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� LONDRES, 12(U.P.)- O'Ministro do Ex terio" disse que rece'beu "(erla informação, preliminar" do ,Departamento de' Estàdo sôbre as

�ais recentes �onf�rências do (air� em rel�ção ao caBalde Suez. O 'porta YQZ porém, recúsou-s e a revelar o conteúdo da comunica-
,

'

ção americana. Assil1alou: no entanl.o, que ainda prosseguem as negociaç ões do (airo..
.,'

,
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,
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,
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Homenageia Seu filho, '

. Dr. A,dão Bernardes JA Grande Inovaçãó d9 "

j al:ol1,:' recebida" co� a mais"

vival' '"?" o, DF. Adão Bérn,ard!ls, ao posto-de Desembargador do Egré. ilustre Desembargador Dr. Adão

I
se-á a entrega do '''BECA'' a �u.\ "Plano de Obrasl"g Ia, a pr0l110çao pelo eXI11O, .ensej o desta nota, queremos a gio' Tribunal 'de justiça do E�';?', B�rnar'des, ao 131'. Preaident s ,: Excia. j:lesembarg�do; Adão Bel'; "

sr. G�vel�lladol' do Estado, là ca'j grade�er- tambem o 'honroso c6n 'do, o ilustre camboriuense, DI!. dentais membros do E6'régio 'I'rt- inardes, pelo sr. Prefeito Munh i-
O repórter passou pelo Vále do Itaíaí, esta semana; e en-

tegor-ía de Juiz de Direito da 1." vite : com que nos cumulou para Adão Bernardes'; o Prefeit� Mu. hunal de Justlça. pal. 'quanto a�mirava, embevecido, as belezas incomparáveis que a

i
Vara da {Comarca de Ploríanõ, assistir as festividades de sabadc nicipal de Camboriu, tem o,má. Local 'da Recepção: Defronte à As 'lS horas _ Na Igreja Ma..

região oferece; com o rio serpenteando numa zona rica e prós-
�polis, do ilustre Des. dr. Ada-o C b

.

G' idê
.

d V
, ' pera, mas desassistida do govêrno, teve ocasião de tomar nota'\ ' próximo em am 01'10, o sr. ui ximo prazer de convidar a exmas casa de resi ericia �,sra. 'luva triz, Missa em Ação' de Graça.,

Bernardes. Vieira, Ilustre Presidente da Ca, autoridades e _0 povo em .geral José Francisco Bernardes. As 29 horas _ Banquete Ofi-
da grande inovação introduzida nos serviços de construção de

Descendente de tradicional e mara Municipal daquela comuna' para tomar parte nas homeria- As 16' horas
-

- 'Colocu.;àg de cial na Praia de' Camboríu, (,f,.�.
estradas pelo conhecido e tão falado "Plano de Obras e Equipa-

conceituada família de Camboriu, e' um dos coordenadores da refe- gens que serão prestadas ao Em; placa nominativas dos .Ja-rdhs'; reeido ao ilustre conterrâneo, mentes", acêrca do qual tanta .�emagogia é empregada!
onde nasceu e onde hoje aind� rida festa, cujo progruma-ccnvi- nente Magistrado; a sereni efe [ Dr. Adolfo Konder e F'lávio Vieí- Desembargador Dr. Adão Be rnur-
vive a sua veneranda progenito. te damos a seguir: tuadas no dia 13 do mês ,em CUi'- ra ,

.

" .des e' demais membros 'I,) 1';gIÓ.
'O caso se 'dá no' trecho Rio Sul-Subida, onde, se ;diz, o go-

.

ra viuva sra, Maria Helena Ber- CONVITE 'te::
'

I As-17 horas - No Salão Nobre gio Tribunal' de Justiça ,io Esta
vêrno do Estado está pondo o seu maior interesse, já que se

nardes, a promoção do Dr. Adãe Tendo sido promovido ao alto l As 15 horas - Recepção ao 'da'!reteltura MIJ'ni�i�<lI.'efe:tu�r io. trata de via "ímportanfísstma no eseoamento da produção cata-

Bernardes, a Desembargador do ,

-__ _ _ __ _ C t d ,rinense, rodovía . movlmentadínsíma, com tráfego tão intenso,
, 011 an o com ,» comparenmeri

Egrégio Tri!>unal de Justiça do' ANO XLIV' - O MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA .; NO ,I 3 O 3 1 talvez, quanto a Rio-São Paulo.
, to das autoridades e de todos os

Estado, foi recebido com alvíçã. cambortuensãs, o Prefeito )\1uni
ras e incontido jubilo pelo' povo cipal, antecipa seus melhr. ,t,.;
de Cambortu, qU\L_está preparan-

'/ agradecimentos.
do merecidas 'e condignás horne- ACACIO BITENCOURT.
nagens a S. Excia. a fim de �e. Prefeito Municipal de Cambo ci'a
lhor testemunhar o seu apreço, a

li

I IR
_iii R

Camboriú

pela esplendorosa vitoria que vem

de alcançar.

" satisfação e o seu imenso orgu

lho, a figura' do S!l<U dílêto . fí lho.

E
Para servir'e�exaltar a U.D.N. ogõvemadOr"Jorge'Lá,.

, ,cerda, por d:uas vezes, já impediu que o p�R.r.·....;... d�:'c�jo ,

, DiretÓrio Natitm'31'ê'·Viee:rresi.deJltê;� :al�ançassê a Ptes1...
'

dência da Assembléia :Legislativa.·
Ús perrepisías, ao 'que parece, preferem não comentar

a estranha atitude do seu antigo companheh;o. Abordado, '

pelo jornalista, um dos próçete,s plinianos limitou-se aLeitar
.Camões:

"Se lá no rein9 escuro de Sumano,
Receberdes gravissimos castigos,
Dizei-lhes que também dos portuguese�

,

Alguns traidores houve,' algumas vezes"'.
,

* * *
__
f" ,

,

Por' inequivoca inspiração palacianâ aos perrepistas
que ainda obedeciam as ordens,do sr. Jorge Lacerda, foram
decidida e fórmalmente vetados, para ',a Mesa da ,Ass�m
bléia, os deputados .Paul� Bornhausel1' Volney Oliveira e

romanowski. Processada a eleição, os, dois últimos "foram
votados e recondhzidos �os cargos na M6�a. O veto lacerdea

no, pOl:. évidente, estava restJ'ito ao deputado Paulo Bor

nhausen.

'Diretor': RUBENS DE A. RAMOS - Gerente: - DOMINGOS.. F. 'DE
�'------------------------------------------��--------------------------
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,NOV����.�2 ���ll�EEEu�O���!�.�:� dar .E" MUIIA SURfE I que não a deixava comer. Ajo_
"'em de 20 anos 'parece ter su-

rnaioj- auxílio econemíco pará o desenvolvimento das repub'li- RIO, 12 (V.A.) --Tendo vindo da Reai.Aerovias que, às is.ao hid
'

'

" , ,
' cnm I c , a um jejum d.e 5,sema. serviços atrás referidos e que breve, muito breye resolverão

cas latino-americanas. Em discurso, pronunciado na universidade. ào .Rio para receber o 'premio horas de terça-ferra; chocou-se .

-c ' r I nas, causado por' uma perturba êste tão' 'angustiante problema do nosso "interland" . .E assim,
'do Michigan em East Landisg, o embaixador equatoriano Curiboca de vinte milhões .de cruzeiros, contra o p_ico do .Papagaio, na cão emoclcnants que lhe tornava�

,
com as grandes britadeiras ,do "Plano de Obras", ,t\ldo ...

disse que t�'1 auxilio redundaria em "'roveito dos p'róp'rios EE.UU. que lhe coube c6mo portador do Ilha de Anchieta provonQndo a r

- P, <,
�

....
, O alimento desagradavel. ficará 'como está,!

Frizou O diplomata que atualmente existe, fora' d\} hemisfério ocj· bilhete n. 12, S09, do "S,weepsta. IJHil'te de 26 dos, seus 30 ocupan-
,

' ' ,

dental, três grandes siste�:as eco,llQmicos:' O império comunista
I
ke", Celestino LQt�i '(fot'o) havia' :�uSe"I'e'TOaflip'aaVrieal'hOcoJ�a,oeas't'I,lvoetsasÇeãOcodlna� Fa' 'I'eceu,o-s-r.,-A-'rt-u'r de 'S'o'-uza' 'C'o'5"ta r

�,-'I' �"'"-""'':;:'':=,;::",:,:''lI
Europa reabilitalja e a c.omunÍ;.dade das nações britãnicas. Enquan" comparecido ,ao Aerop'otto, Santos ... ", .

. '. �..
"

'"""
to isso a integ�'açã\l economic; do mundo. p,'a,namericano, ainda não'I" DUmo!l_t pá-ra ehI,barç,.a_r,

de' r�gi'es
" pleta, 'viucse '<?61'ig�ao a .�mb�l:�':'r I "''''���� .

";. �:;:',,,,,
,

, �/ "<:iV-,\:" '-," .,"'_'i'"
se pl'ocessou.
.' ,

'

,'. 'so ii Sao Paulo no apao :rP-A.�X, enr outro, aparelho. Assim, Celes- RIO, 13 (V.A.) No Hospital da Beneficencia Portugue- ',' ,r \ ';>;!,'··:"y.r: c�

t�no' Lotti�, em vinte e quatro h()'� sa, onde ,es�ava recolhido há t�mpo�, faleceu" meia-noitli de

,ras, foi duas vezes' bá,!ejádo pe- ,hoje o sr. �rtur de Souza Costa, ex-mhtistro "a Fazenda no

la, sorte: ganhou o "Sweepstake" pdmeiro período de, governo do Sr. Getúlio Vargas.,.

'sástre deLaviação�'
"

do Sul, e, presid�nte do Ba,nco do Brasil. '- ;
�

-

_. i' '-:.-
.

, ,_. _;f': r r
•

��.",
"'"
� .• ','

O sr. So,!za Costo: co!_rte.Ç9!!. a xída, �c� modellt0.1únçio-
',':�iM'

"

�1-:l1:'I··S·· '.u�,.f-m""/ií,'�'- '�u'm'
'

(!. �t;�����ó.���,di proYín.Cl�; e�fP:;;'lot��::7su,a 'tlfrra IÍ,at�� anJo
,

' 'J '

,fez C1lr,l'ei'ra, cbe1!'a:n�o a'=-,.d1fetor desse 'unportil!lie estabeleci-

BELEM, 1� (Up{' O 'conh�, mento de crédito. 'Estavá e�1
.

Porto" klegI;e �9��
�

dir�t�r ;d�-:
""

'cido façjllir Silk' val i�iciar na Provincia, quando logo após a r�vohição de -30, foi convidado
.

.capital Pa-raense mais um jejul1). para diretor do Banco do Brasil e: �epois, a, presidente, desse
A 'partir da próxima semana Sil1� estaJjeleci�en�o, bancárjo.

Daí, a seguir, foi nomeado ministro da Fazenda, cargo q�e
exerceu durante o 'Estad� Novo.

'

Em 1�46, foi éleito -deputàdo federal pelo PSD gàúcho à

Constituinte, de cuja bancada exerceu a lidérança.

,

Prestou grandes s,erviços ao Brasil.

H

f,i

V" * *. *',
\

'

,
�

.. "

O novo Presidente"'do Legislativo, depútado Ruy Hul-
se, sendo moço' e pretendendo carreira 'política, tem' no de

putado Volney Oliveira o exemplo ��, como p�o proceder.
,

Se quiser pros�eguir, um 'conselho: tl�ite Nerêu �a-
.

mos, quatro vezes eleito Presidente da Câmara, com o_apôio
cerrado de todos os partidos.

* * *
�I

Em 1956 o ato que mais 'desgastou o govêrno e o go-

vernador, foi o "condici�mado do Braço do Norte".
No corrente ano será o do contrªto do Instituto de Edu-

cação., �

Ambos "riv�is dIvisam", como, diria orpoeta.
* '*. *

Gent� da U .D�N. chàmou o deput�do romanowski de
'�vigarista" dent�o da sua própria casá. E até revolver foi sa

cado. N<? fi� se acertaram, cOllfraternizados!
.

.

'*. * *

O deputado Paulo Bornhausen não,a,ceitou o prêmio
de consolação da Secretaria 'do Interior e Justiça. E, pela'
rádio, comentou e justificou a recusa: o apôio govern�men
tal que lhe falto� para a Presidência da Assembl�ia 'nã� po�

dia transformàr-se em confiança para a SecretarIa. FOI au

to-crítico e lógico.
,""

'') '. I
'

* * *

O sr. Luís de Souza;o tal 'que t�ndo que escolher entre

dois barris, optou por amboS; está feliz: já tem companheiro!

. �' .. -- �- .... ---.__,..._.._ ..._-----�� .,---

ARRASTA-SE O PROCESSO MONTESI

CADA' '�Z· MAI� ��MPU�'DA A �ITUI�À� D� �M' Tm D� WltMI
VENEZA, 12 (UP) :- Um ad, trado nas areia3 Jlegl'!lS 'da P1 aia acusado de ocultar !l crime. Ou- centes, Marisa declarou que Si

vogado da defesa pôs em duvida de O'st�a, perto' de RCIl1la. tra testemunha de hoje f.:> i Ma·' m",la era um mentiroso. (I ho.

hoje a' desculpa apresentaqa' por Ontem, Rossana, em meio de rlsa Garzella, de 27 :,nos, que se I mem, com roupa de pre3ilHál'io
Giuseppe' Montesi, o "Tio Ptll'll'" prantos, confirmou as 'palavÍ'as identificou como "pr·jstituta ho, I disse a Tiberí: "Ela sab� a ver,

no julgamento que já leva 3 m,h de giuseppe. 'Antes "Tio Pepe' nesta", mas negou ter conhecido dade. Prendam-na e iolç�llll-1�a fa
"ses de duração, a fim de esclare· declarara que estivera "trab� Wilma Montesi.,

' I lar". Mas Marisa, que é de :,(oma,
ceI' como morreu Wilma Montesi, Ihando como de costume", nUma Michelé Sjmola, acuSl«io d,,' declarou que nada 3abe sol)rq
há 4 anos, Giuseppe, um' homem I oficina grafica de Roma, naqlHll. 1also testemunho e que P01; isto I Wilma e seus negocicf com en

, "

bem apessoado e tio da vitill111 !
dia; O's outros empregados, 'Im esta cumprin�o pena, tinh'l de I torpeçentes. Tiberi al1l).l'�i()u qlli!.

declarou perante' o <!tribunal que tretanto, disseram que, 11<) .ai clarado ao tl'lbunal que Mal'ls� na sessão de amanhã ,l(:rão ou'

estava com Rossana Spissi, tan- dia, Giuseppe havia- larga rio o tambem conhecida ptllc apelido; de vidos Gjuseppe MOlltl"i () �,u",
to de tarde' como d'e noite, JI tI de serviço antes ,da hora..Gou- Espanhola, trabalhava na IrI€SÚ1'J noiva, Mariela Spisl;.u, irll'Ú d8

abril de 1,953; dia em que Wilma �e)lpe então veio cóm uma casá. de tolerancia, onde segunJQ amante do noivo.
,

de�apar�céu de casa' O caduver segunda desculpa, dizendo i)ue, se diz'. ,Wilma oferecia entorpe. .

'

semi4_Óspid·o da jQ,:ém f_oL e lcon, quisera m�nter e� segredo suas ;_o'_'o'_'o'_'.o'_'<i.-.o._.o._.o._.o._.o._.
�o'_'o'_'O""<>,,,()G.1-( relações_com Ro�ana' qU�, t,!vQ P a r ti do· SK i a I 'D'e'm o c r á t i c o'Reorganização' do �:g���O ahd�:g:::s'd�o�l�f:�:iP�� ,'DI'reto'rl'o' Regl'on:ai de Santa Caf'!II/rl'n'a'MovimenJo e,x-che#e de Policia, Savcdo Po·

_

'U

EscOJ<e'llrO
��t;� �:O:;:d:é�� :::in;O�B�;: (�,O N V O ( A' ç ,Ã O
comparecera náquele dia à esta·

ção ferrea para se desi)edir de O Diretório 'Regional do Partido Social'
Democrático de Santa Catarina, pela pre
sente, de acôrdo com o art. 19, letra K dos
Éstatutos, convoca· a Convenção Regional
Ordinária do Partido para reunir-se nesta

Capital, 'na séde partidária, à rua Arcipres
te Paiva' n:o 5, no dia 5 de maio próximo
vindouro, com a seguinte ordem do dia:
às 9 hor�s - reconhecimento dos pode

res dos delegados;
às 14 hOl'as - 1.0 - eleição do Diretório.

Regional para o quadriênio
1957-1961;
2.0 - assuntos de 'interês
se partidário.

Florianópolis, 1Q de abril de 1957.
CELSO RAMOS

Vice-Presidente 'no exercício da

"( M t·", ausa- or IS '

HOLLYWOOD, 12 (UP) - O'
astro �o cinema e da televisão
Buster Grable atribuiu a miste

,

riosa 'morte dá sua filha Caren
a uma condíção de súbcociente

,passará, 12!L,dias dentrp de uma

Iurna de vidro na" praça de. Naza,

..reth, não dispensando, tambe;11 a _

:

compa!1hia das cobras' ná form� I
já habitual. I

Estará na nossa Capital., 1,0

dia 22 dQ corrente, o Chefe Ge·

ráÍ dos Escoteiros do Brasil, �o..
man4ante Ara.újo Filho, que venl

a Santa Catariná propo&itadamen
'te para reorganizm" 'a nossa Re.

,

gião Escoteira.

I
A Di'retoria de CultUl'a convo

ca todos os diri.gentes escoteiro�

do Esttdo e todos C)� 'nt('�c3"arloB

no Dlovimento para uma reunião,

que se realiz'a,rá, no 3:° anda. do

Palácio das Secretarias, às 20 h,)'

uns amigos, e ,que, portal!t,), não

poderia ter estado em somp�"lhi�
do amante.

O juiz Mario. Tiberj disse qU<:l

vai ,pedir à Policia de ROI,.a iden

tificar os amigos, de quem Rus.

sana se de�pediu a 9 ,le abril do
1!)53 a fim de prestareOI) d�í)<)i,
mento perante a Justip. O prin,

cipal acusado nQ, caso é 'nianpi��
co Piccion,i, pianista' de jazz ,� n·

lho �o ex-minist_ro (!c- ExtedúJ',
Atilio Pi'ccioni, que é aCl1sado de

;er abandonado a vitima apenas

d1!�maiada à b,eira da praia. pen
sando q�e estivesse' sein' v:ida. O

,

do, da alta socieda,de 10I11a1',a, é

r�s do dia 22 do corrente.

Na reunião eleger-se·á li dhe;
toria regional, encarregada .d�
,reestruturar o ,movimepto,

Manterá seu 'mercado monetário livre
.

,
RABAl', 12 (U.P.) - O Sultão do Mârf()cos anun.ciou hoje que

� antiga cidaile i,nternacional de Tanger manterá seu carater de

� merc'ado mo��táJ!io llvre. Ap�sar de fazer agora parte integrante

',do ,:Ma�roco�. Foi nomeado
1 um/a cqmi,ssãõ; encarregada de '1'edigir

I
um estatuto especi�l pa1'3 Tanger.

Jús�amente aí é que o r�pórter teve oportunidade de ficar

ao par do grande melhoramento técnico que ,o govêrno está

pondo em prática: o modo mais atual e moderno de produzir
a pedra, britada que se usa nas nossas estradas, a conhecída
'brita. Pois, prezados lettores.inêo procurem assustar-§e com

o possível , tamanho da britadeira ultra-moderna importada da

França. Não para espanto nosso, lá estava um caboclo, raquí
tico com os seus dois fi[hinhos a martelar em ctmq de pedra
dura, rachando-a em pedaços' e contratado pelo Estado para

resolver o problema da pavimentação, tão 'anunciada pelo sr.

Lacerda!

O, sr. Irtneu, no seu tempo, ,_,Prometeu asfaltar Santa Ca

tarina de fio a pavio; também o sr, Jorge Lacerda não fugiu
"às lições de se� mestre e, para tanto, contratou os valiosos,

"

,/

Presidência.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINEMAS-

No Programa:
Atual. Atlãntida. Nac.

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

Im.possivel
Vera da Costa Vianna

Quero esquecer que foste o meu amor.
Quero apagar' sorrindo uma lembrança ..-.
Reduzir o meusonho e a minha dor,
A uma saudade de crença!

Quero viver sem ti, neste esplendor
Que se transforma em lúcida bonança.
Mas ... em mim não fenece aquele ardor,
'De um passado já morto de esperança!

E não posso,' meu bem. Não posso mais
Separar-te de mim nesta saudade.
,Que lembra um amor de louca idade! ...

..

r

Tudo quero esquecer, e volto atras ...
Relembrando os sorrisos do caminho... . .

Rosas guardadas sem quaisquer espinhos! . ..

( .•• j oUJaR naw
... O,ªfl'e.10;J .naw,,· oír:da.Id rua O.IA!! 0a)

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

"

",�--.-......-.-.-....-_.

",;;�:1t1j"F r
Prescfliana Fontoura

' I

-'- Walter 'I'esha, âlto
funcionário do I.A.P.l.
- Narbal Sales Andriani
- Rudi Brust

•.

L Licini�''Vleira de Sou
I. za

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. João Oardoso
- sra, Lígia Coelho An

drianí, espôsa do sr. Eulú
lío Andrianí

A Federação das Colônias d� Pescadore'l nêste. . ,

Estado, sob a segura e inteligente díreçãõ dos srs, Al
berto Muller, presidente, Nívaldo Machade, tesourei-

ro, ';! �Ranulfo Souza, secretário, está desenvolvendo' in
tensa atividade em benefício -elos' bravos pescadores.
O Sr. Alberto Muller, experimentago conhecedor dês
Ses 'problemas, está percorrendo o litoral cutwinenn
Se com fim de 'organizar as antígas "colônias" '1ban
danadas e fundar outras, 'como a de Barra Velha.

'--000--

Espá circuTando o primeiro número dc. l113.gnífic�
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PÓLITICOS

,
' ,

editad� sob (Js ausp(cios da ,Universidade de, ::VIipas Ge

rais. Nada menos de doze excelentes e- uem lançados
estudos ver,sando a realidad'e da politicR brasileira,
destacando-se o de Guerreiro Ramos, nome de pro

jeção internacional no campo da Sociologi'l Políticd,
intitulado "A Dinâmica da Sociedade Política, no Bra

sil".
--000--

O E!llbaixador Antônio Camilo de 9liveira, Dire·

tor do Instituto Rio Branco (I[amaraty), 'assinou por-

· taria declarg..ndo abertas, até 15 de julho, as incrições
para o exail11e lViestibul,ar' ao Curso de Preparação á

.

Carr,eira de, Diplomata, em 1958. Como o' número de

vagas ,é de '3D, '�torna-se mister que os candidatos se·

jam exigentes no estudo do programa: 'Dentre os in

teress,ado� constam vários elementos do PTB.
--000--

A bancada do PTB, na Assembleia' Legislativa, uni

da e em aliança com a do PSD, votou, dia 10 do cor

rente, no nome do Deputado Alfredo Cherem par'a pre
�idente do Legislativo Catarinense. Respondeu, assim,

'C, .

,-

aOs tendenciosos e diversionistas., m9s�rando·lhes que
a fidelidade e a coerência às deci,sõeª partidáriãs Iil à

linha de -orientáção política é 'um previlélgio dos que

tomam' o 'caminho élpontado p�10 '-novo e pelo eleito-

rado, sem atritos com a consciência. .

--000---

O�projeto de lei que o Deputado João Colodel pre

paroU, visando err'adicar da atual legislação uma iJl,iuS
tiça para com Os promotores públicos, suscitou, da par

te do Dr, Vinicius de Oliveira, Promotor público de Blu-

· �enau, �po,rtunas,' excelentes e justas !con.siderações,
em artigo de A NAÇÃO, de 4 do mês andante.

--oO�o-�-:- .,'

Em m7àtéria de legislação do inquiUnato, o Brasil

não anda lá 'muito em dia com. os impulsOS sociais do

direito. E a lei do inquili�ãto se epresenta, todos os a-
·

. . J

nos com 'as sucessivas prorrogações, como um inespe-
rado presente aos inquilinos e um fatal c'astigo, aos
pro;Prietários. Agora, o Senador Atílio Viváqua e mais

32 senadores requereram, no Senado (dia 9), � consti

tuiç� p,e uma Comissão par'a estudar o 'códigó do In-
.

quilinato, que será uma· lei permanente.

CINE SAO JOSF
A's 3 _, '7lh - 9Y2hs.

'

-,- Uma história, vigoro
sa repleta de lances emo

cionántes!
Rock HUDSON Dona

REED em:

IRMÃOS INIMIGOS
Technicolor

VeíHI,·se
-

Ur�ente'
Um terreno situado na rua Presidente Coutinho. 'I'ra

tal' pelo telefone 2225.

Osvaldo Melo
.

"

PRO' "RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO" _ Dei-

xemos falar OoS universitários, através do palpit�nte
p�oblema de nossa mocidade estudiosa. Tenho" em mã

os o seu Boletim de propaganda, que passl() a transcre·

�er nesta colúna, para sua divu�gação. Penso ser mais

uma colabornçãe que presto á iniciativa em marcha e

ja de si mesma vitoriósa.
'

"Esta sendo construido o Restaurante Uníver

sHário, velha aspiração dos Estudantes de Santa

Catarina. Entl1etanto, os empreendimentos de vul
to, que se destinaJ:ll a favorecer uma entidade be-

neficiente, ou classe com poucos recursos prõprfos,
a par de sacrifício e perseverança, requerem o es-,

tímulo e ajuda di to�l_os. O Restaurante Uníversítá

ri9 ,v'iJlâ beneficiar um número considerável de es

tudantes, principalmente os que veem do interior,
para cursar as nossas Faculdades. Eles são, na ma

ioria,. sabidamente pobres; as mensalidades das

pensões, hotels, ete., "e o prêço das refeições diárias,
obrigando-os, muitas vêzes, 'a se alimentarem mal,
tnrnando-se mais difíceis os estudos, dada a earên-

('�a. orgânica, a �ub-n�.:triçã.o�. ,o de�upera!1'�nto
f !SlCO, e mental � o cl$to da' taxas' e mensalída
des do curso já são, por si, 'onerosas, exígíndo
decada um ingentes sacrítícícs e privações du
rante os estudos. Com o.Restaurante Universitá
rio, terão, porém, refeições a 'prêço módico, ali
mentação sadia e racional, de modo a podeeem
realizar, com, mais tranquilidade e confôrto, seu
curso secundário e superior.
Intensos têm sido os trabalhos, em, tal sentido.

E se os resultados obtidos, graçàs ao esbímulo eon

cret� dos Poderes constituidos e ao apôio do, püblí- ,

co são eompensadoees, ajuda há muito ,que fazer pa
ra que essa grand,e ob�a esteja" concluida o' mais
brevemente possível. Assim se pederá expor, em re

sumo,' sua natureza e o que àt.é agora foi feito:
1.° - Após longos esforços da UNIÃO CATARI

NENSE DE ESTUDANTES, 'O Govêrno do Estado do

ou à mesma um tel'reno para o referido fim, no, va
lor de CIj$ 1.500.000,00 (um, miDão e qUinhentos mil
cruzeiros), onde es,tá situada a· Séde, na rua ÁlvarO'

., \ .

dle Carvalho;
.

2.° - Já em 15 de novembro p. p. foi lançada a

pedra fundamental d'O edifício, ,que segundo tôdasi
as previsões, poderá ser inaugurada em abril de

1957; ..

. 3.° - O Restaurante ofereélerá capacidade para

600 (seiscentas,) refeições diárias;
4.° - A planta, bem como�os trabalhos em exe

cução, foram, confiados a oonh�eidoSt e competentes
I�ngenheiros, entre os qu�is o Dr. RaulBastos, Cons

titu�ndo a primeiJ::a, ·como se verá, o qúe há de mais
moderno em matéria de arquit.etul1a e os' segundos

, o qUe! se possa chamar efj�iêócia e perfeição.
Já está, portanto, lem plena construção, o Res-

,taurante -'IUniversitário, obra' 'Orçada em Cr$ .

1.620.54'6,00 (�m milhão, seiscent'Os e vinte mil, qui
nhentos e quarenta cr�zeiros)!"
Auxiliemos' a Grande empreitada.
éongresso Médico nesta'Capital - os que tive

ram'õportunidade de 'Ouvir a palavra do ilustre me

dico Dr. Aragão, presidente 4a SocÍ,4ldade de Medicina

, de Santa Catarina, através' de uma entrevista concedi

da ao noSso amigo e cole,ga Nazareno, pela Rádio Gua

�ujá, -di� 11 dêste mês, pod�m-t�r uma idéia desse ,gran-
.'

de acontecimento que está' �obili�ando a. atençãO' ge

ral, po� s-e tratl,lr de assunto �ue 'não sOmente interessa .

á nóbre classe médica de nosso Estado e dle outras, uni

dades da Federação como, até mesmO' aos leigos, que

. vêm n'O próximO- Congl'essO, ma� um motivo para exal

çar a cultura de nossa terr��omo tam,bém o d:e:
ter o conheçim'ento do assunto _pela palavra de

ilustre_ conferencista, que c�amente, serão

ouvidos com vivo interêsse.
Nossa ,Capital, vai assim, ser mais uma

v.ez, o centro de ôm, conclave cujas carateristicas
bem defin�m: o espírito de quant'Os' se dão ao es�

tudo da ciência nlis form�' 'nlàis mode,rnas em

em suas gerái's aplicações, no setor da Medicina

e Cirúrgia.
Aguar,demos o Congresso cujo programa in

clui também números' que interessam á vida cul

tural,. intelectual, social e científica de nossa

terra. Até 1\08S0 folclore está incIuido entre as

co�emorações.

COMUNICAÇÃO
Tenho a grata satisfação de comunícar aos

meus amigos, clientes e ao público em geral que
I
a SADIA SIA TRANSPORTES AÉREOS fará rea-

I -

A's - 8lhhs. 'lizar no próxinto domingo, dia 14, vôos panorâmi-
O record absoluto de Icos a cidade ao pr�o de Cr$ 180,00 por pessôa

velocidade!
'

(inclus-ive condução).
'

PROJETO M-7 Para maiores informações, os interessados

Com: James DONALD _;_ poderão se dÍll"igir à Agência, instalada a rua Fe-

PhYllis CALVERT - Robel't lipe Schmidt nO 2; (lado da A Soberana) ou pelo
BEATTY . I ',telefone 282().,

O Esporte na Tela. Nac., 111 NicOLAU TEIXEIRA

Preços: 10,00 - 5,00:, tgj Agente
Censura até 14 anos. __������:�!f�SEãiíii��.�� J�� _.�
�----------------------------------------�----------------------------

..

� I � Z
A's 4V2 - 7% 9lhhs.
- Uma história que real

mente aconteceu e q\l-e só

agora pode ser contada!
O HOMEM QUE NUNCA

EXISTIU
CinemaScope.

Clifton
�

WEBB
GRAHAME
FLEMYING.

Gloria
R o b e-r t.

No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

Preços: 18,00 - 10,00.
.

Censura ajê 14 anos.

11��I; ,_ i1.
A's - 8hs.

_ Um filme espetacular
extraído da obra de E'RICO,
VERíSSIMO:
"O Tempo e � Vento"!

O SOBRADO
Com: Fernando BALE-

RONl, - Barbara FAZIO.
No Programa:
Notícias da Semana. Nac.

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

A's 4 - 8hs.

1) - PROJETO, M·7 -

Com: James DONALP
PhYllis CALVERT.

2) :_ MALHAS DA LEI
_:: Com: Jack. WEBB

.

Ann ROBINSON.

3) - O FILHO DO ZOR-
RO - 110 e 120 Eps..
'Jornal da Tela. Nac.

Preços: 10,00, - 5.00. -,

Censura até 10 anos.

A's 5 - 8hs.

, Conheçam Q novo

aviao, três vêzes mais rá

pido �ue
. qualquer : outra

aeronave. SUPERSôNICA!
James DONALD - Phyl

Iis CALVERT em:

, PROJETO M·7
O Esporte na Tela. Nac.

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

Dia 20 Sábado

, ,

t'

Dia 21 DOiningo
.'

,
- �

, Dia 28 Domingo

I \

O primeiro tópico que ontsm escravemos, ares

Peito do Gal. Vieira da Rosa, foi substítuído por uma

sortidíssima pastelaria. .

Mas como o General é um pouco surdo, talvez nãt

;entisse o gôsto dos bolinhos de chumbo, fritos pe-
lo ,linotipista.

-c,

!IILL,_,�� ,L_ " _ :,.' .-:; di!

'" *

Emborá a História 'seJ'a omissa, no tocante, é cer
�r

jo que quando Os lagunenses descobriram e fundararr.
o Rio Grande do Sul, o que os impelia era a caça aos

bugres, para as lavouras 'de mandioca do Sul catarínsn
se. Também é certo tlue falharam no desiderato. A in

díada gaucha não se entregou e cívllízou-ce por lá mes

mo.
I '

Agora, passados os séculos, voltámos à. carga. E

hoje, no "Rancho da' Ilha" festejaremos a captura do

primeiro índio vago,'já 'bataztdo: o Pror, Manoelito de

Ornelasl
*

'. * *

E por falar em silvícolas, estamos com apetite de

antropófagos, à espera da Mensagem do governador
Jorge Lacerda. _.

Deve de ter cada pratínhol,

* *

E há também a htstóría daquele udenísta que, de;
tão ingênua, chegou a garantir que o govêrno do Esta

do vai publicar o contrato, já assinado, da construção
do Instituto de Bducaçâo!

.
Ao fazer afirmação foi violentamente belisca��,e

advertido:
/

.r+: :Illsse não! Você está maluco?
*

'" *

Noticia, atrasada: o sr. Antonio Carlos Konder Reis
é o novo secretário da Fazenda.

Vai INCOmodar-se!
; 1JIJ-:�� �.:, " 'i

'

.: .

i :f·
.. .'"

--' ,.

Voltando ao comêço: o Partido Libertador, em San

ta Catarina, será um partido liberto' de sagrêdos; E'

que o Gal. Vieira da Rosa .não ouve muito bem e o dr.

PUa OUVe muito mal. E' voz corrente que tôdas as con

fabulações, vor isso, serão altas .. ,

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

·�ii:::]!Ç,"
li" iW�

IVOINOO �OBH� FLOHWmrOUS:

1

� Grandioso Bane carnavales
co da Aleluia: 'Dep. Balneá
rio.
Retorno dos Acanhados Pei
xeiros' "e as Timidas Tou,,:
reiras".
Início às 24.00 horas. Onibus
gratuitos de volta...
Mesa Cr$ 100,00 Convite 50,00.

- Grande Baile infantil da
Pascôa. Início às 15.00 ho
.ras. Sede. Urbana. Bonbons.
Alegria.

- Soirée juyenil - 20.00 às
24.00 horas - Sede lubana.
AGUARDEM PARA MAIO
A GRANDE O�QUESTRA
ÇENTRO-AMERlCANA. MA
RIMBA CUZCATLAN 15 fi

guras - cantores
.

- Can
cioneiros - Rumbeira
'Trio Limeno.
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l\'lODELO STANDARD 7,4 pés

MODELO MASTER 7,9 pé.

3Plorlanõpolls, 'Sábado, 13 de Abril de 1957

VENDE-SE

* 4 MODELOS
* 4 P R�E C O S

, ,

* 3 GARANIIAS

E ASSISIÊNC1A
'lECNICA
DOMICILIAR
GRATUITA

1.a O REFRIGERAUOR é FRIGIUAIRE

2.� PRESTAÇÕES SUAVES 'PAlA
• 1: • .�

•

mensais
QUALQUER iRCAMENTO A PARIIR Df

, ,

/
.

.

.
.

E AINDA COMO OFERTA'ESPECIAL 'FORNECEREMOS AOS
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA
BANJINHA "MAXWILiuiLM;' DE JARAG UA" DO SUL.

COMPRA
LA-

-:.;,-

/

MODil.lLO MAS'EER 9,7 pés
l •

MOD�LO DE LUXO 9,5 pés

,(
,
I'

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

.

�.. -á����f),.:t,'�;�}I��,,;;<�:v'(1�.; ;t�';" '.

:L _. _ _:_ .... :'.:- ..'\;........... _'81etl'olaa4'a
EDIFICIO IPASE

PlanCões de Farmá«:la

ESTREITO
7, 19 e 28 (domingo) - Farmâcía

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

Rua CeI. Pedro Demoro, 1627'
'

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
DO CANTO E INDIANA,. situadas às ruas Cel. Pedro

Demoro, 1627 e 24 de Maio, 895.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

, via autorização dêste Departamento.
D.S.P., em 2 de abrÍl de 1957

* MARCA REGISTRADA

Vende-se um quarto de

Cooperativi�lÍlo"* como b'as�"'iiara'o :êlêsen.
"r:���f;'�: volvioiento da Agricu�tura . _

'

RIO, (AgênciaiNacional ) a todas as especulações, pe- C:rlada �m� Comlss�o. com a

_ Técnicos do Ministério lIa ausência de um sistema mcumbencla específica ·de

da Agricultura' estão re�li disciplinar do se.� co:nércio dar organização .à produç�o
zan.do estudos no sentido interno. A conciliação dos de mate. Com ar ea de açao
de organizar-os tr.iticultcres I preços, a' falta de' armazéns em tôda a Teg��o pr?dutor�
em bases cooperativistas, vi I para estocagem da '�rva n!l,s a base .ecoromlCa-fmancel�
sando à racionalização do', grandes safras, e 'de

.
finán- ra decorrente da taxa de 1

comércio interno desse im- I ciamento ao produto, 'trans- cruzeiro por, arroba de ma•.

portante setor' da nossa pro l formaram numa aventura te produzido no país, a refe
dução." I témerária aquilo que fôra a rida Comissão, instalada em

,

O Serviço de Economia economia básica de uma vas Curitiba, deu' Início à or-

Rural chama a atenção dos ta região, do sul do País.
ganização das cooperativas,

'lJl'odutores de trigo para os Em 1942, após alguns mo Iornecendo às mesmas orien
.

resultados que os ervatei,- vimentos isolados, que, de
tação técnica e assistência

ros alcançaram com a prá- certa forma, concorreram financeira para que entras-
ica do cooperativismo. Se- para melhor receptividade

sem, imediatamente, em ati
gundo o referido órgão, a' dos ideais cooperativistas, vidade,
economia ervateira, durante' entre os produtores do Pa- Aos produtores assegura.
longos anos, viveu sujeita' raná e Santa Catarina, foi

va-se base de preço e finan

õêplrtai'eniõ"iii'l:-riíiiiCã ;!�::::;:i.�ê�:�:<i��::'
triaís, fornecimento regular
e proporcional às suas quo
tas. Os negócios do mate
tornaram-se cada vez mais

ivI�s DE ABRIL 'seguros e\estáveis. Os pro-,
6 - sabado(tarde) - Farmácia Noturna - ,Rua dutores, atraídos pelos ho-

Trajano rtzontes financeiros dos pre-
'Z - domingo - Fiumácia Noturna -:: Rua Trajano ços justos e di garantia do

13 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

escoamento da safra, vol-'
Rua Conselheiro Mafra· I taram aos seus ervais para

14 "--- domingo - Farmácia Esperança '- Rua' Con- aumentar, sua produção. Em
selheiro Mafra janeiro .de 1945, três mil,

19 - sexta-feira (dia santo) - Farmácia Nélson - ervateiros dos Estados pro-
Rua Felipe Schmidt dutores reuniram-se, em Cu

20 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna ritiba, num Oongresso memo
Rua João Pinto

,

•

rável a fim de traçar planos'
21 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João destinados la, aperfeiçoar

Pintb'
, .

.

ilUas organizações coopera.
2,7. -' sábado (tarde) - farmácia StO Antonio -

tivas e apoiar o programa
Rua Felipe Schmidt, 43

. .

governamental.
28 - domingo - Farmácia . StO Antonio .:- Rua m-I8Me5If1=

Felipe' Schmídt, 43
"

O serviço noturno será afetuado pelas Fármácia StO
Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt, 4a

,e Trajano.
,casal, uma mesa .de centro

INDIANA - e uma mesa de copa.

Tratar na Rua Altamiro '

Guimarães, 16.

Vende-se um, com ótima

freguezia, sita à rua Bo-.

éaiuva 73. .

Preço de ocasião. 'Tratar
/ . �

110 'mesmo.

ARMAZÉM

Uma das tendencias mais dificieis dt. acompa
phàr, para o cidadão apressado de hoje é/a marcha
tcl.'i moêa masculina.

Porque não deixar este cuidado .aos expecíalístas
das famosas roupas Imperial Ext;a? Siga. seu corte

1

é padrões e estará bem vestido e na moda.
Magazfne "Hpepcke, únicos distribtlÍdorés. '

Um óculos de gráu para moça, Tipo gatinho, arma

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

Pede-se á pessoa, que o encontrou, entregar nésta
Redação. " .

��------------------------------�------------�---�-------------------

•

\

/
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/

Sem�Da, S�D·a· Dil ra·e_ ·c�·-�\0 � I 'II�.. ���.�.�� ��� �.� !�••••••••••••,

d�al. �eir�poluàD';1 ,�
,. ,.

. .� ''"'"''1'[;.. "''' """-, �."" '" �. ,_.� •

"mo�e;����:n�:��:i��:O;::' :t�e��:�i' �;:,�·�e�:: ;1,,- C L A S SE' '����. I S4'='-A---- ; IJ�ã;I'1iiéi��ã1iC-I�ltd�J.Ibradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da Se-. ,..,...."k-"' • • .

.

mana Santa, obedecendo ao seguinte programa: ,

PARA A EUROPA
.111 'Ir � ��_.

�.� -...

RU':'A 9'ANTOS SA'RAIVA, 2511

.

I:Dia ,14 - DOMINGO DE RAMOS - às 10 hs '

�
'W. • �

..

BENÇÃO DOS RAMOS por Sua Excia. Rema. o Sr. Ar.
f �.�,.��� CASA ESPECIALIZà.i)A c. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA: ••

'

bi M tro lit A·
. . -

t Não espere mais para azer à Europa �\. ,ce ispo e ropo I ano. seguir, procissao em orno e,
I,' /, EM M:PTORES" END.. TELEGR.: "VIEIRA" INTERlI.TACIONAL -FORD ••.

aquela viagem há tanto tempo so·'

t�. . �, .

por dentro da Catedral. Ao terminar a procissão, MISSA' nhada: o ClASS.E TURISTA no Atlôn-

�'.,..�Ir�,{/(! FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET DODGE.SOLENE e CANTO DA PAIXÃO. rico Sul olerece-Ihe um descente de
•

I.
.

SANTA CATARINA
\

. :
Dia 17 - QUARTA-FEJRA - CONFI�SÕES du-

cêrca de 30% nas tarifas de pos-, )
, '

Irarite o dia: (o que se poderá fazer desde os dias prece- sagens, E note que o cporelhc é 'o

,�"� �/._II
:..-

dentes) e para o que haverá na C1atedral e out�as�igre_ mesmo SUPER G CONSTEllATION I
jas número suficiente de confessores, em preparaçao da

. com duas partidas semanais do Rio I
'

•
Comunhão geral do dia seguinte.' (Aliás, os fieis sabem de Joneire. terças e .sõbcdcs, às. • _ ., :
da lei da Çonf'issão e Comunhão, ao menos uma vez por cinco e meia da'·ta-rde. IIDISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS rrpISTO-ES MAHLI:":'ano- Sabem do dever correlato da desobriga, isto ê, da

"

�.t:
Comunhão durante o periodo pascal) As 18 hs OFICIO CONSULTE SEU AGENl,E DE VIAGENS Oll A I �:
DE TREVAS; findo o qual continuarão as Confissões. :

Dia 18 -. QUINTA-FEIRA - às 9 bs. MISSA PON-

p/ I
,., •

TIFICI;\L, intercalada pelos belíssimos e imponentes. atos AIR' FRANCE .A STOES PARA QUALQUER 'TIPO DE MOTORES Ida SAGRAÇÃO DOS OLEOSo As 18 hs. MISSA SOLENE A MA,O" .,,,. At".,.. 00 IIIfUROO r.uGUAIDA ICOM ASSIST1!:NCIA PONTIFICIAL - com alocução ao Àv, Rio Bronco, 257·A • Rio de JoneirQ DI) lIDaruso • �Evangelho - e PASCOA DOS FIEIS, em que tomarão Telefone. "2.8838 e 32�3392
-

Iparte principalmente todas as Irmandades é Associações REPRESENTANTE:
, L�'_��.-,1I.,I,'=.1-�" DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES •

religiosas da: paróquia. Terminada a função, haverá a ce- Antonio Fiuza Lima .

, .•
rimônia do LAVA-PE'S. Durante a noite e mánhã dr Florianópolis Sta. Catarina

I
I

:
.

"'l.:.dia seguinte haverá ADORAÇÃO AO SS. SACRAMEN-

I TO NO SANTO SEPULCRO.
.

/,
.

Dia 19-�EXT�FEIRA-b 15 hs. MlliSADOS CAMPANHA DE ED'UCAfA-'O �••••••••••••••••�••••••••••�•••••�•••••••�•••••••e•••••••••.

BRE'SA!NTIFICADOS -' com alocução de Sua Excía. '. �
.

--- ,.

Revma. depois do CANTO DA PAIXÃO. ADORAÇÃO
. 'fLOR'ESTAl 'vende:!Nu�E-S:uarto de .E M A N ( I_P A R - S E - ÁDA CRUZ. Durante a Sta. Missa os fieis que 9 deseja- . i

rem e estiverem suficientemente preparados poderão re. ecasuaml'aUmmeas"m.deSeacdo·peaC.entro 'I; ApI,OVaC,ão Fina. I Para Singapur.a.ceber a sagrada comunhão - As 18 hs. DZSCIDA DA ,O Euc,alípto viminalis é O indicede .

,�

('RUZ A 1930 h PROCISSA-O DO ENTERRO b d .

.

T t R Alt
. 1 LONDRES, 12 (U P) - Lea' 'Dessa maneira, obteve, a,; . s ,. s. , o e e- ra ar na ua " armro I ders políticos da Grã-Brel;'l-' atual conferência o que nãocendo ao itinerário seguinte: Praça 15, ruas FelipF> para o plentlo em. regiões de inverno Guimarães, 16.

. 'li nha
e de �ing�p-ura deram f,?i POSSivt)}·con.segUir

no vc-
Schmídt, Alvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, João. ..,

.

. sua aprovaçao flhal ao proje- rao passado, durante: reu-

Pinto, Av: Hercilío Luz, rua Tiradentes, Praça 15, Ca-
.

rl"goo'so, suportando as balxas tempe- '. to de constituição que con- níão semelhante realizada
tedral. Terminada a procissão. SERMÃO DA SOLE-'

.
.

,ARMAZÉM
.

I'
ceda autonomia s, SiugaPllrv,. em Singapura. As conversa-

Vende-se um, com õtíma A assinatura de) documor- ções de 56 termtnaram em'. bADE.
-

raíures Pr'oduz madeire para p'asta freguesia, sita à rua Bo- to terá lugar no decorrer (Ia desarcôrdo sôbrs él questãoDia 20 - SABADO SANTO OU VIGILIA PASCAL. '". eaíuva 73 I reunião: fmal da Confr-rên- do con,trôle· da segurança in
- às 22,30 hs. BENÇÃO DO ,FOGO NOVO, DO. €IRIO ,,". _

---

P d ocasião. Tratár da Constitucional de Singa- terna de Singapura sob o g>

PA,SCAL, e da FONTE BATISMAL. RECITAÇÃO DAS meCanlCal reço e

'I pura, a realizar"se hoje. vêrno próprio. Todavia, in-

PROFECIAS, ,CANTO DO EXULTET. RENOVAÇÃO I . \" ,."

no mesmo. � conte',ádo 'do. �rojetJ não formou-se que, agorn.foí aí-

DAS PROMESSAS DO BATISMO. Em seguida à meia Para qualquer' iníormacêo. consul- EMPREGADA, I ���u��� ;orit��l�����ãtli��� ���ça;d� acordo sobre a ques-

noite, MISSA SOLENE DA VIGILIA PASCAL E PRO�
.

,.' I. �recÍ'sa-se ,de uma bô.a i 'lIeveIara� que figuram no -Acr:edita·se qua :=:S l'elaç?':!3
CISSÃO DO SS. SACRAMENTO, em torno da Praça 15. te o "Aco"rdo Florestal" empregada so para. COSI-I'

mesmo c!ausl;ll.ao;; ,�and(} a SI_l1 ,exteriores e a�def(.)s� de 8m-
, Dia 21 - DOMINGO DA RESSURREIÇÃO ou

PAS-I '

.' nhar. Tratar à rua Salda- .gapura � sítuação de pais gapura contm�!ll';),O' �o� ?
.

. \

I
com governo propno, dentro controle do governo orltãnt-

COA - às 10 hs. SOLENE MISSA PONTIFfCIAL.Alo·,
.

.

__ 1
da Comunidade' Britânica. co. �.

cução ao Evangelho. As '19 hs. MISS,A VES1;>ERTINA.
- ,----'-----------------------

,
Alocução. COROAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SE-

�
--'

,7;1 I
i Cabe ao:Senhor Preparar o

NHO:ó'TA'_:_ Para a Comunhão Ua"Mi"as vesp...tínas, "'/AS
.. :.,,4>..,..•., ',5'1'"'M":.'-'�,''(I'''�.,M.,. �tIIS<8

..
"'. F t d S F'lhé necessário e basta observar o jejum e)lcaristico pela

. � _

"

- u uro ·e
.

eu I· ()'
"

seguinte maneira: a agua natural é sempre permitida',
liquidos, exceto os alcoolicos, pelo menos· uma hora aD.

...

O jóvem -!<'ernahuo Rilla. de São Jose, após cursar o ,
t:es; 'e até tres horas a�tes é permitido tomar alimentos

?' Curso Esp.eeiali�ad(:. ":L'ãuro Muller", no ano passado,;-., •

. solidos e liquidos sem distinção. I
I I obteve o 3.0 lugar r:) '!cncui'so para a Escola Prepara-

r Para ü>dog, e éada. um desses atos em que se come- �ória de' Cadetes. ::ló isto vale como credencial da per-'
moram os principais misterios de nossa Redenção, sã!' I feição co� qUe o ';urso é r.1inistrado, sob a orientação
convidados as meretissimas autoridades civis e militares, de u:n c.ôrpo docente idôneo, prático e eficiente. ..

colegios .e so.dalicios catolicos e os fieis em geral. I..... Esta é a sua op.:.rtunidad{; p<tra ingressar, na car,rei-
F)orianópolis� 8 de Abril de 1957., 1'a das armas. Se 'f'm de 15, a 19 anos, prepare-se no

De comissão de Sua Excia. Revma., Cursl) acima pa1-a .'l,er em brave oficial da Marinha,
\...

.

Exérdto' ou Aerollá:�tica.As. Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral e Gura
daSé...... As mat,rícul.at;l'já estão abertas, e as aulas principia-

Newton da Luz Macuco, Provedor da Irmandade do tão !lo 2 de abril. ll�fnrmações à r,ua Saldanha Marinho

SS. Sacramento. n. 11-A, díriamente das 17.00 às 18.00 horas, e aos sá
CX. postal 253, Florianópolis1•
Cx. postal 153, F'o�ianópoli\s.'

CURSO' ESPE\.IALIZADO "LAURO MULLER"
Mensa.lidade acessí el - Máximo, Aproveitamento
Leciona por eorresf.f.ndência.S.A�P.S.

,

Estoque Permanénte de: -"
Assoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas -

.

Filetes - Reguas - Madeiras para' moveis -/Madeiras
Brútas efaplainadas

G'ENERAIS NA, RESERVA
Decretos assjnado�J na pasta da guerra
o .presidente da Repúblicà es' Pontes, Paulo de Ol;veira

assinou decretos na pasta da Rube'iro, Renato PaquFt Fi·
Guerrá promovendQ ao PÔ!;- lho, ·R(i)Sauro de Araú.jo Suza·
to de g'erier,al de brigada, no, Alcidcs Carneiro de Cas-
com transferência para a- re· tro e Silva' e ArÍ::;tóte�es de
sel1V1a no ,de general de çlivi': Lima Câmara; e, ao r;ôlito de
são, oS coronéis Arnaldo Nu· corone,l co!n tl\l,n"fel'êneiz. pa
nes de Siqueira, Carlos Ta- ra reserva no de ger.eL'úl Ce
moi° 'da· Silva, Ciro Perdigão brjgad'l, 0,8 t�ne:lt�s-ceroneis
de Sousa SEveir<l., Fedlisber- Abelardo Araújo Lima, L!i.u-
to Batista 're1xflra, H. Cel�3 1'0 da Silva Cestã, Ne' (iles·l A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
Frazão Gui.marãe", Jacintó tes de Salvo Cast::ci e N':\Jf'on NÃO PERCA 'l'EMPO.

.

. Marta Godóf, .T0ão Batista.da Silva l<'eItaL j� rtl3.Í'jria (lês I PARA A PRóXIMA TEMPORADA A viCULA FA-
. Mendes Fiho, JÚI�o Cesta; Fe.r s'es ofic:ais vi��J. .l"x�r�e�',uo[ ÇA SEU p.EDIDO POR CHEQUE, yALE ou ORDEM DE,nandes, Jorge Bl aga Perel cal'gos de re.(.� /0 na Alva. PAGAMENTO

.

ra Luna, Land�'i Sales Gún- Em co:n.iS:iltO ciVil sr) t'ncon· .• '
•

...,_r
çalves, Luiz Fellpe 8antaiana tra o gener.ü Batista '}'U:lo.ci, PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00.
de Oastro, Osvald::> Gnimará- 'ra, atu'!l chef<o de P;)lÍC:ia . FRANCAS E <OVOS.

A vibração � �a,pidez da époc"a moderna exige' NIS
RAÇA - NE\\t HANSPHIRE � RHODS - "VER-

qu� s� p�rca o mInlmO de tem�o �m tod�� as fases d!, VACINADAS C0NTRA A NEW CASTLEeXIstencla. Uma roupa bem feita ImperIal Extra, e�l" RUA 24 DE 1I1P. 10 111 ou G. A. CARV,ALHOta perda de tempo pa escolha, compra e confecçan '.

do vestuário masculino.
.

p 'S
.

Estas famosas roupas, são de venda exclusiva, a·.rto' ·em'
,

.DOr.'do Magazine Hoepck.

1êU1Stm��rWRio
A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de

Santa Catarina, avisa aos senhores possuidores de
receptores de rádio-recepção, que o prãzo para ore.

gistro sem mul,ta dêstes aparelhos expirará a 31 do cor-

, rente mês de. março. A partir de 1° de abril serão regis
trados com multa de Cr$ 25,00.

PARTIDO DE REPRESENTACÃO.

, t

POPULAR,/

I

CONCORRENCIA PUBLICA
Comunico' as firmas interessa,das que o Diário Ofi.

. daI do Estado, edição de 9 do corrente, à pagina 13, pu
blica edital ·de' concorrencia publica para aquisição de
um caminhão, devendo as propostas serem encaminha.
das. à Delegacia Regional do S.A.P.S., à rua Deodoro
nO 4 - sobrado, até o dia 15 do corrente às 15 horas.

Rinaldo. 8elso Feldmann
Delegado Regional

I if;\ano de Férias If3"�
l

Da Secretaria de Propaganda do Diretório Municipal de
Florianópolis

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

:Janheiros que as reuniões deste Diretório serão r'eali
zadas na primeira e terceira terças-feiras de ca,da mês,
no horario de costume, "bem Gomo, ao povo em geral, co
munico que as Sessões Doutrinárias serão realizadas to
das as quartas-feiras, na nossa Séde, sita à Rua Conse
!heiro Mafra, N. 33, 1.0 andar,- às 20 horas.

Florianópolis; 4 de abril ,de 1957.
Antonio Mattioli Longo
Secretário de Propaganda

�ã�Libera�e
I'-M;d;;��hiii;;�l
:/ I
I. Rua 24 de maio, 1.128 - Estreito I

,I
I

'I
I
I
1\ Depositaria das principais Cerâmicas.
.... \ .... 'ii;�JJ

J '

Vendas: - Atacado e _Varejo

,,'

I �.......•.� � f..�••

FONE-2073

Cal de Pedra / \

TeÍhas Francêsas e Tijolos

A equipe de obstetras da Matt!rnidade Dr. Carlos
Corrêa Urso WALMOR ZOMER GARCIA'; ZULMAR LINZ
NEVES E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das
pe2sôas interessadas' que dará início

.

no dia 6 de Abril
p. vinq,ouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PARTO
SEM DóR..
,

\ A-s
.

inscri,ções estarão .abertas até o dia 5 de Abril,
podendo as mesmas serem' feitas com· quaisquer dosr
médicos acima citados. .

Sómente' poderã6 ser matriculadas, gestantes à pa.r-
til' d'o fina,l dó 6° mês (ultima semana) ou, inicio do

.

,
,

7° mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

fi"Ó Estado" o mal' ti D'" d
'.s an IgO iarro e Santa Catarlna

-- -

. Florianópolis, Sá�ado; 13 de Abril de 1957

I Amao�a,
1 ,

na I Baía Sul, a Primeira - CompetiçãO �8 Ramo �a TBlDpora�
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.t.

i Paula ._aoeX $••i_,:
�t Pelo' Campeonato Estaduall1de FutebolJde 1956

I Domingo-Estádio da F. C. F.-Dominoo '

«�
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- , ..�..
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Autoridades para" a� Competição
remística de amanhã.

A Federação Aquática de Edilon Pereira' dos Santos,
Santa Catarina acaba de Roberto Müller e Adolfo

designar as autoridades Cordeiro .

para as regatas de amanhã. Juizes de Chegada
Ei-Ías: 'Oswaldo Silveira, Arnaldo

Juizes de partid� ---- João
I
Chirignini: e Hermann Wil··

Batista dos Santos, Osni lerdíng.
Mello e um representante I' CroTJ:;ometr�tas - Lib6-

do C. N. Cruzeiro do Sul; rio Silva e Oswaldo Mei-

Juizes de percursd - ra. '

Oficial.

"FUTEIDL·TENI5
CI

.
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C
•

•
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Esiã·"firde·"ã·"Roiãdâ"·iiiiü·u·õrãfiíÕ"·Ciiipi·õ·iiâiõ·"di·1imidirei
Ipiranga X Treze de Maio e Unidos X São Paulo, os jogos programàdos

o Departamento de Fu-.' .realízando duas partidas liminar, "bater-se-âo Ipiran- daeâ combate ao Treze de Austría e Tamandaré, que
tebol dará começo', esta 'tar- destinadas a agradar a as- ga , e Treze <le, Maio e às

I

Maio. farão I. preliminar do em

de, ao Campeonato Amado- sietêncía. 15,30 horas, o Unidos, que' Amanhã' o certame terá bate Paula Ramos x Sadia.

rista de Futebol
'

dei 1957, IÀs 13,30 horas, como pre-I é o "be�jamin" do certame, � prosseguimento, jogando "t
•

••••••••••••e 1•••••••••••••&••••••••••••••••••
.

-

:

ti Torneio deNataçãol
'I A FAse fará realizar, dia. 28 do corrente, na piscina da Escola déAprên-1
i dizes de Marinheiros, o 1.0 Torneio de Natação da Iemporeds. 1riscriçõesl
i abertas para as classes de petis, lnlanns. juvenís Ce adultos. '

,

.

_ I
:

.
' .

·1i•••••••••••••••••••••••••�.........................•••••••••=••••••••••••••r••••••••••••
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silLEMBRANDO ...

Foram os seguintes os' Janeiro

placardes registrados n-os Roca.

trinta e dois jogos disputa. 1939 - 'Brasjl 3

sil 2 - em Mon- 1940 - Argentina 5 x Bra-

'tevidéu - 1.0 S, sil 1 - em Buenos

A. Oficial. -,
Aires - C. Roca.

1919 - Brasil 3 x Argen- 1940 - Brasil 3 x Argen
perante elevado numero de

desportistas, ao Sr. Waldir

dos entre brasileiros e ar

gentinos:
1914 - Brasil 1 x Argen

tina O - em Bue

nos Aires - Co

pa Roca.

1916 - Brasil 1 x Argen
tina 1 - em Bue

nos Aires - 1.0 S,
A. Extra.

, ,---,----- ,

BRASIL X PERU' NA PRIMEIRA ELIMINATÓRIA, HOJE EM LIMA

Amistoso.
1920 - Argentina. 2 x Bra

sil O - em Val- \
paraiso - 3.0 S. A,

.
I

ENTREGUE ONTEM, PE-

LA MANHÃ, AO SR. WAL·

DIR :WAGNER, RESIDEN·

TE À RUA LAGES, N° 85,
A BICICLETA

., QUE ,LHE
COUBE POR PR1l:MIO

• 1917 - Argentina 4 x Bra
Pelo desportista Dirceu

Gomes, foi entregue ontem,

pela manhã, na Agência
Mário Moura, á Praça 15,

Wagner, residente à rua

Lajes, 85, a belíssima bí

cícleta que lhe

tina 1 - no Rio

de Janeiro - '2;0
S. A. Oficial.Hoje, em Lima, voltarão feita em disputa das elirni

a se defrontar as seleções \! natórias para a Copa do

do Brasil e Perú, desta Mundo.

Espera-se nova vitória ,cendo.se .o perigo que, ofe

dos pupilos de Oswa.Id� i 'recem: os incas, vencedores

Brandão, mesmo' reconhe-
I
dos argentinos.

x Argen.,
tina 2 - no Rio de

Janeiro - Copa
Roca,

1940 - Brasil '2 x Argen
tina 2 - em São
Paulo .= Copa Ro

Ca.
1940 - Argentina 3 x Bra

sil O - em. São
Paulo - Copa Ro-

ca.

tina 2 - em B.
Aires - Copa Ro-

ca.

prêmio.
O Sr. Waldir Wagner,

ao adquirir no Pôsto de

1919 - Brasil ,3 x Argen- 1940 - Argentina 6 x Bra-
coube por RI'O sI'I 1 - B..tina 3 - no em

de J a n e i r o _: Aires - Copa Ro-

RIO, 12 (V. A,) - Cer- posta aos considerados in- poderes das Federações, eS-1 tão à FIFA se enquadrar a

I
Vendas da Praça 15, o seu

.cou-se de muito interesse fratores. tá um orgão governamen- esta situação e compreen-
I ingresso para assistir o

a reunião de segunda-feira "

I tal, superior,', a quem cabe der que-nem tudo pode ser I

I
sensacional prélio entre o

do STJD. Entre os proces- CASO ENCERRADO a ultima_ palavra. Isto se feito como deseja. Acredi- América do Rio e a Sele-
sos anunciados destacava-

_

PARA A CBD ,I verif.i,ca em toda a parte do ta o sr. Silvio Pacheco que
1921 - Argentina 1 x Bra- 1945 - Argentina 3 x Bra-

I çi\,o da' Capital, realizado síl O· -' em San-se o do famoso caso Hon- Não.resta a menor dUVI-, mundo ,.e não. se passa ane- "ante a ampla exposição dós sil 0·- em . Bue-
,

.....

I
dia 2 pp., recebeu um cou-

ved, onde surgiam como da que a decisão dr STJD nas no desporte. Na indus. acontéceímentos que .será nos Aires - 4,0 tiago - 4.° S. A.

FI foi d t Is di
. pon numerado, que lhe as-

S A Of" I Extra.acusados, os clubes a- 01 surpreen en e, pOIS las tria, no comercio tudo ho. feito à mentora, de Zurich" ' . lCla .

, ' . segurou o direito de c.on-

mengo e Botafogo. No iní- antes chegara à CBD um je é regulado por uma oro tudo ficará .esclarecido, pe-
1922 - Brasil 2 x Argen- 1945 - Argentina 4 x Bra-

I correr a9- sorteio da belís-
cio da citada re,união fica- oficio da- Fl,FA

_

recomen·

I ganização estatal, com po- lo menos no tocante à po�
tina 1 - no Rio

�
sima bicicleta oferecida pe-

ra acertado que o processo 'tlando a susp�msao do Fla- deres superiores. Cabe en- sição da, CBD. d.e Janeiro - 5.0

I lo Sr. Dirceu Gomes. Ao
seria aberto para vista aos mengo e Botafogo. Foi jus. -

.
s. 4, Oficial.

t t
'

t
1............................................ ser feita a extração da Lo-

1922 B 'I 2 Ainteressados, .mas depois amen e por IS o que en.
..

-.,... raSI x rgen·

N
•. -4 �

d' J. -II
teria do Estado, do dia 9,

'

resolveu-se apreciar a de- tramos em contato cóm o 'otlclas'
.

e OlnVI e
tina 1 - em São de Janeiro - Co-

.

S'I' P h O

'

1 �.' , do cor.rente, o Sr. Waldir P 1 C" R pa Roca.,nunCla da diretoria. sr., 1 VIO ac ecQ.. pre- ,) .

au o - Qpa o·,

C 'd t d
'. '.

(Ab iI 11'1 'D
-

E I' esta' a Wagner possuidor do cou- 194'5 B 'I 3orno divulgamos então, SI en p ,a lY'en:;or<l naClO- r, y
- o corres- rogaçao. sse pre 10 ca., - raSl x

-� ·pon. NO 6.037; foi o felizar-
o Tribunal da CBD, basea- nal considerou o caso en- pondeQte Hugo Weber, es- merecer maiór atenção do 1�23 -, �rgentina 2 x B,ra- tina 1;_ no Rio

do em ganhar' o referido
do nõ parecer do presiden- cerrado para a sua entida· pecial para" O ESTADO", público, prevendo-se 'uma sil 1 - em Monte- de Janeiro - Copa

prêmio, que já se encontr-a
te Max Gomes de Paiva re- de. O assunto fôra aprecia via TAC). arreca-dação melhor que no vidéu - 6.0 S. A. Roca.

I em seu poder. "

solveu mandar arquivar o tio pela llnica instancia - INAUGURA:ÇÃO DOS encontro havido com o Lau- Oficial. 1946 - Argentina 2 x Bra-
\

'

. processo, Isto porque, fica-' competente, merecendo uma REFLETORES DO ESTÁ- ro Muller, de Itajaí, tam- 1923 - Argentina 2 x Bra-

ra \escl�recido njio ter ha- decisão. Dentro dó aspecto DIO DO AMÉRICA' F. C,: bem pelo mesmo certame.
. sil O - em Bue-

vido infração ou desrespei- analisado pelo T:ribunal, -:- Com o prélio América x -' V0LEI E BASKET pelo escore de 32 x 21, após nos \ Aires - Copa
to à entidade nacional, por- nada pode s�r -feito contra Clube' Atlético Paraaàense, .

INTERMUNICIPAL: - Sob já ter vencido o primeiro Roca.

. quanto' a tel}lporada do Flamengo e Botafogo no amanhã à noite, doeve,rá ser a iniciativa da Socieda:de tempo pela contagem de 1�25 _:_ Argentina 4 x Bra-

Honved fôra autorizada pe- ambüo na�ional, 'poL� .tÍ- inaug.urado o sistema de Giná.stica de Joinville, es- 20 x lá. siL 1 - em Bue-

.Io Conselho :Nacional dos nham permissão de um po- iluminàção elétrica do es-' teve nesta cidade, domingo, .

- CICLISMO: - A Li·., nos Aires - 8.0

Despo.rtos, organismo 'su- der superior. tádio rubro, para jogos no- a representação do Clube' ga Atlética Norte-Catari· S. A. Oficial.

. verior ao da CBD, Em vis- Frisou porem o sr. Silvio turnos. de Caça e Tiro ,"Dias Ve- nense está interes'sada a 1925 - Brasil 2 x Argen-
ta disso, se Flamengo e Pacheco que se 3 1"1PA - DOMINGO, NESTA lho", de R'io do Sul, que reavivar o ciclismo local,

-

tina 2 - em Bue-

\ ,Botafogo fossem punidos porem tomar atitude como CIDADE, OPERÁRIO x, disputou na quadra do Pa- ,.de grande eviqência, ou- nos' Aires - 8.0

poderiam recorrer ao CND, fez l'ecentemr,�lte C<.llltl'lt o BAEPENDI: - Operário e Iácio dos Espprtes jogos de trora. Para iniciar, nomeou S. A. Oficial.

onde "'facilmente teriam ga- Olaria,. a CBD' então :_a.cata- :aaepe�di voltando a se volei e bola ao cesto com a o sr. Alivio Adão da Silva, 1927( -:- Argentina 1 x Bra·

nho de causa. Ressaltou as- rá a sua decisão. Da parte ·defrontar domingo l1esta "veterana". ,As equipes. de .antigo campeão dessa espe· sil O - em Bue-

sim o STJD a �ua posição nacional, insiste, não :se cidade, lutarão pela clas- volei mascuUno e feminino cialidade;, diretor de ci.. \ nos Aires - 12.0

fazendo sentir que no am- pensará mais nisto. Este sificação no certame esta- do "Dias Velho", venceram clismo. O novo diretor de S. A. Oficial.
'I

bito nacional, a entidade ponto de vista I será- expos· dual. O ,\encedor desse en- as da Ginastica, nos dois, ciclismo já �presentou um, 1937 - Argentina 2 x !fra-
eclética nada poderia fa- to pela m�n .-)r a ,nlll!ÍonaI contro terá o direito as- encontros por 2 x O • .o en-, plano inicial !ie ação, ten. sil O - em Buenos

zer, deixando então por a FIFA, demonstrando que segurado; voltando a haver contro de bola ao ces�o j
do programado uma compe- Aires - 12.0 S. A.

conta da FIFA, qualquer a legislação esportiva atual um empate, deverá ser dis- (masculino), foi vencido
I tição de carater animador I Oficial..

punição que possa ser im- está ,modificada. Acima dos putado um periodo de pror- pelo quinteto da Ginastica I para o pr6ximo mês. I 1939 ---: Argentina 5 x Bra-
, I

----------- --------------------------------------�------------------------------

Caso Botafogo - -Flamengo: Se houver
.

punição será por conta da FIFA.

;-

ca,

1342 - Argentina 2 x Bra-

A. Oficial.

.lo - C9pa Roca.

1945 - Brasil 6 X Argen
tina 2 - no Rio

nos Aires
Extra.

1956 - Brasil
,

Extra.
1956 - Brasil

co - 2.0 Pan-Ame.
ricano. '

1956 - Brasil O x Argen
,tina O - em Bue

nos' Aires - Taça
.

do Atlântico.
1957 - Argentina 3 x Bra

sil O - em Lima
- Sul.Al'gericano.

Resumo: 32 jogOS; 17 vi

t6rias dos

brasileiros e 6 empates.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Florianópolis, Sábado, 13 de Abril de 1957
•

INDICADOR PROFISSIONAL mêE�r#i@ê@@êW'!ª,F-I@@@[3r§ilFJêa=3W VENDE-SE
M " D I C O 8 ,...

.lllL WALMOR ZOMBR �. Motor MaFltllo «PE TA» ill
Uma ma de moradia,

GARCIA . l! construida de. alvenaria com
Oh,lomado pela Faculdade N:I·
elona. de )4edlcln8 da Unryer- _.' bôa agua, luz eletrica, ínu-

.Idade do Brasil meras arvôres frutíferas,'
Doenças do aparelho res�t'",tórto k·lnterno por COncurso da Ma· bom cafezal em franca pr .....TUBERCULOSE I ternldade-Eacola ,. "'-

<tADIOGRAl!'lA E RADIOSCOPIA (Ser/iço' do Pr.of. Õctivio )lo. dução, situada em Pantâ-
D<j>S PULMOES .

. drlgues Lima) I I d d T' d dI'
'Cirurgia de Toru �x-Interno do Serviço de Clrur- na, a o a rm a e, a em

Formado pela Faculdade Nad.·· ela do HoltPltal I. A. P. E. T. C. do Clube Trindadense -mais
nal de Medicina, Tisiologi ..ta e do Rio de Jl'lnelro 100 t F
fiei.oclrurgião do llUllpit&1 _Ne-, .Médlco do Hospital de Caddade ,ou menos me ros. ren-

rêu Ramos. ,da Maternidade Dr. Caro te para o local onde será
11; ás 18 ho- Curso de especiali:r.açã�· pela 'Corrêa construída a futura cída-

s. N. T. Ex-interno e Ex-bel,a- �OENÇAS DE SENHO":tAS -
'

.

tente de Cirurgia do Prvf. Ulro, PARTOEl _ OFERA(.;OES de Universitária. ótimo em-

Gutmarães (Rio). PARTO SEM 'DOR pelo prego de capital. Ver e t�a-
Cons.: Fellpe Schmldt, 18 -

êt d
.

\
, ""1' 't· tal' no local com Da Beatriz

l�one 3801
-

me o o pSlCo-proJ.I a ICO.
.

,

"-

Atendo em hora marcada. Cons: Rua João Pinto n. ou com o sr. Manuel Pe-
liea,: - RuI;, EstlOvea �unit;r. 16 das 6.1'00 às 180& horas. dro dos Reis, nesta cidade.

(O - Fona: 2.gt ",
---�-_...../_- Atel)de com horas Jl,\area-

DR. EWALDO SCHAEFER das ---:' Telefone 3035.
Clinica Médica de Adultos -"esidência:

e Crianças Rua: Genaral Bittébcourc n.
lOl.

.

Consultório - Rua,. Nu- 'l'elefone: 2.693.
nes Machado, 17. ---'�--

Horário das'Consultas - IIR. CLARNO G.
das 16 às, 17 horas (exceto GALLE'l'Tl
W," aabadoa), ,

Residência : Rua M;Ü�- e
Alvim, 2.0 - 'l'el. 3865.

DR. J(IL10 PAUPITZ
FILHO

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

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

I

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

GRUPOS 6ERADORRS - "P E N.T·A"

m
M
1 Quaisquer tipos par.a entrega imediata - Completos -- Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator -

filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire-.
damente com flaage elastica á Alternador de voltagem'
trifásicos 220· Volts com 'excitador - 4' cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
,

assentados sóbte longarinas. prontos para entrar em funciona
mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA 0, ESTADO DE
, I . .

.

SANTA·CATARINA
MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agen.cias

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S,·
\

Cx. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS
.

I
ªêêêêêêêêêêêMê@@@êê@@EI

.

,
_

.

-MINISTÉRIO DA AGRICULTURa
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGàCIiA FLORES1',AL
. R,.�bIONAL

"ÀCORDO" COM O ESTADO DE
SAN'::'A CATARINA
AVISO'

DR. !. 'LOBATO
FILHO

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

�R, CONSTANTINO
DIMATpS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de Ge.nhoras -:- Partos
- Operaçêes - Viall Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos' Hospi tais de
Buenos Aires.

,
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). 1!'ONlil
3ú12.
HORÁRiO: d�s

.

ras
Residência: Avenida Rio Bean-

co, n. 42.
.'

Atende chamados
''celefone: - 11296.

!JR JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- A.DVOGADO -
Caixa Postal 150 - Haja'

Santa Catarina.

"

DR. LAURO DAUIlA
CLíNICA GE'KAL

Etlpecialista em mo iêsaias de

Senhoras e vias urinárias.
.

Cura radical das inf'ilcç'ões
agudas. e cronicas, do aparelho
genito-urinário em ambol OI

sexos. .

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistama nervoso.

.-

Horário: 10'h ás 12 e 2% 6s 6;
Consultório: R. Tiracentes, 12

- 1° Andar - F'one: 3246.
Residê'icia: R. Lacerda Cou

t.inho, lS' (Chácara do Espanh!1)
- Fone: '3248.

'

� ADVOGADO -

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

.
2.46S

Florianópolill ,- gasolina. 80 HP Diesel
8U BP "

1,103 HP "

132 HP "

"

"
Ex-interno da 20a �rmal."'..

, Serviç.j de gastrQ-eltwrologia
·Ia 'Santa Ca!MI do Rio de Jeneiro
.Prof, W. Berardinelli).

I

Ex-interno do Hospital mater
udade V. Amaral.

DOENÇAS IN'tERNAS
Coração,' Estômsgo,. i'ntestino,

ligado e vias bilia>:es. Ríus.>
Consultório:. Vito:r Meirele. 2J
Das 16 às 18 horaa.

.

Restdência : Rua Bocaiuva 10.
Fone: 346.3.

Redaçio e f)flclnaa, i rua Con
aedheiro Mafra, n,' 168 'fel. 1822
- Cx•. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D•

AQUINO
ReJlresentan(",. :

Representil-çõe" A., S. Lara.
Ltda. .

RI.:3 Senador Dantas. 40 - 11°
·andar.

.

Te1.: 22-6924 .A Rio de Janeirl).
Rua 16 de N01'embro 228 fiO
ndar sala 612 - São Paulo.

DR. ANTONIO MONIZ Auinatural anual .• IJrf 300,00
DE ARAGÃO Venda avulsla ...... Crf 1,00

'mURGlÃ 'Í'REUii'1ATOLOGlA Anilndo mediante contrito.
Ortopedid I Os óriginais, mesmo não pu-

Cc.·'Bultório: João Pinto, 18. blicados, não lIerão devolvido•.
nao 16 r.s 17 dlàriamente. A direção nãQ se responsabiliza
Menos aos SábadQ.
Res: Bocaiuva 185. pelos conceitos emitidos nos ar-

1"Ql1e: - 2.714. tigos assinados.
.

-- .- INFOh"'....._;Ôl!lS mEl,
DR. NEWTON O .leit<>r encontrl!-t'á,

.

Utélfta co-

D'AVILA luna, informaçõell que n�geBBita_
, �ià"iament8 e dr,. imediato.:
CIRURGIA GERAL ORNAIS T��efo::le

Doençd.s de Senhora,. _. �rocto- O :QBt.do .'. :......... _ , . 1.022'
logia - Eletricidade Med�(!A. ,A Gazeta ••• ,........... 2.61161ConC'lltÓd'io: Rua V,itor Mel- Diário da Ta;de ,....... 8.679

relt!s n. 28 - TeleIone., 3307, Imprensa O:fi�l ..... ,.. 1.688
.

Consultas: Das 16 �",'l'a. I!_[O HOSPITA!Q .
-Caridade:

dIante:. . (Provedor) ....•... :..... 2.1114
Resldencla: Fone, 3.422 (Portaria) .........•.•..• 20086
Rua: Blumenau n. 71. Nerêll Ramoil ..........•. 11.831

dilitar 1.157
�ão Seba8ti,o �Casa d.
Saúde) ........ ,....... 1.1511

Ortopedia e Traumatologia Maternidade Doutor Csr-

Ex-interno por 2 anos do Pavi- los Cor�êa _.. 1,1101

�hão Fernandin� Simonsen da C����S Ua. '

.:>anta,. Casa de Sao Pau�o. Corl\o de Bombeirol! .... iU1�'
(Servlçb do Prof. Dommgos De .. ServIço Luz (Raclama-.
fine) - Estagiario do CentrQ;le ções)....... .......•..• !.404

DR. JÚLIO DOIN Ortopedia e Tra.umatologia e do Policia (Sala Comissário.. l!.1t31i

VlIlmA Pronto Socorro do Hospital d'as Polícia (Gab. relegado) .. ' 2.594
.

. COMPANBIAS DB
MÉDICO Clinicas de São Paulo. TRANSPORTES

ESPECIALISTA EM OLHOS, .

M
.

) TAC ! 700
,OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA (Serviço do Prof. Go'doy oreua .. .......... ....... .

'fRA'rÁMENTO E OPERAÇOES
- Médico do Hospital de CaJ:i- �ruz�iro do Sul •.... :.. 2.600

� dade de Florl·ano'poll·s. Pana.Ir 11151
lnfl'a-Vermelho - Nebulizaçao - V -.'12"'

D f 'd d
• 't' d arlg . . . . • . . . . •• •. .• ••• .. u

Ultra-Som e orml a es co�g"m as e a -

Lóide Aéreo ...• . . • •• . • • 1.402
(T;:atamento de sinusite aem. quiridas - Paralis�a Infantil � Rebl ....•.•...••.•. � ••,.. 1.17'1

operaçio) OsteQmielite - Traumatismo - Scandinaval ..• ' •..•••.. 2.800
Anlrlo-retlnllacopja'" - Receita dto

Fraturas. BOTaIS
OculoR - Modem6 "quipamento. .

! 021
de Oto-Rinolaringololrla (Í1n1ccr Consultas: Pela manhã no Hos- Lnx ......• ,... •.. . .• . .. .

_, no FlJ;I.ta,do). .
pital de Caridade, das 16> às 17..,!Magestie ........ :--�..... 2.276

H
.

d 9 à 1· h 30 h Clt'
.

.

'IMetropol
.......• 3.14!l

orArlo as '$,;.. ora, e oras no onsu OrlO.
La Po.rta .... , .. _

_ .. '. . 1.321
dai 16 às 18 horas. ",

.

'.
, Consultório: Rua Victor. Mei· Cacique . . . . . . . • ....•. . . '.449

Consultório: - Rua Vitor Mei- Ireles 22.- Fone 2676. :elle�. n� 2�. Central .........•.•.....• 2.694

Res. - Rua São Jorlt. 20 -' Resldencla: Av. Mauro Ramos ,Est-rela '
_
.•••• '..... a.'71

Fé.ne 24 21.
'

'
- 16? � Tele. 2069. lldeal 1.8118

"

.J • ....-_
-

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO'

..

l\1.ti:DICO
Operações �,J)oeuças de Se

ahoras - Clínica de Adultos,
CU:::"SQ de Espllcialização no

Hospit'\l doa Servidores do EI-.
tedo. 'l�

�Serviço do Prof. -Mariano �.
Andrade). .

Consultas - Pela manhã no

:.Iospit'll de Caridade.
.

.l. tarde das 16.;;� bs. em dian

te no consultórió ,á Rua Nu.ntos
Machado 17 Esquina de Tua

dentes. Tel. 2766.
aesidência - Poua Presidente

Coutinho 44. Tel.:· 3120.

/

CLINICA
de

UL!íOS - OUVIDOS
E GARGANTA

DO
nR. GUERREIRO QA

, }4'ONSECA
Chefe do ServiçQ de OTORI

�O do Hospital ue Florianópol,!;'
Possue a CLINICA os APAR�

LHOS MAIS MODERNOS PARA

'fRATAMENTO, das DOENÇAS
da ESPECIAl,IDADE.

_

Consultas. - li,ala' manba 110.

HOSPITAL
'.A. TARDE .- das 2 l4e 5-

�o CONSULTóRIO - Rua dOI

ILHEr.') nO. 2
RIiE!DtNCIA .....l. Felipe Se'.\

midt nO. 113 Tel. 2�66.

'NARIZ

-DR. I{ÉUO 'BERRETTA
MÉDICO

.

A Delegacia Florestal Re,ional,
no sentido de cnibir, ao màximo pos.
I1ve1, as queimadas .e, derrubadas de mato, afim de impe
dir os d�8tros(,s efeitos econômicos e ecológicod que
clcarretam tais práticas, torna público e ch_áma a ater;;ão
de todos os proprietários ..de terras e lav.dores 'em ,e

l'al, para á exigência do cumprimento do' Cóiligo Flores
tal (Decr. 23.793 de 23�1-1934) etn todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBAD�S DE }lATO
Nenhum ;9roprietário de terras ou lavrador poderá

,l!rocede,r qUe1dlada ou 'derrubada ,de mato setp solicitar,
om antecedêDcia, a ner.esaária licença da autoridade
florestal competente, coniorme dispõe... · o Códi,o Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

nfratores sujeitós a penalidades.
REFLORESTAMENTO

VENDE-SE

(direita e esquerda)
"

"

i

J.

Campa�a de Educação
Florestal

DR. IVO WANGENHEIM
Dentista

Clínica conservadora do
.adultos e crfanças,

Proteses fixas e moveis.
Próteses em nylon,
Consultório e residência:

I '

Rua Bocaiuva 42 Fone 2506
Atende com hora marca

das:
Horárío :

15 às 18 hs.
8 às 11,30 -

"

"

A imbúia em estado na

tivo, €xplovada em, Santa

Catarina, tem 200 a 40U
anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio
. nado à ímbúâa, em nOlsso

Estado, só poderá ser re

SOlVIdo
_ pela reserva patrí

lmo�iaf de imbuiais e corte

controlado com garantia de

l1egeneração natural. Torna
se' indispensavel ;:lresérvar 3

que ainda resta de imbúi:-\
e impedir que a colonização

. agríco]'a 'arraze com o mat'l
nativo deRsa espécie naS' zo�
nàs de seu "habitat".. Sôhre

aS9�:ntqs -florestais, consul
te I "ACÔl'do Florestal".

•

•
"A Soberana" Praça 15 'de novembro

.

l.'ua Felipe Schmidt

,

Tôdo o agricultoi' ou pequeno hortieul.tor deve saber como é feito a

escolha ,da semente para ·p'lantat. A semente tem, -: antes de tudo, que ser
completa, .perfeita, sem defeitos, - limpá p·ura. com os melhores condiçõ6j3
de germinação, como também ,de valor germinativo, bastante alto. Sélh estas
�xigência a semente não :dará ao lavrador a .recompensa dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por issp deve ter o agricultQ_r ou horticultor o -maximo ,

cuida,do na aquisição de semente para plant'io.
,

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

esquina

}I'ilial "A Soberana" D{Strftu do Estreits - r.llnto

OITO FRIEDMANN
E N -"S I N A

Matemáticas e Fisica
-

R. Cristo\'ão NU!léS Pires 21.
Esgu. Rua 1{oeplte e 'R. Cons. Mafrà

C"$ 9 IOO OO
Esta R'epartição, pela rê4e de viveiros flore8tais, em

I
.

r'
. .'

.

tooperação, 'que manté� no Estado, dispõe de mudas e

•

-

>

I ..' �" ...;;", lem�mtes {le espéeies floresta:d' e de ornamentação, para
.

É o vencimento de póstalista. Há quase· 3.GOO yagast 'ornecimento aos agricultores em geral, interessados no

Ambos 08 sexos -'- 18 a 35- anos. 6 hóras.de trabalho. A� e�lorest_ame?to. de suaI,! :e�ras, além �e prestar t?d.a [___I inscrições
� provas serão realizadas em todos'os Estados� Jrlentaçao teclllca necesaarla. Lembra, amda, a posslbl- -

DRlllltillliil�_ dentro de 5 meses (Capitais e outras Direts .. Regs. dos . idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento .

I

·Corrc>los) .. Temos apostilas completas, todos os pontos Jl.O Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. .

ela "ORNES", regists., 15 profs.,' atualizadas � 9 apos- Os interessados em assuntos florestais, par� a I
'

tilas - Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo reem- lbtenção de maiôres escla�ecimeJltos e,req_uererem auto

bolsa postal, a s·s im : DR. ANTôNIO eM�STIE,RI DOMIN- J:lzação de licença para queimada e derrubadas de mato,
,

Uma C_!lsa
•

de negócio GUES -'- Rua Barão de Paranapiacaba .,..... 25 -.150 - devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou

com secções de armazem sala 8 - São Paulo. As informações sobre inscrições e diretamente a, esta' Repa·rtição,· si�uada à rua I Salltos '

provas (data, documentação, etc.) acomp�nham as àpos- Dumout' nO. 6 em Florianópolis.
� Bar, por prêço de ocasiao.

tilas. l'fão ha-necessidade de curso gina'sial - Do Telefone: 2.470 - Caixa Postal, '895. ,Vêr e tratar à, RuaConse-' .

.

I IAPETC (350,00) - do Bco Brasi,l (480,00)- __... Outros: Endereço telejráfico: Agi'isilva - Florianópolis.
lheiro Mafra, 139, eólquina ""'� AI\O.OO. C5.' •

.

.------------------------------------------

Sementes para �Iantio Viagem com' segurança
,

.. e rapi'dez '

. 80 ROS OONFGrrrAVEIS MICRO-ONIBUS -.0
--

·IIPIOO· -;SOL:BBIBILIIIO»
�F10rian���li•.::: Ita1�J:��i.Jl;��

Ouritiba

Ag-eAnela. . .KalilDeoDoro ;••qul_na da
.

• aua TeDtlDtell8llvelra

-

O que define uma roupa bem feita é um comple
xo grande .de fatores. A escolha dos tecidQs; o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns !los principais
que intervem numa roupa bem feita Imperi'al Extra.

A 'venda destas excelentes roupas é feita pelo
C.rediário c&m facílidades, nesta cjdade, exclusiva.

,

mente pelo Magazine Hoepckê.

ATENCAO
Aceitamos encomendas de 'PLACAS ESMALTADAS,
côres, para diversos fiíls�

•

End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Santa Catarina

Rua': Tiradentes, 20

\ l A V'A N D O '.C . OMS A B Ã O
I· .

\llr'gerrr I!:specialidade
da (ial WETIEL iNDUSTRIAL - JoinyHle- (marca 'registrada)

", economiza-se lempo e dinheiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sábado, 13 de Abril,' de

I

Mandato de Se�r8nça Contra NO.S E- N A D O
O Prefello de Santo Ilm!lro (Cont. dá últ. pag.) pois sabíamos que no mo- O SR. PRESIDENTE:

IIIU , O SR. OTHON MADER menta de sua criação, .real- Continua a d!lliScus'são.
(Cont, da últ. pag.)· 24 da Constituição Fede�al, tuição de 1946, a que fica. - Com prazer. .

mente não era possível aos (Pausa).
b) _ Àinda no mérito:; &l.lsim expresso: ram derrogadas pela- sua O Sr. Lima Guimarães - capitais partículares consti- Não havendo quem quei-

admitida a hipótese da obr! I "Art. 141. § 24 - Para manifesta' íncompatíbilída- Não desejo discutir a ques- tuissem companhias tão po- ra usar da palavra encerro

gação de se pagar tributos proteger direito líquido e de
'

com a Constituição. O tão da sociedade, mas a te- derosas e bem organizadas, o projeto.
à Prefeitura de Santo Ama. I certo não amparado por ha� art. 141. parágrafo 4.0, da se que' V. Exa. tão brilhan- quanto a de VoÍtá Redonda. Os - Senhores Senadores
1'0 da Imperatriz, com rejei-' beas-corpus, conceder-se-á Constituição permite o co- temente defende. As socíe- Sr. Presidente, aproveito' que o' aprovam, queiram
'ção da tese esposada pelos ! �andado de 'segurança, se .nheclmento, pelo Poder Ju- dades de economia mista a oportunidade.para ar.�rtal: conservar-se sentados.

requerentes, laqu'eiles que ja qual fôr a autoridade res diciário, da qualquer lesão estimulam a íniciatlva prí-] o Govêrno e os meus nobres (Pausa).
'satisfizeram .as prestações ponsável pela ílezalidade-ou de direito individual, ao con .vada fi :.1(. permitem a pa' companheiros neste senti- Está aprovado.
de imposto à Palhoça, no abuso de poder". trário do que as Ieís iIlVO- tiêipação oficial em emprê- do r quando' surgir projeto 'E' ó seguinte o projeto
ano de 1956, nada devem à O remédio tanto cabe con ,cada:,! fáziam, vedando-o". sas .que, sozinhas, não são idêntico 'ao agora debatído aprovado que vai a sanção:
Prefeitura de Santo .Amaro tra ato violador de direito' 35. N�o .hâ, mJlis,' portan- Capazes ;(le realizar.. 0. Go- deveremos estudâ-lo.e evitar PROJETO DE LEI DA CA-

naquele ano,_pelos tributos como contra ameaça de vío. to duvidar. Gabe o mandado vêrne, .no entanto, assumín- ao' máximo
:

a intervenção MARA N. 21, DE 1957

já pagos à Palhoça. Em con- la;ção {art. 1.0 da Lei n, .. d�� segurança como meio; do a direção. da organiza- governamental. O poder do N. 1.979-,A., de 1956, na

sequência o fato de o Pre- 1533, de 31-12-51). .pode o Juiz de La instância ção dessas companhias e P�si-dente da República é Câmara dos Deputados).
feito de Santo Amaro negar- No caso subjudíee, os im- decidir sôbre matéria cons- 'convocando a coâaboracão tão grande neste país, que Autoriza a União 'a cons

se a receber imposto refe- petrantes estão coagidos a titucional. do capital particular para já, acabou, completamente; tiotuir, uma- sociedade por

rente a 1957; sem pagamen- pag�r tributos que não são 36. A medida se requer
a sua realização" coopera com � Federação brasfleira, ações, que se denominará

,to de imposto atinente a, devidos, ou .se tal não se re- dentro do prazo de 120 dias, com 'a iniciativa privada, a. Hoje em dia, os Estadós nãe Sociedade Termoelétrica de

1956, resulta em inominável conhecer, estão proibidos de que' se devem contar, ou a qual, sem a ação governa- tem mais independência OI Capivarí (Sotelea) e dá ou-

coação e violência. o fazer, por ato ate_ntatório partir das datas dos lança- mental jamais' conseguiria autonomia. tras providências.
28. Admitamos que sejam

.

a díreíto seu (exigência do mentes, ou da negativa do concretizar 'empreendimen- O Sr. Juracy Magalhães O Congresso Nacional de-

rejeitados _ o que não de- pagamento, novamente, à Prefeito em receber ímpos- tos dessa natureza e
.

,

-, _,. O 'pior é quando usa des creta :
'. I'se poder para o mal. .

ve, em nome do direito ocor Prefeitura de Santo Amaro, tos (does, n.s 17) ou ainda, O Sr. Juracy Magalhães'
. O SR. OTHON MADER

Art, LO. Fica a União au-

rer, _ a preliminar suscí- do 2.° Semestre do Imposto como regra básica', de 1.0. de - Permite o nobre orador ;tqrizada a constituir uma
d I d

'
. t

.

? '
- Sr. Presidente, estamos .

tada e a primeira parte do e. n . e Profissões, referen Janeiro de 1957 quando os ou 1'0 aparte ,

cor-rendo 'um r'
sociedade por ações, que se

t
'

, . .

t d O SR OTHON MA
�' ISCO 'e agrava- . ',.

.

mérito.
. , 't'�1, II,: e ao exer.clclO de 1956). impos os o exercício con- . DER ndo em nosso uaí: 1

. denommara Sociedade Ter-

Resultava, então, que o' 33. A VIa do mandado de, tra os quais se reclamam, - Pois .não. da concentração
....d� ���. I moelétriea de Capívarí (SO-,

eminente Juiz Julgador re- segurança é idônea para a seriam devidos. O Sr. Juracy Magalhães econoomico nas' mãos do I TELCA).
conhecia serem devidos os discussão e solução da hí- IV - O pedido - O Ilustre Senador Lima 'Chefe na Nação. I' Art. �.O. A Sociedade _tera
tributos a Santo Amaro da pótese porque há rim fato 37. Diante do exposto re- Teixeira podia acentuar O Sr. Lima Guímarães c--,

por objeto a construção 'e

Imperatriz. violador e uma ameaça de quer-se a concessão de man- que, em torno da Companhia O poder da distribuição. d,' explora'1ão (.e uma usina

29. No enta'nto', a exigên- violação, decorrente da �pli dado de segurança que obje. Siderúrgica Naci.onal, em rendas é constItucIOnal. termoelétrica na localidad�

cia do Pref.eito de Sànto cação de .leis inconstitucio. tive: Volta Redonda há um vet- O S�. OTHO!N MADER de Capival'Í de Bal.l\U, Muni

Amaro, de haver também nais, por parte de autorida� diadeiro enxa�e de indús- - As nomeações, de presi- cipio de Tubarão Estado (lJ

imposto referente a 1956, é de inconstitucionalm,ente nO- 1) Pil"eliminarmente: trias ,particulares... dentes d·e companhias ecO.- Santa CMarina, .�cm a po

mon\stru<�samente! inconsti- meada e em eXejl'cício. O afastamento da c.oação
-

O Sr, Francisco 'Gallotti nomicas fazem ·com que o tência inicial inst.llada de

tucional. Por mandado de segurança, que sofrem os impetrantes - Per'mt:lilleme. Presidente da República te- cem mil (100.000 I quil\'-
30. Os requerentes estão confirmado ein recurso. ex- por parte de autOl:idade in. O SI.'. Jutacy Magalhães nha, hoje: em 'suas mãos, o \\tts e destinada a consum;,'

quites com seus impostos. traordinário '(Recurso Ex- vestida no cargo de Prefei. -, •• mo'l).tadas, pO.rque, a' poder imenso de controla.r .) carvão eecundário res'li�

Pagaram-nos a quem os po- traord. n. 23.676, Diário da to Municipal de Santo Ama- seu tempo, houve a prO.te- todas as nomeações, contra- t;)nte de beneficir.iTImto dos

dia receber _ Prefeitura de Justiça de 28 de janeiro de ro da Imperatriz, contra dis ção da iniciativa governa- tos e fornecimentos. Enfim .,na"" ões c�tarir.H,Y,�(S.

Palhoça _ no ano de 1956, 1957, p. 301), ,o Juiz de Di- posição constitucional. Acei� ment�r para se criar rique- todos os grandes negócios Art. 3.° Poderã'j sub&,Crc'

conforme demonstram os do- reito da Comarca de Itaquí, ta a preliminar tem ela a
za. 'fabulosa de que tanto se dlJ: República dependem ho- ver áções da 80ciEdade ú

cumentos justos. RG_.S, "negou aplicação à virtude de negar aplicação

I
O.rgulha o Brasil. ,Em tô�- je, do Chefe do Executivo. EstadO: de Sa.nb Catarin:.,

O Imposto de Indústria e lei municipal n. 72, de 20 ao § 1.0 do art. 14 da Lei no de cada refinaria ?e pe- . O Sr., Francisco. Gallótti a Companhia Si('lt.rúrgica

Profissões tem um lança- de outubro. de 1946, por Orgânica dos Municípios, troleo montada no PaIs.. . - Certam�nte por isso tô- Nacional e' particulares, em

mento só. Constitui-se de ' júlgá-la inconstitucional". com a .r�dação dada pela ? Sr. Lima Guim�rães - I da a gente quer ser Presi- Foporções que f0:E-m esta

uma só importância.
. I �4. A. comp,�t�nci_:'l p�ra os lei n. 250, de 14-1-49,. por

' H�, pelo menos, duas indús- . dente da República. (Riso). belecidas nos Esta:iutos 80-

'. O desdobramento ,do Im-' JUIzes de La mstancla de- inconstitucional. ,
trIas.

.

.

,O SR. OTHON MADER' dais.

posto em duas pàrcelas e a
I cidiram em matéri� consti- Como co�s,equência, desa- O Srh· /�:a:'y �ag,alh�es 1_ E' bem possivet ,

Art. 4.° A .comp,mhia se·

cobrança em ,duas épocas, tucional, se, afirma nó aeor- parecendo a causa da coa- -"'., a v�rlas_ mdu-strlas. Sr. Presidente ditas es-
lá. administrada por um,,-

d-·' petro
' .

t' I"
,

j" t
.

'd
são medidas para f!tcilitar o ao aCIma ref.erido! e"no que ção desaparece esta, e os. ,

.

qUlmlcas, par ICU ares, ',tas palavras e expnto as Ire orla compos,.!\ e .
um

proibido de numa"-só vez, f�i lavrado'no Agravo de impetrantes estarão isentos cUJa c,riaçq.o foi possível sim meu ponto de vista, de- Presidente livrerr.ente e;-

saÚsfa��-I.o ,poI\'íi.:ln1:ei:t:'o-.�. _,"� .. n.st,t:umen.fo_..u...�.s,-;.()2.9. ..(Di-',
de pagar tributos a, q,uem 'llQ.rq_u�,Jy)U_Ye a,..,.,seu tempo, "claro que o me'U'_ voto é a colhido.e nomeado :r;e-Io Pr':_;_'

O mês de outubro é o mês árÍ6 da Justiça de 25 -de fe- não tem competência para
a iniciativa governamental. favor do projeto;, mu_ito em- �idente da R�pílb�lCa, U'-(,

em que a segundá parcela do verei,ro .de 1951; p. ,707), pe, havê-10s. .

. O SR. OTHON MA'DER bota nêle reconheç-a a.lguns Diretor In<_lustrial e um Dl-

Imposto' de Indústria e' Pto- ló Supr.emo Tribunal Fede� -2) No merito
- Agra-deço o aparte de V,- defeitos. Dada, 'no entanto, i'dor _Comercial, Eleito em

fissões é pago, obrigatõriâ- ral, :pel� voto do Ministro a) - Se rejeitada apre;
Exa.. a' relevância e à urgência .L'ssembléia Ge:"l -por 4

mente. E os requerentes as- RIBEIRO DA COSTA que, liminar, qUe se reconheça o Aliás, está o nobre colega do assunto, não apresenta- (quatro) anos, pootndo S.�.·

sim o fizeram. E fizeram à aceitando as razões do De- direito dos requerentes, de ,perfeitamente de acôrdo ,co� rei emenda. Folgo ate em H'novado o man,dato.

autoridade que recebera a sembargador SUSSEKIND, não pagar tributos a Santo migo quando admite como verific�r que a única em�n- Pará'.rato tini:::J. Os Dl

primeira parcela, a quem a as trans'creveu assim: Amaro �a Imperatriz, negan natural incentive O. Govêrno da, oferecida pelo eminente u:'tores füdustrial e ComH

\Segunda também, necle/ssá-. "Como bem acentuou, em do-se aplicação aos §§ 3.0 e
a indústrlalização r;()� ca"o 'colega .Senador Juracy Ma- lÍal se'.'�J eleitos ('entre <H

riamente, era. devida. ,sua sentença, o ilustre Juiz 4.0, do mencionado art. 14,',
em que a incltiva privada gajl���s, Ifoi iretirada pois I ;l�m�s indicad�.-3 f·m 'lis:'t

31. Não procede, portan-., 'D.i'. Marcelo San,tiago CO.s- da lei referida -(com a, reda-
não tem capacidade para rea' eu tinha também alguma-s' trIplIce, ] ESpec.tl 7� IPente, pc

I lizá-la.
,_

.

'

,. J C h' C" 1 '

'cr
to, a exigência do ProfeÍtO 'ta" o fato de exigir a Cons- ção nova, dada pela lei .n., restrições à mesma. Nes- II ompa:1 Ia .,::c"crurgI.o.

de Santo AmàrO. da Impera-! tituição Federal determina� 250), por inconstitucionais,
Há o exemplo da CO.mpa- te momento entretanto tra- Nacional e pelo Se-' êrno do

triz, que quer coprar mais I do quoru.m para a delibera- ofensivos que são à autono- n�ia Siderúrgica Nacional, ta-se de m�téria vencida e, Edaao de Santa ('atadn't.

l!_ma vez, e para si, o 2.0ct ç,�� dos Tri.b�n�is s,ôbr: �a- mia muni�ipal; ou.
CItada ,por V. Exa., e que

t
assim, meu voto, repito, é Art. ; .. ' O repn:�entan·;.:!

SeI)'lestre do Imposto de In-' terIa cons-tItucIOnal, nao 1m b) - aInda que aceItos os me�eceu . �empre ó nosso favorável ao projeto. (Mui (a Uniã) 1'OS atos constib-

_

. d-ústria e, Profissões (vide_. plica em negar aos, Juizes §§ 3.0 e 4.0 referidos, se as- a�OlO.. Jamal's a combatemos, to bem .'. uito ::>eUl Pa ·r.'Hl�,) tivos e !' as assembléias g J'

dóc: n. 17).. de primeira instância, ór": segure aos requerentes o

'1••••
· � 8 !!.'I �••

lU - O 'c;bime�to do. gãos igÜalmente do Poder direito garantido pelo § 34:
-

r i ,� Y :;JII _' 'y) .�
, 'f'''''':

,;�Ii[��1�f�::� �?fg;������:�il� �i.f�?t��::g}��f!y,�� I [I' .p,.,re.s·.·80 fio r·l· s··n·o'poll·s, .. ,,['\tda, 'I_'_li..do disposto 11,0 art. 141, § de leis anteriores à Consti- Imperatriz, quer pela ine- [
--- xistência de lei criadora de

� tributos, quer pela inexis-

�ee�ce�:t��,J:fai' ou consertar sua máquina tência de lei' orçamentária; I V�r$?�"':;"
'

_ Disque para o telefone 2925 e 'terás 'um
ou
\' Itécnico.

I c) - em última hipótese,
�

,�
,

se obrigue o Prefeito de San I
�••.•.H, ++. .., ._"._ ._ �" ._.., ".I.t·1 t.o Amaro da Imperatriz a I
.,.. ,. ,. ,. ., ,. ,. ,. ,. ,..,. ., .. ""'1', _.'
'...:. , d' P

-

à' R � " !f receber os ImpO.stos referen
' ..;. \ urso " . repafacao. .�.' J•. tes ao ano de 1957, 'sem a

.._:. (ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS)
. � I �xigência de uma' quitação

..:. ' e � Impossível com a Prefeitu-

..;. QUADRO DR TOPOGRAFOS DO EXÉRCITO

I
ra que dirige, no ano de ..

..:.- Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér-' 1956. ,

--..:. cito
.

.-- ,Requerem, ainda, que se

� - Abertura: 15 de Abril de .1.957 , lhes defira, ,na Í;orma da

�t"- Local de funcionamento: Colégio Catarinense � lei n. 1533, a concessão -limi-

�t"- Inscrições: Na Livraria "43", à Rua Trajano '� nar da ordem de segurança

,�t", 18, c0rr- o Sr. Alcides Stuart (onde .... impetrada, seja em função,

�t"
- se obterão maiores detalhes).. . .�' d-a preliminar, .�eja em face

�...�:..:..:�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...:..)K..:..:..:+1 dos pedidos a e b. do, méri-
to, para que cesse a amEla- AGÊNCIA: PÓR,TO ALEG,RÊ _ Rua Com. Azevedo, 64

'

ça que sôbre eles pesa e

possam, as'sim, sem sobr�s- Fone: 2-31'33 (RIOMAR) PÔRTO ALEGRE - R. G. SUL _
saltos nem atropelos, prosoS.e. ',A,,tenqe: "RIOMAR" '-"- End. Teles:tr.: RIO,MARLIguir a tranquila atividad.e q

do seu comércio' e' dâ sua i·indústria; ·FILIAL: SÃO PAULO - Aveniaa do Estado, 1666 - 76
Requerem, também, a con F 370650 E d I

denação da Prefeitura de' 'one:'.- n. Telegr.: SANDRADE #

I.Santo Amaro nas custas do "

iprocesso e em ;honorá.rios RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Car�o Neto, 99 ." Fones: 32-'17-33 ide- advogado, segu�do fixaI;'
Vossa �xcelência.

' <e 32,_17-37,:Atende: "RIOMAR"'- End. Telegr.: RIOMARL! I'p, De�erimento.
:

i
Palhoça,,25 de março 'de I

BELO HORIZONTE - Av�nida Contorno, 571
1957�'

" ,[,

I FQNE: 4-75 ...58 _ At�nde: "RIOMAR"
p;p. Alcides Abreu, advo-

I
r Igado 1 1•••••••••••

1 ais da �. ocíedac- será o

'Diretor Executivo da Comís
s ão Executiva (I) Plano lo.
Cs rvão Nacional ot, a pes ..

soa que ror lei o substituiz,
§ 1.0 A Cons.Jtulção d-,

Sociedade será aprova rv

[.or decreto do Poder Ex,,
cutívo e os' atos constítutíve,
s erão arquivados 1'(; Regia
tro do Comércio, com uma

copia a 'ltíhltica ,1v decreto
de sua �r,r(jvação.

§ 2.° 4 Sociedade, uma
vêz arquíivados os seus ato
constit rti- os, na contormt
dade do parágrafo prímeiro
ficará � rtomatícamente au

torizada a funcionar, ínclu.
s.ve co Li) emprêsa de ener

gia elétrca,
Art. 6.0 Na eiaboraçã-.
i os Estatutos da Sociedade,
serão, ''l,)servada�. normas
'Ia lei da 'Socieda\ie Anôni
mas. A reforma dos Estatu
tos em pontos que impli
quem modificações desta lei

depende de autorização le
gíslativa;'
Art. 7.iO O .capitel inicial

da Sociedade será de qua
trocentos e trinta milhões
de cruzeiros, distribuido em

quatrocentos e trinta miJ ..

(430.000) ações !nominati
vas, do valpr nominal de
mil cruzeiros cada uma, da
qual a União Federal subs
creverá cento e trinta mi·
lhões, podendo o Estado de
Santa Catarina 'subscrever
cento e ses-senta milhões, a.

Companhia Siderúrgica N'iL
cional cento e vinte mi
lhões e ficandQ o restante
do capita.l para ser subscri
to pO.r particulares, de pre
�erência mineradores de car

vão, pessoas naturais ou ju
rídicas, que explorem minaá
da região.
Art. 8.° A integralização

doas ações subscritas pela
União será feita mediante
utilização d.as dotações pos
tas no Banco �o Brasil por
antecípaçao, -à dis'posição do
Diretor-Executivo da Comis
sao Executiva do Plano do
Carvão. Nacional nos têrmos
dó artigo 23 �la Lei n. 1886,
de 11-6 de 1953, ficando,. pa
ra �s,se fim, assim alterada
a especifi�ação das dotações

. �o Anexo n, 1 à mesma lei.
1 � SETOR TRANSPOR
Onde se lê:

TE:

Transportes de Cargas em Geral enfr� FlorIanópolis - Curitiba
.- Porto Alegre - São Paulo - �io e Belo Horizonte

F
'

VENDE-SE

2. Aquisição de uma -fIo-
" .

carvoeIra, para transporte a

granel .... 110.000.000,00
4. Instalação de uma eeD

traI Termoelétrica ....•.••
10.000.000,00
7. Constituição de um",

carvoeira .. 10.000.000,00
Leia-'se:
Particjpação da

numa Sociedade de Econ
111Ia Mista, destinada à.eon
trução ,de liÍlla usin3 '{erm
elétrica em Santa Cá-tatin
13Q. 000.000. ,00

.

Art. 9.0 A integral�zação
-das· ações subscritas �peIos
demais acionistas s'erá f�i
ta pe.la fc;>rma estabelecid�
na Lei dà· Sociedade por
Ações e nos Estatutos So-

I ciais.
Árt. 10.° Os atos de cons

tituição da Sociedade e in
tegralização do seu capital
bem como ,as propriedades

. que pO.ssuir e as aquisições
de bens móveis e imóveis
·que fizer ainda os instru
mentos de manà2to paq (

exercicJo do. direito de voto
nas AsseIl!bléias Gerais, se-
-ti. •

•

rao Isentos :de Impostos e

ta�as e quaisquer outros
ônus fiscais compreendidos
na competêrrcia tributária
da União, que' se'entenderá
com as outras entidades d
direito público solicitando
lhes os mesmos favores pa
ra a Sociedadeda qual par
ticiparão" na esfera de sua:

competência tributária.
(Cnt,lnua)

Agências no- Rio Belo Horizonte 'com tráfego,mútuo até São
, Paulo com 'o ROdoviár,io Rápido Riomar

.

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ Escritório e Depósito:'
Padre Roma, 43 - Térreo _- Fone: 2534 e 2535

·End. Telegr.: SANDRADE;
�

Rua'

'.,

, FILIAL: ,CURIl'IBA_' Rua Visc'onde do Ri� 'Brancü, 932 - 936
� Esçritório e Depósito:. Fone: 1230 _ End_. Telegr.: SANTIDRA

Desde a escolha dos tecidos padrão 'corte e aca

bamen� ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialista� responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possiveI obter uma,
Toupa per�eita e Que veste bem. _

Pelo Crediário do Magazine Hoe_pck�, podem ser

adquiridas eom excl11sivid'ade nesta cidade estas afa
matIas roupas;

Um Café sito à Rua
de Maio nO Estreito no Mel1
cado Municipai. Trata·r t
local com o proprietá

•

negócio de ocasião.

.Avis·o
D. Arnaldo Valério de Assis comunica aos seus

Amigos e.clientes a transferência de sua 'residencia para
à Avenid:;t Rio Branco, 187. '

.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!RIO, 12 (UP) - Esta afaslada a possibilidade de ser deflagrada' imediatamente a greve do pessoal dos bondes. Na reunião levada a elei- !

1'0 hoje pela manhã, no Palácio do CateteLo presidenle Jusce lino Kubitschek solicitou aos representantes dos trabalhadores em carros," I

o
'

, um prazo, para verificação das possib ilidades de átendimento do aumento de salárioslo -

xle;��������""(I�(I�O__()__(I__�l--':�()"'O)""'()__()�()__()__()��,O�()--()--()---()__()__()_()__L()__(14...()__e)__()__()__o....()__ ()__

O Primeiro P. Da T8rm081étrica 08 Capivari ,.r�,��v;�������::::���;t����:,�l�I��:l);:::�����t;::,�:
Nomead,o O - Comandante ·(;arlos Natividade 'Homenagem ao EngenheiroRuy Hülse ::::��:;arT�'::�ns�lbr:e:����� �:�

..()--()......:'__
'..()_()__c....()�O�o__(' eo__o__o__O__o o...rQ ...0__0....0__0" _merosas razões, "no sistema da

I
'

o Presidente Juscelino Kubitschek escolheu e �omeou para as altas funções de' Os engenheiros e arquitetos, através da Associação Cata-
lei que regulamenta a n;ati":,)

, ,o rinense de Engenheiros, prestarão uma
_
expressiva homenagem '

_ ,� presidente da SOTELCA, que é a -Soeieda de Termoelétrica de Capivarí, recem auto- está feita, nít ídamanta, a dístin:
.

'

ao .Engenheiro e Deputado Ruy Hülse pe�a sua eleição para Pre-
•

d titui
'

I" .

d I Ch f d N
""

C· I I"
ção entre imigrante e viajante",

_

riza a. a cons 1 uir-se por ei assma a pe o e e a açao nesta. apital, o nosso i us- o sidente da Assembléia Legialatíva do Estado de Santa Catarina.
�

-,
e a mesma lei só ao primeiro em

,� tre conterrâneo, comandante Carlos'Nativi dade, da Marinha de Guerra do Brasil

I"
Constará a homenagem de um jantdal.ra no restaurante

cede o direito de traz�l: autorn
ô

_ Rancho da Ilha, na próxima Terça-feira, 16 do corrente

o O Comandante Carlos Natividade é na tural de Florianópolis, onde fez seus estudos às 20' hofas ,

vel ,

I
.

"Os que argumentam, 110 caso,

primários e secundários, estes no Colégio Catarinense. -Nesta Capital contraiu matri- I�
Saudará o ilustre colega, em -nome da classe, o. Engnheiro

com a distinção entre domtcí lío

monio com a sra. Odete Tavares Natividade. Tem curso de aperfeiçoamento nos Esta-
Celso Ramos Filho.

- diz parecer do Mín.st-»: -

d Unid
•

'I�
As listas de adesões serão encontradas com os engenhei-

esqueceram da dife ren çn eutre
'

o OS nI OS. ros David da Luz Fontes e João Maria de Oliveira.

I ' Em novembro de 1955 foi escolhido pelo Presidente Nerêu Ramos para' sub- � ��:�:ên:;:e: �:��ta:::�e��:s�{i:)�:�
'o Chefe da' Casa Militar da Presidência, pos'to em que 'continuou até agora, a convite do ! tendem equiparar a residentes

" Presidente Juscelino Kubitschek. �I
no estrangeiro aquêles que, re:-

I
sidindo no. Brasil, apenas habi

, A sua escolha para a direção suprema da Termoelétrica' de Capivarí foi recebida tam ôu moram por algum tempo

i �om O maior júbilo nesta Capital e no Esta do.
,

'

.

,
'

'
-

.
". I em país estrangeiro".

O)..... () o._.O._()._.O�O.....O._.O....O O.... ()__O__O__()4 •__(lo .f.....O__O__O__O__O 041
,
'I

A certa altura de seu parecer.

Florianópolis, Sábado, 13 �de Abril de 1957 invocando ainda as razoes que o

levaram a ser contrário 'ao man

dad,o de segurança em julJ;R,::en.
to (o de 33.947, do Diat cltu FeA viuva �8 C�ico Alves rBC8�8rá a �8rança

va separada de Francisco Alves

e que' o havia caluniado vâr+as
para (o 2.

Cives, per-

I ASSEMBLÉIA LEG'ISLAT,IVA
.�
i C O N V I T E

��=_====:_�
� O deputado -Ruy Hülse, Presidente da

ª Assembléia Legislativa do
-

Estado, tem a

honra 'de convidar as autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas e o povo em geral, para
assistir à' solene instalação dos trabalhos

dá 3.a Sessão Legislativa, da.3.a Legislatu
ra, marcada para o dia 15 do correnté, às 15

horas, no-Palácio da Assembléia.
]
ª Florianópolis, 1.2 de abril de 1957.,

� :. RUY HÜLSE Presidente
�

RIO, 12 (V.A.) - Uma deci-' ação das irmãs do cantor.

são do Supremo Tribunal Fede- j O caso, como foi divulgado, t,,

ral,
. p�oferida ontem,. reconheceu i ve

_

sua orige)ll na 4.a Vara de

o direito de d. Perpetua de Mo. Orfaos e Sucessões' quando as

tais Alves de participar da he-I irmãs do falecido cantor impuc
I

rança do legítimo "Rei da VOZ'" naram a participação de d. Per:

Francisco Alves, 'legalmente seu
I
pétua no inventário, alegando,

marido, contestando, assim uma
I
entre outras coisas, que ela esta-

pétua. Esta apelou
Grupo de Câmaras

vêzes. dendo. Finalmente, foi v; L()l'i:)�a
,

Perdendo o recurso da 4." Vii- no Supremo Tribunal Federal

que considerou -qus o cantor, cm

bora concordasse com um pro

cesso de desquite, nunca promo,

veu a sua conclusão,"

ra de Orfãos e Sucessões, as ir

mãs do "Rei d!l Voz" apelaram
para a S.a Câmara Civel que deu

ganho de- causa também a d. Per-

Mandado Oe Seuuranea Coalra, O p. De S� 8maro
(Conclusão) nem Iei instituindo tributo, Lei Orgânica pela Lei n. .. municipio, tem ele, necessà-

Art. 130 _ Nenhum tri- nem orçamento que lhes au- 250, de 14-149. ríamente, que constituir os

buto será exigido ou aumen torize a cobrança. 25. Ref-letem eles casos tí seus orgãos de administra-

tado sem que a lei o esta- 23. Não há lei criando tri picos e dos mais caracterts- ção, Somente estes podem

beleça, nem será cobrado butos porque as Ieis muni- ticos de intervenção do Es- dispôr nos assuntos que ao

sem prévia autorização orça cipais se votam segundo tado no Município. I município competem.

mentária". ' preceitos constitucionais Ora, segundo a regra da �6. Dispondo de maneira

•
(art. 110 e 123 e seguintes Constituição Federal; os ca- diversa, a Lei Orgânica tor

21. E emerge do § 34 do \ da Constituição Estadual) sos de intervenção nO munj- nou-se inaplicável, - por in-

Art. 141, da Constituição Fe-I pelas Câmaras de Vereado- cípio, são taxativos. constltucional.
deral, que é um direito. h�- res, Ao Estado é defeso legis- 27. Admitindo-se, para ar-

violável do cidadão:
'

Santo Am!\f_o não dispõe lar- para o município, no pe- ,gu�entar, que pudlessem
21. 1 - o ,de não' pagar de Câmara Municipal (nem culiar interesse deste. Não prevalecer os §§ '3.0 e 4.° vindo de encontro às aspire'''''e·,

tributo' sem lei que o crie; nomeada nem eleita). pode o Estado mandar que do art. 14, mencionado, ain- de muitos, a SADIA SIA. TRAN'3

21. 2 - ° de não p;agar Sem Câmara' Municipal uni municipiõ aplique legis- da restaria o dir�ito dos im PORTES AÉREOS realizará ama,

tributo, mesmo legalmente são impossíveis as leis. lação de outro, sem coin is- petrantes de não pagarem nhã, Domingo, diversos võo� sôo

decretado, sem prévia auto- Sem lei, não há'\<tributos. so violenta17.,lhe a autono� tributos ao município de bre a nossa Capital, à preços nó'

rização orçamentária." 24. Não se argumente, po- mia.' Não há 'semi-autono- Santo Amaro, pelo fatl) sim dicos, inclusive a 'condução pl�V

I22. No caso de Santo Ama rém, com os §§ 3.0 e 4,0 da mia. Ou autonomia menOr e pIes de que, não tendo este o Aeroporto.
'

ro da Imperatriz não há, redação dada ao art. 14 da autonomia plena. Criado- o orçamento, e não sendo de-' Eis um,a op�rtunidade não S<l

vido "tributo em cada e'xer- para os Catari,nenses, como pan,

rjljtIZJl�A;� 'T�TJlt 'I�� ��IIH-EI�� E' TEt.' I'�� E.E.�.�. cício sem ,p,révia autoriza- os que sabem admirar as belezas

ção orçamentária ... '" (art. naturais de, nossa terra, fazendo-

141, § 34 da Constitui�o Fe se de maneira ideal'- voando em

.••••••••••••••••••••6.. d'era}'), não lhes cabe saldar confortáveis aviões" podendo as.

WASHINGTON, 12'(U.P.) Os serviços Postais nos EE.UU. i débitos que não podiam ter sim descorÜna� o pano'r�ll,a que

deverão ser reduzidos de maneira drastica à meia noite de hoje, .' sido lançados. a 'nossa Ilha oferece aos olhos

d I h d I A falta de, orçamento (re- havidos de deslumbramen�o, poi�
a menos que haloa uma co,ntra or em de u timoa ora. Não ten o

" • gularmente aprovado) tprna é sem contestação algumlJ. () que

cons�guido do Congresso reforço de verba que havia pedido o inexequível a Iegislaçãó trio; terão oportunidade de apreciar.,

diretor geral dos correios e telegrafos, Arthur Summerfield deci- J butária que se aplica em ,,,Este JOTnal se congratula CO,!'l

Santo ADÍaro, se a aplica- o dígno Agente da important"
diu cumprir sua ameaça de restringir ao minimo os serviços pos- ção dessa legislação se pu- p�ogressista Empreza Aéretl., fa-

tais durante os fins da semana.: Todos p:.;�parativos já estão sen- �esse recon?ec�r como

Vá-/
zendo votos d� pleno Exito no

I do feitos para um.a paralização quase total.
_

Ilda e constltuclOnal. seu empreendimento que, estamor
- (Continua na 7a• pag) certos, proporcionará aos nossoq

�._._•••••ü••_._•.!!..,�••�.!" _._._._._._._._._._. �__. �

VOA�DO SÕBRE FLO�IANÓPOLlS
Uma Brilhante eOportuna Iniciativa
Poucos sã\) os que conhec�m,' conterrâneos feliz oportunidad

com .pormenores, os ,encantos p�_'11 de .melhor conhecerem Ftoria-iõ

nor-âmicos da )lOS,R encantadora po lis, sobrevoando-a.

Ilha, já cognomlnada "llna dcs,
Ocasos Raros",

ãõSCã-iS
Em Sant� Amaro d,a

Imperatriz os candida
tos a vereador pela opo;
sição estão sendo cha
mados à delegacia de po
líGia "para tratarepr dós
seus hiterêsses". E as

notas policiais adian
tám 'que o compaJ'1eci
mento é "impreterível".
Quando os perseguidos'
comparecem alCompa�
Il'hados de advogados,
os perseguidores per
dem a linha e baixam a

,persegui�ão em diligên
- cia. E é issp, essa po
liticagem sórdida e a

tentatória dos mais co

mezinhos princiiPios da
liberdade, que um cor

t1espondente se at�eve
a defender p,elas colu
nas de A Gazeta.
A escola de Varginha

- outra udenice de mau'
carater - não teVle sua

história bem contada.

ôsSOebates Em Tôrno' Do p'roielo Da Termoelétrica De Capivarí i��ª��
(Co!ltinuacão)

, - J de transfe,rêneias qule,
o SR. OTHON MADER blicos, acentuadamente defi- 'lando-os, do emprêgo em ati- - Desejo apresentar argu- 1'10 um dia se desentendesse � ,ao tempo do- gGvêrno

_ Sr. Presidente, agradeço cientes, ,cujas falhas senti- vidades básicas., mento- que ainda não foi com' o grande .produtor e S Irine1li Bornhaus.en, pu-
,

d O Sr. Franci-sco Gallotti lançado hOJ'e, no Senado. lhe faltasse o cârvão in'di-s- ,seram os interêsseS do
o aparte -do nobre Senador mos, por tôda a parte, es- '

_ Permite V. Exa. mais um Sabe V. Exa. que o principal pensável às suas atividades. Ensino sob Os ,do parti-
, por Santa Catarina. Minha via capitais obtidos através darismo distrital. Foi

tese _ que continuo a de- de imposto's arrecadados do aparte? produtor de -carvão, a�al- �Assill\ ·estando a rCompa- essa politb:ação do ma-
-

t'
, O SR. OTHON MADER mente, no E'stado de ,Santa nhia Siderúrgica' Nacional gistério que, de 1951 a

fender, diver.gind'o, sempre, povo para cons rUIr socJe-

do eminente colega catari- dades que operarão com fins - Pois nãl). Catarina, é-a Companhia Si- entrosada na sociedade pre 1956, deslocou a Instru-

O S F- .

G I
1 ' ,,,,,. I vist 't h

" çoo catarinense de pri-'
nense -'é de' que precisa- econômicos. r. ,ranClSCO a ,10th ,derúrgica ��aClona , _uma a no proJe o, ave,ra ga- meira colocada no Bra-

mos, no Brasil, pais subde- Sr, Presidente, • d'efendo,
- Desejo dar a V. -Exa. ape- das grandes ·componentes rantia do fornecimento' per- sir para um dos últimos,

senvolvido, atrair capitais portanto, ponto de vista, nas um argumento novo em da sociedade que -se preten, -I;
manente e constante do com l�gar'es.

-

particulares, prinêipalmen- que deve ser programa de favor da _organização desta de criar. Se o ponto de vis- bustível necessário à_ produ *

.

dad ta do nobre colega sôbre a ção de energia elétrica. * * ../

te para indústrias de base. govêrno; isto é, façamos SOCle e. ',Na Mensagem do Pla-

'Se somos um pais pobre, todos o possível para .criar
.

O SR. OTHON M�DER formação de sociedade de ,O SR. OTHON MADER no de Obras, à Assem-

subdesenvolvido, nosso Go- condiçóes que cada ve.z mai's
- Peço a V. Exa. h_cença ,capitais 'particula,res, fosse - Verifica V. Exa. Sr. Pre- , bléia, _o sr; BOIrnh_!lusen �vêrno por sua vez é pobre atraiam capitais onarticula- \para esc-larecer que nao me vencedor, imag-ine V. Exa. sidente, que o Govêrno cria co.nfessou que o numero

't' •

d cd' -

t'
� " de alunos rep';ovados,

ll:sse Qovêrno, entretanto, res para as indústrias. Não estou�referindo a ·esta socie o possível rISCO essa em" on lçoes aIS que o capl-
ao fim do ano, �m 1955,

que ilão tem o 'suficjente pa- lhes limitemos, como atual- dade. Falo em tese. prêsa na exploração da fôr� tal privado não pode mais fôra alarmante: mais
.

ra custear,' os serviços pú- mente, os lucros, desetimu- O Sr. Francisco Gallotti ça e da- energi� elétrica ca- of�recer sua colaboração ao de 50%. Esse resultado

_:_ --:-
� -_=_:_:_::__-.-__:=_=:_:_::_::=_::__::_- desenvolvim,ento dei pais. era a colheita 'de tlem-

OOINll'I �llBINI�· � NI'Ut DI� Rm�, GRANDES
/,

rREJmZ��, - ;��ir�����,;:::: :ré:'�;�.:':;
...0__0 0....0....0....0---0.-.0.. •• � • �(�O__()__O O__()....O---Ol, .:'__' Mas V. Exa. 'sabe que,

ficará -como registro e

, TERESINA 12 (U.P.) -,Novas notICIaS vmdas do mterlOr dao pormenores dos estragos�. de tán,to se constituir em
marca. 'estigmatizantle

, ,de
um govêrno inimigo

"
cau�ados pelo aguaceiro que causou nos municipios de�Campo Maior � Valéncia do Piaui. sid�rúrgica -

e companhias n.O 1 do Ensino - ain-
,

f· '1' d
.

t d 'O semelhap_tes.marchamos pa- da surgem "corr�s/p:on-
_ Entre outras coisas mais d.e 300 kms. de estra.d.as. icaram mub lza as, ln errompen o-se aSl ra o desaparecimento totlil dentes" que o elogiam.

I I
'E' deixá-los. A paixão

, comunicações entre a caplta e aque es mUnI ClpIOS. , o das emprêsas privadas. mórbfaa- pelo udeniSlllW
•

(P ) C f'
-

b' d
' I d

•

T antins Itacaiuma -e Araguaia' o S'r: Lima Guimarães - os cega e ensurdece.

I .BELEM,12 U•• - ,won I�ua su m � o nIve os rIOs oc,
, �

Permite V. Exa. um aparte? Não mlerecem resposta:

em 24 horas essa elevaçao fOI de 22 cenbmet ros por hora. .

,_ _ _

• (Continua·na 7a• par) ,cau�m dó.

o,.....()....()__.O�().... (�....()�(I.....(I....O__()4IIIIIIÍto()....()�().....O.......().....(�()�(��,...()....(� .......:.••�••wJo..)'.·...-.·.·.·.·.,..�..w
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Colaborando eficientemente,

deral), diz o, ministro:
"A melhor prova de que o .tcm

IV do artigo 7,° da l�i 2,145 :lo

1953, não quis permitir a t raxida
de automóvel po-r qualquer pes

soa, residente no Brasil, que duo

rante mais de � meses viajas
se pelo exterior, está em ue êsse

mesmo artigo, no item VIU, fa.
culta a trazida de um automóvel
pelo funcionário civil 0'1 :nilitar

da União, ao regressar do exte-
t

1 rior, dispensado de comissão ofi,

.• cial de carater efetivo, 'exercida

� por mais de seis meses".

MONTEVIDEO, 12- (UP) - Vi-,

torro. Radeglia, correio e homem
de confiança de Peron, chegou a

este porto a bordo de Andre C,
onde solicitou e obteve asilo polí-

.

tico. Radeglia, posto em liberda

de pelo governo argentino, via

java sob o compromisso de diri

gir-se diretamente a Genova, po
rém ao chegar aqui se recusoiI

, a �ulllprir sua palavra e se _pos a

gritar que vinha sequestrado.
Imediatamell�e interveieralll as

autoridades maritimas, mas o co

mandante do navio se negou á,

desembarca-lo, alegando que ti

nha compromisso com o govêrno
argentino de levar Radeglia a

Genova. O assunto foi submetido'

ao ministério do interior, que

resolveu conceder asilQ. a Rade-
-

glia.

NOVA DALHI, 12 (UP) - Acre

dita-se que setenta, e cinco pere

grinos ten'ham morrido, no nau

fragio de um barco no .Rio Gran:
des, em frente a Checar. A em-

'barcação levava cerca de 200 pes

soas em peregrinação ao templo
da, Sheiva na ocasião dos feste

jos do nascimento de Rhama. Seis
outros barcos acud;iram imediata-

m!!nte em seu socorro, mas só

'I
puderam recolher cento e vinte

e cinco sobreviventes. Os mortos

� devem ser, na maioria, mulheres
I
e crianças.

I
NAÇÕES UNIDAS, 12 (UP) - O

,embaixador de Israel, Abda Eban

declarou hoje que o seu país está

usando e pensa em continuar a

usar o golfo de Akaba para o

trafego com seu vital porto de

tentri(lnal de Eslá. O Eban con

ferenciou durante meia hora com

o secretário geral da ONU, sr.

Dag Hammarskjold. Esta foi a,
segunda ent�evista de ambos,

�esde a viagem de Hammarskjold

Jordania, 12 (UP)'
Em meio aos boatos sobre a ten

são interna crescente na Jorda

nia o jovem rei Hussein; convidou
hoje o ex-ministro da defesa e

do interior Abdul Salliman, a for

mar novo governo, Esse convite

ê considerado como uma vitória

para o chefe de govêrno demissio

nário Sulliman; põis pertence ao

mesmo partido socialista nacio

nal como este, sendo porém me-,

esquerdista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


