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Osvaldo Melo
, ' ,

QUANTOS MORRERAM EM 1956?' -Ledor, você é,
daqueles que tem mêdo. de morrer? Então, eonünu; na
dôce esperança de HClar como semente é não leia esta
crônica, qus apes1a.r de não ser tarjada, trata de uma es

tatístíca dê Cemitérios ...

NO Senado .. �
/,
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,'t/�,""��,.',,-_...u'::"�!l"
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Os ol1ganizadores da VI 'ConferênciJi dos governa.
dores� seguD.tiô· Cdmentários confIrmados, <:ometerari:'
dtiâs orill§sõég' imperdoá:Vlel$: deixaram de convidar �

Assem��éia.· bégisla1Jiva l!" a Aissocia�ão dos . Engenhei
ros,

com- a, prímeíra falta, eubestímàram a colabora
ção dôg: legisladores e com a eegunda a dos' técnicos
E sem. a,quelesr.,e sem êstes a bacia Parãná-Uruguaí nã s
vai nem -eóm Jeito, como diz a marchinha I::arnava:l'es
ca, ,,'--" .

-

Abril de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGo DIARIO DE S. 'uATARrN1\, ; ......_�

-- '';_ ..=

,

Funebr'e, não é? Mas, verdadeira, de acôrdo com (

mínucíoso relatório do Admínistsador da Necrópole dr

Município de FlorianÓpolis,' 'sr. Emman:uel da. Rocha Li-
, nhares. t.

Dito isto, você saberá que em 1956, morreram ,(eu
.

digo desencarnaram) , aqui em Florianópolis, 594 peso
,g:Oas. Poderá também ficar sabendo, qu,e a mortalidade in.
fantil durante o ano passado foi muito grande, pois, atín
giu segundo, a estatística que tenho ,em mãos, a 294 me

nores, sendo que 174 do sexo masculino 'e 120 do sexo fe·
minino+O número de adultoe, chegou a 146 do sexo mas.

culíno e 154 do sexo feminino. Isto somente, veja bem, 011

ób�tos registrados do Oernítérío de Itacorobi, -daquí da
Cídade .. .

O distrito da Trindad,e aparece com 94 óbitos. O ce

mitérío de Coqueiros com 180. Ribeirão. da Ilha, 43. Arma
ção, 2. �ântano dQ Sul, 11. Lagôa, 34. Rio Ta:v:a,res, 18. S

Antônio, 12. Ratones, 8. Praia dos Inglêse§, 17. e Rio Ver

melho, 15. Somados, podemo,� v�rificar, q:ue o número d,
óbitos registrados nos Cemitérios do Municipio de Floria-

nópoUs, atingiu_ no ano passado a 1. 028. Para uma popu

-ração qUe já ultrapassou a casa de 90 mil, não há. nenhum
índice alarmante, até pelo contrário, a não ser, é verdl3.de
a mortalidade infantil, Cujo número é ainda bem aIto.
Na .citada e bem elaborada lestatística ,a que, nos, re

fer,imo,s, poder-se-á observar com fidelidade, a mortalida
de ,por ,seX0S na Cidade e distritos, o que deixamo,.... df
faze,r pa'l'a, não tornar mais extensa esta lista.

.

Aio 30m ioga Linhar,es, obrigado ip::!la colaboração ...
funebre.

O REVÊRSO DA MEDALHA: NASCIMENTOS - Is

to 8lgora é com ,o Cartório do �egistr() Civil. Não tenho

dados, a não ser que me venha ás mãos, uma Usta� sem ...

cust.as a p�'gar!. Sim-'porque isto de eSCl'elVier de graça &

ainda pag.ar. .. não tem graça.

A piada é ,reconhecidamen�e ruim, confesso� mas_
depois do assunto tratado, q:ualquer piada f,atá você rir

E' também o reverso,da �l1!edalha ...

I

(Cont: da última pá,.)
.
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nhía Slderúrgiea Nacional,
elét�ic.a e, por oútro,._apro' apenas vínte-mídhêes de cru
veítar.. residuos industriais .zeiros.
orígínâríos do benefic:iamen Essa disposição, ai meu

to' do .carvão míneraâ, : c: -' -:: ver -
-

e pal'a.· êle. peçô: a
De acôrdo eoman; :ar,t. 7.0.,,· atenção do' Senado -::- fere o

o capital Inicial da Soejeda- § 1.Q do art. 15 do Projeto
de' será, de quaitl'ooentl&s e da Eletrobrás, em estudo na'
trinta milhões de erusetros, .Comissâo de Economia, que
disbríbirido- em qua"tfocelL'l- avoquei e sôbre o qual�já
tos e trinta mil ações: nonã-. tenho parecer. elaborado.

nativas, do; valor no.minaLde Como - sabe o Senado o.

mil cruzeiros cada uma, da saudoso Presidente 'Getulio,
qual a: União Federal subs- com aquela habtlídade poli.
creverá cento e,.,trtnta, mí- tíea qnevlhe .era reconheci

lhões, podendo. o Estado de da, para evitar dificuldades
Santa Catarina, sübs'Cr.ever na aprovação de um proje-
cento. e sessenta milhões; a to só, em conjunto, resolveu rína, do Líder da Maio.ria, Ã Comissãó, 'POr evidente, hoje ou

f amanhã, Vlq
Companhia -Síderúrglea Na- dividir' em "três :

projetos o enfim de todos quantos de- .com 'suas excusas, apresentando-nos outra bacia: tl
cíonal cento e vinte milhões Plano Geral de Eletricidade, . sejam que a proposição seja de Pilatos.
e ficando.' o restante no. ca- .eom que. desejou dotar o aprovada tal corno veio da _�:_
pital para 'ser subscrito por Brasll : 'o primeiro, de cria, Câmara, para tér_ processa- Mas, se hOUVe essa dupla' ausência de convites
particulares, de preferência ção do Fundo .Federal de mente .maís râpído ; mas Segundo OS udériistas da ala lança-raiva houve Um de
mineradores de 'carvão; lles· Elétricidade, hoje eonsubs-, também sei' que não interes- mais, que devêra ser omitido: aquele. que me foi en
soas naturais ou juridicas. tanciado na Lei n.o 2.308, sa

'

êsse aceleramento," por- dereçadc5' Pelo sr, governador;
que explorem minas da re· de 1954� osegundo díspon- que aSI':pvidências de exe-

Anot I· os nrote tos Q, d ".1 f'.',.

dí t
. _. -

d' tad e it" s . uan o e es lzeram o, do sôbre a firma de ,IS 'rl- cuçao rraoser a.o. as, em C d R' .

� 't-glão..
.

L'.d F d "lt·· 'n tA .' ,F .o;' ongresSo ..
o.s

.

alVO_OS pl"ome o nao, comparecer ...
_ Ficarão, po.rtanto, para ..-uição �d'o referI 'o un, o. u· lma 1 s anela, com o.

_

un
I

. .:: �', ,'< 1 .:l :. rI. '.' _ �

ess'ás outras imttdalies, além a0'S Estádos da. União -hoje do de-E-letrifie-ação'; e quenf. --

do Govêrno de Shnta. Cata.. transformado na Lei n.o. •• for

,responSável.pela .eve,
cu· I

�,., ,,'"
_

r,
"",

rina, da União e da Co.mpa- 2.944jde'1256; e o terceiro � ção do Plano. 'Gei'�I�de'Ele-1 '.

\....J.v�êsse Projeto n.o 107 de 1956, trificação terá ,de co.nside.. .

. '.' /'�
,

:IOi 1V"'rcBI',IUv." que autorizá a União. & cons- rar, principalmente, suas li- ", ,,' .

I .:. .'

.

.. ". q Jtruir Emprêsa.s ICentrais nha's gerais, para então atén .'
,

"" "�
,

-- --
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,

1<'A:t...I!ll\'í ANUS, HUJ.I!{: Elétricas, e d.á outras pro- der as causas regionais e. A' -:;,. •.-�.
. '.

- srta. Dafila Dias da vidências... locais. • "

.
.

.

Esse terceiro projeto, de ·J.VIinha emenda, Sr. �resi� "'= �.� _

c'rtação' dà :,Emprêsa Elêtri- denté, 'era' "à selrtiinte: - OE-

ca ·de.Santa :Ca.tarina, a,·80- "Att. 7.0.°0J'êapital ini-
TELCA, contraria, parece- (Cont. na l1!a)

me o Projeto ,da E,letrobrás.
Por isso" mesmo pr-ef.et'ia
apresentar emenda .-qtí�?-êê:'
locarta=o prôjêto. dehlto'-ila
sistemática Qó"=Plan{i::7Géral
de Eletrificação do''j>ais-Y-::
Sei, porém, do Interesse :

que tem <tOOas 'as correntes
poUtica's no -aceleramento
da votação" dêss�-'Jjtôjé'to., ,

tãnto àssim que obteve'�ó re-.

gime de urgência contra' o
qual sempre me' rebêlo

-

em
�

àssuntQsJdéssa-�aturesa; sei
dêsse Interesse �pó.r -,partê·
dos meus ·il�stres. íeolegas
da' bancada ,(i'é'S'à'ilta Càt'á-4

--'- sr. Eduardo. Nieo.lich,
dedicado Secretário da ;Jun�

ta- 0amércial
. de' Florianó

polis"'''''
,.....:,. menina. Geni Bandei�

l'a Schei'demante:P -'-- ," ,

.

- sr. Orlaildino. Nocetti
-:- sta. Maria Gus�ão ,

- sra. Estefa Grams No-

.

A industr.a de roupas feitas � ulba das prlnci
,

pais n'o8"PiT�es adiantados' -dâ Europa e�slàdos
Unidos.

.

. .nA1'l'oupa Imperial Extra é produto da principal'
industriffl(J8"'genii'O�m Íl8sso'paiz.:

., i �.,
-

.,.

illl,C- Estas cfam.§:roúiuis�bein 'tili'fas, podem ser ad
q�iridakttaellmebtt{péf� Crediári«f1i&'}tagã'zine"''; � --

.

'( l f" Tft!�. '"1::'t. �. J_ Íiji�;:' ..� ; ....,
"

Silva

Na notícia que ontem publicamos sôbre o 50.0 aniversá-mski, -espôs-a de sr.- Nesto.r '
.

rio de·lc'asall1'ento. ,do· iIustre casal' Des. Jeão da Silva Me-
A vibração e ra.pidez da época moderna exige Novaski".·

, delroSo Filho 'e Dona Cora da Luz Medeirost'oCofreram uti'l�que'se pe!'ca o. mínimo. de tempo. ,em todas as fases da
-'- S1', Carlos. NeYfeld er.ro..e uma·omissão, que nos apress9.;tno.s a cofrtgli":"a feg:'existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi-
_ sr. Jóãô

. z.;'C�tias da tiva.da� idas bodas de OUro. é- a de hole e nã(fà. de ontem,ta perda de ,tempo na esco.lha, co.mpra e con1ecçãn �Hva 'Icorno por. len;ga;RO, 'no.ticiamos; na relação -dos 'filhOSr do .�', ..,

�::a'do. vestuârio masculino.
, '.

,,"
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-

d iB-
-

n tou drl
� ... '0·-6r.· AntÔnio Dib Mussi, sUbstitqto eve�tual eEstas ·famo.sas- roapas, sa·o de venda .exclusiv.a f -' sr .. , Ro.berto., 'Zumblick à'istinto-c&sa, ,por, onussao a rev

.

ao, nao.·co s . '''O •

-

··'d ...n AI
'c,-

.

,Paul&, João da Siliva Medeiros, brf/llhante advogado rllsi-·. na ausencla" o Llr. miro Ba�alha, Del'egado, dodo. Maga�ine Ho.epck.
.

- 81'. HeIJen 'J'alcqú'eS-Ca. dente em Joinv-ille, -casado com a lexma"'_'sra: EUsabeth_Rlg- S4MDU ;'iiêste Estado,' encaminhou o Boletim-'Men-
. .

...

O bral'. :.1 :

.' . -. genback M�deiros, com OS filhos ·CarmeIi C-élia?�Sand1'aj ,

. .Jãi'_�es�a' pres�igiOlSa entidade, at,râ\rés; do qual Se' â�VaUosissi,mo ., «Artigo dO ,�)) -::::_ S1' •. ; Or�ndme �lV�l L(leiª,�e Paplo Er�esto. ,. f., 'j :,,: "I .'uma ativiq�pce altamE!nte proveitosa:ao'po>,o,-llQ-mês�.

Ó
•

d·'a o"
- I

ra '; '"'' .,�,
-; .'

�","
:>4i�je àg,8 hOFas"na C'apela 'do\MenIno. I;>eus, a Irman-· iie-·i!evereíhr'1dêste 'anó> O SAMDU prestou;' em feve::.dos \)Ir lImos .158 ". e C). .. .:.; :.1./..: 1i,,�IZ

" 'T�r�,)n.:,-:. ��Q,'�':1-!6 'Senh�lI �OS;. Passos faz eeleJ:kltr hIis�a.',votiV�'P�I�:, têifÓ, <f8:85lr�'socõrros "urgentes�' 4.li9 socõrro's domici-
No próximó, . dia 6 (1/2 <lia, de sábado) e 8 do cor·

'..tl"A "{ _: :,',
_, -,. "auSpiciosa. data Jlubllar do Seu. emiríente ,e' d�votado Pí"ó---

'

lía:i-es,�'2.1f37 socorros nos 8 "Pontos "em' fu.ncibnamen-
rente, será expósté à vendÇl,) por prêço verdadeil'am�rute '.:' 311 a, "

'"
'. '. '�." vedor. Se,rá oficiante; S; Excia. Revma., D. JoaquÍm I?o- to ,e ':-sUa� ambüiâiiêias andaram 30.'72� quilômetros

h d "d I d ,_._ SI' Osmar LUIZ VleIra ·�e,· +
, .. }i·t"'" ·para. qUe o. povo sofresse men:o"'.'· .. ..�,.sensacional, um tipo de colc a e se a, para casa; as ".". ..' ,;' ".� 'IÍ1�nlJ\!Els, de .Oliveir.a, 'preclaro Arcebispo '�M�'�f�PIJ ano." ".

mais conhecidas e rep'utadas marcas. ' ,-----sr. GullherM'e"S:p�.C'k "

. f'" �-,'.' -aOo--
Trata-se de uma 'colchà de' �êda, de s\lperior quali,

.
�

"':::""·:sr; .oscar M'êU:Jl.'::";') . :�<L::�:.._, ._- - -�� ,<- �H�=�'�=�� O S;_. L. A. R� Cru�"z:êloso e-inteligente De-
��da�' ���� ��l��i;�l��alD�a�� �;;� tOroê�� ee��lrea s::!u:7:� � '�1a. Maria' ·�Ferreira. �1Itt,jVEI AEGEP)'IVIDADE,··D�5'·(AJ.'A,.: �e;= K::��:::g:��e :csat;a� �������� 0d:'T:�á��da: Cruz ,� .... ,�y�'t ... ! $;' tr;o: { 'r'

'" , _'; �.J'" ,�_ r]'•.('t� 9�"',' .•de Cr$ 293,00. '. .' . ". partaD\ento 'de DivUigação do- PTÍ3'" e Assessor da As-Será dificil, estamos ce110s, atende�t à enorme pro-

.

- sra. Maria Campos' d
< '-'\ R"'''IIII-'N'ES AO EMPRfEuruUEll" IP�Ê,tl1;o 47, 'ôndei aa:>iirecem PiàiJ;,a, Muniz. Verifiica-cura que terão essas colchas. Não haverá certamente MeUo es'pôsa" "'do." s'r'.� ;João'

.

� .

J i '

.',':, .,,,�I .. .L� '\!; se.' �que ii "'ãd)nims'tra.çâo do' IPAsE estã Sériamente.��: !::!;i:o,::,,;,;�q�:'ía;�; :,ão::':::� d, ap,ov,U" A_;::'�"'!�i: Linhar., ,._ �;�'A�IA D� ��fi;;'·
-, .,

:�"�".�::;'i=�':�:,':C�:.�:Não, serão vendidas mais de três unidades pára cada'
, .... Arií'é!:lê'ã":tàtin'i.

"o·... ' _ . _

pessúa. Salum �",:.

15 MILHõES' DE CRUZEIROS EM QUOTAS DE PAR-,
.. � �.

. '-,:,h�::.. -oO{)--........................................................•• tt��!.!.!!· TI.clp·AÇÃO,-S:UBSCRITOS ·EM 10"DIAS EM,_ SE,I.,S,'-Gi� O Jornalista Medeiros dOsSahtos" Diretor do De-:
"

��:,:_.;_-.iíPt_IIW."r-�'" , DAD,E� ,DO INTERIOR CATARJNENSE -,k Ml\_íO�B: partamento de Divulgaçoã d9'PTB e A�se.ssor dá As-·

'f
,.

'

iMl�

tl'Il''i"17Y!t�,
, ;CIDADE ·;BAllNEÁRIA DA' AM�RIêÃ' "DO' SU�, CON. êRA'VEIR'A DO 'ViOLINO" ai se/ l�nÇlado Pela Editôr:ai' (x�resl80 "lor·l·a�o' ptG": 'l'a,1t·� t:' �l�"-

'.'

': �tN��-C�:S�A���::E-:,og�E�A, CLg�Álg��SPlJE" ;:==���!���:e����:�:r�a�����eP:!:,b:I�:ô�:1 ';' �, '" '8' '.;;'
,ltENIS',E CAMPO DE GQLF. - SERkMAIS U��:OB�A� , P��tid6s 'Politicos servem de obj�tó e as altas figuras de-

.·1- ,
"
f

1
!ii j'",Jf","", ...;,' )�:�, :' �,,�r.�iJ�, '

. c' -' PRIMA DE OSCAR NiEM'EV,,gn.. < ';', h� 1

atualldlld'e'''colà15orlim;'; com outros nomes, para q:ue
, - - L ,��'" _"-,,,,,,,,,_ .". Ultrapassou··ao previsto <> inter:êsgcir,do� catarinen� o. :nitoMretr. cofifin:é;'com o ·dram.ático, .

enquanto. ai!

I . Tra-nsportes de_o Cargas em Geral en·tre. F,_19'ria-no',po-lis --,
,
-c·_ur·�.it'i�ba ..ses pelo. empreendimento Praia do Forte que a ImoDiU�� tr�;êdias que s'e 'âr'mam, ao 'encontro de soluçõe� po-

_
_

rià, Jurerê Ltda. constróe no norte da Ilha' de Santa €:a.. líticaS" degetleram em. eí:lgl'açadissimas comédias. E';ta,fina� 'Em apenas 10 dias úw.is":'de"'trabalho., naS' locali� assinalado; também, o ponto e Ô"lllom�nto em que' as: ,dades de Joaçaba, Xapecó, Xaxim, LaJes; Flo.rianópo.lis otquestl'as' (Os �ídosfc1.deixam de ::"'sei: filármÔni-II. - Porto Alegre - São Paulo'.....:..'Ri.o1e ���o,',.�r.��,n,-.,�.'._.",'.f.l:l<-::
Iu '!e Tubarão, a subscrição ,de quota'if- de!o:jparticlpafã6 já' 'I iCaS'i pM1[Jse tran't!�m�m· e'iÍl·x-sinfônicás. De :-cà'tla

, " ' .. --, ,- ".atingiu a expressiva soma de 15 '�il�ões ttê crifzeiro.s."
partidõ, aparecem, com oS seu�Ópiiós �omes, duas,'Situada ao. lado dt! C.anasvieiras, na r�gião mais pitores�

1 figlll"àst-'�umà''dl!trnitivàriiente federalista e outra, pro-"I Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até Sio �ca da i.Jha, onde- o lençol de 100 metroS' de -are'ià"lírllpi'aâ"
vi8Ól"iafuente 'eStaJiualiza-da:

.'

I. Paulo com 'O Rodoviário Rápido 'Ri��a.�'�_r.�
.fh_ 'L.. , '1ermina na encosta das' montanhas,' a Praiá"'do Fffríà'

-.--00
'

.'

,,"

'.

'

.constará' de 4.000 lotes, uma avenida de dois quilôme� . o--
.

'tro.S' ao longo do mar tend� ,ao fundo' o Juré-rê .C&untzIY O Diretório. Municip-ál do 'PTB, em Santo Am.aro
.'

4a Imperatriz;'" é C'"ompô,sto, âindâ, dos seguintes de-MATRIZ: .FLORIANÓPOLrS Escritório' e D�pósito: ,Rua-.
.

Clube para oferecer:opQrtunidade de ativIdades reér:e'ãt
'tivas llos·seus)\teranistas, tanto em jogos de galão COfilt:f vOtado.s membros Ryd"Mánoel SilVia, Pedro GasPar de

Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 25_3�5'"
" --.,

. \:itn 'boites, piscina, 1f1ladr�s de tenis, ca-mpo. de gOl f,; res" .' Abréu�e' H-eiêíUo-Melo" (COnselho Fiscal), Antôni'o' Bi-
End. Telegr.: SANDRA'p�. ...;, .

i·tau·rante; -bar'e cinema;.:, ,_:;� za-m1; Ant6hio:'Medel:rós,'A!i):tõnio Árcanjo dos- 'San-
,

-
.

'Os' trabalhos Ifl"eUminàres já foram iniciados e um t08'rZari�'I'Ólfé�Kná.'ben; Paulo Costa Broering, Altair
," os motivocs·mI:ais fortes.,�para explicaI:' a, extrao-r,dinarià da"Silv:a; -Fta:nciscow'P�reIrá; 'Dario ,José C&s.tro, Erich

FILIAL: CURITIBA - Rua Vis,coode do Rio'Branco, 932 - 936· :tlÍ'o.e�r'a das:-quotas de ,participação--é-"o fato.· de"tel""si,·' Herzma-rin�'Réd1llain'db Sõuza ROdrigues, Aristeu Hahn,
Escritório' e Depósito: Fone:j23.0- End. Te.leg-r.': SAliTI,'QMr' "

"do confiada:-,a urban'izaiçãol da Praia 40 Fo.rte e a. cons. Aldomiro"'·Perelra, 'Osni Se:emann', -Jósé Lino' Dua1'te;
- .

\_tFU'ção;-'do. hote1 e dO.êlube ao arquiteto Oscár �iemeYeF; Luiz'--FernaIido dos Santos, Ma:uro'João Garcia, Antô-

I
.

"

� _.;:' .. 2. .,.:
.

1f consagrado .criado.r da Igreja Pamp�'}ha, Um das :a-uto- nicrAlfredo. de Souz'a" Al'naldu--Eugênió Cardoso, 'Pe-
AGÊNCIA: PORTO ALEGRE Rua Cõm. Azevedo, 64 - res ,do· projeto do Edifício.; ONU e colaborador no' plano. dro" Aúi'ino de Sõuzi;-zen� aome� da 'SibVi8, Raul Pro-'•

• 'lO"
.

- -

. .

ele reco�strução deBerlim.. bst, Jo.ão,:A. de' MedeiroS', Marciano. d-e Souza Junior,Fone: 2-3733 (RIOM�R) PORTQ ALEGRE.- R."G. SUL -.-" -:À ,frente. do empreendimento enco.ntra-se a figura Clemente"'Rosa�.'RÓ'$a Silva, 'Rlenato D'Acampora e
'

Atende: "RIOMAR" - E,rid. ",Telegr.: R!Ol\�A.RI�I
'.

de Atlerlíal Ramos da -Silva, ex-Go.vernador do Estado e Joá() 'F1!líeio 'Elias. -SOb o. Icomando 'de João Wagner
'_'g,���,��"._>.".

.
' . ".. �1

I
conhE'cido. homem de finanças do E�tàdo Catarinense. A Garcia 'é 'eo� a-'aecidida cola60ração de seus ilustres.A!i:"�'i���·<>!�lh;,r:.

.

"

-,Pra,ia" do Forte, ficando à distância de',um ·}jairrõ:de iIderados.-mais�de' 800-petebistàs marcham para a' vi-FILIAL";SÃÓ1>AULO - Avenld·a:d'0'Estâdojr\l.(j()��ti� ·76;.. "', r'loiianópolis� (20 minuto.s de autômóvel) séfá -a··única ,.tót1IPd�-ORf.ANOO-BECK':ER,-O�,candidat'o· da Aliança Y
. Fone: 370650 - Elid. Telegr.: SAN��E :praia verde do. Brasil, contando com-ruas arborizadas"e PSIr-P'I'B.• �-=_' _� o "

çg.ramadas. ,Consti:uirá_, �' p�n!o máxi�b de .at�açãõ"t���::
.

.'._� .. ,c._· �o--_"tIca_no. 'sul do paIs e sao.. l.�u�erõs 9s� pedIdos de re.s.er- . .- O Dr. Rafael Cruz Liola, �Pr,esidente da Co.mpa-RIO DE JANEIRO - Rua Dr. CarmoNeto, 99 - Fone�: 32-17--,;33 .' .ya� �e lQ.tes �ue a Imob�tlarla Jur��e
.
est�:.rec�be!ldo., ;nlÜa 'Nacionarde" aégur(j·--�rícola, vem merec,endo.

e 32-17-37 - Ate�de: "RIOMAR." - End. T�,legr.� IU_QJViA�I :. RP�rt1�,:s _'dpe ellemcent�t�'bde ':�sia��i d'a:s� .���t�i\�d��;ro: )' fr� acolhida" dos 'Govêrnos Estadua.is e'Murucipais,,$
.

"..
.

'

l' lar o.ao au O, U!'I I· a, or o egre, 6: eVl -eu e
. 'd" "'-'id'" ........ ,�. no. '�\r mcessante trabà1ho'. B" A'

'
'.

,

. ". .
.. , aS" .,u� a..-es·:ue elasse,. j- , •

c �:nos
. lre�., .

..
. . � estêhd'er".o 'seguro -agrícola ao intierio.r d� todos o.s-·1 BELO H'O-RIZONTE

.

'A "d C t
' 571' c ��. r�zao.

_

da gran�e pro�ura ,d_e quotas .d� p.��tICl.:- .

( .

,'" .. ore 'IS a bem feita 'e seguramen-• .

-' ve1}l a on orno, , .. , pação" que .estao sendo. oferecIdas em todo' o. :l�têrl?1'-.�á-: '; E��OS..:, -VI�O, .uma... V1�t .' .

'-d -a ão da-- CNSA, Fi " .,..� .�'"�"'>:"
'

..",:F..O",.N.E: 4-,75-58 - Atel1de: "R.H)l\�A�" 'tarin-ense, -espera-se "que den.tro. Gé ,poucos"dias ·ael'a'...en.... te �rte�tada, informa que o Tál� e. ç
, . ;-

.. ".
. . . .

1 d d·' t· '." na BahIa estende-se ao 'Pequeno aigricultôl' e· pec'ua-
1

,I ,���:m.� ,,, "cerrada-' �ssa etapà lnlCla o empreen Imen o. que' Ja e. . , .

_� l(��i:"'��� �""... �

,

f
.'

t �, ._

.••�.���••��'�•••���� i••••_ ,...... .

uma vitório,�a J,'e�l!,dade�"'! "". -". ,.,,,",.,. ; ,,"'
.

.. _' 'rIs a.'� -:-
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\
• (Cont, da última. pag.)" ,a' guerra, Pierre Mendes 1 questão 'de popularidade, más cujos maridos nunca repa

um como ac outro maia atra ,France estêve multas !v:êze� I isso é ínverossímél. Pierre
, 'Perto da morte. Prêso, fofa I sempre bebeu leite, eêrca d-la. ,?\

-

,
_ A felicidade dum, bom gído, fêz 'parte da Resistên dois litros par dia, embora

casame�:1to �eSlde especial da 'e combateu com De Ganl, não seja abstêmio. Etil· noss
mente no respeito mútuo, "� 'le. Lily passou muitos dia�! casa bebemos Beaujolais
.dísse M�ndes-_France em c'ei s�em notícias do marido, pu: , champagné ,e -também eonha

ta ocasião a uma [nrnalístn último teve de fugir da 'Ges que com café; apenas detes
Madame Mend�s'-France tapo com os filhos, qu� oram tamo; absinto, Eu masmr

tem as. suas preferências sô então muito pequenos. Fu- gosto de beber um bom Cal.

bre música, pi:ri'tura, "artes Ig'iu para 0$ Estados Unldos : vades. Esta forte aguarden
pelas quais se interessa muí e só em 1945 se encontro r te de maçã, dá ótimo gôst«
tíssrmo, 'e (JS dois-filhos po de novo com' o marido" de- ao café turca. Mas SOU contr
,àem ,manifestar sua opiniõe� pois de �uase perder a esps o rígorlsmn exagerado e a

como entenderem. rança de o encontrar vivo' 'intransi,gência, Por que nã-
_ • Bernard, .exataments 'Q Por conseguinte" 'agOl'a há-de qualquer um beber ie'

I retrato dó pai, quer s'er um .nunca se separá
..
dêle ,e ,se�- te, se ísso lhe apraz? E,que,

político corno êle,' embora, pre que' pode acompanha-I pode ímpadí-Io de' o achar
Pierre não concordo mhlto nas suas víagens. Pierre ban mais saudável como aperí
com isso quando díz ; '''a car- sabe que sua mulher está er tivo?"

por: Edgard- Bonnassís da Rodamos, ainda, na mes-'I �: x :- reíra política acarreta mui tre os ouvintes quando êl�

S�lva 11a audição do nosso Dis.. Para os apreciadores de tas desilusões. Por ,ela tem fala em qualqü.err-:-parte. COD' . Pierre. ainda tem outra eX' . Assim, é feliz êste polítícr

,COTAÇÕÉS: Comentando, outra 'grava-:' gait� de boca o'TRIO HAR- de se renunciar a muita coi 'Ú maíor ínterêsss el'a seguir oelente qualidade, corno ma com a sua espôsa egípcia de

E.N. - essa não ção 'que -mereceu o desta- \ MONJE acaba de gravar, na sa, mas se Bernard tem real as eteíções, chorou. de ale rido: interessa-se pelos ves olhos côr de àmbar, .e isto

"L,S.Q. - leve se quiserz que, por 'suas altas quaH-I' 'I'elefunken, dois bons núme- v�c�ção p,a'ra polítíeo riads gría .e de trjsteza, mas iss{ tidos de LHY. �sta é elegan dá-lhe 'grande popularãdade
B,P. :- bôa pedida

.

dades. Trata::se de um dis- ,1'OS: june night - get up o poderá impedir" pois nín também faz parte dum casa- te e iveste com gôsto. Nêste O homem da rua, francês

O.P. � obrigatórío 'pos-. co "I'elefunken, de '78rins., I ori the stairs. '
"

guém deve deixar de fazer a menta feliz.
/

lar dá-se muita importância ,prefere q:ue o chefe da sua

su ir . em que ouvimos pela prí- .Esta gravação 78rms, co- sua .experfênci'a". Diz-se que o amôr do ma aos tecidos bonitos e bons:' e política 'Seja uma pessoa re9

Rodamos uina gravação meira vez a cantora YSSY

I
mo -todos as demais grava- Michel prefere a matsmá- r ido passa pelo ,estômalgo madama Msndês-Pranco diz: peítável e .feliz, sõbre a qual

CARIOCA, de 78rms., do PAT. Não fôsse o f�to do ções Telefunken, está técni- tíca, por ora, mas é prováve Tmbéni no lar de Mendes "�' .a escolha. de meu marido _não circulem anedotas.
pianista Irving F'ields, com público florianopolitano es- camente perfeita. que, algum dia, a música sii Fra"nce' se dá múita 'impor que descende dum ramo têx- (COPYRIGHT - APLA)

- musica de S�Ul autoria - tal' pouco habituado ao idio- Cotação : RP: plante essa prererêneía. Nín
. tãncía a uma boa cozinha til, e já 'em criariça dava sua

Fel'iado em Haiti-'-. ma de GI'Jethe, não teriamos '.,........: x :- guém procUrará influenciá Lily, embora não cozinhe, S' opinião sôbre as ,sedas pr�

I ARMAZÉM
Eu vou implicar com sua medo de' vaticinar um pom Tambem Bela Sanders e 'lo na esc.olha. _ ,peri�tende esSa arte especial I duzidas na izidústria do pai Venll'e-se um, com ótima

autenticidade., -, sucesso para essa gravação I sua orquestra c'ompareceil:l, :.....,.. SÔ�quando se conhecen- que é a 'c'Ozinha francêsa.

I
Para mim é um bom conse- freguezia, sita à rua Eo-

Se vocês ouvirem esta mú- 4,e I-ssY, em, q,qe ela canta: em 78rms, da Tel'�funken. cert'as vicissitudes é possive _ Tem-se dito de meu ma lheiro sôbre modas e isto d, I caiuva' 7�.
sl'ca vão logo se lembrar de' GOSTARIA DE BÉ1JAR. Gravaram Caminito, velho e avall'ar-quanto sl'gnl'fl'c:a r 'd

.

'1 b b l·t
.

't t· f
-

P.
, rI, o que e e e e eI w parai mUI a sa IS açao a ,uma m\l , ,- reço de ocasião� Tratar

J"mb-alaya. ,O engraçado é Se a gente e�quece o ale- sempre novo tango de Juan,
,...

de D'I'o's FI·ll·berto. amôr - disse Uly. Durante- Caus'ar efeito nos outros, em lher, Tenho pena daquelag no ,mesmo.
que o tal de Feriado em Hai mão, fica-se certo' de que

ti, além da: semelhança tre- se trata de um autentico . Cotação: B.P.

menda-com p�u·tes de Jam- (ox,
-

fabricado no United Comentá/rio
balaya, está, aInda" envolta States. YSSy e a orquestra 'Os ,programas de auditó�

por 'uma capa de músicas
I que

a 'acompanha, pOSSl!em rio estão 'a fazer dos, nossos

carnavalescas treínendaJBeB e imprimem, sabôr puramen melhores cantores, artistas

te brasHeiras:... .

l.te Yan'kee. , .'

.

�: . ,o' sem muita expressão ... que
-

N�;�a ,cota�ão:, E. N. "

, :,,_Qotaçã�.��:aJ.e�.�r..:;ª��do..�an.�es_nú�'..;.;r '" �:=�'Uf��'Jla:�''l I meros muslCaTs ê'-fl:»a'_-..-,-r-.....:..c
.......----�.......-.-��,. ,':'" .

'

gravar aquelas, tolices que'
_.-

"s,e costuma acompanhar com-'

V O'C E S,A B tA \ 'QUE
",'

palmas, bater de, pés e gri.
'tos.

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

Ois comentando. -. •

I:

l@ ,::'
.

APtA ,jS';8

R E -P R E S E N T A N TE,

Firma importad::l1'a de ferragens e 'ferramentas em

São Paulo, procura l:epresentante, à base de .comissão,
I.ara organizar sua� vendas em FLORIAl\{O'POLIS. Exi
ge-se conhecimel1t03 do ramo e bons conta!!tos com a 'fre

'gliesia. Respostas IJara Caixa Pos_tal, 7.384, indicartdo
IOntes de refe'rências, se possíve1 em São Paulo.

A vibração e rapidez da épQca· ;oderria exige.
que se pe:rca o mínimo de tempo em todaS: as fases da '

existência. Uma roupa bem feita ImperialExtra, evi�
ta perda de tempo na escolha, '. compra e confecção'
do vestuário masculino.

Y Estas famosas roapas, _são de venlla ,exctusiva
do Magazine Hoep,ck.

Emilinha é uma das víti-
.

-.

'.
,mas. Quem a conhecéu quan
iJ!o::do "'fn1p�td 'd��

.

aiJditÓ�
tório e a esc-ut� hoj� em dia,
bem c'omo as suas músicas'
fica com pena! As músicas,
poucas;' por sinal", quand'Q
bôa,s, ,sãO mutiladas, para'
que o auditório possa par�·
ti-e-ipar do,número .�..-0 pior
de

.

,tudo é que depois elas
são gra�adas com ii mesm� .

mutilàção .. Uma -pena.
"

Um dia deste's escutava
mos . Francisc� Carlos' can�
tando grandes sambas do

pàssado, cri-aç;õé-�, de ve(hos
e acatados mestres do 'can-

c'ioneiro nacional, e, então,'
notamos a

-

grande diferen
ça. , , ,um Chico Carlos usan

do. sentimento, empregando
todos os recursos . de sua

bonita vóz. .. aliás: se 'exis
te neste país um cantor que
'devia. fugir do. auditório
êste cantor é Chico Carlós.
E porque êsses nosso'S

cantores insistem por este
,caminho? \

A ra�ão é simples: g,lória
fácil, demonstrações diretas
dos fans e tambem dinheiro.
- Mas ... , o tempo ensina�
,l'á a lição. Virão outros e

êlell passarão e como �uas

criações são fugazes, tam.
,bém haverão de. passai.· e,
aí, será tarde.
Em part� nossas gravado

ras são culpadas... elas
gravam ,a música d� moda
e pouco estão se importan
do se ela tem ou não quali-
dade.

'

E' uma pena-!

Bem amigos, e, por hoje,
é só. I

Quinta-feirá, 4 de }t1>dI dê 1957 '

lOS Casamentos MaisFelizes '.1

ram no que vestem",
Num casal é muito impor,

t'ante que ambos -saíbam li

q:Ue pode dar prazer ao 0.:1

troo Lily tem a maior com

preensão pelo fraco de seu

marido pela fotografia. Mes
mo que estas não sejam às

:v,êzes obras de arte, nem pOI ,

isso deixam de ser eolecíona
<tos num álbum que perten
ce à familía.
Por _�eu lado, Pierre mani

festa sempre -admíração pe
lo. s q u a d r o s ma d e r

nos que Lily pinta, Por

SUa vontade . pendurava-os
todos em .casa - "mas ei

não consinto nisso". declara.
ela. --

escolha� pela "atiqueta
f

sua nova rOUDa anatômica
.

.

.

para, Q ; homem moderno J

. dmp·&r·iar.·.-

�I

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

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais confortável
e m'uito·mais elegante. '--

• S.ua n'ova roupa - IMPERIAL EXTRA. - esd.
prontinha para você vestir. Não há longas esperai
'nem demoradas pro�as.

'

- Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
C;ARLOS HOEPCKE S/A

�antQ Catarlnoa

Garartida por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Protes, 374 - São. Paulo.

35 anos especializadQ no ramo do vestuório
'

A\l�NTU'RA,'S -DO Z'E-MUTRET,A _,,' "-",�."

r�'�-;�---"'''''''''-----'_'''' !a9�:
\, ....-.-iIIÍIIIÍIII-�.....��.......'""!"-....-.

l / ("
I

.

)
'-,

VENDE-SE
ruaz"eru.n� ,ap -saQ5aas ruoa

0!a9�aU ap "es"ea nrun_
� Bar, por prêço de ocasiRo.
Vêr e tratar à Rua CO,nae..
lheiro Mafra, 139, esquina

"

- LEIANTADASNuTURNAS'
Para combater ràpldamente dores

..as costas, dor�s reUl:nátlcas, Ie.vean
tadas noturnas,' nervosismo, pés iIi

. I chado.s; tonteiras, dores de cábeça.
" resfriados e perda de energia causa-

I dC!ls por dlstur�ios dos rins e da be.
xiga, adquira CYSTEX na sua far

I mãei&; ainda hoje. CVSTEX tem au

i xiliado milhões de pessoas Iú! m

I de 30 anos:' Nossa garantia é a lUa
! maior proteção.

'

-

\ .

,.
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Florianópolis, Quinta-fei ra, 4 de Abril de 1957-

•
.

(J�fJra'l;tJa.;" .4'aao/lÔ1?1(Ja..• -: G' 'dOíâVt2/
•

•

pulação desta cidade; que quer óutra posjção,' para
permanecendo aqui agora o solidarizar com seus movi
meu retrato, no Gabinete de mentps, será para mim,
trabalho do Prefeito, eu f'a- imensa satisfação. De mo

rei também sempre questão dó que, agradecendo penho
de estar presente em tôdas I'·radamente o seu gesto e a

as vicissitudes ou alegrias sua gentileza, e agradecên
desta cidade, para acomnhá- 'j' do a presença de sua exma.

lo na sua marcha. a�censio. espôsa, eu formulovotos, os
nal. Tudo o que estiver em

I
mais calorosos, para' pros

meu alcance, como Presiden-. peridade e para ventura, pes
te da República ou em qual- soal na sua missão".

Na escolha dos tecidos .da�mais' alta qualidade"
no corte impecavel, mod-erno e distinto e na garàntia
de um PIl'oouto bem acabado,. está a base da excelen.
cia das roupas bem feitas Imperial Extra.

O Magazine Hoepcke é> exclusivo distribuidor'
em nossa cidade deste famoso próduto.

Ap���.�!��.�ag�e������elê�?n,,�· m�re����,ee��e�:::1Vem Vossa Excelência, Capital, pela segunda vez aos seus Prefeitos, do que
desta vez, dar à se VI Con- festejando cívicamente ... O a quaisquer-o.utros nomens
ferência dos Governadores retrato de Vossa Excelência, públicos. E' muito mais di
o apôio que não poderia fal- que ora se inaugura nêste fiei! ganhar-se uma eleição
tal' a empreendimentos ãd. Gabinete, constituirá, na ga- para Prefeito do que para
ministrativos do alcance dos leria dos vultos a que a nos- qualquer outro pôsto da ear

que reunem, em ambiente sa terra' -deve assinalados reira política. E' que a ci..
de sadio espírito patriótico, serviços, um motivo a mais dade está vigiando de perto
os Chefes do Executivo de de entusiasmo'no trabalho o seu administrador e os

vários Estados: E' que, des- e de fé cívica no futuro do seus representantes, e co.

de que assumiu o cargo de 110SS0 grande País. . mo todos'os eleitores o -eo

Primeiro Magistrado na 'Na- Assim o guardará a Pre- nhecem, êle não poderá ilu
ção, tem tido Vossa Exce- feitura Municipal de FIo.. díra ninguem, o julgamento
lência o seu pensamento rianópolis e assim o prezará da cidade é "porísso mesmo
voltado absorventemente pa o esclarecido povo de minha. consagrador. E' o que esta
m a solução dos problemas, terra, ao qual a presença do .mos assistindo em ftente a

de que depe: .dern a pujança Primeiro Magistrado da Re· Prefeitura de Florianópolis,
econômica e o progresso es- públi'ca vale como aconteci, ainda a pouco estava reuni

piritual dos brasileiros. Não mento históríco de ínusita- da tôda a população desta
poderia, pois, escapar-lhe o da significação". cidade, g.ue vinha apoiar a

sentido dêsse conclave, a ·DESCERRADO O RETRA. sua atitude, e portanto pres-
que coparec., os dirigentes TO, DO PRESIDENTE tigiá-lo com a sua solidaríe,
de diversas unidades' fede. A seguir,. convidado pelo dade. Quero nêete instante

rativas, alcançando-se mui- SI'. Prefeito Municipal, o sr, portanto: agradecer penho
to acima das divergências Bias Forte - ilustre Gover-

.

radíssímo o seu gesto. Faz
político.partídãrlas, corno nador do 'Estado de Minas i�OJq" exatamente, quinze
convêm aos elevados inte- Gerais descerrou o quadro dias, que' a esta honra esta.
rêsses do povo. em que apresenta a figura va em Belo Horizonte ouvín,
Quer assim Vossa Excelên- do Chefe da Nação, haven- dó o ilustre Prefeito de FIo.
cia proporcionai- incisivo e do, no ensejo calorosos rianôpol is.. num magnifico
ocultar exemplo de como aplausos dos presentes. discurso sôbre os problemas
.lhe imoprtam as iniciati- "L�MENTO NÃO SER FI· do Municipal1sino no Brasil.
vas das administrações re- LHO DESTA CIDADE PA. Ele é hoje um dos arautos
gionais, com repercussão in- RA NAS URNAS PODER do movimento Munícipalís,
contestável na prosperidade CQNSAGRAR O SEU NO. ta no Brasil. Seu trabalho,
nacional, visto que constí, ME" , a sua ação, e o seu dínamís,
tuem sempre louvável ati.l Fina:lizando a solenidade mo têm valido d'um8i manei-
vidade cooperadora, colí- falou o sr. dr. Juscelino Ku- ra extraordinária' para con-

-mando o desenvolvimento do bitschek de Oliveira, que gregal' todos os Municípios
Braaí.l. am brilhante improviso con- nêsse movimento de reden-
A Prefeitura Municipal J quistou aplausos constantes ção, a: que tem a 'presid.jr o

de Florianópolis teria de as� e corrsagiradores. Eí-lo na Seu dinamismo. 'De modo
sinalar, gratamente, esta I integra: que até agora, quinze dias I
sua visita, à cidade em que "Entre as comemorações depois, na sua terra, retrí;
estamos fazendo os melho- da minha passagem por Flo- buindo pessoalmente as JlO-

.

res esforços para corréspón rianópolis, eu não podia es- menagens que alí, naquela
der ao que de nos espera a perar, meu earo Prefeito, ocasião me prestou. Eu que.
sua gente. Verá Vossa Ex- ·1ue' esta solen idadg viesse 1'0 me solidarizar com o po
celência que, embora peque- encerrar um dia já tão fes- vo de Floríanópolis que o

na em espaço, modesta na tivo e agradável 'para mim. elegeu, e ao mesmo tempo
sua feição material, Floria- A afinidade, revelada nêste lamentar que, não fosse eu

nópol is possue riquezas in- gesto tão cortês e tão cava- filho desta cidade para nas

comensuráveis na capacída- Iheiresco do 'ilustre Prefei- urnas poder consagear
de de seus homens, na bra- ',o .de Florianópolis, talvez. S6� nome.�ante,
vura do seu povo, na írrteli- encontre raizes de épocas por taJ}Ji�gi'açleço muito a

gência e espírtto altivo de mais_ dist�n�e� da �0�'St" for. ....!lã" homenagem que me foi
todos os que por ela traba- maçao histôcica, p que, extremamente dedicada. Pa,

'

,jMlll....S�, 01, s postos Ii.lhos de d !:s cidades am- ra um homem como eu, que:
_._ .•� .' 1 '.

, ..._"':;;l-.:f!TLll 11

lnCtlt!'ZãSTIa
envolvidas e cons- está envolvido 'sempre na'

da Pátria - para' (1) futuro .truidas pelos portugueses, luta e na peleja, gestos des
- e nas gloriosas tradições aí ainda estão atestadas na sa natureza confortam ex

barrigas-verdes como estí- estreitesa das suas- ruas e �raordinariamente. Ainda
mulo moral a cada vez ma- no aspecto colonial de suas agora, na reunião; "0 ilustre
íores conquistas para a sua 1 casas, a mesma formação Governador do Estado, com

história e para o seu pro- I histórica que caracteriza o a sua conhecida gentileza,
gresso.

'

I I seu desenvolvimento. Aqui. com o carinho que sempre

Interpretando, por isso,! estando,. em Florianópolis., 3a�e acolher os que' procu
os sentimentos tão altos des- i apreciando a cada dia o seu ram a terra catarinense, me
ta gente que ora acolhe, na : desenvolvimento, quero acen envolveu de tal maneira, que
pessoa ae Vossa Excelência, ! tuar que, por, tôda a parte saí da reunião convencido
a estabelidade 'da ordem': a simpatia e o ambiente de.) de que nós estamos conquis
constitucional e as 'esperan- i amizade -com que cerca o tando um pedacinho do co

ças maiores do Brasil, é que: sep nome,' ilustre Prefeito... ração do povo de Florianó,
o Prefeito.Municipal de F.'lo--! é uma demonstração de 'que polis. Agora, com êste ges·

rianópolis decidiu marcar, ! seu trabalho tem sido real- to, mais se acentua em mim'
de m�do singelo, 'mais acen- : mente proveitos'o para a ci- esta convicç5io, e eu quero
tuadamente franco, a estada i dade. As cidades são muito apenas afirmar à tôda a po.

- a ,roupa anatômica,
,para o homem 'moder_no

t prârica:•. já és�ã pronta para você usar.

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

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Se,rá um sucesso.
,

I

Porque
Imperial Extra não é roupa feita
- é roupa bem feita:
• Fabricada com tecidos e aviamento. d.
superior qualidade, pré-encolhidos.

,

.• Corte 100% anat8micÓ, mais confortável
e mais elegante.

• Confeccionada 'em quatro talhes (curto,
médio. longo e extra,longo) e em 32
tamanhos dilerentes..

• Garantida por uma indústria especializa.
do há 35 anos, no 'ramo de vestiário.

TECIDOS E ARTEFATOS

,

'�
S.A. r

{'

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE'
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa Catarina

a'

REPRESENTANTE
Fabrica paulista, produtora de tintas quimicas em

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

Somente serão consideradas propostas de represen
tante amplamente relacionado com as casas de tintas ';

ferragens.
Cartas para HOLLAND, PIRES & CIA. LTDA.,

Caixa Postal, 1281 - São Paulo, mencionando o nome
das atuais representadas.

,
.

P A'R TI ( I P A ( A O
�

Vva. Maria Lidia RiosLeovegildo Pinh,eilfo
e

Élza Bunn Pinheiro
Participam aos seus parentes e

relações, o contrato de casamento de
Nair e Amaral

São José, 30-3-1957

pessôas de suas
seus filhos.

� -.

ECON-0MIA absolutà
'"

Grande CONFORTO

AQUECEDOR
,

.

ELÉTRICO '",

�kk4-
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS
,

• Construido intei_!:amçnte de

cobre.

• Aqu�cimento ul!ra rápido.

• Játo abundante na tempe

ratura de?ejada .

. >

o MISTURADOR DÁKO, de Oe, .

logem instcnloneo, permite' o

mo ior esca Ia de graduaçãe. de.
TEMPERATURÀ.

CO'NFORTO absolufo
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENJRAL
.

-

. Capacidade:
100 a 1 .000 litrós

Fabricados nos tipos
horizontal • vertical.

• Construção sólida, sendo'· a caixa interna de COBRE •

revestida de máterial altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do' tipo tubular, inteiramente blindad�.
• Cont,role automático de terrlperatura por: U.RMOSTATO:

que proporciona grande ECONOM.lA. '

..J .

1
,

GARANT� O QUE. fABRI�
-- .. _-_.-_.,

Cr$.'9.100.00
.

.

É o vencimento de posta lista. Há quase 3.000 vagas't_.r
Ambus os sexos - 18 a_35 anos. 6 horas de trabalho. A.
inscrições e provas serão realizadas em todos os Estados,
,dent�·o de 5 meses (Capit�is e outras Direts. Regs. dos
Gorreios). Temos apostilas .completas, todos os pontos
da "ORNES", regists., 15 profs., atualizadas � 9 apos
tillli!l-_".. Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo reem
boIs:> pQstal, as'sim: DR. ANTôNIO MESTIERI DOMIN
GUES - Rua Barão de Paranapiacaba � 25 - 50

_

__.

sala 8 - ,São Paulo. As informações sobre insci'ições e

.provas (data, documentação, etc.) acompanham as apos:.
tilas. Não ha necessida.de de curso ginasial -);)0
IAPETC (350,00) - do Bco BrasÜ (480,00) Outros:
f',_� 4.EiO.OO.

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

o QUE PENSAM.
.,- �",�,�

OF'C'N�
,_ DE
.PATENTES
,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Estãdo" o mais - antigo Diário de Santa Catarina Florianópolis, Qúinta-fei ra, 4 de Abril de 1957

\

Casa-Precisa-se
Ne�essito, de uma 'sala com entrada independente,

para escritório, no-centro da cidade'. URGENTE! .' -

Cartas para "OSLEC'" nesta Redação.
.

-

'.

--II

1. a O REFRIGE'RADOR é F-RIGIDAIRE
I

2.a PREST4(ÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE

*4MODElOS
� -.; "

* ,4- p' R rç O S
* 3 GARANTIAS E UMA só

QUALlQADE-

ADQUIRA A SUA,

•

l"enS8lS

�------------- ,

,_MODELO MASTER- 7,9 pé.
. /'

PERGUNTE A QUEM TEM UMA

70 mês.

Vende-se" totes
Ao lado do. Palácio res-idencial do Governador :

(Agronômica).
Informações na "A Modelar".

1I'$t(o.� lia 8,á�io !��,����������d;a���;��� 1X1§1.�
, .n�;�(Hr. '�.'���'", ��·'<l :n�n....mll -, - 'NEV�8 E?RENATO CO::?TA, leva- ao conhecimento das. .......-""'�,..�.... ""u 1\ '

A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras �
, A: Dil;étQl�ia� Regi�nal .dos C'órrBios e Telégrafos de- pei)s�[Ís :illtel'Css�das que dará início' .no dia 6 :de Abril

-

C-A-
-

�S-
-

-A-
- -

,

fibras sinteticas E naturais em uso atualmente é co- Santa -

CatariIi;t.Javisa aós senhorés possuid'ores " de,' p. :vmd�url'l; ao - CURSO RREPARAToRTO DO, PARTO,
.-

nhecimento altamente especíarízade, As raupas Im- receptores de rádio-recepção, que o prazo para o re.
SEM DoR. .'

-

Procura-se uma casa pa-

pedal Extra, gozam do 'prevílégío de possuir entre gistro sem multa dêstes aparelhos expirará -a 31 do cor- _

As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril, ra família pequena.
os responsaveís pela .sua confecção, algum dos maio- rente mês de março. A partir de 10 de abril serão regis- podendo as' mesmas serem feitas com quaisquer - dos

Tratar a Rua Silva Jar-
.:es tecnicos d!) paiz,

'
. .

trados com multa de Cr$,25,00. médicos acima citados. '

�" _� .l.- � �___.;.. Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par- dím 221- ou pelo Telefone
til' do final do 60 mês (ultima semana), ou, inicio do �149.

Aviso ao associados da BENEFICl1:NCIA DOS PRO
FE·SSORES· de Santa Catarina, meus distintos _ colegas,
que fá se acha em vigor, desde 11 do fluente o novo ES
TATUTO da referida' Instituição.

- Entre as inovações acha-Se a da majoração da con

tribuição mensal que das insignificantes Cr$ 3,00 (três
cruzf):,ros) passou a razoáveis Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)
ou seja de Cr$ 36,00 pal'a'Cr$,120,00 anuais, a. partir do
H,nO em -curso ..

,- Acontece que a maloría dos meus saros ç;olegas as

sociados já efetuou o pagamento anual, desêontando, se

gundo a praxe estabelecida, na folha do mês de janeiro.
.

Como não podia- deixar de. ser, os descontos foram
:eito'3 na conformidade, do velho ESTATUTO, Cr$ 36,00,
ficando, por conseguinte, cada associado face à -refor
ma, a �ever a diferença, isto -é, Crl84,oO�' a-qual, segun
do requerimento que fiz ao Sr. Diretor do Tesouro do
Estado, deverá ser descontada em duas prestações �u'
(se houver reclamações) 'em três ou quatro. Quanto· ao '

pequeno número .de associados que preferem' descontar
mensalmente, a diferença da nova' anuidade Cr$ 84,00
deverá; ainda na confcrmidade: do que ficou assentadó .

na diretorfa dó Tesouro, ser descontado em sete presta
ções, a partir de abril, à razão de- Cr$ 12,00.

Penso que, dessa 'forma, tudo ficará resolvido.
-

.... Q\lai).to "a,quaisquér dúvidàs que, ainda possam exís-

'�ir, o tesoureiro da ��n�ficência estará à dlsposíção 'dos ,_ -D.E.illXAt._ ,

mteressados para dírími-las e o fará com o máximo -

\
_ agoro tomb,i;----------

prazer, '/:1
-

.

�I ....�IIILJ em tomao.hol GIGANTE e 'AM{UA

O"PRESIDENTE . c
'

-,

,

' P _A R li ( I P A ç/Ã O
Lauro Luiz Linhares, e Senhora, participam aos pa

rentes e amigos, o nascimento de sua filha
J

I L M A
,-

ccorrido em a Casa de 'Saude São Sebastião; dia 19 do
I corrente.

.

Floriànópolis, 20 de março de 1957

Alugam ..se 2 selas '-

Com 57' m2, aproximadamente, proprlas para escri

tório, a sua Felipe Schmidt nO �4.
Tratar pelo telefone 3794 na Casa Remie . .;__

/,

..... _'

EMPREGADA

Precisa-se de uma -. bôa
empregada só para cosi
nhar, 'Fratar à rua. Salda
nha Marinho, 127. Paga-se
muitd" bem .

..o._.o._.(\ .....o.....()�--->-
- Procure instruir-se sõ

bre as florestas para pro
tegê-Ias .da mão ignorante
que as destrói.

�

VOCê n�o a ve _ ..

porém ar' está ...

�

essa protecão extra
contra as cáries .. ,

-

essa'sensacão.-extra'
de frescolT'... .

, ""1....

".gfa�gà
- ,exclu�ív.1- _

espuma
'de'Acão
Anti -Enzimalica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flodanópolis, Quinta-fei ra, 4 de Abril de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

Iom uma exibição, que provcc ou aplausos gerais, o conjunto carioc a levou de vencida a peleja, disputada com a Seleçãc da Cã
pital pelo escore,' de 4 a 2 - Canário (2) Washington e leônidas marcaram para os rubros - Nos últimos lnstaníescs fentos dos locais de

, �i;;i;;'" '�"�/'
.

, .suíorie de Teixeirinha e Otávio - Os melhores - Quadros - Arbitragem - Expulso Julinho - Preliminar.
L..);;6��"":1��a atuagão Prima-I

iom grande satisfac"ão que técnicas apreéiáveis. Fer- que não foi bem a seleção' elo, teve apagada conduta. na, Apenas uma ou outra Avaí e Paula Ramos: -Mas

rosa que mereceu aplausos LI revemos, mais / técnico, reira apenas regular. Atuou da Capital e sim um amon- � Não foi o escretínho de' I investida pôs em pânico a houve um elemento que foi

Pl'ol�ga�o� di!- grande mas-I l�a'is leal e �ais lutadol; o pontElir� muito ,a��em das toa'd� de �ogadores escolhi-I Waldir �afra �m. nenhu� r,etagu�rd� visitante, sendo grande dentro da cancha,'
��: de af ic ionados que su- Alarcon, o mela canhot,o e\

suas reais possíbll idades.
I
dos a ultima h,ora c_om ,re-I, momento

adversário .para a ,pelo público lamentada a para surpresa' de todos que

pertotou a nossa únic� cntl'a p,layer de aptidões A seleçãÇl dã, 'Capital, I forços do interior do Esta- forte falange metropolita-I áusencia dos elementos do r.ão esperavam viesse a

praça de esporte, o time
'�

assombrar como assorri-

do Améric� do Rio, sob a ��F�U�T�E�I�O�L�T�E���������������������������������������������� bron, pra con�itüir�e n,

direção de Carlos Volante,. �
• NI5

'.:::::::
'

-------.-..."'-0:.....
'

figura dominante da sensa-

apresentou-se,' ante-ontem, ... � cional peleja, Estamos nos

nesta Capital, dando, desta 7 ',' , • referindo ao . goleiro Da.

forma, início à sua tem-. -.
c::a

porada em. canchas catari- a-
li

-
c::r

Pôde-se mesmo dizer que

niel, pertencente ao Olím

pico, de Blumenau, Suas

intervenções, todas de gran-
'

de vulto, impediram qUe o

nenses.

o "onzé" rubro jogou como,

_g_uís ensejando 'aos milha
r:.: �_�?fde adéptos presentes

..;.o....c-.-�'-
,�;lutenti<;o' espetáculo de

.

IASOUETEIDL .VI LA placard se dilatasse mais.

(Contin\ul na: 7a pag.)

Entróu�c-omõda-me---"'-'nl-e-n-o-,e-rla-· DiÚ��,��Ç,ãO�aÔS refletores' ,"N," 'a, t·.aç' a';;',0-,
',-

:�:�:' ,: ::c�;::Z:�"::; me EstaduaLà equipe do Operário , dléitadio'do Améri� . .

.sabem apresentar, (Joinville, Março 25 do ses foi assinalado por Ubi- ESPERADA -A VISITA' DO a construção da arquiban- A INSCRI,ÇÃO DO ATLAN.: tanto, que o clube joinvi-
É certo que os "america-

correspondente Hugo. 'We- ratan, aos 8 minutos do ,ATLÉTICO, DE C,U,UTIBA cada. de cimento, armado. TIC_O lense está completamente
no�' não sncontraram pela, ' ,

, ber, especial para "O ES- primeiro tempo. Quiçá des- - A EXCURSÃO DO AMÉ-, -::- NADA RESOLVIDO O Clube Nautico Atlân- alheio ao CÓdigo de. Rega-frente um grande "spar- TA'DO", via TAC) - A perdiçou uma penalidade RICA - IVO ESTEVE EM AINDA SOBRE A VINDA tico, da' cidade de Joínville '(as da FASC, como também
ríng" na sele'ç.ã� 'da Capi- equipe do Clube Atlético máxima, chutando fraca- POR�O ALEGRE -;;. O DÓ AMEIÜCA DO RIO: - endereçou' um 'ofício à desconhece as últimas No-
taI. Porém, sómente o ma- O

\ -

do jrolei
,

CLÁSSICO PE P
,

.' "

perario estreou no cer- mente nas maos o go erro, PRoXIMO '- arece que nãd nos visita- FASC, solicitando inscrí- tas Oficiais ' da Máter dei,
labartsmo de Leônidas, Ca- , ,

P
, , , '

tame estadual de 56, se- deixando de -elevari-a .con- LA TAÇA OFERTADA E- rá a equipe rubra do Rio, ção em quatro páreos da Remo. O ofício' do Atlânti-
nário e Alarcon, 9S avan-·

gundo o atual sistema da tagém- pára o Lauro 'MüI- LA TAC em sua proxírna. excursão regata do dia 14. Até aí co foi, recebido dia 30 de
ços profundos de Tinoco e Federação Catarinense de, ler.'

'

,

.

(Joinville, 2 - Do cor- pelos gramados catarinen, t d b A t t
' ,

lu
o em. scon ece, en re- março p.p.; Imagmem, os

[�Ll);(mS, embora estes se-u Futebol, ,defrontando,:,se As equipes atuaram com respondente Hugo Weber, ses, Esta é, pelo menos a leitores que o prazo para a

jarn elementos da retaguar- nesta cidade com o con- as seguintes constítuições : especial ,para "O ESTA- rrnpressão no momento, pois
- -•••-•••••••- •••-.-................. inscrição de sociedades ti-

da, e as defesas de Pom-
junto do Lauro Müller, da: - 'OPERÁRIO: Giecir; DO", via TAC) - Mais um já quasi traçado o roteiro

L b d nha-se encerrado dia 13 do'
.péia, dariam para derrotar ' , I

h
'

,
, em ran ovisinha cidade de Itajaí, Tião e Baixin .o; Neide, estádio catarinense estara do clube rubro carioca pe-'

"

.•• mesmo mês, segundo Nota
qualquer conjun to, De, ta- l imi tó

,- di' ,

'M' J
'

B "I E d d S /t C t
' '

,

n,
as e, muna orias co gru-

I
Benteví e ano ose j ran- apto a proporcionar Jogos ç sta

.

o e an a a ari, Em disputas oficiais as Oficial n? 1/57, de 12/2/57.
'to, o América' demonstrou .

V di h
' /

pamento norte, A despeito dão Carriço, Den, a In ° noturnos, à partir do pro- J: a, não se' sabe se virá atê seleções do Brasil e Perú . Esta notificação foi ampla:'
que possui um grande time, �

d d C·de não ter atuado dentro e Bia.
.'

ximo dia 1,1, quan o eve- aqui ou não, hegou a CIr- defrontaram-se até' hoje oito mente divulgada por tôdà a
Um time onde todos se €11- de suas possibilidades, con- Arbitragem+de Benedito - .

d s re
' ,

f
-

d' d B 'I� 1'ao ser maugura os o - cl1"ar, a m ormaç,ao e que vezes, vencen o o raSI imprensa da Capital e dis-
tendér. muito' ,b�m, tanto· ,

, FC
'. .

. següill assim mesmo o Ope.. Campos, com bom desempe- fletores do America, . o América local estarIa ln- seis e os peruanos uma vez. tqbuj,ca a TODOS os, Clu-
os da vanguarda, como da

rário passar comodamente nho, Otima disciplina dos' Pretendem' O'S mentore's ru- cUnado a proporcionar a Um jogo finalizou empata- bes fI!íados. Dia 14 de J;llar-
re'[agtisrda. Contra os nos-

'neste seu' primeiro' comp,ro- contendores. bros trazer até nós, para o sua vinla .a Joinville-. I do, Eis os rêsultados: çO,.em sua NOta Oficial
sos o glorioso "Campeão t ." f

' -,
'

, \
mis.so, vencendo .pela ·con

. Renda:, Cr$ 6.040,00 (1'a- pre,lio inaugural da luz ar- -'- RETORNOU O ZA- 1936 - Brasil 3 x Perú 2 nO 21/57,
.

item }O diz: "Em
do Centenário" dominou do, d 6 1 ) 't 1·

�

t t'f" I ·t d' GUEIRO' IV,vO-----,·.- A convl'- 1942
.

ôflgem e x . ca , VIS o o pre 10 nao er I lCla em seu es a 10, o - BraSIl 2 x Perú 1 §essão realizada no dia
PÚ" ,i,o �o ultimo minuto, O que parecia '"' um d",..rlado máio, intem- conjunto do Atlético Pa,,- te de Joel que 'se "ansfe-I 1949 - Brasil 7 x Perú 1 ,13/3/57, . o Conselho' Su-
tanto que se quisesse teria

prelio equiÍibrado, de ,prin.. se. Desta maneira () emba. naense, percebendo-se o re- riu para. o Internacional, 1952 - Brasil O_x Perú O pedal' I'ecebeu .

e conferiu' ./

consignado mais dê quatro
ClplO, pa-ssou" a ser um te deu prejuizó à Federa- goz'ijo que vai nas hostes de Porto, Alegre, foi até a 1953 - .Perú 1 x Brasil O inscrição. para a regata do

kllt0i':, Pompéia
•

é de fato ,'..

match com franco dominio, ção,�uma vez ded>u'zidas as ,americanas por mais este capital gaúcha onde se sub- /1956":'::' Brasil2 x Perú 1 dia ;4/4 aos seguintes fi-,
um arqueiro aáojado e

dOfl locais, no qual se suce- despezas obrigatorias e as melhoramento no seu pa- meteu a um teste naquele 1956 - Brasil 1 x Perú O liados: Aldo Luz, América,
preciso, Fe,z defesas de

cll'aln os 'tentos a' medi'da t' t bit . "

't t' ,

h O tI t' 1957' B 'I P'respec Iva's axas, ,em co-
I nmOll,IO, A proposl o, !as, l-I �remlO gauc o:" a e ICO ,- ,

rasl 1 x eru O Riachuelo, Ipiranga, Cru-
vulto, Foi muito mal subs-.

que se escoava o tempo de mo a ajuda de custas ao vemos ·t!m companhia do dr. zagueiro já retornou e' está * * * zeiro do Sul e Martinelli;
tituido.'P01; Waitel' que "en-. '

,

. jogo, Os seis tentos do gre- 'visitante.,
t

Sadalla Amim, no estádio d.isposto a ir igualmente Foi o Guarani, de Cam- - Item 20 - "Deliberóu
guliu" dois legítimo 'L"fran�' '

, mio tricolor da Usip.a Meta- No proxi�o domingo' de- da Rua 'Duque de Caxias, ao ...tll.'W no futebol sulino.
O'os". Rubens' defende e I

'

I I O NOVO P'REé> lúrgica foram, assina ados verão voltar a se defrontar ensejo da .conc usão de ins- ---: DIA 4 -

atara com grande seguran- çaos 29 minutos por Carriço, os mesmos advers'ãrios, em talação dos refletores; tra- LIO PELA TA: A OFER-
ça e ilotável calma, muitas' ,

L'A TAC A'- aos 39 por Den, aos 41 por Itajaí, pela c�assificação� balho afeto à Empresul e TADA PE , : ...,-' me.
vezes levando a pelota até '

-'
, ,/ I .

F CVadinho, na, etaTl�' inicial; esperando-se que? onze do de fato percebe-se que com rica e Caxlal'l deverão
da linha 'I .

i
I

e . Carriço aos' 12, Brandão Lauro Mül,ler, com o fator mais' este ' melhóramento, ''Voltar apre iar amistosa-,
a-os 23, Dem aos 24 do pe_:- campo e' tórC'ida à 'seu fa�, (l11'i,muÚo se valorizo-u opa-I ,m'3nte -em disputa da Taça
i'iodo final. � tento de hon-' vor, tenha melhor atua- t:rimonio a�ericano já por I "Amizade" ofertada.,,'pela
ra dos alvin'egros itajaien- ção, si bastante expressiyo com' Transportes Aéreos Cata-

tesco centro-médio Tinoco
_ .. ,_. __ . __

.

,

�,t.cou���a !�,�de m'�����.������������������·��:�::��:i:sO����:�::. �:�' i I To rne' -I·o <d'e N' at1a:'ç' af'IIIJo Inano �celente, fOl o sco- •

�:,:�::::?:u��di�:;:: i A FASe fará realizar, dia 18 do corrente, ria pi$cina da Escola de Apren-
•

:0d::a:ut:deog:a�:: �:!:: t dizes de Ma rinhei rós, o 1.0 T�rn�io d� N�taçã� da TemP9rada. Inscrições II:::,��:��od:_S:o:: ;��::; J abertas para as classes de petls, mfantls, Juvems e adultos. '
1

l -

-' "." �'

elemento do ataqúe, E foi -

.

outro ele

Airton e

O gigan�

in terior paulista ii, conqujs

tár o titulo de campeão ama

dor de São Paulo.

.i�h,t �n ?I,!'!" i '

pinas, o primeiro clúbe do ainda o C, S, que as inseri ..

ções. das guarnições" deve

rão ser apresentadas na

(Continua na 7a pag.)

os' companheiros
4e frent�. Lucio,
mento de valor. dnense., O segundo prélio 111.:1 >:e recorda, no primeiro

:::;tá marcado para a noi- encontro o América F' C
re ào dia 4 e terá-como 10- venceu pe.la contagem dé
cal o estàdio do Caxias: Co- _3 x O.

, ,

O xy de Piracicaba campeão em
Buenos Aires

- ,

() gigantesco torneio in,. XV de Novembro de Piraci.

ternacional de ,bola ao ces- caba, qU,e, na peleja final,
to, . disputado em Buenos suplantou a, seleção argen-

. ...

Aires, terminou co� o

tritm-1 tina pela contagem de 6� a

fo sem derrota do "five" do . 48, Bravos! ,

•

•

'
.• j

.
'
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Por ZANBRI
É O SEGUINTE O RESULTADO DA 9a REUNIA_j)
EXTltA-OFICIAL DO JóQUEI CLUBE SANTA CÁ-

\. TARINA:
nha, dirigiu-se' ao árbitro 1° PAREO
juntamente com Julínho.

Este, porem, excedeu-se

um pouco e o resultado. foi
20. PÁREO

_ Em 'primeiro 1ugar Excelsa e em ?o
Guarâpa,
A ponta pagou Cr$ 20,00 e a Dupla '!"

'Cr$ 12,00.
_ Rapid em' primeiro lugar e Urubící em 2°.

A ponta pagou Cr$ 30,00 e Dupla
Cr$ 42,00.

_ Anulado pela C. Corrídas.
_ Em primeiro lugar Pistarin � em segun- '

do Paris.
A ponta pagou Cr$ 11,00 e a' Dupla ....

Cr$ 14,ÕO.
5° PÁREO _ Em primeiro lugar Gato Preto e, em se

gundo Rossinante. '

A ponta pagou Cr$ 11,00 e a 'Dupla ....
Cr$ 74,00.

Acompanhando. .o sentimento cristão do.' povo cata-
se dirtg ido ao referêe, não rinense, do qual somos parte 'integrante, domingo pró-
sendo. ele o. capitão. do time. ximo, dia 7, não haverá a 10a reunião turfística no Hí-

Washington foi o autor pódromo da Ressacada, ficando destarte, transferida pa
ra o domingo seguinte, dia 14.

AMÉRICA ;_ Pompêia
�_.....-

···Ãii"iRíéÁ- F
....

ÕO
.....

·v-T"wI'-_..,B._.Á._.-i._.·i..,.�'oI'.-C..,.--L.-..-U----B-'�
Canário. avançou e atirou (Walter); Rubens e Lúcio RIO DE JANEIRO'

forte, tendo Daniel defendi- (Leston); Airton, 'Pnoco. E' CAMPANHA SóCIO DO INTERIOR

do. parcialmente com um 'Hélio ; Canário, Washington Americano coopere co.m teu clube, fazendo sua pro- ;

posta de sócio do interior. Os 'americanos do interior do
sensacional salto. Leôni- (Genuíno), Leônidas, Alar- Estado, onde não existe representante do clube, pode-
das bem colocado aprovei- con (Alvinho) e Ferreira. rão também solicitar informação ao Sr. João Mário Zo-

teu-se da situação e entrou SELEÇÃO _ Daniel; Ca- me r, a Rua Esteves Junior nO 178, Telefone 3038 ou

.

com bola e tudô. Finalizou, rioca e Laudares ; Julinho Rua Vida] Ramos nO 66.

'O primeiro. tempo com o mar- (Erasmo e depois -Bo.nga), ---:I�N�S�':"T�I�T�U�T...O--B...R-A-S-I-L--E...S...T.......A...D-O-S-U-N-m_o-s_-
cador assinalando.2xO para Bologniní e Adão ; Wilson, CURSp DE INGL1l:S

os rapazes de Cámpos Sa- 'I'aíxeirlnha; Otãvío, 'Eras- _

A V I S O
, , Comunicamos aos nossos prezados alunos que as

leso Na fase fina.} Canário. mo e E'rico. I aulas de inglês €starão a cargo. do Prof. Edward W.
elevou o. escore para três e ARBITRAGEM

_ : Green e começarão na próxima segunda-feira, dia 8 do

minutns ' depois O mesmo
,

Guilherme Gomes, que I co.rre:1t�.
-

�'. -v

jogador em bela cabeçada acompanha a 'delegação do I AVisamos, outrosãtm, aos interessados qus as matri,

, conseguiua completar o. es- América, foi 'o árbitro do; cuIas poderão ser feitas até sábado, dia 6.

core para O'S seus. Aos 4�e encontro. Fàlhou muito,

42 minutos respectivamen- sempre prejudicando o "on

te, aproveitando. dos cochi-
•

ze" local. Não convenceu

los do arqueiro' suplente J:'E;U riF:sempenho.
Walter Teixeirinha e Otá-

J

fraquinhos, especialmente a sua expulsão do gramado,

Bolognini que 'não deu .con- sendo ü' jogo paralizado por

ta do recado. A ala direita vários minutos até que- o 30 PÁREO

Wilson-Teixeirinha osteve, plaver do Figueirense se 4a PÁREO

pode-se dizer, "em bom pla- -retirou. Fez bem o árbitro

no; 'louvando-se principal- não. ter concordado com a,

'mente o trabalho do vete- substituição do jogador ex-

VeoEedor na •..
Leônidas, Alarcon, Canário,
Washington e Ferreira qU,e
o digam. A zagã' 'apenas es

forçada, Os médios bem

rano Teixeirinha. Otávio P. pulso, pois não há' lei fute
bolistica a autorizá-lo a

ta�to. Fez mal Julínho ter-
Erasmo fracos e E'rico re-

gular,

OS TENTOS

do tento de abertura, aos

32 minutos. Aos 38 minutos

OS QUADROS

PRELIM1'N'AR
vio diminuiram a diferen

ça.
A partida preliminar,

travada entre Postal e Aus

tria, foí vencida pelo -prí-JULINHO EXPULSO

Aos i oito minutos do. se- melro pelo escore de 5 xL'

gundo .tempo, .reclamando NãO' 'fo.i dada à conhecer

uma falha do árbitro que a H'llda, mas calcula-se que

marcara falta não. exísten- f<t( , de, apro�i��damen.t�,
te ,tontra os nossos, o capí- ,êento,..e 'setenta .mjl cruzei-:
tão do time local, 'I'eixeirí- 1'0";;;.

Natação
ao- pedido de transferênciareunião designada para O'

dia 29 de março., às 20 h8." dos mesmos, do Flamengo,

para o Martinelli e Aldo

Luz, respectivamente.
* * *

Sôbre o mesmo. assunto ver

-sam os capítulos nOs 59 e

60 do. Código de- Regatas
da FASC e que vém -co.la- O REPORTER GOSTOU ...

borar o que divulgamos
'

... Da' grande festa do

acima. Diz o art. 59: "As Aldo Luz no dia '31.

inscrições das sO'ciedades . ;. Do gesto 40 seu Pré-

aos páreos constantes do sidente Orlando Carioni.

programa

em sessão

serão recebidas, ... Das atitudes nO'bres

dQ C. S. até 30 ,do desportista l{e:Q.rique
dias da data marcada pa- MO'ritiz/Junior, que vém

ra a realização da regata ('úlaborando POl:' diversos
àevendo vir -em "SOBRE- DOJ'üS co.m o esporte ná,uti
CAUTAS FECHADAS", 'que cO' da Capital.,
só serãO' abertas na presen- .. Do relatório do C. N.

ça dO's delegadO's das socie- América de
- B.lumenau no

Ibdes." VejamO's' o que nos exercício social 54/56; Pa-,

diz o. art. 60: "As inseri. rabens ao seu digníssimo

ções da-s guarnições das so- presidente, sr.' Sebastião

ciedades Co.ncorrentes aos Cruz.

páreos dos programas, se- 'De ver, o Secretário
rãO' recebidas IMPROR- Jo.ão. Leo.nel de Paula dai'

ROGAVELMENTE até 15 murro até altas ho.ras dl?

dos do-(quinze) dias antes da da- madrugada, além

ta marcada para a realiza- m';ngos e dias santos.

cão da regata." - Como to- O .REPORTER NÃO, GO�-
dO's O'S despo.rtistas podem

I, TOU: �.

co.ncluir, o C. N. Atlântico Da �titude da CBD

, SILVEIRA E V!LELA
A' secretaria da FASC

cO'ntinua aguardando O'S do.

cumentO's prometidos pelos
atletas acima referidos, no

sentido. de serem anexados

,de Joinville, a:ndou erran

do redo.ndamente, pois além

de I'ão tomar conhecimento
do Código de Regatas da

FASe, ignorou as duas pri
meiras No.tas Oficiais dês
te anO'. A FASC não pode
ria tomar Dutra decisão.
sinão a de recusar o tardio

pedido de-inscrição. do clu

be féinvillense.
* * *

deliberando não ,realizar o

Campeonato BrasHeiro de

,Remo em 1958.

· .. Do ofício do Atlânti

co, de Joinville, so.licitaIÍdo

inscrição tàrdiamente para

a régata do dia 14 de abril'.

· .. Da notícia segun,da a

qual o. A�éri�a estará pre.

�,ente somente em dois pá
ri:!os, na mesma regata.

· '.. Da indecisão do re

mador Hamilton' Cordei,ro,
atualmente inscrito pelo
�sco, do Rio, e' que desde

há muito enco.ntra-se em

nossa Capital. Como é Cor

deiro. vais ou' ficás ?

NOTICIAS DO TUR'FE

- um pequeno espaço
instalando a famosa

'

máquina de fazer
pipocas

Veja só que coisa fantástica!

Com apenas Cr$l,OO de milho você

pode fazer Cr $ 20,00 de pipocas. E a

fregllesia chega expontjneamente, prêsa
pelos olhos .•• pelo olfato. Pick-Pock •
sensacional. Faz pipocas e... lucros.
Otima para bares, cafés, confeitarias,
parques, logradouros, públicos, etc. Peça
prospectos. 'Vendas a prestações.

Cia. L1LLA de Máquinas INDÚSTRIA � COMERCIO
Fundada em'J918

RUA PIRATININGA, 1037 - ex. P. 230 - S. PAULO
OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARULHOS - S. PAULO

TF-MOSTAMBEM: Torradores e moinhos para café.
Engenhos para. cana. Máquinas de picar carne para
Indústrias e aço\lglles. Motores elétricos e Outl'3S ma
quinas para fins comerciais, Industrial' e agrieo!�s,

•

t�!!:de !t�itºâ�a��Iºagas, I
Ambos os sexos _ 18 a 35 anos. 6 horas de trabalho. A� Iinscrições e provas serão realizada's em todos os Estados,
dentro de 5 meses (CapitaIs e outras Direts. Regs. dos

Correios). Temos apostilas completas, todos os pontos
da "ORNES", regists., 15 profs., atualizadas _ 9 apo.s

tilas, - Preço Cr$ 450,00 (o co.njunto).' Peça pelo reem

bolso postal, as'sim: DR. A'NTôNIO MESTIERI DOMIN
GUES _ Rua Barão de Paranapiacaba _ 25 - 50 _,...

sala 8 - São Paulo. As informações sobre inscrições e

prova. (data, documentação, etc.) acompanham as apo.s
tilas. Não ha necessida>de de curso gina's'ial - Do
IAPETC (350,00) - do Bco Brasil (480,00) - Outros:
ro_� .4<;0.00.

Todo 'O tecido u$auo nas famosas ro�pas Impe
rial'Extr,3 é pre-encolhido, assegurando assim uma

,

roupa imp.ecavel, flue não se defo.rma com o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
'

Estas famosas roupás' são distribuidas com ex

I clusividade' "nesta cidade pelo Magazine Hoepdke.

Leovegildo Pin,heÍlro
e

EI�a Bunn Pinheiro'
,

Participam aos seus parentes e

relações, o contrato de casaménto de
Nair e Amaral

São José, 30-3-1957

Vva. Maria Lidia Rio.s

pessôas de suas

seu,s fill)os.

VALLE em:

ILHA DE MULHERES
Cine Noticiário. Nac.

Preços : 13,00 _ 6,50.
Censura até 14 anos.

A's � 8hs.

CLUBE ATLÉTICO

GUARANY

Pró

A histórià / macabra
do médico. fantasma;
Charlton HESTON _ Li-

zabeth SCOTT em:

AMBIÇÃO QUE MATA
No. Programa :

Cine Noticiário. Nac.
Censura até i4 anos.

.,••.•,
As 5 _ 8hs .

- Uma, deliciosa comédia

romantíco-musical !
- Sôltas em Paris, a

Capital da Alegria!
Jeanne CRAIN _ Jane

RUSSELL em:

ELES SE CASAM ,COM AS

MOllENAS

CinemaScope
No. Programa :

Notícia da Semana. Nac.

Preços: 18,0.0 _ 10,00.

-, Censura até 5 anos.
.'

,

mPl,_il
A's - 8hs.

_' Um filme
'-

fantástico
,

Çl1,re .tem por base a própria
ciência!

WiH�lll LUNDIGAN

Marthà 'HY�R _ Richard
CARLSON em:

A CAMINHO DAS ES-

TR1lJLAS

No. Programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 12,00 _ 6,00.
Censura até 14 anos:

A's _ 8hs.

última Exibição.!
_ Uma audaciosa aven

tura desenrolada no.S peri
go.sos Andes!

Charltop HESTON

Robert YOUNG _ Nicole

MAUREY _ Thomaz MIT

CHELL em:

O SEGREDO DOS INCAS

Technicolor

Reporter na Tela. Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos.

. A's _ 8hs.

Visões fantástifas ja
mais apresentadas na téla �

GUERRA EINfl'RE PLA�

NETAS

Techni'color

Co.m: Jeff MORROW
Faith DOMERGUE - Rex

,

REASON.

Atual. Atlântida. Nac.

Preços: 13,00 - 6,50.
Censur-a até 14 anos.

A's - 8hs. I

Última Exibição.!
Libertad LAMARQUE

Victo.r JUNCO em:

A MULHER X

No Programa:
O Esporte na Téla.-Nac.
Preços: _l0,00 - 5,00.,
Censura até 18 anos.

• Hélice de 56 em de di i,,;r,él r-, ,

� 5 velocidades.

• Deslocamento de ar; 3,00 u/' p 'mo

• Haste cito altura rf"fl,Hbvel
entre �,15 e 2,.tO rn

• Pintura a Dure pr� 111

JV
• Partes de metal orun.sdns.

j,_ -e/

PRODUTOS CONTACT SOCo ANÔNIMA"
CASA FERNANDO LTDA

Rua Saldanha Marinho, 2 � Te.}, 3878
--------------------

REPRESENTANTE
Fabrica paulista, produtora dé tintas quimicas- em

pó e secantes, marca muito conhecida, procura repre
sent.inte na base de comissão.

Somente serão consideradas propostas de represen
tante amplamente relacionado com, as casas de tintas .

ferragens.
.

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

das atuais representadas.

p ERDEU-SE •

Uma "sapatilha -de Balet" • preta no trajeto Rua
Nerêu Ramo.� _ Rua Durival Melquiades _ Rua Vis
conde de Ouro. Preto e Praça 15 lado. da Tetefônica.
Pede-se .a quem encolftrO'u entregar _nesta Redação que
será gratificado.

Na escolha dos tecido.s da mais altà qualidade,
no. co.rte impecavel, moderno e' distinto e na garantia
de um produto hem acabado, estiÍ a base da excelen.

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

em no.ssa cidade deste famo.so produto.
'

SIKA - 1
impermeabilizante ,de pega normal
SIKA • 2
impermeabilizante de pega ultra-rápida
SIKA - 3
acelerador de pega, para concreto e
argamassa

'

SIKA·4 e 4A
impermeabilizantes de pega rápida

Com SIKA na
argamass,a ••• a água \

nunca'mais passa

SIKA S.A. Representantes em todo o Brasil,
,

Representantes em Florlun6poli.:
TOM T. WILDI &. CIA.

/ Rua Dom,Jaime Câmara I Esq'lin3 Av. Eio Branco
À vancla nOI boas ��.a$ do I'amo
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INO ICADOR PRO\FI_SSIONAL nãlélr#lr#lr#lr§lr#lr#l'7�F-Ir#Jêr#l[#J@TI§rêr#l'ªê
'li to r C O 8 , DaANTONIOIlATISTA Motor Mantlll ((PERIA"

JUNIOR
cUNicA ESPECIALIZADA DE

CRIANÇAS,
Consultaa daa 11 ás 11, horas.
Res e Conl Pudre Mirruelinho,

\2. I

•

WALMOR ZOMER
GARCIA

DR. 3. 'LOBA.TO
lt'ILHO

Diplomado pela Faculdade Na
eíeaal de lIL.edicina da unsver

sídade do Brasil
Ell.Juterno por concurso da �.1a

ternidade-E!lcola
(SeJ'�iço do Prof. Octávio Re-

drígues Lima) ,

gx-inte.;no do Serviço de Cí rae

iria do Hospital I. AJ P. E. T. C.
do Rio de J:meiro

Médico do Hoepttal de Cavidade
e da lflaternidade Dr. Carl�8

Corrêa "

V()ll;NÇAS DE! SENHO�AS -

PARTO i'< - O.FE.RA."Ll�S
Oons : 1:tua João Finto n.

, 16, das 61,00 às 18,0& horas.

Atende com horas marca

das - Telefone 3035.
. -

l�egidêllcia ;

Rua: General - Bittencourt n

101.
Telefone: 2.693.

Doenças do aparelho resp;ratól'(o
, TUBt-.:&CULOSE,

c(ADIOGRAFIA E, RADlQSCOPL�
DOS PULMOES, DR. CONSTANTINO

Cirurgia do TOl'ax
e'ormade pela Faculdade Naeh" DIMATOS
.ia I de Medicina, Tij!iolCl!t!o't' e MéDICO CIRURGIAO
fisl-ocirurgião do Hospital Ne- l)oenças de De.llhoraa - Parto.

rêu Ramos .

- Operllçõe8 - Viall Urlnárlaa
Curso de eBpecialbação peb. Curso de aperfeiçoament'J e

S. N. T. Ex-interno e Ex-alilsis- longa prática nos Hospitais de
tente de Cirurgia do Prvf. UlI'o Buenos Aires.

'

Guimarães tRio). CONSULTóRIO: Rua Felipe
'Cona.: Felipe Scnrmdt, 18 - :3chmidt, nr. 13 (sobrado). J1'ONE

"one ilSOl lú12.
'

Atende em hora' marcada. HORÁRiO: das 16 áa 18 bo-
Res : - RuI.. ,Eoiteve. Junír.r, ra.

'o -- Fo()1.u,: 211)& keaidência: Avenida Rio Bean-
_.__ -, co, n. .2.

DR. EWALDO 8CHAEFER Atende challlBdoa

Clínica ,Médica de Adultos
....

'felefone: - 11296.

e Crianças
, Consultório - Rua Nu
nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das 16 às 17 hora� (exceto
,úi,Q :'JAbados).
Residência: Rua M'�li�'- e'

Alvim, 20 .,._ 'l'e1. 3865.

I
DR. JO�e MEDEIROS

VIEmA
.: �DVOGADO ..:...

Caíxa Postal 160 - !taJII' -

{anta CatarinM.
DR. LAURO DAURA

CLíNICA GERAl,
Er.pecialista em moléscíaa de

Senhoras e vias urinárias.
Cura ,radical dás inf>:lcç'ões

agudas e cronicas" do aparelho
geuitç._urinário em ambos OI

se10B.
Doençaa do aparelho Digestivo

e do aist srna nervoso.

liorário: 10lh ás 12 e 21h ás 6.

Co.nsu ltó rio : H.' Tira;lentes, 12
_ 1 J AnJar -- Fone: 3246.

./ he�idê'1cia: R. Lacerda Cou

+i r.h o, 13 ,Chác'ara 'do EKpanha)
- Fone: 3248.

DR. ífÊNRÍQUE PRISCO
,

PARAISO
l';ttDICO

Operações �,Doenças de Se

nhoras - Ctínlca de Af1ultoi5.

Curse de Especialização no,

ilospit,..,l doa Servidores do EI-,
tado. '

.

,41'�'
tServiço do Prof. MarIano de

A.ndrade). M

Consultas � Pela man}J.a no

ilospit'll de Caridade. ,

.i tarde das 15,:;� bs. em díau

te no consultório á Rua Nft-nE:s

Machado 17 Esquina de Tira-

dentes. Tel. 2766.'
,

Residência - &ua Preaidsnte

Coutinho 44. Tel.: 81�O.
-

"�CLlNÍCA' -,
,

de
.)L:iOS -- OUVIDOS - 'NARIZ

,ffi GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO l)A
l"ONSECA

,':.:hefe do Serv!ço de 0TO�I
:--ro do Hospital üe Florianopolls.
Possue a CLINICA os Al:'ARE

LHÕS MAIS MODEHNOS Ph.RA
TRATAMENTO das DOENÇAS

-I'''--da.. ESPECIAUDADE. M

oD'6usultas - pIa manha 110

HOSPITAL
Á TARDE - das 2 IIS 5-

010 CONSULTóRIO - Rua doa

ILHEIê'3 nO. 2
Rl!i ....!DÉNCIA - Felipe .SC'l

midt nO. 113 Tel. 2:365.

-na. JÚLIO DOIN
VIEIRA

, Ml1lDICO,
fSPECIALisTA EM OLHOS
.!)TTVIDaS. NARIZ E �ARGANTA
'fRATAMENTO E OPERAÇOES'
(nf:r.a-VermeUH> - Nebuijzaçio-

, Ultra-Som
('!'::,atamento de sinullitc .em

operação) ,

Anll'lo-l'etinusc()pia - R�celta dto
Ocnlos � Model'n6 "qUlpamento
de Oto-Rinolaringololl'la (ániclt

'no EBtndó) "

'

Horário das 9 às i! hora. e

dá. 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2676.

Reli. - Rua São Jor". lIO
Fc;né" %4 21.

DR. J(TLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20& �rmat... Redação e f.)ficlnaa, • rua Con
,Servi�J de gastro-eIlwrologia MUteiro M'sfra, n, 160 'rei: 1022
la Santa Casa do Rio de Jeneiro _ ex. Postal 139.
Prof. W. Berardiuelli). Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ex-interno do Hospital mate r- Gerente: DOMINGOS F. D.

"idade V. Amaral. AQUINO
DOENÇAS IN'tERNAS Repreaentant",.:.

r.oração, Estômago, intestino, Represeutl1çõe.. A. S. Lar••
fígado e vias bítíaeea, Rins. Ltda.

'
,

Consultório: Vitor M,eirele. 21 R\;3 Senador Dantas.•0 - &0
Das 16 às 18 horas.

•

andar.
Restdência: Rua Boeaiuva 10.· Tel.: 22-6924 _'_ Rio de Jllnell'Qf
Fone: 34[;8. Rua 15 de Novembro 2118 :,0

nrlar sala 512 - Sio Pvulo.
Assinaturaa anual •• Cr$ SOO,OO
Venda avulasa .... ,. Cr' .,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

.lícados, não aerão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.
INFOh."....�OES UTEIS

O Ieítr-r encontrarã, n�8ta co

luna, informações que nvcessita.
dià,.iament" e d, imediato.:

CIRURGIA GERAL ORNAIS T��efCi:le
,Doenças de Senhoral. - �rocto- O Batado •••••••••••• ". 1.0%2
logia - Eletricidade Medioea' A Gazeta ••• _. • . ••••• ••• 2.666
ConC'lltó,rio: Rua Vitor Mei·' Diário :te. Tp·tle .•••••••

'

8Jí79
relols n. 28 - 'feleIone:, 3307. Imprensa Oficial 1-.688
Consultas: Das 15 'It...l'a. ew HUSPITAn.;; Caridade:

diante.. .

"

(Provedor) 2.114
,(""Iden�l8: Fone, 3.422 '(Portaria) ' .. 2.086
kua: f:Humenau n. 71.

_ Nerêu Ramoil .• •••...••••• 1.8S}

DR. Hi:iIO'BERRETTA �!itaSeb��Úi�' "c'é���"d; 1.167

M É D I C O Saúde) " 1.153

Ortopedia e Traumútologla MaternidaJe Doutor Csr-

Ex-interno por 2 anos do Pavi- los Corrêa ••••••••• ;.. '.lZl

Ih- F d' S' d
Cn.*MADOS UJt-

ao ernan mo· Imonsen a GENTES,
Santa Cãsa ·de, São Paulo. d B' �•• l�Cor�o e ombetro�. . • • .,,_

(Serviço do Prof. Domingos De .. Serviço Luz (Raclama-
fine) - Estagiario do Centro.le ções).................. %.404

Ortopedia e Traumatologia e do Po!fc!a (Sala Co�i8s'rio .•
_
,2.03f,

Pronto Socorro d.o Hospital das Poliela (Gab. l'e.egado) •• 2.694
. .. _ COMPANUlAS DE

C!mJcas de Sao Paulo. , TRANSPORTES
(Serviço do Prof. Godoy Moreira) TAC ••••••••••••.•••••• !.700
- Médico do Hospital de Cari- �ruzeiro/ 40 Sul •••••••• 2.500

dade de Florianópolis. Pan�ir 1%.'11í26�
f.

• . Vafll( • •• •• • • • • •• •••• • • • u

De ormIdades congemtas e ad- Lóide Aéreo •••••••••••• %.402
qUiri?as - Paralisia Infantil -

Relll •...•••••• � • • . • •• •• • 1.17'7
OsteQmielite - Traumatismo - Scandinaval ••••••••..• 2.30('
Fraturas. BOTlI:IS
Consultas: Pela manhã no Hos. Lu'X • • • • • •• • •• ,........ !.021

pita! de' Caridade, das 15 às 17 e Magestic ••••••••..••••. , 2.276

30 horas no Consultório. Metropol .•••••••.••••••• 3.14!7

• .. .. ' La ,Porta •.•• , ••..•• '.... 1.32"
Consultol'lo: Rua '\ letor Mel- Cacique . • • • . ••• • • • •• • • • '.449

relles n. 26. Central •..••••••••••••••• 2.694
Residência: Av. Mauro Ramo)! Estrela •.•.••••••••.••••• J.I71
'- 166. - Tele. 2069. i ld�al '.. • 1.6&8

IIR. CLARNO G.
GALLETTI

•• ADVOGADO -

Rua 'Vitor Meireles, 60.
FONE:: '2.468

Florianópc.li8 -

o ESTADO

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

'IRV RGIA TREUMATOLOGIA
urtopedid

Cos sultõr-ío i João, Pinto, 18.
;:;'1[) 15 às 17 dràrlamente.
Menos aos Sábados
<tes: Bocaiuva 186.-
Ii'�ne: ,- 2.714. -

-- - --------

DR. NEWTON
D'A,'ILA

Sementas' ,

para
.

plantio
Tôdo o agricultor ou pl:\queno horticultor deve saber 'como é' feito a

esc.olha da semente para plantar. A semente tem, - 'antes de tudo, que ser

completa, perfeita, sem defeitàs, - limpa pura com os melhores condições
de germinação, como .tamb�m ,de valor germinativo bastante. alt'o. Sêm estas

ijxigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos 'seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso aeve',te,r o agricultor ou horticultor o maximo
cuida,do' na aquisição de semente para plantio. ,

.

G. A. Carvalho - Ven�de sempre as'melhóres selp.entes.
VAREJO - MERCADO - PORTA 'DO MEIO

Expresso florianopnis ttda.
VOSSA SENHORIA QUE JÁ, HABiTUOU A SERVIR-SE DA FROTA

"AMIGA DI:1 EXPRESSO FLORIAN·óP-OI.IS PARA O TRAN.SPORTE DE
VOSSAS CAltGAS E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO DE M
NEIRO, SÃO PAUL\O E GUI.UTIBA, INuIQUE TAMBÉM,ESTA EMPREZA
PARA O TRANSPOR,T-E DE' VOSSA,S 0ARGAS DE PôRTO ALEGRE, ONDE
DISPõE DE AGí:NCIA MONTADP PARA BEM VOS SERVIR:

'

ENDEREÇD: Rua C.:>menda.dor Azeveda, 64
Fóni: 2-37-33 (Atende Riomar)

-

5,5 HP gasolina 80< HP Diesel
11 HP" Si) HP "

,i 35 HP" 103 HP "

UI 50Hf" 132 lIP "

� a4 BPGRUP�S GERADORRS _ "P E N T A"
lYI Quaisquer tipos para entrega imediata _, Completos Com

U motores DIESEL "PENTA"" partida elétrica _ radiator -

1 filtros' _ tanque de óleo-e demais pertences: acoplados díre-
"damenté com flange elastica .á Alternador de voltagem -_

trifásicos, 220 Volts _ com excitador _ 4-' cabos. para

ligação e' quadro completo de c.ontrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarlnas prontos para entrar em funciona-
'-

mento. ,

UREVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO, DE
e.Impedír que a colonização

SAN T A C A T, A R I N A agrícola arraze com o _mato
MACHADO &. Cia. SIA Comércio e Agencias nativo deRsa espécie nas zo-

Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço telg: CIp R I M U $*
,

nas de seu "habitat". Sêbl'e

_
ex, 'Postal,,37 _. Fone 3362- FLORIANÓPOLIS , ass!."ntos, florestais, consul-

Sís@r#Jêi#tr#lr#lêêêêr'#J[#I@@r#]=r#lr#lr#JÉ te, '''Acôrdo Florestal".

'1\'JINISTIiRió-DA AGiiICÜLTURA ,.,.

D:�:���!l�:Fis��� 0,1,1 �r'll"ACORDO" COM ()l ESTADO DE : ., '
,

SAN�A CATARINA '
,

•AVlio '

'A Delegacia Florestal Regional,'" "A Soberana" P'raça 15 de novembro' - esquina
no sentido de cnibir, ao màximo pos* t'ua 'Felipe Scbmidt

livel, ás queimadas e dl:lrrubadas de mato, afim de impe-
dir os deGastros(',s efe�tos-' econômicos e ecológicos q�e

- .......---------------------
clcarretam tais práticas, torna público e chama a ate:c;ão '"p�,'I'._:.t", �'\$""CO"Jde todos os proprietários de terras e lavWldores em ge-

,

1'111, para a exigência do cumprimento do Código Flores-'

,tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) e:rq, todo o E�tado. l/ ,IIQUEIMADAS E DERRUBADAS 'DE lIATO *"
I

Nenh,um glfoprietário de terras ou lavradGr pad�rá
.,'/,.-

.

", 011_ TODO OlA
,vroceder que�mada ou 'derrubada de mato sem solicitar,

r "-
om antecedência, a ne�esBária licença 4a autoridade .

I " '�f ,nOs \I.4�C,J,OS,florestal'cotrtpetente, conformá dispõe' o Código Flores- ,

t-
. ,

.

'",D��l'�·"R-".�""""- ;;;-� .'.iI' �S:- "S)� I

tal' em seus.. ítftigos 22 e 23, resp�ctivamentel estando os �,.
_

_ �_
'

nfratQl'es sujeitos a penalidades.
':-:,� REFLORESTAMENTO-

..

-<Est� Repartiçã'o, pela rêde de viveiros .florestais, em
• 'li

,

�
"

_,

Icooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e '" ' �
lemintes de espé!:ies florestais e de ornamentação, para
'ornecimentQ aos agricultores em'geral, interessa�os no

eflorestamento 'de suas' terras, além de prestá} toda

Jrientação técnica necessária. 'Lembra, ainda. a 'possibi.
idade da obtenção de empréstimos para reÍíorestamento

":t:E:H:r:��:�e::::::�:::I:;:E�:::'�� Iriza·ção dé licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou'
diretamente I!, esta lÚpartição, situada à rua Sailtoli'

,
Duminit nQ• 6 em Florianópolis.

Telefone: .2.470 - Caixa Postal, 895.·
Endereço telegráfico: ' Agr.isilva - Florianópolis.

�. C.

/'

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAR�O DE S.·CATARINA

-_

.

VENDE-SE
Uma' casa .de "moradia,

construída de alvenaria com

bôa agua, luz eletrica, inu
meras arvôres frutíferas,
bom cafezal em franca pro

dução, situada em Panta- -

nal, 'lado da Trindade, além
do Clube Trindadense mais
ou menos 100 metros. Fren
te para o local onde será
construida a futura cida
de Universitária. ótimo -em

prego de capital. Ver e tra-
"tar no local com Da Beatriz

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

Motor ideal .para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendído para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega Imediata, nos seguintes capacidades:

'

(direita e esquerda)' Campanha de Educação
Florestal

" "

" "

A ímbúia em estado na

tivo, explorada em Santa

Ca tarína, 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 patri-
monial de imbuiais e 'corte
controlado com garantia de

regeneração natural. Torna

se índlspensaval preservar J -

que aín da resta 'de imbúía

)'ilial "A Soberana" Dtstr(tu d� �streit9 - Canto

DR. OITO .FRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão Nn�'es Pirés 21.

�

Esqu. Rua Hoepke é R. Cons. Mafra

O que define uma roupa bem feita é um comple
xo-grande de fatores. ,A escolha dos tecidos, o pa
drão, o 'coJ:te e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bell! feita Imperial Extra.

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

Viagem' com 'segariloça
e rapidez' "

sO KOS OONFGftTAVEIS MlCRO-ONIBUS .0
--

IIPI. {(SOL-BRIS'RlllO»,
IFlorlanópo�. - Ita1a� i�o�vm.e - Ouritiba

AgeAncia-�' aàiíOeotlol'(,"relqulna da
• Rua Ten6nteJlSUYeira ,

,

ATENÇÃO.'
Aceitamos encomend�s de (P�ACAS ESMALTADAS

am côres, par;,!. diversos fins.
End; DENTAL SANTA APOLONIA

F'lol'lanópolis - Santa Catarina
Rua: Tiradentes, 20

c OMS Ã B A>O'·

·:\7i-rg�em ESlJecialida:de,
da (ia. WEJIEllNDUSTRIAL � Joinville- (marca reg�strad�)'

economiza-se tempo e dinheiro

l A 'l A·.N D O

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlofÍanópólis, Quinta2fei-ra:;

..

Qual foi a primeira firma em Ploríacôpolís a

.

con

ceder ao povo as vantagens e .racítídades 'do crediário?

-iI

Qual foi a primeira. firma que introduziu. em nossa

Capital o comércio de modas, confecções e peies?
,

' .

j

(

-

/.

Qual foi a primeira firma a instalar aqui um esta

belecimento de mobiliários, tapeçarias e utilidades do

mésticas, em condições de permitir a pronta montagem
de um lar confortável?

Qual a firma que vai apresentar no dia 1° próximo
o mais formidável estoque em artigos de Inverno .para
senhoras, homens e crianças?

..

OUB •
•

Tailleurs de pura lã, desde
Capas de gabardine, desde
Casacos 2/4 elegantes, a

Camisolas bordadas a .

Pijamas de pelúcia a _. ..

Sombrinhas, finas de, sêda a .

Calças, homem, pura lã .

800 cruzeiros .

995 cruzeiros
510 cruzeiros
80 cruzeiros

345 cruzeiros
183 cruzeiros
,260 cruzeiros

Casacos de pele, desde .

Ternos de pura lã, desde .

Combinações de [ersey a .

Boas camisolas de opala a ;

Casaquinhos de malhas
,-

a ;

Calças de meia a" : .

Capas colegiais a .

venderá (excepc·iortalmente durante o mês de Abril por preços super-sensaclonaís, comovêstes :

uma grandiosa variedade de malhas, manteaux, tailleurs, saias, estolas, sobretudos, capas. e artigos.p.ara crianças?
Milhares e milhares de outros artigos para senhoras, homens e crianças por prêços

.

que são um .desafio à in

fIação! 11-

..

!

de
•

,_ .� r -- Ímp'o;tante: 'A�abam de chegar as ultimas novlc.íadé�' de fi.n,i&símos ternos, -paletôs esporte 'e sobretudos
', in';v:e�no, da 'Ducal, Wollens e outros confeccionistas "do país

\ jlara o

"

-Cabe ao Senhor Prep��ar
o Futuro de Seu Fílho

,

o [óvem 1"ern,,11UO Rilla, de São José, após cursar o

Curso E;speciaÜzà<lc; "Lauro Muller", 110 ano passado, I
obteve o 3.0 lugar �:) concurso para a Escola Prepara- \
tória. de Cadetes. ::;6 isto vale como' credencial da per-.

feição c�m qua o '_ur�oA é Ii1inist�ado, so� .� orientação I'de um c.orpo docente idôneo, "prático e efíciente. .

.

Esta é a sua oportunidade para ingressar na carrei- :

ra das armas. Se lirm de 15 a 19 anos, prepare-se no'
Curso acima para 'ler em breve oficial da Marinha,
Exército ou Aeroná:..tica. -'"

As mafríéulas já estão abertas, e as aulas 'principia
, tão a 2 de abril. Informações à rua Saldanha .Marínlio
.

n. H-A. diríament., dás 17.00 às 18.00 horas, e aos sá
ex. postal 2,53, Florianópolis.
Cx. j)ostal 153, F' c-lanôpolts.

-

'CURSO ESPEI.. IALIZADO "LAURO MULLER".

Mensalidade acessí el - Máximo Aproveitamento
- Leciona por {!orreai-(,ndência.

Agradeci'meto -

.. Walter Dornbusch, filhos, nora, genros, netos, e

bisnetos, consternados com a: morte de sua estimada es

possa, mãe, sogra avó e bisavó FREDERICA DORNBUS·
CH 'agradecem a todos que' compareceram ouse fiseram

representar ao sepultamento, e aos que enviaram flõres
e pezames.

t
.

Outrossim -agradecem ao sr. Pastor FLOS pelas pa
lavras de consôlo proferidas em casa e no cemite-rio.

Aig,l'Iadecemos também ao dr. Eros Merlin pela pres

tesa e 'soUciJtude dispensadas a extinta.

PARTICIPAÇÃO
MANOEL SILVA COíl:LHO

--------------�-------------,�------------

V'ENDE�SE
Vende-se duas casas à rua José Boiteux nO 1 e.2.
Preço de:- ,qca'sião. Facilita-se pagamento. Tratar na

Casa "A MUNDIAL". Rua Felipe Scnmidt ou Nerêu Ra-
mos 61.

' �'. , I

-�z 3
----

VENDEDOR·PRACiSTA - COLOCAÇÃO.I�_EDIAT-A
Importante organização local necessita d

.-.

um. É
imprescindível· ter bôa letra, apresentação e etarimba
1:>ara . eve�tuais viagens. O'tima oportunidade para ele

�ent? a�lvo. Carta.,. d� proprío punho som pretenções e

referências para a Caixa deste Jornal Guarda-se sigilo.
I

' ,

Sotiens a .................. ) ....

e ainda
15,00 cruzeiros

2.910 cruzeiros
850 cruzeíros
79 cruzeiros

110 cruzeiros
175 cruzeiros
11 cruzeiros

250 cruzeiros

A

l
REP, NO PARANÁ UTA, CATARINA-
Enio Rosas & Cla. Ltda. r
Proç') Borõo do Gereunc, 67
""oixa Postal 320 • Tel. 208 ;

'onfa Grossa - Paraná •

ALUGA-SE
Casa pequena. Tratar na

rua Felipe Schmidt, na 162
das 16 às 18 horas.

'

o ESTADO'

os'1tf�
PASTILf.:IAS

VALDA
ANTISSÉPTlCÂS,
CALM�NTES

.

E 8ALSAMlCAS

DILMA SIQU:IRA 'C'O'6LIlO
O mais antigo diário de

..... Santa Catarina.
participam aos parentes e pessôas amigas o nasci- Leia e Assine

. mento de sua filha 'SôNIA REGINA C011:LHO, ocorrido
"

día Bü de março na Maternidade Carlos Corrêa.
Florianópolis, 30-3-57.

/

Granja Líberdode
A AVICULTURA 11: FÁCIL E LUCRATIVA

NÃO PERCA '.i'EMPO.
PARA A PRó:XIMA TEMPORADA AviCULA, FA

ÇA S.EU PEDIDO POR CHEQUE, VA.l:.E ou ORDE� DE
PAGAMENTO.

PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00. '

FRANCAS E OVOS.
RAÇA - NE\\ HANSPHIRE e RHODS - "VER

NIS
VACINADAS ((INTRA A NEW CASTLE
RUA 24 DE iHP 10 111 ou G. A. CARVALHO

Aviso
A Diretoria encarregada dos festejos de N. Sra. dos

Navegantes em Itaguaçu, avisa que a rifa do relogio
despertador tipo' viagem que correu ontem 26,- foi pre
miado o numero 303 para a srta. Léa Norma Mül.ler ré
sidente na Praia do Meio em Coqueiros.

Otacilio Macêdo Enedino Cesarino da Rosa
e e

Senhora I"
Senhora

"}I.ii�'��ii<--,·4"C';-', "

participam aos parentes e pessôas de suas relações
o contrato de casamento de sues fi:lhos, Túlio e Elisabeth.

._
Túlio e Elisabeth

Confirmam
Rio do Sul, 23-3-57 (

.
Fpôlís., 23-3-57.

. O babito não faz o monge, mas o custume no

tecido certo e corte perfeito define ó cidádáo práti
co e elegante. ._

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

O Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es
tas ótimas roupas.

�iJ·d'�':�l ,:---;,.,
-------------�--

Reaberto-
A firma IRMÃOS BITTENCOURT - Indústria. e

Comercio comunica que adquiriu e reabriu o antigo
DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONS
:rR_QçÃO --: ...J)A:MIÀNI -,- Agora V. S.- não tem necessí
dade de ir tão longe para comprar MADEIRAS - TE
LHAS - TIJOLOS - AREIA - CAL - etc. pois é ali
na Rita, Maria Cais Frederico Rola. SjN _;_ Fone 3802.

')
---'--_---

VE N DE-SEI
Vende-se uma casa, sita à, rua Dom Jaime Câmara

nO 19.
Tratar com o sr. Enio Selva Gentil no "Banco Inco",

PEÇ�S PARA AUTOMÓVEIS
Grande organização importadora especializada no

ramo procura vendedores capaeíjados néste genero.
-Favor escrever para Caixa Postal. 2496 - Rio de Janei»o
'D. F.

-
.

. Ceras de· Caroauba
Cêras de carnauba-: arenosa, gordurosa - Cêras de

Curícurí Manteiga de cacau - Oleo de Côco de babassu
- Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca "DELI..

CAD?" - Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para
colheita, transportes e exportação - Telas de Aniagem.

Façam consultas de preços sem cOIDpromisso.
Aceitamos representações, consignações e ordem de ven
das de mercadorias, prmcipalmenta de cereais em ge
mI.

.

NORTESUL - Sociedade de Representações Ltda.
Rua João Bricola, 46 - .3.0 s-32� - Cx. Postal 472
End. Telegrafi.co - SULENORTE - São Paulo

.

.

Missa de 60. Mês
Vva. Maria Botelho, filha, genro e neto, convidam

aos parentes e pessôas amigas, para assistirem a Missa.
de 6° mês, -que mandarão celebrar, por alma de seu ines
quecível espôso, pai sôgro e avô, TURIBIO BOTELHO,
no dia' 4 de abril (quinta-feira) na Catedral Metropoli
tana, as 6,30 horas.

.

Atenção
SE VOCE FOR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO

DE RENDA, NÃO ESPERE PELOS ULTIMOS DIAS
PARA APRESENTAR SUA DECLARAÇÃO DE REN
. DIMENTOS, TUMULTUANDO OS SERVIÇOS E DI
FICTJLTANDO A QUE VOCE PROPRIO SE,JA MELHOR

.

ATENDIDO PELO FISCO FEDERAL.
BEJA PESSOA JURIDICA OU FISICA, APROVEI.

TE AGORA PARA SALDAR SUA OBRIGAÇÃO PARA
COM O IMPOSTO DE RENDA

EMBORA O PRA'ZO PÀRA A APRESENTAÇÃO
DAS DECLARAÇÕES TERMINE'NO DIA 30 DE ABRIL
VOCE DEVE SER PRECAVIDO, APROVEITANDO EM
SEU FROPRIO BENEFICIO, UM 'DIA DESTA. SÉMA-
NA PARA ATENDER A EXIGENCIA LEGAL DO FIS-
CO FEDERAL. .

EXPEDIENTE NA D.R.I.R.: 12 as 18 horas
do: 9 as l� hs.).

.
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I ' ' .'. !

IJoão VieIra & Cià:-ltd-a.
EDITAL I

Conccrrência pública para construção

"e concessão privilegiada de exploração
,.da Estação Rodoviária do Município
Florianópolis, durante trinta anos.

O Prefeito Munic-ipal de' Elortanópolls, faz público,
a quem interessar possa, que se acha aberta, pelo prazo
de 90 (n-oventa) dias, a partir desta data, a concorrência
pública para a construção e concessão privilegiada de
exploração 'da Estação Rodoviária nêste Município, nos

têrmos das Leis Municipais nrs. 194 de 4 de janeiro'
de 1054, e 246 de 15 de novembro de 1955, conforme as

especificações abaixo: '

EXIG.l!lNCIAS:

CASA ESPECIALIZ1'I..DA
EM MOTORES,

/ FREIOS E MOLAS

RUA SANTOS SARAIVA, 250

C. P. N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:
END. TELEGR.: "VIEIRA", INTERNACIONAL _ FORO

ESTREITO � FLORIANóPOLISCHEVROLET DODGE
SANTA CATARINA',

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS "PISTÕES, MAHLE"

I, -

IPISTOES
:
I
I
i
�•••!- �............................... ,

QUALQUERPARA, -TIPO DEI _ Os requerimentos de inscrição das propostas
serão recebidos pelo Gabinete do Prf'eito, até as 16 (de
zesseis) horas do dia 20 de junho próximo vindouro. As
propostas, devidamente seladas e assinadas, juntamente
com a documentação legal, deverão ser entregues em
sobrecartas. fechadas, rubricadas pelos concorrentes ou

seus representantes legais mencionando externamente a
,

concorrência a que se referem,
II _ Às propostas deverão ser anexados, no mínimo,

os seguintes documentos <,que deverão:
,

a) Provar idoneidade moral, técnica e finan
ceira do concorrente;

b) Provar que jamais o participante deixou
de cumprir contrato em vigor celebrado' com
o Município;

c) Provar quitação plena com as Fazendas Mu
nicipal, Estadual e Federal;

d) Provar q ue está devidamente, registrado na .. Adaptam-se para TRE-
Junta Comercial do Estado, com preferência Um chaveiro com capa imitação- á crocodilo, con- MOÇO BRANCO DOCE
no' ramo' a que se refere. esta concorrência, tRendOA<li�ersas chav.es npo trajepto p�açaOl1� �e NORvemVb�o; A planta de inverno com

",:"c"i!?j;J· :",� E' I d dbem como não estar impedido de comerciar; .
ua rciprestes Paiva, raça' ereira- rverra, ua IS- multiplas utilidades nica o' nos casos de fraqueza,

) P . . conde de Ouro Prêto, Almirante Alvim, Rua Victor Kon- palidei, magreza e fastio, porque em
e rovar a constituição legal, tratando-se de sua tórm!.lla entram substâncias tais

pessôa juridica : der, Rua Demétrio Ribeiro e Rua Frei Caneca. fi'- ' Para esta e outras se- como Vanadato de sódio, Llcitina, Gli-
f) Provar, ainda, em se tratando de estrangeí- Pede-se obséquio quem çncontcu entregar, nésta Re- mentes _ Consulte CON- cerotostatos, pepsina, noz de cola, etc ...

. de ação pronta 'e efical nos casos de
1'0, o-cumprimento do art. 2.0 do Decreto-La! CEIÇÃO DA B A R R A fraqueza e neurastenias. Vanadiol é

federal n? 431" de 18 de março de 1938,'
� --------------...:.------- Ltda. Eng. Agron. resp. Indicado para homens-mulheres. crían-

)pdM Uf R Lib ças, sendo sua tórmula conhecida pelos
g .rovar o cumprimento da Lei Federal dos Desde a escolha dos tecídos padrãe corte 'e' aca _

r. ax' er:.::._, "_�__""�-",!>-"-_.),-..".-;�a..,,fl�\i;,m� �,�.,.j.lc,E:Il�iàdo pela
-2/3 (dois terços);

.'

Badar!Í_�� 5.0 ::::. Tel. Saude Pública.
-

---

bamento perfeíte tudo é motivo do maximo cuidado �...
�

h) Informações sôbre o capital a ser empre- I .

I' t
.

I f'
-

_ _.I.lf.IC'�_","l-9121 _ C.P. 2.766 _

g.ado "

_

pe os expecta IS as ,responsavels pe a con ec ali ti'
-

Ini
.

I E S' sim é�� , End. 'I'el, Conbarra
i) Provar ter feito depósito, na Tesouraria da

roupas Imperla xrra, o as�,..... ei obte,r uma
' "

S. 'Paulo
Prefeitura Municipal, da quantia de •. ,...

roupa pe,r�eit� ,e _ q�-r�f\i;_�m., , '

'

Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) em �e"o Cr��o Magaz[ne Hoepcke, podem ser

-junur 'ea!lqt)� 'epfA!P np BO[nm no o.noqujp
. ��om exclusividade nesta' cidade estas ata-

cipal, para garantia da assinatur�/�\';�"'"
� "Íiladas roupas.· ,:jÍ- .:" r7: 1�,::�rl,•••11l

trato, Se vencedor. .....,,�� ... ,,.u eon- I

III _ Todos os documentQ:;!J!""--': :-. • �••••••••••••••.,.f
posta, deverão estar co��· que lllstr�ll'em a pro-

IV ___: Às �____..." �ir3 rírmas reconhecidas. renos de sua propriedade, situados, .no antig-o Cemitério'
- J;1l. �líPóp'_Ostas, que- deverão ser- escritas a má- Municipal nas proximidad,es da Ponte'Herêílto Luz e de

quina, sem rasuras nem entrelinhas, conterão Pêlo me- .acôrdo com o Plan� Diretor da Cidade,
nos, o seguinte: '. VI _ Nos primeiro.s 15 (quinze) anos, ficará o con-

' ;.-+ _,..M••••••"'"

,

a) Pl'anta da Estacão Rodo.viária, com todos os
r cessionário isento de, qualquer impôstá muriicipal, salvo '. _ A floresta significa:

'" fonte intlust�jal; solo fer-
f. pormenores exigidos pela técnica da cons- as taxas' remuneratórias.

til i terreno valorizado; pro-"

..trllção,· que deverá conter no mínimo o se VII _ Não estão illcluida's" na isenção do nO VI, -

d
' ..

d fA, • ','
-

- f t d teçao e mananCIaIS, e e-
gumte': as sub-locaçoes que forem e e ua as..

,t
-

.
_

'. , A
., . -

, d t d ",a con ra a erosao, garan
1) gUlC�eS para venda�.�e passa;gens pará yI�1 - o c�!)'ces�lOndal'lEo tser�o Rasdseg�:�. oSd o os

I tiá de abastecimento dõ,ma-
cada emprêsa isolaaamente .

, os dIreItos de exp�oraçao ,a s açao o OVlaHa, uran-
t

.

I I h
• .

, ," _ ena en oso necessal'lO
2) Salas de espera, 3 (três) no mínimo' te o :empo da concessao.'"

f t' oml'a 'a'
. .'_' . ao con or o, a econ e

3) SerVIços de encome;nda; ;' . '

• �obrevivência do Homem.
4) Sala para depósito de bagagens; JULGAMEN'l'O: ••j. M .., �....
5) Sala para depósito de carga; IX _ A abertura das ptopostas, a ap.reciação dos L E I A'

6) Restaurante; documentos e a �nálise de ambas, serão feitas por uma AS S I N E

7) Bar e confeitaria; _ comissão, previam�nte nomeada .pelo ExeC'otivo Munid- A: � :vCJ l:G U E
8) Café; I paI, no dia e hora que se findar o prazo dêste'Edital, no. E M O ESTA�O
9) Serviços .de auto-falantes; Gabinete do Prefeito Municipal. o.s interessados pode-
10) Pôsto de abastecimento de veículos; rão assistir a .abertura das propostas e rubricas das
11) Plataforma ou ,ma,rquise para o embar- mesmas.

que de passageiros;' ]c .;__ Na análise das propostas, verificar-se-á:
12) Plataforma ou' marquise para o desem- ã) O cumprimento de todas as exigências dêste

, '-

barqUe dos passageiros; Edital;
13) Oficina para pequenos reparos; , b) Vantagens apresen�das ao Município;
14) 'Ao concessionário é facultado ainda, c) O prazo de concessão.;

'instaÍar um hotel nos pavimentos su- d) Quadro das tarifas a serem cobradas, plano
periores. das instalações e explorações dos serviços.

b) Apresentação do quadro das tarifas e loca- XI _ Será considerada vencedora, a proposta que,

çõés a- 'serem cobradas e, dos respectivos 'no julgamento final, apresentar 'melhores condições ge

cálculos; rais, podendo a Comissão rejeitar as proposta.s, no todo

cJ ,Apresentação dos planos das inst�lações e ou em parte, ou sugerir a anulação -da concorrência, s�

-'explora-çãb .do serviço; as mesmas não atenderem aos .reclamos da administra-

d)' Tempo de concessão que será de 30 (trinta) ção e da coletividade, não cabendo aos concorrentes

,'�no13, findo'a�'qual, o imóvel construido pas- qualquer indenização.,
'

.

,sa,rá pa-ra o ,.pathmônio municipal, 'sendo,as- \ XII. - Será posto novamente, o serviço em concor-
. Jl�urado ao· con.cessionár-io, o' direito de rência, se ná primeira não se apresentar .licitante ou se

apiesentár-Jlroposta) de Flrrendamento, an- as propostas IUpresentadas não forem julgadas conve-
_.

tes .dé :'termi:nlll ',a éoncessão, que será sub- nientes, ao interêsse público. .

metida' à a�l'et:iação do. Leg:islativo Muni-
' XIII - Findo o julgamento, a Comissão emitirá se.u

,. ci'pal; , ;--., parecer escrito- e o submeterá à apreciação do Prefeito.,
, e) Ta.xa porc,ent.u-al destinada à Prefeitura Mu- XIV _ O Chefe do Executivo Municipal aprovará,

Inicipal por passagem ,vendida' ou não o parecer da Comissão, nós têrmos da lei.

f) Re'sl!on:sabilidade pela limpez� e boa con- XV _ Será rejeitada, liminarmente, a proposta que
.servação' da 'Estação Rodoviária; não satisfizer a quaisquer das exigências dêste Edital.

'g) ·CompromÍl,sQ de aceitar cominações eleva-
'

ASSINATURA DO CONTRATO:
das, pelas infraç.ões dos dispositivos contra- XVI _ o concessionário deverá assinar o contrato

tualis e legài�, inclusive multa dIária; dentro' em 20 (vInte) dias após a notificação oficial.

h) Anuência na. pereJa do' depósito de que trata XVII _--O concessionário s'u-jeitar-se-á a toda.s as

á letra f do item':II, no ,caso de não assinar, cláusulas do contrato de concessão, que for celebrado na
,

, '
. pOl�1;.Çecúsa oú omissão na data marcada, o fórma dêste Edital e d,.as leis em vigor, '.

,." ''''':'.Cfbrttra}o;: I ... :. .'
. XVIII _ O concessionário, aI') assinar o contrato,

i)
.

Gó�p�·onii.sl>o �d� caucionar, no ato da assina- fará prova de depósito, nos cofres municipais, do' valôr
"

.

tut'aAo' cÓl'\tráto, a quantia de da càução de garantia do cumprimentd do contrato de

Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), que trata a letra i do item IV dêste Edital.
-

,�m títulos da dívida" pública municipal ou '." INFORMAÇõES:
,

'

'dinhl;dro; XIX _:_ O Gabinete do Prefeito atenderá os interes:'
j)- Compromisso d� sujeitar-se a toda a legis- sados, nns dias úteis, .das·tO às 12 horas, prestando as in

Jação etir vigor referente à matéria, notada- formações QU esclarecimentos necessários.,
'

Iment,e, 'qúânti> aos arts. 1727 a 1748, da "E, papa que ninguém alegue ignorância, mandei_
Lei 246- de 15 d� nov.embro de 1955, Lei datilografar o presente Jm. �ária's vias, as quais vão por

J. �
nO 194 de' 4 de janeiro de 1954 e Código Nao: mim assinadas, .s·endo, uma delas afixada na entrada des-

t;iu.na.l ·de Ti'ânsito; ta Prefeitura, outra publicada ,no Diário Oficial do Es-
..k) Compromisso de iniciar a construção da Es- tado e; as ,seguinte'S' na Imprensa desta Capital" de Por-

,

taç'ão Rodoviária
..dentro de 6 (seis) Jl1eses, a to Alegre., de Curitiba, de,Sã,o Paulo e do Distrito

Fede-,. �

contar dR data da assinatura do':-conhato e ral.
'

terminá-la em 24' (vint� e q�atro) meses. ,._ Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 29' de -\' ,

VANTAGENS: março de 1957.

D·ESCONTOS ESPECIAIS' PARA

Perde,u-se

MOTORES

REVENDED'ORES

CULTIVADORES DO

TR'EMOÇO!
Adaptam-se para TRE-

...._-.-••!!'••-.-.-••••.-.-.
•.- .

ALCiDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Postal 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARIMA

(

, Vende-se um afreguesa
do armazém de secos e mo

lhados, .situado à, rua Ani
ta Garibaldi, 48. Facilita-se

pag�mento. Tratar no mes

mo local, com o proprieta-
-

I 'v,ario.

CLUB,E DOZE DE AGÔSTO
RESOLUÇÃO 4/57

.
O Conselho da Diretoria. reunido em

siderando o pedido de muitos associados,
,

RE_80LVE
10 Fica rescindido o contrato qUe dá exclusividade

para fotografias nas festividades do Clube ao

Sr. Allan Torres.
20 A exclusívídade é concedida a três fotografos

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

Clube, escolhidas pela Diretoria, três fotogra-'
fias.

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

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

mar parte na festividade.
Vieira da Rosa

18/3/57, con-

4.. " � �,.�TT._� � � � � � � � � � � �� • • • � • 't

·t·Corso de Preparacáo à 1.8.1.:::
�t" (ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS) �:.
�t"- Orientado e Ministrado por Oficiais do Exêr- .::
.,... cito

' ..

�. .. .

�t"_ Abertura: 15 de' Abr-il de 1.957 :
�t"- Local de funcionamento: 'Colégio Catarinense �t"·
.,.... :_ Inscrições: Na Livraria "43", com o Sr; Al�i- �t"
..... . des Stuart (onde se obterão maio- "I�t'".!� res detalhes) ���
............................*. ..
.....TT. � � � � � � � � � � � � � � � � �,

'MAGROS, E FRACOS
I

.

I

PARTICIPAÇÃO
José Marta FerreiraCursíno Ignacío da Silva

e

Olinda Agu\'lr Silva
-s, particíparri aos parentes e pessôas de suas rela

�ões: o contrato de casamento d'e' seus filhos Alda Silva
.! AIDérico Ferreira. '

,

AIda e Américo

,Fpolis.,
Noivos

Rio de Janeiro, 14-3-5714-3-57

.AGENTES REEMBOLSO
Casa de Casemiras oferece oportunidades a elemen

tos ativos para trabalhar como vendendores pelo reem

b6iso e,m qualquer praça do país. Fornéce-se mostruario
e paga-se boa comissão. Cartas para _ ,TECIDOS PRI
'MOR/- Praça da Sé, 184 São Paulo.

NeQocio" de ocasi�Q
Venpe-se, por motivo de mudança, a fazenda

"ÁGUAS CLARAS", situada no mUlllClplO de Tijucas"
tendo boas 'águãS para tocar serrarias, com madeira de
lei e de qualidade; terras para plantações, _uma estufa'
pará fumo, maIs de 200.000 (duzentos mB)' palmitos e

ferrageps de uma sanaria.
A fazenda tem saida com a estrada de Major e No�

va Tl.'ento.
Facilita-se o "pagamento. Mais informações em No
Trento, Hotel Facchiui.

, i

V _ O 'Município concederá, gratliita'mente, a área
necessária à construção da Estação Rodoviária, em ter-

OSMAR CUNHA
.

PREFEITO MUNICIPAL

o TRIANGULO fELIZ

., (

�G_ORA_vAI'DEstANÇAR_GRA'AS

DE FÉRIAS

JAe
. 'OPORTU�OA1)E lNEOiTKNO BRASI�

, �'II" .

......
- .

••
"'!"

•

�

TRANP'QRTES AEiE.OS CA'TA�lNgNSE S/A

'.
,'----

_,-_::...,
,"
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A"C'�!l�aJ,ITa.Ç..ã9 '8.1Jl�ric.�a f'Jie.rcer. ��e! s estLmu- Conferência -Int_e.rameric�, A Declaração Americana tentar como progra"ma rea- membros da Organização,

os dos dtr.e.��o§ ����Il:.ci.aJ�s do .�li\t a p� . ali:f..a:d� dos. �'�-" na de ��$otá. dos Direitos e Deveres do lizável na prática. Por (OS alicerces da própria

princípios fundamentais do h�m��, qR!!la_ �s �,!�-nJj�s, . �1l\to� que, c(;m�tituem- um!, f O .,�i,r�ito à instrução é .Homem - disse-o. o. Dr. -acrescenta o "Dr. Mora - eatrutu.ra do sistema inte-
oferecidas pelo rê�ime in- sociedade solidária, em· concebido da seguinte for- José A. Mora,. Secretãrío os direitos e obrigações do ramer ieano" em sua gradual

te�o dós E�tado�:'-·�;tabe,.1 ;bu�cá do bem geral. Daí' o ma: 1. O ensino pdinário Geral da Organização dos homem americano, consigo evolução para o desenvol

Ieee
-

o siste�a inicial 'de, :,h�av:e,r·a-I?�(�.r.�·ç�? 4..�eri- será obrigatório e, quando
\ nados na Declaração' <te vimento do b�m-estar dos

proteção, pelos Estados :çapa d� DArei}os e D"ever�s ministrado pelo Bstado, Est_ftdQS Americanos - e a Bogotá, constituem o ele. povos e nações dêste Hemis•.

Am,ericap.o� considerado (19 RQVW.nl consagrado pre- . gratuito; 2. O acesso aos .expressão dos princípios "lento básico' da Carta da fério, em todos os campos

adequad'o nas atuais' cir- ceitos universais, como S�?, estudos supertores será re- fundamen.!ais da 'moral uni_j OEA, por serem convicções da ati vidade humana.

cunstânci�s socíaís e jurí- ,a, lib.c;ltp.f�?e_.._de il!vestiga- conhecido a todos; sem dís- versaI que 'se tem de sus., �I)muns a todos os, Estados

dicas,/ ma:\t grado não dei- São de�W.ião e de expre,s- tínção de raça, nacíonalí- -

:::�7",�: c:;:����: :E�;d::':L!: !:�.:: ;d:�;�9 ;::�. credo "IO SenadO .

da Y!lz f!l�ts o; si�j;�ma no f.Ri"��' P�?t���i- "(i�. h?�r�, A legislação social, do I ' '.."
••:.

.
c a m p o Intemacíonal, à da renut"ção e da vida .outro lado, há-de, em ·seu (C t d 2 ) C' S

•

.; • ,,_., ,
... ., '. J...

•

on. a :a ,I 'ompanhía. iderúrgica Na- e proclamado do eminente
medida que se

.

forem tor- particular e fa�liar
_

da :�e.§�u-volyirneJlto, seguir os cíal da Sociedade sera de cíonal, Senador baiano.

nando mais propícias ás .pessoa ; � proteção da m�- seguintes postulados: 1. To- Cr$ 43.0.000.000,.00 (qua-»
'

Dis o § 3.°: O SR. JURACY MAGA.

coadíções, :mate" cÕn.sideran- :ternidade e da Infância ; e o d�s os entes humanos, sem trocento� e trinta milhões I "§ . 3.° A sociedade po- LHÃES - .Agradeço a ge�

'do: in�Q�pºr�dO c�WP' par- ,.�,·i.),_,;>.ieitP.��q.-;��_t;rn...."i��-"cid,-_ distin�ão de raça, nacíona-
de Cr!lZ�I.ros),

_ SUb-di�i�of . �e�á ser acion�ista mino. nerosidade do nobre colega,
,

"
•

. �.. .iI - .- �ru! .. m"4>- ' , . em. 430.00 açoes ordinâ- rttãría de empresas destí- Senador Gomes de Oliveira
te fundamental qa "Decla- dão de estab�J).-eex sua re- Iídade, credo ou congiç�o rias, nominativas, de Cr$ nadas à fabricação de ,;que com muita digrrídade
ração Americana dos Direi- sidêncía no E�t.ado de que social, têm o direito de al- 1.000,00 (um mi-l cruzei- material elétrico, lnclusí, presidiu os 'trabalhos desta
LOS e D'e��res d� HOIJle�", é �atural,"dé PQd�!'. transí- cançar bellJ--e_sta:r material ros), no qual a União sub- ve produção de matérias Casa em hora dificil para a

converteu-se na fôrça.d�re. tar�ljvre��te
_'

pór �� e e desenvolvimento esph-i- screverá, no minimo, 51% pr-imas necessárias a essa Nação,

triz do Pan-Americanismo, ...I n-- band 'lo a ão t 1 bi t d
ou 219.300 (duzentos � indústria, com aprovação O Sr.. Francisco GaIlotti

� .Ós , s- : •• , ,!., .�q.a 1\n1f.�!l�:.. .

n
_

.' ua..' em u� am ien e e dezenov., mil e trezentos) do Presidente da Repüblí- - Receba o nobre orador os
ricas e da Semana Pan-F o qual, desde sua origem, J(Ü� P9! su� �i.��e e .esp�n- líbezdade, d·��i�a-c:Ie, iguaJ- ações devendo a subscri- ca, ouvido o Conselho Na- agradecimentos de todo o

Americana. i� -.! foi orientàd-o no s'êntfdo�dê tânea vontade. dade de oportu�id_�de e se- ção das restantes ser r.ea- cionaI de Aguas e Energia Estado de Santa Cata�ina.
Cônscias de 9.ue os.: velar pelo patrimônio espi" Os vinte e um Estados gurança ec�mômica;.2. O alizada conforme estabe- Elétrica". O Sr. JURACY MAGA_

ritual do hom�nt am�J:iç_allJ" �ericanos, ao âub"cré� .trabalho é um direito e um'
Ieee o Art. 3.0". O projeto, portanto, fa- LHÃES -:- Desejo .receber

e de promover o dêsenvol. d I
�

d' 1
- • ,;Reconheço, Sr; Presiden-' cultará elementos para que não apenas os agradêcimen-

rem a· ec ar�Ga.CJ q!l�_ prQ�
.

e:y�r;ª-ºcla ; nao sera co�- 'te, que entre irmãos não a sistemática que no momen tos de Santa Catarina, mas
vimento m�-t�J'ial dps P?' �ulga os. dir�itos. dQ hotp�w- siqe_rarlo at�igo de cpmér- h�verá brigas. As .três enti- to se prejudica, seja afinal principalmente, os de V:

/ co internacionai, não' se vos, com o propósito expH� a'Ínér1c'anO:'";PQi�m o 'dir��� cio; e�l,� qu� _s� respeite a dades que se re,uniram para restabelecida. Ex.a - um dos mais perver..

limítáram as repúblicas cito de 'levar à pes�oa'hu t� ;�' v�tQ e �';articip�'çãQ li_��r.d�'.!e d�_l!.s�oci�ção e a
a realização do projeto, são

.

Dadas essas explicações sos' antagonistas que tenho

americanas a tão somente mana, se�' -di�ti��ãO' de no govêrn'o:. ""TÔda'-p�ss�ã dignidade do trabalhador,
o Govêrno de Santa CI!-tari. ao Plenário, apenas para; nesta Casa.

,..,'. . na, a União e a Companhia sustentar o ponto de vista: O Sr. Francisco Gallotti
reconhecê-los, antes, pro- classe, raça o.u c�ença, os' -legalmente capaci�ada --- e há-de ser levado a efei- Siderúrgica Nacional. Não por mim defendido perante - Jlfuito obrigado a V. Ex.a
clamarãm-nos explíCita e benefícios do PI:9greSSQ cul- r�za a ,dedarllção -_ teYl o to em :conçUções. que asseg�- há, portanto, praticamente, a Comissão de Finanças e O -SR. JVRAGY MAGA�
enfàticamente na "Decla- tural, econôt;nico e 'soci�l. d'irei�� d�". tQWlt: Pa.:5� no relJl a vida a saúde e til!! perigo de engodo. E o Govêr- adotado pelo Presideute e LHÃES - Era o que tinha a

ração Americana dos Direi- Em seus vinte _e- olJQ ar: go,v��� do 's�'l: p��s.,:. que� . n��el ec,onô,!U.�co digo'o, tan�-
no terá sempre possibilida- todos os companheiros da- dizer Sr. Presidente. (Muito

tos e Deveres do

Homem'�'1
'tigos, proclama a' "Decla-, d' t

.

t tr
'

t d t f d t'
de de fa.zer retornár às li- quele órgão, desejo dizer ao bem; muito bem !)..'. �

.. l[�!Vl�n .ec! ���r �,. ..:!�ye� ,o' uran e 'I!. as� e a 1- nhas gl}rais estabelecidas a Senado que estar:ei d.e- pleno O SR. PRESIDENTE.: / .......J .

Com efeito, as vinte e. uma ração Americ�nã dos Direi� de' seus representantes, e vida<!e.....co;rrp, na, velhice, ou Socieda-de que ora se preten- acôrd.o - atendendo' aos Continua a discus�e- I

nações do Continente Ame-, tos e Deveres d� Home�". de_p�r.?ci�ar das el!iç��s; qua�do cir�unstâncias for- .de cria.I'. apelos recebidos - em que Tem a palavra o nobre � �
ricano, represéntadas na J. faculdade ma-lien,v'el, que s'e processará.o. por. vo- .tuitas privem o indivíduQ De fato,' Sr. Presidente, a emenda fique prejudicada d(i)r Filinto Müller, por.

\,

Nona Confer.ência Interna- da pessoa humal!��' de agIr to sé<!�tQ, d�. unia màneitª da possibilidade de traba::-
quanto à Eletrobrás, diz o adotando-se o projeto na in� são do nobre Senador F

.
. § '2.0. do Art. 15 do Pro:ieto. tegra, para oportunamente cisco Goll tt�

cional Americana de Bogo- .egítimamente.. pa·ra a.}can- O'enü
..
ína,' pel'!óc!lca e I. iVr._.e". Jhar.

.

,. • .. o 1..
- ,. .- "-. j"A Soclt!d,ade, poderá enquadrar-se no Plano G,�-

tá, em Ü)48, aí adotaram ;ar a meta de sua vida. A declaração, .outrü;SsJ.m, OI! ,direitDs, logi�am�nte, tOplar açQes e ,obrigações ra,l de Eletrificâção do\.País.
essa transcendente decla- P,rimeiro e�tr� s��.s pares, pr�cla�� :;rdi�eito. _-lide tê� 'éngendli'am deveres. Por de'empliês-ás sop o contrô- O Sr.. Gom�s. de ...Oliv�h'a

.ração, a qual se conyerteu aj est� o girelto. yw� tem .os;>�"/çíil�diájs-�C.dA'��"s�, lsso, em- um.. capítulór dâ 'l.e das Estados, Dist:r:íto :._ Permjte V. Exa um apar- Uma caderneta nO. 4974,
em fundamento inabalá- todo ipdivíduo a que sua ctnf,

.

m��i.f;s·ta..��(r. p�jfc.8: .'f,)�cJa_":Ilç;ã«?" dIvidido em dez Federa" e Municipios, te? . la série da Caixa Econo-
..

' , - - - J' qua]que1;' que seja a sua . O SR. JURACY MAGA.: .

vel, sôbre o qual se vem vida, liberdade, 'Segurança ou em assembléia, relacio.. artigos, est.i,pu_lam._-se, com t"
- LHÃ

m�CA.
.

-

,_ _

.

-"
. 1___ ,. .. - "_ -

- " par IClpaçao no capital ES - Com todo o pra.
desdobrando o hodierno e integridade pesso.ais se-, nadas com seus interêsses nímia clareza" e precisão, delas". zero 7=:-:-:--:-----

jam respeitadas e garant_i-- co�uns, de ��alquer' natu- .,.'as obrigaçÕe� do homem j._' Eletrobrás, portant�, O S G' ,/VEND'E 'SEr. omes de Oliveira -.
.

das, sem distinç.ão de se�O, reza que estes s�am, e es� cie4adé, a pátria e o go- P?�er: participar dessa S?- - A atitude de V. Ex.a, pe
raça, idioma, credQ, etn su- tabelece, como cânon invio. vêrno; os d�veres recípro- �I1eo/ e, mesmo se"! P?SSUlI la forma por que se e�tá

lUaZtnUJ'B ap saQ50as tuoo

....
.

.':, •. ,') 10, porque, a malOrla das ,

.

d 'b
.

.

OI;)OZau ap �S'B;)
ma, de qualquer coisa que' lável, 'o direito. à proprieda- cos de pais e filhos; a obe· a

- ,

d G' A

f'
I expressan o, ' em dem()ns� "

. tltuIl
- ,
.' .� . , .' . _

çoes e ,o overno, e Ica' tra o alto clima d. , .�
d Bar, por prêço de ocasiao.

sej�: Dês..se.:.dir.eii� intd��.�. de" palt,lcular corre�ppn4en� ,.dl�p.cl� a .lel; 'a obrlgaçao, .,iransformada em sociedade; I
ensão reinante �es�ac���� 1.-

Vêr e tratar à Rua Conse�
,co derivam�se os de;nai�. A, te à_s _ne��s.�i�afle� e�en- "d,e pr�sta�:-se: ,serviço civil :de economi� mista, como é a o patriotismo já COt!heeid: lheiro Mafr.a, 139, esquina
�H��C��.•�n� c��d� u�.v�.��a'1:e.���"@���p�a.-�-��--�--�-------�-_�=�_�__�=�=��=
se restring.e

..imica!_lle�te ao, q�tr c.o;911;i,t->:�a... a. -,m�,,�r..a , �eJ��a" da, pátJill:. e preaer- 1":-fato de serem
.

inprete:ri- qig;[lj�a,de: da.'.p�ol:l.. e ..do'l' va,çj<?d1e"aual! instituições;
r; mlltlltn e

velmente p�Qieiidas a vida :lar. ' r:ª o.bl'igaçãP, de. adquirir-se.
.·r.. fllJ, u>

.

� a segurançá d�:;Cho�em: A, As normas culturais e so- ,-a.o menos instrução pri- BOiiberdade 'é ig,u�l.me��e,-e*: �i��s g,Bi·õs-��t��.2.s�.Á�.�ri.:,'m.�!:��,i de cQn.!ribuir-·se ao ,:\ID\{ csnlavospressão e fonte de autono- c�no�, de�!d!ra� eSll0,ga,r, ti�.ç(yj_? p,l\�li��,;.de servir-ie
..

mia i11'..lividual., e �anife�. A •

a
. 1 t' 'd d

-

Au eI�t cOlJ$O�an.cla; co.Ilb-:.sq s (a cO��",)"Vl a �. e a naçao.

tação. cOli{um, implicandO a c;o.nst1tuições, e. recursos De:cl�rfl.Ção, de fato, é uma

idéia �de qúe' II; e�spécie hu- m�teri�iS:
�

acham-sé, igual-" sínte�e da filosofia' cole-.
•. .,.-:•._0. • .. � , • • , '. '

!uana, consoante a ',lei natu· mente, contidas na refer�da . 'tlva das nações ainerica-

raJ. do liv,ro' ar!>itrjo� p;'dil De�l�r;t,Çã.o:· -i'�ciot�da p�la. I �. e dos co��eitos q�e de-

I,�·;.;.���.�.•�.�.�.j��".�.i•.��;��.�.�.,�.�,�.�,�_.•ij��.�.ij����M���M�.�,�.�.ii���i.-i·i·i·�·�·L�·�·�·�·��-������·�_��·t��r�.���q-�
- � - '" '- ,

'

Jre_o E'Stado e o individuo.
- ..

M
-

d·
·

��·II·' 18
t" Por motiv.o do. sexagé�

I a· el·l'·e·'111 '

'.

,1-' ,ru:' .:I.i: ,. ;im�-séti�o' �nive��,ârio da

i .
.' I� :, ,'. �.: "r'H'Uf. -f'f l,"�'�� . 't., : .

'.

�"I..íT
.

,�!�e.-;��i�t��.a:.de. coope-
•

- �.Çã.!il. intera!ll,exicana, ora

i �omemo.rando no Continen·

Rua 24 dé !l1aio, 1.12& --:: Estr.éit6-
' 't'e com·a celebração da Se·

- - . .,_ . . - ". � "fuana" 'Pan-A�erica�-a e do

I J)ilJ .�as.' A�ér}c�s, publicou
,; $;. União: Pan Ame.riéana o

i Jt':exto da Declaração Ameri_1I Jj��.·dO� Direi.tps e De�eres
: g�?... HOql�W-!: �ob. 1'1-, forma de

: ��.folh�to, de<;carát�r edu

t �Ati.V'4. que foi. enviado às

�esco:las, ulniversidades, co�

,�i�s� QutrQ� estJlbele.ci

,�t,?�de ens�� ,bem co�

9m a !nsMtu.iç'9!s ;o&u!tura!s
·

. associaçó-es
.

ei.v�s dOSe I

�.ár:iqS".pa.is�s. am�ricanos, Ia fim de que - nessas datas
Jd;

-

�í.ta
�

�igoificação
..

para'
��povos que f�rma� a 01'

'ganiza;ção dos· Estados
·

\ .'

!.t\lJl.!lli"''l:qos, 'os
..prinCipios "' _

, �Utftiamjfie��am ;,a �essoa ]
· uWa,�!l: ?!ejapl,1.em:�radQs e

.elQ9,ltadoi, ,como garantia

1� �ivií��çãO
.

e indestrutí-

vel patrin.,ônio do nosso He-

isudo. i I
\.
\

Florianópolis, 9uinta-�i ra, 4 de Abril de 1957
----•• "--- - _'-. --- '--------- .. • .... -4'_ 11

..' ,...�

WASHINGTON, D.· C.

(PAU) - Baseiam-se

'sistema ínteramertcano na

proteção dos direitos es-

senciais do homem, e na'

-criação de circunstâncias

que lhe permitam progre-
- dír espiritual e material

mente, e alcançar a felici

dade. A reafirmação dêsses

princípios, consagrados de
modo claro e preciso na

Carta da Organização dos
.

J<� s 'IJ a dos Americanos,

u�icerces sôbra os quais
repousa a'vida' de relação
do Continente Americano,

constitui o motivo central

da� comemorações anuais

verificadas em todos os

países da América, expres

sas nas já tradicionais fes

tividades do Diá das Amê-

veres' e direitos do homem

hão-de ser parte integ:ral
de qualquer sistema jurídi·

as prerrogativas do homem

como tronco da sociedade
e 'como cidadão, e. defipe
SiHlS obrigaçÕes para com

o Estado. DITeitos e de-
, '.

•

movimento pan-americano,
desde o momento em que

entrou de viver a OEA.

Estabelece a Declaração

wres entrelaçám-se, segun
dcl o preâmbulo da Decl��

homem. Se os direitos exal

tam a liberdade indivic}ual,

� Se Im t minuto e 60 centavos voe" ai"d. prepar..�

'111,; S.'-í eaSII7 um copo do de/iciQso. TO D D Y I

ração, com tôdas as ativi

dades sociais e políticas do

- acrescenta - os deve

res exprimem a dignidade
dê�sa liberdade.

'I

Toddy contém � po.rque contém mesma! -

tudo. o que as crianças necessitam

para aumentar de.pêso, purificar o san- '

gue, fortalecer o cérebro, os nervos, os

déntes e' os. �ssos e aumentar a resis

tência física cohtra .as",doenças!

, Est09-ue�er�ne!lt�A�:�- -

'

'

.
A��oal�os -= rêJ'r�.Pa�li$tpw-::.A� __:..�.lP�;;

Fdet�s -_ R�gp;a� --�9f.ifr� p�� mqr��x-::�ei• .:.

. Brutas e aI?Jainãdas
,

__���·i�:��

D' nova

TODDY é o alimento· de confiança de
tôda a família(TODDY'é únic-o! TODDY
nã� ,tem nem pod� ter similares!

Cal de Ped�.

DJi}�SANT*CATARINA: STODIECK & SCHADRACK, LTDA '- RUA TRA·

JANO 3 - SOBRADO -.FLORIANóPOLIS".

Telha� Fr�nçê!;lªs..e _TijQlos

Depositaria das, prin,çip�s �. C�i:�ic.;tS ..

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Partido Serial
Democrático

A Mesa DIret.ora do Díretórío Regional do Partido
Social, Democrático, de Santa Catarlna, tem a honra

" 4e convidar seus valorosos corrflligionários para' rece
berem, no aeroporto "Dereílio Luz", no dia 4 do, cm11'en

te, cerca das 11,00 boras, o Seu ilustre Presidente, dr.
Netêu Ramos, eminente Ministro da Justiça. A hora
exata da chegadà do preclaro eatarínensj, será eomu

,nicadJl. na sede do Partido, à rua Arcipl'(e'6Itel Paiva, n. 5.

-------���------------------------�--�--� ----------��

.' II'
'

•
..o._.o ..()�()._.( .....()__o...o...()._.()......()._,()._;() o...()....o...��

LONDRES, 3, (UP) - Os, de

a desconhece, que e g t d ,putados traballiistas resolve

seguinte: publicados por qualquer [or- mostrarei a quem julgar ne i
os e co� err�ne�s, so um pensamento me anima: o

.

e en-
.

ram interpelar o primeiro

nal, sem' assinatura são de ce,ssário,
.

amigos ou adversá,' grandecê-la SI eleito, promovendo o seu progresso e o conse- �I�
ministro MacMillan, sobre s

';;
á Grã BJqeltanlia 'invento'

Ssnhor redator:' _' I �xch�Sjva resiPo,nsabilida,de nos.
,_ , -I quente bem estar de -sua gente. uma bomba' de hídrogen]

Publicou 'O Estado" de 23 (l'Js redatores. Ja que falta Como deixei bem !:!Iaro que
r

D'
.

d d
. '. ',. 1\ �I

silenciosa, cuja: explosão 'nã

'de março próximo 'Passado cxpei'iôncia, um conselhor ] tal artigo é de' rasponsabilí- ,e, ,

ar o meu �ver:.. e comun�?ar ..ao Povo o desmteresse possa see assinalada pelo

mm artigo em resposta a ou' lJl'ocess,e--� jornalista :eda�orl dlde d? jornal, q�ero f'rlzar,
'�

pessoal a que me Impoe�a consciencia: o-de exercer o meu e, ::::��iQ�u��:!����n?d:��rá
trD;de "A Re$istencia", ele ti c:1efe do JOI:nal e a�sIm ríca, joutr?SSIm, que �ao me �te,� mandato de Prefeito renunciando aos VENCIMENTOS a apresentar a Interpelaçã

tulo: "Uma vergonha a Es- ra esclareCIdo, se e verdade morizam as ameaça-s feitas, . ..' ' ,

- e nesse $�ntido, na-Câmara do

cola de Inícíaçâo Agrícola de ClI não o que ta). semanárial"pelo, assinante do artígo a

,�
que terei direito. , ,comuns.

I'
_" A d D

- BAIRES, 3 (UP) - O n5V

Araquarí",' ,afirma
..Te� direito. �o!c'inl�? que� ��a me refiro.

"

' O agra ecer a eus a ventura que concedeu-me de as- e ministro da Aeronautica Co.

Nada teria eU a cornentae Quanto a admínistração] Somente, qus a calúnía, a e -'. d ' d
.

da manif d
.

- ,. modero Eduardo Maclougltín

e a rasporider sôbre o mesmo passàda tenho somente a dl mentira o subterfugio "
SIm po er proce er, quero am a mam estar o meu esejo concedeu SUja primeira entre

se nã-o houvesse sido citadn zer o se,�uinte,:, " I mí�tica 'e � 'fa, lsificação' d: �

.

de distribuir os meus subsidios si" eleito com todas as enti- ,0 vista coletiva à imprensa.

I
'

declarou que o uníco ,int.ere,v

a admiI!lS_U..Rl_ção anterior, jft ,RecebI e preste� ,con:tas, d�-I ver.dade atrav�s de o que te dades religiosas e obras de -assistencia social do nosso cP>' se polítDco da Força Aúre" Ar

-�un)lé o anônimo, hão sou eu, ô v;�amente d?S dmhelroos PU'I n�a sído _forla�o pala coa e MUNICIPIO .'
r " gsntína foi" é, e será a m

assim, nada haveria a co' bllcos recebidos, durante' a çao ou nao l\_ao prevalece-,. �

, parcialidade. Acrescentou ai.

minha gestão, Possuo em' rão, com a evidência dos ta. � Santo Amar,,'o da. Imperatriz, 24 de Março...:«Je 1957 ,�'
da que o prcstlgío pessoal o

mental' da minha parte. "
�

-_ Comodoro, oesar Kause e

Antas de tecer considerã: 111eU poder a cópia de_ todos tos na sua mais'pura raall " 'ORLANDO BECKER �
seus méritos como' revel

OS recibos das prestações de, dade. '

x cíoná 'ia f .

çõss, quero afirmar que o '

"
)�()....()....().....()__.().... )....().....O....()....c.....().....().....()�(l...()....()__

1, s, oram os' UnICO

anonimato só serve a homens contas feitas no psríodo em E' terr.eno per�goso e me,
,

'
. , motivos pelos quais os ClJe

liquidas, (tomam a forma do qUe, 'estive à frente de tais' vediço; Dave ser- encarad,) REJEITADO VETO DO PRESIDENTE Agrava-se o Estado de fes da A'eronautira insist

/ serviços. Tive Í) cuidado d' ,I seriamente,' a fim de quo Saude de E'den"
'ram para que continuasse'

vaso em que estão 'contido�
frente do ministério. '

'

_ sem aLusões), e não me en
assim proceder, porque sa., não venha caUsar transtôr:. VIENA, 3 (U.P.) --T()rnou-Se novameqte AUCKLAND, Nova Z'elân;. PARIS, 3 (UP) - (!.,jlil'et

contr,6 entre tais. Sou ho' ,b�a, com quem estava tratal� nos, que, dai se·possa adqui- b'
,. d d I d dj�,.3 (UP) - O ex-primeIro geral da eo'IDpanhia cIo ('.

do. Quem é do éharco nãn rir por quem" tenha a cabeç" O rIgatorlO o, es�u O a ingua russa, em to as ,mInIstro da Inglaterra, sÍl' n!ll de, Suez, Jaqués Geol'g
mem em todos os sentidos, .e

d lt A'
,

te 11 I '

I d H
.

'N ,'_'j • Anthony Ed,en, ame'açado .de Plcot, advertiu hoje que,' s'

compreen e as a uras. ln somen
, _para carregar c, a,

I
as "esc,o as, a ungna,.

,

esse sentIuo, o' 'pn-não seria eu, que viria me I
novo 'ataque de figado, de- mente: a Companhia Anglo

proteg'er à sombra do 'anoni· da qU,e Ic'ontra o s:'u gostu peu ou sustentar c:}belos.
'

meiro'ministro' comunistá Janos Kadar bai-

I
cidiu encurtar suas férias Francesa tem ,o .!ireito d

mato e tê-lo, assim, ooma
tirei' cópia,s', uma a uma 1,c '-

,

" ,"
'

,

'

e partir, na quinta-feira, pai cobrar taxas de transito pel

tôdas as prestaç,ões de c{)n I Benjamim Fel1l',eira Gomes. xou decreto, cumprindo ordem de M,oscou. 1'3, Bos,ton, afim de I$upme� '.!anaI. ,Acrescentou qúe
guarda. O que fôr da minh!l ' oomp _". d f d

'
'

___________________________.....,..-- ___._ ,ter-se a -tratanl'ento médico. a ..a.la e en el'a f!s"e di

autoria, ,assino. � que, mâ!S NOm-SD.d4DO
O .primeiro ministro da Nov? reito, pOl' tod,os os meios, tO

me admIra, porem, e que I IUt Zelândia, Sidney' Holland,' tra as linhas de navcgal;àtt

fg�fe1��r�:�i����:� ���D�8iTE�- EM T�HNI DI PRIJETI Di URMOEtE'TRI�ADE �lPlfjm' !�l������s1 E�1��;1��í��El:
em qualquer jornaL Sómen, O SR. PRESIDENTE: 10 SR' JURACY MAGA-' (Sem revlsad do arador) da ação governamental para I dia, na, primeira eta.pa d!l;,-via nhã, à tarde,' um'l, reu11lã(l

t 't
..' 't LH-ES' S h P 'd t pI'over de energI'a o desen- l, gem para,'os Es;ta,dos UnIdoos

com a PI"esenç'a' de delegadós
e, um 19noran e nu, um anJo - Em discussão o prOle o.' A :

-
'

- en ar reSl en e, esta-. A . '. ! Um. poletIm med�co ,:publIca' estaduais, para discutir a. cri,
- __-- --- - -

- - va eu, ontem na Comissãó volVlmento economlCO das i 40 em Wellington diz que os
se reinante nesSe ramo da

�� �l�Â'ME�T��
\

��ll� /' f��' I: l��l_' Dl'" T ERRi de Economia, discutindo, vár-ias regiõe� do país. i condutos biliares estão afeta, industÍ'ia. Será, flCamiJbcio

_ com meus ilustres colegas, Conforme acentei auto-i dos e" existem sintomas de um memorial que a., empre·

O Droieto de LeI' da CaAma-ra -, .

t
'

t·t'· i principio� 'de' icterícia o que
saS dirigiram ao 3iüdic,ito

J:. � nza o prOle o a cons I UI- ! , -" ' b m
. . ',: '

" ,.:, O' ' _
• i esta a 'eXIgIr imediato exa, I e como ao mInJSt.t'l'lO (lO

A POLITICA 'NA'ft ATRAPALHOU
n. 21, �� 1957, que �utorl- ça� de uma socledad� po;. i me médico. Tr�b_alho, sugerindo a. tliml,

. g LU za �_Ulllao � con�trulr uma aç.o�s, qu,- se denom�n�ra i ASSUMIU 0- nUlçao do trabalho em face

, •
' ,I "" I

\

F
SOCIedade por açoes, que se J �ocledade Termo

. Eletn�a l .

da falta doe vendas. '

..

Ha 23 anos a Bela llly e o dmamlco Pierre Mendes- ran: denoEml�nta,rá sdoclc'eda�e �êr� d� Capivarl (S�dT�EL�A) oe!
.

COMANDO I ::!��!���� h!j��l:�o;s!�
, _,. I I �_. mo e rICa e, aplvan - da. o�tras provI� !'mcla-�. I, FO�TAINEBELLAU, Frs.n-, tos de terro'rismo da parte

te vivem na mais p�rfelta harmOnia a pesar dos altos e bal- S?:E�CA - e da outras pro 'O?��tlvo da, empres-� esta �e- Iça, 3 (UP) -:- O an�igo gene�dos cOimandos Il:rabes (F,E.
,

'V
,

:
.' vldenclas, quando V. E�, flmdo no Art. ,2.0, que resa., ral do 'e�erClto naZIsta Hans DAYTIN), e disse tambetn

d '

I

d h P'b'l" O O'segr"do desta' fe 'r.este plenário, concedeu-me· "A Sociedade·-terá por. ,Spedeil,assumiu hoje" o co! que sol�ados isr.aelel�s.rs trOr

XOS e sua ca rrel ra e' ornem U I c e ..
.

1
' , ' , , .. . "mando das forças de terra da caram tu'{)s com oS SUIOSI dI!·

. ,I a. 1)a avra para que profe- objetivo 'a construção e aliança do atlantico-norte, na rante vinte minutoS! na i'ron

f.: - "d d P l"l
'

"A t d t d "t e "t
I

pro
risse meu. dIscurso de comen -exploração, de, uma usina Europa Central.. A 'Ddrneira teira seltent),jional. Fontes .,1

IIt:l a e, alI I V, e- n es e u o mUi o r spelo recl .; tários .�os Balanços Gerais ,? termoelét�ica na 10caHda- iV'ez'9ue,um mil,it'ar alt:mao ,ciais assinalaram que fie

#
" \ I

da Umaa.' .'! \ de de Capivarí de Báixo, chefIava l,lm comando alIado p�ovado que as pegadm; dos

CO Por Anita' Hunter A
' ,.' ... "

'

T"'b· ��,' ,desd� que.o �ar:echal t;>rus- Fedayten que a.tacaram ti

I '

• tendendo a mmha suges- Mumclplo de u ara0, Es mano Bluecher cooperou com patrulh . poli
.

I .. f
"

1-- h
.

d d S t C t
.

a Cla�, erU8

�-w-"'w-,�---..-� , _•••••.-
_••••�"""'�bao, meus compan elros cou- ta.o e an a a arIna, o duque de WiUington. P:lrll gravemente dois polidais í

Pierre Mende.S-France sempre achou que na lote- d'a Rua., Conseiller C?llin�- � tin���am a deb�ter a pro-, com a potência ini�ial ins- derrotar Napoleão em Wa- �aJelenses levam ao tel'l'it,ório

� ria do c'asamento Jhe coubera 'o gral,lde ,prêmio, e a f,o,r., non, .PIerre torna-se cldadao pos;çaC1o/que fOI aprovada talada de cem mll..... terloo, no ano 1815. Jordano.

"ii mosa ,e elegante Madame Lily, filha dUm proprietário par,ticular ,que é excelente nos têrmos' em que está re- (100.000) quilo",tts e des-

G 'A B I N E T E D O R F
"�I" com �r�azén;s no Cairo, do�firma;() �om estas palavra.s:

marido·e af.etuoso pai par.:;l�digida. ,
l' ti:lada a

co�s.u.
mil' O car-

. P E, E I TO
,

_ Sim somos abs-olutamente felIzes, '. 'os seus filhos Bernard e MI: ,Como bom de.mocrata o vao secundarlO resultan-

� D� fato, não é fáéil ser casada com um menino- chel. P�es�dente daquele órgão te de beneficiamento dos " C O N V ,I T E
, � ;ProdígiO, 'Pois que Mel1des-France foi isso' mesmo. Ve. E' interessante. saber que tec�ICo, a,ssino,u o pareoor. c3jrvões lcatarinen'ses".

O P"'ef'el·to
I

�... 'd t D d 1 C T\e�sse mod'o a entI'd"de �. Mun,icipal de Florianópo.us, tem a

I. J'amos: aos 15 anos, bacharelato I�dm, distirição; aos 18 ao ser nomewuo pr-eS1- en e :SIg�a o, porem, pe a 0- J.,J ,,', "

'/ _ ' . , d F
. -

d F' h r' c"'rl'ad'a' c 'r � d' hónra de .,convidar seu,s muni.cipes .()ara rece,berem, no

I. o mais jov,em doutor da França; élJOs 20, professor; aos do Minlsterio, Me� es· ,ran· mlssao e ,manças, __

vep o a se eu er ara . u- ,
-

� 25 o mais novo députado fJ\áncês; co m31 anos, membro ce não quis passar para. a oferecer-lhe emenda,. ',que pIo objetivo econômico; por, aeropôr,to "Dercílio Luz'\ no dia 4, hoje, pela,s 11 ho-

d; 'gabinete 'e depo,is 'Presidente do Conselho de Minis residência que lhe' 'Icompe· faz com que ela �elh�r, se 'um lado produzi� energia ras, o emin�nte caltarinense, dr. Nel'êu Ramos, Minis'

'.. "

, "tia e conservou a sua casa coadune com a slstematJ,ca (Cont. na 2.a pag.) t�o da Justiça.
'

.. tros,
" , �--�--------------�----------------�"----�------�----------------�------------------------

� p"gunt.�:::�!E::�!;,Oq:��: ::;,.��:tI�:'to-;: :i'�f=�,,;;�f�IA"grav/a·· s-e 'a' S't·tD"�'_·'a:':,:,,'�"8-'0"'. n�o C'bt-I',
nau pre�l e

__
e o " . , '1' ..'

'

� _ Sim, desde que, a mudher não se importe com uscu as.
.

'

,

'
.

,_

'

:
� ���� resposta -da' elegante '� bon��-;...... MATRI��;�O:���� E RES

:
.

"

.

_.
,. � �.

! VOLTA-SE AO PRIMEIRO ram mUl:os �nos, pOlS.sO em, O casal Mendes-Fra�ce SANTIAGO DO CHILE, 3 (U:P.) - Em violenta declaração pelo rádio, o presidente Cat
AMOR 1933 se IcalIzou o ;_Clasamen "nunoa'conheceu preocupaçoes ;, ,A • ".," • • -, • -, •

.

� Pierre tornou verd'adeiro io; e êste conta agora 23 .

de dinheiro. Os,páis de Men, los Ibanez advertIU ter ordenado as fo�ças armadas. que reprImIssem com o maXImo VIgO!

� um pro�érbio francês ql\� anos, mas âmbos garantem,' des são proprietários duma
-

OS atos de vandalismos, evitando',que as violen cias se eX,tendam a outras cidades; Realmente�

:: diz: "Sempre se volta ao pl'i- qu,e de �no p.ara ano �,e sen�
.

grande firma de têxteis ,el ês· ,O generalIban� disseFCanhões metralhadoras e fuzis'serão empregados para por fím à obr'
� meiro amôr".-Quando conh�, 'tem maIs felIzes e umd,a,s.. te já tinhaforluna pessoa.l, , •

'

'.

."
.•.

,

• " •
•

� . ., "1 t' h '1 Esta iU!Ilião está, é e'v'iden.. q:uando casou"com LilY. P01 vandabca dos l,nalvados,�que querem prodUZIr o caos e .a anarqUIa . O .presldente atacOl.t
.. Ceu LIly ClI cur,_, In a e � . '" • . ','

I'
,,',

1 ,,'.
."

I
'

. ).
d·

.

II
apenas dez anos. FrequentSl. te, �ob o signo- da !política, sua vêz, esta trou?Ce impor. alhda como cttmp Ices. o quê c lámOU a Imprensa amaré a extremIsta ê certas ra 10 enllS�

� va uma esc-ola em França e IRais nem men,Os seri� de. e�. 't�nte dote,. �. sem preo,cupa·'
.

soras, dedicà'das â divulgar noticias falsas e fomentar atos de vandalismo'�. Também vário9
'I Pierre era seu vizinho, Da perar duma .pessoa tao dma.· çoes materIaIS, ambo�, deram '!, ." "Ad d

. A di' d
� .

d t 't d' t
-

'�ca' como P M F tal como sempre maior importância ao estudantes secundanos falaram pela re e e broadcastmg do governo, ec aran o que sus.-

.f amIza e en re 'es u an es mI '.,. " '.
' ') ,

'

'

, ,

� sUl1giu, mais tarde, o ámôr o des�gnam, mas ass,im qUe campo esp�ritual qu�t�nto a 'J)endiam Su� atitud� resistencia e repudiavam os atos e violencias, atribuidos a elementôS

� =:�.;�.:�_....=�.-::.:����.....�;��: lar (Continua na_ a pag.) estranhos a classe.
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