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NJ Ir>
su ra, senão incursos em ciimc deliberou, pois, com pleno co

de responsabilidade, P'll' 01"i,o,I( .. .nnecímento dos fatos Bn'ulilüo:,.

I
No que se l'et'el'c:l 1'':f!0!liÇ:-''v agindo sempre com a uia iur

z rave fato, o Justiça e das Re lações Estel'io- da Câmara, em SU:t s:Hjf;_lloaniCl., ; lu.r-rdade na e�feru. -de suas

Nereu Ramos tomou a u n rca 1O\)· res,f rigorosame'nte no se n tido ela é digna de todo acatan. �Il-.:o.
' v·:.lib�ições. Por seu lado, os mi-

Pelo seu orgão técnico "- a Co- nistros da Justiça e .las Ro la-

mi;s'são de Justiça -, fo i ve:'jfl- ções Exteriores f iz e r.am r qui lo
cada 'a legitimi<lade -Io nrcccdl- que consideraram de 'seu dever,
lnento do m in i stro du J�sti,;a e nu <;efesa dos in terês.ses .ia se

do procurador da Jus1:i';a Militar. 'g:nrança nacional' e do ':e�peno
Acompanhaino s atellt�l1\".,ta t ô- ali regime � à legislação em "i-
da a tramitação; forllec:=;;loS os \;"01.

' .

dados e eac lareci rue n to-, ,·on;l· t Assim procedendo, obe-lcee ra m
derados necessários i)eia l.laiu·' os ministros à orientação do se

ria e pela miriorla: até mesmo o, nhor presidente 4a Re pú i.Iir-.t,
�osso arquivo foi visitado, para que, isento de preocupaçõ es 1'- ;.
consulta, por legi s ladores des ig- soais, tem agido' com <1 m.ricr
n�dos pela Comissão de Justiça, ,serenidade, mas' rigo rosamen te
e os pronunciamentos l�i'3!H!S ce· firme no cumprimento do que
putado s que estiveram no Ita- tão r.azoávelmente consider.i o

mara ti são conhecidos. A. I;àmara seu dever de chefe de Estado",

ANO XLV _;_ O MAIS ANTIGO m!I.RlO

---�

DE SANTA CATARINA � N:o 1 3 0.5 7
]057, tomou a iniciativa (la re

ve lar 'i ntegra.lmen te o tele;:rama
secreto 'no 295, er..viado �J)'Jla Enl

baixada do. Brasil em V8-c,n is Ai

l'OS à Secretaria ele Estado das

�lelações Extr-ri c res. AS.5im �g'1n
....do, desatendeu adve rtê nci as I

(a

togó ricus, p o r 111il11 fei LHS, sôbi-s

fi nece�sidade de ser mantido si.

v.'ilo absoluto "quaI}t0 a .locum c n

Los secretos cutlif;,",doA.

N;-"'qualiclade d� r-i im scr-o do
! Exterior, não tin1Ll cu outro ('2-

mi nh o para seguir �:l�nã') o de 1[.'-

V�U' o fato, ante �U:l L1eg'áv031
�l'avidnde, ao conh-cimento (:0

mi nistro da Justiça, "j i-n de
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O n1eu eminente (;..;·I·J�J1; J11in;F; .
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b'o Ncreu Ramos, a l.;C1clll·te!llJú I i

erao' aiS
.

Irei osn -h onrn de substltu.r i n te ri nu- Essa, n pnrti c ip açâ o J\):-: c',j'I;.':;n�\
.

.

-

�

mcnl.e neste momon u., enuam i- do Podr-r Executivo no ep isód io.
". . _.

r

nh o u ,111(,11' o lic io no .�,:"r_·hin' p�'(' Recebido o Of i ci o do PI'O('U1"D-
.

.

..

. cu rndor-gora l, sn l i« ,('''''I') ':UI' dor (la .Iu sl.i ca Mi l í

t.u- ;",1" ""c' /
.

os fatos narrud os ih o pa "N'ia,)) sidente da Câmara, teve ,) 1'10S, RIO, 17 CV,A.)/ _ "As elas- 1 direitos 'aOS cidadãos natura, EVidBntemente, devem eles
ronfig'tll'Ul' "hipótese ]i1'l,·i".t" lin 1110 a tramitação regi":011! ai, lI,,' SeR produtoras apoiam a in i .. llizados - d�claJ-:ou o sr. Ati- concorrer aos mandatos PO'
,Lei n. 1,802 e da :')l1lpel""";:l que tão por'me nofiznrlame r te -s o cíatíva parlamentar que Vi_lIa ,?aryalhaIs, dI��tor da A�. pulares, como os de senador
da Just.iça Militar". (E n qu i (e'e ocupou a imprensa. conceder os mais' amplos soclaça� Comercial elo RIO, deputada ou vercadoi-, com

, sirvo de palavras �,();\tid;ls no Cump re-m e reaf i rn-n r, DV:fll'a.
sa de Janeiro, que de.fendeu na: uma legislação liberal, no se

.

quela instituição o movímen. tor da imigração, Os Estadol

Pedi-dode LI·c·enca 'para
i�n��I���{os�eIO deputado ����o���e D!��n�ra:a�Ifns�'

. E continuou: "Ao chamar guir 'seu exemplo e cstn

.

'. _

.

'.

.

.' .

a atenção do comercio para o certo que se intensiHcarão
o assunte, como fiz ontem,' assim as correntes ímígrato;
tive a intenção de alertar as. rias para o nosso país.
classes produtoras para a si- A vida seonomica do país,

Proces'sa,rl,', �'�I·:l..�i·�,,�·-J,.Te..

·

DO'r,'
.

'r'1·0 �l���;Os�:S��:;�:��:a:�\�: ª�ei�;I��n�:,ver:�,�����r��
1"\,' vlda/puhlíca, por nada me- português e italiano, muito

nos de 54 proibições, restrt- ha'Verá de lucrar. _ concluhl

Icões e impedimentc-s," o sr. Atila Carvalha'is.
maior parte dos quais, de- ')__0_"_o_ ,,_.......(

terminados por meros de- . O SAHARA REGIÃO '

f°S!OPÃULO, 17' (D.P.) _.'_ O Tribunal de J:St:d:s1�)�i;-7' \ cr��8si�i� 'prosseguiu",o' en- Pf.TROLIFERA? I ,II
� recebeu um oficio do Juiz de. Direito da Comarca de Jacareí, so- t ��:���à�Ocome:�i�om��eto��� NOVA IORQUE; 17 (U'I� licitando seja enviada à Câmar� dos Deputados um pedido de OS brasileiros çlevem apoiar 'P.)'- Segundo a opinião de I

ii � o proje�o, que a�seguta aos
.l·econhecido� gelogos são

!li licença para processar o deputado Tenório Cavalcanti. O pa,rla- � �;�f:i�I��3i��\fd�Ja��:o�r�:! l�t1ito as perspecti�as de

�� mentar fluminense é acusado de ocult�r'em sua resid�ncia o seu t�' sileira., gozar d� t?dos os di- '

que.a região do Sahara e da
b

.

h t d' t d t d d' d"
, 'reitos de brasIleIros natos,

. .

_
so rIn O, apon a o como au or a mor e e um guar a ro OV13-

_ exéetci ser presidente da Re-
,. Afrlca OCI,dental venham

i' rió e de ferimentos graves em outro.- . • publica, governador ou vic'), a ser tl'ansform�das numa '!1_Z:_ � .

._()�ci__O_o_o....()_()_()_...�()_fl .....'-()-().......()--().... ()� governador de Estado.
O B'-,�,,_-- zOna petrolifera, como a do fotógraf� John ryson da "Internacional News

'8' Leal N8-0 PreJ·ud·lcara' O O,-re-Ilu Adqul·r'l·do O "Alo =exas, �os Est�dos TJnidos. :�:t��;aa:úl:�u�:eC�'1ei:t�=e:::te,Su��' I�:::sd:e},�::�.
,

, .

! ,N ,H ·�O�L--Ú�-X--HOTEr"'-·' Aérea Norte-Ame�icana lla üalifórnia, e esta é a foto

J'd P I t E I C· J I d
� -,

L ,; qUe obteve. Ao dlsparar.o obturadol' da câmal'tl, 'um.

url I·CO er, el- O . '\ olsa _ U oa a -�of�rece a você,a !�ll_'-:: bombm'�eir� a, jato Convair F-I02A em vôo: de.tl',eina-
� lhot mêsa da cidade � mento, mclInou_se no -ar e suas asas em. �elta capta-

(
.

'd t· '�:,' .. ',

t. "'A"."-�··.
ram

o.s.•ú!tim.�;s r,a.�os ·s�l·ares..
_ dando a, irnpressi\(},tJe -

RIO, 17 (�.A.) - Em carta eSseS. direitos estão resgl.\ar- ria fazê.lo, em, face do que o direito adquIrl o, o a o )11' (faç,a.su�s ett.�H{�,'. '.IM" v.oand_o- sôbre a -I\a. '

.' \,
"

_.
,t.

qne acaba de dirigir ao sena· P;l90S �.'agaE\:t�e-lados, p,oií!!: \lO 'Ó1sp:Qe...�&.o�J;a;�ayyamé').11�ê'..Q. 'l;:idic0-J)eifeitp'�e' a:.'Co-iil'il, :ruI'. . • -

'c.or Freitas CavalcantI, o ml- gGverno I).ãt)'interessa prcJu- artigo 1�1. § 3.0 C,a ConstItül' gact�". c''
,

'�
.,.. ,;, ,!ld:·., •.r'�:' ." �� é () úItjmo ti:P� d,e)n rcel?t:Wol',da '1ôrçit

f�������ã�V�!:ci�i�1;�á��� dicarc'
éí

ni�gue-,'
m, ne: pode', '.ÇãO..:...... "A1Iei,nt,ã,0 pl'eiUâlacalC.lon-a'I':" I e

$'fWX��eTEllt;.. �
i '-��t��s:::���:::O�}l::;�Ot���:Il;:�ad� d: t�2!-7a�;�:>

Federal S.A. não preiudhira 00 erencl'a n ero'
,

.,;,._.._,M....._�...._..._�.,._.,.�,.,.._ ......._-'_,..._.,
CI a � o som.

os empregados das estraàas ,.' .

.

'

·N.OVA LEI DE TARIFA
- -.-----

de feno subordinadas ao' g0-

!��ak;$���ião:X�:�f!i Filósofos 'E ·1 .. v· a R SIO�V II _' Maréada para julho a sua apl1lv'ação·que o poder publico não [u-
. Terá IUlgar na capital po- ConferencIa InternacIOnal. co ,Eta relaç�o en�re pensa RIÚ, ,17 (v'A.) - O oe!;u- elementos das ComissõeÍ\::too qualquer atitude pe'sim' t.girá, em hipotese- alguma. Ap lonesa, em julho próximo a de Filósofos abrigar.á cientis ; menta e aç�o, ��nstam _

os tad? Rocha Filho, I:elat,o,t' d? t.ravés dos' deplJtados Bràsi- Estou certo de qU� o ;;1'[.a.:governo interessa, unicamen Conferência Int€'l'nacional tas dos Estad?'S UllIdos,_ I�- P?ntos S��uIl!-tes. II?I?ortan- prcJeto da npv� leI fIe tarl. lIa Machado Neto, do l:
I
s�l, antes de primeiro de i LÍ.te, promover, como o exige de Filosofja, da qual partici· glaterra, _ C:hma, PO�OllIa" c�a. da� ClenClas SO,CI.aIS e da fas, na Comlssao dê; FlllaP. de São 'Paulo; Dias L1Jd, de lho, verá aprovada a nn_�s:1o País, a modernizaçft,) e a

parão representantes de F�ança, .�ndla, . �::nada, J�- fIlosofIa _para a p�atlca e ��� '�as da Camara, f�z hCJ \ a Pernambuco, Odilon Braga, orientação, p:'econizada p�:oreorganizaçào técnica, admi
gr,ande número- de países. P3;0, UnlaO SovletlC�, Rep�- oponsabihdade SOCIal do f�IO_ Impre�sa �s se!?iumtes ue-

,

da UDN, do Distrito Federal Poder Legislativo, a qual re".rtistrativa e financeira das Convocaela pelo Instituto In. bhca Federal Alema, Repu- safo. O�tr� aspect9 de 1m ,clar.açoes: ° prOjeto ela no- e do auto.r desta declaração' tituirâ à economia n ci n,:jestradas de ferr0 da Uni8.\) e ternacibnal çie Filos'ofia, que blica Democrática Alemã: Do' l?oI:tânpa e o' d� que na Con Va lei de tarifas se €mon�r?o
'

- do PSP de São Paulo. I maior liberdade me�Ü'ru b��
por ela admiri.istrac!as".

tEm' séde em Paris, a Confe· temário da importante reu· ferencIa. estarao e:n con- na Mesa da Camara, na Oi'- Convém acentuar que (,;; rocracia e acent� ,da a 'te!1'
rehcia InteTnacional de Filó- :n�ão, a_ ser centJ:alizada, Il;a , fronto tOdas 'lJ.S rr-IIS �:�o- dem do dia.

.

I presidentes das Comissões ticidade, pondo tê'rmo �','3i'",
Da tribuna do Sen,1Clo, ,:m safas terá ci co-patrocínio da : dlscussao do problema teon- , la� do �ensa�en �_�_ asa ICO.

, . , _ i de Finança� e Economià,' a· I tuação de confusão 'em que
discurso. pronuüClad(_, j'('cen, AssoCiacão de Filósifos Polo- i.

.

MA.IS REFUGIAD,OS HUNGARO�
O I:efendo proJeto, ta.o l�- i companh�r�() o pel1SanLl1tJ I. vive o nosso intcrcambio ue

temente, o semt;:tOl' Freitas nêses e' do Instituto de Filo- ! go s�Ja ap!ovado eID: �rImel' j dqs rel.atonos. e rev!sores. im.po'rtação com o exterior.
Cavalcami manlfe.,t.lll a te· sofia anexo' à Academia Po� \ ra. dI_SCUSSa?, voltara as co-

I Nao veJo,' por ISSO, razao pa- Pe,las r.azões expostas, r.à')
lUar de que sejarl1 f�me:-;t3s lohesa de Ciências. Prim.eiro : PARA O BRASIL �Issoes a fIm de que se ma., ra que, a. esta altura e sobre- creio haja ameaCa à votacão

. Ias consf<0uen.cias elo atO' co encontro mundial de tal en- i �lfe'Stem sôbre as emendas �Vdo diante da consideração da lei de tarifas;'.
-

Congressô NacioIl:i.!, m8.;1tell vergadura nêste domínio, a I que lhe forem apresentadas I Ja dada a est-e projeto haja

�iod��t�eà�s;�;g;�fe���� ���� SR. GU'-A-LB'ERTO -DOS SANTOS SENNA
I r;ioI;:,O��:,d�a i�p::.ncsoarr;:·1 ��e�������d���te���l:er���� I' --MINIS:r-RO DA ECONOMIA DEjeto ora cnvertid €'111 le�, que

. : te chegaram ao RIO, pelo te e� sua
, ap�ovaçao, pelo, "

.•
"

criou a Rede Ferroviária Fe' . ,-. I • I Congresso NaCIOnal que as

I'
'1";.

od�ral S,A., por entender que Por. recente Dc�r�to, �o 'na carreI�fa ,�e Telegrafls.' vapor Provence, 169 refug13 Comissõ�� de Econo�ia e Fi-
. HITLER FOI SOLTO'fO'ram feridos os dir,eitoc os sr. DIretor do MmlsterIO ta .cIasse. M

,
o n.osso mUI dos hungaros. nanças Ja o aprovaram em '. ,\.

direitos dos ferroviários, com Viacão e O'bras PúbI1cas, ilustre e prezado amigo, sr.' Na mesma ocasião e a principio, Sem emendas, ;aCeI 1 BERLIM, 17 cu.PJ - Wal- da prisão de Spai1d�lI. F,lllk
a queda dos dispositivos v�. ,dat;do de 'ii de maio de .. Gualberto dos Santos Sen- bordo do mesmo vapor tando as g'ugestões ,ofereci· , ther Funk, ex-ministro de que cumpria pena de prüó�.

tados. Sustenta 0. SI.'. LUCIO '.'d , A t d D t
.

b 97 dll:s ,pelo �elat�r na sub..:o- Ec.onomia do regim.! nazista, .perpetua, se acha enfernlo
Meira, etn sua miSSIva; que _

1957, ver.J. de ser aposenta o na, gen e o epar amen- francês, desem arcaram mlssao mIsta, mtegrada por, fOI posto em liberd,l(le, �oJ'e,
..

------.-- to àos Correios e Telégra- i traba,lhadores e suas fami- ... _� ,__ . . ..

desde muito tempo'. Foi liúEir
-----�--,---

J. I ibUM
• tado sem que houveSSe ,�o-

. I\rov.a de fôre.as entre civis e midJar.es �vI�esI·tod.o Sub-distl:ito do ES"
j lias�

.

33 u --�lCS DE A(ü(AR "PER (APITA" rnu;nicação de Span�bll e le-r 1. vado de auto pará lugar ig_'
PORTO PRINC�PE, 17 (U.P,) - 9 Conselho Executivo

.

.

.. I Varias outros refugiados RIO, 17 (V.A.) - Cada brasileiro maior comeu, no ano norado.

Civil que governa o Haiti, ameaçou hoje destituir o, general FIgura por demaIS conhe-
, já haviam descido em San- �a,ssadb, 33 quilos e meio de açúcar tipo usina na taxa

Leon Cantave, a menos que o exercito. ponha, fi,� as ma-

(Cfd�
em nosso.s ,�eios so-.; Itos, Gontinuan,do assim, o '''per capita" do mundo _ informou, ontem, o- Instituto

nifestacões anti governamentais nas provmclas;, e os ClalS e culturaIS e elemen-. êx:odo de hugaros que con- Bl'asjleiro de Geografia e Estfltística, que revel-ou, ainda,
'- observa'dores polítiCOS pre�izem, que já dentro- da» proxi-

I
to destacado na ' poli�ica, : seguiram esca,par dos hol'- ri,osso consumo total em 1956: dois milhões e 11 mil

mas quarenta e oito horas, bcorrerá uma prova de força í 'sendo Membro do Diretório, rores :do dominio russo e to.neladas.
ntre os 0TUPO:S civis e militares. O governo, agora ,fortalc- , do Partido Social Democl'á- que não quiseram sujeitar- Em relação ao ano de 1938, cada brasileiro está con-

�idO pelo'" re�onhe,cimento por vários J;>aises estrangeiros, I tico naquele Sub-distrito. se ao regime do crê ou mor sumindo' o dôbro do açucar qUe gastava em um ano, o que,

suspeita que o exercito esteja permitindo ou mesmo �o: I Ao sr: Gualberto Senna, re da politio vermelha. aliás, parece ter acontecido na maioria dos países, subde�

men�ando 9S atas de violencias, em vários pontos do HaItI. 110SS0S parabens. senvolvidos do mundo: na África, de 5 quilos por ano, o

S.I·t·l·a,�a' 18 .e'm�a·IXa.la �r,'ltaADI·ea
.

e,m
'

..To',�';U'II,O :::;;;�:;:::�������;:::7::.��:,":r=:�
1:11U U U num l:itmo qer crescimento que se pode �stabelecer em

tado, em média" de 1,4 milhões de toneladas por ano, sen

it••••••••••••_•••••••o••a.@�fII'Ie(te®,..,-,...-·-__:,..,,, .' �•••••••••••••C.IIG•••�.�••••••••••"•••••• ' 5:S%. Nesse mesmo período, o ,c�nsumo mundial (inclJ,lsi

:TÓQUIO, 17, <U.P.) - A embaix�4a Br�tam ca ach�-se pratIcamente SItIada.��� en�r�e I ve al Rússia, os países de' regige semelhante) tem aumen

.multidão de 'estudantes calculada em maIS de dez mIl pessoas, que cercou o edlflclO eXlbm-: do, portanto, de 4,8% fa taxa ge incremento anual, segundo
• , .

d h'd
•

O
'" f f h • as es'timativas da FAO.

: do cartazes de protesto contra a prova com bo mba e' I rogemo. s portoes oram ec a-. ° brasileiro é o homem que mais consome açucar no
: dos e não houve atos de violência, Dias os fun cionários não podem' sair do edifício. Policiais I mundo, com seus 33 quilos e meio por ano.

o

Na Europa

.:•• ].ap�neses, armados com pistolas c, cassetetes, preparam-se para v.ig.iar o_edifício -durante to- I. O.cidental o consumo "per capita" varia de 25 a 30 qudlos
- d b d anualmente, enquanto que na América Central não passa

: da a noite já que os manifestantes não demon straram nenhuma mtençao de e an ar. I ele n q1J.ilos e no Oriente Próximo de 13 quilOs. .

r
'

$.J••��••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••
s•••••••e•••••••

qU0 Sua Excelência d,�tel·lni n 1;; ..

se às medidas que f,'>3:'em de di-

....

Provavelment'e dentrJ fie
poucos dias irá Para .a.. --Alc......,
manha Ocidental. ASi1Uto"d- "

dades aliadas informaram
que Funk foi posto em libe�'
dade às 11 horas da manhã
de hoje, em virtude da gl'avi
dade do Se·u estado de saudro•
Funk foi f�ondenado ,em Nlle
rembe-rg, a 1.0 de outubro de
1946. Fôra acusado de cri·
mes contra -a Humanidade e

de ter planejado a guerra a

gressiva. Além disto; fDi acu
sado de ter-se enriqt;eci.do
com dinheiro e joias d(' (JUro
dos judeus. O tribunal cam
bem acusara I Funk d:) tEr
vinculações com o programa
do tr,abalho e&cravo, cemo

membro do Departame.nto
Central de Planejamento.

'

Era: o departamento qUe de
'terminava o numero total ele

trabalhadores necessái'i",;
para a industria alemã e

muitos deles provinham dos
territórios ocupadas pC'lOiJ
tlazista>s.

í!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.;. w••••••_•••� '" BIBLIOTECA MUNICIPAL DO ESTREITO

.. O L 11 X H O T E L A Biblioteca Municipal do Estreito apresentou; no

� oferece a vo
"

� "� .
\. mês de abril findo, o seguinte movimento, c,onfor.Ine ofí-

.. ce .1 , •. 1 -.. ,

di id I' D' t J l' t 'A '!"C b I{' Ih A .' � CIO urrrgr o pe o seu Ire 01' orna IS 'a' cy a ra

� or mesa da .eidade. I, 'I'eive. ,/'
>. Faça suas rei .:içõc:.. � Frequ�ntaram 10�6 pe:ssoas. Dêss.e total \712 con�ul- .

.. . ,,� .caram Revistas : 60 prefer-iram Jcrnais,e 254 seríedíca-
I,. . no .,

I it d I' dí A Biblí t f".. .',' . ram a ei ura e IVl'OS· iversos. . i 10 eca uncio-

� LUX,HOTELu � nou, nêsse mês, 25 dias, tendo a. média diária �de 41 cõn-
,"I

.

. • �. sulentes.'Positiva-se; assim, a existência da referida Bi-
......_-...."'""'.........._�.......�..... b'ioteca Municipal, numa demonstr�'ç-ão de que tem si-

do útil para o povo do Sub-Distrito ,do Estreito, o feliz
e acertado empenho administrativo do Sr. DI:. OSMAR
CUNHA.

CINE '.SAO JOSE-
,

A's 3.�' 7112 ':_ 9Y2hs. Festejam, hoje, suas Bodas de Prata, o sr, Arno
Oscar Meyer, alto comerciante e -Industcial

.

em Bom Re
:- A mais . empolgante tiro e prócer destacado do Partido Social Democrátíco

narrativa da' época mais de cujo Diretório Regional faz parte, e sua exma. espô-
agitada da história!, sa d.•Julieta Werner Meyer.

.

Paixões Mórbidas. . . São. .os seguintes os filhos do casal : Carlos Roberto,'
Ódits qu e explodem víolen- acadêmico da Universidade Rural .do Brasil; Maríta,
'tos! . . .

'r!spôsa, do sr.'Otávio' Iberê Schillísting, destacado co·

merciante em Bom -Retiro ; Luiza Helena, Maria de
OS AMORES DE LUCRE.

. Lourdes e Lourdes Maria.
CIA BORGIA O distinto casal que goza de grande apreço e admí-

, Technicolor ração na sociedade bouretirense, será na oportunidade
Corn : Martins CAROL _:_ de tão grata eféméride vivamente cumprtmerrtado por

,
-. 1

Pedro ARMENDARIZ quantos tem o prazer de conhecê-lo..

'Mãssimo SERArO.
.

NÓR, de "O ESTADO", que.o temos .na conta de

grande amigo, .nos associamos às homenagens 'que lhe
.Censura até; 18· anos. '

serão prestadas com votos de felicidades.

, ,

Fúlvio Luiz Vieira e Senhora parficiparn às pessôas
RAY - Mona- FREEMAN de .suas relações o 'nascimento

,

de seu filho Cláudio,

••..,.��......,..••_. _ Raymond MASSEY em: c corrido nesta Capital no dia 14 do corrente.
- sr. José Ferreira de' QUAL SERA O .,NOSSo. Florianópolis, 16 _ maio - 1957

Souza Sobrinho AMANHÃ'!
_.�.-

,
. t, �'

RODOVIARIA FLORIANÚP9tIS. SIA
+ •.

-

(em. organização)- ,

, ASSEMJÍLÉIA dÊih\L DE CONSTITUIiÇÃo..1'
.

São- .�onv�dado,s os senh-ore<s subSfritores de c�_Pltal ,ASAS - ,Com: John lIodi!'J.k

a se reunh:em em assembléia, à rua .S�\}'danha �aIl�ho, - Ba:rbara Britton.
"

n,úl'nero do"is, primeir� andar, 'nesta CIdade,. no d�a vmt: 2) - REB�LIÃ..O DOS,

t cinco "dO' e-orrente ",às �vinte-�"o"ras} com a .s�g.umteel:�� BRU'FºSi� ;Com: Rôd Ca-
demo do dia:> a) ap�ovaSa,o dos, :est,3:t4t�s sOCiaIs, �2. meron. :;:"" Joà,ll. Leslie .

.

'" 'de sU" diretoria e ;Ê·ixaç�o de s1:la remuneraçao., c)
..ç:w ' .,. ". �

. d) dlver- 3) � A MULHER PAN·
le.jção ,do conselho fiscal e ·s.I:f�·.remuneraçao, .' .,.

:os �tos: :elaGíonado.s "S,9m a .constituiçã? da Rodovlal'la TERA':":' 79 ·e,"B°:.E,ps. ,

FlorianóPQlisS/A.. ,
Censura até 'ÍO anos.. :

.

Florianópolis, 17 de maio ,de 1957
.

.

, '

_

'

•.
'

..

'

klfon'�_I:"Por�i'sLtdta·'a,·eOçrpora:oro'_
.

"S?tlG·
n ,er,n,·o-e.

"

.,' r
, -A's 5 � 8h�" ,."

,;
.'

I
_. )

'''d' 'I
A· - Uma lenda maravilho-' . Foi uma: lembrança ll1Jlito' fe li;!: , na Assembléia,

'

.. 'a. e 'e'Ia' 'n.' .CIa. /.
sa tran�;orta:da para-'a te-: ·a dó" Deputado Braz Joaquim Alves, em favor do

_

la corri tôda a .sua granr_': 'p.(jvO ,de'VWAL RJ\MOS, novo muniCípio, ond� a.

Estamos nos ap·roximando do. inverno,' a estaçao d.iosidade, ,s'eu mistério ,é eopo'si-ção . pbteve expressiva vitória. Apresentou uma
.

maI's ,e.l.'eg·ante .do .ano. Por seu clima, permite a q�e so- \ "

, indiçação�p'ara que o Govêrno -do Estado instale um'
sell encantame�to.· . .'

'

bress�ia com mais elegância o� trajes.. em' M-assino CU' OTTI _:� pôsto ,?e. sâ?de, como o ��io. mais prático . �e,fixar
.

�s senhoras e cavalheiros que' .prIm�m., pelo b ' � '. ' ;: " um m,edlco naquele MUlllClpIO.

vestir têm no inverno a estação mais prop1'la- para de- Elisa CEGANI '-:- Glno) " SALÁRIOS ATRAZADOS
CERVI � Luisa' �ERIjDÀ�I: R�fe:t'indo-se a' uma declara'ção .do Sr. Gover-

-nonstrar seu. bom gôsto.
'

.

.

'
. ,. ,

,

E cooperando com êsse bom gôsto no\bem vestIr, A
,em:'

\ ".nadbr;'Fj.o'Rio, segundo a.qual o Estado estaria com

Modelar, o maior m�gazin ,do ,Estado, . apres.enta um es-: "A CORô"'A:. DE FERRO ��uá' .p��llment?s· em dia e 'sem credores �traza?os,'
d ·tI·gOS para homens senhoras e cnanças, real-, C' , t' '8' \ ',',

.

o Deputado OhfJe Cald·as levou ao c'onheclmento da
toque. ear, " ,ensura a e,-,- ,anos. . ,'. ' .

I
. .

t "t' eI '
' ,.", , . Assembblela Leg'ls atIva que ha trabalhadores do

men e· 9;>",av-.' . f' '
... .;., .'

5,Ua secçã,o de artigos para senhoras: moças e. re- gs-c,''�I' _.
.; :,:r.;stadb, cit�dos P?r. êle, que há alguns meses não'

,�.-- ,

d' de se
I vI'sta Apresenta artigos maravIlho.-

Wi� .�. I·. recebem seus saIanos.
umas e ' 19na ' r . '

- '''' .'
.

,

t"l'lleurs finíssimos vestidos malhas, man- .

�

ii' UI
-

� BRAZ FORTALECIDO, EM VIDAL RAMOS
�GS como Q "

I õlI:: I I' • ••

t' aflui'nhos ' enfim tudo o que uma da�a e e-
(- -. - -

,- Em V�dal Ran\Os, os peteblstas hderados pelo
eaux, cas ", D d J' AI' .

t I'ta
'

f' A's"::'_ 81L1í-s . eputa o Braz oaqUlm ves deram duro na ele.l-goan eneces'S.·. .. 12",. • .,_
,

'. '. .

T b'm sua secção de artigos para homens, rapa_ O'
� .. "t 'Qao do Sr. FranCISco Agostmho Koermg, para pre-

am e
.'

. �. _ mais g·}ga,n esco es- ..' .

. ..
.

,
.

0J
sobl'essaiu-se de modo excepcIOnal este· . i

, ..'. ,; "felto. _E' elegeram 4 vereadores,_ .con.stItUldos em
zes e menlU ,

t d mais famosos con- p.etaculo cmematograÍl'co" � maioria Vitória ·da coligacão PTB-PSD-PDC e PRP,
ano. Finos s bretudos, .

ernos os :
.

, .

'

.

" . .

. ,.1
>

"

f' • •

t capas eleganUssimas,. paletós esporte, pu- dos .ultl�'S an!,>s!, Mas sobretudo Vitoria porque souberam escolher e
_eCClOnIS as,. .' d A M COHÕA DE FERRU

..

I t d' d
.

lowers, etc., tudo num finó gôsto, Já peculIar e, 0- A
"'í.'. � ".. : 'Kapo:a,r ai,

um .exc'elehn e cdand· .1.. adto. O �r. Agostmho

d 1 Com: JYiassino,�; G.IROTTl I, C!�qng e um ve o e . e lca· q amIgo' do Dep.
e ar. .

d
" '

'��
'. Alépl dI(! já ter seu� p�eços realmente reduz.I' os, " Cens_u1r�, até i8 'a.nos., : Br3;.��lves.

"
,_.

il,inda ,está A .;Modelar oferecendo ,descontos vantaJ�sos f .•REg'0ZIJo.S ENTRE OS MINEIROS DE CARVAO

durante liste mês de maio, aliando a .fes_ta, �e aproxurta.- . \'I' ':WENn�'-�E\", .

(
. ,Os trabalhadores nas minas �e carvão e suas

n."· ,d 'invepo a festa do seu 33° aUlverSarIo.' Portanto, í -'-, Dois lotes no 'Nl'orro 'l famílias exultaram de satisfação, ante a vitória do

�;�ov:itein..cos .cavalheiros, senhoras, s�nhoritas e .c:ia�- d0 Geraldo .(Estl'eito)- com" 1 PTB e dos Sena,dores Saulo Ramos e Carlos Gomes

ças, pois além de estarem sendo 'serVIdos ·com o tradl- 10 -met'ros de' 'fre�te por 4Ó. ,de Oliveira, Dr. Acácio Garibaldi San Thfago, pxe- ,

donal gôsto "A �delar" estão s'en�o .presenteados com de fundoif; ,

"

sidente do PTB, e dr. Ner'Y Rosa, 'delegado do
.

artigos ,de primeira ordem; gozando amda de um ·des- , '2. - I?l.ii�� lbte� -:: um ,de' ) IAPETC. Êsses' petebistas, durante mais ·de. u� 'mês,
co�to vantajoso. , 18-;rnet�os por_2.§' (j:�lf.�n�os; n� Capital da República, arrecadando. de reparti-

\Tisite você tambêni os Estabelecimentos A. Mo<le-__ L um de ;LO,�et�os,P?i t�in
. ção .em repartição, não mediram esforços 'para con

Jar 'Se já não o fez, é ,veja. pessoalmente as

Yantage�Sj
ta de f:un..d�s, amb6s:-n�r �al t seguir, como consegui,ram, elevar de mais 80a cru

que o 'Ma-gazin lhe oferece, sa.indo ,qa.l{, .cer�ament"e, m�ls neario:: .'. \ :
.

,� z'eirús as aposentadorias. dos mineiros. Recebém
um novo fregLiêz, como �1�Or pode deixa�' :de acontecer a

'

Tratar, �.Oní J.' loré8 ;Tu,1!" l' êles agOl'-a, no mínimo,. ,Cr$ 2.400.0.0, Elnqu!;tuto .�ece-

iôcta pessoa qUe o prestlgla com sua Visita. ',. ta Corperclal . . bial11 sàmente 1.600 cruzeiros.
" .

'
.

. " .' ,

@eMAS
Florianópolis, Sábado, 18 de Maio de 1957
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50,neto
Alderacy Muricy

Perdôa,' meu amor, se eu não sabia.

Que entre nós dois tanta distância houvesse.

Não hâ, por certo, penitêneia ou prece

Que me redimem desta covardia ...

- 1- ir-
. A despeito' de tudo, em ti eu vi,a
A torrente, a oferendar o campo a mess.,

Sazonada de amor , •. Por Deus esquece '

M.eu otimismo, minha' fantasia! . . .

.

-
..

� . ":

i 'Fosse-me dado agora" novo ensejo
E a. tentação lasciva de teu. beijo
Num vendaval o amor me' arrebatasse.: ou·.,

, .
../

A's 4:11z - 8hs.

Van �HEFLIN
.

-. Aldo

,Como Deus" num gesto de humildade,
Após gozar essa íelicid3ide.
Eu te ofereceria a 'outra face! ...

Maio de 19'57

--...��...._..
ANIVERSÁRIo.S

DR. FERNANDO OSyvAL
DO DE OLIVE1RA

Fólgamos em registar na
. ,

.

'. ,

data de' .hoje, o amversa-

rio do nosso ilustre amigo,

sr. d�. Fer�ando Oswaldo

de Oliveira, .competente fa

cult�tivo em nossa Capital. :Piazza.
Gozando de vasto círê't.lo.
de amizades. temos' certeza,

será, na data de hoje vi:

vamente cumprimentado."
Às homenagens' .de que

sérá alvo, juntamos as ÍlGS

sas com votos de felicida-

des. Conta!!' ,

'FAZEM ANOS, HOJE: I· _:_ ;dr. A�erson �om Fer�

_ 'sra .. Maria das Dores 1'0, �dvogado no RIO de Ja�
.

/ \
.

'

.,
� ... ,

.

Freitas Nunes : -' 1}elro,

.

"CinemaScope"
Censura até 14 anos .

- sra. Rosa Amélia 'I'or-

res de Miranda, espôsa do

sr. Lucas de Miranda, fun-

��nário Federal +ni.�iiiiifj·ii,S·:jjjjiiiíiiil-jIiI�Ii!"gI!JiIIIl.�
sr. Carlos Boíteux

.,

"

'
�A's - 8hs.

:

,. - O monstró surgiu de

t
... �Í)m mundo, de trevas e a

� sr: Hélio Por o

'1-
.

,
_ dr. M�nes�al do Mon- sua' pr,esenç� era também,'

'. ..

-

a presença da morte!
te

,_ ''''d
'_;'

d 'A-
..

J·o I' O FANTASMA DA RUA
_ SI. .,� ga.r ' ·rau .,. ,

_ S1;. João Miroski, fun- .

MORGUE
, '. Com' Karl MALDEN -

.

donário do, ,Tribunal de' IPatricia MEDINA - Clau-

de: ·DAUPHI"�. ,

Censura até 14 anos;

;

A's ,4 -+ �hs.
1) - DRAGÕÉS' COM

'"

Bldas de Prata

.
.

-------

P A R , ,I ( I P,A r A o
.

\' r

VEREADORES DE ITUPORANGA ',E -"Í'AIÚ
A alümça 'Social Trabalhista elegeu 4 vereado

res em Taió, dos qUl!is 2 são do PTB: vereadores
'Manoel Negreiro (o mais votado) e. Marti,nlig ·Loch.
Em Ituporanga � PTB logrou a votàção .de 638, v6-
'tos, eleg�n.do o peteb�S'ta 'Alexandre José ·Fernandes.

INSTITUIÇÃO NECESSARIA
,

No Senado, o Senador Carlos Gomes de Olivei

ra, ocupando a tribuna; destacou o a�to signifiCado,
para países como o Brasil, cujo filão econômico
maiot' está na ágric,lJ.ltura, do seguro agrícola. Fez

longa' análise das 'atividades da Companhia Nacion!'J.1
de S.�gú.ro �grícOla, .entidade ,que v� m.�recendo.
·deeilildo apOlO ,de entJ.da.des de classe, t! Governo Es

taduais, como São Paulo, 'Minas, etc., onde lhe �on.,.
ced/eram isenção tributária. Essa" entIdade ·experi
menta um surto de desenvolvimento na gestão d-o
Dr. -'-Rafael ,Cruz Lima, destacado e 'pl'estigiad� pe-
tebista.
EM FAVOR DOS PROMOTORES PúBLICOS

Os promotores públicos e o 'Ministério' Púhlico
tiveram um grande dia, na Assembléia. O Deputado
Jafio Colodel traçou á marcha :das reivindicações
aprovadas no I Congresso Interamerkano do Mi
nistêrio Público, realizado em São Pau,lo. Dep.ois de
acentuar que o Ministério Público precisa adquirir
autonomia e feições de uma magistratura, lembrou

que em alguns Estados já os promotores públicos
percebem os mesmos vencimentos que os juízes .da
entrância. O Dep. Colodel terminou, apresentando·'
um pJ.;o"jeto de lei à.ssegurando 2 meses de férias
aos p·romotores.

,I O MUNIC1PIO DE VIDAL RAMOS PEDE UM
MÉDICO

'

Vm dos 'lideres da V.D.N., na Câmara Federal,
ao defender o sr. Carlos Lacerda, acusou o Presi
dente JusceliD:o de estar dirigindo uma política de
adias no país.

O líder Vieira de Melo, contestou, citando, pa- 'f--l
ra exemplo, outro Lacerda - o sr, Jorge, governa
dor de Santa Catarina, convidado assíduo do Ca
tete para reuniões, nas quais o Chefe da Nação
vem dando todo' o apoio jt solução dos problemas
administrativos catarinensea.

Até na "Hoxa do Brasil': o s;. Lacerda, Jerge,
deitou falação, reiterando balelas que por aqui já
estão mâís que desmoralizadas,' ,como. essa de não
haver aumentado tributos. E; �essa falação, olvi
dou-se por inteiro da mais mínima' referencia no

govêrno federal.'
A elegância do Presidente Juscelino; para a

V.D.N., é ódio; a deselegância do sr, Lacerda, J 01'-1
ge, deve ser mansuetude! <;

E a pacificação, de'que fala porvlá, por aqui
tem o nome de pressão eleitora! corria 'se .viu, vergo
nhosa, nos pleitos de domingo ültfmo, através de
caravanas oficiais, policiais, fiscais e economicas.

O povo, contudo, reagiu bem e 'ofereceu algumas
"fragorosas" aos "pacificadores".'

'

No' ano que vem tem mais!

'\
.

Enlace:" MatriÔluni.al
FREWAS - CARDOSO

Realiza�se, hoje, civil e. religiosamente, o enlace
matrimonial do nosso p�ezado amigo sr.·Alvaro AthanlÍo.
'zio de Freitas filho da exma. viuva, d. Maria Freitas,. ,

c�m a gentil senhorita Maria do Carmo Cardoso, filha .

do sr. Francisco da Silva Cardoso.
'

.....�'}�
A cerimônia civil, que terá lugar na resi,dência dos

pais da noiva, realizar-se-á às 16,30 horas, e serVll'ao'

como padrinhos da noiva, o sr. e sra. 'Dom'ingos Fernan-
des . de .Aq{ui�o, e por, parte do noivo .0, sr. e sra.'Al�' "''''

f Roc·ha. � ., '�-. ". O-ato religioso, terá lugar na Capela' ,de Nossa Se- e

I1hora ':de Lóur.des e São Luiz,' às 17 horas e seryirão co-
lo

mo padrinhos do noivo, o sr. ·e sra. Osvaldo Carioni, tí·\
por parte da noiva O' sr. e sra. Franciscô .da Silva Car-
doso. \

Ao jovem par e ·seiúl dígnos genitores, "O ESTADO;'
deseja muitas felicidades e ventui·as.

. BODAS DE PRATA
CONVITE

Festejarido, dia 19, suas Bodas de Prata O. casal
, Edigío' A_morim e Alaide Sardá de Amorim, seus filh{>s
Luiz Carlos, M�riza, Miriam e -seu es,poso Benito Selva,
têm a grata: satisfação de convidar os parentes e amigos
,p.a.ra il Missa que mandarão celebrar, n�sse dia às 8,30
hOi�as na 19reja do Senho!': Bom Jesus 'dos Aflitos' 110
Estreit�.

.,

Agradecendo o compareciméhto ao ato religioso'
s�n�el�-se honr�dos' c;om a presença' à noitei em sua re-

'

sldencla, na rua Aracy Vaz Calado 421. '

"

-------.--------------------�

I'ascimento ;.0/Achã-se em festas, o Jar. Pia Batismal recebeu o no'-
I do nosso preza;do amigo sr. me de, Clálidio.

.

J '

Fúlvio Io.uiz Vieira e exmÂ. Ao Cláudio' seHiS dign�g
, .

espôsa, com o nascimento,
.

gel1itores' desejamos felici.
dia 14 do 'corrente, de- um dades.
robusto menino, 'que na

__ ,.6- _

VENDE-SE

eRENHERA BOA ROyPA
I }Ima casa sita na rua Con

selheiro Mafra nO 184 tra-
I

'

tal' pelo telefone: 2065.
----------�------�--------------------------,'�
I';

, ,

U habito náo taz o· monge, mas o custume ne.

�-ecido, certo e. corte perfeito define o cidadão práti-
co e elegante.

'

As roupas ImileriafExtra lhe a\,!segurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte eleganté.

O Magazine Hoepclie vende pelo Creâ4ário es.

tas ótimas roupas;

Motores· •. gasolina
SÃO PAULQ, 17 (U.P.) _', Está anunciado,
para outubro próxim� () i:hicio da f�ndição dos
blocos, na 'primeira fá�rica de motores a gaso-

�

lina para veÍculós, instalada no Brasil. Atu,aI
'mente j áestão sendo fabricados motores Die-

"." sçrpal:a càínÚll).'ões, também'em São �ulo.
.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

Floriànópolis, Sábado, 18 de Maio de 1957
----------�----------------------�--------,----------

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

I •

/ .* 4 MODELOS
* 4, P R E C O S

-;- .

'

* 3 GARANTIAS

f ASSISTÊNCIA
\

,

IECNICA .

'DOMICILIAR
GRATUITA

MODELO STANDARD 7,4 pés

I
•

MODELO MASTER 7;9 pés

8Sceta'olaa4'a
•

-.
>

- •

EDIFICIO IPASE '

D I <V E R S A' S r
-

I

Roma, 16 (V.P .. ) - O sidente do seu ultimo perlo- fei�a, afim de tratar de ob- !
sr. Adone ZoE, incumbido I 'do de .sessões o sr. Hugo ter uma ordem para que o :/

de formar o novo gabinete: Moremo, ministro da fazen- Egito cumpra em seis pri�-I
italiano, reuniu-se hoje com 4� da Bolívia e chefe da de cipios aprovados pelo gover '

os dirigentes do seu par- legação do seu país. no do Caíra-a trese de outu I
,

, . tido democratico, para exa- Nações Unidas, 16 (U.P.) bro. I
minar a inesperada propos- - O secretario da ONU, sr, Londres, 16 (U.P.) - O

ta de colaboração dos so- Dag Hammarskjold, decla- ministro do exterior brita

ciais democraticas. Os, que rou hoje aqui' os seis prín- nico, sr, Selwyn Loyd, anun-
�

derrubaram o governo de cípíos aprovados noi outo- ciou que a Inglaterra apoia /

Antonio Segui ao se retira- no passado 'para o funeio- a França ao pedir um de-Ii-em da coalisão governa- namento do c'anal de Suez bate na ONU para esclare-]
mental, propuseram agora permanecerão até que os re- cer a situação de Suez. Es-

I

restabelecer essa mesma ali vogue o proprio conselho de. -sa comunicação foi feita du
I

ança, segurança. A França solící- rante qs debates de hoje:
Lapaz, 16 (U.P.) - A tou hoje uma :r�uníiW do dobre a politica do governo:

comissão economica para a conselho de segurança, que conservador no caso de
I

amerfca latina elegeu pre- seria, realizada na segunda- Suez.

J I

".

PROGRAMA DO MES
MAIO

Dia 18 (S) - A's 22,30 h�. - SOIRÉE, consa
grada ao desfile das candidatas a

�ISS S. _CATARINA, em traje
de passeio.

.,.,. Abrilhantará II festa a Orquestra
Cen tro-Americàna CUZCl\TLAN
com os cantores Carlos Gonçalves
Pinto, Alfredo Amor, Roberto
Videla e o trio Los Trovadores
Limefios,

. Mesas à, Cr$ 400,00; convites. à
Cr$ 150,00.

.

ENTRADA PARA SóCIOS: CAR_
TEIRA SOCIAL E O TALAO DO
Ml!lS ANTERIOR OU DE ANUI
DADE.

Dia 19 (D) - Soirée pascoal da garotada, com

distribuição de bombons.

15.00 às 20.00 horas.
.

Grande festa conjunto com o Li

ra Tenis Clube.

i
I
, .

2.a PRESTAÇOES SUAVES PARA • r,QUA1QUER"ORCAMEMTO &�PAR-lIR. DE .

•

1. a_ o REFRIGERADQR é FRIGIDAlRE

3

..

��lenSaIS
E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA

DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA

RANJINHA "MAX WILHELM" DEJARAGUA' DO SU�.

MOLitLO MASTER 9,7 pés

MODti'LO DE LlJXO 9,5 pis

.

PERGUNTE A QUEt{TEM UMA
E ADQUIRA A,SUA

* MARCA REGISJRADA .

.
.� -- !

.

.

.-.� - ,::.... "':: ',�

�\

k.

.

•

- a rÓllpa anatômica,
/

para o I hom·em moderno.
ti prática... já estã plonta para, você usar.

É econômíca.; custa menos, em .relação
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada,
e cortada por modelista 'de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um .sucesse,

Porque
ImperialExtra não é roupa feita'

- é roupa bem feita:
• Fabricada com tecidos to CiVlamento. ·d.
superior qualidade, pré.encolhidos..

• Corte 100% anatômico, mais confortável
e mais elegante. _

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

• Garantida por uma indústria .specializa..
da há 35 anos, 'no ramo de vestiário.

J'

TECIDO$· E ·ARTEFATOSit
Rua Protes, 374 • São Pgulo

·5.1..

• •

�#!Jra'tit1t9.:.-. a' tJaotiôm/M.. ., B� df/idVt:ll

.
Distribuidor exclusivo I

#

.,-'
,
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i

"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

Catarinense
---------�------------�--------------'----------------------------�--------------------�,�,-------------

ZonasPor
0,0 DEPAR- -

r aquela disputar o'tit�lo má-
,

Fez-nos ver o sr. Julio
I ximo do Estado e os da Cesarino da Rosa que, co

última um titulo de menor mo a maioria dos esportis-
importância nas suas re- tas prefere a disputa do

Há dias estivemos, pales- dos quemaill...seinteressam I
reunião da F.C.F. marcada completamente ·diferente. O',' rie d� pelejas para apurar giões. Seria, assim, extinta certame 'Especial com 12

trando com o esportista Jú-: pelo progresso do esporte' para hoje apresentarâ-aos.' certame seria disputado o campeão, Para isso. se- D'
.

PI
.' a ivisão Especial de 1'0- clubes..Mas, como -a ques-

lio Cesarino da '-Rosa,' pre- do balípodo em Santa Ca- clubes e à entidade, sua' por zonas,' em número de riam criadas as la e 2a Di- fissionais.
si-dente do' Departamento tarina. idéia de fazer realizar um I' cinco. Os vencedores das visões de profissionais, ca- As zonas ficariam assim

tão da disputa do certame

de Futebol da Capital e um Informou-nos êle que na campeonato catarinense zonas disputariam uma sé- bendo 'aos pertencentes a constituldas :

- instituida no ano passado
-------......----.,;:_-,--------------------�----- ------ _, está causando sérios em-

1a - Florianópolis, La-
baraços, acha êl_5) que me-

na. O J quadro atualmente , CONVOCAÇÃO DE AS- subor�nada a seguinte ór-

sob a orientação de Geada, SElV):BÉIA GERAL dem do dia:
o cerebral ex-player, que i'. ficam 'convocados, .por 1) Solução para o im-

tantas veres envergou a P ,ÉXCELEN'l'E - GOLEIRO meio dês'te, todos os as- 1�4 passe criado com a de-
'PAULINHO, PERTENCEN_ Jseleção do vizinho Estado, TE AO E. C. FLORIANO. sociados desta entidade, 1 missão de vários mem-

apresentar-se-á integrado TAMBE'M CAMP)j:ÃO PAN para a A:ssembléia
.

Geral I bros da diretoria;
AMERICANO DO ME'XICO. '

pQr todos os seus valeres, Extraordinária, a realísar- ,2) Discussão de vários
'r entre êles Paulinho' e Raul' denciaís para proporciona;r se dia 20 de maio corren-' assuntos de interesse

'. .
.

, I
qUe

-

foram ao Panamerí- aos florianopolitanos

espe-,
te, segunda-feira, às 20.00' da. entidade.

cano do México; Stor!k, IU- táculos inolvidáveis.
-

(vinte) horas, no auditório; Florianópolis, 16 de Maio

no, João Carlos, DenicoI,! O Figueirense, no. coteje da Radio Anita IGaribaldi, de 1957 I

Solis,. Rodrigues, Crespo,
'

de hoje dará a -conhecer a
.

nesta.
. 1_ Ilmar Carvalho í

He_i�to_r_-,_G--iO-V-a-lM-·--(q-U-e--j-á--de---I-'su-a--e-q-ui_p_e__p_ar_a a

__t_e_m_p_o_-_· A
__e_s_ta A_s_se_m__b_le_'i_R__f_ic_a _._p__re_s_i_d_en_t_e 1

Hoje no FAC a �e5lreia do Cruzeiro dOI'Sul de [cínvllle
.

- Em ação as suas equipes de futebol ,de. salão e baskef- Doze e Acanha
dos os adYers�rios dos campeões da "Manchester" - Amanhã pela manhã·
Está reunindo as aten- nóvas exibições -Ingressosà Cr$ 5,00 r

não querem perder "em ca- poração militar, transcor-

ções gerais do público es- Cruzeiro do Sul de Join- invicto e ostenta o' título sa". Combate pois, de pro, rido dia 1Z- p. passado.
portivo florfanopolitano li- ville, te�nha. estado a cargo de campeão dá série "B" porções enormes! "

'Constituição da equipe Será a primeira prova de
.

Tt o DE COLABO do Floriano, para a sua hl'pl'smo a ser r'eall'zada emgado ao f.utebol de.-·salão f\ dos -componentes do Aca- dos Jogos de Inverno rea- 'A 'fiTuL· .,

.

b I
_- G' ESSOS À partida de estréia,-. frente

basket, a temporada do nbados, do Clu e Doze de· izados -pela FAÇ no ano, RA:ÇAO: _
IN R no,s,sa capital, e, conta com

Cruzeiro do Su'l de Join- Agosto, a delegação daque- passado! Cr'$ 5,00 - A promoção de ao Fig,ueirel1se::' o concurso de quatro adep-
ville, a ter iníCio esta nói� le clube .ficará hospedada POLICIA MILITAR E uma temporada esportiva Storc!k; Deni�ó� é Heitor;· tos do "esporte dos ,reis",
te no Estádio "S:anta Cata-

_
nas dependências da Po, LIRA DAR-LHE-ÃO COM-

I
amadorista, como a do Cru, Solis Rerl'rigues, Crespo. e os quais túdo farão para

rina" da Federação. ,Atlé- lícia Militar do Estado, BATE AMANHÃ .'--'- A tem-: zeh:o do SuÍ, eIl1:bora e�- João Carl�s; De Carli, Gio- agradar o grande públ-ico
tica CatatinenS'e" É o Cru- gentilmente cedidas pelo porada do Gruzeiro do Sul contre ajuda por vezes ,de- vani, Enio., Luiz Carlos e I que afl�irá ao' local da pro-

zeiro, tamo num como nou- Exmo. Sr. Crút: Cel. Mário de JoinviUe'terminará ama�1 cisiva (como o caso'da hos- Raul.
�

,.-

.

- va.

tro esporte, a expressão Fernandes Guedes q'ue ma�s nhã pela manhã, tambem
I
pedagem na' Policia Mili· )....(l__() O�()__() Estarão em ação os se-

máxima da ;'Manchester", úma vez, colabora, ,decidi- na FAC, com novas exibi-' tar:), -áinda cria -uma série nhores Luiz Otavio Neiva,
possuindo valor�s de p;i� �damente com o' desporto ções das suas equipes de

I
de .dificuldade·s e gastos que TORNEIO, RIO capitão Hugo S. de Souza e

meira grandeza e títulos amàdorÍ'sta de Florianópo- futebol de salão e basket.1 se tornam pesados, pois, os

SA-O PAULO
os tenentes Ledenir N. Ro-

dos mais destacados Vic-e- liso Os rapazes do Cruzeiro No füt.ebol de salão; às 9' promotores são clubes ama- sa e Fi'ancisco Silva.

campeão Joinvillense no. do Sul deverão chegar às horas, medirá fÔrças com 0: dores, conforme menciona-I O Torneio Rio-São Paulo

basket, com os destacados 17 horas de hoje e ruma- poderoso c,onjunto da Po-, mos: Pori�so, mais à títu- pros,seguiu com mais qua

baske.tbaUers Alvaro, Ba- rão para aqu.ela Corpora- licia Militar, campeão da 110. de colaboração, serão tI'O jogÓS, cujos resultados

naneíra e tambem apresen- ção a fim de descansarem série'''A'' dos Jogos de In- cobrados ingressos à razão foram êstes:

tando o seu mais r�,cente', e, à, noite, participar ,dos verI'Ío e que, em Joinville de Cr$' 5,00 apenas .. E no- 4a feira - Botafo.go S x

viduais. No futebol d·e salão jogos programados! . não conseguiu vence�I-o. Te- te-se, os ,atletas d.os clubes América 1, no Rio' 'e Santos

invejáveis, predicados, indi-,' OS-SEUS

ADVERSA.RIO�
rá agora a Policia Mili- desta Capital que partIci-' 3 x Palmeiras O, e�· São

duais. No futebol de salão DESTA NOITE - Pela tal', oportunidade de l'e- paIão da tempora,da, com- Paulo. ..
, •

T

,

é o campeão daquela d-, progr�mação, a e�tréia, d� vanché e tudo fará para prometeram-se em tambem' 5a feita Fluminense

dade e, por o�asião da ,�em- i CruzeIro e�ta nOIte, sera consegui-la!' Após êsse sen- .pagar, para. que a sua aju-
I
2 x Flllomengo 1, no Rio',�

porada da equipe da P�licia i tanto no basket como no sacional jôgo de futebol da seja mais decisiva; Sa·
I
São Paulo O x Corintians O.

Militar em Joinville" ·esta futebol de salão. Às 19,30 de saJão, a equipe de bas- bemos pois, que o público Hoje serão realizados os

somente encontrou a der- horas; enfrentará a _liqui- ket do Cruzeiro do Sul da- 'esportivo floriano'politano, I seguintes jogos: Portugue-
,rota frente a êssc mesmo' pe titutar de basket do Clu- rá combate ao poderoso não ficará alheio a tal Si-: sa x Vasco" em São P.aulo li

conjunto que ora se encon. be Doze de Agosto; após, quintetO, do Lira Tênis Clu- tuação e colaborará assis" Botafogo xl. São Paulo,
.

no Um esCÍ'itório bem montado, -com telefone, situado
tra na Capital! dará combate em futebol be, campeão do EstadQ. O tind-ó àos jogOS dQ. C;uzeiro 'Rio. Amanhã: F,lJJminen- no melhor ponto da cidade.

.

HOSPED,âDOS NÀ PO ... de salão, ao renomado con- Cruzeiro, por certo, quere-' do Shl d; JÓ'inville e sen- I
se x Corintians, no Rio e

L ,Tratar c�m Idálio
r
A'Yres, das ,9. às 11 hs. d)ariamen-

I; "

.

, .', - , .
.

'

.. /'.. ,.
I I Le a Rua Fehpe Schmldt, 18 _;;; 1° andar. Telefone 2771

LICIA MILITAR - Embo- junto do Acanhados, que ra vencer os campeoes esta- trnd.o-se satisfeito por 'pa- PalmeIras x AmerIca, em d l'2' 18 h' '1 t I f 2427I . A

• I." I'. I
ou as as S. pe o e e one' _.

a vinci:1l, das eq,uipes. ,do I
hi .6. partidas se .encontra. ,dUaIs,; estes, por .sua vez, .

gar ,Cr'$ 5,00 apenas.!, . I São Paülo. .' :.. '.. . ..

. .� - . -

Campeonato
/ NA ,REUNIÃQ DE HOJE" _NA F .CJ.; S\ ERÁ APRECIADA A ID'EIA) DQ PRESI DENTE

TAM\ENTO DE FUT EBOl DA�CAPnAl" SR. JULIO C. ROSA

"FurE 10L·TENIS
CI
...
c
•

-
c:a

"-
•

-
CõI

'M'---.-:------_.....;:!......__
•ATLETISt1I1·REn

.

IASOUETEIDL . VE LA

das multidões
f,end,eu as cores do Atlético, ! rada. Espera-se que, como fico e Austria. . Todos ao estádio da

.Hercílto Luz e Avaí), Mar-' sempre, o alvi-negro saiba
I

Após o encontro, os flo- F.C.F. nas" tardes (de hoje
- I ' '. I

tins e Luiz Carlos. Um honrar as tradições do. nos- ríanístas rumarão para o e amanhã!

plantel dos mais ricos do � $0 foot-ball, resistindo v__a-
'

hotel, ou"de descansarão pa
foot-ball gaucho, com cne- 'lentemente ao poderio da ra a peleja rle amanhã, fren-

.

!,equip.e do "campeoníssimo" te ao Avaí.

t i de Novó Hamburgo, I Preços das localidades:
. ) I A �eleja _ .es/tá marcada,' Ca-dei�a �umerada.- ....

II para às 16 Horas, devendo c-s
I
70,00; Arquibancada

às 14 horas bater-se, pelo -) Cr$ 40,00; Geral'
I certame amadorista, as Cr$ 20,00 e' % arquíbanca
: equipes do Postal Telegrá- da (menores) - ,Cr$ 20,00.
i .8•••e.� fi.e••G•••6.�@.e:®@i>"I1'I'"·""tl"'f"'&.ê

ASSOCIACÃO DOS CRONISTAS ESPOR-
- f '

-'. .

TIVOS DE SANTA, (ATARINA

terão duas

tardes inesquecíveis, hoje e

amanhã, "presenciando as
\ .

exibições de ' um dos mais

renomados clubes do Rio

grande do Sul" o
: Esporte.

Clube Floriano, que nada

menos de 39 vezes aãcançou
a hegemonia do foot-ball
de 'Novo, Hamburgo, faça
nba realmente notável.

Hoje, contra o Fígueíren
se, far�o o� florianis,tas a

partida de apresentação em -

canehas de Santa Caotari-

O 'NOTA'VEL PONTA ES
QUERDA RAUL, UMA DAS
MAIORES EXPRESSÕES DO
E. C. FLORIANO. TITULAR
DA POSIÇÃO, NA SELE
çÃO I;\RASILEIRA, QUE LE

VANT()U,O CAMPEONATO
PAN AMERICANO NO ME'

XICO

guna eTubarão

ar. Júlio cesarino da Rosa

lhor seria acabar com a
2a - Joinville, Jaraguá,

Divisão e instit.\,lÍl� .
o Cam

São Francisco e Mafra
peonato Catarinense por zo

-

.

sa - Blumenau, Brusque,
'RiQ do Sul e Itajaí

4a - 'Criciuma,. Lauro
Müller e Araranguá

nas.

Vamos ver se a idéia do

'õa - Lages, Joacaba e obtem o apoio dos clubes,
Concordia

._

INGRESSE VOCÊ MESMO' NO- COLÉGIO

'r DEr ARBITR��"��U!:'i�:!;ÇãU .,Cu-
Uma media de 90 des- 1egio ,de Ar�itros.

\

portistas costuma atender I' II

ao apêlo da Federação Pau- A tarefa de dirigi! uma

Iísta de Futebol, ao serem partida de Futebol e tão

c h a m a dos pa-ra fazer f'acil como qualquer outra

carreira :de A'rbitros
_
de função procure informa-

Fu(ebol. Santa Catarina que ções na Federação . Catari-
- nense de Futebol e" verifi-. �.,l

também luta com identico '0

que as SLHI'S possibilidades
problema, não tem recebi-

em colaborar com o esporte
do este apoio do publico

de nossa terra .

esportivo. E facil conhecer

Leis de Futebol- bem como
A Federação Catarinense

lU

interpretar a sua regra
de Futebol procura resolver

oficial. Veja sem compro-
um problema de ambbíto

misso as possibilidades de .

I SomentenaClOna . com o
ingressar no "Colégio de

seu apoio tal empreendi-
mento logrará êxito. Ins

creva-se no Colegio de' Ar

bitros da FCF e colabore

Arbitres", dos direitos e

vantagens que lhe serão

concedidos para prestar au
xilio ao nosso esporte. A

Secretaria da Fede�ação

I
Catarinense de Futebol es
tá à sua disposição para-

prestar informações ou fa-

para solucionar uma defi

ciência do nosso Futebol,

Solicite informações e veja.
as vantagens .que lhe serão

concedidas.

. "

HIPISMO
Esc.reveu: DUA�:� I A prova em aprêço, de-

Sensaciona l-prova hípica, . veria ter sido realizada dia
deverá' ser realizada ama- � 12. p. passado, mas em vir
nhã às' 10 horas no quar- tude do mau tempo reinan-
tel da nossa modelar Poli- te, .f'oi adiada. .c

cia Militar, em homenagem . Cumpre aos desportistas
justa e merecida, ao aní- florianópolítanos, prestígia
versário do sr. Tenente Co- rem esta sensacional Pl'O:
ronel Mario Fernàndes va, afim de que o hipismo
Guedes, dignissimo coman- possa progredir, e assim
dante- daquela briosa cor- Santa Catarina se projeta'

ainda mais. no cenâríc es

portivo nacaional.
Avante adeptos do hip'is-

mo.! Prestigia desportista
florianópolitanó!

".:-_"'!_••- ...._._.._......- ......._...--_-..._-.......-.

PIRILO O IÉCNICO
O Conselho técnico de

Futebol .da C.B.D., reunl_?o
quarta-feira, escolheu o

técnico do Flllminense;, Sil-
vio Pirilo, pal:a odentador

da selecão brasileira.
"

,

1I•••••,•••••••••�•••il e:••••••cj••••$

Desde a escolha dos t€cides padrão corte e aca-;"

bamentio ptrfeito tudo. é motivo do maximo cuidado
pelos expecialista� responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possiveI obter uma
l:oupa per:"eita e (lue veste bem.

,
Pe.lo Crediári'o (lo Magazine Hoepcke, pedem se�

adquiridas cqm exelusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

.\

Vende�se
19-5-57
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U Ia
.

or leu o DI ano la��a Oi [xpresso flõrianópolis lt�a.1
a capacidade "aquisitiva do povo brasileiro I .

"

...

_�, '. I
Está desde ontem em P.

i fatos se sucedem não tor-, ciclopédia Estatística dos podemos ,desprezar as ex- I Transportes de Cargas em Geral entre Florianópolis - Curitiba IIAlegre o presidente do Ins-I nem' as estatísticas absolu- Municipios como uma gran- periências e os dados co- I _ Porto Alegre - São Paulo - Rio e Belo Horizonte
títuto Brasi.Jeiro de Geo-

J
tas. Devemos encontrar .j de obra

.

de fotografia es- lhidos no passado. .1 �
. grafia e Estatística, =-. meios pelos quais as esta-I tática e dinamica. Estáti- A propósito lembrou uma I '

I H
. 'f"'·. Agências no Rio Be o orizonte com tra ego mutuo ate São

Jurandir Pires Ferreira, I tísticas se tornem rápidas ca: situação _geográfica, _passagem 'com Pinheiro' I
que se faz acompanhar de: e dinamicas. I suas possibilidades, seu ha- Machado. -' Saiam 'do Se.'. ,

Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar

sua exma. esposa e do se- ( - Nosso Anuário Esta-, bitat, etc. Dinamica: desde nado o' político rlograndan-
cretár io geral do Conselho I' tístico de. 1956 - pros- as condições histricas até se em companhia do entre- MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ Escritório e Depósito:

I .

de Estatística e do diretor, segue o dr. Jurandir Pires as' econômicas. Disse que vístado, � sendo o senador Padre Roma, 43 - Térreo _.- Fone: 2534 e 2535
de Administração e Geogra-

I
Ferreira __:_ foi publicado êsse trabalho tem merecido gaúcho vaiado por estudan- End. Telegr.: SANDRADE

fia, respectivamente, drs, em dezembro e continha da- oríticas, alegando-se que teso Disse então Pinheiro
. •

Luiz de Abreu Moreira e dos sôbre aquele ano. Es-
I

ficaria absoleta pelo) seu Machado ao chofer do car- I
...Américo de Azevedo. se fato chegou a impressio-

I
aspecto dinamico. Mas - 1'0 que tomaram: "Garíbal-

I . •
O dr. Jurandír Pires Fer- nar os encarregados pelo responde - essa é a ca- di, não muito depressa que

I'reira, deverá, permanecer censo americano .que en- racterfstica das próprias pareça que "estamos fugín
em Pôrto Alegre até o dia viaram um técnico ao Rio enciclopédias. Quando fo- do, nem muito devagar que

18, estando programada pa- para estudar esmo fôra ram feitas as grandes encí- pareça uma provocação". ·1.
ra o dia 17 uma viagem a aquilo possível. clopêdias não' havia o mo- Diz então, .

o presidente IICaxias do Sul. tor, o automóvel, etc." mas do IBGE que. as palavras
À tarde -de ontem o pre- DESENVOLVIMENTO nem por isso elas deixaram de Pinheiro Machàdo se i

sidente do IBGE esteve. em INDUSTRIAL de ter grande valor, pois aplicam perfeitamente ao I FILIAL: SÃO PAULO .,._'Avenína do Estado; 1666 - 76 i
visita ao governador do fixam uma época e uma 'et- caso da estatistica. Preci- :11 Fone: 370650 -=- End. Telegr.: SANDRADE

I.Depois de informar que
Estado, em companhia 'do vilização. - Além do mais, samos avançar para acom- �/

foi firmado um convênio en-
sr. Enio MouraJ delega-

tre o IBGE e os 'Ministé-
tais' enciclopédias serão panhar os fatos e tornar. RIO DE JANEIRO - Rua DIt. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-:-17-3J .1do do Instituto em nos-

rios do Trabalho e da Agrí-
atualizadas a cada nova uteis os dados estatisticos, .1.. e 32-17-37 _ Atende: ."RIOMAR" ..; End ..Telegr.: RIOMARLI .

so Estado e do dr. Albertos edição. E' uma obra de mas não. tanto que perca- Icultura para estudos de es-

Tostes, diretor do Depar- base. mos o grande e valioso re- I·
\

Itatística industrial, disse BELO HORIZONTE A ídi C t 571tamento Estaduf,J e Esta- positori., colhido no decor- 1
.

-

- vem a on orno, -

••
1que os Estados do Rio Gran- EVOLUÇÃO DOS FATOS •tística, rer de 20 anos. FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"

de do Sul, Minas Gerais, I
Na tarde de hoje; às 17 O d d

. I. •
São Paulo e em menor es-' rama os organismos

horas; o dr. Pires Ferreira
cala o da Bahia, estão com- estatísticos, tanto no Bra- UM POUCO DE ESTATIS- I �� ;-

�:::i:i�:s:a:::���u�:ç�:s�:� �:e�:�::d;ro:es::ces:��:d: :ilp��:.Oa::m�::h:r�u:::� A SegUirT:::ece ao re- I······�··
..

L·
..

I·R···A-"�.N··..·I·S·
..•..

C···LUB···E····�···.u:I·toria local do IBGE na rua
. �

apuração estatística. E' que lução dos acontecimentos. porter alguns dados esta- •
'

•
Riachuelo, 1426. A t ti ti I I' /' CONCURSO MISS SANTA CATARINA, 1957 •

nestes Estados é qúe se es a IS ica va e- como co- tísticos, que demonstram o
,

-

PROGRAMA I
Falando à reportagem, nota maior desenvolvimen- nhecimento para a previ- progresso qUe se está re- l Dia 18, sábado, às 14·horas - Desfile das candidatas, de maíllot,

-

perante I.
declarou o sr. Pires Fer- to industrial, daí a impor-. são. Não é feita para bo- gístrando no Braail, De : à Comissão Julgadora e autoridades, na pis- •

reira que o 'objetivo de sua tancia das estatísticas.. nito. Tem por finalidade; o 1956 sobre o ano anterior, .:: cina da- Escola de Aprendizes de Marinhei- .•

1-.

R' Grande do futuro. 'Mas também não d
-

d tiros, gentilmente cedida pelo Exmo. Sr. Co-
VIagem ao 10

ENCICLOPÉDIA -DOS
a pro uçao

"

e pe 1'0 eo au-
• mandante.

Sul, não é só o de inaugu-I COMPRA-SE mentou em 96 por cento; a :1· Dia 18, sábadO, às 22,30 hs. - Soírée Elegante no Cluble Doze de Agosto.MUNICIPIOS
rar as novas dependências .'

Pianos usados. Tratar pe-
capacidade aquisitiva do • DesfUé das candidatas, com traje passeio. I

da Inspetoria Regional, mas Falou depois sôbre a En- lo telefone 2536. povo subiu 42 por cento ao :.. Apresentação da famosa Orquestrá Oentro-, Itambém tomar contacto com passo que o preço das uti- Americana. Prêço das mesas: Cr$ 400,001 à

a delegacia do Instituto no lidades su�iu apenas 17 por I venda na Secretaria do referido Clube, das I
Esta"do.

� \ I 8 às 12 e 'das 14 às 18 horas, diàriamente. :
_ _..

cento. Portanto, o padrão 'I Nota: Os sócios do Lira têm livre ingresso I
Disse qUe o Brasil apre- I

"- de "ida aumentou em 25 : nessa Soirée, devendo apresentar, na Por-: I.senta um 110VO aspecto, que
-

-',' .

por cento.
i' Um fenomeno I taría, a carteira social. Convite. a 150,00.

é a revolução. econômica C L A S SE' T ,U R-I S T A importate de ressaltar é. Dia 19, domingo às 22,30 hs, - Soírêe de Encerramento do Concurso, no I ,I

que se
-

está. processando. O -, que a insatisfação popular i
-

Lira Tenis Clube. Desfile final das candida- :
IBGE tem que -se adptar

-

PARA A EUR-OPA !l I
'

p ve 'e t d seguinte: I
tas, com "trajes de baile. Coroação da Miss I

..��.,�
e 1'0 III n e o

Santa Catarína de 1957 pela Senhorita Edith Ia essa nova, situação bras i- �:"""f- I as aspirações populares. Donin, Miss Santa Catarina, 1956. Prêço das
leira II' ."

d d Não espere mais para fazer à, Eu_ropa �
�

I
tã d e d mal' d •1 <.

- a uma serre . e a- -

1(./ ',es ao esc TIos' o
• mesas: Cr$ 200;00, à venda na Joalheria _

aquela viagem há tanto tempo so-

t�'. •

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlên- ���I�,r;(! i qUe o cr;scimento do pa- :
-

Muller, a partir do dia 2 de meio. I.tico Sul oferece-lhe um desconto de 1 drão devida.. Nota: Os sócios do Clube Doze de Agosto
cêrco de 30% nas tarifas de pas-) : têm livre ingresso nessa Soirée, devendo' I
sagens. E note que o aparelho é o

�\i.'�� \/I,
.

DESDOBRAMENTO DOS : apresentar, na Portaria, a carteira social.
mesmo SUPER G CONSTELLATION A RECENSEAMENTOS : Convites a 100,00.
com duas partidas semanais do Rio • NOTA: - A. direção artístico-social do Concurso Miss Santa Catarina i
de Janeiro: terças e sóbados, às Depois e informar que a : foi ,confiada ao Sr. Zuri Machado, cronista social dos Jornais I
cinco e meia da tarde, • "O E

. ••população do Brasil hoje é • stado e "A Gazeta". A ornamentação das referidas fes-

I tas estará a cargo do consagrado -decorador, Sr. Eduardo :
de' 60 milhões, disse que _ .

R
,-

I
não . é' mais passivei fazer •• osa.

, ···········1
censos decenais. O Congr,es- t
so Internacioal de Esta-

------------------------'-- .--------" - ..-.-----

Rua

AGÊNCIA: PORTO ALEéT;RE' -. Rua Com. Azevedo, 64 -�

Fone: 2-3733 (RIOMARLPORTO AL:mGRE - R. G. SUL -

Atende:· "RIOMAR" -·End. Telegr.: RIOMARLI

FILIAL: CURITIBA _- Rua Visconde do Rio Branco, 932. - 936
Escritório e Depósito: Fone: 1230 - End. Telegr.: SANTID�A

l'a a confecção das estatís-

-,\,�

tística sugeriu que se rea

lizem recenseamentos de

(megraficos e agricolas em

1 an<J'S' de milésimo zero e
(

censos. eeonomicos em anos

de terminação 3 e oito. Uns

Idos novo� QUe se apresen

tam com uma velocidade

totalmente diversa do que
ocorria �ntigamente.· O

Censo de 1950 ainda não

está terminado. Os d�dos
já foram todos recolhidos e

encaminhaáos ao IBGE,
mas. ainda estão sendo es

tu.dados e manipulados pa-

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

ticas, Isto acontece um pou
co no mundo inteiro.

A preocupação é alterar

o modo de apuração para

que a rapidez com que os

AIR FRANCE NA

VANGUARDA

DO rrOGRISSO

REPRESENTANTE:
Antonio Fiuza Lima
Floi'Íanópolis Sta. Catarina

servem para fazer previsão censo demogl'afico e agri-

t�nd� autorização .. A ,re�-l A S,S O (I A (Ã O (AT' A-R I N E'H (' E.hzaçao do censo, no

prOXl-j '.
.J

mo ano, ent�etanto, está d€-· D E ENG E N H E I R OSpendendo amda de alguns i
'

estudos. I
Por ordem do senhor presidente ficam convocados

Em 1960 será realizado o
todos'· os associados para a· reunião de assembléia ge-
ral ordinária a ser realizada dia 24 de maio' próximo
vindouro, às 20 horas, na sed,e da Associação, a fim de
serem apresentados o relatório e o balanço da atual
gestão, e dar posse à diretoria, conselho diretor e co

missão fiscal e1eítos em 8 do Cúrrel'lte mês.
FLORIANóPOLIS, 9 DE. MAIO DE 1957

Arquiteto VALMY BITTENCOURT
1.0 SECRETARIO·

A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras

fibras sinteticas E' naturais· em uso atualmente é co

nhecimento altamente especia'izado. As l'aupas Im

perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre

i'efil tecni(!os dtJ paiz.

...................................................................�
:

-

'I

IJoão Vieira a Cia Ltda.l
·

.
, .

••'. I
,

.

I . ·
RUA SANTOS SARAIVA, 250 I

I CASA ESPECIALIZh.DA c, P. N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS 'EM GERAL PARA:i.: EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD
: FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORI;<\.NõPOL.ISCHEvnOLET - DOF)G�I

. • SANTA CATARINA •

1 i
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

i 'lISTRIBUU10RES DOS AFAMADOS rrplSTÕES MAHlEui
• I
• •

IPiSTÚES PARA QUALQUER TIPO DE MOTORES I
· ' \ ..

I- I
I DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES I
: ' I• •• •

·\.8••••"G•••6 1)
I

dos demàis. Além disso, cola e, se o economic� não
tal sistema oferece uma sé- -chegar a ser

_

realizado no,

rie de

van. tagens.
Os

recen-I
ano que vem, será então em

seamen tos mobilizam mui- '1960, juntamente com os

ta gente, que não tem inte- outros dois. .

resse e. perder o ·emprego.1 O gra.nde, fator de acelê
Desse modo, ocorre que

J
ramento das estatísticas,

muitos demoram na eon- será, sem quvida, o. cere

clusão dos serviços parll; bro eletronico que o IBGE

l5':tl'antirem o emprego. Ha- vai adquirir nos EstadoS'

vendo éensos em maior nu- 'Unidos e que: realiza em
. I

mero, desapareceria essa, horas o trabalhq de muitos

preocupação, pois os que I homens, em �rlUitos dias.

neles trabalham terão 'ser- O secretario geral do

viço durante todo o ano. A Co�selho de, -Estatistica já

prova .disso é que o censo esteve na Ari:teri�a do Nor

de 1950 ainda não está eon- te estudando tai)l aparelhos
cluido. Isto no que se refe- e o 'IBGE já'-âispõe de re

re à parte da maJ;lipulação. cursos para adquirí-los.
Para o proximo- ano, pro- Disse, finalmente, o dr.

vavelmente será realizado I Jurandir Pires Ferreira que

o c:enso ecollomico. O IBGE-I este !ino seri publicado o

já encaminhou pedido ª ,-primeiro grande mapa do

Presidencia da Republica, Brasil e no ano vindouro,

que deverá env,iar mensa- i um grande atÍas do nosso

ao Congresso i!lolici- ; país.
é

Instituto de 8eleza «ILIM!))
o ,J.nstituto de Beleza "ILANA" avisa à sua. distinta

freguesia que o mudou para a Rua F,elipe Schmidt, 46

(;om o telefone 2469, junto à Floricultu,ra, :com novas e

modernas instalações. Agora dirigida pelas -madames

Izolina e Iná Marqu.es que aguarda sua visita. -

PRECISA-SE de um cobrador para percorrer t)- Es

tado de Santa Catarina, Mensalmente. E' necessário (file
o

seja pessoa idônea.
Exige-se carta de- fiança.

Cartas para Caixa Postal,
. Florianópolis

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.··INJ::).ICADOR PROFISSI0NALI.�I§!Efêt:!E!E!E!E!E!j#lRE!L§!j#!@êí=lerFl'o#lr§Jêê@�1
01'. CONSTAN�r:O D

i.(J .�� l. LOBATO
DR. WAG��:(J"";H I �iil,,' Motor Marltllo·· « ENTA» 1�11'DIMATOS . FILHO l!plomado »ela Faculdade N:3- I

.�

M ....D·ICO CIRURG' IÃO I I d "-dll d U tv m" ,<I' I'" _ /)oe0l:fllI tio aparelho rel!lpíl';aWr10' e Ilna e ...., c na a li er- .

Hoenças de !Jec.húl'a8 _,., Partoa TUBERCULOSE "aldade do Draan
- Operr.çõe8 - Vlall Urlnbla. iC�IJ'IUCJ:{'U'IA)!; ltAlil{)SCO['iA ;;�:Interno por ceneueae, d. Ma-

�Curso de aperfe içcamento fi lJO::; PULi\10ES .

'ternldade·Eecola
'

. longa prática DOS Ho_apitail' de
.

Cirurgia' <lu. 'I ora·. ,SerViço do Prof. Octávio 11 ....

Buenos Aires. 'formado pela Faéulda,J" N,.�h.-
.. dl'i&,ues Lima)

CONSULTóRIO: _.!:(ua }t'elipe nal de Medicio::l, :l'isiollt&'i .. ta e �x-inte.rno do S.,rviço de Cir.u

Sehmidt, nr, la (sobrado). l"ONli: t'jitj'llclCurgiâo do ü.oepital _,.,_ tia do Hospital I. A. P. E. T. C.,3ü12..
,

" rêu Ramo. ,'40 �io de J,",neiro
\

m'HORARj'O: da. Ui ia' 18 llo- Cura0
. deL eapeciáli"ação pel. ,tédlco do· Hoapltal d� Ca.'idade I

tas
�
',' , S. N. 'l'. ·Ex-intern" e &:;)'-""IIii!- • d. '"ater.nidade' Dr. Carlrul 1Reaidencla: ,Avenida ,Rio Br.au- tente fie Círurgla do Pr"f. UlI'o

/
. Corrêa

�eu, n. U. ,
. GÚimarãea (Rio). JOENÇ.AS DE Sl1lNHO'lA� -,

Atend. chamad. Cona.: Felipe SchDlldt,!l8 _ PARTO_R � OFERA:.:ôES

"í'elefone r - 12iS. �'one 3801
. PARTO SEM 'DOR pelo

--------- Atenue em hOra:-marcad�. método psico..profi.láticô.
Ii�s: -:- �Ia. IIljit..n. Junll,r. Cons· '''.ua João Pinte

f' ""0'•• ; 2.'" ..,

. .1\: D.

-----'----.,_ 16, daa 61,00 às 18,Oú horas.
DR. EWALDO '�CHAEFER Atallde com horas marca-

Clínica 'Médica de Adultos das _ Telefone 3035,
. h

e· Crianças
.

ae�idanci.:
Cónsultõrío ...-::. Rua Vic- ,

Rua: Genr...ral BittencolI'n '" n

tor MeiteIles Íl.l26. lOi:elelone: 2.693.

Herârio das eonsultas -
..---...-

DR JO�É MEDEIROS
V\EIRA

Campanha de Educação
Florestal

- ',DVtJGADO -

.)alxa Poatal 160 ltaJII
::'ar,ta Catarinlo'.

A imbúia em estado na

tívo, explorada em Santa

Catarina, tem' 200 a. 400
- ,,---------

anos. Por êsse motivo, (,

problema florestal relac i u-DR. LAUl,lO DAURA Motor ideal para harcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para mctor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive-painel de instrumentos.
� Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades: SGl vrdo .pela reserva patr i

rnon ial de imbuiais e corte

controlado com garantia de

CLtNlCA GI!.'RAL

J,;specia� em ·moiéatia.· d.
i-,"III!OraS e vias urinárias.
Cura radical das inlecçõ••

Agudas, e cronicas, do .perelho
gel1ito-uril' ..rio em. amb". 9a
leSOI.

.

Dcenças do apnelho Dir.ltl'ro
l do aist ema nervosô.
Horário: 10'h ás 12 e 2% áa &:
Consultório: R. Tiradentea, 12

- l° Andar - Fone: 82411.
Residhcia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do lIapanha)
- Fone: 3248,

.

nado à ímbúia, em nosso

Estado; só· poderá ser' re- \
IJR. CI.ARNO G,

GAU.E'l'TJ

•• ADY.OGADO ,-
Rua "Hllr Mei-:oeJep, 60.
H)NI!.:.; l!."til:. I .

·F-Iori41n"p"li. -, gasolina SC HP Diesel
80 HP "

,103 HP "

13,2 HP "

" (direita e esquerda) t'egeneração natura]. Torna
se índíspensavel preservar J

que ainda resta de irnbúia
" " "

" " "
e impedir que a colonização
agrícola arrazs com o mato
nativo dessa espécie nas ZC'-

· --,-'-�------
" --

DR. HENRIQUE PRISCO.
\PARAISO

.,

)féDlCO
·

Operações �,Doeuças de Se
.horas ;_ Clinlca de Adulto.�

CUl'SO de Especialização no

lIospit.'Il doa Servidores do .a
. tado,

(Serviço do Prol, .ariano d,
Andrade).
Consultas - Pela manhi no

il'oapit",l de Caridade.

·
À tarde das 16,&3 b •. em dian

te no consultório á Rua Nunea
Machado 17 Esquina de Tir.
ü..ntes, Tel. 27611.
:leaidência - Rua Pr••14.nte

. Coutinho 44. Tel.: IUlO....

nas de seu "habitat". SÔhJ'�
aSS�Jl1tos florestais, consu:

te I "Acôrdo Florestal",

o ESTADO
o mais antigo diário 'de

Santa Catarína,

CLINICA
d.

,,�OS - OUV.IDOS',.-:i ft'{A'RIZ,
• GARGANTA

DO
�DR. GUERREIRO UA

FONSECA
Chefe do ServiçQ de OTOIÜ

.....0 do Hospital âe Florianópolis,
Ponue & CLINICA 08 APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
';'RATAMENTO das DOENÇAS
iIIIO ESPECIAUDADli.

Consultas - ��lll manhã uc

HOSPITAL
A TARDE - das 2 IIS 11-

,.)fI CONSUI,TóRIO - Rua dOI
tLBJ)/"' 'l nO, 2
RJ._!DtNCIA - Felipe Se'l

midt nO. 113 Tel. �a611.

�-----------------

DR. JúLIO DOIN'
VD�

, ·Mll:DlCO
oP.:gPECIALISTA EM OLHOS
,OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'rRATAMENTO E OPE�ACOlilS
Infra.Vermelho - NebulfuÇlo - ,

Ultra-Som
lT� .. tamento de Ilnulte ....

operaçlo)
.

Anzlo-retln\lllcopl. - &ecetta i.
Ocnlol - Modemo "..ulpemeDto
II. Oto-Rlnolarlqolo,l. (úleo

. no Eltadó) .

· Boririo das 9 la- 11 Jaor.1 e
da. 16 iilr 18 horal.
COIi.eult6rio: - Rua Vitor ••i

relett' 22 -- Fone 2671.
ll.". - Rua São :lor&,1 10 -

!i' .."" !4 21.

•
"A Soberana" Praça 15 de rrovembro

l'ua l<'elip�' Schmidt
esquina .

,

/

Samentes para pl30tw
,

Tôd� .0" agricultor. ou pequeno ho,rtícultor deve saber como é ieito� a

escolha da sement.e. pira' plantar.' A ,semente tem, _' .,t,es de tudo, que sei
completa, perfeita, sem. defeitos, _;_' limpa' pura com os melhores condiçõ�s
de germinação, como, também de v.alor germinativo bastante alto. Sem estas
Clxigência a semente não dará ao lavrador a recom,pensa dos seus esforços '!lOS
periodos de colheita. Por isso deve ter o agriéultor ou horticultor' o maximo
cuidado na aquisição "de semente para plantio. ,..,.

G. A. Carvalho _ Ven,de' sempte às' melhores sementes.
VAREJO - MERCADO - PORTA))O MEIO

o T lO F. R I E D M A N N
-ENSINA

. Matemáticas- e Fisica
. R. Cristovão Nu!' es Pires 21.
Esqu. Ruã Hoepke e R. Cons. Mafra

EDITAL
r,VJagem " com segurança

':'
.

e, rapidez ._
80 R08 CONF<trrrAVEIS MICRO-ONIBU8' .0
- -

lIPIDO� -{Dt:BBISILllro;'--
IFlorlanópolil - Ita1a_· - Joinville - Ouritiba

�-._-'�'

,�
--- --

�

�A'ge"'n--c·;la'�'1� éõko:';�q.jma d��,
.

ii ,. Rua
..

Ten....teJlSllTeira •

Taxas de Viação e de Melhoramentos
.

1.0 Semestre 'de 1957
De ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa

l�nrla, torno púhlico que, durantê o corrente mês se

.procerierá neste 'Departamen'to, a cobrança das t�xas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 ilemestre do
cor rO:i1 te ano.

Findo o prazo {tcima, as aludidas taxas serão cobra�
das acrescidas da- Il_lulta de 20%. ,-.

Departamento da Fazenda, 2 de maio de-1957.
M. C. Cardoso

Pelo Oficial Administrativo
---

COM SABAO

Vi,r:g�m. "Espe'cialidade
da (ia. iWETZEL INDUSTRIAL 7 Join·Y.ille� (marca registrada)

.

,

� , .

i' .

economiza�s_e 1eglpo e dinheiro

,\

L A:V'A N O, O

1,'
'�i
'"
<t,
,,-
'"""

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J
•

/

f'.mA<õfM' tJQín .

;AGORA ELES) 'rMv1BEM TER!Ó A MINHA

OPORTUNIOA9.E:

. ...

O PLANO Df ffRtAS TA C·
fIIdrA O 8IMSiL e EXTERIOR

I

«No f,ená,culo»)
Com' a Bibl,ia na

SABADO, 18 DE MAIO

Eu vim para que tenham vida, e a tenham em

abundância. (João 10:10). Ler João 10:1-10.
,

DURANTE tôda a noite o jovem estudante esteve
,

em o.ração. Era um ra.paz de cõr, aluno I �e u� colég�o
missionário. Sua mãe, era viúva pobre e ele nao podia

',;;agar as; despesas do colégio.
'

. _ .•

De manhã, dirigia-se, êle para o' gabinete do díre-

tor, quando alguém- o encontrou e .lhe disse que o dire: I

tor o mandara chamar. Seu primeiro p;ensam�nto fo�
· que seri� mandado embora por falta de pagamento, mas

chegado à presença do diretor soube que uma senhora
-

se oferece1:.a para ajudá-lo a terminar 'seu curso naquele

colégio. .

.Hoje,' aquêle rapaz tem o grau de d�utor, é �rofe��
SOl' numa Faculdade de Te'ologia e capelao da umversi-

da de.
Foi um dos '(luatorze estudantes que á_qu�la senho-

'ra sustentou' durante os trinta anos passados. Ela crê

que auxiliar estudantes' é a melhor maneira .de empre

"'ar suas eCOJ;lOmias, a despeito do fato que vive do mo-

· rlesto' salário de uma progessora pública.
O R A� A O _

Nosso Pai Celeste, graças te damos pelos hom?ns e

mulheres que em tôdas as escalas da, vida têm dedícado

suas vidas :oi: Cristo. (juia�nos e dirige-nos no uso de nos

sos talentos e haveres,.' Em nome de 'Jesus oramos.

Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

O cristão. t�m verdadeiro prazer- em auxiliar os ou-

iros. -

' \ '

F. Loraine Mil�r, p;rofessor (Nova Iorq�e)
--�.--�--------------��-------

.Aluga-se "
.

Alugam-se duas confortaveis residências, uma S1-

tüadâ à Rua FeUpe. Schmidt 113 e outra na� Rua Traman

dai s/n na Praia do Bom Abrigo, pertencentes ao Dr.

.Guerreiro da Fonseca.
.

, 'Lr�tÇlr' à Rua FeliI_le Schmidt ·113. Fone 2365.

'".'

Saude Pública
Farmácia

Mês de M a i o

: •••••I....,.•••••••••••_ ��..� .

• ., .' ii
-,

I ,Maüeireira PhiUppi & eia. ii'
• o.
• ---.-,-, ",_.

._ . __• .;..lt\i;�. _;A, ., .

: ·Ii
! Rua 24 de maio, 1.128 - Estreito I:
• •
• •

i FONE - 2073 i
I Organização Especializada em BENE�ICIADOS de PI. I
i

'

NHO e LEI -. SERRARIAS. �RÓPRIAS I
I ,I'
: Estoque Permanente de: - I
-: IAssoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas-

.

=.=
Filetes - Reguas - Madeiras para moveis - Madeiras

I..

Brutas c aplainadas "

-

I t: Cal de Pedra
•• •

: I
I Telhas Francêsas e Tijolos ",
: :
� 1 C

•
:. -Depositaria c as principais orâmicas. t.

I · j
,I Vendas: Atacado e' Varejo I
•

• •
•

I
.

,

. ,
� ••••••• ' •••••�•••o•••«•••�••_e_ o �••••�.

t "

-: ' , I

�7:�:+(�..:..:���:�:;.:..:..:..!..!..:..:..:..:..:..r .;.' Departamento de
1 Corso de. Pl8paracao à B.8.1. J. P,)�ntões. de
�. CESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS' �t; .

� e t
�i· QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO �:.
.:.. ..,.... Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér- .:t .

... cito
.

.
-

.

_ .,.
. '-:_-:A:u'errorâ :15''''õe-;Áb'il(àe 1.957" ..' �,�n ..?.t• ..,.... Local de funcionamento: Colégio Catarinense .:...i. - Inscrições: Na Llvraria "43", à. Rua Trajano .:.*
.... .

.

18, como Sr. Alcides Stuart 'Conde !Pt.
.:. se obterão maiores detalhes). •...
.. 1'_i..-�.�·"';:"'_•..._ ......_ ......I/IJ.'" � � � �- .. � .... "".. � •

..� � ".".".".".".".".��" ..

.,-----_.-

O que- define uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, opa
'drão, o' corte e a c:mfecç!o, são alguns dos princípais
q ue intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

.

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

\.

18 sábado (tarde) Farniácia Nélson R. F: Schmidt
19 domingo ilnrmácia Nélson R. F. Bchmídt
25 sábado (tarde) Farmácia Moderna R::ioAo Pinto
26 domingo Farmácia Moderna R. João Pinto

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
St. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

.

Estreito
5 e 16 ·(D). Far. Indiana Rua 24 de Mitio, 895

1, 12 e 26 (D) Far. do Canto Rua Pedro Demoro, 1627
O serviço noturno será efetuado pelas. farmâcias

do Canto e Indiana. ..

'1
..

A. presente
tabela não poderá ser alterada sem prévia

autorjzação dêste Departamento.
-

,

,
D. S. P., abril de 1957 .'

.

. \.' ,Luiz· Osvaldo d'Acampôra

•

_ __::__ ... --.. .�".��

E-CQN'OMIA absoluta
- "

Grande CONFORTO

AQUECEOOR

'ELÉTRICo'

��4
IMERSÃO e CHUVEIRO' �

__--_

·1

Capacidade ao LITROS

• Construido inteiramente d�
cobre.

,

• Aquecimento -ultra r�pido.·
• Játo abundante na tllnDe·

ratura de$ejáda. I

.:;.,
\

o MISTURADOR DÁI(O. de r<�·

togem instQntoneo. permite o

maior "colo d. graduações de
rEMPERATURA. .

- ......... ..,.._."......
.,'

"-.

.CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

,/

.
.

'AQUECEDOR ELI:TRICO CENTRAL'

Capacidade:
100 a 1.000 Iltros

Fobricodoa IlOl tlPOl
horizQl1tQj • v.rtic;caL.

• Construção sólida•. sendo a caixa interna de COBRE e

reYesti� de matefial altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência _do -tipo tub,;,l"r. inteiramente blindada.
.• Controle automático de temperatuea 1'0(.' T�RtylOSTATO.

que, proporcióna grande ECONOM.lA.,
_

_ _ _ _

.

..1":-
/ i

GARANll. O QU�- 'ABRléA
"-� ..

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Novo �oço Da Petrobrás Na A,q.lazon
mo, 17 (V.A.) - A Po tro
brás iilLiou_jI abertura de mais
um poço' na, Bacia Amazo n lca.
Trata-se' de um poço est rattg ra
fico, situado na localidade de
Guarupá, a cerca de 3'21) qu ilô
metros a Oeste. de Be lém, em

cuja perfuração estu sendo
usada moderna sonda ro m

capncidade para 7. ')00 pés do

profundidade, Ainda eu; ro ; ri
tório paraense, a Pdtl'O]]d.3 ir i
ciarâ, em breve, (-i pe rf'u rmâ .

de outro poço e.5tl'flti;.4THn(,1I
localizado em 'I'apa iu nn , acn.i n

dorse bastante "diantados,,�
trabalhos de mou tngcrn ela so n

da flue ali vai ope r u r

Informa ainda fi Petronvás

que estão sendo 'llontndas as

sondas que se encurregu râo de
três outras [lel'f!ll',lÇÚ�S .ní»
nei ras ) na Aruazonia, uma em

Manaus e duas na. área de 1';0-
va Olinda,

••

Ia
----,- ---_

·
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BUENOS AIRES, i7 (U.P.) - "As de- Almeida Guilobel, chefe da delegação mocráticas": Afirmou que "para conse-

I cisões que.serão adotadas na Conferência brasileira à Conferência, na alocução pro guir o domínio dos mares nenhum nação I
,� Preparatôría da Defesa do Atlântico Syl, nunciada na sessão inaugural. isolada seria hoje suficientemente forte e ,�

,

,e
constituirão as bases do planejamento O almirante Guilobel, referiu-se ao papel que, por isso, 'é imprescindível a união

,e
"

mais completo que, dentro de plano ge-
' desempenhado pelo Brasil nas duas últi- das nações democráticas ante o inimigo

"

,� ral, há de constituir o monumento sôbre mas guerras mundiais, ao emprêgo das cujo poder naval acrasce vertigmosamen- ,�
� o qual repousará a defesa do Atlântico armas nucleares nas 'guerras futuras, e às te em proporções em nenhuma outra

�

i Sul" .:I- declarou o almirante Renato de ameaças "que pesam sôbre as nações de- parte alcançadas", , I
,O)__()....()....()....()_()_()....C)....()..... ()....c)....cí....()....c)....C)�_()�C)....C)....()..O)_C)....C).....o C)......o....C)....()....()....C)....o....()....C).....C)....()..-.J

.

.

I

o deputado Olice Caldas abor
dou, da tribuna, os detalhes t e

ferentes aos festejos realizados
,

na cidade de Tubarão, em rego

zijo ao Dia do 'I'rabalhador. En-
'

tre muita cousa que o represen
tante petebista revelou ao J.olpr,�.-

I

rlo, 'destacou-se aquela em 'Jlie.!
foi envolvido .o Governado!' do

Estado pelo Tribunal de- Contas
no não pagamento da

í

m por r.ân

cia que seria destinada à dis tri

buição de prêmios aos ·"'Jne.)do·
res nas mais diferentes �o!11peti
çoes esportivas alí desep.rcla(bs,
Todavia, asseverou o pal'1;1llie:1-
tar, que devido ao seu ell1pC.l1i',()
junto ao CheJe' do Executlve, o

dinheiro foi entl'egup, Cl'l>orll

com atraso; sendo cUI11PI":à,' fi

nalmente a promessa goVel"HI'
mental. Aproveitando � OpOl'tu
nidade o parlamentar pe"�!Ji',ta
recordou à Casa o que havia ditn

em vêzes anteriores, de qu.! ope
rários e funcionários. lot"do, em

serviço que se :;UbOI"clitl>l dire�,'"
mente ao Estado, tem ;, sell 1,a·

gamento atrasado cm sete mê,es

é providência ne·lhull1.1 f)i tOl1lIl'

da, desmentindo o que;) sr, .!'or·

ge LaceJ;da disse, pela Agência
Nacional, de que ) Estado se IIcha

.

com um saldo de c!em !ililhõi,s de·

crúzeiros, nada devendo a nino

o M un i C í p i o' De C a n o i n h a s
Não S e r á D i y í- d i d o

Como é do conhecimento rota do dever nós não re- de do sólo canoinhense por

público, a UDN canoí- cuamos, súceda o que suce-
.

que o Supremo Tribunal Fe
nhense, furiosa ante a der- der! deral, acolhendo a represen
rota qUe o povo lhe impôs' Agora é com- grande ale- tação da Câmara Municipal
nas urdas afastando-a - gria que podemos informfr de Palhoça, declarou inconsl .-\' I

se Deus quizer para todo ao público .que a União De titucional a. Lei baixada pe-
o sempre - do govêrno mu- mocrática Nacional, de Ca- lo governador Jorge Lacer
n icipal, procurou vingar-se noinhas, perdeu a parada. da que criou, desmembran
procurando esfacelar o sólo Não vai retalhar Canoinhas do de Palhoça, o municipio
municipal canoinhense, es- de forma alguma. Mais uma de Santa Amaro da Impera
timulando populações a plei derrota do udenismo. E não triz. E' que Santo Amaro
tearem uma emancipação será ai última!...._ I·da Imperatriz não preenche
prematura e qUe por todos Está assegurada a unida- as formalidades fixadas na
os motivos só lhes pode acar

Nós. ,ào BA'RRIGA-VEiR-
DE temos lutado contra' o Aparecendo mosquitos na cidade A UNSP está pleteiando
esfacelamento de nossa ter para 6S servidores da União,
ra. Em consequência temos I

Em vários pontos da Ci- giera'�,. Japarecendo mosqui-
sofrido dissabores,' mas na dafle estão com surpresa tos, que têm seus viveiros

--- -

.___
em poças estagnadas em

Telegr:amas recebidos, cuja V. S. exten'sivo todos funciona.
publicação iniciamos, com penho
raclo" agradecimentos:
Do sr. Des, Presidente' do

I

Egrégi,o �rib�nal de Ju�ti�a: 'I'Flol'lanopo!Js - 12 '- A Ilustre.
'redação meus curnprimentos fes· I
tiva data. Ferreira Basto·s. \ I

De S. Excia, Revma, o sr. Ar-
'

cebisp? M.etro_politano:'. . I
Florlanopo!Js, 13 - EnseJO felIz i

"aniversário muito sinceros votos
eUl nOlne' Exa. ReVn1H. Mons'J- i

nhor Harold; Vigário Geral.
.

Da Assembléia Legislativa:
Florianópolis, 13 - l�ii, Em ses- :

são hoje realizadà. 'lptovou esta i
Assemb'éia, por' pro.posta depu-! B O L E TIM' I Ntado Paulo Preiss, voto J·egni.io I' .

pa�sage.m. qu�dr.ag�slu�O qua�:I). ADMISSÃO DE ENGENHEIROS Ilhões de cruzeiros),
a�lversarl.o eXlstencla esse dle- I Foram adm,itidos n�'" serviços I SERVIÇOS DE SONDAGEM
1'10 formulante deH'3,i� prest.e' dêste Distrito os engenheiros Mi- Encontram-se ení andamento
sempre orgão relevant.e� f,C'I";j- I guel Wolk e Jayme Linhares Fi- . oS serviços de reconhecinwnto
ços jornalismo catarinElIsc. Cor- ! lho. do sub-colo para implantação da

dialmente, Estanislau Romànos-! REAqZAÇÃO DE. ponte sôbre o rio CanÔas, lia Informação transmitida

�:�I�':iv:�cretário ASS�ll1b!'-'ia Le-l C����:���i!A 1I0 dia 16 ele :u���6�ons�:���: ��jáes-�:�7Z;:,l:l� pelo sr. Iris Meinberg, pre-
Do sr. Presidente ,!a Càn;aõ'a : Maio corrente a concorrênci{l ainda este ano,

sidente da Confederação Ru
Municipal: I para

a execução elos serviços de BOLETIM lNFORI.\'[.\TIVI) ralo Brasileira, dirigida ao
Florianópolis - terraplanagem e obras de arte

I
DO 16 o DRF sr. Ministro ,da Vfação, l'es

TenhO' prazet:- cotir..lnicar e�la I correntes no trêcho Biguaçú-Ti- O En'genhel'l'o A th !"I' d d f'
.

• .. '.'
' n ero ( . .,. mel pon eu. o um o IClO em queCamara aprovou unanl,l?lld.�d" I Jucas, ela BR-59, no valor ele " .. da Mattos recebeu do l're_(el'b

seus pares' telegrama felIcltaçoes i Cr$ 40.000.000,00 C quarenta m1- Municipal de 'Joinville o seg-lll'l-
O Comandante Lúcio mani

te ofício: "ACUSO :) HECJ<:I1I- festava suá satisfação pela'
'MENTO DO SEU OF, (;52/57, abundância das safras dês
CAPEANDO O PRIMELitO Nj- te ano, trouxe á Nação, no

Temos visto nos grandes circos, artistas qúe para ga-
MERO DO BOL.ETIM DE INFOR ticia alviçareira.. MAÇÕES DÊSSE DIS'ln. "11'0,

-

nhar,em a vida, engolem fogo. - fi

E' IQUE AGRADEÇO. LOUVANDO que a a c asse rural
Outros, talvêz -por imperativos de órdem íntima,' je- A I.NICIATIVA DE V.S. EM TOR apoiará incondicionalmente,

juam mêses na ,viscosa companhia de cobras. NAR PúBLICO AS REALIZA- a Criação dos Fundos Por
Ainda outros ,existem que partem um pedaco de

V.i-j
ÇÕES DÊSSE DEPARTAMENTO, tüarios Nacional e da Mari-

.
.. . -, APROVEITO A OPORTUNIDA-

dro, reduzem-no a CélCOS como Si fossem afIadlsslmos gu-,' DÉ PARA APRESENTAR-LI"E nha Mercante, envidando
mes e ,os engolem sem ferir a lingua. '

'

, OS MEUS PROTESTOS DE C�N ,e,sforços junto. aos· parlla
Já hO'UJve quem engulisse na presénça de um público ',' SIDERAÇÃO E ESTIMA. A,TEN. mel):tares' do, bloco ruralis-

horror�sado, um pequ�nO, canivete com a folha cortant� CIOSAMENTE, ASS,) Dr, JOÃO t t'd
b' t 1 COLIN-PREFEITO MUNICIPAL. a, no sen I- o de que lutem

e a er a.

I
VISITA AO DISTRITO

. pela aprovação no Congres
Os '��IlJgole-tudo" formam ,diver,sas ,categorias e clas-

I Esteve em visita à Séde d'o 16.0 so, dos dois projetos de lei
ses. "EngoUr" dinheiro e documentos, isso é canja,. , I Distrito Rodovi�rio Federal (.' relativos a êsses assuntos.

Mas, até onde o "impossivel" ainda não conseguira i Deputado J?aqu!.!l1 Ramos, tendo
'I T - t - d' -b d 14

,.
'na oportunidade se inteiraelo ""

r a a se .a ver a e

chegar agora, chegou. todas as atividades do D N.E.R l bilhões para a reforma de
Ha tambem o.s que engO,lem a�ame farpado!, , , no Estado, Após percorrer' demo: i portos e da Marinha Mer-
Ignora-se o processo, mas, que engolem, engolem

.

radamente as diversas seçõe�, o I cante o que virá fatalme _

mesmo. ilustre visitante manifest<'ll sua

l'
.

n

I 'bôa impressão l'elativamente à
te provocar a' baixa' nos

. V:ejam 'só! . Epg9Jir, �I:!orp..e. farpado. _

1 LOl'lIl, como. vêm .. se.ndo _co,n.duai", . �reço.§ qo§ .,Iil'eI.!eJ;:gs, de pri-
Pior' elo que a' história dOo ,abacaxi. , . � dos os trabalhos. meira necessidade.

O CASO LACERDA CONCORRÊNCIA DE

A bancada sttuacfonista; ern
PROJETOS

,.

regozijo pela vitória obtida pe ln
O �r, Laert Ramos VleJl',1. fJI

oposição, na sessão noturna .h: à 'I'ribuna para re�o!'dar I "',.,.'
quarta feira, 'por faltar à maio.

' de ,ontem: qu� ��slllal<ll� t'. J-l:I
ria o necessário qUOl'Un1, �;finl I

merro anlv.ersarlo ,do ,lI1Cl'il •.ho

de que se efetivasse a ped',11) �;e que de�tr�1U as m:l� tl'hfc\,le,.,�e-;
licença para processar _, l'- .,_ dependências do prédio onne Iu n

o s t a"
d L

.

I t i Plos Lacerda, apresentou vequeri- cl.onava. o Po er: eg is a 1\".1,
"

e

me n to no sentido de que Casi fie
diu, na opovtu n idade, que a '_0-

solidarizasse com o acontecímsn. missão ancarregarta da e labo ra

to. Discutindo o requer-imur.to fr,.. ção dos pl.a,�o,s.,da nOV(1 ton,tl'U

laram os deputados Laert Ramos çâo do' edlf�clo, acelere os, '.'''-tE \

Vieira, João Colodel e Lenoil' ridos trabalnes, como �al:lbE-�n1' se·.
Vargas Ferreira. O líder da ban- ja aber!a péla Presldencla ela

cada pessedista, em brilhante e Casa. concu:rência/ para P.. escoo
lha do projeto e constru�",� oe

novo edifício dêsse Podet',
ORDEM DO DIA

O ESTADO

retar males maiores sem a

compensa-ção de criar me

lhores possibilidades de pro
gresso. QU�ria a· UDN re

duzir 'Canoinhas à expres�
são mais simples, diminuin
do a própria cidade que par
cia'lmente iria pertencer a

outro municipio, reduzindo
.... ,

sua capac'Idade de fôrça elei
toraI que é o trunfo maior
de uma comuna para exigir
seus dil:eitos, deixando Ca-'
noiIYhas aparecer no mapa
'do Estado como um· pon
tinho inexpressivo, quasi
invisível. Esse o amor ql1e
êles, os udenistas, diz.em ter

I
p�r nossa terra. Ess,e o, seu '

de trabalho pelo slogan que!
um .dia apresentaram e tan- ,
t' as vêzes desmentiram,
quando diziam que traba
lhavam "por uma Canoinhas
maior': !

EQUILlBRIO ORtAME'NTíRIO EM 1958
Conforme antecipamos, t�l>emos, realmente, ém

195B, o desejado equilíbri" orçamentário.' Anuncia-se,
agora, a remessa .da Mensagem presidenCial ao Con

gresso referente à Lei de Meios para o exe,rcicio viJ;l

douro, com um "deficit" inicial de pouco ma��:.de Cr$.
9 bilhões. Essa cifra" .contudo', será totalmente absor

vida com a receita da tarifa aduaneit'a "ad valorem"

em cursO' .na: Câmara Ifederal, no momento.

I Caso as d_uas Casasí L'egislativas não alterem subs

tancialmente a proposta do Poder Executiv(), não só

teremO's o almej�dO' equilíbrio, cO'mO' teremos dado um
.

grande passO' para o combalte à inflação, porque do

desequilíbriO' orçamentário, últimamente,-. prO'vinha, o

focO' inflacionário de maior reIêvo em .nossa vida ecO'

nômicO'-financeirO'. Destruído êsse foco' e reduzindo

como foi o jacto emissionista de· papeLm'}eda pelo
atual ,Ministro da Fazenda, não 'temO's dúvida de que

9aminhan'los j_)a,ra a eliminação total da inflação, sem.

dúvida o maiol'l mal brasileiro, o maior tl'opeço ao nos-

so desenvO'lvimento econômiC'O.' \ .

A -inflação tudo destroi, inçlusive' a vO'ntade de'

produzir, de realizar, ,porque em regime inflaciO'nário

f'Oigem os capitai.s estrangeiros, imperam aSI distor-
, ções, as investimentO's se concentram em atividades .lu

crativas i�ediata� e sofrem os empreendimentos, bási

cos da Nação, com tremendos abailos para a sua e;cO'
ll'O'mia. LO'go, a debelação dOo processo inflacionário

deve interessal'l a tO'dO's, porque todos são, vítimas des

se gra,nde mal, principalme,nte aqueles que' viv�m. à

base de salári,()s ou vencimentos.
""'_

As tliê-ta.s econômicas d� Presidc,tite que, ine,luta
velmente, llssegurarãO' dias melhores do Brasil, no fu

turo, fO'ralDl' p�Ílamente atendidas ·no orçamento,

compr:een�() os dez setores futMamentais de ati

vidade do pais: �odovias, portos, rios e canais, comuni

cações, agricultura, saúde, educação, energia, l'ea:p'are
lhamento eoonômico, valhrização do �io São Francisco,
da Alhazônia, capitais e municípiO's, obras contra a�

sêcas etc.' AsSÚn, não haverá soluça0 de co�tint�dade
n!\. execu_ção' de obras considerar,las imprescindiveis

"""Jm�_..d;� .�,os�o' pr?�;'esso �c(in,ômic,�:,,::J��p,��a 'Diário
CarIOca do RIÓ', .pe 17-5-957. �>'" , "

:
"

oportuna oração, apresentou a,

razões por que 'sua 'bancada nfio
aprovaria a materia em aprê.;o,
recordando as palavras do emi
nente lfder da oposição na Câlllê.- '

do di�.

ra 'dos Deputados, ,r, Af,mso I SÚMULA-DA SESSÃO

Arinos, que disse se rejubilar pe- Presidência _ Ruy H'Jlze
Ia vitória 'que se verifica�a, ela SECRETARIA ._- OLIe," CAL.
não pertencendo nem' 'l. ",inoria DAS e Estanislau ROll1l1no��y.

Não houve matéria na ordem

e nem. tampouco a maic,Í'ia .. lúas
era, simplesmente, a vi'"ori-t ela

Câmara Federal em defC's'l ela
·constituição.

Dai por que consielel'iwll. <) <.r.

Lenoir Vargas Ferrell'a de q:lb
não havia motivo par� o ICg'J/ljú
do situacionisnlo, qu�· n.1 fi:n'ova

ção da matéria em .1prêço, V'sa·

va ,tambem 'desaplaudir o bloco
guém. governista na Câmara de Depu·
UMA RETIFICAÇÃO I tados. Razão por .!ue fil'I�H'.·!a c

Em noss� crônica anterior hou- pónto de vista da bancada, COll

ve falh;1 na nossa interp,�':"açã.) trál'io a aprovação do l'�[cl'Ídt)
sôbre o requerimento env iado à requerimento foi aprovada r(']a
Mesa, pelo depurado Bahi.l Bi t� n

.

bancada governista.
court, que sugeria entre o,ltrus �

pro)/idências, a possibilidade da I DRAGAGEM DO PORTO

ida da draga exi�tcnte '10 r.Õ!to DE ITAJAI

da Laguna para o de Itajaí. AJ.l·e- O deputado Henrique RallH'�

nas foi rejeitado pelo ]1lellario da Luz falou sôbre as i>ro\·irlc.'n
um pequeno ,!estaque do rderido cias que acabam ele ser tOll1�.ja.;

requerimento, sendo incluUo um pelo Govêrno e outras ilutorida

aditivo de autoria do .deputa:!" des federais, no sentido.) da l!iH�

Caruso Mac. Donald', No res- diata dragag�m do pôrto .:c Ita
tante a proposição do deputado jaí, sendo sido aberto crédito eg

pessedista .não sofreu ,�it�ra(:ão, pedal para a.. cobertura do; r,:,a-

obtendo aprovação imediata, balhós que fazem necessádo�,

o mais antigo diáriO'
Santa.

.

Catarina •
..)

ÕÔsca�Péi
A iinprensa governista,

escrita e falada, anuncian
do.· o .resultado das eleições

.

municipais de domingo. úl.
timo., tachou de VITÓRIA
UDENISTA o de ItupOl:an
ga.
Na verdade, dos 7 verea

do.res daquele município,
�s co.rrentes o.posicionistas
ao. go.vêrno. do. Estado. e aos

81'S. Jorge Lacerda e Irineu
Bo.rnhausen, eleg'eram na

da menos de 5, sendo 2 da
ala Nelso.n Brasil - 996,
vo.tos - dois pessedistas
- 903 votos - e ). traba
lhista - 621 votos.

O situacionismo, apoiado
pelos srs. Jorge' Lacerda,
Irineu Bo.rnhaust!n e Vol
rrei Oliveira, elegeu 2 ve

reado.res, com 847 vo.to.s.
Os vo.tos d� o.posição, ali

so.mados representam 2.520
" contra 621 dos

SituaCiO�iS-l'i�
I, tas.

:. Recordam-se os leito.res
.. que, recentemente, o sema
� ríario.zinho ,bo.rn,hauseano,

traduzindo. o pensamento.
do ,chefe da U.D.N., não só

�co.ndeno.u co.mo. agrediu ViO.
lentamente o sr. Nelson

prasil, ádeantando IJue 11

chapa' da sua' ala não re

presentava a U.D.N.
O sr. Nelso.n Brasil, !eu

gimlo contra os 8.rs. La"er
da, Bo.rnhausen e �"i)lllt'y,
tacho.u a chapa dos qlllJ n

apoiavam em Itu'j)oranr;a
- e fo.ram fragorosamente
�errotado.s ,.- de chUIlU
"PRO" BolsQV
._Milhar.es de\.cart.ões fo
ram distribuídos nl!ljuele
município. com Q seguinte
co.nselho.: "Não. vote "PRO" l
BOLSO".

'-,

-,

" IAs vitóriás o.po.sicioni"ü.s
de Taió, Urubici, Vidal !�a

mo.s e. ltupo.rang'a, em (>lei
tos isolados, com verdad,'i- \�
ras co.ncentracões ,13 ma- �
q"inaria o.ficial, '�ausar:lI11 �verdadeiro alarme nos

o IMPOSSIVEL ACONTECE, .

-�---'---'-'

o NOSSO

meio.s situacio.nistas.

Nos demais municípios

��.
exceto. Lauro. Muller, as

vo.tações da o.posil,:io ou Fe

mantiveram ou cre�I'eram,"
demonstrando. pujan�a elei

..

�
to.ral. .

.

Mais úma vez o povo re- �co.menda ao gOH'tnO, (h'�- I

� sarte, QUe .,rellp�itc .

a O!IO' ,,�
< sição. �
o;/""wI'-"iIIW� ...�.'"c'_""-""_--"�-_'.;J :;,1

'l.

Constituição do Estado de
Santa Catarina, pará trans
formar-se em municipio au

tonomo. Esse o caso de Três
Barras e de Mãjor Vieira.
Resta ainda à UDN tentar

prejudicar Canoinhas, man

dando seus Deputados vota
rem a favor do desmembra
mento do nosso território,
para entregá-lo em. grande
parte ao pretendido muni

cipio -de Valões,., Se is-so

para ao menos mostrarmos
para ao menos mostramos
ao ·povo quais são os ver:
dadeiros amigos de Canoí
nhas! Se nós que Queremos
Canoinhas 'sempre mais

pujante se aque,les que
pretendem diminuí-la !

,

A Câmara Municipal de
.Canoinhas, cuja maioria de
vereadores pertence ao PSD
e ao PTB; não apoiará quai
quer tentativa .de amputa
ção do sólo municipa,l, a

não ser dentro da Lei do
bom senso, como foi o caso

de Papand!lva.
Mais uma batalha perdida

pela UDN local. Está finda
a ,agitação pró crjação de
novos municipios mIrins' em
prejuizo de Canoinhas .

(Do BARRIGA-VERDE)
.....................

IGUAL TRABALHO,.
IGUAL SALÁRIO

FlorianópO'lis, Sábado, 18 de Maio· de 1957

"SERÁ A TERCEIRA GUERRA rr
DAMASCO, 17 CU.P.) - O primeiro.minisÚo Sa

bri A�sali, adv·e·l'tiu, que Israel "acenderia as ch�mas
de':uma gUerra no Oriente Proximo" se t�ntasse des
pachar dgum nav·io experimental através do canal do
Suez, "Acredito ""'- declarou Assali aos .jornalistas _

que nem Israel, n'em Os aliados estejam prepa-rado'S
,para sofrer as cO,nsequências de uma guerra, nem'ago
ra, nem em futuro remoto", Mais tarde, o chefe do De
partamento de Informações, Saleh Akeel, declarou aos
jornalistas Q:ue se Isracl mandasse algum navio de prü
vas, através do canal do Suez, precipitaria uma 3,a
guerra. "Nós o percebemos e estamos decididos a lu_
tar" - aêres'centou; Ontem, a Inglaternt e o,s Es�ados
Unidos manifestaram. que. o governo de Israel tinha
todo o direito de utilizqr-,se da passa,gem do canal.

Meio de baixar o
custo de vida

ANIVERSÁRIO

por equipe,
cimentos e

que gozam
. p'ara ta:ntol já divu1garam
pela impi-ensa a tabela em

kstudos na Coligação das

Associações Pró-Classifica·'
ção e que brevemente será
submetida á Assembléia Ge-

muitos locais e produzidas
pelas últimas chuvas.

os mesmos ven

vantagens d�
os militares e

rios vg nl0tivo transcurso 411.0
aniversário esse Jol'nal - �"L](Ll
ções. Baldicero Filomeno - l'1'�
sidente,

Numa grande extensão
-da Avenida Mauro Ràmos
bem como num longo trecho
da Averiida H. Ltiz, tam:bem
ha fóco'S em aguas paradas
e, que até agora não mere

ceram a atenção das auto
ridades a quem compete ze

lar 'pe:la saúde pública.

Do Ú. dr. Osmar Cunh1l, l're·,
feito da Capital:
Florianópolis
Apresento minhlls ma;,; :linee

ras felicitaçõ.es mo!:Í''-')' alliYill',á
rio conlbativo e val\)ro�o J( ;rn:J.I
Osmar Cunha Prefeito i\'Illllicipal.

ral dos Servidores, dia 24

-do corrente.

Naturalmente, que a esta
hora, já estarão os aprovei
tadores e gananciosos insa
ciaveis,esfregando as mãos -

.

de conte, na esperança de

que á classe dos scrvidor�s
consiga o que deseja.
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