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"B;lo HO�'iZOl�\ �� �V.��) 'I, '. ViSITA A OURO PRÊTO·�, �,
- Com atraso e res ora�! -Govêrrio portugues e sua es las, congregações de pro-l vas'e entidades :dé ,classe.

-

ChegQ�l ao aeroporto ,da I'pôsa dirigiram-se para o Pi f'essores das escolas' de Mi-I "Depois de visitar os pOI)-'
Pa.mpulha o general C�a.- IIácio das Mangueiras, onde nas,' associações" desporti- tos históricos �a cldade, o
ve: ",�) ,L��es e �ua .�omltI- I ficaram hospedados. Depois
'·a. O aVI.ao presld�nclal des I de ligeiro_ descanso, o 'pre-

DE; SANTA

;el' cPre�Is��en�e as llh�O-1 si�ente . Craveiro Lopes e,

in: ,�e�do PI�stad�s �o?ras I sua comitiv!1- J7umaram pa
mIlItares ao Ilustre vlsltun-

ra o Palácio- da Liberdade
te e ao sr. ,Juscelino Ku�i- sén90 recebidos pelo gover�
tschek. Apos as saudaçoes nado r ,de Minas' Gerais e
de bo:::s-vinda� por parte dó �ua espôsa, sra. -Francisca
governador BlaS Fortes; do Bias Fortes. Tropas do Exér

. sen secretariado e de ou- cito Aeronáutica e' Polícia
üas alt,,- àuto_l��dades pre- Militar, f�Í'madas' em fre�-
sel,1tes a,o desembar(fu� o pre ,'te ,à sede do govÚrio, pres

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

,

-.------

.

Segundo l:evela a Caixa
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. _ . ','

feIto C�lso Azevedo ez en- t.:il:Úl1 a:., contin€ncias dEJ, es _<1.-... ...-., .-.()ca.().....()�()__() (J..._o.....o�() o__ ()... ·a "»'0.-.0 _de AmortJzaçao, o melO clr-

��eiao�:os �l�:S�:��:s C�-:v:i� 'til�a ocasião, em expre�si- I Caç':i
'tAos «( "'ue'oles --..: Rebeldes>]· 'I' ���on�ti::'c:�:��v: :lC�:'

dade qlle se encontravam
va cl}r'imônia, o ,govánador ç. \I U �, 81.906.909.149,00 contra Cr$

depositadas em rica almo- Bias' Fortes 'Condecorou o 1- ,-. 4: (UP) t\ r" f'
,.

t b I _ 80.409.400.149,0(\ em 30 de
fada contendo, ao centro,_ o

presidente luso com. a "Me- � PafJs� 1.· ,'-,-. po ICIa rancesa anuncIOU o es a e ,e� � abril dêste anQ. Nestas -eon-

escudó de Belo H@rizonte·dalhadaInconfidência". I, cim�,'nto d,e patrulhas notur,nas esp"ecia.l,' �.a zona indu,s,trial de I ,diçõe-s, a emissão feita peTa'
Pouco depois forn'ioú-se o

\S M I t d P b t d t.. Carteira de Redescontos, em
cortejo em direção à cidade, EM, OURO PRETO r� eme e Ir�� a es e e arlS, com'o � Je IVO e c�çl!r ,

agen es 1 maio findo, foi da ordein de

que aprp�entava' áspecto �
rebeldes""argelinos. Ao que consta, v?1'ios desses agentes refu- :: Cr$ 1.500.000.000,00 e o res-

festivo, orn�méntada com As primeiras horas da tal' 'I� ,giar,a,m,.,-se naquela area,. depois de.�s.caparem as recentes batidas .ft gate de moedas divisioná-
as bandeiras do Brasil e de, o' l)residente Craveiro -.. -' , . ---

levou a Cr·e
, �.. pOhClàlS na 'proprIa capital. ' -,":

nas se e
"

. 'IP······

Portugal. Durante todo o Lopes e sua comitiva segui . 2.49Í.000,oo, o, que dá u�a

�l�:j eft:i �efi:-:�l��:��:o��� �:�h;��: �� i-os:r���c:�fu: '1°), 'r�e()S�
()

1I�,';)P-rOe'-mo-='1o'
o

,"'s 0'-10 ;bO-el<�--: <: -ESO-taO-ra-,O.-lo-,' i1!IB>N°-o' n1e�.'4ê9�S7':.5�0�9':S.�O·io�o�,.lo��a.�, ��r���e . �
mado pela enorme multidão Kubitschek. do gove'rnador" I "

v.

concentrada, ao long'o "?as I
Bias FOl:tes e outras altas -

,
'

- ,
'

Como o· meio circulante,'
·rUas e praças.' personahdades do governo

�Jf""':':";".'_' R',I-:O'
"

No ',M'"e"s O',e' ·1,,0",0 s· to P' r'o�x I-,m'o em 31 de dezembro de 1956, 'b �
,

VISITA AO GOVERNADOn j"mi,neiro. . �" somava Cr$ 80.819.000.000,00; vale d�zer gue em ,cinco

BlAS FORTES Naq_uela cidade, o gene- mes'es do ano e'm CUl;SO a elevação foi, -apenas, de Cr$
Termin"a,das as solenida- i ralCraveiro' Lopes foi rece- RIO, 14, (V.A.) - No mês. desempe11hando peló seio c;,utir córr, llumerosos- outros 1.087.9%.149,00, ,OH sejã, pouco mais de-Cr$' �ÓO mi,lhõ�s

des de reéepçao ao general i bido ,pelo �l;efeito, ver��do.- -de agosto próximo os meios arotideo e pelo plec:�anismo J pesquisadores dos EUA, In por mês., Recordp.-se que' em janeiro houve um recolhi-
Craveiro Loprs, o chefe do .. r'es, autorIdades eclesJastJ- .

ci,entificos orasi�eiros .rece,-
' aÓl'tico n:a r,eguJaç'ã;q:.da res I gla-t.e1'.ra.· Gitanya.l.I4;-allâ�A�e' mentb _(l� :Ódk 2·:biUr&es...,' j , •.

.
' .'

_

: ' -', c\?érITo á' �Is'i�(-de 'b��s' prê-'" ph�j;ão�,iTe�l}1:aqs, foÍ �,pl"i. fnanha _e :@aises 'lat1no�ll,fiíW, ',Ve-s;�: assim, o "egtupendo,e�fôrço do atual Govêrno,

NA, ,:,. FIRMEZA" Ae L�D(} - JlA, ,�. ��;#����{:�it�:t��::!�)r���� ��;�t.�;:�$�i�[�t: �:���ii�i�s;����:ta�!: .�::��d�!t}t:!t��,�::�:��:iS�l:O c�l�te�a:e�n���ç�l� ,

U R f S OU 'INDEPENDENCIA sôbre C-llrare- e as ,sLlbstan.-' 'ZO?la' do seio caro-tí.d·e-o pro- nIca, da ecologia, da Juimh ';�lOnetária, um dos ma'iores males brasileiros, em todos
\,: J ,� _' 'cias curaris'mites, Ó 'simpó- �uz um atÚn,en-to 'da 1'esp{� ca e da fisiofa'rmacologia 0.8 tempos. Não há a menor dúvida �de que a inflaç'ão está

BUDAPE'ST, 14 (U,P.) - Em Estado e chefe do partido. Quan- sio se realizará no Musell �'ação, mos-tl-alido que. qnan- do Cll!ar� bem como de sua 3endo contida, é certo, à custa de grandes esforço�. "A
fontes comunistas bem informa· do da revolução do"outono passa· ,

�-
"

Nacional da Q�dnta da Boa do ,eíri c,asos de deficiência utiliz[,çà� na clínica. . i,lta contra,=a" mfhtçãa" tem ,sido penos,a e requer, mes-
das se soubê que por trás dos do, ap'oiou Nágy até o fim. Acre· - . - .te
bastidoTes se discute se a Hun· dita·se e.m geral q,ue quandó Na_ Vista contará com a pre- e anoxia de oxigênio, h-á 'As sensões d .. Simpósio" mo, como disse Kaul Prebisch grande fi?rça moral para

gria deve continllar firmemente 'gy pediu a, retiráda ... das tropas sença' dos cientista_;,; deten �Im aúmento do' "ritmo res- qnc S'3 rea-lizarão dos dias
I
combntê-la, O titular da ,Fazenda, ontem, às 10,3.9 horas,

do lado da União Soviética ou as russas. Kadar provou a iniciati· tores dos premios Nobel ,que piratório, 'e 'que êste efei- 5 a 12, de a,go:'!to, serão efe-/na p,�llestra qUe proferiu na E,scola Brasi}eh'a de A.d�sumir uma atitude de maior in_ va. Pelo menos não se opôs pú· ,

G t l' V d-

bll'calllente neste po'nto. Os ,I'nfoI' são os 'pr,ofessores Paul Kar to .c1esapúece quando se es t.uadau nel;{ mau hão e à tal' mini�tração da, Fundação e u 10 argas, lsse
dependência, como aconteceu '

. -
'

,

'com a Polônia, A posição de Ja· mantes' dizem _que apenas 70% �;ér, d,e Zurich, C. Haymans, thnula quimicamente aqueia de'l Já estão, inscritas 40 co que
.

tem' sido essa árdua luta, o esfôrço contmuo.
110S Iüidar, como primeiro minis- dos comunistas podem ser .con- da Bálgica e Bernl'\1'_9o Hous zona'. municações" entre as quais Que tem desenvolvido à frente da pasta da Fazenda pa
tr0 e chefe do partido, poderá siderad.os partidários de Kadar

say, ele Buenos Aires. ,I BerÍHudo Houssay, da Ar,' várias de -autores brasilei- I [fi, conter' um- mal que CI'-iOU eJ;n nosso iPfis ,rajzes bem
estar em jogo. Os diplomatas oci- DU'l'ante o regime pró�oscovita Ô prof. Kàrrer que dirige gentina, obteve o� s-eu prê- res" que :ôel'ão

-

enfeixadas
4

prOftln.dast ml:',S que, felizmente, agora começa dar si
dül,tais indagam se as versões de stalinistá' de Matyas Rakosy,
que Kadar estaria inclinado a Kada,r foi prêso e torturado. Os O Instituto de Quimica 01'- mio Nobel em 1946, pela SUlI. em volumes e posteriol'men

!
nais evidentes' de retro'cesso, o que constitui, em ver-

imitar o exemplo do polonês Wla partidários de Kadar. dizem qU,e ganica da Universidade de descooerta do pape,j dos hor

I \e
publicados pela fundação

I dade, uma vitória, um prêmio' ao� Ministro _9..ue, em um

dyslaw Gomulka' não terão por quando Nagy foi den'ubndo, se Zurich, 'l-e�eb.eu O premio Nó mônios da h. ip,ófise a-nteTior Júlio p.attel.·nó, d.o" Ins,tituto ! an.'o .e quatro meses, Ilão tein p�upad{) esforços para,
- do-

objetivo conquist�r as simpatias êle não tivesse assu�ido () pa· n, . I d S S t'
-

R I .

I' �, b. e,l d-e "t,Ulmlca ,p.e os seus no, meta.boh.smo 0." �çuca. I_�. I upe,nor. d' anl a, em 0- Ill'.llla,- a.
, ." ., . ,

.

,do Ocidenfe já que o "premier" dei', teria sido êste entregue a
,.

,

hungaro em geral � considerado elemento pró ,moscovita. Importantes trabalhos no se Esses '.c,l.e:ntJstas vlrab dIS-. ma, !taha., (Do DlarlO Canoc,a). "

''"�:'�::ã:''�::�:" d.",,,",
--,,_._,_ .,. ::;a�ad�:'��:!:':;�:'": :oJ�;

.. -
.

�lUHII'A'- �oTIIfi
�i!�ª;ffi:,§i;'�i� in��I·�;;�: �. :�:.::,:. :: �:�:1�:�:��U:� ��a��;i:� �������!M��!�� �

-

���r�lT� II ���,�tl� moeda. sua! banca Kalanag .

H,iA flti 1·0'-'lAr'm!-'dn
Trabalho 'está desenv�lvendo es·

vitaminas em for'ma con- guem n,'0 Miristério do Tra- •. M' �,,, � l vàriacão será automática, de Nao e de adnllrar qU<l o Í>1"'''',.

�V V� V !li V
forços na solução da CFise dos '. .- .,

,

A

•
"

'1
'-.. d

so Kalanag .:faça deSa[Hll'''''''/ :Inl
telegrafistas. Para- isso, convo_ centrada e relatJ,vamente ba. balho os estudos :para a 'ado. acordo com. as OS�I açoes

' � - áutomovel �m cena, pois r. !1')SSfI

MOSCOU,14 (D,P.) - Dois di_ cou uma assemble'ia com n pré· rata ção da <lscala de salário,mo I
•

'd',l' " t
custo":"da Vida. Fmalmente, nólicia em menor prop:?il'ção I,e_'-' '

�'
.

.

, sequenf>l:1 ('le" fi exees- "." ,
' , _"

J'ig-cntes do goveJ'no soviético 'de· s�n1;a dos, 'representante, '.'?S Slll
-Cornéljo Heymàns, - pro- vel instituição _ que cónta I .,,, "

o sr. Jaime Abrunhosa, pre� turalmente tambem faz' diJ'sh[J'l'
dararam não ter sido ainda in· dlcatos de Salvador, Mac�lO, Re· , -. Slva -

I ,. b'" I t A'f d f li 1 na com o apo.io tanto da classe . ':.
.

, : "

,

sidente do Sindicato da n- r"cer rClc e !:s. 1 está o ,,,,,,o
fOl'mado ofic!,almente da p,'opos· cife Natal, Fortaleza� S.' Luiz, �e'l es�or .

e 'am, co ogla
t di'

O sr. Fallsto Cardoso, pre d 't' d C I' d f' da picicleta do sr Fabricio Uu
ta ele secretário de Estado Nor_ lém para deliberar S9hre "a, Im� 'Umvel'sldade de Gand, na trabalhadora quan o a pa- '"J., t d' F" d

-

N' us na e a ca os, a Ir-
d 'I 'd

. ' -

, .', S!_uefr e' a � ,eraçao aclO, ":"'" a" re81 ente no bairro do _l',n:,. ,

te Americano, sobre um inter· portante as's]mto, cujas ,as de_s.
o

Bélgíça r�cebeu O pr'êmio tl'onal. Am.b�s �eeela� �p.e-, 'nal .dos Empregap,os no Co:' m�u,-,-que,o sa�;:tIlo,.movel Ja la� ��e vinha se�do prOClil' ".ih
oeâ'lllbio mensal de 'programas de marches', e�n to�no da 301Uç!�0 Nobel d,' Medicina em 19.38, na,s as estahstIcas <oflc,Ials, me'l'cI'O tambe'm pergllntado' eXIste ha mUlto -te.mpo. O.S ha meses 'e em ,dms da sem.llUl
televisão entre os Estados Uni:

Pdle·O.sosnetgeUnllr.
ao durante todo o dia

'pela d�=coberta do p'apel de cUJ'a exatidão dépende o Ab_' t d". aumentos de salárIo, ex-ph- passada foi encQntrada em poder

'dOi -������n�o�,S�OV�_..:__étilcal'T-��D':;"____"T�R�N�N-�M��V�--�---:-IfDQ�.n II�lI1IIl1AII'nQ
" �xito. dã médida.O mini�trc

so

�e,�::u�;��a �:�� tem' ICOU, c,Sã� an;�ai�d; <!pt;dfS �: ���o�O�C�:le :�z:: �:�:�:;nha
iA '.

!I ri
'

"

�'.' �i

'

':
,., ,�DII o'lu IV,· _blR Uf}ul �::��fa�l i�:�;;�� l;�:q�ee:� �e:;t�aC�Os� :�::te� �a�!�!� ��rls�:.e�iX�,��OIs;;J7��.�i��Se ��

I
,��: �r:;���Edod�UI),

u
_ UibJ lA M cala moveI de- sa arlOS po- '\ ;'sa arlO fillnnno . '

en�l�:�l'��i!;!S (�2dOiS �: i,' !:�v�:�nu��.�:e���:� ����t: �b!rl�t��h�;be;xeLd:�dl�G�raná:I" �C:�!f� S;� ��suft:soe�e�t:á:.�Co� GraV8'�
,� I C'II�e-ota- [m lo' -� �"rie'--s'elares, que opera no sei·vi.,: talhados em estado de cho- ' I z so re ou res no ,u i" on orme lU ormaçoes co-,

Ço de transporte publi'co lia
I
que. Três dos ·mortos eram timo conflito. m.undi�J. Tes- lhidas ao gabinete dO:titu-, R "

" . '. ,', . "

.

capital, saiu f.orá de C011- mulheres. Todos estavam na "temunhas da tragedi!l;, de hOr lar daquela pasta, o salário'·
-:..6'ole hoje à tarde quanLi0 fila' à espera ,do seu onibus;- j,� começaram a- gritar des� movel.não excluirá a fixa-,;' , (' , .. ' ,

"circulava por uma das prLl exatamente �a hora do "Pi-í·contro�adamente e'. muit�s_ ção do salá�'io minim9' _tam"- RIO, 14 (UP) Infol;' "E" in�riveL E" incl'ÍveI

I
mente dinheiro.:' Pobre Es-

cipais arterias do-- centro e qiW", senqo colhj,dos pêló ,<)esmala:am. Corpos mUlt:-, pouco pensa o govêrno em mam de São Paulo qUe, pro que se movjmente toda a. tado"� Depois de outras con

Subiu velozmente a calça- -veiculo, que vei� layrando: lados mIsturados com, terl- revogar o decreto que o ins ferindo sentença ontem no cómplicadissima maquina ju siderações;c acentuou: "'De-'
da, esmagaLdo os transeun- o meio-fio ·da calçada, ''exa-I dos junca,vam a calçada na- tituiu.· Carecem, assim, dp processo em que eram' reus dicia'ria operando os cofres claro, em consequência, al
tes 'como se fosse uma mo- tament� à altúra da para-

I quele trecho. As vitrinas ,das fundamento 'a� notíciá·g di� dois homens, um acusado de do Estado com processo das to e bom som, que os reus

t_9-nivelado-r'a de estrada. da de onibus antes de su-.' lojas fronteiras à parada de ulgadas por um vespertino ha,:,,_er roubado dois pequ'e- ta natureza para se Ghegr.r, são-inocentes e, por isso, sã�
Sete pOPlllare� morreram bil' o passeio. Ó grave aci-

I

onibus fr,ram pai;tidas com desta capital. Disse a pro- .nÇ>s pedaçõe� de ferro e ou- afina4 a uma,imica solução, abso,lvidos.. Que o Estado,
,instaneamente e 20, ficaram dente que c,orreu na Oxford' o iIppact .. dos c(irpos. A po- pósitô, por sua ve'z, o sena-I t�·o ne t�l -;;,gi ..lo C'l!r'O rece}: que é a absolvição, o que já quase sem recursos, , pague
----.--------.:......-

-,

I
lida informou que seg4nd.o dor Alencastro Guimarães:

l'fl
dor, comp.!,),l!o o produto Se antecipa desde o inicio as ,custas. Isto lhe servirá

O Pr -1':\ E' 'REFORM'A 'ELEITORAL depoimentos de testamu-
\ '--"Não há qu�lquer con':' do Úlrto, 'o JUIz Hugo Cà- do inquerito. de lição",

i!!J:tU� , n. ,.' _', ,

'

'I-nras 'ocu�i'res, o motorista 'tradição entre a fixação do cJlri teve palavras .canden-.' Numa;epoca de imperiosa E in!;!luindo frisou o ma-

_

O d;r'etóri6 nacional do �SD constituiu uma comis'
I
do onibus causador do aci- salário minimo e o, sistema tes a certa altura. : �conomili, gastoÍl-se inutil- gistrad'o: "Os' acusâdos po-

sa0, composta dos srs. Lameira Bittencourt, Gaspar Ve- dente pan'ce -ter sido aCO- 'de salã,rio moveI.. O salário - -,- .. --.-- --, - ----,-- .

'

derão p�rguntar: - por que
10so, Pa�lo 'Germano, Martins Rodrigues e' Pereira de; metido de uma .cegúeira re-' :';;;inÜno -evita a depreciação ASSUMIU O PRIM.EIRO MINISTRO' " se faz· "um processo 'dessa
Souza; para estudar o Ilrojeto Oscar Carneiro (que fa- pen'jna, perdendo o contro- do valor de mão-de-obra. natureza tendo por objeti�,
mlita,o alistame�to eleitorai �111 todo o.paí�) e consult�r Il,e da direção. Ho:nens e �u Na crise ecollômÍca q�e atra ,

F:AlUS, -�4 (U)?,r.- O: líde� :-adical socialista Bo- vo dois ,imprestaveis peda-
OIS demais partIdos quanto a convemenCla da soluça0, :heres, ,com os rostos pah-, c,Vés-s_aplOs - com mIlhares suges MouvOlry assun�lU ho]'e bÍlclalmen.te o éargo de cinhos de fen'o, quando há.
SUgeri�'a' ?elo deputádo pernambucano..

,

.

I (lOS. e OS ner�os visivelmen- de. de�e�pregarlos - _seria I primeiro ministrQ da França. ��gQ a: seguir, convocou tantos -ladrões de alto co-

.DepOl-S _da.s coo�u�ta�, e asse,ssora�a pel?, !e�x'senador i
te alteradcs, aglome�a.vam- um� :,astI�a�, a revog��ao do

I
seus assessores para uma Teum�o, ,afrm de preparar a tUl'n.o

ba-l'lO 'Cardoso, a comlssao apresentara r,elatono ao par- se em torno das ,VItImas, sala '10 ml,!1W!(l,.� m;:tQ.:-de-.i 19ta po pa:vlmuento, onde COl'1ta ·q�l:pei'n'2I.s
�i a. sugestão dé n07B, órm't:1-la, se" fôr .0 caso. I' gl'ita-ntfó' e desmàll;úiClo.

.

Obl;� seri1. �vultada em
' ,

)

iiiici�rii I
AparelbalDento Para .10- 1P o r tos' ,8 r a si. I

_

S

.

Assinado, o primeiro contraio, no mon tante de 4.87iOOO dóla'res, ,nlre' a .mi ssão ,do BNPE e o ,"Exportlmport Bánk 01 Ylashingt�n". , �. -
.

RIC}, 1,1 (V,A.) _:_ A missão do para 16 portos brasileiros. Os certadas t!!n�bél)1 as condições de pes, presidente do) Banco iNacio , cinto Xavier Marfins ,Junior, do ga!,'ell:! -(Hi -milhõcs v, bem CO!il�
/

tenção das e�tradas de rodagem
BNDE, recentemente enviada aos instrumentos de -outros dois con I utilização aó crédito de i'5 mi- nal do DesEl'N'oIvimento' ':Econo- Departamento Técnico' 'e Fausto a expansão dos sistemas elétri· (65 milhões·de dolares) e maquí ,

Estados Unidos
'

para providen· tratos para financiamento do rea Ihões de dolares para a aquis i-" m ico e .secretãrio-geral do Con- Madeira Bastos, da, Cartêira de cos da, Cia, Hidro-e lêbrica do São MS agricolas (4-0 milhões),' de
ciar a contratação 'e acertar as parelhamento 'dos .portos no 'Rio çã o de'novas dragas fi de mate; se lho 'do Desenvolvimento; a fim Cambio <:10 B�néo do Brasil.

r

l;'n,llcisc'Q 115 m i lhôes : C lias 'acordo com as instruções baixa-

'condições 'de e.decução de empres (1.464,,000 dotares) e de S_a'lltos ,
rial para a recuperação de ou- de dar ciencia ao p res iderrte da' Por' ocasião das' ,neg'()ciáções Centrais Elet.rtcas de l'í!'ilHl', Lt_;1 das, respectivamente, pela- Co-

timos ánte i+onnente concedidos (875,000 dolares), foram assí na- ; tras, cuja min!!_ta do contrato de· República das importantes medi_'" com o "Exinibank", no ano j.as- rais (11,4-mí lh ões ). 'I "missão de M;ãquinas Rodoviárias"

pel; "Export Import Bank OI dos peladi retoria do "Eximbank" I verá ser formalmente aprovada \ das ace rtadas.
i

sado, foram assegurados ao t5ra· AQUISIÇÃO DE -!\PAREL,UI\l.. c pela Comissão de 'Maquinas
Washington", acaba ,de ,assinar o e trazidos pela missão para que. I)OS proximos dias;, São eles ',os SI'S. João Batista 'sil o ,financiamento do rea pu íc .

-

MENTO E MATE!liAIS I Agricolas. '

-

,

primeiro contrato, no montante
'.

os mutuartos b rasf leí ros comp le , Os membros da citada missão Pinheiro, diretor d,o BNDE.; José lhumento das ferrovi-a� (100 n.i- De .aco rdo, 'com .as Jelel'rnl'.1l1'
I

Estíma-se que estas impol'ta_
de 4�875,000 do la res para a a�Jl,i'<1 tem, as I>rovid��cia� necessârlas estiveram np. Palacio \lo Qatete Luiz Bulhões P�dÍ'eira, cÍiefe no Ihl;('s).e dos portos (10 rrrí lh ões )," ções do mini§tro.da Viação c'P,�o' ,

ções a.tende.!:ão às necessidades

siç_ão de aparelhamento portuário
,

para ,a sua utfljzação, Foram a- em Companhia do sr, Lucas -Lo- seu l)épartamento�,1..uríd�co; Ju- a' aqu isição de materíal para dra "adas pelo Presidente JUsceh'lo: do País, no momento.
Kubitschek, a missão, assfstfd« I REnE FERROVI;\RIA
pelo sr. Roberto Sales de f)livei�: No tocante à Rede Ferro'\'i<i!'I:1

ra, representante do Departa- Federal, aguarda-se apenas a

manto .Nacional de f'ul'tos" Rios const'ituição formal da Socicda-
e Canais, tomou as providencias de para a .ass l na.tu ra do cout ruto

para a 'abértll.ra de coucorrcncia de financiamento, de 100 milhões

destinada à aqu i-u çâ» d05 ref'e- -de .do lares, já-se tendo irucindo a #

l)çlOS apare lha-ncutus e mate- "preparação dos editais_je, concor
'!cais, segundo' as reeome.idncõcs rencia para a-caqulsição do apa
técnicas originalmente feitas l'e· reihamento a ser í'inancludo.
lá Comissão Mista Bras;I,Esta- Os recentes entendimentos da
dos' til'idos para o desenv(l]Yi_� missão 'com o "Eximbank" foram

mente econômico, -recenternente
?"

conduzidos sob a o rientaçúo <lo
rcvist as ,pelo Conselho do De�'JlÍ.- embaixador Amaral Peixoto e

\(;jvif.Jent,o.' ,"oferecerànl' oportunidade p:ll·!l.
MAQUINAS ROnOVI.\.RlA8 que o presidente daquela ()l'g-nni·

E AGRICOLAS I zação, sr, Samuel Waug.ll, rellii'"
I, ,

A missão c,h-a-g-ou ainda a um I masse o conmento em lH'OS,sc·
acordo com o "Eximbank'" s'oLl'I.J

'

guir financiando o plano de de

'.1 ,mecaniSl�l'J I UI'a utiliza<,'úo <Jus; senvolyimento eCQnomico do Bi.'u
-"li' haf:. de �e�(Li'i) já HU:L'I'\Z�id<l� f sil, quer en1 p'rojetos de ir:lÍcig,tiM
dl'::.tinàdá's � 'mjlOrla<,:IJ ,I.« I'" � �a govgrnmnental qner nos. de
Iterial para a construção e Il'anu· iniciativa privada. .

-presidente Craveiro Lopes
.assisttu a solene "Te Deum",
-of iciado pelo, arcebispo de
Belo Horizonte,

HecaDeu�-Do ·Governa�or:A .Me�,al�a 08,�fnCDnfidência
......... .... ,

\ - .

nA LUTA CONTRA' A ·-INFLACÃO"
'.

' - ,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTAD'O" 'O MAIS'ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

f

Osvaldo Melo
LAMPADAS APAGADAs .

..::... A propósito
da' penúltima crônica em qu.e êsie colunista para
encher tempo.' e espaço dizia-se sem assunto, en'
chetulo por isso mesmo linguiça, um amigo devo
tado enamorado da cidade', pessoalmente, entre

qoum» uma carta; fato que perdeu o caráter de
anónimato. Ei-la, na integra: "O seu á.rtigo dd ho

je, na colúna "Nossa' Capital", lamentando falta
de assunto, Leva-me a escrever! esta carta. Quem
sabe se você 'não encontrou "coisas novas" para re

clamar em beneficio dal nos>sa Capital,' que você tan

to defende. Lembrei'me, então de recordar-lhe
, "Coiso» Velhas", aliás, já tantas vêzes reclamadas

por você. E x .e, m p 1 o: lâmpadas da ilu

minação púbLica, apagadas. � Ainda ontem, a nos

sa "Guarujá" atetulemdo a um pedido dos Jltorado
res da Prainha, se .não me· engarz,o, pedindo pr�c
vidências nêst� sentido." Não é preciso ir{ tão lon

ge. Aqui no centro, na rua FeHpe Schmidt, (cora
ção da cidade) nas imediaçot;?s do Cacique Hotel,
estão duas lâmpadas apagadas há mais de 15 dias!
Ainda bem próximp ern frente -do. Casa Meyer,
outrCl4 lâmpada sem luz. Mais adiante, bem em, fren
te da residência do sr. Osvaldo Machado existe

urr:: poste com lâmpáda sem o respectivo globo, faz
quasi dois anos!

.

.

.

Aconteceu qu� no re.ferido poste bate,!-t cer'
ta vêz um automóvel, quebrando o globp, bem. co

mo ó poste, Este foi concertado, mas, deixaram a .

lâmpada até hoje sem o globo. Alguns metro:s
maís encontra-se outro poste nas mesmas coeuii:

'-

cões há muitos mêses também.
,

,

,',
E para finalizar,. amigo' Osyaldo, lá ;·w Pra'

ça 15, na esquina, na frente do novo edifício do

• Banco Nacional do Comércio, há também um pos

te acompanhandO o blecaute, isso já há muitos

dias ...

Chega?, Adiantará reclamar? Quem sabe.

Do amigo, "Observador", como você, H.m amante

da nos'sa Capital. .

'E eu pergunto. Vale Comentar? Não.
Muito'- obrigado, amigo colaborador.

. Volte corri suas observações que será sempre
. bem acolhido.

.

«NO t,eDdCUIO))
Com·

�

ir .Riblí� na M.ão
SA'BADO, .

15 UE ,JUNHO
Diàr1amente' preservaram unânimes no templo, par

tiam pão de casa' em casa, e tornavam as suas refeições
com alegria e singeleza �,e coração, louvando a Deus, e

contando com a simpatia de todo o povo. (Atos 2:46-�7).
Ler Atos 2:14-21. I

'''QUANDO lemos' a história da Igreja Primitiva, ve

mos como ela supria as necessj.da�S'""l'tãs pesso!-s que

aceitaram a Cl:i.stO e se ajuntaram�os crentes. Nossas

alma., têin sêdé -de mais poder do Espirito Santo.

Lendo a história da Igreja Primitiva f-icamos mais

corajosos e mais hU�(l,i!des. Sentimo-nos humildes por

que c.ompl'eendemos que nada som.os: o poder ?e Deus
.

cem que operar' em nós. Enchemo-nos de corag·em por

que verificamos que qualquer filho de Deus, c9nsagra

do, cheio do Espirito Santo, pode fazer o impossível
através do' Cris!to' vivo.

.

Hoje nós - vós' e eu, a Igreja - carecemos da ora

ção fé consagracão e do Espirito do 'Deus. vivo. Só as�

sim' poderemos se�'vir à nossa geração como aquele már
tires cristãos serviram à sua.

.

.

ORAÇÃO,
Deus Pai, nós te somos gratos pela Igreja e por tu,

do que ela significa llara nós. Nossos corações sentem-:
Se humilhados por.que destituídos estamos da glória de

Deus. Perdoa nossas falhas, conduze-nos a novas vitó

rias e a ti daremos glória, por Jesus Cristo, nosso Se.-
. nhor. Am�m.

contrario. L:CO qUe orientou a última

Ai estão portanto as ra· :;pleção Catal'inense, cuja
zoes que nos levaram a de· Eficiência dispen.c;a maio-

_.......- .

ftmc1e-.lo: cOlltl'à �?S come11brios'.:

Faço público pelo presente, que fica sem efeito o
.

aviso anteriormente publicado sôbre o loteament., de um

terreno iocalizado em Barreiros, Municipio de São José,
de propriedade dos Srs. B�ASÍLIO MISSIURA e

ODILON MARTINS.
Outrossim, faço ciente ao público que não me res

ponsabilizarei pelas futuras. transações do Sr. BRASí
LIO .lVIISSIURA, que não está autorizado a efetuar a

'I no rememorar dos grandes venda dos lotes daquele terreno.
,feitos esportivos. O gosto- Florianópolis, 14 de junho de 1957.

DR. VICTOR MENDES DE

1 so "mate-amargo" irá cor-
'

ODILON MARTINS
\
SOUZA

rer de mão em mão em- vol- . Firma Reconhecida
, A dafa que, hoje trans-

f
.

'p ,
,

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

-v
� . '.'; I ta:do ogo-.·...,. 01' certo se BAR ' RESTAURANTE - GALETERlA

corre assinala o aniversa
I falará muito das g.randes Procura-se uma família, com conhecimentos no ra-

rio natalício do Dr. Victor
.

mo, para tomar conta de um Bar, Restam'ante € Galete-caçadas de.- pa-ca, nas quais
BI'oderl'ck CROWFORD Mendes de Souza. ria, 'com' ótimas ins'talações, na parte mais central-da

o Dr Victor é .mestre; se
1\.balizado méqico� fez da

.

Cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com casa.
falará das incursões sub- . .

lt dO' tprofissão. um '!l1.cerdócio; para residência e partIcIpação no resu, a o. s In eres-
FUGA PARA A MORTE aquáticas e dos "entreve-. sados deverão escrever, dando referências, número de
Censura �té 18 anos. -

chefe do ;;'!l�viço da Lepra 1'OS" com os grandes "olho filhos e pretenções, para Caixa Postal 136 - Passo
no Estado; majur-médico de boi" dos Moléq,ues do Fundo. - R. G. do Sul.
da reserva de .nossa briósa I'-

.-.----.-- --o-- _'_ '--'

Sul. Não ficará sem comen- "AVISO DA ORMES"
Policia Mimar; desportis- ...

t I' t d
'

tários a projetada caçada. A ate·rrura das InSCrIções para pos a IS as ar-se-a
ta no mais alto gráu no

nos sel'tões do Ar'lgarças e tào logo se conclu� a segunda fase do concurso para te
reino de Diana, invadiu os

I " . _" .. I ;egrafista, promovido em to.do õ"país. - Vide l'eclama
qua 'a ml1mçao' maIs m-

I ca-o do CeI. Alberto Bittellcourt, D.D. Diretor Ge"al dosredutos_ de Neptuno tor- -

dkada. Os Morubixadas fa-
"
Correios e Telégrafos, publicada na última Hora, denàndo-se fervoroso adépb rão ii dança do fogo, pela 4-6-57, pago 8 (lo caderno). - O concurso de

..... telegra-FUGA PARA A MORTE da caça submarina; inte- I' d 1 d t (9a f )
.

primeira vez homenageando fista será rea Iza o a 6 o corren e � ase.
/grante: da equipe Morubi-

Ium aniversariante. '.

_()....O�C�()....()1· xaba, estará hoje cercado
. .' As <,postilas "ORMES", rigorosamente de acôrdo

! Que esta data se repIta, f'
.

I
--

d'd
" .. R'do catinhoso convívio dos· I com o programa o ICla, sao ven I, as

.

somen ce na ua
. por muitos e felizes anos, Barão c.e Paranapiacaba 25 - 50 alHbr - sala 8 _-

seus fhmili:wes e dos. seus
são QS nossos votos, as-

I
Fone 37-1273. São Paulo. Faça pédidos pessoalmente ou

Por'· motl·v.o. de mudança' amigoJ mais ·chegados. " . I 1 bIt I D ANTONIO MESTIERI DO.

! 'sociando-nos às homena-· pe .. o reeIn o so pos a ao r.·
.

'
-

desta Capital, vende-se 'um. De ,odos os seus títulos,
gens que

-

serão prest�das' MINGU1:;S. Nã,2 mande· dinheiro. Preço Cr$ 450,00 (con-

';,<�i dormitório, uma copa, uma o que Imais lhe agrada.é o
ao 'ilustre aniversariente I.lunte completo. atualizado). Na parte l'eferente á Legis-

--------------:--.,.-------:-:=_: de "C�lboCIO do Lageadi- _

..

iação Postal" as formulas vêm, atualmente, preenchidas,
____ ! .�.I pranxetª de desenho, um

J;).�: "1
.. ,.r , I I para farílitar o estudo da prova p.rática. Obs. Impor-•

liquidificador WaJlita, um· nh·o". I "

.

I SR. VICTOR MARIANO; tante: 5e ANDAR _ SALA 8. Confira a procedência daI (onda» foi criada, mas ... morreu! fogareiro .,.lélrico Fame e Ninfuein o vê freqüen-; DA SILVA . wa apostilà.-
sitaria Catarinensp.. �o além ele - tudo, moral

um chuveiro elétrico. Tra- tando jos salões da ".soçai-' Transcorre·' na datà de
I _.-'---- .-�--_ .._-----:;-

Como se vê, assim ,'Íer-, acoima de tndo, desvalorizar tal' na Rua Desembargador \y", aFbiente <lne não se hoje o çmiversário natalí-
I

-

GAl"HE CR$ 10.000,00 MENSAIS. PRECISO DOIS'
minou 0- têcnico.� O São 'I'; vitodas do lider do Cam, Pedro Silva nO 1219 - Co .. ajustai ao s-eu moela de vi-

�io dó sr� Victor Mariano VENDl:DORES DOMICILIARES DE ÓTIMA APRE
Paulo não me' ficará de-' [Jeonato' de Amadores e a

queiros,... em. f.rente a Ca- ver. l\iI,'eio "bugrr" pelo3 da SI·lv"., f
. ,. , SENTAÇÁO APRESENTAR-SE COM DOCUMENTOS. I " uncI,onarlO pu-

vendo, J'á que ele apenas me
I
integrjade de um: elemento

pe,la: .-Iaços I'do' sangue, sempre bI'
NO HOTEL LA PORTA Ap. 209 'DAS!) AS 11 HORAS.

ICO aposentado,' Estadual,
servirá de "cobaia" para de comprovada· personali I

que seus múltipÍos afazeres SR. GABRIEL.' FINEZA NÃO SE CANDIDATAR NÃO
I' ·13-14-15 , I' e ele:nento de destaque em REUIN�NDO CONDIÇõES.

os· planos que pretendo exe·
i
dade esportiva.'

t' I
i lhe permi�eJ�, embrenha-se

nossos meios "'Soéiais.
cutar.

'

. l Agora, livre (lo compro· LEA '

....A, !lOS matos em busca de sua
Por suas altas qualida- __ .

-_

Nós que conhecem.os' fi' missa.. da F.ede.nição Catar!. ASSIN'E I presa'favel'ita: a paca. Nos' .'

, ANUNCIE' des de carater e dê 'coração Desde a' e!'colha dos tEcidos pad";'!" ('0"1(' (' ara-longo· tempo o tremado!" nens,e de F ntebol, declarou i dias cálidos, pratica a' ca.=.
logrou um grande n.úmero bamentlo pt:rfeito tudo é motivo do maximo cuidadoUT I DIVULGUE

que dirigiu com sucesso 'l [litl'a finalizal',�o .Sr. \H a -

ça submarina e nas suas
de pelos expecialistas responsaveis pela confecção das ..

. "O E1\TADO" \ . ami4ades, que "na· data ..,
. Seleção Catal'ine�lSe não. ," dyr Mafra:' Irei trabalahr incursões' à ilha dos Mole- roupas Imperial Extra. Só assim' é possivel obter uma'de hoje, que ,lhe é tão gra- � .

'

.iulgamos capaz 'de coagir duplamente afim de con· ques do Sul, provou quqe
.

, roupa per .. elta e Que veste bem�
" ta, . prestar-lhe-á expres- Pelo Crediário do Magazine Hoepcke. podem ser
quem quer que seja ou agi:' quisiar para o Sã/) Paulo o mergulhar à doze, métros sivas ,provas c!e apreço e ádquiri�as com exclusividade nesta cidade estas afa-
com desonestidade, mrw título máximo, bem como, não é previlégio de nin- madas roupas.regozijo, às ql1ais os de O
vez que ele propr�o confia aprimorar os meus conhe- guem. .

ESTADO, associam-se com
na sua capacidade e, conhe cimentos técnicos, indis- Não ensina a seus clien-

votos de felicidades.
cimentos técnicos, possuin- pensaveis para um futuro tes e amigos o remédio que

de. terceiros, que visam. :.(ue exigirá muito mais ex- toma para manter a perfei- FAZEM ANOS HOJE:
elevada e digna do nosso Iwriência. Como se vê, ,cres- ta juventude; essa formula, ._ sra. Noêmia Câmal:a
respeito..E se assim ,dize- (;ê agora o favoritismo do Vitória· do Vasco .êle a �ua�'da em gegred{. Silva

mos, é porl}ue duvidamos São. Paulo, ('uja direção téc-

ParllS POf céi.,to, . na data que � s�a. Maria
qne alguem possa provar, o rlÍca está a cargo do téc- em o dia' de h�je. assinala, em Régis

_o Vasco, do Rio, estreo'l sua magnifica residência - srta. Marina Gilda ,de
auspiciosamente em Pari", da Pedra Gran�e, recebe- Souza '

quarta-feira, abatendo o r.á oS seus amigos com um - sr. Japui'á da Costa
conjunto, do. Racing, p.e,IQ.., Sl1.c.Uj��tIt<? c�urrasc?" onde - sra. vva. Maria R. de

não faltar,á a. "adia alegri:1 Jesus Cên:rêa '-

PELO' CRIME - Com �

Sean MAC LERY,

3). - DEMôNIOS EM votos de _felicid.ades.
A'-N-I-V-E-RS�Á-R-IO--S-------------------------

A's 3 -r-e- ,7Y2 - 9Y2hs. ,,'
Maureen 'O'HARA

,Paul CHRISTIAN

cent PRICE em:

. BAGDAD

Technicolor

Censura até 5 anos.

.I! I 1f Z
A's 4Y2 - 7Y2. _.� 9%hs.
Van JOHNSON - Vera

MILES - Ceci! PARKER

em r

A 23 PA8S0S DA RUA

BAKER

(Cínemaâcope)
Censura 'até 18 anos.

/ ,

A's - 8hs.

Alan LADD -. Patricia

MEDINA .
e'J1 :

O ESPADACHJM NEGRO

TechnicoI'or
Censura até 14 anos.

A's 4 - 8hs.

1) - 4TAQUE NOS MA

RES CHINESES - Com:

Neville BRAND

••n.n1Jr \t: ..�

.

:- sr!a. Alcina Eloy de

I'.
- sr Antonio J, da Silva

Oliveira. - sra. Maria Silva. Sar-
- sr. Orlando Scarpe1li . 'toratto
- sr. W�ldemar Eloy de I � srta. Neide Oliveira

Carreirãó Oliveira de Almeida

Vin-

BODAS DE O_URO
Sr. Jacob Tavares e' d. Guilhermina Bom Tavares

Entre as alegrias dos seus familiares, vê transcor

rer na data de 15 do corrente, cínqquenta anos do seu

feliz consórcio, o ilustre casal Sr. Jacob. Tavares e sua

exma. espôsa d. Guilhermina .�rn Tavares, ambos des
<;:enl't:lües de ilustre e tradicional família de Santa Ca

homens) possui ainda para completar a sua alegria, �2 j

tarin.a. O fel.iz casal, além de seus 8 filhos (5 moças e

31netos c 4 bisnetos. .

'Seus filhos d. Aracy Tavares Neves casada com o

sr. Manuel Fernandes Neves; d. Alda Taval'e':l Mathias j
..casada com o sr. Joaqquim Mathias; d. Lourdes Tava
res Rothfuchs casada com o dr. Lotário Paulo Rothfu
chs : d. Almíra Tavares Goeldner casada com o dr. 01'
laudo de Oliveira Goeldner; d. Nair Tavares Atherino

Icasada c om o dr. Theodócio C. Atherino : sr, Adernar Ta
vares casado com a sra. Doris Fernandes Tavares; dr.
Anterior Tavares casado com a sra, Lola Pereira Tava
res e sua nora, vva, Adolfo Tavares, homenageiam a

s eus pais e sogros pelo feiiz acontecimento ocorrido há
dez anos atrás.

STERLING.

'2) - 'CORROMPIDOS

LUTA - 3') e 40 Eps.
Censura até 10 anos.

, -
---.,..,

. - -

..

·A's 5 � 8hs. -

ACONTECIMENTO SOCIAL
I

I .ENLACE SENA - GERNY
Realizar-se-é hoje, civil e, religiosamente, o enla

ce matrimonial da graciosa e prendada srta. Helenita
Sena estremosa filha do Sr. Honorino Sena e sua exma .

esposa d. Elza Lopes Sena, com o nosso prezado conter
r âneo sr: Rodolfo Gerny, do alto comércio desta Capital,)

.

G" f ilho do sr. Antonio ernv, ,

O áto cívi' terá lugar às 16 horas, à Rua Felipe
Schmidt nO 21 (sobrado).' s�rvindo cOlno testemunhas,
PO}' parte da noiva, o &1'. Ivan Almeida Coelho e exma.

sn ra. d. Helena Elza Coelho; por parte' dõ noivo, o sr.

Nelson. Pírath e 'a .sta. Cilena Tavares .

Às 17 horasterá lugar a---cerimonia religiosa, na

Catedral Metropolitana, servindo como testemunhas, por
parte da noiva, o Sr. Osvaldo Lopes Reis e exma snra,

ii. Aimerínda Lopes Reis; e, por parte do noivo, o sr.

Assi Tabalipa lO exma. snra, d. Terezinha 'I'abalipa.
Os nubentes recepcionarão. os convidados !� pessôas

de suas famílias, nos salões do Clube "15 de Outubro".
à Rua Alvaro de Carvalho. Após encetarão viagem de'
n upcias. com- destino à São Paulo, de onde' retornarão
para fixar .residência nesta Capital.

b ESTADO formula ao jovem casal os melhores

em:

A's - 8Y2h:i.
Broderick CROWFORD

em':

Censura até -18 anos.

VENDE-SÉ

I �

I

A um, canto do Palácio, os srs, Jorge Lacerda
e Irineu Bornhausen palestravam "acaloradamente".
O primeiro, de minuto a minuto, repetia o cacoete
de levantar os braços e meter as mãos à cabeça; o

segundo, mão no bolso. - característica. 'do seu go
vêrno - estava nervoso; vermelho e visivelmente
contrariado.

, Afastados, diversos, .udenistas, Secretários,
deputados e auxiliares, aguardavam o fim do "en- -.

tendimento", para a prosa. em romum. Para matar
o tempo, -surgiram as anedotas e entre elas esta,
rontada pelo deputado Olodorico Moreira:

- Observando ali o seu Irineu e o governa'
dor, lembrei-me desta: o Salim e o Abdala eram

sócios. Um-sdia Abdala adoecendo repentinamente
e percebendo que ia morrer, chamou Salim e, ge
mendo, {alou: -. Você se lembra daquele prejuízo
de 50 mil cruzeiros que sofremos? perdoe, Salim,

.

foi truque meu. Fiquei com o dinheiro! Lembra-se

daquela venda, para o Estado, na importância de
2QO. mil? Recebi: 3ÚO e fiquei: com(lOO! Perdoe,
Salim? Lembra-se daquela carta anônima que fêz
você brigar. com o nosso maion fornecedorr do qual
eu fiquei O' melhor amigo? Perdoe, Salim, que fui
eu!" (

.

A essas alturas, o Salim também comovidís
simo falou: - "Chega Abdala! Você está perdoado
de tudo, mesmo porque quem pôs veneno no seu
café fui eu!"

A V I S O

\
- sr. Rui B. Máia - srta. Rina Mazzola
- sr. Vitor M. da Silva - sr. Newton Machado
- srta. OsWaldina Ma- - sr. João Paulo de Sou-

chado I za
.

I
- srta. Eudis Lidice da,

.

- sr. Cícero
·1 '-·Sl:'. Américo-LuzCosta Limá
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MODELO STANDARD 7,4 pés

,"

MODELO MASTER.7,9 pés

- _.- - � - --------- -------- - -------

* 4 MODELOS
*4PRECOS

,

* 3' GARANTIAS
. E ASSISTENCIA
TECNICA
DOMICllfAR
GRATUITA

li t,.olaft'4ia-
EDIFICIO I�ASE •

V�.A.DUI-t.A �1.a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

.

..' ,

\'. 2.a PRESTACÕES SUAVE'S PARA

OI'sa-r.. !�UALQUER o�çAMÊrno A PARTIR Dl

Vendas: _ Atacado e Varejo

presentações; necessita
de um vendedor para

esta Praça, na base de

comissão. Exige-se que

o candidato tenha-boa
-,

sente �eferências, .etc.
Tratar à Rua. Tenente

Silveira n? 29 - 1° an-
I dar - Sala 5: diària- r
I mente: entre 8 :30 e

I11 :30 horas.

I___ A

_

. .

, LEX CURSO

r
II

•

mensal
E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMÔS
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA
RANJINHÁ "MAX WILHELM" DE JARAG UA' DO ·SUL.
, •

I I

7

..

MODJtLO MASTER 9,7 pés"

-

MODli:LO DE LUXO 9,5 pés

PERGUNTE A QUEM TEM·UMA
E ADQUI,RA A SUA

MARCA REGIStRADA

escolhã�liela--atrqueta
,- "'

',.

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

; o.�

,Ie
.

. �

I·
.

Madeireira
.

�PHIUPPt· -, Cid. II
•

-I• •
• •

, : " :
• •

:. Rua 24 de maio, 1.128 _ Estreito •

· :
• •

.. :
• FONE - 2073 •
• •
• •

: / Organização Especializada -em BENEFICIADOS de PI�. :
_ ! NHO e LEI - SERRARIAS. PRÓPRIAS I
: I
• •

: =
I Estoque Permanente de: - I'
: Assoalhos _ Fôrro Paulista - Abas - Semalhas _. •

· :
: ' Filetes '-·Réguas - Madeiras para móveis _'_ Madeiras :
: Brutas e aplainadas :
: I
: �. :
• Cal de Pedra

i� I
•

\.
Telhas Francesas e Tijolos' c.

: . ·1
· :,
i Depositária das principais Cerâmicas. I

•
•
•
•
.,
•
I)
•

,]
�'e•••••••••o•••eee.o .
_.

"'..
'

.

-�.

:,.---�.�
,

-

VEN�:��R-PRA,,- i
. ,Cr$. 9.1,00,00 ...

F'irma desta Capital, .

É o venc, de postalistas dos Correios e Telegrafos

detentora d-e ótima-s re-
- Milhares de vagas - Inscrições brevemente ......... Am
bos os sexos, -ídade 18 a 35 'anos. Temos apostila com

pleta. Preço, Cr$ 450,00 (11 volumes, O' preço é do. con
junto). Outros concursos: Caixa Economica Federal,
Cr$ 400,00 - Carteiro, Cr$ 350,00 - 9:uarda' fios, ....
Cr$ 350,00. Lex Curso - de fama nacional pela' quali
lade. Faça ·seu pedido, porem, em carta expressa ou re-'

gis+rada.
--

'

prática no ramo, apre- , ,",'!i-iI! ;-_,-----'.,.- .. Y li �:r _

....

Os pedidos do Interior e outros Estados serão aten

didos mediante -remessa de cheque, v.ale postal, regis
trauo eom valor ou pelo sistema . de- reembolso postal.
Diretor: prof. Clementino Rocha. /

.

Rua Barão de Paral}�piacal:ia, 25 - 100 andar, sala
2-.1!;.• S. Paulo.

."

-- ,

" �, -

..: sua .nova rOUDa anatômica
. . .

,

para o homem moderno!
.

"
.

-

.

/

Jmp�'
\

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

• Você se sentirá bem, pois' o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais conforú.el

�

e. muito mais elegante.
...

I

• Sua .nova roupa - IMPERIAL EXTRA' - esú
prontinha para você vestir: Não h� longas espera.
nem ,demoradas provas. ."

I -

, ..... ..,..."..,,;'.� 4.'�
Garartida por

"ECIDOS E .ARTEFAtOS FISCHER S/A
Rua Protes, 374 - São Paulo

35 anos, especializada no ramo do vestudrio

.
.

Dlstribuidor excleslvo.

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE· S/A

Santa CataríNl

I.,',
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-
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.

��.... 1
X k' /

,f

f SERViÇOS DE-CAR6AS E ENCOM ENDAS ENTRE SÃO PAULO - SANTA CATARINA PóRTO A LE�G R E �
.;, �:�
t y

:� F I L I" A I S - M A',T R I I - / F 111 A I S ., ;1:
.., �.
l - �
...

FLORIAN6'EOLIS - Rua Padre Roma, 50 - Fone 2801 �

..... LAGUNA ..;_ Rua Gustavo Richard, '514 - Fone 131 ,

.f'

�..,!�:o. "

( R E S (' ruM A' :,��..
"

PORTO ALEGRE· - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818
..\

TUBARAO ;._ Rua Lauro MuUer, 210 - Fone 117

..t. -, CURITIBA _ Rua Silva Jardim, 984 _ Fone 2188 t;�

J. .

ITAJAI' - Travessa 24' ole Maio, 6 - Fone 448
- �i·

�:. Ittrd 6 DE J A N E I R O, 153 SAO PAULO - Rua João Teodoro, ,670 - Fone 36-4421 •••

�t"
....

+? JOINVILE - Rua Mare.chal Deodoro, 175 - Fone 401 FONE 17 _ SANTA CATARINA
" "

_ Rua da Maóca, 1044 - Fone 3'7-7097 .t.
?

l

�:. ' ARARANGUft' - ORLEANS - BRAÇO DO NORTE Enderêço Télegráfico: ,"GOMES" R I O ,D E .J A N E I R O Rua São Bento, 212 .�
T'

� 1
!fi... d

A I'f d ii " E S ('I E N S E"
" l�

+!. En ereço Te eg:ra ico as F' iais: C R � IUM, +t
.�. .

. ·'·.·i, ,:"',,'., .:+
: y

�:+
•

,�:.. .Dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais competentes, ·t

�:.. , além do que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona acima especificada; via gens com qualquer autoridade de tonelagem. :::'
:�: LJif.:, '�� .. ;:....

! _'��� . ;. '""._ �,��J .t.

�i._' ,

.

-.

"

Z Ê_L O E, R A PlD E Z NOS S � U S ,S E R V I cOS,' \
,

",." ·i�
� � 'V -.

--: �., # -++. .,.. ' )�."�H ...
�..,..., it-... ..� - .,....�fIi .. .. r -. .. • " .• .. • .. ,.. � • • '6' � .. W • � .. .. .. .. .. .. .. • '" .. .. ,.. .. .. • .. .. fi .. .. .. .. • .. .. • • •••• .+ .. .. .. .. A > .. .. .. • •

BUSGHLE & lÉ�PER LTDA. -

CAIXA 15_4 - RUA DOS ANDFMDAS 1:39 .. JOINVILLE

* mais

forte"

ESTRfEITO

PLANTOES DE FARMACIAS

M:mS DE, JUNHO
15 - sábado (tarde) Farmácia Noturna, Rua Trajano
16 .....: domingo Farmácia Noturna _...Rua Trajano
22 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Trajano
23 - domingo

v
Farmácia Esperança Rua Trajano

29 --:- sábado (tarde) Farmácia Nélson Rua Felipe Schmidt

30 - domingo Farmácia Nélson Rua Felipe Schmidt

"

�.
_

� '-

JUIZO DE DIREITO DA ficamente, com ânimo de I' (Assinado) Manoel Barbo- midade com o art. 455 § 1.0
. I

4.a VARA FEITOS DA dono, durante todo esse tem sa de Lacerda. Subindo os do Código de Processo Cí-

FAZENDA PÚBLICA DA 'po', não tem o sUPlicante_I' autos a conclusão recebe- vii, Custas afinal. P.R.I.

COMARCA DE FLORIA- qualquer titulo formal" dai ram o seguinte despacho: Florianópolis, 10 de Maio

NõPOLIS pretender Jígitímar a sua Designe o sr. Escrivão dia de 1957. (assinad-o) Manoel

Edital de dtação com, o posse, rios tíhmos do art. 550
I
e hora para a justificação Barbosa de Lacerda, Juiz

prazo de trinta (30) dias. do Código Civil. Para dito
I
com ciencia dos interessa- de Direito da 4.a Vara. E

O D o u t o r MANOEL· fim requer' à designação dO: dos e' do dr, 4.a Promotor. para que chegue ao conheci

BARBOSA DE LACERDA, dia, hora e !r.g�r para a jus i Fpolis, 14-5-57. (Assinado) mento de todos mandou, ex-
, ..

- -- -- ----�-- . Juiz de Direito da 4.a Va- tificação e;q�;ida pelo: art. Manoel Lacerda. Sentença: pedir o presente edital que

2, 16 e 30 (domingo) Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 895
.

ra � Feitos 'dá�F..azenda 455 do Código de Processo Vistos, etc. Julgo por sen- será afixado no lugar de ocos

9, 23 '(domiIlgo) Farmâcía do Canto Rua 'Pedro Demoro, 1.627 Pública da Comarca de Civil, na qual . deverão ser tença a justificação de fls. tume, Dado e passado nésta

O serviço noturno aerâ efetuado peJ.las Farmácias -do Canto e Indiana.
A

F'lor lanôpolls, Capital do inquiridas cs testemunhas e fls. em que foi ,requeren-
presente tabela n:to poderâ ser alterada sem prévia autorização dêste

Departamento. ,Estado_ de Sall-ta---Catarina, do rol abaixo, que compa- te João José Avila, afim de

D. S. P., em 25 de maio de 1.9�7. na forma da Ieí, etc. recerão independentemente que produza os seus devidos ano de um mil novecentos

Luiz Osvaldo d'Acampora, de intímação. REQUER, _ e legais efeitos. Expeça-se e cincoenta e 'sete. Eu, yI
Inspetor de Farmácia. FAZ SABER aos que o outrossim, depois de feita' a mandado de citação aos con NICIUS GONZAGA, Escri-

--_._.�-- '-._,--------- presente edital de citação justificação, a citação pes- finantes do irrióvel em ques- vão, o subscrevi. (Assinado)

I r
EM NOITES E DIAS FRIOS- ��: °v�::oo�e dt:l�t:o�:�) I

soal dos mencionados con- dtãÓ, bem' como ao 'Diretor LMACNOEL BARBOSA DE

I proteja-se com o
.

'
,

.

-

I frontantes, resi?entes ' nas
.

o Serviço do patrimonio 4. ERI?r' Juiz de Direito

AQUECED-'OR
cimento tiverem, que por; vizinhanças do imóvel bem da União e ao dr. 4.a Pro- da 4.a Vara, '

parte de João José D'Avila, como o representante do Mi. motor Público, na qualidade Confere com a Original
na ação de usucapião, em nistérío Público e o Domi- .

de representante da Fazen-
que requereu perante este nio da União- e .por .editaís da do Estado e do orgão do, Vinicius Gonzaga ..__

Juizo, lhe foi dirigida a de, 30 dias os interessados Ministério Público, para to::- ......()....()._.()....()�o..

petição' ,do teôr seguinte: inscritos, todos pa�a acom·. dos, querendo, contestarem

E�mo·dsr. Dr. Juiz �e Di- nhar os têl'mos ,da presen- o pedido, no pl'azo da lei.
reIto ,a 4a� Vara. ,JOÃO t

_

-lO t' ..

sos de eletrici· I'
. e ação de usucapião, de- u rosslm, citem-se por edi-

I dd' JOSÉ D'AVILA, brasilei- . I I
I a e e artigos lIIiii 'pOIS da terminação dos edi- ta -com o prazo de trinta Precisa-Se

I' domésticos. ro; -casado, oficial d,o ;re- t" f
I
(30) a'

.

I, Fabricarão de
aIS, na con ormidade do - las, os mteressados Informações na A Mo-

• gistro civil, domiciliado e d'
.,..

PRODUTOS ELÉTRICOS ISPOsto no art. 455 do C6- mcertos, citação êssa que dela,., das 18 as 1,8,30 ho-
, -resi.dente 'no distrito de

'

Não acreditas que 'serás rainha QRASILEIROS SIA dig.o Civil, por meio da qual deverá ser feita d.e confor- raso

na lua cheia! Dizes que é dà minha Ribeirão. da Ilha, nesta Ca- deverá ser reconhecido e

lou'cura tudo o que 'te digo aos pés ! pital e Comarca, pOr seu, declarado o dominio do Sw. O que define unta roupa bem feita é um comple-
.

.. O 'ESTADO. advogado e procurador plicant� sôbre o aludido '.ter
..xo

.

grande de fatnres. A escolha dos tecidos, o, pa-
Cd�s err: Deus e não crês (oh maravilha 'd

-

t

d
abaixo assinado, vem, pe-' reno ficando "t do

.

d rao: o cor e e a canfecçã�, são alguns dos principais
e absurdo!) na poesia, a sua filha.! O mais antigo diário de . I,' CI a s, am. a, que mtervem numa rôupa bem feita Imperial Extra,

Como és be'la! Mas burra tambem és !
.
"nta l 'atarin".

rante V. Excla., expor, e re- para no prazo legal apre- A venda destas excelentes roupas é feita pelo
�-'-_ "

- .. - - - - -- -
.

-' querer o se.guillte: 1 - Há, sentare'm contestaç,a-o e pa-'� Cl'edl'a" f 'l'd d
'. .'

••I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••���.���••••��... _

_

1'10 com a�l a e� ne�a eldad� exclus�3-

• I
maIS de trmta anos, por si

I' ,ra seguirem a"ilausa até fi- mente pejo Magazine Hoepcke,
-

• .,
.

= e seus antecess()res, pos-
I nal -sentença, sob as penas

---� .'.- ." --- -, - - - -- ---------

,.J' .-
-

V·'·
. .... C·

.

L'td
.' sue o Suplicante como seu, da lei Dá s t t"

•
O, O' IeI ra ex, ' Ia •

.

"

a II na. s_éd� do distrito de R�-; valor 'de C�'$e ;1���::np:r:
I

' ,li beIra0 da Ilha, nesta .CaPI-, O fim de determinação da

:
' .1 tal, sem qualquer mter-

I alç3Jda. Protesta-se provar

I ,RUA SANTOS SARAIVA, '250, ,

•
rução e sem qualquer opo-, o alegado com os depoimen-

: CASA ESPECIALIZADA C,. p, N, 20 - TEL., 6.263 PEÇAS E,M GERAL PARA:I siçã�, ,um terreno com a, tos pessoais dos /interessa-
.' EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL _ FORD: segumt_e mp.tragem e con-, dos, testemunhas, vistorias
: FREIOS E MO-LAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVnOLET - DONGR. f frontaç,ões: Frente, na rua

I
e juntada d d

• SANTA CATARINA' 'I:' I .' e ocumentos.

I
.

. Marcelmo Dutra, onde me· D. e A esta P d f
'

, ' • I .' ,. e erlmen-

•1
-

II
de sessenta e, três metros; to. Florianópolis, 13 de

ma.
r

I Fundos, oncie mede igual- ço ,de 1956'- Sôbre estampi-

I _ I mé�te sessenta ,e três me- lhas estaduais n'o valor de

IDIS"R.18·,UIDORES DOS AFAM'ADO" "PI"TO-E'S �,:' tros (6.3,OOm), com terreno, Cr$ 4,00 e mais a respecti-

•
_

J J MAHI.E : I

de mar,mha; ao Sul com te:r va taxa de S.P. Estadual.
• II renos da Paroquia de Ribei- (Assinado) Francisco de

I :
,

,rão da Hha (Pãtrim9nio de Assis. Rol de testemunh�s

I�ISTOfS PA-RA QUALQUER TIPO DE MOTOR-ES I' Nossa Sra\ da Lapa) e pelá 1) dscar Gustavo da Si.Jva:
• ,II rent:. 2- Que a. posse do brasileiro, .casado, operário;

i I' Suphc�nte soma vmte e no- 2) João Cavalheiro, brasi-

•
/' I v: anos (29 anos) e acres- leiro, casado, operário;' Am

: DESC-ONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES I ::d"w"al!;:;:r;::.r:�:et:� ::'R�::�:.:t�: ��ha�i��it:
,- , ..• menos ciiIcoenta e dois anos dita petição foi pr�ferido o

�. . '.

," ,
" I .,(52 a�os),.: 37" _Mas, Çm92-:, segu'inte d�spacho: A. á con

...............�•••••••••••••!••••••••••••••e"•••••••••: i l'a a possumdo mansa e paci clusão, Fpolis, 13-3-57),9

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo Antônio e No

turna, situadas às suas Felipe Schmídt, 43 e Trajano.

cidade de Florianópolis' aos,

11 ,dias do mês de junho do

i' que nãe quís
ser ratnba

. Waldemar de Vasconcellos
O Escrivão '

Eu já te prometi que o teu reinado
é lá na lua cheia entre clarões,
onde, foguete, faz assombrações
meu coração pOr' ti teleguiado. VENDEDORES PARA

Se ereio no poder, ilimitado
que tens, ó bela, de criar visões,
porque me ofendes com as humilhações
da- descrença no reino que hei criado?

LOTEAMENTO

�---..;._,..---------._--,

* mais

flexlvel

* mais

estético

que
ouho)

tipos de

F6RMICA

rolocaç.1i.o facH em qualquer supt>rfj(;ie.
grandt' f'conom,la de tt'mpo P mãu de obra

20 CÔRES

para parede!'!, balcões, móve!::,. fi inúmeras
outrh aplicações que exijam limpeza
� ECONÔMICA

dt' rara beleta e brilho permanente dos
tipOS madre pc rol., linho. lisos e m:ir�ore.

r.rnanho 11:J;"( 306 rm J7t1 ml

.

Espessura imica

Drparlaml!'I'l'v Tér",('o

ENTREGA IMEDIATA
PeçQ Informo(6.s ,em compromluo

,/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � .

PROGRAMA DO MES.
JUNHO

! �'�� �.'

Dia 15 (S)
Dia 19 (IV)

- Soirée Juvenil
- Soirée Maravilhosa - Uma ofer-

ta do Veterano aos namorados !

Orquestra Sevilhana "Suspí
pires de Espafía e Breno Sauer e

seu conjunto de
-

Astros dos Rit-
"

moI' da América.
Mesa de pista Cr$ 300,00 outras
mesas Cr$ 200,00. Convites Cr$
150,00.

- Soirée de S. Pedro na Séde Urba
na.

Dia 29 (S)

Não haverá venda de mesas,
mas poderão ser reservadas à ra
zão de Cr$ 200,00 por mesa de

pista, Cr$ 150.00 as restantes.
Convite Cr$ 100,00.

- Tôdas as segundas-feiras, às

19,4-5 horas.

EM JULlIO - DESFILE RENAUX

Cinema

Bancó C�!NI!ra�!! S. I. r
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, devi

damente autoríaada pelo Conselho da SUMOC, em reu-I.

nião de 5-7-56, torna público" para orientação dos in

ieressados, que, tendo em vista sntendimentos mantidos

com o Ministério da Agricultura, procedeu às seguin
tes modiricações na lista de mercadorias incluídas nos

"leilões especiais' TIS. 59; 79 e 92; respectivamente de

13-10-55 10-7-56 � 28-11-56) : " "

PRIMEIRA CATE(iORIA _;_ INSETICIDAS E OUTROS
. PRODUTOS

'

'VOCE SABIA QUE ..

EXCLUIR:
2.88.20 - óleos miscíveis Inseticidas.
5.11.35 - Fósforo vermelho.
5.92.40 :- Apenas Os produtos abaixo:

,

- Arseriíato de cálcio, com a pureza mí
nima de 45% de As205;

- Arseniato de chumbo, com a pureza mí
nima de 30% de As205;

- Clorofenil - acetil - etil - hidroxícu

marina, na concentração minima de'10% ;,1
- Enxôfre ventilado, com o mínimo de, 90%

de enxôfre elementar;_ I- Fenil'- acetil - etil - hidroxicumarina
I

(Warfarin), na concentração mínima de d10%; "

,""'----- Hexacloro - hexahidro - diendo - di-
metano naftaleno (Isodrin), na concen-

- --.;,-.-----------------

, tração mínima' de i8,5%.
'

=API.A.

HOMENAGEANDO
OS-IMIGRANTES
Em uma manhã ensola- nado em 1937, é um dos três

INCLUIR:

nas o major Ulysses S. Grant

5.92.40 - Dietíl (etil - tiometil) fósforo ditioato
com o mínimo de 16%;

- Dimetil - oxi _:_ benzotriazinometil, I!a
concentração mínima de 2Ó%;

- Derivados da hidroxicumarlna,
cpntração mínima de 10%;

'./
- Bmulsão concentrada de .ôleo de petróleo,

com o mínimo de 80% de óleo (em pêso);
- Fosfonato de dimetil - oxitrícloroetilene,

na concentração mínima de 50%.
Rio, de Janeiro, 31 de maio de 1957

a) - Adelino Debenedito
a) - Norberto da Silva ROcha.

MiDisterio� da ,

na con- rada, um l!avio de "transpor fortes construídos em prín
te da Marinha dos EE. UU. cípios de 1800 para defen-

ção e O. Po·bllcas,SAR'N'A
Não permita que eczemas, erupções,
micoses, manchas vermelhas, friel·
ras, acne ou "ps,oriasis" estraguem

,

sua pele, Peça NI ..oderm ao seu far-
O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor- macêutíco hoje mesmo. Veja como

,

Hlxoderm acaba com a coceira em 7
reios e Telégrafos nêste Estado faz publico que a par- minutos e ràpídamente toma sua

, . .

d h- d di d
"

d corrente pele macia, Clara e aveludada. A
UI' das 01tO horas a man a· o Ia, ezessers o

nossa g ar-a n tf a é a sua m"iof
mês serãc iniciadas as provas finais do Concurso .de Te-

I
""aterão

legrafista. Todos os candidatos devem estar .munidos de _. _

seus Cartões' de Identificação, caneta-tinteiro, lapis-

J."
•••

IIIIIII�"''''�.tint.'l e de d?cumento.d.e idenU?�de q�e mereç� fé publi- d =I ;; ! i:[·] h'('a, como, sejam: certificado militar, titulo eleitoral, car- __ • _ • _� ••_

teira de identidade da -Policia, ca:teira f�nci.onal ou
. c.� '1

carteira escolar. Os candidatos nao poderao ingressar '

.�
nas Salas �om embrulhos, l;vros! jornais; revistas. Não

I

�
//K-=>,...--:será permitido o uso de dicionartos na� provas de Fran- ",� __
�_ t

cês e Inglês.. I "

�. '�
Para melhor regularidade dos trabalhos os candi- '

. I�
dates devem comparecer no Instituto de Educação des-; �'" �-;.
ta cidade às sete horas e trinta minutos da manhã do

dia acima citado. As provas de Datilografia serã? rea- I.
JÍzadas DO dia imediato em uma das Sala�, da s!de da

I
Diretoria Regional às oito horas da manha e as provas
de Morse e as dentais facultativas serão real izadas no

I

mesmo íocal e nos dias subsequentes.
'

Florianópolis, 11 de Junho de 1957 .

Antonio Taulois de Mesquita
'Delegado em Sta Catarina

EXTERMINA A MAIO'R
IN IM GA DOS TRATORES:

A FERRUGEM

FER-LI-CON, poderoso de-

Departamento dos Correios e Telegrafes

entrou na baía de Nova Ior- der o porto de Nova Iorque,
queTançandn âncoras a su A criação 'dêste museu se

deste da pequena ilha onde rá dirigida pelo Comité do
se er�e a Estátua ela Liber Museu Ameríeano de Imí

dade, símbolo de boas vindas gração, grupo de cidadãos
à America aos imigrantes
de muitas terras.

Mais de 1.200 passagei-

que recentemente se, orga

nizaram pai a esta finalida
de, O- chefe dêste comité éEdital de Praça

REPU'BLlCA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de amuradas do navio, para ob- IH, neto do famoso general
Florianópolis

'

servar "Miss Liberdade", Ulysses S. Grant que dirí-
Cartório de Órfãos, Ausentes, Provedoria Resíduos batida pelo vento e borrifos gíu as fôrças vitoriosas da

O Doutor Dalmo Bastos Silva, 2.0 JUIZ da água do mar, que se via União na Guerra Civil Ame.

de Direito Substituto da primeira círcuns-
contra o céu. Muitos ...:_ re- ricana e posteriomente foi ocrição, no Exercício do Cargo de Juiz de Di-

reito da Segunda Vara da Comarca de Flo- fug iados de 24 países - ha- decimo-oitavo pr e-sídente

rianôpolís, Capital do Estado de Santa Ca- viam esperado por êste mo- ,dos Estados Unidos. O co

tarina, na Forma da Lei,' etc. "mentO' durante os dez dias mité inclue personalidadesFAZ SABER aos que o presente edital virem, ou de sua travessia de Bremer 'como Jce- Di Maggio, Pearldêle conhecimento tiverem, expedido nos autos número
oitocentos e 'vinte, (820) registrado -às fôlhas vinte e

)laven. S. Buck.
nove (fls. 29), do livro número quatro (n.o 4), de inven- Na Ilha onde se ergue a, A estátua da Liberdade

I tário .dos bens deixados por falecimento de JOSE' MAR- estátua da Liberdade, cerca foi um presente aos Estados
QUES TRILHA, que se processa perante êste Juizo de de 1.500 visitantes, muitos Unidos feito pelo povo fran'
Direito e Cartório acima referidos" que atendendo ao I d'
que lhe foi requerido pela inventariedad'e, e tendo em

dê es representan �ocle- cês que contribuiu com ..

.

d dades de imigrantes, 'se reu �50'.O"'0 dolares para come-vista ao mais que dos autos cõnsta, autorizçu a ven a , _ IV

em hasta pública de todos os bens do espúlio, qus serão n iram para celebrar o 70.0' morar com a estátua a ali
levados a público pregão de. venda e arrematação, a aniversário da �státua da
quem mais der e maior lanço oferecer, .acima da respec- Liberdade. Uma salva de
tiva avaliação, pelo porteiro dos, auditórios, ou quem
suas vezes fizer, no dia 'vi,nte e quatro de junho do ano

em curso (24-6-Í957), às quatorze horas (14hs), no local
em que se realizam. as vendas em hasta pública deter
minadas por, este Juízo, à Praça 15 de Novembro núme-
ro doze (11.0 12), local onde sê encontra instalado o Fo
rum da Capital. DescriIp.inação e avaliação do bem que
sel;á le'4ado à Praça:- ÜM TERRENO com a área de

ros acotovelaram-se

___ ,P_ �__

-

_...,.
-
-- ----� ---

soxí ;ante, multiplica o tem

po de vi:la de tôdas as má

quinas -de ferro e de aço. 1!:,
r inda, excelente base para

.. a fixação de qualquer tinta.
Agricultores: �açam uso d�
F'ER-LI-CON.

U habito nâ- raz o monge, mas o custume no

, scuío certo e corte perfeito, define o cidadão prátí
co e elegante.

As roupas ImjJt'dal Extra lhe assegurará. dura
bilidade e c-aiment(J perfeito, e corte elegante.

O Magazine Hoepcke v�nde pelo Cred4ário 'es
tas ótimas roupas.«

,

ança das duas nações(, na

luta pela independência
americana. A idéia da está-21 tiros iniciou as cerimo

nias. Um ehorme' "bolo" de

anivel.'sário em' "papier mar

ché" com 71 velas - uma

Fabrlconte. ;

BUSCHLE & LEPPER LIDI.
Rua dos Andrada·, '139

J ,Ú'VILE - sta. Catarina
_

!"IlRim

.....................................................�.•.·...···1.. �
" , -.

• 2.692,20 metros quadrados, situado na e,strada do Sapé,,

[- fi
· ,

'li l
.

I Estreito, 2.0 sub-distrito desta Capital,' medindo '13,20

i X� r'8 SSo oria no�o 1St ria
.

I ��;r�: �:t��es��e:e l;:!�teà a�it:u���a��, t���e;�:�O�e�:I�
.= . '.

,

. U • i ���:o�,'e�er:t�e�,��â��fd�r�r�l�:.r:n:�, n�:!:e:,:�d�es��
i acôrdo com' uma recente lei '1' d h dI '"

com ditos de- Abelardo Santos da Silva e
_

11son ldene- ça, uh Izan o c apas e c�-
: -

I
zes, o qual está registrado às fôlhas q.uinze (fls. 15), do do Congresso. bre e com um arcabouçÇl de· i livro número três (n.o 3-K), do Primeiro O.ncio do Re- A nova denominação da aço projebdo por Alexan-: 'fr"nsl-Jrtes de Carga� em Geral entre Florianópo!is - Curitiha :'
gistro de Imóveis desta Comarca, sob' número onZe mil, ilha constitue uma reafir- dre Gustavo Eiffel,. Foi terI

B I I
I
duzentos e setenta e um (n.o 11.271), avaliado .pela quan- -

d
.

d '1
•

dI - Porto Alegre -'São Paulo _' ,Rio e e o Horizonte tia de doze mil cruzeiros (Cr$ 12.000,(0), _:_ E pata que �a:ao o I ea ameFl�ano e :ninada na primaver.a ,de ..

I i chegue ao ?onne;im.ento dos in�eres�adoa e ningué� I
hberdade huma�a;' hberda- t8S4 e dada ao povo ameri-

:. Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo� até São • possa alegar JgllOl'anCla, mandou expedir o presente edl- de de oportul1ldade para. ::ano no dia, 4 de Julho, da-r Paulo com 'o Rodoviário Rápido Riomar '= tal, que se.rá afixa�o. na se�e dêste J�iZO,. no

lUgar, con.segUil' uma melhor situa 'a de �úàependência_ dos Es-: . -, .• de c'Istume, e, por copia, .publIcado pela Imprensa, uma çãó' e,c-onomica e social no tados Unidos. A Estátu,a da_• I vez no "Diário Oficial" do Estado e três (3) vezes no
d l'b d d d t

•
•. ..... "O ESTADO" d t C 't 1 d d .• mlln o; 1 er a· e e er Liberdade se 'eleva a 93 me-I MATRIZ: FLORIANÓPOLIS -:_ Escritório e Depósito:. Rua : ��r���ação ser feita c�� \n:::e�.ê�Ci:�e;e� am����,el�: seus pl'oprios' pontos de vis tros,de altura da superfície

I Padre Roma, 43 '- Térreo -.- Fone: 2534 e 2535 I 'r�nte ?ias (20:), e a te�ceira no dia da v��da, au s? neste ia po.lítico; liberdade para da baía de Nova Iorque e a
• End. Telegr.: SANDRADE • nao for pubhcado o Jornal, no da edlçao anterIOr, na falar e esê:l:'ever; lib�rdade ela se vae por um .serviço•• : I fôrma da lei. Dado e passado nesta cidad-e de Florianó- dI I

e fazer o que quiser sem de "ferI'),' beat" que trans-••
'

,
'

. polis. Comal'caJ de igual nome, Capital do Estado" de San- ,

FILIA'L' CURIrnlIBA Rua Vl'scon- -'e{ do Rl'O Branco' 9<)2 9')6. C' temer- intimidação; liberda- porta m,ais de'·'ZOO.ooo visi-: '. -

• G. , ,) - u,

I
ta 'atal'l.na, aos trmta � um 'di�s do mês de maio do

: Éscútório e Depósito: Fone: 1230 - End'. Telegr.: SANTIDRA ano de Il111 novecentos e cmcoenta e sete (31-5-1957). Eu, de para obter justiça peran tarites pOi' ano. Agu�les que
• ' J

. : Alberto Luiz da Costa, Escrevente Juramentado, o datilo- te a Lei e' liberdad'e' de credo têm fôrças de vontade pa_raI -: grafei e subsc.reví. E eu, Waldemiro de Almeida, Escri- de acôrdo com a própria esca.lar os 300 e tantos de-: AGENCIA: PORTO. ALEGRE - Rua Com. Azevedo, 64 - • vão, o confe·ri e subscrevi. concl'e'ncl'a.• • gráll's existentes dentro da• Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL _, • .. (ass) Dalmo Bastos Silva
I : 2.0 Juiz de 'Direito Substituto da Primeira Circuns-

A s-alv� que abriu a's co- estátua podem desfrutar

: .

Atende: "RIOMAR" -. End. Telegr.: RIOMARLI.. : érição, no exercício do cargo de Juiz de Direito da Se- memorações do 70.0 anive:r- magnífica vista do porto de
o • 'gunda Vara. sário, da estátua da Libe�'- Nova Iorque através de ja-: FILI·AL·. SA-O PAULO - Avenl'Q"a do Est'àdo, 1666 - 76 ,1- Confere com o original. dade t�mbem marcou o iní- I

.

t t -a' d: ,(l. D .. (a supra.
ne as eXls �n es no 111, 'ema

-:
. Fone: 370650 - End. Telegr.: SANORADE : Waldemiro Simões de Almeida Escrivão

cio de uma' cam'panha .de da cabeça de Miss Liber-
• •. coleta de 5 milhões de dola- dade.I : A •• ,dustrJa vo: roupas fenas e urlla das prm'ci-
: RIO. DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - _Fones: 32-17-'3:1: pais nos ,paizes 'ldiantados da Europa e Estados

i e 32-17-37 - Atende: "RIOMA�'� - End. Telegr.: RIOMARLI i ,Unidl\ibraçãO e rapidez da época moderna exige
; I, que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da

:, BELO HORIZONTE - Avenid;:l Contorno, 571 I" existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi-
• T'. Estas famosas roupas. são de venda exclusiva
:, FONE: 4-75-58 -. Atende: "RIOMAR" . : I do Magazine Hoepck.
: .,

,
.

. (: ta nerda de tempo n!l escolh'l, compra e confecçãn! �••O$'.008.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

do vestuário masculino..... • " - .... "...... " -_ ,0/ ,. ... '��••�,••�, .,���.'/-;,••�.'.'7'_.�.,_...._,'���=""'.",...---.,_,""""\"'-""".,""'.""'...."._

tua foi con�ebida e a VIaior .

parte -dos fundos levantados

pe.}o esculbr alsaciano Fre

dérico Augusto Barth91di,pnra o ano que se 'iniciava
foi ,aceso em homenagem a

Mis-s LibenI'ad'e. Após dis-
que emigrou para os EE.

UU. em 1871 depois da Guelo
�urgos pOr líderes cívicos,
o nome de local da estátua
foi mudado d>é'- Ilha�edlee,
para Ilhá da Liberdade, de

ra Franco-Prussiana.

Barthol�i construiu a' es

tátua de 46 metros na Fran

reSpirlll' livremente".

res para a construção do Em uma placa existente
Mus�u Americano de lmi..; à entrada do pedestal se vê
gração que deverá contar a !l:ravado o famoso poema de

hi-stó:ia da fixação de -mui- Emma Lazarus que expres-
tas pessoas em uma nova

terra. O museu ficará em

Fort Weed, na base da es-
I

tátua. Fort Weed, abando-

sa as boas viIÍdas da Améri-

�a, "as massas que almejàm

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NDICAI)()R�PROFISSIONAL!rmêfJª,@@@@@êRí#ll=é1",?@r#lr=rr#:!i§I@êêffi.l!
.

..' nT#�� jc' .'/
-

.._:-;�tS .'ftffi Motor Marll'lma {(PEMT·A» � I
. M a. D J C, o "

.
. DR. WALMOR ZO,;iJ:'i< I tl·

'. n
DR CON.'STANTINO 'riá. !o" (.OBATO GARCIA" lL,

.
. ,

IDIMATOS FILHO Diplomado pela )!'aculdlldt> ��. i: "

MÉO• ....O CIRU'UGIAO -.
'

.' clonaI de lIIedlclna da l1nh'... L.'.. I'"'... Joettça8 00 -apare!bo re ..pir,lf;Or�..
. Ijdade do Brasil

�;;:,;]IlOençaa de Senhoras - Partol. TUBE!tCULOSE .'

Ex-Interno por concurso d. dI.- II
- Operz.çõea - Viaa Urlnbla. 'ADIOGRAFfA E'RADIOSCOPIA ternidade-Ellcola .

I'Curso de a�erteiçoamentrJ e uns PULMOES
{Serviço do Prof. Octblo 11•••

longa -prática ·nos.H(lspitail . dt. CiruEIo:;t <10' '1'oru
dri�ueB Lima)

. _

Buenos Aires. o Formedn pela. Faculdade N-vj.··
fx-Interno do Sllrviçó de Ctrae-

�
•

CONSULTóRIO: Rua Felipe ,llIl de l\leaiciua, Tj8iolt,lti�tB" ,la do Hospital I. A. P. E. T. C .

. Schmidt, nr. la (sobrado). "ONII dai-oclrurgião do Hospital -'li e- .

do Rio de Jnnetro
SCi12. rêu Ramoa Médico do Hospital de Cartdade .' I
HORAR-O' da. 11í ii 18 !lo- Curso de especialização pela .

C.
1 •

T
• 4. Maternidade Dr. ar'L".

fi'
ral S. N. . Ex-interno III "'''-'''''''d'

. Corrêa
Residência: Avenida Rio Br.an- tenté- '4e Círurgía do Pr"l. UIlL lJOENÇAS DE SENHO'�A8 _

rn, n. 42. GuimarãeS (Rio). PARTOS _ OIERA:_1>ES'
Atende !:haJllado. ' ..ons.: Fe lípe Scnnndt, III!· PARTO SEM DOR pelo ..

'fellifone: - 1296. Fone 3801

m-----------;;;;;.. Atendo em nora marcada. - método paieo-profllátíco. .

.

"-e8; - Jl.U" ·Est"v". �U"lIo t Cons: nua João Pinto n.

Da. JOSÉ MEDEffiOS so - FODe:' illg,
16. das 61,00 às 18,00 horas. m-V!EffiA

e
:

DR. E"WALpO SCHAEFEIl' Ati!llde com -horas marca-

";21 1<a-po��:;°:i�D� ltaJs' _ Clinica Médica de Adultos das - Telefone 308'5,
:::Ilnta Catariná.

'.

e Crianças Ltesidê-Dcia:
.------

, Consult6rio _ Rua Vic- Rua: Gen',ral Bittenc""un n

101.
.

tor Meirelles n. 26. Telefone: 2".693.

Horário das Consultas; - �__o�.__ .. _,� ............-�.-.

das 15 às 18 horas. (exceto IIR. CLARNO G.
aos sábados). GALLETTI
Resldêncía : Rua Mello e '

� ADVOGADO -

Alvim, 20 - 'l'el. 3865. Rua Vitor Mei:-el'etl. ial
! 'J

- FONE:: 2.46& 55 HPDR. ANTONIO MONiZ Fl!lrianõpoJia -

.'.

DE ARAGÃO 11 HP
lRURGIA TREUMATOLOGIA O ESTADn

. ul'topedi.. Redaao e I)Oclnall.• rua Con mI 35 HP
CC"'gultórlp: João Pinto, 18.

M4helro Mafra, n. 160 r .. 1. lU2, 5'-0 HPüan 16 às 17 dràr-iameute.
,..,. Cx. Postal .. UI. ,i..··Menoa a08 Sábados .

NS' RAMO"
•

Diretor: RUBE A. -,

�I' .

I,' 84 HP.les: Bocaiuva 136. Gerente: nOMINGOS f OY'

DR. HENRIQUE PRISCO .�?_Çe: - 2.714.: .

AQUINO
-I-

GRUPOS GERADOR�S _ "P E N T A"
PARAISO --DR NEWTÓN R�prellentant�.. :

MiDICO- 'D'Á\'ILA' Lt::prele�tP�õe. A. s. l.0T0 Quaisquer tipos para 'entrega imediata - Completos_-- Com
Operacllel "'" Doêuca. de jSe- (:IRUltGI.\ (:.ERA!. ,RI.:3 Senador Pantaa .0. '. J'

motor-es. DIESEL "PENTA", partida elétrica _ radiator _alaor•• - Clinlc& de Adulto..
00enç4s de Senhoras _. Procto- andar.

_
.

_

CUrBQ de Especialização I no
logia _ E!etricldade Médk'a

. Tel.: 22-0924 - RIO de Janelr'. filtros __ tanque-de oleo e demais pertences: acoplados dire-llospit....l doa Serv�doreB do !�- Conc'lltó.rio' Rua Vit()� Alei-I Rua 16 de NO"emhro �. t.
t.cní. .' � relols ri. 2il �. Teleione' 3:,07. ndar sais 612 - São Paulo. damente com Hang'e elastica á Alt�rnador de voltagem _

(Serviço do Prof. ]KariaD"" de
LOI"Isultas: Das ló '1.. l'a. ello Assinaturas. anual .. Gr. aCO,Ol; .

ADt::::��a! _- Pela manhl no <iiante. Venda avul , Cr' _ I,oe, trifásicos 220 Volts com· excitqdor --o 4 cabos paraResidên�.a: Fone, 3.422

eÁPi�;�edda�a�Ã�3a3�bll. em dian- RU�: �;���.�1_._-.... ��ú��l;in�i��ia':!:s�ooDt!�!o·po. ty lIgação e_ quadro completo de contrôle; todos, conjuntos estãú
�e no.consult6rio .i Rua Nu.ne. blit'adn�. não serào Ije"otvido� iII assen'tados so"bI'e 10ng·arl·n!:.1ZI pro""lt"s para entrar em funciona-Machado !_7 ESq'llDa de T�ra- A direção não se responsabiliza

.

...._ 'I V
....

aentes. Tel. 2766. DR. HÉLIO BERRETTA I ·t 't"d'

� t'tesidência - Rua Pre.ldtnte M Ê D I C O
pc os concel os eml I08,

_ men .0.
Coutinho A4. Tel.: 1120. tigos assinados. '

OS AR'A O ESTADO DEOrtopedia e Traumatologia INFilhuu ....O..S .rrntloi
. REVENDEDORES AUTORIZAD . P

.

,_

.

.

<'-'LINICA' Ex.-interno por 2 anos do Pavi- O leitrr encontra;:·á. neste. c{' �"
R N Adt lhão Fernandino Simonsen da luna, i�ormaçõeB que n .. rp.�t1t, I' . :s A N T A C A T A I .

• 11..�OS OUVIDOS - NAlU2 Santa Casa de,São Paulo. dlà"iamente e d, imediat<>,
Mi CHADO & C' S/A C m'r '1'0 e Agen'Cl'asIl GARGA.�TA (Serviço do Prof. Domingos De- ORN_AIS Telefo!� i.. la. o e c

.

- DÓ
.

. fine) -. Estagiario do Ce�tro .Ie � ��!��� ::::::::::::.:: ;:�I.;' Rua Saldar.ha Ma.rinho, 2 _ Enderêço telg: ."p R I M U S'!JR- GUERREIRO Uf\. Ortopedia e Traumatologia' e do Di6rio da ')'I'''de U711, _

° IC}f'ONSECA
_.

Pronlo Socorro ·do Hospital das Imprensa O."i;;;:ial •....... %.688, Cx. Postal., 37 _. Fone 3362 -�-- FLO.RIANOP L u
Chefe do Serviço de OTO�I- S P I HOSPITAl!.c Caridadto

'.0 do Hospital ue Florianópol!s Clinicas dr.. ão au o. (Provedor)""'.............. UI. .' .Jêr=1êEJ@�@ê�.ê..c-::;;;;:!éJ..I"='J;E:lr:::::Jr=Jr=lr=JeE:-!E
POllSue .. CLINICA 09 APARE· (Serviço do Prof. Godoy Moreira) (Portaria) ... "0 o.. . .. l.OS. I

.---- _

LHOS MAIS MODERNOS PA;RA - Médico do Hospital de Qari Nerêu Ramal ..... o. .•••• 3.831 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA "".
1'RATA1\1EN.TO (:a9 DOEN(JAS d d d FI

. . r dTt 11117

II �II
.1� ESPECIAUDADE.· aD�fo:mid���:n������itas e ad sãol aJeb��tii�' ··(·6�é�··d�. . SERVIÇO .JrLORESTAL

IConsultas - Jê�la manhã IIr

qulrldas L Paralisia Infantil _ Saúde) ; U�3 DELEGACIA FLORESTAL
'HOSPITAL . MaterllidaJe Dout" .. C"r- RI1'GIONAL
.I0À C�����TóRtôB _: .Rua lídd. �l:!��:is�lite

- Traumatismo --

cJ�Ml��a u"i�""
.

IU:;1

"ACORDO" C�M O ESTADO DE;

I _,/ .'
,

lI..H):·�� nO. la Consultas: Pela manhã no lio" GENTES SAN'�A CATARINA •Rj,.....:.D1l:N"CIA - Felip.. �C'l pit�1 de Carida4e, das 15 às 17 Corl\o _de "Bombeiro� .. o • lI.31<
A V' I S O

.

mídt nO. 118 Tel. <a161í.
3'0 horas no Cpnsu"ltório. ServIço LUl!: -(Raclamll-

I
. -

) Z 404 . "A oõlQ'berana'" 'PI'af'a 15 de novembro'- Consultório: Rulj. Victor Me,
., çoes .•.... o • • • • • • • • • • •• A Delegacia Florestal Rei"ionã}, "':>'

DR. JÚLIO' DOIN relles n. 26. ��i���: ���;. <f'e�;:��i)O :: �:�;� DO sentido de cDibir, ao maximo pos-
.-ua i<'elipe Schmidt

VIEIRA Residência: Av. Mauro Ramo CO·'IPANHIAS D'" 1 d "b d d'
.

f; d' I
M ....DIf:O .

"" sive, as queimadas e t!rru a as e mato, II 1m e

Impe-/... -
- 166. - Tele. 2069. ÚtANSPORTES '.

_ .� __:_ ��_._...;__ ,--._
(SPECIALISTA EM OLHOS TAC .-.................. ''-700 dir os d,,�8trosc.s efeitos econômicos e ecológicod que

p.
<!> _.

.I�"�
.

_. -

Al",-VIDOS. NARIZ E 3ARGAN'tA • .

d SI' 2 �O'O ., .

'bl' h t
-

141 QJ'fRATAMENTO E OPERACOES p.ruz�ll"o o u

1'11""1 4carretam taIS pratIcas, torna pu ICO e·c ama \l a e�i<.ao i

l."

.
'.

'.

-;

S'C_o '. v

""

çI
ana,r �

Z.·12u" •

t
_.

d t I d I
_InJra-Vermelho - NebuUza Q - Vari", u de todos os propne anos e erras e aV:Ja ore; em i"e-

Ultra-Som A iloresta significa: Lóide Aéreo ;..... 2:.402 lal, para à exigência do cumprimento do Código Fío.es-.

,(T:atamento de .inll.Ue III- f
.

dtO I I fer R • ..177

A:operaçlo)
. onte In us na; S'O o - eh , tal (Decr. 23.793 de 23-1-1(34) em tódo'o ·Estado.

/d '1 �t I
.

d pro
Scandinaval : 2.100 ,

,An_elo-retln.,scopía - Rec,lta- e ti; en'eno va onza O; -

BOTf:JS QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }lATO

*OC)1101 - Model'B6 "qulpamento teça-o de manancI'al's defê- Lft9 Z 021 .

d'
" _. nJlftANTr Ti:n,()Q ftllJá

.

de OtQ-Rlnolarin�olo�ia (iJJice 'VA ••••••••••••••••••••

Nenhum \>coprietário de terras ou lávrador .po era UVIUU"� v, �
d ) sa contra a erosão; garan- Magestic 2.27(, , •

/no E.ta o
h

' :o4etropol a.I4� .. roceder QUE:l lada ou derrubada de mato sem solicitar, ,":' "_'.' no'· � .11 iiTlFJ.O li:. ."'da�olrt�= 18dv:o!s�· 1'1: ora_. I tia de abastecimento do mà- La Porta ,...... 3.:l2., om antecedencia, a ner.essária lil;:ença da autoridade! ,,_ .J �MI<L J
• R V·to. i terial lenhoso necessário Cacique . . . . . . . . . . .. '" $.44\1 -

Consu"lt6rlo: - ua 1 r .• -

f
. t' nomI'a a' Central, o' ••• r 2.!>!l4- florestal competente, coniorme dispõe o Código Flores- ,t

ft tt
relei 22 _ Fone 26711... ·ao con or o, a eco . e E

I"
3" t t d .

�:-.JI'"D"'11t-,,'/_ %f-.

::::�� ",\ �

-

Rea .. - Rua São? ,}ore•.11). -

')obrevivência do Homem.
strela 1.171 tal em seus artIgos 22 e 2 , respectIvamen eJ es an o os

� _

_FIOue Z" 21. '
"

'ldeal ..!:6Ji .nfratore� sujeitos a penalidad.�s.

Granja • Liberdade I' .

.

'.' � .. ,"
.

E.ita nepartl������::::A:!:.?ro� floro.<oI" em : .

7
•

� " R 't

.j
, A AVICULTURA É. FÁCIL E LUCRATIVA

. Olhos que Seduzem .. �poperaçãp, que,�antem no. �stadQ, dlspoe de �udas e

NAO PERCA 'J·BMPO.
.

,'r � .' -,
. ,. temQntes de espe�les. florestl' _d e de ornamentaçao, para

PARA A- PRóXI.MA TEMPORADA A viCULA, FA- �-â .' 'ornecimento aos agricultores em g_eral,� !nteressaGlos no

CA SEU P�DIDO POR CHEQUE, VAI,g ou ORIIE.M DE -�
� '. eflorelltamento de suas terras, alem oe prestar toda �!l����lm�����������g��.!2±ill������t-.���l,PAGAMENTO.

. _
. �

..

\., '. I Jrientação
técnica necessári�..Lembra,. ajnd�, a possibi-

PINTOS DE t DIA - Cr$ 10,OO� .

SAO
\� ídade da ontenção de emprestImos para reflorestar_nento

FRANCAS E OVOS. � OLHOS �/' '('bi-
fno Banco do Brasil, com juros de 7% e praz? de 15 anos.

RAÇA - 'NE\\ Hi\"NSPHIRE e RHUDS _. "VER- BEM·TRATADOS � Os interessados em assuntos florestals, para a

NlS' -.' -

ÇO.�M I )b�enção de maiorei! esclar�cimerrtos e. requererem auto-

VACINADAS ( ('N'-CRA A NEW C-ASTLE

�.. rização de licença para QueImada e derrubadas de mato,
RUA �4 PR :}lP 10 111 ou G. A. CARVALHO U:� I. [I) devem dirigir-se às Agênci�a� Flo.restais Municipais ou

,

�

� � diretamente 8. esta R�partIçao, situada à rua Salltos
.' . l)umollt nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2.4711 - Caixa Postal, 395.

Endereç� telegráfico: Agri::iilva
i. C •

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEBAL

1:"pecialista em
.

môiéstial dt
Sellhoras e vias uIinária.. '

Cura radical das infe_çç6••
ag udae e cronícas, do aperellao
geuito-uriú.rio em ambo. OI

.,,-"os. .

.
.

Doenças do aparelho D�..tl'fo
J do aist ama nervoso. .

Horárió: 10lh ás12 IS !1Ai '1·1í.
Consult6rio: R. Tiradentel, 12

_ 10 Andar - Fone: 8246.
Residê:lcia: R .. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chicllra do mlpanha)
- Fone: 3248.

COMPRA.SE

Pianos usados. Tratar pe-
.

lo telefone 2536.

i'

Motor Ideal para barcos de recreio e pãra outros barcos simila

rJs além de explendído' para me tor auxiliar de barcos á vela,
. , -

,

'.
"

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

.

. Campanha de Educação
Florestal _

A imbüía em estado na
_

tivo, explorada em Santa

Catarína, tem 200 a 400
anos.

.

Por êsse motivo, o

problema florestal relacío-
\gasolina 8C HP Diesel

Si]'HP" ·(direita
,

103 HP "

132 -HP "

'nado à ímbúia, em nOlSSO

Estado, só poderá ser re-.
soi "Ido pela reserva patr i-

" e esquerda)
" ". ,',

" "
mon ial de imbuia is. e corte

"

con crolad 'J com ga ran tia de

regarieraçà., natural: Torna
se Indispensavel preservar J

que ainda resta de ímbúis
e impedir fJlle 'l colonização

"

agrícola arraze com o mato
.' ......

nativo del'lsa espécie nas ze-

nas de seu "hapitat". SÔh1'8

aSS!.·ntos florestais, consul·

te .- "Acôrdo Florestal".

---_._._-

esquintl
/

).

CLAR�A E HIGIENIZA

.. Taxas de Viação e de Melhoramentos
. 1.0 Semestre de 1,957

De ordem do sr. Diretor do Departamentl) da Fa
zenda,-torno público que, durante o corrente mês, se

procerlerá neste 'Departamento, a cobrança dàs taxas
acima mencionadas, corresp0"9dentes ao 1.0_ s&mestre do
COl'lv,üe ano.

Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão cobra- '

dae-- acrescidas da multa de. 20% .

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

Pelo Oficial Administrativo

}<'ilial "A Soberana" DistrIto ao Estreit9 --=- r.lloto

/

DR. OTTO FRIEDMANN
E _N S I· N A

Matemáticãs
.

e Fisic.a
R. C:ristovà(' N il"es Pires 21.

E;,;ql1. Rlla Hoeplse e, R. Cons. J»;af:ra
FloÍ"ia�ópolis.

.

CUtIlT....
--_._---- -----

��,--------------�--

Sementas para .pf3ntio
, Tôdo (j agricultor ou pequeno horticultcr deve saber como é feito a

escolha da semente para plantar. A semente tem, -'- fintes de tudo, que ser

coJX1"p1eta, perfeita, sem 'defeitos, - limpa pura com os me,lhores condições
d"ij germinação, como também ·de valor germinativo bastante alto. Sem estas

,élxigênci-a a semente não dará ao lavrador a recompensp. dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou hóli:icultor º maximcr

cuidado na aquisição de semente para plantio.
G. A. Carvalho __;_ Ven·de sempre as' melhores sement!)s.

VAREJO MERCADO - PORTA DO l'.'lEIO

,

Vi�;m tOm segurilnça '1
- e r-apidez. 1

80 NOS OONFCill'AVEIS MIÇRO-ON�BUS �o,
�. .IÁPIDO·

-

,;SOL:BIISILIIItJ; --I
iFlorlanópoUI -' Itaia{ - �ville =- Ouritiba!

. -----

1-····
. � 'iii'.

'Age'"o·-cia--:' -"ià"i)êc7ci�:'-1êIq�8;d8::
• Rua .Ten-8nteISilTelrBc I

�

EDITAL

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

----�-------

L.A V A N 'D O_C OMS A B A lO

\lirg�m .. �Es1Jecta�id·ade
da (ia, WETZEL INDUSTRIAL ��Joinville� (marca reglslrada);;. .

I

economiza-se tempo e dinheiro
...

. __ .- -�-------_._._. --_._--

--:.-�---

'(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deverá agradar a peleja a.tada' para", laFde de hoje entre o (Im peãe do Estado e o du!Je di Marillha -Aas. e: Unidos
• ." », .'

.

farãó a ,prelimi�ar ,-
,

. >
� •. � � � � � � � � � � ��.������. C. A. Op�Ari� deJ�n-l'con��eu o �bM d�um
.. ,.. � ti.w w.++ w ...,..., "...._. •.• • • • • • ., .., ,. ,. ., • .�..... • .• •. � .• • • • • •. • .• • ••.••... .'.

.> ',' , ." r ville e Bocaíuva E. c., des- I
triunfo no ano em curso.

.

"'<.; .

. t�' Capital, que acabam de Disputou três pelejas sen-

ser aceitos na Divisão I
do em 'todas derrotado, Hoje,

Principal da F. C: F., se-
I
todavia, acreditam os bc-

I

rão as protagonistas oU'" qtienses que as coisas se-.
I' ,

peleja interrnunlcipal .o.é rão diferentes.
.

Tudo será

l'hoje,. à tarde, no estádio da I envidado pera que o clu

I Praia de Fôra, para onde I be auri-celeste consiga uma

'deverá acorrer uma "grande
. vitória,ao gosto de. SUJo

'�assistên,cfa, ávida para ver tõrcída constítuídã na sua
-.

'

,

�
- ,. em acão os dois conjuntos.. maioria 'po!' elementos ela

...
�...�..!..!++!-!++!++!••!"!...!..+!++!.+:..:++:++! +••!..•... ·H·...·..! !..;++:++!++:++)+:++:...:..:++:..:...:..:++:..� ..�++:++•••:..!....!..:••:+++....++:...�.......�...... . :

I t d d.., - ... ... ........ ... ... ... ... ... ... ... '. •• ... • •. ••• • • •
prlllClpa men e o qua· '1'0 a Marinha.

I !'

0••••. 10

�FUTElDL�TENI51J
... '

-
---------------_.---,c:

...

•

•

..
'c:2

,H
., '

• t'ôTLETISI1I1'RE"

Usina Metalúrgica de Joín- . 0 "onze" de 'Bentevi vi ..

vílle, agora detentor do ti- râ com tocos os seus títu
. tulo máximo do Estado c lares, pretendendo brindai'

que amanhã terá o 'seu se a assistência com exibi

I

Pela 4.a rêz, em menos de seis mêses, o Avai derrota seu maior' rival, �'para, 'sagrar-se
\

ventedor' do 1. tu rno do Jriá'ngular. - Sómen1e na, fase i. nicialluto_u o Figueirense.- Telmo, R,o
drigues e Vermelho, os foleadores - Na 'p.r�nminár o Treze de Maio, conservando a

*

�o· 'Ii- t
.

.. detanca. ( '-:).
•

d 'Ih"
. í O quadro ela nossa M�n'i- Todos ao estádio da PraiaNa noite de ante-õntem j Iívre este último que a�ir.l rense, por intermédio de tú não deixou .e brí ar reapareceu com enorme su-

f· do- nha de Guerra ainda não de Fóra, hoje e amanhã.prosseguiu a disputa do e-marca, empatand0 o jogo, Telmo que arremata ra�· mais uma vez; E,xcel·ente·o cesso, sendo a 19ura

Torneio Triangular �'Osni Terinina a fas�. inicial' pando o travessão. desempenho da parelha de minante dos vencidos. Ju- t...:;. A.. � � �+6+." .. �
'

'

Mello"
.

com a estréia do lx1. Dilson defende com pe- zagueiros, com:::Waldir n.u- ca regular. Cláudio exce- �,.,..f.".". � .."...� ".".".w."."."."..�." .

Figuei�'ense,
.

que teve pO!' Vitória do Avaí: Vermelho, ricia um cb�e de Verme- ma grande noite. Enis!o lej;te. Adão, Anibal e �al- A "'onda" foi criada, mas ... mQr.r_'u! '

a'dversário o Avaí, vence- Vem a fase final é logo lho, mas ao al'Í'ematar pa- muito lutadoi' como sempre. mor não' passaram de es- Esboçou-se uma �eque- a. vitória do São Paulo,
dor CIo Paala Ramos. nos primeiros minutos já rá a frent�, perde o equi- Dos, médios sr.lientam03 força0.os e entre os d-ian- na "onda" '.'efere!1t� a liga- faltando-lhe talvez, maior

O cotejo . da rivalidàd? se nota- a superioridadf librio e cai e inadvertida- Fausto" com as hanras' de teiros () melh-or foi Telmo, ção entre' o Sr. Waldyr.Ma": chance para sair-se vence
.

fói .iniciadJ com o Figuei- técnica do pelotão avaian') mente não �,e c.olcea alerta. l;nelhor homem em, campo. eIp ambas �s fases, en- fra, titular do Departa- dor.,
. rense na o.fensiva, sem no que passa, também, ao do- do qUe"se aproveita' ver-I Abe'lar.do pouco empenhado qllanto que os res,tantes não menti) Técnieo di'! Federa· O .q.ue achamos cntreta'n-
entanto obter resulta,dos mínio territorial, com L,oló melho para, inteligente-

!
no p,rfmeiro tempo e "um conseguiram convencer. ção Catari'nense rlfl Futebol. to, é que elementos mal in

praticos, esbarrando com I}belardo e'Nilson mandan· mênte, de fóra da area, I dos melhons na fase com- Na arbitragem com re· e o São Paulo Fute.bóL Clu- tencionados,pretendem.com
",' uma defesa sólida, aonde do no centro do gramado. arrematar rápido para o � plement�r. O mesmo se po:' guIar desempenho fuIÍcio- be da Divisão d<> Amado- tais intenções-desvalorizar

, !.
Waldir e 'FélUStO constitui- )elotaço de Fernando é de- arco vasio. Era·' o

.

gol da; de dizer de Loló. Fernando, nou Osmar de Oliveira, o res. A ve'rdade po.rem � que vrtórias de uma I:'quipe que
'-

ram figuras dominantes. O fendido com elegancia por vitór'ia, aos 20 minutos. � Lauro, Jacó e Bolão esfo!'- Chocolate das gr'lndes jor-' o técnico da nossa ú-ltini� vem se mantendo regular-
time de Nizeta estava cus- D4lson. Continua-o Avaí Os minutos rest9.ntes 'não' � ça.dos, principalmente o pri- nadas do nosso futebol no

I
Seteç'ão, vinha realmente ment�, merecendo mesmo

tando a. ar:9rtar. Rodrigues �t exercer pressã9 sobre fl deixaram de' ser emocio-1 meiro. Rodrígues destacou- passado. ,I.
-

orientando os rapa.zes do as nossas atenções bem co

él'ivia um pelotaço que é- meta alvi-l1egrar� -onde') nantes com o Avaí '1utanlilo l.sé na linha de frente com Prelil1'!inár: �o! emocio- São Paulo·, porem, nunc'l mo. a qU,alificação no atual
bem defe11'di?0 pelo jovem. trio-final alvi-ncgro luta e dominando �para �l-evar a

I
llma a'tuação notável. O no- nante a" _partida entre os poderíamos acreditar que Campeonato. E'I'.ti'etahto,

Di,Json. Novos avanços do ;o� d�sespêro -:�anf evitar diferença e o F'igueÍltense
I

v�to Vermelh�;-
.

muito co- ·conjuntos de amagores do os Arbifros da F�de�açãl).· para melhor ,podermos in
."Decano" �ão bem rechas- ) revés que par-ec� iminen- para lográr o pmpate. E rajoso e lutader, justificou Treze de lVIaio e Postar TI:'-

.

fossem: p�lo' mesmo 'subor- formar aos despo'rtistas,
sado pela retag'ual'da-)avaía� ;e; Destaca-se o trio-ata- terminou, a refréga. -a quar- sl�a esclaç.ãc para o coman- legráfico, 'lencida pelo con- nados para dar ao clube procu.ramos ouvir <f treÍna-

----

na. Telmo perde Ulua oca- :ante avaiano c0l1stituid9 ta entre os dois poderosos do da ofenEiva. Nilson, de� junto orientado p0r Vilain, amador, vitórias imereci- dor em questão, que após
Slao preciosa enviando o )01' Nilson-Vermelh@-Rodri- rivais;- mais uma vez 'veÍl- mons-t'róu suas qualidades pelo escore d-e 2 '1 1, man- das:' já que os fátos pro- alguma� declarações 4e pe
balão pela- linh2. de fundo. Iues, Uns PQucos ataques cida pelo conjunto orien-

j
de grande t;.eia. Cavou mui-. tendo, desta forma a .}ide· I va� que as consegúidas pe- quena mónta, achou ep.gr?

O Figyeirense. domin!!-' o. ,los pupilos de Izidro Costa

I
tado por Nize'ta. Com-este I to para o triunno. ' rança do certame da cate- lo lideI' do. cam,peonato 4_e çada a ideia de desmorali-

'centro do 'gi'amado e os _ também não deixam de cau- triunfo os avaianns sagra-' No Figueirel:;tse. bom_ o gori�' aolado d'o São. Paulo.' amadores, até aqui, não dei- .za-lo; declarando inclusive,
médios distribuem eficien- 3ar pamco na defesa con-' ram-se vencedores do pri-l trabalho. 'do arqueiro Dilson, Fausto .Con·ea dirigiu a lu· xaram qualquer ':wmbra dE' que, se ,quisesse usár de
temente, porém o ataque trári�, �gddgues avança e � meiro turno.

" I um ta�to infeliz n') segundo ta com acerto. Rlênda: .... duvidas, não podendo se- metodos ilegais ou conde-
_ln-ostra-se .. inoperante. Dil� ttir'a, il_1qo a p.elob batel" No Avaí, todos atnaram

I
tento d.os alvi.,.azüis. Trilha Cr$ 5.2.00,00. rem taxadas de ilegais ou naveis não se daria ao lu-

SOI1 pratica nova ülterven- lOS dois postes
\
da metã, be}n. Apesar da falha qUi.' .:++:++:++:++:...:++:++:�1..!..!..:+f>�+4�.....!.u·H!,._.!_. ,

.....�_�_: imerecidas. Foram justa3, xo de preparar 'o São P"àu
ção de um pelotaço de Nil- ,'ato bem l;aI�{) no. nos�o f�. redundou ,il� primei�o pon--� NOTA'VEL VITO'JUA DOS PAULISTAS motivad�s apenas pela bôa lo, com exercicios quasi
sono E'rico bate 11m corner tebo!. InvestIda do FlgueI- to adversarJO, o goleIro Ta- ,

.
'. forma que -hostenta, den- diários de Eelucaç'ão Física,

,eoII,qml:"aI·sc-in,COteGnSdegoueT'altl'u�cgomOl 1-'8 clu.bes· n··o'.cer·tame ·da zona S'ul e·l. Derrotado no Pacaem.bú o scratch tI'O do melhor e�pírito :de preparos coletivos e\indivi-
., ",'

.

I equipe possivel, conforme duais e aulas t.eóri·cas sô-
um salto d2 mestre enviado .ane·na·s ,. n'o da lo.na centro. .:1 argent·ino estamos acostumados a'vêr. br� futebol e sua técnica,
o haho a escanteio. 'fi' � No jogo. que originou tais bastando sõmente comuni-
Falha de Tatu e gol de Cuidand::l da realização I do Torneio -"initium;" em

.

Notável vitória assinal<,'.!: o team bandeiranté: Cabe- comentarios, o Sf;o Paulo) cal' ao arbitro de cada par-
Telmo :10 Campeo'lato Catarinen� rCada ddade, ficand?, os

,
quar�a-feirél no paeaePlb'J.: ção; Djalma Santos, Mar- j o g a v a tranquilamente, tida que precisa ganhar de

São decorrid'os trinta mi,: .�ç pur �o'�as, Q_ sr, OSlll seus v�nce�o�'es. classI:lCa-1 um combi�ad(:) pall�ista COl'!'
I
tim e' Ball�r (Alfredo);. tendo o àroitro cometido qualquer maneira por estar

no'" de jogo. Ataca o Fi- \lello. ,p""dente da Fede- doa p", �_ ,ma..o do doa

391
base no bme do Sao Paulo I' 'Yalde�ar FlUma.e R.obeT'-

apenas o �rro d� expulsar em. jogo a vit6ria "de sua

g-ueil'ense perigusamente pe, taçii,o Catarinense de Fu- em Tubalao. F. C" derrotando por 3 a 1 to (VItor); Maurmho, Ze- de campo um jogador do equipe, bem como, o seu

lo centro, Rechassa o Avaí. tebol esteve ·em Tuba�ão e É a seguinte a 'relaçã;) o fortÍssimo sctatch argen-I �inho, .
GirIO, - Jair (Ipoju- Ipiranga, q:.1ando {' seu ad- prestigio de, técnico.:. Adian,

mandando )'iara a" direita, Jar�guA do S!ll, aonde pre- dos c.lubes / que tomarão J tine campeà'o -invicto do" cam) e- Pep'e. 'Marcaram. versário tambem me·reci� ,'tou-nos ainda o Sr. Waldyr
'ãonde sé'enconb;ava Tel� üdiu as reuniões dos clu- pàrte no certame da.1a último Ca�,peonato. sul-l para os brasileiros: Mau- 'i expulsão. Os Sampauli, ·Maf.ra, qque já solicitou a

mo. E�te avança e nas pro· }es das: la e 3a zonas" rea- zo�a:' I Americano. Formou assim rinho, Zezinho e Bauel" nos reagiam bem �o. empate
I s�a. dispensa da Federação

ximi.dades (la área perigoíla lizadas nas sédes das Ligá::; LAGUNA _ Caxias, 1m .. ! · ·t.;..� � �;..� � +.� � +�� qUe lhe impusera o seu ad-I' Ca�arinense de futebol, não,
.

.

" . • • • ,. � • � • • • .. •• �,. � • � .� '4'
.

. .

a tira com violencia e Tatú rub�ronens€ � �ara�uense �Ituba e Barr.lga Vel�de; L
.

b'
.

d
'. versário, e acabou conquis-. por encontrar resistência

calcula mal a trajetória do FICOU declddlad.O que no� T�UBARÃO _ CIdade
..e.m ..ran .. g, .

tando um tento -legitimo çle elementos inescrupulo-
uaIão que o engana .. O ar- Campeonato Primeira Azul, Hercílio Luz e Fer- • • • que lhe deu a vitÓ·ria. Con- 'sos que julgam os �utros\

-

queiro ape�1as consegue to· Zona (Tubarão' _ Crie..iu- r0x!ári-o; tra si, teve.. aindn. á�:infeli-
. r L L A diretoria do Clube d t 'd

li •

t' d 'd d d'
.

P I'cal' o balão que passa por ma _ a.jlllla _ alUO
CRICI'U.l\'�lA

., a empora· a .
remIS lCa ,e Cl a e o arqueIro 0.1;

.

I
Comerciá-' 'Na'lltI'cO .RI·..,.cÍlUelo em 1910

.

•

II' f'
, .

sua cabeca. e vai dO,rmie Müller) estarão em, uta .

I' I" � 1920, o Martme 1-, 01 <' 'que ocaSIonou o desc'on-
• ,. 1'10, tauma, Atlético Ope- .

t't 'dno fundo das redes. Estava nada menos de· deZOIto clu"-
. ,. .,

estava aSSIm cons 1 UI a: vencedor d todos os seis trole da equipe, permitin,- para jsso. o São P-aulo, por
.

-

,
. rano Prosnera, Metropol'

' -

é d'
- e

'aberta a contagem: Figuei, bes, obedecendo-s.e ao mes-'
M'
.' .

� ,

I
'

Presidente - oman an-.' pAreos programado,s. �as do que uma bolá faeil, pe- s�r no seu modo de vêr l1
,

.

.,.
.

i merasIl, Ouro Preto E> t A t ' L Caiado ! , .

b
-

't'rense 1 x Avaí. mo crIterlO' da segunda zo-
A •

I
e r UI •

I
vanas em arcaçoes VI' 01'1'0- netrasse no seu arco, alem eq,qipe que melhor forma-I Boa VIsta; V· P 'd t r DRodrigues empata na (Florianópolis _ Join- Ice- re:H en e r. sas figuraram entre outros. de uma pen�lidade máxima ção possue, para. aprimo-

Os avaianos inferiorizll,� ville _ Itajaí _. Brusque! .LAURO MÜLLER '..;...! Waldemiro Sales' los rowers Alípio' .de Cas- clara e 'indiscutiVff1 não as- rar-lhe os conhE>cimento'1
,dos também no marcador .._ Blllmenau), ou seja: to-

I
Heéique Lage, Guatá, ES-�' .10 Secre'tário Narbal tro, Rafael qnhares, ACio-

I
sinalada palo árbitro que através _:.de (!sqqurmas, que

--- reagem e !'I.OS pou_�os vãl)' marão parte no primeiI:o
í ti'�la do S�l e Atl�ico Mi- VIegas

, .. '.
li Vieira, Heréílio Poli,

i
taxaram-no de impar·ciaJ. porá em prática, a' titulo

recuperandO seu jogo. As- turnó todos os clubes, fi-
I
nelI·O.

,

.

_

'. I 2° Secretano Él;ttista Purificação, Elpídio Sousa. Achamos que se o Ipirimga de esperiência. Em suas
.

siste-se ag0ra a uma pele" canelo classificados para o: Em Jaraguá, a terceira Pereira O Barroso de Itâjaí alcan-
I

corre�� muit�' e'o Sã�/Pau- declarações'" .disse�n03 ain-
ja equilibúda. O primeiro segundo turno �s 12 melho-j zona (São Francisco -I 1° �esoureiro' Alvaro çou 3 se-g·11:1dt,s.;,h�lgarlls-:.e o lo com mais calmá e ·sereni..: da ? técnico que o aperfei
tempo está quasi para ter· res colocados. O último co- Jaraguá _ Rio do Sul) te-. CaldeIra

J

I Riachuelo e,' o' Marcílio dade venceu .0 jogo; são fa- ço;:\mento que irá. adquirir
minar. Uma carga de grano. lo�ado ao final do primeiro I ,rA 'arenas seis parti�i.Qan- i

. .2° 'l'e�ou-reiro Alta-
I
Dias 1 cada. tores de ordem técnJ,ca ,E' na cIube amador, éerá apli-

des proporções do Avai pÕE' turno disputará com o tes, sendo dois de cada uma
I
miro Guimaràes _I ':� * * não motivos ·para justi-fica- .càdo j'Duito ·çedo E'nl jorna-

em polvorcsa a meta de campeão d; segunda divi-' das três .cidades centrais. I Diretor de Regata§., O Siderúrgica Atlético . Uvas tolas. Foi portarito.. o d� .de �maior responsabili.
Dilson.' Manobram· Nilson, são um lugar na primeira 1 Falta realizar a reunião. Oswaldo MQelhnann Clll,be, de Tubarão, foi fun- 'Ipirang8, um a,dversáriQ dàde ... quando estiver no co.�

Vermelho, Fernando e -Ro· Foi marcado o dia 23 do da-quarta zOl�a (Lages _;, I * ·x· *' dado no di·:l, 14 de julho fie (I,ue se não conseg.niu a vi-, man·do da S�leção. Univel"
.

drigues e a pelob. encontra corr::nte para a ,:realização Concordia _. Joaçaba). Nas re�'atàs inaugurais 19'1:3, tória,' pelo mellOs valorizQ11 (Continua na 2a pago.)

gundo compromisso que. se- ções de classe e técnica,
rA frente ao Avaí. hoje contra o Bocaíuva I:'

Aguarda-se um jogo dcs amanhã frente ao Avaí.,
mais emocionantes, hoje, à A partida" preliminar te

tarde, pois tanto Operârlo râ início às 18,80 horas e:

como Bocaiuva estão pré
parados para o que der e

serão adversários os 'fon,
juntos do Austria e Unídoe.

pelo certame amadorista:
.

/
vier.

p'or si, porem o fêz, .

para
dedicar-se melhor aos seus

estudos técnicos. visando

..

<III' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I i Õ!� ir� a am ao �"I[iIBI �n fB- a' u er[u O�� J
I R!O, 14 (V:A\).;° SR)OSlMARIA:ALKMIN, MINISTRO DA . FAZENDA, (OLO(OU A DISPOSIÇAO DO�MINISTÉRIO DA SAÚDE À !MPOR-- II�!'JANCIA DE 38MILHÕES DE'CRUZEIROS '/P�RA ATENDER,_NO PR�MEIRO �Et!1ES IRE DO COR�ENTE�ANO, AS-DESPESAS' COM OS lRABAlHOS 10J

' ."
f DE EXECUÇÃO DA' CA MPANHA NACIONAL ·(ONTRA A TUBE RCULOSE;'

'

.

t
.

, �. c,

I.-.().....q_() o ()__ ()�()....(l.-.()_()....()�(l._.(l.-.()...
'

,--c...() ()�()�(i....()....()__O....()4!I.)....()....()....("._.;)....o.... () o....().....()._:()._.o._.(l.....O....()..!

. ��.���p!��-���i�i���d�g�����";�e!�:.����,�.t���A::�;�:���ljI;�:��� �:��J���I���:�:�:��:��;;,(�trovertida questão do aPl:oveit�-
.

para igual ca�ei�'a naque l e ;nsti_1
ria �o Conselho, que ,1l)UCiI, pelr I dica, foi 'no, sentido de que oi. l zer de comy,nicar-:- à classe estudamtil; bem como ao povó

�lento para ads catedras
de candl-- dtlttúQ' e.m .queFe. t.ltl�la: da'Ae�';.�dd,:a ',legah�.aldte d� tl:ad�sferl'3n\:::. Mta> vale para o provimento da ,�ate· em geral, que du» 18, terça-feira, àt20 horas:" apresenta-."atos aprova os em concursos an e unmca ISIO ogrca, cor es

I
o consu o.r j urr lCO lo) ;,,,,n:� e· d

'

h bí lit ção T'1'� llvre dC- - ,_" . ..

.

.

,

.. ,

te.ri o res, o minist:-? da Edu(·,'.ção c�m a- transfe�'ênci� a .C��l�'r:g�l' rio da Educação, ouvido 8 "bl'e o', c:�tea.
a 1 I a v ��.:' '�.

-

ra, no Teatro Mu�t�tpal desta, C;apttaL, ',o socwl_ogO, advo-,
deu recen temen te-impo rbant» des., ça o .e o Conselho Unive cs itátio

I caso, esposou a .tese (1,1 p'r,.)f'lSónl· _

'

, _ gado e corderencisd» MANUEL VILLA, pertencente ao

consultor-ju r-ídico do Míuistérfo,
,

'foi o caso submetido ao Co nselho . ••••••••••••••••••,......................... quadro- �ocente do Lice'l,t "Azevêdo Dias", $la capital da.
contrário à 'referida' tese. Um Nacional' de Educação. v'izinha Rep'ú'btica Orieniol. del U-ruguày _

'

professor da Faculdade de Ciên , Neste ultimo orgão, o p rofes- ; .' '.
.

ti ,

cias Medicas da' Universidade do SUl' Almeida Junior, relator; bpi
\

",
O tlustre conierencieta, Dr. MANUEL V LLA, e

Distrito" Federál, alegando apro-. 'IO'u ,contra a t.ransf'erê ncia. "Pa, uma· inteligência privilegiadá, estando às voUast com os

"ação em segundo lugar; há tem- 'ra' o' provimento das 'cated rus d o difíceis probLemas do Reemto existente ainda e* gran-
pou.vpara a cadeira.de Hi:;ieHe de ensino superior (escreveu s.s.), de parte da nossa civilização. Preqando a confraierni-
outra Faculdade, requereu jEO' "C:CJ.stituiçjío .exige...c�IlCUl"lO de, - ." .:.

d'
, _J.. _ b l�()"_o",=,�)_,,_n_ .

titlllos e, provas. E a catedrn de zaçao crtstã
.

as raças, e 'wln a uarte, nos, momentos
S. FRANCISCO DQ SUL Htgiéne, agora vaga; nã o foi pos- atuais, �ontra os preconceitos rac�is e sociais., Diplcy

Fuga de Pre'so's ta a concursô. O candi-Iat«, dir Florianópolis, Sábado, '15 de Ju�ho d� 19'57'. mado-rpela Faculdade de Dir0Í!to e! pela ·Faculdade de
se-á, não 'fez concuvs o 3g0l'a;" . CiJ:ncias Econômicas e Administração de Montevidéu
mas fez antes, em-outra Fucu lda; ALIS','AME-NTO SEM MULTA ATE' . .

Dois presos, (os lnie"",) que i de, tendo, sido class if icado em
"

_.

.

'
, ',' "representa a inteligência moça da América Latina que

se achavam "mo rand o
"
na cadora I' - f' A '.

°d
.

dsegundo lugar". nao se con orma,' em consonanCta com os t eats erno-
local, consegúirafh burlar a v i- ',' O FIM DO ANO' '''Esse raciocínio não convence

'

,

.
cráticos que possue, com as discriminaçõe's raciais exis-gilância 'policial e deram "o f[>-

I
<

(continua. o'relatol'!, porque se " tente' 's e�.i.certas.'parte," 'da America.'
.

ra" da sua indesejavel habit..tçi:n. ' .. � .

'"

Paulo Gonçalves,
l
au�ol' d<;.. um ,

apoia mi ·confusão entre concur· RIO, 14 (VA) ,- ° pra.zo to do prazo para pedido) de .

O Dr. MANUEL VILLA, nês-se contactol com' a soo,
roubo numa casa comereiai e '

so e exame de ,habilitação. O
para, alistament0 eleitoral, tra,ns'fe.rência, de domi'cilio d d fl l ..J '

,

di' f-

I conceito de habilitação emrolv'� a ' cie a e orianopo itana, s.. atera ao tema i(L sua con e-
Irineu Braz,' qúe havia' adultera·

I t'e ''''';'nal'a' sem' 'multa e san (ar·t 10 all'nea "a" da LeI' ,

S S Eidéia de um cert9 minimo de co-' L"I. " -

_

., , rência qu.e se.rá relativa aos "NEGROS ILU TRE ,D '

do uma nota de ;;00 pelegp'3 -tl�' i nhecimentos o'u Japtidões a Que I cõê.s ho próximo dia 31 de N. 2.550-55). Só há ,tra.nsfê- FAMA UNIVERSAL".l'alll '(lO presos que agora a po 1-
"

.." 'I

cia diligencia por 1'ec.aptura·los. ! ·0 candid�t� d��erá s�(tisf�zer. O

19.ezembro',
embora até ,o dia rên_;ia para ·os possuidores Para esta noitada de cultura, a União Catm'inense

• An.lb_os cerraram as g.l'ade3. '�a ;'�I�:I�orr�? ��g�:�:�:n�o. e��I�I�:!� 24 de junho. de 1958 o alis- ãe tí�ulos exped�do� na con de Estudantes convida 0$ sindicatos, as associações de
pl'1SaO e la se foram gozar a .� .

b t ta�ento eleItoral possa .ser formldade da LeI numero
cl"'ss,e', O" estuda'YIt-es ,e o povo em geral.'

.

liberdade qu., lhes havia sido! ea c· VI OrlOSO, em ora ou rú, I . '� / U '" "

I'
1'( f sam ser "habtlitados par'l � I feIto,

com multas e sauçoes .. 2.550-55.
'

A conferência será promoviwa pela União Catari-cortada. .

r d" ." dI' A f' dI' I* * * l;re ocenCla, segun 0". a el. Im e esc arecer o pu- : nense' de Estudantes,. sob o' patrocínio da Prefeitura
,J, O A, ç A B A Disto decorre que o. s, e.fel�os do., bJico, O Tribunal Regiohall' A 24 de" J"ulho de 19,58 � en

ri t
.

d
.

] MunicipaL de Florianópolis._ .

'
,

I co curso quan o a In Icaçao (O
EI·t I t' t d cerramentô do prazo· para .

Inaugurou·se 'naq,uele prospei'o candidato P8I'a a vaga se extin_ i �l ora, es a p,res an o as
I d'd' d' 2

•
, 'Floriánópolis, 14 de Junho de 1.957

. . .

t" d' I
. ,

I' t
.

f l'maço�es' To 'pe I O'S' e' a vIa por ex- , '

)�lum.clplO, cons ItUln o um acon
, gllem com a proclama_ção do VBn· , segulll es In o .

\

-

f .' .' .'. '

_. Ass.) FRANCISCO X. MEDEIROS VIEIRA
teci.m.ento .social, o R,esta.\lrante I ce,dor. A ·classif. icação em. se· I' leraAncia _- Para o homem t,ravlO ou I.nutJhzaçao ,do !I- -

C d E .J
_

- Presidente da Unliao at� e stuuantes
Ba._lrlga.,,:elde, locahzado no gunôo-, em tercell'O, eH\ ultimo,'

_ até úm ano após haver tu.Io (art . .:16 da Resoluçao
,ponto maiS central da cidàde, ser I lug'ar não dá outros direitos, a I I t d 18 P

I
nu'mel'o 5 °35 do TSE)' -'.

' ' " . , .

.;omp e a o anos ara, .6 , •

�1UpO tambem de um bar 'para não ser ÔS, previstos 'na lei isto

I
.

S' d
.'

2'
.

. ": ' ' ,

Ih t'·
, o po em requerer a vIaapel'ltIvos e de uma sorveteria. I é,.o graiJ de dout.or e o título de a mu er..,- a e um ano ap_osI.

.

.

O resta�'�nt� moderno e 'collfor- 11i�'e docente. Déyel'á realment,�,. O exercIcio de pr'Ofissão lu- ;'
os ahstad.os na conformlda-

tavel fOI maugurado no ,3l10'Srl0', sér' assim, desde que 3e ;H'cten·, crativa. I
de da L"el \n. 2.550-55.

d,o grande .edifíciq em.conc.tl·ução
'

da atender ao proposito húsieo I .

I'
,

�� Clube, 10 de, Mai� na :<\,�erlid�a
'

do con�urs?: "escolhe:r-o ,1l��lhtlr;l Ainqa al:� de junho de I A3 de a�ôst9 de-19p8 en-
de NovembJo .e_e. de ;llOpl 'C', na opoltumdade pala o ,Pllli!.l1lP!1.

I 1958 se dara o encerram'en cerrar-se-á o prazo para pedade.do sr. Amel'lCO Bernau],. to da vaga". I.().....()�o...."_l'_t)..
'

d'd d '::l
.

d
-

---__

.,
. /

- I os e muuança e seçao

Va'Cllna' SA"lK pa'ra 'Florl-a,n'O;,p'O'1�I·s
-

! "cUS conlraba,ndo! I eleitOl�al: P?r motivo de no-
J,

I ,i va ,resldencla, dentro da mes
Informa A CIDAü};, de São ,-,

I
.

Através do Sr. Dr. Armando Ya,lério ,de .As�is.- i.!ust.l'e. Dirü' ,
Franc;'sco do Sul: ,I

ma Zona, E,,�I,�C ra� (art..68,
...·-..w__�..........,.....__8-m-_..._�.......

'i tor da ,ASSistênCia MUnICipal � Pelo navio, JANGADEi.R') do " § 3.0 leh a o LeI n,o
'0 L U X 'H Q T E 1-), o Sr. Pl'efeitq Dr. Osmar Cunha. Loyd BrasHe'iro,' chegado, em 2.550)._'

. /'" Aí' :. '"

oferece:á voce a �i1f'� ,�. -'-: conseguiu, junto ao 'H. Char- nosso porto no dia 8 <je '11aio ul-
, , les Edg;ird lVIoritz _. 'presidente timo, vieram nuiis 17 vobmc:l rl� ------.-----

lhor mêsa da cidade,:� da Conf�deração Nacional ue Co· fios para tecelagem eons::<'I1adof' " N.,AUFR'AGOU,. , .: mércio - a 'remessa ,!e v!icinàs a f;'rma. 'Soci'edade lmpol'bélo'l'a
.Faça_ suas rei ,:içõe:·�' "S"tLK" para Florianónolis _ a SorJano Ltda., firma <1;:,Oh que

, f' d
.,

na-o esta' r'egl'strada ne'll'l l'ossue,
Montevideo" 14 (DP)_

na' " ,1111 e serem aplicadas nas crian-
� '> ças da

-

Capital. Podemos infor. licença de i�portação, segundo
- O navio DurL.guaio· Cl:Ü',a

� LUX HO.TE'Lu \', l11al� �u: .0 sel';,iço de vacinação a� declal'ações feitas a e.ôté-j(,r· Se,gunao, naufragou em fren
< • �. Sf'ra mlClado Dl'evdl<1ente. nal pelo sr. Inspetor oi l Alfan., te a costa do Rio Grande do
� ..I'w ..I'__;..;oJV'.,p. .....-:.A� " ; dega local. -

, i 'Sul, no Brasil. 'I'odos os trio.-
D�corrido um mês ain h re_ I

I t'
\
f' I

.,

/ nhul11 inte:ressadô se nfE'?se!,.�ou I_pu an es oram sa vo;; e .la

para receber a ll1erCaiol'ia. Será; se enc_ontram em Porto Ale-
nlais' un1 "acidental ".�n�:an·). '.le i gre.

.

embalagem"? I

Acham-::;e no Rio, em mlssao qas instituições
que _ dirigem, <?s Srs. Drs. Victor- Tietzmann e Nery
Ros.a, Delegados dQ IAPI :e IAPETC, respectiva
mente ..

Recife, 14 (DP) - Em-

hora a capital Pernambu
cana deva ser a. ultima ,ci-.:1
dade .braaileiru a receber a

visita do presidente Gravei-
1'0 Lopes, já estão sendo fei

. -tos intensos, Pl'.Jpari;ttivos.
O -chefe de _estado portu
gues chegará- dia

_
vinte e

.quatro do corrente, embar
can do o dia 25 á noite de

regresso para Lisboa. Do

programa 'de homenagens
....

consta uma exibição folclo
rica em f'rente ao palacio do

governo, com desfile. cama

valeseos, caboc1inhos e ma

racatus.

Quantico, Virginia', 14 (D
P) -, O secretario de esta:
do. Fóster UuHes; aprestm-
tou hoje aos chefes da de-'

'fesa americana um re.]ato
rio secreto sobré os }l'roble
mas. 'internadonais, '

,

acre:

dita-se que entre os assun· ;.
tós que tratou o sr. Dulles
ao iniciar-se aqui a quin:ta
�onferên�ia anual de tlefe-
sa,-figurou cem' destaque o

desarmamento. Tomam par
te na reunião cento e seten
ta altos funcionários civiso COMÉRC.IO

'r

Br��"""""""'''''V'ft.-;'''''''''' �
Completou dia 11 do' corrente, '. U-,sca-'pes26 anos de lutas no seio do J01'·

nali.smo catarinense, o nosso, co; : Na sessão de quinta-fei,_
lega "O Comércio", que se puMi·' 'r,a última, da Assembléia,
ca na, cidade· de Porto União; hou've um rápido debate en·

fund'ado em 11 de junho de 1931, tre os depu�at:!os Volnei Oli •.
por 'Hel'mino 'Miles, já falecido;

,

que além de jornalista era um

estudioso do nosso vernaculo e
I

h�mem probo ,e honesto qüe nes, i
ta 8apital deixou-um grande nú; :
mj!ro cl_� amigos. 'i�
Dirigem hoje aquele bem feitl) ,

I,e simpático semanário, seus

fi-,
"

lhos Al'i Miles como diretor·res- '

ponsável e Orlando Miles como I .

Gerente. "O Comércio'l
'

é, um I
órgão independ7nte, man�endo

sempre sua tr�dição de�de que ! Ifoi fundado. I �IAos colegas nosso votOJ 1'a1'('

I�CVOS triun'fos na ramagem ince-
I

acrescentado que, na �)t'Psi,

t 'I � dência ocasional do Le',�'is·U(:'.
,

'

• Jativo, era useiro em ,·ezei·

,"I 1'0 em "passa.mole.que" e

I
não 'respeita nem a "consti·

tuição" do cofre da Casa.

Explicou o deputado.' Ne
.

ves, que as razões da impug
.

nação eram outras: o projé·
,

/' ,-

, to visava a proteger o sr.

� Hilariãol Pacheco, ad\'ersá_
" do- político .do sr. Yolnei,
:' �as' amigo da situação e

',: '�(ll'religionáril) do goverl'a

.�,� -

D ,'dOI'!'

, � �,�1; " concl:'SãO:' ;:1' fás ou . �.
, .. .

'

., nefas, o ,projetinho era mai8 �
a �1I1qulrlr uma tlvea de terra, no '

d' 'I d .,�,

.. , . '. I, ,um aque es o emprel,!;ms·
�lUnIClPlO de Joaçaba, destmada

' .. mo, que está' corroendó o '

a cpnstl'ução de li li' a Escola Ra· I', Tesouro .

d �
l'al '".' 'li' e vai, ar eum ° 'r

"

' 1" govêrno na água! '

I .. �-_"__4"_'-___"";"""'''''''''_''''''''''''''''_-'''-"
• , o

e ntili'ta!l'es que pr.estam ser

'viços no pais e no exterior.
As deliberações da conferen

cia, qUe será secr�ta, se p,ro
longarão por! tres dias.
Porto Principe, 14 (UP)

"
_ O exercito de,rrubou na

1. madrugada de hoje mais um
projeto, o 'primeiro foi. à � ......... •• d H'tribuna p'ara' impugná· lo, '.. go-verno provls'or1o o al

tachando·o de inconstitu- � 'tí, p'rend'endo
-

O p':.;esid:ente.
� Daniel Fignole. Espera�se

� que o chefe do estado Plaior
l do e,xercito. general Antonie
> Kebrea,u, anunciou a qual

\,': quer momento os planos do

"
novo regime militar. Ao que

': se 'Saiba, não h�lUve' ·derra.:

f 'mame'nto de san·gue.
Belo HOl'izonte, -14 (DP)I

__:_ ° chefe de estado portu
gues, general·Craveiro Lo

pes esteve ás dez horas em

visita 'oficial á camara mu:"

nicipal, onde foi recebido

� pelo prefeito Celso de Aze
,

vedo e pelo' presidente da
camara municipal sr. J 01'10

Batista. Depois seguiú para'
'l. Pampulha onde plantou
uma palmeira real no loca)
do. fííturo jardim" botânico

de Belo Horizonte. Em se

guida visitou a casa de por

tugal. Logó çlepois, o gene
ral Craveiro Lopes e o sr.

Juscelino I\ubitschek com

.1areceram ao al,moço de du

zentos t;llheres, oférecido
aô's- presidentes de Portug;:tl
e Brastl 1W autoniovel clube
de Minas Gel'ais pela colo

ni�PortugHesa, desta capi
taL ,\pn" o almoço o presi
dent,(:'\ Portugue" rec�beu os

cump"ilílentos de dil'igentes
de varir c; asso.ciações locais
brasileiras e portuguesas in

clu"ive o. diplomata de Socio
Honor:trio Ca ass0ciaçã.o'.:!0

'Del'tro da mocfern� concepção, ur!5anística'
.

não se 'mer�;al üe Rele, Ho.riz0nte.
comprEende unia cidade que não possua, ao menos, uma como. lJn,l'tc da homenagem
=xt-ensa e longa ave.nida. . das elasses' p;odutoras da ci'

,

hlfelizmente o antigo traç�do da nossa Capital nio dade.
ate,ndeu essa' imprescindível-,.neces.§_idade. As condições

.

Porto Principe (Haití); 14
topograficas, no centro, por sua vez não cooperariam si (UP) _.:_ O !.!'en.era.l Antonfe

,

.......,
�

um OllSci.do administrador pl'etendess_e sanar, hoje em dia, �Kebreu am;nciou a forma-
Jssa anomalia. ção de uma junta militar,

Todavia, 'existe,m coJ\,'lições, cem por cento favorá-
I
de t.res membros, que govet

veis,
.

P<<1 a dotal' Florianóp�lis de uma e�tensa e I longa r n�rá o.H&i�í� R:_té a r�aliz�
wend�t, na Reta de Ba17ell·os. Lame�t,avelmente essa--s

I
çao de ele,lçoes �erars. Ao

condlçoes sempre Passaram desapercebIdas.' mesmo tempo, fOI proclama
A plar:ura e, extensão, mais o fato de ser a pl�incipal do o estado de sitio em to

Via de acesso á' Capital apres'entam condições excepcio- do o pais. O general Kebreu
nais para a 'Sua transfolmação em magestosa a�enida'. revelou tambem que o pre
;-lá ,il'nãa a cO)1siderar' o. magnifi�o futUTo das areàs pla-

'

sidiente p,rovisorio Dani:el
nas que marginam a reta E; que, na slla maioria, já e�tão "Fignole lhe' e.ntregou sua

sendo loteadas. I.rén'il1iéia na manhã d'e, ho-
'À visão'ousada do Prefeito atual não escaparam es- I je. A junta- milibí,r é CORS

sas condições. Dentro em breve será iniciado o àsfalÚt- ) tit.uida pelo gene!l;al Kebreu,
inento da reta. A arborização virá 'depois complementar pelo coron'el Emile Zamor e

1 graJi,de in'iciativa. 'E' assi!ll ,'Flq.!�ianópolis possüirá, bí'e- pelo t'enente coronel Ãdrien
iemt1nte, l1ma� Avenida,' digna 'do seu progresso e da sua Valville.
beleza.?< ,.I'-»

(

veira e Sehastião Neves,
que merece ser comentado,
Em distussão determinado

cional. Com isso irritou.se
o segundo, que revidoll,' a
firmand'O" que o sr. Volllei
Oliveira autor de 18 pl'oji....
tos inconstitucionais de

criação 'de municipios, lIão
tinha au-toridade pal'a tra·

tal' da matéi-la soh seu as_

pecto jurídico. Podia ter

Leia' e Assine
DIVULGUE

----------------------------�------------�--------------------- ---------
o ESTADO

* *
Amanhã, tomarã� posse, em

'

Vidal, Ramos, o

ilustre Prefeito Francisco Agostinho' Koerich. e os

Vereadores eleitos dia 12 dO'mês passado, pelas for- .

,

ças da oposição, onde o PTB, atràvés do Deput.:.do
Braz Joaquim Alves e outros, prestou decidido
concúrso, Paràbéns' Vida I Ramo? e ao Prefeito
Koerich.

"

O deputado Alfredo Cherem a out�as fin�lidades, sem qual-
teceu considerações sôbre o acôr· quer benefi-:io a parte em que'
do firmado entre a Prefeitura e

'

incide a cobl'allça.'
I

Io Gov�rnQ do Est�do, implican_do ! POSSE J?E PARLA�ENTAR
(l' meShlO na doaçao, pelo Gover· I Em ,vIrtude da hcença conce-'

no Municipal, do terreno para a
I dida a� Sl·. F,rancisco Canziáni

construção do novo edifício do para trata'mento de saude, �ss.u·
Instituto de Educa'çãQ e o com· miu a cadeir.a, como pr'ilueiro suo

� p\romisso do Estado de calçar, plente da legenda da União De.
determinado perím,etro da Ave- 11l0cráÜca Nacio,lI�l, o sr. Uli.: '

nida Mauro Ramos e restrutura- ses Longo -

• representante �de
ção do Mira-Mar. Acontece que õ Arrozeha:
Estado já inici0u os serviços de Un1a comi-ssã'o de lídere� de

construção do Instituto 'de EdU· bancada introqÍlziú o novo depu·
cação, mas nad'a- pr:Dvidenciou 'no tado no reGintt, dos' trabalhos,
tocante ao cumprimento da sl.\.!l quando, perantê.3 Mesa, pr�stQu

,

parte com o Münicipio. juramento constiwcional.
FLASHES ,DA' SESSÃO

*
. Os funcionários públicos que não houverem

. trocado se� tíh-!loil eleitorais não. poderão receber

ven�imentos correspondentes ao, mês de junho,
mesmo que estejam ·na inatividade, dispõe assim
'a lei eleitoral.

municipio. QRDEM DO DIÁ
LECIAN SLOWINSKY l)iscus,?ão e Votação do Pro,:'"
,'Voltou a tecer ,c'onsiderações to de Lei 'N. 2/57 - Autoriza a

sôb)'� o .problema do leite" lendo, I ,aquisição de Ullla área de terra,
IHI oPC>l't.ur:idade, um oficio que' no l11ul1icíp'io...d.e. Descansol, ,

lhe f"j :(iirigido pelo Diretor da I Discussão

e,
Votáção do .pro.

Usina de Beneficiamento do jeto de Lei N. 5/57 - Autoriza a

Leite, n,o qual fica confirmada i aquisiçã� de, uma ,íl'ea de ,te,.,..".

em grande parte ãs revelações. no município de Rio do Sul, p.ll'a
feitas pelá oposição ·no. tocaiJte I co'c strução de uJu "G.IllpO Escolal·.
ao s'erviço ,de pausterização do Discussão e, ''Jo;,H!;ão do. Pr.,

leite. ,[ jeto de Lei N. '''7;'67 - AutoJ:iz,"
PAULO, PREISS - FalQu sô- 't l',quisição de.l1\llu ál:ea de, terra,

bre a fundação e finalidade ela '11U município de' At'an:nguá, pa·

Sociedade Amigos de Cricinn;a, lira construção., (le:'t;m Grupo Es·

Fêz leitura de uma nota <la A'� cc: b r. I

sociação Comercial Industrial õe: 'Di8cussão e ,Vot�ção do .Pro

Criciuma, pu b,lica. n.um Ól',�::l\) (k,j J0to de Lei N::8 :;(í7 -".Autoriza
imprensa local, próte�tun(]o ("0'" : a 8,quisição de �oi:; lotes,'de te:"

tra a cobrança ilegal d'o TApe; da l'eHOS, no mun�'I;iDio '. de .Imal"lí
taxa d.o Se'1'viço de_1\.ssi3têneia de';hnados à ..,Jn·stl'ução de, lI.m

Médica' (SAM). Acresc�nto\l o Gn1po Escolar. I ...
'

-

parlamentar g·ue a arrecadação Disc�'ssão e Votação do .Pró·

'da citada taxa tem sido aplic�da jdc, de Lei N. N/57 - Autor;;;;l

*
O Deputac1b João Colodel continuá recebendo

telegramas dé top,o o Estado, de ?plausos pela sua
- atuação na Assembléiá Legis-la,tiva;, aonde Promete
'apr,esentar um projeto extinguindo o "'íJnposto de
vendas e consignações" considerado tributo essen

cialmente contra 0' povo.;
,

Pedro Kuss - Leu telegrama EXPLICAÇ6ES.'\PESSOAIS
de Mafra, eJli'o qu�l1 apela- a fl'ans Na. hora 'destlnada àS-'explica·'
ferência da Delegação do Insti· ções pessoais ,4'álou o dep'.1tado
tuto do Mate para aquela cidade Osní Regis sôbl'e: a gTatificp,�<iú
solidarizando·se com a proposi- aos profe:lsore,i i;dq 1. de Edll�,H

.

ção do deputado, Estanislau Ro-' ,çiío. conforme pi'ometeu o Secr,�·

manosky e instalação dos. servi·
.

tár-io da Educação.
ços de Agua ,e Esgôto' naquele'

,f.. ,f';
....� ......

Esteve reunida, ontem, na Assemblé'iá, a ban-
,

cada do PTB, com a pre!?-ença do neputado José de
Miranda Ramos, Olice Caldas, Braz Joaquim Alves
e João Colodel, quandQ deliberaram importantes ..

assuntos. ,

* *
,

. K Assembléia ;;fprovou, por unanimidade, um

projeto de lei da autoria do Deputado Braz Joaquim
'Alves, qu� institui o "prêmio "J:eronimp Coelho"�
com 30 mil cruzeiros, para o jiiríalista ou -radialista

que' realizai" á melhor reportagem do ,ano sôbre os

trabalhos da Assembléia Legislativa. O projeto con-
/ " ,.. •

• I
.

teIp-. outros pr��lO.s menores.

,* *

EMPREG;_�Dl\
PRE,CISA-SÉ DE MENINA' PARA CUIDAR DR CRIAN

ÇA. PAGA-SE BEM. TRATAR À' RUA BULeA..O
. "V;IANA -:- �9

\

NOTã: A COLpNA FORENSE, que há pouco
.

inicjamos, sob _a segura orientação dos ilustl'es drs.
Milton da Costa e Rubens ·Costa, passará a ser pu
blicada às terças e 'quinta-feiras e domingos. Móti
vos' vários - inclusive os de .melhor revisão eu!, ma
téria longa, como 'acórdãos e_ pareç:eres' - di.taram
essa �de{!isão, que é provisótia. A ,correspondê'ncia
pará a Coll�na dev�' ser enviapa ao dr. Milton Costa,
nesta Capità!, rua Vidal RamOS �

n. 80.
.._-_.�- -- -- 7'...,,-e-,

.
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