
,

'. /'.; "

• ':"', • •.

c'· .. '
.

.,

líõ·feriãiiiiiiõ:cüiliiãiBifiõ""E.·"B�"ll�lE·E
iWASHINGTON,7 (U. P.) - Os EE. UU. es tão examinando com simpatia a ampla propos ta Soviética paraum amplo intercâmbio cultural entre os dois países. Os
Inorte americanos .interro mperam esse intercâmbio em fins do 'ano pas sado, quando-os russos esmagarama revolta, húngara, �as ontem, o embaixador Soviético
I solicitou uma audiência ao assistente especial do secretária de estado para o intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente; e durante duas horas, expôs o programa
!.,

. " .
-

para o restabelecimento das relações. ',' : .

••••e••••®s.®��o.@.a••••••�•••••••••••••••••••••••••••......................................................................................................

A -1-' "E' A· 'A PIA:. I O ANO, GEOFISICO INTERNACIONAL NA NORUEGA

UXI I·O COm ICO ' 'O On Ia OSLO, 7 (U P) - 'Já se Ievantamsntn d� mastro me Oceano Árti,�o durante o cor-.'.' "

acham estabelecidas as co- taorológíco de vinte e seis rente-Ano oeonsíco, à. testaI munícaçõas radiográficas en metros de a-ltura. Até ago- de um grupo de p,esquisa, no, WASHINGTON,7 (U.P.) - Deverá ser firm ado hoje o acôrdo entre os EE.UU. e a Polônia, tre a expedição geofísica no I ra, á temperatura mais baixa "banco" flutuante, conheci--'
,

I T d ' f rueguesa na Terra da Rai-: ali registrada foi de quínz s do-como T-3 ou Ilha Fletchersôbre a prestação de auxílio econômico a êsse u timo país. ó os os preparativos já oram nha Maud, a Antártica, e a !g,ráus Fahrenheit abaixo de redescoberta finalmente pe-
feitos para a cerimônia, à realizar-se no depar tamento de Estado, e à qual se pres\'t.·� grande Rádio de Bergen, e a prímei I zero e Os cálculos provísó- los americanos. Esta ilha,

� .�
.

d
ra mensagem recebida de- I rios indicam uma posição cuja largura mal chega a se-

importância; poisvisa fortalecer 'um país que conseguiu livrar-se ao menos em;: parte
.

a pois de 20 de janeiro diz que I de
70 gráus e 30,1 mínutos te quilômetros com desssseís

.

I tudo vai bem: As condições de latitude sul, e 2 gráus e' de comprímsnto, viaja pelosmão de ferro Soviética. A delegação polonêsa é encabeçada pelo diretor geral do :tp.inistério I do �e�po .mantíveram.sn ia 3�,2 minutos de longítude o' mares ârtícos a ulll:a velo<:_i-
d F d P 'I H k K tI' k' J'

-

II
voraveis . durante a maior cídental. dade média de dOIS a tresI a azen a

'

o ones; enry o 1C 1. ,,.,, parte do tempo que levou à Um cientista norueguêsk1' J�!i!ÍimttC"}'M miQ
'-

_
"

.

constr ção da estaÇão e o d
'

t mbém percorrer o quilómetros diários. O cursp
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t b êt um dos sustentáeúlos da ,teo-.

,

.

.
'

l ���odaC���� e,e::/fssa;;,es� ria segundo � qual uma alta
,

.

'

fôr aceita a pr?ba:bilidl!'�'e cordilheira de montanhas
,

.

, do atentado, prefiro admítír mais que algumas c�ntenas
Falando ',o imprensa no -explicou o sr. Plínio Sãl- .que o autor tenha sido ai" de metros cruza a bacía polar

.

1'" S 1 d f
'

- t' t tr ngeí e que em e�rto.s lugares, oRio, Q sr. P 111-10 :1 ga o ez . gado, 'com benevolência, a gum srrons a es a Iro" Oce�no Ártico não tem dea seguinte dsclaraçâo: I psrcología de SeUS tradícío, com excelente pontaria, '"

- "Caso v,enha a ser con, naís .ínimígos políticos - é aliás." "profundidade. S.p.N.
firmada a hípótese do ateu incaJPaz de tocatas dêsse ,gê-
tado, não responsabilizarei ......-...:.-:._--'-----------------------"":'
os eomunístas brasileiros pc
lo disparo que varou a jane
la de minha,-.resi9ência.· Se'
foi tentativa dé morte partiu
de algum element_o estrau
geíro -; decl�rp.u�:-Qnte�, ao

DC, o líder d,l1l& IQ,'tegrahstas,
Sr. Plínio Salgad,o, acrescen
tando que está 8G% inclina
do a aceitar -â versão de, que
o tiro foi consequência puea
mente casual, das expansões

I
de algum no�:tívag_Q mais in
contínenti.

.

,

.

- O comunista brasileiró
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,

.'� MORRERAMj��A-FOGADOS� BONN, 7 (U.P.) -, Os quinze' recrutas alemães que morreram
� afogados, quando tentavam atravessar 'a enchente do rio Reno,� \ -

.

� sucumbiram por terem desobedecido"às ordens. Essa a-informa-
�, tiva feita na Câmara Baixa pelo presidente da Comissão de,�
� Defesa, dr. Richad Jager..Declarou ele que segundo os depoi
� mentos já colhidos pela comissão, havia ordens expressas no �
i· ,sentido dê evitar a passagem do rio. .)

\ �
"..-••..Y.;a..-.,..P.._�:::.�:_-:::....__::::::._�.-.-.-..-,., ,._.�_.�._._·_..w..,...�._rh·.�.·.·.·._::!:::.�--...._..Y .

•

Brasil" que "tem" mais 500 milhões guardados
nos cófres ... de algum bINCO. Francamente, não entendemos isto daquilo!

Ou será que "o Govêrno Estadual, na sua incon

tida ânsia de mentir ao povo Já esqueceu as

responsabilidades do Poder e pensa que êste se

mantém e deve ser exercido à custa de publlcl
.ade encomendada?

Não! Ou os homens do Palácio da 'praça XV

2Ii1Õ�-OOOrOO Para Estradas de Xaxim
,

o chefe do Gabinete do MinistrO' da Fazen

d�, enviou ao sr. Luís Lunarqí, dígno Prefeito de Xa

xím, o seguinte telegrama:
RIO _;_ 9238 - 51 - 23 - 17

390 _ 23 - 5 - 57 - Comunico-vos Sr. Minis-

tro llesta data autorizou Banco Brasil ('oloc�r �i.spo
sicão dessa, Prefeitura intermédío sua AgenCIa . ...,..

Cha,pecó impo'rtância Cr$ 2.270�)OO.OO .d�sti�ado ('o�:;
tl'ucão .estrada � conformidade ,sobCltaçao contIda

,

vos�o requerimento 4 corrente.

Sds.
F," 1 . -Taboa Sant,os opefe. Qa1:>1nete Ministro

Enquanto s, excia. se desmancha nesses alar

des tão a seu gôsto, inúmeros e pequenos fun

cionários recebem com atrazo as importâncias
a que' têm dir.eito' e outros - como os profes
sores diaristas _ estão percebendo muito a

quém do próprio salário 'mínimo!

Agóra, o, sr. Secretário da Viação e. Obrl!s
Públicas, an.1nciando o "plano Governador Jor

ge Lacerda", acaba de propor a criação de no,�o
e interessante tributo: a "Taxa Rodoviária"!

II
Naturalment� que as classes produtoras !Oe

assll!!t;�âo com mais esta i�sperada notícia e

procurarão saber do que realmente se trata. _ -

�������

abandonam certas situações embaraçesas em

que se embrenharam pens.adamente, ou a admi

nJstração pública catarinense' continuará nesse

mar,asmo, nessa apatía enervante, nessa indtfe·

rença e desip.teresse que a caracteriza no mo_

mento, causando até espamo ao velho- lV,lorfeu!

Fa:ztmela. '

..

SJ
I

HOMEM GOVERNODE
O discurso proferido pelo Ministro da Justiça em

Juiz de Fóra, que tanta repercussão vem alcançando,
pôs em justô relêvo a personalidade do: sr. Tancredo
Neves, ehamándo a atenção da opinião nacional para
a colaboração que prestam ao atual Govêrno homens
da têmpera do jovem político . mineiro, combativo,
leal, enérgico sem que isso sacrifique a compree�
e o espírito conciliador, que têm sua função e desem
penham o seu papel na consolíâação d�s instituições
democráticas e' na realização das aspirações brasilei
ras por uma .demoeracla cristã.

"A sua inteligência fulgul'ante --disse o 'sr. Nelleu
Ramos -_, a sua' capacidade de �ção, a sua. lealdade,
nos momentos em que ela devia ser: corajosa e brava,
fizeram dêsse jovem político mineiro um dos homens
públicos mais respeitáveis do nosso país"; Eis aí uma
síntese das qualidades mestras do'1;r. Tancredo Neves
que, em relativamente tão corta atuação no cenário
federal, impôs-se pelas qualidades de liderança que lhe
garantem um largo' futuro na vida brasileira.

Ministro da Justiçai no fim do lamentável Govêrno
de Getulio Vargas, o prócer mineiro portou.se com. soo

branesrta; lutando para que o princípio da autoridade
escapasse' à desagregação que o cercava pOr todos os

lados. Foi êle 'um dos líomens que sobreviveram, com
d\g-nidade ao colapso do poder civil, tanto assim que

pôde legítimamente interferir e condUzir .na escolha
da� soluçêes que, restabelecendo em seus fundamen
tos morais e pOlíticos o regime democrático, iriam pos
sibilitar a arregimentação do povo em têrno do can

didato que trouxera para a pra(}aI pública a bandeira
das liber(lades públicas e do desenvolvimento nacional.

Chamado a funções no comando da economia e

das finanças/ do país, o sr. Tancredo Neves, ao mesmo

tempo que-se desempenha com 'eficiência e equilíbri()
das suas novas responsabilidades, não se trancou no

seu gabinete, antes ativando sua colaboração política
ao Presidente da República e ao Governador de Minas,
que com êle contam para o diagnóstico das crises e a

e;colha das terapêuticas adequada�. Nesse desdobrar:
'de atividades, O Diretor da Carteira: de RedescGntos

compree�de que, dentro da equipe governamental, fi.

colaboração 'que lhe cabe prestar nã,o se limita ao exer

cício leal dos cargos que, lhe são ·confiados, antes esten
dendo-se pelo delicãdo conjUlllto 'de fôrça; e, elementos
governall\entais, cuja unidade e coesão devem ser,

'sempre, um ponto fundamental para a consolidação
do Govêrno.

'

(Trans,crito d� Diáriô Cai'ioCI:!-)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C'r$ 9.IOO�O(J
É o vencimento de postalistas dos Correios e Tê

régraf'os. l\IFlhares de vagas, ambos ú's sexos. Idade:
18 a 35 anos. Não há necessidade de curso ginasial.
Ordenado Cr$ 9.100,00, 'inicial, 6 horás de trabalho,

_
num só periodo. As inscrições' serão d'.bertas _ brevê-

A N I V E R S A R lOS mente, com as mais sinceras mente. Apostilas organizadas pai' professores. especta-
. Precisa-se

/" lizados em concursos publícos. De acôrdo com os pro-' InformaçõeS: na A MQ-

gramas dó Governo 'Federal. Ternos apostilas comple- delar,' das 18 as 18,30 ho
tas. Preço Cr$ 450,00. (São 11 apostilas completas, to-

.

raso

do o conjunto).
. .

I -.- . .,.... .__.--

Outros- concursos. Banco do Brasil, Cr$ 450,00
lAPTC, Cr$ 350,00 - Caixa Economícá Federal, Cr$ ....

'@'AS400,00 -- .Secretarta da Fazenda, escriturados, inscri�' INEM '

.

ções abertas, �rdenados Cr$ 5.900,00, apostila preço ...•

Cr$ 2'50,00 - 'Carteiro, Cr$ 350,00 -- Guarda=fios, .....
'-

Cr$ 350,00 - Assembléia' Legíslatíva, Cr$ 250,00 -

.

Auxiliar dé instalação
�

e conservação, Cr$ 450,00 -::' (�NE SAO- JOSE',lo elevado gráu -de-estima, de um vasto circulo de ami- 'I'elegraf ista. Cl'$' 450,00 Auxiliar de Fiscal .de . Rendas II'. '

'0 aniversariante ver-se-à zades e de admiradores, o .Estadual, Cr$ 450;00 - Auxiliar de Esêdvão de-Coleto- A's 3 ---,.; 71;2 - 9Y2 hs.

alvo de siiiiifieil-tiva,& home- aníversar iante será horne- ria Federal, Cr$ 450,00 - Auxiliar de -Guarda-Iívros,
.

óDIO ENTRE IRMÃOS
, Cr$ 450,00. Essa apostila contendo 7 velumes, inclusive

nagens que lhe_�..
erã"o tribu,- nageado condlgnamente.j;.' Censura até 14 anos.

eontabilidade comercial, destina-se a quem 'queira es-'
tadas pelos amigt;i e 'admí- .Os de O ESTADO se as- tudar em sua propriá casa, sem auxilie, de professor a

'

· radores, sodiari'l, eordialmente às ho- nobre profissão de-Guarda-Livros. Flféà seu pedido, po-
Os de Ó'ESTADO se as- menagens. rem em carta registrada ou expressa: t

, AVISO IMPORTANTE __;",'As apostilas Lex Curso '

A's 41;2 - 7V2 - 9Y2hs,"
Fazeni-ànos, Hoje:, são vendidas 'somente no 10'0 andar, .sah 2-A. Não te-

�os revendedores-no prédio, nem fiÜar;�,éonfira a 'pro--i DELA GUARDEI UM
� Menino Walter Cardo-

,

cedencia -de sua apostila. Lex Curso, de fama-nacional I BEIJO

'so de Miranda, filho do sr,
'

pela quaridade de suas apostilas. Vide, "Folha da Ma- I ClnemaScope
Adão Gomes de Miranda, nhã". dia 8-5-57 - pago 20.. Titulo er$ '9.100,00. l Censura até' 14 anos.

A, data 'de hoje] assinala alto funcfonario do Hospi- I Atendemos pessoalmente. Os pedidos do interior,
.

't
t

. .

do aní tal' "Nereu Ramos". I·
serão atendidos mediante remessa de cheque, vale pos-

-

�- 'i !..a ao ranscurso o anrversa .'
'

l�� 1�,
'

,

, .

� al, registrado cl valor ou pelo sistema de reembolso �..
� � !� �

rio natalício do' nosso con - Sra. Olga Dutra, __ " Postal. Diretor: Prof. Clementlno Rocha. iI........I1l IaIi_._�iilllIi_iIII_iIII.II_••

terr.âneo sr. Alvaro Soares � Sr. Luiz Oliveira Al- I,EX CURSO: Rua Barão de Paranapíacaba, 25, 10°
- ,-

A's ---c 8hs.

de OliveIra, do alto comér-I v�s; and. _ .. s/2-A - S. Paulo. óDIO ENTRE'IRMÃOS
cio desta praça' e membro � Sta. Dilma Santana;

da Mesa administrativa da I "
- Sta. Miriam de Castro:

..---.,----._--.,----��.,...'r1
Irmandade .do' Senhor 'dOS! - Sra. �lenca Mossi�

I �A V'O t, M A E! F ll, H A ! �
Passos. , I mann;. .

. " TODAS DEVEM USA R A ;
" ' C',urs'O 8.118'-tUI'-lO'

--

.
.I;-T-a',qu' ,.g'�all'aElemento destacado na I

- 'Sta: Maria Lidia Leal. �' I. U (J I
.

F' -"._-- I ri"· 1'�tl'D::i� 11. "D 'ir. � i' As - 4hs. "I A E.seola Modêlo de Taquigrafia, dirio'ida pelo Prof.
sOéiedade local pel::rs suas' lzeram anos, ontem: - �,

-

, 'I A "1 ,:, '"

I ;d ;'
.

�

���. i' ,...� 5,:'", 1) - T_ENTA'ÇÃO DE, Sérgio Thomaz, abriu matriculas ao novo cursó de ta-
elevadas qualid,adei\ o ani..' - -:- sr. Francis,co Roberto I --- --- - - - -- ---- _. -

,

I 'I
-

'

'i",' ADÃO
.

.

�. quigrafia i por correspondênci-a que terá a duração de
versariante, por cer.to, -será

'1
da Silv,a; ';. '.

_

.'
'/"-."-... (O 'REGULADOR VIEIR A) ..

'� À mulher evitará dcteS 2) - AMIGO E ALGOZ cinco meses após o que' será conferido' diploma ao alu-

homenageado pelo. grande'; "� sra. Juhet� Rlc,hal'd, €S I AVÓ ':lJ,'.._ ALIVIA AS CÓLICAS urf.,�lllAS I� 3) '- DEMôNIOS E�i' no_ í,lpr?"ado em exame' final, Pará maiores infornlações

nÚl)lero_de amigos, que :e,'x."'. J pos,a, do !;lr. dr. Alfr"edo Ri-II �. ���,' Emprega.se com V2nla;;em eara com· escrever à Escola Modêlo de Taquigrafia, Rua Barão

pressarao, nestil oportu-m",) cha'rd; '.

.

I �" %o;.c,Ii,:�, ���7Jdfza�rJ:��I:��d;r��� l��J,��an�çl�e.�

I'
: I�UrA - 1'0 � 2° Epis. ,I de Ltape�jninga, 275 9:0 andar, con-junto 93, Caixa Pos-

. .: � �� regulador 'dems iunpes.
.

A's - 8hll. 1 tal 8600, Fone 36-7659 São Paulo '

,dade o regozijo pelo trans-' - SI'. Manoel Bastos Laus 5�- 'l , •

..Jt(, '-- FlUXO,SEDAT1NA. peja s,,� ç'-'C;.. , ' �ee�*.��,i;e�
curso de tão, ,significat.l.·v'á',' - sra. Margarida de Aze- �n.�;Ã�{��Ãr provada ciicác.ia. é muito receitada, ,;

. .7 1) ----'- ALTA TRAI'ÇÃO .

AG" R'.eeAee·D··f.tESt�(;e�·I�E:MaoGE�Ç$a:N�®!<"'TJi.:O'"
""�S0

_

Deve ser usada com cOn!io,nça';1 2) DEMÔNIOS EM
" •.

data.' , vedo Brasil, -esposa do sr.
•

. -._-:___�-- - - i LUTA :_ 1° e 20 Epis. I'�;B::�l;a Li;ia pe_l�oirêe ·dos .Na·morados--' I J3) - NASELVA DOS

.,

-

d O w I I Dia 8 - Sábado - 21,30 horas - Elegante ' DIAMANTES
tacões. rell'a, e-sposa o sr. s a, -

'SOIR '. "
. .

.
_ '.

, ;.,
.

I
,E E DOS NAMOR;ADOS pr0FIl>�vi<!:a pelos forman:_

Sra M"'-url·cl"o..sp'al·d·'l·ng' cf'G Pelella. .

d d C NR" J'
." .

d "br"
" ..

• �'", ,� ",' t'
,

•.'

. .:,., .

/'
,

. 9s o.. .... Oa\!Ulm _

,e- !:}'-fma Costa.
de Souza, }: i' -.: m�l1l�O,'; Paulo �o.bertQ I i Lo\al: Soc.: d?t iAt_ir.aa·or�.s de t'J,�;ianóPolisTranscorre l1ok.o lj-rÍiver- 'da Silva, fll�o d�o sl\,Paulo .Res. de Mesas���'�r�:; do Clube.' .,!I. ._

sarlO Ilatalício\da emna. Marte da .si1�a ,e d� sua t --': -

"

.'
:', .-, -. j '�::---'-----'

-sra.
,-

d.· I01'�fiJa . Spaldi!Il.g �'exma. sra. d. :La'tlrita' San�
.

>
,

_ Sr. Orlando' Cunha f�licitações.
Sr.-Nelson 'M. Nunes

O' nosso distinto conter-
_Transcorre,.' na data de

hoje, O aniversário natalício

do nosso conterrâneo sr, 01' râneo sr, Nilson Maynoldi

lando Cunha, chefe de Sec- Nunes vê transcorrer, hoje,

ção da firma Carlos Hoec- a sua data natalícia.

ke S.A. e pesso'� muito re- Muito, relacionado na so-

ciedáde local, onde é ele-
. ! .

Pelas suas qualidades, pe- mente destacado,_ gozando
lacíonada. nesta Capital.

sociam às .homeriagens e for

mulam Os melhores votos de
-

felicidedes.

,S. Alvaro Soares

de Oliveira

'_

Ao aniversariante o O João

ESTADO }:presenta_ felici::,

·

de Souza,-. espO'sa, do sr. Ma- �tos da Silva. <

. . : ... '''':;,'

jo,r Mauricio' :!Spalding- de - sra. Edeltrudes Amaral

Souza, da t�lícÜI.' Milita�.. Slaesser. '

/

r Dam,a (i,i.! mérit()s, possui-_' - srta. Jocé.Iia Marilia

dora de um, c2!àçã() bonís":' ·Pei·eira.
.

_ Isimo., de elevaPa' qualida.,. - sta. Ady D'Avila Silva,

des, a distinta anÍversarian.- da sociedade de

Blumenau'-jte goza ,de �erecid� d,esttI.- - srta. Maria de LOllr-

que. na sociedade foca.! que des Silveira de Souza.

nesta oportunidade, lhe, - srt� Marina
.

Maga-

prestará inequivocas provás lhães.

de, simpatia e apreço, 'h�� - srta_ Terezinha Rober:
me:nagenado-a .' ,co ndigna- ge.

Maquinas· Agrícolas
Decreto' 40'-260

• J

A CONFEDERAÇÃO RURAL BRASILEIRA, A

ASSOCIAÇÃO NÁCIONAL DE MÁQUINAS, VEíCULOS,
ACESSóRIOS E fE:ÇA_S "ÂNMVAP" e o SINDICATO
DA INDúSTRIA DS TRATORES, C-í}MINHõES, AUTO
MóVEIS E VEíCULOS SIMILARES NO ESTADO DE

SlO PAULO, co�unicam aós senhores ag�i�ultQres: "que nesta data, flzeram entrega aos Srs. Mmlstro da

AgricuÍtura e Presidente da Comissão 'de Máquinlj.s
· , '

·

Agrícolas, para homologação, de um PROTOCOLO que

[tSSinal:aril regulando os interêsses ,dos agTlcultores e dos

distribUieJores ,de máquinas e implemento's agrícolas.
Co.m'unicam ainda que já foi resolvido pelo Banco

Nacional do Desenvolvimento Econômico suá parte na

operação, tendo 'SIdo, pela presidência daquele estabele
'cimento �e crédito, aprovadas as reivindiêações" dos in

teres'sados.
Ainda trazem ao conhecimento dos agricultores que

estão' pleiteando junto à Carteira de Câmbio .e junto à

Carteira de Crédito Agríc'ol:::. e IndústI'ial do Banco do

BI:asil, medidas tendentes a beneficiar os 'agricultor€s
nestÍ';s importações e que contam �9m o apoio do Sr.
Ministro da Agric'ultuF-a e com a boa-vonta,de dos Dire

tores" daquelas Cftrteiras para solução favorável.
. -'

I
Por' fim, informam qUe as providências pleiteadas

llle,I1huma interferência terão' qu'anto .aos embarques da

maquinal'ia. que 'começa a sér procedida. .

"
.

Deverão os senhores agricultores procurar os dis
tribtlldores das marcas de suas prefei'êhcias a fiJV. de
eniÍ>egar suas encomendas.'

As entid'ades supra prevêm qu�, durante o restante

dQ a1'.O de 1957, será importada maquinaria no montan

!e de US$ 4Q milhões, que, amplamente podei'á atendel�
neste período, a agricultura.

:Rio.. de. Jap.e,iro, 2!:l !l.e maio fle_1,95'7,_

VENDE-S}<�' .

Um conj-unto sala jantar: I
Tratar nesta' Redação . I
••••••••&.'••••8•••••�

VENDEDORES PARA

LOTEAMENTO

.:�14l I T Z

Censura até 14 anos.

Censura até 14 anos.

A's 5 - 8hs.
.NA SELVA DOS

OIAMANTES

Censura at.é 14 anos.
, .rMANTES
J

f. _:.

O� 81'S.' Paulo Manfu.esJ -. ex-deputado estadual,
Adão Pant�, ,Th3.lÍto .,F�l;th -'l'4endinça, Antônio' RD�
d_rigues, Osori? S:artdr 'e Cal'lofl )v.iite,). Secretário da

Eexecut�va do. PTB, c!e Chapecó integram, sob-a pre_

sfçlêncta
....

d'o_
" �r:. Sal}strec c1.� ,C_a�pç}s,l a comissão in

cunrbj,d_a�da aquisição' do Bustó do ;imortal Presiden-
, ."

' " ,-I
te Getuho Vargas. -

_ '- l

, ,,-, \
"

�_:} l.4
-.
'.' , t I I,

t'"Jl)steVe 'em longa conferência ,;c m o Presidente

Ac�G'�o Gari�aldi' San T!1-iago,' no g�. �'�ete da Execu
, tiva Estadual. do PTB, o sr, S\l,dy '?t,gatto, prestigiei"
, '80 petebi�ta de Mafra e presid'ente 'da Executiva Mu-

nicipal : naquêle -MunicípiG-'
.

- �1!{-'
-

'

---01-1-1--"- . í,,"
. Es,téve em Joinville o Sr; S.y�t�. Nicdlléli, Dele

gado do lAFC e, 'um dos dirigentes':dp, PTB, qu.é foi,
naquela' cidade, receber, em nome dd,' Instituto, o no

vo edifício. já construido. 'Na cidade',industrial, 'o De

le:gado Nicolléli viu-se cercado' pela í,simpati� dos lí
deres' sindicais, ,membros do ',comerc,io é conwanhei-
ros do PTB.

"

_
_' __ -I_:'I-:-I-. r "-

O verea.dor· Júlio PauP 110, da Silva, líder da Ban

cada do PofB' na Câmara de" FlorianÓpolis, vem mar

cando 'súa atuaçàó, rio legíslativo da cidade; por uma

série. de providê.nCias, em defesa do povo da Capital.
Foi um dos raros vereadores a 'defender n po'vo por 0-

casiã�
.

do. au�eptb --:-do preço do leite, que passou de

4 para 8 cruzeIros. ,','
-

.

: /
.' -:-1:..-.j'::_l- ,.

Os petehistas e d' PClVÓ vem tomando ints:'êss2

,
pelo amplo �notici'ári.9' da. R!idio Anita Garibaldi, que,
,a partir '-das 10 horas da pOite, dá uma resenha, diá-

ria, do que vai' pelo PT:{3.,'
-

.-I;:_I�I-
CÇ1'usoÍl ,êxç�re'nt�' i,mpressão, ,em Florianópqlis

e no inte.riór,' ó ,disCl}l:SO. proferido no Senado pelo
Senador é�r19s 'G�nÍe� qe Oli'veira, tratando ds pro-'
blemas e,cQnômicós1<qo �'monopólio cambial e c,OÍlde
nando _a chamãda ',marçha da prod).lção, movimentp
de- suspeitas origens ,qi/E) se desenca'deia nos meios

rurais do interior paÍilista" Q d:i*urs.o do 'Senador
catarinense, além de ·.iáadla.do pel� "Voz do Brasil",'
programa d�, AgênCia N�cional, recebeu fartos co-

me:t:ltários da imprensa.
_

-

-1-1-1-
Esteve na séde do PTB, em_ demoraoo ,confeiên

da com o. dr. Acácio Garibalcti San ThiaglQ o Sr. Ataliba

l-l'eves, zeloso e prestigiado Delegado do IAPÍvI, onde

vem tendo uma atuação digna de aplausos.

A's � 81hhs.
NA SELVA DOS DIA

MANTES

Censura até 14 anos�

Turle
(Cont. dá 7.a página)

rão do G.P. CraveiTo Lopes,
'

domingo, odiá 9 de junho.
xxx

RIO: Cáporal, Jafar, lUe
ma, Uruçu e Javelim. :-- que.

Iparticiparam, das últimas
reuniões no Hipodromo da

Gávea, ,retornaram para o

Hipodromo da Cidade Jar-

dim, em São Paulo, onde

prosseguÍl:ão suas campa

nhas.
,

,Porto Alegre: HEDIO-N-

DA, em ótima atuação, ven-,
cem o Prêmio "Jockey Club
de Rio Grande", em homé
nagem ao referido J.C. se

diado na cidade de Rio Gran

de.

O movimento geral d'as

apostas ·decaiu devido o

mau tempo. ContudCi, segun
do' noticias dos jornais, o

total foi d� Cr$ 5 milhões

,de cruzeiros.

Afirmou um [nrnaleco filho adotivo da Impr�n
sa Oficial, que naquela. escura e f.�:J, In:-trmela'usen
dos j eeps.' cedídos por Claof'as ao gcvêrr o do E.s.tado
e entregues, pelo Sr.-lrineu Bornhausen aos seus cu-

•
> /'" ,-

pinchas eleitorais, ei,lte jornal não citou nomes,

Como -eles' se desmemortzam l Na Assembléía, pe
lo dePutado Estivalet Pires, foi lida �mà lista dos
"colonos berrsí'iclados". Até gercr.te do Banco Inco
entrou no rol, como "colono".

r
Até O Frei Luiz de Souza, que torrou c SEU, de

pois da eleição,' por preço triplicado.
Até no Norte do Paraná apareceu ;JeepS daquela

leva, corno o que o sr. Ludovico Jos,é GrossJ, resi

dente em' Maringá e vendedor de terras Em 'Mato

"Grosso, adquíríu em Trombudo ��.tral - Rio do

Sul - ao chefete político que o recebera dõ sr. 'Bor

nhausen, como "colono". O jornaleco POdNá saber'
do caso com o sr. Paulo 'skowascn.

E como êsse, os outros todos. Irrutil é 'procurar,

daqueles [esps com colonos ele- verdade! CO-Il\ Os co,

.lono, que, no próximo pleito, querem acertar contas
com o sr. Bôrnhausen!!!

. I

I
I

CONVITE
I Vva. Paulino COelho da Costa e filhos, aindª n_z0-
I fU11�Hmente consternados com'o faleC'Ímento de seu es-

I
tremoso

..pai, e\ espôso, vem por �st�.,...meiol. penho_rados, '

;'agra;decel�:aoS(q�e os Cónfm·tal:aF quando pelo terrível

i :ra�-se púr, qu�yver�lp que pa�sar, e -CO'�.�idam ,� todos
-l l"ar entes e amlgos,_ para a missa de' setlmo dia, que

!l �and�rão r�údiz�r na Igreja dQ Grupo Escolar São José,
as 7_horas do dia 10 do corrente'

,

, I .AnteCipadament.e ag,rad�e� o comparecimento a

E;ste B:tO de fé cristã.
.

MISSÁ

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

O que defi�e uma roupa bem leita é um cO,mple-
' '

xo grande de fatnres. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a c;mfecção, sã.o alguns dos principais
que intervem llumh roupa bem feita Imperial Extra.

A venda de�tas excelentes roupas é feita nelo
Crediário com facilidades. nesta / cidade, exc!usi'va
ment_e pelo Magazine Hoepcke,

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

OSVALDO MELO
FLORIANÓPOLÍS: PERGUNTA'-- Pergunta e con

tiQua a pel'gunt3r, e perguntará até que ohtenha res
Po.sta': � porque, o. presidente ,de Po.,rtugal p,assando.
pelos céus da Ilha de Santa. Cat�rina não' fez ao. me

no.s uma pequena parada na terra tmde Dias Velho. es-.
teve'? Po.r que excluiràm Florianópolis do roteiro. das
visitas? I'o.rque, quandQ aqui na ilha ha muitos moti
Vo.s de ligação histórica :entre Portugal e Brasil! do, que'
possa have-Ias em Ctirit,iba e Pinto. Alegt'e?

-

-

Incontestavelme!1.te exist�m em nossa, Capital tra-,
ços visíveis e incfilntestes d.Essa.ligação.. Em qual!}uer
lugar encontra-se alguma coisa que ,lembra aquela ter-
ra distante bem Co.m:� (\os'tumes e U!io.S de' séu povO.,

'

AHrmam - a'fé; que o f,a;lar me!To cantado, <ta. ,Mnte
do interior da ilha guar.da o sotaque do.s, aço.riano.s, que
para cá vieram.

As nossas rendeiras são Os mo.delos vivo's· do que
.
pOJ' aqui no.s deixaram as poi:tuguêsas ,açoriánas: dan
tanho .. A!I olarias co.m suas louças de barro.s e interes
santes motivo.s fo.lel�l"icos, que ,aJnda são exposto.s e

vendidos nas praias de nÕSso. mercado e mercadinhos
não são. de origem a.merindias são. pura he�ança p,or
tuguesa à vista.

Po.r que enião' um S'alto- dÍ'réto de São Paulo a Curi

tiba e daí ao Rio Grande, como. se isto, aqui fo.sse terra
qUe abso.luta'm:ente nada possua de dj,�'110 para st'f fa_
zer lembrado CQnio púnto. indicado.' para uma visita

- dê' �lu.stl'e pl'es·ü};ente 4e Portugal? PGr que mesmo?
Falta de aco.modação condigna? E o. custo.SO Palá

cio.' .da P.edra Grande? �ara que foi tão. IUlXuosamente
construido.? Para siw-ples �esidêÍlcia? E tudo mais' que .

p1l-r aqui, e,xIs,te, inclusive o povo lidimasmente ilhéu. e

bem bra:s-ilejrQ e no.tadamente hospitaleiro?
São perguntas que, não pudem ficar sem respos

tas. ,. Respostas Io.ficiais é cbro!

I
.'"
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"o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA Flól'ianól1o!is, SC:li;tacfeira, 7 de..

tr�A, :DVI-:t.A .1.a O R�FRIGERAD9R é FRlGlDAIRE

2.a- PRESTACÕES SUAVES PARA

0.8."A QUALOUER O�ÇAMENTO A PARTIR Dl
• .t.

-- _._--
• •

o
__ •__ •__._, ,

11
.

,

i Mádeire.lra rUlUPPI�& Cià: f"
·

. ,
-

: ,/ i
· . -

· � ..

I Rua 24 de maio, 1.128 -, Estreito i
: I •

•
•

:
'

FONE - 2Ó73
.

I
•

•

• I,
.

: Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI. •

: ,NHO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS I

I 'I·'• Estoque Permanente de: -, . I

..:' IAssoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas -

• ' Filetes - Réguas -, Madeir� para móveis - Madeiras
• •

i Brutas e aplainadas
" ....

•

t)

i
•
•
e

I,
�
:
e
•

:

i - Vendas: -__Atacado e. Varejo
.. .

:)•••••• • IIt••ooe!tJ) �••••••••••••••••.

* 4 MODELOS

k-4PRECOS
,

"-

* 3 GARANTI·AS

E ASSISTÊNCIA
lECNICA
DOMICILIAR

.

GRATUITA

MODELO STANDARD 7,4 pó

.�.
MODELO MASTER 7,9 pés

.
-

,aIet�o'aR4ia
fDIFICIO'\IPASE'

, .

/

\
.

r

---- .... _

Cal de Pedra

/
Telhas Francesas e Tijolos

Depositárias-das principais Cerâmicas,
. \

-_._-----

IYlEI i rJu������;I���� ����yn���.�!:�
Quem P8rd8D� quer hera do dia�. '

-'r-'---'

ENCONTRA�SE EM NOS-. AV·ISOoSA REDA'ÇÃO, A DISPOSI-

ÇAO DE QUEM PROVAR
SER SEU LEGITIMO DO

NO, UMA ALIA'NÇA, COM
AS- INICIAIS SEGUINTES:

C.1\{. L. E DATADA DE 15

A Diretoria da Sociedade de Assistência aos Láza
ros e Defesa Contra _a Lepra, em Santa Catarina, Ieva ao

-

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

le junho vindouro, às 8 horas da noite, no mesmo local.
.

'- Os cartões se encontram à venda com as senhoras

.'3oropt.imistas e com as senhoras da diretoria da Socie
dade de Assistência aos Lázaros.

DE 7 DE 1956.

LEIA
ASSINE
O ESTADO

n mais antigo diário de
Santa Catartne,

. A DIRETORIA

/

r
I

•

·mensals.
- E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA·
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA
RANJINHA "MAX WILHELM" OE JARAGUA' DO SUL.

J
•

MODj!,LO MASTER 9,7 pés

PERGUNTE A ,QUEM TEM UMA ,
-,

, .
- E ADQUIRA A SUA

c,

(

"J•.
_ ..... _ ••

"

A. '"Q
./

.

* MARCA REGISTRADA -.

...

". .
�

'escoi� .. 'pela êti�ueta
-

-

'�;f�' (

/.

•

,
..

•

·SU8 nova rOUDa anat8mica
. -

.
-

par"a o homem moderno!

dmn&riar.
. 't"'�

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

• Você' se sentirá bem, pois o corte 1MPERIAl
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confomnl

..

e
.

muito mais elegante,

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

, '",..;.
.�,.,,�,:�. ..

Gorar/ida por
. - �

tECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
,

Rua Proles, 374 - São Paulo
35 onos espe-ciC!1/izada no ramo, do vestuório

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE $/1..

Santc.; Cataril"a

f

I
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SERViÇOS DE CARGAS E ENéOM ENDAS ENTRE SAO PAULO:" SANTA CArARINA
.

PclRlO·A L E G R E f .i· ,

J.....
ff .:. flL.IAIS

r M A'i R I Z - flUAIS " i..�. "
.

� I 'I:•
..�� í

. FLORIANO'PO:LIS _ Rua Padre Roma, 'i0" - Fone 2801 �t·.�. LAGUNA - Rua Gustavo' Richard, 514 - Fone 131
�-I "

..!.. ". C R E S C I UMA PORTO ALEGRE - Rua 7 de Setembro ,6,19 - Fone 7818 :;;+:. TUBARAO - Rua Lauro Munel', 210 - Fone 117
:..... CURITIBA - Rua Silva 'Jardim, 984 - Fone 2188 �t"1; ITAJAI' - Travessa 24,de Maio, 6 - Fon� 448

Itbd 6 DE J A N E I R o, r53 SAO PA/ULO _ Rua João Teodoro, 670 _ Fone 36-4421 .�:. - ��t" .\
�t"

.

JOINVILE .:.... .Rua- Marechal D�odoro, 175 - Fone 401- t� -- ,FONE 17 -' SANTA CATARINA " "
_ R,�a da' Moõca, 1044. _ Fone �1-7097 .�

�... -..,

( .f,.:. \ ARARANGUft' ,-
\ ORLEANS - BRAÇO DO NORTE

"

Enderêço Telegráfico: "�OMES" R I O �D-": .,J A N E I R O - Rua São Bento'i!212 .!,..�.
"

.. .

I •.... -
.

I " •••
..t. -' ��:. Enderêço Te egráfico -das Filiais: "C R E S C I U' M E N S E

�: .t.:.
. :.�t" +:+'�... ,,\ -

. �.....�. Dispõeessa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais. competentes, ..�.�i.. além do que capacitada 'a atender o comérci o e indústria �a zona acima especificada; via gens com qualquer autoridade de tonelagem. ,: �i..�.' ? •
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. PROGRAMA DO�MES

, ,/

QUEM PERDEU?
.

Uma bolsinhà de couro,

/. l>ROGRA� DO M�S

.
.

.

contendó um T.erço, e uma

; est�'tüa Santo Antônio.

, ,ir

AL-CIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Cabia Posta', 246

FlDRIAtióPO�IS - SANTA CATARlIIA

JUN-lIO .

� BINGO da Facull1ad� d� DÍl'eito
-:_ Soirée juvenil .

.-' S6irée maravilhosa - Uma-ofer-
" ta do Veterano '.�6s namora'lios!
Orquestra Sevilhana. "Suspiros

.

de Espanha" e· Bteno Sauer 'e
s,eu conjunto de Astros dos Rit.t'

:
.

, mos da América.
Mesa' de pista Cr$ 300,00 outras" ..

;l�esas 'Cr$ 200,00.
-

,

.

- Convites Cr$ 150',00.
DIa" 29 (S) - A grande noitada caIpjra de S.

. _Pedrg no Dep. Balneário�
CINEMA às 2a feiras.

Dia iI OII)
Dia 15.(S.)r
Dia 19 (IV)

'� ..

..

. P�E(ISA-SE
AU·XltlAR DE' ES
(RITÓ�IO '

COM
'

.:' )lA'ICA"
"

-

na . "A MODELAR",',

"

P�CISA-SE .

D��'rapazes �.pres�ntaveis-'para' tra-balhar a bl;ls� de

II comiS-São. ·Tratar a; Rua Fe-

, ..

liPe Sfhmidt 39A. s/L Ho
rário comercial.

911MB OPORIUIIOIOE--- itbNO�IA absoluta
Grandé Organização procura elemento para serviço ,Grande C-ONFO'�TO.

de escritório. Nec.es'sá�io Curso' secundário comllleto. Te- .' , •
. .

�efonar ,3568 maréando !!ntrevista. _

..� t'�".:.-#
.

«NO.' '(,eodculo»

'�tom' a Biblia' n-a Mão-

Andarei 'hoje confol'me 'me guiar o Santo Espírito.
Helen G. Jefferson, escrit.ora (Califórnia)

I

i
I

: !
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I
, .

,1
!
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!

. I
. �i

I
I
,

f
- !

, /'
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PARTICIPAÇÃO I,
Sr. � Sra. Nilton José Gher�m participam, aos pa:: Espelho}! de qual<juet' ti

l'entes e pessôas de suas relações, o nascimento de sua po.
filha. I Travessa 1° de Janeiro '

D U L G E
C nO 80 _ Estreito. l(

rcorrido diá dois de junho, na Maternidade Carlos or-

REFORMA-SE

reia. 6-7-8

Departamento
.

de Saúde �ública
,; :X�:8f�$���v PLANTõES DE FARMÁCI1\.S.

M1!1S DE JUNHO
I

Ruà FeliPe Schmi.dt, 43

Rua' Felipe Schmidt, 43

Rua Trajano
Rua Trajano·
Rua Trajano

.
r

,�

�.' � sáb,ado (tarde)�, Farmácia Catarinense
'"

� ,,'9 _;.._-' domingo Farmácia C3;tarin��,se
15 � sábado (tarde)' Farmácia Noturna

,./

16
.

- domingo
.

22 �'. sábado (tarde)
,

. 23,� do.mingo Farmácia Esper,ança Rua 'l;'rajano
29 -' sábado (tarde) -Far�ácia Nélson Rll.l! Felipe Schmidt

. ':'
.. ,_ép.� dominio:·.. Farmácia Nélson Rua Felipe-Schmidt
: ,J

.

o' serviço noturno �é.r� efetuadQ .pelas Farmá�ias �g.nto AntÔ'iJ.io e' No
,

,ttí�na, situadas às 'suas Felipe .Sehmidt, 43 e "Trajano..
.

.

�

Fa1:mácia Noturna

Farr;nácia Esperança

.�-----�-------_._-- -----''_._-_.

E 'S T R E I T O'

I'

··t
i

-��-----------,..---..;_-..,.....----------- ---- -- ,-

2;�16 e 30 (domingó)
.

Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 895
�, 23 �domingq) F'armáci� I�O Canto. Rua, P�dro Demoro, ·1_.6�7

Ó serviço noturno 3e,rá efetuado pelas Farmácias do Canto'e ·Inqiana.
A presente tabela n.1o 'l?oderá ser alteradá s.em prévia autorização dêste

Departamento. /
-

,

D. S. P.; em 25 de maió ,de 1.957.
Luiz Os\;aldo d'Acampora.·,
InspetOlr de, F�rmá,cia. ,

-- ---_ .... - __; ....__ ._._----., -'--------/_

C,ONfORTe a�bs:olU-!(1
Grande ECONOMlli.

,

AQUECEDOR ELÉT�ICO CEN1�RAL

,

.... ,'.1(\':

4
," .

c�)o ..),:.�d.j,��:
"

bb ;í:, t 10bO -.,
'-:-1 'os

"�

i' ')

�.. • Filbricat_' t�l,ipos .. ', .

i �riz�tll ,"tlcal.
:J � . " .;;:; (�

�. '�.,:,�., ..!" it .
-

c;"
• Construção sólida: sendo: .1" .ca��a � in:terna,t de COBRE' e

.. ,. " revestida de r,naterial .altam��te ISqLANTE;Oã de vídr�);.i, -.' '. Resistência do tipo tubular,' interramente blindada.' r,

,'., Controle automá'tico de te(nperatura pbr. T�R'M.OS�A'rO;
..

que' proporciomi grande 'ECONOMIA; ,-<', _ ;' <'
c �

.

,

f,
.4'

(.

� !-

.,GARANTE O QUE' fA6RlCA
"

'

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

/.
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Florianópolis, Sába'do,

, Ed�i'ôl de Praça
111!�rFr.�Mf�-+:::'I-4"1 REPU'BLIC_-f_ DOS ESTADOS UNIDOS. DO BRASIL

. ,:�í �,�,:\,A.DO D� SANTA CATARINA
.G-Jtrrzó';�ê"Diteito da Segunda, Vara da Comarca de

===�If-I��b;&',
"

Florianópolis' Senhor (39 anos) bôa aparencia, educado, ínstru-
I Oartôr]o de. Ol-fãos, Ausentes; Provedoria Resíduos cão secundârta, '�Curso de Promoção de' Vendas", tra-

I O Doutor Dalmo Bastos Silva, 2.0 JUIZ balhador, com- fuuitos anos, de prática como vendedor

f
de Direito Substituto'

da. primeira
círcuns- pracista.. dando ótimas referencias, já representando sa--CONSER VA A BOA

APARÊN�IA DOs' PORTÕES cr ição, no Exercício do Cargo de Juiz de Di- tisfa+oriamente grande importador Paulista, aceita pro-�,

reito da Segunda Vara da Comarca de Flo- postas para representar firmas de qualquer ramo, rdô-
.

rianópolis, Capital do Estado de Santa Ca- neas, com possibilidades de negocioso Cartas para Carlos
ve cr ele rerru iern que existe:

, tarina, na Forma da Lei; etc.. Louz> da, Av. Princêsa Isabel, 108, c/20, apto, 101, Co,;;rápido, bara o e fã�il de u'ar.

C rn rER-LI-CON cíga adeus às
.

FAZ SABER aos que o, presente edital virem, ou pacabana, Rio de Janeiro.>
lixa e às escõvas de aço na luta dêle conhecimento tiverem, 'expedido nqs autos númer.o - ... -------,.-.-------------,,--.......-

cont n a ferrugem. E,-como base oitocentos e vinte (820) registrado às tôlhas vinte e

para a �tura, FERLl-'C'ON é
i nove (fls. 29), do livro número quatro (rí.o 4), de inve�:

Incomparável. Onde' hã fprro e

I
Qário dos bens deixados por faleciment., de JOSE' MAR..,

aço. deve haver �ER-LI-CON. QUES TRILHA, que se processa perante êste Juizo de
Fabricantes: •

Direito c Cartório acima referidos, que atendendo ao

(\LlSCHLE & LEPPEM UDI. I que lhe foi requerído pela inventariedade, e tendo em
nua dos Andradas, 139 I vista ao, mais'que dos autos consta, autorizou a vendaJOI:-;VILE • sta, Ca.t,arlna

'p nam "9.0Ó, em hasta l2ública de todos os bens do espúlio, que serão
levados a público' pregão de venda e arrematação, a

quem mais deI: e maior lanço oferecer] acima da respec--

...-(-)�---(l-_--o-...;._�·-()-__-r--(l�-------
,

. ' tiva avalia cão, pelo porteiro -dos auditórios, ou quem

,� O L UX H O T E I'

M
'.'

a'
"

I
'

suas VeZES fize'r, no dia vinte e quatro- de junho do ano

coferece a você a !�H'-� ,agul"oas g'rlco as em curso (24-6-1957),' às quatorze horas (14h.s), no local
.' '� em que se reálizam as, vendas em hasta pública deter-
e lhormêsa da cidade.

.

minadas por éste Juízo, 'à Praça 15 de Novembro rrúme-
8 Faça sua,s ref.:içõc::;;' . 1'0 do�� (n.� 12), local onde se, encontra instalado o Fo·
, Decreto ,40 260',' ,rum da CapI}ál: Descrfminaçãove avaliaç�ç do b�m,que
i

,no ,',' ( . f
. J" será levado a Praca:- UM TE'RRENO com a area de

9 lUX HQIEe�:' �
i

� • A CO�FEriERAÇÃO' ���';�;:;i�;�!l��J���'if"" �::'li��ft�, ��!l:�t:b���;����.sjd:!!�a�:��:al�s����n:�' �:,��.()�_'_ _:_�_(2_����_)"iiU?_'.:_' ASSOCIAÇAO NACIONAL DE MAQUlNAS, VEICULOS, metros de frente a leste, a dita estrada, por 204,00 me-" 'ACES'SÓRIOS E PEÇaS "AiNMVAP'" e o SIN1>ICATO I trO's de exten�ão de! f�e1i.te ad fundo, no travessão geral, l ��"':;i iy" ,,<1 {;:, ""ii"� "'�
:�
,.' '�', � r: ("! "DA INDúS'T'RI'A DS TRATORES, CAMINHõES; AUTO- I

onde' -tern 'a 'mesrif� largura. de"fi'ente!i exthI1iand� ao AIR FRANCEMóVEIS E VEÍC�LOS SLM�LARES' ,NO ESTAD(j DE I sul ��� t�ri·ÚlO de Cândido 'I'rllha, e ao' norte e ao oeste
A MAlOR 'RÊDE AÉRIIA DO'MUNDO

DIVULGUE SÃO PAULO, comunicam aqs senhores agricultores, com ditos de Abelardo Santos da -Silva .s -Ilson Mene- Av, Rio 8ranco.257,A _ Rio de Janeiro
"O 'ESTADO'" '" que �nes1ift' -data, 'fizeram ent�ega'-aos Srs. Min-fstro'da �es�:':-o qmil'está r�gi�trado à,s fôlhas quinze (fls. 15), do

t
Telefone. 4:r.!m38 e 32-3392

� ) � ,A-grk'ult;.ira e Presidente da Comissão 'de, Máquinas livro número três (n.o 3-K).' do Prlmeirrf Oficio do Re- R&pRESENT,ANTE:
---:---:;--;.-:;-,-�..

, Agrkplas, para, homologação, de u� ))aoa'od{;n:'O:�q,te gi§t/o ide hnó.�eis destll Comarca, sob número on�e: m� Anltonio Fiuza i'LiIfltl.asainaram-regulando os interêsses dos agricuItorés e dos duzentos e setenta e um (n.o p.271), avaliado pel� qua�- FI�;ianópolis Sta. JJatarina9istritbui�ore� de ,máquinas e irriplementos agríco�s: f tia i:le doze nlil cruzeiros (Cr$ 12.000,00), - E para qtte' � � .,'
<

r- t '

.

. C;pm,u:nicam ainçla q,t,Ie., já foi resolvido pelo -Banco \;hegu.e ao conhecimento ,d�s interessados' e ninguém
Nacio.n:l) do pes.enyolvim,flnto Ec&nô,fui'co sua p'arte' na póssa! alegar ígnol'ânc'la; hutn:dou expedit"�"p'reseri��' édi�'

A'
""

II'" O P �'
,

'�f�:��!Od:��I�Od;��;0���.:��::::S!�ê��:Vindli��t�s§s1:1��� j:I" �;���m�:'!,t ';!�X�;i���p��tl�:a::S�:lli��i��'���,,��l��' D,','X�, "', ,I.', a'r" e·d
_

'ro
I

u" ç"'. a'_,',í"o"::�!'\resí'i�dQs .. '
. ,_' ti:· " �, ;, " .- vez 'no "DiáribTOfic.iàl"" 'llo Estado e três (3) yezes no

" 'AinGa tia>lel!l �o, con!recimento dos agriculiº.r�!? qu.e jornal "O ESTADo.." desta Capitai; dE!'yyni<;>' �"p�iIn:eir:l;téfltão: ple,it�andQ junto à Cadeira dê Câmbü_l e 'jutrtO'.' à pubíicação ser f1!ita, -com antecedênciá, pelo menos,de,
, .0arteira de Crédito. Agrícola; e Indústrial dó Banco do dnt-e dias (20) e a' ter�eira no dia da venda au se neste Importante companhia de s�guros, necessIta de um

�rasil, medidas tendent�s a; beneficiar os agricultores não fôr ,pu,blic�do o jornal, no da edição 'an�erior,:na .

el�mento ativo, de.sembaraçad?, en:, �'�í·vipo. de pro�uç_ãonestas importações e que contam com �o ápofo do Sr. fôrmà da lei. Dado e passaao nesta cidade de Florianó- onentada- e de facI:l desenvolvIment�. SalarlO e com,lssao.

J M�1_(istro da Agricul�ura e com a b?a-vonta?e dos-,..pire- ifolis\ Comarca, de �ua� nome,•..p�p'j.ta\ [lo �st�10 ,qe. Syn- Tratar à rua Consel�:i�,� ru:afra, _

21 :� ,sobrado, as
I.ores daquelas CarteIras para soluça0 favoravel.

�; ,', t,� ,q:�Jal'mlJ" a�� tnnt�,: e um :dl�� d(1iÍ( mê;> df. D;lalO jdo 9 MraS"da manha.
""=::'..:::"l'>:

tnenh�:a.,�i�te!�!�;:�:t��Eo a�u�:�pi�:�sCi:�b:I�:�t::d:: ���e�:�Om��i�oJ:c��!�:; ����:�:��: .�usl�:�e����?�9:��t��� 'I / H� r\H���NTA�>\!'NT�'�,='�--ltlaqulll,a�'la que começa a ser proce(ü-da. .

' graie1 e subscrevI. E eu, WaldemIJ'o de AlmeIda, Escrr- -

Deverão os senhores agricultores procurar os dis- vão, o confeM 'é subscrevi. �' I,

rribUldores das marcas de' suas preferênci-as a fim de (ass) Dalmo -Bastos Silva
'

','
.

entregar suas encomendas. 2.0 Juiz de 'Direito Substituto da Primeira Gircuns- '

- JAs entidades supra prevêm que, durante o restante crição,' no exercício do cargo de Ju+z de Direito, da Se:- , Importante fábrica de elevadores;. desej�ndo es-
do aI,O de 1957, será importada maquinaria,'no montan- gunda Vara.

I I
tender 'suas atividades aos Estac}os de Santa Catarina e

: e de US$ 40 milhões, que, amplamente poderá' ateIJder, Confere com o original. Paraná, proc,ura, Representantes experientes e de com-
neste período, a agricultura. D"ta su�ra. ._. I p�'ovltda capacidade para o fam? Ca�tas; cOJll referên-Rio de Janeiro, 29 de ,maio de 1957 Waldemno Slmoes de AlmeIda . Eseriviío '

Clas" para a C. Posta.}, 6732 - Sao Paulo.
I

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO �E S. CATARINA

VENDE-SE
Venele-se uma máquina Singer em perfeito estado de

conservação. 'I'ratarmo Hotel Metropól, quarto n.o 8 das

< 12 hs. 13,30, e das 18,30 em, diante.
'

-�--------
-_-----

NOTA
, ,

,1\ Chefie ,da 16.a C.R.:M:. avisa qae devem 'compare
cer à Inspeção de Saúda e seleção no Quart�l do 14.0

E.C., de 7 a 20 de Junho do corrente ano, todos os cida

dãos da classe de 1938 e anteriores, ainda em débito
, com o serviço militar.

MISSA, DE 1.° DIA FER-LI-' ON é o melhor remo-

C -O N V I T"E
Os lJachareland�s de 1957 da Faculdade de Direito

fie Santa Catarina convidam ,a Direção, Corpo docente e

discente ela Faculdade de Direito� aos amigos do ines

quecivel e pranteado colega

M A R I O D A V I D MOURA

para assistirem á missa de 7.0 dia que por sua inten
ção mandam celebrar no dia 8 do corrente (sab�do)' ,ás
7,&0 na Catedral Metropolitana,

For êste ato de fé e carídad., cristã, penhoradamente
agradecem.

LEA

ASSINE

, /

'.

,
� �"""f"

RE'PRESENT-AN'FE

\
Rio de Janeiro

-

•

'TURISTA
PARA A EUROPA

, ,

Não espere mais para fazer à Europa
aquela 'viogém há tanto tempo so

nhada: o CLASSE TURISTA FIO Atlôn- /

ti co Sul olerece-lhe um' desconto de
cêrca

I de 30% nas iarifas de pcs
sagens. E note que o aparelho é o

mesmo SUPER G CONSTELlATION
'com dua§ partidos semcncis do Rio
de Janei�o: terças e sébodos, às
cinco e meio da' tdrde. ' :

'

I_: ,

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Junho 'de' 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIáRIO DÉ S'; CATARINA
-

.

_� ......... __ •• .-...,-. ••• ._ ...... • • __ '_" ·c· • "

INDICADÓR PROFISSIONALI®ª!#lêêr#l@r#lê.fE![§IF-l(#l@@F1r=r@jj3@êê��i
�

,
M a. D I C 0, I .Ó: DR. WALMon Z(Jl\-{EH I�I:; Motor Mlrllllo «"ENTA»- ;�

OH. CONSTANTINO DR. 5. 'LOBATO GARCIA ;� -, ,
-

mil; I
DIMATOS FILlIo '1lIlomado Dela i"aculdl"d.. "I".

1':11 ��li"llMÉ"I-:O CIRURGI.IO, d h
" dunal de M.edicina da Um ver-

-

LI " " ,.Joença� o apareI o reap' tatorio '.idade do Brasil
Iroeuças de CCnhOrll8 � Parto. TUBEKCULOSE' [�1-IJ1terno por concurso dll :tia-
- Oper2<ções - Via� Ulinária8 'A.lJIUGl�AJ!'lA E R'ADIQSCOPIA ternidade-Escola
Curso de aperfeiçoamentv e DOS PULMOES ;Ser.,iço do Prof. Oct svto Ro- 1lunga prática DOS Hosp itaia de C\rufl;::t 'lO '10r&1. driguea Lima \

Buenos Aires. formado pela Faeuldade K"clt·.. S C
CONSULTóRIO: Rua lt'elipe' ua l de Medicina; 1'isiO!I1l:i�tll"

ê:x-Interno do ervlço de Ir ar

Schmidt, nr. 13 (sob,rado). ·},ONE I'iS(,ucHurgiã.o do Uu.pital _"e' ria do Hospital!. A. P. E. T. C.
. do Rio de J,\neiro '

-3&12,
'

rêu Ramos "édlco do Hospital de Cavídade
. HORARiO: da. Ui '.!' 18 1&0- Curso de espectaílzaçê o 1''''» • da Maternidade Dr. Carl�8
raso 8. N. T. Ex-interno e .t.l.-"�a.(' Corrêa
Residpr.cia: Avenrda Rio Br,IID- tente de Cirurgia do Pr .. i, UIr' iJOENÇAS DE ISENHO�ÃS _

1"0, D. 42.
'

Guimarães (Rio,. 'PARTOfl -IOFERA:' CiES
Atende dl.amadoll Cons.:

. Felipe Scumrdt, 118 .••

PARTO, is,EM DO.R pelo'felefone: .:- B296. .r'o ne saoi
----......-- - - - Atenda em hora marcádc. método paíco-profllâtico,

f(.e8: - ft.u ..
A

1!:lit"VIl.' J ...LlI t . Cons: Rua, João Pinto n.
DR -JOE:É MEDEIROS" " 1<'0"': :.1.....

,16, daiJ'61,OO às 18,OCrhoras.
V!E1RA

'

DR. EWALpO �CHAEFER Atande com horas marca-

,-.alxa-p:���V�_�D� llajll Clinicá Médica de Adultos das - Telefone 3035..
�anti Catarrna. e Crianças Itesidência:

Consultório _ Rua Vic- RU!i: Gen'"ral Bíttencourt 11

101. ,

tor Meirelles n, 26. Telefone: %.693.

Horário das Consultas -. --_ ..... - .

de .

das 15 às 18 horas (exceto IJR. CLARNO G.
aos �l1bados). GALLETTI
,

Residêncfa: Rua Mello e

'AÍvim, 20 -.'Te!. 3865.

/1

COMPRA-SE

Pianos usados. Tratar pe
lo telefone 2536.
'._�--

"

Campanha de Educação
Florestal

A imbúia em estudo na
, ....

tivo, explorada em. Santa

Catnrina, ...tem 200 a 400

,:Mot,or iueal'�ara ·bar;s àe recreio e para'outros barcos simila
res,' além deexplendido para meter auxiliar de barcos á vela.

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

-:DR. LAURO DAURA
CLlNICA GERAL

h:r.pecialis,ta em moiéstiaa
Senhoras e vias ul:Íoári8&.
Cura radical das infecçi••

agudas e cronicas, do aperelho
geulto-urtn árto em 'ambtll o.

lexos. "

Doenças do apa:relho Dice�vo
! .10 aist ama nervoso.

Horário: 10lh ás 12 ., 2lh á. 6.
Consultório: R. Tira�ent8l, 12

_ 10 Andar -- Fone: J1246.
Residê:1ci"a1 R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Ch'cII.ra do E.panha)
- Fone: 3248,

anos. Por êsse moí i VO, o

problema florestal relacio-
•• ADVOGADO -

-Rua Vitor Mei�ele.t', (li.;

FONE:: 2.46';
8C HP Diesel nado à imbúia, em nosso

Estado, só poderá ser re

saindo pela reserva patri-

gasolina5,5 HP
1í HP
35, HP
50 HP
84 HP
,

GRUPOS G�RADORF:S,- "P E N T'A"
Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - - Com .,
motores DIESEL "PENTA",· partida elétrica - radiator -
filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -.

tr-ifásicos 220 Volts -
- com excitador - 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntQs estãú

,assentados sôbre longarin&s prontos para entrar em funciona.
mento.

�

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
S '/\ N T A C A T A R I N A

._----_---

DR. ANTONIO MUl'IIIZ Floriolnt-pc,li. -

DE ARAGAO
�---

'IRURGlA ,TREUMATOLOGIA O ESTADO
urtopedid

.

Redaçlo. Oficina.... rua Coo
Cr ···,ultÓrtJ: João Pinto. 18, MAhelro Mafra, n. 160 Tet. 'lUZ2
vaI; 16 às 17 drar iamente

_ CI. Postal 139.
.Menos aos Sábados Diretor: RUBENS A. RA!\iOS

Res: Bocaiuva 136." Gerente: DOMINGOS l' PS

,Fanei = 2 ...714. AQUINO
DR. NEWTON�. R..preaent..nt,.• :

Represenb,õea A. S. L. r.
D'Av ILA Ltda.

çnwRGIA (:.ERAL RL3 Senadur rantaa, .0 .-. �'

!)oenças de Senhoras -.. Procto- andar. ,

logia - Eletricidade Médka

I
Te!.: 22-6924 _. Rio de Janei,"

Conc-rltór!o: RITa Vitot Mei- Rua 16 .. de Novernb ..o %2;' b"

d. reles n. 2il - 'rel.elone· 3�:l07. ndar sa la 612 - São Pau lo

Consu ltas : Das 15 't�ra.· e rn
1 A88inatul'al anual .. Cr' ICOóOO

diante.
-

.
.

Venda avuls.� Clt ',00
!tesldên� Ia: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71. Anúncio' m<ediante contráto

til_ .__.____ Os ori'ginais, mesmo nii" pIl.
)

....._..
, 11(·fldos. nào sento ripvo}l"lnow.

DR. HÉLIO BERRETTA

I
A direção:não se ::spon�nhiJiza

M
. pelos conceItos emItidos nos ar-
E D I C O tigos assinados.

?rtopedia e Traumatologia __ .
INFOh,.......OIlS Fl'l:llll

CLlNI6A, Ex-mtel'no por 2 anos do Pavl- O leitl'r encontra::'á, nesta N'

. de
.,L:9:.oS -- OUVIDOS NAR!i 3anta

..

Casa de São Paulo. Idiàl'iamente e dr imediato: miE GARGANTA (Serviço do Prof, Domingos Da- ORNAIS Telefone MACHADO & Cia. SIA Comércio e AgenciasDO f') E t
. .

d C t I o listado )... S,OZ�,
úR_ GUERREIRO lJA

me -. s aglarlq.. o e? ro ,e
A Gazeta ' 2.6611 ":'i Rua' Saldar:hà .Mar.inho, 2 - Enderêço teh!: "P R I M U S'OrtopedJa � TraumatologIa e do Diário �e r.--t" 8,67\>

�
....

J_I'üNSECA Pronto Socorro do Hospital das Imprensa 0:__ ,li
.

!.fl�'

r'
Cx. Postal, 37 - Fone 336.2 -- FLORIANÓPOLIS

,Shefe do Serv:ço de O'rORI- Clinicas d" São Paulo. -I JlOSPITA., CarIdade' 111 .

��s�� �oêf�i�13Â FI:�iA:ÀI:�� (Serviço do Prof, Godoy Moreira) };��;:��í),::::::::······ �:��: Hi1 .:::...Í r-:;:::Jêêêr3êêê..E!I2ElEdJ:ê@@r'#lr:::;:Jé!êê.E
LHOS MAIS MO.DjERNOS PhRA - Médico do .Hospital de Cari Nerêu Ramol ..... ,,' .... '1.831 �llN1STÉRIO DA AGRICULTUR.a 1IllI.
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_' Esta. Repartição, pé la . rêde 'de viveiro� fiore�tais, em ; �I 11'

.
A AVICULTLJHA É FÁCIL E LUCRATIVA

,/, ulhos que Seduzem �ooperaçã,o, que mantém no Estado, dispõe de mudas e ,!

NAO- PERCA 'j·r;l\1po.
.

'\ I I :em�rites de espécíes florestfl:d e de ornamentação, para }<'ilial "A -Soberana" DIstr/t" �o Estreita _ r.ento
PARJ. A PRóXIMA TEMPORADA A v.iCULA, FA- �Aiiô'*'i 'ornecimento aos agricultmes em geral, interessaoos no

CA SEU P2DIDO POR CI-IE-QUE, VAU'; ou ORDEM f;E ",' eflorestamento de suas terras,. além àe prestar toda
_��º.����������º���������fAG A..MENTú. ,

"

� \�\.
.

IrientaçflO 'técnica necéssária. Lembra, ainda, a possibi- �
V3 _'_BE_ª ..__& ��.

PINTOS DE t DIA - Cr$ 10,00.' SÃO
� \ l"dlfII\ idade da ohtenção de �mpréstimos para reflorestamento

FRANC'AS E OVOS. . OLHOS ........;'/!'.} (�1'
110 Banco dO'Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

RACA - NE\t I-IANSPHlRE e RH0DS _. "VER- BEM TRATADOS'� Os interessados em assuntos florestais, para a

NIS
•

. I

�< I _ lbten'ção de maiores esclar�cimentos e, r�quererem íuto-
VACINADAS (( N'fRA A NEW CASTLE ��. rização de licença para queImada e derrubadas de mato,
RUA 24 PR :lu! 10 111 ou G. A. CARVALHO i, devem dirigir-se às Agências Flo1·estai§l Municipais ou

� diretamente 8, esta R2partição, situada à rua Salltos
liumollt nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.
EnderE'ço' telegráfico: Agr.}!,i1va

t C.

(direita e esquerda)" 8\]. HP ,"

103 HP "

� 13,2 HP "

" "

" "
mon ial de imbuíais e corte

con crolado com garantia de
"

l',egent ração natural. Torna
se, Indíspensaval preservar J

que ainda resta de Imbúh
e impedir-que a colonização.

DR. HEN.RlQUE PRISÇO
PARAISO
!íJllDICO

Operaçllea ...., Doença. de Se
altora. - Clínica de Adultoe,
-

CursQ de Especialização D"

Hosplt,,,,l do .. Servidores do E"
- tado.

.

(Serviço do Pro!. JKariano
Andrade).
Consultas - Pela manhã lU)

à1ospitll.l de Caridade.
_( tarde das 16.:;� b .. , em dia li·

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esq'lina de Tira
dentes. l'el. 2766.
liebldêllcia - Rua Presidente

Cc;lutinho 44. Tel.: 1120.

agricola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas Z0-

nas 1e seu "habitat". Sôhl'e

assentos florestais; consul

te , "Acôrdo Floresttt.!",

•
"A

.

Soberana" Pra_ça ·15 de novembro
rua i<\elipe Schmidt

esquina

Taxas de Viação e, de MelhoTamentos
.

-. 1.0 Semest�e de 1957
De ordem do sr. Diretor 'do Departamento da Fa

l.enrta. torno público que, durante o cQrrente mês. se

procerlerá neste' Departamento, a cobrança da.s t�as
achna rn'encionadas, correspol1dentes ao 1.0 semestre do
corl'cate ano,

Findo o prazo,acima, as aludidas taxas serão cobra
das acreseidas da multa de 20%;----

DepartarryentO' da Fazenda, 2 de maio de 1957.
,M. C. Cardoso

Pelo OfiGial Administrativo

DR. 0"'0 FRIEDMANN
� ENSIN/Y

Matemáticas e
_ fisica

R. Cristovãà Nu"es Pires 2l.
Esqu. Rua HüepkE' e R. Cons. MafraCl.ARE�A E HIGIENII,4

I a.. ar....,..., D..... .ul. I.· ...do,'\, .' fONU;' UM GJJI Cela. ,...."" JHI
, '\..

GílIUTIILB
'

I'IU�, PROSES."'"
�

PA&AI&l :
.

Florianópolis.
----------- -------------

�------��--__--------------__a.�

S ementes para· pl�ntio
,

Tôdo o agricultor ou pequeno hort�cu1tor deve saber como é feito\'ni
escolha da l;!emente para plantar. A semente tem, - a'.1tes de tudo, que ser

completa, perfeita, sem def�tos, - limpa pura com 9S melhores condições
de g.ermillação, como também ,de' valor germinativo bastant� alto. Sem estas

exigência a sem�nte não dará ® lavrador a recompensa dos s�us esforços nos

periodQs de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo

cuidado na aquisição de semente para- plantio.
'

G. A. Carvalho"':": Ve_n,de sempre as melhores ·sementes.
VAREJO MÉRCADO� - PORTA DO MEIO

" E'DI'TA1_
'Viagem com sega'iloça (

,

e rapidez .

80 NOS CONFetrH'AVEIS MICRO-ONIBUS DO
- -

'BIPIÓO�
-

{�SDL-BRISILBII��
. Florfanópolil .

- Ita1af - Joinville - Ouritiba

""Age"nCI�-a�� l\à"l'1:-:��I�ui�!;!:',
• Rua Tenente:a:sll"feira: ,

-_._--�----------------

l 'A' V A N. D O C OMS A B
..
Ã O

Virgem, ESl>ecia'lidade
. da (ia. WETZEL INDUSTRIAL � J,oinville -:- (marca reQislrada) .

.

.

economiza ..se tempo � dinheiro
'

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

---,-----·---�-o-.-- ..... ._�_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGÓ DIARIO DE S. C�TARINA FlorianópoUs, Sábaito, 8 de 'Junho·' de

•

�n�a[lona
• ".r. �;IIi � "'Y'" � .. i" la, If, e invicto. O' Doze, por seu

o'

"Cestinhas" - pelo�Lira ' com 3, Alberto com' 2 e Le-
'

tavam pi-êviamente 'indiCa-I
sa dupla teve um primeiro ,: conjuntos.. Em linhas ge-

� .. ��I",,'" I
.. I�I ,Id .c' ,

'Cercada de intenf'la ex- turno, apático na defensi- 0-'- Alo!zio '<, com 10 pontos, vi com 2. ! dos. Como Delegado fun- tempo excelente e IlllCIOU rais, no entanto, saiu-se

pectativa, foi' levada: a .va, desorientado no ataque' Mauro com 8, Al@xandrino No referente' à .direção
I,
cionou Nildo Sell que tam- bem a' fase complementar ;

o

bem e é de grandê utilida

efeito' terça-feira à noite e falho nas finalizaçõe�, em
i

com 6, Mario Cesar com 6, empreendida pela rAC, te-: bem fêz as vezes de cro- r porém, nos últimos minutos
,

de para o nosso baske�ball
ma rodada dó primeiro tur- momento algum conseguiu' e Saulo e Luiz sem consig-l mos a' salientar, que, desta:: nometrista : como aponta-, da contenda; faltou-lhe' que Erico Stratz Junior'

no do Campeonato Citadino deter o iímpeto ,do quinte-
I
narem pontos; 'pelo Doze - feita, não tivemos, ocorrên

'

dor, Fernando Carvalho e, mais precisão para. a mar- é Osvaldo Meira tenham

doe Basketbal.l juvenil, reu- to do Lira que exercia am- I João Eduardo conrB, Beto êiãs Iamentâveis porquanto como arbítros, Eríco stratz,' cação' de faltas que se evi- 'v�ltado a colaborar no M

nindo os rivais Lira e Do- plo domínio nas ações. I
com 4, Gainet com 3, -Ivo mesários e arbitr�s já es-, Junio-r e Osvaldo Meira. Es-

I
denciavam em ambos os, tor das arbitragens!

ze, ambos, até' então, líde- .Após um primeiro tempo I, .:>

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

res e invíctos! Fazendo que lhe fgi !avorávd porl��F�U���E�I�D�L�T�'�E-'-'������������������������������������������alarde de uma, perfeita J7 .a 8,' o Lira chegou ao "

' • ,'MIS .__-___,,..._---.,....---.�c:.CI
' '

càordenação, duma def'en- final, consagrador de 30 a, ....
,�

'siva firme er dum ataque 20. Formou o Lira com 'Sau- 'f
'_ •

infiltrador e eficiente, o lo e Mauro, Aloízio, �le-' ::
quinteto do Lira, sob a di- xandrino e Má-rio Cesar. ':
reção do técr{icQ., Hamilton A�uou ainda Isuiz, 0, Doze -

c::::::a
Platt, levou de vencida o alinhou com João Eduardo, L_-oIIII�::" -=�......_'""
seu adversário por 3.0 a 20, e Alberto, Bete, Gainet e

damdo assim, o primeiro Leví, depois Ivo. Aloizid do
, '

passo para a conquista do Lira foi o que mais' se des-
I , -

t�UIO':Oisoonti�'"
lide,

:::��b�m
mnndado

p"'iA lista dos COD,vo�a,dos ,'ara - oScratchA AI (. E. S. (I R E NAS C E :
'

Desde que assumiu' a a Associação a' ter. perso-! RIO, 5' (V. A.) - Depois Abraim 'I'hebet," "de Iíbelo Pampolini, enquanto que ficou acertada a apresen-' gas e preliminar disputada
presidência da ÁCESC; I nalidada jin-ídíca ; a Dire- de esperar por Silvio Piri- contra o presidente da ca-' Calçada e,ra, éhamado 'para

1
tação de todos h�je', às 15

I
entramisto dos mesmos

Joí',ge Cherem, juntamente I
toda está envidando os 'lo durante hora e quinze sa". 'se pronunciar sobre Orlan- I haras, no Hotel Regina, I clubes, valendo pelo 'I'or-

com seus �olegas de Dire-! seus melhores esforços pa-
I minuto.:', o Conselho 'I'écrri- ,A relação de Plrilo in-

1

do, negando-e e, indicando
I para a revisão, �édica; �Ineio Rio-São Paulo.

toria, vem' imprimindo no-' ra -

conseguir uma séde.' co de Futebol da EBB se cluia: Ernani (por nós "Zózimo como titular da' tarde, o .treíno coletivo foi Não haverá concentração
vos' e seguros r�lmos ;0 ór-I Com .esta última realiza-I )�u�.iu, tuntament.e com o anunciado em absoluta prí- Seleção" e Canhoteiro, fio' marcado para a noite de senão 48 horas antes do jo-:
gão de classe dos cronis-j ção, a AGESC terá dado um : técnico, Feola e Aylton meira, mão, semana pus- nalmente cedido à tarde, � quinta-feira, 'contra as equi- I go, 'ri!sid,indo 'os paulistas
tas esportívos. I grande passo para a sua I Machado, ,para ouvir os sada)," Paulo, Paulinho, pelo São Paulo." , i pes prtncíps.is do Amerrea no Hotel e os cariocas em

I
Há um desejo incontido o completa emancipação. nomes escolhidos pelo órí- Belini, Mauro," Nílton San- Deliberada a convocação, I e Flamengo - uma cada

I

suas respectivas resíden-

e uma vontade desmestrra- � Iniciativas como as que entador nacional e con- tos, Altair Zito, Jadvr, foram abertas as portas e I tempo - com entradas .pa- cJas.
da de recuperar -o tel1}Po

I a�abamos de enumerar; ..._�Ó cordar com a relação por Joel, Pagão, Tite, De} Vec-
de inél\cia por que passou a I podem merecer os elogios Ue apresentada, ou dela chio, Telê,: Móacyr, nino e

Associação. ,Muita' 'co'isa: sinceros d'a classe, pois, em discordar. Canhoteiro.

precisa ser feita. Aos pou-
I
apenas seis doias Jorge Ch'e-' Pir iloIen sua 'lista e Cur- Houve confusão na ses-

.
! 1

'cos, a
�

nova. .díretoria ,-vai rem conseguiu tirar a vello a considerou "�onvo-I são secreta' e depois
'

de
-

d d -"
' .t Federação Aquát.ica 'Deverá realizaF-se por XXK,

, resolvendo os prqblemas ACESC' do marasmo em caç�o e como açao e ,muito tjrar . ,e ;botar� entre .

"
,

, I

I
'

I '

" de Santa Ca,t,a,rina acaba, esta semana o Campeonato Já que a transferência 'demais imediatos e que inci- , que se encontrava. -�--,-.---.-- os quais 'Dida, e Orlando, --

dem diretamente sôbre os I' Prestigiar e apoiar uma. Empate no 1. Jogo ficou e,stabel,ecido que fiça, .Q.@.'receber,doseurepre-UniversitáriodeRemo,pro- Walmor Vilela para o Mar-

I se�tante no Rio 'de Janeiro, movido pela Federação Ca- t�nem torna-se impossivel,int,eresses da Associação. administração que se ini,.' CURIT1BA 5 (V. A.) _ ria C0J)10 retaçã� oficial a
, I ,,' I " junto â CBD sr. J'osé Cân- tarinense- de Desporto.s vê-Sé a diL'eção 'tecnica doTrabalhar li a- palavra .'êia 'vigorosa é com 'l'eali� Jogaram em Curitiba; em.. seguinte, possivel de 89frer "

, I I' dido 'da Silva, o seguin,tede orde,m. E dêsse t,raba- zaçÕ�s é um dever' 'de todos, primeira partida pela de-
I
,�lcres,cimo de novos elemen-

I I cabograma:
'

"Transf'el'ên-
lho começam a surg,ir re-

I
os filiados. Uma .nQ\ia <3 cisão. do titulo de c,'a,mpeã\) I

tos, ,na dep,enden,da de �on-
I cias Hamilton e Vilela im-

sultados prático's e obje- brilhante gestão se anun": paranaense os quadros do versações ao oo1'SO da -tar- ,

I "

I" , 'possivel 'pt Segue relatório
tivos. Já-possuimos um_-°De':'� Giã' pitrá a: Associaç;ão dos Codtiba e Guarani.· O, co-I'd�: Ernani)-Paí:Üo, Pa,ulinho,: �-', -.'" •

" t , minucioso". ES,ta é � triste
partamento Méâico apto- Cronistas Esportivos; uma

I

tejo termin ou com um em·· I Belini, Mauro, Altair, Zito, , . . r.,
"

. _ .,' -' , '"I. -;.. \ - '., " notlcla,que fOI comuTIlcaÇl'a
para atendc-r aos :ss�cla- gestao pontIlhada de I:�a- pate pe1!l> contagem de

,21
NIlton Santo!:!, J�aYr" Pam-:, ',> ' .

,_,:,

1.,
.

'd'"
' I I'

.

P
-

T't D'd-'
a reportagem, pelo sr. Joao

(OS; Ja pOSiiUlmos reme IQS !Iza'ções e de pl'ogresso, tentos' a 2. PQ lnI, agao, 1 e, 1 1,'. "
" I ,

'

I ,�,,- 'I,Leonel de Paula, secreta- Continua a FASC aguar-
- O dois com "A" do AMo

'para oferecer aos membros I pois que, desta vez a Domingo pro.ximo," ém Tele, Moacyr, De.! Vec,chIO,. ,-
.'

,

" ,', I
'

"

" . I.
'

. '--, no, "da FASC, ,da Impos- dando, um pronunciamento Luz continua treina�'do" as-da ACESC; den.tro erp. bre- ACESC renasce para, um�, Ponta Grossa, se'ra realIza-' Dmo, samdo, portanto; o
...

"

-,

. � . -.

"

'I . I,' slbl!Idade da transférência óficial de li'ua co,.,irmã do s-iduamente ,para a regatave os Esta'�utos serão re- eXlsten_cla glorIOsa. da a S,egunda pe.leJa da

se-I
extrema Joe1 para enti'al' '

dêstes dois' grandes, rema- Rio Grande do Sul, acêrca çom os ga'uchos. A guarni�gi�trados, passando, as�im, N. Silveira l.';e melhor de três. \ '
,

__
. , dores para 'o Aldo Luz e do adiamento da' regata do ção formada' por Fran�is-

RefrOS,ne,cOto '�,08 ,X Jonos,. UniV8[sitarlos �{:;!;�;�f.:;;�:i:;E�;1�:�!::�;::f;:����::�� tg;��;:,i::,�:::f:e�!�
,
� , Y - da Snva. 'Muitas hipóteses viria beneficiar vários clu:'

'

te na regáta do dia 16. En-
Os X ,Jàgos' Universitá- perdidos..;' , Vice-campeã::_ Ciências Vice-campeã: Dir-eito; '" I

. ','
'

'

,

I pQd'erão,sul'gir, sôbre o. as- h:.s participantes, pois ,di-
'

quanto isso a guarnição "B'�
rios chegam ,ao, seu 'fim,! 3'0 lugar: 'DÍl�eito, 4 pon-, Econômicas 1 ponto per- 30 lugai': Ciências 'Eco-

I .. ,
"

,

,- sunto, contudo" pr�fel'lmos versos relilad'Ores, estarão também está bem prepaxa-
rest,ândo,,' apenas, a dispu- _tos pérdidos,,; \ ;'lido; ,nômicas; I

sjlel'l:ciar e aguardar um ;Jrestando concm'so no dia da, com Flavio ,Oliveira e

t_a. do remo, c,uja reg-ata n.,ão 40 lugar: Filos'Ofia, 6. 30 ,lugar,: Filosofia, 2 4° lugar: Filosofia. .

t f" 1 '6- d
'

h. '

,
, pronunCIamen o Q ICla . .1 e Jun o, SadY Berber.

pôde ser realizad,a a 26 de BOLA AO CESTO: pontos' perdidos; � I XADftEZ: Campeã:' Di-
maio'último em virtÍlde das Campeã: pireito, O ponto 40 .lugar: Farmácia-Odon- reitô;
cóndições desfavoráyeis da perdido; tologia, 3 pontos perdidos.

I _TENIS: Campeã: Ciên-

raia oficial da baia sul. Vice-campeã: Ciências ATLETISMO: cias Econômicas;
A Faculdade - de Direito, Econômicas, 1 ponto perdi- Campeã: Farmácia e. V:ELA: Campeã: Direito

conquistando, �'até agora, do; Odontologia; (não contando pontos,)
três títulos que inflvem na 3° lugar: Farmácia-Odon-
contagem geral de pontos etologia, 2 pontos perdidos;
,um extra-oficia,] (vela),,' 40 l,ugar: Filosofia, 3

coloca-se em primeiro ln- pOhtos perdidos.
'

gar, s�guida�fl'or Farmácia- VOLEIBOL

OdontolQgia com dois titu- Campeã: Direito, o pOnto

l'

a '8.0

Universitários. A marca:' rubro-negra ,com um
I

sério

ção de d�ii;as está depen- problema para a re�ata
dendo de um consêrto na, com 'os gauchos; Fala ..se

- "

lancha a ser utilizada pe- q'ue Vilela �erá substituido,
lós juizés da regata' ou 'pOl'� 'AlfredinÍJ.o,�u por

apreço. Odahir Furtado.
xxx xxx

Certame �amado risfa'

em Por-

los e Ciências Econômicas peI:dido;

�,�---

Por ZANBRI

I ruoR'F'� I
Moinhos de Vento

Bagé - ,R. G. S. -,Ja-, ' ',L lto Alegre.
,

C' lOS ao vencedol. icare e ac!,que venceram ' '" ,

as melhores provas da 21a.
i ° Jóquei Clube Bt'asíiei

,

. -

d T"
. Cl" b � 1'0 está aguardando a, con-

reUllJa(\ o ,.oquel· ,u e !;,e "

Bagé,
'

firmaçf.,� de outras, inseri-

,O mO{7iÍnento das apos-! çÇíes já feitlts.
, ,J" '�xtas roi dE:) Cr$ 820.315,00.

I'
,',

.

'
-

° Campeonato Amado- '15,30 hora,s - São Paulo x '

,
,São Paulo:� João Ohro-

r xxx
rist� da cidade .prQsseg'ui- Ipiranga. lUO E t" d r 't' pio..:_de Souzá passou a jóquei

"

h'
, . I. h-

•

I"
' s a e 1111 Iva- , " .

um mínimo de 6'meses.
ra oJe, a tarde, com os

I
Aman a, como pr�, ImI- mente asseatada a inscri-! ao completar sua 100.0 VI-

xxx
seguintes encontros: I nar d; embate Avaí x Pau

_ .- I tóriá. Montava Umari ao,

'I çao de 4 cavalos argenh· RIO Royal Game' queA's 13,30\ horas - l'a- la Ramos, jogarão Venda t; .', d' atingir o total necessário_ ,
'

I' I nos para par l-Clparem . o � ,

estava bolsc'rito para parti-mandaré x Unidos e às val e Austda. ,

G
"

"para promoção de aprendi.z '.

rande ,Prêm!o Bl'asi!. - São
. ,

cipar do Grande Prêmi-o
eles'. T.ATAN" ,-,,-'0',LITO, a j'óquei.

u_ "Craveiro Lop.es, cancelou a

SHAKESPEARE e WiNE xxx inscrição e participará do
DROP. Porto Alegre:- Foi con- GP j

,

,

. '" PREFEITURA MUNI-
CIPAL, a ser "�'ealizad�_ no

xxx

O treinador

Wolff, apesar de

Armando

declarar
cshr inocente no caso de-

.
-

,-

""
.!'

verá s�r suspenso pela Co-
Íl1issão de'Corridas do J. C.
do Rio Gtande do Sul, por

com apena;; um.

Nós, que 'vimos acom

pa"l1hando o desenrolar das,
{ampe"ona,to 'Bra
'sileiro de, Ba'sque

tebol
F E D E R A ( Ã O . A ,ltE' , t C A

C A"' A R'I.,N E NSE'

/
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VIAGEM DE INSPEÇÃO
O Eng, ,Anthero d'.Á!lmeida Mattos esteve em

Araranguá .e: 'I'ubarão, em inspeção aos serviços +da.

BR-59, que o DNER vem executando naquelas re-

gíões.

I

PONCORRíl;NClAS
Nas concorrências realizadas em 14 e 16 de

Maio próximo passado, para a execução respectiva.
mente, dos aterros do acesso da Ponte das Laranjeí;
raa e da terraplenagem do trecho Biguaçú - Tiju·

ças, laureou-se á firma Sociedade Construtora Triân·

Igulo S, A,

VISITA AO, DISTRITO

Em días desta semana' estiveram em- Ylsita ao

Distrito o Eng: Victor 'Canogia Barbosa e o Agrõno
mo Renato Doría, da Administração Central.

Dessa forma parecia ganhar No ano de 1939, foi apresenta-
terreno Q propósito de impedir

I
do à direção do SPI requerimen·

que os Indios fossem espoliados' to do interessado, por um dos
de parte do patrimônjo que lhes; seus advogados, contendo a pro
fora reservado, para seu estabe- , posta acima mencionada,

lecimento, porém, como se diz

Iem linguagem, vulgar, negra nu- Coube ao alto funcionário do'
vem toldava o horizonte: Ore· SPI, dr, Antônio Martins Viana
querente concordava em que os Estigarribia, posteriormente fa
indios permanecessem nos luga- lecido, opinar sobre o requerido,
res dos seus toldos, uma vez que e que fez em sensato e bem ela
fosse aquinhoado com terras borado parecer e cuja conclusão
equivalentes em outro local ou éra pela aceitação da proposta,
recebesse indenização em dinheí- porém, sob condição expressa, de
1'0, que o requerente - "apresen

tasse preliminar e oportunamen

te, antes de qualquer' procedi.
mento, documentos liquidos de
sua propriedade incontestável e

as certidões negativas usuais nas

transferências de imoveis, de
acôrdo com o -arfigo 3.° e, letras
do Regulamento baixado com o

decreto n.? 736 de 6 de Abril de

1936:
Esses exigidos documentos não

foram apresentados, nem antes,
nem depois,
Nove anos decorrrdos, ou seja,

em 1948, o então diretor do SPI,
dr, Modesto Donatini, designou
o funcionário subalterno Cildo

Meireles, classe G, para estudar
a quest�o e sugerir maneiras de

Para defender os seus supos
tos direitos, ou mais proprta,
mente, seus interesses, recorreu

a habeis advogados, não, para
procurar remédios judiciais, po ,

rém, para atuarem no campo ado

ministrativo, e tais foram dr,
'l'ancredo Tostos, no Rio de Ja
neiro, perante o SPI, dr, José
Ag�stinelli, de Porto Alegre, es·

te, como advogado itinerante,
encarregado de atender, quando"
necessário, fosse em F'lortanõpo
.lís ou Curitiba, sede da 7,a RI,
ou em Chapecó, que é o�unici.
pio da situaçãQ das terras, sa·

bendo.se, como se sabe" que to·
dos eles são juristas de renome,

OUTRAS "BELEZAS" DA MENSAGEM
DO GOVERNADOR!

III!
Damos abaixo mais algúns tópicos in/te.ressantes, e que

, se encontram na última mensagem do eminente Governador
Lacerda,

Pgs, VI - ,"Para fazer face a tôdas essas despesas ex

traordinárias não apelamos para aumento de inwostos ou

criação de novas taxas fiscais; (sic!) preferimos adotàr me·

didas contensoras, de economi� orçamentária, pondo em prá·
tica novos' métodos fiscais e intensificando a arrecadação".
Nota: sem cQmentários!

Pgs, XII - "Iniciei a construção dos Postos de Saúde
de '" Taió, , ," Nota:, O sr, Irineu Bornhausen, na sua men·

sagem de 1955 diz que foi quem começou esta obra! A ver

dade, porém, é que ninguém tem notícia desse pôs to,
Pgs .. Y..lIl ", "Não, p,r,etendo enumerar, aquí, tudo p qlj,e. ,.

se vem fázendo, no'interiol� do' Estado, em' matéri.a, de

eS't-l:a'C:':.1,>das ,.�".,.O.,b.,�"��: .•,de,.,
arte"! Nota: Os burasos aí estã'o à .e�"j:{ií'�:"

.Hi),tag�y.'!?;�J1,�mental.
'

'" •
, - - ,------ -

--'�

soluetôna-la.
Esse cidàdão chegou a Curitl

ha e em poucos dias elaborou
longo e minucioso relatório; exi
bíjido amplos conhecimentos, hís
tóricos e jurídicos sobre o caso,
observando fórmulas'processuais
e concluiu, afinal, opinando pela
assinatura de um convênio, que
foi logo feito, entre os funcioná
rios do SPI, de um lado; e o ado

vogado dr, Agostinelli, por parte
dos requerente, cidadão A, B, Al
meida, Não faremos comentário�

Vereador 1Valdem'ar Vieira�
o ,Govêrno �stá� fnganando o Povo

nagens e o respeito das au

toridades locais e do povo,
Lajes não 'recebeu o político
mas o governador,

E por ísso, seria quebra
des lajearias não pOdiam
sua! cultura política, a omís
são das autoridades locais,
Elas, tendo à frente a fígu
-ra Impressionante de Vidal
Ramos Junior, cumpriram
o seu dever, sem vacilações,
natural e.' desestudamente,

O que é de estranhar é

Em recente sessão, à>o-Câmara Municipal de Vereadores apreciou o
_ '''caso'' do leite que

v.em sendo vendido na Capital. O Vereador VaI dentar Vieirã da bancada pessedista ocupou a,

tribuna para manifesta,r sua repulsa contra o' Go vêrno do Estado, por silenciar-se ante a grave'e
aflitiva situação do leite, colocando em perigo a .eaúde pública, -Asseverjiu o representante pesse...

dista que das �onsideraço-e _Uh' 2 4íiU!T zsa�lJ.Z"
, s apre I que

o povo vm a pagando com I'mentos que compuseram a -Co.
sentadas pelo' Diretor da Usina dificuldade, Adiantou aquele Ve_ missão tendo o Vereador' João'

o quase espanto que se nO,ta de Ben f'
,

t d L'
- ,

a respeito desse chamado "con- 'f'
, ,

ti'
e icraman o o eite, con- reador que. o leite em pó era m is- Navegante Pires requerido cópia

vênio fantasma", basta apenas
nos tecido

o rcrars ont er "I c urra que o "o povo estava seno turado com o leite natural para do comunicado da Usina de Be-
mencionar RS cláusulas príncí; aco� eCI d'� °dq,ue acdon eceu � do ludibriado 'pelo govêrno", o a formação do leite tipo "C" e nefÍciamento' do Leite � se�' en-

e nao po la etxar e

acon'l
qual' 't' f' r

. .'

país, que foram: l,a )0 SPI re- t N'- 't'
se onu la na Isca rzaçao do, que a proporção era de mil Ii- tregue ao público a fim de que

,

h 'd
ecer. �.sse espan o vaI a 'processo de pausterização do lei· t

'
'

- '_
con ece que as terras ocupa as

prova d�"quanto os que não th b' .

b
,ros agua para uma pequena o mesmo conclua sobre o desca-

I I di t b I' I =e ' c, em ora sa edor da quantia qu tid d d I 't' " ,

pe os n lOS e o es a e ectrnento
sabem fazer justiça e ter ""()�(I"""()'

-

, ,an I � e � ei e em po: Tal labro adm inis trnt.ívn que, se vem

do posto Indígena de Chapecõ i." ---0---0-- afirmação fOI conf'irm d I 'f' do
compostura subestimavam w O ,L U -X H O T E I , ,_' ,

a a pe as verr rcan o na atual admi nistra;
são de legítima' propriedade do lt

=r-

lítl di' observações, tf radas pelos ele· çâ o catarinense,
sr, A, B, Almeida,

a cu ura po I ca os a-

f
- c '_________________ _ _

�eear::::Q�: �a�::, �I::a e:� �'. ,o,olherece"
à você ,a !nt.'-i J,a CONCENTRAÇÃO DE JUVENTUDES

2,&) o SPI se compromete a
"

or mesa da cidade 'mO,stra;rem surpreso,s e bo;

�
.1'

'I:: ESPIRIT'AS DOS E-STADOS DO SULpleitear do gov-erno de Santa Ca- dq�Jaber�os? Que Lajes e�· cFaça suas reí 'I·cõestarina (naquele 'ano de 1948, data feíteasse (j detentor da

prl-I '
...... •

A

Realtzar-se-á em julho prôxi- vens espiri tas, reunidos que es.,
do convênio) a aprovação da me- � mIa C t

-

d J t
-

meira magistratura no
..

Es·' na ,Q
a " ,o�cen raçao e' uven- .arão com os mesmos anselcs..

dição (nuncauprovada) feita pe- tado? Que Lajes desrespei- c

L
" tudes Esph-itas dos Estados do enche-nos de alegria, objetivan,

lo engenheiro Diníz Carneiro, , UI HOTEL t Sul qu t
'

âd d'
'

d dtasse as autoridades quea, O ' e era como se e nossa o assIm 'es e já nossa pel'Se·
(no ano de 1934), por ordem do' visitavam como autorida-

'

• I' capital. vel\ança e trabalho para que ela

Mini!'tr� �o, _Tra?alho; e tamb�m des? Que 'Lajes se omitisse 9.o o 0 0.-;()__ Sua importância para os jo,. venha ser coroada de pleno êxi·'
a expedlçao_do titulo ,de p:oprI.e. 'na hospitalidade que tanto

�
--. ,

to,
dade, em �ome do dIto cldadao"

a exalta? Que Laies repe- NOTA DO GABINETE DO SECRET'A'RIO Estarão conosco jovens de to·
A, �,Almelda:" " '_ I)- tisse com o governador La- I

:

"
dos os caRtos do Rio Grande' do

3, ) Este se compromete a nao' � cerda a falta de educação de < Sul, jU,ntamente com os do Pa.
pleitear indenização, do governo_�) municipios udenistas, em .. ',DE EDUCA.fA-'O, E CULTURA' raná,
federal nem do estadual, -p-ele visitas do governador Ne_ �' � ,

Os ,mQvimentos em prol da con

tempo que os Indios e o SPI ocu· Ramos? .. Certo Vereador, num dos-' jornais da ,cidade, emitiu centração já foram iniciados,
param' as ditas terras, ficand� * * ,� referências maldosas à orientação dsta Secretaria,

sendo imprescindivel a colabora·
como fica estipulado o prazo a í

<o'
C

' ção de todo e qualquer jovem
findar em 31 de ,Dezembro de El)\, se tratando de rela., umpre esc1arecer ao Povo, porque O-s professôres' já espirita, imbuido de levar para
1949, para a completa mudança ções oficiais, as autorida- O sabem, que têm sido fespeitadas a legislação e as nor- 'frente tão importante conclave,
etc etc, das tràdições lajeanas e,da mas do ensino;' !garantidos Os direitos funcionais; aten-" A Juventude Espirita de FIo·
No citado ano de 1948, era, agir de modo diverso, Os didas com o limite máximo de esfôrço' e. �acrifício as he. rianóp�l�s encontra_se em g,r,an-deputãdo estadual, eleito pelo procesÍlos' discriminatórios 'd d

'" , ,

' , des atIVIdades, procedendo Ja a

PSD d C'd R'b
-

I d' CessI a es admInIstratIv-as e materIaIS da educaça-o pO· .' ,- "d',o r, I I as, o qua IS' com qpe vem sendo tratado
"
'_ , • , ' . i vanas reUllloes, com o eseJo

cutlu o caso na Assembléia Le. 'o município- _ como os de· plllal, tomadas todas as decIsoes e medIdas em carater único de organizar e sistemati.
gislativa' Catarinense e <:,onse· mais,"de prefeitos pessedis' genérico, sem ,enderêço pessoal. zar, as f�stividades e as teses a

guiu que e�ta telegrafasse ao Ge· d
'

t d, tas -, corno no caso as co· ,Oco'rrendo, ainda assim. dúvida razoavel a e"sse l'eSr,
serem apresen a as,

ne,ral Candido Rondon, que p.or 1 T b Ih
" ,

sua vez se d'irigiu ao' Ex,lllo, sr, �as def1t955lhe 1956, I!-ão po-
.. Peito, a alguem, ser_Ihe-ã<l prestados, com franqueza 'e 't

ra

atemos pOIS DJovens espl'

.,em a e ar, e a cultura," •
1'1 as e eremos, se eus o per·

Ministro da Guerra, resultando' �sso corre por conta dos � funda�en�o, to�os os. esclarecimentos que desejar, ' I mitir, a 1,& C?�centração de Ju·

dlls�_a� prQY!d_eJl(;ias t!l� 9 (lir�.t()l'
'

que não sabem ou não po_ - (" As msmuaçoes· nao provadas, longe ,de "at'ingirem' seu " ventud�s Espn'l-tas dos Estades
do SPla;�e:;��: aprovação aQ con- dern �g-ir ,como r�giU o ilus· � objetivo disso-Ivente e incQnfessável, refluirão, sôbre o I

cio Sul, para maior abrilhal)ta-
çJ;'e prefeito 'Hlal Ramos � autor, conceituando_o Perante o Povo lia medida real do 'f'

.. qüe vale,
'

.

����.��������h
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