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00 a�
RIO, 5 (V.A.) - Ontem

sexta-,feira, compareceu à Câmara l<'e
deral, quando teve oportunidade I
de responder a crí ticas feitas ao

'govê'::no', o sr. Jos
é Mari� Alk

. mim, ministro da Fazenda ..

"
.

Ontem, por ocasiâo da entre
vista coletiva que, o titular das
finanças concedeu a Imprensa
acreditada' em seu Galiinete, foi
lhe pedida confirmação da notí:

H

RIO, 5 (UP) - Confirmando a notícia já di
vulgada .em Assunção, o Itamarati distribuiu
a seguinte nota: "Os govêrnos da \. Argentina,
Brasil, -Paraguai e Uruguai resolveram fixar
a data de 15 de maio próximo para iniciar, em

Buenos Aires, o exame, pelos representantes.
das quatro nações, da agenda relativa a defesa
da pátria para estudo das bases da erganizaçâo
da defesa do Atlântico Sul, dentro dos planos

preparados pela junta interamericana
de defesa.

-,
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Prosseguiu: ta disciplina, de acô rdo com o
'

equipagem _dos órgãos de
- Mas esses ataques continua Regimento da Casa. são. Esse crédito já í;;l

dos, ,muHas vezes com aparência COMRATE AO '-CONTRABANDO pela Câmara," encontra-se, no Se
de verdade, procuram 'gerar nu Com referência ao problema <lo nado, e se espera que dentro em

espjrito público a _ confusão e � contrabando, àfirmou o mini�tro b reve estejamos aparelhados na
desconf iança; . Querem transfor José Maria Alkmim: ra destruir,' as \,atividades ilegais,
mar inverdades em coisas proce - Vamos nos aparelhar devi em defesa do comércio honesto e
dentes. E isso merece uma re s damente para o combate sem trá, da' ec�iÍonjía do .país.

"

posta, que não será feita evíden gua aos' con:trabandistas e so ne ,,9 CASO ,DOS AUTOMóVEIS
temente, em tom de polêmic.i, ,gadores de toda espécie. <;;om referência ao caso dos au-
mas com o alto interêsse de' ser Segundo o titular das Finan tor;�Óveis, titular da Va�enda,__res,

cia. - vil' ao país. Na ocasião' apresen- ças, o que se vinha ve'rificando pondendo a uma pergunta que lhe
O sr. José Maria Alkmim re3' taremos o que êsse govêrrio tem era o absurdo de estarem os con foi dí rtgfdã, afirmou que há os

;�pondell que, ,efetivamente o pre . realizado'. Comparemos a tranquj, trabandístas devidamente equipa, automóveis' que e�tão nos portos;
s iden te da' Câmara mandç ra in, Iidad hof .

t d' d
'

'\' ue oj e rernan e no omínio os para suas operações ilegais, há os que "estão vindo; e há os

dagar se êle poderia comparecer das finanças com � clima de 'Um enquanto os órgãos de repressão que pretendem vir.
sexta-feira, l'espondendo o mi, ano atrás.' Acentuarémos a me- lutavam com a' inteira falta de

1
- Ü1; que já estão aí tem cons

nistro que iria à Câmara no dia Ih
.

d d"
,

orla as nossas Pro uções. E recursos, devendo-se qualquer tttui do a graJlde batalha do Mi-
e na hora 611 que' fosse convo- reflexo. no custo da vida, cuja ação positiva apenas ao devota nistél'io da' F'az e l)aa. Evidente,
cado. tendêncfa é para a baixa. Depois mento dos servidores. mente 'que êíes, pela quantidade

A,'propósito disse, ainda o mi-' 1
'

I
' nos co ócaremos à disposição, dos - No, ano passado - disse o não rapreseutam um desastre na

nistr��lkl�\��I:: preocupação de �:���::::a��:, S��:�1 �:s�,���eLs. :�'s���:li;:dimosv��;��iccar���toes�: ;:e1�', e:i�I�,Ol���, �i:�i��:\:��.�sl� Oí5�p�·d;·T��Coope�;;r�;;O-;g�;;rz-;çfu_�
ataque ao govêrno, no setor Ja naturalmente dentro de urna ce r- 196 'Ih- d' dê

. O'c - mi oes e cruzeiros' so para xamento, uma ten e ncia para ope d VII' S d E t d J' ídi
,

Fa;enda, Ainda ontern, lendo _

' - a • emana e s u os Url ICOS :

I· d
. 'C S I d

'

" rações imorais que nada devem ao' '1
'

um rvro e ampos a es, €. ANO XLIV _ O MAIS ANTIGO DIARIO Dl!; SANTA CATARINA _ N.o 1 3 O 2 5 contrah�nd " I Apos conêereneiar longa, Ao Deputado Lecbezto Leal
parai-me com um capítulo onde

com elTs' :a'zeJa �ue Ste p�'etende 1 mente com os estudantes, o o pl,efeito dirigiu o seguínte
,dizia, aquele eminente homem

dollar de' 'câ br. 1l111_PO,l' adçoes c,dom I dr. Osmar Cunha prometeu I telcgl'ama: "Encareço neces
público do passado, que os p ri n-

m lO ivre e pro u t d f I '

d' '.

tos supérfluos qu an d
'

b
u O azer pe O sueessn P sídade nobre amigo empe

cipai s alv:os da crítica ao gov2l'-
'

, , o nos sa e, ,

VI'
.

no sempre foram o presidente da
mos as dificuldades por que se

I.a SEMANA.DE ESTUDOS nhar-se:-- recleb�mento verb.a
.Repúb lí ca e o ministro da ,F3,

atravessa para se fazer importa, JURIDICOS. FI�,1 a, sua _pro. pr.ometlda �resldente !'telJ�
ções essenci aís para o desenvo l, mes.sa, o preflelto flortano blíca e destma.,da realízação

, zenda, acrescentando que, muitas ,

I t S J 'd
-

vezes o presidente era justamen
vímento -da economia nacional pq I a;no, telegrafou .em nome �m:?a uri I.C� em Flo'l�a

te criticado em face, da po lí'ti ca
Importam-se automóveis ,até com

da <?ld!lde ao Presl�en.te da nopens. Cordíaís Saudações
. dolares depositados no 'e'xterior Repubhca em seu pl'OprJo no Osmar Cunha.

desenvolvida pelo Mi nistério de', D t d I bacumulados não se sabe como.. 'I 'me ao epu a o .eo el;tll
Fazenda. - Leal O Departamenão de 'I'm-is,

Isso, segundo o sr. A llcm im ex.
-Prossegu íu o 'mirlistrdn ainda

'

•
'

--;:,,;� plica em parte os ataques à sll_:'l "Diretor: RUBENS DE k. RAMOS Gerente: _', DOMINGOS .F. DE AQUINO s?bre o mesmo assunto: K' Ab�t 'Phr��iddle�toel' J!lscelin).o '�c�1:ê�/1'Croelf�iuru: eF�v�:enítI':o
pessoa. Entretanto, é justo'- que l:;0

\ -;:- O s�crifíciq que nos tem
..

UI �'C e.K... e Iv_eIra 80 )- �

h I
' Edl''"ça-o' d�_hoJ'el: _ 8 págs. _ Cril! 2,00> - li'�.flRIÁNÓPOLIS, 6 DE, ABRIL DE 1957 custado essa batalha é problema citava o edil, qu:e oao eSl.l,ue· iá iniciarám em comum, um

, pon am as cóisas 'nos seus (eVl
. ,'O OP"

" _:"4� ,

" t'd t 1 d
.

do,s termos. Muitas das agressõ'ls
qUe os' espíritos esclarecidog" po. ce"se o -Tn'o�e � () afiS �s u" p ano e recreIO e propa!!an

que tem sofrido partem talvez. K'R'A''U' S' � C
'

d·
,,' C

' /--"

h'
• , del'ão" compreende.r. eMas, por ou,! dante.§i ,le DU'e:!lto, Ol� seJa:J 'la turístif'il para ser ofcr:ed,

,.'
,

onvl OU 'OS
'

ompan el· r"os tI'O la<1o, contamós eom o devo-I dotaçao federal destm:1I1a. a do aos estllqa.ntp,s 'do Brasil

:�, l�esf:.��Ste �dt;���:s se�l� ::�:� ,
. 'O,

, ,

"

..:.
-

',''O,
" ,

tamento dos 'servidol'el d� Uniã,) i l'Iealização da VII.a SEMANJ\ ql: e \'isitar.,',I. a Capital Cata.

'f'
..

t
' todos conscientes :c[a tarefa de

I DE ESTUDOS JURIDICOS. nnense no mês de agôslto,
.,

�1:,a�;(]��:I�I,i��=b�����::����n�:p r:a D�mar·la':lO Tumu,I�' "'D "I' NARD- I mor�lização de'_��s�os co;tum�;1
de 1-� h�di-;h'jas7' 'M.nrla na! -nu _ � , JJl�� --L I

e do ,nosso COhll!rCro., Co�tam,os, 1-véspera saiu do Ministérioi;'?- ,-_ -

-
-ç,:;__... � "--.: � �

-_

_

� tambe'm, eom o Pode,r Legislativo PRETENDE 'MUD AR SE PARA BRA'
da madl'1;gada, não sendo

raroj
CORDOBA, 4 (A. P.) - OI te dirigiu o movimento quel aç,w, comodoro Eruar o l.Vfc'�e MS deu, inclusive, a' Lei- Oli- , A '

- •

quando vê; naquela Casll das Fi· cümodoro Julio Cesa'r Krause derrubou Peron, continuou LouR'hlin. designádo pelo pre vei� com ?portunidadel I

1(10 E 1958d· h de,posto .sábado passado, do I no poder .depolis da sua que- � sidente Arámuburu após' um
I

palia. impedir 'a-�!Euação des-
. '-

SILIA NO IN D,nanças, q la ama0 ec.er. ./' ,
- - �'oA •

'

_ O consolo _ dIsse ,LJé o M.inistério da- Aviação, con, da, em, vlrtud,e de, um

gOl-I
oesentendime-U,tü com' 03 Oe: ,sas impoi'tações Ílnol'âi-s �l'a-

'

eh,sejo de contrib.uir para ,o d'ê- vidou hoje Os "companhei_1 de de Estado. Explicando, a- fidais d� fôrça aérea. I'
mávam ,contra' a· esta)Jilização -,

senvolvimento econQ,l1lico do país ros revolucionários:' a uma gora, sua atitude, Krause d!,;; . '" SITUAÇÃO GREVISTA, nossa moeda" agora, felizll1e;1te, �---=--RIn-� IV A) Informam despachos
ajud�ndo o pl'esiden�e",�uscelÍi�) o?ncentráção, domingo prd. s,e que d��.eja ::bus.car con., BUE�<lüS _AIRES,. 5

_

(A. '?l ,(Co�t. na 12.: �á-',)
•

V, ir, -: ,,;,:'. ,

: KubJt;;chrk_ a :x!lc�J;tr seu pro �lmo, ante-. a tumba �o geneq f�rtc' eSPl� It�al JUl!-to ao - A sItuaçao Igrev�stll- 'este'!� i, '

"- vmdos de Bras11Ia quêliepf)!�,de assentar me-
grama úe reahzaçor;S" de. que, Q ,Fal Edu�tdQ.- LÓ-nar.d}._'Ktau' tumW.ctt.d9 'cnefe. l\4âJllf'E:Stojl ontem ll'!P ."altQ>:I e cba:��o.s. O� , '" ,f:. ' ,:!, ,- 'O,," ,

" '�'.' -, ''O'
,

' .,.�� -

•

""""" ,Bmsi'Í;- fU'tlírn1\!ente,- -:.!làVe'l'ã l��I-se" n�e' eflf< (!j"Ch;�fe-dà7'fÔt�[�' jq;ti.!I;líg,t�, :et5d'�(:., ftáPaJ"
, '1��lfiJíís't��),.ft.MfIf�"i(!tI7 D·.,'l�a' -; _;;ardaslL�á'-�a3'0t5rl:lS ii1ic1ais da: I:1.ftl::lYl1-"cap@1

-

se orgulhar.
'-, aérea dé Lonardl, quando.es ra ao�noVb minJ§t,ro da'AVl-':. açucarelra.' e, TucjJman 'r�sql c �JI"U iii' �� A�n�"i '� .

" ";�,p '.
,_ '.

-

.

o,. 1""_"

'Grup-o Esc'-O', 'lar"· ,,(,'(8',o'U'·S'·I-'8'�, '�Pe'-re', 'l-r''..8''''.''» ..

�;?������������tr,
.

,�;�bll:-)':\I��,::5>e��,)/.';I'�ce:� �ã�:���U0�:,�:�j��s,�Up���lpl��i-t���1��C::S�
,

''O
.

,'O

clamaram umf�rev-e eãuas. �e,�lle 110 ítll) de JaneIro, esta '-' "
"

"

hóras', em tod,o Ci paí,s •.,QuflseJ se�do' esperado hÓje eU) cue- '

ferir�se. ,para ali no dia 1.0 de fevereiro de
•

; . , _ n.ove.n�a 'Pür c�l!-to. dos fun-I n?s' �ires o ex-premiei" Ant':' ,','
,

. ,

Domingo pl'oxnTIo, às d"z Sr. Dr: �ereu Ramos -:- )lus:

I'
ve con,ceder ata0

.!mportan.
- clOnar,lOs m_un,lClpalS de Bac, me P'Ineau, eTa, França, 'que 1958, quando ,devera estar cqnclUldo o pala-

horas da manhã, s'erá festi.1 tre'. M1l!-lstr_0 da JUStIÇ'l..I\, te seto!" -a-dministrativl), em -nos' Alrl�s nao compareçera:-!l' IH�l1manecerá vários. dias', Da . .'" d· '"

vamente inaugurado o Grupo concretlzaçao do Grupo E"co- mOldes modernos e capacib ao' servlç,o. _Ar�entina, CIO pIOVIS0r1,O O governo.

���J:�iª1�rl�E�1:g�; �cl:a�'l �;e�hl:}m·;aU:l.�t�oe�Pn�e'�lc�sOaS;l?t�v��� ud�:a�:;�:�re��:::�ri�i{g�:; ,Te rifa OrlAg'eRI C,rl�'m I- 'o' 'os a" a' ,E xpl,o's-a�Rd-e"�,�V�-.-'G--r-:a---m--a-'-c-,b--o-
gem do Govêrno Municipal ai

' ",u· ""
' e. '", a 'eAso�se mo 4a.��rGcesru,p'aOPElaS�I}','l'IOoSL� c�,oen'ras: I

,

'

'

� ,,' .'
_

� ,

. de 'llhl melhor e mais or:gani- v - " -

ilustre 'e saudoso conterl'�i., z,ádo ambiente de Ensino. ° truido pela, atual adminis,tra. : �IO, 5 .(V.A:) -:-_ Foram :lllt�.Q dU,m, ;�-empregado da firma pro, do Pronto Socorro do' Rio e Ni. pavios utilizados nas arrebenta

ríeo, incansáve,] batalh8clOl' empreendimento, que �!ssina ção num f' i-' d ,.' I ClllCO nnl qUllos de ex'ploslvos (h, I, prlElcilrla d<;,s �explosivos., teroi. I ções de pedreiras e que davam

dos intere�ses dessa localida, oA'. ad� .1rm!1çao o eu" versos, guardados nQs dEl-positoa. � A propó�ito dessa ultima hipo. ,A autoridade policial por sõ1�.1 impI'essionante visão dos dramá,

d C 'd d S 'E
lará mais uma 'vitória da Ad- ClenCIa e mamlSmí) e qu" d f' P b

" I . I t'
-

e: onvI a o por ua xce- .. _

..:'
,_ ,'.,. ',.'" a lrma, ;ernam uco Power

I tese, eXlste o, d�poimento do re- vez, pediu a presença dos bom ICOS acontecimentos POUC&S h�-

lência, O Sr. Prefeito O�"màr mmlstraçao Mun_lclpa., apl

e-I
de forma dlreta IncentIva o Factory, locahzado, em Gramachol presentante da Pernambuco po, beiras e duma patrulha de cho \

l'as antes ali verificados.

Cunha, estará presente à SO� senta f;lstrutura c:ompatJvet trabalho realizadór do Sr cGe foram pelos ares ontem à' we� l<'actory no Rio é respo I que da Policia Militar. Logo', po, I _

O sulco provocado pela expio.
lenid-ade de inauguração o com o incremento qlle .;:0 de Prefeito ]'v1unicipaL tarde, causando pâ;lico, mortúl pelo deposito, sr. José C:;;;;o rém, todos, os veiculas em trân.' SilO tem aproximadame'nte de�

Y S'I O
e tremenda destruição. A expl<l

"
Miranda, 'que revelou às autol'i· sito, para o Rio 'pela estra-fla Rio I metros d� profundidade e qú-a,

'I TA D MINISTRO DA JUSTiÇA ' �ão ,arr.'azou praJiéam,��te- '() bai.r d,ades;a- :xistencia ,dum'a questão Petropolis come.çaram a transpo'c, renta de borda. A vegEltação, nUIl1

I? lecentemente ed'IÍlcado e!ll entre a fuma e o ex-vigia do de ta: f�ridos p�ia o,s hospitais".li I raio de t;ezentos n:etros �o .lo,:J1
, Em visita de corteZi'l,,'0ste- co Secção de Santa Catatina. derre�Ol! do deposito e chegol) n

I
posito de explosivos, 'de nome nllnull1do aSSIm ,)S encargos das onde haVia o depOSIto, esta mtei,

� Ve no Gabinet� do Sr. Prefei- f Na oportunidade, o preela-
causar forte abalo em Caxias, Paulo NU'nes Silva. O sr. Candido ambulâncias, que iam e' vinham I ramente batida, dando a imprea.

! � to Osm:1r Cunha demorándO-'I! 1'0 catarinense
�

foi cu'upri- trçs' ,quilometr�s ?istante. O re, Miranda declàrou em 'seu d,epoi incessantemente, �em dar conk! são de que fõra úrazada por ter

� se em palestra, cordial conl (o, mentado por inúme::ros' f'un- sul_tado do prllnell'O balanço d:l mento que o ex-empregado amea do serviço. Irível vendaval.

� Governador da, Cidade, ,ij Sr_!- çionários da Prefeitura 'l\1u tl-agica ocorreno-ia, conclui do iiI, çara publican1ente "faz�r ma, Onibus,' lotações, autos de alu, O caminhão que ali se encon,

� D�. �erêu Ramos. ilus:r.e,1 nicipal que lhe foram IJrES, g1,lmas -horas após a explosp.o cumba para mandar o deposito guel e caminhões fomm utiliza, � trava na ocasião descarregando

� Ministro da JustIça c Presl"-i--1ar cumprimentos ,de hóas acusou cinco mortos, quase dll p'e.!os ares" como vingança p.011
dos no transporte de feridos, 'bl I tijolq:l- foi também com'pletamen.

-.
dente' da Comissão Executiyª j vindas a esta 'Capital, _

z,entos feridos e, pelo me.nos I
ter sido di.sP'WSlldo sem paga. gu,ns em �stado .grav�. A Policia

I
te destroçado, sendo que suas p<l

� do Partido SQlcial Democ,r,át! i -lima' certtena de casas destrUldlls mento .de mdenização a que ,o;ê, procl}rou lsolar, lmedIatamente o' ças espalharàm-se pelo brejo

� ou grandemente danificadas.' julgava' c'om direito. ;;llocal 'a fim de impedir a ação -de I Parte' do "chassiÇ foi encontra,

I O BSE R V A D' O S N O'" 'B R A S Il
A e-xplosão, segundo_ o' depoi O abalo provocado pela expIo- elementos desclassificados, que j:í da hoje de lnanha distante cêrca

t, '.', 'O, ' mento de testemunh�s' e das vi.' são deu motivo a gerais apreen se aprestavam para saqueílr �,S de cem 'metros do local onde, r'(J·

".... timas ocorreu precisamente às
-

sões em Duque de 'Càxias. Logo casas semidestruidas e as pró- lo que' se-sabe, estava o carro na

RIO, 5 cy A) _, Acent1:la!l-l chefe dos Serviços de FisCJ- dezessete horas e vinte minutos ao chegarem os primeiros deia prias vítimas da Gatastrofe. hora da explosão.
:. do que, ate o. momentü nao llização do Leite disse 'lÍoje logo apó's o estrondo duma troo lhes da 'cata'st�'ofe o delegado de Co.m O clarear do dia, pôde-s8 A prefeitura de Caxias distri-

� t"ve conh,emm��to de que, q�e ,a constatação da o,cor, voada e o riscar dum relãmp;go Caxias, sr. Amil Rechaid, ordenou ter idéia mais' ampla Go que foi buiu café, leite e pão simples
- segundo fOl verIficado pelo renCla dêsse tipo por ouko ,A impressão dominante' ,até LI a tomada dEi varias providellci<\s a terrivel explosão. No lugar on hoje, pela manhã, aos morador�s
médioÜl Eduardo Pena Fra�1- lado, caberia m�lhor a um momento' é a de que o, 'sinistro cOl)lunicando'-se com (} pôsto lo, de até as dezessete horas e vin- de Gl'am_acho e vila Guaira qUG

çl1" O leitJ� distribuido às êri- serviço com instalações ,dife- ,tenha sido càusaao p'ór! faiscn cal do SAMDU, que enviou ao lo. 'te minutos, erguia�se o deposito ficaram desaloj!ldos. Ao que in.

anÇas do' Brasil já ,está ·con-
.

r,entes das da sua, que- é ,ex- 'êlétrica s'Sllre o 'deposito, ape'sa' calos socorro's de que

diSPUnha}
de p�'lv9-ra havia '

apenas uma forma, a prefeitura continuarú
taminado pelO Estroncio -N,)- clu,siv'amente d'edicada' aos dos indicios 'I!xistentes quanto 11 110 momento e ainda soJicitol� am- imensa cl:atera, pedaços de tijo- alimentando as vitíinas desaloja,

_ venta, o dr. Decio Arriaral, problemas de ,rotina. ..p,ossív:et: participaçãp criminosa bulãl1cias de todos os hospitais los e telhas, ,-alem de rodos do das.
--------------------��------��-------

�Eli' INiTlU�� 01121 �O RIO IIJ �nN�IElmI NA�mN'tll� M�NI�I�rlO' I Mais UI' Curso. de Preparacão--
e ���;ar:; (��I�ci;aiSPr:!:itl�:��

,

doE��oM�n;�v�!:n�:�;:e:a�íist�ar�� i ��s ���l��Ci:::�,at:rg:o ":��:!S��� ��ep�:�:o :�'e���t.o�)i:�:P:;�1�1::�'''': I Agora para � Qlu�dro de Topografos do Seryiço Geográfico do E�ército
di.st::t:ltes pontos do' terri,tório' continua intenso. Os Estados do: do na Cãmara dos Deputados), _ ,Na minha opinião, ,\ vrimL'i.

' Realmentg t:sta de paralJens' a�bos Os cursos, �tandc � I suIta desde log? a vanta�em.
brasileiro, estão se inscre�;ndol Sul é ,do' Cen,tro-Oeste preparam I de' autoria dã deputado Pontes ro a fazer é dar maiores reCurqo;;

I a no:sa CapItal e a valorosa d�fel'ença apenas em que se que, tem o candldato em pre..i
no IV Congresso Nacional de Mil, as 'suas delegações, &Igumas (lb�-! Viera. Por outro lado, o sr. Al',1ú ao interior, sem.

os quais ':qIJaJ I MOc�da�e c�taritl€nse. I :exi--girá m!l:,ior c�nh�c!rnt:r.to. tal'. 'C's dois eX::lilll:e� � de fre
nicipios, a instalar'se no próxi- decendo a critél�ios regionais den-; jo Cavalcanti está elaboranâo quer desenvolvimento será 1m, Ha dl'as tlv2mos_ a ,oportu de portugues e arltmetlra p;,;-I quentar desde o 10lClO as au·

mo dia 27 de abril, .Ha Capital da tI'O dos' próprios Estados. A sllde' outro� trabalhos referentes a :1s: poss�ve.1. Assim, �oncordo plena- nidade de notiCiar n _c1:iação I
ra o, concurso. do, Quadro de lIas que o� capacit<arão �. t�l

República. da A,B.M. tem sido visitadll por! suntos do temári�. mente_com uma alteração na dis.l do Curso de Preparnçao para Tüpog�afos. ,. . E:�P!eendlme�t? e que �e lUl-

O temá;'io e�ah.0�ado despertou emissários tje quase todo o j:>.afs: O debate da "Operação Muni: criminação de rendas, que é, JUS,1 a Escola de
.

S:l.l'gentos ,d�:.; .�' Ifofa de duv�d!L 08,.0211.,'" 'Clarao no ))rO�lmO dia �5,
enorme lllteress,e, notadamente qu'e vêm fa�er inscrições das 111\1-) cipi"," -está interessando viva' tam�iíte/'a maio� reivindicação cio Arm�s,. a_ abnr-.He no "pr9Xl , h�las. q':l€'tal deC1SaQ c,r.la a:J:, I. Re.sult�l dal mal(�r b!1se, m�lOr
entre os mpnicípios mais novos

'

nicipalidades, enguanto que o vO,- i mente as mtanicipalldades brasi. mOVlmento mUllJcipálista. mo dl!l15 de abn.l, n�) COleg'lc, no�sos Jove�s conterranl3o" pj epal o,
_

fruto, lnflls})en_:;a,veJ
os situados nas grandes áreas lume de corresptmdencia cre�ce: leiras, devendo constituir um

'
- , C3.tarmense e .shClgldo p.oloJ ,POli o candidato 'ao' Oursu de

I
a obtençao de um bom exIto

ainuil de,spovoadas, e não assisti' a cada momento. i dos pontos altos do IV Congresso A GRANDE OPORTUNrDAUJ-� Majores Jàldyr, Bhel'ing F'aui;, Topógrafos uma vez aprova Com isso, naturalmente
das pelos recursos da técnica. As OPERAÇÃO MUNICIPIO '! Nacional de Municípios. Declaraçq,es dd sr. Felinto MuI- tino da Silva

_
e Wils:OI1 fiG,' do em Co'n(;llr,so, e após um I Santa Catarin:t, iwm, Crlntes'

representa_çiies estaduais. estão Os trabalhos da Assessoria Téc�1 MAIOR AJUDA AO INTER.OR ler, líder d.o govêrno no Senado: �zevfdo, .auxilia"lo, j,1e�0 fI c' I an? 'ie CU� ��. no Rio. �� J!l.. tação ocupará l�lgar dos_ m3í:J
'se avolumando com a aproxima' nica do Congresso na sede da i

- Prefeltos e vereadoras do 'fesêor Anlbal Nunes Pires. nelro, Vl'r-s�-a elevado a g-r,l.- destacados na lntegraçaü d.)
ção dei Congresso, tudo levando 'a A,B.M. fovam ativados nêssesi. RIO, ,5 (UP) - Considero cl'Q ;todo or'Brasil" pela primeira vel\ Agora a nossa Reportag('lU duaçáo -Ele 2.° Sargento T;J nosso Exército, pois aos pau

e,re)' que a quase t"taJidade das últimos , dias com o eXllme, de i, maior importãncia a realização, reunidos no Rio, ten\o) agnll.a conseguindo entrevistar-se I pógrafl1, tom vencim"ni;os cos, mas firml�mente, está
H,ossas orga"li�ações c'omunais e, trinta: teses enviadas àquele 01' I, agora, no IV Congresso NaciQnaJ ,oportunidade de .li'lClltil' seu!! com aqueles Oficiais, tomou mensa -; de Cr$ 9.000,00, não II serido dotada de Cursos ql1�
tará presente, gão pelo jurista Francisco", l\b ! de MuniciPilos'd? Gd�Vêl'nO 'esper,. problema,s e reiv'indi�aei\e'l jun, conhe<Cim',m�o. e pressuro.3u' estando l?lU f:ierviço de cam esclarecem, enca.minham e

As t'lltimas llotíci'as_ do Mal'ii- chad� Villa. i qu� os resu ta os,_ esse, encontH' to aos poderes centrais. Asslm, corre a notlcla,r que .o C'llrS<I I li,): OU CI'� 14 000,00 mensa,3, preparam Os nossos joven"
nhão enviãd.'\s, pelo Con�elheiro i .dlLPref�ito,s e vereadores de todo ninguém pode des!!onhco!er_ a .'nor em apreçõ, não se limitará I j�,·tancllÍ lleste seNiço. ,A:éml c,onterrâneos para a noblO
da A.B.M. n:1quéle Estado; sr. Mié- . -O sr. Araujo Cavalcanti, ,:e: f 'o país,'o �judem pa

- obra de re' me importância do JY Congrasso àquela finalidádf-, devendc di:"flo terá -",cesso hi'erarquico Carreira das Arlllas.
cio Miranda Jorge, dão conta dos lator geral da II ,Seção do te, i cuperação dfl> interior, decla'rou ,o Naciortal de Municip.ios. I estender o seu programa- Gil

I"
ate J pc·;;to oe ,2.0 Tenent � .................- •.:..-.r"wfY'.-"__""_-.....".._-"•..,_-..._.........u;.-..._...._........,.

p:epa,rativos, pará o certame. Con I mÚl"Ío intitulada "Operàção- Ml1'! deputado Vieira .ie' Melo, líde, ,

- C9mo IIder do' govêrno nc· preparo tambem de seus alu Em sendo na l.a- qUlll<:ena
sldel'avel numero de municipios nicípio"; fêz entrega de três tra- i do 'govêrno na' Câ�1i'llra,

I, l, Senado,. est\?u cel'to de que' a nos para o concur.so ao "Qnn de Outubrü do corrente ,lno L E I A

mar�nhenses j� ',e il1�e"ç�eu, 1;: I balhos relacionados com assun I Afirmou ainda o lüler ,vieira do maioria p.arJamentar ,eitartí ,.ten I dro de. �opógraf{)::; �o �'er.�jç( a realização dos exames pan A S S' I N E
,

cluslVe a prefeitura de Sao LUlz tos para serem encaminhados .. ao I Mlllo que o Congres&o 11lLO se l:e. �a aos debates, prohta a ('olab\)- GeograflCo do ExercIto: ° a Escüla de Sarg,entos das -A N U N C I E

,e uma deleg'ação da. Assembléia" debate: "Lei Pró Municipi'o" de' cusará a votar as :n;�didas 'de IH- rar em., qualquer medid,l de inte que é plenamente possível Armas E.S.A.) e em prin- E D I V iI, L 21'U E

L.egislativa Estadual éomposta de II Teixéira de Freita� "Máquinas 1_ terêsse d�s �unicipio�, pr��ci.�&l "

rêss.e 'do's� .municípios ',11:' campo I d�da a natureza Idêntich dZl3 cipios de Jãneiro de 1958 os E M O ESTADO

Cll1CO deputados. ,pal'a os l'4unicípios do deputa, \ mente_ as l�d!Cadas. com Pll()LlOIl legislativo. ,matérias que se estudam em do Quadrp de Topografos, re-

,

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTAÇÃO RonOVIA'RIA Inum�r:sal::mMs�;o asli ;\:#i�"�51.:.:�\;lfi"''{i�;·"·24 de maio, 1.128 _. Estreito . -'/�,,--J II'

�:z��a��:V:rord:st:O����:Çaã�Vi:;:OSu::::s�:t���oa :oe::�:!��j I·
'.

\J��?]���;ii��)L� �"". 'ê�� c$�
�ON'E _ 20'73nest� Capital, não só porque viria de certa fórma desconl . " . . ,.I.'"

•

. Es�á �hegandO a hora do bafafá _ ou do rifi•. g:Stl?nar .0 'tráfego, corno ainda 'para centralizar as Á-li '. !.);- , ��é!�e.e menos shan.ga� -da presiçl_ência da, Ass:enl'sencias espalhadas por diversas ruas da Cidade, coisa
I

-

Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI..
.

.

que causA. grande, constrangimento pan-a Os qus viajam' I NHO e LEI _ SERRARIAS P,RÓPRIAS • Na U. D. N. os cahdidatos pulam 'e pululam. Mase ql!J8 em muitaS! ocasiõe·s são forçados a esperar o trans.', i segundo corre, o deputado Paulo Bornhausen, atualporte na rua, dada a circunstância 'de falta de acomoda-'

I
Presidente, já fechara a questão: ..

ÇÔ�!'l de algumas çl,essa� Agências na mai-o-ria desprovidas i I - Se o candifato fôr da U. D. N. não pode s�uate mesm� de ·lugar m�Is espaçoso para essas esperas. I: Estoque'Per(manente de'. _ .

. outrto sdenãoi eu! Do contrário pensariam que não deiPossuindo a Caplta1 um aeroporto como. o "AE'RO- • con a- o Década, como o Zi:zinho em Lima! ,PORTO HERCILIO LUZ", moderno, confortável, hixuo�o II Assoalhos - Fôrro Paulista - Abas.- Semalhas _ I Os representantes dos chamados "pequenos !ar.
m_esmo, qus �anto conse�ue agradas- a08 que nos visitam, 'I Filetes _ Reguas _._ Madeiras para moveis _. Madeiras • tidos" são todos candidatos ou tactos são candidatos!nao"era possível demorar mais t"émpo para que fosse com;.I. E cada qual, para eleger-se, conta com o' me.smo. truida uma Estação Rodoviária, também ampl-a, moderna, II Brutas e aplainadas "eleitorado": a bancada do Partido Social Democrg,com um restaurante á altura do nosso progresso e dotd_l. '

,.'
tico!'

.

do de outros requisitos .que .
tornasse a maior e 'a me'lhor'i Cal de Pedra Diantel desse Panorama ocorreu-me aquela imor.das que existem no. Estado.. I tal pergunta de um célebre filósofo e estadista be�.Isso, felizmente, waí acontecer breve. O sr.

prefei-I
sarabiano:

t� Mun. i1cipal compreendeu muito- bem essa necessidade Telhas Fràncêsas e Tijolos - Como .é que POde; hem?
.

tao reclamada :peJa nossa população" tendo já dado 01'-1 <}.;�'f"]";-"

I�
-

.:..-,den� no sentid? .�a pu?li�ação do' Ed_ital respetivo, para•.

i
.

'_

.

'

.

_, C/:�".

'.

��i:��: �:�:Oi:�����aP��Il���,OSã!d�:�I��I�U:i���é: ���'Ii De��;�:..��_�:!:�.:�.,�;�.:i._�,CiP�iS<,c"'��râmiCas. ./�
to _Alegre, a fim de que no. mais breve espaç,o, de tempo.. - �--- �- ,- - .. _ .... ?, �

.seíam cQ_nhecidas as propostas de firmãs competentes. O: :.o•. �:;:,.�,J.,;'d::.,:��-?;yj�""
. .�. .

"

c
Içcàl, .afjrmnm, sefá' nas imediações da 'cabeça da Ponte. I Vendas: - Atacado e Varejo . I

He��íIio L,uz,. ne�ta Cid�dI" embora o desmonte da Pe- �. .

•

_

,

.

.

.' '.
. Idr�ra que �l ex��, eXDa �mpQ

, ••••��•••� ��� �.�� � I
Aqui estaremos Para informar aos nossos leitores

sôbre a mareha dos aeontecímentos.
PRAIA DO FORTE: CANASyIEIRA - Vai dia à dia

d'espertando geral interêsse, o projeto da construção de
"PRAIA DO FORTE", no norte da Ilha, que será ssm dú
vida, uma verdadojra - Cidade Balneária com· o J'urerê
Country Club, Piscinas Restaurantes, Cinema, Qúadra de

Tenis e Campo de Golfe, que Oscar Nierneyer realizau-á pa,
',--ra maior -gloria dêss., renomado arquitéto de fama mun

dial.

(Cont, -da --última página) ,- Obrigado pelo aparte de
O SR.'FILINTO MULLER, V. Ex.a.

11111 11111 11111
Agora, ouvirei o nobre Se

nador Gaspar Veloso ..

O Sr. Gaspar VeIloso: Nobl'<
Senador 'Filinto Muller: fu

SINDICATO DOS EMPREGADQS EM ESTABELECI.
MEN'rOS BAN.cARIO�, NO ESTADO DE S. CATARINA

_C O N V O C A IÇ À. O,.
_

De ordem do sr. .Presidente, convoco os colegas as
sociados para uma Assembléia' Geral no próximo dia 8
segunda-feira próxima, em sua sede social às 19 horas'; . . ,
em prrmeira convocação e às 21 horas em segunda e�'tima convocação. ",".

Assunto: Escolha de Delegadb Eleitor Junto
IAPB.

.

honrado por V. Ex.a com um
convite para ser signatârio

P
.

t
.

do projeto relâtivo às usí-ara que possam Os -leitores, ter uma idéia do ínto. .

rêsse e grande receptividad3 que a majestosa obra esfá nas termo-elétricas de San-
atraindo, basta afirmar que somente em 10 dias, mais de

.

d .J.W.9i1kl;".�r le!'l�: a Catarina. A di V.
.

G' "A" ...Quinze Milhões' de "Cruzeil:os já foram subscritos em quo-
.

ne�V�. E�a c';m--Prazer, �, ��e�t;;r-�� .

_." .' ""' ""tas de participação! Foi mesmo além de tôdas as especta .

_., i
hora em que se discute (B O M O R D E N' A D '0)tívas, Breve voltaremos com outras mínucíae

.

.

...• ,.

quem é O' pai da criança ou : Precisa-se de empregada p-ara todo serviço,�

ANI'VERSÁRIOS Administrativa' (la Irrnan- .
,tes sôbre o palpitante assunto, qu

. .
.

dade-dos Passos e Hospí- o autor da medida eu os in-
.

durma no emprego.ção de todo, o Brasil. _

.•pu!taü-
.PROF� LU�Z TRI1'{DADE teressados o que diz- mais I. Rua Santos Domunt, 12, apto, 6.

E- ,�I- oJ a atramdo a
h'

.

d t tál de Caridadê" e, ainda, no ,

d
'

.

aiJ,.'tWI;Oes ocasHL.l,l. -,-_-,- \,Tral1s.c.oq.·.e�... oJ·e,... a a a �

I f
.

"M
. respeito ao setor político e'

_-
.

d Jardim de . n �ncla �
UrI-

�_. !.Tfh,,,,,,,co--,,"mubal quarent'! D'O. tlatalíciá do u:o.sSQ·c' p.regl! o,
'"

� SaNta Catarina; quero dar
cento classe M��f;l' \Ta�os. Sempre- para frlente. , -'�Õfit<A�l�eo" �r.. ,p-:rQ! 'I :Lüiz. lo Braga .

meu te�temunho 'de'<l,ue aléiryj\RIlc.l.il·c...."--....--
'

Partido de Reprcs�ntação Popu1ar "I _���l�é};Í_t�·f.B����:�-''��i�dà- �l�te:s�o��eN:Thdt�.�ra�� dos membros da banC'Rda de

Da Secretaria de Propag_íill1.a do Diretólrio Municipal.de} de';' aH;o .fu��9.n.!\� do>.�e- de núm�ro.'de amigos e. .ad- Santa Catarina, ·credencia-

Flórl'ano'poll'S \1 r,art�m. �to '> t dê.. 1!.c..I!!;)'.ao, d "O dos no Senaâo da -Repúhli-,�r •
.

_ 'mirado 'es, estão 'as e

C O M UNI C A ,ç Ã O ' já' em g.'j:>zo de erecléht
ESTADO" . qUe' f01'mulam ca,' recebi também solicita-

Por- determinação do D.M. comunico à todos os com. aposeritado:i�. '. . as melhores felici,dades. ções il1sisfentes de elemen·

panheü'os que as reuniões deste Diretório serão reali·
.

No exerclcIO
..

de varIaS e. SR. DIONISIO DAMIANI tos catarinenses. Este, o
Procedente' do Rio chegou o Senador. S�ulo Ra- .

za-das na primeira e terceirã terça-feira d-e. cada mês,! I�p�r�ante� cllll'gos �o m�- O sr. 'Dionisio Damiani, motivo por que assinei, com
IDOS, destacado líder dó .petebismo brasileiro, 'que efl-

no horario de costume, bem como, ao povo em .geral, cq- ! gIsterIO o Ilustre an�versa- do' alto comércio local e prazer, o pedido de urgên-
trou a conferenciar reservadamente com Os Srd, �r.munico que as Sessões Doutrinárias serão realizadas to- :, riante se�pre se destaco� pessôa múito relacionada cia,' que V. Ex.a m_e apre-
Acácia' San Thiago, Deputados Braz Joaquim Alves,das as quarta-feiras, na nossa Séde, sita à Rua Canse· �pelas suas e'lev�das ·qualI-

n.,esta Capital, vê transcor- sento.u: o que_..co-incide .com
José de Mil'andã Ramos, João Colodel e Olicé Caldas,iheiro Mafra, N. '3'3, 1.0 andar, às 20 horas. dades de �âucaçao zeloso. e

ter',hoje, a data de ;;eu
a solicitação do' Vice7Lider

bem Icomo com os d'emais integrdnte�J da ExecutivacompenetradD de sua mlS- , . . da ·Maioria na Camara Fe_
.

A B- A" L R O A M E N T O são da Instrução Pública. natalício
..

Nesta
� oportunl-. deral. Deputado Leoberto do PTB .

. "

.'

:
EmbÓ'ra aposentado mere- dade, �Ultas s�rao p�r cer� Leal,' digno representante _ :--000--

KAISEL, Alemanha Oc�dental, 4 (U.P.) - Chocou com cidamente, não ,se en"tréga to, as ,omenagens et qUd· de Santa Catàrina:- Faz-me' Estiveram em visita ao Sen�dor Sa!ulo �amos e no
. ver-se-a alvo por par e ·e

b S d F'l' t Presidente Acácio Garibaldi S. Th,iago, na séde doO!utró, um 1Jrêm. de pa>:sageiros, esta madrugada no ter- o Prof; Trindade ao ostra- . , _
.

d crer no re ena ar l' ln o
�eus lllumeros amIgos e a· -

. Mil' . d d'
- d' PTB, os agrônomós Manuel Markman. Filho, _Assessorritório da Alemanha Oriental. As primeiras informa- cismo, pois, atualmente vem . I.

d'
, .

. u er, que a e. lCaçao os
mIra ores as quaIS, eom

I
..

d S 't C t " Técnico para êste Estado do Serviço de Expansão .>Cioções '�liz;em que quatro pe�soas morreram e nutras 14 se de,dicando nas ativida- .

f
-

-d "O ESTA .pohtIcos e an a a arma
, .

.de·s de Secretário da Mesa satI,s, açao os : e -

Dela [.Jrojeto ora em debate Trigo, e Wilson Augusto da Cost'a,. SChiefler, Inspetor'sofreram ferimentos, DO se aSSOCIam.
. <

_ •
'. '

cr V a um do' SET, q'ue debateram ·com Os dirigentes petebistas.

A CAP. JOÃO CANCIO .nao se cI�c.uns e, e "

.................................�••••�•••••o•••�•••�.e.!."••••••:' SR
"

"

"

grupo pOhtICO ou a pessoas. as providências ,a serem postas em prática na4avour-a

i

(' fi. --f'?;'ff7�?i���I··�l:lllfA�
�\ I h.oYe� t�a:���:�:ã�i� di!��1í� �����!:n!�:�e�:IÍ�:����ç tritícola.

'--fiOO--
I �

I t a
cIO a eJffila

..sra.. . e �na Senado Federal 'Ou na Câ- No Senado, o Senador Rodri-go Lobo ocupou a tri-

i. . X � r esso· o r I a n_,: op ij S I' I i�, !.:;�::i�:�u�Yu�Ci�!��1� ::r�e�s·:tIa·!r.c.o:m��fou���O��!�:v� ��n:l:t:��Za U��t;is��d�X�O.��O p�:j��;:�'2!�u�:a�::r:� r !�
I p crescentes, causados à região que tem Joinvile com'o• /

r pubhco estadual, apq,sen-I 'O SR. FILINTO MULLER centro. O parlamentar petebista enc·errou suas cl)nsi-I. '?

S'
tado.

, . . I _ Muito grato pelo apart� derações com um a.pêl.o ao Sr. Presidente da Repúbli-
I .

Dama d.e mer.Ito_s, a dIS.,

I de V. Ex.a.
.

I
t ca, ,em defesa dos trabalhador·es ameaçad'os de dispen-i Tra��wortes de: Cargas em Geral en�re Florianópolis - Curitiba I �I:t�e�:�:��rs��:::::ue gO�: '_�ás�i·C�uÇ�a��rf:!a��!�� I s,a ou d'e'redução de dias çl.e tJrabalho.

• R' B I H' t sociedade l'ocal razões pe- I
,

--000---:-
•• ._ Porto �legi.·e _'

.
São Paulo - 10 e e o orlzon e

-

: las quais ver-s�-á na .dáta I,
te?

O Diretório- MuniCipal do P'Í'B de Canoinhas foi
, . O SR. FILINTO MULLER .,.- d "3 _••. de hoje ce-rcada de carmho-. t'

.

l' .• reestruturado, dIa 31 do mes �mdo, com e ii mem
.'

I
- la, exatamen e, exp lcar ',-

E t· t om Pr id ni
. Agências _noo Rio Belo Horizonte c�m tráfego mútuo até São sas manifestações de--

apre-, ao nobre Senador F,rancis.-
,.__ bras. A Comissao xe�\l Eva, qluet ef� c o. es et.-••• -

, 'i;o e regozijo '

. _ te de honra {J Dr. Joao Gou ar, h,OU aSSlm cons 1-.-
. Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar' O ESTADO re'speitosa-

co ,GaIl.ott! qu� nao era medu tuíd_a: Dr. Haroldo Ferreira (médico e Prefeito), prle-••
.

.

. .

I .

'

.
. proposIto entrar na sen a

.. . d•.' mente apresenta suas feh-.
S E a' sidente. Brauho Rlba·s da Oruz (zeloso vere,a ar e .co-

1
do CIUme entre . x. e o - , , ,

. ..

t
.

C Y J
.

A rMATRIZ FLORIANO'POLIS 'E rl't" e De'PO'Sl;tO' Rua' zitaç.ões.
G "nador d Santa' Ca'ta- mercianté), 1.0 Vlce-preslden e, apl ao ose n o-I : .

- sc ono, ." .

ANTONiO CARLOS
oveI e., "

nio J.\Í[ato'�o (fazendeiro), 2.9 vice-pres�dente, Deputado'• P d R 43 T' F 2534 2535' rina; mesmo porque, se o '

I
r \ a re orna, - erreo -.- on�: .

e
. " Festejou ontem. mais um fizesse, seria para manifes- João Colodel (advog{l.do e industria!), Secretário Ge-

• End. Telegr.:. SANDRADE aniversarIO .0 iriteli�en�e tal', uma pontinha de ciúme. ral, Moacyr JQsé Lemos (educad,or. e f�ncionário pú-
I '\ .• garot� Anto,mo Carlos, fI-·

E' que o Chefe QO Executivo blico), 1.0 Secretário, Sra. d. Alodla wendt, Matoso,
I ·Ilho do- nosso coleg,a ':fIe Re.·

catarinense se dirigiu a V 2.0 secretário', Es,téfano Bedutchukr (comerclaQte), .te-

•1 FILIAL: CURITIBA -- Rua Visconde do'Rio Branco, 932 - 936
.

.dação Na'l.dy S��veiia e .de Ex.a, seu adve,r.sário poliU. sOUl'e�ro geral, Waldo P�dilha .da Sil�a (lco�erciário�,
Escrjtório � Depósito: Fone:' 1230 ..:::.....: End. Telegr.: SANTIDRA ·sua.--ex�a.. esposa .DalIla

co.�. 1.0 tesoureiro, Bruno lIuge'Colodel (mdustnal e agn-,�I .' . Mehm SIlveIra. .

O Sr. Francisco GaJlotti cultor) 2.0 tesoureiro.
.

.I '

" Ao Antonio Carlós, às fe.
_ O Governador Jorg� La.

" .

--000-I' AGÊNCIA: PORTO:.ALEGRE Rua Com. Azevedo, 64 -.'
- licitaçõe'� de "O'1!JSTADO".

cerda não tem adversários. O Cons.elho Fisial do PTB, em Canoinhas, fi:eou
'I 'Foné.' 2-3733 (H.10.M.AR. \ P,'ORTO ALEGRE _ R.�G. SU,L -

FAZEM ANOS, ,H?JE: , ,O Sr. Juracy Maga,lhães integnido dos valoroso,s petebistaS'Nazir Cordeiro (ser-
I : . ') "_ sr. Cassemlro Jose

_... em vez .de apelar pa- ventuário da justiça), Antôrno Burg_ardt (alfaiate), e'

·S
..

�, Ateride: J "BIQMAR" �'
. End. Telegr.: RIQMARLI �. Grams'

ra nós, seus alÚl.dos.
'

Marcílio Alves Mull'er, (líder sindica.}). O Capitão Jo-
.

'.

,o' ,

\' "

.

"

. -I' Fedri;O�n;��a V��a sr:M��!� O SR. FILINTO MULLER sé Antôn�o Matoso é um tra�alhista que trás no: cora-

., FILIAL: SÃO PAULO- -'- Aveniàa do Estado, 1666 '76 .. OrÚga Fedrigo
_ Que o ajudaram a ele- ção o ímpeto revolucionár(ió de 1930, quando, à freno

• "'" ' ger-se. . te de. um regimento, marchou até 19uape (Estado. de
• ·Fone: 370650 - End. Telegr.: SAND�ADE

_ sr. Alberto Mattos
O Sr. Fr�ncisco Gallotti São Paulo) te lá ,ubertou todos os prêsos políticos que•

_ sr. Alvaro Ramos da
_ (Pa.ra o Sr. Ju' racY Ma- .

C h naI �' " -

• Silva Flôres,' alto funcio� estavam "hospedados" nas cadelas. omo ome '-'.�

, ....._ .

F 32' 17 3°
•

nário (Jo Tesouro do Esta- galhães): Foi aliado de V.
gém e gratídão'aO .éspírito liberal-democrático. dêsse

-I., RIO DE JANEIRO - Rua :pr. Carmo Neto, 99 - ones:. - - ',)
••
1 Ex.a, dentro em pouco, Vos-

líder, o POVO de Igu'ape deu a uma de §uas ruas, cu-

• é.32:'17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI
,do

Siívi� Ulisséa
sa Excelência vai ver...

jas placas lá estão, O nome deRua T,enen'te Ma,toso.
I . . .. '

.

'1·
.-

sra. O Sr. Jurac·Y Magalhães --000----
• I

I

Balao
,

-. .
'-- O essencial, para o Sena�

Os pe.tebistas: de Tangará, em rec�n�e ,reuniãõ, ele':..•
BELO HORIZONTE A 'd C t 571' � sra. I.lca .Sa,mpaIO Car-

do, é que O' serviço seja P
• '..' . vem a on orno, .

d d AI da I 'geram OSI srs. Amadeo Nardi e Wilson. Silva, p�r.a re-I .

'-FO'>"N'.E"·.'''4-75�·58 _ Atende'... "RIOMAR"
.

I
aso· € mel.. prestado à população ·d'

sl'de"n�'e e Secretário Geral da Éxe:mtlva MUlllClpa-l. A., _ srta. Iv�lda SIlva
Santa Catarina, uma das v

I .

' ,CJ •

. - sta. SofIa B.erka I seguir dbvul'garemos os nomes de�.todos os componen- ,

••••••••••G••••Qíetl®:$.�.�e•••••••••••••••••••••••••�••• I....�...... ._ srta. Vanda Merizio I (Continua na. 7.a p.ágina.) tes do DiretÓrio.
,. -

Florianópolis, 4-4-57 '

Claudio Olinger Vieira
Secretario Gsral

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ÊSTÀI>O" Ô MÀ'S ANTIGO ,DlARio DE S. �ATARI,NA Florianópolis, Sábado, 6 de Abril, de 195'7
------------�---------------------------�------------------------------------------ ----------------------------------�----

-, S

: i •• ••..••..••.. ·�··1
: . :
• I RESOLUÇÃO 4/57

.J' "",,-'
V·

- ,,*' .... C
�'

L'td'
.� I

'

O Conselho da ,Diret<?ria, reunido em 18/3/57, con-

Oao I e I r a� ex
" Ia ' ,a .11,

siderando' o pedido, de ����L��ociados,
10 Fica rescindido o. contrato qUe dá exclusividade

para fotografias nas. festividades do Clube ao

RUA SANTOS SARAIVA, 2511 I 'Sr. Allan 'Porres.

c. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA: 20 A exclusividade é concedida a três fotografos
• VIEIRA" INTERN C NAL FORD da Capital nas seguintes condições:• END.· TELEGR.: • A 10 -

• ) De cada feetivídade fornecer, gratuitamente, aoESTREITO - FL()RIANóPOLIS CHEVROLET _ DODGE a

SANTA CATAR1NA Clube, escolhidas pela Diretoria, três fotogfa
fias.

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

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

mar parte na festividade .

,CLUBE DOZE DE AGOSTO

EDITAL CASA ESPECIALIZAVA
EM MOTORES,

FREIOS E MOLAS

Concorrência pública para construção
e concessão privilegiada de exploração
da Estação Rodoviária do Município
Florianópolis" durante trinta anos.

O Prefeito Munlcipal de Florianópolis, .fa;!: público
a quem interessar possa, que se acha aberta, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, a partir desta data, a concorrência
pú,bliea para a construção e concessão privilegiada de

'e�-ploração da .Estaçã� �o�oviária nêste Município, nos DISTRIBUIDORES DOS, AFAMADor "PISTO-ES MAHLE"il...;ermos das Leis Municipais . nrs
.•194 de 4 de Janeiro " ,':.

lie 1954, e 246 de 15 d-e novembro de 1955, conforme as .__ ,/,

e�peeificações abaixo: .

I
.: - ,

"

·
. \.

I .� · �."""--"- · · · · ft � • •..�_· +..-, EXIGÊNCIAS: '

.

_ __
' ........- � ., � � �. ,. ,. ,. , :I - Os requerimentos de inscrição das propostas PISTOES PARA QUAlQUER TIPO. DE 'MOTORES' ·t·Corso de Prepafaçao à E.S.A.:�:!:�erão. recebidos pelo Gabinete' .. do 'Prfeito, até as 16, (de- : I �t'+ (ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS) . ..�.�ess81s) horas. do dia 2� de junho pr�ximo vi?douro . .As I v : ••'+ � Orientado' e Ministrado por Oficiais do Exêr- J....��:.J:t��c���:I::ai:�t�e;:��d;:v:r:�Sl:��a��t:::::��� I' DESCONTOS fSR�CIAIS PARA' RE'VENDEDORES

: ·i· I
cito
'. ;;;

. b cartas-f h d
'

J,.... d I A t. I
• -

"
"

I �.'+- Abertura: 15 de Abril de L957 �:EO rec
,.

ec a as, runrrca as pe os concorren es ou.' .

,

.

.:.:_ Local de funciqnamerrto : CÓlégio Catarlnense �t.seus re�re�entantes, legais, mencionando externamente a :
._ ....._ Inscrições: Na Livraria "43", com o Sr. Alci- . �...concorren�la a que se referem. .., :' "

(d bt _ . .....n - As propostas deverão .ser anexados, no mínimo, I I ��
des Stuart on e se o erao maio- ,':.

os seguintes documentos, que deverão: .' .

"

"
I ....' res detalhes) �� _

�) Provar idoneidade �ora� ,
técnica e finan- �.� e......... ���.

ceira cio concorrente;
.

b) Provar que jamais o participante: deixou
, de cumprir contrato em vigor celebrado .com

o Município; �

c) Provar quitação plena com as Faze'ndas Mu
nicipal, Estadual e Federal;

.

d) Provar 'que está devidamente registrado na

Junta Comercial -do Estado, com preferência
no ramo a que se refere esta concorrência,
bem como não' estar impedido de comerciar;

e) Provar a constituição l-egal, tratando-se de
pessôa jusídica ;

f) Provar, ainda, em se tratando de estrangei-
1'0, o cumprimento do' art. 20 do Decreto-Lei

.

federal il-G 4'31, de 18 de março de 1938;
-C:� .

g) Provar o cumprimento da Lei Federal dos Desde a escolha 'dos tecidos padrão corte e aca-
2/3 (dois terços}: bamento perfeito tudo é motivo dó maxlnio cuidado

h) Inforrnações : sôbre o capital a ser empre- pelos expecialístas responsaveis pela confecção das
gfado; roupas Imperial Extra. Só assim é.possível obter uma

1) Provar ter feito depósito, na 'Tesouraria da roupa perfeita e que veste bem.
Prefeitura Municipal, da quantia de ....•. Pelo Crediário dõMagazine Heepeke, p.odem ser
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) em adquiridas com e,xclusividade nesta cidade estas afa-

-junur 'B0!lq!ld 'BP!AJP 'B'P sOll1ln no o.rtaqujp madas .ruupas,'. cipal, para garan'tía da, assinatura do con-
"

trato, Se vencedor. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,••••f
XII ---=- Todos os documentos que instruirem a� pro-' .

s- __ ',0 '-'._ ,\�" ;�-. <.
pés ta, deverão estar 'com as firma&, reconhec,idàs.�',H"t, ' ..

' i'enos de- sua propriedaae, iituados no a'(l:tf.g:o Cemitérjo
,- IV -,oA§' tl.rop0stas", cj,Ji'-de�el�ã� s�r esciÜ:as T'má: Municipal; nas proximida.des da Ponte Hercílio Luz jl de'

�ina: sem rasuras nem Émtrerrl1hás,� ,I:!onterao, peio me-' 'acôrdo com o Planó Diretor da Ci,dade,
nos, o seguinte:

.

,

. VI - Nos pl'imeiros 15 (quinze) afiojl, ficará o con- ......-.-.-_-_·.w_._......,..,..............

r .

_ A floresta significa:a) Planta da Estação, Rodoviária, com todos, os "cessionário iserito de qualquer. impôsto municipal, salvo I . •

I
pormenores exigidos 'pela técnic'a' .da cons- as taxas remuheratórias.. . f?Bte mdustrla ;. s�lo fer-

tl'ução. que deverá conter, 'no mínimo, o se- VII '- Não estão' incluidas !la isenção do ',no VI, til;
_

tE;rreno valol'l�a:do; pr?�
g'uinte:

'

as sub-locações .Que forem efetuadas.
.

, ,teçao de mananc�als, defe-

1) guichés para 'vendas de pa'ssagens' para ,VIII ---: Ao

cõncessi.Qná.rio SÚã.O assegurados' �dos

I
s� contr.a

a �rosao; �aran-
cada eJ'!lpl'êsa isoladamente ; os direitos de exploração da 'Estaçã'o :aodoviária, duran.: tIa .de abasteCimento ao ��_-

2) Salas de espera, 3 (três) no mínimo; te o· :;empo da concessão. c( ..
terIal lenho,so nece�sal'l?

3) Serviços de encomenda; ;
"

\, I
ao conforto; a economIa e a

- J,._ JULGÁMENTO: • 'lobrevivência do Homem.4) Sala' para d.epósito de bagagen�; •__._•••••_._ D.�_ __�

5). Sala para' depósito de carga; IX _ A abertura das propostas, a ap,reciação dos L E I A
6) Restaurante;

,

d�cumentos e a a:nálise de ambas, serão feitas por uma A S S' I N E

,
7) -Bar e confeitaria; comissão, previamente nomeada ,pelo Executivo Muni<:i- A: � :VCuIl'� U'É"&) Café;\, paI, no, dia e hora que se fin,dar o prazo dêste Edital, no

/,

E M O 'ESTAÍ){)9) �erviços de, aúto-falantes; Gabinete do Prefeito Municipal. o.s interessados pode- .....""__._-••_••_••_........_._••••-••••••
10) Pôsto de abastecimento de veículos;' - rão assistir' a abertura das propostas e nbricas das 'A' t U· 6 A _ S, E11) Plataforma ou marquise para-o embar- mesmas.

,

q ue ,de paSsageiros; X _ Na análise das propostas, verificar-se-á:
12) Plataforma ou marquise para o desem- a) O cumprimento de todas as exigên�ias dêste

.
-barque· dos passageiros; Edital;

,

.

13) Oficina para pequenos repar{)s;' b) Vantagens aprest>ntadas ao Município;
14) Ao concessionário, é facultado ainda, -c) O prazo de concessão; .'

ÍJ;tstalar um hotel nos pavimentos su- d) Quadro das tarifas a serem cobradas, plano
p.,eriores. I

-;das insta.lações e explorações dos serviços.
'

b) Apresentação do quadro das ta:rifas e locà- .XI - �erá considerada vencedora, a proposta que,
ções a 'serem cobrada.s�' e dos respectivõs ne julgamento final, apresent.ar melhores condições ge-

, cálcu'los; rais, podendo à Comissão rejeitar as propostas� no todo
c) Apresentação dos planos das instalações e ou em part-e, ou s.ugerir a anulaçií.o da conc,orrência, se

exploração do serviço; as' J'!lp.smas não atenderem ac;>s .reclamos da administra-
d) Tey!:!po de concessão que sera de 30 (trinta) ção e da cóletividade, não cabendo aos concorrentes.

ápos, findo o qual, o imóvel construido pas-

\
qualquer indenização. .

,

.sará para o patrimônio mlmicipal, sendo as- XII - Será posto novamente o serviço lem concor

segurado ao concessionádo o di,reito de l'ência; se "na_ primeira não 'se aprésentar .licitante ou se

apresentar proposta de ar;endamento, an-. as propostas apresentadas não forem julgadas conve
tes de terminar a concessão, que será sub- nientes ao interêsse público.
metida à apreciação do Legislativo Muni- XIII - Findo o julgamento, a Comissão emitirá seu

cipal;
"

.

parecer escrito ,e' o submeterá à apreciação do I?refeito.
e) Taxa 'porcentual �estinada à Prefeitura Mu- XIV _ O Chefe. do Executivo Municipal aprovará,

Inicipal por passagem vendidâ; ou não, o parecer da Comissão, nos tê,rmos da lei.
f) Responsabilidade pela limpeza e boa CQU-

. �V - Será rejeitada, liminarmente, a proposta que
sel�va.ção da' Estação Rodoviária; não satisfizer a quaisquer da.s exigências dêste Edital.

g) Comproinisso de aceitar cominações eleva- ASSINATURA DO CONTRATO: .

das, pelas 'infraç'ões. do.s dispositivos contra- XVI - o conêessionário deverá assinar o contrato,
tuais e legais, inclusive' multa diária; dentro em 2U (vinte) dias após� notificação oficial.

h) Anuência na perda do depósito de que trata. XVII - O concessionário sujeitar-se-á a toda.s as.
a letra i do item II, no caso de não assinar, Cláusulas do contrato de concessão, qU'e for celebrado na

por recusa. ou omissão na data marcada, o {órma dêste Edita,l e das leis ,em vigor.
contrato; XVIII - O concessionário, ao assinar o contrato,

, i) Compromisso de caUCIonar, no ato da as's-ina- fará prova de'depósito, nos cofres municipais, do valôl'
tum do contrato, a quantia de . da caução de garantia do cumprimento do contrato de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros)., que trata a letra i do item IV d�ste Edital.
em titul�s, da dívida' pública municipal ou INFORMAÇõES:
dinheiro; ':-, XIX - O G€lbinete do Pref.eito ,atenderá os interes-

j) Compromisso de .sujeitar-se a tóda � legis- sados, nos dias úteis, das 10 às .12 horas, pre'stando as Íl�
lação 'em. vigor referent.e à matéria, notada- formacões oü esclarecimentos necessários.
mente quanto aos arts. 1727' a�1748 da

'

E; para que ninguém alegue ignorância, mandei
Lei 246 dé 15 de novembro 'der 1955, Lei datilografar o presente em várias vias, as quai's vão por
na 194 te 4 de janeiro de 1954 e Código Na- mim assinadas, 'sendo uma delas a,fixa..da na entrada des
ciona,l de Trânsito; . ta Prefeitura, outra publicada no Diário Oficial do Es-

k) Compromisso de iniciar a: co.nstrução da 'Es- tado e as .seguintes na Imprensa desta Capital; de Por
tSLção Rodoviária dentro de 6 (seis) meses a to Alegre, de Curitiba, de São Pa.ulo El do Distrito

Fede-'I'

contar da data da, �inatura qo contrat� e ral. "

terminá-la em 24 (vinte e quatro) meses. Prefeitura Municipal de FloH�nópolis, em 29 de
. VANTAGENS: .. março de 1957.

.

'jV � O Município "cõriéederá, gratuitamente, a área OSMAR CUNI(A
ecessária à construção da Estação ,Rodoviária; em ter- PREFEITO MUNICIPAh

Vieira\--- da Rosa

I '

\
- ---:-

Para esta e outras se- __

mentes - Consulte CON
CEIÇÃO DA BARRA
Ltda, E.Q._g. Agron. resp .

dr. Max Ufer _' R. Lib.
Badaró, 158 _ 5.0 _ Tel.
34-9121 - C.P, 2.766
End. Tel.. Conbarra _

S. Paulo

CULTIVADOR'ES DO

Perdeu-se. MAGROS ETREMOCO!
, . ,

Adaptam-se para TRÉ-
fRACOS

,
,

'YANAD'IOL.. Adaptam-se para TRE
MOÇO BRÁNGO DOCE
A planta de inverno com

mu'ltiplas utilidades '

Um chaveiro -com capa imitação a crocodilo, con-,
tendo diversas chaves no trajeto Praça 15 de Novembro,'
Rua -Arciprestes, Paiva, Praça Pereira Oliveira, Rua Vis
con de de Our� Prêto, Almirãnta Alvim, Rua Victor Kon

der, Rua Demétrio )t.ibeko e Rua Frei Caneca.
Pede-se obséquio quem encontou entregar nésta Re-

E' Indicado nos casos de... fraqueza.
palidez. magreza e fastio,' porque em
sua fórmula entram substâncias tais,
como Vanadato de sódio, Llcítlna, CHi.
cerercsraros, pepsina. noz de cola. etc.,
de ação pronta e efica.z nos -casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para nomens.. mulheres. crlan
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos'
grandes mértícos e está licenciàdo pela
Saude PUbiica. '

,

P A R T I ( I P A ç Ã ,O
Curaino .Ignacio 'da Silva

,
José Maria Ferrei!'&;

e

Olinda Aguiar Silva
participam' aos parentes e pessoas de suas rela

�ões o contrato de casamento de seus filhos Alda Silva
é! Américo Ferreira.

'

AMa e Américo

Fpolis.,
Noivos

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

-'A 6EN TES
Casa de Casemiras oferece oportunidades a. elemen

tos ativos para trabalhar como vendendores pelo reem

bolsQ em qualquer praça do país. Fornece-se mostruario
€ paga-se 'boa comissão;- Cartas para _ TECIDOS PRI

. MOR - Praça da Sé, 184 São Paulo.

Negoc'io
Vende-se, por' motivo de mudança, a faze�Jda

"ÁGUAS CLARAS", situada no municipio de Tijucas,
'tendI) boas 'águas p�l'a tocar serrarias, com ma'deira de
lei e de quu'Ji.dace; terras pai'a p.lantações, uma estufa
para filmo, mais de-200.000 (duzentos mil) palmitos e

ferragens de l!má se.l'raria.

A.fazenda tem saida com a estrada de Major ,e .No�
Trento. _'. '

Facilit�-se o pagamento. Mais informações em No
Trento" Hotel Facehini.

de
. -

ocaslgo

Venlie-sé um afreguesa
'do armazém de secos e mo

lhados",
.

situado à rua Ani.
ta Gll,ribaldi, 48; Facilita.,se
pagamento. Tratar no mes- va

mo local, com (). proprietá- !rio. va
'

..

o TRIANGUlO, fELIZ

-- ..
(

AGO�.VAI DESCAt�ÇAR_GRAÇAS

,',_J jo

OPORTUNiOADE lNEDiTKNO BRASIl..
�;.;

. ;

, •. 1., 'J
,

TRANPORTES AERE.OS CMARIN�NSE S/A.
,

, -

;'
--

-;;-....,..

\

j,
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4 Florianópolis, Sábad� 6 de Abril de 1957 "O ESTADO", O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
------------------------�--------�--------------�--------------------------------------------�------------------- �-----------------------------------.------

'/

aprestavam para

"Seleção 'da {apitai"r um no�e
-

em jogo
Quem assistiu o jôgo do América do Rio, por certo,

ficou estarrecido com a fac il ídade com que, imprópria
mente, deram o nome de Seleção da Capital àquele amon

toado de jogadores.
De maneira alguma o quad'ro que enfrentou os ca

docas é, na expressão exata da palavra, a Seleção da,
Capital, Então, se concordamos com isso, porque brín,
car com tamanha responsabilidade? Porque o ínterês-

0-- ua� s-
�-.

'--Bou--a- t--as do L'o\o'UO Po-r-"u'r-s--o· �;:���f;:�::[it!l�:;;i�E;;�'i�;i,�ú��
li ,v V lJ '

,

(1« .de pouco prestígio que resta ao nosso futebol.

I A "Seleção da Capital" já está desacreditada. 9 no-

14 Sharpies e 6 lightining estiveram na baia, norte .; "Cristiano Pereira e Rafael Unhares Fi.
I me' P��r:�i���:eJ�:;O�i��::iaen�a s��eçi�lb��CÓc:���:;.iVsO�

P Ed B Ih 't'
eia fôr organizada pela Federação Catarinense de Fu-

or on O" OS VI On9,Sos., lif� tebol, De outra maneira, ponham-se em guarda. '

diante da amsa�a do ' ti ti Iamos d"
�

ti tt ttí Proei Se-
E. por falar na FCF, a quem compete zelar pelo bom

,'0Z lU : ongo � cansa IVO percurso IVOS, pOIS e ven- IS o 1 - 'roeíros : d f' ,

.

'I ,_

-

�. ,l10!lle to utebol da Ilha, achamos que ela-dormiu no
tempo que estava a pro- Ir volta. to em popa", quasí à "po- bastião Bonnassis e Ornil- ponto, permitindo que Se desse àquele heterogênió con-

��llando se navega em pa ra,z�",.e para b:ás fica- do Costa
'

I junto, ,a .denominação que deveria refletir a excelência
d.antes e proeiros que se felizmente, não vieram e sen+idó contrário ao que ram os "bordejos" as "cam- r- 50 lugar - ZORRO no nosso futebol?

, _

�nr�'?, o vento, as sensa- badas", nada mais restava Comandante: Alcenor Mer-! ,Esp�ramos que a entidade maxrma acabe com .a

f'. (-,,')P;', são as mais variadas. e f
-

I" d d S I bzincadeír-a de mau gôsto, resguardando, dessa forma, o
, _o a azer senao navegai: .p a- qu ía es e ouza ,- pro- " rti d f t b '1 florí I' ,

: \ "

t
.

_ I
pr es I�1O o l� e � onanop,o itano � eatarinense, pois

l',clensãs, p01S nes as oca- cidamente, monotonamente. eiros : Joao de i Souza e que, la fora, vao dizer qU�'fOI a seleção estadual e não a

aiões é que a perícia da trio As quinze horas' e-rneis IValter Dias " dá Capital.
'

pulação se faz sentir e os ou menos alguns' minutos, 60 lugar _ TANGARÁ Quando quiserem dar a um conjunto ' daqueles, I o

cálculos do comandante de, 1pós"contornar a bóia do Comandante: Anibal
nome de Seleção, que se dê o nome de um clube da Ca-
�ital., Não que desejamos o sacr ifídio do clube, mas,cidem a· sorte do- seu bar- Martins, o J'f'QRUS cruza- Aníbal Pr.ado - proeiros : porque dos males o menor.

co". são as "cambadas" va a linha de chegada, sob Pedro .Neves Silveira e Pe-

)..

"shar-

.netcr complicações e que,

N. SILVEIRA "

Eram 7,30 hs -, e a séde.

do Iate Clube, regcrgitava
com o vai-e-vem de coman-

o início tivemos um céu quasi to':

talmente 'azul e soprava
nn fraco vento norte.

-F'ram aproximadamente,

das duas maiores regatas
de longo percurso 'áté então

levadas a efeito por essa

entidade velística. Seriam JllNa.s 9,30 quanto foi ouvi-
I

.

7 sharpies que iriam" a Ra- . do o último j.irc de partida
tones pequeno, passariam
pela bóia do .Martíns "e pe

la linha de chegada f'ren-

t� 'Taurus "pulou" para a

.icuta, seguido pelo barco

sôbre a regata dos

Ubiratan;, o primeiro capi- 'oportunas para os "borde- o aplauso de um crescido

l.m ea do pelo veteraníssímo jos'! , que determinam a número de aficionados da

Criatiario Pereira e o se- avançada vitoriosa, no zi- Vela, era uma vitória bo

'gUlldo pelo "bagr inho" (no- guezague .

contínuo que, .iíta e merecida.

vo) Heitor Stein�r. Na al- progressivamente, vai' o Assim, durante quasí
cura do. Saco Grande já o barco navagendo contra o seis horas, ininterruptas,

'Ubiratan, com alguma van-
.

vento e se aproximando do chegavam, um a um, os

tagem, "ponteava" a l"ega- objetivo... basta u IIi. a, Lightnings que participa
ta, seguido por Taurus e, fcambãda" �feliz para se rarn da maior regata .d€

agora, bem perto, Escor- passar" à frente,' ou então a' longo percurso até hoje le.

pião, - (comandado pelo infelicidade de Um calcu- � vada a efeito pelo Iate Clu-

dro Amorim.

Cumpre :,;x:r assinala, H.' I. �p. I 5,IMO.
do o auxílio prestado pelo Ctt d t
. .' ,_ '.-

om o in UI o . e es imu- sos cavaleiros, pedimos 0/Ilustre Capitão dos Portos, 'ar o esporte hl'PI'C em
,.

d'.

"" '. ' o maXImo, e cooperação da
Comandante NoHon Dema

.

-

.iossa Capital, a Sociedade parte dos amantes do nobre'
ria Boiteux, que colocou a

disposição do Iate Clube,

te ao trapiche doTate, en

quap.tõ ,que os "Iightnings"
haveriam de fazer Q mesmo

percurso, porém, contorna

riam fi, Ilha de Anhatomi

,rim, ampliando, assim, mais

ainda o percurso anterior.

Pouco poderemos falar

,/

.pies" uma vez éJ.ue partici-

. Hípica Catarinense, pro- esporte.
gramou para a temporada Qualquer cavaleiro pode-

uma lancha a motor, tendo tan rante varias demons- rá Inscrever-se bastando:
acompanhado o 'percurso .trações de salto 'd' t Ie corrr as para a, procurar informa-
total da regata dos barcos

";;harpies" foi disputàMs- deu margem ao Taurus e tomirim,' �mde se ergue o

siIY!a, valorizando; por iss �o Escorpião, qUe seguiam Forte e outras instalações
mesmo, o triunfo ge Bilito- de l1erto à sua trajetória, de valor histórico, dos pe-

;:r��:j�):,:�:i�1,:� �I��:;�i��:�?�;:'�, t�i�:�1�Eii�;f�;!.��� �""To���it;-dõ�;tãÇã;1
:I�:�L��:ãO P::ti�:i:,:t:sn da �'��f���,C:�:;u:ai::n:�;�' �;a;,en:�p:t�n:::n�e�' �:�, 'I' 'A FASe fará realizar, dia 28 do corrente, na piscina da Escola de Apren-_

Estavam inscritos- sete nou., juntamente com Es- popa, são. alguns desses pe- I d' d' M
·

h'
.

1 O T
·

d N f
-

d T d' I
·

'

barcos: Tabu II, Taurus, ,corpião, a I,�ha de Anhato- l'Ígos que por sua natureza 'I�es e
\

ann :�Iros, O . otnelO e ,a açao. a empora a. nscnções

E',"'P;ã;��::::'��,g:,,:t I••:_,:::�;, ��;O:::�,::.d�:�� �::':o::�:�:::;�;l abertas pa ra as élasses de pefis, I nlan lís, juvenís e adu Itos. .. .. i'j'C","<' g ..
, .

! ••••••••••••••••••••••••••••• .._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ," "''''''�'. '_"
., .� ......._--

:le f'un do.
'

-

C'çoes com o apitão Carlos
pamos da outra, 'realizada .veterano homem da vela, lo no "cambar" para deter- be e suas tripulações, ape, classe "sharpie" e parte da Para dI'a - 14 PI'o'xI'moI._> a Hugo de Souza na PoIlcia
no mesmo 31 de

, março I Valdir Gil). - O resto do minar a,modificação da po- ,.sa,r,' de cansadas e esgota-,l'egata dos "lightnings". ..eferida Sociedade inicI'aI'a' Militar.
e que marcou um dia gran-, percurso' foi uma "briga" sição. A tensão é ainda

I
das estavam felizes, pois

II
�-.........,..............,..-...-_..- .....- .....-. a programa,ça-o com.' uma E' ,

1 "d h
ssa, primeira prova se-

dioso para a :Vela em Flo�; contínua �ntre os três, \ maior q�ando, como desta

I
elIdo �stav,a bem e, tinham eoni as omena c'orrida de fundo, ã primei- rá em liomenagem ao pri-

l'Íanópolis. Oito barco,'S es-, barcos" excepto quando I vez, d01S outros barcos ofereCIdo um espetaculo de

I
.' 'I

.

ra a. ser rea izada nesta

I
:neiro presidente da' Socie-

tavam, inscritos e 7 coml!la-
I

ZOHRO, bem comandado ameaçam passar. aquele em
I

gala a Vela barriga verde e', �, 'ge'ado ,: -Capitai.'.., I -

, dude, Sr. Fra:qs;isco Grillo
receram à ráia, Venceu a por Alcenor M. de Souza, q \,1 e, se navega ... são

sensa_',
pontilhúam toda a baía

N 't' d '. Tratando-se d I b t'
-

_, ..., .
' a nOI e e terça-feu'a, . e a go com- :;_Ue re;vemen e viajará pa-

prova o veteraníssimo Ra- "ponteou" por
.

alguns ins- çces lUdescntlveIS. Norte de lmdas velas bran-
t'd'

.

d 'oletamente nov 'a'
I

E
, _"

"

no es alO. a rua Boeaiu- - o p Ia nos- ra a uropa.
fael Linhares Filho, com o cantes e, deIlois, numa Mas nao e so o vento que ' ',�l-I.S.

'I"barco BIRIBA (Bi.Jitóti) "cambada" inesperada pa, determina a progressio de baAr'coCsOlcOoCmaçãOas troetsapletI'vdaOSs �::i��e�:o�o, 3:��u:�;;r::!:� ,C
....

ont·lnuaraf'tltl.. O' alvl�.neg·rostendo como proeiros Ale- ri< l0�'a, rum'o a S, Miguel, üm barco e nem tão pouco _

I
dual· Amel'lca "versus" Se-

.

xand'l'e Salum e Moreira deS,g,arfOU do grupo, não iI'), "c,�mbadas" ou os "bor� tripulações, fúi a seguinte'
leçãô ,da Dap�.tal, foi pres-

Os irmãos, Lauro e Ciro
I

g r a n d e forma' e Lauro,
da Silva; o segundo .lugar !11aiS' ameaçan'do. Duelos os

l
deJos ... O barco, em SI 1° l�gar - TAURUS -

tada uma' comovente home- Soncini, que há tantos anos quasi veterano; mantem-se
foi obtido pelo comandante' mil,is sensacionais foram proprio, define situa.ções. O Comandante: Cristiano Pe- I !ttuam. J·Ulitos. em varlOS

. ' ,

- nagem ao player catarinen- Igualmente em forma, dis-.
Alvaro Freitas (Galeg'ü), '·I'avado. s por toda, a mlJ,nhã, s'eu fundo deve ser o mais reira - proeiro: Sidnei Da- I b d C 't I 't d

' r

.. se Leônidas, integrante _ti- c u es a ,a'pI a, es an o postos os dois, mais do que.
no barco Tau.J:iat,é, pro,.ei- dé

�

as . proximidades do li,so possível, a maestraçã(i) miani e Roberto Costa Sou- �

, tulàr do esquadrão 'cario- desde 1954 no Figueirense, nunca, a fazer com que o

ros: Fernando Baínha e Forte de Anhatomirim, en- dl::ve encontrar o seu ponto za \ '

alvI'-negro obteJlha novos eca"e que já defendeu as tendo levantado em 1955 o
Simião Carioni, finalmente,

'

lre lJhiratan, Taurus e Es-
.

ideal para que faça render, 2° lugar ESCORI>IÃO ' .

t' fcores do escréte brasÍlei- bi-campeonato da cidade sen.saClOnms l'lun os.'

em 30 lUgaI/' el1trou o bar- CrJrpião. Quís, entretanto, o as velas, os estais e toda a Comandante: Valdir Gil
-roo Tal ,homenagem, sob to- dFel'ão continuar defen-

co Arabutan, 'comandado destino que Ubiratan so- nomEillcl.atura de lama em- proeiros: Delson Valente e, - Argentl·n'a x Peru''" dos os titulos justa e me- dendo o clube do sr.. Tho- ". ..

por Lauro üliveira e tendo � fresse um golpe mortal... barcaçãp, é cuidadosamente Eugenio M_il1er recida, partiu da "torcida" maz Chaves Cabral" por Com o jogo entre Ar..gen-
como proeiros Joci Pereira iluando se aprestava para estudada e .controlada para

" .. 3° lugar: UBIRATAN ....:._

I
rubra do interior, por in- mais' uma temporada, foi o tina e Perú,. deverá enGer-

e Luiz Hamilton Alves .. Se- 'po:nteú", definitivamente, ['<"nder o máximo. .

Com,andante:
.

Dr. 'Heitor termédio, do gr�nde am,eri- .que nos. declarou o extrema rar-'se, esta noite, em Lima,gundo nos foi podido colher eis qu e sua escôta
�

da vela Falemos agora, já q'ue "

S�emer (ba�rlllho) - pro-
I

�:mo Al1lbal Chmaco Filho, ,canhoto, por ocaSIao do o Campeonato Sul-Ameri-
elros: OSUl Rafs (Oleo que fez entrega 'ao famo'so I prelio de domingo. entre cimo de Futebol, já venci
Crú) e Edgar, B. da Silva I player de um .artistico bl;on-j Paula Ramos e Henrique do pelos platinos que i_!'ão

4° lugar ---' ELIZABETH ,ze, tendo Leônidas agra- Lage,. . à cancha para' "conservar
- Comandante: Lauro Ba-: decido. ! Soncini

-

continua, em sua invencibilidade.

J

Rssistentes,
participantes· e

,

a regata dos

gr2-ncle, partiu-se e êle_ pa

j'ulizou ilOr completo, o que
estamos narrando que iamos
contornar a Uha de Anha-

junto aos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 de Abril de 1957

,

'

Qu.al
"

Qual fol a pr imeh-a firma em Florianópolis a con
ceder ao povo, as vantagens e facilidades do crediário?

,

Qual .foi a primeira firma que introduaíu em nossa

Capital o comércio de modas, confecções e peles?

'.
,

:

Qual foi a pr-imeira 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 10 próximo
o mais formidável estoque em artigos de inverno para
senhoras, homens e 'cr ianças ?

OUB •
•

./

Tailleurs de pura lã, desde' .

Capas de gabardine, desde .

Casacos 2/4 elegantes, a .

Camisolas bordadas a .

Pijamas de pelucia à .

Sombrinhas, finas de sêda a .

Calças" homem, pura,' lã .

venderá (excepcionalmente durante o mês de Abril por praços super-sensacionais, corno êstes:

'-

uma grandiosa variedade de malhas, manteaux, tailleurs, saias, estolas, sobretudos, capas e artigos para crianças?
Milhares e milhares de outros artigos para senhoras, ho meus e crianças por prêços que são um desafio ,à in-'-

flação Il l

de

Cabe ao S�nho, Preparar
o Futuro de Seu Filho

o jóvem l'·erno.llU� JUlla.' de' São Jose; após cursar o
I

Curso Especializadc "Lauro Muller", no ano passado,
r

obteve o 3.0 lugar 1':> �('nCUiSO para a Escola Prepara-:
tória de Cadetes. Só isto vale c0ll/-0 credencial da per- I

feição com qUe o .,ur�oA é r,1inist�ado, SO? ,a orientação
Ide um côrpo docente idôneo, prático e eficiente.

Esta é a sua opcrtunídade para ingressar na carrei-.

ra das armas. Se i em de 15 a 19 anos, prepare-se no

Curso acima] para ser em breve oficial da Marinha,'
Exércíto ou Aeroná:Ática,

. ., !
As mar riculas já estão abertas, e as aulas prmcrpia

rão a 2 de abril. Infr-rmações à rua Saldanha Marinho
n. ll-A, diríamentg das 17.00 às 18.00 horas, ê aos sâ
ex. postal 253, Florianópolis.
Cx. postnl 153, P'o-ianõpolts. I

CURSO ESPEI.. IALIZADO "LAURO MULLER" -'

Me�salidade acessi el'':_ 1l'iáximo Aproveitamento
Leciona por eorresj.r.ndência.

Agradeéimetol
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 ou se fiseram

representar ao sepultamento, e aos que enviaram f.lôres
e pezames.

Outrossim agradecem ao sr. Pastor FLOS pelas pa

lavras de consôlo proferidas em casa e no cemiterio.
A:g,l1adecemos também ao dr. Eros Merlin pela pres-

tesa ,e 'soUc!rt;ude dispensadas a extinta.

PARTICIPAÇÃO
,MANOEL SILVA CO�LHO

e

DlLMA SIQUEIRA CO�LHO
participam aos parentes e pessôas amigas o nasci

mento de sua filha SõNIA REGINA' COÊLHO, ocorrido
dia 30' de março na Maternidade Carlos Corrêa.

Plor ianüpolis, 30-3-57.
.....

VENDE-SE
Vende-se duas casas à rua José Boíteux nO 1 e·2.

Preço de ocasião. Facilita-se pagamento. Tratai' na

Casa "A MUNDIAL", Rua FelipeSchmidt, ou Nerêu Ra

mos 61. 1'" \I.�••
c"'�.r,,""!"""� ·�iM._;_5;. En

VENDEDOR·PRA�.\STA - COLOCAÇÃO iMEDIATA
Importante organização' local necessita de um. É

imprescindível ter bôa letra, apresentação e tarimba
,

para eventuais viagens. O'tima oportunidade para ele
mento ativo. Carta" do proprio punho (10m pretenções e

referências para a Caixa deste Jornal, Guarda-se sigilo,

Sotiens a

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 jersey a .

Boas camisolas de opala a' .

Casaquinhos de malhas a .

Calças de meia a , , .

,Capas colegiais a .

'2.9.10, cruzeiros
850 cruzeiros

79 cruzeiros
nO' cruzeiros
175 cruzeiros

11 cruzeiros
250 crúzeiros

\

A MOD'ELA.R

REP, NO PARANÁ ESTA, CATMINA
Enio Rosas & Cia. Ltda. i
"I)ç') Barõo do Gcrcune, 67

",0 Postá I '320 • Tel. 208_
. .ota Grcssc • Paraná •

'IImportante: .Acabam de chegar [os ultimas novidades de finissímos ternos, paletós esporte e sobretudos para o

inverno, da 'Ducal, Wollens e outros confeccíonístas, do', país

ALUGA-SE I
Casa pequena. Tratar na

ma Felipe Schmidt, nO 162
das 16 às 18 horas.

o ESTADO
o mais antigo'diário de

';anta Catarina.
Leia e Assine

,PAS"t'JLHAS

VALo'A,
.,.

ANTISSÉPTICÂS,
CALMANTES

E BALSÂMICAS

15,00 cruzeiros
e ainda

Granja Liberdade
, A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA

NAO PERCA 'i'EMPO.
PARA A PRóXIMA TE_MPORADA A V.iCUfA, FA

ÇA SEU P�DIQO POR CHEQUE, VALlE ou ORDEM DE
PAG <\MENTO.

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

NIS
VACINADAS CeNTRA A NEW CASTLE
RUA 24 DI!' illP.1O 111 'ou G. A. CARVALHO

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 Müller re
sidente na Praia do Meio em Coqueiros.

P A R T I ( I P A ( Ã 'O
I

Otacilio Macêdo Enedino ,Cesarmo da Rosa,
e

Senhora

e

Senhora

participam aos parentes e pessôas de suas relações
) contrato de casamento de sues fnhos, Túlio e Elisabeth.

,

Túliô e Elisabeth
'

Confirmam
Rio do Sul, 23-3-57 Fpólis., 23-3-57.

o habito 'não faz o monge, mas o custume no
. tecido certo

-

e, corte perfeito define o cidadão práÚ- '

co e elegante. '

'

As roupas Imperial Extra .Ihe assegurarão dura
biliíiade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Cremário es
tas ótimas roupas.

----,.----.,.-- ----..------ - \
-

Reaberto
A firma IRMA'OS BITTENCOURT - Indústria e

Comercio comunica que adquiriu e reabriu o antigo
DEPOSITO/DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONS
'l'RUÇAO - DAMIANI - 'Agora V. S, não tem necessí
dade de ir tão longe para comprar MADEIRAS - TE
LHAS - TIJOLOS - ÁREIA - CAL - etc, pois é ali
'la Rita Maria Cais Frederico Rola SjN - F,one 3802.

I VENDE-SE.i '

I Vende-se uma casa, sita à rua Dom Jaime Câmara

I
nO 19. '

'fratar, com o sr. Enio Selva Gentil no :Banco Inco".

PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
Grande organização importadora especializada no

ramo procura vendedores capacitados néste genero.>:
Favor escrever para Caixa Postal. 2496 - Rio de Janeiso
'D.�

.

- Ceras de' Carnaaba
Cêras de carnauba: arenosa, gordurosa - Cêras d�

Curieurí Manteiga de cacau - Oleo de Côco de babassu
- Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca "DELI
CADO" - Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para
colheita, transportes e exportação - Telas de Aniagem.

Façam consultas de preços sem compromisso.
Aceitamos representações, consignações e ordem de ven
das de mercadorias, principalmente de cereais em ge-
ral.

_

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

End. Telegrafico - SULENORTE - São Paulo .

.

A índustría de roupas feitas é unaa das príncí
pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
Unidos.'

'

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

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad
qi.írtdas facilmente pelo Crediário do Magazine

.

... AteD�ão'
SE VOCE FOR CONTRIBUINTE ,DO IMPOSTO

DE RENDA, NAO ESPERE PELOS ULTIMOS DIAS
PARA APRESENTAR SUA DECLARAÇÃO DE REN
DIMENTOS, TUMULTUANDO OS SERVIÇOS E DI

FICTJLTA'NDO A QUE VOCE PROPRIO SEJA MELHOR
ATENDIDO PELO FISCO FEDERAL.

�EJA PElSSOA JURIDICA OU FISICA, APROVEI.
TE AGORA PARA SALDAR SUA OBRIGAÇÃO PARA
COM O IMPOSTO DE'RENDA.

EMBORA O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃODAS DECLARAÇÕES TERMINE NO DIA 30 DE ABRIL
VOCE DEVE SER PRECAVIDO, APROVEI1'ANDO, EM
SEU PROPRIO BENEFICIO, UM 'DIA DESTA SEMA.
NA PARA ATENDER A EXIGENCIA LEGAL DO FIS-

, CO FEDERAL. "
_

EXPEDIENTE NA D.R.I.R.: 12 as 18 horas (sab:'
do: 9 ás 12 hs.),

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. CONSTANTINO
,DIMATOS

MÉIJIf:O CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras -- Parto.
- Ope raçôea - ViaM UrtIláJ:'ies

Curso de aperfeiçoament-, -e

le,n';'j prática nos Hospitais de
Bue.ncs Aires.

CüNSULTú!Ílü: Rua Fe lipe
Scnm idt, nr. 13 (aob rado ). l"ON1D
3G12.

HORARiO: das 15 ás 18 no-
ras _

'Residêucia: Avenida Rio Bran
co, n. 42.

Atencl� chamados

/ 'i'elefone: "- 3298.
-"l

.

-.
"

.. - -��

DR. J08J1: MEDEIROS;
VIEIRA'

- \DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajll'
Santa Catarina.

DR. LAURO D_t\URA
CLíNICA GERAL

Ll;pecialis):a ern moiêszias de
Senhoras e vias urmárras..

Cura 'radical das infecções
agudas e cronícas, do aparelhe
geuito-ur iná rio em amnos OI

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do s ist ema nervoso.

Horário: 10% ás 12 lo 2% ás 5.
Consuttõrio : R. 'I'Iraoentes, 12

- 1 � Andar - - Fone: 3246 ..
Res idê-icia : R. Lacerda Cou

tinho, lil (Chácara do Espanha)
- Fo ne : ,3248.

-_-----.........._-----�--

DH,. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

II1ÉDÍCO ,;

Operações �,Doeuças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.

CU;:-SQ de Espacialização no

Hospi txl dos Servidores do.. Es
tado. "'.-,.

�;:lerviço do Prof. MarianÓt de
Andrade). '

Consultas - Pela manhã no

:..1ospih.I de Cartdade.
_\ tarde das 15,(;� b s, em diau

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 ÉS'eglina de Tira
dentes. Tel. 27G6.

liesidência\ - Rua Presidente.
Cuutinho 44. Tel.: 8�20.

cLINICA
de.

OUVIDOS NARIZ
E GARGANTA /

DO

'DR. GUERREIRO l)A
!"ONSECA

Chefe do ServiçQ de OTORI
�O do Hospital ue Florianópoiis,
-",ssue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS, MODE>RNOS, I'hRA
'.L'P.ATAMJ;:NTO das DOENÇAS
dR ESPECIALIDADE.

Consult.as - ��Ja manhã no

IIOSPITAL
A TARDE � daa 2!is 1)

.AO CONSULTóRIO. - Rua dOI
ILfnW-'� nO. 2

'

Rii;;;WÉNCIA ....I. Felipe SC',1
midt nO. 113 Tel. 2S61í.

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

DR. JÚLIO DOIN
_
VIEIRA
M�DICO .

ESPECIALISTA EM _"OLHOS
,\)lTVIDOS, NaRIZ E_�A�GANTA
'rRATAMEI'HO E OPERAÇõES
!nfra-Ve.mell:!{} - Neblíllzaçio--

,

Ultra-Som
(T::at.arnento de sinusite .em

�peraçio)
Anglo-l'étln\Jscapia - "Receita de
OC!lloll - Model'n6 !'quipamento
de Oto-RinoIaringolo�ill «(micl!

.

no Estado)
Horál:io' das-9 às 12 horas e

- das, 16 às 18 horas. ,

Consultório: - Rua Vitor Mei
....t_eles 22 -, lfone 2675.'

-

;

Rea .. -- Rüa São Jorg-. 1:0 -

Fl>ne 24 21. : -

5,5 HP - gasolina
11 HP�-
35 HP
50 HP
84 BP

GRUPOS GERADOR�S'- "P E N T A"
\

' ..

FloÍ'ianõpól,is, Sátiaao, 6 âe i\tiril de �1957

DR. s, 'LOBATO
FILHO

Deeuças do aparelho respl r:atór:o
'1'UB.I:;;'CULOSE

[:ADIOGRAE'lA E RAD.[ÜSCOI:'L�
DOS PULMõES

Cirurgia do 1'Ora1 ,

Formado pela FflCllld!,JII N ...cI,··
nal de Mediciua, Tisiolugh,ta e

l'ü!i-ocirurg'ião 'do l(tl6pital Ne-
rêu Ramos

Curso de, especialtzação pela
S. N. T .. Ex-interno e Ex-allsls
ttrilte de Cirurgia do Prvf. Uro

Guimarãe8 (Rio).
'

Cons.: Fellpe Schmtdt, 18 -

"ane 3801
Atendo em hora 'marcada.
!\e�: � Rue, Estave. J unu.r,

fi - lt'oDa: )O.. lIlIo .,:

e Crianças
,GonsuItório - Rua

aes Machado, Í7.
, Horârio das Consultas -

las 16 às l7 horàs (exceto
.o» aabadoa),

Residêncía : Rua :M:eÚ�' e

Alvim, 20 -' 'I'el, 3865.

IJR. CLARNO G.
GALLETTI

"

�. AiDVOGADG
Rua _'VItor Meireles, 60.
FONE:: ,2.468

Florianópolis -

\

"

solvido pela reserva patrí-

80 HP Diesel
8U HP" (direita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

Horário:
15 às 18 hs.

'-Cainpanh;d�-Ed�caçâ�
Florestal,

"DR. J(JLIO �AUPITZ
FILHO o ESTADO'

�x.interno da t.UA e�rmal".'; I Redação e Óficinas, 1 rua Con
Se rv iç.j de gastrQ-elt�rologia NrUlelró Mafra. n.· 160 TeL 1022

H Santa Casa do Hill de Jeneh-o '1_ ex. Postal 139.
"

Prof. W. Berardinelli). _ Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ex-interno do Hospitat 'mater- Gerente: DOMINGQS F DW

'

iade V. Amaral. "
..

AQUINO
-

'

,

DOENÇAS IN'tERNAS 'Representant';'.:,
,::�rOaçr�iasE��ri,:���,���tino, Lt::presentl?cõell A. S. L.ua. Quaisquer tipos para entrega imediata'- Completos -- Com

,
g��s�àtó:�0�8V�t�;a�eirelea III. an��:.-Senador Dantas, 40 - 6° 'motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator=->
�����ên�!��. Rua Bocl!iuva

10.,. ���: ;:-��24 NO��:l::/��:i��� filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire-
---�

,

, ndar sala 512 � Sio Paulo. damente com f.,la,nge elastica á Alternador de voltagem _.DR. ANTONIO MOlS"IZ Assinaturas anual .. Cr$ 300,00
. DE ARAGAO Venda avulss•..••.. Cr' 1,00 trifásicos 220' Volts -, com excitador - 4 cabos para,-n" "-Gl" T'-REU'lATOLOGlA rnon ial de' imbuiais e corte

- h"J"",� -

" Anúncio mediante contrito.
'

'Uttopédi.a Os originais, .-'mesmó não pu- ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estâo controlado com garantia deCo s su Itô ri o : João Pinto, 18: .Ilcados, não .serão devolvidos. 'fDan 1& às 17
-

dràríumeute.

\
A direção .não

se ,re.sPoÍlsabiliza assentados sôbre Iongarínas pronto.s para entrar em unciona- reganeração natural. Torna
'Menos aos Sábados
,tas: Bocaiuva 185.

'.

p.elos con�ei�s émitidos nosr ar-
, mento. se índispensaval preservar- o

_E'_<ln_e: = 2.714.
_ tJgosINa:���.��Ol!l1l UTEI8 REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE U -_eilul.empaeinddl'-ra ql;ueestaa codleoniI�zab:a!o� ,

DR. NEWTON ) O leítcr
'

encontra!.'i•. nesta co" - ...

D'A"ILA Iuna, informações que ncceaaita, Cf A N T' A C A' T A R' I N A
y � agrícola arraze com o mato

CIRURGIA GIl!: A
'

I dià,.iamente e de imediato.:
MACHADO & C �/A C' ,. A

·
.

,
R L I ORNAIS" Te}efo:le ia. ta 'omerclO e .g'encías nativo dessa espécie nas zo-Doenças 'de Senhora" -

_ Procto- O �stado ( ,3.022 •

logia -, �Iebicidade. Médi:::a. 'A Gazeta :::::::.::::: �:. 2.656 Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S,·, nas de seu "habitat". Sôbre
Co ncu ltóeio r "Rua. VItol' Mel- illiário :le T-'-"e : ' 8.679

m
reles n. 28 - ,J'elelOne" 3S07. 'Imprensa 011(.,:1}-' :., 1.688 -

_

CX. P,ostal,' 37 - Fo.ne 3362,� FLORIANÓPOL,IS -, I aSs!,-ntos florestais, consul·
.

Consultas: Das 15 \",\'all em 'HOSPITAnO Caridade', ' I'dIante.
A "

'

l<provedOr)
- 2.114 r&=1íêJ#lr#l@;#J@[ér@E#lra:'Jf#l@êêrélr#Jr#Jr'#Jr#Jéle. e � "Acôrd-o Floresta'.

.�e"lden�la:. Fone, 3.422 (Portaria) r 2' 086 - '.

Rua:, Blumenau n. 71. Nerêu Ram��':::::::::�:: ÚSl �INISTiRÍÔ-Í>AÃGRIGULTURA ,.,.
DR--iliuo

.

BERRETTA ,I dilitar '.::' 1.167 SERVIÇO FLORESTAL

� �.� Irl1
'

'. _ São Sebastlao (Cas6 de'
'

ortope;a� �;a�m�\oIOgla IM�t���.c�aadA�:·D��i�;·ê��: 11.�:al' DEL����J���L���STAL _,'
.

'

..
Ex-interno por 2 anos do Pavi- los orrea ..... , . , . ,. . ,>i..

lhão Fernandino S'imonsen da CllAMADOS U&· , "'ACORDO" COM O 'ESTADO DE
•

Santa. Casa de São Pau�o. IOo�:���SBombeiro� .

Ul� SAN'.:'.! CATARINA ",
-,

•
(ServIço do Prof. Dommgos De·· Serviço Luz (Raclama. A V I S O . �

-

/

fi_ne) - Estagiario do Centro ;le! ções) ••... :- ',.' !.404 A Delegacia Flores,tal Regional, "A, Soberana" Praça 15 de novembro-
Ortopedja e Traumatologia e 'do' Po!lcia (Sala Comissirio .. 2.038 ,,-

P 11' (G b L' 1 d) 2694 n'o sentI·do d C"l'hl'r ao màX1'mo 1."UO FelI'pe SchmI'dtPl:onto Socorro 'do Hospital das o, Cla a. e.ega o ...
. e v j.I ,poS� ..

Clinicas de São Paulo.' IC����:��:: lível, as queimadas e 'd<!rrubadas de mata, afim de impe-
(Servi'ço do Prof. Godoy Moreira) TAC '.700 dir os d",���8S-6� .efeitos e�onôpl�c(jS e ecológicos q�e
- Médico ,do 'Hospital de Cari-' �ruz�iro do Sul 2.500' c:lcarretam ta-Is,pratIcas, to-rna púbhco e chama a ater;i(ao
dade de Florianópolis. iPan�llr •.........•...•. ',' Iz.·!21)1i1 de todQs ó; p'roprietários de terras e lavWldores. em O'e-
Df'd d

• .

d Varl" ........,.. . .. .. o •
e orml a es congemtas e a -

Lóide Aéreo . !.402 tal, Dara -a exigência do cumprimento do Código -Flores-
qqiridas' - Paralisia Infantil -

Rebl •... , ... :': ..•.••••.. - 1.17'1
-

O
.

l' T t· 3 tal (Becr. ,23.�937de 23-1-1934)' em todo o, Estado.steQmle Ite - rauma Ismo - Scandinavaa . .. 2. 00
Fraturas. j IIOTéIS QUEIMADAS E DERRUBADAS DE �ATQ

-Consultas: Pela marihã no HOH- LU"[ .- .•. : !.021
Nenhum ;9roprietário de terras ouJavraãor poderá

pitaI de Caridade, das 15 às 17 e Magestic ,............ 2.276

30 horas no Consultório. .' I
Metropol

,

-....... 3.14!7 'J.!!-,oceder qUG1illlfda ou 'derrubada de mato sem solicitar,
, ,La Porta ,.,......... 8.321

't d
. .,

l' d t'd d,Consultório: Rua Victor Mei- Cacique " ....... '1.449
om àn ace êncla, a ner.esaana lcença a au orl a e

relles n. 26. __' I Central ..........••....•• �694 florestal competente, coni'orme dispõe o' Código Flores-
Resid�ncia: Av. Mauro Ramos Estrela.................. 1.171 tal em seus artigos 22 e 2�, respectivamente, estando Os

� 166. - Tele. 2069. .!deaI _

1.6611
nfratores sujeitos a penaUdad.es;

.

_

_ REFLORESTAMENTO

C $, 9 I O" O OO
Esta Repartição. pela rêde de viveifos florestais, em

-

r
'. -

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

._ • ..,
•

lementes de espécies florestais e de ornamentação, para ..

É Q vencimento de postalista. Há quase 3.000 vagas! 'ornecim'ento aos -agricultor.es em geral, interessados no

AmbJs os sexos - 18 a 35 anQs. 6 horas de, :trabalho. A�, eflorestamento de suas terras, além de prestar tOda

inscrições e provas .serão realizadas em todçs os Estados, ii-ientação técnica neGessária. Lembra, ainda, a possibi
dentro de 5 meses '(Capitais e outras Direts. Regs. dos idade da ohtenção dé empréstimos para- reflorestamento

Corrrios). Temos apostilas completas, todtls os pontos :no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

da "ORNES", regists., 15 profs., atuàlizadas - 9 apos- Os interessados em assuntos florestais, para a

ItÍlas - Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo reem- lbtenção d,.e maiores eséiarecimentos e, r.equererem auto
boIs_:) postal, assim: DR. kNTôNIO MESTIERI DOMIN- rização de licença p�ara queimada. e derrubadas de mato,
GUES - Rua Barão de Paranapiacaba - 25 -- 5° - devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou'
sala 15 - São Paulo. As informações sobre inscrições e diretamente a esta Repar.tição, situada à rua Sal!tos
provas (data, documentação, etc.) acompanham as apos- "Dumont �o. 6 em Florianópolis;

.

tilas. ,Não ha necessida,de de curso ginasjal -- Do 'Telefone: 2.47U - Caixa Postal; 395.
)APETC (350;OQ) - do Bco Brasil (480,00) -- Outros:

_ Endereço .telegráfico: Agdsilva - Florianópolis.
.n�oII! AfiO.OO. �. c.

"

"

'-'. .,,\

VENÕE�SE�-.·�-- :�

ruazmU.nl ap 'saQ5Jas ruO;)

O!�9í1au ap US1'l;) uru.Q
.:: Bar, por prêço de ocaSlao.

Ver e tratar à Rua ,Col1se�

lheil'o Mafra, 139, esquü1a

Samente·s �ara plantio
Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saller como é feito a

escolha da semente para plan.ttr. A semente tem, - antes de tudo,- que ser

completa, perfeíta, sem defeitos;...:!..' limpa _pura com os melhores condiç�es
de germinação, ,como 'também de- va,lor ge'rminativo bastante alto. Sem estas
�xigência a se;nerite não dal:á à-tl raVl'�dor a recompensa dos seus esforços nos

periodos-de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticu1tor o maximo
cuida�dà na aquisicão de semente para plantio.

.

G. ,A .. Carv;I11.ó- - Ven,de sempre as melhores sementes.
VAREJO lY,IERCADO - PORTA DO MEIO'

\ AgênCia:

8 às 11,30 -

"

" "

Viage,. com �segarildça
.

e. rapidez'.
.

,

80 R08 OONF(1f!"fAVEIS MICRO-ONIBUS :aO
�

l-APIDf :;SOL:BBISILIIIO»
'lFlorianópoU. - Ita1a. -:: JQinv� - Ouritiba

.. Ji,iihéóoooo'-rêlqutna da
Rua TenêntellSllveir3:

A imbúia em estado na

tivo, -explorada em
"

tSanta .

Catar-ina, tem, 200 a 400

anos.' Por ês'se motivo, o

problema florestal -relacio-

nado à ímbúía, em nosso

Estado, só poderá ser re-

•

esquina

)l'ilial "A Soberana" Dístrltu dO Estl'eit9 - CUlto
.' . ,

DR. OT'O FRIEDMANN
E/ N S

c

I N A
Matemáticas é Fisiea

R. Cristovão' Nm"és Pil'e� 21.
Esqu. Rua Hoep.�e '«;l R. Cons. Mafra

)

O que_define uma roupa bem feitá é um comple
xo- grande de {afo�es. A escolha dos tecidos,' o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais

- que�intel've.m numa roupa bem feita Imperial Extra.
A venda destas excelentes roupas é feita pelo

Crediário com facilidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepclke.

'

, I

.A T E N C A O
•

Aceitamos encomendas de "PLACAS ESMALTADAS
,�m UÔr(�s, para diversos fiüf:l.

End :,. DENTAL S/ANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Santa Catarir.a

.

Rüa': Tiradentes•. 20

,

lAVAN-DO

Virg.em ESlJecialidade
da' (ia i WETIEllNDUSllllAL - JoinviUe ---:- (marca regi'strada)

-

- ecolomiza-se tempo. e dinheiro�
,

_______
, .:.__ , , ,_.__ , __ , c___ '--------.�----------.,.-----,------�-----

c O M'
\

f
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"O Est'ad'o'� ó 'mais antigo Diário ·(le'Santa Catarina
,

"

1 �a o REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE
\

,2.1 �R,ESTAÇÕES SUAVES PARA

I'OUALQUER ORÇAMENTO A pARTIR DE ,

-r
.

,<

•

MODELO STANDARD 7,4, pés

* 4 M GDElOS
* 4 P R E<,ÇiO S
* 1 GARANTIAS E' � UMA SÓ

:QUALI,DADE

MODi<iLO DE' �UXO 9,5 pés MODi<_LO MASTER 9,7 pés
- --ADQUIRA A SUA

\

( *let�o'aa4ia
EDIFICIO :IPASE

t.

'-PERGUNTE A QUEM TEM' UMA

-mensais

\ -,

MODELO MASTER 7,9 pé.

___________, ----:--'-----.--;------'
"_--'---.---�-�-----------"--------,--_..J-�-

------------�--------

Casa�P�ecisa-s.e 0. I N O' 'S E/• N A', D'O�
, \,

Necess{to de uma sala c�m entrada independente, ,

,

_ .,

.

,. ,_ ••
para escritório, no centro da CIdade. URGENTE!

'�
,

>'

"
-' d . estarão r�sgtlardados',1 intel

Cartas para "OSLEC" nesta Re�ação.-
.

'.,
(Continuação da 2.� .pági�) :- JYI.llij;.o agradecídc,o apar- t ,lllt�m� obs�r;v.açao, a�n 'l� e-� raménte, os .Íllterêsses ria-,

.:i, ---<;>;.-"""",," '", _'".h-
-

...,-
• ,. - " ,

'1t-is aptas a partlcípar do te do nobre -Senador Juraey' I'
atenção ao parecer rI an

cíonais ": na composição da
- ��:�'

� • - <

-"."
• , desenvolvimento econômico Magalhâesã. Poderia, subs- te de 8.. �x.�, na _part�� _:e- SOTELCA.

"

.

A seleção e eseolha do:,. tec!�.os com as mum�ra� dà' país. erevê-Io e d�r per-encerra- ferente ao lumer�_ de aç�es
fibras. síntetícas E naturaís-em uso atualm�ll�� e. �t!:.:::- O Sr. Francisco Gallottí das 'minhas considerações, tomadas pe1a União, Estou São êsses os esclarecimen

nheclmento altamente' especia.'izade. 'AS" Nm�a� Im-
_ Muito bem! Obrigado a porque, o faria com chave' de acôrdo com o nob:e cole- tos que tinha o dever de

perial Extra, gozam do previlég�o.de_possuJr �.nt.re V. Exa. de o,uro. ga �este ponto; em to.das �s trazer à Casa, pedindo ao

1� .'_Ios r.esponsaveis pela sua confe::çao, �lgum dos 6,alO-
,o SR. FILINTO MULLER Desejo, porém, fazer, uma ,socledades?e econ��m� mIS- Senado aprove o pxo:ieto, '�P"'.W

r-es tecnicos Qõ paiz., ..;.r

,

ta _nas quais a União I�ter- realmente de grande ínte-.
'_--_' ,--

--...-----.
t d a to rêsse nacional; e o momen-'

--

Nercedes-Uéõz-Diesel Laoça O Seu Camilflãl- ��t;:ª:��f:t:��:: �;!�:E:���!���:,::i:��; :��?Z;::s;:�is
. ,."..

10- 00 ElO '0'2 0-18'S 'De Ira'bat'ho
mo bem ac�nt�o� o nobre �:��le;n�� d;�u!��tS��;�� CE-ME..

,

,." ,._ .

'

,

,-'
"

.

:�f:çe��n!�� :er:I���initiv:' bem; muito bem, Palmas).
C" Cinet�a1S0cope s

O SR. PRESIDENTE: ensura a e ano .

,

'

porque vamos votar, dentro
O mês de março assina- de crise nacional -de trans- lhe atravesse õ caminho .. '. ª,uidos por entusiasmo redo-

b 't
.

t C'ontinua a discussão. ' ,

'"'
' de " reve "empo, o prore o

liRlR'fIIil3I.!'--PII!ii::>���"
�

lou um �conteclment9, f,esti- portes.
'

'
" Depoimento como êsse or- brado, capaz de breve;rnen da Eletrobrás, qUe permiti- O SR. FRANCISCO GAL.

',"=�,'� '\,"J.. LAA
'

vo para a in dústr ia nacional O milésimo caminhão Pie gulham diretores e operá- II te trazer novos e brilhantes. rá a correção das falhas LOTTI: --

__ ' ,_�,
, /' ,

--
"

..

d t d 'S E a (Sem revisão do orador)
e muito. P'articularment,e pa- ',s.el vem encoThtrar,

.. 'se,us. 99,9j,l:ios '.da Mercedes Benz do, ," mar.c6s, a, sua atívida e, re- apon a as por . x.

I f h d A E�ectrol:?rás terá força -- Sr. 'Presidente, nobres
,

ra a l\len;edes Benz do Bra- antecessor�'s·" 'crede�cIados ; Brasil S.A., fazendo com que
rpetmdo --esta. açan a o ca-

maior, inclusive para absor- srs. Senadores:' em nome de
'sil S.ll, que] viveu horas perante o povo braaileiro co- se lancem ao trabalho pos- ,

minhã Diesel n. 1000.
ver' a SOTELCA, d,e' cuja Santa Catarina, terra que'

de grande emoção no gran- mo ínagníficos instrumentos -- criação estamos agora cui- l"t\n"esento no Seriado da

de estabeleciment() fabril no desbravamento de nosso SINDICATO DOS AD'DÚMADORES DE' FLoRIA- dando mas, ainda que tal República, desejo apresen-
,

..�. - do a UnI'ão tau.meus sinceros agradeci-,

vasto território e na propul- NóPOLIS nao ocorresse, sen -'-"

de São Bernardo do Campo,
a maior acionista da Cia. Si mentos ao eminente repre-

em São Paulo. Cento e dois- são da, nossa economia. No

'I derúrgica Nacional, porque sentante baiano, Senador,-- .

ind EDITAL '

dias após a inauguração da asfa.lto' ou na .terra am a
tem vinte e seis por cen- Juracv Magalhães" pela ati-

..

fábrica, diretores e operá- �)1lcada pelos." vagarosos
I Faço s�ber aos que 0 presen�e virem ou d�le tiv�- to... tude cavalheiresca que te-

carros de boi, nas cidades e
.

rem conhecimento que, 24 de Abr il de 1957 serao realí- O Sr. Juracy 'Magalhães ve corres'pondendo ao apêlo.rios J'ú celebravam o'lança- f D � . ,

,

t'd d'
-',

-
. '.

tl'r-

",�� aminhão Die- ; zadas neste Sindicato as eleições para escolha ,do e- - Em- última 'instancIa, e no sen I o e' nao mSIs
me11to'do milésimo cami,n�.ão +'0' e ....1po, o c

. ., Ilegado-EleHor desta ,entidade que' oportunamente parti. pOI"que o sr. Presidente da na apresentação de sua

Diesel, dentro de um ritmo seI vem presta�ndo lnesbm,a- I cipará da éleição para u Conselho Fiscal d'o' Instituto República quer fazer dema- emenda. Ela tem realmente,
de produção que é autêntic0 . vel serviço à camunidade de Aposentadoria e Pensão ,dos Empregados em 1"rans- gogia perante a população fundamento, mas' também te

brasileira. Até mesmo nos portes e' Cargas, ficandoaberto o praio ,de 8 _(oito}' dias catarinense. rá rémédio -futuro com a

postos avançados da civili- consecutivos a ,contar do dia' seguinte à data da primeira O Sr. RuY Carneiro - criação da Electrobrás. S

publicação, dêste ,EDITAL, para IINSCRIÇÃO dos candi- �ão' apoiado. Exa. evitou, desta forma, o·

datos na Secretaria, de acôrdo' com o disposto llO' Art'.I' O SR. FILINTO:MULLER retardamento da aprovação
4°, § 10 da Portaria nO DNPS _:_ 3.291, de 13 ':de Outu- '" Não apoiado. Não queria do projeto )pelo qual anseia
bro' de 1954,' modificada pela Enrtaria 3.94'8, de 28 d� J) nobre- ,colega destruir, todo o povo de Santa' Cata-
Fever�iro, de 19,57. '.' . _', num ap�rte, que não é �eli�, rina.

A -Inscrição dos candidatos será requerida ao Pre- o brilhantismo, do Sela pa- Estou certo de que o no�

sidente dêsie ,Sindicato, em petição nos têrmos ,�o mo- r,ec€,l' e sua atitüde patrió bre Senador Jur�cY Maga
dêlo apr0yado pela citada PortarJa, e qu:e se encont'ra à· tica pela aprovação do pro- lhães assim agiu não só
disposição ,dos interesSlados na SêCretaria: desta- entida- 'jeto. atendendo ao apêlo por nó�
Je. firma,da 'pe'ssoalmente pelo Candidato ,elentregue, tre� . /0 Sr. Juracy ��galhães formulado como por ter-se
(3) ,vias t:ontra recibo, devendo ser instrui,da com os 'se- � V. Exa. vê que, qu�ndo recordado de que o seú no

guintes documentos: ,.'
','

,

. .:." ,ô"posicionis'ta, venho para' a me no nosso Estado não ,é
a) :d�clar�ç'ãó de' própr,io punho" com letra', eJirma minha' bancada. Não fico· desconhecido. :Como militar

reconhecida por tahelião",de ,que não inc_orre em' mis,turado ",com os componen ilustre ,que é, Icomandou ai

l"I.iifiJ"I-.-Ii��i!'!!iI-·ili!!!·!I-III-
..

Im?
...

·

p:.qualquer dás causas legais de in'eligibiUdade, tes da' Maioria. 'tropas federais em Floria-

kIi'.�.ell Iprey.is�as n9 Título "v,;'!.'�da: Con-soli-dação ,das O SR FILINJ,'O �ULLE� nópoíi� deix�do, na glorio-
,

,

:,

� ,'.". _

.

Leis ,do' Trabi:dho (_§ 1 do Art. 11 das .Instruçõe� ,""" V. Exa.' honraria a ban- sa terra dos "barriga-ver- • __ . II
">-

expe�ida} .. pela Portaria
,

Mini;;terial, nO'/11, de ád� da� Maioria, se nela to- des"
'

um nome respeitado, A's � 8Y2hs.11/2/;1'954. '

.

'

,

, ma-se \ ,assento, e, creio, a�aiado e digno, pelo patri- 'Jo'rge MISTRAL --:' Glo-
b) prova de ser segurado do Instituto, el1l se tra- honra-ó também o sentaÍ'-se otismo que soube imprimtr ria MARIN 'em:

tanqo de empregado ou' prova de '-estar quite� entre ilustres Senadores co à sua atuação de chefe/mili..- UM CRIME IMAGINAjRIO
,

com o Instituto' a..que está .vinculado em se �ra- mo aquêles .que: a,li estão, tar.' 7 Censura até '18 anos.tando de tr'aballlador autônomo.' ao lado direitill da no'ssa O Sr'. JuracY Magalhães __ .. •• _, " _ J ..

'c) no áto da, apresentação
'

da petição o capdid�to, bancada.
.

- Dá licença para um apar- ��;i�d� "da- ;;i�h; ;id� -p-r�_
exibirá o, título de 'eleitor e prova' . dé quitação' Sr. Presidente, sendo a te,?' fissional, em que fui" como
com, as obrigações militares, as q!lais, logo após Uniãp a n:iaior acionIsta' da (> SR. F�ANCISCO GAL. exilado, para Santa Catari
conferidas com as declarações' constantes d-a pe- Companhia Siderúrgica, so- LOTTÍ _ Com prazer. -na, onde vivi, admirável e

tiçãô; serão re1'ltituidas ao intereSSado. ma'd�s as ações da Cia. Si. :0 Sr. Juracy Maga,'lhães

I
agradabilissimamente, e�t�eFlorianópolis, 6 de Abril de 1951' derúrgica 'Nacional' àqueTar __:_ Agradeço a bonda'de com grandes e nobres bra'sllel..,

ANT,óNIO DE OLIVEIRA -"Presidente. que o Govêrno vai tomar, que V. Exa. recorda aquêIe ros. ' L'
f "

.

..

recorde.

zacão êle cômparece, I!oope

l'a�do no trabalho a:b,negado
q'ue os missionários desen

volvem" como atualmente

acO!ntece enh'e ,p,arecis e

..uhambiquaras, entre Dia

mantino e Utiariti, no pan

tanal matogr�s:sense., Lá, a'

M,issão dos jesuítas tem no

..;aininhão'Merced�s Benz-

Diesel o seu melhár amigtl_e

aliado, um. companheira; va·

lente que nã'o teme neIl_l a

.1àma fnem as- in,�ndaçõe'SJ ..

�

nem as-trilhas corcovant.e.s,

zes ,de enfrentar as' rudes

(;süadas braili,leiras; mil

unidades qu� irão cólabOl'al'

decis.ivamente;a batalha

pelo ,escoam<Jnto da nossa
produção. Uma cifra que já

. antecipa, auspi�iosamente,
, de quanto será capaz a Mer

cedes --Benz do Brasil S.Ã.,
em fiüuro não muito lon� 'nem ,as matas e 'nem mesmo

."_ ,,:.
".

aJguma onça importuna que

�, .

'Mil caminhões qtle deli-
, I

xal'am as linhas de monta-
gem em menos de quatro
mes,es de funcionament..o;
mil veículos Diesel, econô-

micos 'e resistentes, ,capa-

ginquo, para aliviar a gran

TJma das tendencias mais dificieis dt. acompa-'
nha'r, pàra o cidad�o apressado de hoje é'a niarcha
d,ll moca masculina. ---

Porque não deixar�este cuidado aos expecialistas
das famosas roupa!,! Imperial Extr�? Siga seu corte
e padrões 'e estará bem vestido e, na moda.

Magazine Hoepclre, únicos distribuidores
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'CINE SAO JOSE
A's 3 - 7112 - 9Y2hs.
Colé _ Grande OTHELO

- Jayme COSTA:- SuzY
Kirby em:

MALANDROS EM 4ao"
.DIMENSÃO

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

A's -- 8hs.
Cólé - Grande O�HE�O

_ Jayme' COSTA __:: SuzY
KIRBY em:

MALANDROS EM, 4ao•

DIMÉNS.Áo'
Censura até 18' anos.

"A's J_ 8hs:
1) _ UMA GAROTA DE

SORTE
,2) - AMBI'ÇÃO �UE

MATA
3) O FILHO DO ZORRO

- 90 e 100 Eps.
Censura até 10 anos.

A's 5 _ 8hs.

Jorge MISTRAL -- Glo
ria MARIN em:

UM CRIME IMAGÍNÁRIO
Preços: 13,00 _ 6,50.
Censura até 18 anos .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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