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I LISBOA, 1.0 (U.P.) - O avião suyer co�ste llatio� dos b:ansl)ol'�e-s aéreos po1'tug?e�s qu c levará o l�l'esid . te�r{ly�i�p./�oJe� a. mitiva ao pa��ou
• por �ompl.eto trab�lh� de. adaptaç�o: ,As�lm foram, instaladas cabines e camas prlva..,tIvas.para o pres�dente . ��'���"Jlíl�an�es membros da .comltIva

I presidencial tambem cabines especiais. E res ponsavel pelo seu comandante Durval ferreI/ra Mergulhâo um.dos mais experimentados pi lotos lusos que em 28 anos

,,: já realizou mais de dez mil horas de vôo. O presidente Craveiro só voará atéà Bahia «{onde embarcará no cruzador Ba rrozo. Mas o avião continuará viagem até São
. : .•8•••$•••�••••••••� �� !!�.�..�!I�••�••••.!�•••••••093••••�.�.e".� c iPaulo, onde permane-

!r� @[ iva� > I !D!f ia D�[ !8f/ DI rã- re 10 I ,1�á;j?;:1i:���1
.

.

-, . (
. I seguindo novamente ..

Até 1965, 19 Usinas AtolDo-EIétrica$ em Funcionamento :paraoB�asila.tel)lPol
LONDRES, 1':0 (U.P.) - S1\o lhões 'de, toneladas de car\[�o, I uml.l.::.eradore;

<10 ';Ü ':�;;a�\"lt IS' [J, uureay, :h' n-r:e. da J�sc",';�', A usina de fôrça experimental e�pécie �o, mun<1;o,. O rea�ivC' ut i- de trazer o presidente,
agora transcorridos dois

.

anos Gua11to ao custo > de produção, I d 'VEY2 ser J.':>À! em I!pera';ao ('111 no decurso do proxnn o . -a no ,
de Doun reay é a primeira dê S',18 hzado ali e o U\"IUlO 235, e .1 f'un- •••••M.»• .,.•.,••• IiI.. fl: "''!!!-,�

desde que Q Govêrno britanico caraetertstica notável é que o I I.
---.- ---- ,

-- - - ção do â'rimentaJor rápido ,,('1'á NÃOHÀVERÁ
---

anunciou um programa' para o-de- ernprêgo de capital em usinas I· ANO XLy - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA N.o 13 O 6 9 a .de "procr lar" cem o ..nlut
ô

mo

sellvolvimento da energia atôrn.i- átomo-elétricas maiores e .muito "

,.

p roduz ido nos t�!Jos" de reator es GREVE
CD, no montante de 300 milhões mais baixo por unidade de pro- rcsfrfados a gás, ÊSÉles reatores

de hb ras \este1:1inas, prevendo a dução. Jl:,ste fator é responsável 'devem ter um lugar, afin:·,l de SÃO PAULO, 1 (UP) .. - Foi

Lo ...strução de 12 usinas átomo- pelo aumento considerável na cóntas, em' qualquer prcgrnma afastado perigo da greve dc s

-I. �lürica� com uma capacidade capacidade geradora das novas nuclear bem equilibrado, O nes- feirantes, anunciada para a ma-

'g'el'adQra de mais de dois mil usinas programadas.

1-
soal de Dounreny é pouco supe- drugada de hoje. Em assemb k-Ia

lllcgawatts. '. I Graças aos últimos progressos ri o r a 4'00 indivtduos. Mas e.n geral realtzada ontem à norte os

;.Iescle então, n-uíto já se re«- no campo de desenho e de manu- vist,,! .da crescente importância feirantes .decidiram aceitar a pro

[j zo u c o Ministro da Energi a faturas de YlISOS, de pressão, nu

"
. dessa usina de energia, está em posta do governo sentido.';c cum-

!.;,r<le \'�i1ls, uuu nci ou que o pro :uturo será muito maior a ('fi�i,
. ,

elauornção um extenso plau i 11(' prirem a lei sobre a cobrança do

I!I'l,ma fie e:l�l{.:·"l nucleal' fGI n- e nc: I ,'(·m 'Iue a en !lo�' I cal 1'11;-
I _

tr-unarcento vícundo a aumentar imposto de vendas e <!on,·lg.uI-·
�.J]'" ll'irilica�lo, c- ,que na:J;�l me·, ca '.!;'_' 1'o",lrOres ,J'.':!': se!' trnns-

I DIRETOR: RUBKSS rJE :\. RAMOS _ GE.RENTE:: - DOl\flNGOS F. DE AQUI!\(.) �'''mero de .,,�nicos nucleures
'

ções. pelo prazo de 30 dias, Ou-

nos ..k 19 u smns lltomo·c!el'l'l�:l." formada em eletrlclda-i a. Isto,'
.

e .ie r�$Soal auviliar para 2.:;00 rante esse prazo será estud-ida

(1)'1(1;' ser C01,�I'l'uida3."") fato naturalmente, influi diretnmcnte ..Edição de hoje: - 20 págs. - Cr$ 2,00 - FLO�ANÓPOLIS, 2 DE JUNHO DE 1957 -luran te os Pl'ÓX!lTIOS cin._,:(' anos, '.11,1>, solução melhor,

.e!) II !\Tinislro poder anuncia- .

na quantidade de carvão ecotfb-''';-- _

��::�::::��;e:�:I::��;i:�:�'I��i��: !��;:s:;::I:::b:i:�r��:��7::�:::�'·N He-: lator'e's Do 'Or�ame-'�D?tode Energia. Atômica do Reino da energia elétrica da, uainas o vosUnido, que empreendo II rin i or ; r.ue leares será �p�ox,i�ladal"� me
'

,. 'I'.', _
'

.

,
..

'parte das pe s qu isns r 11.); es r u- '

o mesmo das ultimas usmas

dos basicos, e ü,ml\é", ) L'r; ua- i -onvencionais de energia. I . . I ._

monto de éng'enh�il'o", 111<13 &.il1' Finalmente, deve-se fazer meri- RIO, 1 (VA) - A Coml�- mao de ontem os nbyos re- gnaçao porem, dos relato- zonia - Sigefredo Pacheco DNOCS - Souto Maior
da por várias cínpl'êsas dét;·icas. ;f,'" do rcator de "reproduçã', Iá·

.

são de qrçamento da ,Ca- l.atOl� da �el de MeIOs pa.- r�s do Orça.m�nto. do Exer- (PSD-Piauí). (PTB-Pernambuco).

: �:,��:'�;�:e��,;:I��':�·���l�:::�:t�
I

:::1a",

"cu�a ,!elÓi'aOexSPer;�'11(.rE·t;;I,Mma8raLdeSEIg�OlUA,em
sua

rLeuE-
!

IGa11s8. LNaaOhTou1vev,an_d'''- IY�!�t�Ye�'��t�;;�ro�O ,�;,� . �;�:�:�iAg��pt:;,r('lf�M: I�{j!i�!�:�I�ir:1���:lg
encl'giil atômicà '�sl.á sendo tll i· N "

'f
Os relatores.Jt escolhidos Ministerio da Agricultu- CQlorribo de Souzª, (PSP-

Jiz"da c.omercialn:enle, e':1 lar�'" I
, _

L 'l " °Rraemcel?tSa seguRmaneI�e:I'I' Maz- l'a. - José-Bonifacio (UDN- Ce,al'á)..- .
"-

I O -
- , Mmas). Subverições (E ducação,

:���ç:·:o::l:·�::���::�:i:�;;t:!l·l:',:;)I�:;: fiM' Vi llnO nn� I L'nDn�nQ nv Q�I a. PITIDINA rBnJ'E�n nL' 't:a�:Itl..�nOda�)P��:!\s!si�§:nt/C:' ;���l::��to d(p,�l����� f��e���::����lri�o�tu���
,ll1:!� tecnológicQó, po.'.';IJ,Jii H 11 r R vUII DUO �nl nuQUO UI) o 9 bR 811 8 li U UI1 Ministerio da Fazenda __:.. Poder Judiciaria - Ray-

�

�Ê;i;::::�:;f';;i::�;�;:;;::��;: ��llrHE��NTjI� r�L� D�r�nl� L��md f. fERH�m, I ��*���:?:�&��i�:I; ����1�����;':�u,�;::� �����r��iiJl���;:i
A e.letl'lcldarle (lI'OdU7.1da l.cb O deputado Lenoir Var- ! o_Poder PublIco p. � cora-, 0l::na d� ��hgIanas:.pslcül?-. gues (PSD-Ceara).

..

MmIsteno da Marinha - leo e Conselho de seguran-

enel'g,ta n�cle,�l' em escala in. gás Ferreira; atendendo a'. çao, ·da gente .cata.nnense, glcas diZ, que.a COIsa l,!'aU! I
. Departament? Admmls�ra Re!lato Archer (PSD-Mara- ça Nacional -:- Mario ,PaI":

dustl:JaI fOlgerada pela p<,i"'E'�;l I um' humano e jus�u 'apêlo, tomarart} e con�llluam tom�n espalhada no mundo, nao e bvo do Ser':Iço. Pubh�o nhao). . merio (PTB-Minas).
vez em e.d.€mbro d.o uno jla�';'ldo apre'sentou à consideração do,

.par�
amenIzar o prohle- o senso -. comum

•.
corno se

I
(DASP). -,MIltop, Brandao Ministerio do Exterior -

em Caidel' Hall, usina át"m".p1ó. da Arssembléia o seguinte' ma social' gerado pela _le- cosdt�:na dIzer, m� a bon- (PS:q-PlaUl). .

/ Rarael CincUl'a (PSD-S. NOVO PLANO
tl'ica pl'o�ói:ipo que leVLl,1 Il'és projeto de Lei illra, entre as ,pdpulaçoes, da e . _' Tnbl1nal de Contas - Fi Paulo). WASHIN.GTON,,l (UP) -- f{é'

anOl> :P>J,' ser projetada e ("'I,). . "Concede p�nsão bem como, diminuiras �m3:r ,Esta bondade �o �av�- ladelfo Garcia (PSD-Mato Ministerio da ,Saude _ velou_-se q�e o delegãd.o norte·

três lm'u ser construi<la, I 'O'"-Hl i Art. 1.0 _ Aos egressos gl!raS dos que.fOl::am atmgI- rI:!: de fal�a.r na Iipre�laçao Grosso)." JanduhY Carneiro (PSD- americano a conferenCia do de:,
ela agorll clois reatol:es �Iii :·'pe. d.a c..olonia Santa Tereza, dos pelo hornv_eI mal. d-este ,'pI oJet� / de. leI pela. CO�lssao do Vale do

.

S. Paraiba). I
sarmamento Harold Stras,,�n "ai

I' 1(;'0 e uma ]ll'oclução' de "Ie'.ri. reconhecidamente pobres, E' hojp" pacifico; ,entre os
Asseblela Le·glslabva. FranCISco - ·Car.los Albu- 'DNEF .;- Virgilio Tavo-, apresentar aos ·l'u.s�os, um. novo.

cid.'!de do 92 megawat,ts.· inca'pa'citados .para O h·aba-. versados em leprologia'a
Se aJprovad�, teremos, �e� qu-er.que. (PR-Bah.la). ra (UDN-Ceará). i plano, Es.sh proposta.vlsara ��L:l'

ECONOMIA DE 18 l\nLfl(jB� lho por mutilações decor-- cur'a física dos doentes gastos exceSSIVOS, contrlb-�ll Superl11-tel!-dencla do Pla- DNER - Clovis Pestana; belecer restrições nas eXi)El'i€lI-

As 19 usinas átomo-�)i':I""". ren'tes da 'lepra, o Estado constituindo-s·e problema s� �briara compJemen�ar uma. no de Valorrzação da Ama- (PSD-Rio Grandp' do Sul). : cias com explosões atômicas.

::�:::�;:ii:�:��':';:::;:':::.t;:: �:m���F�1rt.i��� f��l�i:�F:����!:t���r.':c ���tj·la�o ,��:��o h�;
Inun"aco-es C�usal Danos E Vit·lm.asll!eçadá na Grã·Breta;'ha Em rnen,t�.rias, "a pàrtir de 195� '.Será função d9-- poder pú- nario�d�e�t�!�r�:vd�� opI:·11 U'U ' •

'I' ,Í>l1('ros redondos, isto equiva- consIgnarao verba especI- bhco lutar este' combate. . fôr • n, '" r. o. es
Jert a' uma ec.onomia de lb.J;]! fiça, para o atendimento des . Acontec&, porém, Senho- bu_;�OaaaI d' com a,I�pon�a- " BUENOS AIRES.. 1 (__UP) Ia C 4it I

' I

t
·

ª'"'-teL· � � re�.De1)utados lJavêr entT., �, � ,����s. .{�çoes j-,Enq_uantQ choVJa tQ1;}'en

811 a e ln el'l'orVI.r'l"fa .Ofl"cl"alm·eD...
'''''Art. 3.0 -"-"Est� kli entra os curâdos da tiolôni"g<;San;..· Ta�:�r;�J;�tr'Ifre,� '-����' �ill;lrn\mte,1!€!st� �apitàr-n�m

....

o

"
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�.' •

__ �. _ •• '.' •

•

•

.J em vigor na data· de sua· ta TeJ:eza, alguns qu.e fi� à lei
ça �!p l?o},er '6

!f � �c.o, cç)!n� em qnasl t�li� a 'PF<?- .

-

-_ r>".

I publicação" cam tãÔ'marcadamente de- t9-l. es
....bcu'.10 ep)log da. VI- VillCIa de Buenos AIres ml- autoridades enviaram� helí- -.ria ,dó Banco Industrial do

,te A'proyada Justificad� o projeto o de J3�vorados, pe,las muti.!a- v��laé so d�e fi. �?ença terri� Ihares de famí'lias fo.ram cópteros'e aviões leves para Estad�, de um !Iado e o{;J
putado LenOlr Vargas Fer� çoes da 'doença,' que sua 111- t'

' tO. sespeIO, a an:us ,�vacuadas d� s�las casas socorrer as pessoas em gra batncarios de outro. Deu mo
reira proferiu as seguin- capacidade pa.ra o trabla- dl� o �mc;;' e._quem s,a � a mundadas para edific'ios ve perigo dê vida nas zona� tivo ao litigio a suspensão

" tes �avras: lho é total. E muitos dêstes ebelçjh" e �ao tel' p'.erdldo m�i's segUl:?S como .hospi.;. central. e meridional desta do serviço de alguns funeio-
Londres, 1 (UP) --Fon- Sr. Presidente - srs .. de- incapacitados, ,são ,pessoas j:t�. a a. tais. qual'tels e coleglOs. As 'provinda. Na capital, apre nários.

tes autorizadal3 asseguram putad�s. pobres, ·,apenas venceclores ��P�#4C , tr
'
--'

1. cipitação pluvial ultrap-a-s-, NOVOS AUMENTOS NO
'hoje que o primeiro minis- "EXiste no Estado a Co- ,'de uma batalha cruel. De-

-O
'

P'
.

OU S'h'
sou os 10 centimetros nas CUSTO DA VIDA -

-tro Harold MacMillan já lônia: Santa Tereza" estabe- vem deixar a Colôniá por es 11 VO° er a �rl' ultimas 24 horas. Rios, .·ea- Buenos Aires 1. (UP) _
:. aprovou oficialmente a visi- lecimento destinado ao iso- ,tarem curados, abrind.o va- U .

-� nais e. arroios transborda- As ta.rifas d'e trans'porte nas
ta da Rainha Elizabeth aos lamento e tr&tamento. dos gas a non,s doentes que .. ram:, mundando- ""�s terras f

.

d" t dEE UU D d ...... ' .

t d h M d
... errOVlas a millIS ra a·s pe-

lei 'brita"nic! :c��b�r::om sao pa"L ICIOS nossos, a aca os � . .'-e�am. as, ,patr3; 'on·e Diante do zunzum que vai\pela cidad�, a propósito da -I baixas. 10 J<;stado sofrerão um au"

pe� !ll� d� �a.\seEd d a°ci C0l!10 r�cfbera o mun compra de motores diesel para Joinville, parecia, inevitável.. .. Embora' nãó tenha ainda mento d.e 20 a 40 por cen-
.
pode �c�itarf'o convite pa.ra

d' .XI'SS'. at 111 Ca,.to .. uc.an- .

o
, oSd ,saos �s es q�ef �em nota' oficial, que historiasse o assunto e não abandonasse o . sido possivel calcular o to- to a partir de amanhã. Esta

urna vIsIta o Icial com, apll'o- ano an a .a arma, ms- mmca os pOI uma Ie lega govêrno a' onda que s a I d t ..

'

-. I t 1 d t· f 'd
. -

t'
vação do governo e salv6 al- tituição privada do mais no e�tranha?

e vo uma uon ra. a operaçao. Nmguem a e mor os e el'l os nem maJoraçao represe;n a mais

gumas duvidas sobre o con� bre & meritório' fim rece- Penso' que o poder' públi- co��reende porque uma concorrência oficial emper.rasse no O montante dos dano's ·cau- uma tentativa do g\Ovêrnó
't I'

'
. '. seu Julgamento e deI ' -

b
. , sados .o proprl'edad'e sabe paI'a supeI'al' o de'fl'cl't e"'"

VI ·e O qua so deveria ser bendo ao na'scer e,-erlandtO co, li,evp am'plIar sua ação, .
. .

e o governo nao sou esse sair, por cri· .. , -'. :m

aceito agora em virtude das até à juventude, os filhos eonce,dendo-lhes, pois feriz- s� de autorIdade: :-,mguem �ompreende que ess� concorrê�· se que pelo menos quatro que.. vem incorrendo 'e,sta.s

div,erge�cias anglo ameri- dos leprósos _ nascidos na mente são .muito poucos,
Cla, da ,qu�l participaram as melhor�s organizações técuicas . pessoas sucumbiram 'afog,a- empresas desde que foram

canas, em torno de Suez. Colônia Santa Tereza. Es- uma- pensão mensal. e especialIzadas' no ramo, depois "e pareceres solicitados ao
das e duas morreram fulmi adquiridas dos inglei1es em

'. '�" tas são as providências que.
.

Mar,cel Proust, em sua
Rio Grande e a São Paulo, acabasse anulada pelo govêrno,

nanas por raios durante" a 1948 pelo Estado. O preç.o
) O o...o o...o o._.o._.o._.()._.()....()._.o._.o._.()�o._.{C depois de vários meses de protelaçõ s. Ninguém ('ompreende prolongada tormenta. Milha da,s �passagens até lugares

S B
�, res de cabeça's de gado pe- dl·stan·tes subl'ra' uns 20 pO'r'

e· m' a n a raS -II e'l& ,0
porque o ]ulgat;nento dessa concorrência oficial aC!lbasse receram afogadas ao fica- cert-to e o'custo.do trans,por-

i ··'·ra �::i�7:oa�See ,:n:�g�:O��:t:�::. �i::::,r::�np�:�:I�:e�!:sql�: ��� 1��ç��st�!i��a.C<tsel��.� iô t���a��n��VÂ�-t:��f�� ���
..

"

." '.

1°1
anulada a concorrência oficial e substituidos_ "por gente,de lheitas ficaram destruid-as ra o transporte de carga au

i MADRID, 1:0 (U.P.) - Inaugura�se hoje a semana ca�a". esses ::,em�ro� independentes da Comissão de Energ'ia em muitas partes da vasta mentarão uns 35 por cento.

! b '1'
'. . - .. °

Eletrlca, o affaIre que se arrl\stava por diversos me!les, e ·fél'tH zona· de Buenos Ai- Tais medidas já fizeram su-

I
rasI eIra orgamzada pela,AssocIaçao dos Estudantes Bras.Ilelfos t eXP,lodiu �m ppucas horas, co"!: "nova .c-oncoI;rência", que ex- res. Fôrças do Exér,cito e bir ainda �ais Q custo da

na Espanha, a embaixada Brasileira e o Instituto de Cultura � CcoIUnlcaorarse'nflcrl.maaOsfl�cPI.aolnl.tadas comQ as melhores concorrentes na da policia foram--despacha':' vi.da na Argentina mesmo

- das para auxiliar as famí- antes de entrarem em vigor.

-j� Hispanica. Pela manhã haverá missa e a tarde um recital de as' _

Uma be_m an�lítica n�� oficial podería explicar as ra· lias qu:e ficaram sem teto Os preços da carne na ca·

. .
. .' zoes, que nao estao na razao, desse 'Procedimento governa- �or ,causa :das inundações pital e nos arredores aum.en

� mãos de Euridice.·
.

.

.

" • mental.
.

qU'e inte·r,romperam as comu, taram em aproximadamente

I�o._:»,-.().....()_().-.()._.()._.()....()._..()__ :>....o._.o_o._.o ()__
.

Porque � que anda aÍ'pelas ruas-; a resp�ito cheir'a es· nLcações rod<>-ferroviárias 15 por cento no transcur-
cândalo grosso, envolvendo ,conhecido g'rupinho' qui�ontem entre mais de 40 povoados e 30 dos ultimos dias,. alegan

Js Auloridades· Militares e Os
.,.

::b<:;�:::: :::'id',,;mo, o ,o,,,n,�o, n,;'" d;· *:�:Ji:�i:ii�TIA- !��:i.;J���2�[.1zP����:i:
versos prefeitos q\le comprou 'uma Usina! Diesel. E só! Adi. . Santiag.o Del Estero, Ar- mostram as cifras oficia'is

anta que tambêm já assinou os estatutos da Termoelétrica gentjna, 1 (UP) - 'Duran- as ferrovias argentinas ti-
.'

EU'
. te vinte minutos re,gis.tro·u- veram um lucro de 25 mi-

Eletrica. ssa_ Sina, entretanto, nã() poderá ser construÍ'da
someu.te..com os estat.utos. Pará o inicio dasohras necessita se hoje .aq'ui uma série de l\hões, de pesos 'em -1946

. • tre.mores de terra 'que, eon- quando aind·á es,tavam em
de recursos. Com quanto � Estado - maior acionistl' - en-, I d

. 1 h. .., tudo não' causou danos hu mãos, ,e ,partIculJares, a:
t�ou inicialmente para êsse início. de construção? Isso, sem

manos ·ou. materiais. vendo as perdas ascendido a
dúvida, é que interessaria ao pov.o conhecer, porque nisso' ABORTADA .AMEAÇA DE 3 bilhões e 102 milhões de
estaria o primeiro passo objeti\,o no caso. GREVE BANCARIA pesos. em 1956. A maior

Os boatos de que o govêrno do EstadQ não pudera en·,· Buenos Aires, 1 (UP) _ .parte do deficit é atribllido
t'rar com importâncià alguma para o começo da Termoelétri· Foi contornada hoje u'a a gastos ·com o pessoal, já
ca e que - o que é pioI' e inacreditável � se resumira em ameaça de greve de empre- que o nume-ro dos que tra-
rogar que os �epósitos dos demais acionistas fôssem e:ltre- gados bancáirios em todo o balhavam nas ferrovias em

gues ao Banco Inco, já correm o Estado! país. Começara a mesma 1946 somava 1,47.000 em com

Se o Tesouro está nadando em dinheiro não há expl'icação com uma parada de 30 mi- paracão com 208.000 em ,.

para, o primeir� acionista l!_trasm:' o inici� das obras, fugin· nutos das atividades ___: em 1955.' O t;ta'l dos .salados
do à chamada-de recursos. bora a "parede" inkial fos do pessoal 1946' era de 41'9

O povo precisa ser esclarecido de tudo isso. se fixada êm duais horas, milhôes de pesos, ,cifra que
• tendo sido suspensà ao en- passou para 5 bUhõe's e 481

,.. 4A4d1!!'i'O'�lil5!M!iJ""�U.� Illfdl\
.

trarem em a'côrdo a direto- milhões em 1956.
. ...:::;...---

USINA,NUCLEAR '

A Primeira' Na ANI'E'RICA DO SUL

Luteam' e'nlos M·Uo·lcipal·s I' ri�it!��if::t�[E;.�:gm���f�'I ravante, deverao tramitar
DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO ESTADO l\1AroR DAS os processos de consulta 80

_____ F.ORÇAS ARMAS .

bre a materia.

RIO, 1 rvA)' - Tend'o Exercito, Múinha e Aero- O trabalho apr�vado por

em vista o' grande numero nautica, assunto, aliás re... despac�o do· pre�ldente da

de prefeituras municipais guhido por diploma legal e Repubhc�., estabelece que to

que submetem às autorida- 'considerando por out-ro la- dos os PIO�e$S?S d_aquela na

des militares planos de 10- do. que o progresso no.tmal turez� . tIan�It�ra�, com a

teamento de áreas urbanas do pais não pode e ne.Jll de- �ta U:l'lfe�tI�sl�a . AOS Es

quando os mesmos envolvem ve ser retardado por àelon-
t dos .MaIOI es das tr�s for

aspectos de interesse do ,gas e pareceres de orgãos ç�s �lmada:s remeterao, p�-
nodlcamente aos respectI-

. vos coman90s. Distrito Na
val, Região Militar ou Zona
Aérea, a relação dos muni-
cipios cujas áreas p'odem
ser loteadas.
Por seu turno. os coman

dos locais receberão instru
ções para decidir rapidamen
te sobre a inconveniencia oú
nãó do ioteament<ypretendi
do tendo em vista a seguran
ça ,das 'insta'lações milita'
res. E para ganhar tempo,
oE« ,comandos ,deverão solici
tal'. as prefeitqras de sua

jurid-ição a remesa da·con:..
imIta com o prazo de 60 dias
para opinar.

Não esqueça seu 'novo tílulo eleitoral'
Todos qs eleitores que possuem titulos eleitorais válidos

3'omente até a ,última eleição a que comparee.eram ou 'não,

têm 'de sllhstitui··lo pelo novo, até 31 de dezembro do COl'ren-

te flllO.

Os funcionál'Íos públicos em gernl e todos aquêles que

percebem reinuneração dos cofl'es do Estado, da União e do

Município devem requ�er seu's novos títulos eleItorais, sob SÃO"'PA,ULO, 1:0 (U.P.) Esteve no gabinete do governador a diretoria da Cia. Paúlis�
ta d� Energia Nuclear afim dê apresentar ao sr. Jânio Quadros maquete da Uzina 'Termo /

Nuclear ,a se� construida às marge�s do rio �a ranapanema, situada I,>r�ximo à futura Cen�

traI Hidro Elétrica de lurumirim; ésta será a primeira Uzina Nuclear da
..
América do Sul.

pena de sujeitarem·se às cOllsequeJicias da comissão, que

aliás, serão graves. Esta é a l'eromendação rccentemente fe!ta
no Rio pela. Justiça Eleitor'll em. circular que está sendo di·

l'igj,Ja n )9do o país.
/

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, de 1957
----�--------------------

Ramos e elemento destaca-

�.
.,

remove Q maquilagem '

, e

ormula or}.lIin�. d? Ins'i'.'� d. b.lera , Eudoquia Fermanio Kotzias

G -Ih
'

T Ido. nà sociedade local; GUlllon 'de POlIS. 41 . . '-, A"

'u I e'rme '1
r

.

.

NAS FARMAClAS E PERFUMARIAS ,. Participam aos parentes e pessoas amigas o nasci-
-:; sra. Olga K. Sullivan" mente de sua filha Mascopiâ, ocorrido na Maternidade'

.

esposa do �r -. Prof. Milton' , dr. Carlos Corrêa. 1 _

SUBi,varr;. ...
.

I@.'. s..
�! FIol�'jan6polis, 28 -- Maio de 1957 .

, :

- srv.Odilon Vieira ; , INlNA +.
-,

f, 'l-h' 'mde�inaJ' �arvi� ."i�ira,
"
[.' ')

"

O.
> P A R A - O F I G ,A D O

_I a o ". oao
.: lelra�. 'f

..'

_' memna D.llza-Deha,' E

fil,h� do S·1'. Delgidio Dutra
I

SÃO JOSÉ PRISÃO DE VENTRE

:::;�.sociedade e cronista fo:
.' Ema' Brust, I 'ás 10hs. PILÚLAS Do ABBADE Moss.

-:-
. memna

MATINADA As vertígens. rosto quente, falta �e
filha dO'sr��Edmundo Brust ; '-hJornais, Shorts, 4 Dese-

-

/.�. a:'b vomitos, IPnlf>i:a! 'eddOrtl$ de
__ sta Helena Marusco n os - Comédia 3 PATETAS !�t...iIK�'1 ea eça, a IIlfllor parte as veses

" ,
_ Censura: até 5 anos -'- �ão devidas ao mau funclonamen·

filha da exma. snra, viúva . ás 1V:! _ 3% -,7 e 9hs.
to do aparelho digestivo e "ons.·

. I quente prisac di Ventre As
em nossa Capital, nele veIl! Juhir Marusco ;

- Uma história filmada.. no Pilulas do Abhall� Moss sau Indl,
- .' interior de uma alma de cádas no tratame.nto da Prisão Clt'

tomand., l-,part e·, num dos - sra, �djte 'I'zelikis ; mulher! Ventre e suas manffestaqol!'J ('

prl·nci.pail'papeis da pelí- _" menmo Gilmar Gil, ÉU, CHORAREI. A.MANHA !ias AngioooJiL-u Licl!nci�das pe·
, H,

. ". com "a Sa ude . PUblicf:, lI.3 Pil ula:; :t o

cuIa O Preço d·a llusão, des- ;fj.lho do. sr. GeI).til Mong'i1i- SUSAN HAYWARD Abbade Mosa são u;,adn pilr mi·
.. • [har� � pesso�s. raça o seu

tacando-se eomo· um ele- lhot;
-

I' RICHARD CONTÊ 'ratamento com o' uso, dn .DUmas' do Abbade "Moss. '

,
.'

'EDDIE ALBERT ',.

'mento de real valor. - menino Ari, filho do -,.- Sensura: até 18 ano� . .__ . .

Às muitas
'

homenagens sr. Oswaldo �Lehmkliul; �l- REPRESENTANTES
-de que--será alvo, as de O to funcionário da firma RITZ' Importante fábrka de ,elevadoí;�s, desejando es-

tender suas atividades aos Estados de Santa Catarina éESTADO. Carlos Hoepke S. A•. ;.. I" á 2 4h P' -

R t t
.

t d' r �. _. ses. arana, procura epresen an es experten es e e com-
MAJOR MANOEL DA PAZ' SRTA. MARIA LEONOR - RONALDO LUPO -, provada capacidade para o ramo Cartas com 'referên-AD.ELAIDE CHIOZZO_. . _. ,

. COSTA ARAúJO FIALHO I
-

CATALANO:'_ Clas, p:p'a a C. Postal, 6732 � Sao Paulo.
Transcorre, 'hoje, o 'a'ni- Transcorre h'oje o,,-�ni- ZE: _::rRINDADE - SINDléATO DOS EMPREGADOS'. EM E'STABELECi-

versário natalício do Major vel��ár�o na:talício da
I

�e�-
I GÉJif.v�l .;mDE MORTE I MEN1'0S BANCARIOS, - NO ESTADO DE SA}'JTA IManoel d.a Paz Costa Araú- ;til,':.t e ga:ad-6sa, senhbrtta I
- f,knif.!e!.: até 5 anos _

.

'

, ';
.

CATARINA

jo, do Exército �acio aI· eJ..:��ria,·�éOIlO\ "Fialho, "'�ilh(I·-su�' �1i�YWA�f,2hS. .'. Assembl�ia (k�ar 'Extraordinária .'.
em serviço na 16a. c. R. 1 do sr. José Fialho, alto 1 RItHARD CpNTE ,A

De .or�em do SI. PreSidente, co�voco os. 'assQclado.s
Of'

.

1 b ·'Ih t d.A '-1 f ,,' ,.

d p. f ...... I _
,EDDIE �BÉRT'

(leste Smdlcato, .para uma Assembleia Geral Extraordl-
ICla II an e a r undonano a re e'l�ura I. " ,

.

, .,
.

I' d' 5 d
.

h d t.

.

.' . .

,.
..

' i ..
_ '.' e. nana a rea Izali-se no la 'e.'Jun o

. o corren e ano,
ma :de InfantarIa, o. Ilustre .lYIulllclpal,. e de sua exma. EU. CH�RA�E�

-

AMANHA quarta-feira, em primeira convocação as 19 horas e em

aniv�rsariante é. elemento 1 espos�. d: _Batis�ina F�alh�'I·-:-",oensura: >ia�e 18 anos -

.segunda.e última.,c?nv:oc�ção,:as 2� �oras, eom qual nú-
.destaeado ' no seio de· sua A dlstmta anwersarlante, IMPERIAL

.

.

mero e com a segumte ordem do dIa.
,

Classe, a qual vem servin-
I
gozando de gl'ande estima I .

-
. AUMENTO DE- VENCIMENTOS

,

.

.

"
-

- Florianópo}i.s, 1/6/57do ,com ai sua invejavel cul-
'

em a nossa sociedade, ver-' as '2% _ 71/2 - 91/2 hs
. ; -; .'

----' RONALDO LUPO _
Armando S. Souza

tura geral e com o seu Se-a cercada de carmhosas ADELÀIDE CHIOZZO _ Secretário
acendrad6 espírito patrió- manifesctações de apreço I '

� CATALANO -

. .
.

. .. 'I ZE' TRINDADE _
._' _

tico, _a.liados as qualid8;_des com homena'gens sl.glllfIca-

'I'
THEREZA RAQUEL

de perfeito' militar, brioso, tivas, às quais, com res:pei- em
� 'Desp:'e'dl-da'.

GENIVA;L E' DE MORTE.
e de cidadão I�éto, já eom to, os -de O ESTADO se _. Censura: até 5 anos _ '.

_
:_.,

.

_

larga folha. (je relevantes assüdam. Nestor Angelo Arioli e 'senhora, transferindo. sua,

serviços prestadüs à Pátria SR. ;LUIZ BOITEUX ROX residência para 'Porto' Alegre, na impossibilidade de
em varIas Comissões, das PIAZZA -apresentarel,11 cumprimentRs e despedidas às inumeras

quais as desinc\lmpÍll com I
'Vê transco'rrer na data 1) _ PAT�ui::' IDôMITA pessoas de suas relações ne

..

sta Capital, fazem-no

.por·1'

.

"1
- Technicolor -' este meio, a todos oferecendo -seus préstimos na referi-

elevação. de hoje, a do se).! amve,rsa-
com da Capital. . I'

Hoje, no tran�urso de rio natalício, o nosso pre� RICHARD EGGAN ,

----------'

.

mai·s um'aniversário 'nata- sado' conterrâneo s'r. Luiz
I

2) DAOWN ADD��
" -- ."�

---V 1- S Q. ., .' '.. . . ,.

_ HEROI A.l.QMICO ,&-,. ,

bCIO, o; Ilustre Major Arau- . BOlteux Plazza, funClOnano : ' , , '. com:'
- . '"

.

.

", -.

S '!!";' '. j

..

.di' . A li MÍCKEY ROONEY
, A Gtal'lJa do Educandano' anta Catarm-a, .localIza...:

JO fOI hom,enagea o pe o ,publIco estadual e pessoa 3) -=- A MULHER' PANTÊ'RA I da"no Rú'ado de São José' - teltlf pa�al1\teI1.d1tl Feltús',1
grande número de amigos!muito relacionada nesta! 11.0 e 12.0 Eps. (Final)" G�Ú'nh'às'Mai'recol1', Gan.sos� e Pâtos. Os interessados
e ad�iradores," qu,f nã? lhe I:Cap(nal�.. ." I: - censu��: 7�ts�� anos. - ,p'pd�rã.o �e c;Hr.igir,· em FloritnóPQlis,· pàrá ruá Saldanha
regatearam as mais ine-I! O i, aniversá:l'ian�,r' pelas 1 A CHAVE D�' PAR'AISO . Ma'l'J!�ho, ,34, .. relefone 3737. '

quiv;cas p�ovas de ap�·eço·l!sU��,g.�laJid��'esA�! P?�·t.��'us I
YVONNE' cg� CARLO �J (,t1!o==,·-.O E,STAD(), com

satJsfa-l�menl'Os,
se lmpos ao con-

, ALEO GUINESS III
çã�, .f�pml-la:. �o.. ilu�tre na· lceito � d� socioo.ade loe'a,l, ,- Cênsura: . até,:l14 àrtos _'

tahclante oS' melhores vo- Igmm�geando 'um 'e1l!evwdó'nu�
� GL'O'RIA .... i

M"
'..

O:e' 2' j,J' ·l�.Il.·,_.·[-s" ",'" ".,.tos de felicidade.s/· ;m�rp""�� ,jüra�o�S � ad�iÚk�-
. ,

'ê.soílS': 'l,rrlJII�IJI'"
.

FA�El\!.ANOS HOJE: !doi'es� qi.le;J(\1>'or eertO, no. ":ã� '2"hs� N ,.'"
,..

.

-
,

•

• 'J' .

,

'.; .�;"'�",,:�;,
_ ;1',: Úes'''Machado; I' enl3�j<}' ,de, .

s�u ,naiaÚci9j ISortlís, J.omais.j,· .Desenb.es, e aspira; a 'tlm' futuro brilhante", c<l� s�lário lfIfÍpiaJ sn.;.
: coloridos -Duas Coméd"ias 'Pé1'iol;:;i' Cr$ 8.000,00 canditat�-s�! 'l!-,:)u�·. dos:<s�q'Ui1ites:..:.-:.' sr., NiIfÓn ...Silva; .,! prestl11'-lhe�ão: as, 'inãis, sj�_! . C..-

3 PA�t·�T5AS;>!"- '('u'r:so;';' _" -

:"! ;c_.,.;�' '-'! ,.,: . "(", �','
...:.... ,SI'o' C 1 Aug sto íníficativas homenagens. i. ",

ensura:. a e . ·anos -, .
. ro' .. j •• <-

ar os" U'
,

. •

, ., ás ,4 _ 7 ..".. 9h�; !. '.: .' 'Esco,la:, de,Sargentos especilaUst*, ':'em: A�J;9��qticaÇ,�minha; ! "O-EB-TÁDO feliciia-o cor-
.

'GL;ÉN�LF.ORD., .•...
'

. ','i Escola ,d'e ,Sargentos de Saúdé 40 Exército, .... ,.
!'-"- 'STa. Maria Grams,'les- ;dfalmente.' ".'-; .;;,�I�', ':,� .', DOROTHY. ME�UI-RJ;!l . 'Escbla;:de Sa-rgentos Topógr-a.fôs-.d·o Exército� ".

posàdo'Sl:>�oão'Grams; :NA'SCIMENT.Q,;; .•
': "�' FU'RI4, e�9s') �USTOS'

. "Éseola"de Sa'rgentos das Arinas""!" .�.. -' '.'

� ·st'a. ·::·M�ri�a. T,elma' ÁCl1lÚ�/ e�'.'festa�.o ·f�r -: Censura: até 10 anos -

.. ,

..Âp'ti'<lln{en.t;, rhilhares de, va��i\; -Venc(j'�e.p.to{Ií.urJti�
d�i'cia

.

func'Íóná�ja 'do I. do nosso pi����� �tiíig�,.:sr, iMPÉRIO' te o

;�:;��'��se, desde já, 'parwl�es COhêU�:�os"fi�;�s '�
A: P. I. dr�::"Jo�sé.'Gueda� : e' d:e •.�u� -

que não exigem diploma Algum:'::
menina Bernadette' exma. espôsa d,-Neuzà Men- ás 2 hs.

.
. �.,EDITO�A, INCA PossuL.ifonto.s.,orgarifz�d.o� p,�r'

. B' f'lh d d G
. 1)..,-, O HEROI ATôMICO oficiais instr.utores dessas, e'$·col"", :rig.o.rosamente den�M�I� or.�onovo,. I· a . o .

�� uede"s, .s�nl:" 0w.!_)_a. sp� .

2) .�;A. MULHER PANTERA ' ,'�, ,

� ii J rl-o'-:" �'(' ,--3''P, to''', cll'-� 30 i.d,e' m"_'_'_v�, '§i.·'e·,",
.

'" 1�
.. !. e 1iR�,.E'ps. (FI·--.'·) ". tl'o dos nrog�arn.lls; oficiai$e-; "

.. '" ..
.

. .. ',.,' '.
".
':.-

sr. /Jo,se .oo;r.gonow<>,
�

í.. JT.Wl CIif � 8... lJ$.- , 1_., ;t.Jf'-,,"!:; ,< ... , '., _.'

�"�, 1{f' -!;.> -;;1 �'�stt me�ino'qtÍe �ai 3) ��PA �i:A IN�H. �O �����t ct�Ç�;T�������:e'ssa-r, por REEMBOL':
IIG�NI,r D'f, fi,s,�{n I �i� Ba�ig��.�, l;ecebe� o no- Censura: até 10 anos..,.... Av. Rio Branco, 185 - a/1708 - RIO ,DE JANEIRO

lU H. N.H )'f1J.1, me ·de José Paulo,' na, Ma- _ ás 8 hs. _ Preços de ·cada coleção de pontos" '. ." 350,00�
Ataques de a"l?a e 'bronqul'te !ir·-- ternidade dr. Carlos"Cor� Com· porte lléreo, mais /.'. ., ".10.0,00'
rumam sua,·saude e enfraquecem o I .

\
.

'

GLENN FORD
,. .

NO'"A' J' t d d o-l
_ .

'

. ,

. c

coração. Mendaco domina ràpida- 'I:ea ,:,'� .'
..

.
.

" 'e',. .' - ."....:- un O e ca a c eçao-' seguira um progra-
mente as crises, regularizando a I

. . DOROTHY' MEGUIRE ma. completo, co.j., iítando da época,'locál' de exame. modorespiração e· garantindo um 50::0 A f l' 1 f l''t'
v

,

ll'8nquilo 'desde o prlmetro dia. : O e IZ casa as e ICI a- em
de' iPsc

..
'rever-se",;.etc., comece. agora mesmo a estudar

i(ompre Mendaco ainda hoje. Nossa I
-

d O """STA'DO
A . FU'RIA DOS JUSTOS

6
. t

j1;lil'alltls é li Sll� mal"" pro'eclo . çoes . e c. .

. -7, c.e.n�E:r:�:'
.

!)ot,é 1( an{)i) _ 'para � ,pl' Xlmo
..

ANIVERSARIOS 1- menina E.Jizabeth Dias,
filhinh.a do sr. Manoel Dias

- snra. Edith Coelho
esposa do sr.

Constantino Tizilikes, fun

cionário público estadual;
- sr. Waldemar Naspo-

Iíni residente em Cocal,
);, <

municipio de Urussanga.
FARÃO ANOS AMANHÃ:'
- snra. Olga de Freitas,

��rnA�����1
I
II I

Precisa-se de um viajante para o Es-, 11'.

tado de Santa- Catarina, Cartas com idade, �,' ,

retrato, estado civil e casas para as quais
trabalhou nos últimos cinco anos, para Dr.

Aloysio C. deOliveira, Inspetor Geral Cha
péó Mangueira - Lux Hotel - Florianó
polis S. C.

Tratamento sem
.

operação .e' sem injeções
Após long�s estudos foi des
coberto'um ótimo remédio��"'"

para tratamento das varizes (nas per
nas)•.Use na dose de 3 colheres (das de :

Chá) ao dia em água açucarada e frlc- i
clone a pomada no local. As pernas read

quirem. Seu estado normal e a beleza es
tética. USE DURANTE 3 MESES. Para.
nernorrcídas (mamilos externos e inter- ,

nos) inclusive os que sangram usa-se a"
pomada no local e toma-se juntanlente I

o llquidO. com este trata-

�mento em pouco tempo pode.
rão ser debelados tais males.

PARTI(I�.AÇÃO .

--'- ��z� . .

Manoel Joaquim dos Reis I, .:V,':va. Carolína Fernerollt
. participa aos seus parentes . participa ·aos seus parentes

LlMPEZI DI PELE EM Casle pessoas de suas relações,
i
e pessoas de suas relações;

.._ .
. .

.

",-ora em sua casa' contrato de casamento 'de o contrato de casamento de
""m minuto apeno., O

I
antes de deitar-se -

sua filha Wilma Maria dos seu filho João Estevão Viei-Cardoso, esposa do sr.' Os- i faç�. a mais, completa ,

"l1M1�iif?U"\i
tlmpeza de pele com Reis com o J'ovem João Es- ra com a J'ovem Wilma Ma-

� CRAVOSAN! ' I'"Penetrando protun-" tevão Vieira i ria dos ·Reis. '

darnente nos poros » ,

'Cravolan dissolve as 'FhHianópolis 26 de maio de 1957Ilhputezas e manchas '

mi!e�g���c���:'�'s:r�Ta�u;�ipi�he��
-

'--�---.p' -A-'-R: T "1-(--1,P"-'A -C'�-A--0·
..·--

..

-----

Cra.volan - limpa - suavíza e amacia.
�

.

cal' Cardoso, proprietário
de" A Capital, e pessôa mui-:

t� �elacionada nesta Capi-

sta. Marussia Ramos,
dil�ti filha do sr. Alvaro CRAVOSAN Miguel .Anastacio Kotzias

�'i!i ..

JOVEM ALTAMIRO MAR-

qUES MORAIS

Folgamos em registrar
na data de" hoje, o aniver-

sário natalício • do jovem
'Altamiro>Màrques �ora�á,
elemento de destaque em

Há pouco; convidado 'Pe

la equipe dirigente do fil

me que está sendo rodado

2-4-5

/

A anedota � a seguinte: QuandQ o sr, Jorge La
cerda chegou ao Céu, depois' de alguns passeios, pe
diu a São Pedro que 'lhe mostrasse O' cantinho dos

barrigas-verdes. Dirigindo-se para lá, abraçou e pa
peou com os Ramos - Nerêu, Aderbal, Celso, Joa_
qn ím, Vidalzinho, Jú - com- O' Chico Gallotti, COIn_O
Leoberto, com o Estiva, com o Lsnoir. Mais adiante
f:!ncontrou-se com velhos corratigíonártos: Brasílio
Celestino, Konder Reis, Paulo Fontes, Rubens Nazaré,
no e outros.

Como não encontrasse e nem lhe dessem noti

elas do Sr, Irineu Bornhausen, resolveu pedir informa
ções ao E;a·nto Chaveiro,

São Pedro, muito solícito, consultou os admirá

veís registros celestiais ,e, em poucos instantes, trouxe
a ,informação:

.

- E' filho". infelizmente!
_ Não consta nada, meu Santo?

-Constar, consta!
- Inferno, no duro?
- Não! Purgatório, por 50 .anos !
- Por que o p.uvg;ató!'i{)? Por que 'os 50 anos?
- Veja aqui a sentença Divina: "Oumpo;, pre-

liminarmente, no purgatório, 50 anos, <para peníten-
•
ciar-se, dez vezes, do sucessor que, por 5 anos, irrn,..

fringiu ao meu povo de. Sal?-ta Catarina, .� 1956".

,�I

'1
I

O Dr. Franklin de Oliveira, .-presidente da Câ
mara de Sâo Francisco, Os Vereadores João Leal Le
doux e saulc Ramos, os Srs. Pulqnérío de Jesús e Ra
miro Januário de Borba, todos membros do Diretório
do PTB, de SãO' Francisco, mantiveram

-

demorada
conferência, e!'!,ta semana; com o Dr. Acácio Garibaldi
San Thiago, presidente do Diretório Estadual.

O Ante:Proojeto de programa do' PTB, elabora,
, do pelo Dep. Fernahdo Ferrari, ex-líder da Bancada
na Câmara Federal, e 'em exame na Comissão Execnti
vá' de Santa Catarina, prescreve 10 direito de voto pa-

.

ra os analfabetos e o monopólio estatal para a e_xplo,
raç,ão d3..s .fontes básicas de energia, assim como Pa
ra os ramos de seguro e capitalização, bancos de de
pósitos e extinção do impôs to de vendas e consigna
ções para oS gêneros de primeira necessidade.

O Prof. CCYstaldo Catarinense de Araújo, ora

exercendo o car,go de SUPerintendente da
......

Caixa de
Crédito da Pesca, no Rio,/volta-se com segurança pa-
ra a solução de velhos problem�s pesqueirO's. O ilus:
'tre petebistll entende CJzue,;além ida assistência e �m- '

paro ·com recursos, Q pe��ador mereCe uma orientação
mais constante. Ainda :agora, a Caixa de CréditO' da
Pesca. vem de adquirir mais 8 barcos de pesca, cons'
truidos nos ·estalêiros de Ita'Jaí e Imarui. Esses bar- -

cos serão fornecidos aos....pescadores de Santa Catarl- _

'

na e do Rio Grãnde do Sul,
Vma dezena 'de MuniCípios catarinenses reco

nhe�endo Os bons·resultadcs do' segl:lro agrícol�, pro�
mcve, j:unto às reSPectivas Câmaras de Vereadores a

elaboração de leis que isentam a Companhia Naci'Ü!�al
.

de Seguro Agrícola, enti.dade que vem ·operando com

pleno êxito nos meios rurais, do pagamento de impôs-.
tos e taxas. Coube ao Sr, Rafael G. ci,uz Lima, cóm
o seu alto d�scortino, expandir e implantar novas
_modalidades dêsse seguro, a ponto de suscitar justo
interêsse dos'" Govêrnos de São' Paulo, Minas, Rio
Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e'outros.

\
,

Nossa Capital
Osv8jldo Melo·

ELETIrO TE'CNlCA MAIS UM LUMINOSO
_ E gl'ande, bonito;\ como uma téla dc Vista Visiono

i, R8al��I)J1l é agora � maior. Ma!or em tudo.
Aquele:; r!lpazes ,d!!, ,Eletro-tépnica sabe�. dar

'1 r�âlce; li,; .(!âsh i. q'üé·_.oí:tniáridahl êói:m d�cidida �'ne�già e

C31}irito de' ,':cl:tbor_açã:: constalJ..�i .jp;.\ f�'\lot\ \ dá· €itla-
{ de� ( �\o.. r ... ,

AqUi; 0ll'<adjetivo "�inâmico", "ve� a calhar, .poi��irp.·o t.eiM!m o§ <qu� cadâ,v�z mais,f�rovam of"q®\
�ign ific� \ser amigo� di; Capital. Com ,J:vistoso r€cl�J
me a neon, agora inaugurado, a Eletro-técnica apl·e.

;�::�:�qt:li!:���:�Z! �::ni1:::1 ;��m 4� facfuelJ,�uaj"'unftaspecto atraente .e'modettio. ""t

Belo exemplo para selO imitado 'pelós; qú'é 'ainda
não sa iram do ramel'rão e chatésâ dos aguãs�paradas

." e':delilpro';ridos de i-nicia:tivas, .. :i'·'·"-:-:
...

' '.'
.

�.·i .'�'·CIN'r.I)'RA(f., VERDE .JA' •.. EM MuiTAS ...
-

'Ritf�S:'.- O Cintuí:�o':Yerde da Ilha, . bl'eve será l.)ltla'9 :
g'vRrlide l.r.realidltde e a respeito, o "O ESTADO"', fiá

" , '. "'. ,.1.,,".:.· . o! "'.
.

-, • .: <

d���!��'�,lQbli'cutJ.·. interessante rel,)-Olt�a:g'em, qüe merécéu
a,�:ate:1Ç�,o '.eral. . c''

O "Ci:Qturão" a que fazêmos aluzão nesta co

lú-�lflft eh! � utf� e�péci1l e, até por sinal, indesejável..
c· . Re'firo�lÍre á 'varias espécies de graminhás e ci-
perãeéas' de�t6da a sorte, a qu'e o vulgQ pará evitar
complic.açõ�s denomina si�plesmente d'é "c�.pi�" ... , .

.. Há rUás da Cidade etrt' quê essas
..

'

CIPl:RÁCEAS
cl'escen� c d0lr!'inam. num pe,rene. desafio. ao trabalho
dos eniá:deiros da '. Ptefeitura: , . (Enxadeir�s está

, certo').
CAVALOS' E P-ORCOS TAMBE'M';_ E por

falar 'em capim, vem os cavalos á baila: Em sua 'com

panhili, 'porcos' e pOl'quinhos, que em certa zona do
perímetro urbano, passeiam, -democr'àticamente. até
sôbre as calçadas. /�

)!; si fôsse só pl!_sseiar, mas, o caso, é .que fazem.
coisa muito. pioi' .

: ; .
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Florianópolis, Sábado, 1 de Junhõ de 1957 I
_- --,__--------------------------------------

\

"A M o O ELA R"
.

,APRESENTA
I

.

" .

.Grande Venda -.

,

EM 'HOMENA:GEM' rA IND'U'S TRIA' NACIONAL
.

t
/

.

� NOVO ·LlQUIDIFICADOR rrLUSTR'ENErr'� ANGS DE GA-
� I. ,'- RANTlA
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* Motor ultra-potente, 23.000 'rotações por minuto! .

* Conjunto triturador. com 3 facas de aço inoxidável ,

'" Base laqueada em Bra nco com alças circular vermelha
* Alça de segurança cromada para o copo
* Tampa plástica com peneira para coar os alimentos
* Sóbretampa plástica na côr vermelha

o .-

* Transmissão _co�, amortecedores de borracha, que ab
sorvem os ruídos tornando-a mais silenciosa. �'

. ',.. I

o Cr$ 180,00' me n s a is' -

:
.

o

'",
.

o_
7 •

,
.. ' ,-* Escôvas oscilantes (patente Lustrêne

* Contactos' embutidos (patente Lustrêne). o

* Esticador' de corrêia -(patente Lustrêne)
* Destrave manual do cabo (patente Lustrêne)
* Eencera para os <lois lados

.

*' Protetor de-interruptor (contra quédas)
* Punhos de borracha maciça _

I

* Fio na côr da' enceradeira, com 7 metros,
'

Cr$ 4,10,QO in e n s a is',
.

• I

I
I
.'

"

. .

'"

Siga ii r�Bôa Eslrêla LUS'R�NEr�
Compre com a exlra-excepcio nal carat�ríslica das grandes 'oter tas de ,ri Modelar" Cr$ 30,00, DE

ENTRADA e 0- restanle em suáyíssi�a s preslações mensais í·

," .

,", A 'MODELAR
,.

:Dislribuidora 'Exclusiva' ,

'.
-

.

. �
§êtªêí§@f#fj#Jê@f#Jr=ê@j#J�êêrifêE!r#Jr#Jr#1Gr#ir#JéJr'#lr#Jr#fr#Jr-4@ 'êéJêi#Ji#Jí#J@êêiélêl@êê$#@i§';!êsJf4êi§
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I Floria�ópolis;_' Domingo, 2, de Junho de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

�NO teodcuIO»

,Com ii Biblía na Mão
>,� �EXTA-FEIRA, 31 DE MAIO

,�'

com amor.

Mas de ti mais perto eu desejo estar,
SalyadOl·".

Ó bendito

'O RAÇÃO
O' Deus nós te ageadeeemos os preciosos hinos que

nos ajudªID 'a dedicar-nos inteiramente a Cristo. Ajuda
'nos a viver em harmonia com aquêles que te amam e

cantam teus Iouvores, Em nome do Redentor e por _

seu

amor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
"A servir-te só me corisagro eu; constrangido pel?

amor, E contente, já, me declaro teu, a servir-te a '�l,
8enhor".

.

Helen Kotzenmeser, dona de casa (Ontário)

PENSAMENTO' PARA O DIA -

,'l'er fé é ter asas.

Ca,rolin Jane Avery, escritora (Arizona)

DOMINGO, 2 DE JUNHO
'Puil"tfica·me com, hissope, e ficarei puro; lava-me,

e ficarei mais alvo que a J'4eve. (Salm.os 51:7),. Ler Sal
.. 51:7-1'3.

NA CORRE'IA temos trabalhado numa ilha que
foi formada ,pelo ,Iodo que vem do rio Naktong. E' um
banco d'e areia, cercado de �gua, salgada.
/. Que bebea:n seus habitantes? Qu'ase em qualquer
plinto da ilha, êles tem senão que cavar alguns metros

'no solo para encontrar um. .lençol de água fresca, do-
.

,e e pura.
Maravillh:a,-:nos êiSte' f�ômeno. Há 1P0ucos metl�oS

de distância é água salobra, não ,potável, ql3iS na ilha

encontramos fontes de água pura, ,clara e doce.

Como é semelhante ao amor de Deus! Com tôdas
as :nossas fraquezas e imperf,eições que adquirimos. na
COU'ente ,da vida,' chegamos à Cristo em busca de au

xilio 'e ,perdão. Então, o Espirito Santo nós abençoa,
criando em nós fontes do maIs puro amor para com

Deus e' os homens. ,,

_ ORAÇÃO
O' Deus purifica nossos cQraçóes, nossas almás e
-,

..

nossos corpos com teu poder purificador. Que saIamos

hoje ,para abençoar e dessedentar outros, não pelos nos·

Sos méritos, 'mas por causa de tua, misericórdia para
conosco. ,Em nome do Mestre. Amém.

PENSAMEN'h1 PAnA O DIA

Pela mis'ericól'dia de Del;s eu posso iniciar êste dia

limpa e pura.. i

'Sra. Mark T .. Ratliff, trabalhadora social (Coréia)

----------------�------------------------------------�

, Desde'a (!!i<colha dos tecidos ,padrão corte e aca

bamenM ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado
Pelos é�pecialistas responsaveis pela confecção das,

l"oupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
l"oupa per�eita e Que veste bem." '

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com'exdusividade nesta cidade estas aflT'

llla ihiA "rollJlHS;
.

:aIBJ�IOTECA PÚBLICA DO ESTREITO
, I·

Henrique VIII

Departamento de Saúde Pública·
, 'I

1 - sábado (tarde)
2 - domingo
8 - sábado (tarde)
9 - domingo

15 - sábado (tarde)
16 - domingo
22 �,sábado (tarde)
23 - domingo
29 - '�ábadn (tarde)
30 - domingo Farmácia Nélson Rua 'FelipEr'Schmidt

" O serv�co noturno será efetuado petas Farmácias Santo Antônio e N0-
"tuma situa.da� às suas Felipe Schrnidt, 43 e Trajano.., _. . -

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

9, 23 (domingo) Farmácia do Canto. Rua Pedr., Demoro, 1.627
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias, do Canto e Indiana.
A .presente tabela niio poderá ser alterada sem prévia autorização dêste

Departamento.
-

/

_ r' J

D. S: P., em 25 de maíç de 1.957.
Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmãcía,

- \

I) SENADOR FRANCISCO GALLOT.TI FEZ' VALIOSA

DOAÇÃO
. I

A Biblioteca Pública .Mun íclpal do Estreito acaba
de receber significativa doa-ção de livros.

,

Fê-la
�

00 ilustre Senador Francisco Benjamin Gal- I
Iottí, um dos mais assíduos colaboradores dessa' casa de
leitura. ,Sua mãe disse aos .serventesr Fazei tudo que Ele

Trata-se da coleção completa das obras de Shakes- ,

, vos disser. (João 2:5). Ler João 2:1-11.
peare, ern traduçãn�de Carlos Alberto Nunes,' 23 volumes

NUMA segunda-feira de manhã, recebemos por via da "Edições Melhoramentos".
,

aérea, nos Estados Unidos, um postal que fôra postado � Ganha, assim, a Biblioteca Municipal, um- dos mais
em Honolulu, Hawaí, na sextá-feira anterior à _tarde: ricos presentes que, até então lhe foi ofertado;
Pareceu-nos um milagre, A chegada daquele cartão fOI

Falar das obras de Shakespeare é desnecessarío.
o resutado de vários atos de fé.

_ Por essa razão Iimitamo-noa a publicar abaixo, os
A leitura das E'scrituras hoje nos mostram que nomes dos volumes' que víêram enriquecer as estantes

Maria tinha fé em seu filho. Ela não tinha a minima
':a Biblioteca do Estreito.

idéia de como Ele poderia providenciar o auxilio para Romeu e Julieta
os seus amigos hospedeiros, cnl}tudo confiav_a nêle e

'fito Androníco
preveniu aos serventes que fizessem tudo qUe E)� :ne- Sonho de Uma Noite ,de Verão
d'i'sse. O Mercador deyVeneza

Jesus usou sempre os acontecimentos sih.J!ies �a Otelo'
_,

vida em família para mostrar a Insensatez de construir
A Vida do Rei Henrique V

�ôbre falsos alicerces, ou colocar remendo novo em pa- Henrique VI
no velho. A parábola da dona de casa e seu fermento -

A tragédia do Rei Ricargo H.I
�1�os'tra-nos que 'a fé que se expressa em todos é verda-. Júlio Cesar

d'eira. fé. Antônio e Cleópatra
° tópico desta semana - "Para altos, montes

Henrique IV
olharel" ,- me fa,z lembrar um hino que muito apre- VIda e Morte do Rei João
cio. Suas palavras são inspiradoras e nos induzem a

A tragédia do Rei Ricardo II, �ean.ti.r. "Moeu Senhor, 'sou teu" tua 'voz ouvi, a chamar-me A famosa historia da vida do: Rei-

.

Ó Rei Lear
Muito Barulho para 'Nada
Bem está o que bem acaba
_Ehakes,peare -'- G. B. Harrlson)
Medida por Med,ida
Conto do Inverno
Tróilo e Cressida
Timão de Atenas
Os dois Cavalheiros de Verona
Trabalhos, de amor perdidos
Cimbelíno

PL,ANTôES DE ,FARMÁCIAS
MtS DE, JUNHO

Farmácia Santo Antônio Rua Conselheiro Mafra
•

Farmácia SantÓAntÔnio Rua Conselheiro Mafra

Farmácia Catarlnense Rua, FeliPe Schmidt, 43

Farmácia Catarinense Rua FeliPe Schmidt, 43

Farmácia Noturna ,Rua Trajano
Farmácia Noturna Rua Trajano
Farmâcia Esperança Rua, Trajano
Farmácia Esperança Rua 'I'rajano
Farmácia Nélson Rua Felipe Schmidt

ES-TREITO
,

.

• __._•••••••!::�••

Pérícles

,

\

, �
• " 'f

ECONOMIA �J:t�oluta
Grânde COtif3'�RTO
.•

.� ',' t

,.

AQUECEDO.R
• ELÉTRICO

'

..

��.�
.IMERSÃO � CHUV�EIRO�_",---....

{
"

',_

Capacidade 30 L'ITROS' ,
"

• Construido inteirilmente de <

cobre.

• Aquecimento ultril I:ãpido,
,

• Játo abundante na 'tempe.
r.lula de�iada. _'

o MISTURAOOR·-·OAKO. de'.,

togem in.tonloneo. permite o

major escalo de 'iirodúaçéÍe$ �

TEMPERATURÁ,
'

$.

.

,

,

. -

[xpr�sso
Transj.ortesde Cargas em Geral entre Florianópolis _ Curitiba
- Porto Alegre _- São Paulo _ Rio e Belo Horizonte

-
•

, Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São
,

Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar

CONFORTO- absoluto
Grande ECONOMIA

"�'.:.'

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Sonetos
_

Como gostais
Noite de Reis
As alegres Comadres de Windsor

, 'SA'BADO, 1.0 DE JUNHO A megera domada

E ali chegado,' (Paulo e Barnabé), reunida II ígre- �. * *

ja, relataram quantas coisas fizera Deus com êles, e Atinge, agóra, a 2.170 o número de livros doadosà.

I
como abrira aos gentios a porta da fé. (At.os 14:27). Biblioteca Municipal.

/'

"I

MATRIZ: FLORI�NOPOLIS ,.,...,Escritório e, Depósito: 'TIua
,Ler Atos14:19-28.,

.

Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 � 2535
MINHA MÃE gostava de cantar; suas canções eram '--'"

End. Telegr.: SANDRADE'

hinos. -Muito / cêdo na vida eu -já ouvia; "Para altos
PARTICULA:RIDADE DO úLTIMO C,oNCURSO DE I_ Imontes .olharei". Foram precisas provações de m�tos E L E Z A.

anos nara que eu compreen-desse seu glorioso- sentido. A mais marav:hnsa c�iação d�,'��tureza, , que é a.i FILIAL: CURITIBA _ Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936S�fri muito quando morava num apartamento. Da
mulher.j atinge, as vêzes, carecterístícas de perfeição a

'. Escritório e Depósito: Fone: 1230 '_' End. Telegr.: SANTIDRA Ijanela do meu quarto avitava as caldeiras borbulhan-
beleza que superam a própria fôrça de expressão adje-

.: I'tes de, uma fábrica com todo o barulho infernal' e a
.

eonfusão que fazia:n. Parecia-me o retrato da minha ,iva�::da no último concurso para escôlha da "mais _ AGÊNCIA: PORTO ALEGRE _ Rua Com. Azevedo, 61 _ ivida naquela época. .Contudo eu olhava para cima, .via bela cararinense" tivemos oportunidade. de cOonstatar: Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE _ R. G.- SUL _

IIIindas montanhas, quais sentinelas guardando a i cída-
auão lindas são � nossas representantes. ' : '

,<1e. Tinha a escolher entre olhar- para baixo e ver a COIl€- '

i Digno de menção espeCia'l, ,�foi. ó- desfile em maiUots'l:
Atende: "RIOMAR" - End. .Telegr.: RIQMARLI

fusão, ou para cima e contemplar a se\'enidade\ e a bel-.i
A gl'�ça ; I) perfeição de lii'�a.s im,!>'ré�sio�ar�m viva- i / ::ieza.. ,. d ' mente e e de Se esperar umâ situação das mais desta-,.' FILiAL: SÃO PAULO � Aveniaa do Esiàdo, 1666 _ 76 •DescobrI que, olh�nd'o �ara CIma em tempo ,e
':cada,s para a nossa representante qua�dOo' competir c'omI' .1aflição o esquema de mmhll Vlda se transformava pe!a :;,g beldad'es '<ios demais Estados. •

Fone: 370650 _ End. Telegr.: SANDRADE- .

't f', h" Nao .

_fôrça dOo Senhor, p�las ,por, as q�e � e ,me, a. I_la., É justOo ainda, que se ponha em destaque a insupe- : -

•era mais o bOorbulhar ,das caldeIras em ebuhçao, I_Das rável perfeh;ão''t';'''be:Ieza. dos maiHOots Catalina '.yestidos: RIO DE JANEIRO _ Rua Dr.Carmo Neto, 99 _ Fones: 32-17-3� Ias'sumia cal'a,cterísticas de beleza e poder qUe 'lhe m�-, 'pelas concorr-entÊ�s._;A. cel�bre marca universalmente e ipiravam as monJ;�nhas. Lo_go ap�s as lo_rtas se abrI-
conhecidã, mais QmaJ�e� justificou á sua fama. i e 32-17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Tdegr.: RIOMARLI •ram para eu dedIcar-m� ao se�vIço crlstao.

Deve-se ainda dizer q·ue são os mailOots Catalina os I .1O R A ç A O
. qu'e vestém sempre ,e em tôda parte as que, concorrem ou •

O' Deus, tu estas sempre peI;'to. AJuda-nos.� aJ)ll'o- 7jretendem concorrer ao cetro de "Miss Universo". I BELO HORIZONTE _ Avenida Contorno, 571 -

ximar-nos de ti pela fé, e olhar sempre para �Ima. Em
., -

Em nossa capital {A Modelar a exclusivista dos II ,FONE: 4-75-58 _ Atende: "RIOMAR" Inome de Crist.o, n0:-80 Salva?or, que, nos ��SIDO'� orar
famosos maillots e 'IO! ainda 4 Modelar que, genti:l,men-II, " _dizend .' "Nosso PaI que estas no,s ceus ... ,Amem.

" '11 . ,: ,

.

d d f"1 . "1" I�
" t� cedeq o�mal oh prua,o men�ona o as le., '

•••••••••••••_•••••••e•••� �•••••••••••�••e_••••��•
•

c
�.

•

Capa�id.:.de:
•

'00, a 1,{l()O lit �os

',\

r

Fabricados nos ti�
hori;ron'ol • verticaL

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altan;1ente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tiPo tubular, inteiramente blindada,
• Controle automático de !emperatura por UR'v\OSTATO.

que proporciona grande ECONOM.lA.
I.,. J;

I

GARANTE O QUE FABRICA

'.
"'o .-'. :��,�
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r-·M;d���;-piiiUPPl&Cj;l escolha- pela atiqueta-
· \-

I I

i Rua 24 de maio, 1.128 - Estreito ·1
I ,'o,

FONE-2073 I'
: ' Organização

\

Especializada em BENEFICIADOS de PI- :'

I NIlO e LEI .: SERRARIAS PRÓPRIAS I

: i

i. Estoque Permanente de; _' I·
:

Assoalhos - Fôrro Paulista -- Abas _ Semalhas _' :
• Filetes _ Ré-guas _ Madeiras para móveis _ Madeiras •

l. Bru��l ::::�::das I
: I
• Telhas Francesas' e Tijolos .,: ' I-I1 'Depositária das principais Cerâ�cas. " i'

I Vendas: - A�eado e Varejo

"
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REFLORE-STAMENTO

Y- d II
-

:�n::':::u::�a"�; eu _e-se ou N Ila·se

._----- -------�-----

/

* 4 MODELOS
�* 4 P R E C O S

,
.

* 3 GARANTIAS
,

-E ASSISTÊNC�A
TECNICA
DOMICILIAR
GRATUITA

'l\1o'DELO STANDARD 7,4 pó

)

MODEL!l MASTER 7,9 pé.

y

_ EDIFICIO IPASE

j"
I

QuelO �P8rd8D1
ENCONTRA-SE EM NOS-

NO, UMA ALIANÇA, COM
AS INICIAIS SEGUINTES:

A DIRETORIA

enriquecimento do sóIo. Uma casá em, término de construção" sita à Rua

Duarte' Schutel, tratar à Rua Hoepc.ke,. nO 6, a qual- ,

quer hora d� dia,

SA REDAÇÃO, A DISPOSI

IÇA0 D,E, QUEM PROVAR
'SER SEU LEGITIMO DO-

C. M. L. E DATADA DE 15

DE 7 DE 1956.

LEIA
ASSINE
O' ESTADO

O mais anr igo diário
�'dhta Cataríne.

1.a O REFRIGERADOR é FRIG�DAIRE
. ,

.2.1 PRESIACÕES SUAVES PARA
. '

.

OUALQUER ORCAMENTO A PARTIR D[
t

•

•

lenSalS
E AINDA COMO OF,ERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA·
'DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA·

, .

RANJINHA "MAX WILHELM" .DE JARAGUA' DO SUL;

. �ODj!,LO MASTER 9,7 pés

I
,

MOD.l':I,.O DE LUXO 9.6 pés

,. .. �.. \;
\i:IU.� ..

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
,

,
.

EÀDQUIRA A SUA

\
* MARCA REGISTRÀDA

--

SUé' nova roupa. anatômica
.' para o' homem moderllo!

Jtpp�� �

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

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
-EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortánl
e muito mais elegante.

'. Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - est4
prontinha para você vestir. Não há longas esperai
nem demoradas provas.

GaraT'tida pQr

. l·;J'TECIDOS E ARTE-FATOS FISCHER S/A,
Rua Prates, 374 - São Paulo

35 anos especializada no ramo dó vestuário
-

,/
-

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santti Catarina -,

,- ..
'

,

...."J
.\ ••;,.1>\,; /111.;" ,é

•
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Florianópolis, Domingo, 2 de Junho de 1957

No Rio o Sucessor d� D. João Bosco II
.

. RIO, 1 (UP)' - Chega hoje ao Brasil o sup.er�ll·geral dos salesianos, padre dr. Renato Ziggiotti, qúe é

o quinto sucessor de dom João Boséo. á frente, da �.rd�.m'lDesembarcando as nove horas' da, noite no aeroporto do
Galeão já amanhã o padre Ziggiotti seguirá para o nor

te do ;aís, afim de iniciar aH � inspeção dos numerosos

estabelecimentos salesianos existentes em todo O' país.
Quando regressar ao Rio, nessa viagem de inspeção, o

superior geral, que é hospede ofícíal do governo, será
condecorado' com a ordem do, cruzeiro do sul no grau de
comendador.

TURISTA

Pi\RA A EUROPA
I

Nâo espere mais para fazer à Europa
aquela viagem há tanto tempo soo
nhada: a CLASSE TURISTA no Atlôn-
lico Sul .0ferece,lhe -um desconto de
cêrca de 30% nos tarifas de pcs
sagens. E note, que o aparelho é o

mesmo SUPER G CONSTELlATION
com duas portidcs semànois do Rio

,de Janeiro:. terças' e sábados, às
cinco e meia do tarde.

_(rít�ca protestante à Igreja Católica
WÓLVERHAMPTON, In_1 ttas, unidades em um só or

.glaterra, ,31 (U.P.) - O Arce I ganísmo", acrescentando:
bispo de Oanterbury acusou' "Se o Papa quizesse ser presí
ontem a IgreJ_a ,Católica·Ro- de�te de ,uma. junt_a conse
mana na Gra-Bretanha de Iheira de ]igreJas, nos todos
'tlUtrir uma guerra aberta o recj!beriamos de. braços a-,

,contra a Igreja' da Inglater- 'be.rtos". O revendo Anthony IIra". O arcebispo, dr. Geoffrey Smith, um dos capelães do
Fisher, declarou, 'contudo, I arcebispo, .osclareccu, mais
perante uirna conferência dío tarde: aos jornallstas que o

A MAIOR .RiDIl AiRIIA DO MUNDO VANGUARDA
cesana, qus teria "satisfação I dr. Fisher "não deseja mas-

Av, Rio Branço, 257·A • Rio de JaneirQ DO PROGUSSÓ I em ver as- Igrejas .da Ingla- sificar nem ampliar, sob hí-

Telefon�. 42.8838 II 32·3392

11 I
terra, da Escócia" dos Esta"j pótese alguma, suas supra-

REPRESEN'l'ANTE: _�_,�__ � [' I, �0''c'��=l: dos Unidos e - quais9uer ou� ditas considerações."

Ant-onio Fiuzã Lima . "".
,

. _

'
'

--,

,,-, '---,

FlorianóPo,�i!.*Sta. -��a.:�n!.,_�_,�_ �_'.�__"n.. '1 'RECÓRD CONTRA A BUROCRACIA.

A'PENAS 6 BOMBAS H' '!"
'

'

.. , �

CONSULTE SEU_ AGENTE DE VIAGENS OU À

AIR FR-ANCI NA

"

, RlQ,.31 (U.P.) - O Minis-
1
navio ícm vagões em núma,

tro , Lucio . Meira. assinalou
.

ro de' quatro importados pa
ontem .verdadeíro record, ao

"

ra a E.r. Santos-Jundiaí, seu
conseguír, .em 24 horas, a; desembàrque Imediato e de

atracação, em Santos.:de um
.

sembaraço pela Alfandaga,
�

,

"

- I 'operações essas' que, soma-
das, nunra levam na menor

das. hipóteses, menos de qua- 1·

tro dias. E, já na tarde de
" terça-feira, os 'vagÕes ::oca·
.

vàm para a rapítal de São
Pau'o, e na manhã de ontem
entravam em serviço.
As providências pára a

'-atracação .do navio e dessm
barque.Jmadiato dos vagões
foram tomadas na noite de
segunda-faíra quando o porc
sldente Juscelino Kubitschek
telefonou ao ministro da Via
ção chamando sua atenção
para a notícia qus lera da

, chegada a Santos de um na;
. vio com vagões. O ,1,llinistro;
Pelo telefone, conseguiu prio
ridade para sua atraea�.;,c'.1 .,'

FER.LI-coN é o maíór ínímtso Ida ferrugem do ferro e do aço.
O que fo� feito na manhã ele ;.

Seu uso significa enorme eco :0" terça.Joíra, aO mesmo tem- I,
mia para as em::rês_as que de- po que promoveu as medi-Ias

I'complementares.
pendem do bom esta�@ de suas

mãquínas. Nas instalações por- ,
,

tuârlas o FER-Lr-CON r rova VENDE-SE. UM-TERRENO :�
,amplamente sua utllidad,e l om�' ��� Vende..,�e· um terreno, no ':,
o ma\s"moáeJ:no'ptoceselo de de,- ' ,"

'

IsoXldaçló', ' ,
.'

" '>E-streito, na. Rua .Geral,
jl

•. '\.� - •

�')." _.( :�� ... �',
, .�,' • t

_- 'fabrlc.oot.s: ,-,,'
- "''P1'oxlmo·.a0 Matadouro, me-

aUSeHLE & LEPPER LT� djn4:o> 9,1g..� 4O'm.
.

I ua dos "Andrádas, 1Z',
"'.

""'1' �', � :>
_

' JOINVILE � Sta, catarlna-' ,ratar na. mesma.

LONDRES, 31 (DP) - Aneu- 1 recer a Inglaterra em meia
rin Bevan, em discurso, pe- l.hora.

,

díu a proibição das armas I - "Tambem não haveria

�rmOn1:lCiPares,
declãrando

'

mais Russiã"! -'- gritou 'um

q e seis bombas de hidro:gê-
! ouvinte.

,

'

n o poderiam fazei' dssapa- I .

- "Que consolação!"
,
- retrucoú' Bevan.

'

,

SINDICATO DOS JORNALIST�
"
PROFISSIONAIS DE S. CATARINA,

(Reconhecido pela Carta de 18-5-1955)
É D I T A L Nr. 3,

.�

"

,Pelo presente, e, em .cumprhnento ao disposto no ,

art. 9.0 da Portaria nr. 11, de 11-2-54, ficam convocados
os associados dêste Sindicato para as eleições da Dire-'

,toria 'Cori�elho Fiscal e respectivos suplentes que se

rão iealizadds no .dia cinco (5) de junho, em sua sédé so-

.
ciãl provisória, à rua Trajano, nr. 14 (sêde da Fede

rfu}ão dos 'Empl;egados do. Comércio de .Santa Catarina),
sobrado, - onde funcionará 'a, única 'mesa .coletora, íní
e iando-se a votação' às 12 .horas e sncerrandri-se t.s 18

horas. �

"

SÔnfente�, terã'a direito a voto os associados que
-

, atenderem todos os i;eq.�isitos legais e estatuários, -sen
do condição para, �âHdadt do pleito o comparecimento
de, no mínimo, 2/3 dos que preencherem aquêies requi
sitos, cujo total é de 68, sessenta- e oito socios. '

,

'Ao se apresentarem para a votação deverão, os as

sociados exibir documento hábIL d'e identificaç_�p, que.

é -a carteil'a do sindieali'zkdo. . -',
' "

,

Pai·a, ..outros, q'uaisqüeJ.:_ e�,clàrecimentos poderão' os
associados se ,d4rigir à s�de <1:0 .8iádicato,," na horádo

'das 14 às 16��O 'horà.s,' '. -

-

,

FlorianóllOlis, 30' de de 1957

EVITA QUE A

FERRUGEM PARAUZ.E
CiUAS MÁQUINAS

/

2 9 :01
. 30' 'a 6-6. I

,

.lo
píllUmCallado JúniorPresidente

--,--...---�._�- ---,

"O ESTADO" OMAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

R E··uM'
'

A-., ISMO II�a���T(���A �I�����ã���d�'�� ���,
, gente cotolico Pierre,Pfil- I conhecerem' seu '

programa
Para combater ràpidamente dores Iin solicitou hoje aos inde- de governo. Os socialistas

nas costas, dores reumáticas, levan-
tadas noturnas, nervosismo, pés In- pendentes e socialistas que responderam que somente
chados, tonteiras, dores de cabeça, O. apoiem como primeiro mi- seu. conselho nacional poderesfriados e perda de energia causa- noistro da França, mas osdos por disturbios 'dos rins e da be-
xiga, adquira, CYSTEX na sua far- recebeu evasivas como res- determinar se o partido de
mácía, ainda hoje. CYSTEX tem au- posta. Os independentes de ve ou não participar do no

;r�i�g���l.h��s�: fa'i-r:�� �ã .n;� direita, liderados pelos ex vo gabinete. O conselho do
Qllllor proteção, p�imeiros ministros Antonis I partido socialista

.

deverá
Pmau e Paul Revnaud dis- reunrr-se nesta capital, no
seram a Pfillin que so to ..

I proximo domingo, ,

-

)
, .AGORÂ"'ÉL'ÉS TÂ'MBEM TE'RÃO A MINHi\

OPORTUNIDAOE�

-,

, �,
..

O PLANO Df fÉRIAS' TA C
P'MA O 81!ASil E· E_XTERIOR \ I

,.

PROGRAMA DO MES

PROGRAMA DO MeS

JUNHO

Dia
Dia

4' (III) - ,BlNGO da Faculd'ade de Direito
5 (IV), - BINGO DO Educandário S. Ca

tarina
SOIRÉEDia 15 (S)

Dia 29 (S)

I.
- A grande noite' caipira de S. Pe

dro, na Séde �alneÚia, Progra
ma especial.

CINEMA - Todas as segundas feiras have
, rá sessão de cinema n-o salão da
Séde Urbana .

......f -;�., � :
I ,.' -' I

Uoão Vieira aC.ia. Ltda.l
I

' �
.

'
- �

·
' �

•
. e

I !RUA SANTOS SARAIYA, 250 v

.1
CASA ES>PECIALIZA.JA - C, ,i'. N. 20 - TEL., 6,253 PEÇAS EM GERAL PARA:g

EM MOTORES,
.

END, -rELEGR,: �'VIEIRA" INTE_RNACIONAL _ 'FORD:
• FREIO.S E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEvnOLET DODGB:

I SANTA CATARINA I
•

· �
• •
• •
· �
• G

IDISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLd
· �

I :

IPISTOES PARA QUALQUER TIPO' DE MOTORES I
•

• •

,I I
,i -nESCONTOS' ESP'ECIAIS PARA REVENDEDORES i• •• •· , \' . .

I ," -
-

'

·
\, � .

� '-, ' .

..................................................................

'

..
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_

JUIZO
I
DE' DIREITO DA cando citados, ainda, para 'Ol'g�o.. do. Ministério. 'para

4a•. VARA FEITOS DA no. prazo legal apresenta- todos contestarem, queren
FAZENDÀ PúBLICA DA rem contestações e para se: do, o. pedido, no. praso da

COMARCA DE FLORIA- guirem a causa até f in. lei. Outrossím, citem-se por.

NóPOLIS sentença, sob a;; penas, da edital, com o. 'prazo. de trín
lei. Dá-se a presente o va- ta (30) dias, os interessados
lor de C:r$ 2.100,00, -para Incertos, citação êssa .que
os interessados, testemu- devera ser feita de �o.nfo.rmi
nhas, vistorias e documen- dade com o. artigo. 455 § Lo
tos. P. qeferimento. Flori/a do. Código. de Processo. Civil.
nópolis, 13 de agosto de Custae' afinal, P.R.r. Flo-

, '::11" •

·d1e Direito da 4a. Vara � 1956. (Assinado) Francisco, rianôpolis, 10 de maio de
Feitos da Fazenda Pública de Assis. (Assistente Judí- 1957. (Assi�.�do) Mano.el
da Comarca de Plorlano- ciãrío). Rol das testemu- 'Barbosa de,Lacerd�:Juiz de

polis, Capital do. .Estado.Ae nhas: La). Maria dos- San;' Direito. da-4.a Vara, E para
Santa Catarina, na forma tos; brasileira, casada, do- "que chegue ao conhecímen

da lei, etc. FAZ SABER mestíca, e resídeate nesta _t� de todos mandou eX·p�dir
aos que o. presente. edital, Capital, à rua Campo.s No- o. presense edital, que .será

com o prazo de trinta (30) vos . .)2.a) �ano.el Al:c�no de afixado. no lugar de costu
dias virem ou dele conhe- Castro, 'operário, casado, do- me. Dado. e passado nesta
cimento ú�er�m 'qu� por mlcíliado e eesídénte à rua 'çídade de Florianópolis, .aos .

parte de �SOLINA 'MO�- Campos Novos .. �:a� J_os� M.,12 de' junho. do. ano. de inill.

TEIRO! na ação. de usuca- .re:nande,s, .bl'a,sl!teIrO, .c��a-I,.novecento.s
e cíncoenta e

pião em que requereu pe- ·do., comerciante, domícilia- -seís; . Eu, VINIUS GON-,

rante este Juízo, lhe fo.I. di- do � residente nesta, Capí- Z�GA, Eseeívão, o sUb�re"lrtgída a petição. do. teôr tal à rua Campos Novos. I
Vi, (Asaínado) MANOEL'

_/- 'segllin'te:,
.

Exmo. Sr. Dr. Em a dita petição fo.i pro- : BARBOSA 'DE LACERDA, I tt}{H?:,.):
Juiz de Direito. da 4a. Vara ferido o. seguinte despacho: Juiz de Direito da 4.a Va- L-. .o,' �N•••••3\%::(t::))
da Capital. Diz, ,lsQlina,' �"hoje. A ..designe o sr. Es:- 'ra. . I :mt::{]f:::::::::::::�:M::::t:t::::J:"
Monteiro; brasileira, víuva, crivão. dia e hora, para a

I
Confere com a OrigináI

. ..' � . .'
- I

. _domestica.. por seu . asais- jusbificação 'com as intima-
t

O Esçnvao
tente [udiciârfo abaixo. as� ções necessárias, em 16.8.- - Vinieius Gon�aga
sínado, o. advogad., inscríto �6. (Assinado) Taulo.is /Fi- I���'! ,.ecidos de superior
na Ordem dos Advogados lho. SENTENÇA:. Vistos, -= ----� -_',

"
'. qualidàde

do Brasil, Secção. de Sta. etc. JULGO- por sentença a

Catáriná sob nO. 426, que justificação de fls. e fls. em
vem possuindo há mais de que é -requerente ISOLINA

vinte=anoa, mansa e pacifi- MONTEIRO, afim de que

Edital de citação. com o

prazo ,de trinta (-30) dias.

o IJõb�o.r M-ANOE.L BAR

BOSA DE LACERDA,. Juiz

PRECISA-SE padrões e_ mof;lelos
inéditos e exclusivos

produza 6S' 'seus devidos e

leg:wi's .

ef>ejftos. IExpe'ça-;se

AUXILIAR DE 'ES-1�

CRJTÓRIO COM I
PRÁTlCÀ I

criaçõe.e-.peciais
p a r Q is". I n y e r n o

I

mandado de citação aos

confiantes do, imóvel em

Diante do. programa ofi-
. .,

cíal, n6s�a opimao para

domingo é a seguinte:
GURI - GUARÁPA

.

SERENO - ql!AN 'DU-

QUE .,

RAPID - ,BOLA- DE

PREPARATIVOS' PARA EMBARQUE ·Df
'NOVO CONTINGENTE r�SUEz;r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Florianópolis, Domíngn, 2 d,e Junho dé 1957
/

COMPRA-SE

DR JO&É, MEDEIROa,-

V1ÉIRA
Pianos usados. Tratar pe-

I
'

]0 telefone 2536.

Jiesidêncla: , :
,

'

,

Rus :" Genl.r.1 Bittenco,un n

lOl" "

,

"

Telefone: If.693.

,

Motor ideal para barcos de recreio e par� outros barcos simila
res; além de 'explendido para motor auxiliar de barcos á vela.

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

Camp�nha de Educação
. Floresta]

IIR. CLARNO G.
GALLETTI

A Imbuía em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400
anos. Por êase motivo, e

problema florestal relacio-

"A Soberana" Praça 15 de novembro
rua :r'elipe Schmidt

esquina

"

8C BP Diesel
, 80, HP" (direita-e esquerda)

/103 BP "

132 HP "

nado à imhúia, em 11o.SS0

" " "

Estado, só poderá ser re

�oi "Ido pela reserva patr;.
" "

mon ial de ímbuíais e-corte

controlado com garao tla de.
regsnr ração natural. Torna
se índíspensavsl preservar J

que ainda resta de imbúia
e impedir que a .colonização
agrícola arraze com o ma to
nativo dessa espécie nas ZC'-

nas de seu "habitat". Sôhre
assuntos florestais, consul
te .. "Acôrdo Florestal",

-
;Jt!'

DR.
'I.

OTTO·, ,rRIEDMANN
E N::�' 1 :N. A

,Matemáticas ' e
' Fisieà

, 'e.. iI�-,ó..;.,�&n': iL· ...I.. �"",�. • j .. ,

, ",'
cuar"u I'II.IGIA�"'B051;.RAa

--------------------__-----

, .Slmentes
.

pafa pl�ntio
Tôdo 'o agricultor' ou pequeno horticultor deve saber como é feito a

escolha da semente parã plantar, 'A semente tem, � .'te8 de tudo, que ser

completa, perfeita, .sem defeitos, � limpa pura com os melhores condições
de germinação, como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas
�xigência a semente não dará ao.Iavrador a recompensa dos seus esforços nos

períodos de' colheita. Por isso deve ter o' agricultor ou hortlcu ltor o. maxímo '

cuidado na aquisição de semente para plantio. "

G. A. Carvalho -- Vende sempre as melhores sementes.
VAREJO - MERCADO -- PORTA DO MEÍO

_.

Taxas de Viação e de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957

De ordem do sr. Diretor do Departamento da Pa,
zenria, torno público que, durante o corrente mês se

procederá neste 'Departamento, a cobrança das taxas
acima mencionadas, corresponden tes ao 1.0 semestre do
corrente ano.

Findo o prazo acima, as aludidas, taxas serão cobra
das acrescidas da multa 'de 2Õ'%.

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

Pelo Oficial Admínístratlvo \

t

'E D I T A L

-------"'!"-----------
---- ------

�L A'V A N D O 'C O :M, S A B Ã O

\7irgem. Especialidade
da (ia� WfTZEL INDUSTRIAL - JoinvUle _.;. (marca registrada) ,'

,�, ',economiza-se' tempo é dinheiro
_

�._-:--�._�� ...-_. #.--.--- .. -- .. --....,t.--:..-.!------......__._- -- ._..._._..
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l........ 9"O Estado" o. mais antigo Diário de Santa Catarma Florianópolis, Domingo, 2· de Junh.o de 1957
�--------------. ---

4.3 Vara Feitos' da Fa- parte de tijolos e parte de - autos 'a conclusão recebe

zenda Pública da Co- estuque, em máu estado de ram o seguinte despacho.
marca de FI.orianópolis.

I
conservação. 4 - Que, para DCesi2'ne o sr.: Escrivão dia

Edital de Citação eom
'
dito fim requer a designa-

'

e hora para a audiência,
í

o Prazo de Trinta (30) ção de dia, hora e lugar pa- 'digo, para a justificação,
Dias. ra a justificação exigida pe-I cientes � partes e o dr. 4.a

O Doutor MANOEL BAR- lo art. 455 do CMigo de' Promotor Público. Fpolís,
BOSA DE LACERDA, Juiz Processo Civil, na qual de- '24.9.56, (Assinado) Manoel

de Direito da 4.a Vara - verão' ser inq_�i,ridas. as tes-I Barbosa de Lacerda. Vistos,
Feitos da Fazenda PÚb'Jlca temunhas do rolabaixo, que etc. Julgo por sentença a

da Comarca de Floj-íanôpo- comparecerão independeu- presente j'l\�tificação, em.

lis, Capital do Estado" de· temente de intimação. RE... que foi requerente ARCI·

Santa.Catarína, na-forma da QUER, outrossim, depois de NE'A MACHA'DO, afim de ..
0. ;.

'lei, etc. FAZ SABER aos feita a justificação, a cita- que produza os 'seus devi- \que o presente €dital de, ci- ção. dos mencionados con- dos e legais efeitos. Expe

tação com o praz., de trín- frontantes, . residentes, na
. ça-se m,andaAd,o' de citação

\ta (30) dias virem ou dele
. vizinhan-ça do imóvel bem aos confinantes do, imóvel

,

conhecimento tiverem que, como o representante do Mi em questão, bem como ao

_ por parte de Arci"éa Ma- nistérío Público e o Domí- dr. Diretor do Serviço do

chado, na ação -de usoca- nío da União, na pessoa do Patrímonio da União e ao

pião, em que requereu pe- seu representante legal, e dr. �.a Promotor Público na

rarrte este Juizo, lhe foi di- por edital de 30 dias os in- ,quapdade de representante
rigida a petição do teor se- teressados incertos,' todos da. Fazenda do .Estado e do

guinte: Exmo. sr, dr. Juiz para acompanharem os têr- Orgão do Ministério Públi

de Direito da Quarta Vara. mos da ação de usocapíão, co, ,para 'todos, querendo,
ARCINE'A MACHADO, bra por meio da qual deverá ser contestarem o pedido, no

síleira, viúva, doméstica, do r-econhecido e declarado o prazo legal. Outrossim, ci

míciliada, e residente nesta dominio da Suplicante _

sô.,. Item.;se por 'edital com o

Capital, à rua Lauro Linha bre o aludido terreno, fican I prazo de trinta (30} dias
.

res S/N., por seu assistente do citado, ainda para no os ínteressados incertos, cí

judiciário abaixo assinado, prazo legal ap;e�entarem! tação êssa -que deverá ser

mui respeitosamente, expor contestação e para segui- 'feita de conformidade com

e requer a V. Excia., o se- rem a-causa atê final sen- o art,' 455 § 1.0 do Cod. de

guinte: 1 - Que vem poe- tença, sob as penas da lei. Proc. Civil. Custas afinal.

suindo.há mais de vinte (20) Dá-se à presente o valor de P. R. I. Florianópolis, 2 de

anos, mansa e, pacíficamen- Cr$ 2.100,00 e protesta-se ab.ril de '1957. (Assinado)

te, sem interrupção nem OP.o pelos depoimentos pesscaie Manoel Barbosa de Lacer

sição, um terreno na meu- dos, interessados, testemu- da, Juiz de Direito da 4.a

clonada rua Lauro Linhares nhas, vistorias e demais pro Vara. E para que chegue

e, como não possua nem
'

vas admitidas em direito. P, ao eonhecíment-, de todos, .

,tenha titulo de posse e do-I Defe�imento. Florianópolis, mandou expedir o presente I
�TODlECK &_!CHADRACK, LTDA. RUA- TRAJANO, 3. -- S?BRADO - FONE 3779

mimo, quer regularizar os 20 de setembrode 1956. (As edital que será 'afixado no.
TAL 86:- END. T�LEG. - STODI�CK - FLORlANoPOLIS - S. C.

seus direitos sôbre o refe- sínado) Francisco de Assis. lug�r de costum e pública-' -

B-b·l· • P rl..l· U· .'-;-
..

rr:': �_._-_.

rido imóvel, pela ação de' TESTEMUNHAS:' 1) MA- do na'forma da e�ei. Dado e! I
_

10 o-c::a
-,

Uu -Ica l�UBI.e,pat> Do J"Es.reifo3
usucapião, com fundamen- I

NOEL VIEIRA CORDEIRO, passado nésta cidade de I �OMEU E JUL�ETA � I mal:ia as duas famílias

de-I
da popular. pode ver, em Verona, a Va-

t t 550 do Código Ci I b '1' id f
.

FI"'" li
�

3 di
I Tao eterna como '0 pro- savíndas, Sâbe-sa que existiram na randa de mármore- AO pala'-o no ar '. o - r::>'sl.61ro, casa o, unC-lO- orlltnopo IS,' aos. las'

. , , ! .

u

vil, modificado pelo art. 1.0 .

nâri., (.público aposentado, <lo mês de maio d� ano de prio amo�� ser11 esta trage-
,

Mas uni dia Romeu mata
.

Idadi� .Média duas famílias cio' dos" Oapuleto 'end'e os

da .Lei n. 2.437, de 7-3-1955 domiciliado e residente nes- mil novecentosre cincoenta
dia �'e S�ak�sPéare..

_

I um .primo de Julieta que. o : veroriesas, os l\{onc'ch.i'. e" dois amantes troc�ram, �eus
e segundo o rito estabeleci- ta Capital; 2) BENTO ARÊ- e sete. Eu, VINICIUS GON-I J�a.o h_a"",da mais emo-

I h�'Vla provocad., e .9 Prín- os; Cappellettí, cu.j�s nomes Llí�'iCOS adeuses...·
.

.

dO]!lo art,454 do Código Ci-

\' AoS, brasileiro, casado, fun-. ZAGA, Escrivão o Subscre-"
ClOnante do que o AMOR

I
Clpe d'e .Verona eXlla--o da aparec-em na Dlvma Co- "ROMEU E JULIETA"

vil. 2 - Que, o terreno em cionário. público,' federa,l, vi. (Assinádo)' MANOEL e nadia.mais moral do que cidatde.
!

média de Dante, sexto can- de William Sha!kespear,e,
r'eferênda mede trinta e idomiciliado e residente à BARBOSA DE LACERDA,

' êle --!'eis no que se ,polde' -

.

I
to do Purgatório.- em. tradução de Car10s Al-

.

seis metros e dezesseis' cen- -rua Lauro Linnal'es', nesta' Juiz de Direito da 4.a Va- I reSu'mi-r f\ moral shake-spea- ! A �ena de a�eus entre; Sabe-se também que es- berto Nunes, foi presentea-
.

.

-

reana. os d�)ls amantes é qualquer f '1'
.

1timetros -(36,16) d_e frente Capital. Em !'l dita petição l'a. .

. sas aml las eram 19ua - do à Biblioteca do Estrei-
.

h t t
'.

d Ju'lieta, a. beII'ssl'ma 'C"- cOIsa de grandioso e paté- ';""'en't'e '. g'ebell'nas' na-o lSepor qum en os me TOS .... foi proferido o segumtjl es- "" ,o.•.� t�, ,pelor- Senad�or Francis-
(500)' o de h A 1

-

.

Coonfet'e cam a OrI'gi,nal pu.leto, 'ama com loc.u·r·a a
tico, onde o gênio lírico de

.

d d t t' t'b'�
.

,

m m::\Js ou men s pac o:. '. a conc usao. - po e� o por an O a rI lIli' co Benjamin Gallotti.

fundos e tem as se:guintes Fi>olis, 21-9-56. (As.) Ma-. O Esc,rivão RomelJl; nolprimeiro/momen" Sh!tkespeare brilha à

gran-:-,' razãó à lenda popular que _

.j! -' t
- FRENTE

.'

1- L d S b' d
. V'n" Gonzaga to em q

. A

b d'e altura. .

d'
" ..

con.llron açoes:, ,noe acer a. U ln o os I ICJUS ue o ve, sem sa e1'

I' : as , a coma flgadals llllmi-

na rua Lauro Linhares; que êle é um dos Montecchi- Tudo fazem para encon-;
gas políticas.

FUNDOS, e.m tel'ras do Es- os odios�s à sua famíll-a. l
traI' uma plataforma de \

C t
'

IATE CLUBE I er o e que a fôrça do

ta-do
-

de Santa Ca,tarina, ou- CONVOC A.'IÇÃO
feliçidade no meio do ódio

.

n! • ,.
amor exerce tal poder sô-

quem de" di.l'eito (Morrõ da' 'De ot'dem ,do sr. ·.cComodol'o, ficam convocados os
A maravllha mtlma do de ,sua gente - mas só a

I
b

.

I
. re a imaginação do ho-

Cruz) ,'. pelo- lll,do' .SUL com senhores socios, .n"'ra na forma do § 1° d.'() Artigo 31, se� amor. I.eva-o a, um mun-
t
morte os juntaria .para

'

:r- _ mem, 'que ainda

terras de João Batista Gon- reuniram-.se em Assem,bléia Geral, no_ proximo dia 2 do onde as conveniências sempre. __-;������..... �__"';' _

d
. h

•

9 h 'm"l'ra convocaça-o e as' 930 d
.

o" O que define uma roupa bem feita e' um c.omple-
çalves e pelo NORTE, com e Jun o, as ..

oras em prl � " se esvanecem e os a.con- Desde muito tempo se

d
-

ata elegere os 'nenlbros do Ko.grande d.e fatores. A escolha "os tecid.os, opa-
her,dêiros de Jo,ão Gainette. em segun a ,convocaçao, .p

, ' ' 1 1 tecimentos se precipitam. tem"odiscutm'o a verossimi- d
. Conselho Delibera'tivo e seus ,suple]:l,tes, bem como' o Um pa.dre

!'ao: .o c.orte e a canfecçã.o, sã.o alguns dos prin.cipaj�
3 � Que no terreno aCima "C Ih F's I

franciscano lhança da história do� amo- que mtervem numEi roupa bem feita Imperial Extra.
, I onse o 1 ca . A

descrito existe uma

peque-I Florianópolis, 29 de Maio de 1957 casa-::os secretamente, cren- res de Roméu � Julieta, que ,

.

., �enda d�st�s. excelentes r.oupas é feita pelo

na 'casa, sendo construi.da .
Osni Raffa .do que essa união aproxi- caíu n.os dominios da 1en-

Cl'edIarl.o com facIhdades, nesta cidade, exclusiva-

...... ---:-
__

mente pel.o Magazine Hoepcke. .'

. � � � _ � • � 4': .. • • .. •• ,+. � • .....,.,.. � * + <fJ., _................................................................................... � • +. � .. • .. .. � .. .. ..

-
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FlUAIS �l ',:,
M·AJ R.'I'l·-, - FlUAIS *z

:::� ,:� FLORIANO'POLIS - Rua Pa�e ·Roma, '>0 - Fone 2801 :!:
� LAGUNA _- Rua Gustavo Ri,chard, 514 - Fone .1:31.,. •

:t: ( R: E rS
-

( .. 1 U M· A II
P6_RTO .ALEGRE - �ua 7 de Setembro �619 - Fone 7818. :!:

� TUBARÃO - Rua Lauro Muller, 210 - Fone. 117 •

•••
'

..,
, t.'

•
.'.; o.

/' CURITIBA -' Rua Silva' Jard.im, 984 - Fone 2188 Ao

Y " �
, ....'#

-

�ITAJAI' ;_ Travessa 24 de Maio, 6 - F.o�e448. S-O PAULO D J
-

T d 7 .1·'
.

•
lttta".6 .DE J A N E I R (), 153, A - ,."ua oa.o eo oro, 6 O - Fone 36-4421

,..

:!: .1OINVILE - Itua Marecha,l Deodoro, 175 - F.one 401 ,.
FONE 17 -:-:' SANTA CATARIN.\'� r \ " ,,'

- Rua da Mo.óca, 1044 - Fone 37-7097 :!:
.:. IIJT 1'''' . t
.+. . ORLEANS ._ BRAÇO DO NORTE·'

-

Enderêço Telegráfic.o: "GOMES" .,0 R I O .D E .J A N E I R-O .Rua São Bento, 212 ••

•:. ARARANGI!ft' p�,, __

'''.

:t /'ti�.: Enderêço" Telegráfi{o' das Filiais: "C R E S C I U M K � S' E" , i!_.'_ '�:�klt�
,

.:.

.:.

..:.

..:.

..t.
� ,

..�.' . Z Ê L .(). E R A PlD Ê Z
.. -

�..
- +.. 4� .. �. � .�,.. - ••••• -

�
'

� � �, �.� ...� ... �

.�•. \�*.,•.: �..._ � !i ..!•.� i.'.ft�;.. ._...r...!���. .�.".".".".�.-+� " "..�H�." .
� �..,." .

'iI>' • � .. � ,. ,. Oi • _" r -. � .. _.� .,. � .. .. ,,.. _... - -
.

,/

; ,

. .

.:.f
_. a extraordinário chapo

.

de fibra de
•.{ madeira prensada

Você gõnha em
BElEZa - CUSTO

RDIP 18 E·lü�E�' �'

DUIIBIlIDIB�··[j

* lá vem pronta para. ser usada.-

I.� 'o
dispensa acabamento,

� mais fácil de ser",r,. curvar, pregar,

colar� pintar e envernizar.

* tipot e e.p...uras,.empr.-III�aIÍi:,
. Normal,. Temperado, Perfurado.

DURAnx s. A. - Indústria e Comércill

Rua libero Badoró, 582 - 9.•' cnd. - Fanei 37-7581.

ex. Postal: 7611 - End. Telegrófico "DURAPlAX'; - SÁO PAULO

Norton. \s:.j

CAIXA ros-

_

. Dispõe essa Emprêsa de comprovada":: equiPe de 3Q �aminhÕes 'prÓprios "F. N. M.". dirigidos por profissionais . competentes;

além do que capacitada a at�nder o comérci o e indústria na zona acitlfla especificada; viéJ)�ens com qualquer autoridade de tonelagem .

NOS SEUS

� i (li :
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Florianópolis, Domingo, 2 de Junho de 195� "O ESTADO" O MAIS, ANTIQO DIÁRIO DE S. CATARINA\\ '

, ,

111·1 lua Im��r DIU
EXPECTATIVA NA CIDADE� PELA DISPUTA DO TORNEIO EM HOMENAGEM AQ PRESIDENTE OSNI MELLO,� r'AIIURRAS" E ,PAULAI

NOS DISPOSTOS A, OFERECER UM'�EMBATE- DOS MAIS ,EQlilllB'RADOS' E SENSACIONA�S - , UNID OS X IR'ElE DE MAIO,' A PRELIMINAR
Na tarde de hoje será do do esporte do baHpodo.

urim
.

o �ri8n Ir
, ''''I' "

dado início à disputa do Avaí e 'Paula Ramos sem

Torneio Triangular de Fu: pre foram grandes adversá
tebol "Osní Mello" entre os rios e logo mais irão com

"três Grandes" do futebol pletes para a praça espor
ilhéu que' 'sã'o AVÍlÍ; Figuei- tiva da rua !30caiuva, se

rense e Paula Ramos. quiosos que estão de uma

Instituído em, bôa hora, estréia: auspiciosa no. refe
afim de fazer os conjuntos rido torneio.

_;

dos 'clubes permanecerem Em todâ a cidade é in

em atividade constante, fa- tensa a expectativa pelo [o-
_, ,

zendo-os disputar 'o Cam- go entre tricolores ,e alví---'-_� --@z:pr
'

.:ir----n:c:...
peonato Cátárinense conve- azuis, razão porque se es-

,. H I._P I S, MO', .nientemente preparados, o pera u�a grande arrecada

Torneio 'I'rlangular servirá .ção.
Reàltzou-se Domingo p. p. ainda-para d'e,?onstrar que Quadros prováveís

'mais uma manhã -hipica na os t
� ..,

clubes AVAl' T' t W ldi
,

res prmclp�lS - a u; a Ir e
O representante dá"Fê'.._ '-w.;ô:xhne 'dia,16' Gome 'em,

'

Em dias da' semana pas- :que o atacante revelação "carriêre" da Polícia Mili- da Capital .estão unidos e Danda : Marréco, Abelardo
deração Aquática de San- ,ô'i?h;a:� �on1petições 'futuras sada deu-entrada na :F. C. F., E'rico renove seu contrato tal', sendo alvo de hornena- coesos, na consecução do e -Enísio (Loló); F�rnando'
ta Catarina, no Rio vem de, de ,caiáter estadual e inte-

a, transferência' do -rneia por mais UInJl. temporada, .o gens o digníssimo Chefe do ideal de engrandecer o pe- (Bolão), NiIton, Rodrigues.:cabografar -ao C. N. Fran- !-l>estaduaJ..
.

'

Oscar, do Imbituba, de que não será fácil, por- Estado Maior da Brigada, bol citadino, ora em fase de_ Amorim e Jacó (Lauro).cisco Mai,ti.p.elli,' c�muni-,: _ ,�xx Henrique Lage parl!,..,O 'Fi- quanto Erice como um 'jo· Gaúcha, CeI. Manuel' Mon- recuperação. PAUtA RAMOS '_:_ Leio;cando que -f';,:Gori,f.ede'raçãÓ ,: Rum o u para
_

a Ca-
gueiren.se, desta Capital.' gador d� recursos técnicos teiro. 'Conforme a tabela 01.'- N(ll'Y e Jacy; Bezerra, Va-

Brasileira d�,;_ Desportos, : pital Paulista a el!rbaixa- Trata-se, como todos sa-': apreciáveis, fará, natural- gânizada, para hoje está lério e Zj.lto�; Pítola, Dê-
concedeu ,a. 'tra�sferência 'da do C. N. América, de 'bem, de uma conquista aus-

I

rente, exigências, visto que Sele���ssistência' lá es-

marcado\ o �onfronto Ava! d�" Nelinho, Sombra e Ar-
'do atleta Manoel" Silveira, 'I, Blumenau, que pa�ticip�rá "piciosa do grêmio presidi-' também Paula Ramos-e Ba- teve, aplaudindo e -deliran- "versus" Paula Ramos, o mando,
do Plamengo, para e. -Mar- da Prova Moysés Lupion, a

do pelo, sr ..... Th;maz Chaves
I caiuva pretendem seu con- do com a audácia 'e perícia "Clásslco da- Amizade", há Preliminar entre' Treze de

tinelli de . nos�a, <:';apit.a,L ser realizada hoje na Cabral, .pois Oscar, onde
I

curso. Os próximos dias di- de nossos, jovens cavaleiros'.
'tanto' tempo I:eclamado pe- .Màio e Unidos

... pelo certa-
Frfze-se ,ai�da qq.e".a��ang_" raia 'de Jurubatubá. Fomos quer que atue sempre se 'rã'o se Erico continuará no Dentre ,os presentes con-

lo nosso núblico aficiona-'me amadorista." -
'� 'I '

F If'erêncla de',SilveiJ::à ioi,c�m- informados que as pas- torna um ?elemento útil. 'alvi-negro ou se transferi- vêm destacar : a personal i- ',� --.-Z%--1:3'Y�---'
__

"'_---::.,,;, _'�;:-_""

cet'lditda. sem o �tágfiO: PtOiS o

sagecnl sb' aéarm:a,esI'I',cad:,So,ti:o:�: �al'a 'esta semana tenta-: rá p�ra o Paula Ramos pu 'dd,ae:,e i�:sE:I. 6e�j;i� :�Sl�,��� ·,:,'.,�;,.ptO.R 'A�- E--MEN�D�A--', -Q,*U·#.)E�OSO-'N''-E"!KTO��
,

a -e a em apreço 01 rans- ao u e rá o Figueirense fazer com" Bocaiuva ..

ferido, em setembro do ano, remetidas, diretamente a
---,..-�---_ --------------- briosa corporação militar II

'D I

It
,�,' I --'

,",

I ;
_.

passado, a serviço público, Blumenau, pela
.

R�ÃL- .. ,Portuguesa ê' Tiradentes' que vem dando'significati� ,0 Jel ° que: vai, nao .

salra campeo,,;-"
'para a Capital da' Repúbli- j\ÉROVIAS: OS americanos

VOA i_ncenl tívo-áo incre,m.e.n�o
'

nato, pro'"ISSllon'a'I'.
'

'Hoje em Tij'ucàs, a A. A. 'causas esportivas de Santa _

.

ca. Estão de parabens os estão com o firme' 'propô- ' , '. - 'I" .

" desse esporte, que se InICIa
"Portuguesa do,' Rio d'� Ja-, Catarina, .de,liberou .

reali-. 'p I rlti informa da do' StJl 'na-o se dI'spo-"'m adesportistás de Santa Cat- sito de Jevantarem 'pela se,
"

em nossos meios, des,portis- e as u rmas '
-

'.
.'

"'.,
'. . neiro, \ apresentar-se-_a, ne-,. zar a partId�m sua ,home- .

çõ-e's, veri:Picamo,s que nada. fazê-,lo da man,eira comogunda vez cons(lcutIva o'
, .

.
.

, "', tt,l'S' 'e sociais. Gel!'tis senho-
, � 'vamente, ao publIco espo,r- nagem.., 16 o mais clu andam as coisas'. Primeir6trofeu em apre�o e para

'

.' rinhas de,fam ao ambiente menos que U· -.

isto não se descuidaram de1 tivo, de Santa ,Catarma. A Os esportistas Tiju�anos,
,qm ,toque d� graça e femini- '�es participim da, disputa

um bo�' 'Preparo técni�o e I Diretoria do Tiradentes, le- visando réalç-ar o�aconte- lida(Í.e, tom�ndo-o também, do cá,...mpeonato profissional
-

,C N Aro"
vando e,m' consideração os cimento, preparam càrinho-:: . ,

,

t-' l'df'
.

A '

um acon.tecimento social. na zOl}a _que, es ao m, c U,I os
,
lS��O': o . . enca

t s-a r'enepça-'o ao 1'1' ll'd'''e' ho-relevantes ,serviços 'presa-" ,*W os clubes da Capital! An-dese_jamoS" bôa, viagem e
I"

-

d
, .........

"

,;,.
.

.�' ',O l"est'.'I'ta,d'o 'do, con' 'CU1'SOdos ,pelo Snr. Pllní Me o as menagea o. �_
"

. xxx.
.
feli2(, apres'entação na' clás..

_ __ ,_=__ . ,- foi ía:vorávé,l ao Sr: Luiz
�nquanto I'SSO, ainda sica M,o,ysés L,Upion. r'ando e 9.ue, deverão 'en oCos para a frota <lo M:f\rti." .

-

-

. OetavÍo Neiva que, com ha-
perdura o impasse criado xxx frentar os gauc�os nos pá- neUi. Podemos adIantar.' biJi,dade 'e Perícia cond:l1ziu no Extra, 'o torneio
para, a transfer,ência. de A guarnição do C. N. reos_ interestaduai_S da "Re": qUe o sr.' José .A.zeve,do fo.i

Dama de 'OUl:;; "à vitória, 'doze agremiações não ,ser-
,

Walmor Vilela, também' do Franch;;co' Martln�li que gata ,da Amizade". credenciado a fechar neg6-
laureando-se por conseguin- via, por diverses fatores

'Flamengo para, o Marti- enfrentarão os gauchos na, 'cio para á compra, inicia'- 'O alegados mas ,que J'u,lga-xxx
' te, ljela segunda vez. se,�.nelli. O. ramador, em ques- regàta do di� 16 de junho;, 'mente de' 4 tipos d� ,barcos,

gundo lugar couGe ao amàn- ,mos absurdos. Depois quan-
tão, segundo fói infor,mada I estarão" ,.possivelmente a3"

.

Embar'coli .p a r a Por-" ,C<J,nforme' fQr o ocçámen- ° 1 d b t do os clubes já 'não �inham, te n -o no re espor e:em
a, reportagem,' participou 'sini form!!.,das: skiff -.Ma- to '.Alegre o técnico do to "totál, o ,Martin,elli pode-

nossa terrâ, Càp: 'Hugo parávra,
da l'egata' ,pré-campeonato, 'noe.J Silveira', . double - Martinelli, sr. José Boni- r.á· incl'usive adquirir. uma '

(alg'llnsStockler de Souza, montan-
no Rio de Janeh'o, o qJe I

Si1V"éira ,�, Vilela; 4 com -' fácio de Azev�do" que vai, fr0tj1 :ãlimpica. Está de pa-' do Tijucanó, só perdendo 'a
vem dificultar a sua tran�- Clauçlli0 Moraes" A.rfoildes tratar da compra para ( • rab:ns ,a diretoria do vet�e- ,Ia 'colocação pdr apen'ãs ....li
férência, ,Entretanto vamos! lo�é R"ussi, Odahfr Furta"- seu clube de novas embar-' I�no .rubro-negro, que, des-' . t

'

N-' h
'

,

út. '
, "'"

I
'

"

'o'
, .,pon 0$, ao' ouve ,o ras

a,guardar ,o,s a,contecimento:' c;'O':e '_:1'ànci.sêo,' Gorrê.a; ,2 cações. Está é, sem dúvidâ ta maneíra. renova a st..:.;l;j, el' 'f'
-,',' �

ficariam irrc�IJ:.lídos numa s�f·

_
,

" "
, ,asSI lcacoes, uma ve.z 'que

.

, favor deste ou daquele' cln�_e torcer também
..
,para qUf ,:·:c.am. -, Enc,o,.-, Pass,Ig e

I al,guma, uma gran,de _,'
notí- frota, 'óando oportunidadtj. 'd ,., .' t' t' zO,na,. Postt!riorm.ente, foi--

• ,

_, '

.' •

f-.
I
os .emalS concorreu 68, 'e- ,

'. ' b 'tO IWalmor Wilela possa es- Walfredo"Santos, Estas as Cla' :p>tra os am�,HtS do re' para um maIor mcrement·)
. ...' L d "M d' d se ver que mais uns' 5 ou 6

e, porque a C;'I lca eeva-
.

, I ' '

""" nenLe e enJ. en ORça ,a da muito faz paTa a solu-tar .p"'es'ente na regata do' o,_'uarnições que estão trei ,mo, a co.rripra 'de noyos bar- ,do l'emo em nossa ,CapItaL R'
.

'T F"
.

f" cluhes novos ,fi,car<>m in.,�"
, ' osa e en, I anelsco 0- .." ... -

d 'bl'
__ ihÉ&QJ_, �,ãiiiI�--�"t:, --=-_'�� -=�=--__ _c,_ 'L_:-�-�-��=Ç:ii�' ram eliIninados da prov� cluí��s"��m 'qu.alquer ga- f::s" :e::::s:ss ,:r:�r::::
T'e,m' .. aI,ova.' 'D,I· r,eto'rl- a.

'

_ a' 'A C'·'E5'C'�' por um tríplice refugo:
-

: rantia de renda, aquí ou lá! de reconhecer a clamorosa
.. , . n,

.

.

.

_

.

'Embora não sejá mQtivo\ óra! do jeito que está orfá- ?ontradição em que ,es,tamos''''''
�

I d,' t' 't'
"

.

h' I

b' d
.

'I I
' de"desânimo '

o conc�rso, nizada a'tabelá,-pouco pro- envolvidos atualmente noNas e eicões e, an e-on em yencau a 'ç apa enca eça a pe o 'Jorna� ,desta vez, d:ixoú a'desejar vável é'qu.e�saia campieona- que se chama futeból catà-
_

Illsla J·org'e Ch�ere',m·· - 'Hom''ena,g'e,aao -,'0 ;n05$0 .,comp"anHé,ir,., ·I·orn.lista,'. 'Pedt",o,',·,' em relaçã� áo ::mteriôr, já to, já que o mesmo durará rinense, pois do' exposto 'se
. .

que, com a' eÍiminaçao de' � muito, sem, conta: a �os-

tverá
que, ",pior _ fi.�ou a.

,

Paulo Machado
-

-': �

,

o' •

\

-

; dois dos participantes 'j us- terior disputa do� cam.Pi�es e:nenda 'do, qu'e ,o sôn,eto"!
tamente nos dois priineiros I d� zon� ent�'e, SI que .taJ?- Pro�uremos, pOIS, COrrIgIrA ACESC tem nova Di- rinel};es.; prestar!m' a sua -Em se;u ··'discu.rso de po'S-' Falou" ainda, o repOI'ter
ohstáculos, a disputa se ,be�, nao sa!lra 'porqu-e as os erros � 1fnhamos cabe-

retoria. A sua fren,te está, -homenagem 'é fize�:am jus- sé, o Presidente' Jo�'ge" Che� N:azúeno, Coelho ..... ç.ongra- .

, resumiu apenas entte �s demais zonas, com exceção ça!agora,' a figura jovem d� tiça ao Pedro Baulo que, há. \'em agI'adeceu -, a honrosa -tul�ndo-se �om 'a diretoria

Jorg,e' Cherem, destacado 14,anos' ininterruptámeilte\ incúIribência, q,ué lh� dele- eleita e propondo um voto
senhores Luiz Qctavio Nei

, --'_l___ ?Z;; > 22JJlLAã-'';:- _ q
- , '"

' ,

','"
'va e, Cap. Hugo Stocklei de� Rodr',II,gU"es', ,relo.rnoll e rea.pare�..�era" e's-cro'!_lista de nosso Estado. e vem .!utânClo pelo engrande- gavam os .cronistas da. Ca- de _róuvor ao Cl'<;>nista NaI.,., '.

• ,1;.- ,,- ". Souza. Em se tratando, po-"elemento t!apaz de levar a cimento do esporte barriga- ,pita.! e dis:s� dos seus, pro. d:y Silveira, 'qúeJ presidiu
"t'a' tarde

-

rém, de úm esporte qUe 'seACESC à uma situação de verde. � '. pósitos de não medir, es- os Úabalhos de eleiçãô.
\ . ini,cia e que requer, por par-A Dh'etoria 'eleita está forç�s, tém,Pu. é, trabalho A Associaçao dos Cronis- De sua viagem a São' dano e a Portugnesa foi

. te do 'sistema cavalo-cava- I,'assim
-

constituida:
'

para que a 4-s�ociação' pos- tas EsportiV9s'",de S�nta Ca:" Paulo, aonde permanecéu mu1,to lamentado pela "tor-'A eleição"" que esteve
I .', . le-iro, apurado treino, o in- - I::.J

, PreSIdente de lionra - 'sa�l>mbrear-se com as suas tarina, d,e' hoje em diante, por alguns ,d'ia-s em jôgo de cida" do querido' clube pre-bastante concorrIda, se pro- 'p d 'p I M 'h d
' ' ,-- ", '

.
'

, " e 1'0 au o ac a o "cont,êneres de todo ,o' Brà-' vai entrar nos eixos. Que- cidente, é perfeitamente ra- férias, Jegressou, quarta,;; sidido p'elo .sr. dr. Carloscedeu sexta-f.e-ira à noite, I P� -"d 't' J C'h' , I.' l reSl en e...__ orge e- si!. 'Tem uma prova? D�ntro de zoável. 'Aguardamos ou- f' 'lt' t d d'" Loureiro !la Luz. .

. num ambiente de elevada I
�,
'I " eIra u Ima ,eu o ,no la

I
'

.

I Nm " Em rápidas palavras é mais' algíms dia-s entrará �h;ossim, sejam dotados os· d' 't" ,

t d
" Rodrigues deverá. hoje, àcompreensão, onde todos

I V'' P 'd t
'. " I, ,,', Ime la o se apresen a o a

t 'd t P 1 'R
-

.

lce- reSI en e Dal- bastante com'ovido, o cro- em funcionamentõ o seu partIclijJantes >de melhores d' ,'_
t'

.'
dA'

'ar e, c.on ra o
.

au a a-demonstraram o seu firme .

M f
," "

i
'

Ireçae ecnlC'a, o' V'aI, 'o �

, , "muo a ra nis't"a Pedro Paulo Macha-! Departamento Médico, sob condições téenieas bem co-
R d'

. ,mos, no primeiro jOgo do"t d t b lha
'

e "

.

',centro-avante o l'lgues I·, '"pro.posI o ,e. ra, a r p -

" 10 SecI:e.tário ---' Lüiz Os- do agl:adeceu a homenagem a competénte direeão do-·Dr. mo, de' meios que lhes pel1- t't I 'd" ,_ " ,; Tàrnejo Triangular "Osnilo engrandeCImento da As > '.
,

'

1 U ar o onze azzurra·.

,

-

. nildo :M:artinelli de que fôra alvo. Genti1_ Borges.
, I mitam suplantar essa bar- .

- •
'

. Melo", fazei' s.eu reaparecj- ..sociação. J 2° Secretário � Ruy Ti-"
�

.� -:..�'��_',_:_:,�,..,�,_>i;_"..._.�.._..:�-,-,�,[ reÍl:� i���iaI., :0. e�P?rte} cuja ausência nos últim,os i menta n� equipe orientada
Após a ,eleição, e por burcio Logo '

-:- .

H
í

PC'
I

"M
'

L
• r. i excelente e precisa encon- 'co,mpromissos, em que o: por OSlll Gonçalves (Nizé-

;_rop�stá do cronista Dal-: lOTesourê!r-; Milton·
� oJe a rova aSSIC,a o:yses uplon ! traI' melhor assistência por Avaí perdeu pal:a o Flo- i

ta). "-

miro M'afra, o Redator Che- , Filoméno A'vila 'I S.erá realizada ho,je, em ,. atr�vés P.a FASC, es�ará,' pallte dos àfi�cionados. Sau- .� ..
_

�

/'

I --� : ZSZE
.. 3iã-.:-_'1fa desta secção qe esportes! 2° Tesoureiro,.. - Hum-! São, Paul?, a prova pa!,�: compeljniÓ o C. N. América,

I
IdanlQ's', "PFis, êsses jov.ens

',--

-;-'A ::dusÚ'fa. Vc roupas teltãSe ul'lill das prmcj ...j Sr. Pedro Paulo Machado�, berto Mendonça '.i0ut�riggers a 8 ;;emos,- de- de BJumenau. A lJepresen- que lutam por um ideal e pais nos paizes ad,jantados da Europa e Estadosfoi aclamado �residente de Conselho Fiscal Nal- I nómin:xda - clássica Moysés· tação ,americana estl\, cre- espel'am torná-lo antes uma Unidos.
Honrá da ACESC. •

_ d:y Silveira, José Duarte Ll1:pioll. Representando o denciada �a fazer ó_t1ina re-
I

�ealid�a.e que um símbolo " A roupa JmpC-l'ia,1 Extra é produto 1Ii: principal
'!

. illdustrh.l, do �el'!�ro"em,nosso p'ajz... , ..oa cronistas c.ata"" ,Silv.a.;_e Estado de Santa Catarina;,. gata. empíric'o, "1·
.

H k '.

d
.:Cv agazme . oepc: e, ÚnICOS j§rnlmidoi'es

li

I

tarina por esta grande no

tícIa" que é sem dú.vida ,al_=
guma a vQlta oficial de Ma,

noel SiÍveira às raias de
.

� ...", r

Santa, Catarina na regata
'do, pi'6ximo !lia '19 €te junhÇl

tes, >quan�do fÔl'a incluído o conjunto _à altuí'a do nosso.

fltteból e 'muita' vontade
JUVENTUS de' Rio do Sul.

do ,contribuir para o espor-
entre -

te b'arriga-ve,rde; 'mas agó-

o Juventus nãó servia, em

hóra' garantisse renda,
um Lomportamentp- disci

plinar dos melhores, um

,ra' vê-se que um,_sem nú- '

I' ".

mero de clubes participa- '\
rão ,de uma só zona, quando'
o pr�ticável seria organi-'
zar tu�o por zonas, mas no

mas sim as ligas
sentido geográfico, isto é,Presidentes não
mandar os clubes dispu

conhecet:tl' todo o Estado!)
tal' dentro das zonas- em

fiçou resolvido' que os an-

qu� rêalm�nte estão. óra,tiges disputántes do Extra
que' ninguém nos julgue·· a

relêvo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COLUNA·FORENSE
,

-
.

\ \

A n
,-

.

d d 1"'1'1' íl
.

I
'.

·8.lb
"

.

C," t-
-,

pôsíto de estabelecer dístínI
'

�ti üargo' o·s ri.: I, DI);ú81 I '8 l' B '8111: OI_li çã(}-ent�e fundamento e moJ '

(Cont, da IY pag.) da, .um aresto do Tribuna! refere o parecer acima trans
t' " I-... ,IVO. "�

Inconformados com a de- de São Paulo .de meridiana crlto, muitas outras existem
C f;t E nto

.

"
, om· e elO.' m assun

Cisão condenatória, interpu- clareza, capaz de dirimir ao mesmo sentido,. tais'cO-.
"t d

-, I
CU3a magrn u e nao e pos-

seram o pres-ente recurso, quaisquer dúvidas. Reza êla mo as que S·e 'encontram no
h Isív�l -dei)ea'� de recon �c,er,

.

a,legando em suas :r,azões, que se' �plica à perfeição, à voI. 182, pág. 590, da Revis- -l.'

IPor .

isso; que versa. soore

1/ que dita- decisão contraria a espécie dos autos: - "Esta- ta dos 'I'ribunais tambem do admíssíbilldade de ·recurso,.
pI'ova

J

.dos autos, de vez belece a lei que, quando pro Tribunal 'de São Paul., e em
'

di I
'se tivesse querido impe Ir I

que, Juventino de've respon vida a apelação, por ser a Darcy de �iranda (Reper-
segunda apelação com fun-

I der' pelo crime de/ homicí- decisão dos jurados man, i- tório de Jur-isprudência dó '

damento em) ser a decisão
'dia, ao passo que Anúr.é.e festamente contrária à pro- Côd, 'de Proc. Penal, vol, IV� dos juradoS'��anifestamen-
V:eilocino .pelo de ferimen- va dos autos, sujeitando o pág. "738, sob. n. 3515), do

te contrária. '.à prova dos au

...f tos graves- devendo; assim, réu a novo julgamento, não Tribunal de Justiça do Es-
tos teria e lei sido precisa,

ser anulado o julgamento e se admitirá segunda apela- pírito Santo.
ainda que se quisesse ver

responderem a novo. �ão, -pelo mesmo motivo E' bem verdade que Ola-' d
'

I
A" nisso um atenta o a e egan-

Com vista dos autos, o (Cód. de Proc, Penal,' art. vo de Oliveira (O Júri na . -.

cia do estilo; e -diria sem

Exmo sr, dr, 1.0 Sub-Pro- 593, § 3.0, com a redação Terceira República, ·.pág. .. b "não se, admite,re uço:.
curador - Geral do Estado atualizada). Não-chá distin- 115, n. 29),-�apreciando o

porém, pelo mesmo funda-
enlitiu o 'seguinte ,p,arecer: ção se se trata de recurso assunto, .conclui que cada

I'I mento, 'segunda ape ação.,da acusação ou da defesa (J parte tem .o direito �e ape- "Mas,' assim não o entendei
tant faz que seja duma lar uma vez sob o fundameno ,I' e

o 'legislador, que, só para
ou de outra parte, pois não to de ser a decisão contrâ-

não incorrer. numa repeti
preliminares a é possível que uma decisão

•

i-·· ��,��<. �;:A{n1
i1'

_
�'t-

,_,-- "

r"- ,-_

-
- todos; dizem 'sifRlupçara

..05
'

cáqu��: da- J'

"O processo correu, regu

!ármente, todos os seus trâ

mites legais.
Não há ria à prova dos autos, con

tudo nenhuma razão tem o
.,

mérito Jurísta face ao dis-
,

posto no art. 593, § 3.0, do.

l;ão, não iria, é,claro, fugir
à sistemática' do capítulo
que fala sempre em funda-

Para maior $�gurançàl" :
"

exiia a etiqueta ARG()S na

oureta, ao' comprar cáqui_slsuscitar. seja ao mesmo tempo mani-

Ocorreu, é verdade, uma festamente contrária às pro

irregu'laridade no julgamen vas, em um e em outro sen-

E se 0-' fundamento é ser

Porque permitem eleqônclc e comodidq�e'
acima dó comum. Porque duram muito

mais e .têm côres firmes, os cáquis' que
trazem a etiqueta ARGOS, como o' "Cáqui
Dragão", são ós preferidos pelos colegiais!
pais de alunos e diretores de colégios. E
uma preferência geral - e há umÓ boa- ra- .

zão para essa preferência!
ft "

__.,._._...TI(l�S\ N D U 5 T R I A L S. A.

LU;' fÁ'.C' 'M JUN.'" - SÃo MUlO. .

LUIZ DE FRElTÁS SANtoS - Praça Generoso'M3fqm, 20 ,- si 14 - CURITIBA - PAR,\NA

....

mento e, até mesmo, do tí
to: respondendo afirmati- tido. Ora, na espécie, a ape- Cód, de Proc. Penal, por tule, em cujo artigo 580 se,

vamente o quesito, genérico, lação anterior foi ínterpos- fôrça do estabelecido no art.
pode ver estabelecida uma

relativo às atenuantes, não. ta com fundamento n� in_I 8.0, da Lei n: 263 d"e 23 de
nítida díatinção entre fun

se perqueriu, todav�l;'-, como justiça da decisão e! com ês- Fevereiro de 1948. .

é obrtgatória, qual' a circuns se fundamento foi provida. Florianópolis, 10 de Maio
.

tância ocorrente nó caso. Assim.' é que o venerando de 1957.
.

,

Essa falha, contudo, mer- acórdão disse isto: "O pa- Here ilio Medeiros, Presi-
cê de a sentença haver aplí- recer do dr, Sub Procurador dente, com a seguinte de

cado a pena na qualidade Geral analisa, COJIl muita ração de voto: Também_não
mínima, não trouxe' conse- ponderação, tôda a prova tornei conhecimento do re- nhecimento, ou não, da exis

, tência do fato, de sua carac
quências. constante dos autos e cón- curso, Pí-lo porem, por ou-

d t d ef t
-

"

terízação, da autoria,' doPelo não conhecimento a clui demons ran o que, .

� e- ras razoes.

coneurso, ou de eírcunstân

damento e motivo.

� decísãb manifestamerute
}
contrária à prova dos autos,
o motivo há de ser o reco-

\

no inciso III, letra d, daque
le artigo - fôr a decisão

d'os jurados manifestamente
\

contrária à prova dos au

tos - e ,-(} T�ibunal "ad Assim, llM'a. exemplificar" se
I pl'iI!leiro julgamento do ju- láção com aquele fundamen-

quem" ser convenrer d'e que,'
.

,

,to. Ar.pitrária, data vênia,;
d Ih

'
. ri houver negado a. autona

. ' .81 mesma o e, ar- e-a pr o .' .

I se nos afIgura, por. conse-
. .

'.'

't 'e mterposto recurso, pr I'. .

. _ _ .Vlmento para sUJeI- ar o reu" gumte a mterpretaçao que
,

't M acusação com fundamento" ,

. - .a novo Julgamen o. as , -

. _ . 'lhe dá Olavo de Oh,velra,,

d'te em' ser a declsao ,manlfesta- , '_

'

�acrescenta: ,"não se a lJU , ,'entendendo nao se ve co-
.

. mente contrária a prova dos I
" .

gaçao .de que o veredicto (lo acórdão, sem qualqu,er porém, pelo mesmo. motivo
. �.

"
, . 1

! mo, .que cada parte tem. o-
" P autos for o reu a novO JUI-I "

-
'

referência a nulidades, que segunda a,pelação. arece- ,

'd
_ f' ..

direito!' de -apelar apenas.

I ,,". I d gamento submetI 'o, nao l-I .'o provimento foi dado pelo me c 'aro. que o' �egls a or,
, , '. d' 'da d' ,uma vez com aquele fund,a-

-

Ih'
.',

b I cara ,aquela lmpe 1· ,e_ln-_
_ .merecimento da causa. Em ao esco er o voca u o mo- .:- '. mento, conc'lusao eVldente-

,

.

'd' terpôr·nova apelaçao, se des
I " _conseqllência, segunda ape- tiNO_, fê-lo, não para mCI' Ir

. ment8j forçada e que nao
-

ta vez o jUrl reconhecer a I .....!açãtl não podia ser .inter- numa repetição, empregan- .

_" I resolverá os casos venhla-
posta" - in vol. IV - art, . do-o como 'sinônimo, já que legítima ,defesa e a acusa- i

,.

1" d

I
.

d
. - dos. Ao contrarlO, ,a em e.

, ., f I f d ç.ã· entender que a eClsao I403 a 811 - pág. 745. de llll-ClO_a ara em un ar o .

.

.

se conciliar com o texto-Ie- cídio. �ogo, somente recor- mos na práti_ca do delito.
Este salvo melhor juizo, e no parágrafo anterior em é, ainda, nesse c�s.o, �alll- I gal e vir, sem dúvida, ao réram os dois 'réus condtena- Ehbora tais fatos não te-,

I l'b festamente C'Ontrana a pro I ._. go de Processo"Penal orga- o parecer". fund"mento, mas de 1 era-
b

'encontro da mtençao do 1e·· dos pelo concurso. Mas ,pr' nham sid'o alegados na's r3,-
• " • -

I

d t 'd t' \Ta dos autos. E' que, em 0-, . , . _ .
.

nizado por Darcy A. Mlran- Alem da deClsao a que se .amen e com o eVI ep e pro
. .glslador, a dlstmçao feIta cisamente o não recónheci- zões de apelação, sabido é

Sln-d icalodos,OperárioseCa,pililiros' :�;::::�i::�:�::�:�:�}:� ! :;: ::;�:::::�:���:f:� . �i.=:�S:��::f . :�'d:::E:::::i�:8;�
Nava-Is do' Eslado ' de>�S'an' la'i'Calar'lana· .::>dú:::::�eCn?�,i;:S;:::i:.' :i;::::sde:�:el::�l:�::� :�!!:: t::�!::::� �:"":::::;o�::p:r:::�S::.

.

.

'.
4 . I ':., I em' ��,�.�d�_� s�,i-riíO' c(}n�e��. o: ,o Tribunal.�ad-quem�' julg�; tos. E nos têrmo,s da lei, não

aut'M' éltado no Aeordão
Séd� - Rua Pedro Soares N. 1� '., I �as, se o Jun, no 8e�undo I r� manifestamente contra- se admite pelo mesmo moti-

(OtJA'Vb' DE, 'OÚVEIRA). e'. I.!. 'j E D I T A L N.o 2 .<
.• ,

-

, Julgta�:�1'�-to, ho�veD a(IJllll2t>-, 1'10 à prova dos ·autos a de- v''Ü segunda apelação. '

.

b "x d- I
- "" '. ,_" '

"

nas i·!t'z'ões que expendi na. Erri')��!?pl'i�:enfó-:aoêtlísposto no art. 7 das Inl�truções � �l�: ,a� '�e a- do"'ã _autotfll/:�mi, pí:o�e�'so'" cisão, iemborâ tanto :pa p'ri- Esta: :pão pode;' por conse- .

Porta.na Mllll�tepal n,o.ll de 11-2-54, faço do conhecImento dos mtere�sados , ..

'cd -I' nsistà somen- ,I .
.

, d
.

h 'd
�e3'são:' :d·e" ju].gá-mento. En .. ,

.J 'J' r.. (; "

.•1, ,vo, .. L .... ,
.. ..

h"
., .

t d 1 I
cUJtI.,. e..,e.s.a :Co. melra. .como, na segun a. vez n'luinfe� "ser, ,con eCl a. , " , . " ' .

,r.a relação' dos candi.datós".qonstantes da ,c ,àpa ,umca regls rª· aJ no"prazo e-
, '.::, _ _':: , 51 �,.., . teiidíJ qúé os"réús, 'ábs'ó'rv,!:,

' .. ", '.
t S' d' f d' te' em.. neg;a�la· ,nao 'Podera o f' com �undamento I T�ata Sle assim de deci 'gaT para, concorrerem as eleições que' serão xeabzaj')as nes e . ln lca o, no

.

la ..'. ,"',
.. '"

Izes'se
: .!

"

".._, .',. .

.

. -

dO!l .no 1.0 Juri e conden'a-
.

�O de Junho- de IM't,.
. ', .....

:
", o rélL'callcela,t_> pre__clsam•. :e.n'nte em ter sido. prof�rida con- Sião ,.irreç:o.rrív;e:J o mérito, .

�d'"- o doi,-'_'Uo �.o,�tinhat'n: o direi-Para Diret.oria -

. porque ,o ,não l'econheclme -

tra a prova' manifesta dos *sceptív-el, DO" entreta (,' ,
" l'"

Alyare M";�imo:deJ),liveira , __
' 'part�h:al'fro:fis�ional R,O 3'1949' Serie 4.a to dia autoria ,teria s�do'jul- áuf;oL,nt ': c,ome!m'll��quer P.utl'..a senten to de usar do tnésmo Cl'ecui'!.

F
_ " ", ' .

S'l "
. .

"
'

" 3-5822 "". .

so 'da aéusáção, 'patá! "qu'í/"arancisco Nunes da; '! va '::' ! • "gado' "maill'ee'stamen,te->con- O
' . la' d t" h'Jácob ,chagas u

,.'
- ,,":' 4332 li I' ra, . a ,especle, em que ç; ,con· en'a ona, preenc 1-

Câm�r� ap.�éHasse o mé-, .
,

.

!�, ri
,c �' , trár-íü ii prtlva' dos aUtos: pe:" três são os réus, pronunci das ,as condições exigidas,P�ra' SU)llel}�e!il,.d�niretoria: ' , , rito da:deci-são, sob o fundi-Adalberto.'Guíríare d.a Cio,sta.'

,., .. " 'r 18911 .(Marítima) 10' Tribunal, "ad-quem" dos' por "homicí-dio, q",alifi- !leIa lei, de ser l'évista no· .

- - ,

I mento "'de' ser a mesma ma�Alcides Zeférino Ramos; ,,'
" " f' 8.106 "

e não se admite" pelo mes- cado p,eIo motivo fútil, ,no jpiz()� c-ompetente, Estes os"

"" r' 8026 -II nifes-tamente
-

contráriá'! à'Pedro José Bernardino .�, .'

! mo' motivo, ,segy,'nda a.p�,la- !,primeiro:,julgamento o pri- -rhotivos porque não conheci
P '..... c,.

1'" .'

1
I

- �". . l'
prova dos autos. "A ...i't>ra' sóaLa o Cbnse!hO-'Flsca . ',' --

,ça-'o.' Entretarito,'se'noseg'ün ' .

'�L ",�. b 1 'd'� .q'.a 'a,"'_elaç<i,o. ",. 5
" .;. ,;:, ',:/, _" 3l\77 S' 4 s-- melro �Ie iefl ,Iu}l tI., SQ _-W ,,' f"." , ".

.

,Anton-io I ponc�iç.&-o T.od�sé!'tõ u . llrle. .
'_ ..

em'procllsso de reVIsão po-. ,,,. ,- _ " "'" .... """ '1' 4302, '(Marithna)" do julgamento houver o ju- pela. ex.c:]u.dente da 1e.gítima ; Mau-rilio Coimbra, Réla-J<!ãó . J;>édro ,de· And1'ade
. derá" ser corrigida' _ dataManoe)' Frane;Ísco do Nascimento " ,-, " 56046" ri rejeita«\o a excludente da defesa :i>ró.vr�a tl oS:,out!-'os I. Belisário. �,�m(}S� da Cos-

� I'> � ,
•

.

" vênia __, a injustiça.Pa�, Suplentes do Conselh-o Fiscal <; � �,í, ,;:<-' leg!ti�a: defe.sa, pleiteada, dois 'por ����averem eoncor �, ve'!lc�dtJ: _Yotei pela re-.
, .,

,

" ,,� -" 67413" Sel'Íe' 4;8- " .Alúie!ino"Fi:ài1ciscó Fag.unpes
.. ." "

desde oprimeiro, em que o rido, de. 9ualqlLe!:" modo, pa- �eição da preliminar,' para ; Esteve presente': Mi:��?nTag{n.ó, 'G9uÚri.ho:; Fiilho
.,

". '.
, .". 8152.

"" conselhõ de sentença havia r� a prática daquele crime. G).ue a Câma�ra conhecesse da, Costa.Luiz Fl'a'nc{sco Macha'do.. .

" "

I", _ ':' ,437,75 , :---_
PIRepresentantés nó Cons. da Federaçã'o '

�.. negad() a autQria•.�ãp se po- Pois bem, Submetid'os a no- i r

E'.JorÍ;srmlndo Boave,nturà' Garcia " " " 2100 ,Serie '(Mart.) . <lerá 'l'ecusar,91eSSe�'éa:so, ao vo j�;lg:��.ento por haver si-
. Genesiü'Mateus

.

" " " 27075 "58.s 'réu, o direito de apelar, do julgada ma��festamenter " " ',' .362. " (MM:t,), osé 'R�imundo Duarte
". "

, , porque, evidentemejllte, o

P/Suplentes, no Cons. da Federação, motivo não é o meslU:� pelo'Arnoldo Hamogene;s, da Silva " " " 8094 $eri� (M-art.) .

Fran.::i:sco· Ameríco Barreiros " " " 42815 " 58.a qual apelou a acusação no

Olibi�' ióâquiin Fernandes, """. , ... ,,-- 7968 " (Marit.) primeiro julgamento.
Florianópoli�; 2. de 'JurillP de 1957 ',,'" Vê-se;" assim, 'que_; inter-

pretado :e� consonância com

a sistemática da lei proces
. sua'!, aquele dispositivo po-

-"""""��,"'''''''''

Efetivamente, anulando o fesa própria". E depois de

primeiro julgam en tQ fazer ailmião ao desenrõlàr
quando foram os réus absol da cena criminosa terminou,:

vidas - ·com fundamento "Não poderia, o réu, assim,
na injustiça. da decisão, I\�O ter agiáõ �� l��ítima d�fe-

/

apelação, nos têrmcs do dls .tivamente, a decisão do Júri O árt. 593, § 3.0, do CÓ-

posto no art. 293, § 3.0, in é manifestamente contrária digÓ de Processo Penal, em ci� qqe exc1:ua. o crime ou

.

'p 'd�' d sua nova 'redaça-o, estatul' iseRte de pena- o réu ou lhe
filIe, do Código de' roces- à eVl enCla. a ,TIrava, ao

so Penal modificado peila admitir, em favol� do réu, �,
.

Lei n,o 263. justificativa da legítima de-

----�.----------------------

d'a, admitÍll. perfeitamente' curso, que' havia negado. do mérito da decisão, mani:..,

, j
uma das pa}·tes a interpor Interposto recurso, agorá festamente eontrário à pro-

que, se a apelação se fulld.ar reduza a pena, etc., .numa /'
.

d d d- mais de uma a,pelação com p-elGS réus, pretende seu· e- va ' os autos, ao con ·enar
palavra, ,da causa que d .

-
_

fundamento 'em ser a deci- fensor sejam su�metidos a -os -apelantes -:por homi�ídioterminou '. a absolvição, a '

. são manifes,tamen_te contrá- novo julgamento, o .primei- qualificado, quando a agra-condenação ou a diminui.ção,
ria à prova dos' autos e_ reou não, da _pena, imposta. cursar,à outra 'quâtlqúel"ape

da decisão:

1'0; mais uma vez, por llorpi- . v�nte ,do m-otivo futil é re-'

cídio; !;1 os outros dois âpe- peliâa pela própria deriun-

te inj�stiça, a cita�a agra-'
vanteí prejuàiead'a ficou a

nàs ,por lesões corpOirais, cia, 'em seu epunciado. E,
visto ;com'(} entende·. que não �ec<inhecida, iom flag'l'ail1�

há ·.como se possa invalidar ,�a". Dúvida rrão há, portan '

o segundo - enlbora te:'" to, seja o fundamento do re

nham oS réus, dessa ve'z, si- curs<J, seja pelos termos' do

do condenados - sob a ale parecer, seja pelas palavras

concorreram êstes para a

morte da ví.tima, mas ape-
,

nas praticaram lesões eor- defeza /dos ,apelantes, por

porais na pessôa _desta. Re- ser inco'mpativel com ela, a

pl'eender-se-ia, .assim, se não justifi-cati:va da legítima de
o declaras'Se expres-s'amenrte, fesa - -invocada por JU:'
que considera manifestamen VENTINO TEODORO DA

I
•

contraria manifestamente a

prova dos autos.
.J

Interpu��ram-se duas ape

lações e, em a,mba's, o moti

vo foi' o mésmo - injustiça

te contrária à prova dos au SILVA e aplicavel também a

tos a decisão apenas na pa'r ANDRE' e VELOCIN9, umã

Encontrei, nó Repertório
de Jurisprudência do Códi.-

te que-r;econheceu o concur... vez que O Juri reconheceu
so para a prátida do homi- a co-participação dos mes-

NOTA:

Alvaro Maximo de Oliveira_
-

Pre�i'dellte
' ' ,

de 5 dias para o oferecimento de impugna-

IATE CLUBE
CONVOCAlÇAOcontrária à prová: dos autos

De 'ordem do .sr. Comodoro,', ficam convocados os
a �ecisã-o � ab�olutória, con- ,senhOl'es socios., .pa'ra na forma. do §' lOdo Artigo 31,·
denou-os..na quantidade mí- reuniram-se em Assembléia Geral, no proxi",o dia 2

ni�a ,<las pemrs, o juri, quan de junho, às 9 horas em primeira .convocação, e às 9,3fr
to ao primeiJrQ rejeit"'ndo a, em segunda convpcação, para elege'rem ''Os membros do

�xclu(lente q,� havia reCo! Conselhô
.

�e!ibe1'ativo e seus (:sl!plentes, bem como o

. �.

I
Conselho FIscal.

nhecldo, e', 'r�lahvamente FlOJ'janópolis, 29 de MaiO
.. de. 1.957.aos outros, a ando o c�n. y

.,. Oanj ª,affa

f '

�
., .... -_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO, i (VA) - PeJó equi ...
' Em nosso Estado a

OPOSi-r
os governadores e por êles 'de vista. o. governador Ildo.

librio de suas manifestações ç�o é o PTB .. Acontece, po- êsse entendímento agora, Mene,1'hetti acrescenta:
em face do movimento de rem !!lue em outros Estados, preconizado e absolutamen- - Na esfera administra
pacificação que agiu encon- COInO a Bahia e o Ceará. a' te mócuo. Somente os parti- I tiva, aí sim, os governadores
trou e para Q qual muito se UDN está aliada' ao. PTB,' dos, 'pelos seus cpefes, é I ��m problemas' .co�u1l;s. E}l'
espera da, sua colaboração em outros ao PSD aSSIm por I que estão em condições de . VIrtude da discriminação
o governador IldoMeneghet diante. 'E' muito dií'icil, por r�solver sôbre a política na- das .r�ndas·fixadas,na Cons-.
ti acaba de emitir conceitos' tanto, senão impossível, um ' cional". .

. ',' tituição de 1946, nos gove.r-
, da mais larga repercussão entendimento politico entre I Dando, então seu ponto, nadores estamos absoluta-
no pais. '

.
.

-- mente amarrados ao gover-

:�a�g�;�5ilfi�� ! ��IID��T�j --mNf�Nl�l I� fl�RmN�PIM� . �j , IMIN�N�I!'
-

n�
de governadores na polití- '," ""

.

' " .

;:q;;li1��ª:;:��:�� ���Il� ��l� m,mlnE�. fUn. D� ��UB��j�W �fmljt
titica nacional.

"
-

""""Floria'nÓpol�_DomingO;--""-i'�Jiinh��' 'ilê"'" :1.957 A .cultura musical sempre foi ministrar ensiname rtos produ ti" têncJ:a c fé aquele .punhado de administrador do 'I'eatro que vi.
Nós governadores, deve- .__ e continua a ser' um indice do 'vos e selecionados a cada ten- abnegados e ctiml stus. ," ve crlando ernbarnços e nennumn

Il!0s nos cingir I' politica re-

ROMARIA, 'DE. N- • SRA. DE FA'TIMA progresso espiritual em toda ,,i dência e gosto dos alunos, C'OIlP Com a passagem' GI) Teatro pa-
.

consideraçãc pr'�3t.t aos nedi dos
gíonal, dentro das frontei- �parte, notadamente. nos centros sôe ser um Conservató ria moder- ra o 'Governo do Estado, s ob a do diretor da Orquestra...
ra's dos nossos Estados. Is- mais populosos e principalmente

. nó. Os que mostram tendências e orientação da, Je,�ret,lI.'ia
.
II' que Por outro lado, ). Depu·talhe!l-to porque cada governador Com o/programa ,abaixo, !':�aii-l N�TAS: ._� Cada Coni.:'ep:a�:i.) nas capitais dos Estados. Ploria-: '. gosto para a música procuram

'

está afeta a cultura do povo, '.I ti! de Cultura da Secl'!;[::r.h de
apoia-se em fôrças polítí- za-se hoje a romarra com II .rna- , providenciai-á sua eon.lução. nópolis; entretanto e afirmamos professores particulares, segun-', ceísa tomou outra JfJl\,ã:Q .. - ariás, Educação, parece que (,té hoie
cas, diferentes. No Rio Gran gern de N, Sra. de Pátir-in, na I Venham CQll1 bandelrne, fitas, com pezar, parece fugir à regra, do ainda o velho costume, Pro- II péssima feição, dig-amos. nenrtomou conheciment-i da n,;s

!eo��:Oi�d��rp:ioe���J' pS�: Casa de ,Retiros Vila jo}<'á�illla, .

de

"
distintivos e flâmulas. const ituindo-se uma exceção. que

,

fessor de ca�to, por�m, _aI' que

I -!'- Orquestra Sinfônica coloc�u tência da nossa quer-i-ln Si nfôn i-

I UD
Morr-o das Pedras, 14 horas: Par- A Romaria se f'az ;1 pcd id» ,J,. causa tr istez'a. . I nos consta, nao .possUlmos. ali; o seu custoso e moderno pia- ca, agora 'irremediaveI.Hl�'il(:� con

a N e pelo PL,- •

tida da Catedral.. (;r,federação Mund.u em tome",
.

_

. \ Somente a' Orquestra 'SihÍ(lni" . no para seus ensaios. A' Orques- denada a cessar suas atrvidudcs,
......_....................-.._....-.-�_ 15,30 h o ras : Recepção do Exm o

,
ns.gem ao Papa Pio Xt l, pel.) seu ,�ão possuimos

. UI!l, conserva-I ca de Florianópolis lidera o mo- : ira foi cedido o Teatro, para es- matando assim o estímulo de que

'�O L U X II O T E L, 'e Revmo. Arcehispo D e
, Joaquim 40,0 aniversário de sag!'tt':ü" ep!s- to rIO onde os aficionados da vimento artístico-musical na ci·· sas reuniôes, que devei-iam ser todos estavam poss u ido« Até

-. � Donn ngues de Ohvelra, d-i Exmo, . copaL sublime arte dos sons possam r:. dade e Údérà como' um lidero iso-·I rea.l izadas 'todas as terças f'e i ras mesmo um magrissimo e ridicu l o

� oferece a você a :�'i'_: S". Governador do Estado, D .. '
'

Convite exten�ivo a .todos, prin ceber de acordo com as necessl- lado numa bancada política. Soo .,' para o·s concâl.'tos anunciado�. auxílio .de einco
.

rpil ('l':.IZeirús

"11 "d' � 'd
( JI)]'ge Lacerda e mais

'Iutol'ida.,
cipalm�nte a' donos '1e Vf.JÍ"t:I"s, dad�s a,tu�is_ para 'rnantenç� ,de zinha e sem auxilio.' I Programado um grande festi· para a últiilla reunião qli,.W,1� t:·

� lor mesa a CIca e,',� eles
,

·tal IllstJtUlçao, uma educaçao e ". AsSi.ll mesmo, a Orquestra Sin
.

vaI artistico-musical não conse_ vémos ocasião de ou,ir OI pianh-

(Fal'a suas �eLkõ(':.' ;:'1 MpRTOS 5 MIL INSURi{.J�Tl)S preparo técnicos modernos, Con- fônica chegou ao ponto alto de se
'

guiu a Sinfónica reunh eeus mú· ta conterrânea mad,.'.',1') :\-[ol'itz,
..

:!i' ,

.; Alocução de S, Excla, r:evma, PARIS, 1 (UP) - O ·presiden· servatário no sentido.]ato do ter- tornar indispensavel pelas bri-
I
sicos para os ensaios. 'Sempre atllda pão foi pagc

'

.. ne "

I
lo,06 hores: Missa Vcsped,ina. ,

te Rene Coty revelou que os :)'1- mo e nas condições de outros no lhantes e sucessivas vitórias al- ocupado o Alvaro de Carntlilo, A Hesta agora !,los diretül:e,; (�a
�:
LU

.

.'. 1'),;"0 horas: Benção SO!"me
I
surretos argelinos já mataram país, onde a" aprendizag'em se cançad'as durante vários trl.m.fos eximia pianista Véra qu'� ia da. Orquestra Sinfônic,'l l'(:ti,';II'e,n o

.� .X HOTEL" . �.' Er.tl'onização da 'Imuge"ll n1l .Cae I cinco mil muçulmanos indefesoS; processe consoante ,os métodos 'até hoje é isto, graças. à dedjca- sua colaboraçáo, estando de via· Iliano do' Teatro, diswl':,,·la,e (lei.
) • ',"( "[0, pelas Mad"inh�" !l Padl'i·

'

em sua luta contra o dominio e aconselhados e com ,Im corpo de ça-'o
.

e ao trabalho constante e d jJ'
--

)
.

\. .: , ,:_;em e regresso ao .10; IlHú xar, Florianópolis llCl esta<'.l ':l�-

..................._.......-__....__�......'.,__._.... •__•
I.h(ls, dll televisão para toda a Fr�ll1<:a. professores à alt'l,:a, capaz de

sem menor lucro financeiro ano mais pode esperar.' O Concêrto rol Parece incrivel que i�to aeon

,"(j-�Mu�ndO··E :m· Sete D ias ! ::::��":�:�Y��i�':;�:' t:;:�:;::;'ãii?:;;i;��:i;�%��t�::':I�::::
_ Ac'Y' Cabral Teiv�' -" Nésta capita:l, Figueiren- e-xigindo a demissão do go- O Primeiro Ministro '<le-_' Há quarenta anos fui teu namorado, ECONOM'ICO
Re-gressou ao. B,rasll, go- se e- Paulá Ramos empata- vêrno dentro de 48 horas. signado, René Pleven abân- .

.' ,

zando de boa s.au�e, a me:- ram por dois tentos, ,O deputadQ,Elias Adaime donou seus e-sfôrços no Is'en Fuimuçuhll:no, pOl'que.foste htll'i,
Washington, 1 (UP)

nina Rosina R�bell'o (13). Em Rio do Sul. ó Joven- (PTB) apresentou projeto tido de conseguir maioria E Alá féz' vista gl'o�sa do pecado 0s SenadOI:eS norte-ameri-

) tus levou a, melhor (1\ a O) destinado a estabelecer Um para, formar o novo gõvêr- Em que, por tan,tas vêzes, incorri. canos .partidarios da id'éia.. anos . ".
t'f" b P A •

t d t 'I f
A

INo Vaticano foi bea I 1- SO 1'e, a ortuguesa carioca. SIS ema, e pagamen. o pe, o no rances. * de fazer eco_nomia-im:pressio
cad.a a Madre Mar,ia da. Pro Assumíu o poder no Hai- ,correio, dos aposentados e '''', naram-se, hÓJ'e, favoravel-

t' P'd D'
. .

t d P 'd' O· E t d" TT 'd
.

Lua, bendito amor 'do mim agrado,vidência. 1 o reSI ente ameI Fi: penSlO'JlllS as a reVI encla s s a os l:Inl os e a J mente ,com a proposta. do
Chegou ao Rio o g�verna- gnoli. _ _ Social, nos lugares onde Inglaterra· resolveram apo- l A taça, para um brinde, ta ergo aqui, presidente Eisenhower de

dor Cordeiro de Fan.as. _

Foi inaugurado em Mos- não exist.em delElgacias e iar o chanceler Adenan.er, Se não bebi, fiquei embebedado estabelecer um Fundo de Em
Palo Torneio RlO-Sao C(,lU o maior hotel (Ukraina) agencias dos Institutos e no, seu propósito de reunifi prestimos para o Foinento'V'

d E 1 026 C
.

.

-

d' AI h Conf o vinho de luar que flui de ti. .. E'Paulo, o Fluminense empa- a uropa, com. a_po- aIxas.. . caça0 a eman ..a. .

conomlCO, ,c'om o capital
tou" (2 a 2) c<;>m o Santos, sentos. O Tribunal Federal de Re o.s peritos da Comissão " inicial ',de 500 milhões ,de
no Pacaembú., .

. .:
*

cu,rsos inicióu o julgamento ._de Energia Atômica .dos Es A taçl\, no soneto se. derrama, .

,
dolares e de 759, . milhões

No Maracanã, o Connh- V,iolento incêndio (sabo- 'do mandado ·de segurança tados Unidos- fizeram expIo Queb1'ando-se em translúcidos cl'istais!___"'- nos fiscais vindouro's, para
ans abateu (2 a 1) o Vasco tagem) destruíu 140 mil sà- impetradQ pelo general 'Jua 'dir (deserto de Nevada) ajudar outros. paises a 'aju-
d G ,cas de açucar, no depósito rez Távora ·contra o ato uma bomba com a potência E o brinde, o ditirambo que te aclama, dar a si proprios, ,por meio

. apeI�m�"Copa do Mundo", 'central de Tinguard (Hava- {-Plrisão) ,dó ,Ministro Tei- .de 10 kilotones (10.000 to- * de.emprestimos a longo pra
e.m LI'sboa, a seleção do., Pôr na)--;----, .

xeira Lott. neladas- de TNT). zo e lucros reduzI·,dos.
I I M' 'd'

- E' dOUtl'O tllmpo;' envelh�ceu demais,
tugal conseguiu sensaclOna Foi constituido o novo go- Regressou ao Brásil o sr. Fa eceu em ontevI 80 e

'

A simpatia dos senadores
triunfo (3,a O) contra a se-

. vênio dinamarquês (socia- �icardo Jafet. émbaixador britânico sir - Vem da Saudade, que eu herde'i no drama para COIn �'l idéia foi mani-
leção da Italia. listá) como d�corrência das Nau.fragou perto da costa Keith Jopson. Dos lüs'itlmos dons sentimentais. festada perante o secretai'io
Em Madrid, a Esp�n�a eleições de 14 d:e maio. do Chile,' a balsa "Tahiti Em vi'sita de agradeci- BARREIROS FILHO DuIles.

derrotou (4. a- 1) a E.scOCIa. A Hungria e a Russia as- Nuí". _ .

mento esteve no Sena'do, €I

Em Viena, a Austna ven- sÍnáram um tratado sobre Realizaram-se as eleições Ministro Nerêu Ramos.

ceu (3 a 2) a Holanda. - , a situação das tr-óll&S rus- suplementares no Mará'nhão O Prefeito Ademar ,de
.

Em Praga, a Tchecoslo- sas no território húngàro. (JíO porcento abstenção).
�

Barros foi recebido 1110.ül-

vaguia triu'nfou (2.a O) Sdo- A oposição apresentoll.
.

Reassumiu. as fun,ções de tete., pe'lo .Presidente da Re

bre à seleção do PaIS' e "ultimatum" ao presidente Ministro d!1 Ju'stiça o sr. pública.'
Gale's.

. da República (Chamoun) I Nérêu Ramos.' FaleceQ em Belo Horiz9n
te o sr. Redelvin And'rade, .r;;-ão Alfredo' MeEleiros Viei·- ria comperto.u�se à altura raiva insopÜ;ável Idos den'o-

.

F'
/

.

pioneiro da exploração' do

,e o .. 1. U n a .0 'r .e n" S, e'
cris'tal de-rocha en:), Minas

ra. das tr�dições catariI}enses, � Gados o exigia.
e . " (Do 2. ano de Filosofia da 'dando asta lição de civismo .' *

eraIs,:. ,'i" Pontifícia Universidade Ca-:" aos baderneiros contumazes. De!11os de barato qoe Os ra-

O sr. P(úre Pfimlin acei- tólica do Rio G . .do S,ul; As-I Êstes, é óbvio eram indus- pazelhos tivessem autorida-

A' cargo doer, drs. M1lton C'osta tou a missão_,.de formar o.'seciaçã:o_catarinense de Im_ triados pelos' kaganovitchs de moral Para aeusar quem
Q.. novo governo francês. prensa; Sindicato dos Jor- mais salientes do P.C, lo'�al. quer que seja, Mas, nessa hi-

E
O Presidente JK Iviajou nalistas Profissionais de Sta " � pótese,. pouco viável, 1eser-

, Rubens �ostQ -- �.".,� ,_;),
para Brasília. "

.

I C�tarina, - inscr, n. 15; Mas José Sobierajski esta- var·lhes'-íamos, :como reser-
, � .--"- . , " - -

A igreja católica comemo Cart. Prof, Jorn. do M.T.I.C. va "marcado", p'ara servir- vamos, outro ângulo -da qtles
/

N. R. _ Á "Coluna Forense", que ho je sê inicia, fícal'lá permanente em página, '
rou a passagem d<r dia con-

- n: �5,630; ., Ins,ti�uto lhes de vítima. tão - Ilua flagrante ímQl'u-
. ,.'

C 1
-

.

'.
' I sagrado a Ascençao do Se- BrasIleIro de FIlosofia, - Diate de ameaças e insi- dência, pois que o ilustrará

interna, a pal'tir :de 3.a feira proxlma. () a 1J.araçao dos drs.,.MIIton da Costa .e Rubens II nhor
.'

Clube de Cooperacão Cultu- !1uações, as quais indicavam, um ePisódio: o famigerado
costa, nela, alé� dos julgame�tos do nosso Tribunal, de Justiça, ,de acórdãos qUe ver- I O ·sr. George M. Humph- ral;' - União Gauéha de Es- à sociedade, que os provoca:' Cl}.achanowiskY (vulgO' Cha-
sarem matéÍ'Ía de maior transcendência, SU.'l'gir'ão, vez por outra comentários respeito rey TenuJlciou ao caI:go de tudantes)

I dores, dispostos à fôrra, em chá) - oriundo. Elo'Rio Para
,

.

tos. jurídicos. í secre�aI:jo do tesoüro norte- "
I vista, da derrota sofrida ,nas substituir Juraci Batista

a assun
, amel'lcano;

. o. VI.o Congresso Esta- recentes eleições da U.C.E., '(que abjurou o credo) na se·
1 -, ,Habeas-corpus n..o 4 -: Habeas-'corpus n.o As�;im decidem, p'elos se-. Demitiu��e do carg-o de dual de Estudantes, levado: promoveriam desO'rdens no cretaria do P.C. local �, 'dei-

2 687 de São Joaquim J.m,p- 2.684 de Tu;.·vo, imlP.t-e. e g-uintes fundamentos: secretario da fa�_e.nda, o de- a cabo, recentemente, nesta,: Teatro Alvaro de Carvalho xou o "rabo de'fora" naque-

te'. Dalm,�·r· F- r'anklin d'e 01i- pacte. Tomaz Lindolfo Faus Os apelantes feram julga RPue'I�sad(oUDNA�:OnlO. Kood'er C.api�al, disse be� .

alto da k(se:gUndO provas
. concr'etas,� la fiscalização'pelas idsas dá"

.

.

.. i VI·tahdade demoeratLca e da

IOde que dispõe o a.cusado), di- . Teatro durante as sessões
veira e pacte. Jorge.. Boeil'a tino. Relator � sr. des."ARY dos 'duas vezes pelo Tri.bu- O Fluminense sagrou-se puja�ça dos univel'sitários :rigiu-se'() mesmo à autorida- plenarias. O preposto orien-'

PEREIRA OLIVEIRA. Deci I d J'
. , campeão do Torneio Rici barr�gas-verdes. de pO'licvial' competente a tava furtivo seus apanin-

d'e Camargo. Relator o sr. na o. urI, como responsa- São Pauló, ao derrotar (3 J;l'ão fôra, .. tod!l.via, o j.ôgO, fim de. ínformar-Ihe cq�o gua,dos, subt�aindo ou'entre-
des. IVO GtJILHON. 'Deci- dindo 'o Tribunal, por tlna- veis; por homicídio qtjalifi- a I) a Portuguêsa. baIXO, e por todos abomu;ta- era seu dever, de comum ,a- gando cédulas, e pondo-os a

No Maracanã,,.o Santos do, de que se mostrou u�elra côrdo com a Oomissão Orga- par das últimas ordens",
, dindo o Tribunal, por una- .nimidade de votos, negar cado ria pes,sôa de Aguiar

esmagou (4 a O) o America. e vezeira conhecida malta, nizadora-, ·que "os estudantes' Melhor lhes saberia a dis-

nimkl>ade de votos, conceder ordém. Mendes Rodrigues. • *. car�cente d� c o r r e. ti v,o- s ni\q se responsabilizariam creção.' E mais cautela.

5 _ Recurso de haheas- Anunciou-se a reconstru maIs proveItosos terIam si- por possiveis depredações'" Os' que possuem telhadO'
a, 'ordem, para que seja o No, prinieiro ju.lgamento, cão total da cidade de Sta- do os trabal.hos dOo,conclave, naqúele patrimônio do E,sta-I de vidro não·! podem,�tirar'
p'aciente regufaí.·mente in- corpus n.o' 383 de Rio do o d'e nome Juventino foi ab- iingrado (Russia)., RChaçada, porem, nos. do". pedra, nos alheios'. , .

S�ul, recte. o dr .. Juiz de Di- solvido pelo reconhecimento
O governo norte ameri- seus propós�tos de insuflar Daí a presença da Polícia

I E súrgem, por aí, capadóciostimado da sentença que o
. cano convidou a Rainha E1i a '�aderna, aIn�<;t que prosse nas escada's do Teatro, fato 'capazes de maior asnice; aCu

condenou, reito e recdos. Elizandro d,a legítima defesa, ao ,pas- zaheth (I:nglaterra)' .para vi gumdo,!l0 ahclamento d,e devidamente exploradO pelos
I
sarem ci Presidente da U.C.E,

, sitar os Estados Unidos. desordell'os, a cateJ.'va re- "naciO'nalistàs",,: '. de "bolchevique"! E' êrro de
"!,,--'-- Habeas-c?rpus' n.o

.

Alves e Decácio Vieira. Re- so que os de' nome André e Faleceu em São Paulo o cuou, faCe à pronta reação Ora, cabe aqui um lembré_
. tática...

."

2.689. de Indail!l, impte .. e lator o sr. tles," MAURIL- Velocino, foram absolvidos ministrõ Costa Manso (81 e repuls� da totalidade dos te: a função da políCia .nãO' I Antes êle era "entreguis-.
.

'LO COIMBRA d 'd' d
.

d
. anos),' j. ,- congreSSIstas. é apenas repressiva,. mas '. ta" "fascista" (apesar de pú

pa.cte. José Jaques. Relato,!' , eCI In o o pela negatIVa. os ques·rtos A poliCIa do Rio Grande do Excetuando-se, é claro, "es também preventiva. Portan-, bli�amente várias vêzes ter,
o. sr. des. PATROCINIO 'TribuIlal por unanimidade pertinentes à co-autoria. ., Sul' pÍ'end�u.varios impli�a- píritos santos" de orelha, to, a atitüde cio jovem aradê- causticado o fascismo), "es-

.

fi . I dos, em <;tt�vldades perollls- fartamente esclarecidos pelo mico Sobierajski é, por todos' cravo do capitalismo ameri�
GALLOTTI. Decidindo o de votos, negar p�ovimento Inconformado. com essa

I t�s, n� cId�d� d·e S"ant� Ma� "quisling" vermelho da pro- os títulos digna de lôas, Es- cano" e quejandos. Agora é
, .

'd d d
. -

t d 1 na (fIonteIra com a AI.gen -. .. - ,
,

Tribunal, por unamml a e ao recurso. eC-lsao, por en en. er,

c-on-l tina). >
VInCla, e, como sempre, mSI- ta é a verdade. O resto é ex-, bolchevique, Repitimos: erro

de votos, conceder a (,lidem Vistos, rela�ados e dis- tI'ária· à prova dos autos, o !
.. ', - �:-. •

n_uados n� Classe, para aufe- ploração. .

,

' de tática, ..
,',

.

.

.., A Portuguesa canoca vaI r�r p�oveItos da désagrega- Entretanto, comme ii faut, I "

impetrada e, 'de ofício, con- cutido� êst'es aut.os de ape ,repres'anta;nte. do MImste-
I Jogar �om o. Figueirense,. çao, a n:a�eira de Kruts_ êle tinha .q�e pagar car? a i Os estuda.ntes não desce-

ceder tam.bém,' ordem de lação crim.inal n,o 8.857, rio' PÍíbrico interpôs 'recur- r:êste primeiro sábado de' chews mIl'llls e nem sequer sUa reelelCao p<:tra a VICe- remos.
,

da Comar'ca, de. CapI'nza"1,
\.,

.'" . Junho. . .

bastante inteligentes, g:raças Presideny�á.da União Cata- I À retaliação pessoal. À in-
habea's-coi·pus a Atlgusto e

, so, ao qual :1'01 dado prOVI-
' a Deus a es.magadora maio- ,

.

rinens-e
'

de Esttidantes. A sídia, Aos blandi:ciosos, mas
,-

-�---·-A-6-R- A D E C' I M" E N TO' --;----00:.:"',;.
.

, ,·1 ������o's processos furta-

.. . . , ·:Jjf . 'I· Isto é exclusividade é "co-

C d d t
'

bI','
T.' I I' o.p:yright by" U,RRS.; e dos

umpro O ever e ornar pu ICO meu SIncero agra- _

' seus "quislings", prepostos e
.

decimento ao dr. Ilm$lr Corrêa, pelo desvêlo com q'ue me as- ! I' seNgl!id�rbest'" 't t• '.
, T. '

,
.

. - ao o s an e en raremos

�jstiu durante o período em que estive. internado na Casa I n8: refrega, se �ssim o deter-
,

d 's '

d "S- S b t'-" .,
. . ::

I mInarem a desfaçatez e as
e au e ao' e as Iao .

.o.,." ,
I maqujnações.- do adversárl?,

E' um excelente me'd" 'd'
' I, para,.s-e preCISO, em sucessI-

"
,

.

ICO e um gran e amIgo, a quem � I vos manifestos pÚblicos, de-

"eu e minha família devemos muito. � �
I
nunciar, como a respi:msabi:

. . "t lidade do nosso nome, Os me

.Agradeço, Igualmente, àS,irmãs e enfermeiras, os bons ,e (tódos �sado.s aqui, por pseu-
�

!. .'

t d'
-

•.

d' , . '.' f
/' dO-naCIonalistas e pseudo-

.. �servIços a mIm pres a os, c, a VIsIta e quantos m.e oram" � santos-cívicos, nas campa-

';aIí 'levar o confôrto de sua àmizade � sim<natia\ ',' I' j nhas .em que tent�m lançar
.i ,

..

.

". •

.

. '1'" � , a lama do seu, paul mesmo,
Florianópolis, I.? de junho 'd� 1957. )' ;.::.. sôbl:ea repu.tação ..alheia. "

JOÃO 'DE D��)!.����(í��)� �)Gs,(l'iU'J t���i�� aVISO e uma adver-

"�o, t� � �-

no central. - Acredito, por
tanto, que a discriminaç.ão
das rendas constitui o pro
bléma de todos os go.vêrnos
estaduais. Uma- reforma
constitucional sôbre êsse as

pecto seria 'útil. Mas torno a

frisar em matéria politica,
cada governador· tem seu.
problema proprio.

F'inalrnen te, ainda com dos grandes problemas 'do
argúcia' e' revelandx- uma rá país. Está se sentindo o de- ,

pida apreensão do' ambiente sejo das forças politicas
qUe aqui se gerou na esfera nesse sentido. Se êsse· clí
parlamentar para a solução ma perdurar tenho a impres
dos grandes problemas o sr. são de que haverá uni na
Ildo Meneghetti disse: � tural enten.dimento entre os
� "Hoje há um clima partidos em torno dos. nos

propicio para a discussão S0S 'problemas".
-

/.--

A �d V e F t ê n·c i a

Alfredo Jaques, sem prejui
zo dó prosseguimento do

em' que! são apelàntes An- mento, pelo'fundamento !n
dré Teódor9 da SiÍva, Ve vô'cado "p'Ol' ,S. E'xcia.
locinio TeOdoro da Silva No '�egul1do .iulgam�nto,
e Juve'ntino.., Teodoro da tendo o Júri, no tocante a

..
T,

I
'

•
l
I
I
i
j

.processo.

3 - Habeàs-corpus n.o

2.690 de :Xanxerê, impte. e Silva, e apelada a Justiça, Juventino, 'negada a .}e,gíti-

.

pacte. Frederico Barbosa. POl' seu Promooh': ma defesa, e, no tocante a
.1

Relator o sr. des. PATROCI ACORDAM, em Câmara André e Velocino, afirman-.
NIO GALLOTTI. Decidindo Criminal, por maiO'ria de vo do os quesitos pertinentes
(j Tribunal, por maioria de tos e conso:;t-nte o parece,r à co-outoria, foram conde

votos, ne,gar a ordem. Ven- ,do Exmo. Sr. dll• 1.0, Sub_·i 11ado.s � dOZe anos de prisão,. >, I

cido o des. Relator. Foi de-, Pi·ocunidor Geral do. Esta-
I com� inc\.lÍ'sos no arf.:-121,

'signado para lavrar o acÓl'- d.o, preliriJ.·inúmente, não co,- '§ 2.'0, i,nct�o' IV, do Código,
dão odes. Hercilio Medei-· nhecer do reêurso... I Penal, edm.�inado com'o art.

ros. Custas pelos apelantes. 25.
�,

I �ço&in�à lÍa JJ.a p.�!.)
;i�,;,)::_i'�\ ·l:
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