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Advertência do tomando da OTAN ao'Ocidente'- . \.

...

COPENHAGUE, 6 (u. P.) que o Ocidente tem em viética sofresse uma destrui- dedicada ,SOínénte a d�la-. se trátava apenas de sentar;" de acôrdo com as suas con-. do-se que nessa oportunida-
- O Comando da Organí- Khruschev um homem que _ ção nuclear" rações dos mtmétros das Re-

.
se ante uma mesa de con.. , díções. Reconh�ceu, no en- � d� exponha� s�us pontos de

zação do '1'ratado do Atlân- abriga "aversões' pessoas" A advertê:O:cia foi conh�ci- Jações Exte!iOreS das: três í'erêncía com,comunistas po., tanto, que �s recen,tes mano- I
vísta as potencias menores,

tíco Norte '(OTAN) advertiu para com dirigentes ociden- 'da pouco antes de os "três grandes potencias ocíden- loneses e tchecoslovacos, mas oras sovtétícas, taís como a COPE�AGUE", � (U, p,�'v.ds ministros das Releçôes tais como. o secretário de grandes" ocidentais _ Grã- taís e do ministro das Rela- sim de uma-questão de pro- _levar, os Estados Unidos an- 1_- A Uníão S�vletlca esta
Exteriores ocidentais, ao íní- E s toa d o norte-americano Bretanha, Estados Unidos e ções Exteriores da Repúbli- Iecões futuras mais vastas tE" o Conselho de Segurança preparada para travar, a-

ciarem êstes sua reunião de John Fosier Dulles, o secre� França - haverem assegu- ca Federal Alemã, Henrlch Que, inclusive afetavam' à das Nações Unidas com sua qualquer momento, uma
três dias nesta capital, que tário:geràl da OTAN, Paul rado a seus aliados da OTAN von Brentano, sôbre as pers- ONU. "

...
I acusação de que os aviões de guerra atômica com, proje

o primeiro mínístro sovíétí- Henri Spaak, e o chanceder que estão dispostos a sen- pectivas de uma confer,ên- O ministro das Relações bombardeio atômicos norte- tís já aprovados em' expe
co, l,n�ita Khruschev, pode- da Alemanha Ocidental, tar-se' ao lado da União So- cía de cheres de Govêr� .do B�tériores britânico, ,Selwyn americanos estavam pondo ríencías, Tal declaração se
ria. arriscar-se a uma guerra Konrad Adenauer. viética em uma conferência Oriente e Ocidente. . Lloyd e seu colega francês, em perígo.,a paz 'com seus acha contida num memoran-�
nuclear com o Ocidente, se "Ainda que Khtuschev pro- de chefes de Govêrno. O secretário. de Est�qo ,ChrisÍian'Pineau� apoiariam vôos através do Artico" in- d� �a Aliança Atla�tica aos

, acreditasse que "as perspec- .vàvelmente seja sincero em Momentos antes, o' primei- norte-americano, John, rQs� totalmente a posição norte; dícavam um afrouxamento inínístros do extreíor dostívas de êxito" poderiam ser suas declarações de. que a 1'0 mihistro e, chanceler dí- ter Dulles, rechaç<tu_de,tOr-� ameríeana.. Lloyd disse que em sua posição. ; quinze países membros do
fàvo1'aveis à União Bovíétí- .guerra atômica seria um namarquês, H. N, Hansen, ma intransigente a exígên- a Grã-Bretanha continuava O Conselho da OTAN con- pacto..A denuncia di,z ainda

. ca, Êste informe, prepara�' preço demasiado elevado pa- ao inaugurar a conferência, cía S,Oviética de paridade n,,a "
acreditando que os soviéticos tinuará discutindo .amanhã que o poderio belíco sovíétí

do pelo Quartel Ge'neral da ra obter uma vitória do co- expressara que "ninguém conferência de chefes qe queríam a conferência de a respeito da-coliferência de I co aumentará continuada
OTAN em Paris, círcuíou en, munísmo sôbre o capitalis- despreza sêriámente a ur- oovêmo. Advertiu, que/ noo "chefes de oovêrno, porém, chefes de Govêrno, esperan- mente.
tre os delegados dos 15·Es- mo" - diz o informe - "é gência das átuais tentativas . "'"

.

., tados membros da Aliança duvidoso estabelecer se se de salvar as dtstâncías que �X����NT� 'OP,IJ�T�NI�jDE P'�l I-�' �'TiI�-'��� D�' 'I�ITIIAtlântica antes -da reunião absteria de iniciar uma separam o Oriente .do Ocí-
inaugural da conferência, O guerra em que as perspecti- dente, a fim de evitar uma.

informe do Comando da 'ias de êxito fôssem boas e guerra, cuja natureza me
OTAN, apresentado como fôssem escassas as possibi- 'abstenho de imaginar".
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'O DO �INTO rADIIEboletim noticioso, adV'erte lidades de que asANu.nTiAão, CSAo- TARAINrAeuntão desta tarde

fÓi. AAl\fO XLIV O MAIS' ANTI no DIÁRIO DE
-

N.o 1 3 3 3 1
,

O "Diário da Noite", ves- neris Ei encantos típicos, nos

I
grinos, .com a sua velha e PAGAMENTOS EM 15

pertino da capital paulísta.. 4 países: Súiça, Alemanha, tradicional generosidade de PRESTAÇÕES
publicou a seguinte .entre- Holanda e Belgica, ' cídade-Iuz, capital eterna do Oferecem-se varios planos
vista do bispo . auXiliar de A FEIRA MUNDIAL DE amor e da cultura. Lourdes de pagamentos, até em 15
São Paulo, a Í'espeito 'da BRUXELAS encerrará o programa, com prestações.
Caravana Realtur: , Nessa última cidade, vísí- tudo o que há de mais gran-
- A Santa Ig'reja está .ín- tar-se-â a FEIRA:MIUNDIAL dioso e eloquente no terreno ABONOS DE FALTAS AOS

teressada em que os fiéis cà�' DE BRUXELAS, cujo renome das manifestações da fé, ser- FUNCIONARI�
tolícos de todo o mundo vi- torna desnecessaria qual- vindo Lisboa de novo tram- Os funcionários federais,
sitem Lourdes, neste ano-do quer encarecímento, bastan- polim para o retorno ao Bra- estaduais e municipais, que
,eentenário das aparições a do dizer, que nela se concen- sil, depois de uma viagetn de partícíparem desta peregri-
Bernardete. O magnifico trarão as mais expressivas encantamentos. nação, terão suas faltas aba-
programa dos "I>iarios "As- mostras de tudo quanto o nadas,
sociados" e "Realtur" não avanço científico e técnico DATAS DE ,SAlDA E NUMERO LIMITADO DE
pode, portanto, deixar de dos povos pode oferecer. RETORNO LUGABES'

,..()....9....{)�()�)"-'O.....().....()....().....(�()�)��()..__()__�. � merecer nossos aplausos e CIDADE-LUZ, CAPITAL A partida da caravana Ja Aos que 'desejarem iftsc-re-

,.Al
·

d b
� nossas bençãos, . principal- ETERNA DO AMOR E foi fixada para o dia 1.0 de ver-se, indicamos a StlcuIsaI. .

,

gl'la e po ' mente quando além de pro- DA CULTURA julho proximo e o regresso da REAL de Florianópo-lis, à
, 're

.

pícíar ensejo a essa Visi�a- Finalmente, será París a está previsto para o dia 2 de rua Felipe Schmidt, telefo-

'o'
,

... ,o ção, ainda favorecerá' -aos a,brir suas portas aos pere- I agosto, .-. nes: 3730 e.2377,
:-

'

o

'

" _RENATO BARBOSA, - PTB no! papo, Conclusão: Carlos Gomes su- �:�rtu��ad�aJ!iC�!e�sit:
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·

-
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Bem se diz que aJe,gria de-pebrei dura pou- plente de Irineu; 'Irineu, governadór em

1960.,W ao Santo Padre, no Vatica-
-

ovam'e' e esJg a o
' eo; • .

,

'
.

, '

Contra as reservas do deputado- Colodel, êle no - disse â nossa reporta-
'

n n' n
-

.o,
' Há m�nos d� 11�. mêil, o �overnador parecia apostav� o :ealism� do deputa�o B�az Alves, e

I
gero' o eínlnlmt� 'BIspo AUXi- ,.' "

'_. .

'

.,'

'

,

'_ ," ,'"o novo_rIco da polItIca catarmen�e. certa .vez' ate me dIsse: -- Voce vera na propa_.· liar de São Paulo, Dom :eau-
o -Apartára o PTB do PSD, liquidando, a prll- ganda para a eleição de Joinv�lle. Será o meu q !�O���ELO�iél�-"rURA E

"

, zo curto, a ALIANÇA TRABAL,HIST,A. Estabe_ teste, A minha prova dos nove. Não se iluda: I .
BOA VONTlU)E 'PARIS, 6 (U. P.) _ René Dei�ndo O Palácio do Eli� ca me convocou parà me

o lêCêra o reali8m�denis:ta,' nas linhas adver�á- PTB no papo. o - "Alem do mais, _ pros- ,fleven foi novamente desig:" seu, após conferência de comunij:!ar que, depois de ter,
., rras. Por piais que se _oelass,e o deputado 'No comício de domingo último, em Joinville, I seguiu':"_ a' viag�m' 'dará a <p.ado pelo preSidente da Re� uma. hora com o presidente (��msultadf) certo núinero de

Jo"o Co'-"el pára ei!lclar,ecer 1Io11e o PTB íflun- PTB f
A

t- d reafirmar _

todos a feli?: ócasião de um 11>ública, René
.

Coty, para Coty, Pleven fêz a seguinte nersonalidades políticas
I Sô-

o .... .,:", q o

_

p�rece que e� ques a�, e

j- mais -íntimo contãcto com tentar formár o novo go� declaração: bre as conseqüências da si�

, ciOJlara Junto ao Governador, apenas para a que nao tem comp;omlssO! al�um com. o GMer_
as mals. diferentes civiÍiza- �i.rêrno. (F. 'P,) , :'0 presidenté da Repúbli- tuação nova criada pela de-

.'
�

,1!1eiç�0 da. Mesa Legislativa, ninguém acreditava. nado�, nem 'com a UDN, e muito me,nos com o

I ções e o,s mais Qiversos pp- ,

-
-

. cisão do Partido Socialista,"

W'
O PTB é um.J?lIl'tid?, bllll)., mas muito cheio Sr, Irineu Bornllausen, n,em cóm o � Paulinho, V?S, realizando uma cruzada 'DIPLOM I 'TAS RUSSOS CONVERSAU de não mais participar de

de sutilêsas, de alçapÕes} � es�écié de monta_ Rorq__ue ,?�rlos Gomes � cada vêz mais candidata
•.

w
dE" çU!�9ra e fraterni�ade,

"

_ "", �_.�, "

, ',', " .... ', ,�,v
. •

" ,In" �en:p.um góvêrno, tinba to�
o, nha .c.J;únesa na esrard!111iant� Jeir,a"li.vre 4as. . Sena.!lo!es d,a ',Republi.ca, deAAtalloJJ (�del'aisf' I :que� n�o :pqd_e�os deJ:&n:rJl,�e, �' 'I[ÁI' ftf'IiftÉIIUJA'UI'Wt:S ,:I\A':BR',1.'Sll :,�N��v���,��'�:s��Siâ;"!'�,::::e=:::fa;::�lkt.-titÕ'd��i��?�lIa8 ê'�,-::�::!f:;:_,;:;;t:ri;::�-d!:��;�dtit��Ci?�AYfo.�;��t',�"

'i i·r�v ': -:%�6s�=���.) ��SP����!I�a;am ,? "um� "��,i��:Ín��c�s�o�����°f:>e�::-';I; " '< • • , , t' "1 d p' 'd N I'" I d' P"'B �, viagem era m <l o 'Com" ,.. I , rei ao presidente da RepúI
O meu prezaao aungo e Jove� colega Dr., tarl,o par IC� ar o resl_ �nt�, ac unà '_ o .l ,

'I
a travessia aerea do At!an.. -

os, �e,�,e,,��o.S.SOvi�ticoS'-
g!ande. pot�ncia de ip.l'luen- bllca que se estava dispost�Acácio Garibaldl San�iago s!tuou o recente ca- o vIce-presIdente da RepublIca, Sr. Joao Gou_ Uco a bordo de um dos gi� Que aSSlstuam a solenIdade, Olar no pais para naó per-

a, me abster _de tôda preocu-w só da Assembléia, nos seguintes têrmos, certo, laí-t,..,.. Volney e Romanowsky quiseram ir, mas ga�tescos' e confortaveis �e posse do, presidente Ar- miti: Õ. del>envolvimentc? do
pação de ordem pessoal, não'de que me embasbacára com sua acuidade polí_ não\ deixaram, .. -, tôda a direção do PTB DC-7C da K.L.M., no rumo ouro Fro�diza éonvers.aram, I come�c�o dentro de mutuos
podia transigir sôbre o q'Q.e

t d· 'lt'
- de Lisboa, onde

.

será feito segundo e es mesmos mfor- .bf!neflClos para ambos os
c tica: - O PTB nada tinha com o PRP. Até gos- marcou encon ro, ommgo u Imo; para o coml_

d I t
.

am ho'e co'm os funCl'O "'ovos", me parecia indispensável,r,
,

" -. agra ave e ex enso passelO, mar 'J,
.

�
iJ•

•• ,
•

t

-"
tava dêle, Gente digna, sem-'dúvida. Plínio, ror CIO em favor da candIdatura Baltazar Buscchele, num primeiro e inesqu""ivel nário,s dos países _latinos-I ,K,uzniesov.' q.ue vIs,ltara para que o governo novo e-

. "...

M xi nhá meios para agir eficaz-Pr.ofessor e, amigo, ---; dizia_me êle, -, que ho- na encantadora JQinville. contacto com o "Jardfm Eu- americanos. que nao man- agora o Uruguai e a e co,
-

d
•

I
-

d' I áti d t i timi :nente e durar. Disse ao pre�o mem, não� O PTB desejava sinceramente fazer Discursam todos e os que não o fizeram em ropa". Depois ai i a--1l Roma tem re açoes lp om cas' emons rou mu o smo
sidente da I,tepública que, um� aliança com Q'PRP e com "o PSD. Votarili �aç,a pública, como o �eu velho e,prezado\ami- ,desvendará 'aos srlf.· excur- com a União Soviética. Es- anta a pOSSibilidade de res�

.

'sioI\istas uma das mais ad-, pecificame��e. se, reyelou tabelec�r, rel�ções polític�� e \'oltaria a vê-lo alI,lanhã as
o para Presidente da Assembléia em um petre_ Senador Carlos, Gomes, ocuparam o micro_

miraveis paisagens do mun- qu� o§. S?Ylet�C?S ,c,:m�ersa� cOlperclals .

com os pal�es'pista, mas que não {ô� o Jjeputado LiyadárJ fdne t!ê emissôra local, em uma prova pública, do, a um tempo Illaravilho- l'd.m "sat�sfatorlamente 'com latmo-amerlcanos menc�o-
Nóbrega, Com êsse, não O áBsun� continuari solene, expressa 'e irretratável que a aliança so pelo sabor histórico e'pela ')5 representantes do Brasil, nados. Acrescentou que du-

w,� em pauta: _ com: � , " mas não com Liva- PRP - PSD - PTB voltou a funciona;' eon- coloràção moderna de esfu-, Chi,i� e Peru sôb�e �ssuntos ran�e as c�,nversações aqui
ziante progresso. pohtlCoS e economlCQS co- L'eahzadas houve um pro-

�
dário. Acontece, entre.tanto, corno público e no- \(orme .combinado,

A VISITA AO VATICANO muns. .) gresso satisfatório".

,- tório, que o PRP só tem 'Um deputado e êste A despeito do impacto da máquina oficial, as A visita ao Vaticano' on- Ao se lhe perguntar se a
é I] meu prezado e �1I�no aWgo Livadário Nó circuns.tâncias apontam o excelente candidato de ser,á recebida a benção do Falando aos jornalistas, União Soviétic!1, pretende

o brega... Baltazar Buschle como vitorioso. E' verdade

I
'Sumo Pontifice é um dos Mikhail Tarasov, vice-presi- oferecer um credito ao go- ,Pleven acrescentou que, a

, P'd t � b
--
'.

s que a vitória será duríssima e quem ganhar pontos altos dê todo o pro- dente do Presidium do So- vêrno argentino, Kuz�iesov partir de amanhã pela ma-- resl en e, voce sa e que os amerIcano

grama" representando atra- viet Supremo, e V. K�snie- re�pondeu. que sel:! pais de- nhã, convidará a ir ao Mi-

'o
vão tentar o terceiro foguête ao espaço? será no ôlho mecânico, - menos de cabeça,

'"
ção impar para os catolicos SOV, primeiro vice-ministro s�J� amph�r relaçoes comer- lIistério das Obras Públicas,.

E fomos tom,ar um cafézinlío,.. Póde ser que o Governador, multo jeitoso,
_

e para todos quantos terão a das Rela�ões Exteriores, as- ClalS com este P:=t�s, mas que onde tem gabinete de con-

o O Governador Jorge Lacerda, moço hábil e conservado 'em malícia política, ainda venhà a oportunidade de admirar a [;inalaram com satisfação as o assunto espeCifiCO deveria &ultas, várias personalida-

I muito' ,inteligente, anda agora todo' metido a deglutir o P-TB, deslumbrante beleza dos te- l'ecentes aquiSições de cobre ser objeto de estudo por des, a começar por Gury,

, Lauro Muller e pr�tendeu fazer o seu "An_ Mas que o ôsso, por ora, está duro, - está, SOUTOS de a'rte lá acumula- chIleno e ao mesmo tempo parte, de comissões técnicas. Mollet, líder socialista.

i clrluss" de bôlso em cima do PTB. Disseram- O meu querido' . .Jorge está lançando, no

ta-I d�sAS \

ATRAÇÕES PROS:- nss,ssssnsssssssSSS"S'USSns'USSSSSSSSSSSSS}SSSSs;nUSSSiM:.xu::::
,I lhe que Lauro agíra assim comi o' velho Partido blado de' Joinville, o seu próprio destino po- ,

SEGUEM

Iw 'Federalistá, :em 1902. Nerêu, em 1935, com o lítico, conforme- ainda ontem eu esclarecia a Zurique\ Frankfurt" Ams-
Partido Social Evollicionista, Plínio Sl!lgado através de nossa correspondên_ terdam e Bl,'uxelles. serão as

V
.

RIO
'

-

1.��o�,__,�I:�:�
.

iaJep�rao e�
Filinto: iD�uérito Jim�_rá a' elei�ão

RIO,6 (VA) - O Líder do do... titue uma advertência aos que contrá a sua lisuTa nada se pos- fluência benéfica no -sentido de_

v�rno no Senado, sr. Filinto Mul-' pensem acaso em ganhar eleições sà argumentar, Julgo entretantQ, sejado, isto é, çla-lisura' do .p1ei_
ler, de�larou que a "criaçãQ da por meios excusos", muito di.fic�l a missãõ atribuida to,. por que sua pres_ença no ce-

Comissão Parlamentar de In�
\.

à Comissão de Inquélitô, por "nárto' poifticQ ;�nstitui uma ad-

quérito 'sõbre fraude eleitoral TODOS DE ACORDO que ela só poderá apurar fatos vertência aos que' pensem acaso

poderá logo exercer uma in_ ;SãQ as seguintes as declar�- concret;os. E não lhe será possí- em ganhar eleições por meios

:fluência bertéfica no sentido de_ ções do senador Filinto Muller: vel estar presente'ao mesmQ tem_ excusos,

sejado, isto é, da lisura do plei-' - Todos nós estamos .de acôr_ po em todos os pontos do ter_ PSD GANHAR�'
to". ' do em que se tomem todas as ritório nacional para fisJ!alizar e f- De ,minha pa,rte com re e_

Embora considere muito difí-
I p�ovidências para impedir que agir. rência especialmente ao meu Es_

cil a tarefa' do órgão investiga- 'haja fraude nos pleitos. E' fun_1 tado, fiquei m-uitô satisfeito com

dor, �crescent�u que "sl}a pre_ damental para. a de�lOcracia que ,"7"
Sua crlaçao, porém, pode-

a criação, da Comissão de Inqué-
sença ,no cenário político cons- as el,eições sejam lImpas e que, ra desde 10gQ e'xerce� uma in-

rito, pQr que n6s
-

<lo' PSD sem-

�1��ÓPosSiVeJ?� f f�:·�l����7f?�I�
; Diversos telefonemas, ontem ,a�isavam a esta r�ação < de injustiçado muitas vêzes es-

que na USI'na, de Le,ite, eram vistos varl.os tambore,s de leIt� e,m tá na mesma posição de nada

lha d recear, Estou certo, ainda de

pÓ, abertos. Desconfiam, assim, qu� 'Sela uma ve, remes�a.o q1,le no próximo pleito de Outu-

, Ministério., da Saúde, para aqui enVIada, .e qU,e esta �end� �Strl� bro o Partido bQcial Democrãti,.

b I I t d t lllJl1lzado co verá reforçadas as suas ban_
buida à população. 'Como se sa e, ta el e e

, esv! a", '
cadas na Ctuurá e no Senado.

sem gordura e que, assim usado, é desacons�lhavel a sau?�, por Não, tenham dúvida os homens de

desnutritl·vo. Será verdade. Cumpre ao' go,verno. tranquilizar a I
pouca fé, Afirmo que o pleito de.

t.lutubro �arcará uma grande vi-

, populaç.ão. , ,', .�••••.•••••"••••••••••",••••••••• ,.",..,.••••;:1' tória do PSD.
'.,
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,_' •

.'

18 horas e que então -lhe da
ria uma respósta definitiva,

- ..

3e as conversaçoes que vou

ter com diversas personali
dades me derem as garan
tias necessárias".

_/

,Horário mais cômodo
"

Pelo ,CONVAIR internactp??ledf.,

CRUZEIRO DO SUL
Partid�s de FlorianópC?lis às; 19,30 h

Informações na: Agência TAG

/ ,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópblis, Quarta Feita, 7 -de Maio de 1958 "O ESTADO" o mai,�antigo Didrio a. Sa·nta Catarina,
�--�------------------�--------r------��--�----'--�--������������------ -----------------�

?J�..-JI'"
, .

'

....,Ilm'O:.' Sr. Afonso G1:li'zzo. ,

.

" ARARANGUÁ
O exmo. sr, Govern�dor do �stado, como tlserá do seu eoaheeímênto .e_stevé -domingo últf

a: em Joínvílle, a fim de pcemeter aos. estudantes
cumprdmento de 'uma lenestadual!

'
.

A certa altura.. como ;álguem, entre os ginási
.v-nos.iachasse muito singelaa-provldência de dar

Leandro Vieira Borges e
, caso résolvido �om'a assinatura-de-uma- p,ortar�

,.
.

' . :" ,;' " � .'; .apelada a Justiça. Relator o sungíu o' alvitre -de uma-garantia mais sólida: u

,FALT.A DJ!: COLABOR.AÇÃ'"().;�.:F-al:a .que- -uma cida-
sr, des. FERREIRA BASTOS, "cheque de três milhões. .

'
"

1
.:.de progriQ!l" já o 'dísse.. não- ,se �z míster ;.uma colabo-

. .. 'A' .O.exmo sr. Governador-estrilou feio, bra�.

raçã» -somente oficial.
'

'
.

'"c>,.'
dlte.OldlJ'l.do a Camara,.�on�e� que a palavra de .um chefe d'Estadonão podia.Ha determinados setores em que essas ;., iniciativas - eer <!a apelação e negar-Ihe ] testada por um chequezíto.de apenas tres mil co

são de caracter pârttcular-ss• ...-:",,;:· c· f vrovimento,,,>par_a confirmar, tos.
.

", ..�. �
.

As_sim, são efetivamente as,i�icia:tivas particulares, '-{'orno eenrírmam, pela sua
.

·Mas, para negar os recursos ao prometido giná
-aquelas que mais atendem o b���ficiamell'to do progres- ,"'(Inclusão, a sentenca con- sío, o exmo. sr.-Governadôr-enfileir,o,u·Yárias�razõe
:;:0 em todas as suas faces.

. '.>: .

. l
• . .' algumas por êle mesmo contrariadas e 'muito semSem estas, também a cóisà':'pública não se move, depat,;>na· recorrida. .Custas

-cabímento, e outras-mais aceítáveía- "Ehtre'·esta
Antes, paralisa-se. , :,:-'. j.elo apelante. esta que me parece dispensar as outras tôdas: "SA aniversariante oferece-: . �

-erra '. Particularmente a respetfó;"dó 'embelezamento da -::� EU FIZER ISSO O AFONSO GUtZ20,ME MA-rá em, sua, residência. uma __;, sr. Mário Gilberto lCosta Capital, ((tratando-se da nossaJ-,":muito poderá ser rea- 2) _ Apelação criminal TA". .

_.,

lauta mesa d.e doces e gua-
- sr. Reip]flldo Cabra Tei- [,izadê, .desde 'que houvesse por pa'rte de nossos comer-

..Com essa informacão _ cuja· veracidadetenha,
_

. nO 8.992, -dâ :

comarca de .-, � . .

ranâs aos seus.' ínumerps ve cían tes, mais pronta e decidídaseeeperação. comprovada em .gravação, õntem írradiada'no �'?rO"
_amiguinhos.

_:_ sr. Abelardo Coelho da Já não. se fala-nos proprfetârios que deixam as cal- -eoncõrdia, em que são ape-
grama do P.S.D." e que' será hoje: repetida� o ilus,

,_., ..

' Silva. ,çai].a,i '"ln", ':pet,btão�.de- miséria" mim desleixo que causa Iantes a Justiça,. Alberto tre Prefeítode Araranguá, a quem dirijo e�a jCO
.

,

. �,'�'O�álie e 'se1.kS��,-,(H.in(:)s. \ ç,,:
.

õ' .'

"t'!'ª-'SjlllO�; ',:
.

-,

.)
,. , .

.

. Brustolín, Francisco de;Con� preenderá porque o faço.. Venho, sr. Afonso; Guíz

�:/, :'1':'BC':��:: 'a\�:�:� B�':-C:"'I�m'";'811:
-

�:t"D'7-�: ·��I�i:-�:.��:;�:���::�t�r:��::�!'�::��::.;�!: I �d:,'P=:e:��:O.:siv:.
..,

!���:N�"F.!;!!5=���":.- .,,�:' ,:,' ",.'" \\ . ;:Ç�.§ 'e jardúis': ,'1;'
-

- Francisco de Conto, Alberto
zendo�.Q sob permanente pli:v.or,já, ,o·assassh:t!oi}.Í2.Po-o; � .2 ::. ': f.', '

:,' ��" �,', ,'7
..

_ ,I: ��' un; ·�:��!:l�on�.:�u���'��Ul::�'i�����a:�;o%:l'��ai:�n;::�: ::��:;�ind esr�e::;: ���::;� �����:�J� :::=���;r�;�==àfe�_ :��i: #���iAú .Dr. Newton \d'Avila, qUEÜ'O l;lgradecer a dedica- ,pode dIzer que o. �assunto te.p.ha, merecn,.do a atençao dos· RIO COSTA, ,decidindo a rização dó prefeito de Ar�;raIl:gua? ',;j _

.

,çã-o e o carinho com que' tratou meu esposo, Pedro Viei- ,cle-mr.is .l'lrqprietários.. _

:;' .. �"" ','
.

'

. I Câmara: dar provime�to ao�
.

Deixe o governador vl:vér .. Ele e'os: que,�o_ ele-
ra Lopes e minha filhil".h:<t Nereida Sônia Lopes, ambos .

.� Ist('), .�6rque, ":,mmtos saOt;'Os q1'l'e"'de lummosos nada.. geram.têm que, vivos, purgar as-xespect-iv.ás eulpas.
operad�s por, ele no Hos�itál de Caridade. Que Deus êm, POls que vivem em etet}1o ;�Te(t����s. .1 rccur�os .l,�terposto� :. P��s :-,.. :E-á-.;pena máxima ,�;..p�'rai unH�. outros, -supor-
abençoe e .proteja este grand� médico húrqanitado. . Outros, talvês a titu.]o d�e;ccnroll\�a de palitos, acen-' aGusados � ,pelo. Mllllstel'lO tarem.Qo gOiV.êrno;atéi3J;;de..janeiro.rl.�19fi1!: ': .

_Qu·er'O agradecer também as, Irmãs de Caridade, por dem vêz' sim, <lutra vêz, não,,";Gi\lP��a;'Elffa por çObl'ar' PúbHco a.. fim de anular o Reiteto-Ihe, pois, sr.-." Afonso· Gu}zio,.min
tudo tudo quanto fizeram.

_
;,aro, en�ret.mlto, sabe-se qU:�' -�s,ta\....e)n,� ,:,er�a�e -não. é .a I julgamento a' que ·.foram <a� 4pi-édlOSa solicitatjão: N,Ão.. lViATE.O GOY;�N" .�'., Fpolis. Maio de 1958 �a�lfs.a prmcIpal, tmesmol' pe16f:�-átfrue:;:�'r:-mml)tlo e mSl- ; qU'eles _ subinetid6s, .

e det�r- DOR.
.. ,

..

Titinha Vieira, Lopes gm Icante, o, gas o de uz pªra:,.:JÍ$t�s,3�ª,SO!h .

". ' Atenciosamente
' .

. ' - ." .,

m,inar que seJapl a novo su- .

, ".

. ..As "CASAS PERNAMB-Uc:iNAS";'por exemplo é um jéitos- com oPservância das ....j�'--. r
,- """.

l,
..

-------)v:
..

·'·j-'d·
...·-:-

:':::.3:so tÍpico de i'poUpança, pois,"a1:é hoje não colocou si�. lQ'l'maUI!l:ades -legais. Custas .�·cVX�..
:.:>

.'1" 'l' DI '. ....
,. �

'_,
quer 'um ,'pequeno lumi'nÓ'sQ, lia. 'sua� J!lchadà ao m!;lllos na fOl'rp.a da lei. ,

_ y� ....

._

�.•
'

. � ,.C.. O�, I, B
.

� ,l·· ·.If�� pára just�ficar. Não .possüêE�Jtiíj;.'::.mDíifir.a. Não tem Hu-
.. " _:;.

e
,

-

�-I �... min:1f;ão externa: Só Iai�as e�:,pl��àre� anunciando suas
-
..
-

_-':--=-- -" . ..{

�l �_._"'��!�!�:::�:__f ;��:e���.�; ·��q�::::i;,es�'o:���eraOu!��r:sti;!��i:oe:'r:n!�1 t};�,ooo, d:P:�:��cacr�:�:�
",

. :_S '�-t:r:'" .

.

. .'.':",�<: '''. �'. �:<
.'

. --<
. P·JR O G �R� E t S O' ,--I', nas(p��t.ª'S�C.Ô�O, i�m�� Yis.t/}-1);o'r aí, � !óra ... , ..

' ,,; 'P;�;a:lJ.;én1!�>u':��o,���a�.i:�."�.'··�.'I�...n;,'.'S<!:'I:':�(�."Uft·...
·

,"m�.'... 'A.<:S �'�''''j.'1'\'>.,'I,ttn·,'A',·': ·I!';.O:,·.1./(.1:_".r-i..� ..

I

," r

'

L' ,

....

;6 ", \V'm 1.t.l�JnOS()�;U �'$Il!,(h,Aif-al\1f,rtlO nos .Jor'?,al!l da . é'�l'>elàdOs�a justiça e pe410 ilEIi,'V �'1V1VA' �,1Ul ; .""AAnuncia-se para ô noss,� país uma. fase de inten�� te_rrrl.\,. 'Rara q�e? "CASAs PEffNAM'BUCANAS" Ja pos- '.",

�"?
�, ; "�o :ri( ., .

'.

Generoso. 'RelÍ3.tor ó ·'sr. es.
_ ',c.• "Colec'i,o.nad.,o.'l', co.mpra quantiàau:es gí:an,des, êQleç"õe,progresso. Alguns, e "principahnente os economistas, SUé'l1' seu "sÍong" borr�mdo .as 'paredes da cidade. _.

�, ''Condenam o nosso crescimento dirigido quase que ex- . Si se t-rat.asse de uma firma: que não .pude,sse aJ'udar BELISÁRIO_ COSTA, deci- estoques. etc.
-
'_ .. . -

2'09• , • "1' •

Escrever para' B Guimarães - Rua Borges '-'elusivamente para a iI}dústria, com o consequente aban- ,o �el\1bele�.amento 'da Capital, v;álá .. : . ,d!ndo,'a, Câmara,.çQnh,ecer �e '. .

"

d d . ..... Santi)s - E. S.Páulo..oniO os campos.
,

.

' O _gerente da fH.�ma, meu amIgo' e a quem_ .mUlto ambos ôs recursos < e, claro, ..;.._...:.__......_ ......__--:___...�......-.-'-'-......Entretanto, o que sucede' é isto: temos pro'gresro à,' :�pn;i(ero; bem o salremQs� luiai'·terir'com fsso. "N� pode Uíes' provimento à 'fim' de
. vista. Nossas riquezas estão. selld6 expl9raqas, e, existe �'(�:Sàtl}rid:�t .ordens da firma.,qne tão çlignamente repre- ." ",

. .

já U):n grande movimento no ,sentido do aparfeiçoam�ilto _$enti.,:., ;1".;
.

•
-

.'

' ", -'. anular o julgamento a que

e formação de técnic,os para fr;aproveitam.ento do nosso : .�. Z';" ,l;rrià das "CASAS" não' ajudar.
. 'foi o apelante e 'apeiado,

pGtróléo, de uTânio e matérias: primas indispensáveis ao .. ':�'.' 'Gem.;) ,e'ssa poderosa firma, que mantêm seu cmtlér- . p..edro ,GenerQ�o � subm«:tido,mundo' moderno, e das quais ó BTàsil possui em quan� .' cio' Y.ot 'fodo o Brasil com filiàis do Amazonas ao ... máadando que a novo' �se
ti!dade.

.

'

. Chúl; outras, _aqui., seguindo-lhe, o triste exemp10, tam': oroceda, observadas -as for-A Petrobrás, V!,>lta Redol'lda, a vinda de capitais ,hém 'ücám na moita. .".. ..,

para instalação' de_ automóveis, c�minhões e motores, ·.Ta u�a extensão da rua
-

Felip� Schmidt, .. que .de inaUda.de; .legais,. custas' a
tudo isto indica

f

lpuitOI .beIR 'que. est�os acordando, e noite, s.e torna ·um borrão, umá c,oisa ,escu·r.a e tét-ricà, fin-aI.
está firmando entre nós uma c'onc�ência nl:).cional.de lembrando a antiga Desterro...

.

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

nossos, valores; do .que somos e do qUé representamos. Vamos, ,srs. Deixem um If'ouco, a Cai,xa Reglstrall'ora:
A�d"a' há pouco .estive em São Paulo. E f'Q,i com <� oJh€m para se.us estabelecimentos, qq-ando, feTt�s.- a'it1dlllll.,;.!!I,.,IJ!_-...íii�ii!i.�':".;.,I.*,.,IIÍ:IÍÍII!":.\Ii:IR,......_.�...-grande emoção que vi o co-raç�o industrial dó, Brasil _fériatl, Üaneaní as 'podas, deixando a casa áS�'�s:9-q'Jfas �. � ,,:..A!�U"�G,LOS. e�pulsar com. virilidade, fazendo circular naquelas veias. §e_m .uvra li').ontra capaz de mostl'ar aos �reguefes (> que . :tEM

. .
,

.

';

de._áço um sangue' de primei�ã oiÇlem, transformado em possuem para vender. _ .,
'.

�

milhares de produtor ,do melhor, acabamento, elaborado pm.lpança e falta de c'olabO'ração, afinal, bem di-scu:,
.

�IG�hlÂ.iS
,

por máquinas e mãos hábei's qE! nossos ,operários., �ldas velo povo. "�VI$TAS
. Fiquei lorgulhosQ ,e empolgadÇ). E pensei seriamente. ' �SS@RAS
no destino do país, quando 'em todo .o território tivermos,

COlOC.u'l.OS.fVMQ.UAL. ,t,
uma agricultur� com .1nuito� quarenta mil' tratores de ;QJJeR'CU.>"Dt 1>0 llA$II.

agora, com essa extensão enorme coalhada' de fábrica

para -túdo, onde os produtJÜ's serão -levado� por-estradas 'Oboas num instante, s,em necessidade de flcar nas esta�

ções, no.s pôrtos, e abrirmos' os, jornais e vermos que os 'Tudo e todos pas�aranl .agora a� ter o seu dia. Tam�

tubarões todos foram condenados à pena máxima. \}ém as mães foram cont�mpladas.
.

.'

Nã!Q era ilusão, ,meUl pensaménto, Era parte daquilo Num ,determinado, ,dia, pr.ocuram og-filhos retribuir,
que eu �ira errf umâ semána de São Paulo;' onde a onda em ternura e atenções, as. atenções, desvelo e, sacrifícios
de mm-.alidade vem trazendo,seus benefícios, e vem con- de -que foram alvo ,durante os 365 dias e 365 noite.s do'
fIrmando cseu v�lo� com:Q criadora de um clima onde a ano.

�E'. um� 'retribuição rninimíssima. Contu,do, satisfa'z'I.Iordem e a disc1lpli,l'la, ajuntada ao trabalho,. fa2eni v, Satisfaz o coração ,de�guem tudo dá sem pensar ení com- Uma casa a rua J�é
pró'gresso e trazem a fartura nos laxes., " .' pen;:ações. .'

, .,' .".Boiteux; 34.· Tratar na
.

Não tenho receio em dizer que estamos caminhando -'. CoinCide esta 'data, ent,re. nós, j:!om .,6S festejos 'do I "mesma.

para o caminho .certo. Há muita .coisa que ;f���;r Irias o 34.0 aniversário, do princ,ipal pij;lgazin -da Cida;de. Feste� ,

próprio' desenvÜ'lvítnento .do progresso, que já <iomeçou, jos durante o.§ qúais são concedidos descontos especiai!'l
trará' soluções qu� virão por siprópl'Ías. Já não noS! po-

.

110S preços' das mêrcador-ias e cond,ições libera1íssima,s
demQ� Hudi mai,t co� �sse .pessimismo bôbo de que,so- flas vendas pe10 crediário.

'

. "

'

. M.A·DE:Ii�AS PARA
:rg_os q.m povo' inferior.. ' '.

. Assin;l, ao lado dos, magnificQs artigos que 'c'9wpõe CONSTRUCÃO .

',Acabou-se a londa. Chegou a nossa hora e todos va- . o estoque :dêsses estabeleoimentos modelár, é .quê ser- �. -�RM ÁOS BÜENCOU'RT
mos ter a noss� parte. E o Brasil; eomo São Paulo, não ';ern 'ac;miralVe,lmente para .presentes,.�á'"a-lnda ã.:'notá,-'I!! ,y.\'IS BAO,A,R6· •. 'ONf .190?
poderá parar e ninguém det�rá�a:tnarch��de nossq : vel 'umtagem de preÇos, gL'aÇras a eomémoràção do '34,,� I.

,ANTIGO OHÓSITO �"'MIAN!_
.,' .para se'!l lugar na história 'dos ]?QVOS.

-

\ r c,nivel'sário. , ,< • I

.

. . . ":" '.
.

,

'

'A
'.. ."

• 'as soluções' que se forjam ausen_

(CONTIN·UAÇÃO)

o E 'd '� d'
' ,

,

' . �

':�
/

,
".

-

� te o homem, -ou à sua custa, são

V :Icides� Abreu stci' O e (I'vr. :: �em' ·L.�CQD.Om��e�u.� �::çt<���a:�,não sustentam

8. - CONCLUSÃO \
.

h
"

Oonde a' . rl'queza se não' elevando a categorIas fundamen�
N.ào se po.de, a pretexto de

•. , .

1 E" pode constituir em obstáculo descobrir o direito, para apli-, ao homem que deles 'ê o agente omem,,..
. 1" 1 dO h mem e um ser SOCla .

I

1 '("
.

t' tal's e' um dever mdec mave o
1

.

d t' hn-o ,'! h' .'
f'
... A d' -"

repartl� co.m 'Justlça e ,Jus Iça

l'
" ,curar os ma es, es rUIr o �

, • .'

_ ...

A' I para que o omem se reahze na cá_lo aDS que o constituem. e q bene léla'l.'IO. pl'O' uçaq -en- .�
,

POhtIcO e tambem e econonuco, .. .

.
..

. ".. _
' '�, '. . .

, }' .' - ' . t' Estado ' mem:.···•. m'inimi'zá •.10, 'reduzi-Io a'

, • plellltude dos seus fms. O fIm E'· porisso que o, Estado nao vDlve o concurso de -fatores �" d�t!,lbutlva, ,�} seJa.'yr�sen e .0 '.,' _..
'

As etapas do seu progresso cons-

i dD EstadD é'servir de,' meio aD criai o direito mas, o identifica; 'destes um se dêstaca;:ô hmn'e;U: Estadl'l 'para f.n.lPÕ;,.1�.-:': ',:, Xi, .Não lhe cabe sér.,;ap�as, !lm. C'Q.jSá:'DU:�·� ,pqmero.· Acima dDS
truiu�as cqm esforçD e CDm can_ '

,

.

,..' • ,. ;, I
E" t t

. "" . funciDne- pela 'Plan�s,' acima dDS entreverDS e
. .' .

.lad -I' homem. o sanCIOna e que esta hmltado A produção das riquezas tem o , por an. 1'1" n,ec�ssarur" pre- .. 5l�gl\.ru�wo q_ue, '

seiras. VIV:_ em, socler- e e ten:. Cll'E t d t 'pDr êsse Direito. ..... 'homem comD centro, e é para o 'sença do:Estado p�q:â::\fstã�'Q.fiL!Íf ··.pÚlV:OCASiío; .. Iti:as, à. sua:presen- ·lutas, só, O· homem é presente,
,no Es.tado ,a maiS ampla delas. E I . � a � em um der qU,e

N- d tanto o
.

E.stado hqmem que as coisas são, existem prjlj-cípios:."segund'o- 'es c;Jquals; ,a ,ç�:' S'e •.�xi�e ,dinã'mica , noa 1imi� A ordem eç_onômiea instaurada
ordenado para o Estado, pela' lhe e mtrmseco e qd'é he per- aD pD e, pDr .' .

.
.

. .' ,

d 1 E t d h' e
, , ,...

I it d f'
,�..

A' t' d�sejar e impôr l)quiID gue CDn_ e se fazem. prDdQ,ção se fará e rep�rtirá en_ tes em' que a sua i.nte-rvenção ou de�'ej� a pe 1'1 s a o a qu
sua natureza. Mas nãq� o e mtel_ �enc por e_

l.n�çao� -

mves j� �'.

sUIH'e�as .dD 'Onde;' pDis esti'-'éll, a misériá e t,;:'e DS' :qlle n ':cJ.'ia1-9.m:/
.

.� 'j'íit(l_�-desn�tq.i!jfne.+ c�!l"prometa !!oEU:;�,<��iI. �ordem que ao hDmem
.ramente. l

ura e o 7XVCiClO os que go-,
a injustiça, Cóil1'pareç1l Ó Estado'! A,',puntção ,dos'lj.�"SOS e; mais �� 1ib�rda!les:"õ,ü á, só ,Hbe,j·dade. -co��el'h:�le, que lhe .reconheça aS'

O Estado. , porém, é inteiramen- v:e�'nam .!leve'f!\ ser referenQlldos' " ,
. ,

t' t' h se acalente eI .� para abDlí·_Ia. Onde o trl).balho ilo gue ti pU'llição,. a:garantia.do,s Tenha, o Estado pres\)n e ,e os p�errqg� lvas, qUe
.te ordenadó para e, i-ndivíduo,' 'péI""! �iduDS pelas . fDrmas' . ./. . , . ..

d elOS hl)I -'" fo� negado expoHado, desvaIDri_ direitos' in�ivídÍlais: de um lado, que pDr eles 'SãD resllonsavj!ls, ."'e msplre os seus ans _

Para o homem. Este tem um fim' apro.priadas da Il}anifestação li_ " .

d f' t s.

'I zadD, �ãO
..
é o trabalha. -,' fatDl' e de outro, dos' d,i'reites J!oj!.iais

l' fl\lIim. e di'spõem. que o homem é ,manos e os .seus ms e erno .

que transcende às coisas efême� v.re das vDntades.
.

d'""""w_c:,;;.";;",,,_.;_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��_,,,,,,,,,_,,,,d...a....p.:o_dúçãD �. está,' ê o .

q_ue .;;e ,.construiram e se e,stão o.",uaior Yalo�"do, mun 0., e qu""e""""....._""""'�-=.,,,,__�,��

-

SR. RENATO
-TEIVE

CABRAL g·�n,..itores as. nossas " ,'"
,NA -,SESSÃO DA' CAMARA

r.

�:GRIM:INAL, REALIZADA·NO

�,Transcol're hoje o aniver

sárío natalício do sr.. Rena
to Cabral "Teíve, laborioso
funcionário' da Farmácia
-Vitória.
- Cumprimentam-no, Dire-

Aniversaria-se hoje 'a me

nina ROSALIE KUPKA, fi-

F�ZEM -A�ÔS, HOJE
- menina Berenice, filha

do sr. José Medei:í:'os"
-Vieira

/
-

- dr. Norberto- Bachmann,
competente médico re-'
sidente ':�m_ Joínville,
:onde . � tambêm. presti
gioso prócer do Partido
Social: Democrátíco

1)
.

- Apelação criminal

- ., �._-'� :_- �.

() S�'�;�?L� D\ O 'M E L O

:iC 8:9,90, .da comarca de São
. UoaquÍm, em' que é apelãnte

.tores e funcionários.
ROSALIE KUPKA

.r-
lha do sr. Kurt Kupka, fun- srta.. 'EÍí Terezínha Vil-.
c lónário dos Correios e Te- 'lela,
legrafoj, e de S, E�ma. es:

- menina Márcia Franzoní
posa. D. Nilma de Oliveira __: sr. Capitão Flávio Trin-

dade
Kupka. � menino Mauro Luiz Vi-

REP. _A:;S�4L.XR:A;'
.

tU" S&WlOR DANT105 40· 5,0'NtO.

RIO UE JANEIRO" D, f, ' •.

.. -;-

C,LU 8 E -R E c-� E A J I VO .

. [jE
..

,�J,iÀ·. . E I R _O
E S,I R E I o

. -.--�<

- .�

"..-_' .

. J II .

-:::, DIA <8,- Btmllião Dançante 'I
I, I,!-·DIA'l'7 _.. l]UO::.SOIREÉ Abri- I

,
'

, I'
.

II
. ·�lharita4�L· ;]iQ;r Pago e li

,isua·�()riluéstra '

..óde III�D�l.lça�·
.

.

1,

DIA 22.�. Reunião Dançante. ',1..DIA - .. 31.-'. ,Encantadora 'Soireé
'o,

,ara eleger "MISS I
.,

'" . 'Brotinho do Clube6'"
:NOTA: -. É indispensável a 'a-

'"
.cj' present,a,ção "da ,,'�adem�hsocial

6u'talão' ,do 'ltiês 'Cotr..en'Íe.
. Rê$erva dé- rrtes���pata.as· Soirées

" '�a séde do,Olube.
.

. ,

. _.

�
4 -�

\
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"O ESTAD��"o mau a1l-tigo DittMo d�Sa.nta Catarina -
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�
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Florianópolis, Quarta Feira, 7 de-.Maio de 1958
�---------------'

. A Divisão Ozalíd da J}e
neral.. Aniline & FUm Cor-

gueses das Filipjnas e de

outros países do Extremo

pOl'ation inaugurou, recen- Oriente, assim como dos es-

temente" duas. novas fábri- '

tados situados na parte ocí-
--T

cas, a fim de satisfazer a dental dos Estados Unidos.

crescente procura de má- -
t Graças a êsse novo esta-

quinas' copiadoras e mate- quina de alto acabamento, belecímento _ explicou o

rial sensibilizado, e ampliar que copiará 100 folhas !l0r Sr. Nunes _ a fábrica- de

9, linha de produção da com- minuto. I
papel sensibilizado de John

paínha, segundo anunciou a A fábrica da Califórnia, son City pOderá trabalhar

Indústria Heliográfica LeQ- recentemente inaugurada em com mais presteza ainda,

poldo Machado S.A., distri- La Habra, está produzindo para satisfazer as necessida

buidora dos produtos da papel sensibilizado para sa- des de outras regiões do
.

.

Ozalíd no Brasíl. tístazer a procura dos fre- mundo.

Uma das fábricas, loealí-

Czada em Vestal, Estado de - L U B E 1 5 D E O U I U B R O
Nova York, perte da.seded�l (PyOGRAMA PARA0 M�S DE MAIO DE �958) ,

fi�mro" em Jonson City, esta DIA 10 -:- 22,00 horas - Soirée (Dedicada as Mães)
se dedicando a produzír a (Serão distribuidos vários prêmios)
li-nha:completa de-máquinas DIA 18 - 20,00 horas - Domingueira

-

' - DIA 31 - 22,00 horas - Soirée

coPiadora�" que �o vendidas./ =Para os dias 10 � 31 - Mesas a Cr$ 60,00, _
'

np""extenor' "com a marca
I' Reserva GRAFICA 43

comercial Antara, segu�do I' NOTA: - É INDISPENSÁVEL A APRESENTA9ÃO I
declarou. o sr. Sylvio Pinto DA CARTEIRA SOCIAL

Nunes. diretor da represén-! _

A D/RETOR/A
,

tante da Ozalid no" Rio. A BOM BALCONIS,TA, Moro,c.utna f.apric�, - fica em La ' \t
Com prática de vendas,Habra, na CaJUÓ,rnia, e se_

dedica inteimmente à pro- '

, n

necessita
A MODELARd;uqão, de papel usado qas'

má-quinas. copiadoras.
c Em. ,futuro. próximo - sa- Uniã,o Calarine.nse de Estudanles ..

lientou Q, Sr. -Nunes"- a fá,..

C O M U· N.I C -A r A- . Obríea de V-estal estará, pro�: . \t, '

duzindo·.a nova 'linha da o Presidente em exercício, comunica aos estudantes e ao povo

com.panhia de, equipamento
I
em geral que

_

esta entidade não assumiu qualquer compromisso

'1 .

I com o Lions Clube de Florianópolis, para patrocinar a apresenta ,

d,e .míerofã me, assnn como o
_ . .. _'

_

.
' I çao nesta Capital da aplaudida poetísa e declamadora MARITA

Prmtmaster 1060, uma ma- PINHEIRO �CHADO.-
-- - - -.-------

I ,Lamenta que êste incidente tenha ocorrido com esta intér-

prete da ârte da qual a classe universitária de Santa Catarina- já
teve tantas provas de simpatia e:estímulo.

Florianópolis, 2 de Maio je 1958.
JOSÉ LUIZ SOBlERAJSKI

-

Presidente em Exercício

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE-.;PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

Dumont N; 12 . com qua:p:o
quartos sala e demais de

pendên�ias.�Tratal' no local
ou pelo Tel. 3447.

Dia 10/5/58 � sábado ,- às 16 horas-no Clube
DOZE DE AGÔSTO - Cartão Ingresso: _: Cr$ 50,00

Postos de venda: Modas Jane Gráfica 43 -

•

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

- cura "certa
para as

mastit•• 1

I
'/

... _.' ,,,,�._,, I ....o._ "' ..� ... __

,Squibb-Malhieson ,

, .

c'

não há I'casos 'diftceis "I

PENDISTRIN (moderna associação de penicilina e diidro-.:
-estreptomicina) :

é eficiente contra as" mastites causadas
'Por bacilos coliformes e por estreptococos. Sua fórmula
especial'permite que o produto se espalhe por todo o

úbere doente, agindo com rapidez e segurança. Fácil apli
cação, graças ao bico alongado da bisnaga, que se intro
duz nas mamilas infectadas.

,

Peça folhetó e informações ao agr&nomo ou veterinário regional, ou diretamente ê!i Squibt;,.
,�: - �'';.....

.,..

.� ,Prolhilo da
r., , ' *Wi"��rci�l'ié:u.r'Íi

, ...

"�� '"

.'

,��',
/

R� (ons�iheirct Mafra, 60,

.. CENTRO·

Rua' 24 de Maio, 1211

-. ESTREITO •

<���'S(lUl�:B-�_SONS,S·A-�� .:�

P/odulos Ou/micos. Farrnacéutioos e BiológicOS'
Av. Joã,o Dias, 2758 . Santo Amaro • São Pauio

--�----------------- ---------------------------------�------�---�--------'--------

••

•

- Elvira, para quem é

esse quadro ?

- Encomenda do Gover-

no de Santa Catarina ! Du-

zentos mil cruzeiros ! ! !

.. -
\

,,,
•••

; ,j;�";.tjj;.
'. ,_ "',,;��é,�*'\\."'�>{��rt����í� l"

MAGAZINE, Das Lojas �'ELET�O -lÉ(N�A
, ��,i1'�.�''''' . .-;

l ; ti l,;
,.

,

ludo em suaves prestações mensais
fi' ]o ,::

'" .{ •• :, ••• _ , " ,

.Ó:

�. "i \� ••
'

. . '

.

18JAS "ELETRO-TeCNKA", em Florianópolis'

. tUMA ORGANIZAÇÃO-Ai sUAS ORDEN�
, i

15"· '- -
, ',', .: ; ,I

..................................................................
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Fb:)l'lanópoiis� -QUqrta Feira, 7 de Malo de"(958
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"a ESTADO" o mail 'anti,go Didrlo ii. Sa1tta Catarina4

� ".

·

i"""" � :--::--�
..

�-��"� �

I XI Jogos UnlverSltarlOS ·(ata·,r.lnen�es·· I

IEm prosseguimenlo aos XI Jogo� UniversHários Calarinenses, boje, leremos .0 segulnle programa: Xadrez, enlre as qualro faculdades I
i filiadas. Local: Clube Doze �e Ag65to' e com início às 19.30 horas. Futebol: às 19 •.30 horas - Filo sofia x Ciências Econômicas e' às 21 i
!. ,.. horas - Direito x Farmácia e Odontologia. � Local: Campo da rua BQcaiuva•. com entrada franca.

.

i
1 i)•••••8�!�_!��.eo.o&�•••��e••••••••••••••) �••o••••••••••••••••••�.��•••••••••� ) ,

IJ -=-' -= .�.I_�',..1 �-_ IlHATA'AD_-'-TU.RfE :;=.:...
OSCAR ASSINOU COM.O' AVAl I

a- �.�
.

• � �ef!»,ça o clube campeão �ô Torneio i
__.;......:-.--'-:':::::',_'-���::::-�..:..:= � "Mlranda Ram6s" seu co.nlDnto para

�

.! as luta's do Campeonato ., LibQrio Silva
__,-:;.. �._...:-. no preparo físico dos jogadores'

o Avaí qUe tão bem c��· Bráulio. Oscar, não há ne-
I

.neçou asdisputas regionais I�ar, é um jogad'ôr d� vírtu-

,- de 58 sagrarido-sa campeão. des técnicas admiráveis,
invicto do Torneio "Miranda muito - lutador e excelente:�
Ramos", sob a presídencia arrematador, Está, pois, de

elo dr. Loureiro da Luz está parabens a família avaiana

cuidando ;.de obter reforços com a conquista de um dos

FU'TE 10 L·TEtUS

"r
-

CI .

e...
c·

.

•

-

"

.

"

"O· ESTADO" E "A 6AZETA" E o JO:60 DA PRÓXIMÀ 'l.a FEIRA.QUANDO O" "MAIS ÁNTI60" ESTA. �:::á�l:qe��e��s:��oc:�'��� �a::odesft:tCe���s eva�::�sz
'RÁ'FESTEJANDO O::rRASCURSO DE ·MAIS UM'iNO DE lUTAS -- DUAS TACAS EM DISPUTA - O QUE :'��I�O !::��: �:nqu:;!:b:l� �::to�o��r��!:::s e;: :�:��
DIZ A TUR,MA DE)AIRO CALLADÔ� O "COACH" 'OLEGÁRIO CERTO DE, du� . I pa�sa �ll_asvez�s aque- c;tadi�:�inou Oscar Ctl;!:p:�a,::� Físico"

/

. DEIRROTARÁ OS "MAIORES DO MUNDO". !:lni:��::�� tit�:::: e�.� :::��:�:za:a�!: r�:� ad::�:dOu�O:r:�::,:� fíS�:�
"A GAZETA" ��r-' equipe de futebol, com-

•

trarão em campo de ta-
.

costume e o Romeu volucionária dos "que cindiu seu contrato com o
. formam 'o plantel "azzurra"

sus "O ESTADO" é .0 ! posta únicamente PQr . manco. Ó Lourival, que será o técnico, diz já estão der.rotados"

li-lI Bocaiuva,
acaba de assinar <ú Avaí acaba de conseguir

assu�to predominante e1e�e?tos ligados' ao
I
nosso paginador diz que levará várias gar- qui�ará �� maiores do com o clube m�is glortoso (JS sucessos- d'O competente

nos círculos do futebol tradicional diário da
.

ue o ar ueiro à ui de rafas com' água que Universo ,
. .' I

de Santa Catarina por uma, professor de educação físi-

d C
•

I O
"

',. I
q q

"
q

•
'

. temporada devendo, desta ca, sr, Llbórto Silva, nome

.lll�nor.·�, apita :.-:-' .. � .�etr�pole catarinense, ,casa defenderá.� me.�a í?��sarl�po� não .b,�be �
-Comoyveem, leitO-I forma .res�lver o problema por demais eonhec ído vnas

��� �u.adros, co�o Ja D.�pOlS de 1�ma. re�- I c�-:n os. ,b�a.ço� _n�7�}-' para"que: seus pupilos res, a cOl�a e pra valer
I
do' ataque: enfraquecido l'odas .désporbivas da cida-

nO�ICIa�OS, . estarão se mao, resolyeram ,
seus poia, O ,:Mlgu�I:rQ CHI- se fortaleçam antes e mesmo ... '

,
com a salda;do veterano �. -'-..

. mtde!:r:n�f�d:a��l�·�aI=::�:i�i�:��!r;::;::�,,:�::. not:::� �o::0
.

-�-'·-.-·.-�--a--,m�eo',O.·alo, ·jma-·�-:-o�-·-r·-t·3-.·t-:a'-,... ,-�-
-,

erça . eira, possrve - igu categoria do [or- blado de jogo de Dama tá r
.

-d .

t t d 1'-' aI "O E Y'" "
es ança o; e espera-

men e en ,o por ..:pa Co n ' stado". O ,Fla- e convidará o � Man...v. ie d 4-.... I d'
H di ,.., d R B

" •.."j . -,..�O] mos que o OUuQ a o,

.'
o'. sta mm a " 0- VIO aqui de _AGaze�a'; ; ,�a ,�a. partida; O o nosso mui o Pedro

- caiuva. Com tal Jogo, ·um,�e,s�\,s �����s_m�"tr�Q��Íl�i: �1f.._:,�Ue;,i�, �8tui�. ve,h� '.� acei- VitoriQU�1,e O Unidos n. sua·. estréia. confirmando. suas.
querem os rapazes de centivadores, � �and.a" «..ar aIguma�)_soneca� -t ;»'} r deverá

.; ",;" -. .

Jairo Callado hom.e,.. dize.'ndo quea equipe' ��a Yrêde qui: esténdêrã'
.ar °f"!tue dO que L.:vera boas atutçõe,� do "�nitiumn - Reagiu o'. Vendàvaf na

.

t
.

,

d d "O "E .

d' ,,'
, ...;'\ . ·1 ' ser e e ua o em lWme- .

nagear a urma ca e e sta o fia0 vai entre os paus da trave·
'

1 ..
'

d segunda e'tapa
'

O Ipl·ranga J·ogo apen s
.• •.

casa pelo transcurso de dá prá saida,' 'O popu-: O Mario LUia- -diz qu;
- na�eIJl a �ass�em,.,e . -:-... U a: O primeiro

mais u� ano de-lutas lar Mia diz' que os de- dará algumas' '-bicicle�' dm���OuEmt dan:;ersarlO tempo� Co.m dez homens 'o Á.usl.rià fez o ·I·m·POs'$'lvel
d ." •

f d'" f I ,7 e s 8 o que se
�

do SmaItSCant Ig�) ,�arlO /.
ensores da G�zeta, en-. ta� -para ··nfuL_p_erder o datá dentro. de �lguns contra um. Unl·d·os aVI·ssalad . or -·2 x 1". o e,'#.o"re· fl·nal.

EeM· aDnISapUaTarA,I?8, FILIArA-O' DA' ··'ACE·SC· �'A'O' D·Ep··ARTA·. dias:-. ' . �\;.

'" _

•

J Tev.e início, sábado, às Vendaval se eJicontreu em área e atirou baixo, forte,

DUAS TÁ.�AS MENTO DE I·MPRI:N'SA. ESPO·RTI.y'·A .DA ' p.rôs�daorSdemq·u.ge·SJ·a'aesrtea!o- 13,30 hs.� _o Campeonato de campo. Seu "timoneiro", ,o nn canto direito da meta de

C I b d " .., u:t Futebol da Divisão Amado- l;livot Alcides, comandou me- Branco. No segundo perío-
'-: O a oran o para o '. .

d
",'
t d "

êx.ito do choque <la ASSOCIA'A-O' BRA.S'ILEIRA' J)'·E
erl'O a os. . .

rista. Unidos_ e A'ustria dis- ;:"01' seu barco. Este, me- do, Sapinho elp.patou da se-

,.

t f
• " OLEGÁRIO COM putaram ó primeiro prélio. lh o r p'Ostado, c.o'nse�uiu q·uint.e manétra: Alci.des

prmama erça eira, o .

,,�..
.

IMPR·E·NSA.
".

Venceu o Unidos, pelo aper- lí.archar incólur.�e para o avan.çou, até o limite da

dr. Gastão Assis, nome .

• TÁTICA REVO- taLlo "score" de 2 x 1. O olacard final de 1 x 1. Po- f.{J:ande área e fez um passe

P9r demais" benquisto A Associação' dos Cronis- reunir os �cronistas especia-
. LUCIONARIA A'ustria atuou com 10 ele- deria ter vencido, se tivesse na direita para Car1inho

"JDOS 'cÍrculos políticos e-tas Esportivos ,de Santa lÍzadQ", defen.der-1hes os mentos, mas fez o impossi- um centro-avante mais ,lé- que g_irou paira den,iro do
= ,Ao tomar conheci-'l d d 'd"

'

so�iais da ilha, decidiu Catarina enviou, hoje, ao sr; direitos mostrar-�·he..s os de- ve, , per en o por .apena·s pIO, maIs leve, pOIS Erna- ,H.rco. Ca-r.Jos saiu para a

.' oferecer bela taça para, Canor Simões, diretOl: do. veTes, siti.Iando':os, por con- mento da nota acima, um geaI. Pelo futebol apre- roi, pesadão, duro para cor- defesa, porém ..choc·ou-se

1'\ , t d-
�

In' t· 1 t 'O Amilton, pagl'na'dor, scntado pelo Unidos,: espe- rer, não saia do solo para violéntamente com Epnani.
Ser. disputada na bata- .0epar,amen o

.
e mpre" sa Begutn e, na. u a a, que se .

Esporti\1ã' da ABI o s'e�uin.- ciedicam. todo branco como se I'áva,mos um ,resultado maior cabecear e, quando o fazia, A bola sobrou para! a esquer
lha em r e f e r ê n ci�. '/

E f d·'
, te ofícío: Muilo nO'$ honraria inte- tivesse visto um tan- .' o que aconteceu a inal e Pra de modo espalhafatoso. da, Sapinho num voleio sen-

Também a Agência de ·,.Senhór Diret�r
.

"·rar. o. Departamento de d
. I:ontas, nos surpreendeu, de 5[icion'll empatou a partida.

•
'"

. tasma, irigiu-se paraPublicidade Walter LI- Somos uma entidade re-'. imprensa Esportiva da ABI, maneira tal que não temos Carlinho, prendendo a bola .,Arbitragem catastrófica, dó

h f,
" O técnico �legário, so- I

.,. . Ad' p. , .

'"

n ares o �recera um conhecida de utilidade pú-! ('t:e V, &. orienta corri' a pa avras, pal"à exprImIr. (�m erp.asla. a:recla, que- sr. Wagner Gonçalves. S. ".

tr f' d E d
'..

f' I
.. ..

. ,licifando o cancela- disciplina est-eve muito bôã. ter jogar sozi�ho. Ora, is'_ ando.'ll com.endo môcas, pois
O eu ao vence or, s- b.licla,. COngire�an o prr �s- dal"lVll:ên�í� que não no� e

pera-se que destacado alUnaIS ou nao da crOnIca desconhec'lda. Êste o.: motIVO mento da luta, uma Mas o sr. Cbeçolate, andou -ll) tudo amontoado, foi a' inverteu faltas. Deixóu de·

h f esporUvn, ,de Santa' Oatari- por<i�e nos' dirigimo_s a V.. vez qqê ele, na q�ali- vendo môscas ou navios à ducha que liquidou 'com o marcar um penaty claro, vi-
esportista ven a a a-· -

� lt 'd
.

'

'"\.. e' dade de. golel'ro, . n'a"'o' .lua frente. I,fi.verteu fa.Jtas. Vendaval.' Mas n� segundo; sivel, contra o Ipiranga.
zer ofer··-ta de 11 meda- na. ,'j., consu. "an o-o sour as .

Existimos de fato e de possibilidades da ACESC queria nÇlda com os
Marcou 'coisas inexistentes p'�ríodo; as cois�s mudaram 'Portanto, como vêem, .Wag-

lhas ,ao vencedpr. riireito, conforme atestam a (Associação dos .- Cronistas " ,/ e não marcou as existentes. c: então, foi qUe o Venda- ner Gonçalves 'influiu no

"A GAZETA"
. e.'X-.p�..•..nt""'s ma'xI'mos

.'
,.. l,)er�onalid�de jurídica que Esportivos de Santa Cata-:- � '..... Num ,tesumo; péssima arbi- vaI conseguiu um empate resu.Jtado da partida. (

�

do futebol � do mundoDESAFIA: �,dquirimos e o funciona- l'ina) . filiar-Se ao DIE da tragem de Chocolate. Na com· sabor de vitória. Os Assim, num elima disci-

"A Gazeta" acaba mento normal, de llossas l\ssociação B:rasileira de inteiro". O,Olegário, próxima eJ:lição de'ste matu- quadros; formaram com aplinar excelénte, iniciou o

f d·
-

d como bom coach sosse- tino, daremos �aiores de- seguinte constituicão: IPI- Campeonato A ma d or·I·sta.
de voltar a ormar sua ativida, es, na. mlssao e irnprensa,

- ..

..__

Bastante nós sensibiliza:- gou-o: "Estive investi- talhes desta partida. RAN_GA __:_ Carl�s; Tatá e No próxill)o_sáb�do teremos

INICIADO O CAMPEONATO D.OS riam, também, as .prdvidên- gando todos 9S passos
,.
Jpiranga 1 x' Vendaval l' Nozinho; Zezinho, Nelsón e a 2.0 rodada, qLJe consta

rias de V. S" para que. os dos nossos" adversários. Ha outra partida, empa-
Silvino; Wilson, .Ivan pjz- dos seguin�es jogos: Ta-

COMERCIÁRIOS nossos assoçiados, median-
. •

'

taram Vendaval x Ipiranga.
zolati Pedro e Ejson. VÉ�- !11andaré x Postal; São Pau-

Começou, domingo úiti- Os quadros formaram as- lf' a apresentação da .cartei-' Consiste o trelnamen- No primeiro período se hou- DAV.AL:L Branco ; Jurici lo x Teze de Maio. Na pro-

";:' da entidade, tivessem as-I, to deles em corridas a ve melhor o Ipiranga. Jl'UU\u
e Gerson; PitocOj Alcides" xima semanã, isto é, após a

m'o, no Campo do Ipiranga, .sim: < _ .
VbV . ,

em Saco dos Limões, adis,;, REMINGTON ,- Carlos; �egurado lugar na cabine
I pé oitenta vezes por o fino do fut�b()L Aprovei- e Dé; MaUlrití,

.

Cadinho, 2.0 rodada, daremos, os ni.o- .

'puta odo Campeõn�to de Fu- Edú e Raul Leite, Eugênio, E!propriada do estádio. do
I
dià do, prédio 'de "A lou o "boqúei:rão", existente Ernani, .. Enio e Sap'inho.

I
yimentos técnicos do Cam-

d t
.

d'" d V d Abriu a conta�m 'Pizzo.}a- peonato.
tebol Comerciário de 1958, Ll"odoJino e Avelino; Luiz <\lal'acanã, quan o es

lVeS-!.Gazeta" ao "Bar Tou- na mterme Iar,Ia o en a- . I

I 'R' 1 1 d ti, numa jogada totalmente Escreveu: Marco Auré-
l"l'omovido pelo Departa- Carlos, Maur.Y Borges, Or- bem de passagem pe o 10. reiro" Tem dia em 'va, pe o avanço provoca o I

F • D' t
'. .

d' 'd t
' individual. Penet r ou n. a, tio do Valle P�reira

-

mento Esportivo. do SESC. lando, Lucemar e Zé Gale- S.em maIs, SI:.. Ire 01',
que o AdeMIÁ uItra- em emaSIa, o cen ro-me-

Jogaram na partida de a- go. .

crela-nos agradecIdos e co- dio Alcides. Ja para o se-

COM A SELECA-O B'R'A··SILEIRA
bertura as equipes .do Re- A':rLAS - Otávio; lter.- movidos' com as atenções gundo tempo, o Venditval.

-

, ,

\�ington RunQ e do Atlas, r.ani e Adelso; Luiz G(!)]1za- (lUe a êste ofício ·dispensar rêagiu.· Alcides passou a ARTILHEIROS:- zaga-I
do Brasil n� peleja susten-

� encendo o primeiro. PO'l' 2 ga e Alípio; Seára, Cláudio, ? com as providências que,
.,

atuar dentro: da meia can- lo: aos 1�; Vavá, ,aQs .12,�0; tada '�ominto contra o .Pa-

x 1, gols de Zé Galego (pe-I Pedro. Geraldo, Walter e por certo, adotará. FORRe .'ha sem aquelas deslocações Dlda, aos 33 do prImeirO raguaI, no Maracanã. O

1"811) e Lucema para o vence InareJ.· Saudações esportivas I R M AO S BITENCOURT pm demasia,' que só preju- iempo; Pelé, aos 35,30 e I qnico tento dos visitantes

,dor e Cláudio para o ven- Juiz: Newton Mongo- (as.) Jorge Cherem 'ICAIS BAI)AaO . ,ONE lSQ? izo causavam ao Vendaval. ,Zagalo,

\a.os
37 do segundo

I
foi assinalado por Arreval-

_ANTiGO DEPÓSITO OAMiANI

7t:-7'����rr�����"""",�""""""",:",�"'::...!:'=::;::::;;:=;::c===::::::t.i=.�J<'oi neste período que o tem_po: f�ram Os artilheiros_ Conto na 7.� pág.)
_ .
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"O ESTADO" o mail antigo Didrio éIe Santa Catarina 5.... ",,""--

Floriaatópolis, Quarta -Feira� 7 de Maio' de .1958'
---------- - �---_.�-----------._---_.-

I h .�_<"1"�� . .;;....,.. _.-.ii/iIJI iJli..�_
,... ," .

..... -�� r- �_

Pequenas Notas
RIO, 5 (U. P.) - As auto- SãO PAULO, 5 (U. P. - o A atleta brasileira derrot�u.._

rídades encarregadas
.

da comando da Força Pública, em primeira rodàda, a íta

âjuda aos flagelados do nor- em seu Ultimo boletim, de- liana Llelipor seis a zero e

deste se reuniram novamen- terminou a prisão do coro- seis a um.
te no Minis'terio âa Aviação. nel da reserva João Oanave -----------
A reunião foi' convocada em Filho por trínta ãias. O mi
face das informações sobre li tar foi acusado de conee

a dramatíca situação de va- I' dor entrevista à imprensa,
rias zonas daquela região, I criticando os dirigentes da
principalmente no Rio Gran-I Milicia e o governador Janio
de do Norte. Quadros.

,TUBARãO Civil, por upanimidade de . cardíacas e o trabalho de que a aludida presunção. I ROMA, 5 (U. P.) _ a bra-
Relator: Des. OSMUNDO votos, negar provimento ao mineiro. Mas, fá-lo tendo em O agravo, destarte, não (' . I· sileira Maria Ester Bueno

MI!OEIRDS PIRIS MDRClMUROS 1 ganhou' o chilene PatricioNóBREGA. agravo' e confirmar a sen- v;sta a grande incidência de merece ser provido. [ CIIRPINIlIROS '

Rodrigues qual. foi, elimina-
Acidente do trabalho; Car- tença agravada. 'Sem cus- tais afecções entre os mi- Florianópolis, 12 de setem- I RMÃO S BIT ENCOU IH do nas respectivas series de

t· N-' '1' t (AIS IIAOA.O, • rON! '180? individuais do torneio inter-diopa la. ao e possrve re-:-, as. neiros, círcunstâncía que uro de 1957. .

1 d t
.

d It lí"
A·NTlGO OiPÓ�ITO OAMIANI nacionai e erns, a, a la,Iacíoná-Io com o trabalho, Assim decidem porque não faz presumir resultarem as Osmundo Nóbrega, Presí- iniciado hoje nesta- capital.

realízado em condições nor- o'" pode relacionar a cardío- mesmas ,das penosas condi- tl�nte -e relator.
mais e sem, que se verifique patia de que ,sofrê-o agra- ções do trabalho realizado' -

Alves Pedrosa
qualquer circunstância que vante com 0, seu trabalho, durante longos anos no sub- Ivo Guilhon
faça. presumir a- relação de como operário. da Compa- solo. �o caso, porém, não se E s t e v e presente, Han�
causa e efeito entre o tra- nhia F.l'igorífico de Tubarão. verífíca essas condições anor; Buendgens.
halho e a moléstia. Assim demonstrou o dr. Juiz

. --- --�- ----.,-----

RUBENS COSTA'

Urna casa a rua José
Boíteux, 34. Tratar na

mesma.

AGRAVO- DE PETIÇÃO
Direção de:'MILTON LEITE DA COSTA e

JURISP'RUQÊN(IA mais de trabalho, nem qual
quer outro fato que justifi-

- Vende-se um

terreno �N° 39, DA COMARCA· DE

Vistos, relatac;los e dís- a. quo, na sentença agrava-

.L

cutidos êstes autos «te
agra_vo de petãção ..

, ,

nO 39, da comarcã de

Tubarão, em que é

da, cujas conclusões não

foram invalidadas pela" pro
va produzida posteriormen
te, em virtude da diligência

agravante o operárío determinada no acórdão, de

José Francisco Pereira' 118:, que em nada alterou a

e agravada "Protetora, feição do caso sub-judice.
Companhia dê Segu- t certo que esta Câmara,
ros Gerais e 'Acidentes reiteradas vêzes, tem admí

do Trabalho":

I
tido a relação decausa e

ACORDAM, em 1.� Câmara eJeito entre certas ,afe.cçoes

Na 'Irmandade' do Senhor dQs Passos
,

e Hospital de.Caridade
.

ELEIÇAO DA� DIGNIDADES ·DA
. MÊ:SA ADMI"ISTRATIVA ,

Conforme preceituam os õis)lositivos do GempromissQ .da tr

mandade Nosso Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade

de nossa �idade, eomo., fo_k previamente.' anunciado pela imprensa,
reallzoucse no di� 2 do corrente, a, eleição dos membros dignatâ.,
rios da referida Irmandade, tendo sido "êÍeitos: Provedor - des.

João da Si.lva Medeiros' Filhó, reelei!o; Vieec.Provendor �es., José
Rocha ,Fel'r,eir'a Bastos, reeleito; Secretário; - .José �oléntino de'

Souza, reeleito:; Adjun,tó do Secretário- - ,Américo.,Yespucio
_

Pra ,

tes reeleito' TesoUreiro - Al'i Nícomedes Lenta, reeléito; Pro.,

cu:ador Ge��l - Carlos Schmidt, 'reeleito; Mordomo dos Órfãos'
I . �-

_ Alvaro Soares de Oliveira rereito; Mordomo dos. Expqstos -

. Manfredo SÍlveir� L�i�e, ree;e.ito, M})rdômo. do., CUlti, Divjfi�
.

.-::
CeI. Orion A. Platt.

.

.

.
, - -' - '

� ... Aos me�bros das dignidades da: nova Mêsa A.'d�í�l�ttatiYà;
endereçamos na pessoa do seu Ilusbre Provedor, des. João.d;,á Silva

Medeiros' Filho, congratu·laç�es.
. _

PARTICIPAÇÃO DE�NAS(IMENTO� �
JOSÉ LUPÉRCIO LOPESMAFRA e ANGELA PIZANI MAFRA

Têm o prazer de participar aos parentes e pessôas dê;:suas, re-.::
Iações o nascimento de seu primogênito, ocorrido no dia 30 do 'mês

findo que na pía batismal recebera o nome de

PAULO ROBERTO

P A R , I -( I P A ç A O
Eugênio Alfredo Muller e Natércia Lemos, tem o prazer de

participar aos seus parentes e pessoas de suas relações, o nascí ;

mento de seu filho EUGÊlNIO ALFREDO MULLER FILHO, ocor

rido dia 28 do mês transato na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

J

instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes e

(argas
DELEGACIA DE SÁNTA CATARINA

Df! ordem do sr, Delegado RAegional, comunico _a
quem interessar possa que, .de acordo co� a Resoluç��
N 90 de 29-4-58, o sr. Presld�mte do Instituto, determí

n�u fosse prorrogado, atê o dia 3� de :m�io '-do corrente
. o prazo de encerramento das mscrrçoes aos concur

:no, . a as carreiras de Contador, Assistente Social,
.,os oar" . . . .

1 Ad
. .

t
Es-ta�.ítico, Estatístico - AUXIlIar, Oficia mrms ra-

tivo e Escriturário.
Florianópolis, 30 de abril de 1958.

Adil Rebelo - M. 296

Chefe Divisão Administração
--------

E-D· I T A L
Taxas de'Viação·e de Melhoramentos

1�o'Semesl,e de 1958
o, D'retor do DepartamentO' da Fazenda, torno

De ordem <\0 • �'" I
.

>

, •

. ,t- corrente mês, se procedera neste Depar ta ,

público que durau e o
. _'

d'

t acima mencionadas. correspon ente!'
mento a cobrança das axas '

.

ao 1.0 se>mestre do c6rrente ano.

d taxas serão cobradas acres_

Findo � prazo acima, as 'aludi as

cidas da multa de 20%.
d

. de 1958.
d F da em 2 e maio

Departamento a azen ,

M. C. DE FREITAS

Encarregada do Contrôle.

( -O . H V I T E
Cultural do Centro Acadêmico XI de

Q Departamento
ferência que o Professor Cus_

,

Fevereiro, convida para a Con
t fe'l'a às' 20 horas no

. ., dia 7 qual' a- I ,

tódio Campos pronunciara ;'. sôbre as observações' por
Salão nobre da Faculdade_ de Dll'eltQ"d t 1 e Orient�l sôbre
&le realizadas nas Alemanhas OCI ena, ,

Economia, Política etc.

Um lote, com 255,50 metros

quadrados localizado na

Agronômica pelo preço de
Cr$ 110.000,00. 'Tratar à
rua Deodoro, 11.

,� .

L I S B O A: faleceu o General Coulo Jr- V'E N D E -,S E
LISBOA, 5 (UP)' -' Morreu

I
Si!va Couto Júnior, que exerceu

ontem, nesta capital, aos 70,anos nporatntes cargos, entre os

o general Manuel Ferreí ra da quais, recentemente, o de coman

dante da Primeira Região Militar.

�._.......-...._

Aql\..Íi \ '.

"

C>
, .

na.rlo
l'.v:.,.;,.: .:'.11:.··· _J-�

'--
.,�

�,:J. 'ç;-,-
l

-.'Veia que perfeição!o beleza
0- técnica

seu lar ...
suas

-

-r-mãos!
no

em
Quantos recursos novos I
Quanta beleza I

. f.4.{!iJ!:t
� �"''''''''''''''

•

": 'I.
. '--e�·�.�·� C: e

':_':�:;-;.

Oueimadores reguláveis "Economic"
De alto rendimento e econômicos -'duas groduaçc.es.

. Em fogo brando, consome 4 vêzes menos $14$.,
Botões e puxadores dourados "Golden Look"
Próticos e seguros (os crianças "naa conseguem movê-íes),
Com aplicações de alumínio anodizodo dourado, os
botões e puxadores "Golden Look" são um detalhe de
beleza do $e�' Visoramic !

,1Vis'or Panorâmico no .fornó com luz 'int�rno
Basta pressionar o botão ..• e V. acompanhqró ofrc
vés do Visor Panorâmico - sem abrir a porta da
'orno iluminado - lôdos as. etqpas do cozimento.
Economia de gás.
Forno super.dimensional

. Maior que qualquer outro - permite assar dois ou
mais bolos de uma só vez. Tem ainda duas prateleiras
com _ólias graduações e luz interna. Assadeira
Conjugada com um só queimador, poro V. assar e

coz:r no fôrno 00 mesmo tempo.

o
Visaramic é em côres
Cada fogão Visorcmic apresento uma côr distinlo,
moderno e agradável, poro dor Q_ sua cozinho um
realce novo e mais atroenle I

Pingadeira unitária
. j:ada pingadeira recolhe a' gordura, simplificando. ao máximo o Ira bolhade limpeza,

Visaramic é um praquta do Metalúrgico Wollig S. A. de Pôrto Alegre
- uma tradição de 54 anos no fabrico de fogões.o

, I

(Mostre ao seu marido êste resumo das extraordinÓrias qualidados do
I�áo Visoramic ..• e êl. concordará com o seu entusiasmo I) �

Base de proteção
Poro proleger ° fogão das batidas de pés. CONHEÇA VISORAMIC NO MAGAZINE HOEPCKE '--

E mais aindà:
Isolado totolmenfe com lã de vidro
Paro evitar o desperdício d.e colar e. assegurar, com
O' móximo de e�or.omio de gós, um cozímenlo mais
rápido.

CARLOS HOEPCHE S.• II., Com� e Ind.
Motl iI em Florian·':'poliS·

Blumenau, Joinvile, S. Frencisco,
Lajes, Jaaçoba o ruborão.

.

Filiais: fimTotalmente esmaltatlo
Interno e exler,lomenle revestido de esmalte de
porcelana.

Laguna,

Nelson Luiz Teixeira Nunes
...........- ......- .....""':- Di·retor cultU-1'IIl-'::�7-7Z"?�I'..,..""''";:'''''--���;;ooo-.....-�''''.....:",,_'o'''''_�'''''�_�_:''''''':''"'''!'''''''�����d''''�����""'''''''''IIi!''''��"",!!""

'"�c
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INDICADOR
.

PROFISSIONAl
'NARIZ E G4RGANTA'·

(UNICA 'DE, 'OLHOS .: OUVIDOS
do

Dr. G U E R R E I R O DA F O N S E C A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americanapara Exa
me dos O'lhos. Receita de Oculos por
Refrator Bausch Lomb. Operação de

.

Amígdalas por processomoderno ,

, CONSULTORIO RESrDENCIA
Rua dos Ilheus Lu casa 'Felipe Schmídt 99

FONE 2366
.

FONE 3560

DR, WALMOR ZOMElL

GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na�
cíonal de Medicina da Univer-

sidade do Brasil
.

I!:x-Interno por concurso da

Maternidade • Escola

(Serviço do Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-Interno do Serviço de Urur,

aia do Hospital 1.A),'.E.l',C.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Caridade
e da l'I.aternidade Dr. Carlos

Corrêa

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇõES
PARTO SE:M DOR pelo método

psicQ-profilático.
Cons.: Rua João Pinto D. 10,

das 16,00. às 18,00 horas

.Atende com' horas marcadas
Telefone 3035 -. Residência:

Rua General Bittencourt D. 101.

DR. JULIO DOLIN VIElltA

M�DICO
.

Especialista em Olhos, Ouvld-O.,
Nariz e- Garganta - Tratamento

.

e Operaçges
lnfra-.Vermelho _ Nebullaacão

_ Ultra-Som -:

(Tra:t�ento de sinusite!!'t!m

"peração) o

Anglo-retinoscopia. - Receita d�
Óculos _ Moderno equipamento

de .Oto-Rínolartngelcg ia
(único no Estado)

Horário das 9 às 12 horas

das 16 'às 18 horas.,

Cenaultõríu: - ·"Rua Victor

Meirelles 22· -r-' Fone 2675
Residêhc\a _ Rua São Jorge,

D. 20 _ Fone 24 21

DR LAURO DAURA
C'LlNICA GERAL

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO _

Rua Vitor M!lireJelL. �O.
FONE: 2.468'

.

Florianópolis

)I'ilIal "A Soberana" Dtstrnt.l do Estreito -- r.Dl.
t'A Soberana" Praça 15 de novembro - esquina

.

rua Felipe Chmidt

EDITORA �'O ESTADO" 4�DA.

() ..S,tftIuúJ_
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] Motor· Marítimo< «PE ITA»m . ,

Rua Conselheiro Mafra 160

Telefone 3022 _' Cu. Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo _ Flavio Amorim - Braz SUva -

André Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha�o - ZurJ

Machado - Correspondente no Rio: Pompflío Santos

--C O L A B O R A, D O R E S
'

Prof. Barreiros Filho - Dr. -Oswaldo Redrígues Cab�al
-'Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira
_ Prof. Othon d'Eça - Major ·ldefonso Juvenal
Prof. Mano.elito de Ornelas - Dr. Milton Leite da COlo ,

DR. NE-W,TON - Jj'A.VrILA
. ....: Dr. Ruben Costa _ Prof. A. Sei�ss Neto - W.altc;

�
CIRURGIA

-'

GERAL
C bIT �.Uoenças de Senhoras ..,.. Pl'odo- Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci . a ra elve -

,logla - Eletricidade M&lit"a NaJdy Silveira - .Deralécíe Soares - DI'. F�ntourlt
Consultôríc r Rua Victor Mei- Re.y _ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - limar

relles n, 28 :_ Telefone 8307.. Carvalho

�
Consultas: Das 15 horas em �

Edi�::idência: Fone, 8.422 'Maria celi=�US�V� _�C ll�oAF!nande8 VirgUio .

•

Rua: Blumenau" a. tr. Dias _ Wplter Linhnres
DR. AYRTON DE OLIVEIRA .

P A G I N A ç A O
DOENÇAS DO PULMÃO - Olegario Ortiga, Amilton Schmidt e Argemiro Sílveira

TUBERCULOSE IMPRENSORES
Consultório .� Rua FelipE>

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOSSchmidt, 38 _ Te1. 3801.
Horário das 14 às 16 horas. R E P R E S E N T A N T E
Residência :_ Felipe Schmidt, Itepresentaç!ies A. S. Lara Ltda.

n, 127.
RIO:- Rúa Senador Dantas 40 � 5 o Andar

Te). 225924 o"

_

S. Paulo Rua Vitória 657 -' con]. 32 -

.

Tel. ,34-8949

Serviço Telegráfico da UNITED �RESS (U-P� .

Hístoríetas e Curiosidades da AGENCIA PERIO
DISTICA LATINO AMERICANA (APLA)
AGENTES E CORRESPOJ.lDENTEe

Em Todos 'OE! mUnicipios de SAl'IiTA CATARINA
AS S IN A T U R A

.ANUAL .,.................. Cr$ 400,00
N.o avulso ,.: , .....•• 2,00

A N U N C lOS,
:\t('diant.. contrato, de acordo com.' p, tabela em vigor '

A direção não se responsabiliza pelos
couceítos emitidos nos artigos assinados.

, Especialista em moléstias de Se

nhoras e-, vias urinárias. .

Cura radical das infecções agu

dali e cronicas, do. aparelho ge

níto-urínârío em ambos os sexos

Ji)oenças do aparelho Digestivo
e-do sistema nervoso.

.

Ho�ário: 107'.1 'às 12 e 272 às 6

horas _ Cansultório: Rua 'I'ira-

dentes, 12 - 1.0 Andar _ Fone: DR HENRIQUE PKISCO
8246.

•

PARAISO
.

.

_ Residência: Rua Lacerda M Ji: D I C O
Cõutinho, 13 (Chácara' d o Espa· Operações _ Doenças de 8el'ho·

nha ...:.. Fone: 3248. ras - CUnica de Adult?lI
DR. EWALDO 8CHAEFF;R Curso de Especialização no

Clinica Médica de Adulto" Hospital dos ,Servidores dr. Es-
e Crianças tado.

Consultório _ Rua, Victor•. o (Serviço do Prof.• Mar�Ano de
,

'

�::!���\ �a:6C�nsult� - -das' An;::��iias _ Pela manhã no

IR ·"0 s-" o -8- -m'._," ,-,' 3',,[';: " Ik"15 às 18 hs. (exceto aos sáb.arl?s) Hospital de' Caridade."..
.Residência: Rna Meno e AlVIm, A tarde das 15,30 horaa em

n, 20 - Telefone 8865. '

diante no consultório à Rua Nu-
,

,nes :Machado 17 Esquina de 1"ra,

I
dentes - Telef. 27116.

Residência - Rua Presídeate
DR. l,. LOBATO Coutinho 44 _ TeI.: 8120.

• FILHO .

Doenças do aparelho resplratórht

L O J ATUBERCULOSE DIl. ANTONIO MU�IZ
.

K V I S ·1 T E 'A ,/ N"·O·,'("5 A _"
"

�',RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA ARAGÃO
- ,.. .. ti

.

DOS PUlíMõES crauacu TREUMATOLOGIA
-, Cirurlia do ToraI Ortopedia··

Form'ado pela J.<'aculdade Na���al I Consultório' João Pinto iS _

de Medich1.a, Tisiolo�ista e

�!��o·1 Consulta:
.

das 15, às 17, �ora8
cirurllio do BOS�I_tal �.,

y diãrtamente. Menos aos ·s'ba.l�s.
. ,Ram�s '; ,.A"

__ '", �. ','o Residência, Bocaiuva, 135.
Curso ,de �speclahza;çag;:'r;.ll�\a F

'

2 "14
S. N. T'. Ex-intern.o.: e-)�:� ,

one: -
.• .

tente de Cirurgia do Prof. Ü-g-o I
,

Guimarães (R�o). 1
COl\.s.: Felipe Schmldt, 88 -

I·
Fote 3801 IAtende em hora marcada

Res.: - Rua Esteves Junior, 80

_.;.. Fone: 22g4 I

__,_._,�,�.,."._ , ,�,�__� o�, :-- _

f'�, .

tOJ...,s, -�
." 0UIIAIfTE Tf!DD lU

_.�" .iJ'OS �Af)�JOS f,

�"t� A' V I-S, O�
-

� ;�liJiil!w1;Ci.�l

.----�-.....'"'-�-.:. ",. • �j '·:';'U�I".�!: "��I!!�� ..�.�!�nd�d..m ,.U 'A!�!�;�A
g'abinete dentário, a Avenida Hercilio L�z N. 69 esquina Fernando

EMBALAGEM A
A •

Machado," antigo gabinete Dl'. Orlando Filomeno. -", 1""".'.r_----------- - gençla:Diáriamente das 8 às 12 hol'8s com exceção dos sabados.
_

--�----------------__----------

L A Y A N D O C O· Mi S A 8 Ã O
. .

Virgem' Especi'alidad·e
: da (ia. WETZEL

J

INDUSTRIAL Joioville (Marca, Registrada)
,

,

economiza-se lempo' e dinheiro

M O' V E' SEM 6 E R'A L

"

, '

Moto-re�
DIÊSE'í��

Marcas "JENBACH" e "GANZ"

8 HP _ 15 HP - 20 HP ,._ 26 HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA "GANZ"

l\IIonofasicos para 120' ou 220 volts. Amperagens à opção _

4000/0 de carga -. Trifásicos, c,?,l;tI ou sem neutro _ Volta_
-

gens e amperagens à opção _

'

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇ.J.O
Amperímetros':'::' Voltímetros - Alicates para baterias

Esto�ues permllnentes � Vendas' diretas - Pro,nta entrega
Pódemos estudar propostas de firmas espec,ia!i-z�das no !:a�o, .
que pretendam a representação, desde �ue ·lDdlque� fontes

de referências comerciais e bancarias na praça de Sao Paulo.

C�nsultas pedidos e propostas para:
lNTERSTATE S/A. - IMPOR�AÇÃO, EXP�RTAÇÃO

E REPRESENTAÇÃO
Caixa Postal 6673 -, São Paulo .. ,

'

f
---I

I
I

Motor ideal para barcos de' recreio e para outros barcos simila
res, além -de esplêndido para motor,auxiliar de barcos á vela,

Completamente equipado, inclusive painel ,de instrumentos.
Dispômos para entregaímedíata, nas seguintes capacidades: .

. 5,5 ,HP -, gasolina. 80 HP Diesel .

11 HP " 80. HP
35 HP " 103 HP
50 HP " 132 BP
,84 HP _

f "

_ ,

. GRU,t>OS,GERADQRES � "P E N TA"
Quaisquer tipos para entrega imedíata - Csmpletos - Com
motores DIESEL '·PENTA", partida elétrica __

.

radiador _
filtros - tanque de óleo e, demais pertences; acoplados dire
tamente com flange elastica a Alternador de voltagem _

trifásicos 220 Volts - com excitador -. 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse longarinas.prontos para entrar em funciona-

mento.
REVENDEDORES A'UTORr�ADOS PARA O ESTADO DEr

SANTA CATARINA
"MACHADO & Cia S/A_éomércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 - Endereço teleg: "P R I M U S"
;
ex. Postal, 37, - Fone 33"62. - FLORIANOPOLIS

ê@.E.l.i§Ier#lr#lF-lr#lr§lÊlr#dê#@JEli?�:;)F-Ja@ªs
'_EJS_ &JÜ·f!PARTÁMIDdBI"SAUDii;;EICA _I fll1_

,
.

Planlões; ele Farmácias
Mês�,de Maio
iarrliâ'cia 'Catarinense

I
�

<1 e 18- doniingos Farmácia IND.IkNA Rua 24 de Maio, 895 I11 e .25 - domingos Farmácia- DO CANTO RuI' Pedro Demoro, 1627
l> ser:viço noturnà será efetuado pelas .l<"aFmácias no CANTO e -lN- fr,íIDIANA.

.

iJ'. pr"'sente tabela não poderá' ser alterada seno prévia a_utorização dê"te iDepart'1Il1e o.', ,i
�

D. "J. P., Ja' �
.I 'Luiz, OBvaldo d'Acampora. I�. Inspetor de Farmácia. .

... �a�'�'''��!§§!llS7i11.111 r_r 1!N:I!.IIIII!.����'\�����������';
-

,VIAGEM� . CõM�6URANÇA�
E RAPIDEZ

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
DO •

'

R Á_PJ O O n S u r -·8 R AS 11 E' I R o rr

, ,
(dilf�ita e esquerda)

"

" "

1 - õ.afelra (feriado) Rua Trajano
3 f, Sábado (tarde) Fl:I.r�á:c*'·Not'ú�na i

. 4 � d�mingo Farmáeíã, Noturna ,

Rua' 'Tr�j�ho :
Rua Trájano

10 - Sábado (tarde)
11 - domingo

FarmácIa Vitó�a
Farmácia Vitória

pn{ça 15 de Novem_.bro, 27

Praça 15. de Novembro, 27

• 17 - Sábado (tarde) ,Farmácia Esperanga Rua Conselheiro Mafra
Rua Conselheiro Mafra_

J f! - domingo Farmácia Esperança,

,

24 - Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Finto
Rua João Pinto2{í - domingo , Farmácia Moderna

31 - Sábado (tarde) Farmácia S. Antônio R_ Felipe Schmidt, 43

o serviço noturno se,rá efetuado pelas ,farmácias �anto Antônio, Notur�
, na e Vitória. situadas às ruas Felipe Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de
Novemb!,o, 27.

O plantão diurno l�ompreeJl.did,o entre 12. e 13.30 horas será efetuadopela farmácin Vitória

ESTREITO,

.B R, I T ,O
'

Florianópolis. - ltajaí -- Joinville - ctiritib4

-,:0: -
ALFAIATE' do S1l:CULU
-:0:-

Rua Tiradentes, I 9
--------

"

Rua Déodoro esquiDã" r:'l
.

.Rua Tene:p.te ,Silv!,!ira

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



""

"O ESTADO" o mais antigo Diário de SandCatarina
� --- -

----- ---_...:..._--.:_-�------�------ 7

.. (Ó@tpanhia Siderúrgica lacional SItfDJUIO DOS ESTIVADORES OE; ".

...

PAGAMB.flOS DE DlVIDmNDOS ..... �F1ORJIlfÓPOLlS-lédeR.:hdreRoma; ····0·,I,; _ �·#B·"· :! .e" �I',"O
,'.

f'BJ:·'·· ··'!'I·,�r-BI .� ,A C.�.N. co�unica -aos Srs. Acionistas que'
.

-r
,

• J ." ,
.

. a partir �o dia '12 �e mai,o p/vindouro ,pa- :1'
.

f:ra n:�sua,:;dfi S���ldà_·Ad.v·,lS;,de,M�(o, n.·. E D '1 ,T tA 9_L I�.--Ó �2'· '. ....
"

2
-

. an ,o .r
: evi endó, .rtlativó. ao n, (Conte.da 4.a pâg.) 1:J:l;ngp com os "guaranis"- Iro'entre a seleção brasíleí-

.0 semestre de 1957 eOl'l'espondente' 10m I
. .' -

ao ano.
,.

.

_"

,a
- /0 .do,·..cobrando ,um -peaal, .

aos
I
efetuou a dispensa da sele- ra e o Flamengo, no Mara-

II - o. pag�ento a que se ;êf.e];e·� We�ente'�EJdi..; E� cumprimentá ao dj<sp�sto no art. 5.0. das I�gku- !'33 minutos da etapa,pual ,'ÇãO braaileira dos jogadores canã. Dia 18 os brasileiros
'. tal, sera efetuado dentro. do pe1!'oÍodb' com- ?Õ?� baixadas pela Portanía Ministerial 'N., 146, 'de 18-: .

,

x x X : Ca r los Alberto,' Cacá, Pam- enfrentarão 'os búlgaros,
.

preendido entre. 12 de -rriaío e 3l.!le ejuJh<Y'd6 .L0-5,-�' faç.o -do' conhecimento dos interessados � telaç�o I
A RENDA - ,Foi de Cr$ - polini, Formiga e Almir.

.

x x x
, corrente ano. \ '

.

dos ��ndIdat.os constantes das chapas N.o 1 respeetí- ,.4,,3D6.{)30,oo, a renda do I 'l:odos' os cinco receberam _,.-- "BICHO" _ Cada joga-III - P�ta êsse .fi� Os aciohistas'd�verão eompa- .vamorrts., registradas no prazo legal para concorrer as . '. -" I' �

. ,'. ,

.

�ece:r. :qlun�dos da indirpensável mrova de ELEIÇÕES. que serão realizada neste Sindicato' no dia' choque "de domingo entre o a· '-G'ecIsao do coach com ,�Ol' ,ln-asileiro, pelo tr-iunfo

·

. Identldad� e �e sêlos �e. recibo às salas 7Ú.- � 10 d:_ Maio' de. 1958, já anuncia�o em Edi�al anterior, IE,
1'�sil, e .pa.�guai, -vencído I

41'anq-uilidade, n�o dei�and9' sôbre �s 'paraguaios, rece-

717, dentro do horário de 13,30 às 16,30 horas. vHAPA N.o 1 -

, relo. prrmeiro por 5' x 1. perceber -ressentimentos, I' beu 'de gratificação a quan-IV - Para atender- entretanto, ao maior número PARA DIRETORIA:
_

Sem dúvíde-uma soma ap're-. ·X x X'
.

d . tia de. cinco mil cruzeiros.
, e. ac�onist� que g�raJ�e�te comparece nos

\y . T�ribio. �ustodio de Farias. Carteira Profissional ;Í-iável. 'FLAMENGO x SCRÃ'rCH
_prImeIro:;;; dIas, .O'S ,pagaIl1:.e1!ltos' entre os dias _". 3��77, 8'en_e 4. .'

"�
.' I .

.

12 e 21.de maio serão feitos aos àc1onis{a� 'Sebastião 'Francisco da, Rasá. Carteira
-

:profissional'
x x x - Noticiam os jornais que

cujo primeiro nome eorresponda às ii.iciai-s' 'N. 32492,-S'erie 4
,

.

- i CORTES - ü técnico em princípio está assentado OS BRASILEIROS - O úl-
da escala abaixo:..

"

. Jordino Ven tura. Carteh'ã-'_PxQfissi0illaI N. "2,,493, Feola, ap·.ÓS o· 'J'og'o -de do-I. :'im "iogo no prôxímo domíIn-..,. J limo domingo foi cheio pa-
A- ....... " .• " .. """. dia 12 de maio Serie 4

. '

·

BF, CG' D.H, elE •.......... " dia 13 de maio : PJA�AEJSl!Pb'LENTES DA- 'DIRETORIA:
.

'.

�"ÀA"·:''''e· ;4:_1'8.....d.·I.eS_:IU,...I..J-.,·,
..

OS, , e
, dia U de maio ose '. uze io -de Paula. elu·teira<�P:l'ofissional N. ;1w..... �I<VI. 1'HI""nn:;

,J e K ... "" ",",." ., .. <;dia 11; de maio 232%, Serie '4 ().I-..- r n't '''at · '

· L, M e N �l•••••.,. dia f9 ide maio 'Mario Antonio João de: S0'U.za. 'ca.'l·teirarpmfissl"ónal ...JI"',�a· a \t
. afina

,,0, Pi' Q e R .. : día 20 de maio ·N.o 24540, Serie 58/

:E �-'D I' , -'I 1- S a Z· dia 21 de maio Silverio' Francisco Alves.. Cadeira! Profissional -N,»
_ A

,Estabelecimentos B à n c á� 28527, Serie4' r

. .
'

'p -De: ordem. do' sr. Comandante, faço saber aos ínte-. I ia) 'E) '1 63 P-raos ;. dias 22, 23 e 26 de maio L ARA O CONSELHO li'ISCAL:- d t E I
__ rBu gana; uraSI x a-

're8'S""( os ,ql1e es a . sco a 'aceitará, até o dia 28,de maio-ser processado. o pamento). Antenor Pomplona; Cat'j;eirà:�Pr..of:i.ssional N.o 583, .:i raguai ,43 (basquete femi-
,

( Ser ie 5·8 I . "�lO "orrente..ano, pr,opostas para calç·amento em, parale-'. � para .apresentaçã!o de documentos a fiin de -

1 r-;
.

d d
.

t
.

"

:-dno)" em Lima; Vasco 1 x
V O

..

t"d .. Antonio Saturnino de O.li�eira.".cal,tah--a Ff'{)fi&sin.nal �e.plpe os, - e:""l'uas III e·raas, -deven(lo' serem 'especifica-- s aCI·on1-s as reEn entes no Ult�rIor q.ue nã/o' ...los.'.os:- p-reços, ,eumo -abaixo:
. .

:leleção Mexicana 1,...no Mé-
Possam <!omparecer pe'ssoalmen'te ou por' m'

• N.o i4181, Serie 5_S' " "', l_. .\1';'. �,''. '1 ..

'. .' .

,

.

-'
- , .", fil?�n'alelenipedo colocado, IJr""ço por m2

.' '

·kttermédio de pro,"'u"'adores para o recebI' e - Luiz .Martinho dos Santos. Carteira Profis-"I'onal N.o- P v -Kico; Bangú 2 x Bezr as, O,
.

.
, '- .• , ,".

'.

. _'m n- '"

o_' 'Meio"'fio colocado, preço por metro.
'

I

to de dividendos,' sqlicitarã!o: o. pp.-gamento 13309, Sel?ie 4
� Escola' de Ápr-enàizes Marinheiros de Santa' Cata-

,�m. lilta�bul.
"por c,arta ou telegrama correndo as despesas PARA SUPLENTES ,DO· 'CONSELHO FISCAL: ,J.j,iii:a,�em 28<'t'de'abril de 1958"'de t.efl}essa por sua conta .. Outrossim,' deve:- ·Alvaro D'Avila. Cartúra' Pl:'OÍ'issional N.o 31905,
<rão indicar 'o' enderêço atual, '. númerps. das Sede 4 ,.

'Á) Ha-roldó -Castello Bran�o, de Oliveira

·respectivas càu�las ou' títulos e o meio dese-' Manoel Francísco Teixeira. Ga'rueira Pr�fi.ssional 'Capitão de Corveta (lM) Chefe' do Dep. de ln-
'._..:1

-
.

N ""7213 S
.

68 tren;dt,ncia.
.

; 'J'cwo''Pat'a a"remessa. 'e _

' .0 I .

,
. ene

.

'" f;VI .._,_· Pag.ar-se-á, tambéin .nos 'dias corresponden' ., J;:acarias Izidoro. Adão. ;O-acl�t:eira' Hroíissi,<m'af' N:o .,,'

,. , ·tes a ordem-do it�rn IV,;a todos os acionistas -12'882, Sede 58 '. .

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

';,qúe ainda/não re'céberam!Q� dividendos dos -' l'ARA REPRESENTA:NTES NO' C(jNSELH6-� DA
·exercícios anteriores, FICANDO ENTEN- FEDERAÇÃO:' . ,',
"DIDO,_PORE'M, Q'UE A PAR'rlR DO DIA �" .João Batista Costa. Cart'eira'"Profl:tfSional N.o ....

.' l:ó DE"'RG65TO' DF; 1958 Onclusive),. Ó ':63'97; Seri� 4
.'

SEGUNDO SEMES!l'ij,E. DE, 1952 PRES- Rauf Francisco da Silva. Carteha P,rofissional-N.o
e�EVERA" 'ElVI .,FAVOR DA. COMPANHIA 1738,' Sede �58

.
J

C na forma �dos seus estl!l,tutqs �,da legislação'
','

�-';ieolau Lopes. C�rteiral P.r,ofissional N.o 21868 Se-
.,.... ," .

rie 5& '.
.

'. - ,
.

,
...:'. em VI15Qr: ,f.' , I

' ,

":,"WJI - Em. ·\t-h<tuge,do' pagàmento de ,dividendos as

.

.

PARA SUPLENTES ·))E"!R':ERRÉ8ENTAN'l'.ES NO Ave.,- JerseY City, N. J., oU. S. A.'
�.' �'l>:

. trãnsf:e��ncias de., açõçs� pas.� a: s�� re!'tlizar ÇONSELHO :PA� l!:.E.l)ERAÇÃO: ,

.

'. -:..
-

" Queiram' enviar-me grátis, um exempla'l' do livrinho' fone
" - """''-�o'�xpediente de 9 às ·11 horas, ,exceto aos'

.

OrI.andô Ribei-ro,da ·Si'lva. ',Carteira'-'-:PrôfissJbnàl N.o � indicado

'sâba�o�;. �n;quápto, :du.rflr 'ô '-rettti4():c:'�"1@.gã� 4799� S.�i;je�, "

--:::;_ "

. i-Hv-ME ."" .. " .. """"""" .. """."" ...

,

'. � , :r;nento.· '. ". ",.;- ,
-�"-',"

"
-:>-

.

'-: �[,Uribi�' épi;ltod(o� de FaTias. Carteira ProfIssional (.favor escrever e�n �etrà 'de fôrma)
. '''VIII - 'Ficam sus];>ensás as ir�f,er�nci,as �,e, �Ç9és . N.-à

-

38977, Sede 4' .

,:,

,
,

no dia 2 (dois) de maio .,p/vi:i1dbúro.. ":'
.

-,
-

Mario Antonio João de -Souza. Carteira Profif!:sionãl "

.
Rio de Janéiro, 25 de abritd:e �958." ,,>' N.o 24540, S,erie 58

<. ._·P�ULQj1W.S)�:�rtFJI��Q��NDES � �_1�!(�!l�»olis, 6 de"Ma-�o de 1958' CIDADE � ...• PAIS >\0 � .. �.

,
.

'(F>ii'etõt'Secreiáribr ,.. �,,:_;. Tudhlo' Custodio "di' R-8lc'!�',P.:r-e�é*.':''''f ,_::"-, .,' -, '-:--':';::,,," "
.. '.

o

•
." ••",,� .•. _.

_ .•_._�, • '._" r �__ � ,•..••�:•• '---.-

i �e eeeeeG �.· , , .,� � .

: ·-�A ';R'ARtIR 'DE ·11 �DE�,-:MA'IO - �fM HOMENAGEM·;;1U· ·'.il1A �1)A�*IISf� . ,. � '.�< '
..

,

_?

'_Ê·I- �. L"O ".Dl É
- .- �v'�b� [""lfA '! '�.�;-. �

": ',�� ����;M,

DOMINGO CHEIO PARA

ra as equipes brasileiras

,<]ue assinalaram vitórias e

empates e nenhuma dérro

ta: Brasil 5 x Paraguai 1,
no-Maraeanã ; Canto-de Rio

O x 'z. D. N.. A; O, em Sofia

�lJIIotURA:SE
--lmVI�O

Jorgino Justino da Silva,
. I

trabalhando no período da

rkêrc�:da: epilepsia, Tlie ,Educational Divjsion; Dep.
dnvih gratuiiamente um intel'essairt� livrinho. Nenhum
el�fêrmb de e-pilepsia deve demorar' 'em -solicita'r' . um

,�(\{emi'!ar. _

.
.

The Educati-on Division, Dep. 654-E 880 Bergen

m:anhã, tendo a tarde livre,
oferece- seus�erviços. no.s

ramos industrial e comer'�
cial, a que� in'teressar.

0utr-os -esdarecimentos
serão prestados perul tele-

2332.
n.O 23

A "s- E G U' I R: Das célebres págiBasrde,ERNEST HEjMINGWAY, 'o/,S\1,J:ge um dos JÍtais,1!ómentad{)s esp'ãácnlos"'dos

:1-1-.' IB III ,I "

!_��
....

ii

'ENDE:R:mÇÕ' '

.. .-. ',' , .- -; , '-" .-.
I casas· DE Mt10EIAft '

t. ,,�/'"

I:',RMÃOS SHENCOURf
I c AIS 8 A'O A R O • r o N f . J 8 o 2
, J..NflGO D.fPÓSITO O"''''''A'''

PAsr;ÍTO'CALVO, O famoso intéfpret� de '''MARCELINO PÃO �E 'VINHO", agora .na "deliciosa ,.coftlédia italo,�esPánhola .

.4

:- Cens.: até__,18 anos -

..

9. ... _

'"g(SURPERV.ISION),��oJado,de WALTER CffiAIÜ e PAOLO 'ST()I�PA!
. ",

�
...

'

Sensacional Estré�ar DIA 11,' Domingo, no CINE. SÃO JOSÉ ! ,

:
--:

'

. ," �. ,""
�.� ,- .

.

-",�
. �.

'-
'

I s· • � .., .
, ,

. .

- Cens.: até 5 anos -

j

estrelando: ,TYRONEPOWER-,. AVAGARDNER:-ERROL-FEYNN -.�JULIETTEGRECCO - MEL_FERRER
�

EDDIE ALBERT e -apresentando o sensacional -J�Oa-ERT EVAN$ -um:-- trhinfo � da FOX,
.

em
, ,I às 8 horas

_GI N.E�M A S C O P E e T E C H N I C o.L O,R! ,

. , .."_ '. Antonio Vilar o grande
.......................�e4!.�•••••••� �.:••�•••� �..,••�� -o�••� �•••••••

,

••••••••••••••••,1 ator português

.=�:;=s 'l'::��=�át Que 111 �gr'�c:m./a:�4:R:S_
rr'F�O,l"ll A-r i'M:,�_RTA'� r"I·�6,���l.H�ES :.0'0 ·�P,11��.:lBaby Doll?1 _

..�
'

.•..
.em .Sqpea_. 135. I Um 1It'!mIa de fer:fes emoçees4ôllo,.

3
. . .-1' a�8_ _hor_!is .

_

�

um;grande.dranlaJle.amor Yilido I·
..
filmado.natgmd,,,eapllais. 1itifsio JOi. _. S)i FEiRÀ-t *'t����:;op;;p:;

"f,or,tI� putlh.adO'd.eJamo��ores .1; _ _ :.,.Olll!_._ _:___
._

.

n�1imotJIo;... �1�e�'ItoUywood�ap,rel�llça��do _I ;"'rES -

G,lll!" '. ��aíJ J�. M
· �

L

�yão

.

:
.,

,

'

M''Iland' Claud >

íta· "1 ',com
I �1i, -, _:_ Se�sã.1() Popular -

_flV'aureen O ,Hara, Ray 1, ,-.. e· �� , y ,

'
'

•

_, • .. t.."Rory C'alh.aun _ Piper
I ",' ".'

' ," 1'1 qS.� O ,A rr: "
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petróleo

D

monopólio: derivados ·do

RIO, 6 (v. A.) - Além do
monopólio da lavra. do pe-
't:t:óleo, atl1avés da Petrobrás,
a União passaria a exereer,
igualmente, o monopólio na

venda e distribuição, por
atacado, da produção-de hi-

drocarburetos derivados de
petróleo e xisto betuminoso,
nos têrmos de projeto de lei
encaminhado, 'ontem, à Me-
sa da Câmara, pelo deputa
do Lutero Vargas.
O monopólio seria exerci-

Florianópolis, Quarta Feira, 7 de Maio de 1958

MULHERES: Certificado de reservista
'por Serviço Social, "todo aquele
de que necessita a coletividade

nacional e seu bom e regular
funcionamento e que possã ser

executado pela mulhe� dentro. de

suas naturais possibilidades".

RIO, 6 (VA) - O sr, Paulo

Bentes, deputado pelo Pará, é

dêsses que acham que, se a mu

lher não é obrigada a prestar. ser.,

viço militar, devecse impor-lhe
uma obrigá'ção semelhante. Daí

o projeto que ontem apresentou
á Câmara, instituindo Q Serviço
Social obrigatorio, para. o qual
deverão ser convocadas tôdas as

Esse 'serviço, de acõrdõ com o

pro]éto, será "feito de uma só
vêz e pelo período de seis me-

mulheres nascidas no país e' as ses", findo o qual as que o pres.,

naturalizadas, sem distinção de taram receberão do órgão com

classe, profissão ou condição eco I petente Q seu "certificado de Re_

nêmicocfinaceíra, a partir dos 21 servista Social", que, para elas,
anos. de idade I terá o mesmo valor do da pres-

la!:�:::op::::::!�ua:ã:t::d:::: ; ::ç�oo�:ns�erviço militar, para

..

ra, Mas, como a "Introdu
cão à História da Literatura
éatarinense" veio à baila,

Trechos da carta- encima- cumpre-me acrescentar que,
da por "Coincidência 1nfe-

-

de fato, por iniciativa do
11z�', publicada nêsse conceí- citado, Professor, os orígí
tuado jornal, nesta data, nais foram trazidos do 1ns

obrigam-me a pedir a V. Sa. títuto N�cional. do Livro,
por mais uma vez, espaço onde se alistara numa longa
para algumas observações. fila" após ter sido aprovada
Num momento da -co-nver- a sua inclusão na série Do

sação telefônica a que alu- cume'iltos.Brasileiros - pa
-diu o Prof. Agostinho da ra serem lmpressos em San
Silva - a qual, aliás, foi ta Catarina, sem mais os.
estabelecida por motivos E.borrec.imentos de uma es

muito alheios aos debates pera que poderia prolongar
em questão - tive oportuni;' se, e onde éontaria com o

dade de frl�ar que nossa patrocínio do Centro de Es

participação nessa troca de tudos Filológicos, ao qual
esclarecimentos não impli- honra-me pertencer. Os a

C'lva em aceitar qualquer gradecimentos que, por -de
interpretação política que ver de justiça e gr.atidão, d�
fosse emprestada ao caso, vo ao Prof. George -Agostl
visto que minha intenção - nho da Silva, pelas ativida
e a do Prof. Nunes Pires - des no sentido de que a obra
era a de trazer considera- tôsse publicada sem demo

ções que julgávamos neces": ra, e com tão a�to patrocínio,
sárias e urgentes. eu pensava faze-los, na oca-

Quanto às referências do eião oportuna. Apenas ne

item 4, penso que até então nhum, em caráter especial,
não se discutia valor pessoal ao suposto reparo "a um

de ninguém. Tratava-se do ,êrro técnico", por não estar.
mérito daquele longo traba- eu sabendo do que se trata.
lho de dez anos que fôra rea- Sei apenas que a comissão
lizado pelo Grupo Sul; e que devidamente cre<;lenciada pe
me parecera substimado pe- lo Centro, após leitura do
lo ilustre Diretor de Cultu"" trabalho em, tela, concluiu

Fpolis, 4-5"'58
Sr. Diretor:

do através da "Distribuidora

IBrasileira de Derivados de
Petróleo - Dispetrol", proi
bindo-se a autorização pára
funcionamento de qualquer
nova emprêsa distribuidora
de petróleo, bem como a am

pliação das existentes, au
torizada à União a impedir
o funcionamento de qual
quer uma, "segundo os in
terêsses nacionais o exigi
rem".

UNIAO, ESTADOS E
MUNICíPIOS

A Dispetrol seria constí-
tuida na forma de sociedade
por ações, com O capital ini
cial de 1 bilhão de cruzei
ros a ser levado �a o dô
bro até 1961, cabendo à Pe- Brilhante discurso' proferiu o

trobrás adquirir 51% das Deputado Lenoir Vargas Ferreira
ações, e o restante à Uíltão, na sessão de ontem da Assem.,
Estados � �unicípios. A no- ! bléia Legisl tív do Estado co
va empresa estatal poderia ',. ,a I .a.. :

m

emítír, até o limite do dô- referenCIa a vísíta que fez o

bro do 'capital integralizado, Governador do Estado à cidade

Obrigações ao, portador, com de Joinville, quando, naquela
ou sem garantia do Tesou
ro, sofrendo os acionistas,
diretoria e demais órgãos da
�ispetrol as mesmas limita
ções estatuidas na Petrobrás. ferentes à criação do Ginásio -
Poderá a Dispetrol as- velha aspiração' do estudante do

nais contituidas para operar, próspero município -do norte ca
socíar-se a emprêsas nacío-

tarinense.
no ramo, retalhista, na re-
venda, distribuição e trans- ':MQmentos antes deixara a tri_

porte de produtos petrolife- .buna o Deputado Sebastião Ne
ros, desde que se assegure a ves, que fôra rebater 'as consi.,
posse de 51% das ações de derações expendidas pelo parlatais emprêsas, que teriam
príorídade em todo o terrító- mentar pessedista Gomes de Al_

rio nacional para a insta- meida, e como _o líder governis
!ação de postos' de serviço, ta - Laert Ramos Vieira - ha.,
depósitos, garages e bombas
de gasolina, podendo operar
através de vendedores exclu
sívos ou emprêsas nacionais.
Estariam, também, entre bastião Neves, recuara do ter

as atribuições da Dispetrol,
importar diretamente das,
fontes de produção no ex

.

tcríor produtos refinados de
petróleo, cabendo-lhe a fi-'
xação da percentagem de

por recomendá-lo, sem res

trições, à publicação. E essa

douta Comissão era integra
da pelos Professores Oswal-
.río R. Cabral, Aníbal Nunes
Pires e George Agostinho da
Silva.

.

Pretendo, com esta carta,
Sr. Diretor, fazer, ponto fi
nal nessa série de esclareci
mentos. O que eu tinha a di
zer, a bem da verdade, sem

;nsinuações dúbias, já o dis
se, Pouca coisa do que se

vem discutindo, neste final
de polêmica, é passível de
r:!omprovação, por se atar ã
&firmações pessoais. Além
disso, estar repetindo coisas
que já foram ditas é cansa
tivo e a ninguém aproveita.
1.amento apenas ',que ruguns
de meus depOimentos tives
&em que se esbarrar contra
os de uma das 'figuras de
nossa vida intelectual a quem
mais admito. Mas penso ter,
com minhas palavras, aju
dado a esclarecer alguma
coisa..
Assim, agradecendo a

atenção que a esta for dis
pensada, prometo não mais
voltar ao assunto.

Cordialmente, , ,

Osvaldo F. p,e Melo (filho)
_ - - -.-.---.- - -

-�.-.-
..--.- -.-•....- -� ;.-- -
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lucro do revendedor e, em

caso de necessidade pública,
poderia requisitar, parcial
ou totalmente, para venda e
_ . .___.

"

,/

distribuição, os estoques de nando-sé distribuidora ex�

refínados existentes no país 1 clusiva da União, dos Esta
e em poder de organizações dos, do Distrito Feder.al, dos
particulares, bem. como tor- Territórios e Municípios, au-

A VISITA DO GOVERNADOR A

JOINVILLE FALA A OPO

SIÇÃO

assentada, promoveu unia reunião
com a classe estudantil jôinvil..,
lense para tratar de assuntos re.,

vi!11risado, em aparte, que a'opo
síçãq, diante da exposição dos
fatos apresentada pelo Sr. Se_

Busca-pés,
A imprensa e a rádio

governistas estão fazendo
alarde de mais uma vitória
(síc) do' -governadôr, nu
ma reunião com os estu
dantes de Joinville. A ra
zão da presença do sr,

Jorge Lacerda nessa reu
nião já é supinamente hu
milhante e vexatória: ex

plicar porque .0- governo
não cumpre uma lei esta
dual, criadora' do ginásio '

naquela' cidade!!!
,

p�ra despis.l;ar os pos
tulantes, já cansados da
palavra oficial, o gover
nador levou para lhes dar
conhecimento. uma porta
ria sua, determinando ao
Secretário de Educação
que cumpra a citada'lei. O
Secretário;...ue sua parte,
baixará um aviso ao Di
retor cio :Epsino, mandan
do. ,. cumpr1_r a lei... O.
diretor, çl.e uma vez, expe
dirá. um telEigl1ama ao De
legado de" Joinville'...
mandando. .. cumprir a
lei. ..
E o cáSO ficará esquecI

do até perto das eleições
de outubro!

.

xxx

O ridiculo' dessa reuniãô
esteve a cargoC do próprio
governador. O sr. Jorge
Lacerda, na parlenda que
fez aos estudantes, passou
por todos os cambiantes
oratórios: foi humilde, foi
fraternal, foi energico, foi
ameaçador" foi tonitroan
te, foi hidrog_ênico... Ou;"
vindo-o, nos seus rompan
tes e rias suas crises emo

tivas, nas suas fugas e nãs
suas convergênCias, a gen
te logo se, lembra do Car
litos, no "Grande Dita
dor"" ,

A certa altura da sua

oração proseada, o sr. go
vernador af1,rma que não
pode garantir financeira
mente' o ginasio, sem au
diência, do poder· legisla"
tivo. Estav.a 'certo.

'

Logo depo.1s, apoplético
exclama: o ginasio funcio
nará em 1959, nem que
tenha que gãstar' dez mi
lhões! !! Sem Assembléia,
naturalmente ...

xxx

Para revidar o estudan
te que achara muito frá
gil sua portaria, o gover
nador achou. este argu
mento sesquipedal: que o

estudante--era irmãi do
prefeito pessedista ,de Ti-
Jucas!!! '

E os mitros ,estudantes
não teriam irmãos?
E essa circunstância ti

raria a razão do estudan
te desconfiádo?

x'x x

De rir a valer, a firma
ção do' goyernador, ar
rolando como razã_o para
negar garantia financeira
ao ginasio, esta:', "Se o

Afonso Guizzo souber dis-
so me m�ta:" "

,

.os métodos de coação do
Sr. Guizzo "são violentos
pelo que se :\fê.
E contra eles o sr.- go

vernador se encolhe, tre
mendo de' pavor, a ponto"
de confessá-los!! 1

I

reno dos debates sôbre o

assun_j'
A bancada do' govêrno, em seus

to, o Deputado Vargas Ferreira apartes, quis dar um sentido al ,
- Iíder da bancada pessedista - to à visita que o Governador fêz

assumiu à 'tribuna para asseve-, à cidade de Joinville, salientando
rar, preliminarmente, que a opo., que o Sr. Jorge, Lacerda fôra

sição criticara a maneira como o àquela cidade conversar com os

Sr. Jorge Lacerda encaminhou o .estudantes loca_is, trocar idéias

problema, reunindo-se com os com os mesmos, num ambiente

estudantes de Joinville às vês., de sadi� comprensão e que a B. HORIZONTE - 6- _:_ (UP)
oposição, no intuito de' deturpar I Foi transfertda para sábado prõ.,

história- a ximo a concentração popular deos fatos, contava a,
seu modo, faltando com a ver

dade, acrescentando que os ·de_
putados oposicionistas deveriam

condenar a infiltração de
-

ele

mentes suspeitos no ânimo dos

estudantes' de Joinville, ao que

respondeu o Sr. Lenoir Vargas
Ferreira que a' oposição estava

no dever de cóndenar �ra I! ví ,

sita do Sr. Jorge Lacerda às vés

peras de um pleitll eleitoral, fu.,
gindo às normas pertinentes à centenas de :Oagelados das sêcas,

Graças a atuação do Éxército efunção que exerce. Se o Gover-

nador do Estado estivesse dese.," da ..Pelícla já estã� funcionand�

joso de resolver a reínvidícação
três cozinhas destinadas a re

do estudante [oinvilense, deixa- tirantes do nordeste. Enquanto

ria passar a data do ,pleito e isso, Informacse que continuam

cl'íma chegando,à Fortaleza, diària-posteriormente, quando o

mente, dezenas de flagelados das

sêcas daquela região.,
político regressasse à normaltv

dade, se dírtgisse então à moci

dade estudiosa daquele munící.,

outras

pio.'
V. Excia. - frisou o Deputado

Vargas Ferreira ( referindo-se
a um aparte do líder udenista)
- não queira vestir o �Qverna_
dor do Estado de anjo, pois, co
mo V" Excia. já afirmou, o Sr.

Jorge Lacerda é técnico em eleí.,

ções. Ele foi dar -um exemplo co

mo deve proceder um político às

vésperas de um pleito eleitoral.
Concluindo seu brilhante dis.,

curso, � Iíder pessedista justifi_
cou sua presença na tribuna da

Casa como uma demQn�tração de

que a oposição não havia fugido

peras de um pleito eleitoral e

ainda dispensando seu A�udante
de Ordens a fim de tornar mais

democrâtíca a reunião que 11'1"

presidir. Ora, afirmou o depu
tado pessedista, se à reumao

compareceeam o Coronel Co

mandante do 13.0 BC, o Prefeito

interino de Joinví'lle e

tarquías, emprêsas pára-és
tataís, federais, estaduais e

municipais.
A Díspetrol- terá ainda,

prioridade para o transpor
te de seus produtos na Rêde
F'erroviária Federal, Frota
Nacional de Petroleiros, em
prêsas pára-estatais de na

vegação oleodutos e quais
quer outros meios de trans
porte em território nacíonalr>
flue se dediquem ao ramo

petrolífero,
Sua diretoria será integra

da por representantes do
POder Executivo do Congres
so Nacional e da Petrobrás.

autoridades, não existiu, pois,
motivo algum para dispensar o

militar que o acompanhava. Ade
mais, não era necessário o Go ,

vernador inquirir QS estudantes,
um a um,' se os mesmos acredi

tavam ou não em sua palavra,
pois se o <Sr. Jorge Lacerda es.,

tivesse animado de bons propó
sitos e senttsse.Pnos seus prõ.,
prios atos anteriores, a reper
cussão de confiança do povo.ca_

tarinense, não teria assim Pt:0-:

cedido� O que ·na realidade exis";
te é a certeza, de parte do Sr,

Jorge Lacerda, que suas �fuvras
rrão alcançam a evidô-ncia de uma

conv�cçãQ' daque-Ies qu� Q ouvem

ou são, inteira!los, por,' mejos di

versos, das suas palavras.
Respondendo a ,um aparte que

lhe fõra dirigido, o Deputado
LenQir Vargas Ferreira, disse

que destaque nenhum poderia
ser dado ao gesto do s;. Jorge
L!1cerda em di�pensando o seu

Ajudante de Ordens. O verdadei_
ro destaque - c\)mpletou o par

lamentar pessedista - foi o dis_

cursQ que o Goyernador profe
riu, porque prRvocou gostosas
gargalhadas áos que ouvirall). a

gravação e por ISSO convidava
os deputados gQv.ernistas a ou_

ví-Ia.

protesto contra a empr.êza con

cessionária de força e luz de' B.
Horizonte .Na reunião falarão
vários oradores que destacarão
crise de energia elétrica na Ca ..

pital mineira.

FORTALEZA - 6 (UP) -
A IHospedaria Getulio Vargas
iniciou a montagem de barracas
do Exército a fim de abrigar

RIO - 6 - (UP) - O prec,
sidente Juscélino Kubitschek,
sob violento aguaceiro, assistiu,
esta manhã as comemorações'do
sexagésimo nono aniversário do

Colégio Militar. O presidente
condecorou vários ex-alunos do

eatabeleeimento, presenciando em

seguida demonstr-ações da ln
fantaria e Cavalaria do Colégio.

RIO - 6 - (UP) - -o chefe
do govêrno assistiu hoje no Ca

tete, aos desfiles e demonstra., :

ção dos Trolel Bus brasileiros,
fabricados em São Paulo. Trata-
se de .veículos com capacidade

ciQnista.

aos debates em tôrno do assun_ ,para transportar cento e quinze
to, como afirmara o líder situa- passageiros sentados, fabricados

VISITA AO HOSPITAL MILITAR

ODeputado Epitácio
VOUI·t foi à tribuna para

Bitten_

tecer

considerações a r,espeito da visita

que, fêz ao Hospital Militar, elo
gi,aildo a atuação do Sr. Di'retor

Major Médico Ruy PQrtinho de

Morais, 'e se reportando ainda

sôbre as atividades !laqueIe no_

socômio e a estreita colaboração
que o mesmo mantém com (lS in

t,ernados da Polícia Militar do

Estado, correndo as despesas,
com exceção da alimentação, por
ejÃnta das dQtações orçamentá_
rias que são conferidas ao HQs_
pita I do Exército Brasileiro.

Capital, pelos quais são abertas
2 concorrências públicas, sendo

uma para a venda' de veículos
velhos e a outra,- para o trans_

porte de leite de Angelina' e lo
calidades vizinhas.
No entaIJ.t9 ��!!se .govêrno, dlg,..

no, honesto e exempla'r e

OBSERVANDO (1 II)
honra o nosso glorioso. partido,
encaininhou para Q Tribunal de
Contas um contrato com a firma
Moellmann & Rau em valor as_

tronômico para a situação finan_

I Do telegrama transmitido pelo
Sr. Vicente Schneider, ao Verea_

dor CQtrim Neto, já abordado em

nosso. Observando n.o 2, consta

tamos mais o seguinte:
"

, ,yque tem nomeàdo 'numero_

sos companh!lil'os.,."
Inegavelmente o homem ,6

francamente das nQmeações, pois
que, por u,ma, já foi bem con

femplado, acima de sua eapaci

da«!e inteletual.
Que o P.R.P. não tenha per_

sonalidade, que siga pelo cabres_

to, isso não tem importância con

tanto que venham as nomea-

ções."
,

,

Mentalidade ijlcrível. ..
:Diz 'mais Q sr, Sc�neider:

com oitellta e cinco por/cento de

mate�ial nacional. A. emprêza
construtora de Trolei_Bus pau

lista pretende, i�icialmente, fa_
bricar quaren.ta unidades por

mês. O' chefe do govêrno déc1a
rou-se satisfeito çom a qq�lida_
de dos veículos, destacando que

êstes contribuirão para a popu":
'

laçã,o de divisas e para melhora�
os tranportes nO,IIa;8.

LONDRES - 6 - (UP) - A

seleção inglesa de futebol en

frentará a represent�ção portu_
guêsa amanhã, a noite, no esta

dio de Wembley no primeiro de

t1;'ês cQmllroinissos' internacio,..
nais. No encontro de amanhã os

inglêses tentarão vingar a der

rota de três a um, que eles in_

frigiram nos ingleses em vinte

e dois 4e maio de 1955 em Lis

bOIl-.

WASHINGTON - 6 - (UP)
- O presidente Eisenhower, pas_

ceira de nosso Estado, par� ser sou hoje, sete minutos num abri

registrado independentemente, go subterrâneo da Casa Branca,
de concQrrência pública. como parte do exercíciO' de d'efe_
E -lá,' no Thbunal !ie CO,ntas, sa civp, em abrigo nacional. As

estava o Sr, Schneider para 'dar sirenes soaram na Casa Branca
o seu voto favorável.

Será que o sr. Schneider lendo
os 2 editais da Usina de' Bene

ficiamento de Leite, não sente

um, calor em suas faces, comQ

manifestação natural de acanha

mento e vergonha?
E é êssé cidadão que

-

deu seu

voto ao maior escandalo dêste'

,-

Viaje para Curitiba e Rio partindo à� 19;30 horas, em n,ova linha.

Confortável e rápida viagem pelo CONVAIR internacional da ", ,:satisfeito com o seu go_ govêrno, que aprova conC(lr!encia
vêrno digno honesto e exemplar para venda de veículos velhos e

e que honra o nosso glorioso para transporte de leite, dispen_
partidQ., .. ?". sando_a para a construção do
Na' própria "A 'GAZETA" de Edifício do Departamento de

sábado, 26 de abril, encontro Educação? E' êsse cidadãQ, re
-

elementos para dar um exemplo pito, que pretende desfazer em

do critério 'do atu;il govêrno. :- 'Erico Mueller, caráterpuro idea-

Na 2.a página, 'encontramos lista e sincer,o?
publicados, 2 editais da Usina Acon_selhamos ao 'sr. S.chnei_
de Beneficamento. de Leite desta 'der que ];Irocure um jeito de se

que

sair do cipoal em que s� meteu,
por culpa do seu realismo ....
Quem sabe, .uma apQsentado_

ria lhe proporcionaria a vol�a
pará Itapiranga onde gosaria
tràlRluilo os seus 36.000;00 men

sais,. ,Se fôr., já vai, tarde,
OBSERVADOR

�' CRUZEIRO DO� SUL

às onze horas e quatro minutos,
e o presidente, deixando sua

mesa de trabalho, dirigiu-se ao'

abrigo.

BUENOS AIRES - 6 � (UP}
- O governo' do presidente
Frondizzi, e�viou ao ,Congresso
lllll projeto de lei, destinado a

conceder anistia ampla e geral
para todQs os -delitos políticos 'e
comuns ou milifares conexos com

aqueles e a de rogar tôdas as

medidas que estabelecem inabi_

litações por motivos políticos ou

sindicais.

,

\
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