
ROMPIMENTO DERELAÇO-ESDAAR<iENTINA
'RIO 28 (V.A.) r: O cor- ��ando tratar�se dum boato

l
ospectatíva de que _viessem' mente ao Brasil fora o que ,'a fora, para 1o;;;:lizar um ! 5.0 de corvete Lopes Car- lou o coronel

l'eSP?r.d�.�te
especla�,do ves ,

,m. qU,
�1�ueI ,p�'ocedel\'!la. a c<:rrer fatos "gr:aves;. determ�nava, o boato ,_:;obre submarino de.sconhecido, doso, chefe do Servi o de Cunha Nunes,' ���ti�� �:

"prtlno O GLOBO. em B: <- IA notícia surgi? com �m Tao. pouco fO.1 possível o rompimento de relações, cuja presença em águas Relações Publicas IdaÇ Ma- Divisão de Policia Política
Aires, éo�ta que "mte?�a �;,:fonema anom�o feito. :�tab:,ccer a 'origem desse

.

Cerca de meio-dia de ho- brasileira teria sido a:s- rínha, que, sem contestar a 0 Social, numa conferencia
"epe1'cussao teve a noticia \aIa o gover�ado� de Cor:- L umor es.. Entrementes. o J(' pelos vespertinos, os ca- sinalada �elo radar de uma informacâo ponderou ue gecreta, pronunciada no Es;
�)ublica:da à margem. da �es- t:f.b�, lse. Zalllcheh� a quem comentario popular asso- docas eram informados de daquelas belonaves, o "Be- não tinha 'até então qU�I- tado-Maior do Exército.
c0bérta. de um mlsterl.oso �J reia �ent:o �e I�forn:ou r ?laVa Os �atos, chegando-se que os contratorpedeiros navente". quer elemento para confir- / Esta denúncia veio on

submal'lno em a�ua-s territo- t!ue o �overno da,Argentina a conclusão de que o sub- "Babitonga", "Benavente" e, Reporteres entraram em má-la. tem a furo a proposito das
dais da Argentina. no Çtol- IomC�eIa com o �rasIl. .

marino pertencesse real-l "Bracui" haviam saído bar; '(;ontato ainda com o capí- Noticia-se agora que ha noticias de que a Marinho>
f Novo durante a realiza- rrou-se, assim, uma Sl- .". di

" ' '. ..

� das �anobras da esqua., tuação . tensa. Estamos em ANO XLV- O MAIS ANTI GO DIÁRIO DE SANTA CA 'l'ARINA N.o 1 3 3 4 9 CdlUCtO las atrt�s. 0APresl- da Argentina alvejara um

r,��o
"

'condições de informar '"
en e

..
argen 1!10 ,

rturo submarino . desconhecido,

clIts comentários adensa- adianta - q�e.Zanicheli co-: �.rondlzl a�u�cI?? as auto- navegando em su-as águas e

os rumores de 'meçou a mobilizar forcas da
ridades brasileiras que a que, possivelmente, seria de

�am-se com ". Armada da Arge tina h'
..

lid d
.

êtí
"

m consequencía do <l.a Divisão aquartelando-as .

. n I avia nacrona I a e sovie ica,

aUt� oe goVerno argentino na' policia e chamando as possivelmente afundado um Falando à reportagem' o

'.la la resolvido romper l'e- autoridades da Aeronauti-
submarino que aparecera coronel Danilo da Cunha

l:avões com o Brasil, a quem ca lotadas em Córdoba.
em suas cos1!!,a.

.

Nunes confirmou que real-

],tç
t ,'buia .a propriedade O aubsecretario do inte- C0!D0' posteriormente, mente fizera aquela reve-

. ��{�!�f�!:;ponà�l,t:inda m�a!���iJ:��W������� ,ffi.�.},,��,f.,�.J.:j\,[�.:r,::.1.\.1�.!.\I.\·.!\.,I,II,I..II, :�b;�?� b��tt�t�}���f :l:':J;!fi:��!�*��I���:
"\lara. ões oficiais -forrnu- tros rumores, sem confirma;

,..... ,MaIl?ha t.omaram Imediatas períor 'd:e Guerra, em prín-

.�led ç
lo subsecretário do cão asseguravam que ao DIRETOIt: RUBENS DE ARPoU DA RAMOS _ GERENTE.: 1)(J MINGOS F. DE AQUI:-',".'

l)rOVldenclas'A fazendo sair erpios de abril, antea -de
Ia as. pe I' "

.

a "8rgO da fronteira h�via n barra fora tres de seus con- partir para os Estados Uni;

lntesl�l��' d�vig��a�:a�';so�fi� �i�stacamentos militares na EDIÇÃO DE HOJE: 8 Págin as - o-s 2,00 - FLORIANó P'ÕÚS 29 DE M,AIO DE 1958 iraE ttorpede!rosl' d f
dos.

/

em '
s es- assina aram, 'e a- :0 chefe da DPPS reeu-

�esar.�o folo �a AsseDl�léia Uuis �ar O Po�era �e Ganire �����J��;i:���!��� �1��{(;�\%t�lt��i;
PARIS, 28 CU. P.) _ o sr. s,u?essor. O�servadores po- ta_r da chefia do govêr�o, I elo, se o govê.rno se torn�r solveu, esta noite, votar con- reservas, ta.lvez mesmo um Brasil - disse à reporta-

.
.

Iitícos acredlta� que as con- nao obstante J;laver obtido acefalo. Depoís da votação tra o primeiro ministro.
submarino misterioso, fu- gem o almirante Antonio

Pierre Pflimlin ofereceu, ho- sultas 'de Coty tem como ob- um voto de confiança na As- de ontem na Assembléia . .
gira do contato com os na.. Alves Câmara, ministro da

;P. sua renúncia a fim de jetivo ver se o general De sembléia, voto que se apre- Pflimlin reuniu-se ao Con� Os mllllstros que renun- vios de Armada do Brasil. Marinha .

.ãlÍrir caminho para o retôr .... Gaulle seria agora aceitável l'enta como um sério' revés �elho de Gabinete durante
riaram são: Andre Mut-ter,

.

As autoridades têm indi- E 'acentuou:

no ao potler do general De, pela maioria 'da Assembléia para o general De Gaulle. uma hora e, em seguida, para a Argélia; Paul Riboux, cios de que submarinos so- - Essa noticia para ruim

Gaulle. O presidente. Coty Nacional. conferenciou por duas horas
QO Comércio; Roland

Ros-l
viéticos navegam as águas é coisa nova. Nunca ouvi

iniciou, imediatamente, suas.
O presidente René Coty de�_r�:Siqd::t:õ��Zeres��!t com o. pr�siden.te Coty. p,ah.' _ cary-Monss�rvov, da Agri_ terri�ol:iais -do Brasil, nas, f!llar de s�lb�arinos govié-

cónsultas para a formação
... t d d

do Pfljmlm sam do PalaclO
cultura e Pierre Gareta da prOXimIdades da Ilha ,d'e hcos no Bra:s'll, nem antes

de um povo govêrno e se recu:sou-se; es a ma ruga a tari8. a renúncia se tivesse
. _ R.econstrução., Fel'nalldQ Noronha - reve- nem agora.

acredit� que as mesmas pos-. a aceitar a renúncia do pri_ a pOSSibilidade de organizar as. 4 �oras da ma�ha. �o
sam terminar com o chama- meiro ministro Pierre Pflim- um novo govêrno. aVlsta�:-se. com. os Jornah�-

tas Pfhmlm disse: "Expll-
do de De Gaulle dentro de Un. O sr. Coty interveio para A decisão do presidente quei ao presidente Coty qual
-algumas horas. evitar um possível caso çla República constitui um era a situação depOis do vo-

Coty pediu as Pilimlin que

I
quando Pflimlin o infor- passo indiscutível para, sal- to da Assembléia ,Nacional.

continuasse à frente do go- mOtl, esta madrugada, que var a quarta República do O govêrno obteve uma maio_ RENATO BARBOSA nhos atômicos, passando como gato por bra-

vênio até que encontre um tinha o propósito de se afas� perigo de um golpe de Esta- ria, mesmo depOis de dedu- Um dos grandés flancos, onde tra"arão zas pelos rescaldos de Nagazaka e Yoroshima,
_ _ zidos os votos dos comunis- combate as fôrças partidárias no pleito de ou-

-

arruma, calma e pacientemente, a sua cesti-

I�T�����: O II�- ��,�� M�'T�D�� �1I��l\�IO'III� tas. :Mas .um im'portante tubro, será o oéste catarinense, com a aber_ nha de pães Molotoff, côm sua carga supera-

I .

", I' <.>;rupo político abandonou a
tura de novas áreas- de economia, sôb O' in"';, da de 'bombas arraza:.quarteirão, e que é a

,

.'
,

.

.

_

\ �����i�"sr�OpfI��fnaé q�ed�: :��::�:n�:�e:t:ao:��::�u�t:�:. !�(���:!�� ;��:�:a;�;:r:17�� ��::a,�:::ah�:S::g:n::;
,�, Ra"d tio' 'e ·cllne'm'.a na ,ed'ucaça-o de a.duuos - Tem a s do.� independentes, de téndência nha<los ao Sr Plínio Salgado, infórmes de' coloca. a� alcance do digno sr. Henrique

.Ii .

III r direitista).
fontés, 'honestissimas, nos esclarecem que a Meyer Júnior, hã menos de u,m mês, em Join-

t�., (o'ngr�esso de.Alfabetllzaç·a-o � Um comunicado da presi- :;;�i!�e;e�i;::�:r �o: ú�:r;i:o:lert:l;ti�S P��; villeNão é fácil a posição do ex-governador:

� dên,cia da República infor- forte, tem sido, proporciona4nente, o que - candidato a SenadQr, será derrotado, ina_
.. ma que o sr. René Coty "es- maior eleitorado fêz, Cllntando, hoje, com pelavelmente; cand;idato a deputad(} federal,

.

A introdução do rádio e do cinema na educ�ç�o de, adultos seE'á debatida � llera poder chamar esta noi- grandes possibilidades, já se constitue fôrça 'poderá se eleger, mas não levará os oútros

no próximo mês de j�I?O, dUl'aJ?-t� 0J! Congresso �aclOnal de E�ucaçao de �dl:1l- S tI" a personalidade a quem ponderâvel; UDN, roída pelo coca-colisnío, -três ou quatro deputados pelo processo de

� tos, que sob os ausplclOS do MIlllsteno da Educ_açao e da Prefeltura do DIstnto � ce pedirá que forme o Gabi- tremendamente enfraquecida, situação_agra: sóbras" prognóstico otimista do ·meu jovem

� Federal deverá reunir educa,dores de todo o pais.
.

!r nete". vada com a espetacular derrota de JoinviJIe; ,coléga Dr. Enio Luz, EXPERT em assuntos

Os temas pára debate deverão incluir a pOSSibilidade da ilustr.ação ,m�sical e ;r I Renunciaram, esta noite, PTB estaci.oriaário, sem, portanto, aumentar dessa natureza.

cinematográfica das lições e a organização de UH\ plano l?�lo) Se.rvrço Radl�-Ed�- � f.!uatro ministros conserva- ou diminuir a fregueziazinha de . caderno;
.

E.Irt! 'qualquer hipótese "O Ele voltará em

caíivo Nacional, assim como os recurso� de aplicação_ de, tais ,teelllcas, educacl�na�s: �. Jjores (independentes). do P�C ser y�'aio..r, �x��!s�ão,t ,g;r�vitl!l};!l,'?� tIlA�S! '.' � 9.60:�,.se acha: mutto-tcõmpr,ó�Q;; Ji •
SegundO o DeDrantamf'nto Nacional lie Educ;a.çap, tu.��.l:onaraw no �r�_il �!e 1. gabinete. do;'nrirneit� ·m,iniS'_' OS"_:seus 'lm�ft;s, )mm·o meu qUérido, Fernando 1958,. a' 40is_allos�d'e pi'u� ,çp'Dh��a

� 1957, 132.507 cur�os de .al-fa'hetização de ad�leScel1tes_f>. a�ulto.s, ent ho:ranos ;w- � 1'0 PIerre prlfrllUn. - Rastos e i,údo, éín tôrnoi do Sr. Rufino.I .. ,
de políticâ (ti) sul do Eli,tado,-'I!á, mais

-•.trinta

� turnos, sendo qU'e,.'nQs ultimos 11 anos, mais de sete mllhoes de pessoas passaram r! O Partido 'Independente, '-Lajes/ hoinem muitol rico,' multo podero- anos, seguindo-lhe tôdas, as evoluções, de ilO'r-

� pelos seus banco's.
r'

A
. . ., d -O � na realidade conservador, 80 e conceittiadi,ssimo, espécie <fu sócio-ca- te que, candidato à Câmara Federal, o Sr.

'i Mais 12 mil cursos serão criados este ano pelo MlnIstel'l? da E ucaça , .. conta com 100. deputados na pfalista da festejada agremiação. O afasta- Irineu Bornbausen encontrará, na região,

� distribuidos, pelas unidades federadas, segundo seu grau de ,denSidade. a, .-h.; Assembléia Nacional, e te- mento do deputado Henrique Ramos da Luz, com poderosos fatô,l'es 'adversos, a saber: a)

.......................................................-.h.-�
a .-.- � , J.,. �,...,.��. o

que, como filho distante, mas. não pródigo, o indiscutível prestígio pess,oal do deputado

Rov'asposs.ibilidade.s para gr.ande E;f�:�;��}�J�:fB���t1� ,�;�1�:fJE����€;�;�J��J.�
. que vive em função da Secretaria de Educa- neração; c) o lançamento da candidatura 'do

, ,.� da venda de vinhos Frutas ção e Cu.llura, com seus 14.000 professores, sr. Doutel de Andrade pelo PTB, nome dell-

n U.,.mero de pro'dutos ·��co��l�� !e���o·.���t�' !;�:á�!l c:�v�:::��ç�o e:�:n;:�!:::d::ij���: ��:t�::i�� e�C:'�:!�i�:::��n;� �:�61��c!:a;�:
.

_ manha, podendo .se amp1iar entre o� srs. Nelson de Souza Brasil, líder da sua posição, não só' de Secretário-Geral
. muito mais a venda de tais udenista, - mas da bôa UDN, da UDN não- do seu partido no âmbito nacional, como' tam-
o' artigos. \ cocalizada -, e o sr. Henrique Ralt\os' da Luz, bém a de' ser secretário do Presid1!'nte João

passado apresentam um- "de_ rIos de ferro, (39,5%), ma- O ahacaxi em fruta sofre transformará em água de barrela, a anuncia_ Goulart, com a fôrça indiscutível do Ministé-

O comércio do Brasil com I
A .

d dA. d
fi'!'.I·t" de 75.619.000 marcos deiras de construção (87%) , h concorrência do produto da inf uenna e po er economlco e araque rio do Trabalho. manejando sindicatos e ou-

a Alemanha, \:) terceiro em - di P 1 K d B h d d

,jmporta"ncl'a para' o nosso ccntra,o Brasil, ao contrário frutas (49,4%) e pedras se- estrangeiro mais bem apre-
lo sr au o on er orn ausen na zona e tras enti ades laborlstas

do ano anterior, quando a mipreciosas 09,4%).
.

sentado e d!)' gosto mais a- Itupo�anga e adjacências. O PSP; êsse, não O meu querido Gove'rnador, liquidando a

país, tomou Um incremento
' .

t Estad 'nt' o
.

m t
'

.. b h d h b'
"

balanca comercial deu um
- CONCORR:ENCIA gradável aos alemães, Entre- so no oes e, como no o I elr, e u a sena orl.. orn auseana como exame e a 1_

,ainda maior o ano passado, saldo'a nosso favor. Essa O balanço dos, primeiros tanto como mostrou um re-
lástima: *" afogado em escândalos ,q�e, pelo litação política para � pas§!eata eleitor'al de

mas, nos quatro primeiros
mudança se deve a que nor quatrms meses de 1958 acusa eente estudo do mercado fei- martelamento da iml,lrensa e! d� rádio, :vêm 1960 em direção ao govêrno estadual, não 10-

r;.leses do corrente ano, so- - �'tA . dI' t.o pelo Escr'I',�o'rl'o, sa-o enor-
r.epercutindo muito mal no seio da opinião

.

grará impedir surprêsas e d$ssabôres que

f
,. I um lado, cresceram as nos- a persls enCla· e a guns as-_ v

reu quedas senSlvels-em a -

t t· mes as possl'bl'll'dades para a pública, perdeu a pequena substância de que máus fadQ!! reservarão a êsse homem digno,
·t

.

t t sas importações de equipa- pec os nega IVOS, ao passo
- ,

guns 1 ens Impor an es, co� _ dispqnha e,' no oéste, si contava com dois que com tanta honradeJ!l e espírito pÚblico nos

mõ café, embora tenha ha- mentos indispensàvei� ao de_ . àue outros sinais animado- . fruta em calda, desde que mil votos, hoje não fará duz�ntos, impacto governou.

v'l'do pr'o'g'ressos "uanto a senvolvl''''lento I'ndustrl'al e, l:es surgem. Quanto ao café, nreparada de modo adequa- 1 't f f' to P'
-

d f' t· d B h
y.

n • para o qua mui o concorreu o a as amen ara cremaçao e ln IVa e orn ausen,

outros a.rtigos, sobretúdo ca- por outro registrou-se um as importações, do produto do, não demasiadamente
, de< seus respeitáveis' lídéres srs. Nelson Stot- só resta ao Governador convencer ao seu i1U8-

, decr'e'scl'mo no valor de al- diminuiram no princípiO do açucarado. Quanto ao mate, é .

rau e minerios. - terau e Olavo Erig, que, trocaram, intehgel,lte� tre antecessor que o problema deverá ser

Em 1956, o montante total gumas exportações, especiaL ano começando a melhorar certo q�e. conquistaria um mnte, o varejo ademarista de artigos de qui- 'equacionado pela impressionante ha.biÍidade

do intercâmbio teuto-brasi- mente algodão, que caiu a em fevereiro, A percentagem Jn:rgo publico .se fosse ven- tanda e de quiósque pela respeitabilidade de· de Paulinho, fazendo de "RESISTENCIA"-

leiro foi de 930.9,61.000 de um décimo, passando de 40 (;!!'l,bida à mercadoria proce- d;do como refngerante e

be-j
suas· altas funções como

m.
inistros da nossa· poderosa arma aglutinadora d'e opinião pelos

marcos alemães (sendo ....
'milhões e meio para pouco dente do Brasil porém, de- blda popular,. ao alcan�e �� mais alta corte fazendária. No sul, o Gover- nomes respeitáveis que a encabeçam'" .. -,

5�8.290.000 para as exporta- mais de 4 milhões de mar:- caiu em favor dos cafés fi- ,tojos, confor�e sugestao Ja nador, não tomam.� conhecimento dos enge_ órgão oficial de sua claudicante arranca-da.

coes par'a o B aSI'1 e COR de um ano para outro. no"s- d-a América Central, cu- feIta as autorldadeª'. SSS%SSSSSSS%%.SSSS%%,,·,:sttSS%\%%S%%SSSSSSS%S<>SSSSSS%SS,SSSSSSSSS%SSS
. r ... ,,·,· t'

-.....
-

������l���u���a f�f�������; ����� �o Ií:���rili:nt�'���:t·i��t:�t�����oe�����a"J�s,x:�= Com' a Mal·o·rl·a· 0'·5 'D-'e-m- '0---cràtasgue nos foram enviadas pela ziu-se de 47 mil toneladas a .de a atender a dema�da, A

'IOSSO Escritõrio Comercial cêrca de 42 mil toneladas. procurcl do cacau mantém-

em Bonn, Progressos foram assina- Se, e a preços compenSado-

A�GODÃO E CAFÉ lados em relação a alguns res. Quanto ao fumo a pro-
'

Embora, () valor das tro- it.ens, como os'aumentos re-' cura se amplia na Alemanha ROM-\; 28, (UP) _:_ E' a se- e'squerdistas independentes, 3 uni total de 29 milhões. Os' co- GRANDES DERROTADOS

• cns tenha aumentado, as gi8t.rados nó valor das ven- (comprou-se 75.090 tonela- guinte a composição das dulj.s (1); Nacionais':'mon.arquistas, 2 munistas e seus aliados, os so- Os grandes de.rrotados foram

transações realizadas o ano das .de cacau (.1,8%), miné- das em 1957), que se apre- Câmaras ,do Parlaménto Italiano, (16); Popular-monarquistas, '5; cialistas de esquerda de Pietro os monarquistas e os fascistas,
__�..:...:=-.:.:.=:.:.:.:..:....__________________ senta como um excelente por partidos, após. as� ele_ições fascistas do MSI, 8 (9); SO'ciais Menni, obtiverutn, juntos, 11 obtiveram, apenas 2,2 por cento,

'H
I

I
·

�
mercado ainda não comple- gel'ais de ontem.' Os. postos que democratas, -5 (4). milhões. Os comunistas, sozinhos, contra 6,8, em 1953.

O os uneralS O
tamente aproveitado pela cada partidO' mantinha ,no Pár- CIFRAS FINAIS obtiveram seis milhões e 700 mil. A votaçâo para o Senado l!e�

�e. ", t

_

•
preduto eln fôlhas. lamento anterior está entre pa- A c011tagem final dos votos cle- A percentagem dos democratas- guiu mais ou nwnos o mesmo

.
_

Alguns produtos indus- rêntesis: positados domingo e segunda- cristãos fO'i de 42,4, enquanto ritmo. O ministro do Interior iu-·

tlÍais brasileiros começam CAMARA DOS DEPUTADOS
feira atribuiu aos democratas- que, em 1953, obtiveram 40,1. Os forlllou que os democratas-cris-

r
cristãos, que se encontram no comunistas e socialistas a'umen�

J
tãos ganharam 122 das 2(;4 ca-

igualmen.te a .penetr.ar num - Democratas_cristãos, 273
pQder desde o fim da última tal'am sua percentagem de 352 deiras os comunistas 60 fi os 80_

mercado superindustrializa- (262); Social-demoCratas, 16
' , ..

- �ar�eal- �tritc� �§1�t��:it����f�lffli:��{�l1���1f;I:l�f�:;! cerr7ár·"·'·Filê:i-P-r-à-6�s
'

oiâ'üt,i'
$,

dô
150 toneladas" de fios. Ne- MSI, faSCIsta, 25 (29); IndeCISOS, Co"muni-smo' . Mu'nd I-a'lgociações também foram en- ,3.
tabuladas pelo Escritório. do SENADO

Brasil em Bonn no sentido Democratas-cristãos, 122

,���6�; :�:t::a�, (�);3��n;�:��t:s� "ESTAMOS NUMA GUERRA ECONÔMIC A E 'FINANCEIRA"
60 (56); Socialistas, 35 (30);

·······..

·Pãõõi·àiã
..

·Eiê·íiô·iãr
....·..

CIDADE DO VATICANO,- 28 a seguinte declaração a respeito

�tJP) _ Depois' de amanhã, dia do' fa:lecimento do cardeal Samuel

9, sel'ão celebrados nos funerais 'Strlcht:
�(\Iene do cardeal Strich na Igre_ "Sei que todos os americanos
la Jesuita de Santo Inacio. se juntam à senhora EisenhO'wer
A missa de "r�quiem"

.

será e a mim, para exprimirem seu

ce,lebrada por monsenhor Martop profundo pesar pelo falecimento
O Conner, reitor do Colégio' Nor- do cardeal Stric.ht, o primeiro
te-Americano. prelado americano a quem foram'

d'
O cardeal Eugene Tisserant, confiadas as Missões Estrangei_

�cano do Sacro Colégio da,rá a 'ms, de sua Igreja".
a solvição _ "A sua liderança espiritual

�t�s rest�s mortaÍs dó cal'deal coritribuiu grandemente para o

.rlcht S'el'ão em seguida tr;ins-l bem comum na América, e a sua
Portados para Chicago a fim de ausência será profundamente
erem .

. I
.

d
InUmados na Catedral de sentida".

�� e o

ex,tint.o pl'eladO' e.ra.
arce-

....'
o_ .presidente

Eisenhower e o

,
..

,
. -cardeal' Strich 'eram amigos pes-

.

d'imte E;isenhowél' ;f.ez , soa�. .

.

.

ELEITO MEMBRO
D.A ACADEMIA
SÃO PAULO, 28 (U. P.) ,

O governador Janio Quadros
foi eleito membro da· Aca
demia de Letras. O chefe do
governo bandeirante, eleito

p&ra a Academia vaga pelo
falecimento do ex-presiden
te Washington, tomará pos
se no dia ,trinta e um .,deste
mês.

.Saqueada, Custódia
NOVA YORK, 28 (U. lU Norte: "Estamos agora dian_ grupo de Estados dominados

_ O marechal britânico' te de uma guerra econômi- por um super-Estado, uma.

MontgomeJ;Y.l salientou on- ca e financeira que visa' di- espéci� de concepção mono

tem à noite'-a necessidade do retamente a atingir' os fun- lítica. Do nosso lado se eri
RECIFE, 28 (U. P.) ""7 No- Ocidente' de unir fileiras daméntos da nossa civiliza- contra um grupo de Estados

ticia de Custodia informam ctiante do "comunismo in- -;t\o, Se perdermos essa guer- cheios de intensas sensibi
que dois mil fragelados �ta- ternacional". Falando pe- ..ra, o -comunismo internacio- lidades nacionais e incapa
caram e saquearam·a refe-I rante os, membros de .uma nal terá triunfado Sem fazer zes de ficar de acôrdo quan�
rida .cidade. O.l?eque�o. des- sociedade particular em I�l\�r.er .

sangue. Perdemos a t� aos seus objetivo!, E' pre
tacamento pol:lclal nao con- Nova York, declarou nota- IlllclatIva na luta entre o CISO que a unidãde do <>ci

segui.u .impedir a. Pilhag.e.m
e I da.mente o

.su.bCO.
mandante, OC.idente. os.' n.osso.$ a.tos são

I
dente seja ,.restabelecida a

o. ,c.o�m,é.rc�o f{lcllO� ua,s por- ®� lôrças dJi.' Qrgan�za.!!ão negat.ivos. Do outr� lado da I gualquer Qréço".
tas IQ1edIatamelhe. .

. do Tratado·l·�:. Atl�ntlCo ba1:l'elM ji""encontra .

.jlm I ..
�

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 "O MAIS ANTIGO DIA'RIO DE SANTA CATARINA"

A N I V E R S Á R I OS :- s r, Mário Piazza
_ sr. Natal Oscar Curso

por seus

FAZEM ANOS HOJE =. Walcir Borges
SRTA. 'IEDA MARIA

ELIETE MARLY FILOMENO TOLENTINO

Aniversaria-se hoje, a aenhori.,

ta Eliete Marly Filomeno, inte
ligel}te aluna <do Colégio Cora-

Transcorreu ontem, o aniver

sário natalício da srta. Ieda 'Ma_
ria 'I'olentlno,

-

filha dileta do

nosso prezado amigo sr. Narbal

Tolentino Souza e de sua exma,

espôsa d. Jenny Garcia Tolenti-
ção de Jesus e muito querida
dos seus familiares e de um

grande numero de amiguinhas
que hoje terão oportunidade de

abraça-la,

na.

Na oportunidade, a aniversa

riante foi muito cumprimentada
inúmeros colegas e

sr. Capitão WaIlace Capella

José de amiguinhas.
,

Ás homenagens de que foil alvo,
juntamos as nossas com votos de

perenes felkidades

- tenente

Bastos
Edmundo

(

_ sr, Abelardo Pereira

JUNHO·_ A PRllO/MESMM
�

PRfÇ1)SllE A, VISTA:,
Continua 'ecoando intensa e dos seguintes artigos: manteax

simpaticamente a inauguração de lã - tailleurs -: casacos e

da 3.a A Modelar, denornjnada,
I
estolas de pele."

com bastante propriedade, a ca- A grande e quasi sensacional

çulinha da Organização. caracteristisa dessa promoção é

As festas �á terminaram. Toda- que as vendas pelo crediário se

via permanece vivo, o interêsse rão feitas, durante 'Junho, pelo
da firma proprietária em dar ao mesmo preço', exatamente pelo
acontecimento regozijante o re

levo merecido,
Assim, como manifestação dês

SQ regozijo e como retribuição ao

nosso povo pelo apôío que sem

pre dispensou às suas iniciati

vas, deliberou a direção dos Es

tabelecimentos, promover uma

venda, em condições extraordi.,

náriamente suaves ,e vantajosas,

mesmo preço, como si fossem à
vista.

E' mais uma notável iniciati

va que se acha estritamente vin

culada à inauguração da 3.a e

elegantíssima loja A Modelar, à

rua Trajano n, 29 e é mais uma

oportunidade de valiosa econo

mia aos freguezes de A Mode lar

C Q,M,·U'H,I.C A"Ç Ã'O
A Diretoria Executiva da União Plortanopo litana 'de Estudan

tes (UFE) �omuniCA .qae, est-á .apta a forrtece�, a todos os estudan

'tes do grau médio, da Capital, as eartelras padronizadas, que dão

direito às prerrogativas adquiridas, tais como:

a) Descontos na Farmácia e progaria Catarinense, à rua Tra

jano, (5% em especia.rias" 20% manipulações e gratuidades nas

aplicações de injeções).
.

b) Descontos na Matriz da Livraria Reco.rd (10% em tudo).
c) Descontos nos cinemas, como estudantes.
ESTUDANTE!! ADQUIRA A SUÀ CARTEIRA

E TORNE_SE FILIADO A U.F.E.

PADRÃO

Rudney Otto Pfutzenre.uter
Dpto. de Imp. e Puhlic,

P A R ,I r- C, I P A ç Ã O J
HA�(i)LDO DA SILVA

E

DULCINÉA B. DA SILVA

Participam, aos parentes e amigos o nascimento de sua filha

Denise ocorrido no di� 26 4,0 corrente, l!a maternidlj.de Dr. Car
los Corrêa.

Florianópolis, 26 de Maio de 1958.

OSVALDO M'EL O
UMA CARTA DF; MIGUEL A SOARES _ O filólogo à margem,

veiu mausinho dizendo ,não ter en�ontrado em nOVjl dicionirios,
além de dois mais, de "pa.lavra.!lsruzadas", o significado da pala
vra AFóRICO.

Poderia ter procurado em vinte, qQe não encontraria.
Em cem e em todõs os diciona).'ios não consultados.

Tambem não encontraria.

,O sr. Miguel A.' Sóares, não ac;edita nà- possibili�ade de "um

gato", d'e "pastel" ou coisa parecida, muitissimo comum na im_

prel1s� e tanto .assim' que não faz alusã� a tal possibilidade e en
, '

tão, dai, sua carta.
.

Não se trata de barbarismo gramatical nem de cochilo do

autor � sim, de 'um paste1.a mais entre os muitos que têm saido

nesta coluna.
Qualquer que tiv:esse lido a crônica, teria por perto e sem ma-

licia dado pelo "gato".
E diria - Isto é pastel, deve ser eufórico. ,

Mas, o sr. Soares não estava eufórico no momento.
Quanto ao mais, mêU obrigado pela atenção que tem {lado às

,cl'onicas publicadas
....
nesta coluna, insulsas ,é verdade, mas, escritas

mais para o povo do I que para os filólogos ...
SOCIEDADE AMIGOS DA ILHA _ No salão do edifício da As

sociação Comercial, reuniram-se, dia 26 do corrente, várias p�_
soas com o fim de tratarem da fundação de uma sociedade que ve

nha congregar os amigos de Florianópolis no� moldes das que

existem no país em todas as capitais dos Estados e também nas

cidades do interior.

Foram tratados muitos assuntos atinentes à' organização nesta

Cidade' de uma associação coqgenere, lido um Estatuto

tação Idos presentes, tomadas providências para que

pa'ra orlen
,..

os mesmos

reçebessem cópias daquele trabalho, apresentado pelo dr. Urbano

!'lales. Filho, bem como maréada uma runião para o dia 12 de junho
pl'óxi,mo no mesmo local, às 20 hóras.

A "MÁCEDONIA" _\ A conceituada casa "A Macedonia"; de

propriedade de nosso estímadQ conterrâneo Domingos Cardosó,
inaugurou à rua Trajano, um bonito luminoso, vindo assim con-

Florianópolis, Quinta-E;eira, 29 de Maio de 1958

duva _ cuja candidatura será va: Presidente de Honra - Cél.

Severo de Almeida; Presidente
- .fair Damaso da Silveira; 1.0

Vice-Presidente - Julio Mendes

cieda, Ernesto Grein, Ignácio

Nivitzki, � Vitor Malakoski e

Duarte Teixeira do Nascimento.

(Do Barri'ga Verde>:

NO P'RÓXIMO DIA 31, REALlZAR-SE-Á NOS SALÕES AMPLOS DO-CLUBE DOZE PE AGOSTO, PATROCINADA· PELA CO NC'E.ITUADA C·ASA CO
MERCIAL DE NOSSA CAPITAL. rr J ANEM O D·A·S", ASOIRÉEDA rrSWETER" SENDO QUE A "MISS SWETER" RECEBERÁ LINDO PRÊMIO.
çsssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%SSSSssssss'sssssssssssssssssssssssssssssssssscssssssssssssissssssssssSSSSSSS$SSSSSSSSSSSS$SSSSSSsssssssss
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w�, corrente, na. vizinha cidade 'de bro do Diretório Regional, além Manoel Ramos 'Ribeiro; 1.0 Se- .J).�� �
: :, I 't'1... �\-f,i., � Papanduva, a reestruturação do do sr. dr. Nilo Rio Bastos e sr.• cretário - Manoel Furtado; 2.0 ..

� /jH, /.Diretório, M�unicipal do Partido Raul Roeder. Secretário - -Severo de Almeida ���S!I��1'����':C7��;;:::;;�::����;;;:'''Social Demoerãtíco. Verificamos então a intensa Juníorj .

Tesoureiro - Alcides �,

C?mo ,cóõrdenador encarrega- animação. que empolga o PSD Fernandes. Membros: Alfredo

do pelo, Diretório Regional com- papanduvense que também, a Lopes de Oliveira, Waldomiro

pareceu o sr. dr. Tarcisio Schae- exemplo de Canoinhas, homolo- Rotachinskív j-João Maia de Al

fer, presidente do Diretõrto ca- gará a' candidatura do ilustre sr, meida, Estanislau Ríbovskí, João
noínnense, .

acompanhado do sr. dr. Leoberto Leal, para Deputado Pereira Moço, Francisco Augus
dr. Orty de Magalhães Machado, Federal. tin, João Holles, João Deoralski,
candidate a deputado estadual E' o seguinte o novo Diretório dr. Agosttnho Scilski, Sebastião

pelo PSD de Canoinhas e Papan , Municipa-l do PSD de Papandu- Alves dos Santo!" Aleixo Kumi-

em breve oficializada.

Estiveram também presentes
o Jornalista Albino R. Budant,

Telegrama de Lajes para A GAZETA, noticia a conven

ção da tt..D, N. naquele Munlcípío, E assim termina:
I

RGOftTGClmeOJOS
O Colu�ista recebeu da Cidade

de Curiliba:
ENLACE CURY - SIMõES

'Acontecimento de raro brilho
na Capital do Paraná, foi o ca

samento do nosso distinto con;

terrãneo dr. .Dorval Macedo Si.,

foi celebrada na matriz da Santa

Terezinha. A noiva teveJ:2,mo. pa
drinhos sr. Ciriaco Vilarinho e

sra., sr. e sra. Ricardo Queirolo,
sr, e sra, dr. Ruy Barbosa, I r. e

sra. dr. Nicolau Cu ry,
Por parte do noivo paraninfa-'

"O deputado Paulo Ko�der Bornhausen, depois de

várias e judiciosas eonslderacões lançou a candidatura
do sr. Irineu Bornhausen, li? Govêrno de Santa Catarina,
em 1960, fato que recebeu franC'os· e entusiásticos aplau;
sos dos convencionais que', nêsse gesto, expressam o seu

apôio ao ilustre Presidente da UDN de Santa Catarina".

Será que não arranjaram ' outro político para levantar

essa candidatura?

Completando a chapa, o sr, Irineu Bornhausen, na pri
melza convenção que houver por -aí, retribui a gentileza e

levanta a candidatura do sr, Paulo Bornhausen para Vice

go,\:ernil'dor.
De pai para filho e de filho para pai... será que vai?

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

-
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0�-��-----��das elegantes da Cidade, ofere-
, ....::/�-��-.....r----

cerá a srta. eleita, um belissimo

I ' ' . � _=--' I
.

-' '''''''""" �
premio, '__

• /�..... ,

* * * ../
..

Vi�:� h�i:Opa�: �r;;:i�: �:�:��' PIloo''a'A"fD�,leRse'1'0 a srta. Dorf s Brüggemann, II I;JEsta coluna deseja-lhe uma feliz
estada na Capital Federal. Direção de: MILTEN LEITE DA COSTA, e RUBENS -COSTA

-. J U R I S P ii U D- É' N '( I A
..---

vto referido: "Entendecse emRELATOR: DES. FERREIRA le- ,

'SábadO
no )Futebol de Salão, com pro"vada, vale dizer, extre-

os jogadores gaúchos. me de qualquer dúvida.
* * * Vistos, ·relatados e discuti-

•

RIO: dos êstes autos de recurso

I Vila Rica a elegantl! casa de criminal n. 5.749, da comar-

objetos para decoração, d� seu ca de Videira, recorrente

lar, festeja no próximo mês o Waldemar de Brito e recor_

seu 2.0 aniversário de fundação. rido o Dr. Juiz de Direito:
* * * ACORDAM, em Câmara Crimi- ção, é necessário que exsurja�o

Aniversariou no dia 25 a srta.

'I nal, por unanh�idade de votos e

Maria de Lourdes J)amiani' - consoante opinou a Procurado
bado o grande numero de ami: ria Geral 'do Estado, conhecer do
zades que tem Lourdinha, recep- recurso e negal'-lh! provimento, que I!eja, - dí-Io a reiterada ju
;fionou em sua residência na pa:ra confirmar, co)no confir
mesma data, com uma elegante 'ma;u, a decisãó de primeira' ins_
festa. Como não' ,pod'eria deixar tância que pronunciou ,valde�ar
de ser, o costumeiro uisque, cir- de Brito como incurso nQ art. 121 ser pronuncil_ldo e mandado ao

culou em 'grandes rodadas. A CO"- do Código Penal. julgamento do plenár!o, onde 11

luna Social cumprimenta a srta. E assim decidem porque não mesma defesa podel'á ser apre
Damiani desejando-lhe os melho_ se apresenta, pelo menos nesta ciada pel�' ConseHto de Senten-
res votos de. felicitações. I altura, suficientemente provada ça".

* * * a descriminante - que o Código Custas a final.
Já estijo circulando os convi- Penal de 194(l preconiza .no seu

tes para o grande baiÍe de gala art. 19, n.- II. ,Florianópolis, 29 de_ abril de 958.
no próximo dia 11 na sede social' É que não se encontram inte- Ferreira Bastos, Presidente
do 5.0 Distrito Naval, Como já grados na espécie sub-judice, na relator.

mões ativo delegado na capital ram sr. e sra. dr. Alfredo Pinhei
do vizinho Estado do J'araná che- ro Juniol, Chefe de Policia do
fiando a delegacia do 1.0 distrito Paraná, sr. IÍ-ineu Bornhausen e

da Capital -com va encantadora I
sra. s�ndo' esta representada 'pe

senhorita Rosely Cury fino or�a- la sra, I?alcanali Martinelli, sr.
* * *

I
gítima defesa quem, usando mo

Homicídio deradamente dos meios necessá

Desprovimento do

re-,
rios, repele injusta agressão,

curso. atual ou iminente, a direito seu

- Da competência do júri I
ou de outrem". ...

como é o julgamento' dos Com efeito, o parecer de fls.
crimes dessa natureza," só ,;60-61 ressaltou que' não só não

excepcionalmente é que se agiu o réu moderadaments n

retira àquele Tribu�l es_ll'epulsa à agressão de que .estava
,-,

S3 preJ:rogativa. sendo vitima o séu amigo, como
- A legítima defesa só é ainda QS meios por êle emprega.

BASTOS.

de ser reconhecida IN LI

MINE quando plenamente

dos não eram necessários.
De sorte que, desde que havia

possibilidade de recurso "a meio

. -- ,- -.:oa=tm"t�"\ . ,

mento da sociedade curitibana. e sra.' senador dr. Nereu Ramos,
Q n'o.i,vo é filho dos nossos pre- representados peio sr. Joaquim
zados amig-os d. Cecilia, Simões, I Simões e sra., sr. e sra. Mauricio
conhecida educadora catarinense I Silent da chefia' de policia d�
e do il1dústrial sr. 'Joaquim Si- Estado e dr. Fernando/Mendes de
mões, pessoas grandemente rela_ Souza e' sra. Após a cerimônia
\cionadas. não só no 'vizinho 'Es

. t�do, como em nossa Ca(lita1. O
noivo verdadeiro gentelman con

ta aqui com solidas amizades e

em Curi,tiba o seu nome é citado
colno um dos mais ativos dele

gados nas diversa� delegacias
que te)) sido titular sendo tam

bem, gJ:andemente estimado por
todos que primam de sua amiza_

de, razão pela qual seu casamen

to foi um acontecimento de
maior relevo social no corrente

mw, segundo noticias da Capital
paranaense�

O casani�to 'civil realizou-se'
às 11 hQras, do dia 15' do corren

te, data natalicia d� noivo, na

residência dos pl'ogenitores 'da
noiv,. Testemunharam o ato ci
vil por parte da noiva sr. e sra.
Jorge Cury, sr. e sra. Spiro �ot_
zias" sr. Miguel

I Be:beri Sta.
Diolete. Cury, sra. Osvaldo Silva.

*

Oschar Mathieu Suísso, "Mai_
tre" de fama internacional, che

gou ii nossa Capital para dirigír o

restaurante orgulho da cidade
"Rancho da Ilha" ...1. Com�ou
� re�erido "Maitre" que seu (re
sejo ; alem, de uma bôa cozinha
e serviços de grande apresenta
ção, tambem teremos um novo

bar, onde poderá ser ponto para
seus gostosos a�eritivos,

* * *

menos desproporcionado
-

ou de
menor lesividade no empregQ do

meio dísponível", houve excesso,

e está_se fora do camp.o da exi-

mente invocada.
,

Ademais, para que esta seja.
proclamada pelo juiz da instru-

processo com o caráter de evi

dência e certeza,·

Qualquer dúvida, por mais leve

risprudência dos nossos tribu.

nais' -, "exclui a }){)ssibílidade
de· tal beneficio, devendo o réu

religiosa os noivos..seguiram para
a séde social do Circulo Militar
do Paraná seguido por grande
cortejo. A porta do salão prin_
ciplIl o nóveI casal e seus proge
nitol'es receberain os cumprimen_
tos e abraços de incomparável
número de amigos,

O banquete foi servido para
quasi 500 pêssaos ..0 serviço de
bufet foi esmerado. O salã� de
banquete' Ilstava- completamente
tomado não só pelo que Curitiba
tem de s�leto ...cOlllO tambem por
pessQas vindas do Rio. São Pau
lo e principalmente :

dq n-osso
Estado, tet:ra' natal do noivo, Foi
uma verdl\deira parada de ele
gância e distinção o casamento
do dr. Dorval Simões e Rosely.
O casal seguiu em viajem de
nupcias para Rio, São �aulo,
rumando depois. pal'a a Repúbli_
ca do Prata,

O noivo teve como podrinhos * *
sr. e sra. José Macedo, sr. e sra.
M. Lima, sr. e sra. dr. Ade,rbal
Ramos da Silva,

.

sr. e �ra. dr.
Laertes de Macedo Munhoz. As
12 horas a cerimônia religiosa

Soil'ée da "Suetel''': Prolllo-
vido pelo departamento E�porti
vo do elube Doze de Agosto, rea
lizar-se_á no próximo sábado, na

sede social, a eIeg>llnte soirée da
,�

-----� --------_.------_.- ------...

'CLUBE 12 DE' SEIEMBRIt
.

'C O N: V -I T I E .

A DIRETORIA DO CLUBE RECRETIVO "12 DE SETEMBRO EM

CAPOEIRAS", CONVIDA SEUS ASSOCIADOS 'PARA A SOIRÉE
A REALIZAR-SE EM 31 DO CORRENTE COM INICIO AS' 2�

HORA�. _ HAVERA ONIBUS PARA O REGRESSO.

Parabéns aos desPQrtistas' do
Clube Doze-de Agosto pe1á vitó
ria que tiveram em a noite de

falei estarei em obseJ'vaçãQ quan
to a nOVEJ loista das "Elegantes da
Cidade".

* * *

sua totalidade, os requisitos da

legitima defesa, cuja noção é as

sim fixada no art. 21 do Estatu-

Hercilio Medeiros
Belisário' Costa

Fui presente, Milton da Costa.

CAMPANHA PRÓ' AGA'SALHO,

Tenho observado serios comen

táriGs sobre o casamento da srta.

Cil'ce Gama D'Eça, que será no

próximo mês.

* * *

A' NÉVOA CREPUséulA JÁ NÃO
CONSIITUI PROBl:ENA" PAlA A

FOTOGRAFIA EM 'CÔR
. G�orge\DuBarry

I
Kelvin,do sol nQ fim da tar

�edator espec,ializado em de iml!rime à maior par,te
fot6grafia dos filmes em côr.
Da Globe Press Sem recorrer aos compli-

cados filtros de côr de com

pensação de temperatura, a

l5Olução reside na escolha
do ,Anscochrome, com sua

l11�ior amplitude .de capta·
ção de tonalidades.

A "Porta de Entrada pa
rlo' a India" em, Bombaim é,
j ambém, �ma pprta abetj.a
a oportunidade - e proble
mas. - mais ,variados que
lIe oferec,em aos fotógrafÕ's
em todo ,o mundo.

Uma fotografia

o mesmo filme oferéce

Será realizada na próxima quinta feira, ''na Confeitaria Plaza;'
um grandioso baile em beneficio dos alunos pobres do Grupo Es_
cô'lar I-rineu Bornhausen.

Antecipadalnente, agrajecemos,
rde. '

,

Será sábado a escolha da mais

bela catal'inense -nos salões da
Sociedade Guaiany na cidade de

I�ajai. Quanto as concorrentes

nada poderei adiantar pois desta
. vêz o Cofunista não aceitou o

convite para fazer parte deste
certame. Acr�dito que Q Colunis_
ta Sebastião Reis estl_lrá pontifi
cando' os minimos detalhes. ,

* * *
-

o' Colunista visitou a "Casa
Brusque" e vi\) os belíssimos te
cides que recebeú aquele estabé-\
lE\cimento, para a decoração de
seu lar.

* * *
soluções adequadas aos pro
blemas resultantes de ou·

t>:'as condições fotográficas
extr.emas. No brilhante sol

tropi�al, pOr exemplo, a côr

yrecisa do A�scochrome é

alcançada sem as côres fic*
t:éias de outros'materiais.
E o cuidade-so contrôle pos
to .em- prática no fabrico ,de

sua emulsão' torna-o menos

Ansco-

CIMENTO
METALURGICA

, ATLA.S S/A
Deodoro 33- Fone 3470

MADUROS PIRS MDRCf.EJR05:
( CARPINt[IROS

�I,RMA-GS BHENeQURT
( A IS' II A O A R ,o· . 'f O N [ ) B O ?

.ANTI(i�' onoslTQ' OAMIANI

chrome tirada quando o

crespúsculo já ia adiantado,
'c'Onstitl1iu um exemplo sig
x,Tficativo. A exposição' foi
ld<s f-5.6 a 1-100.

A hora adIantada e o de
clínio do sol deram à cena

uma, delicada tonalidade
:'ésea. O probléma do fotó-

�rafo consistia em captar s!Jjeito ao embaçamento pro·
essa tonalj.dade suti·l sem' vocado pelo calor ,e perda
pro:vpcar o ap�reciménto do l�e�sensibilida'de do, que 'Q�"
vei'melho

..
�d e _s equilibrado fil,mes correntes há be

a baixa temperatura r roucos a�os.
1 _��...

r'·
_, "'.' v' ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Doutor Mano€Í Barbo- Código de Processo Civil, mento do terreno com, que
1958. (Assinado) M. Lacer- LACERDA. Juiz de Direito

1 de Lacerda, Juiz de Di- no curso do qual e sendo ao norte se limita. Em 1�44,
da. SENTENÇA _ Vistos, d'à 4.a Vara. E para que

,
eito da 4a. Vara. Feitos da necessário: 1. Provarão que, Paulo Manzolli, comprou de etc. Julgo por sentença a chegue ao conhecimento de

"azen d'a Pública da Comar- f
h

I PdM II' justificação -constante de todos mandouexpedir o pre-
" con orme se' ve na p anta e 1'0 anzo I o mesmo

"

a de Plorlanópolís, Capí- inclusa (doc. n.o 1), estão terreno que limita ao por-
f.ls. e fls., em que foi 'reque- sente edital �u� �érá afixa

al do Estado de Santa 'Ca- 'f' tá" d rente PAULO MANZOLLl, do no' lugar de costume e
na posse. mansa e paci ica ,e com a rea usocapien a,

<trina, na forma da' Iei, etc. de uma ârea de terreno, me- 'conforme escritura pública
a fim de que produza os publicado na forma da lei.

FAZ SABER aos que o dind'o 75 metros quadrados, (doe. nO 3) e com a propríe- seus devidos e legais efeitos. Dado e passado nesta CÍ

iresente edital de citação sito à rua Monsenhor Topp, dade dêste terreno, eonti- Expeça-se mandado de ci- dade de Florianópolis, aos

-om o prazo ,d:e trinta dias esquina com Travessa Pie- nuou, também, na posse
tação :

aos confiantes do dezenove dias do mês de

30)
. da área imovel em questão, bem co- abril do ano de mil novecen- i

, virem ou dele .conhe- dade, nesta Cidade, e com mansa e pacífica

�mento tiverem que, por as seguintes confrontações: que agora reqjuerer, ainda,
'arte de PAULO MAN- ao sul com a rua Monse-' 30) Provarão " que Os re

�bLLl, na ação de usuca- nhor Topp; ao Norte com querentes ,const,ituiram ben-I
presentante da F�zen.da �o crivão, o subscrevi. (Assí

'- Estado e do Orgao do MI nado ) Manoel B,ar'bosa de
ião em que requereu pe- terreno de Paulo Manzollí ; feitorias, no -terreno ou,

-

ante este Juizo, lhe foi, di- a Ieste com. Travessa Pie- seja uma casa onde' resi- nisterio Públice e ao Díre- Lacerda. Juiz de 'Direito da

igida a petição do teôr se- dad'e e a oeste 'com terreno dem' d'e propriedade de-
tor do Serviço do Patrímo- 4.0 Vara.

uínte : Exmo. Sr. Dr. Juiz de' Paulo Manzollí, possuiu- ies, t:nd:o a planta' sido
nio da União para todo',

I
Confere com o original.

'e Direito da 4!L. Vara _ do a referida área como aprovada pela' Prefeitura querendo contestarem o pe- Q _:E!,!crivão

:>AULO MANZOLLI, bra- sua, atribuindo a êles a de Florianópolis. Ainda a
dido no prazo da lei. Outros- YinicJ!,Is qon�ga
------------------------------------------------

'ileiro, funcionário público propriedade nos termos do Prefeitura ,d'e Florianópolis,
estadual e sua' espôsa artigo 550 do Código Civil, admitindo _a citada área co

ETELVINA MANZOLLJ, �lém disso, 2. Provarão que mo propriedade dos reque-

'bras ile ira; doméstica, am- a posse de tal área remou- rentes, debitou na, conta dos

bos residentes nesta- Cida- ta há mais de vinte anos, requerentes, o pagamento do

de à rua Monsenhor Topp, sem interrupção, por êles e meio fio e calçamento da
Dia 1.0 - 20,0.0 horas - Domingueira

(em substituição a soirée do 31 de
seus antecessores. Confor- rua equivalente à área 'da •

)maIO Como se qpíica I • Des-Odor
me escritura particular de terra que requerem, con- Dia 7- 22,00 horas _ Baile dos Namo-, deve ser colocado, pelo gari-

promessa de compra e ven- forme talões de pagamento cho que o acompanha, na

rados (Patrocínio do Grêmio) própria bacia do sanitário. É
Não permIta que-eczemas, erupções, taa, feita em _1908 (doc. (does. n'Ú 4). Não sendo a ' d'

'
-

micoses, manchas vermelhas, friel· "DIóa 2-1 _ 22,00 horas � 'Festas Jurun;as agra avelmente perfumado,
ras, acne ou "psol'iasls" estraguem o 2) PdM II'

. referida . área devoluta. liberta o ambiente dos odores
sua pele. Peça Ni ..odarm ao seu far- n ,a e 1'0 anzo I, paI P' e t h
macêutlco hoje m�smo. Veja como

e s�gro dos I'equerentes, d'o' Nestes ternros., 40) Pr'ova- ara a 'goirée do dia 7. - mesas Cr" 60,00 e
s ran os,

,

HI.oderm acab.' com a coceira em � u '
'li'

ou a Rua Pre�id'ente Couti-, on;l�u��'�CI�, r�f.��:I�en;�el�J�;:l.su: terreno que limita- ao"nor'-, 'rãb que:� ""dâ'ta ,.venial', ·!te-, dià 21 --:- Cr$ 100,00 - Reserva na GRAFI-DES-ODOR
nho 76 fundos. ;���,:";"�,,r9\"j'to., " a Sua ffir.ICV

te com a área usocapienda,: Ve a\jresent�'"açã� 's�� ju]-·· CA 43 - AGUARDEM PARA O M:ÊS DE D Od' f

b

'

h
.,'

_______-:- --:._- gaaa' p'r-ocedeàte; e "provada JULHO RUY RE S
es.. or em seu an e ..o.

Proc,··ssa-.g 'de Corpus Chrl·s, li·�, para o ���i�o:' :d'e's;r"reeo-
.

-
. y�Di�to�:QUESTRA higiene o dia inteiro.

nhecido' o ,do'm'ínio d,os :re-
E ,há um modêlo espedal,

',o "
,

.

' •. , para .instalações sanitárias de
'querentes sôb.re a área 'uséfcoletivo, em €aSas eomer-

J)om Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Deus mencionada, éonstante da
S :r A N. D A R D V -� :N G U, AR D

'

51 ;ciais, etc. ' ,i'"

e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Assistente planta inclus�, acima in.di- ,V e n d e'- s. e
�,,---'

ao Sólio.P.ontificio, etc.
Aos que ,ó presente Edital virem, saudação,

-L_

paZ e benção em 'Jesus Cristo
s,. ',,"

/
Fazemos saber que, sendo o próximo dia 5 de junho con&a-

grado à magna solenidade de Corpus Chrísti, em que se home
nageia a própria Divindade no 'Mistério do SS. Sacramento, e·'
para atender aos justos desejos de nossos amados diocesanos:
Havemos por bem confirinar para aquela data a SOLENE PRO
CISSÃO DO CORPO DE DEUS, qúe se verificará como segue:'
Reunidas as Associações religiosas, abai}i:o especificadas, e ná

quela mesma ordem, dentro e no adro da Catedral, um pouco
antes das 16 horas�- 4 horas da tarde - desfilarão ao sinal da

.do, lenta, continua e ordenadamente, precedidas da Cruz proces
�;ional, obedecendo ao seguinte itinerário:

,Praça 15, lado do Palácio, Ruas FeÍipe Schmidt, Alvaro de

Carvalho, Conselheiro IVfafra, Praça �5, Ruà Tiradentes, Praça'
do Congresso.

'

I. I t f '1'-"F.' •

I

A benção" para que não 'haja interrupção do prestito, será
dada, apenas, na Praça do CongressÇ>, para alcançar a todos os

fiéis, havendo em seguida a celebração da Santa Missa.
'

, /

'"
A Qrdem' das Entidades e Associações no préstito será a se-

\ guinte: Cruz processional, Colégio Coração de Jesus, Asilo de

Orfãs, Cruzadinhos, Congregações Marianas femininas, Asso

ciações de Sta. Zita, Sta� Terezinha e Damas de Caridade, Apos
tolados da Oraçã,o, Ordem Terceirq_ "Feminina, Ação Católica,

'

Abrigo de Menoresl' Colégio Catarinense, Congregações Maria
nas'Maséulinas, Irmandades, Ordem Terceira Masculina,� se

gundo a ordem de precedência ou' costume, por último a Irman

dade do SS. Sacáunento, Clero e Pálio.
,

"

I

Cada Associação deverá apresentar.:..se com os respectivos
estandartes e distintivos., São permitidas crianças na pro
ciSsão só \restidÇls de anjos para abrir o prestito., Os fiéis que
não puderem acompanhar,a procissão deverão postar-se nos pas
seios das ruas do trajeto para assistirem a sua passagem.

Rara tomar parte nessa magna festividade convidam-se as"

meretissimas Autoridades e a população em geral.
.4os fiéis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacramen

, mento;, em que é verdadeira, real e substancialmente contido o

'Corpo de Nosso Di�ino Salvador.
'

Outrossim; louvamos e encarecemos o piedoso costume de

ornam�ntarem as ruas e as frentes de s�as 'casas, em homena

gem a tão augusto Mistério. "

Hipotecando a todos antecipadamente as'humildes'15,e;nçãos:
'

nutrimos a certeza de que tudo correrá para a maíbr gl§�i� de
Jesus Sacrame�tado e honra da Relig�ã6'em geiâl.

' ,

Dado e passado em Florianópolis, so_o-o Selo das Nossas Ar
, maseSinal 'do Nos�o Vigário Geral.l.-.aos 26 de Maio de 1958.

De mandado de SuaExçia. Revma;
,

',C*s."Mons. Frederico Hobold; Vigário Geral e Gura da Gatedral
"

ewt6n da Luz Macuco, Pl�ovedor da Irmandade do SS. Sacr ..
.,�., . '..'

,"O ESTADO" o ma" ClRtlgo Dfino ii. SaRta Cata,fM

;UIZO DE DIREITO' DA "esqn ína com a Travessa
a VARA, DA COMARCA Piedade vêm intentar, por-

....... ,<..j, '.
DE FbORIANóPOLIS seu procufador : abaixo as-

:dital de citação com o pra

zo de ta-inta (30) dias.

EDITAL

sjnado ; pela presente, ação
doe usocapíão, nos termos

dos
'

artigos 454 a 456 do

VENDE-SE
Vel.lde-'se duas 'câsa, sen

do uma de material e outra

de madeira sita a Rua Lau-

,ra Caminha Meira 54.

Tratar com o sr. João Re

iiis, Dep. de Sau,de Públiea.

.�-- - -------�--�--

,

conclusão, Fpólís, 21 de 2 de sim, citem-se por edital com

1958 (Aseinado) Manoel o prazo, de trinta dias, os

Barbosa de Lacerda. Subin- ínteréssados incertos, cita

do os autos á c,onclus�o re;:- ção éssa que deverá ser fej "

ceberam o seguinte despa- ta de conformidade com ,

cho : Designe, o senhor Es- art. 455' § 1.0 do Código d
que � veio" desde aqúela
época, aquele- antigo pro

prIetárfo mantendo tam- crlvão dia e hora pa-ra a Processo Civil. Custas afi

justificação, cíêntes o in- nal. P.R.I., Flortanôpolís, Ir
teressado e o doutor 4.0 Pro de abril de 1958 (Assinado \

com um natural prolonga- motor Público. Fpolis 24-2-· MANOEL BARBOSA DE

bém a posse' da área reque

rida a qual se apresenta

mo, ao doutor 4.0 Promotor tos e cincoenta e oito. E:

Público, na qualidade de re- VINIçmS' GONZAGA, Es

Um desodorizanfe,'
Y

perfeito, 'para o seu
banheiro!

, 'l'"oJ!,
* Perfum� Qgrodóver
* Eficiência oh$Qluta
* DurClbilidode'
./* HigieMéO'completCt
*.Eliminoção tQted

,

dos odores!

( l U B E 1 5 D E O U tu B R O
Programa para o mês de Junho de 58

justificar em

cada, com as dimen'sões e Adqüirldõ" novo em ,novembrq de 51, único dClll', tm'-�Yti'la
co-ntrontações 7 nela refel'i- ·#!ta:d,o" de, co:O:seryaç!lo, 'submctendo�o a qualqueT plOViI,

,das." , ..Assim - ·réque�em- .a" lQ��'$�A2.il,�.OQ"a ,;yjstoa.. '

,

.
'

V E· di 't -,

' 'Até 6." feh'{I: estar.,i 'na Oficina Iri�, à ruM:l'adr.
-' ossa XCla. Os a mI a "a -

--------�--------------�------��--�--�..��..
dia e hora

designados e ,com a citação.
do orgão do Ministério PÚ

blico, a posse em -referên

cia. Feita a justificação,
,geterminará, Vossa Excia. �

citação da Prefeitura Mu

nicipal de Florianópolis,
'r-ujo representante foi até pouco

-

tempo titular da Secretaria de

Educação e Cultura.
Refutando tais alegaçõell, all_

severou o' parlamentar pe8I!edi�
ta Paulo Preiss que nada tinha
a ver com a briga em, família.
Recordava, entretanto, que .o Se�
cretal'iado é nomeado 1ivr�mente
pelo Chefe dQ Poder Executivo e

todos os Secretários são inte

grantes do carro go'vernamental.
·�mbr�ou, ainda, qu'e é o Gover

nador:"Jql'ge Lacerda, pQr quem
'h U,D,N. ,é :résponsâveJ

'

direta,
quem,: assina os decretos de cria_'

Cão de escolas politicaI! e de no

meação de funcionários inúteis.
Além di�so; afirmou, já' se tor

nou' córriqueiro e comum o fato

que próceres eminentes da UDN

ml\I'cam prazos fatais 'para que

sejam feitas nomeações em mas

sa e se criem escolas políticas.
ONDE SOFRE O FUNCIONA
LISMO -

Pel:oJ:ando, disse o Deputado
Paulo Preiss, que é de todos 'Co,_

nhecida a situação difícil por que
paSsa\11 os, funcionários públicos,
co'm os seus vendmento,s miJl
guados, No momento, em que se

deseja l'éajustar o,s salários dos

ser'vidores do Legislativo, é o

lideI' da U.D,N� quem proclama
t]ue o Tesouro -Estadual não su.:.
portaria um aCl'éscimo de doi! a

três miÍhões de cruzeiros na

despêsa anual.
Assistirá razão à U,D.N. em

proclll'mar-se defensora do erário

público, quando é o govern,ad'or
que ela elegeu 'o .campeão máxi
mo do empreguismo e dos g'astos
supérfluos e mesmo criminosos?
Foi um discúrso sereno, firme

e objetivo o que o deputado pes_

sedista, representando sôbre tu-

do em brado de alerta aos esban

jadores dos dinheirqs públicos e7

aos que criaram, em Santa Ca-"
.,.

tarina, os caos admionistrativo e f

financeiro. '""

o GOVERNADoR JORGE LlL
CERDA DESMENTE O FESTEI
RO JORGE LACERDA - ONDE

S� GASTA INlITIL E CRIMINO
s'AMENTE O DINHEIRO DO
POVO -:- BRILHANTE DISCUR
SO DEPUTADO PAULO PREIS:

dos citadQs pelo proprlO gover

nador, em dois ,documentos, sai
ba o povo de Santa Catarina que
o' sr, Jorge Lacerda jogou fora,
gastou ériminosamente nq míni
mo CEM MILHõES DE, CRU_
ZEIROS !'lo ano de 1957, apenas

Ocup,ando a tribuna da Casa, numa Secretaria de Estado, man-
o Deputado Paulo Preis, disse, tendo funcionários que jamais
preliminarmente, dQ seu propô- deveriam ter sido admitidos
sito de deixar pum G'btra oportu,. A DANÇA DOS DINHEIRÓS· PU
nidade o assunto que ia abordar, BLIGOS CONTINUA _

Entretanto, diante do discurso No ano em curso de 1958, a

que pronunciara momentos �ntes, ,coisa nãQ ten} melhorado. Pelo
seu colega de bancada - Depu- contrário. Continua a

. org:ia do
tado OsIÍl Regis - que reclllma- empreguis,mo'- Quando se 'viu' o'

ra a atenção do govêrno para os governador perdido no cipoal das,
soais da 'confinante mencio_ problemas de assistência social déspêsas inút�is; reçoneu ao

.

'

e tendo os deputados situacionis- Govêrno Federal e trouxe CEN-
nada na p1anta Junta e, .d'an-, tas falado em falta 'de recursos, TO E VINTE E CINCO MILHõES
do a presente o valor de resolvera' trazer graves fatos ao em letras do Tesouro Nacional.

Cr$ 2.10Q,00 (d" '1
cdnhecimentõ do' povop de Santa Com êssé dinheiro pagou o. fun-

OIS ,mI e Catarina. '

, I cionalismo. l\'!.as, em vê.z de Fe_

cem "cruzeiros). Esperam o GOVÉRNADOR FESTEIRO _' cuar e �nveredar pelo caminhq

deferim,ento. (Sôb\',e estam- Em sua carnavalesca comemo- do bom senso e da' poupança,
ração de 31 de janeiro procla ..

'

continua a dança doS' dinheiros
mou o Gove:nador fiue 'o Estado pú�li�?s: To�o� �,s dias ,publica
contara em 1957 com 8 662 pro_.o DlarlO OfICIal novas nomea

fessôre� 'assim' dist�ibuidos: ções. Nenhuma ou pouquíssimas
4,917 efetivos 600 mensalisas e dispensas. Com' o ingresso' dos
3_805 diarista�, Proclamou ain- novos professôre!! Normalistas e

ela, com largos gestos e de'susada Regentes do Ensino PrimáriQ e a

ênfase que êle o maior Gover- admissão d� mais afilhados po

naelor' nomear� todos aqueles líticos, deve q Estado contllr, no

profe;sqres primários e estava mómento, com cêrca de 9.500

�pto e preparado para atender a p,rofesB,ôres primários,.
285.000 alunos,' Já se sabia, po-' ,Admltamqs que eXlsta,m ma

rém, que 'não existiam êsse alu- t,l'1.cu�adoB, nos estabeleclme�tos
CALDEIRA. Rol ,{las teste- nos em Santa Catarina. oflcars, 230,00 (duzentas e 'trinta

ONDE O GOVERNADOR DES- mil crianças). Seriam necessá

MENTE O FESTEIRO _

' rias, portanto, 6,000 \seis mil.!)
Esquecido certamente da fan- professores. Claro fIca" pOIS;

fap'ice do� festejos d� janeiro que, no ano em :curso o sr. Jorge
vem o Governador, do Estado a� Lacerda mantén_l três mil' e qUi
Legislativo e declara, em sua nhentos professôres sem função.
Mensagem, que, 'no ano de 1957, Se acrescentarmos a êsse número

a matricula efetiva dos estabele- pelo menos 'quinhentos serventes

cimentos públicos fôra de 17'8,249 qne ai sobram, saiba o povo que

alunos. Para alcançar os dados os seus impostos são gastos inu

prodamados em janeiro, falta�, tilmente com uns QUATRO MIL
portanto, 106_751 crianças. Em FUNCIONÁRIOS só em uma Se

outras palavras, isto significa cretaria de Estado. Traduzido e

Wenha,rdtt Borges _ Rua, d
.

que, em 1957, mantinha o gOVêl'- troca o ISSO em dinheiro, temos

Monsenhor Topp N. 62., Em no Jorge Laeerda 2.600 professô- CENTO E CINCOENTA MI

tas" - filhos e afilhàdos dos LHõES DE CRUZEIROS consu

'tas" -- filhos e ,afilhaado,s dos midós por afilhados e protegidQ'
mandõe's da U.D.N. que Pl'ecisam políticos, que nada fazem, e nada

de empl'êgos. produzem,
ACl'�scente-se a êsse númel'o BRIGA EM FÁMI'LIA =-

de professô'res desnecessál'iqs pe- Foi q Deputado Paulo Preis,
lo, menos. 400' serventes'- que 80- no decorrer de sua brilhante ex_

bram por aí, e teremos um total posição dos fatos estarrecedores

,de, pelo menos, 3,000 (três mil da Administração Estadual, no

f,uncionários em execesso só na setor do Ensino, aparteado pOl'
Secretaria de Educação e Cultura. deputados da U.D .N., que pro-

ONDE SE GASTA CRIMINOSA_ atirar as culpas dêste

-lvúiN-TE __:__'
'

,� ,a�dministrativo sôore,

'Tl'üdll�'i11(l,o ,Dcmoc.l'ata, Cl'isti'io,

1 ú�ic:a confinante ,do imovel

para, r:a �ormã do alegado
artigo 455, 'contestarem o

presente pedido, seguidos
os :d'emâis trâmites 'legais,
sendo afinal, reconhecidos
a posse e o çomínio dos re

querentes sôbre a área alu

di,doa. Protestam por provas

pericial, testemunhal, do

cumental e �iepoimento p-es-

pilhas estaduais no ",alôr

de Cr$ \8,00, exclusive a

respectiva taxa, de Saúde

Pública, devidamel1te ina-

tilizad'as com assinatura do

adyogado). Florianópolis, ,12
de fevereiro d,e 1958. Assi

nado) HELIO CALLADO

munhas: Paulo Justino da

Silva _ rua Mons. Tropp
N. 58 _ l\IIanoel José Arau-

jo _ Rua _Monsenhor Topp
N. 39 - Fermino Machado
- Rua José Boiteux N. 28.

AleJo João Nuri.es '_ Monse
nhor Topp _ 53' _ Pedro

ALUGA�SE
1.
�i '

p.�,

a dita petição foi proferido
o seguinte despacho :,' A. � Aluga-se uma casa à rua Be_

lizário llerto da Silveir,a, n.o 36,
ao lado de grupo "Getúlio V;ar

gns" em S'aco dos Li�õe� - Tra

tar ·com o proprietário à rua.

Jerônimo JQsé Dias, 815 Sa.co tlo�

Limões ou' no G'i'UPO Esct'llar

.Getúlio, ;Vargas com 'a 1'a. A.lda

�'-",,'-�----- "_--

Mucus ,DA ISMA
At.qUtoll de asaa ',- bronquite ar

rumam lua sa'líde ,1.1 enfraquecem o

coração ... Mendaco domina rApida
mente a. \!liSei, regularizando •

respiração e garantindo um sonn

tranquilo dêsde o prlmetro d1a.
"

Compre Mendaco aInda hoje, N<)sslt

,�rantl" é. �ua ma!"r I)f.'lt"r&>,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Pública para venda das

'Instalações, Máquinas,
Móveis e utens!liQs: ,da'
extinta sucursal do Ban

co acima em Ji1olorianó-
,

...

" .",

polis, Estado de: . Santa
Catarína.

O Banco do Distrito Fe- .

mente designado pelo sr.

Ministro da Fazenda, vem,

com fundamento nas- dispo-.
síções do Regulamento baixa

do com o Decreto-Ieí n. 9.346;
de 10-6-46, tÕl'ria�,púhl1Íco·qüe

fechados, lacrados e ru

bricados no fêcho pelo
proponente, levando em'

seu anverso com desta-'
,

"O MAIS ANTIGO DIA'RIO DE SANTA CATARINA"

res: "Proposta' para

aquisição dais instala

ções, máquinas, niÓveis
e utensílios da extinta

Sucursal do Banco' 'do
Distrito Federal S.A.,

(- éento e quarenta e

oito mil seiscentos e

sessenta e nove cruzei-
"

,\

ros e vinte centavos).
Os envelopes contendo as'

PI1Qpostas serão püblicamen,
em liquídação, em FIo- te abertos pelo Liquidante,
rianôpolis, Estado de na Sede do estabelecimento

emendas, ressalvas ou rante Os interessados que

entrelinhas, devendo ter dí comparecerem.
tôdas suas fôlhas rubrí., 'Fica expressamente esta

-cadas pelo proponente, belecido que as máquinas,
que datará e assinará a instalações móveis 'e uten-

,

última, indicando nesta sílios objeto da· presente

..

..

,

I

Rua 24 de MJío, 1221'

� ESTREITO·

, I

I,

"
' �+ e..·-!t' e H! !..!..e..! e ��� e � � �.4� e • ;..· � e � ...:.... � � ���..�..� ü •..• ++. •...••++11>••"'•

. . '.. . � ,. � � � \� ,. ,. . � � � ,. . �, � ,. � � � �.TT.1� . ,. . � .. ,. . �� . �� ,. ,. � � .

-

.� ���__
:Tenente

����y�ira, 25 .: i!1Teletone 2481 "

',. II�....'_'",,� ,:�!"":,:���_,�:�:�:+!:..:++:..:..:••:�:�:�:�:�:�+,;�:++:�:�:�����:�:�)�:..!++:�:++:..:++:..:..:..:..:..:..:..:..:..:••:••:..:..:..:;

B8n'éO�do1distrilo .Federal. S.I. t-::==========-====-=-=====:'========�:::=:":=
"

EM LIQUIDAÇÃO EXTRA,JUDICIAL
Edltalde Concoreêncía

.

que e clareza, os dize- tal de. Cr$ 148.661),20

deral S.A., em Iíquidação,' Santa Catarina"; Iíquídante, às 15 horas do

por seu liquidante, legal- b) não apresentar rasuras, dia 10 de julho de 1958, pe-

atê o dia 27 de junho de 'Sua qualificação
-

e en- concorrência, serão vendi-

U158, fica aberta concor- d{!rêço; dos no estado em que se .J

,rência para a venda das íns- c) consignar expressamen- encontram; faculltan'do-se
talações.tmáquinas, móveis e te o prêço proposto,

eml
aos interessados' o prévio

utensil ios de 'Sua extinta algarismo e por exten- exame e verificação de suas'!

Sucursal em ,Florianópolis, so, não sendo admitidas. condições de funci'onamento I'
Estado de Santa Catarina, ofertas' índerínídas ou � conservação., "

podendo os interessados ob- que mencionem promes, Dentro do prazo de dez

t€r esclarecimentos ,e Infor-' sa de qualquer vanta- dias, contados da data da

, 1l'.aÇÕes, bem corno examinar tagem sôbre o melhor abertura das propostas, se-

a relação dos objetos a se':'
. lance havido na concor, rão estas encaminhadas pe-

rem alienados, na sede da I ' rência ; lo Liquidante, com seu pa

Liqui��çãO, 'na ru,�. �a_ f,.��_ q! ser. entregue�, CO!lt�a recer, à Superintendência
�, sembléia 'Nos. :73-'14;,:;;no ':: rgcíbo, em maos do Li- da 'Moeda e dç Cr�dito, que

,

" , " -'�','�",'. -� ,�
.. ,': .';'�idante, ou ao meneio- autorizará, a venda ao com·

: :,11"ho'l'as, exceto,' aos _�ib,a-'
.'

'nado procurador' em cdrrente, que melhor oferta
;,

(�oS" ou, em �FlorianóP2-�1's;' Florianópolis, até às 17 houver , apresentado, ou, se

na rua Fernando Machado 'horas do dia acima men, julgar çonveniente, anulará
N. 3 - sobrado, das 14 ás clonado ,- 27 de junho de ::t concorrência.

} 8, horas, exceto aos sába- 1958; Tôdas as despesas e im-

dos com o ar, João José 'de e) as propostas .deverão postos relativos à, transfe-
, ,

.

Cupertíno Medeiros, procu- referir-se rtgorosamen, rência dos bens objeto da,

radoj- .do mesmo Liquidante. te ao conjunto .das ins- presente, concorrêneía cor-

As propostas, de autoria talações, máquinas, mó rerão por conta dos compra-
dos próprios interessados, -veís e utensílios díscri-

'

dores.

pois não se admitirão inter- ,minados no 'precitada Exarado o despacho-final
mediáirio'�í deverão obede- relação.inão se admitín- pelo Exmo. sr. Diretor Exe- /
cer às seguintes condições; do, portanto, ofertas, cutivo da Superintendência
a) estar contidas em enve, para aquisição de obje- rIa Moeda e do Crédito, o

lopes de papel espêsso, tos ou grupos de obje- Liquidante fará a devida

-

...... - ----_- •• _.� __
o

I
,I
,
,

,
I
I

R. Conselheiro Mafra, 60
,.

• CENTRO

••

cOIl}unicaçã6 ao. concorren

te vencedor, o qual terá o

prazo de 15 dias a Mntar
,

,ria data da notificação, para

efetuar o pagamento e retí- Rio de Janeiro, 27 de maio Moacrr de .A,jraujo Olíveíra-.

rar os objetos do local on- de 1958 . Liquidante
de se acham, pena de per,der
o direito à preferência.

tos isolados. Não serão

consideradas, outros

sim, propostas infério

res, ao prêço básico to-

.• )'0-

\ VENDESE-
Urna cOP3:: modern�, estl-

Ban�o do Distrito Federal ReprOduzido por ter saido lo rústico. Tratar nD. Conse':'

S. A. \lm liquidaçãe, com incorreções. lheiro Mafra, 186.

''I''l''0l:-... ',�
•

.. ,,,_ '. ':.;t.,:t;�,,,,,,'.(.�'...,..::-.�,;-"" , --� , �,-_ ....--_ .... __ ..

Tradicional como os �acóntedmentos que fazem de
-Maio o niês das�dó'ées evoccwões - é o exepcio'".:
"'. nal ,plano de vEmdas, �6n{ desc'ontos e con

..... 'diçõe's �speCiais �ue �ÓVEIs., CIMO
,

,
oferéce. du���te õ�mês -,das nC)ivas. )j

:'"'.;_� �;.;:':-;�:'61�
-

'-'

-���_

-

RECEZa �:':, QUaLIDaDE ,.

.

ESTILO' _. vaRIEDADE
Para tod����preMÓVEIS� ·CIMO-.

. ,

•

-

.... r,:,�-,';'�' ,/_

.' Rua Ilvaro de car,.Jto.� 2e
�,,,_,------,,�- .;..... ..,-�.,,----�� - � .....

' .... � ....�

"' ... , ...

:

DESCONTOS:
, 'A vista. • • • • � 15°10
De 2 a 4 prestafÕes 8°1o
De 5 a 7 ., 4°10
De 8 a '12 I) 1'°/0

I

I '
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"O MAIS ANTIGO DIA'RIO DE SANTA CATARINA" "IFlorianópolis, Quinta-Feira, 29 de Maio de 1958
------------------------------

ATENÇÃO ! - S.1icita
mos às 'pessoas p.rtai.ras_
ce PERMA:NENTES, a fi

neza de devolve-las pára
substituição, até o _dia 31 ••

corrente, data na 41ual as

,mesmas deixarão lie vir.-
raro I A Empresa.

'

SABADO-

SÃO -J,OS�com Charlés Boyer - Lauren BacaU - ..
Richard Widmark - Susan Strasberg
- Joh-n Kerr - Ulian Gish - Oscar Le.;.
vant ·'Gloria·Grahame

-
.,

.,
'

__••.•.•.••....••..••.•....•.••.• _ •••...•.•_ _ ..•..•••._ .••..•........•..••..•_ .•.....•.....••..... : .. _ ...•_.õ••.•.•..••••••.•.•._ ••_.

A �S E G U ,I R
. A HISTÓRIA DOS ÚLTIMOS 10 DIAS

QUE ABALARAM ·0 . MUNDO!
. .

'. . . .

,

,

.1 O O. -L T l M O, A' O �,

ás ª e 8 heras
Richard Widmark _ Laaren :la-'

call - Charles Boyer - Glería

Grahame -' John Kerr .: SU�ia.
Strasberg- __::_ em

.

PAÍXÔES SEM .FREI.'
.___ Cinemascope -

- Cens.: até Ui anes -

·1

às 5 e 8 heras

Steve Forrest -. Liliane

Montevecchi - -em
. O íDOLO VIVe

,

- Cinemascepe -
..-cens.: até H anll8 -

-0-'

RICHARD WIDMARK
TREVOR HOWARD.
JANE GREER

�; .

A Verdade, a Terrível História dos
Derradeiros e Atormentados
Dias de H I T L E R!

_ (INE 'RITZ ,HOJE

,�.
�._--�.-

:_-[2 � ,� ':
'DOIS DESTINOS SE ENCONTRAM

.\t. '0_ f.u lU"

PRODUZIDA POO HAllT TAT<L"AN

�DIRICIDA POR ROY 'OUlTINC � nCHNICOL�Re� ,

Apl ...tmli,io RUSS·FJELD PROOUCTI()N!I.
.l.ás 3 h.ras

John Ireland - MarIa E.,fislt
- em-

HORIZONTE DO .INFEItN'
Censurar-e- até 16 UtS'
-0-AGUARDEM:AGUARDEM: '

"

Gene Kel1y '- Mitzi
Gaynor - Kay Kendall

em1
J

"LES GIRLS"
-�

- Cinemascope ".

,
.

1

Um 'musical gostoso
como "Champagne" e :.

bonito como PARIS!
Um suéesso 'da MGM.

,,(&11.1
ás 8 horas

Tom Tryon - Carol Ohmart

Robert Mítchum
Curt Jurgens

em

- em-

A Raposa do Mar, :
- Cinemascope -;

A HORA ESCARLATE
- VistaVision -

Cens.: até 14 anos :

-0-'
)STEVE' lltlANE

ii. FORREST· MQNTEVECCHJ,
/i�'�ijJThMES . ROBERTSON ·jUSTIC .

, ,.:" SARA :GARCIA" EDUARDO NORI
UCRITO, .

"

_
'

OlRIGiIDO f
.

CIN Eh,"� � .

I'ROD\ltlDOPOtt EMA..,C:O�
, 'ALBERT LEWIN

"

! e COLÓR'Dal-�·o

�·I·!NIIrIl...J!I_...i.._I_
A luta titânica entre
uma destróier .' ameri
cana .e um submarino
alemão, nas águas do
Atlântico Sul.

'

-Um empolgante drama
,

dós homens do mar!

às 8 horas

Bette Davis - Herbert

Marshall ,-- em

A C A R T A

Cens.: até 14 anes -

�

Sindicalo dos Empregados no 'Comér-
,

cio Hoteleiro e S'imnares�de Fpolis.·
'

SÉDE PROVISóRIA RUA ,TIRADENTES N,o 22 SOBRADO.

E'DITAL DE
.

CONVOCAÇÃO
Pelo presente vonvoco todos associados quites e� 'em pleno gôzo

dos seus direitos' 'Sindicais � comparecerem a ,Asseulbléia Geral Ex

traordinária que se realizará 1)0 díaBü de.Maio de 1958 neste Si n ,

dicato à Rua Tiradentes n.? 22 sobrado, em primeira convocação as
14 horas e' se. 'caso �ão' houver numero' legal, em segunda convoca

ção às 15 hor�s com qualquer numero de sócios com: a seguinte
Ordem do dia

a) Discussão sôbre os diraítos que foram tirados pelo LA.P.C,.
dos seus associados.

b) tirar uma comissão de Sindicalização, -

c) .Assuntcs gerais.
•

Florianópolis, 26 de Maio de 1958

OSVALDO GERMANO FERNANDES - Presidente

O TONICARDIUl\'J;' - Cardiotônico e diurétíco é de reais
efeitos no tratamento das afecções -cardíacas , O TONICAR_

-�'. DIUM pela sua. cuidadosa fórmula é o remédio indicado nos

casos de enfraquecimento do coração, artêrio selerose, fra

queza geral, astenias, disturbios de pressão arter-ial, incha

ços, etc, Por sua ação altamente diurética tambem tElIlI indi

cação no tratamento do Reumatismo'. e doenças 'dos Rins.

..

o Innicardium Vigorisa 0-Coracão
-

.

'.
'

MINISTÉRIO
.

DA MARINHA
Comando do 5.o Distrito Naval " \ DIA 31 DE MAIO

o pagamento do pessoal inativo deste Comando, será no dia'
'29 'do corrente, no seguinte horário:

OFICIAIS". , .. , ,.� . , , , , .. ,. 11,00 hs.'

SOS. E SGS. 'J •••• ,.:-•••• , ••• , •••• , ••• 14,0.0 hs. '

,PRAÇAS ,............ 14,3'0 hs. .

SOIRÉE no S U E'T E R'
. i

P A R T .1 C I P A ç 'Ã O
_

JOÃO JOSÉ VENTURA

(OF,ERECIDA PELO DEPARTAMENTO
r'

.

DESPORTIVO DO CLUBE DOZE, AS

.1 FACULDADES D� ST��.ÇAT$INA)
I ESC,O-LHADEMISS, SUETER 1958

AS MESAS PODERÃO SER ADQUIRI
DO-S NA SECRETARIA DO CLUBE'-t2;'

<<"

---------------------------------

MOLÉSTrAS DAS SENHORAS
• I

.

Vva. ALICE M. PENEDO E
, "".
"

"'r .....,.,
....•.. -

,>,.

ALICE DUARTE VE:NTURA
'"r r.

participa aos seus parentes e- part.icipam .aos seus parentes e

pessoas de suas' rela\lõ,e�", o corí� pessoas de '-suás 'relações, o con-e
-

trato 'de �lsamento de seu filh.o trato de
,. casamento de sua 5ilha

OSVALDO, com a- srta, - Inezita INEZITA, com o, jovem .Dsvaldo
Duart� Ventura.

I
Penedo,

."" "

. ;

.( ó li C a s C 61 lc a s
.' S e- d a 'n t o 1 '

.

\

,As regras d�loro'sas poden� �er evitàd�s �om � ·u�o do.
• -, 'Osvaldo' e Inezl-'aSEDANTOL -- regulador e tODlCO de açao sedatlva. e dê-«,

_[
.

," _.
.

.

comprovadas eficiência no' tratamento das dismen�rrejas.
"

.. -·'�·'(h7:
''', :__ _ . _NO I V O S

>
suas consequências e perturbações .da menopausa. FLORIAN�POLIS, 24 -de' maío

.. d;_.1958:
-----=--�--��----------

.'_C- '.�

-' ,

_. . .:,'�.�

,

DA-M�/A-R-IN-H�A---·,(-.,A-l-�A--
ALUGA';;SE UMA 'A

SÓUZA F;R,ANÇA .,
TRÁT�R NA M

'

M'I N 1ST É R I O

CQmando ,do 5.0 Distrito·. Naval

'Divisão de /Inlendência
-

'-

EDITAL
'

or�CONCORRÊNC'IA PÚBU'CA-

.

. r

Chama-se a atenção dos inte-· Catarina, edições dos dias 29, 30
.

ressados que, às 15 horas do dia de maio e 2 de [unho do corrente -...-:"---------�-

16 de junho tIQ. C'ol.'l'ente ano, na ãno. ':',e.,'·�.A''5'A "

':';j :
séde do Comando 4,0 5.° Dístrt;

.

Comando do 5,° Distrito Na- I;.

.'
-f

_ ,' •tQ Nav�l, ,tlestá eidade, c��·rá_r.ea;'- vaI, FlorianóJ!Olis, em 28 c1e maip . ',yend·ejle. umà :trova ,.t· i�- _

: lizada â sessão de Concorrêric.i.a de 1958. '

A" �

Públiéa pâra aquisição de móto- JOSÉ MOREIRA LEITE'I 'soc'úpada na ��a-. d. c'lu·�.
do Penhascó. T·ratar Ila rua

,
� .\

Silva Jardim; 187.,
.

SEMENTES DE hDttaliçaS
.

e floreg· TELHAS. TIJOLes·
CAL E ARE�A'\

IRMÃOS BITENC0U.ItT: �

tAIS a"ouó . feNE fa�< .,:._,.,..
ANTIGO' OÊ'PcDSlt.O .A.MIA�·" ,,

-

Bu lhos. bivros>, agrícolas, mulantes par-a' crescimr-n
i:m'C'ticirla,S .'contri fl:p�n�as tn das plantas, .Adubos
I? rr:H�DS rLl" .pl;;nt6's br- e:,-peciais,' -para q'ü(> --V'.

n:ol��1 -: narn('nt;d.." -Atjm.e�to :�()n-' ,tl�:nha o' mais belo. jar-��\�l '11 .;.,.centrado. p'3ra �(lôr�:(;sti�
-. d'.rÍ1 QU horta.:- ;

.

l' :"',4.=-_"lIIl'!iIlI;..,. .- .;'!�.",.
�, ,

G.A.,CARVAlliO Uma tcaüi('ão��c bem�SeWir;,�oramodescmentes
• _

,.�..... __ � '. _'0 ......�'. --'",.'

"....__

_ ,""-

...
-

;::;:-_;;___ •• '1:' .

...; ......
'c.,t:'

'. - �'.' -:.' • .:.:.,�:.i-,''''-'�'''''''''''''':::
--_.- -�

.

-' �- ......

.. �. - .�.

�.
•
..

!

res maritimos,. d�.,c�nformidalle
cor O· Edita'] PúbiIcado no Diá
no Oficiál d'o. .Estado"·de Santa

Capitão d'e Corveta (11\1) -! '

> •
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Florianópolisl Q1.1inta FeiraI 29 de Maio d,e 1958
- �--"""""'--_"'-----------------:-----.,.._.�-----------.,--.,........._.,.-,_.._.--------

�@�@êêê@êêê@Rê$Sê@$êê§
m Motor Marítimo· «'ENTA» .

INDICADOR P,ROFISSIOIAL
�<E· GArGANTA,
(UNICA DE OLHOS OUVIDOS

do Rua CClluelheir. Ma(r" J ,,,
Télel,me 30.22 - Ca.� p-f),stal. 1.3.'

Drl G U E R R E I R O DA F O'H S E C A Erftren�çe Telegl"'áfi� El>TAnO
, DJQETOB

Chef� do Serviço de Otorino do Hospital Rube-n. de Arruda R&••,

de Florianópolis -- Moderna Aparelha. G E R E N T •
l)oAlingo. Fernanch�. ele Aqiine

. gern Suiça e Norte-Americana par,a Exa- R BD A T o R E S
'.

me, elos O'lhos. I!cceita de Oculos por 08\'al�o Ale" - Flavio AmQrim - BrJ;Z �Uva ':o-. .

h
.

b O
- de

'

A,n�ré :NnQ TadAs.cO - PetJro Paulo "aC!�. - Zu�j"Refrátor Bausc Lomb. . peraçao �
'.Milt'ha.4o _ Corrupondente no Rio: PompUi') Santos "\'

Amígdalas por processo moderno' . .

c o L A B o R A, D o H E S'
CONSllLTORIO. 'R-E,SIDENCIA Pr.or:- Barreiros Filho - Pr. Oswaldo Rodrigufs .Cab�al}tua' 'dos Ilheus v� casa Felipe S�hmidt 9�

__ Dr, Alcides Abreu __ Prof. 'Carlos da CO'Jta Pereira
F'ONE 2366 FQN:_E 3,560

_ Pret. Othm:a d'Eça _ Majar '*].defGllsO Juvens',�..............._zc;;;::;;::;a:: · -.
, '.'.

' < Prof. Manoelito ele Ornelas - Dr. Milt-on ,Leite dà Co;, , Motor ideal par? barcos de r.ecreio e pára o'utros barcos similaUR. NEWTQN O'AW1LA
D

r

R ben Costa - Pr-bf A. &>ixas Neto -,Walt;,..:
,._ 1 d 1 d b

'

1=.un. WAL�OR 'ZOl\-lE:r CIRURGIA GERAL - r.. u
.'

'
. C'. b al tn.... _._

.� real a ém de esplên ido para motor auxi íar
.

e arcos a ve a,,

Doencaa de Se.n.hol'al.
.

- Pr.�.. 'Lan,a.e -:- Dr. Acyr Panto da Luz - Ael:., a r A�ve
.' III .GAltClir" � ,..

n.. F t ura
, Completamente equipado, inclusivepamel de instrumentos.DlpJ.mado '!If;la Fr.cu ldade Na- IOfda,- E�e�lddade,. MécllC'a }�ald.Y, SUyeira - Deraléeíe S�are� ,_'" ,v.. lln U lrI '-\j

cíonal d. i'ilediciull às Elni"G-
.

Consu Itô ri.o t Rua VJCtor

,.1161- 'J�e1 ,_ Nkolau Apo�tolri ,_ Pasclloal' A:postolo - Ilmar

Im
\li Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:

'

sU.ade uo li$rll!il ,el!es 'n, 28 -: Tel�fl!ne. i3C7,
C Jh P lo Peenande de Araujo .Lago.'!1:z-1nterno por concnrao da Consu'ltaa: ·Du 16 'heras em arva o e au

p U B' L I C I D .l DE iU 5,5 HP gasolina 80 HP Diesel:(l�:�:�::nil�';H!;";f,Jt6���:iO' I �i;ne�:idên,cia: Fij'n�, 8,422 Ms'da Celína Silva.- Aldo�F�;n:andt>5 - Virgflio nu 11 HP ", 80 HP "

Rofll'ir;nus Li.r.) Rua : Blumenau <1.71. < Dias _: W�!te-r Línhares Y::15 HP "

103 HP "
K::'lnterI'Q do S.r"õç& de v.í rn r- ..

". 'P A G I N A ç Ã O
" I

"'h do lJo;;pjt.t j ú �',g.T.L., r: 1, AYR:'O:i DE OLIVEIRA .,
.,' ,�,

5,0 HP "

132 HP
�

00 Rio e Janet o DQENÇAS DO .PULMAO -

Olegaric Ortiga,.Ami..'.lton
Schmidt e .Argemiro

SilVêi.ra�,�:'ll.H<\'i� 'lo Hosp icr l à8 Caril!' de TUpEB.CULOSE.
'. .

IMPRENSORES 84 BP<I',d�' y.üer"id''''G ')� Ca �o� Ccrsu ltó rjo >- Rua ,Fehp.
C RDOSO' WA1I.T"'r"\ERLE·Y L�MOS I H

. ,GRUOQS GJGI,RADORES __ "P. E N T .A"'.corrêa �<;'c"'ly,jdt, 28 ',- :reI. 38,01. DULCENIR A .' , �v '
.

'. r J;!.
DOENÇAS [,6 SEN;HOltAS � i Ho i ár io cus 14 àli 1.6 ,hora�. R E P R,E S E N'T A N' 1;' E 1,lIl QU�l',.c::quer tipos r.-:::,)..-� entrega imediata _ Completos CO'm

i
PARTOS - OPERAÇOJ;:S aesidência - l!'elip� Sehmídt, I' ,

A S L Ltd I mI.! Q - v ._..... CI \IIRepresentações. • . �8 -
' 8.

.

. .

E
PARIa <'i3:�1 DOR pelo método u,127,

'

RIO'.-

ll.
U8 S.en

..
adorCDantal[! 40 _ 5,0,Andar -·Im·f.. _motores DIE;S.:L--,-"PENTA", partida elétrica -radiador-psicl' :pro f"ili..tico.

''':€lll�,: Rua J;,ã, Pinto n. iO, DR. JÜLW DOLlllf,'Vr)i:TIU Iel. 225924 . U filtros.- tanque de oleo e demais pertences; acoplado,s dire-.•al8 16 00 às 1800 horas M li: D 1. C O
S. Paulo Rua Vitória· 657 - c"nj. S2 - 'í, fI l' AI d 11Ahnd.e com horas 'malclldbls �gpeclalillta em OU10., Uuvldo.,

Te! 34 "949 I t trunente com ange ,e astIca a. terna ,OI' ,ue vo tagem ,_._T'elefone 3035 - Residên�ia: i'ariz e Gar�nta -:: Tratamento , '. -9 .' '.
t 'f'

.

220 V' lt ;. d 4 hKU& General Bitt€ncourt n, 101" e 'operlltoea Serviço Telegdfico da U.NIT.ED PRES�,. <U-F) ,rI aSlces
.

o � ,- com _exCua ar ,-'- ca os para'
• I Infra,Vermelho - Nebulb.ação Hi-storietas e CuriO'sidad& .la AGENUA PERIO- li.ga.ção equad?o completo de cO,ntrôle,' t<>,dos conJ'untos estão-.'1

'
- Ultra-Som -

-
'..

RlCANA ,APLA)llR ,LAUlW DA-U �A 'Tratamento de sinusite um mSTICA LATINO AME "';,, assent?d0s sôbr.e l<>Rgarinas prOlatas par.a entrar em funcionà�CLINICA GERAL ." ,,{'eração) AG.'ENTES E" COnRJi:SPO�lD�NTEe .

"
' ,

f,�glo·retinoseopia - Receita de
Em Tóaos o� municípios de SA�TA:;.,CATAIUNA I mento.J:spll.'!talllta em mol.b.tiaJl 'de Se· I Oculoa - Mo�,rno equi#Íi�cnto AS S i N A T U R A' J 1 REVENDEDORES AUTORI\.�AD�S .PARA O ESTADO DE 'IlhOJ:l\8 e' yie,s ur�I\áúal, 4e O�o�Rmolaringolo'la (' $ 400 00 � '"Cura !'alÍiaal Àaa i,�,t�CliÕ.�s agu' \'41UCO no E.tado)

�,
ANUAl , '.'

lÓ. • r,
SANTA' CATARINA'tias e ,CrO}úQAS, do a�a��lbo ge, �orárJo dali 9 às 12 Ào.r81 - .

N,o avulso ; _ 2,00
JI�t�·�ltti�Á1'io "In amB'os os s�'X,os das 16 às, �8 boras.

, .' , A N U N C .I O S MACHADO & Cía SIA 'Comércio e Agencias /

)IIo,lIllças d.o apar,Jb.o lllige.tlVo ConsultorlQ: -,\,-R�a Vitt:tor,
•

. _
,

e �o' listlmali.noso. Meirenes ?2 - Fon.e 2�'76 l\t('diant .. cont�ato. de acordo com.a l'8bela em viBor R.ua ,Saldanha ,Marinho, '2 _ ,Enderêço teleg: "P R I M U SI!.�rni6: 10� às 12 e 2% .à.r õ REf.,idênc,ia _, Rua Sao, .rorra, A dir�ção não .se -res_1?Qnsabili1..g pelos
,

.ç'x. Postal., 37 _ Fone 3362, ._ FLORIA.N,O'POLIS' ,

"'.iá.":..... C.Jl�lJ.l,.ríO: Rua Tira, n, 20 - F'one 24 ,21

,1Ilt·� ,�2 ,_ .� Af.\ôar -,.'one:
un. HENRI4lJE PKlSCO �'ol1céitos emitidos nos artigos assinados. ,@G§ift:!EtIiiEi:!&éêê@ê!W@@Jt#1c::r' :::::l;.=:.t�-::-,,;Je�l'CaFIê�. R�...i,àêil!!ia: R!1a Llc,,"da PMAlSO

�_�.�....-;--.� .....,..,� � I'
" Y- .',

. ,_. -

�����c..:t�l),•• 13�(.qliá.cara ,dI 1:1)').a- M Ê D 1 C o

;\ PYrD'LIC�
,

aàa ,""- ,rIl1'l4l: �'248.. Operações ,_ Oo:en.çall de ,liIel':l!O-

'E ,'M' L U,U'c_' ft .

,��._..,....-. rail - Clí.nica ... AdIlU'JI M' ·0' U.,-'.E I S G ,E R -,A ,-
,,' PI 'd F

'

IilR. L t.O�A1'O I C�1FSO de �8p,ecja}lzação,!l0 '�- P
, Janlões 'e armác:ias.m;ao ,I I.l"apitaI dos Servldore-a d" Ea-

,8&••••• 4.. lPi.i,b. r@"Phatilrllll !ado, d P f U -"AftO de
,

_

'-- '.

•

Mês de Maio���e.__it��SCOPIA' An(:�e:;:�� 6 r�.

�.,-... .

..

k
1 - 5.a-feil'a (feriado) Farrnácia C:ttarinense .

']j),rs';l1�êl:S
'

- I Co�.ulta� -::, hla ,mJ!Qbi .0

lU'
. I'4i8:r� flo 1!ru 1 nnSllltal d.1! Çal'ldade, 'I O S S m a r.. '

.

"

l",.·,
3 - ,Sábado (tarde) -Farmácia'Noturna Rua Trajano"llrJDW·ll91.ít.i���i�4. ,Na�QJlal, ); tarde 1181. l�,�O 'lC�ra, ,�..m '"

'

'. :,'
.

1.elV®r('l}!l,.2:t{8.JQll)_g�ta ., ·l" __,i.e. di '.lote no c-o.,n,.,ultótlO}..
' .�UA ;�U' .

,', .4 _ domingo Farmácia'Noturna Rua Trajano�frlli'tlh 4:.')I.-",p1'*1 'Netib. "!lU )jta,eh,ad. 1:7 :k1sqUJI.a ,lie L ra,
,

,
.. ' ;.,' •

" ,

"

,','.
Ral1l,1)J , d,entlis ,---. 'r�lef. ,271\6 '

.

.
' ';, .,:, ;

. '" .

lO _ S.áhado (tarde) Farmáe1a Vitó�a Praça 15 de Novembro, 27.••ra. 4f1 \1I})il�iali,zação ��Ia' Re,i<\�"eia -:- R� PrUl!lente .'
;

�}t 1.'•.Ei.·�si,te�no e EX-ali.,.'·, Coutinho 44 -. 'l'4!.1., ,3120.. . 11 - domingo
.

Farmâcia, Vitória Praça 15 de NovembrQ, 27..lItê �, qjtJlf'�)' lill. 'reI. IJgo I . .

; "Cinf�'rÃ" ()"!-).. , .•. '
'" . "ll"eÍi"e il.cl(rniàt 1I8':'_ I DR.. Al\ro�lV MUN'�
",.��.. -. ,_

.. ,
. •

ARAQAOFéir., ,SSG,J 'IA'

·Aüll.él'. éilll h,Clra manada i CIRURGIA
'l'REUMATOLQG

R'8,:' ·",.:.&RUA l:.te-r8S Junior, 8-0 r . Ortopedl.
� F'NI::' �3a 5 I C()nsuU6Ti9: João Pinto, 1S ,-

Consulta: das 16 às ltl .�>r,A8

! àiàriamente, ;4eJ;lQ. lO•• 'b3'<!911.'
:! Resid,�p.�ia, Bocaiuva, 136.
'·'Fo.ne:' - 2,714,

JUreas "JENBACH" i "GANZ",
'8 UP - 15 HP '- 20 MP - 26 H'P,'

l\fE9HlDRES DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA "GA1\'Z"
Mflnofasic()s 'papa 1:20 'ou 220 volts •. Àmpel'agt>ns à ôpção -

4(,;(}"!t, de carga - 'Trif'âsieos, 'com'-ou sem neutro - VoIta_

��
,

Oai
geD'S 'e ampel'agens à opCão

.

J', ,"':';',
-'.,

'

e, "

......,'.
lXs'tltUMEN'J'OS ELt'FRICÔS DE MEmçAO

$ AIll�l'tl'inlet·}'os ._ Volthllehos - Alicates' para batlll'ias

, Estt>qu<;s »el'll'l.lll)elltes ._ :Vendas diretas '.- Prohta entrega
I l'oileni<'s es'túdar 'pMpostas de fil'mas especializadas no ·ramo,'- .

�/
•

"1...,,,,jIIii,:�\',,,,�.. que pretendam a Fepl'esentação, desde que indiquem fontes '

*�.
'., ,'" ""ltif de referências tomel'ciliis e bancarias na praça de São :Paulo .

.�.t ",-
.,pl Q1 f)lJ1WfTf T(JDIJ... '*." .

CÓ'nsuhas 'i}étiidos ·e'pV01JOstas.p·ara:
'L' 1�'T}mSTA'l1E S/A., - lMPORTAÇM" 'EXPORTAÇÃO
I: /N!n( 1/ A nF'JO� E nEPRESENTAÇAO�

f "«A,. ii� U.._, fiMtJ<L J '"

Caixa Postal 6573 _ São :Paulo,,ki .

. �,�� t A y í s
-'r

O
-

j�j,� ��� �

II Drl Guarati .Sanlos .. "'--,-CA-F-t-'ZI-TO--""�-=-- '_._'.4 '._._.__�,
, leta clien'telà que esta atel'dendo em uu 1

.

�

I
GOl1lUnlca a sua se

'I AGORA CO� NOVA

�1l. Soberana" D;,..trn� do Est;:dte - ('�t. g�,bl, 1ete d"l1t�rig, a �venida ,Herci�io LU�, N.' 69 esquina Funando

,. EMBALAGEM
A, n�,:nCI:a.. •. Rua Deodoro ,esquin�' <;,',-' "'A I':e àn.(' Praca 15 de novembro esqUloa 11IlolCtlaJo, antigo gabInete DL Orl.lnÀo Fllifm�no. ...... .A��. • R'i..ía Tenente SilveiraJ.'� '-r"�

;" rui Felipe Cl11lÜü' I Dla)'];)�>lfnte das 8 às 12 horlls Com exceçao dos s�b��ç.s, ,_::.:.:_:.:.:.:.==---:::--.__::-_-,"_-,,-... -_._ _::_,�__ ... _,_ , .. __�_ " ' ' ,_,-._-:.-:-.. :_--=---_-_-_:.--:=-,_-___.---.;.': ., .. '�,

•

DR. CLARN.O G,
GALLS'f'I',

- ,ADVOGADO
!tua Vitor li.irelu, 50,
FONE: 2."8

Flori.n..,.lh

•

rl1
""

18 '. ; '.

'F..DITORA "O ESTADO" -LTDAe.

.

,

,

.
Jl, pr�s"nte tabela l'iá() poderá ser .alterada SE'n. prévia autorização dc�tene[Jart'3m� 'J.. ,

.

'_._,

I'
, D. "1. p" J,.' - '\, � ',l '

.

, Luiz OsvaLd6 (l'�camJlOrR.
','

_' .
,

" Inspetor de Farmácia.
,

.�������������"::'\.."'�����\�).�\�\�.:::�:������
B R I T - O i VIASEM (Ot�' SEGURANÇA

; .

� E RAPIDEZ

"O EstADO" () m. �nt{ge Oidrto d. SlJnÚI Catari'" ...

NOSSAV I S I TE _.'·A lO'JA

Rua Deodoro, n.�· j5 Tel. 381.0

I

, '-4.. �

(di re ita e esquerda)

Mótores

.. -
\

�"'"
-"

"

"

Rua Trajano
"

17, -- Sábado (tarde)
J? - domingo

FarmAda EsperanÇá
Farmácia'Esperança

Rua Conselheiro Mafra
R ul'\- Conselheiro Mafra

�

�4 - Sábado (tarde)
25 - domingo

Farmácia _Moderna
Farmácia Moderna

Rua João Pinto

Rua João Pinto

31 _ Sábad.o (tarde) FarmácIa S, Antônio R. Felipe Schmldt! 43

(J sernço noturno será efetuado pelas farmácias �;<nto Antônio, Notur
na e Vitória, situadas às ruas FeIi�le Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de
Novembro; 27.

O plantão .diurno r.omprep.11dido en.tre 12 e' 13,30 hora!! será efetuado
pela farmácb Vitória

ESTREITO

4 -e 18- domingos
11 e 25 - oomingos

Farmácia INDIANA

.
Farmácia DO CANTO

Eua 24 de Maio, 895

RUa Pedro Demoro, 1627

F'armádas no CA�'l'O 'e lN-
. 'e) 'serviço lIott.:rno será efetuado pelas

DIANA ..

-:0: -
ALFAIATE do SÉCULU
-:0:-

. -Rua Tiradentes, 9
SO NOS CONFORT.AVEIS MICRO-ONIBUS

QO
,

RÁPIDO "SUL-BRASILEIRO"
Florianópolis - Itajaí - Joinville Curitiba

L A V'A'H D O (O M S A �B- Ã O

rge'm,Especialidadé
�a .(ia. WfTZEL INDUSTRIAL ,- Joinville - (Marca 'Registrada)

-

: etJ)nOP1ila�Se te AO, e 'ilinfieiro ..
• _,.'", -'o -.,_,. "

Vi
."" .'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O MAIS ANTIGO DIA'RIO DE SANTA CATARINA" Florianópolis, Quinta-Feira, 29 de Maio da-1958
�.--------��----------------------- �----------------------------------�-
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,D��I�gO;lPela"�aDba, �. T�r�elo�IQI��O de6duveUIS
Deytlra, r�veslu·se de grande su�e$so a .dl�pula do lornelo - ,IniCIO de Juvenls� marcada para o p,oxlmo domingo, no período da ma ..

�&ã" é, que reunirá os f'uluro� "ases" da pelola� vestindo as camiselas �_o Avai, 'Figueirense, Paula Ramos� Bocaiuva,.Alléfico, Guarani
e�Jamanda'ré.• Não resta 'dúyid� 'de qu.e será uma manhã inesquecícel, c�m .es garolos lenlando imitar um Ademir,' um Leônidas, um

"

",�A���)�������
, .} . BeUni, um Didi, e oulros. .Aguardemos.. ,

",� '.
o,

�
, ••

� '.
NSSSSSSSiSSSSSSiSSSSSSS:"CSS:<i!S::S::S:«S;;i: ri&

."
-

e" • '1

.

,:._
,

- ---- -

---� _ __ ",.?rJi'?r1t2t??Ã7'nà?r??2t".,,2t7r.Atàib2ta ;,,?t?JtJét;+"5Jt?'t2'2t2t:&2t1'?t1'r?7é Jt7t2t.2t2t????Jtrss ..ssssSSSSSSS74SSSSSS%S%%SSSSSS "''''SSSS'%%SSSS$S%%!'4SS%SSS%%$%'''�
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.- !- �'SUÉ(IA ., TUDO PRONTO PARA O
-

-'
, MUNDIAL DE FUTEBOL

ESTOCOLMO Tôdas as tituição imediata 'de 4 mi

�nformações 'oriundas dos !hões .de corôas. em. irigres-
12 estádios onde se-realiza- eos, não é, todavia, tão de

'rá o Campeonato Mundial sesperado como se receava .

. de Futebol, revelam o mes- Em Boraas e Uddevalla,
mo otimismo. Tudo estará resta somente poucos bilhe-

.

ASOUETEIDL .VILA
h
_-- pronto a 8 de junho, e, não tes não vendidos.':Em Gotem

ligBifos".'traços.· �·on.,:ra'f·I·COS dos c,ra,cL..s.�,�da". Se"leç'a-'o- ���i��:,��:::�i:::� �,�;��f��:�;!f:;���t �

.

.

UI II 1\
'!II

Uma cidade; Malmoe, cons M alrnoe, . H aelslngborg

8
�

j' d 1951
P tIl I' -

A t d t t
.

d j;nJiu, para o acontecimento, Halmstad e Norrkoeping, es.,

fasi.'Itra .

.

et .... :�É��D:::�ug:::::: ;��:!��oi;:ei:!��j�;: [�:��:\f�::��Ê::::�; :����::::;�E:::�E:� E,;:�:��:��;;::���:::�1:
, 'do corrente, d id d b t

_

t dGUES MAR.TINS I (RECO) "folha seca", pelo efei:to que "lo e hn69,
l' as e que a erao o o Os

Eis alguns traços

biográ-I
nos, 1,81, 76,200 quilos.

' O Estádios de Selma d d fI
� , "

-: Zagueiro. lateral do Co- dá a bola _ 68 quilos, lm74, MARIO LOIlO ZAGALO s . '. - rocor es I;l a uencia, prm-

ficas dos homens que na' ,DJALMA SANTOS - Za., rinthians Paulista, foi cam, 29 anos. _:_ Ponta esquerda, do Fta- Stoc.kholm, Ullevi" em Go- cipalmente .Nordeskóeping,
Stié�ia tentarão dar ao Bra- g'ueiro' da Portuguesa de peão Panamericano no Me- ,DINO SANI -)Tanto [o- mengo, do Rio _ estreante temburgo, de Uddevala, de seu encontro in augural

sil o titulo de campeão do

I
Desportos de São Paulo. E' xico,. participou da excur- ga como-médio (titular ago- na seleção _:_ 61 quilos,

Rosvallen" em Vaesteraas, França x Paraguai.

mundo : ' !ij\\ o mais experimentado, em- são na Europa ,de 1956 e no ra do ,posto), como na meia, lm70 e 25 anos.
de "Olympia" 'em Haelsing- Em Sandviken, para o, [o-

GILMAR DOS SANTOS bera não o malst.velho, ten- sulamerícano de Lima, em é do São Paulo. Tem sidb JOSE' MACIA (PEPE) borg, de "Oerjansvall" em go Hungria x País, de Ga-

�EVES ...,... Arqueiro, per- do 47 partidas, ' entre as 1957 _ 25 anos,' 65,400 qui- infeliz em varias' convoca- _:_ Ponteiro esquerdo do San Hallmstad, oê 'Ncrkoeping, les, ainda 'existem varres

tence ao Corínthians, de São Quais, errr Lima 53 e 57. Ta- los, Im'[O, ções p,ara a seleção;contun,..tos formando em outras \ de "Evravallen" .eIp. Erebro, t';;'ilhal'es de localidades de

Paulo, 27 anos, 1,80, 73 qui- ça do Mundo de 1954, excur., -. NILTON DE SORDI _ .díndo-se sempre. nos treinos. (lc�siÕe's pelas cores da CB'D fo'l'aÍn aumentados, e pode- pé, e, para o encontro Mé

los; participou de 29 pele-], são pela ;Europa' em 1�56, Z,AGUERO _lateral do São Agora porem deverá estar _ 61,500 quilos, lm70 e 23\
rão abrigar, respectívamen, xico x Hungria, 100 locali

jas, entre as quais, nos sul- Panamertcano d;g 52, - 28 Paulo F. c. _ formou na a postos' _:_ 72 quilos, lm72 anos.
� �e, ·52.100 6-1,500, 2�.000" . '1 d:de; sentadas, e 400 em

americanos de 53 e 57, ex� anos, lm72, 72',500, quilos.,
.

temporada: da Europa, em e 25 anos. MANOEL FRANCISCO 32,000, 22.00, 35,000, e .... pe.

cursão pela Europa em 1956. MAURO RAMOS p� OLI 1956 e 'sulamericano .extra DOS SANTOS (Ç}ARRIN- 2:9, 000 espectadores. Os Es-

, CARLOS JOSE'� CASTJ.:. VEIRA � Zagueiro do São. de Montevi'õeu _ 73,500 qui JOSE' JOÃO ALTAFINl CHA) _ Ponteiro direito tádíos de "Ryavallen" (.... Finalmente, em Eskilstu-

LHO ...;_ Guardião --:- atua ,Pau10 - dis'putou campeo- los, lm70, 27 anos. ,,(MAZZOLA) _ Centro a- do Botafogo, do Rio _ é o
21.500 Iugares), de' "Jern� na e em Oeradro onde os

}.I"e.}o -Ffuminense, do Rio de unto sulamericano � 27 NILTON DO'S S-ANT0S. vante do Palmeiras de São tipo de jogador mais curio- valIen" ,ém SaIÍrlviken ( ..•. encontros Iugos1avia x Pa- �

Janeiro, foi reserva no mun- f.nos, lm80 e 76,100 quilos. _ Zagueiro lateral do Bota- Paulo � formou co�tra ar- so, pois tem as 'pernas to r":' 20.000), e de Tunn�walen", l'nguai, e França-Escócia, a.

dial ,de. 1950, atuoJ1 na, Suis- H I L D EBRALDO LUIZ fogQ, do Rio, um dos mais Q'm1tinos e iugoslavos � vi- tas, mas assim mesmo é ve-
por outro lado, somente so- venda deb ilhetes, que ie

S[l em 1954, campeãu Pan- eBELLÍNI.,.,,- Zagueiro Ç!·ep.- .v,rterapos, suplente�? mun- sado pelo· f'utebol ita<liano !oz como·uma lebre e agi I
freraró' simples adaptaçõe·s. iniciará l;francamente vem ',i;.,

<lmericano .em 1952-, no ,Cni- traI do Vasco da Gama, do ,dial d'e 1950, figurou nos - s�rvindo �ainda 'ao Exer":: como poucos. �á atuou em
O' inverno suéco., que se )\nelhol'allldo, e espera-Iile ='''�:

le, forman.do 'em Lima, sul- Rio - integrou a seleção do çampeonatos �de -1953 e 57, cito, com 19 anos, 75,600 amistosos no Brasil _ ....

prolongoú até muito tarde, que, TI::> finÚ, tudo'vá bem, ,",:' �'.:,'

americano de 53 e 57, 30 a.-
L
Brasil nos amisto�os com em Lima, na excursão pela q1;lilos e lm73: E' chamado 74,100 quHos, lm60 e 24' a-

n0 corrente ano causára Para muda� d� �ssunto,
Europa em 1956, Panameri- o "tanque" >d� Parque An- nos. ,\ gl:ades inquietações aos 01'- vma palavra sôbre os esfol'- ,z'!.:

FAVORIJOS::_;_, RUS1IA, 8; BRASIL,] cano do Chile. em 1952' - 32 tartica.
a,

VICENTE FEOLA _ E' p:a.nizadores. ',Diversos cam- ços desenvolvidõs pela im':.'· �'.

'E HU'NGR�IA .1 .... anos, 76,700 quilos ,e lm80. EDVALDO IZIDIO NE- o tecnico. da seleção. Ligado pos de .:Çtfebol, encharcados prensa sLiéca, sÔbre o ac.on-

ORLANDO P E ÇANHA TO '(VAVA')' :_ Centl'o a- ao. São Paulo F,C., deu-lhe 1Jol' uma primavera particu- tecim_ento ..

·

Os-'jornais de Es-

"De ,Estocolmo informam' mais �rováveis éampeões�do CARVALHO'X;_ Médio do vante ,de Vasco da Gama; dI) 'vados
.

titulas, embora no
larmente chuvosa,. ainda há to·colmo, impressionaàos pe

q�le' .interessante "enquête" m.undo; '0 Brasil teve trê�' Vasco da Gama, do Rio :_, Rio _: foi da sê,leção oliril- moménto ,de sua escolha, es�
vma semana, econtl'avam-se los grnpos maciços de jorna_

realizo.u "o jornalista brasi.. 'rotos para o pôsto d,e honra, um dos estreantes da equi- f;'iea em HElI�inkê. de outros· tivesse afastado ,das <lJlatro
em .müito mau estad? "listas estrangeiros que vêm

.leiro; Augusto de Godói que 8�nldo o iestante voto para à' Ue. nacional"::"" 66,500 qui� selecionados - 71,200 qui- .
!irha� do gra'mado. Foi au- .

iilalvo acidente, não mais' se diriidnld� para Estoeol-

31" enc;ontta nesta' ca�ital .Hungrigt, não.-·tendo nenhum los, lm76 'e 22.. anos. " ,!�s, lm,74 e\23 anos. Xilia'l; de F.]�vio CDsta �o �
éxiste motivo de receio: tu- mo! não qUlserajU ficar em

('om os 'treinadores dos dó- voto o país promotor, a Sué- --'JOSE' ELI MIRANDÁ:' EDSON ARANTES DO mundial de 1950.' Apesar
do está pronto para a Copa, inferioridade, e; .para dar-

zc clubes <iue -éonstituem a da. (ZITO) � Do Santos, de NASCIMENTO (PELE') -' dos' seus 120 quilos, sabe �e A ven,da de ingresso�, qUe' mos uma idéia dos, meios

P I
'

l\�
.

S
' _,' parecia comprom' l'tl'da de a- Nlle 'em 1 't'

'primeira divisão da Fed.era-. OS VOTOS PARA O São' au o - formou .contra :tela do antas, de São Pau- ,movimentar. '1 p 'egam, somen e Cl-.

cão'Sueca .de Futebol, sôbre B R A. S I L os argentinos' e portugueses
__ ' __��'�_��M"�_' -- M__ .· �i=3RS(� rôrdo {irmadô pelo _Co.mitê f?remcrs um exempló: o do

/03 prováveis candidatos ao Os três vo�CW que aponta- e no sulamericano >de/Lima, Resumo_técnico da ',J.a peleja (arlos cio Campeonato Mundia.I e a j(H:nal "8t'ockhoim. -Tionin-

i't 1 d VI C t' B'l '1 1957
"

'do 65
. cadeia"de .tele;isão, para a gen", que dispOl'â de 50 co-

�:��i&l dOe 'Futeb:�peona
o

:::p:.ãOr�::'a��:d�:?�:�:s �:, lrnG;e�: ;os.· qUI" Reríaux.- "yerSUS" HertiUo Luz retI:an�is�ão directa d,e 10 rabora'dores para lrelatar 'õi
:.. RUSSOS ,GRANDES treinadores '·suecos Henry'. ZOZIMO' A�VES CALA- Damos abaHw os detálhes Final:, 3' x 1, pró Carla!> jogos,e que acahetou à res- encQntros.

'

FAVOR'ITOS Nordh;-dq Djugar,dens; Ho�- ZANS - ,Médio do Bangu, tfcnicos do jogo Carlos Re- Renaux. .'.

.

Dos doze técnicos que fo- geio Jernst;ein: do Gais, e .(10 Rio, estréou n� sgleção lIau� x ·Hercilio Luz;. pri-: Gol,eadores: Teixeirinha

l'�m,ouvidos, oito .opinaram Ygve Berglund, Ido Sandvi- d031 jogos 0limpicos de HeI- :neiro de "Melhor de três", (2, s.endo um de p:enalte) e

f'm- favor dos russos, como ren; • �ink, em' 1952 - formou l:elo -titulo de Campeão Ca- Júlio Camargo, para o ven

contra púaguaÍos, argenti� tarinense de futebol de:•...J cEdor,e Giovàhi', para o Her-

J•.K.·AGRA(I,OU"OM�A,. C'RUI:DO MÉ- nos e outros amistosos. Do- 1.957: éilió Luz.
/

•

r,lina p.e.rfeitamsnte a 1in- Jogo CarJos ' Renaux Os resultados da primei-

RITO 'DESPORTIVO' PIVfRSOS gua ing.Jesà - 65,500 quilos, (loc_al) x Hercilio Luz '(TU-I' Quadr�s: Carlos Renaü,x.
'ra rodada-e1imÍl.).atoria do

DI:.SP·O''RTJ'�l.'I'.S
l,m74 'e 25 anos.

" para·o). '.
-:- M.ossimann; Afonsinho e'

torneio Extra da 4.a Divisão,

t,' JOEL ANTONIO MAR- Disputa - Campeonato Baião; Tesoura Goi'dinho e' promovido pela FCX., for�m

Rio, �8 (V.Á.) - O pre- :,f :Edvardo de Macedo Soa- TINS - Ponta .direita do Edadual �de Futebol de •. 1 Vicénte; NiÚin:ilO, Teix�iri- eg s:guintes,: .

_

sident� ,da, �epública, S�". -res; Ministro João Lira F�-I Flamengo, do Rio � atu�u 1957.
, , I nha, Júlio Camargo, Petrus- DJál�� VIeIra 1 x Prof,

.Tuscehno Kub1tsehek, aSSl- Lho; >dI'; Manoel do NascI- no campeonato ,de LIma - Local - Campo do C.A. ld e Agenor."Hercilio Luz _ Joel VIeIra de.Souza O

110U decretó aprovando a' mento Vargás Neto, colabo- 621100 quilos, lm66 e 26 Carlos Renaux, em,B�usque. I Bateria; Rato ,e Dede; Má\- Mário Wieth<;>rn O x João t;l e Juv'enil d,e Xad1"-éz, Ó

�oncessão da Cruz do Méri- ra.dol;.!lo JORNAL. DOS .�no.s. • Ju�z: Fausto Corrêa, com
I

rio, 6'd� e Pinto; Giovani, Paulo. Ferreira 1 <1l'fe'constituirá uma nota de..

,to Despol'tivo � figU1"as· de SP,ORTS; GenerU Ántônio MOACIR C L A U D INO boa atuação.
,'. I Ee.tinho, Waldir,' Erni!-ni e Plínio l{ahn O x Muri10 realce para o fortalecimento

destaque no .cenário esporti. Pires' de Cast.ro Filho; dr, PINTO - Meia direita do 1,0 tempo:,1 x O. pró Car- Mina. Pirajá Martins 1 do xadrez no seio da nossa
'

vo nacional, tendo, no..entap.. Fábio Carneiro ,de Mendon- Flamengo, atuou num atp.is- los R(maux I Rend'a: Cr$ 20.180,00. Bruno Schlemp.er 1 x Gas- ,mocida,de. Para o To,rneio

to, exduid? o seu próprio ça;' sr. Luis Aranha, patro- toso, no Rio - 57 quilos, '.(.OMPANHIA .... 'M'ELHO'RAM.E·NT,O..
S

tão de- Campos O Infantil de Xadrez' a>FCX.

lwme. Entre as :figuras ·agra no dos desportos brasj.Jei- lm63 e 21 anos. _'
Mário Piazza O x Benito já recebeu as inscrições .dol!

ria'das pelo Chefe da 'Nação, .l'OS; Ministro Lúis Gallotti; EDVALDO . ALVES, DE DE. VIDEIRA í

Batistotti 1 gartos Bruno Schlemper.e

encontram-se os S1'-S; Prefei� sr� Rivadávia 'Correia Me- SANTA ROSA (DIDAl) - Hamilton Botelho O x Nu- Ga�tão de Campos, c."

to N'egrão de Lima; o .depu� yer, l;!x-presi,dente .da CBD.; Meia esquerda do Flamengo,
. '.

Edital de (-
. :,., ne de Campos 1 .>l'espectivamente "dos

tado Geraldo Starlin.g Soa.-I M.ario Filho, d,ir�tor do do Rio - estÍ"eànte na' se- . onvocaçao Henrique Carvalho O x
Bruno Schler.1per e Prol':

CQnvida_se aos sr�, acionistas ,e subscritore's do aurnénto de ,., t' d' C
l'es, presidente,. do Conselho' ";JornaI dos Sports"; dr. leção brasileira - 61 qui- Luiz Acasti'o G,onçalves' 1.

\JllS O. 10 ampos;W.'.
� capital da COMPANHIA MELH'ORAMENTOS ,DE VIDEIRA, para 0'

.�aciona,l .de Des'podos " dr. Gastão Soares de Moura. Fi- lus; lm67 .e 24anos.' :Prossegue, assim a Fede_
.

,

a assembléia geral a realizar-se dia. sete de junho, às 15 horas, ' ,

lho; dr. Inocêncio Pereira WAL�IR PEREIRA (DI- em: �ua 'sede social I>.ita à rua do Comércio s/h., neSta cidade de ração Catarinense -de' Xa-

Mano,el Mad-a, de Paulà !ta- Leal; dr. Dario. de Almeída :UI( - Avante, do_Botafogo, Videira, com a seguinte ordem. do dia: (lrez, presidida pelo Idr. João

, mos,. vice-presi'dente do C. iliagalhães.e os sl's. Gabriel do Rio - um dos veteranos ll) Ap�ovação do aumento de, capital; Ribeiro, sua grande campa-'
N. D.; deputadp Gustavo :Monteiro Jda Silva e Coronel 'de 64,. na Suissa, do sulame- b). Outros. assuntos de interesse da s�ciedade. llha no sentido de desenvol-

, , I' VIDEIRA, 27 de maio de 1.958.

(;�panema, .]ider da maioria Orsíni Coriolano, Já ,ialeci- :dcano de Lima, em 53 e 57 A DIRETORIA:.

Í\�'.:Câmâra Féderal; ,sr. :J0-

x- A D·'.R E Z
TORNEIO EXTRA DA 4.a DIVISÃO'

1.i ELIMINATÓRIA
guimos apurar com o I!r.

'Sylvio Soncini, Diretor Téc-
.

n'co da l!2CX., ql,le o Depar
tcmento fará. tealizar em

JulhO próximo, além >das

eompetições já 'programa

das, Os Campeonatos Infan-

, .

\ t

Dr�' OSNY LISBOA
CIRUIWIAO DE.�TISTA,
Diariamente. no periodo

e 6,a após

, .

J'

......_

..
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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: A:Jta -;';ttnel - � · 'IL� 0J.ndenadJ2 (2 :
: COaLJ A#w.d de (JJú4ãJJ. ::J��������:�ft�I�:'ÀU:E��:::���:: S�� �:� :
:�ÃO, CONSEGUIU FUGIR ESPETACULARMENTE,.�(HANDO�SE HOMISIADA NU MA FAlENDA PAUL(STA NEGOCIA( OES COM O ITAMARATI :
!

'

PARA MANDAR A CRIMINOSA CUMPR IR SUA PENA NOS E S T A DOS UNI D, O S.
I �

�__ --����. �_a ��__� ��--�•. Aleta Mac :00.weIl é uma am�- Justiça brasileira,para não cum-

. JIIIrICan,a, .Especlahst,a em. Economia prrr a p�na pel,o crime que co_.

R t· d d t I
.Domestlca que, ha muito tempo, meteu, tirando a 'Vida uma cria-.

e I ra il" e' ropas'· novo, an •.�:�tr!���:r!c:}��e��,�i������: ;:�::1�1�il���::1;,:e���:����:i�:,''; fi("-' 'jando pelos Estados com o ob-.SERA' RECAMBIADA PARA OS.
':�.J ....t:t • . .ietiv? de disseminar ,o� seus co-

, E�. UU. JIII
,

/

\ 'Jllln�eclmentos em matéria de co- ),Mas, os patrlCios da criminosa'
, ,�lllda:, �rrotand,o u:na cultura ali- Aleta querem que ela vá ver o

'da'
"

.'

O'"re'ns'l·va" de paz do .:�7;::::,Eb::���S::�::::��! �:'::;:�::��:;�:!::::�,:::�:
- ,'ETA Brasil-Estados Unidos, ten- tentar libertar na fumaça a, dÔl'lIIII

lIIIIdo sido procurada pela reporta- que h.averá de sempre perturbarJIII
JIIIgem de O ESTADO, para nos a sua consciência. Visando con-'

I
, lIIIIco?ceder uma entrevista a res , c=etizar essa idéia, altas auto-

, . - JIIIpeJtp do seu trabalho. Pois bem, rldades americanas estão entran-'

SOLDADOS ENCA'MINHADOS PARA, A INDU'STRIA E AGR'ICUL''TURA'�;���:ao�;�;n��:�\:w:�j:enCt�� �:al��í, e::;:d!�I':il��: �Oelllv�It�taà'
,

, í 'levar ao 1'1.dlculo a nossa repor-, sua terra! onde, então, ela irá, aolllll
_

.. ,

, tagem, pedindo para ler a repor- que se dlz, cumprir a pena im�"

"ELEVA ç�� DO �IVEL D� VIDA ,DAS �,O�UL�ÇÕ�S '. . . :��E:::�n���:i���s�::�t���:��; ;:';��'��l�����,��sot�:�e:'f�i:��:��;:�;:
" que as potencias comuntstas re , tica, que lhe entregou o projeto maximo da aliança mí litar doslIIIIrepórter é madeira de dar em fOI aqui que Aleta I t lIIII

conheceram a necessidade de e,S- do pacto de não-agressão entre países socialtstas da Europa. ES-JIIIdoido.
-

.

criancinha levando all�.O,U uma
JIII.

t it I
.. I a Organização do Tratado do se texto se dá igualmente en:re-lIIII Agora em São Paulo acaba de�lar agora 'enluta,do e

-

OI

atum ...rei adI' seus

f
' aços t�conomdlc�. e Atlantico Norte � o Tratado de gue a todos os outros em 'fixá-JIIIser condenada a dois' anos deJIIIl."_ ,\ ...._' _em p_ran_os.•quan o se az sen Ir ca a vez V ,." d âb d d d

'
.

b d.'
l'

. 'd' d d I t arsovra', elabora o no sa a o ores os parses mem ros , a cadeia por ter matado uma crian-,
- _

mais a necessi a e e evan ar o
'lt' f

• .

d ". I OTAN
"

,

I d id d 'I
-

A
u Imo na con e rencra e' mve. 'cinha por imprúdência Mas lo

mve e VI a as popu açoes. s 'lIIII " .
-

' -

lIIII
tropas assim disponíveis poderão JIIIgo apos. a sua. condenação, AletaJIII "

se r, acrescenta-se encaminhadas �;,;;;�""';_�,,"'�,�_,_;;�_��w I.::·'::�::�,:�r.,',:,:::.::��m:::.c;�����i;��!):��iii;���;�; '�E!�r��1����::� �g�!i�:�:�:S!��$
Cicolau Pato litchev, vice-minis- o -Secretário djl . Agricultura

110 a exígencía do presiden-
tro do Exterior da União Soviê., Florianópolis, 'Quinta-Feira, 29 de Maio de 1958 mantém um programa diário, �e Habib Bourghauba para a

'

�-----

das 12 às 12,15 horas. Essa Imediata evacuação de vinte

Ud
· "hora do' agricultor" que às e dois mil soldados rranee-

en IstaS'
'.. .

C'o (O
vêzes é do pes�ador ses neste país. O presidente

, nao n r 'Até aí,' nada dem�is. O que Bourghauba, falando ante os'

•

:!�g::m::m::;:n�eu é ��: ê;:: ����1!r:nt��0 a�����ai��
uma ,Secretaria d'Estado, mas mais com, a França nem com

dam 'C'om 'a''taque'$' a"- lott !:�� e;roS;:g:::ae, ::mt�:�o�:� se�!�i�ci�' 28 (U. P.) -

,

"

" ,'; '_
.

,

AlIis Chalmar, dando os repre- Um misterioso submarino foi
sentantes em Pôrto Alegre, etc. avistado próximo às bases
etc.. ' navais 'norte-américana' de
Por que essa vantagem para Higaston, no sul das Filipi-

R-eaça-o entre os "REALISTAS"�a' c:!llm'p an'ba., ao I.'d·er ., D'"e- determinada marca? Monopó_ nas, segundo se anuncia. Re_ '

,

II ,,' !io? E as .outras ? Não pagam corda-se entretanto, que na

b
>' impostos? Nã-o têm 'dlreítos ? segunda feira passada foi

ate no 'O.·r'-e'to;'r.·o'Nac'.·onal O governador Jorge Lacertm dado IdentiCo alarme' em
-

'

" • precisa ir ''àllis'' na Secretaria ,��i�!l;ston. As \ autoridades
:RIO, 28 (VA) -:: Esboça-se, no 1 ii admin.istra'ção do general Tei_ cionistas na figura 'do ministro e "chalmar" a atenção do Se,- JllIplnas ordenaram uma in-

selO da UDN, reaçao aQ recrudes-
I xeira Lott surpreenderam e des- I da Guerra. cretario pa'ra o fato, que' já es- vestigação em ambas as zo-

cimento da ofensi�a de ,setôres gOst�l'am o setor realista. Os se-I Alguns, dentre 'êsses, c1!_egl\m tá cheirando a escândalo, E lias.
da bancada da Camara Federal nh'Qres José Cândido Férraz, mesmo 'a usar a expressãQ im- dos grandf;ls'.
contra o ministro da Guerra, Edilbel-to de Castro e até o se- , prudência para defiJ.l,ir a posição X X :8: RIO, 28 (U. P.) - O Ca-

Esse lUovim'ento se i!lentifica COI,! nador .Juracy Magalhães .se in- I
que, parte da bancada está

assn-,I
Por essas e outras .é que o tete Informou hoje que o

os defensores da chamada "linha cluiriam os que d'iscordam da mindo, após o regresso do dep�, povo está decidido a mudar... presidente JK. irá amanhã
r aI" ta" a

.

t -

d d C Ch d
.. . 'inspecionar a's obras da Bar-e IS p ra os quais os a a_ concentraçao os ataques oposi_ ta o arlos Lacerda. ega e pIpmeIras... _

ques, nos têrmos em que vêm ragem de Três Maria, em

sendo feitos, contra o ministro

H' P I -.
Minas Gerais. O chefe do

da G�'erra poderão pôr a perdei' ame,nagem,' a'o ,re,' el'_ o góvêrno irá do Rio pela Ma-
todo o trabalho de recuperação nhã.
do Partido, iniciadQ com a elei- PARIS, 28 CU. P.) - O
ção do at,ual Diretório Nacional.

OSMAR' CUNHA
presidente René Coty anun-

E' mesmo possível que o as- .'
'

'dará 'o nome do ..novo pre-
sunt� venha ii ser cogitado na" 'I sidente do conselho às vinte
reunião de hoje do DiretóriQ N!I-

-

"',' ,.',
horas '(dezessete horas do

eional Udenista. ' Rio), segundo disse um po'r-
IMPRUDENCIA No "Bar e ""afê

'

da Ilha" da' liomena'g'em simples mas Encerrando, usou da 'pa-
, ,

"" ta ,voz do Palado dos Ely-
Os ataques que vêm sendo des- -' de propriedade 'do Sr. merecedorá dos aplausos, lavra e Sr. Prefeito Osmar

seos. Espera-se que o gene-
fechados; por dois dias seguidos, João Benigno Gonçalves, si- porque espontânea e since- Cunha. q�e agradecéu o ges- ral de Gaulle seJ'a recebido

to à rua. João Pinto - foi ra. to do Sr. Jo'ão ,Benigno Gon-
por Coty às vinte horas (de-

inaugurada ontem pela ma- A seguir", o Sr. João Be- çalves, e afirmou que o mes_
t

nhã o ,retrato do Sr. 'Pref�i- nigno Gonçalves con:vidou o mo lhe era uma honra por �����.é horas do Rio de Ja

to Municipal Dr.' Osmar vereador Antonio Pascoal ter a certaza de que, à sua
ARGEL; 28 (U. P.) t- O

Cuhha. Ao ato comparece- Apóstolo para descerrar o ação administrativa encon-
,quartel general ao exercito

ram O Governador da CI'da' retrato do Sr. Prefel·to Mu_ trava rBpercussão favorável-

anunciou que rebeldes mul-
O'e acompanh'ado do seu nl·cI·pal. Antes de o fazer, o no ambiente simples e mo-

, - �umanàs e unidades fran.ce_
Gabinete, vereadores, jorna- Sr. Antônio Apóstolo mani- desto do comércio da cidade,

ses travaram hoje violenta
listas e populares, numa rea- festou' sua emoção pela de-

I após f\azer rápido e incisivo
luta, na Argelia Ocidental. O

firmação do prestigio que o ferência manifestada, e real- i retrospéGto de Slia atuação à
comuni_cado diz que o en

Sr. Osmar Cunha desfruta çou o alto sentido da home- frente dos negócios públicos -contro ocorreu perto de Said,
nos 'meios simple,s" da sua nagem. � ""-"dIli de Floriàn���olis.:..... _ _,

e:ento e vil;j.te quilometros ao
terra. Em, nome do proprie- I d

'

tário ,do "Bar 'e Café da Ilha" L',ança'do' O "EXPLORADO� IV" dos
' S11 e Orlen, e que,' os re-

_

beldes tiveram trinta e sete
falou '0 Sr. Dr. Dib Cherem mortos fi vinte três feridos.

ESTADOS UNIDOS' Nada. se revelou sobre às
baixas francesas.
PARIS; 28 .(U. p..) :._ O ge-

neral .charlles de Gaulle saiu
de sua residencia, em- Co
lombey Les

.

Deux Egleses,
possivelmente em direção a
Paris, enquanto. multidões
achavam-se concent1:ados na
Praça da Bastilha 'para pro_
testar éontra ao que parece'
subida do general de Gaulle ,

ao poder. Milhares e milha
res d� -pessoas atenderam ao
apelo dos comunistas e so

cialistas, para a concentra
cão publica, énquanto do
outro lado na cidade dos
Elyseos, o presidente Ren�
Coty procurava obter acor
do com os politicos para de
signar o no'vo' primeiro mi_
nistro.

WASHINGTON, 28 (U. P.)
- O presidente Eisenhower
disse' hOje aCl;editar que a

depressão' economica norte
americap.a' já ultrapassou o

se\_\ ponto culminante. Ao
. nteIin).'o tempo, entretanto,

I,
advertiu o otimismo a res

peito dt', possibilidade de que
l!,rna saudavel reação econô
mica correrá brevemente.
PARIS, 28, CU. P.) - O ge

n,eral Charlles de Gaulle foi
('hamado para formar o no
vo govêrno Francês.', O pre
[:idente René çoty chamou
De Gaulle e es,t.e" p'artiu de
&ua r!i!sidencia im'ediata-'
mente, �nquanto uma multi
dão ,de elementos esquerdis
tas percorriam as ruas de
Paris ,-para pro_testar �contra
,a acêssão do g:;il., ao poder.

ce

remlin
WASH1NG'rON, 28 (UP)

Tanto nos eírculos oficiais como

no Departamento de Estado não

se faz nenhum comentário sõbre
Ir decisão 'do govêrno soviético
de retirar as suas tropas da Ru
mania e uma divisão da .Hungrta
ou sôbre as medidas de desm o

bilização tornadas dos países de
democracia popular. Mas 'las es

féras privadas. nã o acontece o

Julga-se que se trat_!1, de um

ato de propaganda, ,pr(lvisÍv�l,
destinado á convencer certos paí.,
ses do profundo desejo de paz
da União Soviética e que. foi t'Jl:
nado, possível em razão os 1l!'0-

gressos realizados- pela Umào

Soviética do domínio das turmas

modernas.
Salienta-se também nos cí rcu

"los oficiosos que essa decisão se

verifica no momento mesmo em-mesmo,

Mo"tepio dos Fu'neioná,rios Públicos
do Estado de SANTA CATARINA
Levo ao conhecimento dos Senhores , Contribuintes, ·que as

Carteiras d� ,empréstimos de previdência (compra de terreno, casa

ou construção) e, hipotecários, abrírã no pr:ólCim� dia 2 de junho,
obedecendo as seguintes instruções baixadas pele-ponselho' Diretor

deste Monteplo, em reunião de 20 de maio de 19�8:
1.0 � Q�ota de Cr$ 15.00Q,000;ÓO (quinz� mHhões de cru'

zeiros) '�e�do de Cr$ 7.0000'.000,00 (sete milhões) para

a Capital e Muntcfplos de São José, Palhoça e Biguaçu,
e Cr$ 8,000.000,00 (oito milhões) para os demais, mu-

nicípios do Estado.

Caso d�ntro de 60 'dias (2 de, Agôsto da f958) não te_

nha, a quota do interior, sido completamente absorvida

reverterá � saldo da mesma, para a Capital.
-

'

2 ° - ,Só serão recebi'dos,l'equerimentos de empréstimo até o
.

limite 'da quot; (Quinze milhões de cruzeiros)

•

0
_ Para evitar atropêlo na entrega' c\os requerimentos,

s�rá ,distribuida no hall do Edifício-Séde (Rua Trajano

'1) aos portádores dos mesmos a partir de' 8 horas da

mánhi do dia 2 de junho próximo, uma senha nume

ra'da obedecendo a ordem de chegada ou da fi'Ia que se
, ".

�

'"
, formar. ;

De posse da senha, o portador aguard)lrá a chamada pe

lo numero da mesma, para fazer entrega, do seu -r'éque

rimento.

4 o' :..;; A fjm de estabelecer tratamento equitaÚvo
'

entre os

'.1:><
;

Contr,ibuintes da, Capital e �s do interior do Estado,'
:�,' .., que encaminham quasi, sempre, os seUs requerimentos

/,

"

", via postal, dadas as difieuldad�s de ordem, funcional e

",.: financeiri quE; acarreta uma viag\lm ;í Florianópolis se_

"\ rão distribuidas as senhas deI números . ímpares para
,,.

os contribuintes residentes em Florianópolis, São José,
Palhoça e Biguaçú, ,ticando os nÚ.!.1leros pares, para se

,rem preenchidos pelos prllcessos oriundos dos demais

'Municípios, de ilcôrdo ,Com a ordem. de chegada.

5.0 _ O pagamento dos processos terá início pela ordem de

entrada, no próximo mês �e julho, ffcando, o espaÇo de

ullli mês 'reservado ao processamento dos meJm0s.
6.0 .:...... O expedi'ente'do Montepio,' prestará qualsquer outros

Srs. 'Contribuintes desejaremesclarecimentos que os

diáriamente no períodd de, 8 às 11 horas; á rua Traja-

no n.o 1 ...., 2.0 andar.

Florianópolis, 22 de Maio de 1958.

RENATO GUTIERRÉZ ODiretor - Presidente I

Estu�ant8s lotam �ela
Grande 'número' de estu

dantes desejosos de ingres
sar m;ma Escola Médica,
iniciaram um movimento,
com o intúito de eonseguir
uma quantia necessária do

?oder Executivo, estadual,

para. o funcionamento desta
Escola para_59. ,

Trata-se de um movimento
que visa 'unicamente o pro
gresso de nosso Estado e, que
trará grandes _ b«:mencios a

.coletividade.

._. ,

Presidência: João Nave-' Requereu envio de telegra-

gante Pires
, .

'

mas aos int�grantes doa ban':
Secretaria: GeneslO Cunha cada catarmense com �s,

e Válter Cruz
sento nas dua�" casas . �o

HORA DO EXPEDIENTE: Congresso' N�C'lonal, �OllCI-
LIBERATO CARIONI tan�o rápida�, aprovaç,a,o do

Requereu seja renovado ofí- proJeto nO 1160-A de� 195�,
cio a ser ditigido ao Sr. Pre- que concede � subven9fl:0 a

feito Municipàl o contido no Faculdade. cj.e Farm.�c�a, �
l'equerirhimto nO 40 de 6/3/ OdontologIa,' e que. VIra fa-

58.
. vorecer soqremaneu'a. o re-'

FREDERICO VERA -'Re- ferido estabelecimento de

Cluerilpento solicitando cons- Ensino Superio:r, bem como

trúção de uma ponte na rua considerável sóma de bene

g�o \B.prja,.:- -,I'l!Uc �an-:; ,rridos à 'Educ,ação e -QtJltuf,\). .

.
" .

; ,';i�:,; ,; J_df\ "C,�l:)! tal. e; do E$t:a&t�t�y.'
.

:" -.'

CABO CANAVERAL, 28
(D., P.) - Foi disparado
esta noite um projetil-fo
guete Vanguard.

'

da Mari
nha ,dI> Guerra dos Estados
Unido�. o qual leva em seu
bojo um satélite, de uns 10
quilos de pêso, o "Explora-
dor IV", eqüipado para pro
curar resolver os 'segredos
da radiação ultravioleta do
sol. E;;pera-se um comuni
cá,d'o de Washington para
daq�lÍ umas d'uas horas, di
zrndo se Os tecnicos ,tiv,eram
êxito em colocar na órbita
a 4.a lua artificial norte-

Mercado Cambial'
RIO, 28 (UP) - () mercado

livre de cambio abriu,. hoje, in

deciso, com as seguintes cota

ções: dólar - 131 c,ruzeiros pa
-ra a compra e ,134' cruzeirõs pa-
ra a ve,nda; libra ::- 366, para a

'compra e 375 para a v!lnda.

Clichês?
Estado

Facul�a�e �e Me�icina
-lider da bàncada pedessis_
ta com assento na Câmara
Municipal - que interpre
tou o verdadeiro significado americana. O "Explorador

IV" - uma pequena 't!sfera
dourada :.._ é muito peque
no comparado com o "Sput
:lik 111", da União Sóviétic;a,
que pesa cêrca de uma to
pelada e meia; entretanto,.
t) novo satélite dos EE. DU.
poderá transmitir, informa
ções valiosissimas sobre o
sol.
CABO' CANAVERAL" 28

m. P.) - O ,Explorador IV,
lançado esta noite pela Ma
!'inha, pOI: meio de um fo- Iguete Vanguard, entrou' na '

sua órbita segundo anunCia-Iram circulos científicos au-
, tOl:izados. I '

PE'�ON GANHOU O Feriu-se, no Cora-

P!���'�2s.�8��p�D ção e foi sarvo pe-
ApI1cando a -lei de anistia, há 'los me'dl·cospoucos dias, v-otàdi- pelo Parla.

,m�nto, o juiz federal Hector A�r- PORTO ALEGRE 28 (V
l'agaray acaba de <Jeclarar extm- ,."

.

ta a açãQ penal intentada contra I A.:) - Os me'l:hcos uo H.os
o eX-'presidente Peron, contra o

I ,pItal. de .Pronto S�c<?rro Sa
ex-ministro do Interior, Angel, C-�'ovlr L�sboa e Mano Sfog-

.. 'I' EIRA E' SILVA PAR'A' O T F R: Borlenghi,- contra o ex_subse- IIl� reahzara.m com _plen.o
OLv, '

',,,, '

� , cretário do Ministério ,do 'Inte- e�l'to. uma mteryençao CI-
,

,
'

' ,
"

II II •
,rior,,-1\brllh.an I\rislavin e ainda rurglca no coraçaQ do mo-

,i,urídico, rep�tação, ilibada, contra _,HugO DipÍlll;ro,

ex-secre�'l
tpr�st!l. Mlg,l.\el Joaquim

,tem-se como certa a aprova- tário geral da C. G. T. peronista Abreu, ,de '3'4 'anos, 'cada,
ção pelo' Senado da éscolha p,or terem feito, assinalar' co� que, por duas 'vêzes enterrou
de seu nome." uma cruz vermelha, em 55, as Hma faca no peito. perfu-
S.S.,é ainda, além de des- casas de' numérosos opositores' do Tando O pericárdio:

tacaçla personalidade no regime peronista. ,

' A operação teve a dura
mundo ,iurídicJl do país fes- Dipietro foi pô,sto �m liberda- ção de ,duas horas. O moto
teja'do homem de, retràs C9rii de. CqnJose sabe, P�.\:O�I, BOl']en_ ristª passa" h�l'\1 e, esta' lira
vária� obtlls '}'Júblicadll�� (

"

glli �. �'" islavir estão no exilio. dR. pedgo,';
,

"'_.... ,:?�,-A ..

Ínte�essante nota�, que 1 ,É opor·tuno salientar. tam
quase, todos os mOVImentos

I
bel? os esforços e!_lvldados

pstudantís des�a. c,al?ital par- desde outubro d? �no P,I:t�
tem dos universltanos, e pe- ul.do, pela AssoClaçao Medl

la primeira vez uma turma I ca, no sentido de consegui
de jovens se'cundaristas do

I
rem êste objetivo que ora os

ColégiO Catarinense, empe-. estudantes se lançam com

'Ilharam-se com ânimo, ne�- toda � eoragem. ,

ta importante, missão, que
deve, ser solucionada, o,

. Dr. Roldão Consoni: Dire-
quanto antes; tor da Faculdade de MJedi,.,
Conforme, nos disse os jo- çina Santa Catarin!l<, no iní

vens do 30 ciêntifico, que es- cio ,dêste ano, esteve inú

tando .em conversa com o meras vezes no Ri<;> de Ja

Diretor do Barriga Verde,! �1eiro, a ' fim de conseguir
Dr. Pedro de Moura Ferro, I auxíli.os federais:

entusiasmou-se por êste mo- 'Asslm;
.

prossegue o mqvi
vimento digno de referên-:,.-menta, resoluto, com o pen
rias' elogiosas, e prometeu sam�nt� voltado para a con

facilitar êste prédio para a cr�tl.zaçao de uma Escola
Faculdade de Medieina San- MedIca no nosso Estado pa-
ta Catarina.

'

ra 1959.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




