
Imigràção
RIO, 15 (VA A.) - Na discussão d o projeto que cria o Museu Nacional det Imi graçâo e Colonização na cidade de Joinvile, n o Senado Federal, origi

nou .. se uma 'celeuma, em virtude de o sr . .J Dão Villasboas haver acoimado de' ínconstitu cional a proposição'. Apos prolongados deba tes, em que interferiram
os srs, Carlos Gomes, Othon Mader, Francisc o

'

Galiotti e Lourival Fontes, o sr. João Villas boas. consentiu emreiterar o pedido de adita mento de discussão
-

que,

,
havia apresentado, sendo o projeto franquilamente aprovado.
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Aprovado Pela Cbmissão De Fillançasill v:�::bll��N����A������:çãJ
Do Senado O Prlo]·e'to Qu'e
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ã propalou pela Europa austríaca provavelmen']

_
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-

, I te 'até a América do norte. Num resumo, ás']
mo, 15 (V.A.) _ A Gomis�ão brasileira foi ig�aJl1lente co�si.
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"

elétrica e�pecialn�ente constan- �i,uliim:is noticias recebidas de várias partes do]de Finanças do Senado, em reu- derada pelo pres idente Juscehno. ,

'
, t&s do Plano Nacional de Ele ti-I, ;:"

d b idemi ON di:
=

nião realizada na manhã de ho- Kubitschek na� "diretrizes gerais'
.

e ro ras
.�' I f�C�Çã;' p��endo,i�.clusive, fabri- ª:mu� o, �� ,re a ��I erma, a l! ec �ra,qu�;�je, ó!pI'OVOU, unanimemente, o do Plano Nacional de Desenvo l- ,1 ; �a� "m�tellal .eletllco quando a

110, VInIS fOI identificado na Austria Haia Calii!projeto _de lei que autoriza a vimento", ao acentuar que "sem " In i ci ativa pr-ivada .não se mos. ; , , ;§Un i
â

o a constituir a Emprêsa de dúvida, mais que qualquer outra trar cap��de fazê-rôo con; a aju, [Iornia, que se verificou ali casos de pessôàsj]Centrais Eléttieas So�!edade Anô atividada.base, é na expansão do ,� da autorizada em leI' : •

d h de navi ,:e
n i m a (Eletrobrás). Coube ao se., suprimento de energia elétrica por modêlo a lei instituidora do Brasil.' ::

'
.

;lgl'IP'a as qu� � eg�r�m e �aVI?�, mas somen�!nad o r Vivaldo Lima, representan- que repousa II superação do sub- monopólio estatal do petróleo, De fa to- pelo artigo 2" doipro-l De,ntro dessa concepção 'am-

!te agora; fOI identificado cientificamente.
, ª_Ete do PTB do Amazonas,.que pre desenvolvimento nacional." nada contém que; n�esmo inC!i!'e_1 jeto. a "Eletl'.obrás" tem p0i" ,fi-, pia e que se encontra o objetivo I':

. da "Eletrob rás ", con stí tuindo Ilfl·!�������!!!�!!���!!!�������!�!!!��mm��mmmummmmmm;i:ii;;",:;,'Ui:"i,� � ;JIIUim:umUIl::::::::��t�,,:,'!�!!.',I�_I��;.;sidi u os trabalhos, emitir pare- � seu parecer diz o senador tamerite, constituia ameaça à i n i- , n a l idad e reahz,ar estudos, 'f\'o-

I
. um "holding" de ern pr-êsas que a

( A "I U
- -,cer sô b re a relevante matéria, Vivaldo Lima: "em verdade, po- c.iativa privada nacional ou es- jetos, c-"nstl'u'ção de usinas1Pl'o- A O S O L Oparecer que foi acompanhado por rém, o projeto proposto pelo ti trangel ra interessada na eXIl}tn- dutoras de linhas de trnnsrn is- ��d:: u����.��:o�:o �. C;�:�:��:i:, ' ,

todos os se na.do res presentes à Executivo, conquanto tenha tido são da indústria elétrica no são, e de distribuição de_ Ilne.',rg'ia n Companhia de Eletr-icldads, de MOSCOU, 1" (U P) U B d ti C " d Nreunião, s rs , Juraci Magalhães, '
.

o m roa cas .mg ompany, e 0_

Lu te rback, AJ'i Viana, Carlos ,_"......,.....�-, _("__"�O_()_()_(J_o_O�()_()"",o'_';e ..o...." Manaus e outras em fase de- or- avião comercial bí..motor po lo- va Iorque; ajudarnm a retirar as
ANO XLIV O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA - N." 1,3, O g 9 ganização, as quais serão subsi ,

'

nês caiu ao solo aqui, esta noi- vítimas do avião slntst.rudo.Lindember, Oton Mader, Fausto

ICabral, Lameira Bi tencou rt e
diárias assaciando-se a ela, além te, em meio a violenta tempes-

Jul10 Leite. disto, as emprêsas estaduais e tade, Três jórnalistas norte-ame
mesmo ernprêsas privadas que ricanos, de lanternas em punho, I01'ig'�llál'il'l ,'�(lfJ' me nsaécni n.?

'("1'!J1l'"
" desejarem ajuda . financeira fe- ajudaram a retirar os sobrevi,

" 'r.r" de',,1:/di:. ab ri l �Ie H)5.!, do deral diversas de crédito ban- ventes dos destroços. Informa-se�'ilder ,E;tecut;' -o, quando exercia
NOVA IORQUE 15 (U P)',I

'dA t.
d R rb l i

cário ou superior às posslbl lí., que o aparelho, que se destinava ,

'.lH' s.i efl�a a ep'u ica o ex-
dades de financíamento.

'

a esta capital, trazia a bordo De acôrdo com uin inquérrtc reatinto sr. tetúlio Vargas, aquêle - OI

O projeto não prevê, portanto, quatro tripulantes e oito passa- lizado pela 'revista "Vision", o
p roj e to faz parte de um conJ'un! d f' E do dominio financei ro da Eletro- geiros. Sabe·se que um passagei" consumQ� e ca 'e nos sta os;J",., to de- di.plomas visando resolver

brás sôbre as sociedades esta- ro _ n,la mulher norte_america Unidos em 1965 deverá�-er de 28'o !J]'oblema da energ'ia do país e ..

I
'lh- d

.

'f'duais de capital misto 0'11 sobre na não inde;:;tificada _ e a ae-
nu oes e sacos o que tgn� .�-�ompreender a criação do fundo

companhià. pertencentes a gru- romoça, de' nacionalidade polonê- milhõeS! de sacas. o que {ligmfI-federal de eletrificação, o pi::lno DIREii'0R: _ RUBE�S DE ARRUDA RAMOS _ GERENTE: _ DOMINGOS F. DE AQUINÓ pos privados' nacionais ou estran sa, escaparam com VIda. Um por
cará mais 500 milhões de dóla-

na<;ional de eletrificação e H
_ ----- geiros: Prevê sim, o comando por ta voz da emprêsa dê navegação re� de poder _aquis�tivo p�ra os

Eletrobrás. Na referida mensa- EDI.ÇÃO DE.HOJE< 20 Páginas _' CR$ 2,00 _ FLORIANóPOLIS, 16 DE JUNHO DE_ 1 9,5 ,7 ela dos empreendimentos elétri_ aérea, à qual pertencia o bi-mo pa!s.es produtores 'desse grao aro

'gem justificou o presidente Ce- ----, -----------,

cos federais, dando organicidade , tor acidentado;declarou aqui que matIco,
túlio Vargas a criação de uma

O PDe'
; -

t 1 P
..

I- t'
a- tais empreendimentos que se entre os passageiros enco,ntra_ I Como se sáb'é, .os países produempl'êsa, de eco'nomia mista, des-

.

I I' I e a cap I a aU IS. a vão multiplicando de forma des- vanJ'-se n91'te-americanos, india-; tores de café adquirem atual-tinacla a ser o "instrumento' de .

_

coordenada. nos e polonêses. Harold Miks' e mente cêrca de 87 por cento de'
vção prática de que carece o po_ DessH forma, encaramos o pro: Roy Essoyan, correspondentes da tôdas as exportações dos Estã-
�:�m����iC� !:�Ie��:,:�el���'� :�: � São PaUlO, 15 (U. P.) - Anuncia-se que a bancada do ,I !1:t�d::S l;íin=Ú�::!�d;u;�:10n:;�� '���I�a�� ie:��s�, e�� ��:��:na� �i�sa.unidos para a Ainérica La_

tidáde adequada quanto�à

estru-I partido democr�ta cristão vai apresentar, na Assembléia Legis- ,I ver, é do maior Interesse para a ----

tura e ao funcionamento para lativa, uma emenda constitucional, mandando mudar a .capital � marcha dos negócios .públicos em VA'CINA CONTRA: A GRIPE'flplicar os recursos orçam;:,ntá_ � 'setor de -má"in�a importância
ri!>s que se destinem à constru- bàndeirante para o inferior do eStado. O novo local será -esco- � para o desenv-olvimento econômi_

çi\: d�I!::il��:c��é,tri�:S'�roblema I lhido oportunamente, não sendo indicado desde logo na emenda. � �ia�:c��::��na1ç::r�:i:ire�il�r�;:�, HLQN�hREF'S/15, (U�)f -, Fontes do insti
jJ!IJ'U a expansão da economia I "�\'.§.\li,.��",,�'\>..�,������.��::'�� ��*l'��'$����������"'������������� federais existentes no eampo da tuto ung t ramann, ln ormaram que con-

W fR"�e'(v)�e()�'a()c�'o��e'!s)<illI!IõI'Q:D-e(l�O'-Uol1l'-()�«('�s�O-t'u()'-d'aO�(n�;;_t-"e��;lIo-u-f(n':-�··�!-:::F;lt:;l �;;§���:if��:��0_ �i�Ei!����::��==�
tv

,
• '1. tl'lCas que vem .sendo ch!lmado [l resultados; da qual se' esperá" a'gori 'aplic�r,

. � emprencle_r, dando a tais empl'e_ -
-

,� , - , .

! c endimentos bases industriais, num grande numero d,e voluntarios enfermos
j Bonn, 15 (UP) _.- Um estudante Hu ngaro disse aqui que o governo comunista _dl:l t ���:�.o Pl'6pl'io das empresas por

para comprovar sua eficiência. ,

Q Hungl"ia' mandou executar 1.150 á 1.800 C?mha:entes da liberdade desde que ��i sufoca� ,? O M h d O I' ,.� do G levante no ,ano passado. O estudante nao qUIS revelar o seu nome porque amda,tem::; ez ii' -oes
-

e o 'ares "para' ludar� parentes na Hu:i'gria: Segundo revelo';! aos j o�·.nalistas., outros trinta e cinc� mil hungaros I �. ,.",' _

'

� foram deportados.J!eIo regime c.omumsta chefIado por J��?S K?��r. Dommgo pa�s�do,,� a' 'Cooslrul·rl' 'Bras�lll·a rá�li::�od;:I�li:é��:: ad�:����: sde�.
� l.zãO reflli!Íados hungaros, realIzaram uma m�rcha de sd,enclo pelas ruas da CIdade

c
equipamento necessário para es-

- =

h"
" '; sa: obras e no financiamento daA álemà Colonia, acompanhados por amigos a I,ernães panl -c amar. atenção para a sor�e �o usma '

ij Concluidas as negociações com o EXIMBAK I "T�das as forn(alidade� já fo-
i povo Hungaro.

'

,'i i RIO, 15 (V.A.) _ Concluiram- de Estado do governo americano. ranl cumpridas. ,Fa;ta agora a

O)�()�()4IIIII>-O'_l!,iiV,()""'O�()---()'-'()---O"-'()---()'-'O'-'()""()" ,.,O<C!ZI_<>�()�C)""'(l'-'()'_'O"
se com exito as negociações para Faland-o à nossa reportagem, o ass'inatura do 'acSrdQ. 'Os contrá

TDepOi'a:Oobail!e C a � e 'O a' o' e' M o r t e rr��tiSled prova �e I �J:r:ij;'��f":��0�gJ1}H,:1� i��;������if�iiff::"i;�: I ::;'::,;:t;;;;�::� :;;::;:;::;:;.
r ,,' �ISI ii o marciano (NOVACAP). "Utilizaremos êsses t'ecursos: após o desembarque das estru_
'. I O decreto do presidente da !te- para a c.onstruçâo da Usina Hi- '

tnras no pôrto de Santos".

'� ,

,

. in;��i��oLEZ�rs��!a��;!�')qu-:- j� !'�:b�:�: f;�:raOu::��l�éS�i���,Ot�!� ���:::t;as ::tr:;:��nS\I!:��a: I IriIsnf�::;�r�s'.qu!OI� f�;�z� �l�
d I Petidos golpes na ,cabeça de Mo- "conferenciou" com um enviado I bém já fol baixado, A garantia

I
destinadas aos 16 edificios em

I
p�!!"amento db 'empréstimo seráSanto' Amaro foi ha, poucos ço aban onavam o ar.

d I �

Depois de se passar algum zart, mata,ndo_o instantaneamen- o p aneta Marte voltou a pre�· será da�a pelo Tesouro braililei- que se localizarão os Ministérios I de 9uinze anos com juros de 5... dias, teatro de um crime de mor·
t

.

f
- .,

I "0
• I '

telllpo e acalmar_se a vizinhança te. Após o ato ficou no quarto ar ln ormaçoes ao Jorna 1'0; O financiamento foi aprova- e as ,demais repartições impor: e meio por cento.te que abalou os moradores da
P "d F til t Ih I l I'atraI' da pelo insólito aconteci- até o comparecimento da policia ovo, e 01' a eza, c e � an'_ o do també,11 pelo ,Departamento tantes do governo, em Brasília.'localidade não só 'pelo ines_pera- .

do acôntecimel!to CI.mO pelo seu mento, d�cidiu-se o dono da casa à qual se entregou sem oferecer novo encontro com um mm:CIano 8•••C{�••••••••••••• ,••••••.j
voltar a seu lar, quando com sur- a menor resistência. no terraço do seu apartai1wuto, " I

,á::3.-' •triste desenlace. t
. ti"

I
W'" •.

[)I'eO',a, verl'ÍÍcou que Mozart esta- O fato C.ausou dolorosa impres· momen os apos re ornar c e uma • '

•Mózal't Avíla é um moço resl- "

-,

-f'
va del'tado ell1 sua !Jrópl'i" cama são em Santo Amaro: sessao clnematogra Ica, ontem. ." _ •dente ali e conhecido pelassuas., -

•
atitud'es meio turbulentas.

'

e 'dormindo um plácido sono, co- Ha quem afirme ali, que Mo- Dessa vez o enco]ltro foi pre- •
'

•
mo si nada houvesse acontecido. zart, ultimamente vivia sob um senciado pela esposa do mistel'io_ : As causas do' elstranho apêlo que � deputado Paul� Bornha�tsen !

I I t estado de intenso nervosismo. ',I' pEOrso,nagem, t�i'l.:J(} a' jOV€IJ1. f d I d ""Tomado de có era e comp e a-

(presume-se, , ,) �nvia{lo uma..
ez aos parti os coâga os e situacionistas, no sentidô d'e: desamarrarem o ,imenté desorientado, 'apanhou, O crjminoso, preso, encontra-

d d l'd' fi
se recolhl'do a' cadel'a de Palhoça. carta àquele matutino dizendo • � governa or os compromissos com e es assumi os, ja ,são conhecidosl nos .'lIlna enxada e eom ela vibrou re·

"

_-------- �_____________ que séu marido não é louco. Adi-: meios políticos e, por isso, nã� podiam escapar aos comentários; da; im- •

INTOXlrA(,A--:O EM MASSA anta a missiva que o marda'10. prensa' A manobra visiva a duplos fins: em p�irlleiro lv]ar, fazer o P.T.B., I\. déi-xou Uma pTova de sua visita,: barrigd-verde almoçar um prato da lentilhas c'Om os srs. 'Jorge e Carlos !t '

que se'rá oportl,lnam'2�Jte apl'es.�,n • '

...CIDADE DO ME'XI'CO, 1� (U. ocorreu até agora. Entretanto, • L d ., t' d' bab d d' go-o .jantart·a ' a-�oesa-o trabalht's- •u

tada ao publicQ, logo C{'lC réceba acer a, oS' qu,a�s, a ar e, a, os e "" J 11.... '

P) _ APl'Oxl'll1ada'mente, cern...nps o estado de saúde de 111Uitos •
S N N'

, •.- maiore's e detalhadas in,;tmcões

.:'.
' ta; em segundo, degolar o ecretário azareno eves, cuja presença na _.soas, entre as quais figuram mé inspira cuidado;V já que várias ...'

-

dos dirigentes ue Mal"e,
.

Educaça-,O e' Cultura vem' tirando o sono da V.D.N. ". obrigando osl seus :dl'COS, enfel'll1el'ras e enfêrmos das vítimas são doentes recente .

.,O ·marciano teria r(!v�lado
d l ldo Hospital, Juarez, desta capi- mente submetidos a interven_ dois deputados lageanos a sonharem pesa e os e e�torais.

'

•.. tambem, ao casal ce:ll.'(':ng0 que ." •tal, fOr'al!1 acoll1etidas ontem ,de ções .cirúrgicas. A polícia está N al'dade pOUCO ant�" ou pOUCO depot'l do' d"sc'urSA: dI.-. .jovema 'civ,ilização em seu planeta é • a r� t "

'

.. ., s - ., vi lU' J .•
violenta intoxicação em conse- investigando o ocorrido para sa- • '

B h
' -

J L d' f •
I
.' mais adiantada do que a ela tet'.. deputado, o sr. Irineu orn ausen ',__ e nuo o sr. orge acer a' - o ere" •quência da ingestão d!l alinien- bel' se o: enV"enenamento co etIvo

. . - ra, com' a qual, aliás, 1I1U11tem.. ct'a duas pastas ao P.T.B ..

· n d'o Trabalho::> a -la Just,;ça, esta redu"':da' aos ••tos deterl'ol'ados (botulismo). tem origem crUl1lnOSa ou nao. . w ,tL
_

"' ..

contacto há mais de IlW1..J século. •Felizmente, nenhum caso fatal
...

:. negócios da Imprensa Oficial e da Peniternciaria e aquela sem fltnção, face :
n à competência fedéral das atribuições que a justificariam. E ta:nto é assim !P���ij�� rJlflij ,rD�f(ITI�. .�. '���lluRf� Foi devolvido . t i:����u:�u;;;.�S:;���::� i���:. ;u:�;:'.���e;:;�7!e� !,ê U J ilJ fiU ir e! �,i] II LIVRAMENTO, 15 (v Al _ 1: -Ministério do"Trabalho. Cessada a outorga, ou delegação, (L pasta foi ex· •

RIO, 15 (V A) _ Os governa- mUnicipais e vereadores, ,quan- condenação definitiva, terão, ao Em cumprÍl�lento a um alv;trá:: tinta, por falta dei objeto. ,
.

:
dores dos' territórios, pl'efeitos do sujeitos a prí.�ão e antes da ràvante direito a prisão especial, expedido pelo JUIZ de direito I.

O PT B d- d' f t
-

ordeu' a isca' repeliu-a cons·· •
tal comQ os governadores ou in- da 2.a Vara desta Comal'ca, dr" : . . ., e PQsse, a o er a, nao m -' .':'=----;-;-E----- I d rr terventores de Estado e o prefei_ UgQlino .Uflaker, a VARIG fez. derundo que u� acôrdo de cúpola nãO' teria receptividade no: seu eleito- •

_ starei sempre ao vosso a o to do Distrito Federal, seus res- en,trega hoje, aó dr. �ário Cu-!: rado, ideológicame'nte,avesso a misturas com lanterneÍ1·os. Ao bom. senso -:
, . S pectivos ,secretários e chefes de nha, pl'ocurador da VlUva Isa-. da direção petebista não passou despercebido que! embora ainda novo, o •

AMMAN, 15 CU. P.) - O rei' Saud; da Arabla au-
polícia. O assunto -era regulado bel Baset Correa, das' cinco bar_;: d l f

' •

dita, fl"'cl"I'Oll, ,hoJ'e, ao rei Hussein, antes de voltar ao pelo inciso 2. do artigo 295 do ras de 'ouro encontradas no
'

• govê7'no 'lhe oferecia não duas pastas operantes, mas u,as a ças unera- - :
seu P3�S, -dqlOis de ter 2C1Ui permanecido 6 dias, o se-

,

CódigQ de Processo Penal, que avião sinistrado em Bagé, a 7 = rias, angulosa:� e pesaQ,_as. ,,' :
.

h 'd d f passa :;l ter a seguinte redaçã.o de de maio último. As barras em • A "ta'tt'ca" do governador Irineu Bornhause,rt; isto é, do- governador •gUinte: "Declarpi toda a mm a capaCl a, e, e es orços • ;".,. Qcôrdo com a lei hQje sanCIona· referêncila,' que pesam cinco qui:. d d b l t'
'.

t' d
,.

d argura al :
1\ d

. .

a atitú Jorge Lacer a eu em arre à e eve a Vtr u e W%'tC� e am
,

r-..ara esr.é.r ao pé da. Jo1' ,ama e sempre apoIar su -

i da pelo pre�idente Juscelino los e são avaliadas em Cr$ .. ,'. I.
b le". No aeroporto para ,111u'es,entar despedidas a Saud, Kubitschek: ' I 700:000.00, pertenciam ao sr.': guns deputados da' coligação, ameaçados na sua posição de fjéis·de- a an°

:ehava-se o rei H�lssein, com ,o primeiro ministro, todo
I

'Os governadores ou

interven-, Jacintho Silvestre Corrêa, fale-. ça, de vez que, se o P.T.B. cáisse �o conto, o prestigio numérico: e dlesem' •

gabincte e o chefe do Exercito, major ,gal. Vabes Ma- tores de., Estados e territodos, cido naquele acidente.
'

!: ,patador deles se diluiria, como carbureto em ágtta.
'. _ .,' :

ali, . f"t'� d I u "Que prefeito do Distrito Federal e I Constavam, ainda na ação re- : _ Por s,ôbre isso, QS lacerdistas revigoraram suas convtcçoes e JUIZOS a :Surd, ao abraçar o "r€J a I rlao, ec aro .: , seus reslleetivQs secretários, pre clamatória da viuva Isabel Cor- " d d •
'e ,G F0\10 sejam testemunhas de que estareI sempr�, [e'itos municipais, vereadores e·' I'êa, clnco 'pulseiras de ouro" q'ue O, 1"e-spe,ito do sr'. Bernhausen, eonsideramdo·o político.primá:r:io, esa.stra o" ......._-..........

s{) lado nas horas felizes e nas n,ma\rgas e difíceis 'thefcs de po,lici,.. ."· nijo, fOl'>lll1, CIl tl'Ctilll to, ontem!;l'[\. ;: e 1·e.cidivo e,íTJ, pulos erra.cJos � ." 4; ,

•
"

0_ unindo () saiha".' I das, ;
I••& ;.;��(!t��•••fileó"�, e.-�•••••• (jJG�,���!,.e .$.e�&�i$����e

,/
,

( Co IO'niiltao \ [m . 10invile

Aumentará

, Faz já algum tempo que vinh'a
11Iovendo uma perseguição a de_

termil;ada família ali residente
110 sentido talvez de praticar
atos que fo,ram sempre repeli
dos, Na última terça-feira, Mo-

'

zal't saiu de um baile às quatl'o
horas da manhã e ao passar pela
casa da família que vinha sendo
alvo de seu contiriuado cêrco, pen
SOl! em entrar. Pensou e fe_lo de

llJ,alleira a causar pi;inico.
Entrou del'l'uband() moveis,

Pondo todas as pessoas na rua,

'nclusive o seu chefe, que apa
Vorados pelo inesperado aconte

cimento e diante da fúria do mo- I

'.

','
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, Florianõpolis,- Domingo, 16. de Junho de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S: CATARINA'2

Nossa Capital
I Osvaldo Melo
CONVÊNIOs ESTADO E 'MUNICI'PIO

O Convênio entre' o Govêrno do Estado e -o do

Municípi� de qt�e faz algum tempo -tlemos nesta

.cQlúna notícias pormenorizadas, entrou em plena
fase de execução, No antigo Campo do Manejo,'
hoje Praça. Ozório,. cedido pela Prejeiiuro. em tôda '

a sua extensa área estão sendo iniciados os tra

balhos para a construção do Instituto de, Educação,
Em 'vVrtude do referido Con,vênio, iniciou o Govêr

no do Esuuio por intermédio, da Diretoria de

Obras Pública;, o alargamemto da gra�de' parte do

Jardim Oliveira. Beló, na parte alta em frente á

Catedral. Ali,. segundo a planta que está sendo exe '

cutada, será ina.ugurado um espaçóso ponto para

automóveis, providêru:ia muito acertada e: que .�am
bém há tempo fazíamos lembrar por esta coluna.

Estamos info�mados, que logo após o término dês

se serviço, será atacado o cal,çamento do !recho' da
Avenida Mauro Ramos e logo em segmda, a re

construção do Mira-Mar e respetivos �u'ros ao

seu redor" repondo-se a ilumint;ção do cQ.'l:�.
A notícia em registro especial, aqut, certa

mente que há de ter os aplausos de todos os Flo-
-,. rianopolitanos. Nas obras pelos têrmos do contra

to,' cabem as despêsas div_ididas de 2i� para ca�a
parte, isto é entre o Govêrho do Estado e o Gover-

no do Município. '_.

Que tais e louváveis providências tao anstOC-

samente aguardadas pelos municípes' se tornem

em' realidade no mais curto espaço de- tempo são
" 't' b Srs"

nossos desejos com o nosso m�t o em,

que fazemos· com a antecipação -em' nome da Ci-

dade."
'

CoLecionado de revistas

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

(lHE SÃO JOSE'
ás 10hs

'ShoXt3, Comédia

DOIS AMIGALHõES
com O GO�pO e o MAGRO

ás 1,30hs
Maureen O'HARA

Paul CHRISTIAN

cent PRICE em:

BAGDAD

Technicolor

Censura até 5 anos.
- .

ás 3,45 - 7 - 9hs

FRED MAC MURRAY ...:...

CHARLTON HF�STON -

:ANIVERSARIOS - sr. Antonio Carlos 'AI-
'

estrangeiras por 'Walter

Larige

N.,19

irmãos.

ves

- sta. Aurora Aquino'SR: ro xo DE ASSIS

Folgamos "em registrar ___: sr. Darci Souza '

I

na d'àta_- de h_oje, 'o aníver-: sta. Doris Maria'

sário 'nafàlício do nosso Momm de Azevedo I''Vin- prezado amigo e conter- - srta. Marilene -Ge-

râneo, ú·; João de Assis, vaerd' . II'Iuncionãrio 'ap-osep,tado, do -r-e- sra. Otga Setúbal Bar- "

C, T. N., e pessoa grânde- cellos I
�ente relacionada em n08- - srta. _

Corina

comi-IIsos meros sociais: e, cultu- cholli "i-

rais. - sr ... dr, Manoel Lobão I
No dia de hoje, tão grato de�Queiroz

DONA REED - BARBARA à sua éxma. família .e aos, ",-'-�sr. dr. Aristeu Schi-'
HAI.E - em

seus amigos será por certo Iler
AV_ENTURA SA,NGRENTA "alvo das mais expresivas - sr. João' Baião

vistaVision provas fie apreço e regozijo, - sr. A . .Fernandino Cal-
Censura r-c- até 1,0 anos às quais os de O ESTADO deira de Oliveira

se associam com votos de NOIVADOS

Dia 23- ás 9 horas : missa solene cantada, cóm ser

mão Q..o Evange!ho, por sua Re
verendl8_sima Don' Joaquim Do
mingues de Oliveira. '

N as noites de 23, 24, 25 e 26, realizar-se-ão as cha
'!la,das festas SERTANEJAS com linda orn'amentação."......_......_.... ,-

��ós qúe' c6mpúecef'em a este� atos dê fé, ficamos
muitr grat?s.

"
,

Manoel .T, Prazeres

Aconteceu... Sim....
zão à Mário e condenou a

sogra � 2 mêses' de prisão.
-000-

O irlandês Pat Healy
estabeleceu um record mun

dial de tocador de gaita de
bôca. Tocou sem parar du
rante 177 horas, (sete dias

Por gostar de- um gato, e 9 horas). Alimentavà-se no seu melhor trabalho
um maquinista �de Hors' com pílulas que engulia, RÃMON GAY - LUIS AL
ham "furou" uma greve mesmo tocando. Quando ti- DA'S _ CARMEN MONTE
de operários de_,úma estr�- nha sêde, tornava água por
da de ferro, é'onforme noti meio êle'um tubosinhó, sem
cia o jornal londrino Daily interiomper;;.a tocata. Era
Telegraph. Apresentou-se barbeado com um �parelp<?
à direção da greve, pedin- elétrico, naturalmente sem

do licença para ir a esta- tirar a gaita da boca. Até

ção a fim de dar-ç_omida ao, as suas exigências físíológt
,

bichinho.', ,Esta lhe J�i ne' - cas eram feitas debaixo de

gada. Para nãó deixar mó música!
rer de TOrne o seu gato ,de -000-

estimação, desistiu,?a· gi-e- Uma delegacia de polícia
ve', assim poude pérmane- de Flórida, naturaJmente

d d Neville
'

,B,RA,ND '

ceI' na estação onde diària incomo a a com o exces-

mente a sua mulher lhe le- sivo trabalho que lhe, Cé\U- STE�LING.
"'d' a�

,',

'''''a'to savam os de,.sastres de trá- ',2) CORROMPIDO"'.vava conn' a-, ,p, ra ,_o 5 '.
• .�

,

", ..;..:_ÓO� < .

,. 'fego, mandou colocar pla- PELO CRIME __ Com:Ul�a �pe_quenâ 'ilhà" j_:a-nn,':"' cas' de' -advertência: com' os
. �'�

-

d "O h Sean MAC LERY, '

DR. MANOEL SILVA
n'eAsa cham,ada pj__og'ashina seguintés' ,izer:es: 0-, '

,

Ih 3) - DEMôNIOS EM Aniversaria-se, na data de ama-
;, está sendo' inspecionada' mem que bei�a l!,ma lIJ-U' er nhã, nosso distinto coestaduano,

por u�a' comif;isão ,:e'�Jf; bonita e, guia um_�ut? ao LUTA - iP e 4° Eps. dr. Manoel Silva, alto funcioná_

ciál. -E', qÚàsi" cómple:,ta:·- mesmo .tempo, :
_

nao da .ao 'Censura até 10 anos." rio do Banco do Brasil nesta Ca-

mente desCQ:rl.h:ecil:la pelos, beijo fi aien�ãô � considera
, a's 7,30hs

pita!.
Desfrutando de ' sólidas e ge-

próprios japofIêseS. Os ha- ção gue n'lere,�e." 1) _ BAGDAD _ Tech- rais amizades em nossos circulos
bitantes" em númE)ro de -00Q-;-

"

" sociais e bancários, o ilustre na-

390, possuem todos 'paren- ';, Mrs. Lebuschage em }3e- color - com taliciartte ver_se-á amanhã alvo

teAsco entr'€: SI'. ,Em' conse- p.-Oni '(!fi'an,',svaq_l) perdeu MAUREEN O HARA PAUL de justãs homenagens, às quais
nos associamos pl'azerosamel1te. zemos votos de uma eterna),quência vivem em um ní- há um anô� àj,su,a alia�ça, CHRISTIAN _ sra. Zulmira Souza felicidade.

vel ,biológico e espiritual quando plantava batatas
2) O ESPADACHIM .' _ '/espantosamente baixo. Fa-I no campo. Procurou-a du-
Technkolor-.,- com 'Se'm-Ina _;_ p.óxlmll ... voo"a de, I�tesIam um idioma de seculos rante mêses' inutilmente, I ti U U �

passados,-,que ninguém en� Os seus,·' sucessores acha- ALAN LADD PATRICIA

d J dI
-

Ali t·
' '

t�n_de." Ii:�o;,há médicos na ram 'o -anel. depois dentro ,MEDIN,A
' O a i m., . aD 'CO

'

-

ilha. A mol'tàndade infan- de uma batata. <",,'
,

J_

til,:é enorme. "Quasi ne- -0_00--:- I Por tôda a semana próxima será 'lançada a venda de Inhum' -habitante' da Úha O senhor Permho, açou- i apl'o}:i!n�!'Iamente 100 lotes de terrenos do Jardim

Atlan-"I-Aogashina passa da idade gueiro 'em Madrid, 'achava-' tico, sito na reta de Ban·eil'os.
de 40 anos! se na cadeia, esperando , '

Dado o conhecimento que todos tem do enorme fu- ,

� -000- triste, pela s:!la condenação, ás 2 - 4 - 7 - 9hs turo desse bairro, c0!1siderando não s_ó a sua proximidade!
MáFio

�

Confirii casou-se pOl' ter vendido carne infe MAUREEN O HARA - úa Capital, de cujo centro urbano faz parte, como ,o mo- ,
com à liela e jovem J.VJ,arion rior por carne de pÍ-imeira PAUL CHRISTIAN _ VIN _

derno traça,do das suas ruas, planura topografica e praia I

'Qfferti-ne, indo morar em qualidade, o que também, CENT PRICE _ em
-:"belíssima é de se esperar J-ll11a sofrega procura dêsses l

,casa/da' 'Sogra 'depois do na Espanha é coisa proibi- I ,IoteR. , I
casamento. Com surprêsa da. Como salvar-se? A yo

B A G D A D 1/ O escritório de vendas estará instalado no prédio da
viu a sogra armar' a sua 'va, o pedaço de'car'ue,' lá Technicolor -

I
Tua Tenente Silveira esquina da Rua Trajano, pertencen-

I

cama no quarto do jovem estava l!0 gabinete policiaL _

' te' a firma proprietária do Jardim Atlantico e que é

::;.:i:g:�ode'l�:"i:b:olfi: �ã:! r�r�!� �::o,:1:1;:,: !m?: 110,1"',,_1_' :' I !��a�m,:i�.�a��ropri."ria _dO�grand�_ E'ta�l:im_�� 'I.lha sõzinh�l. _ Durante 4 falta de "provas". ,Um ga-__.2 ' '

mêse's permaneceu aí. Afi- to havia roubado e'comido '

ás 2hs _
Vendpdores de, Terr'enos Inal Mário brigou com a so- ,o pedaço d� carne" num'

gra e foi dar queixa á po1í- momento em que o juiz se 1) -·DEMÔNIOS EM UU P R E C I S A - S E - Informações na A MODELAR

ci�. ,O juiz decidil.l dar ra- tinha ause�tado da ,sala. �A - 3.0 e '4.0 Eps.', '�--u-:--rso:_' Para --N--'0-1-,vas ,iIHMANDADE DE N. S. do Rosádo e São :Benedito �� - O ESPADACH.M '-' .

De ordem do irmão Pl�ovedor 'convido' os irmãos e NEGRO com
' A0ha�se abe�·ta, na p0rtari� ,da Maternidade Carme-!

. , 'I
, ;.lemaÍ's fIéis para assistirem as festividades de São Be- ALAN LADD - PATRICJA Ia D,utra, a 'matrícula ao cur�o para noivas, que obede- deu, no Senado, o projeto de lei 'e as ,providências
nedii0. ' MEDINA cerá, à>: seguintes. �a.r�,c�erísÚcas; -. , . I que obje'tivam instalar em Joinville um Museu de

t;om o seguinte Programa: 1) O, curso tera llllCIO a 1.0 de Julho prOXlmo, com a 'Imigração te' Colonização. '-

3) - ATAQUE NOS M-A-

I'NeVt,nas: que terão início dia 14 e ,'prolongar-se-ão dm'ação de um mês; \
'

--000--
[,:té dia 22, ás 19,30 horas.:, RES CHIN,ESES - com 2) 1.'s aula� ser'ão diárias, exceto aos sábados e do- O Dr. Rafael Cruz Lima, pr'esidente da Cümpa-� I

IJ.1ia 23 ás 7 horas: missa com com'mhão geral dos NEVILLE BRAND - J�N ,rdngos, das 10 às 11 horas; ,nhiil Nacional/de Seguro Agrícola, foi alvo de ma-

SETERLING 3) O programa a ser desenvolvido será o dá Facul-, nifestações e aplausos no Congresso das entidades

�
dade de Higiene e Saúde Pública de S. Paulo' I ruralistas d� Juiz de Fora, onde'todos foram unâ'

-

4) Po-derâo -insc'rever-sé no l'eferido c�rso as n�i-: nimes :em reconhecer à importância e a efi2:ência
vas e també.11;I peswas do sexQ. feminino, com 18 � d,o seguro agrícola, e a segurança 'com que a� o

MAUREEN O' HARA - I C L'afJo� ou :n�IS. __ _ '

.

-

I sr.' ruz lma.
PAUL CHRISTIAN - VIN- 5) As ltIscnçoes poderao ser feItas ;)essoa-lmente, na "

--000-
CENT PRICE - em portaria da Maternidade ou pelo Telefone 2990, ' O Dr. Acácio Garibaldi Séln Thiago, presidente

·B-- A G, D AD. onde poderão também ser prestadas maiores in-, �, do Diretório Estadual do. ,PTB, e outros destacc.-1:JS

_ Technieo-Ior Johh'i1<;ões,'·"",', . 1-, e',ar:,d,qro!,o§ tr�balistas farão brevemente, lem data
Dr. Biasei �araco I 'a ser previamen:e divu19ada, ,iJi�la longa' e,xc1JT�sãoDIretor I pelo Oeste catarmense, em mlssao do :earüdo.

ás 2 - 4 - 7 :_ 9bs '

.LIBERTAD LAMAR'QUE
- ,

no seu melhor trabalho

RAMON GAY - LUIS AL

DA'S - CARMEN MONTE

JO em

A ,I N F' A M E

ás 2,:S0 7,30ns
. LIBERTAD LAMARQUE

Paulo .e Mari, formam

Ium par simpátic? e singu-
lar: pois muito jovens, ra-

fdiantes de felicidades, con-

tin uam ,os :;>eus estudos,

ela,' ••••••••••••••••••••••o.a�••••:j��:N'O:::<" J�;)�®1'!i
no curso científico do Co-

lé�io S. Coração de Jesus,
desta Capital e ele na Fa-'

culdade de I1armácia- é
Odontologia de S. C.

felicidades. No dia 29 de maio úl-

A

, JO � em

INFAME

, DR. 'PRISCO PARAlflO
timo, ajustou seu noivado,

-
J

'

a senhorinha Mari Lea

.

Censura:- até 10 anos

1. ás 2hs.
, 1) _: ATAQUE NÓS lVÍA-

-� .

RES CHINESES � Com:

Ocorre, na data de ama- Müller, com o' jovem Pau
nhã, o aniversario natalí- lo Di Bernardi Pires. A se

cio do dr. Prisco Paraíso, nhor inha Mari Lea é filha
abalizado médico nesta' Ca- do casal, sra, Celsa e sr.

pital, onde. goza do mais Farmacêutico Yvo Müller,
alto conceito e de ger�l es- que descende da ilustre fá
tima. rriília - Lauro Müller-
'Cumprimentamo-lo, .com e há muito residem em

nossos votos de felicidades. Ibirama, onde ja exerceu

VIUVA ALICE PETRELLI os cargos de Prefeito,e Ve-
Festeja amanhã suâ da- reador, sendo que nas últi- ,

ta natalícia a exma. sra, mas eleições alcançou gran- 'IAlice Gonzaga Petrelli, viu- de número de votos para
va do saudoso Eng. Leo- deputado, como candidato I

nardo Petrelli. Nossas fe- do P.S.D. Ilicitações: Quanto ao jovem Paulo,
FAZEM ANOS HOJE: I é muito relacionado em
- sr. João Carlos Tolen- nossos meios sociais e es-

i

tino Neves timado pel� sua condu� 11_--'-sr. Antonio Boabaid cavalheiresca, demonstran-
---:' sr. Henrique, Stefan do os,seus bons princípios
-;- 'sr. Ney Castilhos de forrrfção moral e des

cende tambem de distjntaFran�..a
� srta. Gilda Souza

:- sr. Gelson Valente
- sr,. Jdpurá da Costa

Fernandes

FARÃO ANOS AMANHÃ:

família.

Censura-:- até 10 ano,s
ás 8,15hs

Aos distintos jovens, f:a-'

Censura:;:" até, H anos

FV0GQanão
Outro dia, mal eu acabava de ser apresenta

do a dois adversários, lacerdistas ferrenhos, daque
les que ainda usam distintivo da "eterna vigilân
cia", um terceiro, inoportuno, ainda não bem man

so, de pertas regras, da conveniência,' cuidando la'
vrar um tento e desajeitar-me, atirou-me a pergun
ta fora de propósitor-

..:_ "O senhor não acha 0
_
doutor Jorge um

homem) educado, fino, cavalheresco, atencioso?"
Eu' poderia responder apenas com um advér-

.bío afirmativo ou Iímitar-me ao "acho".'Mas o im
pertinente bem merecia que eu lhe evidenciasse a
falta de inteligência em valer-se da ocasião para.
ou estorquir-me urna resposta favorável, ou levar
me a uma grosseria para com duas pessoas estra:
nhas, ,que sabia serem adiniradoras e grandes ami-
gos do governador.

:

,

A resposta, felizmente, veio-me rápida, ape-
sar _de longa..

,

"Na biografia,' de Antônio Carlos
-

Ribeiro de
Andrada/Ii um, épisódio muito. interessante, relati
vo ao seu irmão Martim Francisco. Havia em 'San
tos um preto, cozinheiro notável - Benedito se

- ,

nal{ me engano - que montou um restaurante pa-
ra aproveitar seus f,reguêses, todos dos mais altos
círculos sociais. O restaurante do Benedito foi um
.sucesso: era o ponto obrigatónío dos políticos, dos
literatos, dos vi�itantes ilustres, dos almoços e janta

, res da moda. Mas, flnànceiramente, falhou antes elo
segundo aniversário. que o Benedito, preocupado
com os piteus não ligava -importância ao Caixa. Btls
.cando fugir à falência, -9correldhe conselho do dia
bo: pôr fogo na casa. Ensopou algumas estcpas de
gasolina. .. ie os bombeiros venderam as chamas e

pilharam as .provas da feia ação. Prêso e processado,
Benedito foi levado ao juri. Para defendê-lo, seus

antigos freguêses, que o estimavam e lamentavam, ,>
conseguiram a palavra de Martim Francisco, talen-
to de escol, fribuno vigoroso, advogado notável. A
defesa que-proferiu fez época e logrou á ahsolvicão
do arrependido e envergonhado Benedito.

- �

,

À' certa altura d� sua, oração, Martim Fran
Cisco, exclamava: "Benedito' é o melhor cozinhei-
ro que conheço, que _todos conhecemos, que' Santos,
que, São Paulo, que o Brasil conhem. Para a nos-
sa terra a sua arte atraiu turistas sem conta; trou
xe políticos na maior evidência; chamou artistas uni
versais; convidou celebrüdades; fêz reuniões sober
bas, paradas de elegâncias. " Como' cozinheiro o
Benedito só demonstrou um defeito: não sabe fa
zer fogo!"

E concluí:
� Assim,'o nosso governador! O Jorge é edu

cado, é fino, é cavalheresco, é- atencioso ... mas só
não sabe é gover!lar!

O Senador Carlos Gomes de Oliveira, qiscur
sou no Senado defendendo a prorrogação dos
,atuais tít�los eleitorais até' 'O ano' próximo, devido
às conhecidas dificuldades em substituí-los _ em to
do o País a tempo de preparar � colégio eleitoràl
-para o próximo pleito.

--000--
No Gabinete do Delegado ..syrth Nicolléli,. De:

legado do IAPC,' reunidos os altos admirllstradõi-es
'

da autarqdia, jornalistas, líderes sindicais, ,foi ins
talada a Seção ,de IntercânÍbio

-

e Asf4istência
-

e

Orientação Sindical, para estreitar ,os tra<:os de
união ,entre o' Instituto e à classe dos co�ercla
rios. Expondo as finaiidades, o Delegado Sydh
Nicolléli, em improviso, exaltou a fecunda e clari
vidente administração do Presidente Dr. Agel10r
Pedreira.

--000-
Os Srs. Vicente Favero e Adão LopeS, presi

dente e Secretá!'(io, respectivamente, da Executiva
de Ponte Serrada (Joaçaba), manife�taram à Exe-·
cutiva Estadual -a repulsa do Partido .sôbre o ma

nifesto do' Prefeito de Joaçaba, rontrário àquela
localicYade. Trataremos do assunto' com' maiores
detalhes.

--000-
O Senador Carlos Gomes de Oliveira' defen-
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mais antigo Diário de Santa Catarina

IMIlAeÕES SÃO MUITAS•..
.
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,
..

NA' SESSÂO DA CÂMARA CRIMINAL, DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE,
FORAM JULGADOS O� SEGUINTES FEITOS

1 - Apelação criminal N.o 8.839 de Itajaí, apte, Antonio Victoria Zape
lirii e apda. a' Justiça, por seu Promotor. Relator o sr. des. HERCILIO

MEDEIROS, decidindo. a Câmara, conhecer da apelação e dan-lhe pro

vimento, a fim de, reformando parcialmente a sentença apelada, absolver
o apelante da acuse.ção contra êJe intentada pelo crime previsto no art.
171 do C. Penal, determinando, em consequêncja, se lhe dê baíxa=na
cul,pa' por êsse crime, mantidas as demais pronuncíacões 'daouela sen

tença. Custas na forma da lei-
-») « (---:.

2 - Apelação criminal N.o 8.852 de São Jóaquim, apte. José Jaime Viei
ra Rodrigues e apda, Justiça, por seu Promotor, Relator o sr: des. HER
CILIO MEDEIROS! decidindo a Câmara, .dar, em: parte, provimento ao

recurso, para, retificando a sentença apelada; excluir da condenação a

multa e, na conforrridade ,do disposto nos arts. 331 e 129, ambos com

binados com o art. 51, § I, La parle, todos do Código Penal" aumentar
para 7 meses a pena de detenção, que, no entretanto, não deverá exce

der de 5 meses, porisso que somente o réu apelou da sentença, mantidas
"as demais pronunciações desta. Custas na' forma da l�i.

'-.-») ((-
,

J u r i s- p r u
__
d ê n., c i a

Criação de municipios, Santa Catarina:
SUPREMO TRIBUNAL

I\EPRESENTAÇÃO N.o 275
,

RELATOR: o Senhor Ministro Candido Motta
REPRESENTADO: Presidente da Assembléia Le
gislativa de Santa Catarina.

na qual argui a inconstitu

cionalidade da lei' estadual
\

N. 1.504, de 29-8-1956, por
f
ter havido violação dos ar-

tigos 96 número I e II da

.tou a PO�111hçãó minima",:
Em face do exposto requer,

, "

o Procurador Geral da Re-
.-- �

se aos, cálculos eensitârioa pública seja a, presente Re-

feitos pela repartição com- presentação distrtbuida __;,

petente. O !lustre Procura ...
'

processada e júlgada' pro-

Guimarães. _Quanto ao mí

nimo de' população reporta-

Constituição do Estado, ar
tigos 22, N. X da mesma,

artigo 63 N. IX da lei dp.

dor Geral, �o aprecia,r a re-
.

cedente, na forma da lei".

pres'entação, diz-se que ês E' o relatório.
'. ,

t� Tribunal já t�ve oportu- ,I
.

V O TO'
mdade de enfrentar a ques, A 1-·· .

d d
..

,

"

I
el mquma a e mcons

tão prelimina,r levantada. ·'t··t .

1·
. . .

" .

. 1 ,uclOna CrIOU munlclplO
que é o- de saber-se até que de $anto Amal'O da Imp�ra-

municipal, foi criado o mu"" ponto a autonomia munici� tl'l·Z d'esm'em'b d., . ' ran o-o na

nicipio ,de Santo Amaro da' paI, assegurada na Consti-
'

sua totalidade, do municipio
Imperatriz. Em aditamento tuição; pode ser violada p:-e- de Palhoça em Santa Cata-
inicifil os represenümtes 'im- -la, lei local: Cita, a propó-

orga:nização dos municipios.
pois qu.e, com tais vicias

atentatórios da autonomft

puseram pelos �esmos fun

damentos a _lei estadual N.

·.253, de 29-8-56, que terh

\ ,

Pioneira absoluta no' campo das válvulas
< ,:"hidráulicas para sanitários! HYDRA continua
!J'��;i '., .

�

r "lendo 'o. mais perfeito! a mais durdwel
�, . '\fS7��-

'

"

...�. o melhor! Poro suo garantia!' exija a marca
Z .

Testampada na própria válvula!

A QUAlIDAD��HYD,RA É UMA 'SOI'

Um produto da

,

'ME�TAtURGICA �/MAR" S.·A.
Pepresentonte:
R. SCHNORR: Rua Felipe Schmidt, 42 -- Tel. 3533 - ftori�nópolls
.MATRIZ: Av. Rangel Pestana,)08_6 - São Paul�'

ENCONTRAM-SE 'A VENDA NAS'BOAS CASAS DO-RAMO.

nomia municipal, tem pro- consequência do que dispõe politica, porque,' além, dos cia municipal, em frente ao
,

" ' I ---... .

vocad., amplos. debates sô-
I
vo Palho�ense do an�'de .. meus, da conformidade, com

I
poder do Estado membro da

bre a mesma e criado não 1953, para o efeito de re- o art. 7, letra e, N. VII, a Federação. No caso, está

raro, dificuldades politicas
I presentar autortzação desta autonomia do municipio é

I
em jogo, portanto, a prÓpria

e .administrativas de mon

ta. Consagrada a autonomia
ela é entanto, na prâtica,
continuamente ameaçada,
pela tendência centralizado-

. . _

principio constitucional. I razão existencial do muni-
a Constituicão Federal ,no N

. ... ..

S
"

.

"
.

, o caso, o munrcrpio VIU- cipro. e as vezes é dificil
artieo 28 N. II -quanao dis

'

.
.'

..

-

.

'" " se desdobrado sem ter 'Sido verificar-se onde .estâ o pe-
que a autonomia 'será asse-I' .

,
. .

. ,,' '.. _

' ouvido. Houve o desmembrá cubar' interesse, o que de-
gur ada pela administração 't'

...
'

ti d
.

" •
<,

. I men o, por lIllCla Iva que man ani!" cuidados e severo

propna, no que concerne ao
não sua, seu: sua aprovação exame, no' caso, êle é· evi-

seu peculiar ínterêsse". A; �
, ,"

_

,

.

ou' desaprovação.. dente; porque nada mais pe
esfera 'do Estado é' assim

culiar ao município de que
bem definiJa.'Ela não pode Nem se trata de apreciar-

, .
o seu território. E' verdade,

estravazarvse dos límítes '
se aqui até onde vai o poder ri

'

·f·
.

tde ser o municipio organi-, -
L

• • .". I ...omo se ver I íca nos au os,
que a definem, porque, de mun icipal, mais grave arn- ter] t'

'

zado pelo Estado cria um,a , pos errormen a . Câmara
outro modo, atinge a estru- -da trata-ss de verificar co _

e

invencivel tendência .parn
, I

� tura fundamental da ordem mo se configura a exístên- (Conttnua na !la pag,>
que ela se transforme numa. _----- -- -"""-----, _

mera dependênCia,. do Esta-I'
•

do. .

Repetiu-se, na represen- I
tação em -iprêço, de fato,

aquilo que este Tribunal já
teve ocasião de apreciar,
quando, decidiu a represen

tação N.o 130, da .qual .for
relator Q ,:��irle:fltí:! l\JÍ'inis
troRibeiro da Cosia.

ra, como observa o' saudoso

Ministro Herculano de Frei

tas quando membro da\ As.se�bléia paulista'. O 'fat0

MIlITARm!
,-:�tQ:�.()� -_élitem sim poro

"�,;'

-vos êáq�is d�
.'
•

As corporações. ini!ita�es �.stã�
preferitl'do eH cáquis da ARGOS

ê-, hã uma liõo ,ra2ão pâra'
essa pref,tência I

/

R E L A T O' R I O tituição Federal e quanto à como procuraram demons
O Senho'r; Ministro .Candl- consulta" às populações 10- trar representantes, fere ri

do Motta FJl'ho: O Procura- cais, no caso 'de desmenbra Constituição do Estado,
dor Geral da República su�, )melnto, invoca �córdão do quanto à "aprovação" da

veis à espécie.

mete a presente represen- Supremó na' representação resolução da Câmara dos Vê
,\

.

tação da Câmara Municipal N. 222" partícularments' os readores. (artigo 22 .N.o- X)
e do Prefeito de Palhoça, 110 votos -dos srs. Ministro Ab- e ria forma pela qual aceí-

; .'.,. '-

"Estado de Santa Catarina. ner de Vaseoncelos e Marto

I

rina sem atender, conforme cipal, de um interesse pró-
sito, o;; votos dos eminentes

a repre,sentação as exjgên- prio daquilo que é próprio
Mini,stros Ribeiro da Costa; .

cias constitucionais. Assim', mesmo que as ieii;
Hahnemanú duimarães, Oro -

�

./

A maneira com que é co- estaduais não cOFlsagraSsem
IIreproduzidJ inte.gralmente, simbo Nanate, Luiz Ga1l9t- locada, _ desdê o inicio dfl esse pr�ncipio êle 'déveria

e lei N. 1504, de 29-8-56. ti e Nelson Hungria, refe- República, o tema da auto- ser sempr� obedecido, como
Foram solicitadas as ir.lÍor-. rindo-se à varias pa-receres,

mações ao sr. Presidente de para concluir da forma se-

O . desdobramento do mu

nicipio de Palhoça para a

criação do municipio. de San

to Amaro da Imperatriz, re

almente, foi feita, sem aprê
ço às exigências das Cons- I
tituições e das leis aplicá- r

A lei, ogânica do Estado

de Santa Catarina lei 22 de

'14-11-47, em/seu artigo 63

N. IX, da competência ex-

-+-----4rgos
•

•

•

•

•

maior segurança,
ex i t.'o c;;l.rimbo ARGOS na

ou. cl J co ,cot11pn;ar dquisl

alusiva à Câmara Munici

pal para resolver sôbre a.
I "

Incorporação, su�ivisão ou

desmembramento do munici

pio, mediante aprovação da

Assembléia daquilo' q-ue foi

�esolvido. Essa é uma re-

gra, decorrente da' própria
noçã� de-autonomiá munici
pal, que está cónsag,rada em

constituições esta@uais e em
. ,

lei .

orgânica dos �stados
pois se trata l'ea.Jmente de

.um peculiar interesse muni-

Quando o aspecto )I')flue, quando se IXO
curo 'num c'Óqui.!-Im elegc:nlc� c iilie'1l <
uma çômoda f1axibilida ::fe· e· côres fiim'e3, 11

preferência está oril os c6q "i qUe Irez m

o etj'quéta dó ARGOS, COIi\.) o "C&ui
,

I

Draqc3oi,.
'

-+--....raos I t: OU S f,R I'AL

'. tl· FÁ" c EM ,"'L.'-; - SÃO PAULO

s. A.

'Assembléia Legislativa do guinte:- "No caso em exa-
� ,

.

Estado, que as 'prestou, di- me, Ç1, manifestltção da Câ
!

zendo que a lei inqpinada, mar� de VereadQres, álm de
--.� i

de vicio ins,anavel foi bai· inequivoca, foi expressamen
I·

xada com base em delibera- 'te revogada, ant{ls de bai-

ção da Câmara representan..::-I xada a lei local impug"Qada;
te datada em 14-8-53, eujos ; o computQ da' população de

termos pareceram adequa-' vé obede'cer a processo obje
dos. Deveria ter sido pro-

I
tivo e".não meramente �on

mulgada peio Presidente da '
jetural. __,.. A meu ver a lei

Assembléia e não sanciona- municipal número�.504, re-
, -

da pelo Governador. produzida' sob N. 253 do

. Nega a infração à Cona- Estado de Santa Cata�ina,

. ,"

...:II._IWii!IIii&L.J.....�-.�-=-=-=-�.. .::..'!':ç:-:l!;,\H�:���_, �", ..

'

_

, \

.:

. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ Pleríanôpcljs, Domingo, 16 de Junho de 1957 , "O �STADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CÀTARIN
r

.

DO �l'ecá.rio com
r:<
seus c_en�ros f

í

liargm 11' nações, Desde presentou um aumento de

IPS, para ':9 'ESTADO" ,!.indüstr'iàis destruj�os, suas então a QCEE tornou-se um 15% sôbôre os anos ante.
'

WASlIINGTON, Junho" fazendas axrazadas e seus, grupo de planejamento eco- dores à guerra, O progra-

� Há dez, anos atrás, �re-I meios de transportes rom- nômlco permanente e mui- -rna custou aos Estados Uni-

cisamente no dia .5' de ju- pidos. As reservas f inarr- co importante, dos cêrca de 12 bilhões de

nho de 194.7, o então Secre- 'ceiras eram perigosamen:" dólar�s, mas poucos con-

A União Soviética e seus
tário _de Estad'o dos Esta- te baixas' e a inflação im- tribuintes de impostos nos

satélites não aceitaram o
dos Unidos, George C.' perava. Os essendldos con- Estados Unidos recusaram

/ Plano ,Marshall embora
Marshall, anunciou a tese sideravam a economiaeu:· � pagar o que lhes foi ex i-

"convi,dados", P,ara b,,!)nefi-de urna nova politica inter- rapé ia em colapso, ,

consti- - g ido na época e certamente
ciar-se do programa, Os so

nacional americana, políti- tu indo uma ,séria, ameaça 'a
. -, vieticos, como declarou o

ca esta que servir ia para outras partes, .do mundo

ajudar a reconstruír. a Eu- t'radiciOl;almente ligadas à presidente' Enserihower, não
"

, desejavam a.--.I.'e,cuperação
ropa do após-guerra e esta-. Europa pelo comércio in- ,

presidente Eisenhower, não
belecer o cenár-io pala 9. ternacional. ,

J,
"

'

C id 'd '

it
Polônia ,e a 'I'checoslová-

atual campanha I\m� prol onsi eran o a SI ua- ,

.., - 'M' h II I" "quia demonstraram real-
de, uma ,Eufopa Un idà. çao, ars ,a ,reso veu por

'

-

em têrrno à ajuda america- mente algum interêsse _pelo
'EÍn discurso pronuncia- plano, mas Moscou não per-

na"
' concedida apena:s em

do na l{niversidade de Ílar- pequenas partes para "ali- mitiu que f'ôssem além.
vard Marshall estabeleceu: '- Em abril de 1948 o'Con-

vio" da Europa, "Uma 'ver- dência polítíca na "Euro-

dadeira cura e não um sim- gresso americano prornul- pa,

ples paliativo" foi o que
1 gou a Lei de Assistência Contudo, o Plano Mar-

ropa j}a:seaào na coopera- Marshall afirmou _ ser ur--= I �o, �xterior�, autorizando o shal l' significava, realmen-
cã-o 'ec.o"nômica entre os ' InICIO do programa d re

- '

• > ,g'entemente necessário.
"

_

'

: e, '

-

I te algo mais do que isto, O
paiaes Jüropet�s e subven-', . , c iperçao da Europa e orga-

,'---
, "É 'lógico - =-declarou � , , _ I ímpeto 'com que ajudou .os

cion ado fpor recursos dos
êle em Harvard _, que os

nizando a Administração da (govêrnos europeus a con-

'Est?dos' Uu Idos. O objetivo' ", , Cooueracão Econômica pa-:
'

Estados -Unidos devem fa-.

I
tinuar e aumentar sua

,

ra dírtgí-la.
zer o que lhes é possivél cooperação- econômica mes-

iudi ecoriom 1'",
O Plano Marsh"all este- deuoi d té

,

dpara aju ar
,a_., ' . I mo epois o ermmo o

Dwíght D, Eisenhower, en-
rriundiãl a voltar à sua si-

ve em funcionamento du- plano representou um fato
ti'i,o comandante das forças tuação normal,' sem o que J.'a�te t,rês ano,'s e consti-jl sobremodo marcante,
aliadas na .Europa - "ré- tuiu grande sucesso A

não poderá haver' estabil i-
'

,

'. Um dos subprodutos da
parar' o ,cáos �eixado p�b dade jlolítica nem paz as- pro�ução industrial das I cooperasão i!lter-européia'
guerra, ímoulsionar a 111- '

d T' da
' nacoes pertencentes ao pla-

f"d I' d 1 PI M''.

'segura a,.,- o avia, a ' I ea iza a, pe o ano I -ar-

dústría e elevar a pro- , ,

iatí 'd
'

tí' d
no aumentou em 64% qua- h 1'1' t I C· id d

. lI1ICla iva- eve par Ir a, "s a
'

e a a ua c ornum a e

duçã., a um nivel compatí- ,

'

se dobrando a produção E
,.'

C
-

" .', Europa, e o programa deve I uropera de arv�o e Aço,
vel com as necessidades CI, ,

t" ,de aco enquanto a de car- "a" c t' ad M'
_

, , ser con.Jun o ,
", -�

I J oncre IZ ' a, e o erca-

vis", !
_,

'

vã_o �levou-:se, em 2,7�, e ,i I do Comum,_ a ZOJla de co-

Até- aqueLa época os Es- As naç�es lIvres da Et�: I de generos,,�hmen�lCI,os em

I mérc_io livre, e o EURÁTO�
tados Unidos já' haviam r0v.a aceItaram o cl:saflO, 24%, Os 'meIOS VItaIS dI' MO, em pleno desenvolvi
distri'buidID cêrca de, 8 bi.' ,hnç,ado por Marsh,alI, for- II transportes foram restau- menta,
lhões de dólares para o mando um Comité para a i rados e melhorados, ,por �. '..,:-.:------'-,-'-.,-

fundo de auxÜio e reabili:': C00peração E'conômica Eu- , outro lado,
'

I
'

" r' - PERDEU-SE
cal onde se encontra insta- dência, pelô, m�n'ós, de vin- tação das terras desvasta- ropela �ue ma.is tard�_ se ,A p,rodução g:ral de mer,-

dos do Brasil
,

lado o- Forum da Capital. te (20) dias, ê a 'terceira, d3s pela guerra, na Europa, transformou na Orgalllza- cadonas e serVIços na Et\- Uma caderneta da Caixâ

Estado de Santa- Catarina Descr!ção de 'avaliação do no dia da venda, ou se nes-, Cpntudo,' a e,conomia euro· ção' para Cooperação ECO-'_;'opa aumentou' de ,25% I Econômica F_'ederal nO , .. �

Juizo" de Direito da Segun- b€ns que será,levado à Prà- ce nã0 fôr publicaqo p jor- péia continuava em estado nômica Euro,péia, à qual se! aproximadamente, o qu·e r�- : 7507 la série.

da Vara d� Co�arqa de F-lo- ça:- Um ?utomóvel marca llal, no da edição anterior, ,,
" rhui.óp�7iS',.,.... "�refec�",' ,d.? ,ano de, 1950, n�. forma da: leL, Dado e �ais

Cart.órió d�, Orfaos, Ausen:' c,ujus, 'la' LV,T,P" avaliado sado mesta cidade de FIo

tes, Provedoria e R�síd'Uos ristrado eril nome do nB. rianópólis, aos 'h'inta e um

O DOlltor Dalmo Bas- 'fitado o dito automóve:. r:o dias do mês de maio do ano

tos Silva, 2.0 Juiz de IJi- gistrado, em nome dQ 'de-- de mil novecentos e cincoen

'reito Substituto da Pri- cujus, na LV,T,P" avaliado ta e sete (3í�6-1957). Eu,, �' 'pel� quantia de oitenta mil ,",
, ..

melra Circunscrição, no
áuzeiros (Cr$ 80,000,00), E

Alberto Luis ·M "Escre-
Exercicio do 'Cargo de pai'a que che�ue ao conhe-

vente Juramentado, o 'dati-
Juiz de, Direito da Segun-' cimento dos interessados' e lografei e subscrevI: E eu,

'da Varà da Comar'ca de , , ,WaldomiroSimões ,qeA,lmei
" , ,

- ,

.; 'umgu!)m possa alegar Igno_- ,

.

,

Floru�nopohs, CapItal do ;."

d 'd"
da Escrivão, o conferí e

,

, .', ranCIa, man ou' expe U' o
"

,

,

'

Estado de Santa Cata,rI- , , ,

I subscrevi.
,

,,'
,

' ,
presente edItal, que seraafI I,

'

na, na FOl-ma da LeI, etc,
d 'd' d' t' J

' (as) Dalmo Bastos' Silva
.

,

,

xa o na se e es e UlZO, no
'

- FAZ SABER aos que o
I'

'

d 't
.

, 2,0 Juiz de Direito Substi-
,

"

.',' "
,ug<\lr' ocos !::IT\'e, e, IWT

presente edltal vlre�, ou I h', '" ' b" dI' tu'ío d� 'Primeira. Circuns-
" , """ "OpIe." ,pU lIca ,O pe a IIJI-

dele. conheclmento tIverem, "'D'" crição, no ('xerCíCÍ'o-ao car-
.. " "

.-

,I prensa, uma vez no Iano

expedIdo nos autos numero
Of'

, 1'" d E t d
-

,go de Juiz' de Direito da Se-
" , ,!' ICla o s a o,' e tres '

I'"

novecentos e setenta e seIS (3)'
"

I "O ES gunda Vara.
, , 'A' vezes no ,Jorna -

'

-

(976), regIlStraào as folhas TAD'O " d t C 't I d
Conf'ere com o original.

, Q,:-' "
,

J es a ap� a
--!.

e-
trmta (fls, "O), do lIvro nu- t

'd
'

, '_ 'bl' Em 31-,5�57' ,--

,
"',

---
, I "en.o a ppmelra pu ,lca-

mero qUfl-ÍIJ (N.o 4), de In- _ ,,'

.

,c, '\"" I cao ser feIta com antece-
ventário dos bens, deixados, "

,

" '

_

por fáleci�ento..,de FIRMI>'1l
'

�O VIi!�IR4( que se proces-
"

SUMIR DA ,aSMA
sa perante êste Juizo de Di-

_---'----

./

'a",
'

SO, e tendo em

Tiatar à R,ua Tenent!l

I
Silveira n029 - 1° an

, 'dar - Sala 5, diària,:

I mente, entre 8":-30 e

I 11 :30 honis.

----

"

,_._-'.:"_-_.__ .. _�-

VENPEDQR-PRA-

I'CISTA, I

Fil'ma d�sta Capital,
taques de a"na e bronquite ar
uins.m sua �-,_a.úGe e enfraquecem o

�raçã'), �'en ::ia co domina ràplda·
ente as c-rises, regularizando a

'c�pir, ào e garantindo um 50:10

n, n qui I o d, sde- o p imeiro dia,
o,np:ce Mandara ainda hoj ,,' Nossa

Jal anti a (> a su� n)�iúf' Ol"o+ecão

tariante - -senhora dona �--

EDITH UNHARES ,PELU-
'

CASA _ PROCURA-SE

detentora de ótImas re-
'.feito e Car"ório acima ref�_'
ridos, que atendendo ao qu::

<

lhé foi requerido ,pela inven-

-

pi.'esen tli\.çõe-s', necessit�

de um vendedor para

esta Praça; na' base de

'0mi-ssão. Exige-se que

o candidato tenha boa
vista ao

prática no ramo, apre

sente referências, et�.
mais que dos autos consta, FamíHa recem che'g-ada

autorizóu a venda em hasta io Rio necessita' alugar

pública �de um dos h,ens do casa ou apartamento eoín'

,espólio, qU8 será levado a no .mínim�
,

3, qU�l'tos sala I
público pregão 'de venda e e demais d�pendencias, Pe-

I'

arrematação, a quem der o <te-se telefonar para 3098

maiór lanço e mais ,oferecer, falax, cóm Celio a qualquer :'
a-ci�a da respectiva avalia\- hora ,do aia. '

cão, pelo porteiro dos
1

arudi':
"-.-.----.-----".- ..--------------

• ,;? ...·-H�ff.��+..•..•...•......•..·�·..•..•..+....++·..�..•..·��H��'

:�;!��'n:ud�u:;t:u:'q::::� {.ôâslà ·s·abei ier oe' êiêrêvêr' i
-de Junho de mIl novecento� ,".� _

<

P A R A'" ,I" :
,

" �.. -

�
- .+

e cmcoenta e sete ,(24-6- '):. Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo ..:�
1957), às dez horas (10hs), J. POR CORRESPONDÊNCIA o seq ._:.
no local em que se realizam : Curso Ginflsial., (Artigo 91, do Decreto-Lei 4,244) ��-<;
as vendas em hasta pública tt PEÇAM IN�ORMAÇÕES AO A
determinadas por êste, Jui- '>:+ LN,C,A, - Av, )::tio Branco, 185 _:_ 17,0 :�

't -

ando s/. 1.708 �t
.",+ (Séde 'Própria) -;:- Rio de Janeiro, ':i:
"''''#�H�;;�'+-<r(';.4-�.;.+4-�����-ff_��•••�.(#'••�.�.�*..+H'l1••·_+:••.A.�';' :.."'-"
� � � � � .��

zo, à Praça 15 de Novembro
(N,o' 12), 'lô-

I '

Iariarn o mesmo agora, A

razão para isto era simples :

os americanos ti n h a fi

grande interêsse na situa ..

ção.rO povo sabia perfeita-
mente que sua própria li-,
berdade e segurança depen-
diam em g'tan·de parte da

sobrevivência das institui-

ções livres e da jn depen-

as bases: pàra um progra
ma 'de ',recuperação dit Eu-

do plano, era '- c-omo fri

sou em 19'52 Q__ 'general

c�� esco'na ,pela' atiquet�--"-'----'

su" nova rOUDa anatômica
. ..

.

,para o homem m�derno!

Jmp'&v'iar_
·

't'� I "

• é cpnfeccionada em quatro talhes,
e ,em 32 tamanhos, Seus tecidos e aviame'ntos
de /alta quaI-idade e pré-encolhidos.

são

• Você se sentirá bem, pois o corte· IMPERIAl
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais conforclvel
e muito mais elegante.

• EXTRA cst'Sua nova rou_p.tl -, IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem demoradas provas.

há longas#,.espcr..
;.--

.#t��-. �

Garartida por

TECIDOS 'E '"ARTEFATOS FtSCHÊR S/A
I

Rua Proles, 374 - São Paulo
35 anos especializad? no ramo do vestuário

Distribuidor exclu�ivo:,
MAGAZINE HOEP'CKE

,C:A'RLOS Ho�peK,E,_ �/�.
Santo Cotarir.>a
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o Mundo peio
Te'égrafo
Belo Horizonte,
"1? .

7��?��ffqi;;g!D)f;p&���t\

LU

01S12Representantes -exe!u s ivos
pa'rci.OlM��t tb�:' B'rasif

-

� (0)3�'9 �:
I, '

'�
1

'P''ROCURAM
EXCLU$IVOS

;,' PA'R'A

.

O -I S r R I B U I o o R E S
,

EM CONTA PROPRIA
ÊSTE ESTADO!

"OFERTAS PARA ESTUDOS PARA

ANSALVAsco . "

( oM E R C I o E' I N D U S lR I A S. A: -

ma referidas, que obedecerão ao seguinte programa:

Sábado - dia 15, às 20 horas - novena com a presença'
_, do Festeí ro e dos EspadihS; .

D��lingo - dia 1�,- à�' 8 horas - n;;ssa com comunhão

em geral;
às 10 horas

Evangelho.

PARA o

verno da França
permitir que barcos

flfan-Il�eses utiliLl,em O' canal de
..1IIII1II...----....'ltlJr.J.Suez, segundo anunciou ho-

l.je um porta voz do míniste- I �,

rio do, exterior. A França 'locê oa"'o a \,Ã ,

I
J, VI vc; •••

se recusa inicialmente a

utiliz�r o canal de Súez sob
,-

porém aI' ente{- I' � �Q •••

a administração do Egito e

a , pagar, o dilfeito ao �over
,

no do Cairo desde a frus-
, -

trata Invasão do fim do ano

passado.
. ,Buenos Ãlres, 13 (UP) -

Em fontes autorizadas, in

formou-se hoje, que apre

sidente proviso;io Arambu

ru, em mensagem que diri

girá ao pais da cidade de

S·'11 Juan, onde se encontra,
r�elará aos pormenores de

=-um plano de agitação des

coberta pelo seu governo,
O presidente Aramburu re

gressará. amanhã a esta ca ..

pitad.
Norfollk, 13 (Uf') _ A

grande esquadra que tomou

parte na revista- naval in

ternacional começou hoje a

d.isp,ersar-se em frente á

costa. do estado da Virii
nia..a fim de que as unida

dês 'participanteê retornerr

a seus respectivos países. A
marinha dos Est�dO's Uni

dos ordenO'u que suas trin

ta e cinco unidades e essa

esquadrª de barcO's de guel'

ra de d.ezO'ito nações _regres·
sem ao pO'rtO' antes do ama·

nh�c�. Calcula"::se' qlte tre

sentas mil pessoas assisti
rão O' desfile naval, o maj.lIl'
até agora realizadO' em tem

no de paz pO'r motivO' da
1 1'. , : •

passagem do tngeslmo qUln

quageslmo ani�ersáriO' da

fundaçãO' de Jamesto:wn.

Helsinqui, 13 (UP) --A
locomotiva na

_

qual LenÍn

fugiu da Russia para a Fin

landia, em mil novecentos e

dez,essete 'foi devolvida ho

je á união soviética, numa

;lid'imO'nia realizada nesta

capitaL Lenin" 111gh) para a

Finlandia nessa locomotiva
durante uma das variiis 1'e

voluções Russa e desde en

tão a maquina permaneceu
neste pais, O governo final

mente a devolveu á união

soviética comO' um"gesh> de

amizade em relação á visi

ta oficial á Fi'nlandia por

Niltita Khrllchche\1' líder do
partIdo' comunista sovieti
co e Bulgahin, visita essa

!lue terminou
.•
boje.

.

Wus lÍuglon, 13 (BP)
I

-,

,

festa da SaRlissima Trindade - Conlite, '·NÃO CONCEDERÁ ENTREV�ST!

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

da de' Música Comercíal, �.

E') festeiro Virgilio Manoel Inaclo,

REI(tiSTA-6' f-AGORi 15 MILHÕES DE
METROS (ÚBIC-OS- DE ATULHO

RIO, 13 (V.A,) - Calcu- : qua�idade, pretendendo-se,
Iaram-se em 15 milhões de i agora, salvar o máximo �os
metros cúbicos de atulhe O'S I sível. Com aparelhos de jar

escombros ,do Reichstag rto de areia lín:pam-s� a',

(parlamento alemão d e

I
paredes do vastibulo_glgan

Adolf Hitler), sob cujo pê:' tesco, em que milhares de

80 morreu estagnada a te-. soldados russos inscreve

oria .nazista, e que com-eçou I ram os seus nomes ou le

a ser removidos dentro do j mas da revolução.

de Acão plano de renovaçãe( de Bei'-

A t· -En imalica lím Ocidental. Há. perigO'
n I 1 -.:.1 O, financiamen!o dosjya-. A 'ctípola, tôda de pedra,

--"'--I-�--�� halhos de remoça0 dos es'" representa, por ,enquanto
n 0_... )!�OS ! cambras até o fim do ano um grave perigo, pois al-

.E--D.E.NTAL '
�

requer nada menos 'de 10 guns dos blocos de várias
- allora ta;;;&ém----::� milhões de marcos, enquan- toneladas de pêso.estão sol-

em tamanhos GIGANTE e I AMl �I) ,

to que o preço da reconstru J tos. Parecem suspensos por
:.:t�p

ção do P�rlamento'ainda não! -cadeias invisíveis.. Os ope-
foi calculado, prevendo-se, rárips procedem cum lpuita
entretanto, que custará uma loéautela. Usam os mesmos

sóma realmente volumosa. I <cap1tc�tes ,de aço-do Exer-
RUINAS VALEM 1 cito, mas com a intenção de

As' r�inas d9 Reichstag lreconstl'uir' em segurança.
'valem milhões e milbões de ,Os operários trabalham com

mal'COs. A maioria das suas 'entusiasmo na reconstrução
paredes faTam construidas do mais imponente eaificio
cOlm rr'tatérial' de primeira de Berlim Ocidental.

Realízar-se-â nos dias 15 e 16 do corrente, nêste sub-dis

trito �e"'Trinidade, as f'esttvldudes da S. S. Trinidade, e para

tanto estão convidados' o Sr. Provedor, as Exmas, Autoridadtts I,
Eclesiásticas, Civis e Militares, a Imprensa, as Associa-ções de

R'ECEBEU, O IRM_ÃO
RIO, li! (V,A.) _ Convt

(. ado pel t rr ana, senhora
l.!,_.' ia Cr .vt '1'0 Lopes, o ,,".

. An unia IIo l'Íque Lop s,

que resid : em Braz dé"Ph',
ii run Pi .:u,' n. 261, esteve

pr f mar: I 2' de ontem, à"
.í lnras, 1'(, Palácio das Lr
:':\1 ;eiras ,� fim de visitar fi

Primeira Dama de Portu

gal.
Com visita já compromis

sada, o sr. Antonio e .seus
familiares vinham mantendo
sua l'e�idellcia permanente
mente illí�inada b apresta
da para a anunciada visita,
tendo anteonte à noite aguar
dado a chegada.de dona Bel'
ta até depois do jôgo entre
os selecionados do Brasil e

Portugal.

WASHINGTON, 13 (U.P.) - °
secretál'io de imprenqa da Casa
Branca anunciou que o presiden
te Eisenhower não concederá, es
ta semana, Ç;ua habitúal entre

_visita coletiva � imprensa, A de-

cisão foi devido à indisposição
de que I) chefe do govêrno se viu
acometido na segunda feira, bem
como por outros comprom issos'
contraídos anteriormente.

missa solene, com sermão ao

classe e o põvo em geral, para assistirem as festiv.idades aeí-

Após essas solenidades, funciónarão barraquinihas e quer

messe, leilões, etc., durante todo o dia e a noite, quando ha

verá queima de fogos áe arfíf iclo,

Para maio]! brilho das festivid?des estará presente a Ban-

As verttgens rosto quente, falta 11t'

ar, vomltes, tI ntelra. e Ílore@ de
caneca, a maior palte nas vezes

•
são devidas ao mail funclonamcú.
to do aparelho digestivo e cOOS':'

quente prisa.c dI;' 'Ventre As·
Imulas do /tl}h:;f!" Moss S:lO tndr-:

, cadas no tratamento da Prisão Q('

Ventre e suas manifesta�Õe<) t'

nas AngiOt'Qlites Licenciadas pe
la �aude PUbhc>:, as f'llula:; 10

Abbade Moss são usadas por mt
lhares � pessoas. faça.. O seu

tratament« com o u�o das p!lulas do Abbltde Mos.�.

�-

PRISÃO DE VENTRE

P-llULAS Do ABBADE Moss.

\>��t'����.

o exercitO' dO's Estados Uni-.
dos declarou 'não te'i.- rece
bidO' até 'agora nenhuma

queixa de ex soldados de que
se tO'rnaram estereis em vir

tude de uma misteriO'sa luz

ofuscante, duránte a segun
da guerra mundial. Um por
ta voz O'ficial fez essa de

claraçãO' em resposta as in

dagações a respeito de uma' RIO, 13 (V A) - A criação pass-ado morbido de c<!,la, IIth�a
InO'ticia publicada pelo Dai- da "Carteira Internacional do"" dão, incluindo às anotações sô-

Saúde" foi su,gerida em m�n�a-l.b�··<f -g.r�6'i sanguineo, .aler!iasly Ne:ws, de Nová Iorque,
gem do. ministro Mauríc_io }\1e-, 1l.!.a; A Hiéla dessa carteira e do

segundO' a qual numerosos deiros ao presidente dá'Orga.- ar, Romeu Marques Silva, asse·

sO'ldadO's se tornaram este- nização Mundial de �aúde, dr.' SOl' técnico do prolessor Maud

reis em virtitde de terelll, Marcelino Candau. Deu aSRim. o
'cia Medeiros.

,

ficado expO'stos a ''RAIOi'i, titular da, pasta da S�úde-a.
MISTERIOSOS'" duranh" Ln!l40l' amplitude. ao ,movllne�t(),

• �. que vem evolumdo nos mel_OS,
uma mlssaO' secreta na ulti científicos oficiais b-rasileiros no

ma guerrl\. Acrescenta, a 110- sentid� da instituição dum do

ticia que ap'arelho emis�or cumento (carteir-a de identida-
•

O
• d d 'd ) viria a ser um

de ralO'S estava monta"" e e sau e que
_

• meio de comunicaçao entre o�
num taque amerIcano, que médicos, '

se destinava a cegar os SoJ Nele estariam
dados inimigos. �

/'
�

todos os d�do3

LEVANTADAS
NaTURNAS',---'---------
.Para combater ràptdamente dores I «No Cenáculo»

..as costas, dores reumátícas, levan-
tadas noturnas, nervesísmo, pés 10- 1'.;,

(
,

8 bl· M
f'IttI

chados, tonteiras, dores de cabeça, � -

Om a I' Ia na, aoresfriados e perda de energia causa- I
,

dos por dísturblos dos rins- e da be- II:-
xíga, adquira CYSTEX na sua far- li!I!
mácía, ainda hoje, CYSIEX tem au

xiliado milhões de pessoas há mais
ãe 30 anos., Nos9a garantia é a sua

maior proteção,
�()�.......�\ • .:.� .. ,�,)�()"_ r

Intensificou-se
os preparativos,
SÃO PAULO, 13 (U;P,� - Es

tão ,sendo, intensificados ,,os pre

parativos para a visita do presi
dente Craveiro Lopes à capital
band�irante, ondie _i, esperado
amanhã, às· dez hoa'as,' Prossegue
a ollnali)lenta.çãõ das rua� é,vitri:
nes, enquanto as l!utorid{lde� ela

bOl'am o esquema "de estaciona
"nl�nto no �eroporto de- Congo
nhas ' na ocas�ão -da chegada do.

ilust�e visitante, ,PaFa o se\viço
de P,9n«\am�l�to seJão, mobiliza
dos. oitocentos hOIlHH}S da guar

da 'clvÚ, da policü:- li 'do exército
'e de olttl'ós órgãoS de segurança

públi()3;. I, I

,._.........-.-........,........,_,._..._A __ ..................".

\\ fq ,I � tI'

REtAcõ'ES ,AN'6[0·
f

� ,,'

� SOVIÉ11ElS�

r i'

essa protecão extra
contra as cárieg ...

essa sensacão extr�,

de frescor.,. ,

, DOMINGO, 16 DE .JUNHO
Eis que eu estou convosco, (Mateus 28:20). . Ler

JoãO' 14:1-7. , .

UM, DOMINGO A NOITE, um jovem, 'pastor e 'eu,
I. " •• I)

aos tn.weos e barranc03, aL'avés de urpa estrada qua-

se irltl'a,l'sit:wel, fomos no seu. "jeep'_:' atravé� das mon-
I •• •

�anhos, 'para o culto numa pequena, ,1greJ,�I. s�1ll pm-
ura cercada' de árvores. DeDais, fomos através dos

c_am�os,. bus.car a Tia��an pa�'�, a' iúej'a: Eia vivia só.

Os vizinhos cuidava� de.�a, tiravam-lhe ágúa dp poço e

$upriam-;na do necessário. Com mais 6e oitent� anos,
-

ela estavlj. tão c:ombalida que o pastor tinha 'll1'�; carre-
)gá-Ia da casa pa,ra o "j eep". " I , ' �

,

Tive Diedade dela. Depois, olha.ndo-a d� perto, pu

d,e divisar· na sua fisionomia i'a paz de }).eu's, q!1e exce
de, :{ tôdã a ,compreensãO'''.
, Na igreja, seus amigos a cercavam, A� \) çrianças

disputavam o privilé_$io de sentáí'-se, ao seu I a,c;lo. AI
';l,ém e�pressou preoeupaçãQ, ,pe}o, fato dela viver só.
Ela san iu e disse: "Eu não vivo sõ; Deus es,tá comigo.�
.Quu:o (i� souberam ,que eu rr{orri, não - fiquem tristes,
pois eu �star:ei feliz. Estou_ só es�erando a minha hora;,

Sim, Deus estava com ela, confortando-a com seu

:Imor paternal. Ele pode esta,!' tão perto de nóS' como
�stava dela, tamb-ém_, Não précisamos viver nem' mo'r:J;.er
sozinhos. '

UCárteira Internnciónal de Saúde"

LONDRES, 13 (U,P,) - Anun_

E'CZEMA
cia-se que o premieI' MacMillan,

. enviou uma nota diplomática aos

.

�

; representa.!}tes diplomaticos ,bri-
Não permita que eczemas, erupçõell, tânicos e Moscou. A nota envIada
micoses, manchas vermelhas, friei-

hOJ'e é destinada ao premier Bul
ras, acne ou "psoriasis" estra�em
sua, pele. Peça Nlxoderm ao seu f,ar- ganin da Rússia-que se acha pre
macêutico hoje mesmo. Veja como senteme�te em Helsink. Fontes
Nlxoderm 'acaba' com a -coceira em 1
minutos e ràpidamente toma sUIÍ autoriizadas - dizem que a nota

pele macia, clara e aveludada. A tmta de relações angla-soviéticas
_nossa garaaUa é

-

••ua malar .

1
proteção. e a situação internaclOna,

O R A 'ç Ã O
I'

O' SenhO'r, queremO's tua presença cO'nO'sco. Não de-
"ejamos andar sós. NãO' permitas,que o ódi�, o sofrimen
to O'S negóciO's ou o amO'r às cO'isas d'êste :!pundO' nos ce

g�em, e menosprezemO's a· nO'ssa herança cristã _:_ a vida
eterna em Cristo. Em nome d'Ele. Amém.

'

,/ PE�SAMENTO PARA O DIA
"D-e maneira alguma te deixarei, nunca jamais te

'1banrlon arei", Heb. 13 :5.
Irene William's, professO'ra (Kentucky)
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis:.
.

Domingo, 16 de Junho de 19,576

/ '

1.a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE
. .-

2.a PRESTAÇÕES SUAVES.PARA
QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR Dl

•

meu·sals
• \,

,

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA·
DORES DOS REFRIGERADOS 1. ENGRADADO DE 48 GAR,BAFINHAS
DA AFAMADA LARANJINHA '''MAX WILHELM" J:>E JARAGUÁ DO

•

SUL.
* 4 MODÊLOS-
�4PRECOS

. ,

* 3 GARANTIAS

E ASSISTÊNCIA
JECNICA
'DOMICILIAR
GRATUITA

l\1.0DELO, STANDARD 7,4 pés
r

MOr.;,itLO MASTER 9,7 pés

MODl'�LO DE LUXO 9,5 pés

.MODELO MASTER 7,9-pés
,

........ "")I' ..

AEDIF.ICIO IPASE

MARCA REGISTRADA
'.'-
"l'\

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

----�--------------------------------------------------------------------�--------------------------
••

Acaba de .chegar a esta Capital, um dos maiores cientistas da �me
ri:c.a do Sul, Prof. Jotha Himalaia, cujos trabalhos já assombraram clien
tes em muitas Nações, como em França, Espanha, Portugal, Itália, México,
Argentina, Uruguai, Chile, Perú, Cliba, Paraguai etc. Este genial astrólogo,
é fabuloso ocultista e percorre o nosso Brasíl, ninguemv deve perder, essa

rara e magnifica oportunidajie de consultar o famoso astrólogo, conhecedor
dos mistérios do mundo ínvisivel, Seus conselhos, são uma bússola 'pllra guiar
o homem nos incertos e longos caminhos da vida planetária. O mundo invi
sível. governa o mundo visível, eis-porque a clarívídencía 'do Prof. Jotha Hi
malaia é útil poderosa e inf'alivel, para proporcionar ao homem uma felicida
de maior, suas instruções são sábias seu poder espiritual é divino, sua mão
espalha harmonia e afasta os maus fluidos para sempre daqueles que sofrem,
e que' querem o seu bem estar, para sempre.

.

\__ .

_' '
,j:I .r:: :�...::j

O noivo não deve casar-se sem pr-imeiro ouvir as sinceras e· sábias
palavras do Prof. Jotna Htmalaia.

-, A noiva não deve precipitar-se sem luz e sem esper iência realizando
as coisas como deseja deve' sim primeiramente ouvir os magníficos conse

lhos do Prof. Jotha Himalaia para munir-se seguramente de instruções va

liosas que a levarão aoum futuro certe e 'infalivelmente bonançoso 'para sua

perfeita feliéidade.

Quem. que)' vencer necessita de luz a luz pertence aos clarividentes
\

com um simples conselho do Prof. Jotha Himalaia, QS .caminhos serão aber-'
tos, o mel será definitivamente vencido. Não há uma' pessôa que contra o

írrcognocivel, "n'inguém a não ser os clarividentes donheée o futuro da huma

nidade, todos podem prosperar quer nó emprego, quer no-amor, quer nos ne

gócios, quer na saúde, Quer no casamento; quer na indústria, quer no co

mércio. A incerteza martiriza e vence sempre não percamos tempo, busque
mos a, paz a luz a' harmonia e a. prosperidade que estão nas mãos do grande
mestre da astrológia, Prof. .iotha Himalaia. O desgosto humilha, vence ani

quila e mata a criatura, pai-a que sofrer tanto, caminha pobre sofredor e

procura l;apidamente o Prol. Joha Himalaia e êle arrancará o mal que. te
"

tortura. Varre -do teu íntimo o sofrimento, que te martiriza, "busca a luz ne

cessária pára não te arrependeres mais tarde. intrega-te ao iluminado, clari
vidente e êle te salvará de todos os males que te esmagam o coração, o cere

bro, e a alrrí'a. Não, é possível encontrasse o bem, sem se procurá-lo, preci
samos vencer o poder das trevaq, usando o poder da luz, todos os nossos de
sejos devem se orientar pela clar ívidencia do Prof. Jotha Himalaia o mago
da beneficiência astral. Ele transforma o homem infeliz em um homem feli
zardo. Portanto amigo leitor se tens algum desgosto profundo que atormen
ta o teu espírito procure o Prof. Jotha Himalaia, e ele encontrará

-

uma so

lucão satisfatóda para o teu caso, os conselhos do Prof. Jotba .Hímalaia va

le� ouro,.sua palavra é poderosa. sua 'capacidade é infinita. seus olhos [o
ram fluidos de luz e de paz, sua força mental corrije a infelicidade humana e

transforma-á numa felicidade perene, o mal é extinto pelo seu misterioso
poder oculto.

, .�
Seus olhos enxergam o mal que se aproxima, trazido pela inveja, pe

lo ódio, peJo despeito, pele ciúme, pela presonha secreta dos perseguidores
dos que se acham em pleno goso da felicidade que Deus concede a seus 'fl
Ihos, É nec�ssário vigiar-se, � felicidade' com a precaução ensinada pelo
bemaventurado mestre da aetrológía, chega de sofrimentó e de amarguras,
todos ao Prof. Jotha Himalaia, que se acha a disposição do respeitavel pú
blico, à Rua Conselheiro Mafra, 89., Consultas ao alcance de todos. Horário
das 9 às 18 horas. Aos ,do:LÍngos so a.tende no período da manhã, das 9 às 12

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

horas.

>.

U ,habito não raz o monge, mas o custume
-

no
•

.ecrdo certo e corte perfeito define o cidadão práti
co e elegante.

As roupas Imaeríal Extra lhe assegurará. dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O l\lJlga�hle Hoepcke .. vende "pelo rediádo es

Mjm�s roupas.

o que define uma roupa bem feita é um comple
xo grande de Iatnres, A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos prfncipais
que intervem nums roupa bem feita imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
"GI'I�d.i.át'io .eqm facilidades, nesta -cidade, exclustvae"""'...,...........

mente pelo �'lagaziue ·Ho�pcke. -,
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S� (JATARINA Florianópolis, Domingo, 16 de Junho de 1957
--�----�------------_--�----.---------

\

Homenagem, por ocasião do primeiro centenário do nascimento de
t

'

LUDWIG HATSCHE�. inventor do processo de fabricação do

�CI
Cujos produtos foram' lançados ao mercado

no ano de 1900 sob- a marca fternit

'.

LUDWIG HATSCHEK

, Monumento' erigido à sua memória,
confeccionado com Tubos de Pressão &.ernit,

- localizado em sua cidade natal � Viena,

A oposição e o IV Congr�. '

',A ,'.

A) _C:�i:'���e!�de bra- n,,''za�ao 'S'0"1'81.p'oll'tl·liderados pelos acadêmicos r�presentant�s no citado sileira colonial é o reflexo
_

y lJ,

:;:::��:g�::�:'��::: �:;;;�;�E�:;;:,::i��,'::::: g:��::{;:�:7�E:ji f��::;:;;;�:':'������; ca e econômica �o Brasil Coloni
so Estaduai de Estudailtes para atestai' a "alta conta" Conselho... rural monopoliza a riqueza,
é necessário, antes de mais que- têm aqriêles acadêmicos Assim, em se tomando e com ela os' atributos na-

cristã de nma raça inculta dizer de Euclides da Cunha nhão em 1661. Como

nada; ana llsar a composição na' sua própria Faculda- por base a enorme diferen- turais:- o prestígio e o do-
necessitada dos ensínamen em 9s Sertões. Dai .as lu- tado destas lutas criou-s

das fôrças atuantes na poli de... ça com que os oposicionis- \�ínio. Compreende-se por
tos religiosos;' e a prova es- ta.s incessantes entre padres para o indigena uma situa

tica estudantil.
-

De outro lado, 'Se o siste- tas venceram na Faculda- isso que com o incremento
tá no célebre território das

I

e colonos, principalmente na ção, de, direito complexa -e

O maior contingente' de ma' eleitoral da UCE deter- de de Direito aos atuais di das indústrias agrárias, Missões. Tais projetos colí- quelas zonas - S'ão Vicen- ori,gina.l,', reconhecendo-s&J
rigentes da UCE e soman- necessitassem os colonos de diam, e não podia ser d<i -te' - M�ranhão - pará::- l���' (Ú�,eitos que não entras

outra mameira com os in- onde .....s mo ad
-,

do-se os 6 conselheiros que braços e que estes fos-sem '
,

v 01' ores nao po vassem a conquista Portu-

representam a oposição das encontrados nos negros, in teresses dos Colonos pois dendo prescindir do braço guesa. Indios forros e escra

'demais Faculdades, veremos dios e mestiços. .

fundavam-se eles, no privilé indigen� muito mais barato vos, eram tão somente no-

que a "espetacular vitoria ,�B) _ OS' INDIOS gio, que es jesuitas reinvin do que o do negro africano. mes, que significavam para

de 18 a 15" nada mais é se Já entre as primeiras con
dicavam da conquista das criavam situações tensas, o colono a mesma coisa, e

I almas "eufemismo' casuisti culmín d I
-

-

não a inversão da lógica de cessões de D. João III aos _

.

I an o com a exp osao que foram criados com" o �

mocrátíca, isto é, a ascen- donatários das- capitanias
co disfarçando o monopolío dos Ministros de Deus! de 'tuito de burlar a lei.

-

da'
. . b ilei f'

do braço indigena" - no S Vicente ern 1643 eMI,
çao a mmoria em detri- rasi iras ígura

'

a de po- 1
-

., ara- I (Continua)

mento da-maior ia. 'ilerem cativar os gent-ioi : \ �

Pois que, a Faculdade de(Publicação do Diretório teceu no último pleito -

Acadêmico XI de Fevereiro I
derrotando, estrondosamente

da F'aculdade de Direito.) os atuais dirigentes da UCE

PRIMEIRO DE UMA

Jireito que conta com mais

de 350 alunos tem apenas 9

oposicion istas encontra-se minasse a votação direta,
na Faculdade de Direito e não ppr intermédio de

'que, sozinha, conta com um Conselheiros - indicados

'número de acadêmicos bem pelas 4 Faculdades - veri

.superior ao das outras 3 f icariamos como. provare

Faculdades reunidas. mos abaixo, que a atual Di

E, na Faculdade Jubilada, retoria Executiva da entida

a OIlosição tem tido vitórias

I
de I'm�ter" não representa,

insofismáveis ----'- como acon a vontade da maiorja,
-.' , ...

---------------------------_�---------�--

Fôssem as eleicões prece- que', .necess itassem para' o
...

j. -.
- ,:;�f .

-� .

A abertura dás inscriçêes para postálistas dar-se-á. didas pelo sistema de vota- 'seu trabalho. Inicia-se, des

tão logo se conclua a segunda fase do concurso para te- ção direta e observariamos tarte, a caça do homem pe

.egrafi sta, promovido em todo o país. - Vide reclama- - à luz dos resultados obtí lo homem, que em 'suas pro

ção do CeI. Alberto Bíttencourt, D.D. Diretor Geral dos
,

-' dos - quão diferente seria porções tem P, ,oucos parale-
Correios e Telegrafos, 'publicada na-rrltima Hora, de

"1-6-5?" pag. 8 (la caderno), _ O concurso de' telegra-
ri trombeteada vitória da si los n� história, e que f igu-

Iista será realizado a 16, do corrente (2a fase). tu ação. ra como apcnágío da epope-
,---- Outrossim, convém notar ia dos bandeirantes .. Ade-'

As xpostilas /'?�ME�", rigo�osamen.te de acôrdo que a oposição, no momen- mais tais expedições prea-
som o programa oficial, sao vendidas somente na Rua! ,

, "

I '0 em (IUe se apuravam os doras de indios, percorreu-
Barão de Paranapiacaba 25 - 50 andar - sala fi -

- .

Fone 37-1273. São Paulo. Faça pedidos pessoalmente ou
votos para a escolha da Di- do o território pátrio em to-

pelo reembolso postal ao Dr. ANTONIO MESTIERI Do-I retória da UCE, ao verifi

lVllNGUE:S. Não mande dinheiro, Preço Cr$ 450,00 (con- cal" que o sigilo de alguns

,lGn:o completo, atualizado). Na parte referente á Legís- votos f'ôra quebrad., pela inícia dos na "beleza dã=cl
iaçao Postal, as formulas vêm, atualmente, preenchidas,

, marcação de chapas - pro vilização", Para infelicida-
para Iar ilitar o estudo da prova prática. Obs. Impor-
tante: 50 ANDAR - SALA 8. Confira a procedência da

f

"AVISO DA ORMES"

sua apostila. formar a-utorizações anterio

das as direções, traziam os

gentios cativos para 'serem

de do colono a Coroa, ao recurando garantir os seus di

reitos - pretendeu que con

tasse na ata dos trabalhos res, veio impôr restrições
'" ,

GA:r-:HE CR$ 10.000,00 MENSAIS. PRECISO DOIS a irregularidade acima apon cada vez mais firmes e se

VENDE:DORES DOMICILIARES DE óTIMA APRE- tada. Tal atitude foi moti- guras, baixando' leis seve

f)l!;NTA�ÃO APRE'SENTAR-SE CQM DOCUMENTOS vada para que: no -prazo es I ras sobre o assunto; conse

�RO rGIAO}'IREL ,LA PORTA Ap. 209AÚAS 9 AS 11 HORAS., tatutário pudessem os ven-I quência em parte do Bpa-
.._, ., -s IEL, FINEZA NÃO SE CANDIDATAR NÃO,- . -

, .' "

r:EUn�:NDO CONDIÇõES.
cldos oferecer o recurso c0lp ,

reCllnento (,'lda vez mais for
,

. petente. I te
da influência poderosa

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

---,.-----'--.---., dos Padres da Companhia
A V I S O 'Entr,etanto, f,0i, a oposição de Jesus junto aos sobera�

,
Faço público pelo presente, que fica sem efeito o

aviso a;1teriormente publicado sôbre o loteamento de um
obstada no seu inte-nto pe- nos Portugueses e logo em

terl'eno iocaliz"ldo em Barreiros Municipio de São José la fa..ciosiJacle da Mesa Di seguida na Colonia.

cie proi;riedac1.e dos Srs. BRASíLIO MISSIURA � retiva, que contou com os' O papel desta influência
ODILON MARTINS. aplausos da ala situacionis- ocupou um ,lugar saliente

ta. comPosta inclusive, de na história das missões cris
elementos estranhos à clas� ,tãs. Não' é ignorado o pa
se universitária mas que pel dos mi,;sionários levan
têm a S-irtude do parentesco,� do os ensinamentos de 'Deus
com o Presidente eleito. i aos naturais, colaborando,
Des'arte a oposição se viu poderosamente para u,ma do'

,privada do ,direito de - re-
I
mésticação mais fácil e pos,

�urso que poderia ser inter
I
sibilitándo melhor o amálga

posto' até 72 hõras após o
I
ma dos conquistadores com

.

p.leito de vez que, a famige- I
os primtivos habitantes, lan

rada ata 'até o dia 6 de ju-
I
çando os alicel<ces de um'a

nho, isto é, 13 días após a
f
nova ci';ilização ocidenta!.

e'le,ição, propositadamente los' carmeUias, os capuchi-
. por certo, não foi elabora- nhos e religiosos de outras

da.

Firma ReconheCjd'a

formação

Outrossim, faço ciente ao público que não me res

ronsabilizarei pelas futi.1l'as transacões do Sr. BRASí
LIO :rvrWSIURA, que não está auto;'izauo a efetuar a

n:nda àos lotes daquele terreno.

Florianópolis, 14 de junho de 1!)57.
ODILON MARTINS

,

-�->-_.- ------�._----------,--------_ .. ---

,

Desde fi e!'co!ha dos tecidos padrão code e ac�
oamento ;Jtrfeito iudo é motivo do maximo cuidado
pelos expeciaHsta� responsaveis pela confecção das -'

roupas fmj>el'ial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per &eit.'l e (lue veste bem.

Pcl9 Crediá�io cio Magazine Hoepcke, pudem ser

arlqtiiridas com cxclusiddade nesta cidade estas afa
mmlas rOllD,as.

ordens 'fiz\:!r�m este papel
BAR - RESTAURANTE - GALETERlA

Procura-se uma famHia, com conhecimentos no ra

mo, para tomar c011Ía de um Bar, Restaurante € Galete
ria, com ótjma� instalações, na part.e mais central da
Cidade de Passo Fundo, Rio Grande do' Sul com casa

pctra residência e participaçã'o no resu.Jtado. Os interes
sados deverão escrever, dando referências número' de
filho,; r pl'etenções, para 'Ca:ixa 'Postal '136' - Passo
l�'Llndo - R. (};- do 'Sul.

Por aLse vê quão hones- em ter'i'as brasileiras, mas,

tos' e democratas são os os jesuitas, se destacaram

"vencedores" do pleito que pelo papel relevante, algo
indicou os dirigentes da sublime, com que se port��
União Catal.'Ínense de Estu- ram, preparando, eles, o ter

dªl1tel? nas Américas
- ......,..__,

(Continua)

+ -v-

Perc ganhar mois

fiilJCl0IJ8kltJ.cIe,te�/g-(éiJOI{/
e�elé%' '

c!e(}{)l'él?!Y&

faca
,

., . .

arm�rlos ,nOrmaiS
,'OIU embutidos
com •

,

-
/

I�atacável por insetos, DURATEX protege
melhor a sua rou�a. É 20% 'mais resistente

que a madeira' comum, não empena .em

'qualquer clima e ji vem pron'a para ser

usada, dispensand0 acabamento. E para di

visões internas, use DURATEX Perfurado,
�ue permite ampla ventilação.

Taro: nhos e ('s:e$ u:'�s

padroni ado:, 112:3 llJê,�'-C.:1';
de 1,22 x ;;,50 m. c' 1,22 x .CO m.

,.

Para maiore�

_informaçõar,
_çonsultem os

DUdbu'dores e

'Revende�or_s.Querf1durar.
{8z para faz ('jJffI

"

DU
DÚRATEX
não tem v�ios,
nós e im:;erfei

ções e eceno,r,i-'
.
za até 40% em

mão-de-obra.

EXf

DURATÉX s, A. - ',ndústri-O e COll'é cio
R. líbero Boder", � 82 9.', Ed'ficio 8''"0 Fed�rcl deC é 'ito ',A .

Tel.: 377581 _ C. Po.t 1761, End _'e cgr,: DU,lAPLAX - S. roj,l/"
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.

I.U� {; ol;igi'j"J llltl'.lliilJi'01v1:

F�1� <:.
('�«'J1<J ..,1, (l}djro�)/ l7IJ,""Iro!$�'Jd\ CATARINA

" "

J.O-J1'f • JI;Ji.r• .,[.,ilLj·j 4U". III'" oJ,.Iô')h·)u( ./,.
- - �"_._._-E��ele,gr31fICO: R I O: .,D E .J A ·�F\FÍ)kr(jH-,)R«I:PSãb Bento, 212

- -- ----�-_."------�- -_._-------

M1l:S'D,E 'JUNHO
:

Ih f) ,) "rgir:-:') Ir, '1
. 15 - aábado (tarde)' armâcia' Noturna /

-",I. RUa Tí'aJ'anO.l! .: ,) ,-\·�.I,r"ih'l �u' . '" . el! '

t 455 § 1� ,

'\lbIK"";"J1-WE") il;......IJi'Errti:'D .�j diiriamentJe·,;...tcomp ãil'ldmo,,}l (Assinado) <Manoel Barbo-. midade com o ar,
,

.o

16 _ domin'go' .• ,,' *arm'âci1l. Noturna' c·,;", 'R·tia 'Tf>aj'rtn'ô1l·tICil ':li(hF)·} 1111 );1 J ZtU 1J.lI

t'

J4.f,.'â�.;.c.)v,·,'�.IRA' '.:'t<',E,·,I.'1't}.S.".�D. '. Judn.Oi;�du:u-anteltodoíle&Sé-te . 'I*�i�d�, Lacerda, �u\:>in,d.p os do Código de Processo Ci-
22-sábado (tarde)' Farrhácia":E&perança ;.. ;Rua.·Tlta}a:tró')!."I<i -Ll,T ,C)·l;.:;-iJl.

<

_
'_

,

. 1}.�.iZ'E"NDK,'Hp'ú,Bt.','t,CÁ),lntlhp6jJ:naQ i<).��T,e.,SilPI�c3i11.t, 'í8,ljI.tp,S.) � ,C9�C�Uf\l,�,P ,recebe- vil. Custas afinal. P,RJ,
23 - domingo, "�,r F�rrr1ãCl'á Esperança 'I

Ruá T_raj.aho'· "I ""ii ') .""i1iíl
bcb-'M:\\'Rbi\' IIID1!!/FLO:R.tA�.-fqtlaWutlr;�;tIblo.;f(}rmal,.d r 1:�'íj.W.; o�,(:legUl:nt� despacho r, :Floria!1ópolis, 10 de Maio

.

29 - sábado (tàrd'e)' 'Farmâcia Nélson '

Rua .l�'·elipe#:Schmio:t-,-, I �1;('. .

"

I 1"":>:" I ;.',j:NhPOtIS rl)'n I'; ; ')I�e.teooeb,,1igÍ!tllnM' a .su Pesigne,j.,Q �r" Escrivão dia de 1957. (assinado) Mano�l'
30 - domingo ,t-" Farmácia Nélson' ,� Rua ,FeliFé.8ehinidt' . I

h' 'f' B b d L dr J'

I' [Editar' de
"' ciúiçl!ti' 'c.:WIÍl ...'.'. o,...)pnsse), ..,}l,o&,t(h�,.

,

s ;.de a-r,t, 5,5 ,11,. Q�;�.: par,a_a JUs.ti ícação
ar osa e acer a, UlZ'

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo Antônio e No- d D' it d 4 V
'.

E
turna, situadas às suas Felipe Schmidt, 43 e' Trajano.

'

.

,
.

I
prazo de ffintá "('3:0') "diár,dO" C(}(hg;@ ,(hvil.. -Paea dit qqIr_l cleqpa dos". interessa- e irei Q • a .a ara,

, ; " '"
, " . 1'; ,:: .. ,

o "-fjló'[i o;'-�(J MANbE,:.iftiJlll; .re([uiElr)";'d�i-gnação d . �OJ'li�' do, dr, 4.a, Pro�otor,. para que chegue ao conheci-
.

;.....=..�----------E-.-S--::-_",..--T-- ...
"',-..

. . I
,I {B'ÁR�O'Slt':ÓE ,·t�CJ6tDA );..dia,,,hOlraJé,,�[Jgatrpara!a,,ju (rl>Q�Ifl, 14-;5-57, (Assinado) manto de todos mandou ex-

,,' .. " �I'E"I '1")0''."J1 ., I; ." ",,>Ir' J � "

I
'

_____-....-_._. .........:.:�k_ __:.,....;.. ,,'.: _� .:< �,""","--.l'_'_"-'-'__ �'T",,,�,,,,-'y-/:fn'J;') ,,'; ':-:i';; ,)< ()J'ui1i 'de"Dlré1lo 'aa-�')t'�Viv_,�alfi4�ção.le_:roig-id.arI,pelo "ar oj J+'I-If1.-ppel Lacerda, Sentença: pedir o presente edital que
2,16 e 30 (domingo) Farmáicia)ndi�n,fl-! .) Rua 24 de ,M;B;i?,,�95; 1.1 (:; "�a:"�I'FeítÓ�. a/allF�iê'JÜlr�146Ihrlo; CYódig-o dte)i1?Jro�es� ,j",i�toll" .etc r, Julgq .por sen-. será afixado no Iugar �e cos

9,23 (domingo) Farmácia do Canto .RUA P,Eldro :OeIll9.!:º,J,��7. ''t'úthc!á j;'�h�('jC'ôMkiJ��{'Jih�:i'()ivil"rma !4l!1(�,liide�erão,';se� tença.ia, ju�titi�aç,ão de fls., turne. Dado e passado nésta

O serviço noturno será efetuado pel<as -Farmâcias d� 'Canto e Indiana. ' p)ó'í-l'an:6poifª,;' ,; eapitai') do' ínquiridast li asotestemunha] e fls. em que foi requeren- ��daâe de 'FlorI�nópolis" aos

A presente tabela )1Clo poderâ ser alterada sem prévia autorização dêste ; �itaaô.�/;}..'� .Sih.·t,�'C·.kt�fHia, .:,do·"ro}-, abaixo« que-

CC!ÍIbP�
te João José Avila, afim de 11 ,dias do mês de junho do

Departamento. ._ -. j .. '9' I
; �)) .';.;�- 1;1 /'r Id' I '1"," Itl", II I", �Jl�ece.l"ão l;oorJeT\Jlnd�nterrient queproduza. os- sé'u's devidos ano de u� mil novecentos

D, S, P. em 25 de rnáío ,de, 1..957',
'

.

<} II; I f.) nn og 010 . na Iorma a E}l, e \o, " .....� -, " ;, .'

I H! 1fI')III"d ,," f. II;'! ,; .'d·,,;I '!"lÍI!ed1llti'lluHlão, 'JREQiUERC �,l�gai!'l �E!f,�i,tp..s; ;Expeça-se. e _cincoenta e sete. Eu, VILuiz Osyaldo d'Acampor�. ,

.

\ , '- I .

, .

. .
.

,
.

T.� +�..:I F
'" '

"'\ 1\ � i
I rq FiA�. StA:aEl� ,Iraosrlque! Oj'loutross.i.Ih,.-depois fIe'feita a ;mandado,de:citação aos COR NICIUS GONZAGA, Escri-

-

,

I!Hs·pe�.D tle armaCla, ' }. _,'.J \ \)\ :'\,:) \, l
-

--- ,--.-

,
... ,�-- � . )Íl'res�nte·)ed�tah'dde'J,(t·iú2lÇtãol ijltJlstifica�ãti,ÍJ a, 'clitaç-ão 'pe�- 'fÍinantes dO' iJrtóvel em ques- vão, o subscrevi. (Assinado)

D �SCRtITORIO DEt REtPRESEFNA'fnARÇICÕ��NST'ES 'f '.N)\'J_\.>,.-\ 'VEIS l�diin')oJpna�i'ld,é;..t!ltinta ;.(í30) f -s6�1 Hj'EJlSJimerioionados con-' Itão; heili c6mo' a"o .

'Diretor MAN6ÉL BARBOSA DE
eS('Ja en nn>eIIl>9()'� a_ç o com .;> ,�..,. pa- 'M'O

, ,. . ,

.

I

.

" I.!' H
'

'),., ,.

ra colocac!'io 'de seus 'produtos 'na cidat'le de'''Sã(l) Paulo I 'a ,\, \ t f
" '4tll2!s� "'iilrem";Qu,,del.e!!,(t�nher frontantes, residentes, maR do ;::)erVll�O do patnmonIo LACERDA, Juiz de Direito

, .e_ " aS4"!(-tJ\� I� se nns e e. '.. _"'" .,]i ,

Cartas � ARMANDO CARBONE - Rna Sto. Antoni.o 1)'
' )

d
�.. ,citnentd 'I tlv.erem� que ,P()l', IMii!finhanças; 'do 'imóvel I )bem da: União e ao dr, 4,a Pro- da' 4.a Vara,

0'9"< It S- P I SP :. '.,1 ,p'a���,lO, ven e seus m,
t d' jJ

-

J
-,

D'A '1

i'
c--n :?� - a os - ao au o - , , oi. \)\ l -. --,r;pa,iIJ &' �) �Q;O<" ase, I ,.,m,VI a, rCOmOIlO(flepl)�}l(tante ,do,_Mi' lmotcr Rúblico, .1l'a q,lJlalid'ade onfere com a Original

===::-::;::::::::---:-:::-:=:-:�. ��- .els com pouco uso e pe -

-..:I . .� - ", O E
.

VENDAS DE PAPEL P/IND, "e COM..,
-

t-· � /'.. t d d
� --ifia'l(açMJ lA"e,fusucaplaoiPlem· ,nis'úé:r;ioIIP,úlJlico, ,e' o. Domi-I :d;e repre'sentãnte 'da FazeÍl.- scrlvão

V ..:I d d -1'
-

:d' d' S:" �p" 1"-> ;T'.�.:r.,_ esa o econservaç .' . ti ;< ,[ , , '
•

en·te or e pape na CI ade e �o au Q COJ)1 ex- , ,,'
- )(�ue'llteqllu�l)(au '''pei'ante 'eiS e iHiQ;lda;rlUn�ãlo e, por -editais da' d'o Estado e do orgão do Viniciu'l Gonzaga

I t' f
. ,

f b' d I n "I ,� I ça Lauro Muller 12, , , . '"

' ! () '" '. . , -'
'

,-cc en e regues�procura a rIca, e pape paF« cQ

oC@i-4.'llJmZa;dlne':-'J/.!lj01lJ<}lng..:J.dalaíJie-,30<ldiliS bS interessados rl}<Hnis.tério.PúbliCO, para to- .....()�{\-()_()C!J!3.().
ção de seus produtos em São Paulo. Cartàs a Wandel-, '" 16-57, � A.' c. •

. , . '.. '

. R St Ant
.

922 lt S- PIS P . -,

. ;;��:...
' t'Pet1ç",aoi:!idoa"t€or') ·seguliílte;;.ral][�bnM8,(,t'()d6s"parw acom- ,aos, ,querendo, contestarem VENDEDORES PARA-., o, 01110 - a os, ao au o, " -

. . ..' . ,'. .

�••••••••••••••••••••••••••••�.�•••�,�.���.�......
- ·�x�o.SS�.'I�TI,r,JUJZ �.·��,;I�ar,os '*êr�o� �a presen-: ·6. pedida, no· p�azo, da lei, . �OTEA�ENTO

J ,.' \

.

: 1Veito, da· ·4a:; Vára• JOÃO Ite ação,! dI'! " usueapiãO',' de-
� Oütrossim, citem-se por edi-

I
.

.' I, ;J,0SÉ ,.'D'AVILA, "hl1ssHei-; Jpois ,da,'iterminação' dos' edi_·ftal' com o pra�o' de trinta
,

"

I
. -,�l •

.1 i r()),,, casa.do., \, :oficial do ..te-! ,tai's,;,'
.

!VIa, cOJllformidadê do
,I, (30) .

dÜls; os' interessados
! .' "

,jl
.•

' 'j�iá:mo civH,:!í dõ�ic�Iia-do e-, ld�s'Jil'0s�? ;llOi art, 4M d,o'" CÓ- .inéert�s-, cita�ão êssa que

\it.11
-

'. :'. ..' . ::�� .-t' 1 I· ,��t:�g:��omea�'c�l�o:::a::l�, ;�i:I:::éd:ô�r�O:��Odi�: ���
: Trans}.Jrtes de Cargas em Geral entre Florianópolis -:·'çurittl.iP· I ,abaixo assiriado, vem, pe� ,reno,d'icando citados, áinda,
I . -,Porto Alegre - São.Paulo _._ Rio e'B�lC) Horii<wtd ,;I,� I rante V. ExcÍa., expOl; e ;r€)- para no 'prazo legal apre-

I'
.

'..
L_

. -" ,;�. "

! ""J'JI ,1 �ue.17el",iO S,�guinte: i -'-H�,sentare� contes�ação e p/a-

I

I'
Agências no Rio' Belo Horizonte com tráfegQ, l11Út�9 at��kru..',."'.i.�.·.·!ll maIs de �Ilnta anos, por SI .•

ra.lsegUlrem
a causa até f�-

P I
'

R d
",

R' 'd R' d��!?�'ll�1 e seus antece§sores, pos- na. sentença; sob as pe.nas. au O com ,o .

o ovmr_lo, apl 0. .
lomar'.,· '-"""'".....J.!Qj?._.. ,",�,�.'.',

' '. -1
.

E;, 'sue ó .�uplicànte como seu,! da le'i. Dá-$e a pr8Sel)te lO
.

_", _" !\{� : na sMe do distrito de Ri- valor dEi'Cr$ 2;100,00 palia
: MATRIZ: FLORIANóPOLIS, 'Escritório !e DepósffÓ':�Fl II beirão da Ilha, nesta Capi- o "fim 'de,determinação da
: Padre Rôma, 43 - Térréõ-',- Fone: 2534 e 2535 _ :,;; tal, .sem

.

qu:alqUél' inter- alça,da" Protesta-se .provdr
I .' End. Telegr.: SANDRADE'

,

. �S:��-� :: rução e se� qual<!uer opo- o alegad'O com os depoimen-
• j. slção, um terreno . com a -tos pessoais dos interessa-I FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Branco 932 _ 936 'I seguinte. mp.trage.m 'e con,- dos'c,testemunhas;· vistoriás

..
:1 E 't"

.

D "t' F '1230 E d T 1 S'AN" I·:frontaç,ões: Frente,.na ·rua e jun.t.ada de documentol,'scu orlo e· epoSl o: one:
.

- '11 . ,e egr,,: _ TIDR/'>. 1:1
• ' .•. Marcelmo. Dutra, onde me�·· D. e ·A, esta, P.· deferimen- .

.

.

• " '. ' Não espere mais paro fazer à Europa
AGÊNCIA PORTO ALE'G I: de· sessenta e três metros; ·to. 'Frorianópolis, 13"de mar- aquela viagem há ta)1to tempo 50·

•.

'

:. RE Rua Com', Azevedo, 64. i: i F:tmdos, "OnQe, m<ede igual... 90 de 1956;' 'Sôbrei estampl- n.hac!ci: o CLASSE TURISTA no Affân·

:.. Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R, G, SUL - I.. ,.men,te.,:se.sse11i,.. ta".e. t.rês me-. lhas., est.aduaís no valor' de 'tlco S01 oferece·lhe um desconto de

i
"

·
' c'ê'rco 'de' 300Al 'nos .tarifas de pas'Atende: "RIOMAR" - End, Telegr,: RI9MARL!I . i: I tros j (6,3,OOm),,<>com t€)r11eno 0r$'4,00 e: ma-ia a"respect1i- "sagens. E, note 'que o aparelho é 'o

I I: I,de marmha,; iao Sul ,com ter" lVa -ta'xa' 'de' S',P, Estadual. mesmo SUPER G CONSTHlATION

FILIA S
-

O' i... I 'd P "'d R'b' (,A
" , . Cam, duas] partidos semanais, do Rio

L: A PAULO - Avenia'a do E'staclo, 1666 _ ''''',6 te' llenos· a .aroqUla. e' 1 eI�: . :rtssmado) Francisco de "d' 'b 'd: i.I,- , A' ,

•

:1, �.,Jan�wa, .. terças e sa a os, às

•• Fcr�c: 370650 - End, Telegr.:· SANDRADE--'� li l;,rNao d'asllha,.(patrtmom� de, ASSIS. �oI doe'

testemunha�'l
..

cin'c'o e meia da tarde:

•
'

.

.. i :.JI' ossa, lta,· da Lapa) e' pelo 1) Oscar Gustavo da S'i.Iva,
.

•• ,
. .'

'

":
.

t.�·� "I !:,I,rente •. 2�,!Que.:;a posse ,do brasileiro� casado operário' ,:CORSULTE SEU AGENTE IH VIAGENS OU A
HIO'DE J'ANEIRO R D C N' t 99 F '<)2 '17 f)'T'" r, , " "'''' ..' j

..

I .__. .

- ua .r, armo � o, . -, ores: 0 � -,j:) 1:1 Suplicante sóma. vinte e no- ,2,), ,JoãoT:Cav�Ihe.jro' brasi-I
"

.

:.
e 32-17:37 - Atende: "RIOMAR" - Ehd: Telegr,: RIOJV[�RLI '111 ve anos (29 anos') :e acres-, ,leil,o, ca:sado, 'operá;io; Am

"

A1R FRAN'êE: -: I: I
cfda 'a de seu sogro, ,Caeta-. bos residentes no Distrito L

A MAIOR RiDE ,AiREA DO MUNDo

:' BELO HORIZONTE Avenida Contorno, 571 i i: i
no Walff, perfaz, mais ou de Ribeirão da Ilha. Em a Av. Rio Bronco, 2ó7:A· Rio de JOneiro���'j!IP'"

'... menos cI'ncoenta e dOI's anos dI'ta
Telelones 42·8838 e 32,3392

FONE.: ,4-75-58 _. Atende,: "RI0MAR" o
. . ..

_" '.
eti-ção foi proferido o

• (r::� anos) 3 M b .. t d 'h '

. R-EPRESENTAN,TE:-
,

., .'
o� c '. • :-- 'as, em 0- segull1 e espac o: A. a con ,\ t 'F' L'I J

.'\11 .<)1110 < lUza Ima

��<.,eÓG.e.!til'.3.�"._.�.ô�•••õ.:./aa possuindp m�nsa e paci <:lusão. Fpolis, 13-3-57). FloÍ'i::mópolis ·Sta. 'Gàtai'ina,

Pl'eçjs'a-se
Informações .

na A Mo·

delar, d_as 18 as 18,30 ho-_
raso

-------E'-------- ..---,-.- .. --.- -- __o

o que define uma roupa bem feita é um comple
xo grande de ·-riftnres, A escolha dos tecidos, opa
drão"o corte,e a cHnfecção, são alguns dos principaiS!
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra,

A venda destas excêlentes roupas é -feita. pelo
Crediário com .facílidàdes, nesta cidade, exclusiva
�ente pelo Magazine Hoepcke,

-....-�---._.---- _.--- -"'-- .c....

/
TURISTA

_.....-

PARA A EUROPA

NA •

VANGUARDA

DO rROGRlHO

�(; "�:''''':
' .

• i "",�'__""_�,-""""""<''''- ----_

\ /,

',rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTAD()" o MAIS ÀNTIGO DIARIO DE S. CATARtNA
-�"--" --;:-=--:;------ ......... - . ....__

-�.-.

Domingo,., 16 de Junho de 1957 ..

.

Plorlanôpolis;

tantes, no entanto, (> proje-'
to de criação do novo muni- .

cipio, 'a:(irma, pelo recensea�
mento de 1!J50, que 'os dís-

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

tritos que integrariam, ai-...
cançavarn a 16.399 hab�tan
téil·.

co : � E, I
(Cont, da �a pag.) I

derando
. qUe pelo art. 63" opinou pelo "nenhum valor

I
Mun. :3!p::tl de Palhoça apro- item IX" da lei, (')rgâ�ica, é

.

o pronunciamento leg islatí- I
vOJJ uma rusolução de 'sim- de competência exclusivf1,. �âmara Municipal para '1 i
patia pela criação. do Mu- desta Câmara Municipal re-I criação de Santo Amaro da

nicipio de Santa Amaro da .solver sôbre a incorporação Imperatr-iz e para a cessão

Imperatriz, mais essa repre sub-divisão "" _�e.smembra-I de parte :de _s'eu teri.,�,t.�r�o I

sentação, de forma alguma, mento do Munlclpio.nubme= ] para a criaçao do murucipio

restal.�raria a legalidadevio tendo-se as resoluções. a
• dei Imbítuba". '. '. I'

lada, Mas, essa resol,uç�o � apr�'1l;lç�o �a -As�embléia r Po:. out�·o lado,. realmel:-I
f.oi

.

revogada. pela propria
: Legislativa .• E depois de fa te, nao fOI cumprida a eXI-jCâmara Municipal, consi- � Z8r .

outras considerações, I gência referente a popula-'I
�_._-_..__._--------------'---_._- ção minima, pois ,a Consti'lEdifa:1 d e � Praça tuição Estadual exige que'

REPU'RLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL qualquer novo municipio te. r

ESTADO DE SANTA CATARINA nhano minimo 20.000 habi"
Juizo de Di�eito da Segunda Vara da Comarca de

,

. Florianópolis
Cartório de Orfãos, Ausentes, Provedoria Resíduos

D Doutor Dalmo Bastos Silva, 2.0 JUIZ
de Direito Substituto da primeira circuns

crição, no Exercício do Cargo de Juiz de Di
reito da Segunda Vara da Comarca de Flo

rtanópolis, Capital. do Estado' de Santa Ca-
tarina, na Forma da Lei, etc. ,

FAZ SABER aos que ó presente edital 'virem, ou

dêle conhecimento tiverem, expedido nos autos número ..presente �presenia.ção, sou

oitocentos e vinte (820) registrado às fôlhas vinte e pela incdntitucioi1alidade 3"

nove (fls. 29)" do, livro número quatro (n.o 4), de ínven- idgu ina,
tário dos bens deixados por falecimento de JOSE� MAR-

QUES TRILHA, que sejiroeessa perante êste J.uizo de
Direito c Cartório acima referidos." que atendendo "ao

que lhe foi requerido pel-a inventariedade, 'e tendo em ,Represetüação N. 275

"vista ao mais que dos autos consta, 'autorízou a venda
em 'basta pública de todos os bens do 'espúlio,<,que serão
levados' a público pregão de venda e arrematação,' a
quem mais der e maior lanço oferecer, acima da -respec
tiva avaliação, pelo porteiro dos auditórios,. ou quem
suas vezes fizer, no dia vinte e quatro de [unho do ano

em curso (24-6-1957), às quatorze horas (Ldhs), no local
.

em que se-realizam as vendas em. hast� pública deter-
minadas por éste Juízo, -ã Praça 15,de Novembro núme-

,.. 1'0 doze (11.0 12), local onde se encontra instalado o Fo-
rum da' Capital. Descriminaçâo- e avaliação do bem que

ComO' conta da ata, a� de-'
será Ievado à Praça:- UM' TERRENO com 'a área- de cisão foi a seguinte:
2.692,20 metros quadrados, situado na estrada do Sapé Deram pela Inconstjtucío
Estreito; 2 .. 0 sub-distrito' desta Capital, medin.do 13,20 nalidade arguida na repre-
metros de frente à' leste, à dita estrada, por 204,00 me- I

t
.:

U
A •

�

t_ I sen acao. llanlmemen e. -
tros de extensão de frente ao fundo, no travessão geral,". . . .

onde tem a mesma largura de frente, extremando ao Impedido o sr. Ministro LUIZ

sul com terreno de Cândido Trilha, e 'ao norte e ao oeste Gallotti.
com ditos Ide Abelardo Santos da. Silva e Ilson Mene-
zes, o qual está registrado às fôlhas quinze (fls. 15), do Presidiu o julgamento o
livro número três (n.o 3-K), do Primeiro Oficio do Re-

E M'
. -t O

.
.

., ,.

.'

, . xmo sr, lnIS 1'0 roslm-
gístro de Imóveis desta Comarca, sob numero onZe mil, ..

Iduzentos � setenta e um (n.o lL271), avaliado .pela quan-
bo Nonato da SIlva.

tia .de doze mil cruzeiros (Cr$ 12;000;0(», - E para que Tomaram parte no julga-

��:;�lCaleg:�:-�;l��::!�:�t�a��touine�;:��;doO�r:s:��;��:' :�:::tl'�s C���;:o �:�::res I, EsI od'-a'--nl'·e',s' 'eslr!l nuel·rAS 'lolour�la'n ,OS [E. UU�.tal, que será afixado na sede dêste Juizo, no lugar, IR I' t 'Af
A"

C t
! U U U I L

d
,.

bl" 1 I'
e a 01',' _'1. ral11lo os a Ie e"lstume" e, por copla,'.pu Icaao pe a Imprensa, uma I -

• ,)- i,'

Alguns déstes fotografo.,. Um J'overh estudantes J'a- posiç'ão que. seTa'
vez no "Diário Oficial" do Estado e três (3) vezes no (substItuto) dlo Exmo. Sr. OJIJy·ÜJotoJ °s.xnJUOJ O I apresen-

jornal "O E.STADO" desta Capital; devendó a primeira Ministr,o Nelson Hungria, \ '.'Minhas Impressões dos amadOl'es registrai'am em ponês matrieülado no' "Au- tada em muitas cidades do,

pu'blicação ser feita com ai1tec�dência, pelo menos, de que se encontra em exerci, ',EstadÇls. Unidos", ot:_gan}za-
I
filme cenas de eleição, 0,

I gsburg: C·ollege de Minnea- _Estãdos Unidos'. Duplicatas
'dnte dias (20), e a terc-eira no dia da venda, au se neste cÍo no Tribunal Superior

I
do e' patrocinado pela "Pho, : ensino de crianças defei- I po,lis, Minnesota, conquis-- ,I s!,!rão enviadas pára mui:..

não fôr pU'blicadó o jornal, no da edição anterior, na

to.gr,a,phic, Society of Ame.� I,tuosa.s, aC{ll1teci,merit(Js e.s-II. t?u � Pr,imeiro Prêmio' �o ',t.as capitais, do exte,rior. Aforma da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianó- E�eitoral), Villas Bôas,. Ary.)',
�

polis. CQmal'ca dé igual nome, Capital do Estado de S"m- Franco, Rocha Lagôa, Ha-, nca fOrjou_ um -fovo_ eb
I
portJvos e passelos.� Outro'3, çoncurso. Comentando so-, c01eção constitue, uma pró-

ta Catarl1't�., aos' trinta e um dias do mês de m�io do' huemann Guimarães, Ribel
"

na cadeia do entendimento' interessados np aspecto in: obre as impl'essões ,da A,mé- - va espontânea e víva dÓ.3-'
ano de mil novecentos e cincoenta e sete (31-5.,.1957). Eu, ro da Costa e. Lafaette de: internacional. A� fotos sub-l d'ustI�iaJ' do ineio em que St' rica que êle captou com· Estados Unidos como' fo-
Alberto Luiz da Costa, Escrevente Juramentado, o datilo- An,drade. I metidas. ,pclo�

estudantes ��rcontravam: ,f�tografaram Isu� ; m'á,�ldna, fO�O.g'�fi,a,
I cam vhto," p"o, olho, M

grafei e sub,s,creví. E eu, Waldemiro de Almeida, Escri-
,

estrangeIros oferecem -: um I tep,1'es�.s, edlflclos e auto - :i�1l1 �oyama af!rma que ,I estudantes estrangeiros. _vii,o, o' conferi e subscrevi.
'POI' s� quadro Ví'.lido e fiel d,a

I móveis, Outros ainda diri- ,no.s· Estados' Unid.,p_s- encon-I (!)SI.S).I I(ass) Dalm_o Bastos Silva Não COrnl)arec'eu, cc

I I .
'

I
'

'

2.0 Juiz de Direito .Substituto da Primeira Circuns- achar em gôzo de licença, Am�erica vista através dos i giram, suas mc-áquinas fotQ_- trou "não só o q�l\e é 'hmgí, � .

�
,

crição, no exercício do ,cargo de J1:liz, de Direito' da Se- 'o Exmo. Sr. Ministro Barros olhos de. um visitante es-; gl'áfi�as 'pua -os colegas dp vel e material mas .aquilo
gunda Vara.

,

-

�" d l J. t. Barreto..
'

. _.' ,I trangeiro. _ 1 cursos. As fq,tos refletem que Glá ao povo alegria, paz
Confere com o original. .OLGO \MENGE _ S. 'u"'"'ood I, O concurso esteve abei'-' um, interês's€ �centuado no<; e seg.uran·ça .. n_escobrí is-
"D,(ta supra. ,,'r fl·;t'

,- "Ul

to a todos ãs 36.000 estu- varios asuectos da vida so nas f:ces dQs homensWaldemiro Simões de Almeida Esáivâo Vice Dir�tora , ,

________� dantes' 'estrangeiros' que america�_a, como _o tipo'dt! 'durante s'eu d:esca:.nso. Não ,j�.
atualmente curs�m colegios democracia que permite á ,há o que se chamh d� "�- ��!
e universidades norte-ame- universj_tái"ios tt"abalhar'em

I

mor econômico" ... Hã�lma I ri
ricanas. Estudantes de 39 bombás' de . �'asolina I

ou có-' Ín:al:avilhosa liberüãde 'ge- i:
- I I

mo "garGons�' numa cafe- ra1."
teria d� universidade para I Setenta ,e 'quàtroda� fo-

.

conseguir ajudar ·a .pagar, tQgi'afias inscritas no con," '.

sua propria - educação. curso foram' escolhidas pa ..

__
l'a sere� montadãs em e�·1

Pelo exposto, acolhendo n

<; ,
TRIBUNAL PI,ENO

Distrito Federal (Sa-!$a Ca-
. tarina

.

-Répresentantee : Procura

dor Geral da Rep6blica
�

Representado': 'Prli'sident",
. �, .,

da A�sem�l.éia Legislativa
dó Estàdo de Santa Catarina

D E C I S x .o.

\'11"'" ,

" ....
I ..

PROGRAMA DO MES
JUNHO

Dia 15 (S)
Dia 19 (IV)

- Soirée Juvenil'
- Soirée Maravilh-osa .....:. Uma ofer-

ta do Veterano aos namorad{)s !
Orquestra Sevilhana "Suspi:"

piros de 'Espana e Breno Sàuer e

seu corijunt� de Astros dos Rit
mos da América.
Mesa de pista Cr$,300,00 ou-tr�s
mesas Cr$ 200,00. Convites Ci'$
150,00.

.

Soirêe de�_S. Pedro na Séde Urba
na.

�.
r I

I j
l J
d
[ "

I I
I I! I
I '

I
,

-

Não haverá venda d'e mesas,
mas pOderão ser reservadas à ra
zão- de Cr$ 200,00 por mesa de'
pista, Gr$ 15Õ.oo as re'stabte!'!.
Convite Cr$ 100,00.

.

TÔ,das às. segundas-feiras, às
19,45 horas.

,

EM JULHO - DESFILE RENApX
P •

Dia 29 '(S)

Cinema

l
I,·
l I
j 1
i �

I � _., ...�

!'lara incentivar uma me

lhor. compre"ensão entre 03

_povo� de tôdas as, nações
do globo.

·

As fotos foram tMas ti-

�as nos Estadós 'Uni
dos>Alguns dos s,oncorren
tes haviam tirado suas fo

tografias -mltes de'terem SH

bido . dã realizaçã.Q_ do con-

curso. Pret'endiam levá-Ia�

para sua terra. pa·ra mos-

I. :a:��:,.::i�:',: ::::n:; I ·IlU,����t����;�{�A,
·

t·
, . I

• pec lVOS' palses; .

i
",.".,""",,-""""''''''''�''''"'�

,

I.
.• t

!
1,
I

i

v.

'·Pelo·GaÚcho·

..,

S.'lr-Conv.ir-..� -

.de Real

Rua Felipe Schmidt, M - Tel.- 2377
",

- ,

.

JMM • 37.119·1

ram distribúidos entí'e 03

melhores trabalhos. l!:ste

foi um' dos pri-

oaíses inscrevéram-s� com
,

r

mais. de 400 fotos. Cada

�lma délas estava acompa
nhada de uIíl comentário

.
. -

feito pelo proprio estudan-
te. Dezenove prêmios fo-

NAS
OF.CINAS MECÂNICAS

Além de :elimina a f l'rugem;
pau an:-'.o esfotços, o extraord�
nüiü FER-LI--:::l. N 'é a melhor

,I> se (.u' existe" pa"a pint ora.
F ER LI-CON oi 'rece, &in ia,. a

v3n'agem " e -adm;tir qt<alquer
tinta, devido à sua 'excep i:ll- ai

I

a':"ler(n
......

i�. SU1 (·f��in.l mecâ:.f:!;,·
precisa de 1 E,�-L[ CON,

Fobriccntes: .

3
A

vezes' por semana ...

Rumo o

S. Paulo
Rio P�rto' Alegre Ie

A REAL lhe oferece, agor�, mais vantagens ilo que.
nunca, em suas- viagens a São Paulo, Rio e Pôrto .

�legre! Veja só':
, i

Confôrto Extra � você VIaja nos moderníssimos e

luxuosos Super-Convair 340 e 440, com' cabina pres
surizada, ar condicionado, grandes poltronas recliná
veis. .. e um serviço dê ho�el de luxo!

Novo horárió - mais conveniente para, .você! Pro
porciona mais -tempo .

para negócios e passeios. Você
ganha um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou

'Pôrto Alegre .

.Para SM Paulo e Rio:
.

às �as" 6as. ,e domingos.
Para Pôrto Alegre.: às 2as" ôas, e sábados.

No Rio - o Gaúcho pousa no Santos-Dumont, para
sua maior comodidade!

HEMORRÓiDAS, "

..

E VARIZES
.

Hemo-Virfus

----,---- ..,

A vibração e rapidez ria époéa 'n\ód�rna exige
que se' pe!'ca o mínimo de tempo. em todas as fases da

..

_ .existênciá. Umá l'Oupa bem feita Imperia') .Extra, evi
Estas famosas rOllP·as. são de ven.da' exchisiv.a

do Magázine Hocpck..
.

, A •
"

-------�-------:-
...,

'Cr$ 9'.IOO�QO,
,É o venc. de j:lOstalistas d9s Correios., e Telegrafos

- Milh�ú'es de ·:vagas -.Inscl'ições brevemente - .Am·
bos os l'exos, jdad.e 18 a 35 anos. Temos apostila .com

plEl-ta: Preço,. Cr$ '450;0.0 (11 volumes, o preço é do con

junto). Outros concur10s: Caixa, Economica Federal,
Cr$ 400,00 - Carte�ro, Cr$ 350,00 - Guarda fios,- .... ",
Cr$ 350,0.0. Lex�rso � de fama naciona.! 'pela quali
lade. Faça 'Seu pedidó, porem, em carta .expressa ou re-

gish'ada. .
.'

.

Os pedidos do Interior e outros Estados serã.o aten-
. :didos mediante -remessa de' cheqlíe, vale postal, l'egis=
b'a!lé com valor ou pélo' sistema d'e, re�mbolso postal.

r

, Diretor: prof. Clementillo Rocha.

LEX CURSO

Rua..-Bai'ão de' Paranapiacaba, 25 - 100 andar, sala
2-.'\. S. Paulô.

•.. --w

9

•

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. "O I!:STADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

NDICA�OR PROFISSIO� rtM,;;aEo-:Jt@oEr3JêMªar3rl·êt-l·rm=3�3o��pr�'-'r3E�4l=T'3.'A=3:ê�&:
OR CONSTAN;U:O'j)- I C �R� l'-' :ÓBATO DR. WAt����Z(JMt,h

. mO!'
"

"
"

,

' n '.111 iDIMATOS .

FILHO 'Ipl�mltdo lIela Faculdllde' l\:I'
,

I
MÉúICO CIRURGIÃO' .

h
. clonai de .l\I.edlclna da Unr..er-

.
_. r.roençaa do aparei o respiutorio sldade do BrasillIuenças de �,enhoras - Puto. TUBE!tCULOSE

Ex-Interno por concurso da ]'da-- Oper&çõe.s - Viaw Ullnária. (i\lJlOCRAFÍA E RADIOSCOPIA terntdade-BscolaCurso de ape rfe içoamentu e !JOS PULMOES
(SerYiço. do Prof. O •. távlo R".lenga prática nos Hospi tais de Cirur!;;:. '10 'locax

drl&'ues Lima)Buenos Aires. Formado p_ela Faculnade l'!"Ch'"
�x-interno do Serviço de Clr.Jr-CONSULTóRIO, Rua Felipe nal de Meáiciua, l·isiolu!:'i .. ta e '1a do Hospital I. A. P. J!;. T. C.'Schmidt, nr. 13 (sobrado). ].<'ONE í'Issocirurg+ão do H08'pital .'1..,

-do Rio de J'mt'ir.,3ú12.
• rêu Ram08 4édico do "Hoapltat de CartdadeHORÁRiO: das Ui ia IR ho- Curso de especiaIi7a�i.u ".. I>

• da Maternidade Dr, Carl,.,�ras .:l. N. T. Ex-interno li! r..l.- ..u.� .. CorrêaResidêncla r A"enlda Rio Br.an- lente til! Cí rurgta do Prd. UIC"' JOENÇAS DE SENHO�AS _

1'0, n. 4-2. GUImarães (Rio). l-'AHTO� OI'ERA� .,' �ESAtende '.bamadoll _ons.. !i'elipe :Scllmldt, 1.18 -

PARTO SEM DOR pelo.JCelefone: - 8296. uJ:e iS801
------- ..�-.-- Atende em nora lIlarcad.:l. método psico-profilâtico,

L'CS; .- .KUI.. t!!s t..ve. J UIlH I
.

Cons: Rua" João Pinto n.I) .. '()U�: �.Wa\ .

16, dag· 61,00· às 18,00 horas.
Atande com horas marca

das -- Telefone l}035.
Jiesidência;'
Rua: Gen',ra-J Bl+tancourt n

loi.
, Telefone: 2.693.

Florianópolis, Domingo, 16 de Junho de 1957
--------------_.

"

DR JO�É MEDEIROS
V!EIRA

"

DR. EWALpO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crialiças
Consultõrío - Rua Vic

tor Meirelles n; 26.
Horário das Consultas

das 15 às 18 horas (exceto
ao>' sâbâdoa),
Re'sidência: Rua Mello e

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

Rua Vitor Mei-e!e�. ,;(1
FONE:: 2.4G.S

Floridnópvlii -. gasolina

- -\OV0G ..tDO
":alxa Pontal iso -- Itajll

�al1ta Catarrna.
- - - __

o

__.----

COMPRA-SE

telefone 2536.

Campanha de Educação
Florestal

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL:

Especialista em mo_iéstil\l d.
Senhoras e vias �rilláriR&. .

Cura radical da's inf�cç3es
agudas e cron+cas, do aperf,lho
geuit(\-uriD"rio, em 1mbo. o.

Motor' ideal para barcos de recreio epara outros barcos simila
res, além de explendído para motor auxiliar de barcos á vela.

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

I· A imbuia em estado na

.: .tivo, _exp�orada em Santa

Catarina, tem 200 a 400
anos. Por êsse motivo, c

problema florestal relae io-

- _ ......_.. -_ •._---

1I1l. CLARNO ,G.
GALLETTI

_. ADVOGADO -

sexos.

Doenças do aparelho Di&,e.til'o
J do si st sma nervoso.

Horário: 10 lh ás 12 lo Z% ás 6.
Consultório: R. Tiraoentel, 12

_ 10 Andar' - Fone: 3246.
Residê:J.cia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Ohãcara do Espanha)
- Fone: '3248.

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

•

103 HP "

13,2 HP "

5,5 HP
11 HP

O ESTADO
35 HPIJrtopedid '

Redaçio e f}ficlna8. à rua, Con .

ffir,
.:,r"sultcrJú: João Pinto, rs.

Mtdheiro Mafra, D. 160 TI!I. 31)2.
I �O HP,hil' li> às 17 drar iams n te,

_ Cx, Poatal 139.
.

tJMenos aos Sábados
Di re tnr : !{UB�NS A. R�M?� 8<A BP' "

�, :tes; Bccaiuva 1116.
Gerente: DOMINGOS r ()'I

M'..
'± �

DR. HENRIQUE PRISCO' ._"'�_n_<!: -=_<!._71_4.____ AQUINO· GRUPOS GERADOR�S _. "P E N T A"PARAISO DU NEWTO RpDr.".ent..nt�.·

ltídDlCO ""n'AVILA
N

Lt::preeentH:.ôeO A i>. l.or, Quaisquer tipos para entrega imediata r=: Completos. Com
.b��::aç6e�I�C�0::Ç!�UI=B.se- CHWlu,L\ f�RAL an��:. Se na d o r fanta•• t'

motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator _'Curs.Q de EspeciaJiz.ação no Doenças de Hennoral _. Procto
T I 2 6 24 R' d J filtros c-v

Ji 1 d
.

t I d dilio-pit.'Il dos Servidores do Il.- IOI('ia - �!etrieidade·J\lédi,·a
- Reua·.: 1.;�_,ge :!n ..�ro"h;o .;�"")'� i tros -. tanque ue o eo e emais per ences: acop a os ire-Conr-iltôeío- Rua Vit<H Me;· "" L'. -

•tado.
;

d P f :Mariano d. re les n, Z!l - Pele:one' 3�107. .nd a r salá :;12 _. :-;ãó Paul" damente com flange elastica á Alternador de voltagem _,cierVlço o
.

ro .

(onsultas., Da. "11; .11_ra. el'. Assinatura. annal .. Cr'" aCO�Of

"'��::::f�a8 - Pela manhã DO diante.
. d'l avulsaa :... . Cr1 l.or trifásicos 220 . Volts com excitador -. 4 cabos .parad :,esldên(,a:' Fone, 3.422

�
Bospit'll. de Carida e. '. Rua. I1lttmenau n. 71. '\núncio me<!iante contrito.

m l'
-

d 1 t d' t AI t dos conJ'unt�s estãú. \. tarde das 16.;;� b •. em dlal'.
_.

.____ Os orÚ�inais. mesmo nÍl', pu
'

19açao e qua ro comp e o e con ro e; o J..
•

te no c0113ultório á Rua Nun!:.
';."" blicado.s. não serão 'l4'vol""I...

� t d Ab l' t t r em funCIOnaMaehado 17 Esq'lina de Tira-
. A direção não se responl?lIhiliz8 assen a os so re ong�rInélS' pron cs para en ra

'.

-

Jilnte3.· Tel. 2766. DR HÉLIO BER�ETTA pelos conceitos emit.idos nos ar !
.

men'to.:\e3idência - l::ua Presid.ntt M É D I C O �2 tigos
'

a�sinados., .

IICoutinho 44. Tel.: .810. ?rtopedia e'Traumatologla
,

I!II�·III." ... ",OJ.;R f'!'J:f.'l" rrn REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE t'CLINICA EX'lnterno por 2. anos do PavI- O leitr r encontra:á, n ... th rc' Il.!

�d. lhão Fernandino SimO'nsen da luna, informações qUf' n�" ... ··' iíll SAN T A C A T A R I N A
_OUVIDOS NARIZ Santa Casa de São Paulo. diàriamente e d� imediat,,· U;;, l\JI'ACHADO & C' S/A C

,.

A
.E GA�gANTA (,Serviço do P�'of: DO�lingos De- OO����� � �.le:.���1!�II

� ln
.

Ia. om;rCIO e �enCJas ,DR. GUERREIRO UA flRe) -. Estagl:!r1o do Ce�tro Je A' Gazeta :....... 2.6M � Ruà Saldar.ha Marmho 2 - Endereço telg: P R I M U S mOrtopedIa e TraumatologIa e do Diário :II" '1' --t" _.. .... li to 7P �I
'

_.)4'ONSECA Pl'onlQ SOCOl'1'O do Hospital das Imprens.a C::._ l! '. 1.Il8111, Cx Postal, 37 - Fone 3362 -_' FLORIANOPOLIS I-:::hefe do Serv;ço de OTORI·
HI 'Pl'l C d d

m �\,0 do Hospital tie Florianópolis Clinicas dr.: São Paulo. ,:,; A arl a t>.
, l' ":'.' ,_. ....... ,..:....,ª -:1dr=3ªªr==:Jdr::Jd,.::Jr=Jr=Jr=Jr=tr=Jr;:?r:S· P . (Provedor) , , .. 1:.314 ..:=::...Je'::::-'J·:::::"!�.l:. _ =_� __!....�= I.,;;;Possue Ik CLINICA os APARE· (ervlço do rof, Godoy MoreIra) (Portaria) .. : ,.. l.()3f:'1 . _" .

.

.

�;"HOS MAIS MODERNOS PARA - Médico do Hospital de Ca!,'1 Nerêu Ramoa ,...... 3.881 �UNlSTf;RIO DA. AGRICULTURa ,'''' •�:AisV"i�rl1�Dl�E. DOENÇAS da��f:;ril�����:n:�����itas e atI S��itaJeb��úã�· "<,<����' 'd� 1.1117

SER.
VIÇO .FLOREI::n,AL

III'
.

�rll
,;r>naultas --�'p21a manhã 11(>

quirldas ---: Paralisia Infantil _ Saúd�);............... 1.168 DELEGACIA !<'LOHESTAL1'!J�::;I'tTAL
O t

.

l'te
.

T t' Matel':l1da-,e Dout(.t C:.r· 'RJ1'GIONALA TARD.E - das 2 118 li -- s eOlUle I - rauma Ismo -

los Corrêa ., .. �.".... ..1Z.l'
...10 CONSULTóRIO :_ Rua doa Fraturas:-/ . CHAMADOS VIl-

.

··ACOH.DO" COM O ESTADO UhI.!...F.F" "l nO. 2 .

Consultas: Pela manhã no 1:10!< GENTES
. SA�': <\ CATARl""Ali.L .Df::NCIA - Felip!I Se'!.' pital de Caridade, das 16 às 17 CorJ\o de Bombclr9. ... 11,51:

."wlt nO.' 113 Tel. ��6õ.
ao horas no Consultório. Serviço Luz .

(Rac1ama· A VIS O
Consultório: Rua. Victor Mel

.'. çõ�) ••... , ... :
....

:...
l!.404 A Dêlegaciá Florestal Re�iona:JPo!icla (Sala ComIssárIO. 2,í):�}

• • • •

'
relles ri. 26.

Policia (Gab. relegado) .. U94 no selltldo de c;)lbu', ao maXlmo POS-Residência: Av. Mauro Rumo C ANHDI.9·�p "
IAS QE üve�. as queimadas e d�rrubadas de mato, afim de Impe·- .166, - Tele. 2069. I RA:NISPORTE, �

d' d -t f ·t
� .

I-
.

TAC
I uoo

Ir 08 ,,�s l'osc-s e elOS econonuc()s e eco OglCOI:! que
. '.

I �ruzeiro do Sul .•.".'- 2,õ(l1 ,�carretam tais práticas, torna público e chama a ater:�ão
. '. �����r: :: : : : :-: : : : : : : ::-:: �::�: de todos os proprietários de terras e lav:Jadore,.:; em �e-

- � flore�ta slgmflca:
I1.Ói�e Aéreo .. iAO? lal, para a exigência do cumprimento do Código Flores-fonte mdustnal; solo fer- Reb.

:, lI.I77 tlirrÜ)ecr. 23.793 de 23-1-1(34) em todo o Estado.
t�l ;_ terreno valori��do; pr,?- i �C:;T�ysava. "

,. 2.300

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }lATO '.

teçao de mananc�als, defe- Lux H', H.H l!2':��! 1\eIlhum 'Ol'oprietário de terras ou lavraQor poderása contra a erosao;

garan-IMageatlc
-

..

. .

t d Metropol iS.U·

l-rOced.er qu� lada ou· derrubada de.mato sem sollcltar,tla de abasteclmen o· o ��- La !,9rta .. , ' .. . .. ' 8.311
om antecedência, a ner.esBária licença da. autoridadeterial lenhoso necessal'lO .Caclqu� , , . 3.44\'

• . - ,.

FI.

f t
,.

co oml'a a" Central.
. 2.ti!l4 florestal competente, coniorme dlspoe o COdl�O ores-ao con or 0, a. e n e' .

.,

db
.• .

d II I Estrela

1'''7'1
tal em seus artIgos 22 e 23, respectlvamen te, estan o os'>0 revI venCIa., o omem. 'd 1 .61i8"",11" 24 21..

"
ea '" .. ,

'. _:. nfratore,"I sujeitos a penalidad�s.
.

G
-

L-b
"

dd' REFLORESTAMENTO
. rQn]O 1 et a e I lO '-, Esta Repartição, pelà rêde de vivE'iros florestais, em

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA I

l�ooperação"qUe
mantém no E.stado, dispõe de mudas e

.'TAO PERCA 'JT�MPO.
_ :em,mtes de espér::ies floresu>:d e de ()rnamentação� para

PARA A PRóXIMA TEMPORADA.. A.:v iCULA, .FA- '()�necimento aos agricultbres em geral, interessados no

ÇA SEU P1i:DIDO POR CH1<�QUE, VAU; 011 O,RDEM DF; :.eflorestamento de suas terras, além de prestar t?bd� ...íi�;.:-�.���:J-����;wç����>���!!_��&���������lPAG L\J\1ENTO. -_

Jrientação técnica necessárí':l' Lembra, ainda, a pos�n }-
::

PIKTOS DE l DIA - Cr$ 10,00. idade da ohtenção de empréstimos para refiorestamento
FRANCAS E OVOS.

.no Banco do Brasil, com juros de 7.% e prazo de 15 anos_
RAÇA - NEVi- HANSPHIRE e RH0DS �·..-"VER- Os interessados em assuntos 'florestais, para a

NIS .

lbt'énção de maiores esclarecimentos e. requererem' auto-VACINADAS. ( (' NTRA A NEW CASTLE
-

l'ização de licença para queimad� e derru,badas de mato,RUA �4 f'E J.t 10 111 ou G. A. CARYALHO devem dirigir-se às Agências Florestais Murticipais ou

diretamente �, esta R2partição, situada à rua /Sa11t08
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2.47u - Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: AgrIsilva - Florianópolis.
�. ·C •

DR. ANTONIO MUNIZ
DE ARAGÃO "

'IRUiWlA TREUMATOLOGIA

. H..'l'OS

MÉDICO
�SP�CIALIS'fA EM OLHOS
')livmOs. NARIZ E �;ARGANTA
l'RATAMEN'tO E OPEBAÇOES
tu;i-.-VermeIlH) - Nebulizaçio-

Ultrl-Som
(l':-:atamento de 8in�itlt. •••

operaçio)
An!l;lo-retlnl.)8copia - Rec�lta dI!
Oculo8 - Model'il6' f\qulpamento
;1� �to-Rinolaringolo&,ia (6n1cCl

no Estado)
. Hor�rio das 9 às 1l hora. e

doo 16 àia 18 horas. .

Consultório: - Rua Vitor Iel·
'reles 22 - Fone 26711.
T,p. - Rua -São Jorll. 10

-----------

OR. JÚLIO DO�
'VIJ:IR�

CLAREIA' E HIGIEN1Z ..t\

Viagem com segurança
.

.

_

e rapidez ,..
.

80 NOS OONF<J_fQ'AVEIS MICRO-O��
�-

-

RAPIDO {<SDL�BIISILIIIO)
\Plorlanópolil - It.a1�f - Joinville =- Ouritiba

4AgeAnCI-a-�·�ãàt&fe����:lqü&!��
• Rua ."enente;l'8nTeira: •

•

�------------�--------....
�,----------------------�------�--�

S ementes para pJ30tio
r- Tôdo o ·ag.ricultor ou pequeno horticultor deve sabér como é leito a

escolha da semente para plantar. A semente tem, - fintes' de tudu; qUe ser

completa, perfeita, sem defeitos, -- limpa pura com os melhores ·condiçõ.es
de germinação, como t�mbém ,de valor germinativo bastante alto. Sem estas
dxigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou hor'ticu1tor o maximo
cuidado na aquisição de semente para plantio:

G. A. _Carvalho - Vende sempre as melhores.:.sement�s.
VAREJO MERCADO - PORTADO MEIO

'.

". "

" "

nãão à imbúía,' em nosso

Estado, só poderá ser re-

solvido pela reserva patri-
monial de imbuíais e 'corte

con crolado com garantia de

regsneraçâ., natural. Torna
se índíspensavsl preservar J

que ainda resta de imbúia
e impedir que a colonização.

�

.agrfcola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas ZC!

nas de seu "habitat". Sôhre

assuntos florestais, consu:
.. "Acôrdo Florestal" .

•
"A Soberana" Práça 15 de novembro

rua p'elipe S<:hmidt
esquinll

Filial "A Soberana" Distrrto ao Etltreih. - cj\nto

DR. , O T T O F R I E D M A N N
E N S ,. N A"

Matemáticas e- fisica'
R. Cristovão NU!le:;; PJres 21.
Esqu.·Rua Hoepl::e e R. Cons. Mafra

EDITAL
Taxas de Viação e. de Melhoramentos

.

1.0 Semestre de 1957

--_ .._'--

De ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa
zenrl.a, torno público que, durant� o corrente mês, se

procederá neste. 'Departamento, a cobrança das - taxas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semestre do.
corre:i.1t'e ano ..

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

Departamento da Fazenda, 2 de maio de 1957.
. "

M. C. Cardoso
Pelo Ofíeial AdminisÚativo

LAVAND·Q COM SABAO

,Virgem ' ES]Jecialidade
dà (ia. WETZEL INDUSTRIAl- Join ville -. (marca regisf�ada) '.

�

.--�-.."".:.\""""", eco·Í1omiza-se. 'empo e 'dinheiro
--.�-,:::---_._-�"--_

.. �-._- _. � ..�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,
o Campeão do Estàdo e o "Leão da Ilha" aptos para ofereee�um espe táculo de gala no estádio, da rua 'Boe aiu_va

não togará, - Pr�limina(entre Venda vai e Jpiranga._
� ,�.---, -

:
"

,

Dentro de poucas horas o la contagem de 2x1. Espe- t+:"!++:",:":":�,,.:,,:,,,,:,,,:,,:,,:"':+.:++:++:":++:":4�l":"':"!�"':#:. ,,:H:<Ho:..:++:....:...:H:...:...:+f>:..+:..:+.:++:..:...:++l+<'�:++:++!..:..:..:.+:••:..:++:�
póbUcoiapreciarã o match ra-se, assim, que o "Leão .���������������������������������������������������������������
entre as falanges do Clube da Ilha" consiga reeditar FUrEID·L-TINIS
Atlético Onerário, 0 pode- sua "performance" de quin-' � ,

raso clube da Usina Meta- ta-feira, levando de venci':' ==
.Iúrgica de Joinville que já da s�u forte opositor, ..

l '

., <1 • •..• ·+++. ·H·.•+.+ • • ·++: ·++·..• �..+..·++..;; + � •..·IJ..v..<t;�..> v"'�..".<H:� � 'r+.'>..� �..)+..++.#. .
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RÉ·.fó .�� O· 'Pre'feiili 'Ôsóia'r' Cu;ihâ' êôlabôrã i'ôrif a' iC'Êsê
" -

'

-,

J; I A comissão de cronístas
O' Clube Nautico Ca- . . .

Conforme noticiamos, o esportivos que compareceu

Joinville'l em Prefeito Osmar Cunha, re- ao-g:tinete do dr. Osmar
endereçado I}

I •

- cebeu, hoje, a comissão de €unha saiu muito bem Im-
Federação' -Aquâtica de membros da As�odação pressionada com a atitude
Santa Catarina, vem de de.' Idos .Cronístas Esportivos de Sua Excelência,' aten-

em sistir da sua , participação I
dendo aode Santa Catarina, a fim: nosso, apêlo. O

• C.' A. Operár io enfrentou o consequencia . da luta com 'na regata do próximo di-i de dar il'esposta ao memo-'I' Prefeito da metrópole, con-
Boca iuva e à hora em que. os perigosos avantes do Fi- 23 do corrente, O motivo rial entregue a Sua Exce- vocado pela nossa associa-

.

t alegado/pelo clube [oinvll-
. I

encerrava�os nosso expe- guerrense, apar�ceu, an e- lência terça-feira última.
_ diente esportivo o ioso ain- ôntem, com o tornozelo in- lense �e qUI;! impede a sua O dr. Osmar Cunha acolh�u I

"
da não havia sido iniciado.• chado, não podendo, assim ; infla a esta Capital é ::

com fidalguia os represen- I
I at a h' F I transferência da regata de IQualquer que tenh._.a sido (I

I � u. r oje. .a a-se que tantes da ACESC debaten ..

f
• "uld

'

b tít to '10.)' e para 23 do mês em
"

Iresultado da por la, o car-. '-' o. sera seu su s 1 U o. do com êles problemas ati. ,

I A
.

d
.

curso. A delegação do Ca- .' Itaz, do valente clube nortiá- ssrm o 'lua ro avaiano nentes ao esporte. Sua Ex.

ta: continua inta�to e�a me- : deverá ser êste : Tatú; Gui- cboeira que viria à nOSS1
,celência reafirmou. sua I

d E,· F t (M cidade seria' a mais nume- Irecer cada vez mais os o e l1lSIO; aus o ar- nunca desmentida condi-

aplausos da "h inchada" 'reco), Abelardo e Loló; ! osa de tôrlas, num �tota.)
ção de desportista, com I

\-ilbôa. .' I Fernando (Bolão), Nilson, de 30 pessôas. gran<!_e so�.a dje seniços I
O Avaí estã em fO;�8. i Verme.Iho (Amorim), Ro- 'xxx

prestados à causa dp espor-I.

-

.

!
d'

.

L (J ') Outra grande notícia pa- 'Icomo soube demonstrar na ngues e auro aco; te de SantLt Catarina.

dura .luta sustentada com
I

Preliminar: Vendaval x 1'a o� desportistas ca�ari-

o Figueirense, quinta-feira"
I
lpiranga,- pelo certame, nenses, e, em partkular, O ponto alto da reunião i feito, dj�endo de seu pro· assim, colahorar para o en.-

,

para os adeptos d C N

I
f

.

t ue o 's't 'de 'onceder anual-! grandecimento da Associ·a·
na qual levou a: melhor pe- amador. o . . 01 o momen o em q po I o (;

• • • � • � '"' • .. ., + � .. ,.. .. •. -� .. .. .. .. Riachuelo, foi revelada v governador da cidade de-1 ment.!! um auxílio finan-' ção de Cronistas Esportivos
'HHHH� M:+.. "H ".�.� ,� �........... " \

..

,

·N·' O· +T· I: (+ +1 +A S DI 0- T
J

U' 'R F E reportagem, e segundo a

I clfLrou. Oficial.mente que a- ceiro de 1p.000 cruzeill'os à, de Santa Cat.arina, êle quP. Tesoure�ro, dia ,entidade e�
,

. qual, o dr. Jorge Lacerda, colheu, B!'_\ cejn.vi!lic3_ções de
I ACESC. '

.'

I sempre esteiVe tão intima- ainda, os colegas . Ed'gal'd
Por ZÀNBIU

"

,?':r6qliêis /tl;-ãf�'d�l:�;
-

é 0, edignissimo Governador dO: nossa entidade de classe. I �a oportunidade, '

deçla-l
mente ligado aos nossos Bonassis dli Silva e Maury

,;eg'uint;e: Estado, após as so]enida- I Foi m,ais além, 'o sr. P,i'e. j rou de slta - satisfação d�, círculos espo).'tivos.
_

Borges.

Argentina O cavalo Manoel Bezerra da Silva ciea de posse da diretoria I
.

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

�h��:�ià:�:�::::Opa::a!:: ;�:qUin���; ::i:O�i6:0:it:; ::t::�,:: �: f.::�Ori�.,�a� I Lembrando •• .;
oA,aí homenageará hoje o campeão

tal' em condições de parti- vitórias - Oswaldo. Ullos. a�vi-azul, 'to adquiI:ir um'l.l O mais

-

,recente boletim seguir a Alemanha Ociden- I estadual-
ci"par' do G. P. Brasil. O re- :om 43 v�tórias _:'Ubiraja- frota ohmplca para o seu

i da, FIFA dIvulga complet'l tal, com lIr:.. total de ..... I O .Avaí F. C., oferecerá compreens,ão de Ron' Me·

ferido cavalo apresentou 1'a Cunha. com 41 vitórias clube: A id�ia ,do D.r.- Jorge I r�lação SÚ) ....e, as atividades 12.8,:15 Associações, o que' hoje às n,oo horas, em sua rino e Duchem, representa,
num dos últimos treinos 52 - Emygidi.) Castillo, 21 vi- LaceIda fOI re:ebldll com

I do futebol mundial nos úl- excede ao da mãe�pátr�a dvl Séde Social, à Praça XV· das nesta Praça) 'p e 1 a s

gpgõ,:ndos para umã partida tóritias - Dario Moreira des.usad,o ,�,n.t.usIasm.o no.s I: timos anos, Em síntes.e, af'., fl1tebol.-no 'que tange ;) conceituadas firmas Ger·
e

um fino coquetel a ·embai- 1 '

de 800 metros. �om 21 vitórias. Liderando :nelos I eml:st!cos .da.C�PI-I estatísticas contam qUe ,das quantidade de atleta;, Pt'e- xada do C. A. Operãrio
mano Steíll S. A. e G.�d:.t

xxx os treinadores estã Ernani fé1J, e seguado fomos I�for- 81 nações' inscritas, até cisamente 1.154.000. Hoje,' Campeão do Estado,
C'osta Pereira Cia. S. A., a

Paraná - O Bôlo "Taru· de Freitas com 37 vitória�, mados, o _Riachuelo preten- 1955 (atu!,!lmente são 92), êles se elevam a 1.715.207:

I
quem nesta oportunidajie o

mã" �stá acúlàdo em 500 Gonçalino Feijó �om 33 vi - de adquirir a sua nova fl'{)- já 'resultavam, naquela épo- A França ocupa .0 tercei- E;tj.a deferência aQs visi- Avaí F. C., externa os seu,>

mil' cruzeiros. O programa ,órias', Jorge Morgado com t�;. na Alem'anha, a' exem-

I ca, 121.82'6. 'Associações ou 1'0 luga-r, com .8.854 As- tadtes, é possivel graças .a melhores agradecimentos.
normal dos páreos e mais o 32 vitórias· e Claudemirr) PiO do C. R. Aldo Luz. Es· ; Federacões nacionais. Des- sociações, 600.000 jogado- J� o;;'11'�.;#.i'íN;1
total do bôlo levarão gnn.. Pereira 'com, 22 vitórias. 'tàú' de parabens os direto· 1

t

.

,
--------------'--_;_-----

, , as, por seu turno, faziam res filiados, vindo depois a •

de numero de apostadores xxx res 'do Riachuelo e daqui
I

parte 448.606 clubebs, os Polônia com 5.500 Fedei'a.
a concorrer p�ra abiscoitar Notícias vindas de Brus· queremos endereçar ao ilus- I

quais por sua vez, supe- ções, 7.500, clUbes f' 92.000
o meio milhão acumulado. que informam que MA tre Governador do Estado,: rintendiam 9.112.989 jo- atletas. A !tália tem, ape-

xxy ,. LANDRO pagou vale para� os nossos .mais efusivos
'" gadores (6.489.213 adu,ltos nas, 5.105 dubes e 115.000

Paraliá - O Jóquei Clu- _PICUÍRA� cumprimentos :por e_s t a Ie 2.623.771i..
.

ado escentes). jogadores'r
be de Londrina resolveu xxx grande atitude que bem Qu'anto ao'número de juí- P.) - ,A Associáção 1\1'- com a Bolivia; e a 20, tam·

aumenbr as dotações dos HoJe não haverã corrida.'1 demonstra a sua adesão a')
zes em exercício, tambéJ11l

A Rússia fêz con'star que ge6.tina d.:l' Futebol ratifi- bem aqui, com o Chile.

páreos. Assim sendo, a :(>ar- no' Hipódromo da Ressaca, progresso do' esporte cata- 'jã era de 113.957. poss·ui�,. 80.000 �lubes, recu- col.! as datl;.s de 7 e 10 de
I

Finalmente, fora:.m �esig-
til' de 16 do corrente os da. rinen!3e e brasileiro.

I
As cifrad mais élevada'l sando-se,' a preencher os jtilho,. para os encontro'3 nados os �rbitros pla�inos,

pl'emios sel'ã;o os seguintes: O Jóquei. Clube Santa xxx "

A quesitos das Associações. entre os' selecionados' d'a Rob�rto Fuster e Juan Car-
,

.
_

ainda pertençem a .,",-ssocia-
'- Lo Prêmio Cr$ ':1.000,00 Catarina transferiu o pro· Continuam os Intenso::;

I ção Inglêsa, compreendendo ,�No capítulo dos profis- Argentina e Brasil, em -dis- 16s Brozzi� par.a atuar co-

20 pãreo: Prêmio Cl'$ .... gra.ma para dia 23. treinamentos dos clubes dil'l cêrca de 31.000 Federaçõe�, sionais, a_ 'Bélgica aparece puta da Tao;a ·�Rol;a". mo juizes auxiliares nas

5.000,00' - 30 pãrao: _Frê- '. xxx Capital. para a r·.:)gat.a do; 125.000 agllemiacões e ... ',
,em primeiro plano. H o_.. A primeira dessas parti- pa.rtid"as e,iiminatorias dA.

mio Cr$ 5.000,00 _:_ 40, 50 Paraná O HORA'S próximo domingo. '�iàl'ia-113�5.000 jogàdor;s. ,Vem '<l :lestamente, os. belgas tra- ll<!S serã realizadà no IHo Taça do Mundo que, a 16

e 60 páreo: Prêmio Cr$ .. "SANTA FÉ, do Governa- mente, a nossa bala sul
'OoO__O_O_'I_O_

taram dé l�elacionar, num::t t;," Janeiro, e a segunda em do corrente, jogarão CQl,om-
6.000,00 - 7Q e 8'0 _ páreo dor Moisés .Lupion, vem de aprese,nta-se com intenso I

go de, Menores, Policia Mi-
I
lista só, os atletas de con- Si'ío Yiwlo.

_ bia e Uruguaí, em Bogotá,
Prêmio Cr$ 7.000,00 - Um receber duas excelentes re- movimento, com guarniçõe:; litar, 14° B. C. e Escola de trato reconl1ecid-o e os que A Associctção confirmou,' e a 20, Có�ombia

.

e P.a'ta

Clássico por mês com dota- produtores, que viera� re·'· dando ':tiros", descend.o '-l Aprendi.zes de Marinhei- também recebem dinheiro tambem, a ordem definitivl' guai, em MedeliJ?.
cão de Cril' 10.000,00. fo]'(�ar o plante.! daquele raia, e a.!gumas vezes,' um ros. camuflado.. dos jogos tia fase elimina, Fuster e Broezi partira-!)
-

'Ir

xxx estabelecimento áia.cional. sensacaional pega. xxx I Jâ n� dos juniors ou toria do C:lmpeonato Mun· no proximo domingo pam

Rio ManoeL Bezerra São elas: Christ'mas Carol, �xx Segundo tudo indica te- adolesC€nt.e,;;, a União So- dial,. com o Chile e Bolivia Bogotá�
da Silva, ao contrário do filha de Winterhalter e Bo- O pro,!>lema de aloja· remos no mês de setembro viética' co�narida a clas- que se, efetuarão em o.utu-

;/

que se. anunciou, não pilo- vary, filha de Flamboy�nt. mento pára as represénta- corrente a "ealização da III _sificação gt'ral, com 400.000,' bro. A 6 desse mês jogad
- --

VÉNDE':-SE
. -,,--'-'

- I ,

.

.

tará DESIRADE. Bequinho '---.,---
- ._- ,

-- -.---, t_;õés que virão competir na Regata da Temporada, de- ria frente d'JS franceses ,que em La Paz com a Bolívia: .
Por motivo de mudança

assumiu p,')mpromisso de 2.0 jogo Brasil x l'egata do dia 23, jã estã to- nominada Pré-Campeonato ; têm ,162.000 e da Alema':' a 13, em Santiago, com) desta Capital, vende-se um

dirigir E V I C E M I A, na

P I
t,.l �1E'nte" ,l'esolvidb, isto, e que será, naturalmente, nha Oriental, com os seus dormitório, uma copa,' uma

qual o bridão pernambu� ortuga .

graças à clarividência e um !'trailel''' do qúe ve-

'

100.00Õ. Val� "frisar que a dispõe. 'de mais de 19.400 pr�nxeta de desenho, um

cano nutre grande confian:. Hoje,' à tarde, no Pa- descortinio do p'residente remos no.. CámpeÕ'nat� �s- � Alem'anha Ocidental dispõe apitad"ores:, ao passo que os �liquidificador' Wa.l!ita, um

ça. caembú, será efetuado o da FASC, Dr. Ary Pereira tadual dêste ano. Os clubes: de m'uito menos, precisa- alemães ocidentais, para fogar,eiro I:'létrico Fame e

DESIDARE, serã pilota- segundo jogo entre brasi- Oliveira, que obteVe das teriam oportunidade de pôr. mente 15.000. , ,60.00 agremiações, . contam um chuveiro elétrico. Tra-

da pelo mestre Luiz Rigoni. leil'os e porlugueses, deven- autoridades da Capital am- em ação todos � seus va-: No plano das arbitra-' com 25.000 juízes. tar::riá Rua: Des'embargador
.

xxx do o quadro nacional ali· pIo apoio para -a recepção lores, jsto porque, não se- gens, a de'lai'monia é ain- Os húngaros afirmam Pedro Silv-a nO 1219 � Co·,

'--.. Rio - O movimento es- nhar o mesmo op.ze que dos clubes - visitantes. A�- ria permitida a "dobra", da mais evidente. A lngla- q�e-{êm 4,2ÓO "teams" e, queiros, em lffrente a Ca-
I

tatístico do Jóquei Clube venceu o primeiro jogo rea-:. sim sendo, as ,I).elegações excessão feita parl:j. o pá- terra, pOi: exemplo, ap.esar, ·4,800 árbitros., Mais juízes, pela.

Bí.'flsileíro, com referênc.ia lizaêlo no ,.Ma:rat},ª-!tã.. ficarão hospedadas no Abri- reo de oito. de possuir. 12'5 clubes, nã.): portanto, de que equipes!

"O Estado" !J mais antigo Diáriô de Santa Catarina Florianópolis, Domingo, 16 de Junho de 1957
-----'-,---------'-------

5,

n!10 passado e líder invicto O team joinvileÍt�e

choeíra, d�
telegrama

pouco se adjudicou ao titu- Vamos, pois, ter uma das

lo máximo do futebol bar- melhores lutas futebolisti

riga-ver:de, derotando entre cas d� ano, com o confrqn
outros o Paula Ramos, e to entre duas grandes for

do Avai, terceiro colocado ças do Joot-ball catarínen

do Campeonato Especial do se.

c:a
I-
..

-
c:::a�-

•

do Torneio Triangular "Os- Segund., apuramos, o

quadro do Operár-io for-
,

ni Mello".

O público, mará assim: Clecir ; Tião f

B�xinho; Néde, Benteví e

Már!o José; Dinho, Caro

/'

que já tev�

ocasião de aplaudír :o novo

campeão do Estado, terá.
�

esta tarde, a satisfação de
r iço, Den, vadínho e Bia.

vê-lo mais uma vez, en

frentando
-

o "onze" oríen

n tado por Nizeta, ontem O

Waldir não Jogará
O zagueiro Waldir,

Waldir

....

•

ç,ão de classe, revive suas'

lutas no esporte, solídarí-

zando-se com a causa da

ACESC. .'

A classe expressa o seu

sincero agradecimento ao

chefe do executivo muni

cipal, pela elevada com

preensão dl:monstrada.
A ACESC fez-se re-

presentar no gabinete do

exmo. sr. Prefeito por Jor

ge Cherem, preSÚlent.e, Dal-
miro' Mafra, vice-pl'esiden,.
te, Milton Filomeno AviII,,,

" -

Taçá ROle,a'
BUENOS AIRES, 14 (U. Chile; a 16, nesta capital,

13-14-15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• o BRASIL NO E.XTERIOR
O general Juarez Távora, falando à Imprensa de

Paris, declarou que o Brasil atravessava fase' de grande
-Iosenvolvimento, Interpelado sõbre as crises que nos

.rssoberbam, afirmou O' Iider da Frente de Renovação
l�aeional que a, causa de todos os males era a inflação,RIO, 15 (V.A.) - D. Jayme de 'colaborar na educação cristã da Para a instrução religiosa é que cebispo, do Rio de Janeiro. Tra. bros isolados e solitários dentro

Barros Câmara insistiu na neces- criança. E ponderou ; Costuma-se não sobra tempo. " 'I ta-se de oferecer aos estudiosos do lar.
fenômeno que afeta atualmente a quase todos os países,

sidade e sentido atual da edu- objetar ,que não sobra tempo aõs E'ssas 'consideraçõel' .Ievam ao um programa sobre um rios te- O Encontro Interamertcan o de -nclusíve a França.
'cação cristã no lar, em sua pa- varios membros da fámí!ia paro ,

exame da, situação interna dos mas de maior interesse na atua- Movimento Familiar Crl�(;i terá Mas '.::._ acrescentou - o Govêrno brasileiro está to
lestra semanal de ontem, ad mi- se ocuparem da forntacâe da cri-

I

lares na atualidade, exame que Iidade. Esse tema é a famí líu r 'e, lugar entre os dias 24 e 30 •.10 mando as medidas necessárias pnra cont�r a espiral in
crofone da Radio "Vera Cruz". A "anca. Verifica.se, no entanto, será feito de forma ampla no no Encontro, se investi;.\a�á Se corrente, na capit�1 urnnuala, e

Ilacionária, colocando a:' Nação novamente ,no caminhoescola deverá 'ser continuação do que em numerosos lares os laze-, Prímélro- Encontro Interamerica- esta chega a formar, em llClSSO censtltuirâ uma preparncãn pa,

lar; o que se conserva com maiõr rês dos membros da' família são
'
no do Movimento Familiar

cri.S-1
dlas, uma ordem aceitavel, ou se, ra o Congresso do Lalcato C"tó da éstahilidade econômica-financeira.

facilidade e'maior pr�veito, é o ocupados com a televisão, 0'1':\' tã, a realizar-se em Montevidéu, vêz,disso,)'-se acha transfórn"ida llco, a reunir-se- em Rom<t, em O general Juarez Távora, fazendo justiça aos esf'or-
que o berço dá - advertiu .o 'dio; as histórias em quadr ínbas. segundo anunciou o Cardeal-Ar- numa penosa convlvêncíade 'mem outubro deste ano. 'ços de .JK.' colocou-se acima de quaisquer ressentímen-
Cardeat.Arcebispo do Rio de Ja- •

'do

�;:::: · f::':�:::�::::::!� Dprovada ft OoCUIeutacão Das «OndiseuriaS» ��:::.:::·:e:�o�d::;r::':::::d?' '::b�ed:V::a7;�a�:r:::
criança mas prolonga-se pela -, A!Clma das divergências facciosas palram o nome e
adnlescêncía até a formação GABINETE DO MINISTRO':

I
blicada no Diário Ofkiul 30, di"

O'a
�

G a UI·a'� ddtlSstl'iAa Bl'asile,irta de' ,EI2t::i,�j(th-' 'JS interesses supremos do Brasil, que devem ser def'en-
completa. Outras' instituições c(u- Comissão Técnica de Rádio "ii subsequente, atendendo ao U r

e . . e ao SIS ema rrracnun e,. ..
. .', ,

centes e movimentos, culturai«,....
-

,que a Sociedade Rádio

(,unI'u-l
{lIdos no exterior, Essa-tem sido a tradição dos grandesPortaria l�. 95-CTR, de 25 de que requereu a Sociedade Rádi"

apostólicos e desportlvos-concor., l\!"IO ele 1;)5:, I Gua ruj
á 'Limitada, coucess lo ná- • ,_� );iã '�imitada tem, autor�zaç'tO.." �o.�e!lS P,'Úbli�os de nosso pais. Jamais foram lá fora

rem para o desenvolvlmeuto dos O Presidente 'la Com issão 'T'éc- I da, pelo Decreto 'n, '13 :i69, de rente ano, da Comissão Técnica ra instalar na Cidade dl' FlOII!!"_ crItIcar o Governo, desabafando rancores recalcados. De
filhos. Mas a vinculação r.e�II- nica de Rádio em virtudo da de, 17 de Janeiro de )!!5r;" do servi- de Rádio resolve aprovar as' plan nópolis - S. C.

J>.�dro II a Washington Luis, todos os nossos estadistas
lar com a familia cristã será legação de poderes t'11" Ih e con

'

'f'
_

t'
, O transmissor supracitado de-. 7'

� -o 'I - ÇO 08 radiodifusão ern onda cur tas, especr icaçoes ecmcas e or tiveram !"empre o cuidado de não envolver o conceito da
sempre indispensável. IeTe a Portaria n. 247, de '3 de ta, na cidade de Ftoriunõpolfa _ çan.ento, que com .esta harxam, verá utilizar a frequcnci.; de ,

Em sua palestra pelo rádío.. Maio de 1956, ao IvIhistr') da se, e- tendo em vista o 'parecer ruurlcados pelo Diretor da ;,é- 5.97� Kc/s - General Olymp'io pátria nas suas futricas políticas.
Viação de Obras Púb licas, pu= ,

n. 108, de 25 de Jan-eiro, do cor. _sretaria da referida Comissão Mourão Filho, Preslder.te o,: A ,e,..-ceção recente, quando o atual Iider da UDN se
re lativos ao transmissor cid 1)11- CTR. permitiu a liberdade de talar mal do Brasjl e _de' seus
d t d 10 KW ti HO" I (N. 18.481 - 29 - 5 - 57)a cur a e' ,lpO', '-' , .. -

I governantes no estrangeiro, apenas veio confirmar a- re-
�0.124-02, de, fabricação da In.

I);ra gera. E provar a falta de equilibrio e senso de res-

ponsa-bilidade do sr. Carlos Lacerda. O sr, Juarez Távo
ra, de que tantas vêzes temos devergido, agura merece

aplausos pela sua conduta elevada em relacão ao Brasil
e seu Govêrno.

•

(Diário Carioca)
.......

"

Flórianópolis, Domingo, 1957

CAIU DE UM
-

PINHEIRO�- E�
� .

QUEBROU- A' ,ESPINHA
Elidia Sena com 21 anos de menta infeliz, despencou.se .do

alto da árvore e caiu pesada.,
mente ao solo. Na queda' fratu
rou a espinha dorsal, tendo si
elo recolhido ao Hospital de Ca;
ridade, onde se encontra s oh us

cuidado s do abalisa'do clinico dr.D. Jayme 'Câmara manifestou a

opinij,Q de que os avós, o pai, a

mãe e os próprios irmãos devem'

idade, lavrador e pessoa muito

estimada, quando trabalhava em

sua propriedad€ em dias desta
semana em Rio do Lessa, onde

I,reside
com sua família, foi vi

_tima de lamentável acidente,

Trepado num pinheiró para

I colher uma pinha num' movi-
Waldemar Luz

Pres iden tc.
----------------------------�----_._--- -- ..----' --'-,

o mundo em sete dias
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