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estava enfureci4a por ter sido absolvido um sar-

,
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. ":. 'I .gento Norte Americano quê ma-tara um trabalha- o

Este 'O tsquema POlifiCO Dése;àdo Pelo Presidenfe ó.i. Rep:,·Ubli�a li ·�r;�E:�����k:,:::!!i;:!!fE·I".'. '..'
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. t' achava sob 9 chuveIro•.�iz o �argento que o Chmes

·-�«'E,NT;ENTE CORDIALE) Ja FUDClona- No 'Seoàdo._.'"" !I� .�����:ee:r::1=:I::ó:'1:�ti,::k!"a�!ié::f!�:'!: ,..,�RIO 24 (V.A.) - A posi-, sa signifícar "não corres-' bionte �e paz p-ara dedícar- bem como as . paláv�a� d�s t pára �Prirn.eiro relator'O si.'
w americ�,?-a.absolveu e'já tend�.ele se�ido �a; aélêa

cão d� governo em face dos pondancía" com as idéias ;;�. p_or In�eIrO as tarefas 'ado ; qUe fa!am em. pacirícação , AI�,n'Çast:ro Guimarães e pa_,., para Fihpmas. coI!" sua famlha.. HOJe a V1UV� do o

iütimos acon'te�imentos 'as- ! pregadas pelo.sr, Bias Fortes, nünístratívas. Precoms.a. um II mas nao a desejara,
'

po'rque,� ra seg_undo relator õ nosso," morto aparece� dl�te da emb:'.lxada proclamado ,sim foi resumida hoje p.e1os I! a �enos que o governado: de desarmamento �e .esl?lrIto ,somente podam . �lver' num; colega de ,partido G�SPar Ve- ,I o a:g�eve da fome. RapI�amen�e aJuntou-se uma mul-,
,..

vice·lideres Leoberto Leal MInas nouvesss preconiza- �m torno .dos principais

pro.,.
al_?biente de. agltaçao. De que, Ioso., A nossa preocupaçêó I"

. tldao c.alcuJada e!D. �JDCO mlil pessoa�' que .começou ,WCid Carvalho-e J.o-sé JofillY: ' do till partilha,- o que não Jetos de mteJesse ��cI_onal; n!L0 tem?s outras preocuP<:t:-J ao consti�,uir ,tal comis&ãQ.,.. apre�eJ�ndo o e<ij!lclo e �ca�ou por. JDvadl-lo,. �e� ,

10) Não há n-enhuma dlscre- aconteceu. entende .q!:1e a, OPOSIÇ�O de.ve ç,?es,s,e.nao ali tarefa:s ad;líU-'" ,r,eprassnta o,
rdem construti-',w troçand9 'tudo. Tre� c�mJDhoes 'chelO,s de POhCI�lS o

p'�mcia entre as idéias do' REPERCUSSÃO NO, ,set. oposiçao e que deve flS', nlstr�tl'�as ou )eglslatLvas. va e nao politica e daí 'ao chineses ·chegaram �o local mas:')os .guardas l!ao Iprestdente Juscelino e do go , MONROE, calízar rtgorosamentã os ato,s "
eonstítuí prova o que acaba; :,PSD ter' .cabido apenas o

,w
inte.rvieram.-:Tudo fOI destroçado de,'�Ols a bandeiravernador Bias Fortes. Am. 'RIO, 24 (V.A.) - Tambem do governo. Por outro lado-o de ocorrer no Senado com a: -pesto tle segundo relator. Os I,

�

norte americana arrancada. Com dIfIculdade e bas- o

bos sempre aludiram a um sôbre e mesmo assunto falou presidente da Rep�blica en- constítuíção duma cçmíssãc' ,:n���s que integram tal co+I: tante maltratados 08 func'ioná..:ios da, emba!xada ,ambiente de paz necessário aos jomai� o senador Filinto Cara com serenídade os I especial para estudar o co, rmssao representam va.lores o . conseguiram. fugIr.
às tarefas administrativas. Muller. DIsse o bder do go- atuaís a�0I;t�ecimeI?-tos. Con- digo de tarlfas,:P�ra. ,pre.si'l çle tedos os;partidos e estão ,_ TAIPJll, 24 (U.P.) - O govêrno .decre�u ,a lei

,..,wAmboS sempre previram Vemo no Palacio Monroe: "A fIa na opmlaO pubhea e. com� l dente desse ol'�au fOI ,e��Ito à :altura:'� da missão que,lhes �
marcial-em tó�os:os.bairros cnde'exls�em estabele-. '

uma u'entente" elevada em palayra do president_e da ��- p!eende que ,ela sabe Julgar! o. sena�or Jurl!-CI Magalhaes ,tQI ,confIada. No momento

',- cimentos e l'eSIdenCla:8 de n()rte amerIcanos.
c E.n. o

torno dos principais proje- pUblICa no to?ant�, a p.aClfl. .

os a�s 'que o g?v€;�no vem
,
p�ra vIce-preSIdente".um rt· ,es-tc(u'.' 'estupàndo a llipotese ,. quanto IssO no' parlamento 'Q ministro dQ :exterIor

"

tos em curso no Congresso cnçao, tem SIdo Illvanavel_� J)�1l-tICa:ndo n? s�ntldo dum
i pres�'nt!l.nte ,do Par.tIdo �e-

.

d� c�a'r no Senado uma c�... o' George V�hs aÍluncia,va ter �edido oficialmente que .

Nacional. 2.°) Nenhum dcpu- mente es.ta: dese'ia um �m- chma, de' apazIguamento" pubhcano, sr. JulIo LeIte,; 'mIS!)aO, especial para exa�l-I', o 'SargentQ no_rte ameI:icano Reyn?��s fosse su?�e- o

tacto do PSD condenou o de'
ANO XLV _ O MAIS A�TIGO DIÁRIO 'DE S�NTA: CATARINA .....;.. N�o 1'3 O 6 3

nar a: 'Proposta or'çamenta- tido a novo julgamento. A absolvlÇa.O desse ml]ltar tsarmaménto- dos espiritos 'e i!\"
.

ria1.que s� eIfcontta'na Cama··1 C 'qüe mwtou um tra.bà'íhador Chines deu' lugar aos
�

a pacificação; 3.°) <D. mesm.o Ira -, COÍlchiiu o sr. Filinto'l,. atos de violências de hoje. .. " ()

direito que os uelemstas ti' ,Muller..
-
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: IIE' EN�I�ll lT�M'IC'I' co�f:c����?�o '�fir����s��

o fato de' alguns pessedistas, "

;' f '... .

.
'. 'e�tatiltooda A,genc.ia In�erI?-a-

aeguindo o exemplo dos. ude.' . .

; ? "ClonaI de" - EnergIa Atomlca

;;ista,s, t�rem feito �eservas DIRETpR: RUBESt5 iJE :\. IUJ\'IOS, - GE R��T.E,: - D'OMINGOS F. DE AQlJIl'.H
_ NECESSARIA UMA PROVmítNCIA DO !�ir:���f���!' :��çraç� �e ��,.

a Ull1à eventual partl!�a, de I --o-.-. ..
'.
., .' ..

.

,
' CONGRESSO'

.

'

APO'uiÇ�'n,;jVe,mnamtenota"upo,. '�Ecd"õn�j�âravBSim.é�R;OPiS'Proj';çEiJo �{f�i&���� I !�ª��;���� .Os�a�t:�I·slf;a:it�o\r�l:o;�e�m��t:ofrin:'O���df,:e�s{sle-
. ião àquele organIsmo, o pro- la;mentavel, pOIS estarao per:

,� . " , fessor Costa Ribeiro presi' dIdos todos os. esforços ate estatuto. A" adesão' de uma

SALVADOR 24 (V.A.) ""_1

N
·

I O>' T
· ,menta de preçQs mínJmos dente iqtcrino da Comissão I �gora e�pregados. n�.plano nação àquela, agencia não

"E' realmenl1e' imp,ressio- ,

"

compensador� e outras me-
Nacional de Energia Nuclear, . ,mter.nac!Onal p�ra sltuar.'O implica. em nenhum compi'o-

nante a expan'são da cultu- BC10na e r J�o ��dÓ:hit;���l�tse�!\1-��a��_�, declarou o seguinte: I Bra;sll,
na poslçao de naçao misso político e constitui

.

ra tTiticola nOs últimos 10. ..--. maIS avançada J cl'l.America· unica.men�e ,uma posslbi'li·

�ro���.l�� â:5i33�2ggYO�lcl:=
-

f,
. ��a:1�ti��;::s��t���i!��: pr��iJ�:�,�ê� ��t���i�� �:;:::i�a�o c<tmpo da energia '�iç��,d�a�e�:�:�i3!d�s�: !�� .

das. Em 1950. já era de..' ')aliam 241 milhões. de cru-;
ta pa-ra a reunião da t con-I ' .

. sistehcia técnica., dos T€Cur·

532.300, uni pouco mais- do próprio local de pro-duçio. lugar, o' aumento subst::tn-
zeiros em 1945� e valetn nes- ferênc}a. Gera! da Agencia· O conhecido fisico ressai· sos materiais e, financeiros

dO,bro no período de um Daí á difença entre safra daI dos recursos financei"':
ta última safra mais de,se- Inter.nacional de Energia· tou que o Brasil Já está com com�os quais a Agencia In·

quinquênio. E· em 1955, ti- �fã;:l'?u· total e safra comer ros necessários ao trabalho
te' bilh.Ões. E!, como ;disse- Atômica, em Viena, não. ti- o seu reator de pesquisas eiJl . ternacional ,êe propõe fi ex

vemos outra duplicação em 'de fomento ou de expansão
mos, coisâ espetacular". ver sido ratificada pelo Cdn- adiantada,. fase de conslru· pandih os programas de

. igllal prazo, �isto é .1.100:900 FATORES DO'DESENVOL� da lavourfl, nas z,-onas tec'ili·
ARMAZENS E ,SiLÓS, 'gresso Nacional a adesão do ção, esperandQ-se que este- energia atômica pal'a, fins

-toneladas" afirmou o enge- V1MENTO 'camerite 'indicada:s; listo é
.

I d �b
.

h' "Brasil à r.eferida agencia, ja funcinando �o proximo pac�ficos .em todas a�, ,,:.giões'

nheiro ágFonômo 'Francisco "Em primeifo� lugar, a de àcôrdo' cQm as 'ob'serva- '; !Lte,rrogl} o· so r.e. se ,a não poderemos participar da mês de setembro.· d d
" Chlwes M.esqui�ta, qÚe in- criaç�o �xJ).er_imenta'l e.1ar- _ ções e a -práti,ca ,cultura! difICuldad:es a ;�nfren�arl conferencia: nem tampouco:

o mup' o.

't����vup�det&nie� P d�nbuI�o devu�d� nM� mumu WH� O� pam man�r on�dMM,_��=�� ��_��_� � --�� _

��i�:.l'�içú de �xpans�"?,� �� ,��,�.çlr�l;��::�9:'�:i�s� ,�:::áJif�{��t������: ��,I\��:���:�h?f���: -,; :� '".
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"Tais ·11ÉlmerQs '�-' e�:e- i;!etl.a�es"\f>l;.a!l{t'ell1ltS," de
,

att',' proc.es�,-6S.'.�,ó,de"r"no,·,s,:' '�Qb,',1',3;- : q.Ul�a .�u,,e _,nao,',.e"ra. P,o�slV.er: ,', ,','
"
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receu ó sr-. Fí'anséico Cháves ta reslsfencul'.as .pr�lfa�_e..-dq: 'tI1ÀP" ... d�,,;r�lQ<to-iín�g,j1lll��'�_ �ns�w�m�a�-I-I}p'I!:-r�.ra o" ',;r,-: • ,,,.

"
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Mesquista - referem·se às enças, de elevado"ren�lmen.; da lav"oul"â �eS;d�,�o..i��reR�rQ ,�e,�pnd'?. mi3l�a,,'!,'��o.._d, h�9",d9 ,'t'�.�:

J.';'�»·)::;,�-·�C: ',:., �',
'

, 'f-R,'" ,- �,'''I ",
'

safras bmtas ou totais e to ou produ,Ção ,.por liecta.r�, do-terreno ';ate a cO'lhelt�. �t1adre, ,dos m�lQ�, $ ,dilt '. ,.;;;:
- _I,''''__'

,
..�;,

'I �. . : I' I Jl .;

não às safras que �chegam dotadas de qualJda�es agn- Os ·tratores,
.

e as colh�deI- alrmaZ€lnag,em, 'C? ,ação �- '"

•. �" . ',.
'i .

"

.• ,'''r<.i "!'" " .�_� ....._....

aos moinhos. Como se sabe> colas recomendavels e bem 1'a.s . iffieca:mca1l permItem e transporte do produto. '
'

"
"

�, .

'", ,', A' ."
_

..

umá parte da produção de' aceitas nã industra.Iizaçã;o trabálhar eC0nômicamellte Nem era pos's'Ív,el, tampouco
'

,

,

..
'

.

:.:- -',' '�, '

trigo 'é anualmente empl'e· do gl�ã,O e da far�nha. Nesta as grandes, áreas '. que)â ad.mitir a p�r�da. q1:le se iro-
'l

� . Ao rlosso diretor foi enviàdo o seguinte telegrarlià. �
,

gada comO' semente, na fun- parte, oferecemos ao mundo o.�upamos cpm o trl,go, pl'�f!- punha, provlden�las de vul:,

�
,

• ,.'
'

,
'

'. ,.. I
dacão da safra seguinte, e econômico um h'-abálho que clpall!l�nte g�aç·a�.·as fac�l�- to, ate agora �ac;> desenc�-

'

, JOlJ).Vllle, 4555 -'24 - Deprando·com nota sob título
.

�-
outra parte' r'collsumida no honra o pais. Em segundo dades �recldas aos trItl- deadas no dommlO .da pra- ;,

','
'",' ,,, ' • '"'
',' '

"

�
�' ,

.

','�
'.

cult?res pelo, Mjni�tério da tica, não fossem �40t�das. ,B�seape ,edlçao 22 corrente, onde,entre outros faz refe- .�

�J�' ��Y�rt�,Bt�'tA
.

I VPI�tATI�1 �A�i:�����;:�::Xa�l,g!. ��ir;l!��J��fiíih�I��� '. J�!�:� :s:�n:�mq:�lvq::�o ::::;:s�:�O�ei:l:gi;:�:Çqã:�rq: Inh a OOU.!.iB uU [R �DU B�R matel�Ial a preço de ,custo fra, se nao.fos;;e atacado o ',' , . .

-
'

...

o- problema da en.ergia situacionismo - deputado I e sob o sistema de' paitame'!1 .:p,robl�ml!- dOIS,ar:t:na�ens-: e
f Partido quer particular que se relacione clom eleição nova �

lét
. . P I Bornhausen - com· tos p!ll'celados lo :amp.lo fI·. SIlos llld;tsp�ns�vels a guar- '." .' . ,.. .,

"

.

•

. �e . I'l�a no p.°drted�ataIl·lI1�n. p:�egeu à tribuna _ faz inall;Cl!aní�nte .d;os. p.'r6dluto- d'a.e conservaçao de safra's duetorla Empresul emudo menos de agraxo a pessoa lmpo- \se cal ece am a p, so uçao. "

h
. : res por mtermedIO do Ban- maIOres" �, '7 .,

�!çõ�:i�ê�if:tJ�tf�it��c.Id; �:�t6 a�:r;��sarp���s ed� i ���s2.�:,,�...:���bel�:!:__. __.___ . _

j luta,Plácido OUmpio, meu particular .amigo. Atenciosa- �
plenário'da Ass�mbléia Le·

�it!:!ação
a�htIvl!- por q,ue'

VISITARA' SANTA' (ATARINA O ' mente, Hans Lange. '

7' �
gislativa do Estàdo por ele- passam os J,OI;nVIldensefs! com '. . ....... _ ••.,., •••

'

...

,

• _ •• __ ;, _ .... �;.____. ••
�,
••••, ......

_,
.;.�••• _'.: ••••••• __..-' ••• _ • _ �

mentos pertencentes a vá- os proprietarlOs as� l;rmas. --,�•• :.••• __ • n._:-_.�__ .. _._._":_._. ��.u_. __

._.:_,.,_-:�.
__��

.--.�_.'

��� ;;;����a���nel�OI�����, ��j��a�o�:�fo�;a di�i��f�� EMBAIX'A,DOR' DA ,ALEMANHA Ex,-,gtda a Presenç'!l"do 'Bras'I'1 eJa Vle:o'aO propno representante do, �Cont. na ult. pag.! '

.

.' � U III
. O Ministro de Estado daR 1 '..' .

. ,',

�. ,X' '�i 'M r L � � E '1 � y, E I T �Jt:. � � II � �:�tg��e M:�!��O��,!�es�o:�
.

rtI�àl�:���: A:r()Và:�= da�\���la/o:��li���a� ·1" ��3�S!���: ie��:��-ocu-
, viou comunilcação ao Gover·, mente em Viena, ,em 1.0 'Brasil'perderá a posição '

nador Jorge Lacerdá' de que ,de outubro próximo a ;:_- ., .
•
'.

��. Quando, depois de severo exame e cUÍ- fez ao govêrno, pela im.prensa, e� edito- �r�W����·dob:rik���a�:: �����r!���r���f:àal c::e VIRAO' AO > BRASIL
.'

da.dos!_),planeja,�ento, confiados a técni-. dais s.eguidos e serenos, e pela tribuna tende visita,r oficialmente a Energia' Atômica· ,

I
' .

b' d B
d t d H 'I' M d S legislativa, ém seguro e irretorquivel dis-' CapI·tal c' ",,"arl·.ne'nse, no pró- A Oomissão.;Preparatô-

..

LISBOA 24. (U P) _ O! e�.arcara. no cruza or ra-
Cos o por e e e 10 ace O oares, o -

-" ..' ._ .

,
slleno Barr-oso. •

'

g'o'vêrno AderbaI R. da Silva decidiu rea. curso d(r entao· deputado, Wa1demar ximo mêr; àe junho:
.

"

ria para a instalação da mInIstro das relaçoes exte-
",()�()""(J,'_'() ()""

'" lizal' a ,rêde Ç,aplvai'j - Florianópolis, a Grubba. , O telegrama do Minl§tro nova organização' tem ! dores de Portugal dr: Pàulo N-' H' loposição da época, chefiada pelo sr, Iri.· O insucesso ,total da rede' aí está, CO- Macedo Soares aO Governa: "fü.nciona.do em Nova' Cu�ha e suá �sposa embar- .ao ouve ance
ncu Bornhausen, procurou por tOdos Os RAM POPUl.O.

.'
.

"

. dor do Estado está, údigido 'Y.prk, sob' a preSidência' I ICarao terça feIra no' transa· !
.. .

'

meios e modos impe�ir a cons��-ação "do' &, da mesm� tribuna de que se valeu . nos' �eguiiltes têrmos:. do repr.esentante do Bri- I tlantioo Vera Cruz com des- '. nIO, 24 (U.P.), r-.Mals uma

monstruoso erro administrativo". "
'o deputado ,jaraguaense, valeu-se o in- ,"Tenbo' honra de levar aO sil, ministro Carlos Ai'- ,tino a Bahia. Ali se incor-po. vez não houve lance minimo

A termoener,gia _;, gritavam OS da U. suspeitissimo dep. Paulo Konder Bor-· conhecimento de V. excia., fredo Bernardes. . '·ra.rão à comit.iva do presi- para arrematação' do barco

D. N. por Santa Catarina inteira _ era nhausen para afi:rmar a nece�sidRdeH da- 'que I) g'1;'nhor. We.rlier Dan A Conv,énção que ins- 1 dente Craveiro Lopes para pesca Marroquino "El Mou,
I

-

de d' t' I'
.' solução do ri� Julio! ,1t\Vort,

.

Iúnbai?Cador da Ale- tituiu a Organização' In· . I sua visita ofieiai ao Brasil. O jasid" apreendido quando fa·
" rr ;g��c���mna�:��"::::�c::en'a��e':a:a� O, ae-erto do govêrno Aderbal R. da -nnnh�, pretende visitar ofi· temacional se acha 'Pre- I ,próprio chef.e·do estado LusQ -zia c��tra:ba·J;1.do de.�iskY ?

de'café, pará que torpedeassem a obra
. Silv�. e' o' erro do govêrno Irineu Bornhau ciálmente essa Capital' entre sentemente ná CâmÇlra parte a 5 dê junho. nu� Bp.,. I terç�Iro. e ult�mo lella� �era

projetada, e para que demonstrassem à.· sen, nem porque demonstrados solarmen- 24 e 29 de junho próximo .. O dos Deputados, onde, se per 'Constelation d&s lInhas rea�l!llado em Junho proxlmo

opinião publica ser a hidl'oeriergia a úni- te; e até confessados de fO�.IDa solene,Ae- Embaixador Dankwort ma.ni
'

• impõe tôda urgência 'P!l- aéréas portUguesas com des-" d�v:endo � ba�co nessa oca.

ça solução possivel e i'ecomendada no Vem servir ap�nas de motivos ao conten- 'featou desejo de apresentar ra sUa aprova-ção, o mes:" tino à capital baiana dnde $laO, se,r vendIdo pelO me-

taml'lltc, da atual oposição. cum,p�imentos a v· e�cia. As m,á 'devendo .acontecer lhor lance.
-

caso.
.

t Acima djs�o' está em jogo �Il 8tH·te de sim sc-ndo muito agradeceria no Senado --Federal. ,
-
'. / .

tiv:��c�<Sst:�:,\:;� l�!:;�n::n;:l;er:� Joinville, cujo parque indus��al tem peso a v. excia. recebê:l,? e conce' "A conclusão do proces' 7 ,o (ongresso Nac·lonal ,de Jornal·15las
cam a extensão e a profundidade dessa. decisivo na balança eco�omlCa de Santa der·lhe as facIhdades. de. sp legislativo, e s,ua .pro- �., . ,; ,

. .'
�

,

.

.

CoincidindO'com o movimento poHtico da Catarma.
_ " _

. prlj,xe, bem como COI?umcar . mul�açao ate ,p�InCIpios RIO 24 (V A) _:_ De 7 a clonando e é seu propósito
•

tal d
-

d t r A Soluça0 certa ao governo Aderbal R. me a data qUe v. ·ex'CIa. hO\l- dé Junho proxlmo per- ,

.

' .

d' t .

d
'

d I d d t do
:�:����'i:s e3 a.u��a�ta�� ��a1i':tro�en:r: da Silva fo! aban�onada em função do vE}!" p-or bem .d� marcar p.a�a mith;ao ao Br8:sp ser in- 1� de'setem�ro Ela � aI;t0 se- �J�r:�ilo�o: er:a;bO:lho� °re_
gia ganharal}1 forças de slogans eDJ, todós erro d'O governo Irmeu, Bornhausen. ,Esse ,lt .referida ·vlsIta. Cc-rdlals

I
dicado para' ocuPar Caro. '�� rt;aU2;adQ n�s�a �aPl\ald� paratórios não só ihstala�do

'os c(}m.ícios da V.D.N., cujo ca.ndidato ao' erro não justifica �utros. O que -é hebes- saudações. José �:::rlos ,C\'ecí"' go de relêvo_ na alta di- i. ���l'essoE aClo�clavé comiSSÕes locais' de ,- propa-
h sário é dar a Joinville e ao Norte do Es- Macedo Soares, MIi.1lstro e,' reção da entidade, como Olna l� a�... �se co

d t dando n-govêrno, sr. Irineu Born �us�n, .�ra O
tâdo ()! que Joinville e o Norte do Estado· . E,.,tado das Relações i:xte. seja a Junti:t QOs G-over- marca!a °dInIC.IO dastCOl_ll�- , r;n d�.��:ãrf� upr,epa'ri�doacusador número um da so uçao Ja em \

'l'ecisam para que um colapso não os r't.res."
.

'n-ador..es.' moraçoes._ � cmque.n �marI<? f
s

b' t·' .

dolJras. .

fulminem O govêrno do sr. Jorg� J,acer· l
,' ,.................... da AS1l0Claçao Bras1leIratde teses o Je IVas e

d reunslll o

Menos de tres anos ,depois, o governa-
d t' 'g�'a só tem tido uma dinâmica: INOCULADOS CONTRA A:,'

A ('0" R D O Impl;ensa, deve_!1do. con ar; recursos capazes _e as eg�.
doe Irineu Bor-nhaus.en_, ao fazer a desas- a a e a I� o ia Tudo prom.ete e náda POl.lMIELITE ' com ,a participaçao de repre t rar a� representaçao dos. d�·

� , trosa disten�ão, da rede que --nem sequer -
a daNdemagef n�s artig()s de engross.

1 NOVA YORK, 24 (U.P') -
' sentantes de to�as 'as .uni�a-I versos Eistados e dos ternto-

IJl'otegcra e abandol!_ara por,coJDipleto, de- faz.
t
o p P 'I nos dlS'cursl'nhos bon� lOs sessenta e quatro passa- LONDRES, 24,JU.P.) - A des. da Federaçao. )\. COID1S', rios.

'
"

I d· f'
.

I qu a termo men o pessoa, ,

-

.

t d G
.

B t h' AI manha' .

d
"

tá fun • �,., [ " I
' '

c atava em iscurso o lCla, ,e -

1íhós' nas entrevistas constantes, nos rá- .' gei�os_ é trlpulan es. e uI_U- l:a .

re an a e a, e. " &ao organ�za, Ora Ja es '. ,,,.

.
,

.• ene��an::���� sp��:;;?!�n��::V�: .de dedo d,los: .

.: tud_o está reso�vido! Na p�ática> .aviao d� paÕ' ����:�!l� �n���g�: ��os�o�eu�a��� lu A TA L-H Ã O SUE Z

I T_.� R A SE.L O .'
em riste' as obras do rio Julio, projetadas na ,açao; tud� � eqUIpara. ao caSil da que c)leg�u �e�� I m Brasil ho' e Um acôl!do- no sentido RIO, 24 (V.�.) :-: Para aS' termInou provIdencla� .ao
pelo seú' antecessor. ,:'.

-

,

energia de JOlDvrlle! C4?m o prolon1�me-�_ froced���enido� �e 'que de� I de
J

congregarem seus esfor- sinalar, a colab.oraÇ8.0 do Bra-'t DepartameIlto 'dos CorreIOS r

A essa solução; aconselhada por de- to da angus.ti.a,'?-te crl�e que ;as l;�, ���e� inoculados contra a
I
ços para o -aperfeiçoamento srl na constituição da Força, e Telegrafos no .s�ntid6 de

..

morados e ri-gorosos, estudos, opôs, a da 'grande mUDlclPlO barrIga ver e, es ": � ,v r
.

rt m vista da' comum das suas' armas. O I Internacional de Emergen· preparar a expedlçao de um

sua linha Florianópolis - Jara,guá ---f' na atual govêrl1� assu_!lli�do re8p?�'iabth. ' po l?mle I e tre. assageiro, entendimento abrange ',in· ci� das Nações-Unidas' des· sêlo <lué será emiti�? pela

qual enterrou inutilmente varia,s dezena:s, dades de tal Importan�ml', qu: dlft�Il�e�l- i �o:t:r:etr��id� a�s- Estados "

clusive os,.projeteis teleguia- j ti'aeada na z{}na do Canal de I Casa da lIAoeda, utlhzapdo
de milhões de cruzeiros,: De nada vale'ram, te escapará ao v�re.dito con, ena 01'10 (O

·'U· 'd ,r subm:eter-se a dos�.: "I Suez, o minist�o., da Viação, m�tivo__

a. s�r selecio?ado. me-
à época, as advertências-'qv.e a �posiç!!> futuro. quando for Julgado.' L tr:�a����. a .'

, 'I, ' e:omandante LUCIO Meira, de-' dIante _concurso publICO.
���IP�g ..�m�ià�."ãRI!..�".�iill1iiiiliillili"""II"IIII"""II" .

Á

"
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: .'

Vende-se ou
-

'uga-se F 11
Uma casa em término' de, -construção sita à Rua

Duarte Schutel, tratar. à Rua Hoepcke, nO 6, a qual-
quer hora do dia, .

-

o

Em Rodeio importante concentração petebísta,
dia 26 do corrente'. Os. Diretórios do PTB do .Vale de A

Itajaí promoveram' uma reunião para debater: a) -

'a análise das atividades político-partidárias; b)

intensificação da assistência direta aos trabalhado-

res e agrícultores.
LI'DERES DO PTB UNIFICADOS PELA MESMA

V O'N T A'D E
.

Os petebista�- tem um encontro marcado, dia 26;
com o Dr. Acácio Garibaldi San Thirugo é Sr. Syrth
NicoUéli, dirigentes do PTB. Em RODEIO, os ardoro

sos pstebístas Sílvio Seoz e J. M. Venturi, presidente
e secretário da ,Executiva, preparam o temário e gran,

des surprêsas , aos convencionais.

'SAUL9 RAMOS' EM ATIVIDADES
.

Por interferência do Senador Saulo Ramos, o Sr.

souza 'Neves, Diretor da Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial do Banco do Brasí), transferiu, de Ma

nâus (Amazonas) para Florianópolis, o ,Inspetor "Elly
Mesquita. VelQzo. ,

VIDAL RAMOS QUER TELÉ'GRAFO
No ano findo, o- Deputado Braz Joaquim Alves

iniciou, na; Assembléia, um movimento para dotar Vi:

daI Ra�os de linhas -telegráficas. Foram transmiti

dos telegramas, pelá Assembléia, para o Presidente

JK, para o Sr. Ministrô da Viação e para o Sr. Dire-,

tOl' Ger�l dos Correios eTelégrafos. Braz Joaquim Al

ves não se esquece de nada -c Vidal Rámos, graças ao

traba:lho dêsse parlamentar, terá a s_l1a estação tele.:
gráfica.

-

JUSTA ASPIRA-ÇÃO DE BRUSQUE
Inaugura-�e,' dia. 26, em Brusque" li) Pôsto de A

'bastectmento do SAPS. Os brusquenses terão gêneros
de primeira necessidade, bons e baratos. A inaugu

ração contará com a presençã do Dr. Rinaldo �elso

Feldmann, d,e�gado çl.o SAPS, o Dep. Braz Joaquim
Alves, e o Dr. ,T�lmo V,ieira Ribeiro repr,esentará a

� Executiva, Estadual, no ato; já que o Dr. Acácio esta-

'- ; U -rá, em Rodeio, presidin�o a importante concentl'ação

.1 ' 11111. de dirtetórios.
. J�I0, 24 (V A) _: A Comis da; por infração do art. 304 ,P�LAMjNTA:R EM'VIAGEM
são d� Constituição e Justi- do CÓdigo P,enal, em face de Seguiu ohtem para -Laguna, CrLciuma 'e Urussan�
ça dà!Câmara dos Deputados sua atuação no caso :,ia "Cal' ga',o Dep·. João Colodel, em missão do PTB. Em Urus-voltou a ocupar'se, ontem, ta Brandi". Iniciada a dis-
do petliâo de licença da Pro cussãô da preliminar levan-

�

sania, o Dep. Colodel se' demorará para assistir ao

,curadorÍa·Geral da J .lstiça �ada pelo sr. Prado Kelly, no _ casamento do seu primo Arma;ndo Bettiol com a Se-
do'oDi�trito Federal, pm:a ins sentido de só se decidir o as
taUfar: processo-crime eOIl- suntó depois de haver tran·
tr� o' deputado Carlo� Lacer sitado' em julgado a senten-!

..

(lHE SÃO JOSE' IRMANDADE DE N. S. DO PARTO'
Fundada em 29 de Agosto de 1837

Florianópolis
FESTIVIDADE DE NOSSA. SENHORA DO PARTO
De ordem do irmão Provedor e aprovação da Auto

ridade Metropolitana, este; ano a festividade de sua ce

!este padroeira será da seguinte forma:
Domingo 26 do corrente às 8 horas, missa festiva

Ilaces Matr1mon,iais
A's 3 _ 9 3/4hs.

Jane POWELL _, Ed

mund PURDON - Debbie
REYNOLDS - Vic DA
MONE em:

TENTAIÇÃO DE ADAO

BRAGA _ BRITo terá lugar na própria igre-
Terá .iugar hoje às 16 ho- I j�, terá

.

como padrinhos,
ras na Catedral Metropolí- por parte do 'noivo, dr. João
tana o enlace matrimonial Demaría Cavallassí e sra.

do dout�rando de' Ciências' e Jaime Arruda Ramos e

Eeonômícas, sr, Francisco sra. e 'por parte' da noiva,
P. Braga, Contabilista da. Julio Alves Bezerra e' sra,

Usina Beneficiamento de e Nicolau Ferreira' de Ma-

Leite, filho de Carlos Gon- I
cedo é sra.

'

calves Braga e de Maria dos

Passos Braga, com a gentil Para o ato civil servirão

senhorinha Cléa da Concei- de padrinhos, por parte do

ção de Brito, -filha do sr.' noivo, dr. Helio Abreu e

Manoel João de Brito e de
I
sra, e dr. Roberto Lacerda

-Jordelína Conceição de Bri-
I
e sra. e 1>'01'\ parte da noiva,

to.
'i

, ',I Agostinho Ramos Alves e

A cerímonía Civl�,/ que sra. e Jamil' Abreu e sra.

Technicolor com sermão.

Censura até 5 anos. Às 19 horas dessj, mesmo dia, novena, com Ladainha

A's _' 8h�. ' "d: Nossa Senhora, benção do S. S. Sacramento e Coroa-

Gl '

FORD _ D thv çao de Nossa Senhora do Parto.
,enn oro y S I' ít

"

h
MAC -.

' o ICI � com �als 'VI�� empen o. a. presença de to-
GUIRE em. dos os Irmãos, Irmaes, e fies para assístirem a estes atos.

A 'Fú,RIA DOS JUSTOS Consistorio da Irmandade de Nossa Senhora do
Censura até 14 anos. Parto, 20 de Maio de 1957

O 10 Secretário
Ernani Aureliano da Silva

-::-

HÉLIO - L:eDA

, I

A', 41> _ 71> 91>h� 1.lmpO!t8otes TransformaçQfts e
.

,PITUCA
o ,Dovaç�8s em Tradicloual 'ir'mal

Adelaide CHIOZZO - - > Da �ap·t I
'

Francisco CARLOS - Ivan I
" V

' I I
CURI em: '

" I Após um terço de século de labor continuo e cons-

GAROTAS E SAMBÁ - i h:uti�IJ',.t�ndo, mesmo, a seu crédito várias inic�ativás I
,1 PlOneIr�stIcas em .be� d� pro�resso e desenvolvimento

Censura até 5 anos.
-

I, comercial de F'lor ianópolis, vai passar para uma. S. A. a

I frrma (individual) proprIetârfa dos Estabelecimentos A

I'
Modelar.

'

,

,

A transformação em S. A. visa uma melhor e mais

Il'·mp.l.a distribuiçã� de �ncargos � r�sponsabí.Ii?ades. Vi-
• A's - 84s. sa ainda dar um mteresse associatívo aos artigos e de-,'PITUCA dícados auxiliares da firma. Pretende, .outrossfm, um

Francisco CARLOS - Ivan crescente desenvolvimento dos 'negoclOS com a possível
CURI em: criação, breve, de um 3(1 Departamento Comercial, .no

GAROTAS E SAMBA prédi,o ,em .construção, ,da rua 'l'raj�n? ?o 29. Igualmen
te, sera cr íado um permanente eacrítõrêo de compras no

Rio de Janeiro para um mais pronto suprimento das no

vídades ali 'lançadas. Redundará assim um apuramento
maior no sistema de bem servir à 'Sua velha freguezia.

A melhor distribuição, de encargos e responsabilida
des dará possibi lídades ao' atual titular da firma para

A's 4 - Bhs.> iriicíar ainda êste ano, o projeto condomínio de 12 pavi-
1) _ ALVO HUMANO - mentos, a rua Tenente Silveira, esquina da rua 'I'rajano,

assim como. o lançamento das vendas do bem tr�çado e

moderno loteamento (já .aprovad., pela Prefeitura da Ca-'
pital e registrado, conforme decreto federal nO 58, no

cartór-io do Tabelião Machgdo situado na reta dé Bar,
reiros, a zona de futuro mais promissor da' Capital.

,No exclusivo objetivo de uma retribuição e de mil

entrelaçamento ainda mais íntimo .com a freguezia fica
rá, reservada á freguezia da firma uma .cóta <de' ações
i1�minativas. Essas ações, cuja- reserva' deve se'Í' feita
até p dia 3() de junho (o mais tardar) farão jús aos lu
("lloS proporcíonads apurados nos balanços anuais, assim

(;1mo darão direito a, vantagem ,permanente de um d�s-'
,(.�rito ex,tra de 5% em tôdas 'as eompras- dos acionistas.

.

_ -Acha-'se, de'sde já,' á d,isposição dos interessad:os, um
livro de subscriçã� de ações para' a respectiva reserva.

O pagamento poderá ser feito -em 6 mensa.Jid'ades. Na
previsão da procura exceÍdeor 'a limitada quantidade des
tinada à, colocação, será dada 'p'referência aos freguezes

Censura' 'até 18 anos.,' mais antigos da firma.
FINALMENTE como homenagem e agradecimento

à longa e ininterrupta préf'érência concederão os dois
estabelecimentos A Modelar, durante o ,mês de junho a

,ti.tuío de modestíssima retribuição, a vantagem ex.e�p
ClOnai e extra de 16 mêses de prazo aos fragueses do'
crediário e descontos especiais nas vendas à vista.

Realiza-se hoje o enlace· matrimonial do senhor Hé
lio Silva, alto funcionário do IAPETC- e pessoa muito
estimada e relacionada em nossos meios sociais, 'filho
de Celso Siíva e de dona Matilde Silva com a gentil se

nhorísa Lêda Gevaerd, filha de Raul Gevaerd e de dona
Edite Pereira Gevaerd,

'

O ato 'civil será efetuado na residência da noiva às
17 horas, servindo de testemunha por parte do noivo o

senhor Alexandre VitaÜ e senhora e da noiva senhor
li:lias Makoviesck e esposa.

O ato religioso será efetuado na matriz de S" José,
às 17,30 serão testemunhas Vo,r parte do noivo senhora
Matilde Silva e senhor Dalmiro Mafra e da noiva senhor

R�ul' Gevaerd e esposa.
Os convidados serão recepcionados na residência

dos p"is da noiva à rua Joaquim Vaz, 1573.

Censura até 14 anos.

__:..: :-

CARDOSO - JA,CINTHO
Realisa-se hoje o enlace matrimonial da Srta. NAN

CY THEREZINHA 'DA SILVA CARDOSO, filha do sr.

João Capístrano Cardoso e Acendina dá Silva Cardoso,
já falecida, com o sr. ATHOS JACINTHO, alto Juneio
nário da Prefeitura Munícipal' e filho do sr. Antonio

Joaquim Jacinto e D. Aurea Jàcinto.
»

O ato 'civll 'será realizado as 16,30 horas na, resí
dencia dos pais danoiva, á, rua 'I'Iradentes n. 56 e será
testemunhado por parte da noiva pelo sr, Raulíno José
dos Santos e Senhora Ada Cardoso Lessa ; Sr. Luiz da
Silveira e Ema. Sra. e por plÍrte do noivo, pelo sr. Tu
lio Gondin e Exma. Sra.' e sr. Adão Nogueira e Exma,

Com: Wayne MORRIS
Elena�VERDUGO.

2) _ ,JUSTIÇA '.SAN
GRENTA - Com: Charles,
STARRE'l'T.
3) - A-MULHER PAN-
I ,

TERA � 9° e 100 Eps.
Censura atê 10 anos.

felicIdades.

�ra.
"

,

O ato religiQso se'rá celebrado às 17 horas na Ca-,
pela do Divino Espirito Santo, com as seguintes teste
munhas por parte da noiva pelo sr. Helio Souza Silva e

Exma. Sra. e sr. João Ca]>istrano' C�rd'Üso e Exma.' Sra.
e por parte do noivo pelo sr. Arlindo Gondih e Exma.
:::;1'a. e sr. Sebastião Calixto eI Exma. Sra.

o.S de "O ESTADO", formulam votos de perenes

A's 5 - 8hs.
,

Massimo GIROTTI em:
,

A COROA DE FERRO

-::�.

ADEMAR'.._ NEZIR
Realiza-se hoje, na Igreja de São Luiz, na ,rua Frei

Caneca, nest!1 Capital, o en.lace matrimonial de ADEMAR
AURÉLIO DE OLIVEIRA, filho do sr. Alvaro Soares de

(l�iveira, do alto comércio localt e da sra.' Frederica
Scharf de Oliveira, com a Srta. NEZIR SCHROEDER,
filha do industrial Emílío Schroeder e sra. Jo'ana Luz
Schroeder.

A's � 8Y2hs.
A COROA DE FERRO

,
' ,

Censura até 18 imos.

flR. ,'pAUL.,O ,SILVA
O ato religioso, com ,efeitos civil e reHgioso, ,está

niarca.dõ para as 17 horas e servirão de 'par,aninfos por

parte do noivo:' o Sr. Alvaro Soares 'de Olivei,ra 'e sra.; ....

Aloísio, Soares de O,liveira e sra., o;c'tftvio Ferrari e sra.

e o Dr. Paulo Felipe' e sra. e :por 'parte da noiva: o sr.

Emilio Schroeder e sra.. o sr. Nelson Eduardo Schroeder
e a ·srta. Salomí María d'e Melo, o sr. Adolfo Boos e sra.

fo o sr;' Brasiliano Souza e sra.
'

, '-

.,-::-

'" VIA.JANTE
Ça condenatória de Ma:Ifussi

,

e Mestre Cordero, usaràm
Prec,isa-se de um via- da palavra o seu autor e os

.

'

srs. Aarão Steinbruch (r�laJante fara o Estado de
i tor),,.....-Carlos Lacerda e Ou-

Santa Catarina. Cartas com tros. Antes, porém, de sUb-l'd d
'

t' t t d "1
metida a votos essa prelimi1 a. e, re ra o, es a, o CIVl
nar, o sr. Paulo Germano a-

e casa� para onde, traba- presentou req�erimento, prol
lhou n� ultimas cinco anos po�do que fiaiS :ur�a vez se

-I" II·VerSar'"lOS'
I

para Df· Aloysio C. Olivei� I :�,I���; ::���ai�o��s���
�_,,<,_,',:,'-:ioo�, ,,' ., ra, Inspetor Chapéo Man- recebesse novo� esclarecI-
_""

..... 1 _ "; _ I mentos da Justiça. O reque-

ELlZABETH_ 'êARDOSO 'do Sr. Naldy' Silveira e de
guelra ;- Lux Hotel - F.lo- rimento do representante

, " l'riànópoÍis _ S. C. 'I pernambuCano foi unâni-,
Transwrre h(Ue, o 30 ani- sua espôsa Dalila Si,lve'Í- -' I' '. mente aprovado. I

. �::::riom::�:��ioEli::be��- ;�ZEM ANO�; HO�E: ná�i:r�:��;r:��v:, '�f��!:;'�
;-_

-"-Le-i����ion�-das'P-e-lo--('het'e '-,
Cal1doso, encanto do lar de - sr. ,Estelita Neves, al- do Eéltado, onde desempe-

j
� ;

ta funcionária, do D. C. T. I
nha. as elevadas funções deI,' do Govêrno ' Inesta Ca'pital I Técnico Especializado de li-

I
)-

W I' .. .. '. I RIO, 24 (V A) - O presi-
'

J:udiciário - Justiça, do Tra
- sra. a qUlrla Ramos, ,nOtIPla, � eleme?to dest�-; de.nte �a Re�ública saneio- balho _ o crédito esp,ecial

espqsa do sr. Manoel Ra- cndo na Imp,rensa da capI�- nou leis: abrmdo ao Poder, de Cr$ 215.752,50 para aten·

mos I tal pelas suas elevadas
j

; 'l der às des�esas com o paga'
,

' ,

I
'

I mento de dIferenças de ven-
- sta. Mari� Madalena qualidades profissionais. AÇÃO EN�RE AMIGOS ; cin;tentos, gratficações adicio

A graciosa aniv.ersariante; Paiva ,/
Hoje {lia de seu aniver-! A V I S O i �als . .por _tempo d.e. serviço,

" I ' gratlflCaçoes dos JUlZes, su-
será hoje alvo de expres- - sr. Olavo Sclimidt sário natalício, -n1)litas se-

I
Conforme foi divulgado, pleptes e vogais do Tribunal,

sivas demonstrações de es- - 'sr. José de Carvalho rão' as homenagens de qllf>' pela imprensa desta Capi-' do Trabalho ,�a 4.� Regiã?:
- ,I' ,.

e concedendo iflseçao de dI- '

tima e apreço, às quais nos Ramos sera alvo por parte de seus tal, o ,radIO, ,marca SEMP, reitos, impôsto e taxas adua
a'ssoeiamos prazerosamen- ,I _ sr. Bertoldo Ô. Coelho amigos, co'légas_,e admira� t

d� 5 válv!llas, ondas cur,..: neiras para merca�orias do.a
'

. '

. _ I'" f -
�:'

-,

'. i das pela,. "War Rehef ServI-
te.

,

"

- menmo Joao Carlos, dores, a's quaIS, prazeros�- tas e longas, que deverIa, Ce" ,dos, EstadosUnidos da,
RITA DE CASSIA

I
filho do sr. José Oliveira mente, os de O ESTADO

r
eorrer pela Loteria do Es- América à Conferência Na-

,

. .' .' -,
.

'

I cional dos Bispos do Brasil
Festeja hoje, mais um

I
de FreItas se aSSOCIam, apresentando, tado, no lha 4-12-56, cor-

,
e pela "Churcl;l \Vorld' Ser·

anínho, a ini{;eressante, me-j' - sr. João Minelli, Sar- cumprimentos com votos de rerá pela mesma Loteria,' vice" também daquele país,
.

'R"t '-d ,.

C'
.

f'lh t'" d' 140 B C f l' ;d d
.

, d'-:'8 57 I à Confederação Evangélica
nma ,I a e a:ssla, I a g'en o mUSICO' o' '.'. e Icr a 'eE'. .,:';' I'no ' I&."<i -5- . -, do BrasiL'

'

Após o' casamento;' os 'convidados serão r-ecepciona
dos p,e'los pais da noiva em sua residência 'à rua Frei"
C9-neca.

' '

l!:ste jornal formula aos d'istintos, noivos, os votós
de perenes felicidades. '"

nosso 'dist}nto amigo sr.

Oscar Cardoso ,Filho alto

comerciante 'nestjl praça E.'

de 'sua exma. espôsa d. WH�
"

ma de Lourdes Cardoso.

O governador que, em Santa Catarina instituiu o

"Dia do Colono" e que deu aos colonos �s maiores e

mais 'Objetivas garantias, agoi·a' é acusado. pouco mais
ou menos de alímsntarcsé de filhinhos- de-colonos, ao

fôrno, fritinhos cm batata palha ou em, rísoto.
Que feroz antropófago, êsse tal de Nerêu Ramos!!!

xXxXx

O Zagalinho do Palácio está demonstrando a iden
tidade perfeita com o do Eça, no "Conde de Abranhos".

xXxXx

Quem protestou contra a demagogia laeerdana .

.)da última vêz, não fomos nós: foram 'Os deputados '

udenistas drs, Paulo .Konder Bornhausen e Tupi Bar'
,
reto! Entendam·se por lá!

PETEBISTAS EM AÇÃO

nhorita Ruth Maynart P,ereira, ligados a tradicionais
faroilias dêste Estado.

-

JU'LIO PAULINO NA DEFESA DOS FUNCIONA'

RIOS

()' Vereador Júlio PaJllino da Silva 'debateu, na
.....

'

Câmara de �rianópolia, a nC'cessidade de restaurár
oS vencimentos dos servidores, municipais. As�ume,
assim, o líder da bancada do PTB, a defesa do pes"
soai da"Prefeitura, cujos v,encimentos não mais cor

respondem às sua,s necessidadés.
OS SENADORES PETEBISTAS MOVIMENTAM·SE

'Mais um,a reunião da Comissão de Repre}entacão
do PTB Catarinense, no Rio. PresentES os Senado-res
Carlos Gomes de Oliveira, Saulo Ramos e Rodrigo Lo

bo, 'Dr, Rafael Cruz Lima, ,conceituado e prestigiado
Presidente da Companhia Nacional de Seguro Agrí
cola, Dt. Victor Tietrmann, Delegado do IAPI, e Dr,

Nery Ros,a, Delegado do IAPETC, óra em serviço n,o

Rio.

LOUVORES' AO SERVIÇO DE EXPANSãO DO
TRIGO

Continuam chegando telegramas de aplausos' ao

Inspetor W'ilson Augusto da Costa SChieflel', Chefe

do SET, e o Dr, Manuel Mark.mann Filho, Engenhei
ro - Agrônomo e Assessor "I:écnico do Serviço de Ex

pansão do Trigo, Pela primeira vez, o SET, sob a o

rientação dêsses dois altos funcionários, realiza â dis

tribuição dé sementes de trigo ...,.. dentro do p,eríodo I

iI1dicado. '

"

ISENÇãO DE IMPOSTOS PARA O SEGURO
AGRI'COLA

O Vereador Júlio paulino da Silva, líder da ban

cada dO'PTB na 'Câma,ra de Florianópolis, manifestou'
se, em pareCer, favorável ao projeto de lei n. 129,
que concede isenção de .impostos, taxas e emolumen
tos municipais à Companhia Naci0nal de Seguro
Agrícola, entidade superiormente dirigida pelo, Dr.

. RaJael Cr.u� Lima.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r"··Mad;k;;-:�l Aescolha" pBla e-tiqueta
: :
G •
e •

': Rua 24 de maio, 1.128 _ Estreito I
o •
o •
8 .•

': . FONE - 2073" :
: :
: Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI. :

I NHO e LEI .: SERRARiAS PRÓPRIAS.' I
: I
: I'••

I _ . Estoque Permanente de: - I,
." : Assoalhos _ Fôrro Paulista - Abas - Semalhas _ :

.' i Filetes _. Réguas - Madeiras para móveis -. Madeiras i
.1

Brutas e, aplainadas ,i
• •

: Cal de Pedra :
: :
I Telhas Francesas e Tijolos .

I
I' c ��,. <�'. ii
i Depositária das principais Cerâmicas. i 1/

I -

� I
• Vendas: .

_, Atacado eVarejo- •
· .

.

. _.
.

.

-

-.,.. .

.� . .
.

"
.

. 'I
�)o••••• · •••• •••••••• • .
-_. - '. ----.-.--- -

� E9JZ!�.r��!a!l.IDtJart�UiltO' d8,.sa�li!a;
SA REDAÇAO"A DISPOSI· / 'Plantões de Farmácia ' ,

çÃO DE QUEM PROVAR 'li' <, �o

SER SEU LEGITIMO DO· 'M ê s d e 1\1 a i o

NO, UM� ALIANÇA, COM 25 sábado (tarde) Farmácia Moderna n, João Pinto,
o

AS INICIAIS SEGUINTES: 26 domingo Farmácia Moderna R: João Pinto

C. M. L. E DATADA DE 15 O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias'
8t.' Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

Ittf??=�'�I fi e 16"(ri;"F;/Jn::: :�at2: de ���-;9fi� 1,12 e 26 o» Far. do Canto.Ruo Pedro Demoro, 162'2
O serviço, noturno será efetuado pelas' farmácias

do Canto .e Indiana.
o

. . A presente tabela não poderã ser alterada sem prévia
'

autorização dêst_e Depa,rtamento.
D. S. P., abril de 1957

,

• o _, � Luiz Osvald« d'Acamp�ra

-

,

-

.

-�

* 4 MODELOS

w

* 4 P oR E ,ç OS'
* 3 GARANTIAS
E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
DOMICIUA-R
GRAlUITA

MODELO, STANDARD 7,4 pés

MODELO MASTER 7;9 pél

..

. _..

C81,ot,.o1aa4i•
, EDlfICIO-IPASE

-"I
:. -" 1 ..

DE 7 DE 1956.

'Leia e Assine
ANUNCIE'
DIVULGUE

o ESTADO

•

• o

1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE
"

,

2.a PRESTACOES SUAVES PA, A
.

'
t -r .�

:.
_.

o
'

QUALQUER ORO ENIO A PA 'IR Dl'
I

r
/1

•

'lenSalS
o'-�__T��.' .""� o'

E AINDA COMO OJ}'ERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS 'EOMPRA
DORES OOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA

RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

__
'

MOD.I!.LO MASTER 9,7 pés

MOD��LO DE LUXO' 9,5 pt8

PEjlGUNTE A QUEM TEM UMA ,

E ADQUIRA A SUA�'

,
f

*( MARCA REGISTRADA,
__ '" - �

,$U8' nova rOUDa anat8mica
•

para o �homem moderno!
, f

.Jmp�
�"

• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos, Seus tecidos e aviamentos' sã.
de alta qualidade e pré-encolhidos.

"

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é lÓO% anatômico, muito mais éonfortá'Y'Cl
e muito -mais elegante.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - tst'
prontinha para você vestir. Não há longas espera.
nem demoradas provas.

1
-

, ��
.....,.,.........."..,,"If�·.d..<4 ':S'o

o

Garartida por
,

'ECID�S E ARTEFATOS Fr5CHER S/A
Rua Protes, 374 - São Paulo

,
35 anos especializada no remo do vestuário

.._-_.
Distribuidor exclusivo: I

MAGAZINE HOEPCKE
, CARLOS HOEPCKE S/A

'

Santa Catarina

•

;

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



dos. vir-em, ou dêle conheci- imóvel acima descrito, por xos: 1 procuração _ 1 cro- dêste. Juizo.no lugar de CQS
mento tiverem que por par- ,lhes

_

faltar o Justo título; quis ROL' ED TESTEMU-- tume, e, por cópia, publica-

I te de JOÃO PRINCENTE .assim, com fundamento no NHA_S: 1) _ Manoe,l Timó- da uma vez 'no Orgão ·Ofi·-
. I<OER1CH e s/mulher, lhe art. 550 do Cód. Civil e Lei teo ,de Souza, brasileiro, ca cial do Estado e três vezes

f()i dirigida a petição do N. 2.437, de 7 de março de sado, oleiro, residente e, 'em Jornal da Comarca mais

I teôi-.segulnte: PETlÇÃO :�' i955, 'e em conformidade São .José. 2) � Eirmino �:roxini�. Dado e passado

I
Exmo. sr. dr. Juiz de Direi- com-os Arts. 454 e seguin- Francisco de Andrade, bra- nesta

-

cidade de São José,
,

I to da Comarca de Sâo José tes do C.!.'. Civil, desejam sileiro, casado, carpinteiro, aos dezõíto (18) dias do

I
JCJão Princente Koerích e s/ �s suplicantes' adquirir o residente nesta cidade.' 3) mês de maio do ano de -�il
mulher, brasileiros, êle co- domínio sôbre o referido --,- Virgilio Pedrá Espin- novecentos e cincoenta e sé
merciante e ela doméstica, imóvel, razão _po_r que vêm doIa, brasileiro, casado, fun te. Eu, ArrioldrrSouza, Es-

....................... • •• •....)....• residentes nesta cidade, por requerer se digne- v...Excia. cionário público, residente crrva., ii. fiz datilografar,.....................
-

:r
.

.

I
'

I seu- procurador que esta determinar dia e hora para nesta cidade. '�ata . sup:a. 1:conferi e subscreví. �Áss.)
, I'. subscreve, inscrito na O.A.

I
a a.udiência de justificação', "(Ass.) .Anatolre Pinheiro Eduardo Pedro Carneiro da

J -oio "·1 e·lri .,.. C I- I' Ltd-.-·: B., Secção 'de Santa Catari- em que serão ouvidas' as Guimarães '_ Advogad6-í Cunha Luz _ JUIZ de 'Direi,·
.

ex
" : na, sob N.o 628, vêm dizer a J testemunhas abaixo arrola- DESPACHO ��. .D.esig to.

,

.
-

. ·1 V. Excia. que desejam pro- das, cuja intimação reque- ue-se dia e hora para a jus- Eduardo Pedro Carnei;o da
'.

.

.

I·
mover, perante' êste Juizo, rem; e, feita a' justifica- ti-ficação, cientes as partes, Cunha, Luz

'. 'd '- -" b-í
"

.

I d' intimadas as (testemunhas ..RUA SANTOS SARAIVA 250 �
_

-

uma, açJio' e usocapiao, pe- çao a í-lnitío" e 'Ju ga a Juiz de Direito
c. I'. N�. 20 _ TEL., 6'.2lí3 PEÇAS EM GE'nAL P'ARA.' lo qu�e.� mUI'tO respeitosa-

"
, Ciente o. Orgão do M.P. 2·'

---__,,----,--........,-.l\ r.
esta se prossiga, na fôrma 5-57. (Ass.) Eduardo Pedro

EN"D. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD 'mente, vêm expor e reque- da Lei, sendo citãdos os con Carneiro da Cunha Luz Juiz CONTADORESTREITC!_ - FLORIANóPOLISCHEVnOLET - DODGJ4.: rer � seguínte i-e- I) Possu- frontantes, se houver,' e- d Direit SENTENÇASf\NTA CATARINA

i
-

'Rua
e .rrei o.

.

. ;

I Oferece seus serviços pa-
.em os suplicantes, á suas. mulheres, se casados Visto, etc. Julgo por senten .' .

1
.

d
-' ra f irma comercia ou m-

/. Getulio' Vargas, nesta cida- forem, o dr. Pi.:omotor Pú- �a, para que pro uza, osi. A

•

'.. devid I' f;' dustrtal na zona norte dês-
j
• de, um terreno com a área blico, bem corno o 1l0l11í- seus eVI os· e egais e ei- '.' ,

.

" , .

'f'
-

d fI
\ te Estado ou pais. Propos-

: de' 5.460 lfi2 (cinco mil qua- nio d'a União. para, afinal, tos, a justi icaçao e s.
.'. tas para "Contador' na Re-

DISTRIBUIDO'RES· DOS' . AFAMADOS r'PISTO-ES -
. MAHLE"I. trocentos ,e sessenta metros percorridos os trâmites -le- �!!���::�n�: c::::c�::��: dação dêste jornal.

,q-.t1d:ra�o�), medíndo vín-
-,
gais, ser julgada proceden- .

. �

...0....0....0_0.....0...

I
' .'

... te e seis metros de frente te ação, a fim-de-que os su- imóvel e o Dr. Promotor

por duzentos e dez metros plicantes possam adquirir o Público; por editais com o . A L U G A-S E
• •

I- PISTO-.E·S PARA QrlALQU-·ER TIPO' DE MOTOR.ES II.
de fundos, com o "animus justo.·título para a devida .Pra�oaz.opudbeII.�..r.�idnotsa.. �,�:' vqeUze nsoe

, Casa .de madeira, pinta-
_ JJ .. d�mini"; mansa e pa,cifica- e necessária transcri,ção no '<'<' .....� da. a óle_o interna e :exter-

••1 '1
mente, sem int_errllpção Registro de Imóveis desta '''Diárip Oficial da Justiça", namente, com 3 qUartos, 2

nem ,?posiçãQ de quem quer Comarca pI'otestam por to- e três vezes em um dos jor salas, e c'osinha. Quintal.

: DEcrONTOS ESPECIAI'S PARA' REVE:NDEDORES que ,seja, há mais de 10 dos os meios, de prova!? em nais da CapitM do Estado Luz instalada. A'gu8:_, pr«?-
• ;,)\,. .

-'

I anos. II) O terreno adma Direito permissiveis,
/

parti- e, por precatórja o pr. De- . pria. Prõ�ima á Fabrica dê

I: I tem as seguintes con:f�on- cularmente a testemunhal e legado do Domínio da Uni- Papelão;
.

nos Barreiros.
�

j'

: tações e dimenções: frente ,dpcu�'ental, vÍ'storias, púí- ãc, dirigid� a Precatórià ao Tratar á Av. Hercílio Luz,
.

, ','.
•

/

: a. Léste com a Rua Getulio ciais, arbitramentos, regue- Juizo de Direito da La Va-
'

69 .

•••••• ••••� ·.íl ···,�.....
'

/
'

,. " • J.-"

/
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•

,I

,
..

'

r:
, I

;AGORA ELES' TAMBEM TfR�O'A '.MINH;A.
OPORTUNIDADE:

(

.' <

'FAZ saber a todos 'quan- suplicantes, 'onde mêde- du- P. Deferimento. São José, a sados e ninguem póssa ale
tos o presente Editai dê ci-. ,.zentos e dez metros de ca- de maio de 1957. (Ass.) Ana gar ignórancia, mandou ex

ta;ção de interessados ausen .da lado; III) Os suplican- tolio Pinheiro Guimarães pedir o presente !,Edital,
tes,' incertos e desconheci- tes não têm o domínio do advogado. Documentos ane- que será fjxado na Séde

O Dr. Eduardo Pedro I Vargas, onde' méde vinte e

Carneiro da Cunha' seis metros; fundos -ao Sul

Luz, Juiz de Direito da
I
com a estrada de�ominada

sendo, desde .agora, o d�
poimento pessoal de

porventura vier a contestar

'ra da Comarca de Florianó

polis. Custa� a final. P.R.I.
____. São' José, 13-5-957. (As.).

. "AO O BRASIL � El<IfRIOR
"_

Comarca de São José,
'Éstad� de Santa Ca'"ta
rma, na forma da Lei,
etc.

'''do Mato da: Coruja", onde a presente. ação, sob perta Eduardo Pedro Carneiro da

. �a�bem méde vinte 'seis d� confesso. Valor da cau- Cunha Luz _ Julz de Di-,
metros ; extremando ao Nor- -sa : Cr$ 2.100,00 para ef�i- reito. E para qúe chegue ao

te' e ao Sul com terras dos tos fiscais. Nêstes Termos. conhecimento dos ínteres-

...

CASA_ ESPECIÂLIZÁOA
EM MOTORES.

1<"'REIOS E' MOLAS,

'?;',i';

i .

.,'�
, _,
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��"��"�"""""M�MMM�"�""."MM�"�.M�� AH�nçado' De�GabrielQuadrosl
S. PAULO, 24 (V A) - ° I foram [untados aos autos do i

advogado Alencar Piedade, I processo de desquite do de
patrono de Francis1ca

GUCr-llPll�adO'QUadrOS!'
Este �ar

'reiro, com, Quem vivia em lamentar, segunda ainda de I
,

concubinato o deputado Ga, clarações do advogado Alen IIbríel Quad�os, morto sáb'ado car Piedade, deixou a heran �

último pelo marido daquela ça, entre imóveis e móveis, I João Baixo ..Filho,. filhos, genro, noras e netos, com-
senhora; fez 'as seguintes re calculado em cem milhões pungidos, com ()o falecimento 'de sua extremosa espôsa,

• : velações à imprensar "�fe- de .Ç!ruzeir.<?s. Os he�deiros mãe sogra e avó ALAIDE PEREIRA BAIXO falecida a
• • tívamante, Os gemeos Jaime seriam, alem (d� esposa do .' � '.' ,A

'

: r d c L : e José Carlos, agora com qua deputado e a mae do gover- 21 �(} corrente mes� agradecem a todas as pesso�s qu�
: ransj.ortes e argas em Geral entre Florianópolis - Curiti a

: tro anos e meio, são filhos nadar Jânio QuadrOS, tam- enviaram flores, pesames e acompanharam a extinta a

• -- 'Porto Alegre - São Paulo -, Rio e B�lo Horizonte • do deputado Gabriel Qua- bém ellte. e os dois -1!5,êmeos sua última morada.

: : dros. Afirmo isso baseado de Franclsca Guerrell'O, I 'Convid-am aos parentes e pessôas amigas, para a

• : não apenas .nas reiteradas
'I Santa Missa de 70 dia ,� ser rezad._ai a, 27 dêste mês, às 7

-:
-

Agências no Rio Belo Horizonte com, tráfezo mútuo até São •• declarações de Francisca LEIA -
- decend

"" _ Guerreiro, mãe dos mesmos, ASSINE horas, na Capela de Sao Sebastlão, agra ecenuo, ante-

I Paulo com o Rodõviário Rápido Riomar
-

: .mas com 0ds resulta�ohs feitos O E S T A D O cipadamente a todos os que comparecerem a êsse áto

• • no deputa o, na mm a, cons' .' d d
.

d d cristã
I '

'> : tituinte e nas crianças. São ,,'
O m��st a.�tlgo diário e e pie a e .

24-25-26
• MATRIZ: FLORIANÓPOLIS Escritório e Depósito: RU.a :' positivos êsses resultalos e Santa ,-,8 arm...

_� _

i Padre Roma, 43 - Térreo-. Fone: 2534 e·2535 II --;T,,--- I'.j..
� ,.

I End. Telegr.: SANDRADE' •

'

� nl'allaa..,-, ,�" {faonÔl/)láa..•, .(J' dOrdvtJ!
I I'

,/�I

: FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936 :
• Escritório e Depósito: Fone: 1230 - E�d:·Telegr.: SANTIDRA ·1

i:" II. AGÊNCIA: PORTG ALEGRE - RuaCom. Azevedo, 64
I Fone:'2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE- R. G. SPL _', 'o:
I Atende: "RIOMAR" - End. .Telegr.: RIOMARLI :
S I

,i FI:?���Ã�����:�n�:��:r.�os��g�g�6
- 76

I
i RIO DE JANEIRO -,Rua'!:)r. Carmo Neto, 99 - Fones: ��-17-3� I
: e 32-17-37 - Atende: "RIOMA-R" --End. TeJegr.: RIOMA:RLI I·i -

I�
• BELO HORIZONTE Avenida Contorno, 571

•

i .

- FONE: 4-75-58 - Atende: nRIOMAR", ' II
I••••....••••.� �••.••••••.�.� �.••...�•••••••••,'

. .

�-------------
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V:ENDE·SEA V i 8�O .
Vende-se uma casa à

rua .Conselhcíro Mafra, 184. I

Tratar pelo Fone 20.65 I
---------------------

l "i) 1� J�tr RlJ,��I!X:L..l��HJI r;
DURO

A Diretoria da Sociedade de' Assistência aos Lâza
ros e Defesa Contra à Lepra, em San ta Catarina,' leva ao

conhecimento de todos os interessados, que, o grande
Bingo que ia ser realizado no dia 21 do corrente mês,
EOS salões do Clube 12 de Agosto, em benefício do Edu�
candário Santa Catarina, foi- transferido para o dia 5

"le junho vindOlirõ; às g, horae da noite, nó rnésmo local
, Os cartões se encontram' à venda com-es rsenhoraa

'í:'oroptimistá� 'e com as senhor�s doa diretor"ia 'da,15ocie
da de de Assistência aos Lásaros.:

A DIRETORIA
-.. . ..l.�. � .. '., .. .. .. �......:...,.;".... �...................:.......;,.,.,.:.:.............�

"i+�."."'.-rv."'•••••"."'+W."'.H..............,:"•......,•......,•...,...,..�.":".""",,,.�

'�:Corso de P/8paraçao à ,B�S.A••!.
: (ESCOLA DE SARGEN�O DAS ARMAS ....
.... --..' 'e ' :
:+ ,�.

*t QUADRO DE 'fOP..QGRAFOS 'DO EXÉRCITO $%.
t...._ Orientado e Ministrado por Ofíciaís do Exér- :
...+. . ,- '••
'"': cito "

"

. ..

'+.+ - Abertura: 15 de Abril de L957 .,.
••+ - Local _de funcionamento: Colégio Catari�ense ·í·
.+. - Inscrições: Na ,Livraria "43", à Rua 'J'r!1jano ·t·
.1. . '18, com o Sr. Alcides Stuart (onde .,.
•_. �

se obterão maiores' detalhes); ,'� t
..":++·..•..�·•••...•••• •••·_·...•...·Ã·.....++·.........•.......,,·..••· ....

(êí8 ê'assiôê"'ô Eslâdo"

Ê o melt-or svbst.t to do madeiro•

Apl c ;ódo lalgomenle na

ccnsrvçô » de portas, móveis
em o�r_QL� k.lmbtis, ccrtc z es,
,painéis, d�-c':}('oçõe,' in !eri'ores,
co loç.Adas, cosas pré f.Jbricadas,
e -b1l1a+ e' S, 5 los, brinquedos,
« n:\ 11IÇÕ 5 agricolEl.5, e!c •

[Ue ... , x - UOl P o'duto
J /;1" .

.., ''V"'i'c.nnoll

Rua dos Andradas 139
-, JohÍville '

BUSCHLE & LEPPER LTD.
I

I
------------� .------------------------------�---------�-------

ECONOMIA absoluta
�'

..

,

Grande CONFORTO

AQUECED�A
ELÉTRI_CO

'I,

I�� .."
'IMERSÃ9 e Ct-lUVE.IRQ

_=---.....

\ ' Capacidade 30 LITROS

• Consrruido inteiramente .de
toore.

• Aquecimento ultra rápido.

'6 Játo' abundante na tempe

ratura desejada.

o MISTURAQOR' DÁKO, de ,.

logem instantaneo, permite o

mOIO' e,cala de g,aduações de

TEMPERATURA.

,

"

.
'

-,

/'
, I

,

..

,I

CGNFOF�;O absolu1.v
Grandé"L 'JONOMIA'

, J

>
, AQUECEDOR ELÉTRICO CENTRAL-

Capacidade:
100 ii 1.000 litros

\.

Fabricados IlOl tipos
horiZQlltaJ .. nrticol.

, ',i

• Construção s6lida, se!'idó a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente !SOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do' tipo tubular, inteiramente blindada.

• Cóntrole !1utomático de temperatura por, 'URMOSTATO..

qUe proporcioná grande ECONOMjA.
'

J{

',.:1
GARANTe o QUE F�BRICA

'""

'_

�.....�

AGRADECIMENTO

MISSA 'DE 1."0 DIA

- a roupa ana:tftmic-a,
jara o homem mode-rno

,

ti platlCa .•. já. está pronta para você usar,
-

É econômica ... custa menos, em relação
..._ à sua alta qualidade. É elegànte.í, desenhada
,

e cortada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque.
Imperial Extra não 'é roupa feita

- é-roupa bem feita:
• fabricada com tecidos .. c;;v,amento. d.

superior qualidade, pré-encolhidos.
.' Corte 100% anatômico, mais confortóvel:

e mais e/egc:inte. ,

'é Confeccionada em 'quatro talh.. (curto,
médio, longo' a e.l(tra-Iongo) e' em ,32
tamanhos dUtlrente•.

• Garantida por uma ihdústria ••pecia/iza·
da há 35 anOI, no ramo de "Ve.tiário.

TECI DOS E ARTEFATOS
Rua Proles, 374 • São Paulo

S.A.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A
,/ Santcl1 Catarina

•
----------�-

NÃO, PODE- 'RENUNCIAR
BONN, -24 (V A) - A Ale- xadoi' soviético, o govêrno

manha, Ocidental declarou do sr. Adenauer repele de
hoJe', redondamente, aOs rus maneira formal a recente a-

'

sos que 'não .pode renunciar iffieaça russa, de que a Ale
para fiempre ao direito de manha ficaria 'transforma·
empregar armas atômicas. da em "CEMITE;RIO" numa
Em r!cta entl'(�gue ao embai fntra guerra �uclear.

<.NO (,end(!UIO)�

Com,' a ,Biblia na' Mão�,
SA'BADO, 25 DE MAIO

Se� a.lguém está em Cristo, é 'umà nova criatura: -

as coÍsas antigas já passaram; ei� qqe 'se fize.ram no·

vaso (II Coríntios 5:17). Ler Apocâllpse/21:1-7.
UM JOVEM educado num lar ,exemplar, responden

deu ao apêlo. para' serv.ir a I Guerra Mundial Longe' de
casa, as más ·companhias o induziram para' o mal .. E ê.Ie

,. caiu d.e tal maneira que ch�gou a ser pr-eso por mau

eomportamentll.
�"

.

'1 Quando regl'essou à ,sua ,cidiad,e natal, rec'�beu ou-

tro chamado. Es,te,foi o' de Cri�to Jesus. O rapaz foi çom-

I
pletamente transformadi>. Par longos anos _tem êle vivi
do como cristão dedi�ado. Constantemente dá testemu

nho do pod'er do seu Mestl�e pa'ra sa;lvar e Hvrar do pe

cado.,
t NenJlilm outro poder na terra po51e prod�zil' esta

mudança. Um mundo onde impera, o pecado, como Cris
to se faz necessário os homens! 'A seara, na verdade,
,é grandiC, mas pouco's são' os obrei�os. Estamos nós en-

t:r,e os ob,reiros do Sen'hor? ..;;

,O,R A 'Ç ,Ã O
Pa.i Celeste, nós, te agradecemos' a dádiva preciosa

'de Cristo a. 'êst.e mundõ. Otamos-pa!l'a 'que todos os ho
mens, el!l tôda pa,rte, sinta.m a fiecessida&e de Cristo.
Ajuda-nos; a nós, seus seguidores, a representá-lo con

dignamente perante o mundo, pela nossa maneira de
. viver. Em nome do Redentor. Amém.

, PENSAMENTO PARA O DIA

Deu!'!. segundo a sua riqueza de gloria> há d'e ,su
prir, em Cristo Jesus, ,cada uma de nossas,necessidades.

,A.rth� C. :WaljJ(�r, pr,ofeSsor (Austrália)
•• ,,_ "'•.. _'o, _.

, ,..

"
,

�,:;:"", �' i_�/.';;;.j(;q ,;: .-:.�;� 'c"";:_·"" :;" .',";�;. � �: ,,;•.• '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorianópolís, Sábado, '"
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DI1_RTO DE S. CATARINA

'. ,

INDIC�.���'.PROFI��!2'!� rMõ;rilrÜii8@�PEiiÃ7,êl,'DR. CONS'l1ANTINO DR. 1. 'LOBATO . GARCIA . •
� III

DIMATOS FILHO Diplomado pela Faculdade N.:s-
1,,-

IMÉDICO CIRURGIÃO Doenças' do a.parelho' rj!spiutór(ü cional de Medicina da II ntver

I di' I P to' 'I'UB " ....C"ULOSE ...' sidade do Brasil
'Uénçus e ...ea ioraa - ar a

� ,
F,:r-tnterno por concurso .d. Ma-

- Operr.ções· - Vinil Urinárias ltADlOC;ltAl"IA E RAJ.}lOSCOP.IA ternidade-Escola.

Curso de aperfeíçcamento 'e DOS ·PULMOES ISeJ'viço do Prof. Ol'távio R".l"n!(4 prática nos' Ho!!pitail de Clrúrgia, do 'lor&1
drigues l:ima IBuenos Aires.

'

formad'o pela Faculdade NIH·j,·-
I!:x-interno .do Serviço de CITiU-CONSULTóRIO: Rua' Felipe nal de Me.dicillR, Tis\olugi:<U. e
ela do Hospital I. A. P. E. T. C.Schmidt, nr. 18 (sobrado). }I'ONIil t'isMlclrurgião do H08pital _'i e-

do Rio de J.-.neiroSú12.. - .rêu Bamoll
. ;, Médico 110 Hospital de Caridade

.

HORÁUiO': .das lIi i. 18 ho- Curso dé ellpéClãUla\:â'o p"la
" da Mate'nidade Dr.: CarL�a

1811 . S. N. T.' Ex-interno e. r.;x-a...I1I1- .

1" ':Corrêa .
. Residência: Avenida Rio Br.an- tente de Cirurgia do, Prd. LJII'O ;JOENÇAS DE SENHO'tAS _.

CO, n. n.
'

.

-Guimarães (Rio). PARTO!'::
.

OfERA'r "ES
'

Atende chalDadoa Cona.: Felipe' Schmrdt, !l8 i:
",

-

...·u

'felefone: .
.;:::,r 1296. r'o ne 38(11

.

. PARTO SEM DOR pelo
A. ----�--_- - Atendo em hora mareada. método pstco-profilãtlco,

�el.: - Ku&. Estave. lU'Dl. r. Cons: Rua João Pinto h.·0 ._ ,Fon.: lIa"io

16. 'das 61,00 às 18,QIi horas.
Atande com horas' marca

das ."- Tele:fone 3035.
.

.tiesidê.ncia:
Rua'!' Glm(lral Bittenccnrt n

lOl.
'

Telefone: 2.693.

,
.

DR JO�Ê MEDEIROS
. VIEIRA

'-' �DVüGADO -:

��8ixa Pontal 16{) - Itajll
�anta Catari.nlto.

.

_

nado .à imbúia, �m nOiSSO

Estado, só poderá ser re-

COMPRA-SE

Pianos usados. Tratar pe-
lo telefone 2536. r

DR. EWALDO 8CH'AEFER
Clinica Médica de Adultos

e Cri�nça8
Consultório - Rua Vic

tor Meirelles n. 26.
Horãrío das Consúltas -

das 15 às 18 horas (exceto
\

Campanha de Educação
FlorestalMotor iileàl para barcos de recreio e para outras barcos simila

.

res, além �e\ e1'P�endido para meter auxiliar de barcos á vela.

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

.....� .... .

.�

•

�
., j

•.
•

8C HP Diesel
.80 HP" (direita e esquerda)

103 HP "

13,2- HP "

DR. LAURO DAURA
CLíNICA .GE'KAL .

h:�peciaÜsta em fn'oiésti..' d.
Senhoras e vias uIinária..

.

Curá' radical . das infecç6••
<Igudas e cronicas, do aperelho
geuito-uril!;ario ' em·' ambos

.

OI

lexos. ,

Doenças do apal'elh..o Di,..tivo
l do sist'�ma nervoso.

Horário: 10% ás 12 ., 2* á. 6.
. Consultório: R. Tiradentel, 12
,.;_ 1õ Andar - Fone: 3246.
Reaidê ncla: R. Lacerda Cou

t.inho, 13 (Chácl\r.a do mlpanha)
- FOne: 3248.

I
A imbúia em estado na

: tivo, explorada em S�ntá

Ir,Oa,t-urina, tem 200 a 400

anos.
'

PGr êsse motivo, o

problema florestal .relac ío-

IJR. CLARNO G.
, GAIJ..ETTIaos �ábado,s).

Residência: Rua MeÍ!o e

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

� ADVOGAIlO -

Rua VÚor Mei=elc_, ·tio.
. . FONE:: 2.46b.

5 5 HP' 1"DR. ANTONIO MONIZ Flori<lnópolis -

,
' ,- gaso ma

DI1 ARAiuo 11 HP!_ "

lRURGJA - TRFiUÍ\lATOLOGIA O RSTADO
« Ortopedi.l Redaçio 'e f)ficlna•. à rua Con

ml
35 HP ,-Cc·:sultóf!\): João. Pinto, 18. M4heiro Mafra. n; 160 -re). 102-
i;:O HP' ,_ual; 16 -às 17 dlàriamentê,

_ ex. Postal .ue; .1 !.. o.JM'en1>1 aos Sábadol Diretor: ,RUBENS A. RA:!40�
84 HP .

__R.es: Bocaíuva 186. Gerente:' DOMINGOS F: DIJ

,�l\ _1<'_:ln_e:...;:_2......71_4.____ .

AQUINO GRUPOS GERADOR��-·' "P E N T A"DR NEWTO Representa0".• ' -.

'D'Á'VILÀ
N

Lt::pre8eDt�çõea A S.' L.n> . Quaisquer 'tipos para entrega imediata -_- Completos Com
. CIRURGIA GERAI. Rt;'a Senador Ilantaa. 40 - J'

motores DIESEL "PENTA", partida eM.trica - ra.díator _Doenças de Senhora'- -' Precto- andar. /

.

logf a - Eletricidade Médka Tel.: 22-6924 -, Rio d. Jan";T' filtros _ ta'nqúe de oleo e demais pertences: acoplados· dire-Ccncultõeío i Rua Vitui Mel-. Rua U; de Novembro %21S lo'
reles n, 28 __: 'feleIone': 3307. An.dsal'nr�tsuarlaa.6aln2u-a'1 .S.ã��!8U!�O.OO damente / com flange elastica á Alternador de voltagem _.Consulta's: Das 15 _lj ... ra. !Iro la _ ••

diante. -

Venda avul.aa •• � •.• Crf ••00 t�ifásicos 220 Volts -. com excitador - 4 ,cabos paraResidên�ía: Fone, 3.422 .

R Dl en
'

71 . Anúncio mediante, contráto.
I d' I t d' t "1 -t..J 'n)'unt\ls estãó._u_a:_�m.. _�, n. '"

Os o;'iginais, mes'mo não pu, igação e qua ro comp e o e con ro e; Ouos COi .

�IiA�i��çã!Onã�r:� r!�;����biliza' assentados sôhre longarinas prmttos paJ.!R entrar _�m funciona.-
pelos conceitos emitidos nOÍ! ar-

menta.tigos assinados.
.

'..

EINFOh ..... ._;OES Ufl:18 REVENDEDORES AU"'ORIZADOS PARA O ESTADO D
.O leit('r encontrará, nelta eo· t

m
luna, informaçõ.es quo n.;,ceuit!l

�
..' "

"

SAN T' A C A 1 A, R I � A .

".
.

.

Santa Casà de São Pa�lo.
.'

diàriamente e d, imediato; 1\LlIrACHADO'& CI',a' .' S/A' Come'rc1'o e A.gencias .

.(Serviço do Prof. Domingos D�. OR,NAIS Te,efo�� VJ.
.

f·
.

') E t
. ..

d C t I O �Btado .•......•... . I o_�

h 2 E d " tI' "'P R I M U S'
me .

-. s a�larJ� o e? rI! ,e A Gazeta •• :•.....•. ,... 2.666 Rua Sald,ar�h� M.arin o, - n ereço . e g: '. �. L'\iI,OrtopedIa e
.

TraumatologIa e do Diário :II.' ,... -ib .. ... , ll.f>79
-

IPr.o�lo Socorr� do Hospital ,das iinp�ensa OL_ 1;
. ..t.!l�' J

Cx. Postal, 37 - Fone 3362 --- FLORIANüPOL S I-ClImcas dI;: Sao Paulo. HOSPITA"� _ Caridade.
114 m � .--;- =:I ::;:::::] =:I =:Ir.:::;JF-lª�(S

.

d P f G d M
.

) �Provedor) .. , z. .-:::_,jê_@_·E.:=J_é_t=JE:lEôlr=JF'E":-'_r=JFFr= r=.E r= � �:.&.:.ervlço o 1'0. o oy or!)lra (Portaria) .•...... ; . .. •. t.036
�� �_�-"- --:- ,

�
- Médico do Hospital de Cari Nerêu RamOil ' a.81� �nNlST�RIO DA AGRICULTURa _..dade tle Florianópolis. il:ilJtar .. , ... , :, , '.16� FLORESTAL

�80 oII
Dlt:formida:des congênitas','e ad �ãó· 'Sebastião' (Casa d. . SERVIÇO .'

quirldas - Paralisia Infantil � Saúde). !.:............. a.)5!1
'

DELEGACIÂ '1<':LORE8TAL J

'.' ". "

Oste,l!mielite - ·Traumatismo -
MBternidllJe Doutor 'Cu- .

11';1. RJ.�GION.AL· ,'los Corrêa ........ ". ,.. ._

Fraturas.
. CllAl\lADOS UI!. "ACORDO" OOM O ESTADO J),Ji.Cons'llltas:' Pela. manhã no Ho:; GENTES

_ SAN'..:'_!{ CATARINA �.::.pita1- de Caridade, das 15, às 17 Cor.l\0 de Bombeirot .... , lS.U�A..-V I S O30 horas no Consultório. Serviço Luz (Raclama-
_

-nR. JÚLIO'DOIN Consultório: Rua Victôr Mel P��1:i�' (S;I�' d��j��';i�' : :
'

�:t�: A Delegácia Florestal Reiional,
relles n. 26.

Policia (Gab. l'e!egado) .. 2.594 �o sentido de cuibir, ao máximo pos.�
,

VM�DIRAIC'O Resid�ncia; Av. Mauro Ramo CQ,MPANHIAS. DE livél, as queimadas 'e durubadas de mato, afim de impe-iii � 166. - Tele. 2069. 'l'HA:NSPORTES
.f:SP�GIALISTA I\lM OLHOS

'rAC ........,.......... '.700 dir OS d"i;ÓustJ:os&s efeitos econômicos e. ecológicod que,()1JVIDOS. l'jARIZ E 3ARGANTA
�ruzeiro do Sul ., " 2.500 ,�éarretam tais práticas, torna público ti chama a ater;�ão'rRATAM�NTO E OPERAçiÇOES Panair >". 11i51

t' I dInftra-Vermelho - NebuU.. 0-
Var!g ,

.. _................ Z:126 de todos os proprie arios de terras e avllll. ore_, em ge-U1trl.-Som A floresta significa: Lóide Aéreo ..•...•..... %.402 1'al, para a exigên.cia do cumprimento do Código Flores-('("'at.amento 4e .lnu8It. i.. .

d t' I I f Re •
.

1.177
, operàçlo). fonte In us rIa; so o er-

S b'd:···'··············· 2.snn tal 'Decr. 23.793 dé 23-1-1984) em todo o Estado..
. Anglo-retin\)scopia - Receita dtl til; tel'reno valorizado; pro- B��tIIsava. . .. ...

�
. . .. uv \

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }lATOOculos - M.odel'J16 "qulpamento teça-.o ·de manan'ciais, defê- L' Z 021 .

•• Oto-Rlnolarlnl:ologia (�eo
. lU

2'.276 Nenhum I)roprietário de terras ou lavraáor poderád) sa contra a erosão; garart- Magellti� ".: -....
-

.

Horirl'o' ndoa'Es'89taào. 11 -)ao'-a. • •

t d Metropol 3.14-7 }.iroceder qUEnulada ou derrubada de mãto sem solicitar,� tI·a· do abastecImen o . o ma- L P t 332' .,
'dai 16 às .18 hor"a. : ", � a or a ,......

,.·44� om antececlencia, a ner.essária licença da' autoridade
Consultórlo: - jtúa Vitor ••l.. 'têrial 'lenhoso necessarlO Cac_ique •.

1
.

reles 22 - Fone 2671t. .'
ao conforto, à economia e à Central .. , .. ; ...•...:..... 2.694 fJorestal competente, conforme óispõe o Código F ores-

.'

!:tes, _ .Rua .São '';1org8,10 ".

d H
Estrels 1.171 tal ém seus artigos 22 e 23, respectivamentê, estando os' �·obr.evivêncIa o· ornem. 'd 1

.

16511Fllne U 21. '. eu ., .... '..............

nfratores sujeitos a penaIidades.

-G....lo.--·-.-·---L-·-b----:-'d----d---/----- REFLORESTAMENTO .

ranJa 1 er a e
.

.

Esta Repartição, �ela rêde d� vive�ro� florestais, I'!m

A AVICULTURA É" FÁCIL E' LUCRATIVA Olhos que Seduzem I �ooperação, que,mantem, no Estad(), dISPOe de mudas e

NÃ.O PERCA 'd::MPO.
.

,,' lemintes de espét.:ies florêsu>:d e de ornamentação, para
PARA A PRÓXIMA TEMPORAD'A A v lCULA, FA-, ......

���
'Ol:necimento aos agricultores em g,eral, _interessados no

ÇA SEU 'P�DIDO POR CHEQUE, VAI,� ou ORDEM D.E --.,-- , ! eflorestamento de suas

�e�r.as,
alem �e prestar t?d�PAGAMENTO.

,

' I

�5 �

_

� , Jrientação técnica necessal'la..Lembra,· amd�, a posslbl-
PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00. . SAO

� \ � i �lde da ohtenção de empréstImos .para reflorestamento
FRANCAS E OVO.s., ... _ OLHOS �/' (�i

.[l.0 Banco dó Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

RAÇA - NE\t HANSPHIRE e Rl!<?13S BEM·T-RATADOS � Os interess�dos em ass�ntos flo!estais, para a
NIS

- .
. �

-

> l'ptenção de malOrel3 esclarecIme.ntos e, requererem auto-
VACINADAS ( CNTRA A NEW CASTLE. '

rização de Jice�ça para. queimada e del'ruQadas de mato,
RUA 24 DI!' iltP 10 111 ou G. A. CARVA,q-IO -;-

devem dirigir�s� às Agências Florestais, Municipais ou:_'.,_..;._-----------'----------.-�
-diretamente a, �esta R2partfção, situada à. ruâ Sallt05

T)umollt RO. 9-.e1n Fl(,lrianópo!is.
Telefone: 2.47U - Caixa ,Postal, 395.

Endereço. &elegráfico: Agrhsilva - Flori.anõpo!is.\. ."
.

i. C.

•
!,P'._

" ,n, SO'lVIdo pela reserva patrí-"

" "
mon ial qe imbuiais e corte

"

r controlado 5!0m garantia de
"

regsneraçã., 'natural. Torna
se índíspensaveI preservar J

que ainda resta de imbúia

DR. HENRIQUE PRISCO
.

PARAISO
-

MiDlCO
.

Opera�e. ""'" Doenças de Se
.laoras - Clinlca de Adultos.
CUl8Q

.

de EspeciaI'izaçâo no

-aosplt,�l . doa Servidores do I:a-
��:.

. d.

(Serviço do Prof. Ji{ananp •

Andrade).
Consultas" - Pela ·manhA uo

iIospit'll de Caridade.
À tarde das 11i,&3 b •. em dian

te no consultório 'Rua NunEls
Machado : 17 Esquina de Tira

/

aentes. Tel. 2766.
Residência - Rua .Presid.nte

Coutinho 44. Tel.: 1120.
CLINICA
d. .

,,'L!lOS -- OU'\�IDOS - �ARIZ
Jil GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO UA

}I;ÓNSECA
Chefe do' Serviço de OTORI

�O do Hospital ue Florianópolis.
PóB8ue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODE-RNOS PhRA
TRATAMENTO (las DOENÇAS
da ESPECIA1,IDADE..
Consultai - Jlll.la manhã 11('

HOSPITAL
.

A TARDE - das 2 IÜI 5-
�o CONSULTóUW - Rua dOI
lIJHl!V''S nO. II

.

RIim:D�NCIA - Felipe' Se'l
midt uO. 113 Tel. 'a161i,

e impedir que a colonização
.

agrícola arraze com o �at�
nativo dessa espécie nas zo-

nas de seu "habitat". Sôhre '

assuntos �lorestais, conau:.· ,""

te .. "Acôrdó Florestãl".

;i:"'"
DR; HÉLIO BERRETTA

MÉPICO

,1

Ortopedia e Traumatologia
Ex·interno por !l anos. do �Pavi
lhão -Fel'nandino' Simcnsen da ALClDES ABREU

'ADVOGADO
REQUER CO�}RAA}',
�F,o. Z E lI,j DA,pUBLIC�·.�,, Càha Po"��a' 246'; ..

< FLORIA-HÓl'Jol!hSAt1TA éAfAii�A'-""-�'-., -:..;�.� . _. � _'
. _-

�.-c:;",.-.

/

•
,

"A Soberana" Praça 15 de novembro'�
t'USl :r'elipe Schmidt

.esquina

- ,

}<'ilia'l <CA Sobe.rana" Distrftu 00 Estreit9 _, r.lloto

DR.' OT10 FRIEDMANN
,ENSINA

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão N n�les Pires 21.
Esqu. Rua Hoepl�e e/R, Cons. MabaCLAREIA E HIGIENIZA

'.

CURlTlU '

E D'I T A L-�S.e,mllites para'�p'3ntio
.',�';�; Tôdo o agricultor ou pequeno hQ-rticul(tor deve saber como é �eito a

_ _;
escolha '!la '��m.en,te para plantar. A semente tem, - • tes de tudo, qUe ser

-

comp:leta. :Rerf�ita;· se:rn 'defeitos, - limpa pura com os melhores co:ndições
de ..germina�ã.(j�,como �i<amh.éIl?- de valor germiriativo bastante' alt.o. �em estas

é!xi.gência a sem.ente não dal'ã ao lavrador ·a'recompensa dos seus' esforç-os nos

periodos de colheita.' Por isso deve ter o ,agricultor ou. h.orti<:_,u1tor o maximo
'cuidado na aquisição de semente para plantio. . ,

_

G.' A . .'Càrvalho - Ven,de sempre as melhores sementes.

;-VA�EJO MERCADO - PORTA DO lVIJ:lO

Viag�m com segarilQça
�. e rapidez ,

.

80 NOS CONF(tR1'AVEIS MICRO-ONIBUS' .0
_.

IAPIDO--l;SUt:BIISILlllo»
=-

IFlorianõpólil -- Ital�f - Jolnville � Çuritiba
. A�g'e""'o"'�c··_"'--ia·�:'-KàIiE���.quii�;i!::"

• Rua Te:QenteISUyeira: I.
.'

'

f'•.�-�,",,;,:,.t

Taxas 'de Viação e de Me�rarnentos
1.0 Semestre de 1957

D,e ordem' do sr. Diretor do Departamento da Fa
zenrla .. torno público. que, durante o corrente mês, s_e
procerlerA neste �Departamlento, a cobTança -das' taxas
acima mencionadas, corresponden�é's ao 1.0 semestre do
COtlT(..a te ano.

Findo o prazo acima; as aludidas taxas serão cobra
das acrescidas da multa' de 20%.

Departamento da' Fazenda, 2 de maio de 1957.
M. C.' Cardõso

Pelo Oficial Administrativo

I

I

c OMS A B.MJ

\Zirg�m
�

E:s]Jeéialidade
da (ia. WETZElINDUSTRIAl- Join.ville- (marca registrada)

\ .

-

�
.

1 �

. ,I •

i
� r

.

.

.� .

econo_miza-se lempo' e . dinheiro, /

.'
F E �

� • .�_. __ -t __ �. __ .
.

' .. _' :_._
� .. •

...,___ , ._ .. __

_ .� � ._. ... .,..
__ '

.••_....:.�. o • • H

lA'VANDO

�",�o )IrRa ..;;
. �..../ • �' . '-"'7' .

.... ,

.

[,SPECIAtlDADErr
,

__ • -...,_.r__

.-.'
.... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis; Sábado, 25 de Maio de 1957"0 Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarfna .
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:� .EM HOMENAGEM AO GlANDE DESPORTISTA J0110 C. GON'(�LVES, lDD. DIRETOR DO TRANSITO DE'SANIA [ATARINA:�i:
;.i: PORTUGUESA CA RIOC! X .FIGUEIRENSE. TER(A·_ FEIR'A PR�XIMA, DIA .28; 'A ,NOITE,' 'N O" ESlÁDIO�DA<RUA -BOCAIOVA.- �i:·'l•••�"' " +'+..++. t.. � + � J .tt. I.•.......M ++. � *f. �

,. .

1 , .. • .. • • • • • • • i· .. �� , .. �� �� � · • .. · • • • � •.• '.A '��
._.

Figueirense -�x lpaula - Ramos, CARTAZ -D[= .A'MANHÃ
"

'TENDO CANCELADO,SUA EXCURSÃ O, A, -CRICIUMA POR MOTIVQ DE1FÕR(A MAIO�, ,O íPAULA 1RAMOS REA L1Z0U·\COM O. FI�
GUEIRENSE EN1EN DIMENTOS QUE CHEGA'RAM A BOM, TERMO,- PARA 11M AMiStOSO ,>NA 11RDE DE AMANHÃ, NO ESMDIO DA
PRAIA DE .FÓRA. COMO .PRELlMINAR JqGARÃO TAMANDA1:É �_:YENDA,VAL, EM �CÓ'NIINÚ'ÇÃO AO CERTAME .DE I,MADORES

. ...-."
�

'. o
__

'1:'5
'.

�Nô Rio, '8ob :Milhias, considerado o

maior ·a,llela do mundo.

''>

c:a
....
•

..
g

liA

Silvanesca _ 52 .quilos
Prop. João. Sallum

Excelsa 58 quilos - Prop.

Gato. Preto. 59 quilos
Prop. Accácío .Mello

.

Adesivo 45 quilos _

�

Prop, Benito. Battistotti
"

Rossinante 49 quilos -

Prop, Stud Amizade

Paris 45 quilos - P�·o.p.
, Hamilton Araújo,

O turfista Dr. Esmeraldo

,

indicações :

Càssetarí faz . às seguintes

Nao, espere mais 'para faizer à' Europa'
oquela,viog.em há tonto ,tempo 50·

nhoda: .0 CLASSE TURISTA- no Atlân·
-tico : Sul oferece·lhe uni Idesconto·.de

.. cêrco de '

300/0 nas tarifas .de "'.05'
sagens. E nole que o �parelho' é o

mesmo SUPER G CONlSTEUATlON
com duas partidos semanais de Rio
.de Janeiro: terças, e sáb.ados, às
-cínce ·e meia da ,tárc:le.'

.'

,VAIIGUAtfA

!>-<.....,tu;.o

J:B""c.:, .
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RIO, 24 (V,A.L - Em re, nidade de percorrer-numero- no entanto, .que ainda, é baí- lavoura ervateíra, acertou'lllgora ínsxplorados. .

à industrialização do produ- fico em Porto Esperança; on-esnte viagem pelos Estados f
sas regiões riquíssimas em xo o 'nível de produção. Em aquela autoridade medidas Na cidade de Joaçaba, ob- to, não sendo de tôda ímpos- . de está sendo estocada parte. qQ, Centro e Sul do País, o

.

erva mate. tais como Joaça- reuníão com os produtores para conseguir o soerguimen ' 'servou o presidente do I.N.M. sivel a formação de futuras' da, produção daquele Estadoeng, Antonio Souza Artigas, ba, Ohapscó, Xanxerê, Ma- ló::ais, ouvindo Os seus r,ecla· to 'da produção re,gional, de-
'

a exístencía de um ambiente empresas para o fabrico do que não industrializa o mate'presidente do In,stitut,O Na-.' rim e outras no Estado d� mes e procurando solucionar terminando também o apro-
'

muito otImista entre os pro- mate solúvel a ser fornecido, exportando-o, ,cancheado)'eíonal do Mat�, ·teve oportu- ! Santa Catarina,' observando, os problemas que afligem a veitamento de ervais até -dutores locais, com ralação 'ao mercado consumidor

nor-I,
para a Argentina, por via______,...-.'_..,... .....

'.
'.' .

te-america-Ílo.· fluvial. �. ,.' "�":t·<c ,._....
_".._- .

'

.--- �--.-,---:'--:' \." ,

.
- ,

.
. 'Com relação ,"à produção . Agora; Q I.N.M. está proja-

II'DII� 1'11'[1._ I l,r��II-r Ir,mll -Irl.[� grvo���r:::s��t:��e�la��t�'��?��:r��t����U;!� g�r���
predomínancia, nos ervais'; cas do Rio Paraná, na' qual'do tipo de erva de talo roxo;

I
a produção dos ervaís dosrica e tanino-e muito dispu- 'Estados do' Paraná, Santa

tadapelo consumidor al'gén- ! Catarina e Rio Grande- do
tino, I Sul, será mesclada à de Ma_FI ' .

li 2"" d
.

d "ESse fOI' '" grande -motívo do parlamentar de outros, Não posso concordar com das canseíras, das lutas e O Instituto instalou ainda to Grosso. para a formação
orianopo IS, ,,.. te maio e ,,'V

L •

t
.

t b Ih daoueres
'

om um grande armazam frigori- de um produto nacional tipo.
1957, pelo qual, em 1947, funda- quadros partídártos, colha- I dirigentes pedecís as que VI ra a os' aque es que c -

'. , -Uma. Sr. Diretor do Jornal mos o P, D. C. catarínense, ram nossos companheiros do viam a combater conosco o põem a "velha guarda" ao c••••••••••::
-

"O ESTADO" "

,. .Asím sendo', não ,posso' Interior de. -surprêsa, ila- uso de carros Qficiais e que P. D. C.

'U u 'C
-

e'
«INo "Frechàrido" do grave, concordar com vergonhoso quearido-os em sua, bea fé,' agora ajiesar � avisados e Daqueles que custearam a .�. l'. a -. p. S' ,.;���t:"'14'�A��.

.

circunspecto ,e austeroso Jor aUplento dos próprios subsí- para afastar da direção do a'!ert�dos, desobedecendo até propaganda partídáría do"
"" _;;.;ry'lo-,

nal dírígído pelo. brilhante, díõs, subscrito e votado pelo Partido, os velhos correligío a ordens rlgorosas, do Sr. seu próprio bolso, Daqueles"Jórnalista e meu incorrigível único deputado eleito p·elo náríos honestos e dedicados. Governador Jorge. Lacerda, que; pobres ou remediados, � O. deputado Laerte _ .............'........._..adversãrío politíco (embora P, D. C. Dispensável qual- ,'Substituiram-nos por a- permitem que OS "chàpas- organizavam quotas de sa- ': Ra!D0s Vieira, quando: I
_colega e amigo) Dr. Rubens quer comsntárío, vêntureiros políticos que se brancas" façam longas via- . orifício para pagar a séde, C qUIser, em nome do. go-.l '

, ,-de Arruda Ramos, do dia 21
_ Não posso concordar com fizeram ou se pretendem'fa, gens para atender a compro Dequeles. que pagavam'l vernadm-, encomendár I AMMAN, 24 (U.P.) - Fontesdo corrente, comentou-se graves irregularidades ocor zer a custa do esfôrço e do missas sociais de correlígío- suas próprias viagens ao in- • festas para o

_

mesmo -, autorizadas dizem hoje que
uma notícia. a rest>eito de ridas em 'estabelecimentos trabalho da "velha guarda". nários (com vistas à última taríor para organizar o Par: governador, nao deve': c -govêrno Sírio ordenou a
uma elsãodo P. D. C. ama- de .ensino, que fizeram um Não se pejaram mesmo de esbarrada de uma conhecida tido. • �sa.r.de,!!m, melo de co- 8 retir!1da de suas forças dazonsnse, chefiada pelo, Sr. honrado inspetor revoltar-se, incluir em suas chapas ele- caminhonete oficial" quando Daquelas que perdiam noí- : ,muDlcaçao ao alcance I Jo�d�ni� atendendo a uma
Ràfa,el,Faraco, . ' a' ponto, de ter quase uma mentos que nunca tinham em viagem recente a Lajes, tes, dispensando justo e me- e qe todo o mundo. • solícítnçâo do reI Hussein.

O veneno' foi articulado crise cardíaca., pertencidO ao P. D. C, em serviçQ não oficial), racído descanso para traba- :
.

� Sua longa �e gnzadis, I C.erca de 3 mil soldados Si.pelo' nosso comum bí.colega .Não posso concordar com, � Não posso co�cordar com a/Não possa cncordar com lhar pela nobre causa que • sima conferenCIa com. rios haviam sido enviados(de Banco e de banca) Dr. a hípocrisia de uma ordem chantagem feita contra al-
o calote iniciado e,oficiali- haviam abraçado,

'

: o SEU PRESIDENTE: I ao vizinhó país no ano, pas
Manoel Silva, igualmente a&�ina�a por um dirigente tos de determinado ass�ssor zado qu�, diversos corretígío Daqueles que chegavam a • �E�g. Arruda), de La- • sado, quando parecia imi
certo das horas' más.

'

'-pedecista, mandando .desçon sando aument� de venClmen, nários, altamente colocados, constrUIr pa�anques, pr'e.gar : Jesr combinando, vetan: nente a invasão da J0rdânia
O Dr, Rubens pergunta' se tar?s diai:!. em que o.s pro- t9s �e, dtermlnado assesso�'1 ,eleitos ou indÍlCados para �un cartazes ,e ate v�,rrer a· Sed�, • do e esticando' o progra- • pelos israelenses. 'o ret:erido Sr..Rafael Faraco fessQte.s nao compa�ceram tecmco. ções públicas pelo I'artIdo', OS"outros, os no�veau �l- : ma da visita do gover- I

-é mêu parente:' ao mesmo estabeleCImento,. . oÍlc rdar com passam à lT.esouraria de nos- cheg de agora, amda nao • nador Jorge LaCerda a. PORTO PRINCIPE, 24 (U.P.),
Lá vai minha resposta. para mais tarde determinar Naot, po:�o u�atá�ios de um,' sa rugremiação, negando-se acharR;m o livro de atas que I Lajes, pelo rádio, foi I -, Algumas pequenas casas

Não, Pelo menos, parente o pagamento dessas fa;ltas .. ��:fld�g�o:n�nante e que ágQ.1 a contri�uir com a taxa de I extravIaram. e muito escutada e comen I comerciais atenderam ao a-próximo, O meu único paren Isto porque uI? dos I?alS a· ! •

ranl a espezinhá-h I 5.0/0 preVIsta em nossos Esta
'Na- tl'veram nem capaci- :. ta!la aqui pela Capital. • pêlo, do govêí'no militar, rea-te no gnin<;le Estadó do Nor_' t· ·'d S mentor mtelec- ' ra VIra -

't t

I
o

• Por ela ficamos saben- • briQdo suas portas sob a pro
te é um tio, Sr. Vicente li- t�nyld� me:�o .dirigente, I Sempre. ju�guei que o PDC

I
u os,,

. da?e. de, ao. menos, cons�- • do que o sr. Lacerda: teção de forças do Exército, '
mongi..

. �ão OSso, concordar com' pode s�er '<.:ohgado com outars
. Esse� o� motivos de mmha g:UIr ,uID,!'l Sede para o Par- : não quer, "um simples. Aliás, o numero de soldadosNão tenhas receios o cons

"a Ie a:Jfdade de/uma Conven agr�mlaçoes, g1-1ardadas as dIvergenCIa. Nada tenho con ,tIdo, VIvendo. de f�vor de : jantar" como fôra pro-: nas ruas da capital h,aitianapícuo jornalista da oposição, ã gonde 'os "arrivistas'" do devidas pr,op<:rçoes. .

I tra a,doutrina ,do P. D. C. I um.companhel�o de ta,? coxp. • gramado, mas um ban- .. ãumentou mas não há pelo
Não há nenhuma· outra oli- �. °D. C., usando veículos 0- Nunca, porem, subservlen, Pe�o contrár�o,. Continuo a; batIda" (por eles) velha-. quete ,se sustância,: momento indicios de novás.._, garquia no' horizonte.

ficiai e "jeeps" d� famigera . te OU prepotente.'

II
louva-la e amlra-Ia. ! guar�a o qual, de graçf', : granfino, "no ambiente. des?�d�ns iminen�j!s., O úni.Sôbre óS 'propósitos que

s
__ , _ .. - _ - _

_. '---,
-

Nada quero do meu Parti contInua ce�e:-Ih.es uma sa a • do Lajes Hotel" e "com ': co mCldente sério das ulti.me são' atribuidos de tor-
" , .. _ ,_._, do. Não preciso de emprêgo,

I
em ��a r,esldencla, para �s : terno escuro". Soube- !'t mas 48 horas ocórreu' quati.pedeamento ao Partido De-

[ O que tenho par� ganhar o
, r�umoes do P. �. �, e depo- • mos·, mais, que não I do a multidão atacou à pe-

mocrata ,Cristão, cabe-me, a
I meu pã».e o dos meus filhos SItO de seUs mJ).>velS, perten- : quer oradores escolhi-. dradas dois c a m i n h õ e s

bem da verdade, expor o Se- ,

I foi obtido por concurso pú- centes ou doados pelos Srs. • dos mas "um dos dois • 'cheios, de estivadores, que
guinte,,i : blico honesto, �érico �ilveira d'Avi�a",: jui�·es de direito". Ain- I voltavam do trabalho no por.
Não penso, absolutamen--. ' Lamento apenas ter con- �elt�r Fana e Outros maIS. • da mais: que, a· comiti.: to. Houve um morto e dois

te nem tenho a veleidade
tribuido para que os oportu CordIal abraço do : va é enormissima. Quan e feridos. 'd� cindir o Partido a que per

, nistas de sempre e q�e hoj.e dCarinello !arta.cdo- D : to ao fogos de �rtificio, :tenço. Também êsse não �,!
I envergonham o PartIdo,!3e (Verea 01' pe.o car I o e

.• o deputado· preveniu. RIO, 24 (U.P,) - Esteve no'tteonhd.eo. mceertueszac'oorre.plegnl'o'snaa���s-, i Florl,'�mópólis, Sábado�' 25 de Maio de 1957 tivessem aproveitado do suor
,

mocrata Çristão) i I "�eu Presidente" de qUe I Catete uma comissão da In-
,

-,' .• nao se preocupaSSe pois • dustria Cinematográfica BraêE:;;:&�i;,:��J� �ij��IT�� I�BlT�S, N11��[MÚt�11 tEGI�tlTlll, � PLEITO IE IT�r�II��n f1�:f1��1? i ff��lf:i:�f;�1�::r��,�I�::� :glf�a�ia�!r,�;��st�� : Ve-om8nte - Discurso O" DeputadO Orlando Bértoli - Condenadas Pelo I,���;�:t:ei.�i;o���:�d� IFaraco, Eduardo Mano Tava

I
II ' .,.. .

d DO' 1 d V I
• tambem o Secretario da Ires, Heitor Faria, Angelo Vi-

d Ild
.

t' S b '-·0 l10ves 'Atl"vlda '88 O .,po a o o oer • Segurança,que'rf6icon.tali. Ca.p, .waldemar Cordei- Deputa o u aDiS i e 8118 l'c, . -

, I seguir do
_
Comandante I��i�orvalm,o so�za e out�os I De 011·,el·r8- II" Condota Di Sr. Paulo I(� - 8ornbau\8D - Oulras Notas j ?:.:!a::I:::t�ê!:i�iCi!� IEstou. con,:encldü t&mbem

j' , ,. D, ,,_'
e mu- 'tos 'ventilados e que tão "Houve, �m se_guida. aca- I, go-vernadm' sejam pres- •,que aSSIm �ao pensa�a�?s O brilhante dIscurso pronun d��e .. VliO!�OSo;���� for- profundamentel repercuti- llorada dlscussao, entre os ,! t�das bem no centro da I�ossos an,tI�?s corl'ehglOn�- dado na sessão de ante- on- J1lC:rO tUDN coma�dadá' raro na opinião pública itu� � deputado!! em ques�ão, fi.an : cld�de" :E o programa.1'1S, Gal. Vleua da Rosa e Sr. tem pelo deputado Or.lando "ma a pe.J 1 R Brasil.' poranquense te do discurso pronunclàdo • do mterlor? Tudo el'ra- !N'éwton Macu?O. ,

. Bértoli (PSD) 8;cerca do pelo. sr. e san
loO?TB .h��

I
O de.putad�R<Jmeu Sebas- pelo deputado Orlando Bér I do, Era deSfa�er tudo. O iO que peseJo e cont�nua- pleito -lue se �enu em !tu.. pelod psy in �edo ,c.erc� de tião Neves (UDN), de mo- toH' que, amanhã, publica- • gOl'e,r!lado,r, no domi.n-. PARIS, 24 (UP) .-'- O P·res ..rei a faze-lo, enquanto' pu' poranga, SUsCItou, no y!e7' ;�8o o � c' c�ntra apenas do veemente, condenou os remos na íntegl�a, : gO, nao deixaria a ci- : Rene ,Coty, pediu hoje ao ex-

d,er, é d,ispensar todos CPS nário da nossa Asse�b ea,
00 d vOCOii a ão 'PsP-PDC, absurdos 'das' ativi·dades de- • dade, pois o povo é mui- • primeiro ministro Pleven,me.us esforços para, conse-. t!calorados �ebates, Ja que '8 'ada o efosÇ 'srs, lrineu senvolyid'as pelo de'putado .....-.-.-.-.-.-.-.............._..___••�...._..J". : to,. deseonfiad6. Para: para organizar o novo ga- _

gUlr que o P. D.�. volte a ,Loram con�estadas eclara
_ jl�l h p

Jorge Lacer- pessepldta e que ,estao seu . <) L U X H O T E L • Anrta e Celso Ramos se- • pinete francês. O convite foiser que era antIgamente: ções anterlOres qo �d,ep�ta-, QIn ausen e
do assessoradas pelo ,sr, �. I guil1ia na segunda-fei.: aceito, A noticia sôbre o con-

,coerente, leal e honesto.
.

do Volne;Y d� 'Ol:velra q�e daC . aturaI houve Paulo BornhauseJ}. DIsse, oferece a você ,a !H':·, • ra, mesmo contra !l.opi.. vite do primeiro mandatárioDesejO. q?e. minha agremla p'r�tenidla fazer cre,r n�o , .Qmo ,�ra �ão e�, tõrJio em aparte inf�amado, o de- Ih Ad'! d I nião do "homem_do p, : e a aceitação por Pleven foição partldal'la cumpra o que houvesse a �u�, .co,�lgaçao m�llta dlSCU: canse uiu o' putado udemsta, que "os � or mesa a Clc a e.. • D.C. (Rubens/Nãzareno. d�vulgada ofíciaLmente m�
vivia prom;tendo ao Pov.o e naquel� mUnlClplO 'sldo fra ,do cas� e V"rneY les�onder srs. Volney e Paulo K. Bor- �. Faça suas ref ..',i(:_Õc�·: I Neves). Por falar nele,: nuto.s entre Coty.e Pjeven.

_ que consta. de_seus Estatu- gorosa�ente d,e�rotada. ,; ! <depuJa\llo ão diante âo re- nhausl�n es.tão. destruindo a .. � • informou o deputado.tos: morahzaçao do.s, costu- Exphcou, co'!11 deJal�e.s SUit dec��\leito já que ape .UDN, prmclpalmente em � na • I Laerte qUe o caso das I NOVA, YORK, 24 (D.P,) _
mes e absolut� �lsuI'a no

I arrasado}"es, p
deputa o r: su a ? cú�r.va n'egar os fa- Itupora�.ga. e _Laguna e que '>,' 'LUX HOTEL". ::. 40 nomeações está difi-. Chegou hoje a esta Cidade o

trato da coisa publIca.' lando Bertoh que, em ver nas pro, ----.- desde Ja estao, enterrll;ndo
.

.,. " I cU."e s�rá acertado de� I chanceler federal da Alemo'-D, candIdatura do sr. h'meu, � • pOIS, POIS o Homçm esta. nha Ocidental, sr, Konradao Senado"! (sic). h·.·......,.,........_.._·.-.-.-.........._.. .1 uma rocha". Estranha· I Adenauel' em busca de novo
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.

va que o nome indicado. apoio do sr. Presidente Eise-
. 16. O 'DISTR, A I para' o cartório eleitoral: nllQ'wer para ,"por fim à'• estivesse de m (J raOOo. cruél e ant�ga visão da Ale-

B·O.L E T' I M I N F O R 'M A , I V O II tan.to, que até)á havi!l :. manha!!,
• amlgOs do governo mUl- •

.• to nervos,os ... Foi áin.,':: WASHINGTON, 24 (U.P.) _I da cort�do do prog�ali1á : I 0_ Departamento de EstadoI a maDlfe�ta�ao pop�- 01 informa que recebeu notí• lar, PrudenCla. PodIa., cias sobre .a situação emI d�l' em fracasso haver :. Taipé, FormOsa, e que tais
I �I�cursos, o.u aparte�: nõtícias estão sendo estuda·
• 11'! espo�dlvels. E �am • das. Como se sabe,' na capi-• bem f-Ol �odado o t!.lmu- • tal da China NacionalistaI làcro de ID.aUgur�çao d� : I ocorreram hoje violentps dis-• algo que .a}�da nao esta. turbios anti.norte-america- _ ,I pTon�o e�a para o lado r nos em virtude da absolviçãoI doEcav !tras. .

's mais
- t de um sargento nort� ameri-

'. mUI a COI ,a.. '. can
'

'n . t.
'

• que 'abafamos com os • Q que ass.as.sl ou �1J? la-

'. l1(1S<;os tão odiados quá I bal_h�do� Chmes. NotICIas de
I quà quá .. : • .-. Ta�pe. dIzem. que. forças �o
......a.............. ExerCIto �aclOnallsta estao

...._ �. r·estabelecendo a ordem na-,

quela capitaL

BUENOS AIRES, 24 (U.P.) -
O presidente Aramburu em
,entrevista a United Press
de'clal'ou que não há crise no

goyêrn� ar�en�ino, mas que
à "fios illVisivêis", estão pro
curando criar agitação, A
erescentou que, todas as ten·
tativas de provo'car inquieta
são. federal do cinema.

CIDADE DO MÉXICO, .24 (U.
p.) - A Federação, de Bas
quetebol do México anunciou
que enviará uma equipe ao

Se:g,und� Campeonato Mun
dial Feminino que se dispu'
tará em outubro próximo no
Rio de Janeiro. A'Delegação
será integrada por 12 joga
dores, um treinador e O che-

.

fe.

PARIS 24 (U.P.) - De�ido
aS chu�as forám adiadas pa·
ra amanhã todas as partidas
de hoje do Torneio Interna-

, cionâl de'Tenis.
'

PLANO QUINQUENÁL DE OBRAS RODOVIA'RIAS
,

Ba:ndo prosseguimento a-o .programa de obras fi-
·(Cont. da l.a pág.) 'tante, 'agravando 'Seriamen- le lugar, alé,m de ofe����:, }cado ,pelo Plano Quinquenal de Obras ,Rodoviárias do'

t r te a bôa marcha do progres melhor segurança a.o ra� Governo Juscelino Kubitschek, nê§te Estado, já foram�epo���Q��S e!;e�aes, Ud\�_ S? industi-ial da cid.ade join ��tso'f����t���icl� ���:{uV�i realizadas no presente exercício, coIicorrências no valOrpensando operal'los, um.a �e� v_xeV'ERDADE SOBRE' A dade 'não fugiram ao lugar de Cr$ 185.920,000,00 (cento e oitenta e cinco milhões, no·que o rendImento profls�l<?- ENERGIA ELE'TRICA com�m das atividades bor-
Ve'Centos e vinte m!l 'cruzeiros).

'lÍal não corr.esp<?nde 11:0 XI-
-

dto de- nhauseanas (tudo pela me- '. .gido pelas ref�l'ldas fll'mta:i p-u�:dges;:�sedis�� emHeitor fade ou falha completa), PAGAMENTO DE 'DESAPROPRIAÇÕES
�contece, porem,. "qt:e

0- Guimarães fêz a leitura, da Hoje a referida ,é um cons- Estão sendo efetuados os pagamentos de desa-.estado de cousas. e. pr tribuna da Casa de um ar- tanle perigo para os 9,_ue 'Ptopriações de propri�dades e benfeitorias atingidas pelavocad� :p�la. ,ausenCla ,d; ti o publicado' hó jornal tra-nsitam por aquela reglao,
construção da BR-59 ,em Joinville e Araranguá,lenergl,ad el:�l'lcati�a mdolO� ;,1 Noticia" � de Joinville, oferecendo a ,mesma uni de-
INSTALAÇÃO DE ESCRITóRIO DE FISCALIZAÇÃOparte,-"'::o _

la, o l'lg�n.
em o qual está v,ersada a clive que impossibilita a �u.aparal}z�çao/dQ!, serVIÇOS m-, '·t -o criada com o utilização, No afã de 'dll'l- ,Estão seI,ldo tomadâS as providências iniciaisdustrlals de tJolrvnàe'1��e;:� �!�io�!���i� da energia eJé mil' as' crític'3:s da; opo�iç�o, para a instalação de um escritório de fiscaliza.ção em Ti°hs r,etpr�sentan, es s: já ha trica Além dãs êrros admi- representantes sltuaclO!ll'S-, J'ucas, a fim de atender à construção do trêcho da BR-59,c. es er ca armen. 1'a.: Jiistr�tivos cometid'os, devi- tas se apressar,al?,,�!ll d'lzervIam 0lcupado a. �tl'lbUáo �:r do:a incompetência d'e quem que 3,' estrada fOI maugura- entre Biguaçú e Tijucas, na jurisdição dêste Distrito. ,ra. esc arecer a. SI uaç .', tarefa da com a ressalva das pala- PREFEITURA MUNICIPAL DE FLQRIANóPOLlS

,dadeiram�nte insuste1;ltavel àeve as�l��r c�rg�ob,iema, o vras gove'n'amentais de que
'

O Eng.o Anthero d'Almeida Mattos, Chef.e do 16.0
-em que Vlv,e .aq�e,�a E�ta�� E�tad� ,gastou �entenas de a ,�esma não havia sido con

Dl'strito Rodoviário Federal, recébeu do Gabinete' do Sr.PQyque o govetr!.o a_ao tomou milhares de cruzeiros para clulda:, Ag?�a, .
que as. fa-ate o momen o n

_ '

lt do lhas sao VlSlvelS e causam Preféit.o Dr. Osmar Cunha, o seguinte telegrama:' "DE':1m!l res.olJlção con�reta, ob- nao c?nseg��r :omd!��a�d- impossibilidad,e a t?dos, ORDEM DO EXMO. SR. ,PREFEITO MUNlCIP�,letIya eB�orht.a. Desde s� �i�i������o ;;Übfica, Houve vêm as desculpas udemst�s CUMPRE-ME 'FELICITAR DISTINTO AMIGO LANÇA·���erfa�en,d�n pf��;�l ,i��;�: ri��to: '�!����iae l�g;:;f;' �� t��ip�d� ud�a �it�d;U!�Çr��' MENTO BOLETIM INFORMATIVO 'DESSE DISTRITOdos para �a��lu2i�d:op�n!e>_' do Executivo, quando o sr, da. Isso nã9 �a'usou estranhe BEM f COMO EFICIENTE TRABALHO VEM IMPRIblema, e
.

d medi':' lrineu Bornhausen, contra- sa ao, plenano, uma vez que MINDO' NOSSO' ESTADO SETO� RODOVIA'RIO, FEtrou no lte_r.reno J;r�ais do ,riando as maÍ'S abalisad'as todos �statn9s aCQstumados1 DE':D AT. ET COLABORAÇÃO MAGNI!FICA ,VEM PRESodas con� u",,}v!Ls,
o iniões deliberou qUe fôs- a sentIr n<} �omento atua n,LU..IVale de Italal" gue fazem � p

f 'ta' a 'li a ão da luz as consequencIas da demago TANDO ESTA PREFEI'rURA. DIB CHEREM CHEFEcobe.rt!lra. �OhtIC_a. da atua: d.: .tae:aguá dogScil ii Joinvi.!- gÍ'a administrativa do .govêr, GABINETE".admmIstraç.ao, nao escon
e e cu'o�su]tados malé- no passado e que

.

este a
ROdem a -,rea1Idatde <!os. dfatos� fll'C'os eslãe aí a positivar o c,onserva, c0Il!- s,eu fIel con- DESIGNAÇÃO DF.! ENGENHEIchamando a a ençao o go

t d O Chefe dO' 16,0 DRF design.ou o e�,genheiro Wil-vernante para·.o tristonho fracasso administrativo do mEuaNEoRr'GIA ELETRICA' t
"

d e que con
.

mar José Elia's para responder pelo Setor de Transeo� epl.\nor�ama que se formou
f
em tg.ovearnao r��:b�roacolhid� d�' Na hor.a destina,da às ex- •JolnvlUe, no que se re ere mu "

plicações pessoais o depu- Colet�vo deste Distrito.
à ener�ia :elétrica, O as�ud- seESTRA:ooÁ'DO RIO DO I tado Lenoir Vargas Ferrei- __t...__.-

-----M---R-,.-S-T-lM�-O--;to contmua, a �er apreCIa .0 ,

RASTRO I ra voltou à·tribuna para te-
.

NA-O PEDlll- E P Ep�los deputado: da I?t�O�I-, No liovêrno anterior �foi cer Icon.siderações "sôbl:';e .01 ' '

,

.

ç-aç., �ncontranbo a�3le : inaugJr'ado
-

festivame,n. te a

I problem,a.
da energ�a �letl'1- BONN' 24 (U.P.) _ FonteS Alemanh�. Um despacho. deelem.entos d'a . anc� !1 g?

t da. do Rio do Ra-stro ca na. CIdade de JomvlL!e, do govêrno da Alemanha Paris .dizia .
que .0. governo!,erms�a, porque .nao ma!� es ra

iarte de Laura Muller SU'MULA DA SESSAO
Ocidental dec1araram :hoje Frances haVIa S�IlClt�do �ale,;pol'lsIv_el ao �fçvertod f�g��. iUÉo� Jardim ligando Uru- I Presid�n,te - Ruy' lJulse não ter nenhum 'conhecimen empréstimo. devI�o a C1'1seao qU�"se Vel'1.lca o O' s

,.
'

'b'l't ria um I 'SecretarlO - Estams.Ia1:l
t' rt'c e fmanceira qUe u·dias naq.uela cldade,do nOf"'- bl�If'eel'toqut�.fb:i� 1 dea escoa-' ,'RomanoskY e José.Valdomi- to de que a ,França lvess� pO lIa

,

'

'te cátarmense' raClOnamell per ' 0_, S'l' pedido algum empl'estimo a travessa o paIS.'to de' energia �létrica cons- menta da prO'duçao daque- raIva,

FARÁ CHOVER
SÀNTIAGO, 24 (U,P,) - 27
pessoas-mo.rreram hoje, ao
"cair um onil1Us num rio, a,

seis quilometros desta capi.
tal, segundo revela um c�·

tp.unicado da policia. As pri
meiras noticias falavam em -.p
trinta mortos, porém mais
tal'de essa informação foi re
tUicada. O veículo viajava de
Pinto a Chillan, tendo caidll
de uma altura de' 30 metros
dentro do- rio,

P. ALEGRE, 24 (U.P.) � O
eng,enheiro Janot pachecó
que se enwntrava na capital
gaúcha .. seguiu "para Uru
guaiana af�m de realizar ul
timas preparativas para sua
anunciada tent�tiva ae pro
vocar chuvas artificiais na
zona prO'dutora do estado,
flagelada Pela sêca à meio
ano. O sr. Jariot PachecQ le
vou consigo grand� quanti�
dade de drogas 'além dos a

parelhos necessários à expe
riê)lcia.
{I.o_O-;!!& :,_o.-;ci...O!

Não Foi AceitaI RIO, 24 (U,P.) - Confir
I ma-se .que o presidente_J�
ceUno Kubits�hek, dirigiu
uma carta ao chefe da Casa
C\vil Vitorio Nunes, reéu�
sando a demissão, por este:..
solicitada. A carta do chef,e
do govêrno -veiu confirmar a

anterior rejeição verhal do
pedido, devendo assim o sr.

Vitor continuar no cargo.

.1- ""-

I

�.;!;!;;.;):,y:;,�: .J€;� :�:;'�';;:;if,,��.�/;S�·t\t:·;�\;,:;�f��iíiiiIlIi"'�*"tf;,�.ir,,<;e.bk;,t ',e
"
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