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Petrobrás·
t :

,
,

"

não�pass� 'por nen uma crise
Não tem nenhumsegredo-Sitüacãofinanceira
Reserva�para empreendimentos -Considerado, RIO, 23. (V" A) _- O coro-

I
bras �ao passa por nenhu-Ilnento, carecendo de funda-

'.d'"
-......... � Petrobrás, sr. Neiva de

Fi-,
Em suas acusações,' adu-nel JanarI Nunes, -decl.ar�u m� crise, e multo. por uma mente as alegações de que

a'Cl en te" gu.eiredo, feitas através de zín, não há uma só que de-ontem, perante a com.l�s.ao cns� que. ameace seu futuro. '
a emprêsa teve- seus.Jucros '

'

carta ao Presidente da Re- va ser levada em conside-Parlamentar de Inquerlto . DIsse a=Petrobràs jamais t "

'públic�. I ração. E-mostra que, contrà-
.

sôbre � exploraeãodo petrõ- gozou .de melhor situação desbaratados, com despesas tão querendo fazer

-

crer os: esfôrço na Petrobrás obede- Apontou como destituídas lriamente ao. que declarou oleo no BI:'�sil, .que a Petro- Imanceua dQ. que no
-

mo- extravagantes, con�oÍ'me es- seus detratores. ee a um só objetivo, o do d.e fundamento aa alegações sr, Neiva de - Figueiredo, a

ANO\ XLV� O MAIS _l\NTI GO 'DIARIO DE-SANTÁ CA TARINA _ N.o ]. 3 3 4 5 Em sua longa exposição, fortalecimento da. emprêsa, do diretor demissionário, di-I' Petrobrás conta no orçamen
cue durou perto de quatro não havendo

.
de sua parte zendo que nunca fez despe- to em vigor com uma reser

horas, dissEf o -�residente da nada qu-e deseje manter em '3�S que não estivessem pre- ; va de um bilhão de cruzei
Petrobrás que os seus detra- segrêdo, relativamente à sua vistas nos orçamentos da I ros para exploração' de no

tores querem apenas lançar ação. emprêsa, afirmando mais, vos campos e outros em

a opinião pública em estado Começou sua defesa re- não procederem as críticas preendimentos e obras even

de.rconrusâo, relatívamente portando-se ao início da contra as prioridades para tuaís.
eo que tem' stdo feito -

no campanha do "Diário de No- investimentos Mostrou que A Comissão de Justiça a-:

particular - da exploração do tícias", referindo-se ao caso a: Petrobrás nunca estê- Provou p_!l.recer do sr. MIllton
petróleo, da Refinaria de Capuava. ve em tão boa situação fi- Campos, pela constituciona
A campanha de injúrias, .Fêz o histórico dos fatos ar- -nanceíra, no que também lidade do projeto conside

disse não tem outro obíetí- rolados, pelo referido jornal, contestava as alegações do

I
rando acidente de trabalho

vo e por isso os: seus detra- valendo-se, para isso de pu- sr, 'Nei,va de Figueiredo.. o assassinato, de motorístas
tores dão guarid� a: tõda es- blicações já feitas e de do- Ainda se referindo às ale- proríssíonads, quando em ser-

pécie de denúncia. e alega- cumentos já conhecidos, pas- gações do sr. Neiva de Fi- I viço.
'

.

ção contra a sua-admínístra- sando depois a examinar as gueíredo, afirmou que a di-
I

Foi também aprovado pe
ção. Salientou que toçlo _

o denúncias do ex-diretor da vergêncía fundamental do. la comissão o _parece,r favo-
-------------------------�------------------------------------------------------------....------------------------�--------�----------------------------------------- 6eu companheiro dê emprê- !rável do sr. Cícero Alves ao

AI � I � I � 8 I'I� S "

8 f �
sa teve origem na aprecia-I projeto,

.

restabeleeendo os

'Bca 0-' m'
--- .1 ,. .." a-o Bez em' a a

ção das providências do Pre- tiros- de guerra. Aprovou
-

,

_ U .. �,OS u.' r9SI·eIP•.. o ,O' ' g 9. .

,

'

:,

.

�
:�:::u{���\���;�t�:::�: ! i���:�:�!�����;i!��E::tsu U U foi "do contra", se .tratasse I' Campos, criando o Conselho
de que iniciativa ou proví- de Defesa dos Direitos da

RIO, 23 (VA)
,

- Um grupo' pado e se preparavám para inva , ministro da- Guerra pelo coronel uso de sua metralhadora, atÍn_ dora alcançaram o canadense, - dêncía se tratasse.. Pessoa Humana.
armado de palestinos atacou. o dir o abrigo destindo ao pernoite I

Iracilio Pessoa comandante do I
gindo-.,!! matando um sO,ldado, ca- que usava sapatos tenis e se avi-

Corpo da Guarda dos "pracin'hai;l" dos soldados brasileiros encarre- Batalhão Suez. nadense que se 'Illll'oxlmava do zinhara, na noite escura, em ati-

brasileiros, na madrugada do dia gados da guarda O' senthlelã I posto. A Q.córrência)oi ácidental . tudé suspeita. Outros "praci-
6 último em Rafah, provocando ArildQ' ,do Nas�im�n-to Motta, en� MORTO O SOLDADÚ--' CANA--' (apuraram -as: comis-sões ;'de in- . nhas" tinhamcno visto a esguei-
imediata reação do sentrnala, que trou em ação no momento exato DENSE quérito), pois o '''pra-Cinh,a'', \Jo- rar-se, sem responder ou eum-

em que um dos atacantes ia usar sé Tavares tinIra instruções para prir ordens de "fazer alto". Em

uma metralhadora de mão. Prê- Em put,ro comunicado
_

revelou não �eixar qualquer estranho face da situação, o sentinela deu

so e levado para o Hospital da o coronel Pessoa que um soldado aproximar-se, diante do !ato. de uma 'rajada de alerta. A reação
UNEF Q ferido negou-se a pres- b raaileiro, quando em serviço �e j

ser êsse p�sto. um dos ma.ls visa; do canadense foi correr em sua

tal' qualquer declaração, - Este I sentinela na zona de "ll1anutenç�o I
dos �elos a:abes ,e palestinos em direção, saltando sõbre o "pra

fato acaba de ser comunicado ao da UNEF a 15 do corrente fez conflito. Tres balas da metralha- clnha", Dai a nova rajada dessa
, ", ,

.

vêz mortal.
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abriu fogo, féi'indo um dos as ,

saltantes e pondo os demais em

fuga O ataque se verificou de

pois
.

que os palestinos oab-riram,
passagem na cêrca de _arluue far-

CORrEiçÃO DO INCREMENTO
.

DO CUSTO ·DE ,mA
..,;�

- Ocorre, atualmente, um mo., custo de vida, que abarca a 19
vimento geral de contenção das gêneros de primeira necessidade,
taxas de inêremento do custto da essenciais à alimentação, 34 ar

vida, abrangendo todo o terrrtô- tigos de vestuário e mais outros
rio nacional -: declarou o sr. 25 diferentes artigos, declarou

N S
·

d S
O Batalhão Suez promoveu um Nirceu

-

da
-

Cruz César, Diretor que a coleta de nados se proces-

a ecretarIa
�

e. egura n,,�'a', inquérito, presidido pelo �!ljor <),'0 Serviço de Estatística dá Pre-, sa em todo o território nacional

Jorge Eduardo Xavier, enquanto vidência e Trabalho (SEPT) do já que se realiza em nada mpnos .

a UNEF realizava investigações Ministério do Trabalho. de, 2.450 municípias,
-

através de uma 'comissão dirigi- - Neste primeiro trimestre de O Diretor do SEPT salientou o

f8j�1m �DMI'�1�T�ITI�j M�N flNl1 I �t�'�IOI IMf�RTJNCII ��ç::a u�rn���ta:f/C�::a�:n:d::: .

��T-_ac::i::�t�� :a��;e��r a�� !::°j!:tei(u:n:'� �:I�:il'O e�i�:��
,

-
-

-

,

'

se e um brasileiro (o major An- mente dos preços, em'lô Capi-- Capitais houve ascensão das ta-

l '. _ "

'.

i _
,J

.

����oél�:o�s:��c�:�!�h��e�s ��!� -!:i�od�ri;��!oc��t�:��:a:e 1�1� !:;'�:�n::\�::t;;'i��ir::m!�:::
Uma das eonsequêncías

da'l
de polícia Ílo·desembôlso das' 'De outra partê, adiânta- mes de re,sponsáveís, p,or na- te do soldado, canadense fôra O sr. Nirceu da Cruz Céliar, <do ah�" anterrol'. Eirl 16 outras,

fa.!ta de inte�sse do tit�!ar diárias ,a que ,têm direito, há
I
se que vário� 'lnvestí.gadores tural escrupulo. R!!idental, no curso .de serviço depojll de explicar o l,YIé�odo..s.e:.:.·· :inclusiv,�p f\_, �ede.ra,l, essas ta�

da Secretaria de Segurança mais de um ano. Por outro recebem amd� _

seIscentos ,O que, realmente" se sabe, militar. .1 guidQ \ pat� :��. p1lsqu4_sa' 'sôb.re, :'fi"' .��'�!)�!ifzJi��; '_ ,

������&��M��-��/��OO$_���e'��'����'i���$ia���ii����ii������ii������������m�sm.a, pelo seu exemplat: si�am, so� . exigênç;_ta;· �ue.r:· �lrn;elJ-tq�,;-,�,�n�� � .��o �a. �':S� �: )
-;.t'un-eiqna,men_tQ,\ ·-pel9' >-f!�ato;; lh.c,s é:ln:wo,sta, '.réf;\!:Jâ0� �e�llil';"�.í({:!jjllia, d�-'�g����f1... · ���'�'\:<I��� ��.' ,

cumprimento' das )fi��IWa- brancô1- adiant�ncr9.�,:': ijlle', .g:u.T��lA:.mui�9it.elfiP()ol' ��.-:" "V'�r etw.s�ua--., apu, . Iltra.
,.d.es :;t' que l!e destiná, �está," �ntre êles'1igüram �s\',dt Tu:- -rIJo p__.ercebe,ndô ,a.".lm�rpan-: ve� de r�gorosa .Çevíl-ssa� PO!s,
COmO' vimos. notando há: 41á;_s;' !.larão, CrÍciúma" e 'outros CHi. de 2.400 ctuzêu'os. maIS do que nuni�, p!esen:-
na desorganização, ria au- municípios. .

J\ . tem�nte, o q_ue .se l_!llpoe é a

sênciá de eficiência dum se- Há dívidas de hospedagem I Outros fatos· �ós são tra- a-I?solu�a morahzaçao ad�l
tor que, afinal, nada da de de, delegações, que cerreram zidos ao COnhe?l!Den1i?, mas Ulstr�tlva, por !orma, a nao

si.
• . por conta da Secretaria, que de uma forma amda l�pre- ver. o atua� governo seu bom

Se o P.S.D. o P.T.B. e o P.R.P. _ partidos que cimentaram ,a vitoriooa
Decorre, evidentement-e, da [.té a presente data não fo- cisa, seja porque os l�for- nome. s:rvl.ndo de pasto_ a

.

"União Joinvillen'se ...:_ so-fressem derrota a 11 de maio, á estas ho_I'as o :sr., ;ror-displicência do titular, o- es- ';l'am satisfeitas, o que I_!luito I mantes temam

r.epre._.salias! mal�dlc�n�laS--. e exploraçoes
ge. Lacerda, complêt?mente esqueeidô de ser vice-presidente perrepista,

.

mas
cândalo administrativo que recomenda uma pasta que .:aja porque lhes esc�pa a desprestlgl�nt�s: lembradissimo de ser presidente de líonr!f"& U.D.N., em,vez de estar no Rio de
corre em tôdas. as rodas_ tem entre suas principais' facilidade

_ de. obtençao de / Janeiro estaria no interior, do ,Estadó, faz�ndd comício;; e promessas em pr�l dadesta Capital e só de s. s., funções a repressora .. ,� / 'prov,as. Nao CItaremos nO- (Do Diário 'da Tarde)
candidatura Irineu Bornhausen ao Senado.

talvez, seja ainda d�sconhe- .

'

fie
.

IIId
.

d:
Desazado naquela eleit;ãó-teste, o governador percebeu que a sua estrêla

cido.

alc'ançou s'uas' -I'na I' a e-5 a política, tão decantada pelo êxito alcançado' em pequenas tramaI' partidárias,
Segundo nos na}iram in- .

1
.

. -

passou a piscapiscar, bruxuleante, mortiça, apaga-não-apaga; já sem a menor

,fpoorrmVa,l�ate$ ddeignOaSe-tdeermcirnéadditasO,. I

'. .

.

•

. .'
, serventia para os que. nela ainda acreditavam.

d OTaN
Do mesmo passo, o sr. Irineu Bornhausen compreendeu que a sua tão sus-

, contas, estariam selido in-' • �

"dO CO'ns'elhO a
' pirada proltrona no Se�ado, d.epois do pleito do dia] 1, não tinha mais sentido.

rl�ln�bcr�l:donno:afr'l'O�S�rCdoa��Sae'�c�r;eZtá�arr�l.oas renulao .

.

�
'. �:& �� J�!��ad:r::��:�� de maio, transformado em nada com a ,dura reali-

- Se, numa eleição isolada, em reduto tido por inderrocável, a opinião pú-
de Segurança. Dessa iÍidagá-- WASHINGTON 23 (UP) - Os I �elho da OTAN que' se realizou entre. o sec_retário de _E�tado e. os blica pÔS por terra o situacionismo; num movimento de feição libertária, que po--

cão judiciária resultaria' a b' dores e ;ncarregados de em Copenhague no IniCIO de I embaIxadores da Amer'lca Latma
deriam esperar, num pleito geral, os srs. Jorge Lacerda e Irineu Boruhausen?descoberta de' certás pr�ti-, ��g::i�: das vinte repúb�icas la: mai�. .

.

I desde o ano de 1955; q;uando Dul-
A certeza da vitória o;::losicionista, a 3 de outubro" perturbou-os de um mo-

cas merecedoras, spbretud'�, tino_americanas. acreditàdos em OIT.AVA REUNI�O le� fizera um. relator}� aos en;- do tão alarmante, que ambos, antes de perderem a próxima eleição, já perde-
da atenção e do rigor PU�ll� Washipgton tiveram u,ma· entre- O embaIxador da ,NIcarágua balxadores la_!;m?-amel'lcanos so-

ram a compostura. ......-.,.t:tivo do sr. Governador do vista de uml\ hora com o secretá- 'afirnlou, em resposta a ,?ma per_I b.re a con�erencla de �_a� Fra�- O dandidato ao Senado tratou logo de largar a carga pelo frete. Escafedeu-
.Estado.

.

rio de Estàdo, sr. Foster DuUes. gunta, que a recente :Iage� .40 .

c�sco, r�ul1ld� !l0r ocasla? do d�, se para Curitiba, em busca de algum maravilhoso cola-tudo que' reunisse os fran_
A S e a pois aqui trans- T

.'
d es.sa entrevista o vice-presidente Nixon a Amerlca cImo amversarlo das Naçoes Um_

. x., , ermmaa,' " 'b d galhos da derrota joinvillense. '

..' :
.

mitimos
.

os ,informes, que en�baixad9.:r-"'" Guilhernio Sevilla do Sul. e IJ-.s conseq�encla� so re as. .
-

f .' . O governador, sob, a violência das acusal'ões de ser o responsável pelo de-
t- d' a fim S qualidade de de- a política mteramencana do go- Cada uma dessas con elenClas "

�s �o a.J.)e Ir prov�s, pu": acasi em sua

d'plomático de- vêrn·o dos Estados Unidos, dela foi consagrada a' um rélatório do sastre eleitoral, em vez de aceitar o inequivoco julgamento de sua administra-
e azer com que seJam aI

- cano Q co�po l' \a que � se resultantes "não tinham' sido secretário de Estado" sôbre uma ção, para reformar-lhe os reetodos e proçessos, reincidiu no erro bisonho, ingê-rados em processo regu a):", c1arou aos Jorna IS .5 d: ./
.

d" .. , conferência internacional a rea� nuo e infantil de querer salvar-se por um de s�us já desacreditados- "golpes de
se '1 por uma) comis cretário de Estado fIzera aos 1- menCIona as .

-
pOSSIVe, -

I t
-

I t' -americanos "um O decano do corpo diplomático '1' lisar-se fora dos EstadOS. Ul1idos. gênio".
sao especial.. _,

p ��� �s e:t�:�amente impor- frisou que a conferência de

I
"GRAN�IMPORTANCIA" Imaginou superar as I'Qnsequências da.vitória adversária, trazendo outra

.
Segundo. ouvlmJs! estao l'e a �;I�ôbré a reunião do Con- quinta-feira era a-oitava reuníão O embaIxador da Nicaráguá vez para o debate partidário a candidatura do sr. Plínio Slllgado, já compromis-dIversos sargentos-delegados tante. frisou que essas l;euniões com o sada no Paraná. ,

.

,

0...0.-.0.....0 0..."....0....0...0...0....0---0.-0 secretário de Estado eram de ,O expediente lhe pareceu engenhoso e faci! de e:l{ecutar: o sr. Irineu Bor-..

O-DjO�-T(I)--1 .(�I_I�II�·_ 'I�MO�ljTI��'- �E � '�lT111NI ,"uma grande importâllcia e pro- nhausen, para comêço de conversa, engol-iria todos os insultos que atirara-ao sr.
o n

./
fundo interêsse" para os diplo- ') Plínio Salgado; o chefe do P.R.P. romperia os entendimentos que firmara no

t � COUO·"ença�O R"eg' 18 Ilnal .,f.���);:f?g�:�:�::x:: f��7?��::::�:::::f:a�:::::::::�,.:::�:�e�:-

� • ': penhague! o diplomat� latino- verdadeiros pl1nianos, saÍl.'!1. engrandecido, �rri JoinviUe, 6a luta de vida e morte,

_ .•': ,

_ .'. .' ._--' _. ,- f:a:;z:emr�:ap�adr-et�e:�dla�:OOsuTPA�uNI;�,�d�le.am·:eoSqnPusÍe_- contra a traição lacerdean2. e'a raiva bornhauseana - 'estaria no 'papo!
- _. _ ',Com isso, '0- P.S.D. seda pôsto em bêco sem saida: ou apoiaria Plínio; oJl.-

C OVOCaçaO
não mais marcharia com o P.R.P.; ou se desentenderia com o P.T.B.

.
-

-O .' .

'

,0 !�;::ea�: :t���;S!�:ssu������:� : Mas,· esporeados na joga, os srs. Lacerda e Bornhausen, ao fantasiarem

_, , líJ na Europa". esse "golpe" não levaram em <'q-nta a inteligência alheia. O sr. Plínio Salgado não
,

I' d t'
. é peteca para servir de diversão ao situacionismo catarinense,. ora aqUi, ora ali,,

d
.,..' , ".

-

d D·reto'rI·O R'egI·on'a � Doze embal;Ka oreSc par IClpa-
d

.

··t
-

d t d
" ,De acôrdô com

.

eCIsaO unamm.e o

.

I
• .,

'.' , 'ram' da r,\uniã�' com '�o�ter�Du.l- ora acolá. o -seu nome evH.:, merecer maIS respel o, S�l}ao.___@ vice-presi en e o

.

4.�' a .

,.. d. - 3 do c'orrente a sua Mesa' Diretora pela I
�

les: og do BraSIl, ArgE!"ntma, Chl- P.R.P. nacional, pelO menos do presidente de honra da U.D.N, catarinense. Usá-
ruma a em sessao � ",.'

.' �I .

,- le, Costa Rica, Guatemala, Mé_ lo como inocente util, não ·para elegê-lo ao' Senado, mas para salvar os srs. Jorge

presente convoca !li Convençã9 RegIonal do PartIdo para! reu- xico, Paraguai e Ven�zuela esta- Lacerda 'e,Irineu Bornhausen é ousadia sem medida Querer gastá-lo como lsca;
,� ., p. or � vam representados por encarre- para comprometer aS trad(ções oposicionistas do P.S.D. em-

.

entendimentqs com

nir':!õ:e, nesta·C.apital,: na :séd.e .do PartId.o; a Praça ereIra e. 1-

,- gado,de negócios. um govêrng definitivament·c liquidado na opinião pública - é _expediente que
�

d h d t serve apenas para revelar (; pânico, e a desordem m!'lntal que vão pelos conselhos
veira n.o 12, às 15 horas do dIa 15 e Jun O( () corren e ano,

_ palacianos de Santa Catarina.

El\J1' DODIA I A capdidatura do sr.' Plin_io Salgado, examinada com a maiol' simpatia pe-
com a seguinte ORD lU�, :

i
,. ,.. SOALHO los mesmo,$" partidOS vitoriosos em Joinville _ era uma candidátura triunfante,

1 E "Ih d s candI·datos do Partido as funçoes o porque de;"o,.-,Posição. Essa os srs. Lacerda e Bornhausen. tudo fizeram por afastá-,
no - sco a o

._

,
. _' ; IRMA- OS BITE-NCOUR-f�

d U
� I

� d la. O goll>é:;de.reavivá-Ia pelo situaeionismo - que sabe não poder contar com
legislativas do Estado e.8 mao, nas e eI�oes e

__
(AIS SAOARÓ FONE 1I0t o apoio das forças oposicionistas - é gOlpe baixo, de quem quer vender bilhete

t ' ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI de loteria já corrida...
,_

,2.0<-. E��tu;�::Z:���:t:Ode' interêsse parti- 1':-=-=-=-:::::-r::::r"!!"'(=-O::-N::-T=-A=-D=-O::"'R�;i::�à!:'Â�'N!:'ê�'o�ss�r!:�s�s!:SS:!S�SS:!S�SS:!S�ss!:!s�ss�.(1t:.�SS�%�.i·�i�SS�A�SS�S�S;�S�(SS�S�'A�SS�',�"�'R�SS�S�SAS�SS8ISH��'
�

Florianópolis 22 de maio ,de 1958. /"
, . �I- Precisa.;.se

c

contador com conheci!nento
�.

.

Celso Ramos -- Presidente em exerClCIO
� perfeHo contabilidade bancária. Paga-se

Rubens de,Arru�a'Ramos '-�e�retário geral f muito bem. Inútil apresentar-se sem os

João Estiva�et �Ites -, Secre�arlO > -, requisitos necessári�s. Telefont! 440,
Roberto Oliveira - TesoureirO

_

\
. . I· . das 13 às 17 horas ..

() Cl o' ()",()"'()__O__O�'l__'()""Cl.()-

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Compra-se Uma no
. perímetro urbano,

acima de 50.000m2. Tratª,r nã POl:ta:ria
, Hfltel-LaPorta:

........ -;:,-r:_, ,t

---

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-

"O �STADO" o maà antigo Didrio iI."Santa Catarina
------------------

, Ferreira ::egro; por parte do noiv�, o__::. st;--paulo Marte da Sil- SI'. Nery Nascimento e srta,

veira . Barbara �iceski; dr: Hélio
- sr. Alberto Marqge� Sacilotti d� Oliveira é su�

Schmidt exma, esposa dna Zelita Ca�' IllJ
ALFREDO XAVIER lado Sacilotti de Oliv.eira. ,tt "

VIEIRA " O áto religioso terá lugar r'J,Comemora hoje o seú na- RS 17,30 hora�, na Matriz

t�lício, o prezado amigo e de Fátima, naquele Sub-

dislint9 colaborador, P1:of. distrito, sendo paraninfado, () S V '11 L DOM E L O

Alfredo Xavier Vieira, no- por pàrte <la l1,oiva, 'pelo sr. ELEJ:ÇÕES A VISTA '____;:: Sem'pre afirmei
me conheei-do e querid.o eIJl 'Sebastião Calixto e sua, qt:l� nesta �oluna não se tlata de 'política'nem
nossa Capit�L exma. e'sposa ,dna. Almira· de religião e'não há motivos para .'virar de 'vas lio.menagens, justamellte nas

. , coÍnemor.ações do' grande feito
Ex-prQÍessor do Colégio Calixtó e sr. Oantalicio S'i-, ·bor.d"; n·e"ste se'ntI'd'o.' '-, .

"'"" '

' u- das Armas Imp,;riais na memo-

'Gatarinen-se, onde lecionou zenando de Andrade e, Slfa 'Erieãrecer, entretanto, a necessidade de
_

ráv411 Batalha de Tuiutí (J nosso

por 'de�olto anos, Ó Tlú�tre exrtJa., eS}Josa dn,a. Le�poldi- incentivar o alistâmento eleitoral não é' fázer 'entusiasmo se éspande e se exal-

aniversaFiante, após qu�- na das Neves Andradle; e '

..

I'
ta
"\

,

renta anos qe trâhalho ded1- .por partr do· noivo, pelQ Ca- políticà pa:rtidária. É
-

al�l}tar a todos, os'cida::' .�. 'Qua�do o. éhoque, naquele me-

cado ao Estado, inci�&ive pitão �r.nesto -pu�lhernle" ãós para quJ cumpI:a.Il} �ewdf,:,:e,:ç'o '
j,

�111,?1'tetl .?4 'de maio de, 18�6, dos
, \ T'

, .::iI'.:l.i:. d
.

.
. 60.000 cómbatentes dasJ tres, Ar-

tomo funda,dor da Acade- Hagemeyer e sua lexma. es-", emas nos surpreenUluv éveras, ,quaIl� l"
, •

'1 ' '

I mas( e "que terminou, pel'f? ,des-
]/lia de Comércio e do Insti- ! osa dna. Alexandrina Ha_ do, falando sêbre o as�untb, buvimos à fráse

I
bal!ato . COmpleto do Exército de

tuto PolitéCnico, aposentou� fremeyer.e Tenente Paschoal
_ "Eu ainda não me alistei" 'Solano �opes", elevou as culmi

se no cargo-de Inspetor Es- Guedies I�odrigues e sua
.

A e'''sses te-nho pergu·ntado·'. "Que d'l;re'l'to I :nancias da glória o bravo e ill-
- trépid'ó" cearense General ANTO-

colar.
'

exma. esposa dua. Adelia
tem você d� reclamar, de, álgu··mas vêzes exi- NIO SAMPAIO, deixou-se uma

Caráter.' retilíneo, inteli- [t�hrat Rodrigues:,
.

d 't' f 'd- t
-

J'
. precio�a lição Clvica' qual o do

-

'c:rência brilhante modesto e Após o enlace os convida- glr, e _,.-crI Icar, en 1m,: e se, ornar um UIZ
quanto vale o patriotismo de Ull1

�on(joso, O prof.' Xavfet-- ([os serão recepcionados nos �ri1 todas as qu�stões atinentes à administra
r.o.mo é conhecid'o -, tem amplos salões do Clube "6 ção pública, si, não é eleitor" si não possue o

uma larga fô-lha d� sdviços de Janeiro", à,Rua Santos direito de escolha de 'candidatos, de,assumir
dediéados ao Estado: Chefe Saraiva, seguindo os nuben-

com seu voto,'a responsabiJidade de haver es-
. de f�mí1ia numerosa e des- tes em viagem de lua de mel colhido um bom candidafo? _

'

tacáda em nossos circulos para o ,int.erior do E'stadQ.
, .

t d t' O EST,ADO fOI'm'ula ao.
O voto é que dec!�e.,

I'

culturaIS I
e es u :;tn IS,. au-

; tor de divers�s obras apr,e- jovem casa,j as mais pr9mis-
.

Só ele exprime a I_1ossa opinião" o nosso

\!iadas, S.S. goza em nosso SGras feliddades e Se con- dil'eitó e até a nossa liberdadé; "
_,.'

,

meio 'de iheiável prestígio, gratt�la com as exmás famí- Não adiantam, apenas; simpatiás ou o

sén,dó respejtado .e admirado 'lias.
'

desêjo que êsse ou' aquele cidadão seja eleitó,
-

por ex-alunos, etodos' se?s . Enlace Mat�imonia:l senao lhe damos o voto que tudo resolve.
',amigos" e em,nossos ?íl'culos BÍTTENCOURT - FERRET ..

d que não se.muna:' de" um título �leito-
educacionais sempre foi ti- 'Realiza-se hoje o enlace

do co�o lun' dos 'maiores matrimonial da gentil srta. ial, fica até mesmo seIl).�o direito ·de reclamar

eonhecedores � experiinen- :larlene Bittençourt, fi,lha coisa alguma, po�que não P?rticipou d"a 'eséo
tados mestres de' várias ge- do sr. Osvaldo Lemos Bit- ll�a, do dever de Ivotar t de' coneorrér como ci-

'

rações, e pedagogo Ú�:rân- t:encoUrt,·e de sua exma. es- dadão com a sua decisão consêienté, para que
,�,es ínéritos.

..

p0sa d. Euríd,ice de Almei- fosse eleito o candidato I de sUa :predileção.
. d t

"

e ho ; B'tt n t
.

,
. êan�ou I. a ,supi'emacia da glóriaPor 'lS80, na a a qu - aa 1 e .. com, com o sr. Palavras nadã adiantam. '

.

d f' I
. cumprimentos Valdir· Antioueira Ferret,

-- 'mo�rer depois' de salva� o

Je e UI, aos ;' ,.. " Adianta o iVOtO. Somente o' voto. O voto,'. Exército inteiro sle uma furiosa

b 'd seus fámiliá- .

tilho (tO S1'. Pedro Ferret.-Fi-_e a raçqs,. -os .

, exclusivamenté'. -'- arremetida do inimigo valo.roso!

,res 'e amigos, juhtamos os lho e de sua exnta. esposa A cta'ta do seu nascim.etJto-

nossos, �om voto� ,de cons- rI. Elvira Antiqueira Ferret. Votar,é decidi):' no hoirlconceito e 'na boa 24 de maio de .1810:- estava li-I
""

,

tantesAeIkidades. . 'O ato civil..,religioso, será !ógj.ca que por' rhelhor se faça a respeito -de gada com a da maIOr, batalha _. ---------, _::--"--------'�,-_.'-'-

, Ácontedmento 80éial' realizado às 17 horas na um direito que cabe a cada um',dos CidadãOs: �:a�:�a_��/::lP;:ai�acíe�l�é:iça i o' FRIO CHEGOU 'MESMO .' .•j

Enlac� RODRIGUES - Catedral Metropolitana ten- Não há que fugir a êsse direito ou a tal, precisamente ,no dia de seu 56.0.
,

Os nossos invernos são cheios de ,imprevistos. Tivemos dois

A-NDRADÊ do ycomo tes�emunhas p�r obrigação.'. ,

aniversário n�talício,'"
-

mêses (Abril !li Maio) sem frio algum e quando tudo indicava uma

Constiluh<á' acontecimen- nárte da nOIva, o dr. Joao
O. lJ • • '�.f.' A vanguarda '-'_lugar de he- estllção amena, sem grandes oscilações, "surpreendeu-nos, ontem,

. Bayer Filho e exma. sra.

ca-I
.�. lllueq.lsQs, os espl,aS ,mares, os jLrIo.s ró's � fo.i sempre o lugar privi- uma queda branca e assal! violenta de temperatura.

, to sociál
'

de relevancia na, t f d d 1 d d
.

d Bem que' os prognósticos' foram' bastante soinbrio.s com rela':!.
.

�Rl'Ü� Galotti Bayer, dr. Jo- _)e.ssInUs as; lcam, es e ogo a margem o 1- legiaelo ele Sampaio! Na dat,a e

�lOc\edade catarinenSe O en -

d I seu aniversário natalíciõ, lá es� ção a êste inverno. Todos prediziam' mesmo uma. estação excep-
,

!.lC'e inat:imonial da ,gra- �,é Baião e exma. sra. Nor- :eIto e rec amar.
,

'

.

tava .0 intl'épido SAM?AIO, à cionalment!l fria e prolongada, Todavia, os mêses -de abril e 'maio

ciosa e"pr'enda-da srta. Iol�n- m,a Brasil Baião, sr. Luiz. Reclâma quem tem direito de fãzê-Io a frente (�e sua Íll'igàda de Infan- ; contrariaram a previ.são. Vamos ver daqui �ara -diante.

:f)'a" Ehriú Ródrig'ues, _ des- Oscar de Carvalho e exma.
A'· d'

.

t tence a" t
'

-taria el'éto mostrando aos seus, A frente fria, contendo densa massa de ar polar estendeu-se

,�\ ,,'-, '
.

/.
' '.

�sse, ll;_,tH O per o que vo OU,,
'

d
'

retili'Aidade· do cum-

'

por todo o sul do. continente. Neves abundantes já se 'fizeram pre':
taca'da� funcionária do MI- 8ra. Rosária Bento Carva- H" 't

.

t
.. - . - Solda os�a , - " . '.. -

."

a mUI os, eXls em mesmo lnumeros Cl- primento d<> dever e de c.omo éra sente,s, no UruguaI, na ArgentlU8 e no ChIle, AlUda nao temos no-
'-.-,. 'f;i·�t&tiô 'd'a Guerra, exerceri-' :ho, ,dr. Afonsõ'de Alméida dadãos que airida s� conservam alh�i()s 'ao e � subl'me mo)'rer pela Pátria, tícias :das zon�s altas dos três estados sulinos. 'Pud'o indica; po-

(�O ful,).:�'�o· junto à 16.a CRM, Coelho e exma. sra, Divani
lnoviment6 eleitorál. sonhando 'com Ela:::', olhos fi-

I
rém, que também .al1 a_queda de t�mperatur:t deve ter sido violen-

E 'filhd' .diléta do Ílos�o pre- ;,I,1:acedo Coelho e por parte tos no glorioso penooo auri-ver- ta.
.

i '.
.'

,
. O.'.Útros, aguarda.m a horà final,\ para tu- de da Brasil! I As peles, as/lãs, e, ,as malhas para\senho,ras ,e as crianças, as

zádo contelirâneo T,enente do nOIVO, o sr. Pedro Ferret
"

Filho e exma. S1:a. Elvl'ra multuarem O serviço nos éartó'rios e p'ostos de Recordenlos TUIUTI. .. ·

re-
.

camisas de lã, os sweters, os sobretudos, as gabardines os cache-

Paschoal Guedes Roçlrignes _, ,cordemos sAMPAIO... , ; coe,!! para ,homens vão entl:r em c,;na. Nêste. i�verno mais do que

� de sua éxma. esposa dna. i\ntiqueira Fe,rret, sr, oS: alistamentos.' ,

'-
E' êste um dever dos Povos nunca,' p�is, mais do que nunca ,é grande, é belíssimo 'o sortimento

Àdelia E_hrat Rpdrigues, "aldo Lemos Bittencourt e Qué ninguém espere p<>r uma nova pror- que têm ,a consciência da sua dêsses artigos no nosso principal )nagazin de Jilodas. Também a

('om o<..jovem Pedro Epifânio ?x-ma. sra. Euridice de AI-;;,
,

rogação-,porque hão. v,ir.á,." .

fôrça e do seu destino... Gl'utinha; no sub_solo do magazi'n, está em condições de atender

7' . N- h' realllle'nte m'al'or pra as clasoes menos 'favo.reciâas. Aliás, outro dia, Osvaldo Melo, com

de An-drade, fi-lho do nosso meida Bittencourt, sr. Pedr,o O t 1'rl
.

pr'azo 'st" g' t s·e
ao a, '.'

- �

"1
.

dI' 1"
.

, e,upo c9rre'e,Q ,

e a a es o. ar- _!- zer para um Povo que viver lia fi precisão de análise que a sua prlvl egJa a c·u tura e lUte Igencla'

conterrâneo. sr. Cantalicio 'Olmos e srta. Ala�de Bit- '.

d
. .

'd d lhe faculta'nl�, 'denoml'nou: a ·Grutl·nh .... 'como, o' "refu'gl'o do· pobres",.
Matos' Pe!l§em n.isto os .que all� a não cump.rl� constante batuUl a e com os

,

lO

I, �,

S 'zenando de And-rad,e, e de
s:us laur�iB, .exol:tímdo os seus O inverno chegou. Chego,u brabo; não, há dúvida.' Mas o arse-

'Hi1tll);' .r�lInsétl.d�v�r,.-.
-

, .' S'lmbolos ;Naclo.nals,., "
r.al de,.,agasalhos de A Modelal'- �tá,. magll,i,fi!)!\lnJ'n:tJ) Qem.

".

_;Depóls; será 'demasiadamente tardé. (éllilt. na 7;� página) raelo, C"

",�".">.. -> -.' .>,.-,<', ..
,'; J

2 Florian6polis, Sábado,' 24 de Maio de /1958

"

o

a. D loil ImDaio� ,

ANDRÉ NILO TADASCO
-

E de longe, da curva <extrema Lançou inda' uma vêz ao rumo A -Hi stô rta, o Gênio, a Glória,

I
atmosfera de piedoso respeito",

"u di 1 ti d do caminho, de seu lar, e as bravas' Legiões ...". quando se reconhece que aquê-
,� m Ia � e par lU a terra .

em que nascera... Sentindo da saudade o excru- 'Um der;adeil'o' adeus, um der- Quando se examina a vida mi� le bravo Soldado do Exército

ciante espinho radairc' olhar! l.tar do General ANTONIO .. SAM- Imperial conquistou no campo' de

.. , .'., .. , , , I PAIO � O Patrono. da Infanta;" batalha, ante os. duros sacrifí-

Mais_tt'ard:e 'o que êle foi 110 '. ria. do Exército Brasileiro __:_ ín; cio!!., em Jornadas de, lutas, que
campo das batalhas

_

, tr-épido filho d; Ceará a no.ssà' ''Pareciam intermináveis, não só
, t '. .

Que o'·.ciigám a rugirt as fuzi- alma de soldado e de 'brasileir� as medalhas qlle lhe or!lavam o

das metr.�i1;:�s, .; vib raxle emoção, enche-se de en- peito, os .bordados de General, -a

Que o digam a tremer os

-

f is- tusiasmo e "todos êsses se!Ú- I!agrãção da Imortalidade, com o

pidos canhões, . ! mentes �ão logo envoltos numa íor'nar-se um Símbolo Nacional

Ele galgara, por_ merecimento,
.todos os. PQs�os da hierarquia,
tornando parte nas v.ária§.. l!l.t!l!l
que' �s Armas Imperiais susten-

,

. ..

taram de Narte a; Sul, desde a

�-'---'--'-------.�"-------

.se' tornou Patrono i

. ]�

E.

Uruguai e Büenos Aire,s e

N D
'Festa do - Divino Espírito , Santo'ANIVERSA'RIOS de.

A cer'imonia civil' realí
zar-se-á hoje, 'às 11 horas;

Grande Festa do Divino Espírito Santo:
* * *

Fazem anos hoje:
- �rta. Helena da Silva
- major Jaldír Faustino na 'residência dos genítores

da Silva da noiva, à Rua Raimundo

em

T I J'U C A S,
. Revolução do Maranhão, durante
a qual comandou 4� combates,
até as ferrenhas campanhas do'

- menino Mário Concei

ção
-: sr. Luiz Rafaeli

noiva, o sr. Fernando Pur

quéro da Silva e exma sra.

B!kles Blandina, das Neves

NOS· inA,s 24,' 25 .E. 26 Dl!: MAIO DE 1958

com um bem cuidado programa -que cõnservarâ tôda a magnifi-
. ,

- �
'.

� --.
cêneía dos ritos anterfôres, lfadadar, a um êxito, sem precedentes na

história 'da Ci�:de Centenária cerc,o de ,faijsand.ú 'com o seu

:ato surpreendente, �ue se verifica' neste- ano; é .� formação' da assalto, e campanha do Paraguai ;

COMISSÃO, ORGANIZADORA: il�la 'primeira vêz tôda responsac 'selÍlprtl vencedor, semjrre o In

biUdade ,!lo 'vúitoso empreendimento 'r;UglOSO,' recaiu sQ�re os fa-;';.te por excelencia, culminando
ombros de -um grupo. de casais, que espontãneament�, a 'pleitearam: com o receber juntamente com as

Assim, por não regatear esforços, desefande�tudO! faz.er no sentid,lo glôr'ias .de Tututi os três feri-

DORA mantos
.. que .lhe " deram a 'morte,de clms�uir sucesso absoluto, a COMISSÃO ORGAN1ZA

está r�ebendo todo o apôio dé quantos têm conhecimento- do fel'imentos que> cõIistituiram
h�nroso presente de aniversário-,arrojado. programa da , "-,

pois que nessé dia transcorria o

dé seu '56'.0 aniversário natalício,
vindo a expirar a 8 de' Julho,
quando- à bordo do ·t{�a.nsporte·�

,
-- SI'. :roel Moura
- sra. 'I'erezinha

Alves

Corrêa, 81, no Sub-distrlto
Rosa do Estreito; servindo como

teatemunhas, P?_r parte da

-:- sr. Odílio Hilário Mo- Segui; dr. Ivo Reis Monte-

reira.
- srta. Eunice

negro e sua exma. esposa

Maria .dn a.'Zeleíma Revere Monte-

"Eponina" nas proximidades de

Buenos Aires.
•

Recordamos que SÁMPAIO não

foi militar de postos' improvi,sa
dos; porque tinha de ser grande,'

-1,
-éom.o o foi, sem contestação, ele

�,van'do bem alto a Arma da qual

Hoje, quando todos os Brasi-

le,iros conhecem, com pormeno

res, a vida do grande Soldado, e
I
lhe pre�tàm �s mais significati:

-homem que se batia numa refre-

I·
ga 'desigual e titânica desafiand<>_
o denod'o e a coragem, a perfidia
e a traição, a serviço da nossa

I
NacionalidadE!. '.

'

"A, esperança é- o c'a�'mím ��,m
que se enfeita a vida' no dizer

do extr�vagante Byron,·e o bra-
vo Antonio SampaiO; quando des

ceu "do 'crato, da "Fazenda Vi

tor" encravada no MuniCípio, de
, .

':"1'rImboril, com o sublime propó
sito· de ingressar no,

l Exército,
trazia a cabeça 'repleta de sonhos.

e o col'ação t!alls�ordand� de
.

,a,legr'as, l>o�s ,:i:ri�i\ ,�o�I_L��e.a
esperança ,que sem,pr,e;- �compan
ha, os que q,UElI;em 've'ilCer,

E :0 'ciir�I;{l�)- da vida do grande
-

'.
-

.'. '............ �
.

;lAMP.(fC(.se manteve semp.re.

.rt:\lf�<?��"'.ó< S!� mai9,r sonqp; 'a
�Í1,a�;�'afor es'perança, embalou-se

,na' alma do Soldado _quando al-

.
,

ao

�"�,i� ..'-

. $ f

,O MâncÍúéa., depois de levar aquela es-
, porada na joga, Já em Joinville, andou' su
mido, sem fala, meditabundo, pensando
em"de como apos�ntar:-se..

�

.

Agora, depois dê'ver o sr. Bornhausen
fazer forfait --IUI "nomeação de Senador.",'
voltou

....
às' colunas de "A,Gazeta',', com o

seu pseudônimo de Carlos Alberto. "

E voltou com os mesmos" prõ'ces'sos, éª,S':"
mesmas .explorações, as mesmas intrigui>.!: .

nhas, as mesmas mentirolas.:
.
.' .....

Foram esses processos, que ,Õ povo join- �

.

villénse repeliu a 11 de 'maío.'
,. ,

- Se a dose não bastou'para a cura,' o jeito
é redobrá-la a 3 de outubro.

* .*' *

'.Quando o AdãôMirand� entregou ao de-
putado Paulo Bornhausen oartigo "Lícão
'de Joinville", noqual sustenta que a�U:'.
'D. N. 'venceu o pleito de 11 ele maio, 9. di- -

.

retor da "Resistência" ,fi�ou muito como-
. vido:

•

- '''Muito obrigado, Adão! Os verda-
,

deiros .amigos são assim, como você! O go-:
vê-rno precisa melhorâr a, sua �ituação. Que
é 'que você quer?" .

.

____, Eu .. , e� ... queria. me. '

.. apo':'
sentflr .�.. antes. " �e ... outubro!'!!

* * *

Os ver9adeiros udenistas, os que sem.,..

pre lutaram pelo' partido, .. estão furiosos
com o governador Jorge Lacerda, acusan-
do-o de "aaeslstÇl Y(llga�"': - '..

'-

_ O goyermldor,.' ,d�poJs, de. derrotat
'l1.QS em Jó�nvme e dé:ser'.dértotádo no Oi
'r�tó�i() Regional do'� '/R�'P:, ·por 46 a 211 �er
solveua4erir �lOS 'perrepistas! ."

.

* '* *
.

Esses'mesmos ude_I?-i§tà�, y-elhos lutado
res de�ocráticos, entendem que ·se o, sr.
Bornhausen concorrer aó S�nàdo e fôr de�
rotado _. a U.D.N: e�mtinuará como par
tido e será re�peitada: .

'

.

• JVIast se o ex-governador correr do pÍei
to', o partido acabará e (} sr. Bornhausen
terá praticado suicidio políti_co. '.

Divergimos, em parte.· Na segunda hi-
. pótêse não haverá "suíddio", mas "assas- .

sinato"./Xutor: dr. j�'�gêLa�erda. ,

' ;.
*

.

�:,', ,'�,
,

Para segurança p(lbHç�: as v�rbas�secre-
J J��:�9a Segurança Eública.- " � e:stão :sendo

.

:�nV'éstigagá� .pelo 'TriÍ>Ullál º� Contas.
'�<"[ ,Pelo:CÓdtgoPenal an.tigo, Q processo:erg..

" ':, dé álçaa�do Trih'unaL'l._. do Juri!
.

-* * *

\

'\
,
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� _�STADO" o ma" antigo Didrfo a. Santa Cata;hlt1
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'
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/

a•••,oX1)02:81)8ACOS'-rO
lOs simpalizanles do esporte; do fulebol de Salão lerão,fto�, um dos mais sensacio...is choques cra lemporada salonlsla de 58 com o

I confronlo enlre Grêmio Pôrto�Alegr� e Clube Doze �e_Agoslo" cQ!olocal será o esládio "�nla (a�rina", -110
.

Largo "General Ósório';.
.

...._!�nha os gauchos se despedlrao _o publico, enfrenlando a seleçao calarmense. - Não percam! ..-
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" f: BOM RESULTADO DO FLAMENGO NO

� � I.J' � EXTERIOR - A equipe do Flamengo, mes-

:: : 'mo sem os diversos valores que estão prestan-

.ir
li do serviços à Seleção brasileira, colheu um

:
� bomresultado ryo Torneio Internacional que

•ATLETISt1I.,RE"
' se disputa em Paris, empatando com o Bolton

. .

'�_
,

ASOUETEIDL .VILÁ Wanderes, campeão da Taça da Inglaterra por
1 x 1.

,uatr_O Invictos OI '8'ça"O °8\.ta tardo ,:I;�h��;2:���d:r;��ct���!�f:�i��
..

.. .

ti ti li Astuto, árbitro da Federação Metropolitana de

TREZE X VENDAVAL NA PRELIMINAR - O POSTAL DEFENDERA A LIDERANÇA ENFRENTANDO O �i�.�:��b:!�aa:e:o:e:ea�.�isa�:r�:d!: :oa���
SAO PAULO - SENSACIONAL A RODADA N.' 3 DO CERTAME AMAD�ORISTA

- � paço de 25 anos. Do total de 6.128 jogos, Ala-
Duas partidas serão .Ie-' invictos iddvídíndo a vice- Na par-tida principal da te '(:ois outros invictos: penso Os "torcedores" das dino Astuto atuou 102 internacionais 91 na-

"adas a efeito, est� tarde, I Iiderança com o São Paulo. I t�rde estarão frente a f,r�n- Postal Telegráfico, único duas agremiações. cionais (Campeonatos Brasileiros masculinos

;:toc�=::.:;.i!�aa:e c5a_8�peo- .:,' C-ONClUSO-'ES DO PRIME,IRO''', SEMINA-
.

líder e São Paulo, c!>-vice- Tratando-se de jogos en- femininos e juvenis, bem como amistoso), 119
líder. Será êste um match tre invictos certamente que em Campeonatos nqs, Estados e 5.816 nesta

N� �rehmmar �er�o a:-, _ RIO DESPORTIVO DO SES''I
de grande movimentação I

o. estádio da rua Bocaiuva Capital (Campeonatos da Primeira e Segun-
versarros os conjun os ' o '. com lances d'E! sensação que, !'!,oJ',e a' tarde apanhara' uma d D'

.

(1.

.

a ivisões .os .e 2.os quadros), Juvenis, •

Treze de- Maio e Vendavall (Contínuação) po t de'
- 'bA

'

•

tê
.

,
re�tes mumcipios, será r ceI' o ixarao em sus-, oa aSSlS encia.

'

A
que prometem travar, um 'l'ED'CE.IRO CAMPEONATO

spirantes, Femininos ,,_Classistas , Bancários,
I .fi' orientado de acôrdo com os

' "

-

bom enãontro.. Ambos estão.

I
ESTADUAL regulamentos 'DAS FEDE- OS CRA,QUES NACIONAIS E ·SUAS COM- Militares, Universitários, Light e amistosos).

L b d'
..

'0 Departamento Regional, RAÇõES ESPECIALIZA-
�

,
" . Isto, devidamente atualizado até o dia 10 do

em ran o... I o tendendo a proposta apre- DAS.

..

DUTAS ·NO MATCH-TREINO CONTRA corrente, data do Jubilei da F.M.B.

Depois da rea-lização da sentada pela Superintendên- Art. 2.0 - Disputarão ftCORINTIANS
X X X

Taça do Mundo de 1954, a' da e êgse campeonato, as equí- U':' CERTAME DOS FUNCIONÁRIOS - A.ter-

Seleção do Brasil disputou' ,Considerando que a prâ- pes das Firmas, nas provas .Os dois mais conceituá- jogadas e seu único erro foi ceira rodada do'Campeonato dos Funcionários
,16 encontros internacionais, I· rica dos desportos visa pro- coletivas, e Os atletas, nas dos jornais esportivos do a cobrança do penalti. No

. I
Públicos terá começo dia 3/1 com diversas par-

colhendo. 28 triunfos, 10 em- porcionar ao trabalhador individuais", vencedoras do .
pais, "A Gazeta", de São resto esteve impecável.

pates e 8 derrotas estas I benefíciârfo do SESI a exe- campeonato municipal de Paulo, e "Jornal dos Spor- MAZZOLA � Movimen-
tidas. Hoje será levado, a efeito o jogo entre

nos anos de &6 e 57, �nquan-I cução de medidas que con- cada Núcleo Regional. U:", do Rio, assim opinaram teu-se. bem e não comprome- Produção Animal e Colônia Santana; cons

to que a Alemanha, vence- n-íbuam para o seu bem es- Art. 3.0. -_ Concorrerão. sõbre a conduta dos craques tE'U, sem mostrar grandes tante da 2.a rodada e que deixou de ser rea

,dorà da Copa Mundial teve tal' social, dssenvoãvendo ao campeonato Os Núcleos da Seleção brasileira que coisas." lizado por motivo de força maior. O campo do

30 jogos, vencendo 14, per- cada vez mais !j. educação Regionais de Blumenau, estiveram em açito 4.a'feira PELE' - Estava bem e -Tpiranga, de Saco dos Limões, foi escolhido

dendo 14 e empantando 2. moral e cívica; Brusque: e Rios do,�Sul, por
; contra o. CQI?�ntf�ns �c-elÍ- . foi mujt","", b€ffi ��bs.tituidQ para local do encontro,.

.

,

I

•
X x 7

- Considerando, que através gerem estes -(JS municípios ...:do por 5 x tr. ' '., ,;, ' ,

por V-avá;'''ao sa·Ír contudin X X X
O Jiu-Jitsu, esporte que dos desportos surge a opor- onde o SESI desenvolve suas "Jornal dos Sports" < do. Muito bom Vavá.

nasceu no Japão no século tunídade de dar ao traba- atividades esportivas. GILMAR _", Portou-se PEPE - Voltou a apare-
A TAÇA DO MUNDO DE DOIS EM DOIS

xvm" a proxímadamente, Ihador revigoramento fisi- Art. 4.0 - O campeonato com grande segurança, fa- .<'er destacadamente, princi- ANOS - Rio, 22 (V.A.) - O presidente da

veio para' o Brasil em 1917 �.O mental e' moral; constará das sekuintes mo- zendo duas ou três defesas palmente nós arremates. Comissão de Assuntos Internacionais da Con-

trazido pejo Conde Moeda'· Considerando que das dalidades desportivas: de grande càtegoria.
.

. Outro que justificou, plena- federação 'Brasileira de Desportos, sr. Luís

Koma, então é'ampeão mun- competições desportivas, sa- I
Atletismo DJALMA SANTOS mente, o acêrto do corte de Murgel, falando, na tarde de ontem, aos jor-

dial da violerrta Modalida- dlamente orientadas, emana Ping-Peng Substituíu bem a De Sordi Canhoteiro. nalistas acreditados naquela entidade, revelou
de, quando eIIl tournêe pelo i'spírito de solidariedad'e en- Basquetebol �lIe se acha sem condição

'

Voleib01 .f'.,ísica.
"A Gazeta" que .alguns países que participarão do-próxi-

nosso pais. Com ele apren- : re empregado e emprega-
Ll-

der�ní Jiu-Jítsu Os irmãos (:01'; Fútebol BELINI _:_ Reapareceu No time brasileiro, Gil- mo Campeonato Mundial de FootbáÍl, na Sué-

Osw.aldo,' Gastão e lCarlos ,

Considerando que para Bolão. (',om autoridade, mostrando Illar -n�o foi empenhado. cia, estão desejosos de formular uma proposta

Gracie, os verda-deirós pit� estimular a prática dos des-I Bocha que é o dono do lugar. P�'aticou ,duas ou três-defe ... no congresso da FIFA, em Estocolmo, visando

neiros do esporte no Brasil, portos, há nec-essid'ade de I Art. 5.0 - As provas de NILTON SANTOS - Co-
.

f'US segull'as. Djalma San- a realização dos próximos campeonatos mun-

os quais transmitiram os _cempetições, e para estimu-1 futebol, bolão e bocha se- meçou indeciso e acabou tos, um colosso, apareceu so diais de football de dois em dois anos.

ensinamentos Icolhid<>s aos IH as competições a de rií.o realizadas em época d·i- tomando conta do lugar, in- ,berbamente no time de cima. FAVORÁVEL A C.B.D�

t d··
- H t ferente .:'a de latl,etl'slno', do pra frente é colabor'ando . !1elíni formou com DJ'alma

seus ou ros 01S lrmaos e- �ampeona os; Ad' d d C

lio e George. Os cinco ir- Considerando. que o �_ Ping-Porig, basquetebol e decisivamente na vítória. uma zaga solida e ,quasi que
' lantou O irigente a . A. l. que, se

mãOls !fundaram então a lhor prêmio para o. atleta vOileibol quer constituirão ZITO - ,Jogou com gran- intranspQnivel, completan- re�lmente fôr concr�ii�ada a proposta, não te

Acade�ia Gracie que tem' amador é a oportunidade provas de encerramento, do c:f; desembaraço. Está muito .io o trio de "'zagueiros, com rá dúvidas em votar favoràvelmente, salien

forn�ci<lo Qs melhores luta ... de participar ,de prova de campeonato. bEm. 'Dino substituiu-o sem l\il�on Santos; que exibiu tando, todayia, que existem dificuldades pará

deres da especiali,ade no. campeonato, fóra da locali- Art. 6.0 - As atletas fe- comprometer. �quela soberania. que todos a Confederação Brasileira de Desportos, rela-

pais, entre eles Carlson, fi- dade onde reside; mininas 'participa.t'ão �Õ'- ORLANDO' - Durante ccnhecem. Apenas, duas ou cionadas com a formação do seu selecionado,
lho. de Carlos, qjue é o mais Gon�id6rando qu,e o.s mente das pi:<>vas de atletis- ôez minutos andou indeciso.. �l'ês vezes deixou ...se vencer

. I
.

experimentado dos t�blados campeonatos m u n icipais mo, Ping-Pong e voleibol. Dópois firmou-se. Acaibou' por Battaglia. De resto, do-
C aro, se a Copa �o Mundo passar a ser dlSpU-

nacionais. n�o co.nstituem o ponto' aI-I CAPITULO Ir com

o,
baile de Luizinho e minou-o'completamente. zi_/Jada de dois em dois anos,

.

x x x to das pugnas despoitiv�s,' DA PARTICIPAÇ,ÃO DOS mostrou porque ficou no
I to, com um bom trabalho, ,X X X

A Taça "Oswaldo C'ruz", pois estes condensam-se nos
I

N Ú C L E O S planteI. aparecendo, no e�tanto ..Di- ZAGALO PARA O BOTAFOGO - Fala-se

ehtre brasileiros e para- campeonatos d'e âmbito es-l Ad: 7.0 - A representa- tGARRINCHÀ - Reg,ular !lO em plano super}or, pela que o Bõtafogo contratará Zagalo, do Flamen-

guaios, foi instituida em .. tadual, único que propor- çAo de cada Núcleo. nas pro- no primeiro tempo e magni- larga,ca da bola com mais go, por um milhão de cruzeiros. Outr<;> que se-

191;0 para unI·r cnda vez' dona a necessária variação. ','as de encerramento é fei- fico no segundó. Chegou a precisão e com passes mais· lI'r' E
u '"

ra contrato pe o a VI-negro e o arqueiro rna-

mais os -la ....os de amizade de ambiente; ta por uma única delegação car show. !bngos, sintetizando o jogo .

d B
•

...
,nI, O angu.

"

entre os dois paísEls. 8 v,ezes R E S O -L V E (lUe contará, no máximo 40 .
DIDI - FoLe maestro do' (' dando mais simplicidade �..IIÍIII- ....

jlJgaram os dois- países e Instituir o terceiro cam- (quarenta) pessoas. I àtaq.ue: Orientou! todas as ?tS jogadas. Orlando, bom no

.

surgindo sempre, com peri-

,
'

'

. .

t d se "enfiar" na area para fi-
"

em nenhum dos encontro.s f'eonato Estadual do SESI, �rL 8.0 - O Encarregado, IJnmelro empo, icrescen, o g;\, com os seus tiros insi-

(l Brasil foi derrotado. Eis campeonato êsse que deve- [lo Esporte de cada Núcleo S. e composto do Chefe do ,dnd'a mais na fase final, nalizar. Esteve incansavel. nuantes' e violentos.

.' I c' R E
'

f' E' t
' ,

t lVfazzola, melhorou um pou-

rá encerrar-se com ;lS pro- . provi�enciará a inscrição, Ó. • ., reSpec,lvos ncarre_ mos rou que pO:Jera en rar

x x x .vas realizadas nos dias 19 ao campeonato áté 10 dia's "gados do Servi.ço de Recrea- na equipe principal a _qual- co do que nas suas ultimas

1950 _ Brasil 2 x O, no e 20 de setembro, para o antes de cada disputa. ,I ção e Esportes <los Nucleos quer momento em substitui- il,pres.entações. Depois d.e

Rio qual a prova ó regulamento oela chefia do S. R. E. e Regionais e um representan- �:ão a Zozimo.
nm 1.0 tempo discreto, su-

abal'xo'. Art. 9.0 _ Não pod,erá te de cada município mais Na ofensiva, Garrincha biu de produção na fase fi-

195.9 __;; Empate 3 x 3, em
'

São Paulo R E G U L A M E N T O participar do campeonato' um representante d;a clas- foi o que destoou dos de- nal e colaborou bastante

1955 _ Bra'sil 3,� O, no 1958 Estadual, o atleta que no: 88 patronal e um rep,resen- ,Qais. Muito individualista para o bom desempenho da

Rio CAPITULO I corrente ano não Ilisputou. thl1Íe da Imprensa. e aplicando sempre aquelas ofensiva. Didi, mostrou mais

ONATO 1 f·
-

' I Art 11 A A
.

tA fl'ntas "manJ:ada's" pela dI' - uma vez que não tem riva-l

1955 _ Empate 3 x 3, em DO ,CAMPE re a Irma campea O cam- ..0. - SSIS en-

São. Paulo E SEUS FINS peonato municipal ,de res-
I cia Médica ficará a cargo l'eita. Fez, n<> entanto, .dois na posição. Consciente, tran

.

N tIS .

M'd' d S t 1 I" I d "uUu ,e dono de uma visão

1856 _ Brasil 2 x O, em Art. 1.0 _ O Campeona- pectIvo .R. ou que por ela, (O. ervlço e ICO o e 01' je ISSlmos go s marca os

h· I" H" t
.

PI' t extraordinaria das J'oga.das.

Assunção to Estadual do SESI patro- não se ac ava mscrito. Ile 19lene.'· com ca egOl'la. e e, es ava

1956 _ Brasil 5 x 2, em cinado pelo De�artamend;o CAPITULO 111 Art,. 12.õ '- O corpo d� bem, entrando com de_cisão Executou passes espilendi-

Assunção _

Regional de Santa Catarina, DA O R G A N I Z A ç ,Ã O árbitros Iseliá orglanizado na area. Vavá, que o subs-' do&.c_ em prof��ida�de, ,des-

1958 _ Brasil 5 x 1, no a fim de facilitar a proxi- Art. 10.0 :- constituir-: vela -a chefia do. S.R.E. e tituiu fQi 'um grande valor cobrindo �empre lum joga-

Rio mação e confraternização de se-á um Co.nselho Diretor, homcilagª,do pelo COlUselho
.

do ataque, recuando sempre e'or em condições de receber

,<c;..,1958 _ Empa-te, O x; O, ,em orerái"jos _

de .,djy-ersa,,_s e..t:n- tI:, Acar�m�oJ1at'º s,9b a P�,e- :.Diretor.. .

(\ balão. 'Finalmente. P.epe,
" ;,

'São
. Paul�. ';.Jl'ebs, bem. como de dife- slflencla do Chef� do. S.O.E.- (Contmua) cGl'ando,

,
quando, póss'ive1; (foi valor desta�adoi

-.'

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

. �':

uS eSCOl�eg:

FERRO,
REDONDO

I.

METALURGICA
ATLAS S/A

Deodoro 33 - Fone 3470.

"
Vepde-se duas casa, sen-

do uma de material e, outra

de madeira sita a Rua Lau-

,'a Caminha Meira 54.
Tratar com o SI'. João Re

gis, Dep. de Sande Pública

(\11 a Rua Presidente Couti-,
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Associação· B sportiva.Estudantil
����::�;��:��if.��:��;:� .Secundarísta

.

Catarinense ��:w�!;;�,."'�. PubB,'·

erito _à ouro; entrou para os Ir� _ '.
. Colega; .si necessitares de nos-

Anais Estudantis de Santa Ca- desenvolvimento do espírito, do a ciência conheceu, ti nha uma. que, quanto, mais fort� o corpo, UNIDO POR UM '1 IDEÁL NO- 'd(l, colega,,� é'in úníão. com a Di-: <>0 endereço, aqui o� tens: ';
- .

tarfna, intelecto, necessário se faz a mente, perf:ita, más um corpo, 'Imais bl"ilh:��te. a inteligênç.ia! ;aRE, PARk, UM FI� DlGNO, E' r�tor'ra :Pr'Qvisól'Ía,', dando ,um AssociàÇão Desportiva E�iúda'�til
, 'l,lm grupo de jovens estudan- cultura do físico, do corpo" despr,ezadó", Não dava o' mirá-I,:. Roma.,foil.�omo também a Grê- UMA CE'LUJ-A VlVA E VI'lI,4L pouco d� teu trabalho, veráit que' Seclind�;is,ta', �_atari�ens�
tes, unidos por um ideal subli- Estudante! Si não quiséres dar mo valor ao seu físico, só con- eia, a pátria das Olimpíadas, PARA A HUMANIDADE", és um verdadeiro vencedor. Rua São Jorge, n.o. 42 _ z,

,

me, para Um fim nobre e alenta- a atenção que. o 'cor,po humano siderava seu cérebro! Um dia, I ' X-X-X Deves 'honrar -o teu Estado ; Tarcisio Medeiros Vieira End. Telegrá_fico. _ A D E S C,
dos pela esperança de um Sol requer, que esta máquina perfei- porém, êle soube que' estava' ean-I A AssQciação Desportiva -Bstu- elevá-lo ao 'máximo, porque êle

mais belo, mais forte, resolve- ta exige; então verás que a ceroso; então, apenas neste dia danti l Secundarista Oatarinense, te pertence,' O esporte de nossa

ram fundar uma Associação Des- mente enfraqueciaa p�r falta de tristonho para a humanidade, veio preencher, uma lacuna exis- terra, está desprezado esquecido;
portiva, resolveram �r aos es- apôio de seu sustentáculo, o fí� reconheceu seu êrro, Continuou tente no meio estudantil. Seus eleva.-o; tu podes fazê-lo; tu és

tudantes de nosso Estado, o que sico, não produzirá o suficiente, a produzir maravilhas. Sua men- fundadores ,possuem um grande forte!!!

êles ainda não, tinham, mas que- perderá muito de si! te, entretanto, perl!laneceu lü- mérito: desprezaram interêsses

riam e necessitavam, E aqui vai um exemplo ca- cida apenas por pouco tempo; pessoais, com a final idade única

A Roma Antiga tinha corno le-
I

tegó rico : Johru.yon Neumann, o alguns mêses, fração. mínima de de bem' servir a ti Estudante ca- tem como Presidente, o dinâmico
"ma : "Mens sana in corpore sa-

!
idealiaador das bombas atômica sua existência de' 53 anos. O cé- taninense ; dar, a par de uma 1 H 'I' C dco ega e 10 ar oso, conhecido

,,"o". � nada mais exato e jus. ! e de hidrogênio, o criador do rebro perdeu o valorj não rece- educação física esmerada, díver-.
e admirado nas hostes estudan-

to que tais palavrasç-para mos-,1 cérebro eletrônico. e da balístt- bera o apôio de que necessitava; sões sãs. E', pois, um dever teu, tis, por suas formidáveis inova
trar com fidelidade o pensa_;o-' ca"sllbmarina, enfim, uma das seu corp(l, porém, não se vingou que tu .ajudes a colocar esta En-

ções, Umberto Grillo é o Vice-'
mento latino. Paralelamente ao' mais brilhantes inteligências que do dono; sobreviveu por mais tidade novel' em seu lugar devi-

F1otianópolis; Sábado, �4 ,de M�tio de 1958
---c'--'-�--_-:- '_�' _- ---------�,---_.

X-x-x
A atual ])iretoria Provisória

Presidente, e, lutador como é,
um ano', sua VI'da é um' exemplo do. Ajuda portanto a êstes he- b

'

.

, , , em o l)1erece. Não poderíamos
'flagrante do valor do corpo hu- róis estudantis, na luta a qúe se 'olvidar o nome de Laerson de

propuzeram; e serás recompen- Almeida, ex-Presidenta da U,F.
Estudante! Deves praticar es- sado. A class� (leve ser urrida ; ,

E., e um dilS 'baluartes dos ideais
portes sadios, exercícios físicos pois, COI�lO ,diz o filósofo: : "a e'studantis de ,nossa terra e um
indispensáveis! E 'ficarás ci,ente-, união faz'a ;f.ôrç,a, '�" "UM, GRUPO..

" d'" d
'

.

S'- os' .'1llnda or-e.s da ADE C, Fa-
--

i'IE,RV Ifó·····iM,jiTiiI"·
.. ,

:,��?';��;!�::f;;:�:�:::
_. CONSCRI-TOS DE 1.958"-'- ,

-.
'um Nelson Neis, de um João Li-

O CORONEL Chefe d�L 16�'at�ircu:riscri- ,nharlls, de um Cely Pe;eira, e

ção de RecrutamentoMilitar soliéit� o compa- , I'��ei:':�' �uí�e��oa:�:!:o Mdeê�::ro:
recimento d�a 29, "Quinta-��,.�1'�,;àff<f.�,P2�horas ,�. r- ��i�, ":" já dj�semos, �ó virá. em

mitz; ,a léste, com Evald{) �a 2.a Secçao daq�ela ReP�{l'Ç�O, �;� fIm �e .1' be1e:::: éd:r�n::;tuodsa:test::�foo�Ltinder e ao 'oéstê, cÇlm A�- ,tratarem de assuntos de seu��nlé'i:fS�S,:'OS.se"-· >i1aiDl'eS, Mas uhidos venceremos;
fredo Haschel, avaliado por guintes conscritos: _'_

./
pois 'a fÔTça da nobreza e do'

('r,1ii! 7500000 Em quem os
M' C 1

- , dev.eT é maior que qualquer pe-� 'ii' • '..
_ onso e soo Prazeres,·,L.uiz,Fe.rnan-bens quizer arrematar, de- . d'ra que, pOJ: ,ventura, for atirada

do Siry..dakis; Alcides dos Santos Aguiàr; Luiz no camínho que trilharmos. Aju:Jão, com o prazo :de vinte verá comllarecer no lugar,
'(20) dias, para a venda e dia e hora acima menciona- Carlos Machado; L�iz Felip� ,d'Eça �eyes;
nrrematação dos bens ,lIe- dos, sendo êl'e éptregue'a

í

Amandi.o. Mpacir Matos; Arnaldo Dom' Viei
Ilhorados a KILlANO�JO.ÃO ·quem mais der e maior 1an-1 ta; JD@odoro '-�Gomes Mendonçll.; "Pedro José

,

SCHMITZ e sua mu}her ?o0s ce oferecer, d'epois de pa- Gevaerd;_Ivan Marques; José-Nqnes; Claudio
Autos de Ação Exécutivª,' g'os, no. áto, em moéda cOl'- Emilio G,uaico;, Jo�t Dominon�; ·Ii,'fuiz",'Fernan-,·

e Ih mpv RYD MA' ;'en 'e do país, o' in'eçÕ' e :as " .
. Avisa seus cliel1;tes e àmi�G� q�'equ e ,e ,,- , . do Tolentino de Souza; Romero,._a,e Carvalho de' reg;essó"da Capital Fea'e�al,NOEL DA SILVA, dele co- '(llstas da arrematação, po-

nhecimen-to tiverem OI) in- ('enelo, entretanto, oferecer Lima; Adilson Antonio 'Luiz; Aloísio G. Bra- .

;:�:;�:.iU a sua clínica odon-

I:eressar póssa que; no dia fiança idônia por três (3) ,lia� ledo Dorival da Cunha; Francisco José Consultório e Residência ,Rua
dezeseis (16) de junho pro- ciias, O presente será' fixa- da Sjlva; Ivo Orlando Muller; Romeu Luiz da Bulcâo Viana, 87

do no lugar de costume- e Silva; Henrique José Beirão; José Ermelino
G:onçalv�s e Pedro Gomes dos Santos.

84ital
o Dr� Eduajl'do Pedro f!nóveis 'desta Comarca; a

Luz, fls. 15S do livro 3-M, sob oCunhaCarneiro- da

Juiz de Direito.da Comarca t10 10.616,' com· as seguin-'
I '

de Sio José, ,Estado lie te� confront.ações: Ao nor-

Santa Catarina, na forma te, com Antonio dá Silva;
da Lei, etc. r.c, sul, com terras do ex;e-

nltado Kiliano Joãõ 'Sch-
-

O D.f, Eduardo Pedro

CarneirQ da C,unha 'l,�z�
Juiz de Direito da COnla'l'Ca
de São José, faz saber os

que o presente edital de lei-

,Dr! t4uro Gonçal
·ves de limã,
qrurgiãp_ - Dentistã

ximo vindQuro,. as dez (10)
horas, no, EdifíelO da Pre

feitura Municipal, nesta

f,üblicado pela imprensa, na
forma da Lei. Dado, e pas

sado nesta cidade -de São

f FORRO '

, I R�M À O'S '8ITENCOURT
; ( A I 5 B' A,O A R O

"

f·O N f ] a Q i

!'''''lIGO 'Õf,p.:>sno O"MfA�'

cidade de São josé o por-·
. ,

teiro dos Auditórios lévará JQsé, .aos vinte. e um d,ias

a público' p:regão de ven�a 1 do mês de maio do ano de
I ."

e 'urremataçã,o a quem mais mil novecent{)j�--;é cincoenta
I, .,

.

der e maior lance oferecer, ': oIto, Eu, rNrnoldo Souza,

independentemente da ava;.' I<�serivão a: fiZ' datilografai'
)iação de setenta e chico

I
c subscrevo. (Ass,) Eduar-

mil cru�eiros (Cr$ 1 co Pe'dto Carneiro �a'éunha,
75.000,00) os bens descritos. Luz - Juiz de-Direito. Con

no -l2..udo seguinte: Um te!-l f�re ,com o ocigin�l._ Eu,
reno com a área de duzentos Arnoldo' Souza, Escrlvao a

·e ci�coenta nfiÍ �et:08 qua;;. .'1 fiz datiloi�'a�ar ; �xtrai da

drados sito em Quebra [,1'esen1e COlHa.

Dente 'Distrito de Rancho Eduardo pedró Çar.neiro
Quejmado neste Município, I !la Cúriha, Luz � 'Jui� de
transcrito no Registro de

I
Direito.

"

.... _ .:. �_.!.._._ _....... . :.:.._ � : � : __ _._._ : .

,:,CIUB,E,\.'RECREATIYO;-,E:: (ULTURAL
;. :�l5 ;�Dr NOVfMBRO'

,Séde: Praça t5 de nQvernbro; 21
FLORIANÓPOLIS

PROGRAMA DO MÊS BE'JUNHO DE 1958
Dia 1.0 _ Domingueira _I início à� \ 20�, horas
Dia 7 Soirée - . início

.

à§ � 22 . horas.
Dià· 22 _. Domingueira - irt4ci� �si:20 heras
Dia' 29 _.Domingpeh::a - i�íci9�.·à� � �}ú )9r�s
NOTA: .- No interêsse do Clq.1?� nã<ó:será

•
J" "_.,",�' �i'\ ..o: . •

re�lizada a "soirée" programada
para o dia 31 de maio."

,

: V.inde-se'
°fORD .. 40

4 POl'Ías sempre de llarticular
Rádio Relógio, Faixa br;mca
Lata�ia �erfeita, mecamca a

qUàlquer' • pTova licenciado para

1955;'-;-(ótiiriu) carro para a pra-

\Ç&;'Ó� 'Pllra;'campanha politica.
,

';
.

r.rat�� ,!la- ÇA�A VENEZA

-

enderêço' certo' para a compra.

PÚBLICO

PORTA
OU'MEIO,o

SEMENTES <DEhortaliçaS e flore� 'D E .'

TOl'tas de Rêqueljão'
-T!UFtas,Íle' Crocante
T-ortas de'Natas Batidas��J4

mulantes: para' CTese1mm
to das plantas,. A.dubos
especiais, para que v.
Il'nha, 'o ·mâ-is belo j'ar-

<i Im ou hort�.-

. -

Tortas dl! cremes' de tôdas

as qua'lidades.
'Bolos simples e pão-de-ló
Petiscos Pafa. bares coino
,

callUll'ão 'li palito, pastéis,
etc, e para festinhas

am.e.ri-canas.
Iflf_2rmaçôes, n'f!- casa do

servir- no: ramó:cde semen és, ......._-....<"-·"'·'P-INT(), . DE" BLlJM·ENAU
�

,

.: �. .

• 'C'.:, ::c.Goqlleiiolli.:bairro Bôa Vista,

.
.

t �,:.'

Bulbos,' Livros agric;;las.
in�Pticirlas'" co�tra ·rlMriC'.1S
(' pragas (b�' pbnfos or

narn�nfai..,• .Alimento _c(}n-'
centrado p:1r;)' nôr"s, t'sli-

"O ESTj\DO'" o mM' antigo Didrio d. Santa Catarina

DOMINGO 'sÃO ;J O S É-

-;
"

._

:,,11"� ':�;jI·::" .:f;:'·'....
'

,C\: :t:j :�:J'1f'i;;t:�
.'

,·A,·':l,E N' ç·�.Ã O', �Eol�-T ti D A,N l� '"
�

,A tua' Pásco.a, a Páscoa da AéadeJÍ11á de ..€omércio de Santa
Ca:t"arina e da Escola Técnica de, CométCíõ São: Mrcos, será reali

�da, com o mai-;'r brilhantismo que\lhe é devido, no Domingo, dia,

, ..
25 (vinte e cinco)., às 8 horas, na Capela do Colégio Coração dOe

Jesus, Após haverá mesa de doceS! 'e um p�qúeno, show,
,.., ,

---....,--

• No., JARDIM ATtANTIC�
VENDE_SE.. �'>"'. ;'

..

TRA'PAR NA A MODELAR
_.,� .._-----

, '.

2"'.'

r.:
'.

6
CLUBE

DE,
"

I
1,
I
I
�
i

ESTFi:':ITO
--- . ---'--�

_PROGIA.MA?�ARA O
MÊS DE �"MAIO

'III :DIA 22 _' Reunião Dançante.
" i DIA _' 31 _ Encantadora Soireé

"I!
'

pat"a eleger "MISS
I
.'

Brotinho' do Clube., 6"
NOTA:'-' É indispensável a a

presentação dá' carteira sodal
, ou talão do mês corrente.

'

Rc:ser'va de mesas para. as Soirées
na séde do Clube.

1

I

III,
II :

!! j"II
:;
n
ii

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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As experiêne ias colhidas min istradores estão conven,

nos últimos anos com as
t cídos de que a redução dos

aparelhagens radar, monta- prejuizos compensará ple
das em quasí todas os tran- namente a despesa da ins

satlântíco, ensinam que i talação. Trata-se, portanto,
esse dispositivo não' satís- i:e um investimento de ren

.Iaz plenamente nas mano- nimento imediato. A "es-""

bras. dentro dos portos, o trada de radar de Hambur

temente a entrada do por- que se atribui' sobretudo à go" terá o seu complemen
to. Uma série de estações circunstância d,e os raios de 'to numa "cadeia de radar"

\\:! radar está dístrlbuida alta frequência se propaga- aos portos do rio Weser.

num percurso de 3'0 km. Os rem em linha reta. A "es- Além da rede de radar do

".EuS quadros são transmí- trada de radar" de Hambur- porto de Hamburgo haverá

tidos a uma estação cen- go, designada pelos peritos ({'ez estações' no caminho

traI. Como num' aeroporto, (:e "mais moderna do mun- desse porto e cineo estações
(leste poslo de comando ter- do", Iimitará os perigos no na via marítima e fluvial

se-á uma visão completa grande porto. Os seus ad-: para Bremen.

do porto, mesmo quando, a
neblina seja densa. Os---pí-

HAMBURGO -- (Por Jens Hamburgo, o maior porto
,

'.Tens.en, Impresões da Ale-; da República Federal da

manha) - Não � preciso
I Alemanha, pretende vencer

s,�r comandante de um n�-I com m�d�das enérgicas este

VIO para saber que os ires sdversãrie - da -naveaação.
grandes inimigos da nave ...

t
Na Crônica do porto de

ga�ão nos mares septeJitrio-! �an'ljburgb figuram nume

nais são os furacões, os ,,'osos acidentes de que fo-
I

'''icebergs'' e a neblina. A- ram vítimas navios pouco acidentes simplesmente ine-I tos e por perdas :..de tempo

parede branca e húmida que
I

antes de atracarem. 'I'odos.I vitâveis, Resulta de ,,uma. perfizeram últimamente 3,5

'varece envolver tudo em' os hamburgueses conhecem .estatística que os prejuízos milhões de marcos pOr ano.

algodão e absorve todos os o som das buzinas gigan- causados" por abalroamen-: Não se ínclulram �a ,cQ!)-ta
ruídos, não é apenas um t escas dos transatlântlcos.

I
as horas de espera dO,�'Dfi-

adversário no alto mar, mas A administração dó porto A [ U G A ;. S E dais e mariÍ1heil��1, que;
também nos portos e nas viu-se ob-rigada a registrar AI b

'

t pela demora das manobras
u'ga-se ons qual" os,

.

�

.

de "t
I de atraque só podem ir parasuas vias e acesso. curan e gerações .seguidas Rem pensão. Tratar na Rua _

. .

G I Bit t 43' terra bastente mais tarde

E D I T A L
a. 1 encour, ".' .,

,

'

, ll.ara se distrairem no co-

O 'Doutor Eugênio Tmmpow� Taulois ACORDEO'N nhecido bairro de São Pau-

Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara da Co- - lo, na célebre Reeperbahn e lotos de todas as embarca- JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE
marca de Florianópolis, Estado de Santa Cata- ITALIANO I na "Grande Liberdade". cões recebem ordens por FLORIANO'POLIS

rína, na forma da lei, etc.
.

'I
Com as aparelhagens Ra- l'adio-te-lefonia, reduzindo- EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM O PRAZO DE DEZ (lO) DIAS

FAZ SABER a quem o presente edíeal de primeira Vende-se 'em petrfeIto E i
, dar, a técnica oferece ago- se assim o perigo a um mí- O Doutor ugênio Trompowsky Taulois Filho, Ju z de

praça com o'�pr&.zó 'de dez (10) dias vírem.rou dêle co'" I �stado, tipo pequeno, de II Direito da Comarca da Primeira Vara da Comarca de

nheeimento tiverem 'qtlê,� 'no dia dez do mês' de-junho ra a possibilidade de lançar' n imo. A execução do proje-
de !20 baixos, com 5 re- I, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na forma da

Próximo, às 15 horas, à frente do, edificio do Fozum-si- I' uma ofensiva, contra- 'a ne- ;;0 requer a bonita 'soma de I' t

V N gistros, PARA MOÇA CI, e c.,
co à Praça X de ovemb.ro N. 12, nesta cidade o Ofi- ; Hína hamburguesa. A ad- 5,6 milhões de marcos.. FAZ SABER a quem o presente edital de primeira praça com

cial de Justiça dêste Jufzo,' trará a público pr�gão de ou CRIANÇA., Tratar I ministração do porto de
venda e arrematação, a quem mais der e -o maior lance i1, rua Demétrio Ribeiro I

'

AI-. Ii
-

I
Hamburgo encomendou uma

oferecer sOl;!re' a ava iaçao ,de oitenta mil cruzeiros i 38, dasS ás 1,1 horas ou a

(Cr$ 80.000,00), valor do bem que foi penhorado a Fir-l; noite.
"estrada de radar" que per-

ma TEIXEIRA & IRMÃOS na ação executiva que lhe,
' I

rr itirá controlar permnnen-
move IRMÃOS ,MENDES & elA., que' é o seguinte:-I
1.0 - Uma' Sorveteria marca Bacellí SIA, com motor ]
elétrico de 0,75 HP. 220 volts, possuindo dois. depôsltos
para sorvetes, <;om dois metros de comprimento-por um-I
metro de altura, mais ou menos em regular estado de I

<, conservação e funcionamento. E, para .que 'chegue 'ao de/0,75 HP, '220 volts, possuil)�o dois depósitos para sorvetes, com

conhecimento d�, todos, mandou expedir o" presente edi- I R M ÀO S BiTENCOUR r dois metros de comprimento por um metro de altura, mais QU me-

tal, que será. afixado no lugar 'do éosturne e publicado 'na 'A I S B A o A.R,6 f o N E ) to 7 nos eljl regular- estado de conservação e' funcionamento,
forma da lei. Dado e pessado nesta cidade de Florianó- CASA,

" ... TI(oO c [PÓS 1 T o o A M I A NI E, para que chegue ao conheclmento de todos, mandou expe-

polis" aos trinta dias- do mês de abril do ano e mil n<l-
- di!' o presente edital, que será afixado no lugar de.. costume e pu-

'lecentos e' cInc.o'en�:t- e oifo. Eu, Carlos Saldanha, EscrÍ-', Vénde-se uma nova e
'blicado na fo!'m� da lei. Dad,o"e passado nesta cidadel de Florianq-

vão o subscrevj. ' (asa - Aluga-se polis, aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos e

E
A'

T �ilr� TI' Filh
-

I socupada
na rua do Clube '

,ug;enlO rompow"",,-,' au OiSo,' concoenta e oito. Eu, Carlos Saldanha, Escrivão Q subscrevi.

Juiz de Direito d.a .Primeira Vara
_
'_ � '\ �� Pen�as�o. Tratar na rua Uma casa a,O' lado do Cine Eugenio,Trompo,!skY Taulois Filho

QonfeN�' cem o Ol'lgmal., ',: ''': ... ,,:::.Jlva Jar(hm. 187. I
Gloria no Estreit'o. Tratar .Julz de DireIto da Primeira V!lra

...

CoDtir�ido�-si;;����"b�m servir a Flo;ian6p'oli'�I�'::.
c"""

,o:
"

�i�",'
C'"., �Id••", E"_rivão·

__
.c,,::,,

,.,_,_

E D I L

o prazo de dez (10) dias virem, ou dêle conhecimento tiverem que,

Cirurgião -Dentista
Diariamente .n o período cidade, o Oficial de Justiça dêste Juizo, trará a público ,pregão de

-

Ó
venda e arrematação, a quem mais der .e o maior lance �ferecer.la rnarihã.cã.a 4, e 6�a apsI'<, sôhre a avaliação de oitenta mil cruzeiros_ (Cr$ 80,000,00), va or

(os 19 hs. do bem que foi penhorado a- Firma TEIXEIRA & IRMÃO na ação
'Rua VidaI Ramos 19 ," executiva que' lhe, move IRMÃOS M_ENDES & GIA., que é o se.,

no dia dez do mês de junho próximo, às 15_ horas, à frente do

edifício do Fórum sito à Praça XV de Novembro, n.'" 12, nesta

SOALHO

guinte: -

1.0 - Uma Sorveteria marca Baccelli SIA, cem motor elétrico

•

...._

IICONVAIR" DA

T'AC·CRUZEIRO

,f.

Para Porto Alegre, Curitiba,' São
,Paulo e Rio

- Ar condic�or;ado
A

PAR-A PÔR,TO ALEGRE: ��J
PARTID,Á DÇ>' ��Rop6�to.,.> .�\. - ,i
HERClL.IO LUl À3 10,30 lrlS, ;;":, <,

• :.':.�'>.(�-"

- Veiocidade de 480 kni;'
por hora

'i

- Refeições quentes / PARA CURITIBA.- SÃO PAULO
E RIO, PARTIDA ÀS 16,30

- Cabine pressuri'zada que
permite vôat em grandes
altitudes como se estives-

"

se no nível do mar

:
_ .. --

.......

'i,_. A t.radicional cortezia de
( Ito,rdo da Tac-Cruzeiro,

•

VIAJE MAIS ,CONFORTAVELMENTE E CHEGUE ANTES, PREfERINDO O 'CONVAI'R�OA
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, 'Sábado, 24 de Maio de 1958

Rua Co�lheiro Mafra 160

Telefone 3022 - Cu. Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramoll

GERENTE

Domingo. Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Bra� Silva -

AnJré NillJ T-adasco - Pedro Paulo Mach8�o - ZurJ

Macltado - Correspondente no�Rio: Pempllic Santos

COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho - .Dr, Oswaldo Redrígues Cabral

- Dr, Alcides A�reu - Prof. Carlos da Co�ta Pereira

- Prof. Othen d'Eçá ....:.. Major 1'ldefonso JuvenaJ-

Prof. Manoelito de Ornélas - D� Milton Leite da Cm '.
UK. NKWTON U'AVILA

�_ Dr. Ruben Costa - Prof. A. E!ei�ss Neto - 'Yalt�,

'00CIRURGIA GERAL
Lange _ Dr. Acyr Pinto da Luz -::- Aci €abral_Telve

-

Uoençal de Senhoral - Procto-
-

F t
IOlrla - Eletricidade Mé'dlC'a Naldy Silveira - Doralécíe Soares '" Dr. on our.

'.Consultório: RUa Victor lotei- Qey _ Nicolau Apostolo _ Paschoal Apostolo - limar

�
relles n. 28 - Telefone, 8�G7,

Carvalho e Paulo Fernando de Araujo Lalro.
Consultas: Das 1,6 horas em

p U B L 1 C I D A D E
di;net:idência: Fon;, 8.422 �Iarilt Cetina Silva - Aldo Fernandea VirlUio ml-Rua: Blumenau iI. 71. Dias -: \V�lter Línhares

'�DR. AYRTON DE OL1VE:IRA P A G IN A.Ç A O I

,DOENÇAS DO PULMÃO·- Olegario Ortiga, Amilton Schmidt e- Argemiro Silveira
TUBERCULOSE, 'IMPRENSaRES

Consultório .� Rua Fêlipa
DULCENIR CARDOSO

.

WANDERLEY LEMOS
Bchmidt, 38 - T�l. 380l.
Horário das 14 à8 16 horas.

, R E P R E S E N T, 'A N' T E
Residência - Felipe Schmidt, Representações A. S. Lar�' Ltda. ,n. 127.

R-JO:- Rua Senador l)anta8 40 _ 5,0 Andar

.

Tel. 225924,.,. .

S. Paulo Rua Vitória 657 - conj. 32 -

TeI. 34-8949

'Se!:!iço Telegráfico da :UNITED PRESS (U-P)

Historietas e Curiosj�ade8 da AGENCIA PER10-

DISTICA LATINO AMERICANA (APLA)

AG}JNTES E CORRESPO.LlDENTEg

Em Todos o!' municipios de §!A�TA CATARINA

AS S I N A TU R'A

ANUAL , •.. ,... .•... Cr$ 400,00
2,00

Quaisquer tipos para entrega 'imediatn - Completos._ Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica -, radiador _
filtros - tanque de oleo e demais pertences; acoplados dire
iamente com flange elastica a Alternador de voltagem _

trifásicas 220, -Volts - com excitador-'
.
4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse longartnas prontos pára entrar em funciona-

" ' mento,
,.

REVENDEDORES AUTORJ'.!ADOS PARA o ESTADO
SANTA CATARINAN.o avulso ..•..•.......••... . ....

_

A N'U N C lOS MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias
\f('diBJÚ" contrato, d� acordo com a tabela em vigor Rua -Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: CIp R I M U S" ,

A direção não se' respousabiliza pelos ex. Postal, 37 _ Fone 3362 _' FLORIANÓPOLIS
-�Ol-Iceitos emitidas nos artigos assinados.

, Pêr#)êeu#Jêr=: êr#lt=Jr#Jr#lêE�êE?lêr#J1?ê si
L' & ••LIII3' 'I'�" t'"

Especialista em moléstias de Se,

nhoras ,e vias urinárias.

Cura radical das infecções agu-

4as 4! .eroníeas, do aparelho ge·

nito-urinário em' ambqs 0.8 sexos

Jiloenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso. .

Horário: 10'h às 12 e 2% às 5

horaa ..:... Cansultório: Rua 'I'ira-

2 1 o Atld - Fone'

:::;�8, 1 -. ar_,

'1
UR. UENRl,QUE, I'IUSCO

- Residência: Rua Lacerda PARAISO

Coutinho, 13 (Chácara du Espa· M. 2. O I C O
,

Ilha - Fone: 3248. Operaçõel - ,Doenças de lSel'ho·

" '- ru - 'CHnlca de AduU"u

DR 1. LOUATO ., Cursá d� Especialização DO
-

..

FILHO ,Hospital dos Servidores d:. Es·

Doença. do aparelho respiratórIo tado. '-, �

TUBERCULOSE ! (Serviço do Prot. Ma�.no de '

RADIOGRAFIA Jl{, RAL>IOSCO,PIA Andrade). ,

R
DOS PULMõES I Consultas -. Pela manhA no

ICirur,ia ,do T�r.8:I ,

Hospital de Carldade: ,

'

.

Formado pela .'aculdade .Na�onal
.

A tarde das, 15,�0 ' hOTal em

de Medidna, Tisiologiilta e Tísio- diante no

co,
neultõeío... Rua ,Nu. ,

cirurllão do H9.pitlll Nerén nes Machado 17 EsqulJ�a de Ira,
, , Ramos

'
,

dentes -. Telef. 27j}6 .....

Cura0 de, especialização p�la
I

Re.sidêflcia -

TR�� �:;;Ide.lte "
,

S. N. T. Ex-interno
_
e Ex-aula-, Coutlnbto 44 - e.,

.

tlnte ;d�u��:::�:·�i���Of. U1lo1
. -

R Al'.fONIO MUNIZ 'K Y I S I T ECons.: Febpe Sc�mldt, as -

I
o.

'ARAGAO.

.

,

For;!te!!�l em hora marcada I' CIRURGIA
TREUMATOLOt�rA

Res' � Rua Esteves Junior, 80 Ortopedia
,

- FONE: 239'5 I Consultório:
João �into, IS

Consulta: das .16 às 17 10rss

t diAriamente. MAIlos aos sába.1o.,

.....P.!'..f!
'

Residência, Bocaiuva, '135,

Fone: - 2.':14'.

Comunica a sua 8el�ta clientela que esta atendendo em seu

gabinete' dentário, a A�enida :Hercilio Luz. N. 69 esquina Fernandil
I Age"ncl'a ••Machado antigo. gabi�ete cDr. 'Oriando Filomeno; I � _. _.

Diár;amente das 8' às '12 horas' com exceção dos, sablid?s. I
_

LAVA--ftDO_ COM SA�AO,
f

Vi�gem Especial id,ade
da (ia.� WETlfL INDUST�IAl - Joioville - (Marca Registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
.

INDICADOR PROFISSIONAL
NARIZ E GARGANTA

(UNICA DE, OLHOS .. OUVIDOS
do

Dr. 6 U E R R E I R O DA F O N S E ( A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para Exa

me dos O'lhos. Receita, de Oeules por
Hefrator Bausch

>

Lomb. Operação de

Amigdalas por processo moderno
CONSULTORIO RESIDENCIA

'LI dos IlheusL« casa Felipe Sehmldt 9�"nua

F'ONE 23.66 FONE 3560

, (

,

\-

: DR. WALMOR ZOMEl(
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníver

sldade ,do Brasil

Ex-Interno por com!urao da

'Maternidade - Escola

,(Serviço 40 Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
.t.lx-Interno do Sérvlço de \';Irur

ell. do HOSJlitai I.A.t'.E.T,l,;.
'dO Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Car!t1l1de
e da lrf.aternidade Dr. Cario.

Corrêa
,

DOENÇAS DE SENHORA$ -

PARTOS _ OPERAÇOE8
PARTO SEM DOR pelo método

psicQ-profilático.
Cons.: Rua João Pinto n, 10, '

das' 16,00 à,s 18,00 horas

Aten'de com horas marcadas

Telefone 3035 - Residência:
Rua General Bittencourt D. 101,

DR. JULIO DOLIN VIEIltA

MtDICO

Especialista em Olhol, OUVldoll,
Nariz. e Garranta - Tratamente

e Operaçõel
Infra-Vermelho ...:... Nebuli,ação
" - U:ltra-Som "-

(Tratamento de sinusite , ..m

c()eração)
,

Anglo·retinoscopia ...,. Receita de
Oculos - Moderno equipamento
,de Oto-Rinolaringologia

(único DO 'Estado)
Horário das .

9 às -12 horas --

das 16 à. 18 horas.
.

Consultôrío; - �.�Rua Victo?
Meírellas 22- -:-, Fone 2676

Resldênc\a ...:. RU{l São JUÍ'le,
n, 20 - FO,ne -24 21

DR 'LAURO DAtJ.KA

CLINICA GERAL

DR. CLARNO ,G,
. " GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Mei,relel, 80
FONE: �.468 .

"Florian·6po�j. �
-

P:i2.1 *

�O.l
1/ ,Afl!.$ �
� "·IUAffJF""".
/1""- ...... nos YA«JOS· ,;

-•••" •. ,
� � ','

'

,'c �

virial' liA Soberana" Dlstrno do. .&.tréi� - �.....
'. "A Soberana" Praça 15 'de novembro -, esq.uína

ru-a ,Felipe' Chmidt

EDITORA ','O ESTADO" LTOA ..

MO' V,E JS GER AtEM

LOJA-A
.

"

•

Rua Deodoro, R.o 1S - Tel. 3820

Motores'
, ! .'10:' .

�Dils1Êt�
, ,

�
....

. Marcaa, "J�NB�CB".'�' ��GANZ", '

8 ··HP -. 1'6 lIP - 20, Hi> � 26 HP

MEDIDORES' DE ÉNERGIA EUTRic+ MA�C� "G�NZ"
,Monofssicos para 120 ou 220 volts. Amjleragens a opçao

-

400% de carga - 'Trif'ásicos, com ou ,$'�m neutro � Volta_
,I

,

• gens, e' amperagens à, o,pção ,,'
_,

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE "MEDIÇAO/,
Amperímetros - Vo!tímetros

-

- A�ic�i�rll, �âra bilteriílS '

� Estoques permpnentes, - Vendas .dlr�tas - Pron_ta entrega

Podemos estudar 'propoCstas de fi-rmas-_�speei�li�adas IlO'ram,o,

cjue preten'dam a l"epre�entação, d�sae q�e :in.dique� font�s
d,e referências come,r.cials e bllncanas"n,!- pl"a�a de Sao Paulo"

Consultas ped,jdos"ec I'lroi)O'�tà�-para: ',,'
-

INTElisTATE S/A; ..:.. IMPORTAÇÃ(;� E�l!0RTAÇÃO.
,

,E REPRESEN'(AÇÃ,.O ",
'

Car�l%� Postal 6573. �Sã(} ,P�lo-:
�

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

A- Y :I'·s e,o
Dra Guaraci Santos

r
I
I .

I

I

"0 ESTADO" o mot. '''figo Didrio a. Santa Catai
.\_-

-,

�ótor ideal para barcos de recreio e pàré! outros barcos simila
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela.

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

5,5 HP - gasolina 80 HP Diesel
11 HP'-" 80 HP
.15 HP -" 103 HP
50 HP -" 132 HP
84 BP -,

GRU.fOS GERADORES - "P E N TA",

"

\dir�ita e esquerda)
" "

"

"

\
,

DEPARTAMENTO DE'SAUDE PÚBLICA
� ,

Plantões de Farmácias
• • • � .

I

Mês de Maio
1 - 'õ.areü-a (feriado) Farmácia Catarihen'se 'Rua Trajano;--

3 - Sábado (tarde) Farmácia. Noturna Rua 'rraJano
LI - domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

j
10 r Sábado (tarde- Farmácia Vltó'd.a Praça 15 de Novembro, 27
11 - domingo Farmácia Vitória

�

r!'aça 15 de Novembro,' 27

17 - Sábado (tarde) Farmácia Esperano- Rua Consell).eiro Mafra
J 12 '- domingo l<"armácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

-

24 - Sábado (tardE:) Farmácia Moderna Rua João Pinto
25 - d0'!llingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

(
-

3� - Sábado (tarde) FarmáCia S. Antônio R. Felipe Sc�dt, fi

o serviço noturno se,rá efetuado pelas farmácias �;lnto Antônio, Notur
na e "Vitória. situaúi!s às ruas Feli!le Schmidt, 43, Trajano e' Praça 15 de
Novembro, .27. ,

O p1antãQ diurno i'ompreflJldido entre 12 e 13,30 boras será' efetuado
pela farmácia Vitória

/' 'ESTREITO

tj e 18- domingos Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio, 895
11 e 2,5 ...:.._ oomingos' Far.mãcla DO c�O . Rua Pedro Demoro, 1627
-

- �) ·se'{'víço noturnlJ sel'A efetuado pelas' Farmác!as nq' CANTO e,IN-
.

/ DIANA.
/'" .'.

'
, '-

>,

-

1 .,._;l. pr-·.s.:nte t'llt..ela Djlf) poderá ser alterada sen, prévia auto:rização uô"'e
Depart'lme {)•. , ,/

q. 'iJ. P., 'Ju

CAFÉZITO Florianópolis ;- Ita;aí - JoinviUe Curitiba
AGORA COM NOVA

EMBAlAGEM Rua Deodoro esquina Ó,
Rua Tenente Silveira

-;------,-- ---�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�/.ro !STAnO" o mal. antigo Didrlo �. Santa- Cat4rin�__.......,... Fl�o_ri_a._n_ó_po_l_is_,_S_á_b_ado, 24 de, Maio de 1958 7'
_________--0.' '--�_._ • - , _

."-

Sociedade de Cultura·Musical

Trata,do ' de ' não
-

aures'são

TRI>BUNAL'� DE' JUSTICA '

NA SESS.ÃO DA CÂMARA çador, em que 'são recorren- origem, o Dr. Juiz a quo 'dê

CRIl\UNAL ,REALIZADA l' �es José Lopes e Altíno Sil- cumprimento ao disposto
NO DIA' 6 -DE MAIO, COR- va e recorr-ido o dr. Juiz de no art. 589 doo Código de

HENTE, FORAM JULGA- o Direito. Relator o sr. des, 'Processo Penal. Custas a

DOS OS SEGUIN,TES FEI- FERREIRA BASTOS, decí- final.

TQS: ,I dindo a Câmara, converter

Recurso �riminal o julgamento em deligência
, 'i'

ll� 5-.762, dá COmarca de Ca- í pal'u que, 'na comarca de
2) - Recurso criminal

'10 ·5.758, da comarca de

,

'E! Senhora
P3Irticipam aos parentes

Dora.lêcio .So'ares A Sociedade de Cultura Musi-, Espirito 'Santo, abrilhantando à. Bullet-Fausto ., .'....
'

.. Gounod
cal, apreserrtarà, no prôximo dia! nova apresentação da nossa «r- Segunda Parte

PA,RTICIPA'ÃO
" 31 do corrent.e" �s 20 'h�ras, no T'questra que, com Carmelo Prís-.o, Cantos , Fan1\Y Wandt[!r-'r Teatro Alyaro .�"�' Carvalho, a Emanoel Antonio Peluso, VI:S- 'ley Espirit�' Sànto

VirgulinQ Goulart Junior Orquestra Si�'fô'�i�a, ,d� . F'loria- I pnsiano de Souza; Antonio -Cruz, Terceira Parte

_�ópolis., Aie��e nÓfí�i� para' os I Silv.a, Dalmiro. �nd,rade, Oswa\- .Murcha �únebl'e' ,��oz.�rt,8111aJ,Jtes da ..:fma �J.US1ca ,que te-
J
'do de 'J\1elo Filho', ,Arnoldo SUl.-· .. Valsa 'I'rlste Sibellus

1'-",<1. nova oportunídade de asais- 'rez "Cu neo e tantos' outros que
: Manhã, tarde e noite em Viena

e 'Jessôas de suas relações, t' t di
_' � O

.'

d
'

.
..

S• irem a ra rcronat : rquestra e 'nos deram grandes apresentações. u'ppeo' nas�imento dasua primo- Fl<n:'ianóPo,lis" cujo ntapareci- �l� nossuvvelho Teatro Alvaro' Entretant�, necessário se tor�a
- !,\.enita Tania Eliza Gou.Ja:,t, .cil:;.to de há muito se fãzla sen- de ,:éar_v:alho, que âg_2ra, nas sua s . dizer que com a subvenção da�a
ocorrído dia 19 deste m�" "

'

novas .inatalações darâ novo bl';· pr.lo Govêrno do Estado: neste

M' G'
' ,O con,certo de 31, de maio, que i 'lho ao, espetáculo que a Socip· ano ainda teremos mais uma

em Uberaba - mas e- "

" .

"
'

I
' ,..- ,

" -, '1 �era:9 CQlIC\U'so d� ,c��sâg�ada d�de d�: C_�ItuI:a �usical brinda. apresentação d� .•,�ossa Orques-
ruis, .. ' lo

"
soplano

,

sra, ,�.anny Wanderley, ra Floqanopolts com a ,Sua 01'- tra, voltando aSS,InI cerno nos

---------......-�----.,.,--,- ,...'':",�,,"", questra Sinfônica. Para êstll 'seus au�eos teul;Po's a hrilharD-E P � R TA M E1N:T Q D, E ."S.A ú DJri,�' Po' "Ú.W.L.• J: C,'A,,,,\' concêrto
,
o programa seguira II esta organização musical queVACINA CONTRA �A�ALI§IA INFANTIL

'

•
'

__"'�,�-....dIIIiIi
'

,

"

seguinte sequência:

I tau,to .
:ontribue para � Cultura

,
"

. '

....�\ Primeira Parte ar tísttca da nossa' Capltal,O Departamento de Saúde Pública ãvisa ao púhlico" que éon": ' .

pr.... PC t. rz==_' na �

tinuará aplicando, gratuitamente, a vacina SALK em' crinças de
6 mêses a 6 anos de idade até 5 de junho, improrrogável.

.

A prevenção contra a paralisia 'infantil se faz pela vacinação.
desei t

., / I
Aqueles que . esejarern pro eger seus f'i lhos serão atendidos das II
às 12 horas no Serviço

y

de Doenças Transmissiveis' do 'C�ntro de'
.

Saúde.
(

oBeroi âe' T'ufuii

LONDRES, 2íf (UP.) �A,emis �íJ govêrno
o'

italinano. A notícia

sora de Moscou anunciou, est;1. tI ansmtttda pela emissora de

nrovimento ao recurso
,

a
o BRASIL se contempla vaidosa- sentimento que é mixto de fort;_a- •

, •

j'im de" reformando, a décí
mente, {I si próprio na coragem, leza e de piedade, de reverência
cheia de espl�ndores; 40s �seus .para com os heróis que perece- 2ão recorrida, decretar a

abnegados Soldados e no valôr i-am e 'de exaltação para com as pr�sao preventiva do réu
militar, de heroismo dos seus glórias que deixaram inscritas

tomo incurso no art. 121, do
mortais Generais nas págiI:_as magníficas de nossa

I' I
.

A vitória de "l'UIUTI, que as H'stória .Mífitar!
Código Penal, expedindo-se

solenidades de hoje evocarão A Pátria Brasileira aí pode'
com a música do tríuní'o, é mo- sentir a glória imorüal de seus

contra O mesmo' o compe-
•

'

,

tente mandado de prisão.tivo de espec-ial _ó-rgulho para as Soldados, e de .s
í mesma! "

Anl1�s' Brasil�Íl:as,' ,de exaltação Salve TUIUTI! ! !

SALVE SAMPAIO!!!

El não há superá-lo nas' galas
dessa emoção, tangida de um

-::-

o Passado tem' que ser sempre
a sua escola predí léta das mais

(Cont. �a 2,10 página) Flprianópolis pelo galhardo e tra

dicional 14.0 BATALHÃO DE

CAÇADORES!

Itaiópolis, em que é recor

rente' a Justiça e recorrido

Raul Kozak. Relator o sr.

altas inspir-ações e dos mais vi-.
gorosos estímulos e em TUIUTI

"ttes, B�LISÁR10 COSTA,

decidindo a Câmara, -dar

r·'l.ta� a final.

Catarina, na forma da .leí, etc,
FAZ SABER aos que o presenta edital de primei'ra práça com

o ,prazo de dez (10) dias, virem" ou dêle conhecimento tiverem

Illle, 'no dia 9 DE JUNHO, próximo vitÍdQUro, às 10, horas, à frente
d,o edifício do Juizo de DIreito da, 4.& Vara, désta Coml;lr.ca, à Ave_
nid,a Hercilio Luz, n.o 57, o porteiro dos auditórios dQ Juizo trará

,

à públi'co pregão � venda 6 arrematação a quem mais dér e, maiór
lanço oferecer sôbre a I'espectiva a.valiação do oitenta' hlil cruzei
�QS (CR$ 80.000,00), o seguinte; UMA SORVETERIA MARCA

ÍlACCELLI, con� dois depósitos para sorvetes,: com motor Búfalo,
medindo um metro e noventa cent�lnetros de comprimento por
oitenta de largura (centimetros), mais ou menos, revestida na par
te da frente con'Í fórmica, côr beije;' em regular estado de conser

vação e funcionamento, avaliada pela ,qua�ia de oitenta m.il cr,u-
.

z�ir_os .(CR$ 80.000;00). 0 móvel ·,acima foi penhorado à firma
TEIXEIRA & IRMÃOS, na ação exec1.1tiv8. fiscal, que lhe mõveu o

INSTITUTO DE .APOSENTADÓRIA.::{!; J'ENSpES DOS COMER.'
éI�RIOS. E, para que chegue ao conhecimento: de todos mandou
e�péd�i1' o: pl'esente �edi.tal qu'e será afh.;d,9 'n�"lugar do costume e

p�'bli�ildo na forma d� le.i. Dado e P;�j.à�Q nésta cidad.e:,d� ,Floria
nópoÍis, aos' dezenove' dias' �o' mê; "de: '�'ai� do ano de' n;il nove�
'centos e cincoenta e oito. Eu, VINICIUS GONZAGA, Escrivão, o

subscrevi, (Assinado) MANOEL BARI!OSA DE LACERDA, ·,Juiz
d� .Direito da 4.& Vara.

Confere com o original"

_.-. V_INICIU.S_,,_G_O_N_Z_Af_,_A -"E�",l'�..ão.. _-::..:..::.
CINE GLÓ-RIA ._ H,O J 1

o MUNDO!

'às 3 _ 7.% _ 9% horas

S Ã.O J o.S É
Ava Gar�ne:r - Stewart Granger
_ David Niven :_ em·

D«?JS, AM_!'HiES E UMA

CABANA

MetroSe�pe - Technieolo'r
C'ens.: até 18 anos - .

às 4% _ 7% --; 9� horas

Tom Tryoll - Ca�o( 'Ohmart. -

,Nat "KiDg" Cple _ em
"

A,H,ORA ESCARLATE �
T

_IR'_ ·VistaVislQll: _

- Cens ; até '14 anos '_ .

. � .. ." ...,

UIPÉRIO,I)A ESPADA _ com -

Cornel Wilde - Joan Wallace.
O. TERROR pOS�ARES _
4.° ·e 5.° .Ellisódios.

-,- Cens.; até 10 anos /__;_

,
..

'o ÚLTIMO ATO"

às 5 e 8 hOJ'as

Dana Andrews _ Linda' Cristal
__:

, '

DO Á..LAS !.�..

°onErrr.h. D K�

CUR'�,
" A R A, '�'.lo �

._Cinemas.cOJ� ,

J

a .,

·A Verdade�' al,Terrível História dos
,

.

'- em _

C P ,M:- A N C H E
,
-. �

'cin�mascope -

- gIns.: até 10 anos -

AG u·A·lf D' EM'·:
,,' r�,,�L: E �S<' '. s·e .1 R L S "

com: Milzi �ayn�r - Táina Elg
Kay Kendall
'!I � .V-O.

,
"

Derradeiros e·Atormentados

Dias .de ti I T tE·R!

às 8 horas
John Agar - Mara: C_9rday

_ em _

TARÂNTULA

_...._.'-""',."..",.,.""",,,..,.,,""""""""''''''''''''''' """,,�-......Cens.: até 14 anoª _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO, SEMPRE INTERESSADO EM TUDO QUE DIGA
RESPEITO À PÁTRIA E ÀS SUAS FORÇAS ARMADAS,'
EXULTA COM AS COMeMORAçÕES DO TRANSCURSO DO
92.0 ANiVER�ÁRIO DA BATALHA DE TUIUTtREND�DO �RESPEITOSO'CULTO CIVICO AOHERÓI DA JORNADA � �

�� GENERAL ÁNTO�IO'SAMPAIO, o PATRONO'DA INfAN- �
TARIADOEXÉRCITO-. E SE CONGRATULA COM OSNO- �
BRES DESCENDENTES INTEGRANTES DO TRADICIONAL �

A� 14.Q BATALHA0 DE CAÇADQRESl li �
� SALVE SAMPAIO!!! HOZANAS À TUIUTÍ!!! .

. � tu��n�o:ruc���� l:e,melt::;u::, a�;
........·.·.·c·.·.·.·.·.·.7'o.·.·.·.·.�.I".·......·.._.I"�.·.WN...__....�� madeira rústica, será montada

EDce�ra8leDto�o�ursoJar3MuitilS �;,��i���i;Fi:���
, .,'� - , ,_.�' horas.'

ComJ)a presença de altas le suas companheIras ao
I
do Estado, congratulando- .

autoridades, teve lugar, a 21 'iperoso e dedicado" Diretor ;:_:e com os, presimtes por No ponto ,em que fôr erguidado corrente, no auditório da
.

hquela Maternidade, o Dr. aquela magnífica reali:l'açãQ, a grande cru'z, terminará, na
Maternidade _ Ca'rmela Du- 3iase Faraco, que ministrou - elogiando a dedicação de quinta.-feira ue' Corpo de Deus
tra, O sole� encerramento \s aulas do Curso. mestre e alunas em procu- ii soleníssima procissão do Sau-
do Terceiro Curso para Noi- rar tão elevados prop6si- tíssimo· Sacramento
vas, realizado naquele mode- Ao ser-lhe ofertado um tos. No domingo; dia ,i.o, áo fim! II "
lar estabeJecimento. mimo pelas alunas, -visivel- Depois da sessão' fqt lIer- a procissão, e fixada a cruz per'
Ao ato compareceram tam- nente emocionádo, fez 'uso :Yido, pela Cia. Nestfé;' um operáriQs especiali'zados, roerá

bém os fammares das .se- la palavra o Dr. Biase Fa-, cocktail aos presentes..
'

celebrada Missa C�mpal, po(l�n.;
nhoritas que ,terminavam o :aco, que, agradecendo o ,Foram as seguil\ltês as alu- uo assim os fiéis' �.atisfazer ao

CUrSO. Interpretando o sen- �esto amável, discorreu sô- nas que concluiram o curso: preceito da assistência à ti}j'lS\
til' das 11fJivas, usou da -pa- ÍJre as finalidades das Ma- Zenaide Conceiçã9·' Nunes; dominical

]avra 'a Srta. Adélia Medei- ternidades, não apenas co- Lily Elfrida Berenhauser, Pregará na ocasião
ros. Vieira, que salientou as mo estabelecimentos está- Heloisa Margarida Bere- t\s�jmQ senhor Dom

grandes vantagens . auferi- ticos a receber parturientes, nhauser, Dulce Gallla Salles, Cunha Va1Sconcelo�,
das por êsse aprendizado, mas ainda sob o seu objeti- Yeda Maria Tolentino., Ma- Arcebispo-Coadjutor.

, .

assim como também ,mani- vo dinâmico,
.

no sentido de ria, Yolanda Lago, Ruth Te- -----------------------------

festou seu agradecimento e �rear no ambiente social as rezinha Teixeira,
. Marylene

C" •.R�A .•B'ERrA AO .EXMO.. SR.condicões favorável à su- Evangelista, Gilda L. Ceo- .Ih\ í I
.

B
� oliine"missão de ser mãe.

I
Um, Adélia M.'Vieira, Ivety

""S'.ECRE·TA�RIO DA "A'ZE'vDAUS ca-p·es. :Encerrando os trabalhos C. J. Silva, Dercl Geolin e
'. n.

.

falou o Sr. Vice..,Governador, Erica Olssen.
"

BUENOS AIRES, 23' (U.
P.) - É Tensa o clima na
capital portenha e .rortes
contigentes policiais contro
lam a cidade. Os dirigentes
das desordens de ontem, em

., �IFlP. VII IGI1UI.. FI�M� . PUNU 11��UP� �k�:�i�1::fl���A: 90FAP vai promover a "Scópeu "os produzidos para processo (falsQs) capazes de ve o da educação.revisao d?s preços de íngres- 'a projeção na chamada tela transrormar em projeção pa- RIO, .23 (U. P.) -' Foi
sos de Cl!lema, elevando ao plana. Motiv.e: a constata- norãnüea qualquer rííme transferido para amanhã,"asmesmo nível dos filmes em- ção da existência de vários plano. _ eíto horas nas Laranjeiras,

O eõronel ,Frederico Min- a visita oficial da despedida
delo confirmou' ao ,DC !

que da delegação do Brasil, a ta
há, na COFAP, esa tendên, ça do mundo na Suecia, ao
eia, alegando que não é jus- presidente da Republica.

.

to discriminar, mediante o RECIFE, 23 (U. P.)
preço do rngresso, um filme Continuam vivas as duas
bom e um mau, em virtude crianças xífopagos . nascidas

, unicamente' do tamanho de ha quatro dias. As duas
Um e de outro na tela a se- ,crianças pertencem ao sexo
rem projetados: feminino. O dr. Magalhães
TAMANHO NÃO É �S Filho, da Faculdade de Me-

-

. -DOCUMENTO ,- dicinâ da Universidade da
FIá ma�s de dois anos os OapÍtal pernambucana 'exadlstribuit:lo.res argumentam nHnou as crianças, afi�man_

que um filme, por ser produ- do estas poderão ser sepazido por um ou óutro proces- radas, mais tarde,.. mediante
so, não. induz à conclusão dê intervenção eirlirgica.

'

que seja melhor que outro. O - BELO HORIZONTE, 23 (U.
assunto passou a preo.cupar P.), --: C�ego� hOje a capia COFAP quando ...vários fil- tal mmelra, o prefeito da
mes planos para vender in- cidade de Passos, sr. Geral
gressos a Cr$ 18 e não a . . .. 9-0 Maia, cuja prisão preven'Cr$, 12, passaram a ser co- C�a foi çleterminada pelopiados (embora não filma- JUlZ de direito da comarcados) para projeção em 'tela dr, José de Castro.

_
O prefei:-------1"'.-----. panorâmica, ' to de Passos é acusado deTELHAS. nJoioS O :presidente da'COFAP ter se apropriado indepita-CAL E AREIA e�plicou ainda que a prin- mente � de doze milhões de

I RMÃO S BITENCOURT cIpal tendência é conceder cruzeiros dos cofres munici-
C"'I�' BADA-RÓ' • -f-ONE )80f 11m razoável aumento às sa- vais. ,

ANTIGO [)(P'ÓSITO OAMIANI las de exibição qu'e melhor 'WASHINGTON� 23 (U. P.)'
....------------- confôrto oferecem aos es- ---:. Um porta voz. do ex-prep�ctadore!? Éste sistema de Slaente Peron afirmou que

I
emulação favorecerá a me- a no,va lei de- anistia na Ar
'borla dos padrões de exibi- gentina não pássa de uma

. c:ão e o. reparelhamento. das armadilha, Acrescentou ques:1las que queiram ter direi- Perom não tem o menor pra-to a melhores preços. pósito de)ret,ornar ao seu,
EXPERISlNCIA DEU CE,R'l'O país,,- g_isse ainda que muitoCa:'toinh.as; :i3 de. Maio de 195it O caso de São Paulo., on_ dos exilados. politicos -serão

,S.-nhor Secretário, de a construção de cinemas submetidos a pro'Cessos ci-
Há pouco tempo. chamamo'S a atenção' dos Poderes novos com boas condições vis, ou criminais e que uma

Públicos, e do publico em geral, através de carta ao jo.r- 'I de confôrto· e técnica au-, anistia dessa natureza não
nal. "_O Estado", �riticando o absurdo da pro�oção. por me- !p�ntou.o mercado exibidor; seria aceita em parte algu
reClmçnto, do FIscal da Fazenda,. Theodomno Fagundes, I fOI conSIderado na adoção ma do mundo, Por fim' indi
lotado nesta rizonha e querida Canoinhas e cOBdenando a ! àesta nova' atitude pela co- i cou que o' presidente Fron
atitudf' do funcionário merecedor, que aquí só apat,ece, no

"
PAPo O coronel Mindelo acha 'dizzi teria que expulsar de

fim qe c&.çla mês, pa�a receber os ve�ciinentos. .

que o. tabelamento n�o pode,
I
,seu� cargos' os juizes desig-

!'arece que a COIsa, ou ficou pIor ou contmua 'no' autonzar, como medIda ini- nRdos pelo presidente Aram":
mesm:l pé, com a, agravante, do. funcionário, si bem que,

! elal, _ preços tão elevados buru para que os peronis
gosa�do perfeitíssima saúde, àndar espalhando, aberta- I quanto os atingidos em São tas pudessem regressar con_
mente, que· vai:::se aposentar, co.m' todo.S os vencimentos, ! Paulo" mas mencio.na que a fiante, à sua patria.

'

apezar,de côntar �om meno.� de 18 aJ;l.o.s de serviço (pala- I �xib�ção naquele Estado as- C�DADE DO PANAMÁ, 23_
"ras dele) e con�mual;'. a NAO TO��R CONHECIME�T� I sumlU a liderança (tradicio_ (U, P.) - Poucos estabeleci
do cargo que ocupa, em grave preJUlZO para o Co.merClO

,.
nalmente mantlda pelo mer- mentos com,erciais do Pana.,.

estabdeC'ido,. que fica a. mer�ê do clan.d�s�ino, dos mas_ cado do -Distrito Federal) . má abriram hoje suas por-
J...()r__O....() ().....{)....()---()---()�,.....()....()--()....()�).-..<�.....(., c�ste.3, que mf�stam o. mterlO! d? . Mumclplo,. em concor- I porquer h?uve uma política t�s. A grande maioria deci-

I PIITIII ���I�� II�M���jTI�III� � �ITIIIINI
� renCla desleal, porque o funclOnarlO, promovld9 por me;.

I
de controle de, preços mais cllram esperar a marcha dos

�
, ,� recimento, há mais de 9 meses não toma qualquer inicia- racional.. '. f'contecimEmtos em meio à

_I
.

'

,

,

" ::
tiva; ·só aparecendo �qui, no �unicipiQ, no fim do mês,. AtuaJmen'te, em São Pau- tensa clima que segue às d'e-

..

,
para re�eber o� ven�lmentos.. .

,

. 110, dois cinemas, um recém':. sordens ocorridas ontem, nas
•

R
•

I
" Sera que nao eX.lste alguem. S�nhor �ecretario da 'Fa-' construído, outro adaptadO, . quai_s, segundo algumas fon-,

O-relo'rio eglona
-

zenáa, um Chefe FlScal, 'ou coisa pareclda,� que tome as' c(')bram entre Cr$ 40 e .... tes, n19i:rerain quinze pes-I j" . devida.s. providências� ,'- ..

I Cr$ 60, apresentando. ape- soas. Os estudantes, em mar-

c

"

J�elo menos, alguem: que mande um substituto, ou ou- nas prOduções de alto nível. cha, 'de mais de quinhentos,

1 d ,tI'O flsc,al. de ,:outra 10c�J�dade, para instruir o comércio em São êl<;!s o "Olido'�e o "Pais- �õntinuam' refugiados nós.

D� acôrdo com deéisãq unân�me, tomada em reunião e
::.

suas dUVIdas, para COIbIr com o abuso. do., comércio clan- sandu", o primelro com ca- modernos edifícios da Uni-
-

I h b t
destino Que asfixia àqueles que pagam _seus impostos? deiras numeradas: O públf- '{ersidade, cercados pela po-

-, 3 do cor.rent,e.mês, c.on�oco, pe a prese�te, os sen, ores. mem .ros '

o� ser� _que não existe mais autoridade em Santa co não demonstra qualquer licia., Informações não ofi-'

d D t R I d do Partido Catarma?' l'eacão desfavorável. 'dais dizem que esta' manhã
c este Ire, 0�1O, égl?n� _!lara se reumrem, �a se, ,e,

".
_

" ,- Para nós,- .contribuintes estabelf}Cidos, Senhor Secre- Eselareceu o coronel Min- foi feito fogo sobre um car-

I à ;Praça PereIra e OlIveIra n.o 1,2; nesta Capital, as t,Q horas d�, o
tário, seria melhor q_1,lEl o .dito Fiscal fôsse aposentado de delo que não há necessidade ro policial qU,e passou prQxi-

.

ORDEM DO DIA ,
um� vez-, não ilhportan�<:). qu� se efetive mais, uma..sinecura, de majórar as meias-entra- mo à Universidade. Seria

�I ,dia 14 de junho próximo, com à segumte·
_

-,: I?alS uma aposentadona grItante, que se afunde mais a das uma vez que não conce., esse os ultimos disparos fei-

1
'

O
. -

d l' t d and'dato às funções faca no Tesouro do Estado - que afinal somos nós mesmos didas apenas a estudantes e tos desde que os estudantes
o

. .0,-' rgam�açao as IS as e c �_ S

,::. que a-l?a:I:otan�os. a ':b�rr�" _ mais pelo menos, Senhor menores, parte mínima do secundários abandonaram os

I
-legisl�tIva� do Estado e da Umao, a serem s.1lb- s.ecl::etano,.por �lsencor�la, por dever de chefe, de àuto- contigente de espectadores. educandarios à noite pãs-
,.

C R 1 d' ndade maIor, nao permIta que sejamos e_smagados .por Por outro laao uma família sada, para dirigir-se a Uni-,

met.idas à .onvenç.ão egiona convoca a paral� guem fiM está habilitado para comerciar. I com muitos flihos não será versida{le. 'Go;ntinua a cen-
. d 15 d h d t I A,�Uàl'daremos, . Senhor Secretário da Fazenda, uma

I

prejudicada. Bura à imprensa.O la e Jun o o corren e ano; ! providêneia, ce�to� de que, V. Excia., não abandonará àque- j _ "O cinema nacional _ paRIS, -23 (U. P.) _ O

'o, 2.0 -""D,e,c.isão de outros assuntos dé interê$se p�rti- Iles lue hon�stamente contribuem' para a grand�s.a de disse"� ,co.ttl o interêsse que Flameng:o do R\o de Janei-
Santa Catarma,- � "'los exibidores terão em cons- 1'0 derrotou o Ujapet, da

- �rIO. I'�
"', -

, Comerciante estabelecido I truir novas salas, terá maior Hungria, por dois a zero. Nu-

,- rlo:ri�polis, 22 de maio de 1958.
,i P.S; -;;- Senhor Secretário, peço.' desculpas pela falta -possibilidade de lucro., pos- ma partida disputada esta

,
- -

.

i' d� assinatura desta, por �ão con�iar, infeliz_ I sibilftando aos n!)ssQs produ_ noi�e, nest-a ca·pital. No pri_-
i
r" , Celso Ramos - Presidente e.m·exercício. mente, na at_yal democraCIa, e particu)e;rmen-

I
tores maior continuIdade em melro tempo, os brasileiros

�"",o�()__()'_'o"",()"",()�()",o""(,...�()��}'_'()---ll te, na do. Fiscal relapso. '

suas, atividades. ganharam por um a zero.

ossa prod.ução iu1trapassa o
Mercado interno abastecido; excedente�40 mH toneladas
- Segundo 'os dados de te total será bastante su- COMÉRCIO ABASTECIDO tíveís e que já se verifica aí- dos no balanço-realizado - 33 mil toneladas, parte em- não foram mencionados, em

que dispomos, o consumo de perior ao registrado no pe- - Deve-se considerar, guma produção dos mesmos t durante a reunião não ro- pregada para fins índus- bora influam 01; mesmos,óleos e gorduras vegetais no. riodo de 1952 a 1956, quando
I

f!final - declarou o sr. Raul em diversos outros Estados, ram incluídas as cifras re- tríaís. fortemente, sôbre o total
Brasil não excede a 120 mil a média anual roí de 125 mil Longo - que o comércio. do principalmente Minas Ge- rerentes ao óleo de- babaçu, ,OUTRO_S óLEOS geral. EntI:e êsse óleos fi-
toneladas anuais, donde se toneladas. I país se acha plenamente a- raís e Paraná. cuja produção, no quínquê- Outros óleos prqdusídos guram os de coco, gergelim, .

poderá concluir que haverá Das 160 mil toneladas pre- bastecído., de óleos combus- Nos dados gerais alinha- nío 195�-56, foi de cêrca de em .menor escala também dendê e' milho.
êste ano, um "superavit" d� vistas, o óleo de amendoim ---...

r-
......'----�-_----------....,......._......;------------------------,---------------

40 mil toneladas. . da safra paulista deverá H,OJE;,NO CINE SAO JOSE':
Esta foi a conclusão a que abranger mais de um _têrço '.'

�
.

'

���'i�� �r:%id!�'r :e�����; 2�i:,ó��� c��le�6 �i�lg�J:� q}'IJ-Ca'-- -men{;QJUJJ.';,: � �. d�A
..

�.'.
'

,

decato das Indústrias--de Azei- da safra do Nordeste, cal- '

-
.

'.
.

te e óleos Alimentícios de S. culado em 35 mil; logode-.'
.

Paulo, em exposição feita ao pois se situa o óleo de amen-
-

.
"

-;

Secretário do Conselho Coor- doim da safra paulista da \

g"'
'.. '

'

Fe:
. -'

denador do Abastecimerito, sêca, com 20 mil. Finalmen- � ..

WJL
�.

an:
.

ái-'t
� I '

cel, Valter Santos. te, c�m- menor�s quantída- f,ctue'
-

� .,�
_

a-{,d ewL' ns �"'� 'CJILQ,des, fíguram o oleo de algo- � . •

SUPERADA A MÉDIA 52/56 dão da última, safra nordes- . .•
.

Segundo informou o Presí-, tína (lO mil toneladas); o
_ .

�
dente dq Sindicato d� Azei- óleo de soja do Rio Grande Produção da SUL CINE, PRODUÇOES mostra como um jovem rural pode chegar a exercer intensas ativi ..te e Óleos AI!mentícios, a do Sul, da safra. de 1958 (8

d d
r

las e= Um aérên
.

- , . f' -

I fprodução brasileira de óleos mil toneladas); e os óleos e a es agrlco as -- m agronomo uma economista doméstica preparam OSI uturos agrlcu tores e as uturas
de algodão, amendoim. e so- gorduras de amendoim e al- d d J.,,', O d ientâ

- -,

ibide: .: -,.."
d 15'30 19·30 21-30 ·h ' ,

[a pode ser estimada em 160' godâo das. fábricas de São onas e�.casa --:- �cu�e,n al:1O sera eXIlO nas sessoes e . _,
" e·, oras_

mil toneladas, para 1958.l!:s- Paulo. (6 mil -toneladasj ." Hoj�, juntamente com Q fílmel sando o o?jetivo;;de.�reparar jo- P?dem ser resolvidos CQ� o

de-j
PREPARANDO.(S DONAS OE

anuncíado, ; DOIS AMORES E . vens ruraís . para, os trabalhos vído. preparo, dos que estao pre , 'CASA _

UMA CABANA', 'no Ci_ne São Jo- I 9ue lhes estão reservadés como destinados ao comando da �i- Vale salientar que _O CAMI-

sê, nas -sessões de 15,30, 19,30 e futuros agricultores. Esse traba- cultura, em substituição aos seus N�O CERTO focaliza ainda o

21,30, será exibido, em primeira lho chamado Extensão Rural tem familiares. Trabalho de fõle, êsse srabalho anônimo dâ economista
mão, um documentário feito pela como finalidade preparar os fi- clQméstica, no afã de preparar
Equipe da Sul dine. Produções, lhos de agricultores com técnicas da Sul Cine Produções, merece hoje as que, amanhã, estarão à
em Santa Catarina, mostrando modernas na

.

agricultura, para ser visto' por todos aqueles que testa de seus lares, aprendendo
aspectos da nossa vida rural, que desenvolvam Q progresso de se interessam pelo desenvolvi- como se prepara alimentação ba·
principalmente a transformação sua terra em bases racionais, li. mento social e econômico da ter- rata e sadia, com o aproveita"!
de uma comunidade agrícola por bertando-os, assim,' dos métodos ra barriga verde que, deste mo , mento dos próprios' recursos na

métodos técnicos que estão SIMl. antiquados de exploração agríco- do, terão oportunidade de obser. turais de sua comunidade, ina-
do introduzidos pelo agrôno e la.

. .

.

var o que s'e faz no interior para proveitados até há bem pouco
Florianópolis, Sábado, 24 de Maio de 1958 pela economiata _doméstica, vi- ' . garantir a produção agropecuâ- tempo em virtude da absoluta

�_������=:I�I�C���q=:=:=:��::�:���
S 1 Tu 1·,U· tl�'

Sido rodado em SãQ Pedro de

I
aos poucos com a criação, por sinamentos que passam de mãe

a ve'
.

. Alcântara, munícípío. de São 'Jo- jovens rurais de novilhas da ra- a filha.
sé, e também em Florianópolis, ça 'holandesa' sob a supervisão Ess�s têcnicos que preparam a

. salientando os' "problemas que 'constante do� técnicos. ' juventude rural são os Extensio-

con·sum

nistas Rurais e os jovens estão
organizados em Clubes 4-S, cujo
stgnif icadrr é o seguinte:
Sentir, 'Saber, Saúde e Sêrvir,
mantidos pelõ ETA-ProjetQ 17
ACARESC•.

A . GRANDE' CRUZ ,DO
CONGRESSO ,EUCARISIICO

o exce}{,n
Felíc; (" da
digníssllno

.Por ocasião da Missa será l'e

citada em comum. a Oração Ofi
cia'! do II Congresso F;ucarístico,
indulgenciada; e que foi oficial_
mente divulgada no domingo pas
sac;lQ, por ocasião da Missa de
Preçeito --em tôdas as Igrejas e

Capelas' Públicas .e Semipúblicas.
Está

\ assi� o -Estado de Santa
Catarina orando fervidamente
para que o Congresso, que co

memora QS' 50 an.os de Bispado
de Florianópolis (hoje desdobra
do em' 5 Bis,pados), atinja o máe
ximo de explendor, eni agradeci.,
mentQ a Jesus Sacramentado pe
los progressos gbtid'os.:

"No próximo dia 11 dé maio
haverá uma eleição em Join

ville, a fim de legalizar a. pos
se do sr. Henrique Meyer na

Prefeitura".
-

Essa manchete apareceu na

"RESISTENCIA" .

Para "legalizar" não sabe
mos o que, depois do pleito,'
a Prefeitura trabalha dia e

noite, com trê� contadores con.

tratados!
.

X' X ,X,
Diante dis�o, o sr. Meyer,

qU(i é um homem de bem, está
feliz p�l,'que não lhe legaliza
ram a �osse ...

O Juizó Eleitoral da 13.a Zona

avisa aos interessados, para que

nãQ aleguem ignorãncia, que. até
30 de junho p�derão se i!lscrever
eleitol'es isentos de multa.

Os empregados no Comércio e

A partir ,?aquela data_"iistão su� I Indústria tem, 2 .dias de licença
jeitos, á multa de Cr$ 100,1l0 a I remunerada a fim de que possam

Cr$. 1.000,00 além das custas do I requerer e receber os títulos

processo os que não se inscr,e- I (Artigo 5.9 do Código E)_leitol.'al).

verem e tenham mais de 19 anos

de idade sendo hQmens e as mu

lheres que !!xercem atividades
remunerada.

'.-,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




