Nova Ze- -9,55. Todavia, em número
seria da ordem de 101 -mi- .ândia e Dinamarca, ela é absoluto díe �igaçõ,es esta-

�: ';., dral Metropolifana lhões, dos quais 60.420.500- '3up�rior a 20 tel�fo:nes para mos em sexto lugar no mim-
Devidamente autorizados por Sua Excia. Revma. fa- S' A'P -S

i na América do Norte e •...
,

cada 100 habitantes. R�o de do, com 3.4'31.800 no ano'

zemos público que nos dias 14 a 21 de abril serão cele-
" ,

20 .D9,O. HlO na Europa � .os' Janeiro (285,445) e São em causa. Uma informação
bradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da Sei •••

'

,

•. i" E�tados' Unidos' (56,2- mio' Paulo (199,90,1) são as ci- complementar é que várias
mana Santa, obedecendo' ao seguinte programa: , ',;, , ,"', "� Ihões) .Reíno Unido (6 '8ími-. -dades brasileiras que' d'is- grandes cidades possuentDia' 14 - DOMINGO DE RAMOS - às 10 hs, CONCORRENCIA PUBLICA ' ,_' "

, , .' C,' f' " .t sadas : )D'" Of' lhoes) e Canada ",4,1 mi- põem de' maior número de mais telefones que o BraBENÇÃO DOS RAMOS por Sua Excía. Rema. o Sr. Ar. omunico as umas m eressa as que o l�nlO I.
_ ",' (' ,

-

cebispo Metropolitano, 'A, seguir, procissão em torno e 'I eial do.Estado, edição de 9 do corrente, à pagina 13,,Pu.llhoes) eram os paises ,que, telefones': mas em propor- si'! i�teiro: Novo Iorque, Lan
por dentro da Catedral. Ao terminar a procissão, MISSA hlica edital de concorrencla publica para aquisição de possuíam maior número de -;ãó o primelro lugar cabe dres, Chicago, Detroit, Los,
SOLENE e CANTO DA PAIXÃO. um caminhão" devendo as propostas serem encaminha. aparelhos em funcionamen- a-Santos (10,5 por 100 hab), Angeles, Phíladelphia e Pa-

Dia 17 - QUARTA-FEiRA ..::__ CONFISSõES du- das 'à Delegacia Regional do S.A.P.S.,: à ,
rua Deodoro to. O Brasil figura em déci- seguida da' Capital da Re- ris. (IBGE).

rante o. dia, (o que se poderá fazer desde os dias prece, n>O 4 - sObrado'Ra�éOlddiaC115 doFco1drrente às 15 horas. mo�itav(') lugar, com .;.. pública ,(10,3) e de Petró-
dentes) e para o que haveráma Catedral e outras igre, ma o e so e mann

jas número' suficiente de confessores, em preparação da Delegado Regional 804.800 telefones, menos .. polis (9,8).

Comunhão geral ido dia seguinte.' (Aliás, os fieis sabem
, P E R D, E U" _-S E

- - - '320.000 do que a Argentina. O povo qUe mais utiliza

da lei da Confissão e Comunhão, ao menos uma v�z por, Temos, de' acôrdo com a o telefone é o canadense:

ano. Sabem do' dever correlato da desobrrga, isto é, dal ' citada fonte, pouco mais de 445,9 chamadas "percapita",' Um óculos de grâu para moça, Tipo gatinho, arma-Comunhão durante o periodo pascal) As 18 hs OFICIO um telefone (1,37) para ea- em 1955.' Telefona-se tam-
'DE TREVAS, findo o qual 'continua:rão as Confissões. ção marrou, juntamente com estojo, no trajeto da Rua .\

Dia 18 _ QUINTA-FEIRA _ às 9 hs. MISSA PON- Conselheiro Mafra até Praça '15 de Novembro, da 100 habitantes, A pro- bém muito nos Estados Uni-
Pede se a' pessoa que o encon-trou entrega" nêsta porção argentina é de .... dos (4093) e na Suécia

TJFICIAL, intercalada pelos belíssimos e imponentes atos
-

"
I

' ,
'

..'... ',' ••

da ,SAGRAÇXO DOS OLEOSo As 18 hs. ,MI�SA SOLENE Redação.
d ""i, 5,85" por ,100 t! no Urug.uai (407,0). Em dois -territórios

COM ASSISTÊNCIA PONTIFICIAL - com a,locução ao
•

Evangelho - e PASCOA DOS FIEIS, em que tomarão

parte principalmente todas as Irmandades e Associações
religiosas da naróquia. Terminada a função, háverá a ce

rimônia do LAVA-PE'S. Durante a noite e manhã de
dia seguinte haverá 'ADORAÇÃO AO SS. SACRAMEN
TO NO SANTO SEPULCRO.

Dia 19 - SEXTA-FEIRA - às 15 hs. l.\JISSA POS
PRE'SA!NTIFICADOS - � com alocução. de Sua' Excia.
Revma. depois do CANTO DA PAIXÃO. ADORAÇÃO
,DA CRUZ. Durante a Sta. Missa os fieis que o d'eseja
i'em e estiverem suficientemellte preparados poderão re,

ceber a sagrada comunhão - As 18 hs. D2SCIDA DA�
CRUZ. As 19,30 hs. PROCISSÃO DO ENTERRO, obede
cendo ao itinérário seguinte: Praça 15, ruas relipp
SChmidt, Aivaro de Carvalilio, Conselheiro Mafra, João

I'. Pinto, Av. Hercilio Luz, rúa Tiradentes, Pr�ça 15, Ca
tedral. 'J'erminada a procissão. SERMÃO DA SOLEM'
DADE.

,

Dia 20 - SABADO SANTO OU VIGILIA PASCAL
- às 22,30 hs. BENÇÃO DO FOGO NOVO, DO �IRIO

., PASCAL, e 'da FONTE BATISMAL. RECITAÇXO DAS
PROFECIAS, CANTO DO EXULTET. RENOVAÇXO
DÁS PROMESSAS DO BATISMO. Em seguida à meia
noite, MISSA SOLENE DA VIGILIA PASCAL E PRO.
CISSÃO DO SS. SACRAMENTO, em torno da Praça 1!'í.

'Dia 21 - DOMINCO DA RESSURREl!ÇÃO ou PAS
COA - às 10 hs. SOLENE MISSA PONTIFICIAL. Alo·
cução ao Evangelho. As '19 hs. MISSA. VESPERTINA.
Alocução. COROAÇ_ÃO DA" IMAGEM DE NOSSA SE
NHORA.

NÓTA:� Para a Comunhão lias Missas vesp�tinas,
é necessário e basta observar o jejum eucaristico pela
seguinte maneira: a agua natural é sempre permitida;
liquidos, exceto os 8Jcoolicos, pelo meno's uma hora ano

tes; e até tres horas antes é permitido tomar alimentos
sol idos e liquidos sem distinção;

Para todos e cada um desses atos ,em que se come

moram os principais tÍÍisterios de nossa Redenção, sãC'
convidados as meretissimas 'autoridades civis e militares,
colegios e so,dalicio,s catolicos e os fieis em gerai.

Florianópolis, 8 de Abril de 1957.
De comissãb de Sua Excia. Revma.

As. Mons, Fre,dérico Hobeld, Vigal:io Geral e Cu,r,,a
da Sé.

'

,
'

(No CenácuIQ))
:Com a Biblia na ,Mão'

"'�..
.

SEXTA-FEI�A, 12 DE ABRIL
Se alguém- quiser fazer a vontade d'Ele, conhecerá

a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por
mim mesmo. (João 7:17). Ler Lucas 15:11�20.

" ...HENRIQUE BRUMOND, tinha estado de visita em

casa de uns amigos escocêses, Quando iá se .retlrar seu

hospedeiro lhe disse: "Henrique, .eu gostaria que você
desse uns conselhos ao' João nosso cocheiro. Ele caiu
no VlClO de beber e tem bebido desbragadamente. Tudo

que nós lhe ternos dito não parece produzir efeito al

gum".
No caminho para a estação Drumond sentou-se na

boléia do carro com o cocheiro. Puxando conversa lhe

perguntou: '''João, se os teus cavalos disparassem, que
far ias"? "Eu nem sei, sr.' respondeu João. "'Mas"; con
tinuou Drumon d, "se isto acontecesse e tu tivesses al

guém ao teu Iado que soubesse lidar com cavalos e pu
desse conter os animais mais indomáveis, que farias,
então"? João repicou: "Pedir-lhe-ia que tomasse as re·

deas",
Drumond então tocou no ponto: ,"A's vêzes, nossas

paixões são corno cavalos bravos". "E' verdade", disse
João. "eu compreendo". Drumond prosseguití : "João, não
gostarias de pedir a Jesus Cristo para tomar as rédeas
da tua vida? Ele pode ajudar-te a dominar tuas pai-
xões". -,

Um ano depois Drumond voltou a visitar os mes

mos amigos. João foi esperá-lo na estação e o recebeu
com as seguintes palavras: "E1;l entreguei as rédeas a

/

Quando Cristo nos escravísa, então somos livres.
J. C. Lowson (Nebraska)

o habito não faz o monge, mas o custume no

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

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura
'bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

.

O Magazine, Hcepcke vende pelo Cred4ário es-
,

tas ótimas roupas,

,
�

·I�··"""'·"""'''··''''''·'''''''··''''···''······''·''·······.
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.

Madeireira Philippi &. Cia. I
I
I

I '

I
I �

I
,

'.

1
, Vendãs: _. Atacado e Varejo I

••! � �!•• )••••�•

'. '

Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI..
NHO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS

, Estoque Permanente de: -
Assoalhos - Fôrro Paulista -,Abas -' Semalhas

Filetes - Réguas -' Madeiras para moveis - Madeiras
Brutas e aplainadas

' ,

'CAMPANHA DE ÊDUCA(ÃO
FlORESTAL

o .Eucalfpto vimlna1is 'é O indi.cado
para 1) plantio em regiões de inverno
riçocse, suportando as baixas tempe- ,

raíures, .Produz madeira para' pasta
mecâ-nica.

, Para qualquer informa·ção,. consul
te o

"

Acôrdo Florestal".

v O C E S A B I A QUE
-,

, ,

"j',�:::":,' ,, v'.
- ",'>,;

, '�

Â 80,.,&49., GNAAJADA!I
E MlNA9 ENCONrltA

DAS' PELAS CeIANÇA{I NA
''TA'LIA, EM tQ5� #IArA'
1ilAN7 1.400 PEtA!I.

.
'

f8ft:
\

Rua 24 de maio, 1.128 -'Estreito,

FONE .:..._ 2073

Cal de Pedra

Telhas Francêsas e Tijolos
,

,

Depositaria' das principais -Cerâmicas.

Vende-se,
Vende-se �m afreguesa.

do armazém de secose mo-,
lhados, situado à rua Ani
ta Garíbaldi, 48. Facilita-se
,pagamento. Tra-tar 'no mes
mo local, com o proprietá-'
rio.

;:)':--'·�.4.{'\..�/w.n�""'f , �� !
�--------------�----,-��----�--------��----�------,---,----'----�------

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.'
• Controle automático d� temperàtura por. Tj:RMOSTATO.

qué proPQrcioni grande ECONOMjA.

'litii10<' _

GÁRANre O � FABRICA'('�
...

-��::-:;.:::=...... __ .� ã�� __._-- _:_-��---__.

'_0,"

EC0N,OMIA absoluta
'_,

• J '

•

Grande CONFORTO,
-_'_'\'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capaddade 30 LITROS

• -'Construido jnteira�ente de
cobre.-

• Aqu�cimento ultra rápido,

• Jâto' abundante na tempe·

ritttri de�iida. .

/'

o MISTURAOOR 'OÁkO, de ,e" .'

logem instantanea, permite Q

maior escala de, graduQç6es de
rEMPERATURA.

" /{"

�."�f'é��}
I

. ..

.

.

"
....
,_

� -
.

CONFORTO absoluto
Grand� ECONOMIA \

,

AQUECEDOR ELETRICO CENTRAL

Capacidade.:
100 i 1,000 lit?os'

/

F,obricados-'nos tipos
horizQ{ltQJ • v.rtlc:ol.

• - Construçã,o s6lida, sendo a caixa interna !=Ie COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA atuais confrontantes Pedro foí proferida a seguinte
COMARCA DE TIJUCAS. Alexandre 'Dias, Manoel sentença: _ "Vistos, etc .••

Cirilo Marcos, Manoel Do- Julgo por sentença 'a jus
mingos de Azevedo, Bráu- tificaç'ão procedida nestes JUIZO DE DIREITO DA cH e arts. 454 e seguintes
lio Samagaia, Roldão José autos de Ação de Usuca- COMARCA DE BIGUAÇU do ·Cod. Proc, Civil. O ter
Pereira, Dorvâcío José 'Pa- pião requerida por João reno tem as seguintes con

checo e Benvinda Rosa; ês- Guilherme Mafra e José Edital de citação com o frontações: limita-se pela
tes residentes em Brusque João Mafra, para que surta I

prazo de trinta (30) dias frente a Oeste, com a Es-
O Doutor Manoel Car- em lugar ignorado e aque- seus devidos e jurídicos trada 'da -Fazenda Velha;

mona Gallego,' Juiz de Di- Ies reaidentes no local dos efeitos. Citem-se, -por man- O Doutor Jaymor Gui- onde .mede 70 braças; na

reito da Comarca. de Tiju. imóveis, e ainda a citação dado, 'OS confrontantes co- .marães Co11aço, Juiz de Di- linha de fundos, a Leste,
case elo Estado de Santa Ca- dos interessados incertos e nhecidos dos. im6veis; por reito da Comarca de Bigua- com igual .largura, em ter
tarina, .na forma da lei; I desconhecidos por editais editais, com o prazo de çli; Estado de Santa Cata- ras do requerente: pelo la
etc, 'L� de trinta dias; do Sr. Di- trinta dias, os interessados rina, na forma da lei, etc.. do norte, com terras de Ma.

reter do Patrimônio da incertos; pessoalmente, o noel Marcelino Martins,
F�Z SABER a todos União e do Sr. Represen- Dr. Fepresentante do M. PÚ_ FAZ SABER aos que o onde mede 190 braças e

quantos o presente .

edital cante do Ministério Públí- blico; e, por precatória, a 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 desce- ra contestarem a presente de Direito da la Vara da que, por parte de ANTO- Candido da Silva, medindo
nhesidos, virem ou dele co- ação dentro do prazo de Comarca de Florianópolis, NIO PEREIRA DE FARIA, tambem 190

.

braças, for
nhecimento tiverem, que dez dias, de .acõrdo com o

10
Sr. Diretor do Serviço do I por intermédio de seu .ad·. mando uma área aproxima

por parte de João Guilher- artigo 455 citado, _ sendo, Patrimônio da União. Sem vogado Dr. Paulo Felipe, da de 64.372,00 m2. Nestas
me Mafra e José João Ma- afinal, reconhecido o do- custas. P .R. I.. Tijucas, 8· lhe foi dirigida a petição condições requer a V.
fra lhe foi dirigida a petí- mínio dos suplicantes so"1 de abril dé -957. (as) M. do teor seguinte': Exmo. Sr. Excia. se proceda em dia,
cão do teor 'seguinte:'- bre os referidos imóveis, Carmona Ga11ego - Juiz Dr. Juiz de Direito da Co- hora e lugar designados,
"Fxmo. Snr. Dr. Juiz de cuja sentença. lhes servira de Direito!' E para que marca de Bíguaçu. 'Diz com ciência do Sr. Dr. Pro
Direito da Comarca. JOÃO de título hábil para o re- chegue ao conhecimento Antonio Pereira de Faria, motor Público, a justifica
GUILHERME MAFRA E gístro respectivo. Protesta- dos interessados e nínguem brasileiro, casado, lavra- ção initio litis, com o de
JO�É JOÃO MAFRA, bra- se por depoimento de possa alegar ignorância, dor, residente em Três Ria- poimento das '.

testemunhas
'\i.ieiros, casados, lavrado- testemunhas e vistorias, se mandou expedir o presente chos, nesta -Comarca, P<;lI abaixo arroladas,. feito o

rl:�. residentes no' lugllir necessarro. Dá-se á pre- edital que será afixado na seu procurador abaixo as- que, julgue V.I Excia. a

(.entro do Moura, distrito! sente � valor de Cr$. . . . . •. sede dêste Juizo, no lugar sinado, advog�do �inscrito justificação, mandando ci
('I! Canelinba, desta Comar- 3.000,00 para os efeitos Ie- do costume, e, por, copia, na O.A.E. Secção deste Es tal' pessoalmente os citados

("<1, querem mover' apre· gais. O solicitador que es- publicado VMA VEZ no tado sob o nO 479, residen- confrontantes, o Represen
sente ação de usucapião em ta assina tem sua resídên- Diário da Justiça e TR:tJjS te em F'lorianôpolis, à rua tante do Ministério Público
�jue expõem e requerem a cia nesta Cidade, onde re- VEZES no jornal "O Esta, Uruguai, 15, que, por si e e o Curador de Ausen
V. Excia. '0 seguinte: - I cebe citação. Tijucas, 30 de do", de Florianópolis. Dado seus antecessores, vem pos- tes, e por editais de trinta
- Os suplicantes �o pos- .março .de 1957. (as) -Clau- e passado nesta cidade de suindo há mais de. vinte dias os interessados íncer

seiros, há mais de 25 anos, dio Caramurú de Campos 'I'ijucas, aos 'oito dias do. anos, mansa e pacificamen- tos, dispensada a citação
de dois Iotes .de terras, si- _ Assistente Judiciârío." mês' de abril do ano de mil te, sem interrupção nem I,do Domínio da União, em

tuados no lugar "Centro do Em dita petição foi exará- novecentos e eíneoenta e contestação, digo, nem opo- 1 virtude de jurisprudência
Moura", distrito de Cane. do o seguinte despacho: - sete. Eu, (á) Gercy dos An- sição, com o "animus domi-I do S.T.F., para contestarem
Iinha desta Comarca, com "A. á conclusão. Tijucas, [os, Escrivão, o datílogra- ni", um terreno rural sito a presente ação de usoca

a seguinte discriminação: 5-4-1957. (as) M. Carmona fei, conferi e subscreví. (a) em Três Riachos, onde re- pião, no prazo de- dez dias,
'_ 1'0 LOTE _ Um terreno _ Juiz de Direito." Con- Manoel Carmona Ga11ego - side, proprío paraccultura findo o qual, seja declarado
situado no lugar Centro do clusos os autos foi exarado Juiz de. Direito. Está con- e páf:ltagens, e; como não o domíÚi'o dó peticionário
Moura. distrito de Canelí- o seguinte despacho: 'forme o original afixado na possue títulos de posse e sôbre o aludido terreno,
nha, desta Comarca, - com "Designo o dia de hoje, às sede dêste Juizo, no lugar domínio, quer, perante V. expedindo-se o consequente
275 metros de frentes e 10 horas; no local do cos- do costume, sobre o qual -Excia., .regularízar seus dl-: mandado para transcrição
1.100 ditos, de fundos, -' tume, para a justificação. me reporto e dou fé. reitos sôbre o referido da'sentença no Registro de
ou sejam 302.500 metros ]. Tijucas, 6-4-1957. (as) imóvel, pela ação de uso- Imóveis. Protesta-se por

quadrados, fazendo frentes M., Carmona - Juiz de Di- Data supra. O Escrívão : capião com bases nos arti- todo o gênero de provas
=m terras -de Pedro Ale- reito. Feita a Justificação Gercy dos Anjos. gos 550 e 552 do Código Ci- admitidas em direitos, in-
xandre Dias e Benvinda . clusive 'visiortas ,a depoi-
Rosa, e fundos em terras de

I) S ,_..A''''
méntó p'ês'soal e de/testemu-

'llerdeiros de Pedro ,Lau-

."
" .'

"

'-.
�

,'.

�..
" nhas,. Dá-s� a presente o

l'entino Soares; extremando valor de Cr$ 2.1"00,00. Jun.
ao norte em terras de' Ma- tando-se escritura de reco-

noel Cirilo Marcos e ao nhecimentcí de venda de'

S�I em ditas de Manoel ,,-,";;"=';'- inicio, mánsã e

paCifica;1479
na O:'A. B. de S. Ca-

posse de parte do terreno

'Domingos de Azevedo. 2° O Dr. Eduardo Pedro mente, sem interrupção, tarina. Rol de testemunhas: usocapiendo e outros docu.
LOTE - Outro terteno si- Carneiro da' Cunha Luz, ou oposição de alguem, e 1 _ Emílio Manoel Mar-

mentos, P. deferimento. Bi.

tuado no lugar Centro do Juiz de Direito da Coma·r. com o ammo de dono, por 1 tin's, operário, casado; 2 -:- guaçu, 7 de janeiro de

Mour:.a, distrito d,e Caneli- ca de São José, Estado de átos constantes de explora-' Pedro Merize, industrial, 1957. (Ass.) Paulo Pelipe.
nha, 'desta Comarca, com 24 Santa Catarina, na forma ção agrícola. il pastagens casado. Todos brasileir.o)!, Selada legalmente. Rol de
metros de frentes e 924 di- da lei, etc.

, L�.' .' para criação; III _ Que, maiores e domiciliados no testemunhas: João Candi.
tos de fundos, - ou se- assim sendo, se acha per- lugar Roçado, da situação do da Silva e Virgilino
j�m 22.176 metros quadra- Faz saber aos que o pre- feitamente configurado, com do imóvel;. comparecerão Mendes. DESPACHO: A.

dos, fazendo' frentes em sente edital virem, ou dele Itodos os requisitos lega-is independentemente ,de inti- Designo o ,dia 18 d� janeiro,
terras de Bráulio ,Samagaia conhecimento tiverem, ex- e a seu favor o usucapião mação. SENTENÇA - Vis- do corrente ano, para a au.

e fund0s em terras de Rol- pedido noS' Autos de Ação extraordinário :definido no tos, etc. Julgo por senten� diência. de justificação pré�
dão J�sé Pereira; extre.. 'de Usocapião, em que é artigo 550 do Código Civi,l, ça, para que produza seils via da posse. Cientifique.iSe
mando ao Norte, .em terras requerente GREGORIO em sua nova redação; IV juridicos e Ilegais \efeitos, o dr. promotor Publico.
de Dorvácio José Pacheco PHILIPPI, por seu procu- _ Que, p"retendendo legiti- a justificação de fls. Ci- Big. 9-1-57. (Ass.) J. Col
e ao Sul. em ditas do re- rador Dr. PAULO FELIPE, mar a sua situação de fáto, tem-se, por mandado, os

laço, Juiz de Direito. SEN

quérente João Guilherme foi dirigida /a petição do o suplicante, na forma dos confrontantes conhecidos do' TENÇA: Vistos, etc. Ho
Mafra. -:- II - O primeiro teôr seguinté':. - PETI- arts. 454 usque e 456 do imóvel e o Dr. PromQtor mo logo, por sentença, a

lote era uma posse de ter- çÃO - Exmo. Sr. nr. Juiz Cód. Proc. Civil; requer a Público; por editais com justificação de fls. em que
�'as abandonada por seu an- de Direito de São José. Por V. Excia. a designação de prazo de trinta' dias, que é requer.ente Antonio Fe

tigo proprietário LaureI\- seu advogado infra-assina- dia, hora e lugar, para que, serão publicados uma vez reira c!6 Faria, para que
f do, vem GREGo'RIO PHI- com as testemunha� abaixo no "Diário da Justiça:" e

tino Joaquim Soares e, a�
- lecido. êste, os suplicantes LIPPI, brasileiro proprre- arroladas, se proceda a três vezes em um dos jor�

passaram a ocupá-la, onde tário, casado, domiciliado justificação .dp' alegado, nais da. Capital do E'stad;o
fizeram um cafezal, bana-' em Praia Comprida, no Dis- após a qual deverão ser e, por precatoria a ser ex-

.

lt' d trl'to séde dêste Município, pessoalmente citados os pedida para o Juiio de Di ..
nal, e contmuam cu Ivan o

outras plautas. O segundo expôr e requerer a V. atuais confrontantes e in-' reito da la Vara da Coma,r-

.Iate foi comprado, pelos su- Excia. o seguinte: I - Que mulheres,
-

'se casados fo- éa de Florianópolis, o Dr.
,

R d ha' mal's de vl'nte anos pos� teressados certos, e suas trimonio da União. Custas
pIi,cante, de Ana' osa e

Jesús, há mais de 25 anos, sui, por Qcupação, uma rem, bem como O· órgão do Delegado do Serviço do Pa�

onde tambem plantaram al- gleba de terras no lugar Ministério Público eí a-inda, 'afinal. P.R.l. São José,

guns pés de c�fé e outras denominado ROÇAUO, nes.. editalmente, com o prazo 17/3/57. (Ass.) Eduardo

A·
� te .dl·strl·to, com a área a,pro- de 30 dias, os inter'essados Pedro Carneiro da Cunha

plantas. . SSlm vem os suo ,

'd h"
. xl'm'ada d·e 270.00 m2 ou se· incertos e desco�hecidos, � Luz - Juiz de Direito. E,plicantes, exercen o a malS '

de vinte e cinco anos, a poso jain 27 hec�ares, com for. o Domin'io
.

da União, a para que chegue ao conhe

se dos ,referidos imóveis, pa� mato de um polígono ir� quem, igualmente; po,r de. cimento de todos os inte

cífica, ininterrlipta e conti.. rt:gular (vide croquis ane- terminação de V. Excia. se ressados e ninguem põssa
nuamente com ânimos de do- xo), com estas confronta.' dará, ciência desta ação, ignorar, mando expedir o

nos. --�In ;'_,Em vis'ta do ex-. çõesJ. pela frente! a léste, afim de que, dentro. do pra- pres.ente edital, que será

posto qU'erem, os' suplican- com Pedro Merlze, num� zo legal, a contar da cita- afixado no lugar de co'stú-

tes, regularizàr a' sua posse exténção de 139 Ms.; daI: ção, e sob pena' de revelia, �e, e por cópia publicado
sobre ,os referidos imóveis; em direção aos fundos ate apr-esentem, querendo, a pela imprensa. Dado e pas-

de conformidà,de com o dis- um marco medind� 15� Ms., conte'stação que tiverem; 's-adG nesta cidade' de Sião

posto na Lei Federal 2.437, e do ma,rco �m dlreç�o ao V _ Que, não sendo con- José, aos vÍntel dias do mês �
...

de 7 de março de 1955 que norte, numa extensao de testada a ação, deve ser de março de mil novecen-
]

modificou o artigo 550 do 324 Ms., confrontando com desde logo reconheciêlo e tos e cincoenta e séte. Eu, t
Código Civil; e para 'O ,dito Francisco Fernandes Ol! declarado, por sentença, o Arnoldo Souza Escrivão -a �
fim requerem a :designação quem .de direito; do lad,o domínio do autor sôbre as fiz datilogrf.l,far e subscre· J
do dia e hora para a justi- norte, com Alfredo Amorim, terras descritas. Dá-se à voo (Ass.) Éduardo Pedro

i
ficaçao exigida pelo artigo 'Domingos Hérmes, Amaro 'causa o valor de cinco mi\ i
455 do Código de 'Pro�sso Adriano e quem de direito, cruzeiros,. p'a�a efeito de Carneiro da Cunha Luz -

,
C· '1 na qual deverão ser até os fundos numa ex- Taxa JudlClárla. Protesta.. Juiz de ,'Direito. Confére

·l�.'lVl, '" 't d �

d '.
1 E A Id

..

'das as testemunhas tensão de 562 ma.' aos fun-, se por o o o genero . e pro� com o origma. u, rno o
OUVI 'd . . . .

I
. . -

f' d t· 1Alb -to Orsi e José Soares dos com Manoel José Pe. vas a .�llsslvels mc USlve Souza" Escrlvao a lZ a 1-

'.'er , , .

t 1 d
.

h

lavradores, residentes e reira onde- méde 485 Ms. depOlmen o pessoa os m. lografar e !;1U!Jescrevo.

domiciliados no local dos mais'ou menos; e pelo lado �eressados. Nêste têrmos, •

d R e A esta com os 'docu Eduardo Pedro Carneiro
imóveis as quais compare- Sul, ·com' ter,ras o reque- . ., . .-
cerão 'independentemente rente, onde Jiléde 720 me� I mentos Juntos., P. Deferl-

de citação. Requerem mais tros mais ou menos'; H, - men!o. São José, 27 de fe- da Cunha. Luz - Juiz de

que, depois da justificação, Que a 'pósse dês'se terreno I vere11'O de 1�57. (Ass.). . .

_seja feita a-ci.taçã0 .. ·,dO! -terr, sido' exercida, desâe o I'r. P. 'Paulo Fehpe - Inscr.'Dll'elto..

,Ai�i
. Edital de citação, com o

prazo de trinta dias, de in
teressados ausentes, incer

tos e desconhecidos.

5

capiendo, e por edital, na
fórma do art. 455, parágra
fo 10, do Codigo de Proces
so Civil, os interessados

. incertos, para todos, que
rendo, contestarem o pedi
do no prazo de leí, Custas
afinal, P.R.I. Biguaçu, 18
de março de 1957. (Ass.)
Javmor Guimarães Collaço,
Juiz de Direito. PETIÇÃO:
Exmo. Sr. Dr. Juiz' de Di
reito de Biguaçu. Diz An

tania Pereira de Feria, nos
autos da ação de usocapião
nO 699, por seu procurador,
que, não tcado ainda sido
contestada a ação, nem pú
blicados os editais, e, co

mo, por um lamentave!
equívoco, da petição ini
cial consta que o terreno

usocapiendo está' situado
em Três Riachos (onde re

side o suplicante) ao invés
de Fazenda, neste Munici

pio de Biguaçu, vem' reque
rer a V.' Excia. se digne
mandar publicar em edital
a presente retificação,'
prosseguindo-se nos ulterio ..

res termos processuais, até
final sentença. Nestes ter

mos, pede deferimento. BI-

confinantes do imóvel uso

surta seus jurídicos ele..

gais efeitos. Citem-se, pes
soalmen te, por mandado, o

dr. Promotor Público e os

guaçu, 19 de março de
1957. (Ass.) Paulo Felipe.
Selada legalmente. DESPA.
CHO :

. J. Conio requer. Bí

guaçu, 20-3-57. (Ass.) J.

Collaço, Juiz de 'Direito. E

para chegai' ao conhecimen..
to dos interessados passa 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.
Biguaçu, 22 de março de

1957.

(Ass.) Jaymo,J:.' Guima
rães Collaço _ Juiz, de Di
reito.

Confére com o original
afixado no legar de costu
me. O Escrivão: Orlando
Romão de Faria.

A v i.a o
. D. Arnaldo Valério de Assis, comunica' aos seus

.

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

MISSA DE 10. DIA
Marcos Manoel Cordeiro e Sobrinhos, penhorados

agradecem a todas as pessoas que lhes foram levar o

seu conforto pela morte de sua Idolatrada esposa e tia
Maria de Sousa Cordeiro.

Outrossim: convida a todos para a missa do séti
n:o dia, que mandam rezar na Iúaja, de N. Senhora do
Rosário as (7) sete horas da manhã, sába,do dia' 13 do
co·rrente.
r ��".:•. i]f:I'iIi(f'.� ';'�,".

' •

'"

...

fDrAL
IMPDSTO SôBRE INDúSTRIA E PROFISSÃO, LI
CENCA PUBLICIDADE E ATOS SôBRE ECONOMIAS
DO -inÍNI'CíPIO E TAXAS SóBRE AFERIÇÃO DE
PESOS E MEDIDAS -rn LIMPEZA PúBLICA, SôBRE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E

PROFISSIONAIS.
2° Trimestre de 1957

De ordem do Sr. Diretor da Fazenda, torno público'
que, durante o corrente mês, se procederá neste Depar
tamento, a cobrança dos impo'stos e taxas acima men

cionados, correspondentes ao 20 .trimestre do corrente

[,no.

Findo o prazo acima, 'os aludidos impostos e taxas
serão cobrados acrescidos -de multa de 20%.

. Departamento da Fazenda, -em 1° de Abril de 1957.
M. C. Cardoso

Oficiat Administrativo

/

ALEL.UIA

Sábado - Dia - 20 Grandioso Baile Carnavalesco
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.
ONIBUS GRA'TIS

-
,

Os convites serão expedidos no dia 20, no ho

rário ,das 14 às 17 horas, ao preço de Cr$ 50,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópôlis, Sexta-feira, 12 de Abril de 1957 "O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

dade do mesmo nome. De- Ped-ro Paulo

teve ocasião de defender as

seleções de Santa Catarina

e Paraná,' em despacho, te:
legrafico dirigido ao seu

irmão, o nosso companhei
ro de trabalho, jornalista

Machado, di-

)

--�---------------------.

pois de ter feito misérias .etor esportivo desta folha,

Notícias de JoinvHle Remo 8 Natação ��::Êbf::���;��,P�1;��
(Abril, 8 - Do

corres-,
J,'; quais pretenderam impe pela Clube Atlético Bae- Conforme notícias vindas cstir inscríta em quasi to- �:�:�r!:::���:�!::: ::�� �::i::�o f:��� gozar as me-

.pondente Hugo We,ber, es- dir a entrada desse cronis- pendi e ClubeAtlético Ope- do Rio, ainda não existe dos os páreos, divulgamos tra o -Guaraní, de Campi- Lenbramos aos leitores
pecial para "O EiSTADO", � _,1 que ia em missão da rârío, no certame estadual. nada oflcializado quanto a esta n<;>tícia, com reserva, nas, tendo ccntribuido decí- J.ue Sanford (Jpsê Abílio
via TAC)'

", '

", I �rônica esportiva e de seu Não houve vencedor, verifi- não realização do Campeo- pois não existe nada otí- sivamente para a. vitória do Machado) é 'um dos cam-

- SENSACIONAL A TA-. Jornal. A enérgica atitude cando-se 'o empate-per -doís nato Brasileiro de Remo cial, 'O América amanhã seu clube, pelo escore de peões brasileiros da discí

ÇA �'ÁMIZADE"; - Com a .• 0 sr, José Elias Giuliari, tentos. iNa primeira etapa de 58.' Os senhores, man- estará em ,nossa Capital 5x2. Segundo narra "A Ga- .plina, pois, há cerca de 'dois
vitori-a (3x2) conquistada _,-lesi0ente da Liga Joín- vencia por um tento o Bae- datários do remo nacíonal com o skiff e o double, -Vem zeta Esportiva", de São anos teve a maior satisfá

pelo Caxias F. C. frente ao .Hlense de Futebol, ao sa- pendi, com justiça, por ter haviam decidido.> em prín- os americanos com milita Paulo, de ante-ôntem, San-
-

ção da sua carreira, rece

::;e11 tradicional adversário, rer do oeorrído, fez com jogado' melhor nessa fase. ,'ipio, não efetuar o certa- esperançá de vitória. Tam- :ord, alem de marcar qua- ;)�mdo o tão cobiçado Prê
o América F. C., quarta -iue não se I cerceasse a' Na etapa decisiva o Operá- m�n nacional do ano PtÓ- bém o Cruzeiro do Súl de- 1'0 dDS cinco tentos, foi I mio "Belf'orf Duarte", com

feira à noite, no estádio .l.;ão do c��onista, como era rio atuou 'melhor no início cimo : contudo, devido a verá chegar amanhã, es- nais uma vez a grande fi4' mais de duzentos jogos .sem

"Ernesto Schlernm Sobri- ",retendido, fazendo com e assim conseguiu empatar &orte reação manifestada tando a' sua guarnição de Jura dã cancha. sofrer a, mais leve punição
nho", adquiriu aspecto sen- .Jue o mesmo fosse introdu- e estabelecer- vantagem pela entidades estaduais, sstre.mtes bem preparada. O notável' crackque já t::!ciplinar.
sacional a' disputa da Ta- .ído no recinto onde se rea- quando novamente se equí- continua perdurando o ím- xxx

\ '

�: :�:i:::l�::S o:�rt:odsa �:� J\�::� l�l:xtr::�:�áe��IOâr��� ��r::si:a�:�liOoee::a��e:� l�::S:,m����to�e;:�:�:ed:�:. dRei�ascCe:uuuea�:r�aiÇl'a!:cgoUm::3a20irtfeoemi!a:_'t'e i" brao'dotarinense, cuja decisão de- .rca e discr icionária atítu- penalti" duvidoso, aliás, .erão organizadas elimina-

verá dar-se em' novo con- .re dos mentores v alvi-ne- numa decisão que não foi corlas para o Campeonato das e muita vontade. Os co-

'

fronto. O triunfo alvi- ,,\'r(\s para com o cronista do árbitro, mas de um dos Sulamerfcano, por zona. 4s, 'I.1anqados de 'De Paula es- ,- .•••
negro, na segunda parti- ceve origem no fato de auxiliares 'que induziu' o sim sendo, o nosso Estado tão remando muito bem e '�?'ij.f'IIIiIl;_-�_�;
da, após ter perdido o prí- aquele cronista ter critica- dirigente do prelio a mar-l estar-ia incluido na zona no referido treino tiveram Zisinho é o' joga��é 'dispôstó a prati�ar'o espor-

'mei�o jogo por 3xO, demons- lo acerbamente, pelo [or- car a penalidade=
sul juntamente com o Rio lutando com a forte maré mais vezes integrou a sele- te dos fortes, construffido

trcu .que o "onze caxiense .ial, a atituóe indisciplina- Os tentos foram assinala- Grande do Sul. Seriam 01'4 contra, Também o oito do çãc br�sileira. Nada m�nos um galpão em sua séde soo'

conseguiu recuperar-se à .ía de jogadores do Caxias dos na 'seguinte ordem; --- ganízadaseliminatórfas uma Mart.inell
í

está se prepa- de 53 vezes vestiu Ziza a cial. Vamos ver si esta bôa

tempo para estabelecer o ,/.C., entre os quais o Hamilton, para o Baependi, I em cada capital, -corren- rando com afinco sob as camiseta ,cebedense. Es- noticia-se confirma.
equilíbrio na série de dis- player Helio que acaba de no primeiro tempo; Bia e I do' as despesas üNICAMEN- vistas de Silveira e eomen- treou na seleção brasileira 1919 - _10; 1920 - 30;

"-

putas pelo 'citado troféu. ser punido com suspensão I 'De�, para. o Operário, no I TE por �onta das re.s�ecti- tau-se terça-f�ira que o sel� no Campeonato Sul-amerí- 1921 - 20; 1922 1°;
Ohegou o Caxias f. ,C., in- de' 50 dias. Não., se com- período fmal e 'I'aranto vas entidades partIclpan-' tempo na rala de 2.000 foi

cano de 1942 e desde aí to- 1�3 - :}°i 19252°; 1937-
clusive a estabelecer a van- jJre�nde de nenhum modo a (penalti), para o Baependi. teso Assim é que pensa a 16,25. mou parte ,em, oito jogos 20; 1942 - 3°; 1945 - 2°;

tagem 'de dois tentos, quan- atitude dos dirigentes do As equipes atuaram com as CBD fazer econõmía : nas xxx contra a Argentina; 12 COIl- 1946'':'_ 20.; 1949 - 1°;
do então verificou-se a rea- Caxias F. C., a não ser que seguintes constituições; - cOStHS das suas fil ladas. Continuam os treínamen- h�a' o Uruguai 8 contra o 1952 - 10; 1953 - -2°;
ção dos rubros que conse- llão queiram aceitar_ ii co- BAEPENDI: - Galke; Rei- xxx tos para o I Torneio de Na- p.arágu�, 5 co�tra o Chile, 1956 - 20; 1956 - 10 e

guiram empatar, com o que iabofação da crônica espor-, ner e Otacilio; Taranto, Estamos há dois dias da �ação' da Temporada. Ou- 4 contra o Equador, a Bó- 1957 - 2° .

. os alvinegros se empenna- tiva no sentido' de mantelol Americano e Schwe'fitner; "I, Regata' da Temporada. O tro. valor de real' destaque lívia e '; Perú, '2 contra a
* * -t ' ,

alocalO o ten'to da .L moralização d, o tesporte e Chade�o, HamiÍton, Guido, entusiasm,o,' nos clubes é de- vai 'defender 'a equipe do Ch I'
'.

C '1' As equipes brasileiras
c"�

ram para m, '

. ,.'

I
ecos ovaqUla e a o om-

vitória. Renda de trinta mil apontar os mal educados �' Zico e Turibio; OPERÁ;- :;us�do e pela tardil}h!l po, Lua Tems Clube: t�ata-'sEl bia e í cont�a a Itália, Es- campeãs Continentais:

cruzeiros. ,indiscj,plinados. '1\. Associa- RIO: - Glecy,r; Tião e Bai- demos notar a grande de Be,njamin, um elemento
panha, Suécia e Iugoslá- 1919 - Marcos; Biafico

SUSPENSO ,HELIO <;i'Lo dos Cronistas Esporti- xinho; Neide, Bentevi e afluência, aps galpões. Se- que vem demonstrando qua- ,via.
..

_' e Pindaro; Sergio, Ami.Jcar

P()R' 50, DIAS; -, Como

I
\,,),; d� JOinVille'",t�in�?'1 �ario José; Brandã�, CaD- gundo podemos colher pos- !idades nos treinos e que * * * 'e Fortes (Galo); Millon,

consequencia de ato obce- cOJ�h<;('lmento do lmI!.asse! i:'IÇO, Deu, Bola e Bla. Ar- sivelmente o Ipiranga, de está capacitado a vencer as
Eis as colocações obtidas (Menezes), Neco, Fried,

no 'ost�ntivamente diri,gido protestou ',energicamente I bitragem .

de Jorge Erzin- Blumenau, n�o virá dispu- pro\'H.� em CJ.ue participar. pelo Brasil no Campeonato' Heitor (Haroldo) e Arnal-

ao público, quando da rea-I junto aos dlreto,res do Ca-I ger, da Llga Jaraguae�se tar a regata em virtude .de ' xxx
Sul-Americano çle Futebol; do.

lização da primeira pel�ja xias F. C. e esta na espec- de Desportos. Renda supe- dificuldades 'surgidas para O Dr. ArY Pereira e OH.,
1916' _ 30; 1917 _ 30; 1.922 - Kuntz _(Marcos);

entre Caxias x Al]lerica, tativa da reconsideração j rior a 14 mil cruzéiros a formação ,e treinamento veira, esforçado Presiden- Palamone e B,úto;. Lais,
-

1 1 ') d'
-

A e ar de t d Fed'eraça-o Aqua't','ca �)....n__()""()""()""'()
pela Taçà ,"Amizade", foi 'do-s diretores dt> c ube a V1- (boa. as guarmçoes. ps· e a Ami.Jcar e Fortes; Formiga,

t
.

t
' de Santa Catàrina vem ,lu- gência de apelar para ou- ,

. 'd) T tsuspenso por 50 dias, pela negro, caso con 1'a1'1O era ' Neco, Heitor ÇFI:le " a u
.

t'
.

t tando cO,m todas as' forças, tros poderes. Vamos auxi-
J.D.D. da L.J.F. o plaYer que agir no lU eIra lU eres-

p (J'unql.\eira) e Rodrigues.
, .

d d Chi er ser se'de dos Jo'gos a visando co,n'seguir verba liar o remo, senhores man-
Rel'io, do Caxias F. C .. A 3e de seu assocla o, a ICagO ,qu ,'- 1949 --Rarbosa; Augus-

ti d' para a hospedagem dos re- datários do Estado. É ore ..

atitude ,do "colendo" Jun- crônica 'espor va e ' o pu-

d 1959
to e Mauro (Wilson); E�Y,

,

'lt' '1' 'namer"lcanos e madores que intervirão na mo o esporte que mais gló-
ta/ Disciplinar Desportiva blico que, em U lma ana1-, (Bauer), Danilo (Rui) e

a cl'da,de regata de d,omingo.,A FASC, rias já deu ao nossO tor-rão
h (CI_ Noronha; Tesourin a au-

apesar de ser a federação natal.

Continua brilhando a boa estrêla
de Seníord

O player conterrâneo
Sanford continua sendo o

grande idolo do futebol do

norte do Paraná, como de

fensor que é do Arapon
gas Futebol Clube, da cí-

ceverá, possivelmente, che

Jar hoje, á esta Capital,
acompanhado de sua esposa
� três filhinhos do casal,

foi, por ,sem dúvida, com ze, poderá ser, prejudicado' CHICAGO, 10 (U.P.) - SO, ao passo que
"

iriteÍl;a intenção saneadora, �om a proibiç'ão dos atuais
A cidade de Chicago rea. de Clevehmd, está oficia)-

�fim de punir e �dvertir' os 'gestores do Caxias F. C .. Os
firmou seu desejo de ser mente indicada para local que mais glórias Já ,deu ao

"

d
I
tI' 's' p'or . . d- letel'a esporte catarinense; não

mal educados encarrega os men ores a vl-negrQ , inclu.ida para sede dos jo- dos Jogos, am ,a p
.

t
. 'I d vem sendo auxiliada con- Uco Catarinense dedicar-se-

de desmoralizar o futebol exemplo, estavam m enoa-
gos panamer,icaDos de 1959. uma subvel!ção federa, e nhotinho).

t d 'd'd I ar a 'lh- d d I por venientemente, vendo-se o á à prática do remo. O Clu- , ,

e afastar por is, so mesmo o men e eCl 1 os a ev
E declarou que dispôs do 5 ,ml oes e, o ares, ".. 1952 (Panamericano)-

P... d t t b do Balneário estaria
seu público. efeito sua de.Jil:leração, nem d,inheiro neces'sário para is- falta de fundos proprios. _seu' .eSl en e na con lll",

,

e Castilho (Osvaldo); Pinhei-
_ ME�TORES DO �A- mY�o qu�endQ ac�u�: � •••••;••••••��••••••••�••••�•••••••�••�•••�•••�

••�••��••�••�•••��•••�. ro e N. San�s; Dj�ma

��� : c�����':,s��: ;:;'::;:::i�O., ::ta AC;�Je,; iII T' .'

d 'N'
.

ta' 'çaNo :::�:s'(El�r;a;:�:�:��'l:'i:_
�����; wer�e:ro:;:�mente '�:�:�:�,ãOem c;a�:;n::secr��

II·' orne10. e a. =;;):D;:�.B:I�:';;;gU�de-
;:rt��:e�:o"Ad�����I:'�S� �G1ÍustÁa'·EDMoPsAuTL�. �MumJAaRbAoa-I.. A FASe fará realízar, d, i"a 28 do corrente, na'p·iscina da Escol� de APl re_n- se!:�:' (���;r�,���::i�dÕ-:
vice-presiden.te da Associa-

T d J Duarte;, Oreco (Figueró),

ção dos Cronistas Esporti-I partida, com bom,panora- I dizes de ,Marinheiros., o 1.0 Torneio de Natação da �mpora ai .Inscnçoes Odorico e E. Rodrigues;
vos de JoinviUe, quando I ma técnico e disciplin.ar e : I , d It Luizinho, Bódinho, Larry

�!:�a:n,::a�� ;:r:�:�i;d��: ;;·d�:�:�::I:.n��;:o�� I abertas �ara as classes de.p�1is; infantís, Juvenis e a u os,.·
.

�!:i:;::\:����r.de e Cbi-

"

.
'

� �•.....
\pelos .

mentores caxienses, I ontem em Jaraguá do Sul, ••••••••••!•••••••••••••••••••••
·

••••3..... : ',..
,,',

-

xxx

Fal,a-se que o Clube Atlé-

diq)" Zizinho, N i n .i n h o

,(Otavio e _Ademir), Jair

(Õrlando) e Simião (Ca-, "'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



@EMAS-

,

A's 3 - 8hs.

Conheçam o novo

>
•

-avião "M-7",' três vêzes

mais rápido que ,qualquer
outra .aeronave SUPERSô
NICA!

PROJETO M-7

No Programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preços: ,13,00 - 6,50.
Censura até 10 anos.

til)
-'

.'
'

�I�Z

\
�.,"

"=,\,' Cine Noticiário. Nac.

Preços: 18,00 -'- 10,00.
Censura até ,14 anos.

" \

_'

.:_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICA'DOR PROFISSIONAL.

-
'

M�DIC08

"

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado ,»ela Faculdade N:I
cional de lIIedlciaa da Unlver·

•ldade do Drull
Doenças do aparelho rellp1r.tór!0 k-interao por concurso da' Ha-

TUBERCULOSE
.

teraidade·Eaeola
�ADIOGRA�'IA E RADlOSUOP.IA (SeJ!Viço do Prof. Õctávio R0-

DOS PULMOES drigues Lima)
Cirurgia do Toras: ,gx-ilitemo do Serviço de CirBr-'

Formado pela Faculdade Nach" -j'ia do Hospital I. A. P. E. T. C.
nal . de

'

Medicina, Tlsiologh.ta e do Rio de Jlmeiro
fis�octrúrgiiio do Hospital Ne-' Médico do Hospital de Cal'ldade

rêu Ramol • da Maternidade Dr. Cara
Curso do especiali7.l\,çio pela Corrêa
S. N. T. Ex-Interno e Ex-alHlis·. ;'OENQAS DE SENHO,�AS -

tente de Crrurgfa do p'r"t. �&'() PARTO� - OFERA(:!)ES
Guimaries (Rio). . PARTO SEM 'DOR peloCons.: Fe'lipe Schmldt,' 18-··-

Fone 3801 método psico-profilático.
'Atendo em hora marcada. Cons: Rua João Pinto n.
ltea',: - RuI. Est�ve. Junw\r. 16, das 61,00 às 18,0<í horas.10 - Fon.: 1II11t
------,�----. Atende com horas marca

DR. ,EWALDO, SCHAEFER das - Telefone 3035.
Clinica Médica de Adultos Residência:

e Crianças Rua: Genara! ,Bittencollit D
•

101••
Consultório - Rua Nu- Telef!,.ne: 2.693.

nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das �6 às 17 horas (ext�to
<101' sãbados),

,',

Residêncía : Rua Mello e

Alvim, 20 - Te!. 3865•.

DR. ,CONSTANTINO
_

DIMATOS
l\U:DICO CIRUlWIÁO

Doenças de (lenhoras - Parto.
-' Oper:.ções - 'Viay Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires. .

CONSULTóRIO:, Rua }'elipe
Schmidt, nr. 12 {sobra-do). J!'ONE

.» 3ú12., -, ,

HORARiO: das 'lIi ás 18 ho-
raso '

Residência: Avenida. Rio B1'8n·
co, n, 42. \

'

Atende chamado.
'relefoue: - 11296.,

.... ---_..

DR. 3. 'LOBATO
. FILHO'

DR. JOE;É MEDEIROS
VIEIRA

- .\QVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajn'
. Santa Catarína,

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

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GE'RAL

Especialista em moiéstia. de
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infoecções

agudas e cronícaa, do aperelno
gelljto-urinário em ambl)' OI

sexos. .

Doenças 'do aparelho Digestivo ___

e do sistema nervoso. DR. J(fLIO PAUPITZHorário: 101h ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 FILHO O ESTADO

- l° Andar - F'one: 3246. Ex-interno da ::lO" e�"ma:t-." Redaçio e Oficia.. , 1 rua Con-
Residbcia: R. Lacerda Cou- l Servíç.i de gastrQ-enwrolQgia f(IIlhelro Mafra" D. .160 TeL 1022

tinho, 13 (Chácara do Espanha, Ia Santa Casa do Rio de Jeneiro _ ex. Postal 139.
- Fone: 3248. I Prof. W. BerardineUi). Diretor: RUBENS A. RAMOS

mLíiENlú�uE PRISCO \Í�:d�n��nAm�ora�osPitat mater- Gerente: �����gos' F. D.
PARAISO

.

DOENÇAS INTERNAS Representant.,;.:
"'I�DICO

,

Coração" Estômago, intestino, Representlçõe, A. S. Lara.
i< .,. fígado e vias bilia�es. Rina. Ltda'Operações �,Doenças de Se- Consultório: Vitol' M,eirel"-»Z Rt;'3 Senador Ila-ntal. 40 _ 50Ilhoras - Clínica de Adultos. Das 16 às 18 horas, ,.

andar.Curso de EspéciaJização no Residênci.a: Rua Bocaiuva ZO. Tel.: 22-6924 __ Rio de Janeirl).1l0spitl\I dos Servidores do "Es.-, Fone: 3458. . Rua 15 de Nóvembro 228 fiOtado. ' \ '-..€1"'1,:
ndar sala 512 - Sâ<> Paulo.(Serviço do Prof. Mariano de. DR. ANTONIO MUNIZ Aasinatur.. anual •• 'Jr$ 800.00A.ndrade). '

Consultas - Pela manhi no DE ARAGÃO Venda avulsaa ••••.• Cr$ 1,00
ilospitd de Caridade. ,1RURGIA TREUMATOLOGIA Anúncio mediante ·contráto.Á tarde das 15.;;!) bij. em diau- urtopedi.i Os originais, mesmo não pu-

. te no consultórió á Rua NunE:3 Cosaultõrto r João Pinto, 18. blicados, não serão devolvido•.Machado 17 Esquina' de Tira- Dao 15 às 17 drãríamente, A direção não se responsabilizadentes. Tel. 2766. Menos aos Sábados
Residência - Rua Preaidente Res: Bocaiuva 136. pelos conceitos emitidos nos ar-

Coutinho 44. Tel.: 8120. F:llle: - 2.714.
.

tigos assinados.
INFOh....n..._;OES UTEII!I'CLINICA DR. NEWTON O leitor encontrará, neste eo-

de D'AV ILA luna, informações qne n;lceaaita,
aLgOS - OUVIDOS - NARIZ díà-íamente e d, imediato.:

E GARGANTA' CIRURGIA GERAL ORNAIS Tt'�efo:.le
DO Doenças de Senhoraa. - Preeto- ri �stado •••••••••••• ". 1.022

DR. GUERREIRO 'DA'· logia - Eletricidade Médí� A Gazeta 2.656
- Concultóeio i Rua Vitor Mej· D'á' � T....

.

3 "7"....ONSECA
'

I riO ::l8 ,I' ,

..e ........ :OU"
.l' reles n. 28 - 'I'elefone : 3307. 'I' O'" • 1 8688OT RI mprensa ilêU • • • • • •• • li.

,Chefe do ServiçQ de O - Consultas: Das 15 't-..ll'all erll HOSBITAU9 Caridade:
�O do Hospital ue Florianópoils. .diante, (P d) II 814P-ossue a CLINICA os APARE- Hesldênda: Fone, 3.422 (protve 10.1') �.

'.:036
IJHOS MAIS MODERNOS PARA Rua: Blumenau n. 71.

0.1' ar a li.

ENÇ
� Nerêu Ramos ..• ,�••••••• '. 1.831

TRATAMENTO das DO A;, -----.--,

1" 1167
da ESPEdIALIDADE DR. Hl!:LIO BERRET';l'A di Itar " _. .. •

São Sebastião (Casa d.
Consultas - )êBla

.

·manhã 110 M É D I C O " Saúde) •.•••• :•..•• ;... 1.153
HOSPITAL Ortopedia e Traumatologia Maternidaile Doutor Cu-'
A TARDE - dali 2 l,is II -

C
•

I)"}
'.lIEI CONSULTóRIO - Rua do. Éx-interno, por 2 anos do Pavi- los orrea. ; .••••••. ' • , ,.to

ILHE(_:i nO. 2 lhão Fernandino SimCUlsen da CIlAMADOS Ua..

C F 1· '" ' n C d S- P 1
GENTESRIl':'lD1!!N IA - e Ipe ur, l ",anta asa e ao au O.

Corl\o de Bombeiroli •••• ' . .u�
midt nO. 113 Tel. �866. (Serviço do Prof. Domingos De- ServIço Luz (Raclama.
_ fine) -, Estagiario do CentrQ.Ie çóes) ••••••..•.... '..... Z.404

DR. JÚLIO DOIN Orto'pedia e Traumatologia e do Po!ícia (Sala Comissário.. 2.0'38
VIJ:IRA Pronto Socorro do Hospital das !Polícia (Gab. L'e!egado).. 2.594

M""DICO
I

CI" d S- P 1 ,COMPANHIAS DE
.,. lDU;!aS e ao au O. TRANSPORTESESPECIALISTA. EM . OLHOS

TAC HOO,()fTVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA (Serviço do Prof. Godoy MOl1eira) I
.

'rRATAMENTO E OPERAÇOES
- Médico do Hospital de Cari- �ruz�iro do Sul •••••••• 2.600

tnfra-Vermelho - Nebnlizaçio - dade de Florianópolis. Ipan�nr •••••••••••••••••• 'Z.·15211!S D f 'd d
• . ,1 VarI" "Ultra. om e orml a es congemtas e au- Lóide Aéreo ••-.......... Z.402':(T::a,tamento de sinusite .en;. quiridas � Paralisia Infantil - 'Rebl •••••.•• ,........... 1""/'1

Anglo.l'etin»������ãO) Keceita. ,de Osteomielite - Traumatismo - ScalÍdinavaa • •• ••••••••. 2.300

Oculos _ Modem6 "quipamento Fraturas. 1I0T1US
de Oto-Rinolaringolo&'Ia (Rnlcil Consultas: Pela manhã no HOR- Lu'!: • • • • ••• ••••••••••.• 2.021

no Estado) ./. pital de Caridade, das 15 às 17 e Magestic ••• '............. 2.276

HorArio das 9 às 121 hora. e 30 horas no Consultório. Metropol •••••••• ••••••• 3.14�

dai '16 às 18 hora..
-

, La Porta •••• , .•.••• -
• • • • 8.821

Consultório: � Rua Vitor Mei.
� Consultório: Rua Victor Mel- Cacique •.••.• �;. • ••• •• • '.449

reles 22 _ Fone 2676:
relIes n. 26. Central ••••••••••••••.••• 2.694

Res. - Rua São Jorlr41 20 -Residência: Av. Mauro Ramos ,Estrela '.1'11
Fone 24 21. - 166. -. Tele, 2069. ,Ideal :.......... 1.8611

IIR. CLARNO G.
GALLETTI

�. ADVOGADO --

. Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.46&

Florianópolil - gasolina

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

DR. IVO WANGENHEIM
Dentista -;-

Clínica conservadora da
adultos e crianças.
Proteses fixas e moveis.
,Proteses em nylon,
Consultório e residência:'

Rua Bocaiuva 42 Fone 2506
Atende com hora marca

das:

y< •

êr;ª@êR"êêêW'FF-I@�@í#!r?@l#I3 :rs
'

VENDE-SEMotor Marltlmo PE TA Uma casa de moradia,
construi da de alvenaria com

bôa agua, luz eletrica, inu
meras arvôres frutíferas •

bom carezal em franca pro
dução, situada em Panta
nal, lado da Trindade, além
do Clube Trindadense mail'!

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

prego de capital, Ver e tra
tar no local com Da

-

Beatí'iz
ou com o, sr. Manuel Pe
dro dos Reis, nesta cidade.

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila-.
res, além de explendido para riÍctor auxiliar de barcos á vela.

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

80 HP Diesel .,

8U HP" (direita e esquerda)
103 HP "

132 HP "

5,5 HP
11 HP
35 HP

J 50 HP

Im 84 HP "

/

WJ GRUPOS GERADORRS - "P E N T A"
Quaisquer tipos para entrega imediata ,-' Completos Com
motores DIESEL

'

"PENTA", partida elétrica -, radiator
filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -

trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarínas prontos para entrar em, funciona-
mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
SANTA CATARINA

MACHADO,& Cia. SIA Comércio e Agencias'
Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S'-

Cx; Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS ,
�êêêêêêêêêêê@êêêêê@ê�1 --_ ....

MINISTÉRIO DA AGRICULTURa
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
RJ.1GIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
SAN'.:',.! CATARINA

A V I S O

"

"

A Delegacia Florestal Re�ional,
no sentido de cDibir, ao màximo pos.
jivel, as queimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe
dir os â\!�stros6s efeitos econômIcos e ecológicos que
dcarretam tais práticas, torna público e chama a ate_k;ão
de todos os proprietários de terras e laVladores em �e
l'al, para a exigência do. cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }fATO
Nenhum 9roprietário de terras ou lavrador paderá

',l;'roceder quevmada ou 'derrubada"de .mato sem solicitar,
'om antecedência, a ner.esaári� liêença da' autoridade'
florestal competente, conlorme dispõe; o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os
'nfratores sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO
/

..
- Cr$. 9.100.00
É o vencimento de postalista. Há quase 3.000 vagas t

An1bu� os s-exos - 18 a 35 anos. 6 horas d-e trabalho. A�
inscrições e provas serão realizada's em todos os Estados,
dentro de 5 meses (Capitais e outràs Direts. Regs. dos
Corrpios). Temos apostilas completas, todos os pontos
da "ORNES", regista., 15 profs., -atualizadas - 9 apos
tilas -Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo reemo

hols0 postal, aSilim: DR. ANTôNIO MESTIERI DOMIN-
Uma caÉa ·d-e .. neg.óc�.9. .. GUES - Rua Barão de Paranapiacaba -- 25 - 5° -

com secçõE)s de armaz�m _sala 8 _:_ São Paulo. As informações· sobre inscrições e

e Bar, por prêço de ocasigo; p,rovas (�at-a, documen�ação, etc.) acompa�har_n as apos-
.

,

-.

tIlas. Nao ha neceSSIdade de curso gma'slal - Do
Ver e tra�al' a _Rua C?na.e-_ JAl�}i}TC .(350,00) _ do Bco'Brasil (480,00) Outros:
lhei·ro Mafra, 139, ,eilquin8 ..;r,<:<it�-1!'\O.OO.

� '
.. '" <':".

__________________________________________________ , J__

VENDE-SE

Florianópolis.

" "

Horário:
15 às 18 hs:

Campanha de Educação
Florestal ,

8 às 1-1,30 -

" "

A .imbúia em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a. 400

anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio
nado à, imbúia" em nosso

Estado, só poderá ser re-'

solvido pela reserva patrl
monial de Imbuiais e corte "

controlado com garantia de

regr-neraçãr, natural. Torna

se índíspensavel preservar a

que ainda resta de imbúia '

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zo

nás de sen "habitat". Sôhre
assrntos florestais, consul-
te I "Acôrdo Florestal".

•

180 unI •
"A Soberana" Prá'Çá 15 de novembro

l'ua ,Felipe Schmidt
.

,)!'ili�l ceA Soberana" Distrito ao Estr�it9 - r.anto

esquina

OTTO FRIEDMANN
E N S I N-A

Matemáticas e Fisiea
R. Cristovão NUlles Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke,-e -R. Cons. Mafra

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de lQudas e

lementes de espéeies' florest8�d e de ornamentação, para
,'órnecimento aos agricultor.es em geral, interessados no

eflorestamento de suas terras, além de prestar toda

IJrifntação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi- �DR",

idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
,

:no Banco do Brasil, -com juros de 7% e prazo de 15 anos.
•

Os interessados em assuntos florestais, para. a

Il?ten_ção de.maiores esclare.cimentos e, requererem auto- .

"

rlzaçao de hcença para queImada e derrubada;'! de mato,
devem dirigir-se às A�ências Florestais.Municipais ou'
diretamente a, esta R'<lpartiç�o, situada à rua Santos'
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2.471) - Caixa Postal, 895.
Endereço telegráfico: Agr.isilva

3. C.

ATENCAO
. '

Aceitamos encomendas de llLACAS ESMALTADAS
.!m côres, pata diversos filHl.

End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Santa Catarina'

Rua: Tiradentes, 20

,�\.ç OMS A, B Ã O
x-

\ii "'qem ESlJecialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - JoinviUe- (marca registr.da)

economiza-se" tempo e dinheiro

-

Sementes �ara �antio
Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saber como é feito a

esC\olha -da semente para plantar. A 'iemente tem, - antes de tudo, qUe ser
completa, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com os melhores condições
de germinação, como também .de valor germinativo bastante alto. Sem estas
i!xigência a semente n�o dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter" o agricultor ou horticultor o maximo
cuida,do na aquisição de semente para plantio. 1

G. A. Carvalhb -' Ven,de sempre as melhores sementes.
VAREJO MERCADO PORTA DO MEIO

Viagem com segurança
,

e rapidez ,

_

80 ROS CONFGIU'AVEIS MICRO-ONIBUS DO

-:� lIPIDf=;<SOL:BIISILIIIO»
lFlorian��- Ita1a.� -J�inv.ille - Ouritlba

Ag-eAn--c''�i'a� --.Kõ.tl.legaor�'�.quina da
,

• Rua TenentelSllveirs
-

•

L'A V A N O O

O que define uma roupa bem feita é um 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 venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facilidades, nesta Cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i (EoCOLA DE SARG�NTOS DAS ARMAS) , ,t O oOlzaçao aRlaZODla
.} Q��i���d�! :i���,�:��S g2d:��C��Z.· Para.iConlrabalançar�os
:�i::-' ���rtura: 15 de Abril de J.�957 flel-I"o--S das Se"-cae/ �,

- /:'+(- Local, d_e funcion�men�o: Colégio Catarinense -, .. ;.,:
'I�:�- Inscrfçõas : Na Livrar-ia "43", à Rua Trajano �,

_ .

-

_

lb.::,,;.,

I�:� _

r 18, com o Sr. Alcides Stuárt -(onde
LIMA (Globe Press) - par�, essa rmgraçao em mas-

I�:�
.

se obterão maiores detalhes). � Para compensar os efeitos sa ja foram adotadas pelo

�.!�:":++:":":":":":":":":":":":+.:")K":":":+1 causados pelá sêca -na vas- ,govêrno, que iniciou a cons

ta região do Tterritório do trução de três vias. de co-

Sul, o Peru está voltando os municação diferentes.

a pecuária. Alguns milha- soles.

res dêsses modestos cam- 2) Sandâa-Valle Gra�de,
poneses emigraram para as com 60 quílometros, orçada
cidades de litoral, acarretan em 22:200.000 doles.
do novos problemas, mas a 3) Macusaní-Ayapata-San,

grande maioria sofre a fo- Gaban, com '70_ quílometros,
me e a míséria. Para o

nor-I orçada em 18 milhões de so

deste, estendem-se im.ensas les.

A industrra dê roupas feitas é Ulhll das prlnci- zonas. de terras férteis, que A zona destinada à colo-

pais nos paizes adiantados da Europa e Estados podem ser incorporadas, ime nização está situada entre
Unidos. diatamente a riqueza naeio- os rios Tambopata e Inam-

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

- na] e para ali se trata de ,bari, tendo urna forma ir re-

Estas famosas roupas bem feítas.ipedem ser ad- canalizar a migração de mi- gular�' quase retangular,

qi.írtdas facilmente pelo Crediário do Magazine lharés de abarígenes 'afeta- com 200 quilómetros de com

__________.....;_

'

�.��!-�·:!2�!��!1 /jos pela sêsa. primento, em linha reta, até

O O U E 'p E' N SAM
As

primeira�pProvidência�- �a!�_n_a_d_o_. _

E R DEU - S' E

FLUXO - SEDATINA
r

-

,.--
- � '!>.tl'�

,

/ Alivia as colicas uterinas ".'
"

I.

Pela a9io de seus componenteo Analge·
sina - Beladona - PlsCldla e Rama

mells. a PliOXO-SEDATINA alivia prcn

tamente as coUcas uterinas. Combate as

1neeularldad�s das fUJIçOea perlodlc:as
das senhoras.

• calmante e regu1ador dias.. fUll,ç6u.

Fogão a querozene
\ ende-ss um com 2 bocas e forno, com

Preço de ocasião. Tratar pelo Telefone 3548
lJorval Melquíades -N. 4 - Ap. 102.

'

pouco uso.

e ver à R.

-Vende-se Lol
Ao 'lado do Palácio residencial do Governador

(Agronômica) .

Informações na "A Mode,lar'�.

v

L.. ,�
" " .

Plantões de Farmácia
M1!:S DE ABRIL

sabado(tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano
'

7 - domingo - Farmácia Noturna � Rua Trajano
13 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra
14 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con�

selheiro Maf.ra
19 - sexta-feira (dia santo) - Farmácia Nélson -

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

Rua João Pinto
21 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto -

27 - sábado (tarde) - Farmácia StO Antonio -

-

Rua Felipe Schrnidt, 43
28 -:- domingo - Farmácia StO Antonio - RUa

Fe,lipe Schmidt, 43
O serviço noturno será afetuado pelas Farmácia StO

Antonio e Noturna, situadas às ru-as Felipe Schmidt, 43

e Trajano.

6

,ESTREITO
7, 19 e 28 (domingo) - Farmácia' INDIANA

'Rua 24 de Maio 895
14 e, ,21 (domingo) - F�rmácia DO CANTO

-

Rua, CeI. Pedro Demoro 1627
O serviço noturno será efetuado '�elas Farmácias

DO CA'NTO E I_NDIANA, situadas às ruas CeI. Pedro
Demoro; 1627 e 24 de Maio, 895.

A presente tabeia não poderá ser alterada sem pré-
via autorização ,dê_ste 'Dep�rtamento.

-

D,S,P" em 2 d-e abril de 1957
Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmátcia.

-

'. \"

ARMAZÉM
Vende-se um, com ótima

freguezia, sita à rua Bo
CURSO ESPEI.. IALIZADO '\LAURO MULLER" -I caiuva 73.

Mensalidade acessí el - Máximo Aproveítamento - I Preço de ocasião. Tratar
Leciona por correspr.ndêncla, no mesmo.
------�- -�---------'------�------------------------

olhos para o passado e se Para a construção das
inspirando nas sábias me- estradas, o Departamento

. elidas que os incas puseram Rodoviárto já enviou para
em prática durante centenas a região beneficiada o equí
de anos, Isto é, a constru- pameníp necessârloj entre

ção de vias de penetração, o qual se encontram moder-
para a região amazônica,
destinadas a fomentar um

dos - mais importantes movi

mentos migratórios de todos

os tempos.
O 'Departamento de Puno

á 'o que possuimaior' densi
dade de população no país.
Seus' habitantes são, em sua

maior parte, abor-ígenes, que
se dedicam à agricultura e

nas máquinas Worthington
para construção e conserva

ção de estradas, e vai con

trata� de 15.000 a 20.0ÓO ope

rários,

São as seguintes as três

rodovias de penetração: I.1) Cojata-Sina , Tambopa
ta, com 125 quilômetros e

cuja construção está orça

da em 37 e meio milhão de

Uma "sapatilha de Balet" preta no trajeto Rua
Nerêu Ramos � Rua Duríval Melquíades - Rua Vis
conde de Ouro Preto e Praça 15 lado da Tetefônica.
Pede-se a quem encontrou entregar nesta Redação que
será gratificado. _

'

EMPREGADA
(B O M O R D E N-.A D O)

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

.

-Rua Santos Domunt, 12,
-

apto. 6

que

Cãbe-;;-Senbor-Pre-parar O
Futuro de Seu FIlho

o Ióvem fi'ernlu,uo RiIla. doe São José, após cursar o

I Curso Especlalizadc "Lauro Muller", no ano passado,
obteve o 3.0 lugar t o '!cnCUISO para 'a Escola Prepara
�ória de Cadetes. Só isto vale como credencial da per-·

: feição com qUe o curso é ministrado, sob a orientação
" / de urn côrpo docente idôneo, prático e eficiente. .

_' Esta é a sua oportunidade para ingressar na cârrei-
ra das -armas. Se i em de 1& a ,19 anos, prepare-se no
Curso acima para 'ler em breve oficial da Marinha,
Exército ou Aeronáutica. '

As matrículas já estão abertas, e as aulas principia
rão a 2 de abril. Informações à rua Saldanha Marinho
n. lI-A. dírfamentg das 17.00 às 18.00 horas, e aos sá
ex. postal 253; Florianópolis.
Cx. ,1Ostal 153, P'o-iunõpolís.

.'•

•

\,

•

cigarros·

de ponta a�ponta o melhor!

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ
..

VENDE·SE '

Re�isro �e lRá�iQ
A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de

.Santa
I
Catarina, avisa aos senhores possuidores de

receptores de rádio-recepção, que o prazo para ore.

gistro sem multa dêstes aparelhos expirará a 31 do cor

rente mês de março. A partir de 10 de abril serão 'regis
trados com multa de Cr$ 25,00. ,

Vende-se um quarto de

casal, uma mesa _ de centro

e uma mesa "de copa.
Tratar na Rua Altamiro

Guimarães, 16.

Parto . SemODor
A equipe de obstetras 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 de Abril
p. vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PARTO
'SEM DôR.

As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril,
podendo as mesmas serem feitas '

com quaisquer 00S
médicos acima citados. F

Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par
til' do final do 6° mês (ultima semana), ou, inicio. do
7° mês..

-

,

União Calarioense
Estudantes Secundários

de

De acôrdo com o que prescreve a letra C do Art. 40,
convoco, em nome da JUNTA GOVERNATIVA, nomeada
de acôrdo com o art. 38, o CONSELHO ESTADUAL, para
reunir-se ordinariamente, nos dias 20 e 21 de abril pró
xímo, na forma dos artigos 52 e 53, todos da Constitui
cão da UCES.

"

r

Dê-se comunicação. -

Florianópo!í_S,,26 de março 'de 1957.

Ady Brígidó' Silva.
�����lrõ;'iit('�,:,,,,,;;.1�Z;"�i)i���.. -

- .

,-
... :>q.� it'�.1-I"-·�'··w��l� '"

' ..
, -,

'.

":
-�" ,"------..., ."

Pl'esidente JUNTA GOVERNATIVA
1!1. U., C. E. IS. ·1 .. ·
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OUALOUER1»RÇAMENTOA PARTIR DE
'; \ • /':1

-
-

-'
I

-

'E AINDA ,COMO OFERTA ESPEéIAL FOR ,,- NECEREMOS AOS 'COMPRÁ
ADADOS 'DA AFAMADA LA
UA' DO SUL.

•
'mensais'

,-.,- .

DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGR
RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAG,

MODELO STANDARD 7,4 pés

)

* 4 MODÊlOS

*4PRE,ÇOS
* 3 GARANTIAS�

E 'ASSISTÊNCIA
TÉ(NICA

f�;' DOMICILIAR,
>, :GRATUITA',

, '

I

MODjj;J,.O MASTER 9,7 pés

MODELO MASTER 7,9 �é8

'.

MOD,i!iLO DE LUXO 9,5 pés

" li

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUrRA A SUA

EDIFICIO IPASE, -,

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

,

/

,

,

,

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bam�nfJo perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos .expecialístas .responsaveís pela confecção das

��_upp.s _mperiplE?'tra.�§ assim é possivel,?bter ';!IDI1,
,:roupa per+etta e uue veste bem. ,"

'

'P'eJo"Çrediário do Magazine Hoepcke, podem ser
.

qlli}�dJi"S:gill'exclusiviiÍade nesta cidade,estas ata-
''',,': ,';'-:';''.�;''-S� ',\

'

'-

/

* MARCA REGISTRADA

\

a 'aviação.8 Serviço da· Agricultura
, A U 9 K L A N D (G lobe ], forma pela qual os neo- palhada, basta dizer qUi!,'
Press) - A prosperidade .ielandeses praticam esse no- em !952, foram espalhados
Ja agricultura neo-zelande \70 sistema. 39.000' toneladas de fertili
za se deve, em grande par- A função principal desse zantes e, em 1!t56,

:' 450.001}

ce, à utlízação 'de aviões sistema, que bem poderia ire toneladas, ou seja quase
para aumentar a .produção denominar agronomia aérea, uma terça parte de todos os

agrfcola e pecuária, 'o' que é consiste em espalhar ferti fertilizantes usados .no país.
de' grande necessidade nes- llzantes, por meio de aviões,

- Além de fe'rtilizantes, a

GEl. país, para acompanhar o ôb "1 d t f!:yiação é muito empregada
30 te amp as areas ue er-

para espalhar" � inseticidas.:itmo de crescimento da po- renos montanhosos, enrique- No ano passado, foram es-
jl'ulação. d 'lha' d h' tcen o mi res e ec ares palhadas, por esse modo, ..
O programa posto em prá de pastagens e terras qe cu1 375.000 galões de ínsetici

cica pela Nova Zelândia nes-. tura que, de outra maneira, das, em comparação em ..

�J--sentido tem tido tanto sÓ poderiam ser melhoradas 25.000 galões ha dois anos.

êxito qUe atraiu a atenção com muito trabalho e' por Durante os últimos cinco
Je técnicos agrícolas de tô- um custo muito elevado,
das' as partes do; m-undo.

anos, .a Nova Zelândia tri

plicou a tonelagem de semen
Para se avaliar até que tes semeadas com uso de

ponto essa prática está es- aviões.

Segundo declorou o sr. W.
A. Essex, gerente de tráfe

go da Canadian Pacifie Aír

lines nesta cidade, nada me

nos de 28 nações enviaram

observadores para aprender Granja Liberdade
.

' -

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA 'TEMPO.

, PARA A PRóXIMA TEMPORADA A v iCULÀ, FA
ÇA SEU P�DIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE
PAGAMENTO. '

PINTOS 1JE 1 DIA _: Cr$ 10,00.
'FRANCAS E OVOS.
RAÇA - NE", HANSPHIRE e RHODS - "VER.- '

Nm
T

VACINADAS CTN'rRA A NEW CASTLE
RUA 24 DR' 1I1PiO 111 ou G. A. CARVALHO

CÚLTIVADORES DO

TR-ElVIO,ÇO! �

Adaptam-se para TRE
..Adaptam-se para TRE- '

MO:ÇO BRANCO DOCE
A planta de inverno com

multiplas utilidades

"

'Para esta, e outras se- '

mentes - Consulte CON.:
GEIÇÃO DA BARRA
Ltda, Eng. Agron, resp,
dr. Max Ufer - R. Lib.
Badarô, 158 - 5.0 ___: Tel.
,34-9121 - C.P. 2.766

, End. Tel.
'

Conbarra
S. Paulo

VENDE-SE
;

Vende-se duas casas à rua José Boiteux nO 1 e 2.
Preço de ocasião. Facil ita-sa pagamento. Tratar na

Casa "A MUNDIAL", Rua F�lipe Schrnidt, ou Nerêu Ra-
mos 61.
-'

-

J. K. (once�e Gri· jlCeras de'Carnauba(ruz a A. PUla, 'I ", I
RIO, 10 CV.A.) _ o sr. Jus- Cêras de carnauba : arenosa, gordurosa -'Cêras de -

celino Kubitschek conferiu a Curicurí Manteiga de cacau - Oleo de Côco de babassu
ordem Nacional do Cruzeiro - Oleo de Caroço de Algodão ComestiveÍ marca '�ELI-'
do Sul, no grau �e. Grã-Cr.uz, CADO': - Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para

��i:éi���rn��t�l�::, :r���� colheita, transportes e exportação - T:elas de Aniagem.
, e 'que estêve ,recentemente .Façâm consultas de preços sem compromisso. -,

,

em vísítaao Brasil, como COD Aceitamos representações, consignações e ordem de ven

vidado 'e-spe'cfa,l do Govêrno das de mercadorias, principalmente d'e cereais em 'ge-
Brasileiro:,

_

'

ralo
,- "

,

Nesse sentido, o Presidente NORTESUL 'S' di d d R -

.da República assinou decretO, "_'.
-,' ocre a ,e 'e apresentações

ontem .na pasta das Relações RL1� Joãoz Br-icola, 46 '-:-:- 3.0 s�329 - Cx.
'Exteri�res. ',' En d. 'I'elegruf'ico - SULENORTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REL.ATORIO DA :CI'RETORIA
Senhores Acionistas: -'
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, .temos a honra de submeter à apreciação e consequente deliberação de Vv. Ss., ó 'Balanço Geral,

.

a Demonstraç'ão da Conta de "Lucros e Perdas", o Parecer do Conselho Fiscal e o Certificado dos .Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezem
"bro de 1956. Pelo exame das referidas peças, podemos assegurar aos Senhores 'Acionistas-, que tôdas as providências programadas e executadas pela Diretoria,
em todos os Setores das ativi�ad_es da Sociedàde�,quer as de carater técnico-adiministrati vos, quer as de caráter éconômico-fínaneeíros, produziram 'os efeitos es-'

� perados e plenamente demonstrados no resrl tado geral do exercício de 19'56, que julgam os realmente satisfatório, tanto mais quando tivemos que suportar e
,

,atender ao contínuo.e progressivo encarecimento das utilidades, principalmente dasmatérias primas e aumento- de salários. ',' .,,' .

Outrossim, colocamo-nos .ao inteiro dispôr dos Senhores Acionistas, para quaisquer esdarecimentos' ou informações que' porventura desejarem."

Videira, 20 de-março de 1957
Á .DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1956,
-----�----�----------------------------------�----==�----�------ ------------�------��------------------------------------------------------

[IIi .-,

\

I

,
'

,A T I V O
---------------�-----��---------�----------------------�-------------------

IMOBOLIZADO'
Imóveis
Novas Construções
Maquinismos

_

Veículos e Aeronave DC·3

Móveis e Utensílios
Benfeitorias

Instalações
Depósitos fl Cauções

11. 5�3. 087,00
v

6.765.322,50
7.268..624,50
12.003.675,70

.

"

1. 860. �80,70'
535.431,90

. 560 . 209,50
.

�

12.494,10 40.519.425,90

NÃO EXIGIVEL
Capital 62.400.000,00

Fundós de Reservas:
Leigal
Estatutária

.

Para aumento de Capital

'I

655.718,50
2.622.874,00
2.622.874,00 5,901.466,50

Provisi)es:
F'undo p/Depr,eciações
Fundo p/Dev�doreB Duvidosos

9.. 213 . 526,20
2.043.205,70 11. 2p6. 731,90 79.558.19.8,40DISPONIVEL

Caixa
Bancos

507.524,30
2.189.269,30 2.696.793,60 EXIGIVEL �

REALl�AVEL
A Curto Prazo

Existênéias
'

. Compradores
Compradores Diversos
Contas a Receber

38.861.166,10
20.432,056,50
10.654.268,20

98.918,20

.

A -Curto Prazo
Fornecedores
Bancos C/Garantidas,
Obrilgações a Págar'

'---contas a Pagá.:r r

-

Credores Diversos'
Representações
Bonificação da Diret.oria

6.982.886,10
7.177.3t8,40

.

2.40,5.750,00' -.....

4. 9�. 025,10
14.549.'214,70

r
, 56.189,.20
655.718,50 36.795.102,00 '.

'

Almoxarifado:
..

...

A LOIn,go Pra,zo
Petrobrás -- Lei 2004
Adicional - Lei 1474

,

Devedores por compromisso- de
Compra e Venda

.

;):

Participações 'em .Ou tras

,Sociedades �.
�

43.800,00/
2.024.74i,30

A Longo Prazo
Cantas Correntes Acionistas 2,327.653,50' 39.122.755,50

_-
\.

-PENDENTE

Estampilhas Mercantis
Lucros.e Pe,rdas

566.899,10
6,585.122,50 7.152.021,60

306.246,40

9·; 8&h200,20·., 12 :'254.98.7,-90 82.301.396,9Q

PENDENTE
Prêmtos-da Segurôs a. :v.�n,c,er . s=

- 'Imposto de"óon���o ,

. COMPENSA'çAÕ
.

.

\

;i06':294,9D
'�.064,20 . r 315.359,10

. Caução da Díretoría
�$nd&ssos:'p:fOobr:anç:a'
, � .

Endossos p/Oaução
�Segiiros Oontratados >

30.000,00
421.367,00

5.632.511,30
22.737.000,00 28.820.87'8,30

r .. """'.'

COMPENSAÇÃO
.

i

Ações Cáucionadas
Bancos C/Cobrança
Bancos C/Caução
oont-atos de Seguros

30.000,00
. 42L367,qO.
5.632.51l,30
22.737.000,00 28.820: 878,30 .. �

154.653.853,80 ,
.

-

I'·
----

154.653.853,80

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCR OS E P�RDAS" EM 31"'DE DEZEMBRO DE 195�:'
/

�----------------�--------�-------------------------------------------------------�--------��------------�----� _...:.-......- .....__.-.

,D E' BIT O C R. E' D I T O

FOMENTO AGRO-PASTORIL

Veterinários, Medicamentos e' Tran�porte
I

210.072,90
-

. SALDO:·
do exercício anteríor

-; ,27. 937,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorários da ,Diretoria, Ordenados de

Empi'eig�dos, Imposto Muni�ípais, Está.
, duais, Imposto de Renda e outras Despesas

RESULTADO DÀS OPE�A:_ç'ÕES SOU_AlS
Lucro Bruto das Vendits 57. 797 .8�6,-00

11.658.723,10 RENDAS' DIVERSAS, 2 .488. 665,50 .

DESPESAS C/PROMOÇÃO DE VENDAS
DESPESAS FINANCEIRAS

AM9RTIZAÇÃO DO ATIVO
. Depreciações

35.158.445,90
1.996.697,70

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ,SOCIÉDAPES 2.717.208,30

FILIAIS

1.961.476,00 50.985:415,60 Resultado ,de Baurú.a ,Sã-o Paulo 2 .141. 388��0 65.145.098,00

PROVISÕES
éFundo p/Devedores Duvidosos 2.04'3- .. 205,70

,PROVI�ÕES""
Reversão do axereíeío antertor

I, .

997.893,40

DISTRIBUIÇãO DQ. �ALDO:

BQnifica..ção da'Díretoria
'Fundo de Reserva Legal
Fundo

-

de Ressnva Estatutária
Fundo p/Aumento de Cãpital

'

Saldo a disposição da Assembléia Gerat

655.718,50
655.718,50 '

2.622.874,00
2.622.874,00
6.585.122,50 13.142.307,50

66.'170.928,80

t :

.

66.170.928,80

/

ANTONIO PASQUALI ANDRE' DA:VID BRANDALISE AGIIYLES EMILIO PONZONI 'EUCLYDES A. BRANDALISE
SAUL' BRANDALISE •

C t a CRU S C 0988Diretor Diretor,Adjunto Diretor AdJúJ;lto on a or -.. -

,"
Diretor

.
.

PARECER DO- CONSELHO �ISCAL "

_
,

'

..
. d C nsê1ho Fiscal de PONZONI BRANDALISE j)'. A. _;. COME'CIO, INDÚSpUA !E TR:ANSPORTES, tendo procedido aO devido exame tlu .dalanço Ge-

.

lOS a_baixo assínados, .,membros efe�lvo,� e °de�ais cpntas,' bem como dos documentos e livros de eserítu ração qa éontabílídade, relatiyos ao exsreícío encerrado em 31 de dezembl'o de, 1956, ���--. ,ral, �emonstraçao da Conta de LUC�OS e Perdas
,_ de p r cer que' à mencionadas peças estão de Pleno acôrdo com a situação da Sociedade, devendo ,pois ser aprovadas em Assemblela.clararn ter, encontrado tudo em perreíta ordiem, pela que sao a e s .

-

Geral dos Senho'r,es Acionista!!.
.

", ,'::
Videira, 15 de março de 1957 t�iilii;;;- !, ,I

,.,

LUIZ LEONI. "'--,' ._- .,-'�

DAVIDTITTON- CERTIFICADO nos AU:�)J10RES "

-

" " .. _.. ntabilidade Ltda., pelos seus peritos eontadoras . h�bi1�ta?os .abaíxo assinados, CERTIFICA, na qualidade de Revisora da contabilidade de PO�
.

A AFINCO - Admínítração, .lfmanças e Co
TRANSPORTES que o Balan,ço Geral e a. Demonstração d!), Conta de «Lucros e Perdas�',.encerrados -em 3_1 de dezem bro de; 1956, refletem a real SI-

ZONI BRANDALISE S. A..- COMÉRCIO, INDúSTRIAE. '

to
. dos.

" ..' '

,

tuação ec-onômica da Sociedade, de acôrdo com as contas, hvros e documsn � examl�a São Paul�, 18 de março dJe 1957 : ;�:�::'
. ,",�IÍI!i'L",.,- - �- - "AFINCO" - ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E, CONTABI LIDADE LTDA ..

���"","",'
CRC - SP. - 1072

DR. OSWALDO PEREIRA DA SILVA

,

SEBASTIÃO ANTONIO SERPIUO
Contador .....:. CRC, S'.P; 21.939-

MAURO REZENDE 4'

Contado� .;.;.;. 'CRe; S'.p. 2i.203 --�,"","'�-----'
A. CASELLA

Côn.tad;r '_:.: CRC�-S.P: 5.207
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MAD�ID, 11 (DP) - I) real
Ma�r-ld derrotou Manehestc ..

'

Umted por 3 x 1 na primeir<l
semífínal da taça da Europa,
Jogada e�ta tarde no estadia
Bernadewm perante 135 mil
'espectadores, O primeiro tem
po terminou sem abertura d �
contagem,

,,', . ----"'.__................="'"'...................__..........__...

Avipª,;Com 3U\Pessoas a_8or�o Caiu Na II�a Anc�ieta, lal (i!fD,.SÃtiip�uj,o- 11 (V A )

S P I I �
·

�
segunda comunicação ja di na Câmara ascorneu o camí

(l1rg�1tl - Pouca In:ai� de _

.

,

zia qus o aparelho havia iSo nho da violência. Esquecíd

���\�reO�O���id����s a���fJ� ao au· O'' o'cen '180 'o-se espat�d�:s��G�i�g�·
c

�:a�l�ee :�i�cg���p�lí�f�:��;
no de Bagé, nesse Estado S. PAULO. 11 (VA) _ (Ur- tende que as suas armas d
com a perda de quarenta vi, ',. gente) - Encontravam-se a combate devem ser os ínsul
das, novo des,a..stre aéreo vem. - bardo do aparelho sinistrado tos as calúnias e os ataquede Se registrar, neste Estado 'da Ilha Anchieta, solicitando nos, com destino 'a São Pau, chegarão até lá as turmas du trinta pessoas, sendo vinte t pessoaís, não respeitando
com o triste passivo de trin socorros com o fjm de atsn- lo) vôo em que são gastos nor socorros, seios passageiros e quatro tri, dignidade alheia. Nem o eh-
ta mortos. O avdâo de prsf'í ..der ao �cidente. Informou o mamente setenta e cinco mi- SÃO PAULO, '11 (VA) - pulantes, presumíndo-se te fe de Estado escapa às in
x,o P,P-�NX, pertert'cente aJO recado qúe o aparelho, quan nutos. / (Urgente) _. A torre de co- nham morrido todos. Os pas vestídas injuriosas do grup-
consorcie Real-Aerovías-Na t do passou sôbre a Ilha já es- A torre de contrôle perdeu mando do Aeroporto de Con sageiros são: Romeu, Dalva e que lídena a UpN.cíonal, que deixara ° Rio mais tava envolto em cham'as. Adl cantata com o aparelho às /gonhas, nesta Capital, ínror Marlene Lima, Gastão Chs- E' cI,aro que a maioria nãe N.AIROBI,11 (UP) _ O areeo.u menos 17 horas, com des,' antou que quando tocou a t�r 18,20. O céu estav-a nublado mau qUe' pouco antes do de' gl\er, .c,arlos Panicra Junior_ gostaria que 'Os debates pa_r bispo MaJkarios Chegou he'jetmo a est'�, capital caiu na' ra, violentamente, o�viu-se e 'chj)via íntermttantemsnte sastre havia recebido' lima Francíseo. Gonçalvss, David lan::nt3Jr�s resvalassem pa

I
a esta cidade de avíão proceIlha l:\-nchle�a, ja neste Es I uma pavorosa explosão Fo] Umas horas depois, funcioná mensagem do aparelho, a Cítron, Braulío Sá Carvalho ra esse terreno. Veja-se o es dente de Madagascar. Depoí,;:tado, mcendlando-sa. Até es t9..l a íntenstdadn do mcen- rios da penítencíáría da Ilha qual dizia que o piloto ínfor Homsro Rodrigues, LUlza forço tremendo que' faz o I de alguns dias de repousote momento (cêrca de meia dia - adiantou a ra,'dia-tele, Anchieta, Pelo rádio, pediam,:

mara haver falhado um dos Cunha, Américo Coloni, Oc der do Se�ado a_ fim de mar plfoss,e'guirá viagem para Átenoite) desconhecem-Se ainda I graf'ista da Ilha Anchiata - ajuda para o alvIão. . motores ,e que se' preparava távío Gregorio, J,osé Pinto ter !ls discussões 'em nível nas onde se instalará até quedetalhes exatos do acidente I que cinco horas depois ainda A Ilha de Anchieta está fi para uma aterrissagem de Carlos Ferrari, Romeu cesa. superior. I o govêrno britânico lhe c-inpois não se conseguiu alcan-I ardiam em chamas Os escom- cêrca de trinta quílometros emergêncía, rio, Osvaldo Eduardo, J,aim( Na Câmara isso se tornou ceda permissão para retornar}'çar o local em que caiu o apa bras do avião. Disse que não I
da costa norte de Santos (iI A primeira informação qua AIVles, Luiz Amorim, Alexan .absolutamente impossível

I
a Chipre.

.
c

,relho, de aces-o díf'ictl.

I
sabía se havia escapado al- I um pouco, à margem de estra I se recebeu da. Ilha não dava dríno Gomes, meti Escobar Assim, faCe à conduta opa

-
"

'

ENVOLTO EM CHAMAS guern com vida das trinta da direta para esta capital. detalhes:-Dizia o telegr:afista Ignacto Nuono, Labri Mar, sicionista, o s!tuacionisme MOSCOU,\ll (UP) - A Un6::JSAO PAULO,- 11 (VA) - pessoas que iam a bordo. O/ Tendo em vista a ínacessí- dali que se n'ecessit�va do ques, Renato Bering, Manoel encontra-se na contingência Soviética anunciou que maior(Urg1cnte) F10i caPt��a: a�iã?, um DC-3, �eixara o bílidade do local, prevê-se I ajuda, porque ��vi� caído uns Rodrigues, Edson Lima e Ma d� revidar à altura ,a.s agres I cincloton do mundo já estáuma mensagem do preSl.dlO RIO as 17 horas, maIs ou me I que antes ,do amanhecer nau aVIa0 nas proxímidades. Nê) noel Silva. soe�. , fun?ionando neste país, Pro'
INSISTE EM SER RECEBI-

E que tavez se pensass, duaíndo 8 bilhões e 300 mi-
DO PELO SR. JA�IO QUA,.

que �avia temor po,r part �J;lões de volts, a maior força,d�s forças que apoiam o. Go Ja criada pelo homem. O gi-DROS verno. Puro engano, Apena' ganllesco instrumento pesa
S. Paulo" 11 (V. A.) _ O Os responsáyeis pel-o 'comall' 36 mil toneladas e está locá-RIO, 11 (V.A.) - A Comis , sentou o sr. Martins Riad!': lhões; Confederação Brasilei, tudo do projleto criando o

auxiliar do novo prefeito da ao do Congresso queriam eV lizado em Budna no.s arred�são de Justiça da Câmara ::t ·1 gue,s emenda; que foi aprová-I ra de Basquetebol, setecentos Fundo da Marinha Mercante capital, eteve 'em contacto t-ar Cenas indignas dos nos Ires desta capital.provou Olltem. o parec�r elo
I da! �egulamentando a distri, I mil cruzeiro�; de Tel:lis qU(l' ooncluinda a votação da pro com a Casa Milita.r do palá- sos fóros de cultura., 'deputado MartInS Rodrigues I bUlçao dos rec11l'sos. I trocentos mIl c'ruzelros; de posição. Da. 'Comissão de cio dos Campos Eliseos, a . �ntretanto se. essa e a �e AMMAN, 11 (UP) _ ,'\'liIhares:pel� ..

constituciona]ida�le e' AUXILIOS PARA ENTIDA-

I
Pugilismo, ,cem mil cruzeiros; Transporte, irá a proposição fim de ,solicitar uma audien Clsao dos udemstas, entae de .palestinenses' re�lizaramJundlclda,de do proJeto de lei DES ESPOR'nVAS de Esgrima, 'cem mil cruz'ei- para a de Finanças. Ali se:rIÍ. cia protocolar dO' nOivo 'Che-' que se cumpra a .sua von�ft hO'Je uma manifestação degovernamental, 'illtoriz;.tn::1J· Foi aprovado, na Comissão ro:s; de Volei'bol cem mil cru. subínetida 310 mesmo regilüe fe do Executivo Munici�al; d�. A refre.ga ser� d�ra, �n pr.?tes�O' cnntra a renuncia doo �'J.der Exe��tivo, por inter, de Educaçffi.o, o Projeto de a:;,' :lJe�ros; de, Tiro, ce� mil ctu de preferência, seguido n:1

sr, Adernar de Barros, comi tod�s as CIrcunstancIas de;' prImoo'o ministro Sulem'annmedIO d� �InlSt_rO _da ,Faze:l tcri'!l, do deputado Lauro Cruz zeI�os ;e a Federaç3l� Metro eomissãO' de Transporte Pelo o ,governador Jânio Qua,l terao �s respos�a.s �pequa EI Nabullhi, de tendencia !i-da, a ,emItIr 15 bllhoes de cru, C8m emendas do sr. Ruger polIt,ana de Tenis, ':.inquenta deputado Augusto de Gl'ego, dros das. Nao havera maIs t-ol€: lo s.oviética. As escolas e ca-zeiro:, em letras e obr�gações' Ferreira, a.brindo crédito E:'" I 'mil cl'uzeiros. O :'elator üc ri.o, presidente do órg�o te�
.

rância, transigência ou re sas cO'mel'ciai!S cerraram suasdo Tesouro NaciomJ, para � l:ecial de 7 milhões e 50 mil projeto foi o deputado Ilar n!co,. que em f!1�e :da, �mp,or Depois de ,avistar-se com CuO. -A faculdade de ment.ir portas ao mesmo- tempo. queatender ao financiamento' 'cru:lJeiros, para o Conselho cir Pe'l'eira Lima, do l'TB. tancla da materIa at�vou Q_ o governador, o represen' e insultar têm 'um limi+e, E O' povO' saia a ruas de Nabul-dos "déficits" púhlicos da' Nacional de Desportos distri I FUNDO DA MARINHA seu a.ndament�� I��:I�and,� tante da Casa Militar apre- êsse já foi ultra:passado pelo lhi a principal cidade jorda-União e à conc�!\8{tO de alixí.' ou ir às entidades que enume, I MEROANTE para lSSO reUl)IOeiS dIa_rIas. sentou escusas ao auxiliar bloco maIS exalt.a:1o da UDN na a oestJe do llio. Jordão on-lias aos Estados; atf J limitei t'a, e que 'são: Comité Olímpi, A Comissão de 'l'l'ansporte OUT,RAS cO�nSSOES -do pref.eito, informando que de.é �ais forte" influenciade 30% do '/al.)1' globiÜ/UG co Brasileir,o, com cinco mi prosseguiu; ,ontem, �om o eH ,. �e.!-mIram-se,.'a:Inc!.a, as �o o sr. Jânio Quadros se pre- INQUERITO SOBRE A POLI- EgIpCla. A manifestação (1"empréstimo. I .,....,.....·.-.·_...............--���w.......__ . mlSSOeS de LegI;';!aCtlO SOCIal parava para SUa viagem aO TICA EXTERNA DO BRASIL �abulIhi cO'incidiu com, o pe')-A Comissão de Finanças fa, ,.

-'
-

.

que prosSle.gui'ú no estudo do Rio, pelo que somente apôs RIO, 11 (V.A.) _ Deve- dl�o. do rei Hussein aO. ex-lará sâbre o mérito da propo,
- -

projeto regulandO as atribui- o dia' 21, isto é, após a Se- da, ter sido instalada hoje a mJDlstro do Exterior, parasição, apontado pelo rel':itor I ções do: trabalhadores da man Santa de:veria ser so- comissão parlamentar desti, ql!e f'onue um novo ,glJverno.da Ccmissão ue Justica to, I movimentação de· mercado· licitada a aludida audiência, nada a estudar a politica ex- Nao hOUve incidentes gravesmoda maior l'e:e,vância: pel?�,
I

rias, e de Inquérito sôbre Tu· nuca?? terior do Erasil. Composta lem_Nàbull4i onde as manifesmedidas de altu alcance fi rismo. de doze membros, apenas taçoes começaram muitO' ce-nanceiro que O consubstan I. ....O.-.O.-.D.....().-.O.-.O.-.O.-.O.-.O.-.O.....c cinco deles compareceram a do.

��ia�ea�7r:!:nod��:erC��:c�; I '.. Susp�ndeu O governo, soviético .0 ��l�ed�e��li�t��:l�;rC:mi�:. JERUSALEM, 11 (DP) _ Afit.tivo de meios adequado:,s ao -

d
I

d
'

II
t3.1ação da referida comis- �ou-se hOje que -,eri inevi-

.

combate da inf1ação. Apre
I f'lorianópO'lis, Sexta-feira, 12 de Abril de 1957 '

pagamenlo e Juros e e,mpres Imos �����sos q��p���doasre�:���� tavel o�tra guerra no levante--- ---
- -----------.. se a cnse da Jordania prova-

I d..., I Q I
.

C'
.

I
MOSCOU, 11 (UP) _ O go,! deduzidos dos salários dos Dória,. Af�nso Ari�os, Ne�. car a intervenção de outros

m.p.e Ira I

, o.a quer US o vêrno ,.soviétIco deu ordens' trabalhadores. Khruschev a·1 ton CarAne:Iro't Cvh�gaS RAs°�Il países �rabes naquel.'1 nação,.

_ I . '. . ,gue·s e ugus O< Iana. SIm, Fontes 1 Ide suspensao do pagamento. mda anuncIOU que, a parta- por f,alta de .q;uorum, a comis
. srae enses manifesta,

de J'llros e de capital dos 260j' de 1958, não har/erá mais pe ,I são não. pode. se:� i,nstalada ra� dúvidas de que a atual������������ ._1111' 1II1_1I� 1IIIIIIIIIIIIIIt crISe- passa deg'enerar em'I - SEOUL, 11 (UP) - O Ministro do Exterio� da Coréia do Sul biliões de rublos de emprés_' i dido de empréstimos. Duran, FalaI?-do aOS Jornahstas cr� guen:a �berta entre Os gl'U
timo popular -e Nikita Khrus te as camp'allhas anuaIs d" dell'Clad?s o deputado Sel- pOS .rIvals qu,'e fizel'a�n da jor-anunciou q'ue a Marinha Sul Coreana im.pedirá qualquer navio '

,
.

.. . - xas DarIa mostrava-se descon d bchev declaro'u., ao povo que emprestImos, Os cldadaos so tente, qurusi lirritado com
ama um sIm 010 de ihstabi-

Bri,tânito de,levarmercadorias àCoréia do Norte Comunista, isso hão Se' deve esperar o paga! viéticos dão de' uma semana o fato acr,e'scentando que
lidade política. Informações

,

I' de elementos diplomáticoS'é que atitude leve o País a guerra. O Ministro Cho Chun Fai fez menta nos próximos,20 ou �5 a um mês de saláriols em tro� i iria. c?nvesar com H?er da ocidentaIs que hoje regres-
anos. Este empréstimo foi re'l ca de ações que agora estão maIorIa e �� _ es.te I?-ao

t
to- sÇlram da jordania d'izem q1letal declaração a' Assembléia Nacional, ào falar sobre a decisão colhido nos últimos 20 anos congel,a;das. I ��l�s�id:fev:ref���!s ��n;:_ni� hP�lo m�nos por enquanto !lia

B· 'tA' d l'd ' •

C" d N t ' ,

E tdi' I
,'c

I'
a pengo -de tal luta naquelerI anIca e 1 erar o comercIO com a oreIa o or e. em empres\Imos do s a o ,·tal'dar na proxima país,

-

���������"���"*'�I&'&1.=QttKl_1I )�D_� li! I

CA'CAU del��loI�:e�:��e�lers�:���:!;a':�� A
, Te,r.mo.elétr_ica ,De Ca.'-pivarí,RIO, 11 '(VA) - Uma nu- tegr,ada pelo prefeito

ul t
merosa comissão de planta I' Ilhéus, do sr. Antonio Fer lho, estêve no gabinete do ti .

A convIte do. dr. Lll'lO BU'1 p!OV'eltamento do carvao na

I
pa o �s a oagando pen�ou'-I ContInuando, dissle J dr. P:]j,

rlgo, engenheIro chefe da cl'onal e o forneCimento dE se entao, numa termo eletn va Abreu escolheu-sI' limadores de caCau dá Bahia, in nandes da Silva, do deputado' tu lar da pasta çlo Trabalho Cia. Siderurgica Nacional ,energia ,para todo Fstado d' ca de apenas [lO mil Kw para companhI.'a COIn I'e'n lU'
� ..

f· d 'd
. .

t ., d t I

I
. o e mUl1

',--
-- - '- --

--.;-
-" a, 1m e cnVI ar o mlms 1'0 �o setor S�l, comparecemos I' Santa Catarina e talves para a.uen er a ua �(!llt,e as �eces di,al, para a feitura, �íe umM A R A' B A t' U" B M E R S A Parsifal Barroso Para parti I a confere�CI'a. que o dr

..Alva· ,outros Estados. sI,dades do Esuado. D�uo·po ante:projeta. Dita escolhaJ � cipar do Con.gresso de caca'ul Iro �e PaIVa Abreu, dI�etorl Disse o ilustre engenheiro rem, qU,e ,Santa Cata�Ina te� recaIU na SOCIETA EDISON
. . _

t h'
'

. . . . ASSIStente do Plapo NacIOnal I aue o primeiro estudo foi fei um deflcü... de perto oe 70 mI de Milão Itália c 1'0 t" bBELEM, 11 (VA) - A SI- ClélÇao Rural de Cas an eH', naquele mumclpIO balan� do Carvão realizou em Cres t1 U· d 300
' Kw achanu,rn 03 'encarrega lho aI"

,U, I a a
_ " ' . _

, , : ,
' .

o para uma ZIna e mil" -. 1 se encontra"l,'1 expostotuaçao em Maraba contmua do Para e Assoclaçao Comer no penado de 25 a 28 de lU'1 ciuma, saoado ultimo. Reu I cavalos-d;>, força rapaz' d do� dos es1Judo�, ql�e a U7.1na em vários vol'Úmes n", 1"', "

cada V,eZ mais aflitiva. As daI de Marabá, junto à

I
nho. nindo os ,�inerado're� da ZO' 'fornecer énergIa' par; sant:1 te:Ia que ser entao, de 300 nados, pesando os e���;��,,'iáguas subiram mais trintq SPVEA e govêrno do Estado· ,na, a�tol'1dades !ocals I;! eu. ! Catarina � São Paulo, mas

mIl Kw.
'..

'cerca de 27 quilos, De fat,o,

genhelros da SIderurglCa e d'd
_

t d t Acertada esta paI te d o trabalho • g 1 .centimetros, estando presteJ que forarp. tratar do amparo Os plantador,es de caca11 de Minas o dr Alvaro de P',\i I Q�e _

eVI p o c.us o a lhransl pollencia da uzina, passaram nião dos �te�â.�n( � a CP.I
a submergir, totalmente. Pr�, I à castanha, para salvar o cc-

ao que acentuaram ao mini,a va Abreu', flez' uma minuci� ���C:;��en:� lr�t:���s�e �:, os e�gel!heiros a estudar a completo
e

até �oj!' Zi�t�n:��quena área que se en�(mtra j mércio da queda do preço no tro, estão pleiteando a fixa' �:a-. explica�il.o do� �st��dOS r��! industria, não poderia forne 1ocahza�ao da !l!,esmil, ('�e. Bras_il. Além das pJa,.ntas d:1
va àinda sêca, comecou a fi mercado local. ção de um preço mínimo' pa hzados no BraSIl, para e <'l cer energia ao preço que São ogan�o ': concTlu·bao _que :0 Cl arqUItetura, Vem com OS cal".

t· -1
• "ap�van, em u '3.1'00, li ere, cuIas de cimento est tlagar-se, presumindo-se a Acrescen aram al'r�ua os 111 ra o produto, a fim de pode'

N O V O SUBMARINO
' cia as cc'tojições exigidas ill"tT t

' ru ura

r,epetição da c,atástrofe de fOrl)I�antes, q�e os ri�s To,; atender Os reclamos das des B R I , A N I (O não. só devido à quanti�ade de� i�,;�:I��õeOsd��so�������ess1926. cantms, ItacalUna estao en, pesas salariais e custodQ, • • _. "

' de argua, 'como por varw:: ou-I bombas e tudo que diz res,
Essas notícias foram tra; chendo cada VeZ mais, bem produçao de vez que a cota-' LONDRES, 11 �UP) _ O n�vo submarmo �ntamc? Exl�ll"e tros aspectos econo�. peito ao funcionamento:ia-, I' .' ,

, alcanç-ooU velo/e'Idade superIores a 25 nO's debalxo dagua uzina Ocupand .zidas pelos srs.

Demostencsj
como o AraguaIa, c'alculando ção atual é inferior ao custo. .

I 4< b" I�· 'd' o 1!-ma areJ
. . .. ,- aSSim, pOSSIve men"e, O' SOU marlno maIS veIoz do mundo.

iB
\ , e quase quat"o mIl meÜ'n'\AIres Azevedo e BenedIto Se que, dentro de tres dLas, a da própria produção. A I

- .,. f
. ._ C- d C I

I

usea pes
quadrados co,be-rtos 'a T'�ln�'. . - ., . , lIIeve açao LOl eh,a na amara os OmUnS1 pe OI secrel-' " u.. '"M'utran, enVIados pela Asso sltuac.ao fIque u'remechavel. t'" P I t d M

.

h Ch
.

t h /
- do Oâpivarí, i,rá 00nsnmi!,ar10 ar amen ar a arm a, sr. rIS O'p er SO'amf's., 'Cerca de 260 mil tonelada \

A
�� ;

CR I-SE UDEN ISTA
Espera-se que o segundo subma,rino submergiv'el atômico' No dia 5 do corrente, de, carvã� de, baixo teor, o'�

..
,

norte americano, pO'ssa alcançar também a vlelocidflde de I
esteve em FIO'rianópolis seja cal'v_ao 42% de 'CÍn�a. '3e-

.

. 25 nós de/baixo dágua, ao pasS10 que Os melhores submari'-' o sr. Moysés Lupion, go- gundo" amda n?s expl�oou o,�d ..

I ·b·;- d .
.

.

'_
I vernador dO' vizinho Es-

�
dr. PaIva, a Uzmél tera um::!

O "Diária Carioca", em I nhar o pornto de vista do gru. Poderíamos ainda lembr,U' nos_russos, pe 00 que sal a, nao. passam Os dezesseIS nO'".
tado do Paraná. A sua

I
chaminé de 4 metros' de dia

sua ediçãO' de ontem puhli 110 que', no, m�ment?, domi q1Ile, embora cO'ns&rlv'ador se estada prendia-se! a um met.r�s por 60. de �,ltur3, Pr!)
ca o se�·l!.inte:.. ,I na a agre�Ia�ao. E eS�1e me!! nÍÍl� reaciO'nário, o pa�ti�o A S'S E M B L E' I A L E G I'S LAI I VA convit� do sr. Aderblal

�
duzlr:a- c,erc� ,dI;! 30.0 tonelaGa�1

A elelçao dO' nOivo Presld�n j
mo esta cmdIdO', pOIS, en· d�f,endle teses· re:voluClon,�. R. da Silva, para assis- de c_lnza dI�l'la e ;,sUa c;ons

te da UDN l'e'velou 8 crise quanto () sr. Juracl Maga rIas, de purO' sabor demago .>' til' ao casamento de sua truçao lev'ara de 3% a 4 ano:;
que de lQnga data M�'r�l� (Ilhãe� é 'aliado do PTB l1a l,gicO' desafi�n�o frontalmen� C O' N V 1 T E filha. O chefe do Exelcu- Depois de tudp p�onto, ap�,partido da "e'tel'\na vlgtlan .

Bahia, o 8·1'. C�rlos Lacerda I te as tendenClas dO' eeu cor,
"

tivo paranaense chegou n.as 120. pessoas san neCessa,
cia". Cêrca de cinqUienta �0�'1 ac,u.sa fi,sr. ,Jo�o G.(Iular� du

I
po de el�,i�ores. '. . O deputado' Ruy Hüls'e', Presidente da AssembléIa pela manhã e regressou I�laS Para �'olilimentar, a �i

gress'ista8 vetaram cout�ar'fi I
tl'aldor_ a pat!Ia. O Preslden �ontr�r�O' �raidic]JOna��n, à ta�e. gantesca, Uzma, que Fera COU!;

mente, ao senador
.

baIano <te da_. pDN na? faz qual�u�� tel as reIvmdlcaçes operarIas ,Legislativa do Estado, tem ,a honra de convidar as au- A pro,pósitol dessa vi- truida <:_om est:utura metali
Vale dizer: mais de vmte' !,!il' l'est.r�çao-ª,o. IIderl petebllS�a· cO'n�,tantemlen� �prrse!l;t� toridades civis, militares e eclesiásticas e o pOlVO em sita, os correspondentes ca, envez de CImento arma·
cento do colégio eleitoral un e o. hder da· bancada n� Ca I proJetos de leIS ,avançadíssl' g,eral, para assistir à '20lene instalação dos trabalhos do dr; Jorge Lacerda do.,

.

pugnaram ,a e51co.lha doo atu, Inara o ataca e caluDIa

tlO, �os assustando O'S' coro.ne.. expediram para a im.- ApelZal' do grand,e volume
ai diriwente udenista. forma r�voltantJe. ,100es �� UDN apen�s com. o

da 3.a Sessão. Legislativa, ,da 3.a Legislatura, marcada
prensa .cariO'ca a Sle- d� agu� .

dO' Capivarí, OS téc
_ Tu�o �s\Sso_ mostra que, o

I pr�poSlto de c?d�Jar .po,poU, ;para o 4ia 15 do corrente, às 15 hor�no' Palácio da g'uinte noticia, divulga.. mcos tIveram que ,estuda,rE os demais nao lhe del�am udemsmo nao passa dei ba larldade .Essa msmcendade, Assembléia. da inclusiV'e pelo. O JOR um canal que levara 6 me·
apoio firme e entusiást.icflo laio de caranguejos, sem Uli�. ou mistificaçãO' cada ve:z

FlorianópoUs, 12 de abril de 1957, NAL de 10 do corrente:

I
tros c'UbicO's de água por se

cO'mo seria de eS,pel'ill'. .\pe 1 dade , .ideológica, nem IUo, I ção pa11tidári� perante tôdas Il _' O governadorl do

�un.�o,
CIo Ri,o �uba.rfW, patanas se limitar�lm a acomlla gramatICa. as {lla!llSies S:OCIaIS. RUY ÜLSE, Preside'nte. .

� Paraná, sr. Meysés: Lu- a uZIna, que .gera depOls bom,
.

.

pion, ehegO'u a eSlta ci- )Jada p�r.a o Oapival'Í, fa�C!l.

NO SENADO " . '.. .'
,dade onde, deve,rã de- do, aSSIm, um . percycso de

Us Debates Em Tôrou Do PrOl"elo Da Termoelétrica De Capivar.í i �i���:��;�1�·� ���g��j1i������:
'1 t t t V E t cílio Luz", hO'spedando- � Para a cOllstruçáo desta

. O Sr. Gaspar VeIloso

-I
nh€:iro para exploração de Então o capital rtaciona� fo- ' 1 '11,S re repres�n an e para- "

. ,'xa. que, �ma ga,ran la o O'ficialmente.
. "Í importante obra, que�lnver,

Se V. Exa. me permitir, con- energia elétrica, isso por- ge, 'R,ois não lhe -interessa a n�ense, subordmado� a dl�as de Juros, levara atr�ves de�- Além das en.tr(wistas terá milhões de Or:uzeir.os
cluirei meu aparte em face que - sabe V. Exa. muito organi�ação de soci�dade hlpot�ses: ou o g�verno m- s� fprma de garantI�, as dl- que manterá com o che- foi criada uma sociedade de

bem. - não é inv(lstimento por ações. tentem como esta fazendo VIsas de que o BraSIl neces- fe do Executivo de San- Economia Mixta, denominada sua resposta.
.

d
.

d d d .

E'
- ta Catarina, o s1'1. 1\Io'y- da SOTELCA, da qual fazemO SR:� OTHON MADER ela o::dem daqueles que pro- Acentue-se ainda qUe Õ Cl'lan' o SaCIe a e e econ�- sIta. IS as razoes por 'que,

-sés Lupion deverá visi-' parte O' Governo F.ederrú, ().
_ Perfeitamente. picia:11 lucro razoável sôbre povo não está educado para mia justa, cuj;1 finalidade pedindo a V. Exa. excusas tar tôdas as obras exe- Estado de Santa Catarina, a-

O Sr�IGas,par VelJoso _ o capital aplicado. empl'egar suàs economias I é a aplicação do capital e pela ext�nsão do aparte... cutadas pelO' gO'v/erna- Cia. Siderurgica Na'cLonal tl
,

'd -

d
.

I O SR OTHON MADE dor dO' Estado." oS Mineradores. .Não temos, no Brasil, pre- O sr. Juracy Magalhães - em tais investimentos; não I
a e uc_açao as massas peo. R �

to

I
Pelas inforrnaçÕies que te.

sentemente, uma companhia E um setor pouco remunera� interessa à m�ssa n�cional i investimento dos 49% res- Ao contrario; o aparte de * "*
.

mos, dentro de 6 me'ses Ee

privada, de capitais nacio- do. que tem negOClOS maIS ren- tantes das ações; ou o ca- V. Exa. _é muito esclarece- Re:gisfe-se OI ridícula, rão inici�dos os trabalhos de
nais, que haja investido di- O Sr. Gaspar VeHoso - dosas. Ficariamos, no 'cj;j.so,

I
pita,l estrangeiro, que, sa.be .(Co'ittinúa na 7a pag.) pelo me,nos... .. construçáJo da potente uzina

��W"""'."""."."''Y
. Da T�IBUNA, de Tubado.

CONGR'ESSO DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


