
'sões provocâ uma
.

téndên'-I çáo, é aí que resíde o perigo
-cía humana ao descanso, ao mais significativo para o

abandono. Na minha oposí- inundo Ocidental".

Fábulas,de hoje - sem moral.
;

TRAJETÓRIA
'

POLITICA

.....,-GERENTE: DU �INGOS
8 Páginas -- Cr$ 2,00 � FLORIANpP.OLIS, 26 DE ABRIL�E 1958

. onteJ�l, apresentando a mag.,

nífica revista de
.
Marcos

Cesar U.S,A.... ,E ABUSA

onde �V. Botelho e Margot
MoreI re�'pectivam�nte at�r -

,
. ...;,. ..-' -

,"

ômico de grande int�ligên_�
cia e primeira "vedete da

Companhia, deram provas
- de indiscutível- talento.

, Nelta Copelí ,
Tilda oJr-:

dan, duas vedetes de gran

des recursos também a�a-,
... rece.ram com destaque na

'revista U.S.A.... E ABUSÁ,
que é sensacionalmente

'apresentada tôda em palco
de vidro, UJ�� f:_Iiz c1iação
de Virgilio Paula Neto.

Outros e lenierrtos de' reco ;

nhecível talento que ainda apresentam-se em U.S:-A .. " E ABUSA, fOl'a� Ricardo, B,.andeir,a-, Judy Cler, D' T' J'
_

'c- onungo.s - erra, - anne

Wilson, Wlater Machado, Elizabeth- Belair:- e Marta Del -Cass ia,
,

•

Os espetkuIQs que Wellington BOTELHO, está levando n (r palco do Teairó Alvaro dé Carvalho; são verdadeiramente "ma_-
ravilhosos -e sem conter "piadas apimentadas", o que fa:z digno de sei: visto por tôda a familiá. l'fltrianopolitana.

-'



2 Florianópolis, 'Sábado, 26 de Abril de 1958
.---------- ------._

".0 ESTADO" o mais antigo Diário de Santa Catarina

D!!LU�P�l��S !���!:d�!!!re!!�!,�,� !!�! Fre�qanao
sentido cessarem tais .atos los a fim retirarem apio par Adhemar Garcia Presidente
1, que la. autoridade estadual. tido candidato oposicionis- Dinetorio Municipal _PSD.
Confiantes ação V. Excia, a- ta Prefeitura Municipal, Seno Nereu Ramos

pI:.llfJentamQs 'respeitosas empregando métodos coa- Senado Federal

saudações. Adhemar Garcia ção ofendem profundamt:;nte RIO - D.F. ,

sr, Sylvio Rigueira Pe- -- Presidente Diretorío Mu; .ei eleitoral e moral política. Trazemos conhecimento
n icipal do .PSD. Respeitosas Saudações. Ar- i-lustre chefe atitude conde-
Exmo. Sr. Presidente Jus-' caldo Budal Arins. Presí- r:ável governador Jorge La-

celíno Kubitschek dente' Diretorio Municipal cerda que junto vice-go-
Palácio Catete Partido Representação Po- vernadoj- sua estada Join-
RIO - D. F. pular, ville fez vir' sua, presença
Empenhados campanha Exmo. Sr. Presidente 'I'ri; elementos pertencentes par-

Cerqueira e;leição prefeito municipal bunal Regional Eleitoral tidos nossos aliados tentan-
vimos denunciar perante ;FLORIANO'POLIS - SC. do amedrontá-los e coagi-
suprema autoridade Nação Levamos conhecimento V. los. "Comunicamos esta data

Ecy Damianí da' atitude indescupável gover- Excía, nosso veemente pro- estamos dando conhecimen
nador Jorge Lacerda vindo testo atitude governador, to fatos altas autoridades
Joinville especialmente ten- Jorge Lacerda sua estada governo federal e parlamen
tar coação intimidação elei- neste mun icipio, companhia to naciona-l. solicitando pro
tarado para o que, 'com uso vice-governador, fez trans- vidências contra manobras
carros oficiais fez vil' sua portar sua presença em car-. infrigentes lei eleitoral,
presença e vlce-governador lOS oficiais correljgionários Cordiais Saudações.
que' o acompanhava elemen- ].IOSSOS, tentando intimidá- Adhemar Garcia - Pre
Los pertencentes coligação 'los a fim retirem apoio ,par- '5idente Diretorio Muníci

partidos apoiam candidato tido candidato oposicionis- pai PSD.
oposic ionistà. Na pessoa V. ta Prefeitura

'

Municipal, Exmo. Sr. Presidente do,
Ontem comentamos numa nossa nota, a chegada do Excia. denuciamog Nação empregando métodos coação Tribunal Reg,ionatl Eleito

inverno. A estação que possue duas faces' violentamente esse delito contra a lei eleí- ofendem profundamente .lei ral

constrastantes. Uma para os ricos, para quem se apre- toral solicitando 'providên- eleitoral e,moral política. Florianópoli-s - se.

senta, com todo o "charme". e garridice .do bom gôsto e' cías façam", cessar ínsupor- Respeítosas saudações. Ar-' 'Na qualidade presidente
tável constrangimento sofre- naldo Budal Arms. Presí- Diretorio '

Municipal Parti-
da apurada elegância. 'oposição face atitude gover- 'dente, Diretorio 'Mu�icj,pal do, Social Democrático peço

i.\ outra, a outra é uma face de "Frankstein", E' nador. Respeitosas Saudá- do Partido de Representa- licença levar conhecimento

uma face de desalento de frio e muitas vezes de terror. cões, Adhemar Gárcia - ção Popular. V. Excia. fato 'inadmissível

O problema de agazalhos é um'problema angustioso �residente Diretorío Muni-: �X1ll0. Sr; Presidente Jus- Governado! _"Estado Jorge
, .'.

.

. . cipal PSD: " celino Kubítsehek . Lacerda, ,âuran'tet estada
e um ploble�ai de dor. Agasalhos paraas noites de fno., Exmo. Sr. Ministro da Jus

.

Paláeio Catete;,_,;,:-·R�{)". diQis. dias esta cidade com

pentrante .e. aspero. Agaãalhoa pára··a .rúá, para o tra- rica p Negocios Interiores
.

Díretor!o Mun�cipa-l Par- pR;nhia. viee-governador ter

balhe, para ia fonte.,de lavar roupa (dos outros)', agaza- MINISTE'RIO JUSTIÇA tido Rapreserrtação Popular feito 'VIr sua presença, con-

lhos para as cr iancas que vão 'para as escolas ou para RIO -'- 'D. F. "em trazer conhecímento V. dusidos em [eeps oficiais,
.

.

..' 'D' 't·· M
..

I P - E
-.

t t ante Na- i iricido tê t 'id d
'

a rua da amargura para a rua dos biscates da venda de .' Ire �I 10 UD1CI'p� ar "_xcla. e pro esí ar (IlrIg� os a e au orr a �� pu
.

'
,

. _, .
" .' tido SOCIal Democráz íco vem çao contra gesto censurável blicas, elementos politicos

nmendoín torrado e pinhão qjuentínho, _para a rua da denunciar a V. Excia. atitu- governadior Jorge Lacerda <ontrarios candidato óficial
vadiagem dos maus exemplos e da futura delinquência ... de insólita governad01' Jor� ,vindo Joinvillé companhia 'Prefeitura este Municipio,

Problema tremendo a desafiar os poderes públicos ge Lacerda qlie- em compa- vice-governador manda vir -procurando exercer coação
l), assÍ!;Jtência ,social; os corações humanos e finalmeÍIte �� (:hia

.. v�ce-gov. veio este S�lll: presença: �Jll �a�ros ofi- contra me.smos elen;tentos �i
.' '·a '," '; '_

l't' e
�.'

d'
.

d l m_llllC1plO onel'e, valendo-se ClaIS, correhg.lOnarlOs nos- sando pleIto 11 maIO prOXI-
propn OIgalllza�ao po I Ica e conomwa, a SOCle a e. colaboração outras autori- sos a fim intimidá-los e coa- tI).0. Solicitamos providên-

Houve alguem que pensou em dar uma sua modesta dades e uso carros oficiais gí-los a retirar apoio este cias essa alta integra côrte

'colaboração para solução do, problema de agazalhos. fEZ vir sua presença elemel1-. oartido, em ?oligação r�D &entido cessarem tais atos

Não é cerjamente o único. Outros o tem feito de modos tos pafitidos coligados apo- PTB dá candIdato OpOSl-CIO- aqu.ela autoridade estadual.

vários e em vários setôres iam candidato oposicionista :1 ista Prefeitura Municipal. Confiantes ação V. Excia.
, ,. , � intimidá-los coagí-Jos a fim :;)enunciamos fato protes-. apresentamos respeitosas
No momento, porem, falaremos so da colaboraçao enfraquecer, adversái'io tamos vivamente contra des- saudações. Adhemar Garcia

dêste "alguém". Dêste "alguém" que. criou um departa-, Denunciando fato Nação respeito lei eleitoral abuso Presidente Diretorio Muni-

mento popular de artigos popula'res, no sub-solo da sua 'Pl�.otestamos enendeameníe :-joder fins políticos. Res- cipal do .PSD. ,

graide câsa come);·cia1. Criou pára servir o, povo e não ioolicitamos ,providên'éia V. peitosas. Saud�ções" Arna�� ,- �Exmo. Sr. Pre$idente da'

para ganhar dinheiro. Longe' /longe do pensainento do E?,cia: senUdo. cesse .'cons';' d,o . Dud,a-l :A.rllls. - Pr�s!- Cam,a'ra dos-Deputados
,

.

•
' trang1mellto 'Ilegal Imoral dente do Duetorlo MUDICI- RIO - D.F.,

lucro.
,

'. .
eleitoraclÓ livre. ResPei;1:osas paI 'do Partido de Repre-' Momento essa Camara

Pensando agor� no problema do mverno, decidIU fa- Saudac@es. Ad'hemar Garciâ sentação Popular. ocupa-se formação comis-
. Zêr o melhor 'ao seu aI.cance. Esteve nás grandes fábri- Présidente Diretorio Muni- Exmo. Sr. Ministro da Jus- 'são parlamentar inquerito
C!lS. P�'ocurou e ..pechinchou pa.ra comprar barafo. E Cíp�l PSD. •

' tiça e N.egoc!os, Interiores_ a fiD! imp�dir c.oaç�'o e cor-

.' 'T b'" t bel
.

e t _

Exmo. Sr. Presl-dente Su- PartIêo IR epl"eiSentaçao, rupçao eleItoral's, vImos de-

s?mOIOU mesmo. am em '''� seu es � eClm n o .comer perioI' Tribunal E,leitora.l Popular apoiando este Mu- nu.nciar atitude-insolita go-
elai separou saldos de artIgos de mv_erno. Artigos as .

-liIO ____: D. F. nicipio cándidato oposicio- vernador Estado Jorge La-
vêzes de superior qualidade, mas, 'de sortimento já des- , Levamos co.nhecimento V. nista PrefeitU't!!. vem pr'Ütes- cérda que prevalecendo-se
bIcado quanto à tamanho e côres e remarcou-os violen- �x'CÍa. nosso veeménto pro- tal' p'erante V. Excia. cont�'a ;':::;0 carros ô'fici'ais vem ten

tamente.
' '

testq atitude governador' ,Iltitude, par�iaIidade go�er- tand? .coagk 'e!ementos ad-
.

AS8im, muito embora, uma andorinha não, fa'C.a ve::
Jorge �ac.erda-s,ua 'estada nador Jorge Lacerda e vlce_ v�rsa,rlOs e eJ.eItorado nesta

.

.

neste munI.çcip.io, <lompanhia governador Hulse ao tenta.- CIdade onpe �

diputarémos
l'iío" já é ll,ma cola)>oração efi�iente e prestimosa:

r
"ice' govern;a,â�I�, _:(ez_1(rans- t'em �'pa&:ir; eteitoradQ �ossri,. pl,ito pr.efeitura: municipal

Havera quem pense que e apel1� propagan.da. 'Que portar .s';la. Itre�,ença; em :c�r- fazelljdo �,vlr Slla... I?r�sença,' � �e �aI�� 'So.ÍIcltamos pro,:
•

pens.::!, na süa,pequenez humana e social. .. "Cães latem 1'0S .oflclalS! co.rrehglnarIOS co� ?so,c�rros ofI.c.lal�, ?o�'- vldencl�s pedImos 'fato seja
a l:aravana prossegue"...

-

'I " '.' rehglOn.3;rI<;>s para mhmld�- denuncI.ado Nf!-ç�o como pon
e

,.,. '" . . "Aparlam-ento l.os coagI-los força-los traIr t.o partIda atIVIdade 8J1un-
J:',j.
:.

ha lambem um recurso: venfICar. Que va ate j compromissos a s sumidos dada com:issão inquerito.
a Gr·.Itinha de A Modelar e depois que deixe l\ sua cons-

Aluga-se à Rua Santos pa.rtido. Solicitamos V. Ex- Respeitosas Saudações. A-
�iência falar... cia. providências a fim evi- dhemar Garcia - Presiden�

, Dumont N. 12 com quatro' tal' se r.eproduzam tais fa- te Diretorio Municipal PSD.
tos consltuem profundo des_ Exmo.

, Sr. 'Presidente do
respeito lei eleitoral. Respei Superior Tribunal Eleitoral

.

tosas Saudações. Arnaldo RIO - D. F/
'

Arins - Presidente Direto- Perante mà-is alta autori-
l'Ío Municipal do Partido de dade J.ustiça �leitoral vimos
Representação Popular. denunciar ,atitu,de censui'á-
lImo. Sr. Celso Ramos vel governador Jorge Lacer-
Presidente Diretorió, Re- da vice governador Hulse

gional PSD vieram este municipio .fim
Florianópolis SC. especial coagir eleitorado
Trazemos conhecimento noS"so caiJlllidato apoiado

Jorgino Justino da Silva, ilustre chefe correligionário tambem PSD PRP fazendo-
() S V A L, DOM E L O ' atitllfla condenavel gover- os comparecer sua presen-

A' RUA PADRE MIGUELlNHO 'TERRENO ,trabalhando no período da nador Jorge Lacerda que ç:a !lentando Unt,imi,cl.l-los
ÀBAN:QONADo. _'- Proprietário do tet'.reno _ B:B - manhã, t�;ndo a tarde livre, h.lni:o vice-governa,d:or ,sua sua -autoridade, em condená

SJ.ue CONVERTIDO. em moeda corrente'". quer dizer oferece seus serviços, nos
éstada Joinvile fez vir sua veI desrespeito liberdade
t!resença elementos perten- eleitorado se ,procura agora

l3:àri.co do Brasil.
.

ramos industrhll e comer- cente� partidos nosso alia- resguardar através comissão
'.! ,.

Pois aqu�le _

terrenos está ali, assim,: como totos dos ten,tando amedron.tá-los especial Câmara. Respel'to-cia], a .querrrinteressar. '

pbd�n ver.
'

e coagI-los. ComunIcamos sas Saudações. Rodirigo de

Ao l,ado dia, prédio da SUL AME'RICA., Outros esclarecimentos V. S. estada estamos dando Oliveira Lobo _;_ Presid-ente

O Ih ..... t- I 0;" grande �_..,.1 ido serão ·prest"' �s' pe1'ol .j.nl"_.. conhe.cimento �atos altas 'Diretorio MuniciplIl de PTB.
Vie -o p",r ao, a:t:bov, e aiJ:.'vurec o, com as ...Q{' Jl 1oS'.... autol'1ãades governo federal Exmo. Sr. Presidente do

ô.obradiças enferrujadas e gonzo pendurado, escanca- fone 2332. e parlamento nacional. 'Soli-' Tribunal, Eleitoral
rou-se para mostrar o que estava ocultando;. ... o 'citando providencias contra Florianópolis - SC.

E os que passam por ali, param e contemplam. ,

n. 23 tnanogyas i.nfringentes lei Perante Illi\.is alta autori-

Uma vasta área ,abandonada.
.---------..,...-..----___;-------- dade justiça eleitoral vimos

Materia grossa e exuberante, tomou párte inteÍra- F'ESTIVIDADE EM HONRA -DA denunciar atitude censurá-

mente de ,tudo. 'SANTA" CRUZ,! H
�;:l ;i�:l����������� L��t�·� Assembléia Geral Ord.ináriauni pé de mamão, já com os frutos cr.�scidos, aguar- PAL O'A vieI�m este múnicipio fim "

da que alguém os apanhe parai vende;r ao preç,o de o'ca-"
'

.

,. -" especial coagir eleitorado' Ficam convidados cs 8rs. 'acionist�s para' a assem-

,s.ião, lá pelo Mercado ••• ' Com. a N,oven.a, no �ró.xI,·-'.1 haverá bingo, 'quer�sses, e Jl.ossbo candidato, apoiado hléia geral ordinária, a realizar-se a 30 db corrente às
, "{T" d

-
- tam _em PSD PRP, fazendo- 20 h . , .

d
. ,

.' ,

..,:,v a:rios pe's de mamona. � "mo la 3, a nOIte, terao mI- toda sorte .de ,p.iverso,es. . ,. or.as, no e'ScntOrIO a' Em,prêsa, à rtlà Saldanha Ma�
• ,os cOP.1pa.recer, sua presença

-Algumas fIôreS que os pardais ... plantaram. cio as festividades em hon- Pára organizar àS feste- tentando' intimidá-los sua rinho, 2, .1.0 andar, nesta Capital, com a seguinte
/ Enfim, faz pena ver' aqui assim largado, inútil ' 'autoridaàe, em condenável

' '

o.RDEM DO DiA
.

ra da Santa Cruz, festa já jos dest.e ano foram esoolhi- d
. - ,

')qU1ando já há muito, que poderia ter sido iniciado < ,.,esrespelto Hberdade elei- ""
- DiscussãÜ\ e votação do Relatório da Direto-

tradicI·onal· n'a vizinh,a c· ida- da .

t tOl'ado e p e' d B I
construção do edifício que viria embelezar aquele trê- s as segum es pessoas: g rocura agora r s- rIa, o a anço contas demons�ratiyo da conta Lucros

cho do coração da cidade como elevar aind.a m'al's n" de de Palhoça, e que �trai Sr. Aroldo Diniz guard.ar . �través comis.são e Perdas e par�cer do' Ocnsélh6 Fiscal, rela'tivos ao
v _ espeCIal Camal'a. Respelto- , , .

conceito geral, a ,'o:pinião que se faz respeito aoqu�la po- grande número de pessoas Sr. Paulo Emilio Wiethonl sas Saudacões. Rodrigo de exerClClO de 1957; ,-

<lel'osa organização bancária nacional. Faíl tempo que ,de todos 'cs recantos do M� Sr. Braulino Pereira
Oliveira tóbo - Presiden- 2) � Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus

a Capital espera, enquanto o mato vai cr,escendo, cres- te do Diret_9rio'Municipal suplentes e r,espetiva remuneração.
cendo e crescendo sempre.

nicípio e <;!idades vizinhas. Sra. Zilda Luchi Silveira doPTB.. Florianópolis, 20 de abril de 1958.

A· d t 1" Ih d 'ri, DI'a 4 a's 10 hs havera' Sa'n- Sra. Cae....a'na SI'egel Exmo. Sr., PreSIdente Se- NELSO"" ROSA BRASIL d' t 'd
, m a on em, a I estIVemos, o an' o entristecIi.0oS ,. " nado

'
' lV

.

- Ire or-presl .

o panorama de ruinas. '

"

'

I

ta Missa e à noite, nova0: Sra. Maria José Oliveira Sena,dlo Federal ,DARCY X. FORTUNATO - diretor-com.

Outras cidades do Estado, ganharam sedes bonitas mente novena; O 'vigário _ P. João B. RIO - 'D. F. OTTO ENTRES - diretor-técnico
� .

d B d B a '1 Lamentamos levar conhe- --,--------- ---'----- ------
para agenCIas ,o ., '0 r SI . Dur1ante as � f

.

d d V· l' NO D 6A Capital, continu� na doce esperança,.
es IVI a es,' lece I. eimento V. Excia. governa- T'I 'O ASINETE DO PREFEITOdor ,Jorge Lftcerda, exorbi- ., A ,

.

"

.

A atual agência é uma monstruosidade.
CI b C It I R

t&.l1do suá alitorid'ade, em'
'

tou s��� :���.r�s, que a g,ente não sabe bem si é um U e u ura e ecrealiyo ,��s�Lia e:i�e-��:::!��OI���� Pavimentação da '��a.. Pe$embarga-
Pequenino, sumindo-se �o lado do Edifício do Ban- T R I N D 'A,D E N S E �oHgindo elementos 'ad,versá- .

d URBANO 'SA'LLE'Scoo Nacion'al do Gomércio, com seus dozes pavimentos,
")OS cancHdatHra oficial Pre- or· .

feitura Munelpal compllre�
ainda em fáse de aéabamentOl e que por sinal, também C O N V I T, E c:,erem sua pi'esença, quan- O Prefeito Municipal de Flo.r:ianópoÚs, tem o pra-
'est� .dernJoil'ando demasiadàmente" para terminar e ser do .tenta Seduzi-los ou inti zel' de comunic�'r ao povo em geral que, nesta' data, en-
in:auct11-rado. /

'

_ HOJ'é, a partir das .22 horas, tera' lugar nos' ampl,os rnidá-loR. Em tais atos têm � 'bli
,.,.- 'd

. treg-ou ao tr�s,ito-,pu 'co a Rua Desembàrgador Urba-
Daqui desta coluna, temos dirigido apêlos dirétos salõe_s do Clu_be 'Cultural e Recreativo Trindadense,

�I o empregados . veICulos S 11 I
.

, . d B ..11"D·I'
oficiais que tl'ansportaram no a es, ntelramente pavimentada na atual adminis-

no sentido de que a dia-�çio 'o anco ub-JJirB.SI , saia (Trindade) animadíssima soirée, e com grande Show elementos visdos até presen- tracão.
-

impasse criado e provict\:!ncie, .
afinal para inica:r-I da PRB-2 de Curitiba. I'," govel·nador'. Pedl'mo's fa-'

'

Pel
..

f t
_

P f't M' ..

I dQ o auspICIOSO a o, o re el o unlClpa agra e-

se a_ construção dê sua p.gência nesta Capital, abanoo- Gran,de desafio {!om GAUCHITO e PAULISTINHA, I� seja anotad'o divu,lgado a ce ao povo fl.orianopolitano, cuja coope�ação com a Pre-
nando a atual que absolutamente não corresp'onde às que será abrilhantada pelo famoso c,on]'unto desses dois fim' evitar sua continuid'ade. f dR 't S d � A eitura vem sen o um fatôr decisivo do surto do pro-

'�.,x,an.ig��cia,s atuais como tmbém não reClomend!a o próprio j g,'auchos Campeões da CorresponAdênDcIRia'EJTlORIA dh:�-e;r°G��'ciaa� pçr�esi'den= gresso porque passa atualmente a nossa CapitaL

':)

,.L
......_...t_E' Diretorio MUJlicipal P

...

S
...D_.__�.Plrefeitura Municipal, em 26 de Abril de 1958:

'-

A N I V E R S A R I O 's
luso

FAZEM ANOS, HOJE - srta, Dilma Silveira
- dr. José de Oliveira - sr. Agissé �e:t0 da Sil-

Malta, veira
'- sr. ,Wfllmor da Silva - sr. Antonio

Medeiros Souza
- sr. _Darcí Manoel Gon

çalves
- sra. Raquel MeyerMoura

- srta.

Lima
- sra. Gilda Lígoskí Lopes, .

'.

E A POBR'EZA!

PROCURA-SE
SERViÇO' -

A equipe de jornalistas do sr. Jorge Lacerda.
está precisada de um Vicente Feola para.rlar-Ihe
.um pouco mais ,de técnica.

"

Os mocinhos, na verdade, andam transviados.
Um deles meteu-se a editoria-lista, quando ainda
engatinhava nas reportagens ; outro entendeu fa
zer estilo nas simples colunas de noticiário.

Feola, com sua experiência, poria os meninos
nas devidas posições: de apanhadores de bola, atrás,
das traves. .

'

xxx

Com o editorialista,- que deixa sem- resposta
todas as acusações oposicionistas - conversare

mos amanhã, daqui deste cantinho despretensioso,
que a sério não é possivelIevâ-Io.

xxx

Com o reporter, metido a fazer frases nas no

tícias mais 'comuns, perderemos hoje mesmo al

.guns minutos.
Iniciando' notinha a respeito, ao que parece,

de um desvio da estrada Dona Francisca, escre

veu êle, na GAZETA, de ontem, isto:
"A estrada Dona Franeísca, cujas obras es

,tão. adiantadas, única tronco. norte-Iitoral, ligando.
Põrto União. a São. Francisco. do Sul, e cuios re

, .

sultadoj, econômicos são. realmente conhecidos,
também à razão. para satisfação. das populações
daquela, vasta região norte-catarínense".

Compreenderam ? .Nem eu! Em todo o caso

talvez a gente não tenha à razão l l]
xxx

Ainda o mesmo repórter, pelo mesmo jornal,
na mesma edição, na mesma página', noticiando o

futuro aumento de energia elétrica para Joinville,
assim começa:

"E' de E.e ressaltar - e as pre'vi.sões estão. a

caminho. de confirmar que o. problema de energia
elétrica em JQinviIIe, a chamada Manchester ca

. tarinense será em breve uma realidade magní-
fica".

" ,

Com quê, então" o. f4l'oblema' de energia elé

h'ica em Jo.inville será )Jma reaJidade magnífica,
em breve?

O problema, no momento, é uma triste rea

lidade e enquanto fôr problema nada terá de ma

gnífic-o.
Será de ressaltar-se que a solução do proble

ma, isto é, pesaparecimento dele,-quando aeontecer,
,c'cirá à energia elétrica daquela próspera -Zona a

excelência de magnífica realidade.

Mas, problema ,ainda sem solução não dá na

da, senão dor de cabeçá no governador" apavorado
com um pleito eleitoral ...

xxx

Será que os redatores palacianos, com tais

caprichoS" no esti,lo., estão pensando também em

eleição' ? "l\fl,.
,

Para uma va.ga na Academia Brasileira de

Le�ras ?
xxx

E por falar em eleiçã{), que é concurso, vamos
fazer aqui um furo. de reportagem: o programa
O ceu é o limit.e, da Rádio "Diário. 'da Manhã", re
cusou inscrição ao historiador Oswaldo Rodrigues
Cabral.

Entenderam os diretores da, emissora e os 01'

g-anizádores do programa, q·ue o assunto escolhi

dO'IJelo aplaudido intelectual não tinha dimensões,
em superfíc'ie' e altura, llara çomportar per�untas
consecutivas, fora do tel:"-ra-á-terra.

Dispusera-se o sr. Oswald'O Cabral a respon-.

deqsôbre o têma: Realizações do. govêrno Jorge
Lacerda!

'

RODOVIÁ'R'IA FLORIANÓPOLIS SIA.
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Empréstimo de 1 milhões,de dóta�es -f ,DISPOSTOS A
WASHINGTON, 24 (U. P,) brasileira de aço. Os eixos; TENTA'R •

-- Doi� empréstimos pa�a,' a:, serão "utilizados pelas Ofi-·l1 uma Yla-
expansao da crescente _In- i cinas de montagem de ca-
c:lústria automotora do Bra-' minhões da "Ford" e' da,

gem
-'

Isi! foram concedidos, hoje, "General Motors" no Bra-
' ·1 ua...

belo Banco de Exportação e sll,
.

'

. Importação. Os dois emprés
tímos, num total de 6 mi
lhões e 900 mil dólares, de!"
verão ser destinados a íns
talação de fábricas de eixos
em S. Paulo.

SAN DIEGO;. Califórnia - 24

O presidente do Banco,
UP - O ten. Arthur F. Vohden

saiu, na 3.a feira, da cabineSamuel Waugh, assin�:)U ?S "despressurtaada" na qual pRS-'c�>ntrato� para =. do�� c!e- sou mais de 24 horas, cabine es., Im-unl·zaca-o do homem contr'a odítos �ula eoncessao ja f?ra \ sa revestida de uma combinação
anun�lI:l.da a. 9 de la�elro. 'concebida para os vôos no espa ,

'. ,

O dólar americano para ímpor ,MaUrICIO Novlnsky, diretor
ço, caAncer tação apresentou no leilão de

Um dos contratos de em- industrial da primeira com-
ontem acentuada queda, em re-

Préstimos,' no valor de 5 panhia, assinou pela sua Sua ...

f' segundo WASHINGTON 24 (UP) l-á 1
-

1 'la- da e lana passa'1
. .

f' AI íd "d C t V· experrencia 01 - -

I
c usoes positivas, tornar-se., açao ao elOS n

,

-

mílhões e 300 mi , fOI assma- Irma e CI es 'a osaI' ,

.. .

-

os péritos da Aviação Naval Ouvido por uma comissão do Se., possível imuntzae- o homem "con., da, sendo vendido com' O ágiodo entre o

Ban*co
e uma no- dIg�!, dlretor-�uperI�endente comparável, em todos os .pontos, nado, o dr. John R. Heller, di_ tra a terrível doença". máximo de o-s 145,70 na cate.,

va companhia "Cobrasma ela Cobrasma aSSInOU em .

I' , -. ,as condições de uma viagem no retor do Instituto Nacional do '

goda �eral e Cr$ 311,00 na ca.,
Rockwell Eixo S.A.". Uma nom� �esta. O .embalxador I espaço. A cabine era "despres- Câncer, declarou que os cientis- O dr. Heller declarou, por tego ria especial.segl.lnda empresa, a "Cia. brasileiro, ErnanI do Amaral surizada" no equivalente a uma tas norte-umertcanos estavam exemplo que um grupo de pes- A médià ponderada dos -ágios,Brasileira de Material Fer- Pe.ixoto, que to�o� parte I altitude de 80.000 pés (24:000 às vésperas de grandes descober., quisador'es fabricara urna vacina no leilão de ontem, foi de c-s..
roviário (Cobrasma), rece- ativa nas nego,CIaçoes para mts.), O ten. Vohden ali perma- tas neste domínio.

-

que pl'otege os ratos contra uma 14381' na categoria geral, e de

beu um crédito de'1 milhão esta�elecime�to de filias no neceu durante 24 horas e 20 mí , O dr. Heller salientou que os doença do virus cujos stntomas Cr$' 310,85, na categoria .especial,
e 600 mil dólares para o ma-

.
Bra�II da The �ckw�ll nutos Ao sair do aparêlho, de , mais recentes estudos tendiam lembram os da leucemia. Mas quando no leilão anterior foi de

terial necessário à fabrica-' �pr�ng a?d. A;xle Co. aSSlS- clarou êle encontrarvse fátigadQ -para por à luz do papel dos vírus .. preveniu seus ouvintes 'contra a o-s 145,87 e c-s 351,20' respec-
ção de tais eixos. A "cobras-I tíu a cerimonra. e com fome, mas disposto a t.en-,' na formação dos cânceres. Se es.,

_

'dMa de uma relação virus_can- I
tivamente.

ma" é a principal fundição I
,

tal' uma viagem à lu li.
. .

sas pesqui�as chegarem � con- cer já estives�e estabéleeida, ,'NO CAMBIO LIVRE

_'

P E J R O a·R Á S
PETRÓLEO BRASILEIRO, SIA.

Entrega' de Obrigações. K ao. Podador'
A

1

Agência do BANCO INDÚSTRIA E, COMÉRCIO
DE SANTA CATARINA SIA., desta praça, está auto

rizada pelo "Petrobrás" a fazer a entrega .aos co�tri
buintes do ,exercício 'de, 1955 das respectivas "Obriga
cões ao Portador", emitidás por aquela Companhia, bem
�omo efetuar o pagamento dos dividendos referentes
aos 4 semestres vencidos. '

Os írrteressados deverão procurar a agência local Jhl,
"INCO" munidos das .respectivas "Guias de Recolhi
mento" do EXERCICIO DE 1955. O prazo .de entrega
termina a 14 de junho de 1958.

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

P E·I R ,O IS R Á,S'�'
PETRótEO' BRASILEIRO S/A.
Subscrição Pública� de Ações

Preferenciais
o Banco Indústria e Comé�cio de Santa Catarina SIA.,
sito a Praça 15 de Novembro n. 9, nést� cidade, onde �
interessados serão atendidos das 13 as 16 horas, esta

autorizado 'a aceitar,
-

até 3 de agôsto do �il.'rente ano,
.

_ � subscrição de ações preferenciais ncminativas da Pe-
. tróleo Brasíleíro SIA., :;;._ PETROBRAS.

.

Ó valor das ações subscritas poderá ser . .realízado

em Obrigações da Empresa 011 em dínheíro.>

li Congresso Eucarístico Estadual
,

'Da Comissão de Propaganda do Congresso Euca

rístico Estadual, que se realizará de 18 a 21 �e dezem�ro
do corrente ano, em F1grianópolis, por motly<? da erra

ção, há 50 anos, do Bispado de Santa CatarIna,. rece
bemos um convite para colaborarmos �om tal m?Vlmen
to à altura das tradições cristãs catarlI�,enses, dIVulg�n
da o noticiário e os artigos de esclareclment'Ol dos obje-
tiVOOiS e conteúdo do magno certamem, de Fé.

.

Nosso jornal, dando acolhida à solic�taçã'ol, pubhc�'
rá, periódic-a:mente, cada semana, sob o ,tItlllo ,qu:e encI

ma estas linhas, a matéria que lhe sera remetIda J?Dr
parte dos dirigentes dó Cong�esso, .m�tendo, assIm,

amplamente informados 'Os estImados leitores.,

CE-NTRO ACADÊMICO XI DE F'EYEREIRO
DEPARTAMENTO l'JJURID1CO

O Departaménto
. Jurídico' do Centro Acadêmic'o

XI de Fevereiro torna público que se encontra funcio·
nando, diàriamenJ.e, exceto aos sábados, no horáriQ d
14 às 19 horas, na Faculdade de Direito, à rua Esteves
Juniqr, �_.o 11, 'Onde r,ecebe as pessoas pobres que ne

cessitam de- assistência judiciária gratuita.
Henrique G. Berenhauser Naldy Silveira

Secretário Diretor

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

BINGO lEGIÃO I'RMÃ BERNW-ARDA
'0 E D I.C A�f)O AS M-Ã,E-S

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

Postos de venda: MQdas Jane Gráftca' 43 --

Colégio Coração de Jesus.

\.

PA'RTI'DO TRABALHISTA' -BR,ASILElRO
Comissão' Executiv-a Regional-

- EDITAL·- DE -C(lNY8(A(AO
.

.

/" �, .,,--:-- .

A Comissão Exec,utiva Regional dó Partido Traba
lhis�� Brasileiro &!ecão de Santa Catarina -- no uso de
suas atribuiçÕes est�tutáI:i3.s, pelo presente edital

CONVOCO Os senhores membros do Djretõ:r;io Re
gional d� P. T. B. para uma reunião a se realizar no dia

10 de maio às 20 horas, e a Convenção Regional para o

,dia 11 de maio às 9 horas da manhã, para deliberar Sô

bre ':1 oI:ientação política e escôlha dos candidatos aos car.-'
gos eletivos que serão di�putados em oul ubro do corren

te ano.

Florianópolis, 23 de abril de 1958
Acácio Garibaldi S. ThilHr0-

Presidente

Ano Mundial de Semente
menta dos cultivos até 50% nos mente a FAO solicitará a cola;
países

-

Sl1b_deSen,volvidos, m,as I boração dos serviços governas,
cuja genéralização elevará a pro ; mentais interessados de todos QS

ral em todos' os países. Para o membros da o'rganiaaçâo .

programa do Ano Mundi.al da Se- "

A Grganização das Nações UnL Mundial da Semente em 1960 ou

das para .a Agricultura e a Au, 11961. O objetivo é estimular o

mentação {FA"U) iniciou em sua, e.mprêgo de sementes melhoradas
sede central de RO�la os prepa- : em tô das as partes do mundo,
rativos para comemorar o Ano' prática que pode levar o rendi-

DOL'ARC A I U O
No câmbio livre" entretanto,

efetuou-se uma ligeira alta, pois
à venda do dólar foi aberta a Cr$
120,50 e fechada a Cr$ 122 e a

compra aberta a Cr$ 118, e Le :
a sobretaxa de Cr$ 118.
chada a o-s 119,50.
No leilão de ontem foram ofe.,

recidos e licitados um milhão e

trinta mil dólares na categoria
geral e vinte mil dólares na ca

tegoria· especial. Foram ofereci
dos ainda dô larescconvênios com

a Polônia, a Bolivia e Israel, mas
licitados apenas cinco mil dóla_
res-convênio com a Polônia, com

Aqui

<> Togá
o beleza no seu .lor ...
o 'técnica

-

em suas môos !

1
r:
� �:;

� -

:�1
-:;.1

�',�_i,� ;.
: "��".i,o.. '�,: '.' �.

.. -::�����:_"",."'"

,

O" OueimaeJor;s reguláveis "Economic"
'

De alto rendimento e econômicos - duas graduações,
Em fogo brando, consome 4 VêZ6S menos gás.

�Bot.õ:es e puxcdo,�s dourados "Gol�en Look"
V Práticos e seguros (as crianças nõo conseguem mo ...ê-Ios),

Com aplicoções de alumínio anodizado dourado, os

!:lotões -e puxadores "G0lden look" são um detalhe de
beleza do seu Visoramic!

'

/
Visornmic é em côres
Cada fogão Visoramic apresento' uma côr distinto
moderna e agradqvel, para dor à suo cozinho' um
realce novo e mais atraente!

'

Pingadeira unitária
Cada pingadeira recolhe a gordura, simplificando 00 máximo o trabalhode limpeza,

,

A_-- Visor P,anorâmico no ferno com luz inlerno
U Basto pressionar o botão.,. e V. ocompanhará oiro

vés da Visor 'Panorâmico _ sem abrir o porto do
forno iluminado - tôdos' os etapas do· cozimento,
Economia de gó;,
Forno super�dimensionol

'

Maio. que qualquer outro - permite assar dais Ou
mais bolos-de- uma só vez. Tem ainda duas prateleiras
com vólias graduações e luz interna:.. Assadeir�
Co:t'iiergado com um só queimador, para V. as�;:ir e
cozer no fórno '00 mesmo tempo.

;
,

Visoramic é um produto da Metalú�gica Wallig S�A. Je P6rto Alegre
- uma tradiç�o de 54 anos no fabrico de fogões,o

B
,
M'

i
I

(Mostre ao seu marido êsle resumo das extraordinárias qualidades do
log60 Visoramic., .• e êle concordará com o seu en��iasmo I)

Base ch� p,oteç(io
p(H�,(J i:.ro�r.ge( o fcgõo' d':lS batiu-as. d.e pés. CONHEÇA VISORAMIC NO MAGAZINE HOEPCKE

CfiRLOS IIOEPCKE Ss ft, Com� e Ind.hoJad,&' lúfClt"lle-nfe com Ja de vi�
Paro, p.v'iiur o ·dc!.f.Jet'dício de io(ol •.)( e csseguí\'lf, com
.0� mÚAin'o de ec;cnomia de ifá'S. ullJ CO.lim,,"sAt) ((õ{õ!:,
f..l(�idu.

Mah iI em FloriclIlópclis
Blumanau, Joiiwilo, S. Fraf\ci�co,
Lajes, Joaçaba a Tuborão.

.
'

Filiais: em
lolalm';rlle, e�,nullado

Lo'guno,

['\----------;__;__--_;_;___;__;_--'---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Especial para "O ESTADQ" de dessas lPl!,>ol'hmas entre-

por: .Ivocílío 9liveira, ,v'i,stas,( 'sua' �se�'lÍol'iâ t�ve 'I""

, Em '�'Ó,Jornid'" do Rio 'de' oportunidade ele ler li res

larieh�o, ', :edição de' 16. de 'Post� ctatla pelo 'Úce P;'e
a'bl�il corrente;" depara-se a sídérite do C1ub� 1\i,[il'l,e1ro a

notícia referente à cidade 11m repórter que lhe per
de Brusque, ressaltando guntou se o Atlético rom-

•

-

�
,

•

'_. pr inc ipalmente o setor es- per ia as ,relações com o

f-'VilõRIOSOS
-

�ÃVÃij-I
-

ãõêliOvÃ
-

-': :::�;:::e:�:::�:!:I:::: ��::r:::��:i:�7�:i:��:
.' I � Bo.TAFOGO DE,FUTEBOL ficiente motivo. Mas prefe-

�

.Mais uma vez 'Iombóu o Figu�eirense diante de seu, �aior ri vai, por 2 x1- Decidida pelo sistema : :e�!�:!:: :::�::ç:d�n� J (Cont. na t» pág.)

�de penalidades máÍimas a., peleJ'·a'en Ire' o cI'ub,,e da M,arinh,a, e o Paula Ramos qu,e empata�a_m
.

� chadà; pe:ía vergonhosa der", (ampeo:nalo de
III

. ...
rota de seu clube _,.no prl-

: por 4 �.4 n�,s nov�nta, m!nutos- ,D��lhes,dos choqu��a pr!meira�odad�!0!'!D!1!'!1.!!��' ;:::0 t=:Pt:'�i:O l�óe ;:;: A��d�!.�s sensacionais

,Ramos·.-_-:-,·,OS dOl,S'Vltorlosos declduaoolllulona proxlma qUlnla-felra .' tória:, Fíg�,ras destacadas:� (5 x �), de-volta à Capital jogos, hoje, no estádio da'
_____

" Lauro NlJlson (o melhor" .da República" em entrevia-
-; O T '

.
. ".1 �':' lt ..��I��. HTC" maiores rivais 'do nosso \-.- ..---• '

'

.

"
'

'II1II rua Bocaiuva, será dispu-
�

...
OII'lelO "c' os

,

,e,
, _

'1-
, '-:- e 1O'j- on

"o �"O A
.

continuar mantendo o seu homem da rodada), Fausto JI ta, à Imprensa, sem outra tado o torneio-início do
II1II randa Ramos", de�ic:;ttl'& ao' ceição e \ü�rioca; Adão" �o�cel ,

va.i , começa domínio, Aos 29 minutos Nilton Enisío :Loló' e Ro-� a,l,terhativa revelou que o
.
C.aln,peonat·o de Am·a..l;�..."':",... id ti d� 'A-

. '" ..

\n"'l'd'
. "

'D lei N l'
muito bem e acaba melhor ,.' "

" , , u,VJ.",�

II1II novo pre,sl en� ''',' �:sem:-. v a emas « e CIO; eson", ".
-

.. �,Jacó obtem o tento da vi- (Cont, nla i» pág.) '.II1II 'ClU.be
Atlético Carlos

Re-Id 1951

.

e teIII bléi L" 1 tí .II
'

i" À' M li »irida, apresentando um JO ',!III 'e , novam n . com os
ela egrs a lva, eeve.vseu .esar, morrm ar 10' e .,' .'.

.

,"---'--- -�-----
'

naux não passa-de uma Mo-.
e 't d 57• início na noite' de anseon- Za0ky. z» t�CUlCO e V1Stt�0, demo_ns fIf UM POUCO SOBR'E A "COUP .,

desta Equipe de Fábrica,
m

;��: co�c��-en;s .

e

• tem, com duas pugnas que, Substituições: Verifica-
tran �

..

seus va ores multa!, '
.' .

.. sem Pretensão".
's a a a e a e jogos: .

II1II pelo seu desenrolar repleto cam:-se as 'seguintes: Saiu "garra" ..Po,u:o poude reàli� • JUL'ES 'RI'MiE,T (3)
Às 13,15 hOrlas - AuSltria

... ;;:" r o Flguelt a fIII Aliás êsse desafio do sr; x Unidos
II1II de emoções, devem ter agl'a-: Delcio <lue cedeu seu "lag'ar', �d

,

'enl)e com
...' , , .

"
, ,

III, equipe carecendo' de prepa- .. /"' �egmls Pr,.ochmann. falhas técnicas dentro dum Saldanha', bem demonstra Às 1.3,40 horas - Ipi,ran,',-
II1II riado r:llenamente IMS qu,e :1, César, entranld'o Bécio • / , , ,

... '
•

� 1'0 físico e çonJ·untivo. Ni- Um dos atnbutqs que prélio, com dedicação, es- seu estado d'a-lma - deso- ga x Vendav,al
compareceram ao:'estádio da que foi servi'r na· meia di- dII1II , ,',

, • no e Jaraguá fazem seu de- "não deve e nãt6: pode faltar fôfÇo, a fim de que se ptOssa .'aso pel,a fragorosa conta- ÀS. 14,05 h,oras - Taman-III Praia de Fóra:
.

rei ta. 'N e:y entrou e saru
, iii '

.

'

.

'

II1II BOCAIU:VA x' "p'".'. D'A,MO'S'
"

, .
. lJUt no alvi-negro. Não con- "numa eqUIpe que pretende jogar: de igual para igual, gem de bolas ,nas rêdes por daré x Postal

... �v Nllton. Cesar tambem sam, . ., . /

II1II .

'. ". 'vencem mas tam.bém não fIIIconqUlstar ° cetro mffi{lmo com o antagonista. É a de- um time de "fábrica" -, Às 14,30 h.oras Treze
... b pré!io acima' abr·iu o dando seu lugar a NerY, to- .'. ... . ,

rl.�cepclOn:am. F a: lia-lhes fIIIdo futebol mundIal, ,e, a dicação, 'O suar a camisla, procurou !llenosprezar o de Maio x São Paulo
• �Oj J1ejo e póde-se d.ize.r� que é10S na f�e iniciaL Na eta- ' ...

i r,,, " ambiente com a equipe, po- fIIIgarra, a bravura, o esp,U'ltO etc... adyersário, não admitindo o Às 14,55 horas -:-. Verice-II1II foi uma: partida de móvi- -lia final as alterações fo- ...III _, ' " "rendo biilhar futurament�. de luta de seus homens. Por -::: e,.sfôrço e,stupendo de ,seus dor do 1.0 x Vencedor do 2.0
II1II mento e sensaçao� Os b'lCO- ! am estas: SalU DecIO e en-

. II1II
• ,

III lores co�eçar�r_n b,errí, �n"_ :,rou g9mes. :it�Ia entl'O'u, L�uro, ;bre � contag;m nos 'g1arra ,entend�-s� o

sup�r .

_ ,(Co:t, n,a 7 .

.a

pa�.) oDman�::::e!ren�:p':;á��� .Às 15,20 horas _:_ Ve:p.ce-

• d0 logo :nos prImeIros ms- "aze,ndo Guara delxa-r o gra- )}llmeUOS mmutos, com um
. A' '1'· [8' 'd E 'I O' -.,' ,.",.

> ,RÁ" dor do 3.°' x Vehce"clor<4.o,

,'bntes movirn-erttà,dlo' dilas mado. ,Outras substituições: "!3em-pl�lo", notável, tendo' S U Un s' O" spor�" DIVerSI arlo honrados ,e disciplinados; Às 15,55 (Final) - Ven-

• vezes o m.f!.rea'dol;, réceuando: En� AÍlton Adão _ Sâbado Toinho igualado minutos' Com um" cfe�fné ]hJ;erafu" "C'afé!�ihénses. No encontm tra�alhadores em modestas cedo!' do 5.° x Veneed(}r 6.°.,

• a seg_Uir,' o' q'ue: d:u ocasiãj:) e ,He�io ,� .. sába�o,: êste .�o �e�ois. E' encerrad(i) o p,ri� 'iniciam-se, hõje� r,o ,�a� ��'���?ai; estarão se! defro.n funções,. os quais não; vi- Todos os' jogos terãJOI a

• ao clube', d,a Marmha para arco/,e� �í�ta d,a. expulsa'o ,'le��o tempo com o ma�ca .d� .FCF -os �ogos Umvf:rs1-, ,�a�� �s sextetos! :mIalScul�-
vem a bater bola como fa- duração de 20 minutos di�

empatar � luta, com ,,' dois ,:e .-HelIo que teve uma Juta do� .le 1 a �. A et�pa fmal _tar1o� Catarlllenses de 1958 nos ,de Farmadonto e Dl- zem seus ídolos, que na ho- vididos em dois tempos de

., -gols relampa,gos. Reage corporal com --Bezerra, pam- deIxa de apl esentaI as mes-
,

O Jogo ,de abertura do reito_,__ Local: cancha da Fa- ra pl<ecisa não apresentam 10 minutos, exceto o prélio '

• o Paula R'amos e desempata bém 'expulso. mas jogadas técnicas do 'torneio d�"' futebol reunIrá eul�ade Ade Direito. -
o necessário. decisivo que terá a duração

• para em seguida aumenta�r ..yarcha da contagem: primeiro tempo. E$tá in'e- �as equipes das Faculdad�s , _"';::-:::-
Com suas intrigadas de- de 60 minutos, divididos em

• a diferença, para 4/ a 2, es- SomAbra abriu a con�gem ('ünhecível
._

o Figueirense, �de Direito' e ,Fi1Qs�fia. Ná, ' O torheio de Bola ao darações à Imprensa, des'- dois tempos de 30 minutos.

• c<,>re final çlo pr!mei-l'o tem- :',os .4, minutôs, aument�hdo
dando ocaSlao ao Avai de _partid,a .de fuil.d,lo� jo��rão: Cesto dias Jogos Universi- fez o futebol de Santa Ca- Os jogos que terminlarem

_II1II po, tendo sid'o anu,lado um ValerlO para 2 x' O. aos 10,.l------- 'ti �Farmaci«- Odontolo.gla etários Catarinenses consti- (arina bem como do Estado empatados serão decididos .

... gol de Sombra. Vem a eta- minutos. Aos 27 Amorim di- 'f b I
Ciências Econômicas. tuem· antiga atração das de' Minas, impingindo ao pelo sisteI?a 'de penal.2, sen-

• pa final é o Paula-Ramos ;;;inuiu'a diferença com um' ule O Varzeano Estudante: préstigie a disputas. Os cestobolistlas' Atlético Mineiro "Como um' do que pã"ra o jogo final ha-

• d�cai d.e �roduçrã.o, o que "sem-pulo': espetacular. A?s • :::olaboraçã.o de:
'

C'ompetição máxima do es- universit�ios íP�eparam-se I do;»iores Clubes do Bra- verá uma prorrogação de

• da 'ensejO ao BocalUva para 28 Nelson ,Igualou e um mI- II1II
,

LUlZ Alves da Silva porte universitário de 'San- para o -Campeonato Brasi- �il". Entretanto, elll_7virt�- 10,minutlos.

• conseguir o emp3lte com nnto após cobí'ando um,ft"', EXCURSIONARA A ta Catarina, comparecendo leiro de Belo Hori�onte'.

lIIII'doiS pelotaços 'inesperados falta de f6r,a da área, Valé-', BARRA DO ARIRIU hoje, às 19,30, ao campo oa Estimule-;os, comparecendo
... de seu extrema canhoto. l'io desmanchou o empate.' O, AZES DO GRA- ma Boclaiuva. às rodadas de que partici-
• Empatada .a ·luta, realiza o Pouco. dep?!s, Sombra con- • MADO F. C. parãJo:. Dia 28 de Abril, (se-
• Paula Ramos forte rea;ã'o, quj,stou ,belo tent�; eleYa�do. A valorosa' la:grein�ação fu estrelas da� Faculda- ,gunda-feira), os quintetos
• tend,o ao final perdido três o escore para 4 x,2. E, anu- .do Azes do Gramado F.C. des de Direito e Filooofia das Faéuldades de Direito

• oportunidades de ouro para la�o um gol de Sombra. Ter- excursionará no próximo estarão em ação, amanhã. e Ciêncilas Econômicas com

• conquistar o tento da vitó- mina o primeiro �empo, ,Na, 'domingo a tarde, a Barra pela manb:ã, no cotejo inau- chave de ouro 'o ,certame do
) ,

do Mesquita
'ria. A p'artida é d'ecidida fase final o Bocaiuva, c(om 'do,"Aririu onde enfrentará gural do -torneio feminino esporte da cesta. Horário: É-nos grato levar ao seu Diretor 'Esportivo _ -ivIar:

• pelo sistema_de penais, le- eloi:> tentos poderosôs de 'o for,te onze do Atlântico dos Jogos Universitários 19,30 horas.
!, conhecimento que fo.i. eleita, cos Frands�IO' HJusi.

'

• vaJ.ldo a me'lhor o auri-azu.I. ?:ackY ignalou a ,contagem: 'local,' e� partida amistosa .

./ 'e empossada, no di� 7 do

• Classifica-se o B o caiu- ti x4: . _

"

_. "Por ordem d? técnico Sr. ASSOCIAÇÃO"OOS CRONISTAS. ESPOR- corrente, Ia nova DiretorÍa lrineu ,Bornhausen, John

• va para decidir o titulo com Declsao fIIIpedro de Bem, são convo-

TIVOS D'E SANTA CA'JARIN dó Cabeçudas Iate CIl,lbe, Hilton e Dr, Jos� Bonifácio

• 'o vencedor do choque Avaí Decidida pelo sistema de III'cados todos os atlétas titu- , ,'A que regerá os destinos desta Schmitt.

II1II
x Figueirense. 'Sali�mta'ram- venais, venceu o Bocaiuva. 'bares e' suplentes, ;para' es- EDITAL DE número legal. , Sociedade 1ll0, período 1958/ SUPLENTES: - Paulo

III se Sombra, Valério, Mauro Os arremessadores ,foram 'tarem a 1 hora na rua Mon- CONVOCAÇÃO �

,

ORDEM DO DIA 1959, a qual está assim éons Bauer, Abdon Fóes e João
• e Nerí, nos vencido� e Ca- ZackY e Pito!.-a e os goleiros 'senhor Top,p, de onde par-

. 'Convoco para 2 de Maio a) TOl1lada de posição ti�uida: 'I Amo Bauer.
II1II -rioca, Zacky, Nelson e Amo- Carioca e Mauro. • ., d I

-

I' b
" , .

t f' f C C t' C d
�

C 1 Cd·III
',,' ... tlra a, e egaçao a Vl-ru ra. prOXlmo, qUln a- eIra, uma ace ao ampeonato, a a� omo oro - ar os ,i Limitados ao expôsto, subs-

• rim, nos vencedores. JUlZ: Gerson Demarla, "Eav'erá pr'elirriinar entre OS Assembléia Geral Extraor'- l;'ÍIn.'ense da 2.a ZOlllaj ·RehauX'
'

crevemo-nos

• Forma,ções iniciais tlim boa atuação.
'

...quadros suplentes das mes- dinária da Associação dos b) Assuntos gerais, do ,Vice-Comodoro -: Dr. AtenCÍ<osamente
II1II PAULA RAMOS =- Mau- AVAl x P. RAMOS :mas equipes, 'Cronistas Esportivos de intere�se da entidade. Erich Walter Bueckmann Cabeçudas Iate Clube

•... 1'0; Bezerra C"ésar e Nilton; Pouco depois de encerra-:!IJI Q t' 'd'd S. , ue o lme presl 1 o pe- anta Catarina, para às 20 Florianqpolis, 24 de Ahril Secretário Geral - Dr.. , ,Cãrlos Cid Renaux
Zi\ton e Ademar; Telmo, 'do o prélio entre tricolol'es II1II1, A' G t' de 1,958II1II

J'"
o Jovem 1'1 u lerrez, horas, em primeira chama-;- Wilson de'Freitas MelrQ

III Elio, Va.Jério, Sombra e e, auri-celestes é ,d'ad� iní-' 'e,onsiga u�n belo triunfo, da e, e� segundla: para 'meia . .Jo.rge Cherem
• Guará. ' cj(�:�C:f=�:;"; ."

são Ias nossos votos, hora depois, cas,o não, haja ': P:residente.
��."_�5m�hl _M���I�.�����••__••�

,\ 1- _
' I

. Domin�o próxim� O públiCO afici,on�do �o esp��e dasmultidões verá u!", �a� mais empolgantes luI� dO,an�. S,e! � o prótagonistasl
o� COnjUntos seleCionados�e Florla���lIs ! lIaJal. os mesmos�u� dommgo �t�mo efetuaram. �rante 8 publico�Jalensum embalei
que pela sua movlmenl�ça� e 'equlllbrlo alnd� r�percule nos meios futebDllsllcos daquel� �rospera comuna. Nao deixem de assisfr�_

,

domingo próximo no campo da rua Bocaiuva à sensacional refrega.
.'

,

U
����W7 � �- ,.

,c:l

��--�------------��
• ATLE,T'15MD�RE"

Cabeçudas lale CJube,

Recebemos e agradecemos
Cabecudas, Abril de 1958.

, ,

Ilmp, Sr. Dire(or Esporp,vo
do jornál "9. EsTADO"

FlorianópoHs.

1.0 Te!!oureiro - OurÍval
Cesário Pereira
2.° T>esoureiro .:_ Dr. E- ,

duardo dos S'antos Lins
Diretor Sociar- Fernan:' -

CONSELHO FISCAL:

'�

Comodoro
Dr, Wilson Freitas Melro

S�ér.etário Gel"al.
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ameríeano ao norte de An_' viét�co havia ganha SÕZIBhó Presidente Adolfo Ruiz-Cor-

dímeshk, no Irã, para ace-l9. guerra, _. tines, sob os:brazões de
-

suas

lerar a entrega dos mate- '"
' * '", - respectivas :naç�es; durante

rnônía
_
realizada a 10 de de- des contribuições,à causa da riais desembarcados no Gol- a cerimônia A Reprêsa Fal

A, 19 de outubro de 1953,
-'

-

zembro daquêle ano, na Uni- paz internacional. fo Pérsico. Os Estados Uni':, ' con f.oi construida para con-

versidade de Oslo, na Norue- '" * * dos iniciaram um programa
-os ):>residentes dos Estados

serva
'

t 1
_

-

lÍnfdOs' e. do México' inaugu-'
r agua, con 1'0 ar as

ga. O militar e estadista Mais de 4 e meio milhões de empréstimo e arrenda- inundações e produzir ener-
raram 'a Reprêsa Falcom,

norte-americano criou o Pla- de toneladas de materiais mento
à Russia em junho de gía 'hidrelétrica. Três usínas.

prejetode .cooperação mútua
no Marshall de ajuda eco- c:e guerra e outras mercado- 1941, tendo o total alcan-

, construída no

nômica dos Estados Unidos rias róram enviadas à Rus- çado 11 bilhões de dólares.,' entre os' dois
Depois, os líderes soviéticos

-- • O General Geor�e C. Mar- pelo Comité Norueguês pa

shall recebeu o Prêmio No- ira o Prêmio Nobel da Paz,

bel da Paz de 1953, em cerí- que é concedido pelas gran-

foram 'construidas em cada
Rio Grande,

lado do 'Rio Grande. O cus-

-.

Usina de Beneficiamento de Leite
E ,D I T A L

De ordem do Exmo. Sr. Diretor Técnico da, Usina de

Beneficiamento de Leite e a vista da Resolução N. 2 do
que Gronau se ufana. Conselho Superior da autarquia, fica aberta concurrên-
Os Correios Federais Ale- cia pública paraa venda dos seguintes veículos-de pro

priedade da UBL:
1

.

Camioneta Internacional, motor N. SD 220/260
882, ano 1953, valor base Cr$ 100.000,00;
Caminhão FK - Ford Alemão, motor N.'

173 G 393TH, ano 1953, valor baSe Cr$ . ',' ...

,de, Gronau e recorreu aos 120.000,00;
,

-

tr-ibunais para, punir os
- � 3 - Caminhão Chevrolet,

-

motor N. JEA- 909368,

amadores que infrigiram
-

ano 1951, valor base Cr$ 130.000,00.

b
"Os, interessados poderão vistoriar ditos veículos, no

.on tra a "Lei so re as " _', -,

,

'

. periodo da manha, nos pateos da UBL, a rua Esteves
Transmissões". A autêntí- 'Junior s/n -

-

,
..

As propostas, redigidas sem rasuras, deverão ser

éolrrcadas em envelopes' opacos, e subscrito com os se

_ gu íntes dizeres: Proposta pára a aquisição do veí
cu lo. ..

Ao decimo quinto dia após, a primeira publicação
deste edital será encerrado o prazo, de éhamamento de

candIdatos, deven'do a comissão, especialmente designa�_
da velo Dire,tJ)r Técnico da UBL, no dia i!llediat-o, as 15

hora�, em uma-,das salas da autarquia, proceder a abertu

ea das propostas e, a seguir, proceder o julgamento das

meslP-a\l.
Oi; vencedores da concol'encia deverão nos cincos

dias que se seguirem a proclamação dos resultados ,reti

rarem os veículos, sob pena de perderem os seus _direi

tos;; Se ,6S Los j;olocados ,não retiràÍ-em Os veículos nos

p-razos estipulados serão' eham�dos -,
Os seguintes para

confil:'marem a·s suas propostas e rmediatament� e�etua ..

ce;n o pagamento do preço.
Somente serão aceitas propostas ,em' que o candida

'to se cornp'rometa à pagar a
_
vista o preço que fixar�

'O resultado da presenté con.correncia será publica
ào �o Diario Oficial do Estado e na Imprensa desta Ca- I
pita!. ,

E, pl;l.ra que seja do conhecimento de todos, o pre-
'

sente Edital será publicado uma vez' no 'Diárió Oficial
do Estado e por três dias consecutivos, nos principais
diários desta Capital. I

UBL, em Florianópolis, ao,s dias 22 de abril de 1958.
Helio Abre'9l' 'IA8sistent� Administr�ivo

r

Federação das' Indústrias do Estado
de

-

Santa Catarin'a
TREINAMENT'ocDÉNTRO DA INDÚSTRIA
Aperfeiçoamento - de Supervisores
pelo Método de Supervisão' IWI
o Escritório Regional do T. W. 1., em Santa Catari

na, O'rgão da Federação das Indústrias do Estad-o clt

Santa Catarina, com a colabõração do SENAI E SESI �

--

a 'Comissão - Brasileiro Americana de Educação Indus

trial (CBAI), vem 'apresentando semanalmente o Método

de Supervisão T. W. L (Train�ng -e-r- Wi�hin' IndustFY)
Tréinamento dentro da Indústna), que VIsa em suas 3

fases:
1.0 r+ Redução do Período de treinamento do pes-

..,. e 50 técnicos e especialis-
soai nas emprêsas; atrav�s dó empl'êgo uP

um Método seguro:denominado "O ,ENSINO tas percorreram a cidade

CORRETO DE UM TRABALHO" - 1.a fase. c:om os setrs instrumentos.
,I- 2 o _ Redução dos problemas humanos no !raba- Depqi-s de detidos tres "di

-lho bem CQmo o tratamento dos mesmos

atr�vés do emprêgo de um Método eficiente

de CQmo obter "RELAÇõES NO TRABA-

LHO" _ 2.a fase. ,

das hertzianas. Na ver.d'ade

::t.o _ Redução do tempo ,para -conseguir maior re.::-- ::ó se tratou de um interva-.

dirílento
_
e melhOr épdlidade de produça.?, ·[0 um pou-eo' mais' lQpgo,

através de "ME'TODOS N,O TRABALHO" -;, .pois algumas horas mais

mães concessionários, quan
to à parte técnica, ,de todas

as emissoras localizou re-

centemente tres emissoras

ca "razia" foi levada a cabo

com auxílio de todos os

-!)ostos detentores do Norte

da Alemanha. Nada menos

l'etores" de emissoras, fez';'se
úlêncio no domínio das on-

" 3.a fase.
._

O treinamento é destinado a' pessoas· que conduzem

() tl':tbalho de 'outras. As reuniões tem duração de duas

hora:3, de 2.a a (i.a feira, pal�a cada fa�e e. sãe apresenta
das semanalmente nos próprios locais de trabalho e. na

séde d'o Escritório Region,al do T. W. L em Santa Cata-
.

rina sito à Rua Visc(}nde dê Ouro Preto N: 58, te!. ..

3586 nos pet'íodos (manhã', tard� e n,oite) de escolha dos

Das !l às 12 e -:das 14 às 17 horas. "

inte\,p.ssadcis.
Informações �ais detalhadas e inscn�oes pód,e�ão,

l',er solicitadas nQ enderêço acima, no segumte horarló:

Esses' cursos bem como os demais servjços dêste

Escritório são i�teiralnente gratuitos.
, -'

tarde, Gronau irradiava �e
n ,?VO, uma serie de' progra-
mas "varilidos". Doze. emis
soras retomàram assim o

t:eu "serviço".,
. O: funcio�ário competente

{los Correios declarou: "No

território de tod'a a Repú-
blica Federal o niímero de

emissol;U:g ,deste g�nero é

�?'tre!flJmente
'

reduzido; o

,---- ---�- ---- -- -

Usina de Benefici_menlo de, Leite
;1' D I. l A 1 "

D.e ordem do Exrno. Sr. Diretor Técnico da Usina de
Bel1fflCiament,o .de �eite e _a vista da Resolução N. s do

'

C.ome.nl� Superior [.a autarquia, fica aberta coneorren

cla. ?ubhca _para � �ransport� rie l'eit� de Angelina e 10-
calidades círcunvizinhas. ,_'

.

Os interessados deverão comparecer .3; UBL, ,110 ex

pedíents das 9 as 12 horas, a fim de 'obterem detalhes
.

inclusive, minuta :do contrato que deverá, ser asaínado
pelo vencedor da concorrencia. -

As propostas deverão ser rédigidas com claresa sem

L'�ZL)ras e colocadas em envelope opaco com .os seguintes
dizeres :

-

Proposta p?4l'a o transporte de leite,
O prazío para entrega das propostas é de quinze dias.

'a contar da l.a publicação desta e' serão abertas no dia
seguinte as 15 horas, proclamando-se aoz fínal da sessão
se possfval, o vendedor da concorreneía,

,O r�,s�ltado. �a presente coneorencía será publica
do 110 Diâr!o Ofiefl do. Estado e na Imprensa desta Capi
tal.

.'
:_

._. _�
_

E, para que seja do conhecimento de todo�C�,
s;nte. edital �e�'á pu�licado uma vez no, Díario OfiCial do
(�.sta(ao e por tres ,dias consecutivos nos, prii'lci'pais díâ- .

lOS desta Capital. ,_,' ,

'

'

UBL, em Florianópolis, aos dias �2 de abril de 1958.
Helio .Abreu,

-

Assistente Admírí istratlvn

, '

Matemática e
- Física'

barreira de soJidariedade
que se poderá considerar o

especto mais posítívo do

fenômeno.
Erwin Gundert

curioso

óa sua chegada ou aproxi
mação é transmitida pelas

�missóras.
-

I
A população tem maní- I

f'estado mais de uma vez a I
sua satisfação com o tra-I
balho das emissoras. Ao

tentarem intervir em nome
I

� ,

j

.f�a Iei e, no fundo, Com ple- I

na' justificação, as autorl-]'
dades deparam com uma

,

Ai'-lUNCIOS

-t

EM

-�iORNAIS
,tVISTAS/,
�15S0RAS

COLOCA,',.OS, Ul QUAL.
�Uf. 00A,Ot 00 lIA.

REP. A.S. L�A-RA.
lU..... SlNAOO. OANTAS*J • .s•• AND.

atO OE JANeiRO ',.0.". "':

Partido', de Representação> Popúlar -

CONVENQAO REGIONAL EXTRAORDINÁRIA
o Presidente do Diretório Regional do Partido de

Representação Popular, secção de Santa Catarina, con

voca, na forma dos Estatutos, uma Convenção Regional
Extraordinária, a efetuar-se nesta 'Capital, nos dias 17, e

18 de maio próximo vindouro, às 15 horas, na séde do Par-
tído, à rua Conselheiro Mafra, nO 33 10 andar com a se-

guinte ordem do dia:
- ,

: .

a) Proclamação dos candidatos do Partido no âmbito
estadual, federal e Senador, escolhidos na forma dos Es

. tatutos;
b) Deliberar sôbre outras questões que forem propos

tas pelo Diretório Regícnal..
Florianópolis, 5 de abril de 1958.

(As.) Erico Müllel'
Presidente

BOM, BALCONISTA, : MOÇO
Com prática de vendas,
necessita

A 'MODELAR
'==�================�---

CALDAS DA I'MPERAIRIZ -'
COMERCIO E INDÚSTRIA S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
: Ficam convidados os srs. acienistas para a assem

bléia geral ordinária a realizar-se a 29 do corrente, às
20 horas, n,a séde social da emprêsa, à rua Jerônimo
Coêlho, 3, loja b, nesta Capital com a seguinte

ORDEM DO DIA_
I) - Discussão e aprovação do relatório da dire

toria, do Balanço, contas, demonstrativo da C()ntas 'Lu
cros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao

exercício de 19.57; ,

.

2) - Eleição dos membro� do Consêlho 'Fiscal, seus
suplentes e respectiva remuneração. '

Florianópolis, 18 de abril de 1958.
N$Y. ,ROSA BRASIL - diretor-presid.

'

NELSON ROSA BRASJ{. - diretor-com.

Associação Rural de" Flor�nópons -

Aug:. ,R:. L:.- ORDEM E TRABAlHO
De' ordém do P: . I: . Ven: . pelo presente:c�l1�

/'

� voco todos 00: ._ M:. dú Q: '. para a S: , ,Eleição
- do G; ....M:. e Adj: .. do Gr:. O:. Estadual areaU...

zar"'se no dia 28 do eorrente às 20 l;loras· na séde à

r�la Saldanha Marinho ri.o l1�A
Osn:. Oliv:.
Sec: .
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Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo ...,-' Flavio Amorim - Braz Silva -

AnJré Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha�o - Zuri

Machado -' Co,rnspondente no Rio:' Pompflio Santos

CÓLABOR.N1DORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. 'Oswaldo:Rodrigut's Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da 'Costa Pereira
_ Prof. Othon d'Eça - Major 'fldefonl!!Q Juvenal
Prof. Manoelito de Omelas - Dr. Milton Leite da Co. ,

-_ Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto - Waltt._

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci Cabral Teive -

Naldy Silv.eira - Doralêcíe Soares - Dr. Fontourll

Rey - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - Ilmar
,

Carvalho
'

PUB'LICIDADE
Maria Celina Silva ..:_ Aldo Fecnandes - Virgllio

Dias - WpJter Línhnres '\'
PAGINAÇÃO �

Olegarió Ortiga, Amiltón Schmidt e Argemiro Silveira
- IMPRENSORES

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
"

-

R 'E P R E S E N T A N, T E QJ.laisquer tipos para 'entrega imediata - Cempletos _' ComRepresentações A. S: L8Il'a Ltda. '
'

RIO:-' RUIl Senador Dantas 40- - 5,0 Andar - motores DIESEL "PENTA"; partida elétrica - radiador -'
.,

Tel. 225924
" filtros_- tanque de oleo e demais, pertences; acoplados dire-

S. Paulo Rua Vitória 657 - conj. 32 -

tamente com flange elástica a Alternador
\

de voltagem, _

Te!. 34-8949
Serviço Te�gl'áfico da UNITED PRESS (U-p� trifâsicos 220 Volts - com excitador - 4 cãbos' para
Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO- ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão'

DlST'ICA LATINO AMERICANA (APLA) assentadossôbse lonaarinas prontos para entrar em funciona-AGENTES E CORRESPOllDENTE� !:) �

Em Todos os municipios de SANTA CATARINA menta.,
A SS I NA T U_R A

'

REVENDEDORES AUTORI�!ADOS -PARA O ESTADO DE
ANUAL '"� '" '", Cr$ 400,00

SANTA CATARINAN:o .avulsu , 2_,00
,\ A N U N C lOS MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias

Mcdianltl contratQ; dé acordo com 8 tabela em vigor Rua Saldanha Marinho, 2,-- Enderêço teleg: "P R I ,M tJ S"
A direção não se' responsabiliza pelos Cx. Postal, 37 .- Fone 3362- FLORIANÓPOLIS

conceitos emitidos nos artigos- assinados.
I ê�erêê@r§lr#Jr-lr=êêaFl..E§1r=rr=:;re�l'%lê
"i=(ri!Í!1SI Ui.ilEalllilliiAIii.lfIlllill- 'II IIIEI.. rli__IIi.\1'B���,

, ,"-' DEPARTAMENTO DE SAÚDE'PÚBLICA -,

Plantões de Farmácias
, MÊS DE :ABRIL'

INDICADOR PROFISSIONAL
NARIZ E GARGANTA

(L1NI(A : DE OLHOS _

- OUVIDOS,
do

Dr. G U E R R E I R O OA ·F O N S E (A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital

_

de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos.: Receita de Ocules por
Refratar Bausch Lomb. Operação de
Amigdalas por processo moderno

CONSULTORIO RESIDENCIA
Rua dos I!heas l.tl casa FelipeSl!hmidt 99

FONE 2366 FONE 3560

, DR. JULIO DOLI,N VIEfUA-
,

'M É'D-I c' O,
'

Especialista em Olh9_S, OQVidOI,
,Nariz e Garganta - '!'ratamento

, : 'e t)perajlõeà
Infra-Vermelllo - Nebullsação

II
- Ultrá-�'m .:_,

DR. ZOMElt
UU. N.I!;WTON U'AVILA
CIRURGIA GERAL

Uoenças de Senhoras :_ Procte
logia - Eletricidade Mé'diC'8
Consultõrto : Rua Victor Mei,

rel1es n. 28 - Telefone
_

8307.
Consultas: Das 15' horas em

diante.
Reaidênciar Fone, 3.422
Rua: Blumenau 'l. 71.

WALMOR
GAUelA

Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Ex-interno P9r concurso da

,Maternidade • Escola
(Serviço do Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de t;I,rur

Iria do Hospital i.AJ'.E.T.C.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Caridade
e da Y.aternidade Dr. Carlos

Corrêa
'

DOENÇAS DE SENHORAS -

, PARTOS _ OPERAÇõES
PARTO SEM DOR pelo método

paico-profilâtico.
Cons.: Rua João Pinto n. 10,

das 16 00 às 18,00 horas
�tende co� horas marcadas
Telefone 3035 - Residência:

Rua General 'Bittencourt 1). 101:
,

,

DR. AYRTON DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PQLMÃO -

,

TUBERCULOSE
Consultório ,� Rua 'Felipe
Schmidt.: ,38 - Tel. 3801.
Horário das 14 às 16 horas.
Residência � Felipe Schmidt,

n, 127.

----.�----�-----_--

_(Tratamentó de sinusite sem

operação)
,Anglo-retinoscopia - Receita de
Oculos - Moderno equipamento-E�pec.iªJ,j-s�, em moléstias de Se de Oto-Rínclaríngologla

riboras "e,,\ vias U1'inárias.' •

(úlllico : no Esta!i'o)Cura,'t"diêãl' das iiifecçi>,es agu-, Horário' das 9 às '12 horas
das' e cronicàs 'di>, aparelho- ge-' das 16 -às 18 horas.

'

nito-urinário:"e�' á,lnlio��O:s sexos
, ,.,', ' �ultório: -'- \"Rua Victor
I!loenças,·.d9,,',lpârelh.:Ó' "Dig!l:!tivo Meirel1es,22 - Fone '26'75
e io -B1Btemâ nervoso. ,

.

- Residên-c'\a ""::' Rua- São ,Jorge,
Horârio t 1O'h às 12 e,2'h às 5

n, 20 _ Fone 24 21
horas - Consultório: Rua Tira-

, djmtes, 12 - L° Anâar - Fone:
3246.
- Residência: Rua' Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara d G Ji:spa·
nha - Fone: 3248.

DR. ,EWALDO 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Cr-tanças
'

Consultório - Rua Victor
Meirenes n. _26.
Horário das Consultas - das

15 às 18 hs, (exceto aos sâbaôos)
Reaidência'a Rna Meno e .Al�li,m,
n, 20 - Telefj>ne 8865.

" DR. HEN-RIQUE PKISCO
PARAISO,

MÉDICO
Operações - Doenças de Senho

ras - Clínica de Aduths,
Curso de Especializaçjo no

Hospital dos Servidores do Es-
tado .

'

(Serviço do Prof. Mar�ano de
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
,

A tarde das 15,80 horas em

diante no consultório à Rua Nu
nes Machado 17 Esquina de 1': ra
dentes - Teief. 27136.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44 - Tel.: 8120;UR. J,: LOHA'rO
FILHO

Doenças do apªrelho ,�espiratórlo
,TUBERCULOSE "

'

DR. AN'fONIO MUNIZ 'E
RADIOGRAFIA E ;RoÃP!OSCOPIA ARAGÃO

DOS- PUliMõES "

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Cirur,ra, do, Toru Ortopedia

Formado'pela FaeuldadeNactonal
. �. '

d Medicina 'fisiOlogista e Trato- Consultõrto : Joao PInto, lS -

ecirUrgião 'do Hospital Nerêu I Consulta: das. 15 às 17 vcras

Ramos : diàriamente. Menos aos sába,l?,s;
Curso de especializa-çãQ, pela I-Residência, �ocaiuva. 135.

S. N. T. Ex-interno e Ex-assAI- Fone: - 2, .14.

tente de Cirurgia do Prof. Ugo /Guimarães (Rio). DR. CLARNO G,
Cons.: Felipe Schmidt, a8 -

GALLE'fTI
Fore 8801' I

'Atende em hora marcada t
.
- ADV_OGADO .-' ,

Res.: - Rua Esteves Junior, 80
, :��E�\�.r46�ei_reles,- 60.

- Fone; 2:9,� _., �

,

,'é I Florianópolis
, �."'�' .... _,

•

•

....... i
U(

"...
�

)I'ilial "A Soberana" Distrft_t.l do Estreito - raate

fiA Soberana" Praça 15 de novembro esquina
rua Felipe Chmidt

0'

EDITORA "O ESTADO" 'LTDA.'

Rua Conselheiro �frll 160

Telefone 3022 - Cax. Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

,

M 0.' V E �SEM' G E.R À L
,

""

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

-

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

00 res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela.
Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.''- ,

'

Dispomos 'para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
� '5,5 HP gasolina 80 HP Diesel
mt 11 HP

,

" 80 HP " (direita e esquerda)
35 HP " 103 HP 11

50 HP " ,132 HP
84 HP

GRh{»OS GERADORES _- "P E N T A"

, ,

,

" ,

"

,

-

.
,,'

I

R 0·88
:" 4 -:CIii.!ll;,feira (dia_: santo) - ,;,_E,armác,ja"Cata-iínensl'l
."" "- .,/'; , ' ,,' ,� ,

- f - '5 "-:� ãá'ba(�6 -

(tar:der'Farmae(a Not�nà ."

. ( � -

p.

6 - domingo'
'

Farmácía Noturna Rua 'Tràjano

VISITE A·

MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA "GA1�Z"

Monofasicos para 120 ou 220 volts. Amperagens à <?pção -

400% de carga - Trifásicos, com ou sem neutr'o - Volta_

gens e amperagens à opção.
,

" .�.

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇÃO
Amperímetros - Voltímetros - Alicates para baterias '

Estoques permanentes - Vendas diretas - Pronta entrega
Podemos estudar propo.stas de firmasespecializadas no ramo,

que �retendam a repól'e,sentação, desde que, indique�n fontes,

de rererências comerciais e bancarias na pl�çade Sao 'Paulo.

Consultas, pedidos e propostas para:

,

INTERSTATE SIA. :... IMPORTAÇÃÓ, EXPORTAÇÃ{>
E REPRESENTAÇÃO

Caixa Post!ll 6573' - São Paulo.

Mobília de quarto de casal, 9l.\�to de solteiro
sala de jantar, pe!l�eno fo�ão,.�hé,tr!cO, e outros

móveis. Av. HerclllO LuIZ" 71:?,;-,.-'(:rf';- ,(n. 22)

Rua Trajano, ,

Rua Trajano

<
,

I
'j'

12, - sánado :

(tarde)
J 3 - 'domingo

Praça 15 de Novembro, 27

Praça 15 de Novembro, 27
•

I .'

Rua Conselheiro Mafra

Rua. Conselheiro Mafra

Farmácia Vitó'da
Farmácia Vitória

:;--
.... ,�

19 � sábado (tarde)
,
2Ó):":_ domingo

Farmácia Esperança
Farmácia Esperança

,:',' ,'_ 21 - 6�a-feira (feriado) Rua João PintoFarmaCia Moderna

�,�, 2(; - sábado (tarde)
;: 127 - domingo'� �.. ,

- ".

Farmáõía S. Antônio
Farmáeia S. Antônio

R. Felipe Schmidt,_ 43

R. Felipe Sclinúdt, 43

rJ serviço no'turno se,rá'efetuado pelas farmácias �anto Antônio 'Notur
. - ,�â�e :vit_ÓrJa. ,situadas às, tu�s "�lipe Schmidt, 43, Trajano e Pl'aç� 15 de

" ,�, enlbro" 27.,. '�" ,'

'," 'O �lántão diurno, r.omprê�Jldido entre' 12 e 13.30 horas será efetuado
pe1a.fíu:mácia Vitórià,

-

'ESTREITO

6 e 20 - dom.ingos Farmácia DO CANTO
13 e 27 - dGmingos Farmácia INDIANA

, , I;} �ser:viço notl:I"110 será efetuàdo pelas
DIANA. '.::"

�- pr�sêntE tabela não poderá s'er altêrada sen_ prévia autorização dê"L�
Depart1níe- 1>:

.

". ;�-D. �. P., 'Ja'

SÔ NOS CONFORTAVEIS MICRO':ONIBUS
DO

'RÁPIDO "S,U L .. BRASILEIRO"
,� "

i �C.ÁFÉZITO"

,

AGORA C(>M NÔVA
,,- EMB-ALAGEM

Florianópolis Itajaí - JoinviUe - Curitiba

Rua Deodoro esquiIÚl '(' 'Si
Rua Tenente SilveiraAgência:

�--------.--�----�--------

.

,'-�

. "

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

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

L A V 'A" N D O (O M S 4,�B Ã O
/ ., ,

Virgem Especi'a,lidade
,

da (ia.' WE'TZEt INDUSTRIAL -_ 'Joinville -, (MarcI' Registrada)
economiza-se lempo e dinheiro
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(Cont. da 4.a pág.)
É inegável a bravura dos

desportistas u ru g u a i o S.

Suam a camisa, lutam até

cá, o Brasil em geral tem
perdido pelejas . decisivas;
e, se iniciam perdendo os

seus jogadores difícílmente , Um
.

pouco sôbre a «COUP...
mente ilegal na América do

Sul; de- Lantos, médio hún

ga; o, resolveu' jogar-se sô-

bre o mesmo com OS 2 pés,
nas suas costas. Ellis íme-

MADEIRAS PARA
.

CONSTRUÇÃO
IRMÃOS BITENCOURT
CAIS BAOARÓ • rONE J80?
ANTIGO DIPÓSITO DAMIANI

III indesculpável que os nossos

" dois representantes tives-
• 'sem perdido 'a cabeça. Afir-
• mamo-lo porque,_ atualmen

• te a FIFA é uma organiza

f ção controlada pela Euro

, pa. 'Também os seus juizes;
tIIIII tanto

_

que, desta feita ne

... nhum brasileiro foi escala
, do parta apitar [ogos relatí-
,

- \

-

- atuação. :. Fausto Nilton (A); Mar-
- Foram estas as formações réco (A), Zilton (PR) e Lo-

WELLINGION BOTELHO

vos ao campeonato. Deve-·

, : mos preparar os nossos ra

, I pazes para, em caso de rou

, balheira descarada, �ão �e
tIIIII descontrolem. Continuem .

... lutando
-

oom bravura, pois,
, é nesta hora que ela se tor-

,
. ,

"�i .,
,
,. ��,__ '---_.....

,
,
,
,
, ......irdDa�

,
,
,

na -mais necessáia. E, del
em dé lado o prejudicial' e

[ôgo des-

v

) apoiamos, endossando suas

assertivas sôbre o futebol
. rimos não tornar conheci- do interior e concluímos

mente do que disse um Sim- nossas considerações a res

ples técnico botafogueuse". peito do Clube Atlético Car-

"lí S. A... \ 'Et ABUSArr
(Cont. da 4.a pág.)

.'
.

... . CONHEÇAM

Às 5 e 8 horas
Randolph Scott -
Jocelyn Brando - em

ARIZONA VIOLENTA
- Technicolor -

- Cens.: até 18 anos _

-:::-



Damos a seguir a íntegra
dos telegramas transmitidos
pelos srs; Presidentes do
PSD, do PTB, e do PDC,. de
.Joínvile, às mais altas au

toridades da República a

propósito das atividades po
líticas, contrárias à lei elei
toral e à liberdade, desen-,
volvidas em .Joinville pelos
srs. Governador e Vice-Go
vernador do Estado:
Exmo. Sr. Presidente da

República
Palácio Cateté -) Rio

D. F.
r

Diretório Munlcípal PTB
que juntamente PSD e PRP
apoia candidato oposicionis
ta Prefeitura local vem tra
zer conhecimento V. -Excia.
e protestar perante' Nação
grave fato governador Jor
ge Lacerda e vice-governa
dor Hulse terem vindo Joín
ville fazendo trazer sua pre
sença elementos nossos ali
ados a fim tentar coagi-los
a retirar apoio nosso candi
(lato, flagrante abuso poder
desrespeito lei eleitoral. So
licitamos V. .Excia. provi
d€mcias sentido serem Impe
didos futuros atos constran
gimento eleitorado como/vi
mos denunciar. Respeitosas
S1.udações, Rodrigo de Oli-

veira Lobo - Presidente do,
'Diretorio Municipal do Par-'
tido Trabalhista Brasileiro.
Exmo. Sr. Ministro da

Justiça e Negócios' Interio
res

Telegramas às autoridades
Representação Popu�

Denunciados os srs. Governador e V�)�"

-

Exmo, Sr. Presídente xío Exmo. Sr. Presidente da do de
Senado Federal

_ 'I Câmara Federal de Deputa- làr.
RI_O - D. F. dos Exmo. Sr. Presidente do
Intermédio vossa ilustre RIO - D. F. Senado Federal

pessoa denunciamos parla-
I

Intermédio vossa ilustre RIO - D. F. •

mento nacional atitude cen_1 pessoa denunciamos parla- Oportunidade Camara Fe-
surável Jorge Lacerda fa- mente nacional atitude cen- deral põe prática tentativa
zendo-se acompanhar v.ice-! surável governo Jorge La- maior �oraliza�ão pleitosrrovernador -veio esta cida- I cerda �azendd-se a,comp�- eleitorais �traves comIss�uele fez comparecer sua pre- nhaj- VIce governador vero I.I!WU�ItO. centra .cgrrup'çao
sença elementos catogoríza- esta cidade fez comparecer

I
coaçao, vimos apoio voz cre

dos nosso partido a fim in- sua presença elementos 'ca- denciade, V. Excia. denun
timidá-Ios em .prejuízo uni- tegortzados 'nosso partido a ciar Nação delito aquela na
dade e coação nosso parti- fim intimidá-los em prejui- tu reza praticado- governa
do que apoia candidato opo- 1 7.0 unidade e coesão nosso dor e vice-governador este
'sicionista à Prefeitura Mu-I partido que apoia candidato Estado vieram Joinville fi
.nícípal em coligação PTB I oposicionista à Prefeitura zeram 'vir sua presença ali
PSD. Momento Câmara Fe- \ Municipal em coligação PTB ados nossos apoiam candi
deral toma iniciativa orga-' PSD. Momento Câmara Fe- duto oposicionista Prefeitu
nizar comissão inquertto in- ! deral toma iniciativa .orga- ra eleições maio proximo,
vestigar punir atos coação I nizar comissão inquerito in- tentando amedrontá-los a

ccorrupção eleitorais pedi- I
vestigar punir atos coação través autoridades governan

mos atenção parlamento es-I corrupção eleitorais pedi- tes empenhados ostensiva
te caso típico constragímen- , IDOS atenção parlamento es- propaganda candidato ofi
to ilegal e imoral eleitorado' te caso típico constrangi- cial.
merecedor atividades referi mento ilegal e imoral elei- Solicitando divuãgação
ria cornisão. Respeitosas Sau I torado merecedor atividades presente- pedimos licença
dações. Arnaldo Budal Arins i referida comissão. Atencío- lombrar caso' Joínvllle me
Presidente Diretorio Muni-' sas Saudações. Arnaldo Bu- rece atenções projetada co
cipal do Partido de Repre-; dal Arins. - Presidente Dr- I missão inquerito como fla
sentação Popular. retorio Municipal do Parti-, 'grante desrespeito princi-

----�----��--------------------------------------�---------
Vem ai O' primeiro filme eaíarínense: t

__ ,

Em ialho, o lançamento de"O Preço da Ilusão"
o Rádio- Repórter Nazareno Coelho, na Rádio Guarujá, reuniu ao seu programa SALA DE VISITAS os di-,
rigentes e partícípantes do fílme rodado nesta capital pela Sul Cine Produções _' Autênticas vocações des
caberias pela Produtora de Armando Carreirão _ Feito com o máximo rigor a seleção. dos "astros" e "es
trelas" A Sul Cíne Produções filmou o consagrada pro grm;na da Emissora da rua João Pinto _ À pala-

vra ''de Salim Miguel
'

Esta Hamilton Martinelli e' com o pessoal convocado, eS-1 soc�al �ue . :evolucionou os

o jornalista e escritor Salim � colhendo, assim, a dep,o, os meIOS llteranos
_ �o Estad?,

Miguel, da Divisão de Pu- I "astros" e as "estrelas" para d�clarou.que. em Julh'o pro
blicidade do filme que está rodar um filme que vai le- Xlmo sera feito o lançamen
sendo aguardado com viva vaI' por todo o pais a mais to_ de ° PREÇO ,D� ILU

ansiedade, uma_ vez que é o convicente propaganda ,que 8�Of 'para o que esta s�ndo
primeiro filme rodado em já se fez em tôrno das bele- feIto o conliurso, patro.cma
Florianópolis, com o seu zas naturais da Ilha. Assim do pelo .Lux Hotel, de.stmado
elenco' formado

.

pela prata' sendo, o pessoal tinha que a prem�ar aquele que acer-

de casa ser escolhido com o máximo tal' o dIa do lançamento do,

Naza;eno Coelhb teve rig9r, satisfazendo, desta filme e .cujas bases já estão

oportunidade de metralhar .ll\aneira; os requisitos exigi- sendo dIvulg'adas.
os ilustres visitantés com dos para um filme comple- ° programa SALA DE VI-
uma série de oportunas per- to. S�TAS, criado e apresenta-
guntas; tendo Salim Miguel Convocado o pessoal, os do por !iazar�no Coelho, um
apresentada, inicialmenj;e, testes rigorosos seleciona- dos I?ll:IS OUVIdos p.rog;ramas
um por um, os participantes ram elementos que durante do .radIo l?cal, fm !�lmado
do 'PREÇO bA ILUSAO, to..- os trabalhos para rodar o pela Sul Cme Produçoes, que
dos elementos jovens com ínme se revelaram autênti- esteve presen�� para ,coll!er
11m futuro promissor a quem, cas vocações para o ci�ema, enas da reur;Iao pro�o':Ida
a Sul Cine Produções deu sendo que muitos dos parti- pelo conheCIdo ,radIallsta
lima excepcionaÍ oportuni- cipantes;--.conforme 'deixaram .razareno Coelho, Esteve pre_
jade .pará ({ue êsses valores transparecer na entrevistá �ente tambem,. como re�re
dessem uma demonstração feita pelo Rádio-Repórter 'lE'n�anie deste Jornal, o Jor
de força no que são capazes Nazareno Coelho, na Rádio na�Ista Fernando Souto
je realizar dentro do cine- Guarujâ{ estão de tal ma- MaIOr.
ma. Como se viu na palestra neira entu�H:l.smados � que

-.--------------

mantida e� SALA DE VISI- eontinu�m aspirando a abra-
,

.

pios morais e disposições
Código Eleitoral. Respeito
sas Saudações. Rodrigo de
Oliveira Lobo - Presidente
Dir'etor io Municipal do PTB.
Exmo. Sr. Presidente da

Câmara Federal de Depu- Exmo. Sr. Presidente Tri-
tados. hunal Superior Eleitoral
RIO - D. F.' RIO - D. F.
Oportunidade Camara Fe- Na qualidade presidente

dera] põe prática tentativa, Diretorío Municipal Partido'
maior' moralisação > pleitos' Social Democrátíco peço li
eleitorais através -comissão cença levarconhecimento V.
mquerito contra corrupção Excia. fato inadrnisaível Go
coação, vimos apóio voz cre- vcrnador Estado Jorge La
dênciada V. Exeia, denun- cer..a, ...

durante estada dois
ciar Nação delito aquela na, dias esta cidade companhia
tureza praticado governa- vice-governador ter ,feito
dor 'e vice-governador este I'Ír em sua presença, condu
Estado vieram Joinville fi-' zidos em j eeps oficiais, rli ri - _

zeram vir sua presença alia- g idos até autoridades públi;'
dos nossos apoiam candida-" cas, elementos políticos
to oposionista Prefeitura contrários candidato oficial
eleições maio proxímo, ten-

.

Prefeitura este Municipio,
tando ámedrontá-Ios atra- procurando exercer coação •

vés autoridades governantes contra '< mesmos elementos
empenhados ostensiva pro- visando' pleito 11 maio pro
paganda candidato oficial. ximo. Solicitamos providen-
Solicitando divulgação cias essa alta integra corte

presente pedimos licença
lembrar caso Joinville me-

rece atenções projetada co;;,
missão inquerito como f'la
g rante, desrespeito 'princi
pios morais e disposições
Codigo Eleitoral. Respeito
sas Saudações Rodrigo de
Ofivesra Lobo - Pres iden
te Diretorio Municipal do
PTB.

RIO - D. Federal
Levamos ao conhecimento

V. Excia. protestando pe
dindo providências contra
atitude governador Jorge
Lacerda companhia vice-
governador esteve esta ci
dade fazendo levar sua pre
sença correligíonârios nos

sos .apoíam candidato oposí
cioriísta

'

Prefeitura a fim
intimidá-los em 'benefício
candidato pública ostensí
'lamente apoiado, govêrno,
Hagrante desrespeito Iei
eleitoral e moral ·política.
Esperamos V. Excia. medi
das ponham cobro interven
ção -indébita govêrno cam

panha eleitoral se processa
este município, Respeitosas
Saudações. Rodrigo de Oli
veira Lobo. Presidente do
Diretório Municipal do Par
tido 'I'rabalhísta Brasileiro.

(Cont, na 2a. 'p:ágina)

Florianópolis, Sábado, 26 de Abril de 1958
----

Ãos _senhores Operários da Indústria,
-E

aos senhores Empregados no

Comércio

° programa SALA DE
VISITAS, mantido pelo Rá
dio-Repórter Nazareno Coe
lho, através das Emissoras
da Rádio Guárujá, reuniu
os_ dirigentes da Sul Cine
I:'tOduções -juntamente com
os seus '�astro's" e "estrelas:'

para informar o 'público sê
bre o andamento do filme
O PREÇO DA ILUSÃO, ro�
dado em 1957, pela Ola. Cine
matográfica em tela. Nessa
ocasião, compareceram o sr.
Armando Càrrei-rão, Diretor
da Produtora, _ o Cinegra-

A Federação das Indústrias, a Federação do C.omércio, o �e�
viço Social da Indústria - SESI, e o Serviço SocIal do ComercIO

_ SESC de Santa Catarina, desejando prestar homenagem aos ope

rários da- indústria e ao� empregados no Comércio pelo transcur_

so da DATA UNIVERSAL DO TRABALHO, e colaborando :om. a

Federação dos Tl.'abalhadorês, nas Indús�rias, co� � �ederaçao �os
'Empregados no Comércio e com as ent]dades SIll.(l!cals de

FlorIa-Inópolis nas comemQrações daquela magna data" oferecem aos ope

rários da indústria, aos empregados do 'con�ércio e �s suas digI_las
famílias no dia 1.0 de Maio, sessões gratultas d� cmema n� Cme

São José nesa capital e no Cine Glória no ES�I'eIto, no� quaIs ,Se

'rá lançado o filme nácional, premiado no FestIval de Sao Paulo -

"DE VENTO EM POPA", com Oscarito.
_

HORARIO DAS SESSõES
NO CINE SÃO JOSÉ: Às 10 e às 15 horas. ,

NO CINE GLORIA : às 10,30 e às 15,30 horas.

DISTRIBUIÇÃO DE. ENTRADAS
Os senhores operários da indústrià poderão P:'ocul'ar as s�as

entradas diàriament� das 11 às 14 horas e das 17 as 21 horas, in_

clusive sàbado e domingo:
"4 d

a) _ No Núcleo Regional do SESI, no EstreIto, a rua 2 e

Mai-o n.o 890;
b) _ Na séde do SESI - EdifícíQ: Ipase 4.0 andar, nesta Ca_

pital.
Os senhores comerciários pode_rão\ procurar as suas entradas,

diàriamente inclusive sàbado e' domingo, das 1 às 14 horll;s e das

17 às 21 ho�as:
, ,

'

a) _ No Núcleo Regional do SESI, no EstreIto, a rua.24 de

. Maio n o 890; Nazareno Coelho, em companhia de Salim

li) ...:... Na séd� do SE;SC, EdiJíeio Scheidmantel, à rua Salda- to Maiol', entrevista a srta. Edi Morais.
nha' Marinho n,o 6, 2.0 andar.

�
,

•

AO 'PROCURAR SUAS ENTRAQAS
'

OS SENHORES M-anl·feslo do PARTIDO TRABAl'"HISTAOPERARIOS DA INDUSTRIA
\ E COMERGIARIOS,

,

DEVERÃO APRESENTAR COMO IDENTIFICAÇÃO:

�. BRASilEIROA SUA CARTEIRA PROFISSIONAL OU NA FALTA

DESTA UM ATESTADO DE ATIVIDAl?E PASSADO

PEL-O RESPÉCTIVO EMPREGADOR, COM A IN-

Secto-es de Joacaba e de HeryalFORMAÇÃO DO NUMERO DE DEPENDENTES
.

MAIORES DE CINCO ANOS '. ,

FESTEJO$ DE -1-.o-D-E-
-

..M-A-"O '

�s Executivas, Munici�i:���!!idO Trabalhista Bt'asileiro,

CONVITE PROGRAMA secçoes de tToaçaba , de H,erval d'Oeste, sentem_se no dlever de

-, vi�' informar ao povo" q�e não ,o�stant� o' Depufada Dr. �?sé de.
_ . I d' t·· e a Federação llVranda Ramos, tenha SIdo eleIto PreSIdente da Asse�'l1blela Le_

..

A Federaçao do� Trab�l�doresS n�s, (; tU�.lIa\em como as gislativa do Estado, a pósição' destas Executivas M�icj.pais, é
'

dos Empregados do Comercl� d� al� a a �rdIna, o's senhores ,oe total oposição a, U.D.N., nosso tradicional adversário político,
'd d

. d' a's de Florlanopo IS convI am .

d" J b '

d dentJ a es SIn IC I'
. '.

d t C 'tal para os cUJos Ingentes em oaça a, pelos fatos conheCIdos e to os, me_
d d

.

d' tria e do comerçJ.O es a apl ,
d' •emprega os .a In tiS

•
,

•

d colaboração da recem e nossa parte a maIs veemente repulsa f! completo desprezo.
festejos do dIa 1.0 de maIO, o'Igamza _o c;m CIl; . 'cio' Servico Se a eJeição do Presidente da Assembléia Legislativa, impor_
Fedellção das Ind.ústrias e da Federaçao, o

S O�l�rdo Comércio tou em compromisso político da Executiva Regional com a Dire-
Social d'a Jndústl'la - SES� - e �o ServlOç oc�a eguinte' ção da U.D.N., no Estado, estas executivas Municipais, cônscias de
SESC - em Santa Ca.tarIna; cUJO programa eos.,

sua posição, cõêsas no seu ponto de vista, como é aliás, do conhe_
1) - Às 6 hs. - Salva de fOgU�tesb d' s nos 'Sin- cimento da Executiva Regional, manter_se-ão, em posição de ex_

2) - Às 7,80 hs. - HasteamenAto e, _an edlraclasse pec.tativa e independência,-porque é seu pensamento, que os dirL Esta é uma das vocações cinematográficas descobertas pordicatos e ssoclaçoes e -'

N
- , " _.

d
.

-

M' C aI na Catedral Metro- , gent,es da U.D, " nao n?e,recem ,sua, confIança nem sao �Ignos ,e Armando Carreirão. Dinéa Maia promete muito
3) - As 8,00 11s. -

_ Iss,a amp
P' d -'rios e partIlhar de acordos pohtlcos que envolvam estas ExecutIVas Mu- -lTAS, ,a maioria dos que par- çar a carreira cinematográ-- pohtana e ascoa os opeIa

nicipais.
"

,

ticiparam
.

no ',filme não ti- 1 fica" sendo provável. quecomerciários.
.

I-

'd'
. Possuem, todavia, as Executivas de J'oaçaba e de Herval nha. quaisquer experiências, ainda venham a aparecer,

9 00 hs, - Visita dos dirigentes Slll Icals ao
. ,

4) - AS d'Oeste,-razões importantes para pensar não ter o P.T.B:, de_San_ com cinema e nem mesmo II em outro fI'lme da Sul CI'ne
'

cemitério em homenagem aos ope-
r

rál"Íos faÍecidos., �

, ta Catarina, ferido acordos firmados anteriormente, mesmo com a em teatro, salvo um ou o_u- Produções.
sindicais ao elevação de um dos seus representantes ii. Presidência da' Assem_ tI'O elemento' que já tem tra- EM JULHO" ° FILME5) - Às 9,30 hs. - Visita -dos dirigentes

bléia Lgislativa, em face da seguinte cOlnunic&ção recebida 'do b Ih d
"

t I "T
Asilo de Mendicidade. 1

a a o em uma ou ou ra Falando a l'j_azareno Coe-
, Presidente da Executiva Regiona I

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago; peça teatral.

IlhO'
atrave's da Ra'dl'O Gua-) A 10 00 hs. - Sessão gratuita de cmema para

-6 - s,
operários e comerciantes no eine onten, mesmo, em I'espost!\ a ,uma COnsulta destas Exeçutivas Mu-

" A EQUEPE ' rujá, O jornalista e escritor
"São José". nicipais. A direção da Sul Cine Pro- Salim Miguel, o consagrado

C' "Cine Glória" no Es_ "Florianópolis, 7 - 4 - 58 ,- Ilmo. Sr. Osvino Albino Sch_ duçães fez um ,_rigoroso test,e. autor de Rl!:DE, o romance7) - Às 10,30 hs. - Idem no me
nejder DD. Presidente P.T.B, Joaçaba - Ilustre Companheiro.treito.

I
'd' da Ca- Acusando recebimento oficio sob n. 38/12/58, de 6 do correntee, Parll·do SOCI·al Democra'I.·co de8) - Às 1200 hs.. - Mensagens pelas Ra lOS

informo que, telegrama de t.o de Abril desta Executiva, ainda n,ão I,

pita!.
. . tinha sido respondidd porque encontrava_me em viagem. Respondo

) À 1r. OÕ hs - Sessão de cinema para operarros!l....

S I C I
·

? - s 0, •

comerci.ários no Cine "São Jqsé". agoJ'a: Nada há em têrmos de Acôrdo com quem quer que, seja, - an a a arlna,

'1- 30 h _ Idem no "CiJle Glória" no E�treito, até o momelÜO. Recomendações ao· companheiro Mignoni e aos ri
.

10) - As (l, s.
""�_� mais sas. Acá�io G. S. Thiago Presidente".

DI
,.

R· r'd f" Êsclarecend;}J nossa posição, vimos reafirmar a nossa conduta IrelorlO eglonaOutrossim, as entidades sindicais convI an� seu�
-

1_

f d' d
. geral para a posse da Dll'etona da e � disposição de continuar trilhando o cami1'\ho até aqu Ita o

hados e o povo em, ,

I R P d pelá nossa cOllciência; 'firmada sobretudo, por umá tradição polL
C O N V O ( A ( A- OU B R.O a,s 20.00 hs. na sua séde SOCla - u.a e 1'0

ht tica e social a cumprir, d� completa intransigência, contra os 0_

S�a�es �.Q 15, ocasião em <:Iue se fará ull�a �oncen ra_

mens que sempre tripudiaram sôbre a conciência e honra alheia, f

ção opel'ária e será e:dbid� um show artlstJCo.
_,_

__�_ escarneceram dos adversários e nunca se voltaram no se-ntido de' Pela presente, na forma estatutária, convoco os srs. Membros
, ,

H A
' tentar solucionar ou amenizar os aflitivos problemas que asso- deste Qiret6rio para se reunirem na séde do Partido, à Praça Pe-

A G R', 'U -, I N berbam o Trabalhador Catarinense e Brasileiro. rÍiira e Oliveira n. 12, às 17 horas, dq dia 30..do corrente. A reunião

Joaçaba - Herval d'Oeste, 11 de Abril de 1958 terá a seguinte "ordem do dia":

HOJE ES'TA' FE'CHADA, EXECUTIVA MUNICIPAL DO P.T.B.; de JO�ÇABA '1)- Deci�r do adiamento da Convenção Regional marcada
Osvino Albino Schneider - Presidente par:� 18 de maio;

Agostinho Mignoni - Secretário Geral
'

2) - Decidir outros assuntos de in_tllrêsse partidário.
PARA MARCAÇÃO DOS PRffiÇOS; DE PREÇOS DE EXECUTIVA MUNICIPAL DO P.T.B. J!E HERVAL D'OESTE. Flor.ianópo!is,2(i de abril de 1958.

COLABORAÇÃO COM A POBRESA, DOS ARTIGOS José Hemogenes Santana - Pr'esidente em Exercício

DE INVERNO -ACABADOS DE C
....H.,..EG.......A...R_,.!�....."""' ......N;;;.i_va_l_d""o...F"'!'e...r..n_a...nd_e...s_BI'aga

- Secretário Geral.
_.",.....'""""""'......_.....""""__��.....",_ .......-..

CELSO RAI\WS
Presidente em exer.eíciQ

-

R;IO; 25 (U, P.) Oom
destino a Buenos Aires,-pas
sou 'hoje pelo Rio de Janei
ro às delegaçôes da Hun
gria, Iugoslavia, Che-Coslo
vaquia e Polonia que par�
ticiparão das· cerimonias da
posse do presidente eleito
da Argentina, sr. Arturo
Frondizzi.
RIO, 25 (U. P,) .. - Numa

30lenidade realizadá hoje no

Catete, com a presença de
ministros, parlamentares ou
eras autoridades. ° presi
(jent.e'"�Jusceli-no Kubitschek
sancionou a lei do Congres
:;0 que institue o fundo da
lVrarinha Mercante. Esse fun
do será canalisado atraves

I de uma taxa sobre todos os
retes, marítimos e deverá
<tingir a uma receita anual,
de dois bil.hães e oitocentos
llilhoes de cruzeiros.
RIO, 25 (U. P.) - ° Pre-

sidente stroessener pernoi
tará !!, :tres de maio no pa
lacio 'da Alvorada, em Bra
sília; segundo se informou'
hoje em fontes oficiais, °
governante paraguaio deve
rá ch-egar a futura Capital
Brasilefra -no dia dois ,de
maio, numa visfta a convite
do presidente 'J u s c e 1 i n o

Kubitschek.
-

JAKARTA, Indonesia, 25
(U, P.) ° presidente
Sukarno afirmou que o so

cialismo está em marcha em

�I)do 'mundo e que varrerá o

,mperialismo da face da ter
'80. Suka:rno fez essa decla
êação do balcão do pala.cio
pre:;;idencial, ante grande
multidão. ° governante, In
donesio, de seu discurso,
não fez a menor alusão a

rebelião de Sumatra contra
seu govêrno. ,

TOQUIO, 25' (U. P.) - A
rádio' de Pekin anuncia que
a China comunista comple
tou hoje' a primeira etapa
da retirada de seus "volun
tarios" na Coreia: do Norte.
Acrescentou que seis divisões
comunistas chinesa�, com

oitenta mil homens,_já eva

cuaram o norte da Coreia.


