
Por Decreto de 25 de Abril
último, assinado na Pasta da
Guerra. o Sr, Presidente da Re_
pública .promoveu, por mer.eci_
mento, ria Arma de Infantia ào
PQsto d� C�ro_�eI7 (, nosso �re
zadó .cOljtcrrãne� .Tenente _Co
ron?I AJ:v�fo Veiga L\m.a• atual�

r;'ll"."G..';".�1::-'.ry� e�nªil' c���l�,va�
w.;;1tés JiII <ihefe;� "1'6,&" Cit·.....

'c;,,!.'J}��ll·ilÇ�n1!'el'iÇãO 1e :;a��me'ltio}Mi'';.
�; Ifi:, .Cl»1I·'Ólede-.� ,'Il�SlI.,Capítal.

,-
' '. ". �.

'

-, Descendente· ile 't:i'adiclol1al fa_

_

O sr. Jorge:·L.aeel'd-a, em d�p',êr� �â•.o tef;:'raio� ào sr Erico Mulli!r, _

mnia barriga-verde, .0 ÇOJ;onel
� Veiga Lima, por's.u-a§ apreciáveis

-,
de causa,-f� i;rradi�r ontem lIjIlla càI'ta pre nte do Diretório Regional do ,- qualidades de coração 'e de ca_

que hªt� fôra di.ri,gi4a pelo sr-. P.R.P. recomendando-lhe que o Partido rater, aliadas á uma vasta cul_
Plínio�iã�C""�, qual·o Chefe do tomasse atitude ,contráaa à candidatu- -

tura geral, tem eonquistado lu-

'e
'

P.R.P. -açónselhava Partido atitude· ra Irin�u llornha9sen. ijsse telegrama ,� gar destacado no Exército Bra_
de,Jespeito ao governa or e ao sr. Iri- consta de lima das recentes entrevistas,

� sileiro, exercendo' elevadas co_

neu Bornhausen. do f.:.':. Erico Muller e. foi lido no Dire- � missões,

',: Dej)bis dessa carta

�aconteci-
tório petjrepista.

'

t Profissional dedicado, cava

�

mentos se p'recipitaram e,o ' ib 'do Quanto à a�itude do sr. Plínio Sal- _ lheiro distinto, o Coronel Veiga

,-
P.R.P., no Estado, téve que �. fe.n- gad:Q com relação aI) ·pleito. de Joinville, ,- Lima soube s:e impor à conside_

_. dqr da atitude inconfidente 'do< sr. Jorge é muitõ clara: naquela cidade está um ração e estfma,. não só entre os

� I.acerda, que pc}r duas veze�. se manifes- seu r�.presentante pessóal, participando ::: seus colégas, como na socieda�

,- tOl! contra seu p'róprio ,.fp!"t,ido: opon- diariamente dt1s comidos em Prol da • de catarinense, ensejando a sua

dO-se ii candiJatura Li-vãElário Nóbrega' candidatura que o governador traiu., promoção motivos de' jubilo en,;.·
� à ,Presidéncia da Assembléia e à candi- Ess� represent!ll!te do

.sr. Plí.nio Salga-'
-I

tu�iastico por parte de amigos

,� datura Baltasar BuschIe à·Prefeitura do, e o sr. Amenco Matrangola. e. admiradores que não regatei_

,,.,

de Joinville. ,O gove·rnador. '€o,em � defesa, está" am 'homenagens de simpatia e

_. Já antes o governado;r iudo fizera apelando para cartas já superadas pe- ::: aprêço.
fJ para afastar &. candidatura Plínio Sal- los acontecimentos e por eles revogac;1as., O ESTADO, associando_se às

, gado à senatória.
,

Está, como diz o povo, revivendo a. . .
inumeras home'n,agens, se con-

• Diante desse�. fatos, o sr. Plínio hora, da sáudade... .'
_:( gratula com o ilu'átre conterrâ_

••()._.(,...()._.(.,._.(,.-.().-.()....()....()....()�()_,()....() ',)...."I�(l..' neo abraçando_o pi'azerosamente.
- -

. �.

•J ' I,

.

I anteríormente para 18

.

do

_

.NAçõES UNIDAS, J;io�a I <;elJ:l0 d� Seguranç� foi pos- a suspensão dos vôos e para rência suprema, DuIles -cítou, um ataque da Rússia ou dos corrente. Motivou essa deli

lO�·q.ue, 3 (-o:' P.) - A Rússía teríor as declarações teítas íncluír o plano de .ínspeçâo' a proposta norte-americana

I
}t�stados Unidos. "Nós escla-

reJeitou, hoje, c�m o s_eu -,<VO- Em Washmgt0l:1 por John do Artíco numa conferência de Inspeção do Artico apre- tecemos todos os outros paí-
to o plano. de mspeçan �o- F�ster Dulles, dízendo que a suprema. A votação sôbre o sentando perante o Conselho ses e o próprio seeretârío I

• • ...,

d 'Rlar" proposto pelos Estad�s atitude !u!lsa:seria bõa pro- projeto de resolução sovíé- de Segurança ..das, Nações geral (Dag Hammarskjold)" I 52 81110es e Marcor, plr'!Ii o earma-trnidos. alegando que' .nao va d.a smcendade dos seus tico foi de um (União Sovié" Unidas, "A moção, que será I _ disse Dulles. O secretário '
� U

era mais que um t�u9-�e ga:-' Cles�JO� de realiza! uma con- tíca) a favor. e 9 contra e discutida no Conselho de geral fez os comentários no "t AI'
...,

r�, �spionar o t�rritono so- �erenCla s?prema de che-I uma ..;abstenção (Suécia)'. A Segurança; constitui uma Aeroporto Nacional de Wa- men O emao
netlCO, A votll,-çao no oon- res de ,gover�o. O ,v:?to russo votação �o� procedida �e ín- p.rova _

da siIl_ceridade sovié-, shington, pouco antes de
'

foi o unico contrario, sendo tens�, atívídade por tras dos tlca tão ,bo� como qualquer I?artir para., �ópenhague a, BONN, 3 (U,P,)' _ O ministro to alemão ficam, desta' maneira,esta a 8,3 ..a vez, que o delega- b:tstIdor�s da parte, �a In� outra; coisa: Se �les querem rím de parttcípar de uma das iFnanças Etzel declarou I ainda menores do que os g'l�t03
do sovíétíco recorre ao veto, dia, Japao e tugoslâvía que terminar a tensão, este e o conferência de ministros do. prestando informaçõe� ao Par� l' de álguns outros menlbros da
no Conselho. tentaram afanosamente eví- momento e o lugar de o ra- Exterior dos países da NA-I lamento de Bonn que as despe:. OTAN, Apesar das despesas ele.,
A proposta norte-ameri- lar o veto sovietico.

.

zer", Dulles também de�la- TO. Os jornalistas pergun-
.

sas gerais para � armamento' da II vadas, nec.
essãr'ias para a defesa

cana deriva -das acusações rou que os Estados Unldos. taram também se a atitude í Rep.ública Federal 'da Alemanha da liberdade, acentuou o minls ,

Vem tendo 'a maior repercus., que lançou a RúSsia, dizendo O secretário de Est::do, foram "muito sinceros" ao da Rússia afetaria as nego- 'subirão durante o pe-ríodo orça., I tro 'a rejeição, por parte do go-

são em os meios do país, as que os vôos de bombardeí- J0J:ln Fost�.r Dulles, desaríou, :tprese!ltarem, a proposta de cíações e se poderia ser le- I mentário de 1955 a 1961 à soma, verno federal, de medidas, infla.,

proferf das pelo ros norte-americanos car- hoje, a R�ssIa para prov�r mspeçao das zona� do Polo vada·a sério o desejo mani-I total de. cêrca de 52 bilhões de I cionárias para custear.o arma.,

Dorando Paulinetti, regados de bombas �uclea- �ua sll:lCer�dade com relação I Norte �?mº medida para testado de participar de I· marcos, Em relação ao produto n.lento, por intermédio de crédi-

res, na zona dopolo trazíam a reabzaçao de uma conre-.' tranquílízar os tomores de uma conferência suprema. social!lS despesas do armamen- 'tos d.e, Banco Central.
relacionados .�.

'�:�:�1:0 a:al:::l��:S:íeOzes�l: an:::: L�oed:�g}�:�J�I:,�fie�z!�ais�a:c�u�s�aOf,�o�ee:tsA P E TR O B.R AS, EM . L,A '1ES
�'ficlo jornalista proferirá, ama-·. ' "

J,

�::;:,,;:�: "�;�!:;:"�:"�:i,�:; ;,�Ê��?t§.:�� SEli8' JIERTIS THES rl�OS rlRI Hxrll�l,õHS .

DO SIBSO�O
do desta vez o palpitante tema são do que' encontrar os ca- ,--: A Petrob�ás já deu íní- profundidade é de. um mil tros 'pontos do município; de dive�sos;- engenheíros da tr�va� à espera de seu ter
"O ambiente rural - O homem

. minhos para evitar um ata- (.'10 a perfuração do solo des- e quatrocentos e cinquenta acredítando-se que sejam Petrobras que aqui estIve-' mino, e bem possivel que em

ilustrado A Educação de que de surpresa. Disse que o te munícípío, à cata de pe- me�ro.; Mais tarde, as pes-' algumas bem proximas a es.. ram para concluir os estudos torno da cidade e até sob a

seus benéficos refle-
'veto não faria .os Estados troleo. Serão abertos, prín- quisas serão executadas nou- t ta cidade. Conforme opinião prElliminares gue se eneon- cídade esteja localizada uma

":ar::: :. ':::::'"G::::: �};:����1��?;��� I r�t�;���rr�;�i �ITlOO DE -IITIO Nl IEr�BU�!' DI 11111 ª�;�i�d�1:��
Às 22,30 horas, Durando Pauli_ impedir a guerra. l:1uclear, em Correia Pínto, já estando PORTO PRINCIPE, Haiti, 81 belecer a ordem. No Palácio Na_ meio-dia, que Dejoie está fora população, enfim a se en-

netti discursará em outra pa- O_ Conselho reíeítou um I em pleno funcionamento. A (U,p.) - O Congreaso declarou cional hoje de manhã, havia pe , da lei e o govêrn-o o.fereceu 5 tusiasmar pelas fortes pos
lestra subordinada à epigrafi'l1 pro�eto de resolução r�sso, perfuradora.x, L. S.' D., cuja e�tado 'de sitio "ao m�io_dia de ças de artilharia e ,por todos os mil dólares por sua captura ou

5ibilidades da existencia de
"Democracia", pedmdo a�s Estados Umdos capacidade em

.
alcance�de hoje em tQdo o' país. Dura�e a

I
lados" viam-se guardas armados. denúncia. Acusa Dejoie db ser o grandes jazidas de petroleo

noite, ouviram-,se tiroteios e no As .arruaças talvez sejam' de pro_ principal nientor ,das conspira_ nesta prospera região cata-
A-NO XLIV - O MAIS AN'l'l no DIARIO DE SANTA CA TARINA - N.o 1 3 3 2 9 ' �'inense, quando ainda é to-minimo, hO'uve du-as violentas 'testo dos' operários independen_ ções de quart.a_feira. Advertiram

!!xplos(ies .

na .capital e na loca_ tes que ontem não puderam to- que quem der asilo a Dejoie será do mundo animado viva
lidade vizinha de Petionville. No mal' parte no desfile oficial, por_ considerado cúmplice e culpado mante pela equipe de tecni
populoso arrabaJd'e de. Belair,. que os sindicatos oficiais não o de crime contra a -Segurança do cos da Petrobrás, que no seu'
houve desordeRs e a Policia dis_ permitiram. Estado. Sob

.

o estado de sítiQ, otimismo aliado à, capaci
parou para o ar, a fim de resta- Nos hospitais, não se conse_ .não há ,garantias individuais nem dade, ,.não deiXa • ninguem,

guiu apurar o número de mortos imunidade parlamentar. Foi de- �estas paragens, .alimentar
ou í'eridos e, oficialmente não foi cretadq o estado de sítio por idéias pessimistas qúanto à
feita comunicação �ôbre a ocor- achar_se que. o govêrno está presença do combustivel nas
rência, Extra":oficiahnente,.. a si_ ameaçado e foi autorizado au_ profundezaS da terra lajea-
tuação deixou perplexos os }Jró- mento do, soldo dos militares. na.

prios extranhos, Três Jornalis_
tas da oposjção continuam pre_
sos, O govêrno confiscou os bens

(los ex-ministros Clemente
_

e

Dllhsse JumeUe e na quai'ta_
feira f.oi descoberta uma cons_

í>ll'ação; ,(jtiaJldó� �luma casa das

,pl'0<lI11iilicw.#, ",Il!l ,cida.!l� q(lorre�
a-'e.xp!�sãll I� u.ma"aticina" o,n@

.�!.��I�e��_lQsivo� e bOQ'l
bs'll' de�Bna-,. , 'Q' f1tlngresso
deu pOllerEis especiais a6, govêr_
no, ao declaraI: a existên'cia" dQ
estado de sitio. '

O deputado Frank Seraphin,
l>artid,ário do candidato presi_
dencial derrotad'o e que se acha

oculto, Louis Dejoie,. interpelou
o ministro do Inter'or, Frederic

Dobigneau, pedlindo-- explicªções
d,as prisões que a Política tem

,fetuado nas últimas· 24 horas.
A.rlllou-ae'-um tumulto .na Câma_'
l'a e Serapliín saiu protegido
por seus colegas, mas se acre_

rUta que já tenha sido encarce_

;·ado. Dobigneàu declarou, ao

beração O fato de numerosos'

Diretórios do Partido esta
rem com o respectivo regis
tro no Tribulial Regional
Eleitoral ainda em anda
mento .

Na véspera da convenção,
a 14 de [unho, reunir-se-a

outra vez o Diretório Regio
nal.

•

'Educação de
adultos -

R�conduli�o à Direção da Rêde Fer
-_.r�yiátia o En,_ Femando Teixeira
RIO (ARGUS-PRESS) Foi fQYiáriQs. ',,;,. ,:.. 'i'

reçQndl,lzi� ,Jl0," �a�.g.Q. d'�
.

,.00.�ng.�·F.erna,nçio. Tei:xe!ra
Dir,e�qr na, Rê�e Ferroviária' �ormou-se pel-a:, a�tiga Esco

Federa,i; o! eng;, ,Fetn_arrdo la Politécnica do Rio de, Ja
Teixeiifi, q,ue, .desde 'Sua or- neiro .• 'Entrou p'ara li Central
�aniza�ãQ, �Í1iha. exercendo da Brasil em ,1,925, onde che
as fun�ges .de Diretor de fio.u a: Inspetoria , da Linha.
Operações, I da; Locomoção e foi Supe-
Conhecida autoridade em rintendente Geral dos Trans

tS,suntos ferroviários, foi va- portes. Transferindo-se para
Hosa sua 'contribuição na a Santos-Jundiaí exerceu o

fixação (\0 programa traça-; cargo de Assistente do Di
do para reequipar nossas, retor na gestão Renato Feio
ferrovias, A manutenção no· e de chefe do Dapartamen
(,f1.rgo significa reconheci-' to de Oleodutos. Na orga_ni
meI,lto aO trabalho até ago-l zação da �êde Ferrovi�r!a'
ra executado em seu setor. O

I
Federal, fOl nomeado Dire

nto do presJdente da Repú- tor de Operações, cargo a

blica ,encontrou a melhor que é reconduzido agora.
l'epercussão nos meios fer- (A,A:)

•

.,

Cél. VflGA LIMA

Nota oficial do gabinete do governa;' Na recente reumao da Comissão do

A d
. dor, ontem publicada peJa, imprensa, Plano de Obras e Equipamentos fi$)oU

. •
veio procurar inocentar o sr. Jorge La- constando em ata um protesto contra o

C'a emla,' cerda das graves acusações que lhe foram: uso das maquinas adquiridas pelo P.O.E.
. feitas pelos Partidos oposicionistas de em serviços particulares.

A ' t't'
_

t' sonancia nos meios inteletuais "

1
,-

d .

t f hdI'
Joinville - P.R.P. - P.S.D, - P.T.B. - O denunciante, caso não fôsse seu

S I11S 1 Ulçoes, e a e mesmo as eXlgenclas para a e elçao os cm o ec a o aos moços a e el_
em denuncia à Justiça Eleitoral. protesto cõnsignado, estava disposto a ir

os grupos literar�os, de qualquer do Estado. membros efetivos ou éorrespoíÍ_ ção de W:rlter Piazza é um exem
Com -a mais lamartineana das cor-' além: declinar, com o testemunhá de

lllanel'l'a te'm o de'ver de estimu_ Esses concursos, J'á em fase de dentes da Academia não podera-o pIo - ou veda"o· aos l'nteletua1s ' ,

,
. '" 'duras a Nota por pouca-pouco deixa de outros membros presentes, os' beneficia-

lar e amparar a prodúção lite_ julgamento, irão revelar valoreS incidir em preconceitos. de raça, que não estejam dentro dos pa_
raria e al'tistica com a creação novos e que V1Vtam, por certo nem em convicções filosóficas, dróes acadêmicQS ou não se colocar no governador um par de asas dos e os locais onde vira o abuso de bens'

de 'premios e outros incenti- anonimos e desistimulados políticas ou religiosas. queiram submeter aos velhos angelicais e mais· um aro luminoso por públicos em serviços particulares.
vos Para 1958 serão con�edidos cáJl.Q))es literários, sôbre sua venerável careca. ,..- Mas, ,. não foi preciso.
'Uml,l instituição ou úm grupo premios aos melhores trabalhos Cõm vinte e uni anos de ida- A Academia só é sectaria neste ' Mas, faz mais: afirma qu� os auto.. O protesto foi consignado, em: sero

que não fizer isso se cristalízal'á de Historia, Jornalismo, Poes"a, de 'e desde que "esteja desen_' ponto: - exige nobreza de ma- res da presente dênúncia são os mesmos .0. pr<,>testo ·foi consignado, em seco

ou ·diminuirá a sua força COnl_ Ensaio e Folclore, \'olvendo, com elevação e '110_ �eiras e de idéias e que o can_ que tentaram "usurpar" o mandato' do 'x x X

bfi.tivfi e creadora. ._
breza de maneiras e de idéias, no didato saiba escre.ver bem a sua governador, há um ano e tanto!!! Motaristas do Vale de Itajaí mos-

Poderão ser uteis a si proprios Aberta a todos os escritores, campo da literatura e do jorna- ,língua.
'

A denúncia de agora está assinada, tram-se decepcion!i.díssifuos com o "as-

mas duvidosamente ao meio ou ao sejam quais forem as suas es_ Iismo, atividades que recomim:" em primeiro lugar, pelo ilustre deputado faltamento" do trecho Blumenau-Gaspar.
ambiente em que trabalham. colaa ou os seus pri'ilcipios lítC- dem o candidato" '- qualquer * * *, Livadário Nobrega, Delegado do Partido t>izem que, por enquanto, o que ali

.

Certa de que bem serviria as rarios ou politicos, a Academia pessoa, de qualquer sexo, em Para servil' de..,pelegado junto de Representação Popular, do qual o sr está sendo feito é um tratàmento

aSfáZ-1letrfis cat'arinenses e realizaria, C'atar:nense consagrou, justa_ eondições, poderá se inscrever tiO Pen Club do Brasil, será de_ Jorge Lacerda é Více-presidente - fun- tico - aconselhável apenas para estra-
cabalmente a sua missão a nossa mente, nos seus ·novos Estatutos e pleitear uma cadeira vaga na signada a escritora Maura de ções, aliás, 'que acumula com os de Pre- das de tráfego leve e nunca para ali, por
Academia i�stituio, em 1957, con_ este belo exemplo de liberdade Academia, Sena Pereira, ocupante da ca- sidente de- Honra da U.D,N" no Estado! onde rodam os veículos da maior tonela-
CUl'aos literariQs que tiveram, co-' inteletual e democracia, Dispõe Como se vê, a nossa alta ins_ deira nU)nerQ 38 que tem pOI' X X X gem no Estado.

_n_lo_'·_e_r_a__d_e_e_s_p_e_r_ar_,__si_n_g_u_l_al_'_r_e_s ._0__a_r_it_g_0__5_,O__d_es_s_e_s_E__st_a_t_u_to_S__q_U_e_,__t_it_u_i_çã_O CU_I_t_u_ra_l__n_ã__o �,e�'_u�l�n�r�e�-�p�a�t�r�o�n�o�R:o�b�e�r�to�.T:r�o�m�p�o�w�·:sk�I�·,__��������������������������=;��������������?�?�-�?�?�?�'
que é muito comum.em se- fender e esclarecer os fatos. parecermos imodestos, a pu_ cument� por' nós publicado a ta uma possibilidade futura, para uma reunião de tal im_

melhantes caso.8. Perdeu o Se precisassemos 'de tais ar_ blicaçáo de cartas; notícias, respeito do Museu (e diga-se Ora' !1Iuito bem. Vamos então portância, não apresentou ofí-

�o.Rtrôle' - e respondeu de tifícios para permanecer, te- ar�gos e comentários a res- de passagem, Museu, como esperar calmamente. Mas con_ c'o algum? Sabe êle muito

qualquer maneira, com raiva. ríamos' outros meios de fazê_ peito da "SUL", material ês_ tantas coisas mais, criado sob venhamos que é pouco, muito bem - e sabem_no todos os

E a raiva é sempre má con_ lo. Felizmene, quer queiram te vindo das mais diferentes o influxo da revista) tem no,. ,pouco. Se dez anos, se uma participantes - que não se

selheira. Nunca se esperaria, quer não, o grupo' 'SUL p.er- . e longinquas procedências e me e enderêço das duas pes_ -atividade cultural que se ex_ tratava de reunião da revísta,
de uma pessoa 'que !leve te!' manecerá. Permanecerá não que se é�contra, em p,arte, em soas C}ue o - ·encontraram em pandiu por todos os setores, mas de reunião convocada pe_

tarimba 'e experiências de vi_ por o diz\lrmos aqui e assim, nossos arquivos, à disposição tão lamentávêl estado, "qe se tudo o que foi feito é a])a-' lo Prof. George A. da Silva,
dll, uma atitude que é uma como num 'passe .de mágica, de quem queira c.onsultá_lc�. quadros entre, garrafas de, rência, então como chamare_ para.,. mas não vamos re-

prova prova:da de .falta. de ar_ mas pelo' que realizou, pelos 2 - É bastant.e fácil colher' champanhe", tendo êles en- mos uma vaga" .possibilidade pisar o que' já ficou dito e

i:2�:�:;:��:.::�::tr::: '��_._.,.��.��! :,;;?:j��;�:;§:::: :�:�:,::�:�la�::::E��
�i ::;!::�":1:?:'�� � A�itude prima. ri.ssima � �pUo::a:SOpe;r:d=e:r�.�OM�aãs:Ogteo:s�tOa':rl�ta::d'� !�����p::,!: :�;Ot�!:�:�ép:::
p,r,le em ataques extemporâ: J' � ç E pl)rtanto, no que 1\ nós diz

nw� q�m ���vu�e ��
�

��_H ��, �n� �u n���fi�H�U6�_
porque lhe falecém argumen- divulgação que fez,.:pelos con- Aas as afirmativas q'ue fize_ ver. ,. e veremos se é inven_ palavras cações necessárias e não pre_

< '" Uma � respeito da ta,-o co_ t d t', .

t' tos., tacto que ,promoveu. pela a_ ml)S em nossa cartà �nterior. ção o que ali se clmta. '
en o con muar mais empo

i Mas vamos por ponto: h' D d
. mentada segunda reUnião, Já numa discussão que não leva_

1 _ É su:mamente estranho
proximação e melhllr CQl) ec�_ aremos apenas OIS e�em_ 3 - Em troca da realidade ficou dito e redito que lá não rá a canto algum.· E que, con-

que se diga termos nós pro-
mento entre o ?ue se faZIa p�os: A �rquestra SI�fonlca qlle foi durante dez anos a se encontravam elementos de forme se poderá observar pela

d '" 1 1
fora e o que aquI � tentava. somente {QI receber o tao pro-

nossa �tividade com rep!r ,"gru"�algum". E S4 assl'm tl'- t d P fcurado fazer ura.. pe a em_- palado auxílio depois de. dis_
,ç -

pu ç car a o ro. George A. da

brança o grupo. Digo estra_ Mas convenhamos, aceitemos solvida·. por não enéontrar
cussão não apenas no país vesse sido, é de se perguntar Silva, já deixou o terreno dos

nnõ porquanto quem começou que nosso desejo fôsse pro- meios de se manter, E cremos]'
as até meS!1lO no exter..ior, por que o Sr. Diretor da Di_ debates para descambar para

não fomos nór.' Foi o próprio curar permanecer. Que tería_ chamada agora de "aparên_ retoria de Cultura, que é tão o ataque ao grupo.

Prof. George A. da Silva. Sim- mos feito? Iniciaríamos, de" que reorganizar é muito. mais eias", o Sr. Diretor da Dire_ cioso de seus ofícios, sempre

plesmente procuramos nos de_ pronto, mesmo 'com receio de difícil do �ue manter. O do_ torla d,e Cultura nos apr.esen- de ofício em riste, desta vez, SALIM MIGUEL

iSSSSSSSSSSSSSSSSiSSSr4S%SSSSSSSSS·SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!'LSi 'iS,.,:,

Notas
.

politicas
Notícias da

Recebemos:
Florianóplllis, 30 de abril
de 1958
I'ímo. Sr.

Diretor do iorl\al "O Estado"
Rua. Coils. Mafra
NESTA
Senhor Diretor:
A resposta do Diretor da

Diretoria de Cultura, publicà
da a 27 do corrent�, não ha_
veria necessidadie de retrucar,

porquanto, alí, nenhuma con_'

testação é feita às alfirmati
"as contidas em minha 'carta
do dia 20. Bastará, ao ,.--leitor
bem intencionado, um con_

frono de ambas
Se outra vez' volto ao as_

sunto, é" para dizer de minha

estupefação- diante da atitu
de primaríssima do Prof.
George A': da Silva. Sim, por-

.

que na resposta·a' que ,m�
estou referindo, se depreen_
de claramente que o Diretor
de Cultura não viu maneira
de contestar o / que eu 'tinha
asseverado. Então ,que· fez� O

, ,
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Flortanépolis, Domingo, 4 de Mai� de 19.58 J'
"O ESTADO" o mail antigoitOidrio de,SanttJ Catarina

__ ._. .. __-.�" . .. __�+--.--.-.-.- .
..__ ... __l-- _

.',.. _"�.�.-
".�'

_r�,'IJibn�l.de
.

.

,. Justlca ·

,NA SESSÃO, DO TRIBU-
.

.--,

�

Enlace Matrimonial - sr. dr. Luiz da Costa ,'''. U S V AL ri O· M E L O' NAL PLENOrREAL1ZADA

SUELY __ ,SE'RGIO Frevsleben UM CONTERRANEO QUE NÃO ESQUECÉ A TERRA -

'An_I'�o
DIA 30 DE ABRIL

Na 'Capital da República, _ sr .. José Líno BáStos tonio Augusto Nóbrega Fontes é um catarinense que, embora CORRE:N:.TE, FORAM JUL-I
onde residem, realízou-se _ sr. Mallrity. Da.l Gran-

afastado de sua terra, não a esquece, porque a tem sempre pre , GADOS OS SEGUINTES
se_nte, procurando em suas atitudes amigas projeta-la á altura ,

:'on tem o enlace mabrãmcnial
.

He ,Eó'rges' de seus merecimentos
•

r
, FEITOS:'

da prendada e talentosa se- - SX. Antonio Sã}es No liio, onde s� �ncontr� d�sde 'muito teínpo, '�cupando ,cargo 1) - Habeas-corpos
nhor irrlía SuelY C�sta/Fer- '..:::..o srta, Iracema 'G1i)lJvea dê destaque no Bã'nco do Brasil, vamos en��ntra_lo também- em nO 2.823 de Càmbos Noves,.

'r.andes, pertencente á turma Ie .Negreiros
'franca atividade no -Centro Catarinense, onde ocupa'� a função de' em que 'é impetrante a- pa-
diretor do Departamento de Informaçõ;s e Propaganda.

'

I

ele Formaridas de Ülá7, do Sargento .Trassú _
da ' ., dente Omar Medeiros, Re-

Nesse setor não perde tempo. Sempre pronto. a ate:nder os seus

contea-râneos quando procurade. jamais deixou de prastar.alhes
iator

.
O sr. des. ARNO

_ menina.Márcia Ligocki quàisquer. informações solicitadas, cuidando' de tudo com carinho' HO:e-seHL, decidindo O

e apreciavel atitude de perfeito cavalheiro. Tribunal por unanimidade
, , .

�

Curso Ginásia.J do Colégio Costa Silva.

:;lOSSO Exército, e pessôa 1'OS Filho, devotado Prove

muito benquista naquela dor do nosso Hoospital de

n-etrópole. 2aridade e Comendador da

Serão padrinhos da noi-
.

Ordem -de São Silvestre.

Tia: :no civil o dr. Alexandre
Fernandes ;:;Pinheiro e Ex

ma. ESPo;�f e no 'religioso
. ,

o sr. Jacob J'orge JO'�é e a

senhorinha Olivíce Nazaret

TOl:l'eS; e do "noivo: no civil
) .

\) sr. José Fernandes e Ex-
.

ma. Esposa, e no religioso,
o sr. Major Antonio Delmas

>.

e E:Xfna. Espora.

Gonfil' ;1am'

Rua Frei. C�n�c�, ,103 'I
Rua Demeü'io 'Ribeiro, 36\

no' religioso, uma .recepção � Flot��noP.2hs;;
.

·F àI).'ta q�farina:
.

nO 482 da �ornarca de ·R'io

no salão' nQbre' do Clube, veira l -=-���;;;�;;�5;;=;;;á=E�;;:;:;=$=5::;=�:;",
.

rio Sul: �m :que é requeren-

BotafDgo,. de FootBall e �e- } menino - Rolg��itor Uíi.�fataiÜlens. da, il6tites
.

'te Herm'óié11es de Andrade.
f E D .1' - J A ,1

[atas, ás pessôas mais ín- Kresps}<:y . :'?') , i' "j'
' nélator o sr.-Ms: HERCI:' I "" •

timas das dllàs famílias, sr.,' di-. José -fé l,ipe' :$oa- ( O.' M',iI: rJ' 'I�c- . A;· t' �. 9
.

'_'Ie MEDEIROS, decid,indio' Talas de ViilÇãt-eiêIe Melhoramentos
'PDClll'regando-se' a Confel' _

. baid
. ': O P

.

'd' , .) Tribunal, ·por maioria de - "

resl ente em exerçlCio, comunic'a aos _es�udántes e· ao povo
.

1 O Staria Colombo do respeCti- - sra. Dilma T�llrNJÍs 'de em geral qUe �,esta- IH1Üdade 'não assum1u �ualqu:'e'lJ 'Comprorni's'so y(:)tos indefe'l'ir a revisão, ,.,

. emesl,re d'e':,1958
\.'0 buffet, Andrade :Mesqúita .

com � Lions Club0 de Florial}.ópol-is, para patrocinar a apresenta_ -iTtncido' O sr.' des. Patrocí- De ordem '1:\0 Sr. Diretor .di! ])epar:tamento da Fàzenda, torno

O
• . .. �

d
'.

- SI'. AI'II"ndo Sa,ll....s 'ção nesta Capital da ap.'1áudida 'poetisa e declamadorà MAltlTA .".'1'0 Gal·lot'I'. qtle a def.el'.I·a. 'b'l'
\ d'

.
.

,
.

s nOIvos segull'ao epols
"..,

..
, pu IÇ,Q que, urante 'o' corrente· n}�s, se procederá neste Departa_

'

,', PINHEIRO, 'MAOHADQ..
.'

. .

..
,

em viagem de lua d'e mél. - srta. Apolônia. Pie- . ',- ..
' . '. �mpedido o sr. <leso Vito'r mento a �õbrança das taxas acima l:nenCiónadas, correspondentes

• A' I ..

Lamenta ''(I1W
.
este 'me·ldente tenha ocorrido cOJU esta intér-' • ao 1.0 semestre do corre.nte ano,-

para o I:lotel Quitandinha, . r�skl, Professora de Acor- prete <:la ilrte .<ta q'u�l a 'classe universitária de Santa Catªrin� J:.á -Lima. .,' �

_,
.

.
_ . .

'Findo o prazo acima, as aludidl!:s taxas serão cobradas aeres_

.tn1 PetrÓpolis. ceon da Academia Santa teve tantas prov-as d1!' simpatia ,e estímulo: - -

. ." cidas da l\1ulta de 20%. .i

A· R F d Cecí:.lia., d-esta Cap/ital.
'"

FloT:a'nópolis, 2 de Maiõ de 19.58.
� 1::\' R

. �. ,..

I' '.

O sr. uY ernan es, ! uI '-.". ..�VIS�O c l'nnma

..
_,

'I
Depánamento da Fazenda, em 2 d'e maio de 1Q58,

pessôa muito relacionada Nascimento.
JOSÉ LUIZ SOBIERAJSKI ' .', M. C. DE FREITAS.

C
. CATARINA RIVADAVIA ,'. Presidente em Ex,ercício (Co·nt. _na 11.& .pág.) Encarregada do Contl'.·oAle·,

em a nos.sa· apIta.} onde 1'e-
.

Está em festãs
s:diu I?oi' longos anos,' con-,
quistando sólid5!s amizades,
n á sua Exma. família, en'_:

...-lamoS sincer'os parabeÍls, 'e
formulamos votos 'de feli-'

Coracão de Jesus desta 'Ca-
. ,

. vital, e extremecida filha do

�10SS0 estimado patrício sr.

RuY Fernandes, conceitua

do Representante Qomercial
esua Exma. esposa Da. Ay-
da CO,sta Fernandes, com o

Jovem Sérgio Delmas, com

petente funcionario do Mi

l' istêsío da Justiça. e filho'

:(la' Exma. -Viuva Maria da

Costa Delmas, de tradicio

nal família de oficiais do

i'
O áto religioso terá lugar

.

na Igreja de Santa Te;�zi
nha, (Tunel NQvo).
,Os pais da noiva ofere

I �erão, dep',o� dp casaniento

cida,ctes para os dignos mf

hentel3.
ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:'
-:- ,sr.
Cabral

elr. Abel i\lvares
. 'lto'tos de um futuro feliz,

------------_
..�;�:,.

. .

- menina Vanda Pereira

�-srta. Onilda Cardoso
- sra. Maria dos Passos

�!ouza.·

Farão anos Amanhã:

DES. MEDEIROS FILHO

Com satisfação registra
III0S o aniversário natalício

\

do. nosso prezado amigo e

.distinto conterrâneo sr. dr.

.Des, João da Silva Medei-

À,� muitas homenagens ele
c ne, s�rá' alvo, juntamos as

nossas Com votos de ·pere::..
.

\. 1·
•

nes felicidades.

DR. 1\1AREILIO' MEDEI
ROS,

Transcorre na data
, ,

o aniversário elo
,

.n.osso pl'!:,zado amigo e_ con-

terrâneo ST. dr. Marcílio

�\ilede.jros, Juiz de Direito
d:1 Comarca de Blúmenau.
N osSa.s felicita<J,ões'.�
- sra. Lelete Gampos

8arbatQ �,_
._,_ menin� Dalva de" OH"

o ·lar do Dr..

Anto-nio Luiz da Silva,jornalista
e advQgado' da' Fiação e Tecela-

.

.

_. <> •

gem C�rlo� Renaux, em 'Brusq_ue,
e exma. srá., pelo nascimento de

galante menin�, ?c,onido no dia

28 de abril, na 'Mate;nidad.e Con_

sul Carlos Re'naux, que na Pia

Batisn�al receberá o nome' de

.'Catari.na Riviidavia.

. Este. jornal envia aos distin_

tos jm.i's votos' de feliCi'dades e à'.
pequenina CataÍ'ina Rivadavia os

.
" 'por� mulher_es. -,.

homens e' cl·�n-çcu.
só meios

'i<.* 'I, *.,.. 1j
.

..,

li
....

Na·Jrmand,ade' do Senhor dos 'Passos
.

'

e Hospital de, Caridade

ELEiÇÃO "DAl DIGNIDADES. DA
MÊSA 'ADMINISTRAIIVA

de

Agor;t em Florianóp.oHs e já de viagem para sua' terra natal,
que é Itajaí, a fim de, descansar no seio de suá família e amigos,
em gozo de merecidas férias, nem por isso, o incansável compa.,

nhe iro+de Iutas--pela nossa terra' poderá usufruir desse descanso.
UIu grande trabalho. toma conta' de seu tempo, merecendQ' SUa

atenção.
Vai -projetar um grande pr"rama para um CQngresso Folcló

rico. nesta Capital. Congresso de grande vulto, de que é patrocina.,
dor e cujas caracteristicas principais para uma completa progra.,
mação, ja em linhas ,traçadas, dizem bem da volumosa tarefa

a que se propôs com ânimo forte e bastante (otimismo.
Esse projetadq. Congresso, se contar com a cooperação que

Antonio /Augusto espera, terá imensa 'repercussão cultural' em to

do o Estado de Santa Catarina como em outros Estados do Brasil

Agu�rdemos o início desse grande trabalho que promete mais

uma brilhante vitória do ilustre conterrâneo e amigo que põe as ;

sim sua inteligencia e todo seu desvelado amor a favor de sua

2) - Habeas-corpus
. ..._

t;O 2.824, da comarca de

Itajaí, em que é impetrante
;! paciente Adaír da Silva,

Relator o sr. des, MAURI

!,LO, COIMBRA,- decidindo O'

de votos, ·d!eJiegar, a ordem,
recomendando-se ao dr,

Juiz de . Direito que se ma

nif'éste, no mais breve pra

zo, sôbre o .pedido de livra

mente condicional do pa-,

dente.

e, nossa querida terra. .Tt ibunal, por unanimidade
E; esta coluna, I�ão é preciso que.o diga, está francamente à 'dde votos, negar a or em

sua disposição ..

Senhora

Itajaí, em que é impetran-
" 7

-tI' o dr. Dalmo Vieir;t. e pa-

_ ......._......:'-_" ----"--- impetrada...
._,,- .. _ ----� ....

';
.

,

.

crifEi.a;
MARIO COMICHOLLI P4\TRI'CO'M, .OLIVEIRA

E

-

3) -.HaJ5'e�s-córpus
nO 2.825, da comarca de

E

t'ieüte Nicanor Travassos.

,pad icipam aos seus pa-·. Relator o sr. des. IVO GUI �

"éntes e amigos, o contrato LHON, deciqürdo o Tribu
de casamento de seu filho nal: poi' unanimidade de

Dauto com a Senhorita Eli' votos; d'enegar a ordem im-

Se.óh�ra
participam aoi seus pa

rentes e amigos, o contrato

dê casaírrento de s�a filhã
Sli com o Sr; Dauto

EU e DAUTO reh'ada.
-

..
-

,4) - R�visão criminal

....

à'lentra
\.

•

.\

'
.

Jurom mois iem�o
oquecem mOls depressa

.
/

proporcionam
muito maior economia '..

'i'... .

.
)

Do melo da multidão veio � dúvida, em forma_: d'e aparte :

- Mas será posstvel! O governador não é do P.R,PJ
Mas, antes que o orador prosseguisse, ainda do meio. do'

povo, saiu a informação e
,

'

- "É verdade! Eu fui c�amado ao Hotel pelo governa;

dor, para abandonar a candidatura Baltasar e apoiar a do sr.

_ Henrique Meyer! E aqui no meio- d.2,' povo, há outros' que
também foram chãmadqs".'

•

Mais dois se-apresentaram, E um deíes foi ao microfone

e. contou a "cantada" do governador!

, Depois disso, para que o sr, Lacerda fique ainda mais

conhecido em Joinvil1�, a NOTA OFICIAL, .do seu gabinete,
passará a ser lida nos comícios da União Joinvil lense.:

Sem comentários!
* * *

-,._

O s r, Irineu Bornhausen está "tiririca" com' a Exposição
dos dois anos, agora levada para JoinvÜle!

A Expo's'iÇã� está cheia de alfinetadas ao ex_governad�r.
* * *

O ginásio de Joinville e a Faculdade de Engenharia não

figul'anl> na Exposlção!
Com -isso a posição do sr. Lacerda fica ex ; , .

-

.

* * *

'Em ltajaí um médico, com diversos client�s operados no

Hospital, foi proibido de entrar nesse mesmo Hospital por

haver, feito uma reperêncía burguesa à ilustre barriga. do sr.
Irineu Bornhausen.

.

E os 2oe�tes operados? Os autores d� proibição foram
n os 81·S. Paulo Fontes e Jorge Lacerda � ambos médicos.

Para "legalizar" a. proibição, mandaram' 'fazer 'um Inqué ,

dto 'administr�tivo, contra Ü' referido médico, QUE NÃO· É·

FUNCIONÁRIO PúBLICO!!!�

Em matéria. de "barriga","llssa":'é a maior: para nf.o des
respeitarem a do sr. Bornhausen, rasgaram a Constituição da

'República! /
/ ',.

* * *

e> caso está no Trib'unal, para a sutura!

---

I_•• : • ,..+�<r.\
r

,
"

.

,.,-
, �

OS lIEElIO_�� ..�KÇOS A M�LBOR :ÓÚALIDADE"
, ,

Conforme preceituam os ãispositivos do Compromisso dá 11'

manda.d,e Noss� SenhQ.r. Jesus dQ's Passos.e Hospital'de Cal'idade

de no�sa cidade, C-Q-;;lP foi pí'evi.amÊmte anunci'ado pela' imprensa,
realizou_se no dia 2 do corrente, � eleição d<ls membrós dignatá:...·
'rios da referi dI! Irll1a�dade, tendo' sido eleitos: Provedor � ·des.

João' da Silva Medeiros Filho, l'eeleito; Vice_Provendor des. José

Rocha Ferreira Bastos, reeleito; Secretário; - :José TolenÚno de

Souza, reeleito; .Adjunto do Secretá1�io.- Américo Vespiicio Pra�

tes, r.e�}e.itQ;, TesQu.re.iro � -Ari -Nicofnedes Le.ntz,. T:eeleito; Pro_

curadoi:- Geral"� Cal'los_ Sêhlnidt reeleito; MOl�domo d'Os Órfão�
.-

�, '.. . J . .

'"
• "...

_ Alv.aro Soares 'de 'Oliveil'á, i·eele.j.to;.,·.Mord'omo dos Expgstos
Manf_�ed"o 'Sil:eira ''Leife, l'eeleho·; M-of'd,onio do. Culto Di.vino

CeI. Orio� A. Platt.
.

I S

'.

VISTA A CRÉD.lTOE

T R I B U I D o R E s

Aos membros 'das dignidades da nova Mêsa

endereçamos na pessoa do seu/ilustre

Medeiros Filho', congratulações.

Administrativa�
Joã'O da Silva

.,

MUA 'CONSELHEIRO MAFRA ESQtJINA RUA "'DEODORO
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mensais

) )

paya O .

Via das aes'
'FIEL COPA - A

partir de

13, , ) )
..

..

",.

"

',�
,

.:�?i;;:l' �<;i��"",�;;t,:f'1i�>\;l",,<" -

{FÁQUEIROS . HÉRCULES &- aço inoxi ..

'd;ã'vel�'a1tatquaHdade, com lindo estô]o de
imbuia, 101 peças. y,

.

7 . 350 ou 686. mensais, sem enteada;

.

PANELA QE
PRESSÃO:

,

Modêlo eom 130 peças:
9.140, ou 870,00

)

"
- -

Preço nornfal975,
OFERTA ESPECIAL

880, ou 3 I 325.'
.Aproveite estas - ofertas especiais das
LOJAS PERE.In,A OLIVEIRA e dê uma

grande, alegria à sua mãezinha- oíertan-
"

,

do-lhe, o artigo doméstico que ela mais

deseja.
.

. ,
.

.

,.0. "

, ;

TRAVESSEIRO ESPUMA DE

BORRACHA: Preço normal: 520,.
OFERTA ESPECIAL 470,

. _j ;.'

êAIXAS É DEPÓSITOS
�' 'PLÁSTICAS
�:PARA GELADEIRA�;'

No tamanho

--......................t1.DIO PHILIPS � modêlo ti 7
'_ Ditas Ülms -ck bndas�' 5

.

,/át-' )

vuJas; som de afta�-q\.lalida'de:

5.150,���lF�'294 • meilSã�.
�. � r, �

'f ' ;·��\}:,r{';_����·Í.- '

�-

, .

que voce precisa,
na côr do seu

.

agrado.
. Preços �speciais Desconto de 10 por cento.

.,; -

..

\ '

-

___

-

RADIOFONE, PHILIPS 568,

A/M - 3 faixas de ondas; cam ..

,

biador automático para 10 discos

'29.080 J ou 1 ..815, mensais, sem
entrada

,.

'IIJas ·1't:,e,ril�fBI'.t:"iI
.

'

A mais completa linha. de aparelhos domésticos da cidade --'
,..

. .

.

;

�--,_.
.

.

. �
�- --_...._-_....... . .. �--'-- _--- -

�
.. '..

.
' _. �
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ACONTE E U,un Sl
N° 58

.ou o rei. "Sume-se já da

(Jlii!"� E assim êste preso
1 ecuperou a sua liberdade! cio, a custa e por conta

Srs. Conselheiros".

c omparecer aqui
por isso I permitir que os visitantes
em palá- Lmem duran-te os grandes

, I
dos concertos de música. Ale-.

I {.

1 garn que os "viciados" fi-
I cam "mais a vontade", a-I

compo- preciando e' dando o verda-

Colecionado

estrangeíras
Lange.

de

por

revistas

Walter,

BODAS DE CRISTAL: çã o como também a maneira com francês. Sr. Alijo Peluso- dançava
O Secretárf o da �ia.ção e Obras que são recebidos seus convida ; com a srta Lú_cia Maria Busia-

Públicas e sra. Dr. Aroldo . Car., dos, .nranei ra- esta que, acontece mante, srta, Edelmira :Uodrigue,s,
-valho, l'ecepcionaranl em a noite �muito pouco- em nossa ci.d-ade.' Mill'!a Apáreeida Sá, estavam-
de. quinta_feira -9 _ grand-mon_ge �Bôã III úsica com ?-pial)ista "Mi..,-

'

a�-tn�panhadas dos Srs. Maurí.,
social com um elegante Jantar randinha", muita anrmaçâo, cio dos Reis', Ayrton Salgado e

americano. Eram, então, uinze [juantlo o sr. Nenl'ofl Lebarbecho� Durval José Reis, Sr. Fernandn
. anos: de casados que os anf i., ocupou

-

o microfone, designando Carvalho, Srta. Maria de Lour.,
triões festejavam. As dependên- uma comissão para 'a escolha do des Baatos ; -Sr, RuM Bauer no
cias da luxuosa re�idên'cia f01.'alll,·
totah�eri.te

T

tomadas
-

pelos ccn.,
vi dados cuja elegância e sobrie.,
dade davam à festa um ambiente
todo espacial O fino serviço de
bar e copa esteve a cargo de

pessoas especializadas,___cujos elo
gios foram os maiores e, s.em

dúvida, merecid�s. Enh'e os con ,

virlados o colunista anotou: Go ;

vernador do Estado e s ra. Dr.
.J·orge Lacerda, Corrtra-Almi rnn.,.
te, ê Sra:,'Aloisio Linhares, Sr. e
Sra. Dr. João José de Souza Ca_
b ral, Sr e Sra. Deputado Paulo
Konder Bornhausen, Chefe do

E.�tado Mai"or
do DisU'ito_-, Naval Ie Sra. Dar.o C. de Mo raí s, Do ,

semba rgndnr- c Sra. José Patru
círrio Gallotti, Sr e Sra. Fernan.,
do B. Viég-us, Sr. e Sra. Dr. Ful ,
vio Luiz Vieira, Sr e Sra. Dr.
Ot l.o En't-rc�, Sr e Sra. Dr. Nilton

Cterem, Sr. L�iz Acastro Gon:" i,

ç�lvesJ aeom:)anhado �e sua nOi_, [va srta. Clolllde Sbuz� Sr e Sra.

DCl'utlldo Colaço de Oliveira, I
i'11'];n. Nice FaJ':a, Sr. e Sra. Fer-

'\111\nc1o Fal_'ia - Sr, e Sra. Dr. Pe_

1:1J,_o Parigo't de' SO,uza, Sra. Dr.
8eha�Uão Neves, Sr. e Sra. Dr, i
('rLm�l1'Ú, menina_moça Stela Ma- I
ria M�rais) Sr. e S]'a� José Pe_

.

l'C"j?11,

o marinheiro Osborne Fredertco o Grande oh-
, l\'iLchell em S. Francisco _.:-,I'r:-,ava com desprêzo aque-

" -_ .. �
.

\.

,,:a' Calífórrria entrou em

urna' lójá _ de - jóias e, num

moment-;) 'oportuno, roubou
um anel de brilhante, engu-

Associações de

les ttl;!e,'quel'iam aparecer sitores australianos resol- r.eiro valor a música, escu

mais "realistas" do que o_ veram, de comum acôrdo, tândo-a sem const.rangimen
próprio rei. O Conselho d�_ [-to.

I uma cidade do Interior pôs ASSOOMÃO DOS CRONISTAS ESPOR:- # '

" TIVOS DE SANTA CATARINA
mereceram os aplausos de 1.0 lu ,

:._�·al'. 'I'am b êm foi eleita a mais

elegante da noite,' à graciosa
meninacmoça Nice de Vascon- -�IIH"--

lindo-o. Descoberto negou o na cadeia um cidadão, sob

fato. Entretanto, clom auxí- a alegação ,de ter ofendido

lio de Raios X foi consta- Deus, o Rei e o próprio
tr.do o l'oubo_ e êle foi obri- Conselho, Remeteramo PXO_

g[1(10 a tomar uma forte do- cesso à côrte, pedindo que

se de óleo ,de ricino l ' Frederico
_ julgasse o caso.

Receberam o seguinte írô-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARfA
Convoco para 2 de Maia. próximo, sexta-feira, uma

Assembléia Geral Extraordinária dá Associação dos
Cronistas Esportivos de Santa Catarina, para às 20 ho-

melhor par na música 'lCalypsQ" , tr�va:-se 'como fuinava.,. o 'I'e.,
sem assento algum a discutir, o nente Alvaí r Nunes Srta Lurdi
Dr. João Batista Rodrigues Ju- nha Piazza, Hend 'Mig�el: Na
n io r e Srta. Iza Vieira' da Rosa próxima quartacfeí ra estarei em

minha inêsa -de pista, para nov-os
comentários do elegante Chá.

-

Na pequena ilha francê-
,
uico despacho: "Que o pre-

s a no Atlantico, de nome so ofendeu a Deus, é uma BINGO LEGiÃO IRMA BERNWARDA
-

..

Sein, vive um povo cabe- j.rova que não o conhece; á

�u(fo', de pescaria. Ml�ito ofensa dirigida a mim, eu D E D I ( A D O A S M Ã ,E S',
� cbres �stão dispensados r erdôo, Mas ter ofendido' ,,'.

'1 t C
i... Dia 10/5/58 - sábado - as 16 horas no Clube

:0 pagamento de qualquer _s�e nobre e I us re onse-, DOZE DE AGÕSTO _ Cartã., Ingresso: _ Cr$' 50,00
,_,:;ecie de impôsto, desde os lho, merece um castigo Postos de venda: Modas .Jane Gráfica 43
"cmpos ,�:e Luiz XIV. Ago- ------------- ------- --------------------------,-- ----- .. --' --- ...----,-,--- -

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

Será nia is um casal para a
ce llos Lima. Entre 05 presentes

nossa sociedade, o "Sr. e Sra, Li.,
D colun.sta anotou; Srta. Conci ;

dio dos Santos .Bustamante
, novota Leite, muito chie, aderindo à_

comandante dos Portos em no�-nova. linha saias curtas: srta.
sa cidade.

Gr-azie la Peixot� o tipo modêlo
•

J O governador da ilha. re::'
solveu acabar com tal prí
'!1égio e mandou dis ribuir

O1t1'e os seus súditos, em

�úmero ele -1.200 almas, foJ.:.:._
:llllúrios impl'essos para

,crem paI' êle's preenchidos.
:u"ndo pediu a devolução

1 população ficou espan-

8(1:1. Não existia mais ne

heml. Tinh,�m si, 'o usados
,aLi embrulhar peixes,
ois E-scavam habituados a

'e<ebel', alguma coisa do

::';ovElI'no e nunca 'de dar.

, DAT1LOGRAFIACORRBSPONDENCDil'eNo: AMÉLIA u�,,:, COMERCIAL,

... "",_BZBS PIGOZZI
�.

- ..

"

SI ta.- Mari_lfa Pelilll,o, I\Ils�_
SlInta €Catarina

� � �

instalação das_reurliões dos clu_
• '1'-

l.les SOl'optimistas 'do Bl'Rs.;il.
f.Iarcou �asa1l1ento eom -a srta. :�'xit.o e;11 todo s'eu amplo moVi':

,11e,-,to 6 o, que se v;m.fh'm��d�

Em a noite da última quarb..

---IIUti---

\través do prestígio gue

-

env(}r�
�� o Clube Soroptj�ista ]l,lcaÚ"

- .�-

Ag-radecilüelitos do
_ colunistll ,�

'�entileza do cO-hvite ,�que lhe foi

]'WIVADO: Itajaí -

Joris C,1l1otti Nunes, o Si,-;- Ah_
don Lu\z Schmidt. �_ Coluna So_,
daI cUl11prÍlnent� 'aos noivos f

dignas famílias. com votos de f�-
licitações.

---!IIIII-'-
:, Eleg'!llltíssima J,\'[aria Sônia

.
-

-

S. ele, Araúl0, num gesto muito

I _,'"úvél e �enlil �sc,.cv�me
, agradecendo -as atenções de qUE'

I foi alvo dlll'ante sua estada aqui.
,

--I 1 ilil---,

énviado.

--IIi!II-'--'--.
BINGO:

�ei,-a a �:ra-. Osmar (Suely) Cunha

--111111--

p;';1l1eira dal1m da -cidade, l'eali_

;'0.11, nos Salões do' Clube Doze

Viajou para Joaçaba, onde irá

I
de Ag-ôsto, um Bingo cuja ren

residir, o Tenente Alvaír Nunes, -da reverteu em benefício do AsL
'11:1 dos mais djscuti'dos pelas lo das Orfi'u. A sra. Suely en_

,nenüHls_moças da cida(le. A Co- �Ol1tl'OU em 110ssa Sociedade to-

Uma noite agradável na "Boi-
.

Iuna Soc'nl desej-a_Ihe uma -feli7.
te Pla7.a", quando se rennem os permanência naquela hospitulei
Estudantes nas noites 'de quar_\ 1'>1 cidade.

tas_��iras :a�a o .�leg�nte I -,--lill_l�--,-"Cha". Na ul,tnna reUlllao este' -O Clube, SOrOptlllllsta elo Bra-

colunista notou não só a anima- I sil r�alizoLl a ].0 do corre-nte fi

Srta. Maria Sô_nia Araujo,
Miss ElegRllte Bangu do

Brasil.

do o apô;o, contribuindo tam_

bém para esta campanha' bene_
mél'ita a Real Aerovias, ofel'e

�endo LIma, passagem de ida e

\ volta ao Rio de Janeiro, em -um

dos seus confortáveis "Convah''',
.

"Eu vendo o meu -lugar no

céu por um tall�r prussia
;:ô". ·Ime.diatamente 'recebeu

de um dos < convivas esta
-

"certada resposta: "Senhor

Voltaire, o Senhor se en-

_� .0�

-�--- -; $ERV�(O A�tXO oE1Êsr�irtMnTE � .1· '

I f
-! ��ACA 15 DE NOVEMBRÓ III' I

nm qUe confessou não pres-
... tar! "Mas o que faz êle en-

! :" tão nesta prisão no meio de
• -, "

• bA ?" ,

_• -

, _•• 'mta gente oa., pergun.....e3ê•••G.�e�@�&G�3GaG�e$�C$ase C ,

assunto para -convjl.r,Q,g"
\ • ;.J".A"
:C> �

Por ocasião de uma ins-

reção feita na fortaleza ,de

Spanda�, Frederic'o II ind'a-
gou de diver,sos presos' dos

motivos Ide 'suas prisões.
7üdos protes�aram as suás

inocências, com excessão de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E DL' A L
JUIZO DE DIREITO DA '4.a Sul, 16,30 metros
VARA - FEITOS DA FA

ZENDA DA COMARCA DE

êonfron-

FLORIANÓPOLIS

scuoi de citação com o pm-
zo de (30) dias

- O Doutor ,Manoel Barbo

sa de Lacerda, Juiz de Di

reito da 4.a Vara - Feitos

da Fazenda Pública da Co

'marca de Florianópolis, Ca

pital do Estado de Santa

-Catarina" na forma da Ieí,
etc;

FAZ saber aos que o pre-

tando cem a EStrada !leral;
ao Léste com, 593 metros,
c:onfrontando com terras de
Gumercindo Ferreira e a

Oéste '593 metros, confron-
'tando com terras de' José
Santos da Silva� Pedro. San
�os da Silva e Líliza l'4orais.
Co�o prova de que o ter-

'.

reno pertence aos requeren-
tes e que o tem na bôa fé,
mansa e. pacificamente, jun
tam os talões -corresponden
tes aoã impostos do mesmo.

sente edítal de citação com 2°) - Como os suplicantes
,

o prazo de trinta (30) dias, por si e seu antecessor, pos
virem ou 'dêle conhecimento suem o ahidldo terreno há
tiverem que, nos autos de mais de 30 anos, mansa e

ação de usucapião, em que pacificamente, com morada
foi requerente MANOJi;L, em cima, da área, sem opo
PEDRe. DA ROSA, foi pro- síção ou embargos de espé
ferida, _a sentença do teôr de alguma, querem agóra
seguinte"! VISTOS, ETC. legitimar sua pósse, nos ter
JULGO por sentença a jus- mos do artigo 550 do Código
tírícação constante de fls. e Civil e seguintes: 30)
fls. em que foi requerente N'éstas condições, nos ter
MANOEL PEbRO DA RO- 'mos do arto 550 e 454' do

I

SA, a fim de que produza os

seus devidos e legais eteí

lOS. Expeça-se mandado de

C. P., C. e seguintes, pedem a

requererem a V: Excia que,

prelímínarrnen te, marque
citação aos confinantes do dia e hora, para a justifica-

o

ímovel em questão, bem co- ção exigida, na qual deve
mo ao doútor 4° ,Promotor rão ser inquiridas as teste

Público, na qualidade de munhas abaixo arroladas,
representante da Fazenda do que comparecerão indepen- ,

Estado e do Orgão do 1141- dente de qualquer intii:na-I
nisterio Público e do Dire- ção, 'cientificando-se pre
tor do Serviço do Patrímonío viamente o dr. -Promotor

da União na 'P,essôa: d� seu Público feito o que julgada
,

'

representante legal.," para 'V Excia. a justificação ín

todos qúerez{dO:: contestarem )n�,tio litis,' mande citaI.'- por
o pedido nQ_.prfl.��' -da. lei. !ffiándado os cenrrontantes e

, .->.. :�:-.••- .... ,..
• �I:· _'.

_� _,

." '.
.

• 'f
.

Outrossim, citem::s�� por ei;li':' suas'mulheres resideJ;ltes nas;;
-tal com o prazo d�' trintá:, lmedlaçôes" do� �J��vel/:,:�': .

130) dias os, .inÍ'eiesSad�s -pe�soalin�nte o r.�pre�entâh-:
.-:

�. -"!-..� ... - -c. _

. '; .

-

.

'incertos,. citação, 'éssa ,;q.ue 'te ,ct� Ministçria Público em
} '_

,
_.,' _'. ....3..; 'l., .\;.�. "-. 'o'.

�J" :- •
•

'deverá s�r; feitá".�e -conrer- : todas ,as suas atríbuíçõea..«
l[LÍdaide�l:drri:o" al,'ti,go 4�5:.tyl 'J.lor. edital' os interessados

do Códig6 M, P�océsso civil. incertos e -deseonhecídos, pI:\..
custat'á:fií1a(F�R.í. Flória:-:.' ��' todos ãCo�p'ahharem os

r.ópolis, IOde abril de 1958. lermos reconhecido e .deêla
(Assinado) Manoel Barbosa rado o domínio dos supli-/ ?

dé Lacerda - Juiz -de Di- cantes sôbre o aludido ímó-

reíto da 4a Vara. PETIÇãO ' vel, . ficando citado ainda,
INICIAL. Exmo Snr. Dr. Juiz para no prazo legal apre
de, Direito .da 4.a Vara da sentarem contestação e pa

Capital. MANOEL PEDRO ,rá- seguirem até fInal .sén,,:,
J x' _,

"

. DA SI�VA, brasíleíro,... car-

pillteicro, casado, e sua'mu

lher D. Martinha Andrade

!:enç�, sob as penas da lei:,

'Dá-S�.� ést� o valôr de ...>
Cr$ 2.100,00; protesta-se por'

da Rosa, brasileira, de pren- tódos os meios' de prova per

das domésticas, ambos re- mitidos em direito, inclusive

eídentes e domiciliados em testemunhal, documental,

Capoeiras, Município de pericia e vistoria. Com a ta

Florianópol�por seu procu- xa [udícíárta inclusa, pro

rador e advOgado abaixo as- curação, documentos e plan,

sínado, conforme procuração ta. Pedem deferimento. (Sô

inclusa, sendo inscrito na. lU'e estampilhas estaduais
- O., A. Brasil, Secção de San- no valôr de- quatrocruzeiros,']
ta Catarína, sob na 6!,[7, e, inclusive a respectiva taxa

tendo à rua Trajano nO 1 Ed. de Saúde Pública Estadual)

Montepio, seu escritório, 30 ,FlorianÓpolis, 11 de março

andar: vem; perante V. Exçia. de' 1958. (Assinado) Walter

exp�r e requerer o seguinte: Jorge José. Testemunhas:

F' Os requerentes possuem PEDRO FERREIRA DA RO

hft mais de 30 anos, sem SA - DILZEMAR ALVES

interrupção oti oposição de c.,ONGRAS, todos resident-es

Quem quer que seja, a :t>ôsse em Capoeiras. Em a dita

mansa e pacifica sem inter- petição foi pro!erido o se

rupçao de uma área de ter- guinte despacho: A. á con

ras, sit� no distrito de Ca- clusão. Florianópolis, 14, de

poeiras, Município de Flo- março de 1958. (Assinado)

rianópolis, com 9.665,90 me- Manoel Lacerda. Subindo os

"

. C,

Aqui

(3

. r "

"#
,�

"b'·.lIoll�'
Aarlo,;

,"

�".��\��" i

• -
_

, . .,. 1�_I'�!;:f:��� ":';�1�
Veja quê _""feiçãof "'t;;:;i
QUCintos recursos, novOs t

Quanta beleza t Y.;;�fl4:. ,

o beleza no seu

o·
.

técnica em suas

lar ...
mãos!

Queimódores reguláveis "Economic" .

De alt6 rendimento e econômicos - duas graduações.
Em fogo brando, consome 4 v&�es menos gás.
Bolões e puxadores dourados "Golden Look"
Pçáticos e seguros (as crianças nõo conseguem movê-los].
Com opliccções de dlumínio anodizado dourado, os

botões e puxadores "Golden Lcok" são um detalhe de
beleza do 'seu Yisoromlc !

,Visor Panorâmico 110 -forno com, luz 'iniernü
Bosto presslonur o botão .. : e V. ocompcnhcré atra
vés do Vi50r Panorâmico - sef!!. ab,rir à porto do
,rjrno· iluminodo - tôdcs cs etcpus do cozimento.
Eccncmio de gás.

,; ...

Visoramic é em côres
Cadq fogõp Visoramic opresenlo uma côr dislinto:
moderna e ogrodável, poro dor à suo cozinho um
realce novo e mais atraente'!

Pingadeira unitária
Cada pingadeira' recolhe a gordura, simplificando ao maximo o trabalho
de limpeza,\-

I Visoromic é um produto do Metqlúrgica Wallig 5, A de Pôrto Alegre
- uma tradição de 54 anos no fabrico de foçôes,Forno super-dimensional

tl.üior que quolquer outro - permite assar dois ou J

rnois bolos d e uma só vez. Tem ainda duas prateleiros
(om�á,io�, qrc dooçõe s e lu! interna, AssadeirtJ
Ccniug�dn com UIH só ql,tirnndor, pore V. assar e

CCller nO J6r�o ao mesmo tempo.
(Mostre ao seu marido êste resumo das extraordín�rías qualidades do
fogão ViSaramic .. : e itle concordará com o seu entusiasmo I)

!l,J#
.;:_i..

Ba ,e de prôle,.:io
I''':;fü prdc:gef o f0gÕO da� butid(.!� de p�s, CONHEÇA 'VISORAMIC .NO MAGAZINE HOEPCKE

,E r.�uai5...:aindt3:
I �l••:-!od(r tO�<I'm(;nte (om ,Iii da viclto
Pü(O 'evi'ter .o rfúf�pf.:rdíciol oe tolor e as::,.e'gvf(Jr, ,cm
o m:'lximo de é- ....c"omitl de gá�, um coziment� h"lois
h_·:I)i ..lo.

CIlRlO�;HOEPt](E S. I., Com. e Ind.
,
Matl iz em' Florianópolis

'filiais: em Blumenau, Joinvile, S. Francisco, Laguna,
Lajes, Joaçaba e Tubaráo.

Toi"tmúnlc E:5.fl1oftôuo

�. Inf€·n:i.l '': -t:;>/:I�lT�":II!i.:i1ie f("v(;��ido du-
pOH.t.:.'iuIIU.

.

tros quadrados, cujas con

fnmtações -são as seguintes:
'P!o norte, 16,30 metros, con

fróntando ,com terras de
. Alcides Eliseu da Silva; ao

autos á conclusão receberam

�) seguinte despacho: Desig-::- 'çb de 1958. (Assinat!0) Ma-' pres�nte edital que será àfi

n<1 o- sr. Escrivão dia e hora noel Lacerda. E, para'que' "ado' no logar do costume e

para a justificação, cientes- chegue ao conhecimento de: public�dO na forma' da lei.

�s partes. Fpolis, 2 de mar- todos mandou expedir o
I
!.)ado e passadO nesta cidade ta

de Florianópolis, ao primeiro, Confere com o original.
�-----�----

GONZAGA, Escrivão', o subs-

c�evi. (As'sinado).. Maneiel/Barbosa de Lacerda', Juiz de '

;)h'eito da 4-a Vara. -I

aia do mês de abril do ano

O Escrivão

�
Vinicius Gonzaga

ele mil novecentos e cincoen-

e oito. Eu, VINIéIUS

I
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, Florian6polis;' Domingo; 4 de Mãio "O ESTÀDO" o mals pntigo Diá'r.tp de Santa Catarina
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. ,I' ,
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'

,
:

-, i�ROGRAMlt PARA. HOJE: NO'CAMPO, DiRUA BO(AIUYA:�fUTE·BOL·_i �S'� 8,30 HORAS ..

� DIR�El.TO X CIÊNCIAS f-CONOMICAS; ÀS 10,00i
i��RAS -r-

. FARMÁCIA� E ODONrQlOGIA Í' FIL010FI,A� PRO��RA,MA PARA AMANHA: NO CLUBE '7DOZE DE'AGOSTO --- XADiREI, .' ENTREi
I ��#:;?,�,;.,.. .: OS 4FIUADOS;,NOIIRA·--'ENf�JAM:,pEM ENTRE AS QUATRO,JACULDADES. INíCIO: ÀS 19l3� HORAS. - ,': I
••••••••••••••••••®�8••••••••••••••••••••••8••�,••u 8••••••••••••••••••• v••••••••••••...................8•••é)�®.,�f9�.�9f,;1

.

Duas Elibieõesldb� Fluminense-Nesta Capital---
Empenha-se ii, f.(.F. em fazer,'o clube dete,olor d. Taça'Olímpica ,este,nder- sua excursão a esta Capital e Bluma nau .;Feito o convite

-

Como se sabe, o Fluminensa.} junto ao sr, Osni Mello, presi�' lícito quanto às exigências dos' mente
-

'

----'-------'----.--

a convite da_:__Liga Itajai��se, jo'- dente: d&.'F.C.F:, 'no sentido d-e T";!lOi·tistas-lant"'" desta Capital Aguarda-se a .qualquer mo.,

'() t: t d. '. JI(Ja'
-

,

!;::denod:i�t�:atenfcrOel:�:an::o n,:. '�:��:i:�r�::::d!:ic:�:r e�:sur�:: ��:l::�o�n!:::;'�t:�:�l::�a a:�:� ::énto a resposta d� Plum inen ;

,', ·�o.J,'.à' cte� "

.

,

,

ueta e

forte' esquadrão selepiqnado do a esta Capital, o mesmo aconte- nhã, endereçou convite- à, dire- E vamos ficando, aqui naex_.
' �

vasto ':ale do Itajaí
'

cendo com a "torcida" de Blu ; toria d,o. cl�be carioca paea rea., pectativa de que o glorioso clube

ll1en�u,. contra o Olímpico e 15 lizar mais três'�xih\ções em nos , .lcte n tor da Taça Olímpica dê � JOGAR,AO H,O 'DIA 00,'-'AH,IY-ERSÁRIO DO PRIMEIRO, Atunidade, deixar de ver em ação so Estado; nos dias 13, em Blu- uma resposta favorável apresen- t _

os valentes rapazes de Pirilo. menau, contra o Olímpio e 15- t.indoc se na terra barriga ve rde t 1'3 DO, CORRENTEO "sr. Osni Mello, sempre so., ,e'· 1S �esta Capital �ontra Fi'- I para gaudio de milhares de a

A ACErr d'
'

·
'_ :�ei�:n�.e__•.e_ Avaí,. mpectiva)-! cicnados.. ,

";:�$�
DIA 13 do c@rre�te, data em que esta folha comemorará

: ' A e a esoraa.nlzação que' E ' S' G - R· I ""M -=1 mais um ano .de existência, haverá unia disputa de futebol
-impera no nosso futebol 1\ Sociedade 'dos Atiradores de Florianópolis e o no campo do Aiírigo de Menores .. entre duas e�uipes censtl-

.A diretoria .da : Associa- que ninguém de bom senso
Grêmio Juvenil dos Atiradores de Flortanópolis, têm o

ddi'
'

.

-, '" ,prazer de comunicar aos seus distintos associados que fui as, e e em,entes n,ue fazem parle das redações e oficinas,ção. do.s Cron isfas, Esportí- �3',.':O,saria por significar a
.. ..

,
' já se acha aberta as inscr-ições para as aulas de "ESGRI-

' . "

MA" que deverão ser ministradas em sua sede social ,dos jornais 110 E$TADD" e"A Gazeia.", em disputa de uma·
ve l�eunida na' noite ,de an- sito à ,'\venida Mauro Ramo� n.? 216, as terças e quin- "' 'ih ".\l d" h.J
reentem sob a presidencia

' �,:',ela ��,ESCd foi aPl�esen� tas feiras, das 1�,30 à� 22, horas e aos sábados (somente rica laça• ue acorüo rom os enten 'Imenios aviuosJ os mes�.

"do acadêm'i�o. Jo.rge 'Chel'éin,'
_,cd e aprova a uma expo para moças e crianças menores de 13 anos) das 14,30 às mos coDJo'unlos,'vollarão a se defroni�r:p'cr ocasião, do aníver-.' iç1'.o da realidade atual- do ' 17 hJ0a>as.

teu do. tratado. de assuntos ,�03�;Ô. fufebo.l, . provando Será Mestre' d'Armas o Srgto Walmir de Souza, e sário de IIA Gazeh{'.
l' sneir f t

' '.
, lt ao.s certames servirão corno monitores', .Iosé Urubatan Affonso, Mari- . ,

.

flue o izem raspei o- ao. U e-, ,;ue a vo a
, O

"-

1""
-',., r

:

. �no Tavares Koeníg e Nelson Fernando Mendes. S' Jogos em l,e �renCla ,"cr certo nne marcarao, ·'eUGe!:bel da Capital e do. Estado." �'3gionais não representa a ' r ''1 •

Para melhores informações queiram se dirigir à f d' 'I' I
-, ,," ,"

tom face « a decisão. dos s�- �olu'Ç5.o ideal 'para se tÜ'RJ:' .séde das referidas sociedades no endereço e horários .aci-" no a _irmar os que azem'júrna ismo em nos-sa. �erl"a liJrã:wés ..�.
nhores que dirigem o.S clu,.., ) noss·o. futebo.l da si'tuação. ma menci-onados.' li d"" "'Ii �.� "r<' -

"Ih'
..

.

- -', 'c

'I'bes de pro.fissio.nais e.xtin- :,',sustentável em que há N. D.: As' aulas' serão ,inteiramente gratuitas, de-
... ,aos o�� pre., �g:g_O",G.s orgaos 1 eus.

'-. I '. ",.�
guindo o. Campeo.nato. po.r . mtos anos vive mergulha- v:e:r:do, porém, os alun9s se sujeitar�� e.:.Qumprir:� �e-,

.

'"
� Agua'rdemos O dia 13 do corrente rme � jogiJ -s'tÍráé mes.�> 3

�
:

llg�osamente os regulamentos que serao menclOnado
_ ,"

..I
.. "'_ ",_ <, o' ,

,w�.,_"S e reto.rnando. às dis- .h, ro.r culpa de to.dos, até
epol't1:mamente em aulas.

"

'..
.

I m� prá valar�. _,' ':
� ".,

'.. �, ... _::':
"

putas regio.nais, so.lução, (Cc,:ü. na pág. l1.à) I' A DIRETORIA
F ' •

.....
:. "., ---., ""\!

"'4\'�" ;ns%%St"i\iS%%%NS%S%ií"(S%S%"S"%�S* jf��ij;.�*\j"_'''''4f.,e&31�i:%'h,im't�
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.

�
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�
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-
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-

.

,',' é: ECl'cEio. Luz e Ferro.viá'l'i� ·.t,;tÓ:�ós�í;lü-ii.Õ'rék ).'fV'�f�:-1rt/
� ': ....... '

, " .

. _.- '.ebo� à,a Liga Tubaronense. Defroi;Ttai'am-se a.í��fí:lb\'o.s
. ....,l·,l'Llb: os-negl'OS ,43 vezes, teil:io. 1àm"p'o��õú mesrrio�'-nJ}:n<ero.

__,;;..�;�:'--::::5iii:i�;:2::::==:Si;;at:-�4...... ::= ' -e"_y:ióri�s: 17, Mudo. hllvido. 13,éinpafê},. 140' fento.s fo.-

__._-.
' ,,�;r,';'\�Otl"''. , "�,Q�,Cfu:.j1-:etnâo.' o. .f.��rl'ovÜrio.-:--72 co.�riti� 68

'C:O��)�.��:ô,� :lrrs., ,.�,;",,��,?'��i� _

"

,-os;_ <. .�-\
..

1948 :,.-,:;Empa;te..:: >, 'i,o 3- x ::,à'fgto.;-{"
i 9418 ,.::..:.. ,'El11P<�te. . < 1 x '1, - :�;, �_
•

-

�
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#
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1�!J'J 7'- En�llate . J,'x

•

•

_ proposta partiu do Botafog.o � Em dois turnos ó' certam:e, s�gerem' Flumi'nense, Flamengo,
Bangú 'e Amédca _' O (ampeonal:o Carioca ém três. 'turnos, querem 'Bangú. r" BOlafogo" Bonsu-
'�." '. 'éesso�'�mérica, :Flaí11el1go e fluml'nense. DUtilôs de E;im,'ãdêiõdO,sóSriên1�,pôs""'-

.
, !)em ácalorados e dificiimente se � 'pa_rte dos trabalhos, o torneiõ

P,JO, 2 ('V.A.) -'-� DUrante três éhcgalá'1l uma corichi'sã-o.
,

'

""Roberto Pedro�a". Pela propos_
-' ,

, pOl': D'ARTAGNAN' DO SÉCULO XX I
�' "'/ ,.'<' '. '-,1 ,._,

"
' Presado,5; leit,ór"e,s, a,'q'ui, es,tou,,' de ,no,uo, "de,'''ois-'<!e' e.s- I'horas, das, 2r,3'Q"'�os' 3'0 l1,i,úItos Ós re'p,'esentantes" do Bangu, ta do Flamengo, o certame seria '� .1;'

os doze clubes da Federação Me- ,Bonsucesso, América� Flamengo, rm dois turnos, com dez,'equipes,' tar em lorigo, repouso esgrimistico, já que'este nobre es- I'

tropolitanl_l de Futebol ,estiveram Fluminense e Botafogo, foram num período de 82 dias,' de fins poi,te .se achava parali-sado pois'- 'rililguém q';leria sab�r ,I
reunidos-na, seae' do Flumine�se .. pel�s h-ês, t':;rnos, manifestando- ele fevereiro até abril. Mas vá- de pegar em uma arma para fazer um assalto de esgr1-

Sob a pl'csinência
. do sr. Icaro I se contrarios, Vasco, Mad,ureira r:as proposta� foram apresenta_ ma. Pudera com o calor que fazia po'r '-estes tempos ,atrás

França, na 'ausencii�� go sr. Antoc. Olaria, Portuguesa e Canto do das e' serão levadas ao conh,eci- não é de admirar. S-c'ube por intermédio de terceiro�,
nio do Passo os' tra'b:álhos desen- Rio, 1110strando_se indeciso, es_ '"ento dos paulistas, t'ão, pronto que o nosso conten:âneo Carlos B,odolpho,Pinto;da Luz,
rolarttm_se num a.,'biente de áll'Í- pCl'ando' a situação apropriada 'ó,ejam aprovada-s pelos clubes, na filho do CeL Pinto da Luz, do Exército Nacional, :ora

tação, mas termin'al'am num cli_ para se manifestar, o. São Cris- primeira �portuniaade. ,Foram,llotado em, Curitiba -onde está r·esidindo com sua famí-

ma de c?l:dialidade, tovão. sugeridas as seguintes' �oàifi-! lia, vai ·tomar a' ini:ciativa de fundar a FEDERAÇÃO
Sentinc[ó �à:','necessidade de se PROI\OSTAS PARA O .cações:,' da- Portug�es�, p�ra a! DE ESÇRIMA PA:RANAENSE '(F,.E.P.), aliás,' isto é

mod ficar, O· -c'rité:rio de disputa CAMPEONATO 'formrição de uma seleçao-de jo:' i uma honra para nos cáta:rine�-ses, um conterraneo nosso

do campeonato carioca, sobretu_ Durante mais de t)ma hora se gadeires que, ficarão fo.l;a do tor_ 'faze1'- algo de construtivo' em_'outro Estado. Está de ·pa-

do visando melhor rendimento tratou desta questão, com dis_, neio, ailmentando-se àssÍJ11 o nu_ rabens pois" pela- idéia genial, b nosso< flori�mopolítanQ..

financeiro, os clubes, tendo a �ussões' agitadas entre Borisu_ mero de concorrentes; ao CaQto - Dias atrás quàndo de, visita à SOCIEDADE DOS

frente o Flameng'o; querem dar �csso e Flamengo. No' final, cada' dg Rio, altera�do o critefío de ATIRADORES DE FLORIANÓFOLIS, disse-me o'

nova feição a temporada oficial. clube fez uma proposta, que reu- rendas para o. de cl_f\ssificação Srgto. Waiinir de Souza (Mestre d'Armas daqve1a So

Para isto, o sr. Hilto� Santos nidas s-erão apreciadas, e discuti_ '10S campeónatos; do Botafogo, C·edade), que está programando. um novo< sistema de

elaborou um pl'ograula de tfaba- das' quando se entrar no períódo incluindo os campeões e vice.' publicidade de ésgrima,. que espera não falhar 'como das

lho" que foi ontem apreciado pe_ legislativo da FMF, porque no campeões _de Minas Gerais e Rio demais vezes. Disse-Tmi,tmnbem que se tudo der çerto,
los demais -pares, registrando_se mOlilimto nã'o se pode mais mu,.. Grande do Sul; do Vasco da 'Ga_ dentro de trinta dia�, estará' a S.A:F. com pelo menos
e;otão alguns debates acalol'ados, da�' o regulamento <;lo câmpeona- ,ma, incluindo os campeões do U)'lS 20 alunos em fase de prepara�o para o Banho; da

jJl'incipalmente quando se tratou to. ' ltio Grande do Súl e Minas Ge- Jaqueta. Estimo que tudo dê certo -como espera,o srgt'O..
, " .

. l!:l5'1 FerroviáI,'io. 7 x
da questão do terceiro turno. Botafogo e Canto' do Rio acéi_ rais além de cinco de cada en_ e espero tambem que os mon1tores .daquela sala o aju-
POUCA RECEPTIVI-DADE AO tan1 em parte a tese do ,F,lámen_ :;iila�e; pol' seu turn�, Iifümi_ deirÍ ,em tudo ,que· fôr necessário. . 1957 Ferroviário 1 x O - campeónato.

" TERCEIRO TURNO <;'0 com UI,) türno de clas'Sifica-: nense, _Bang'u, Flamengo 'e Amé- 'Estive no Cluze D�ze de Agosto, e nada ví de es- 19':;7 E'mpa�e '2 x 2,:_ campeonato.
Pela pauta d,os trabalhos, a çiio, ficando, _ os' ..eis primeiros ric-a,--sãQ pelos dois turnos co-m grima por alí. Ví'somente 'u,'m punhado de ferro., velho i·

1ül;7 lI,el',cl"ll'O Luz 2 x O
'"

tI oJv. ..
-- e3m1}eo.na, o.

sesssão começou com a proposta para disputãl'em outros doi's tUT_ os cinco, partiS!-ipalltes, ele cada que outr'bra fôra flpretes, e espadas e, tambem uma das II 1"58 HeI'cl'll'O LllZ 4 x
'-

;] O [j.m,is:çl!'Ío. (triag.)
pela volta do campeonato em I nos, considerando pOl..�ni ÓS 'oois entidade.

- •.
'

duas rnáscaras que alí eX1sti9n1. Como é Sr. Iran, o que

,1'três 'j;ill'l;OS�_ �O�' élubes·'f.óra�l r prín�.eiJ'os .. clu!W's, que deverão � Todas estas sugestões deverão; foi 'q�e houve com à 'esgrima q�e ,estava indO' tão, be� '1958 Herc.ílio. Luz 2 x 1 - triarigu.lar

solicitadQs a se 'ma�1ifestar so- ficar óito e não-' seis para a de_ ser apreciadas péla assembléia i pOi' ,m. e agora nem dela se ouvé falar. Por favo'r, veja 1958 Empate ,,2 'X 2 - c;m.peõnato.
bre "a' apro"àção, ou não Sesta ;:isão do títl1lo: iT& o y1sco' é pe- geral e mais tarde I!ncaminhadas : se con,segue animar lOS sócios ,par� qble tornem 'à sala 1!):J3 Hercílio. Luz 2 '-'" 1''':_ campeo.nato.

'

11ledid,ã, sef." se enhaJ.' no nJêrito' '1'6's dor;; tlúno,;:; ._có'ril 'um ouero, à Federaç:io Paulista para mani_ d'armas e oorn isto possan10s ter uns bons torneios amis-, I

x x x

da questã:,\ �e;n se apreciar o com os mesmos' doz'é, mas com festação dos seus filiados, 'tosos e tamb6,ril participarmos ,de campeonatos interes- ,

- O São. Paulo, campeão. e &6, ve�Úia a. ca
.

t
.

1
crité,ri:o 'Ou:� forma 'de disputa e eliminatórias, par� .a:· disputa de

...
santes e atrativos. ;Tenho fé em você e quero ver dentro .

. i ,.,.,'" )11LSe a, ,n.,
sim.a:pEmas se: vo]t.Griam ou não, ulna taça. O M-adui:�jl'a sugeriu em breve um torneio 'amistoso'contrq a,S.A,F. i()U contra ,:i'1J;�:o.r de 1957, fo.i fundado) qU�l1a.o não. c_0m.l/.aF�c�a, o.

desta medi(l.{t: .nã1"está hav�ndo i três torneios distiÍlt(;�I:éom uma 'o Lyra Tenis Clube, que tmnbem ainda não' se inte'l'es ... Po. dia 8 de o.utuQro. ,de 1953.
I
hrqueu'o. do.....setr-clu·be YGle ..

muita, recept1V1dade por parte .taça para cada �ase: ... ,.
... .

.. CASaS DE -M-I1DElRIl '.
sou em Q.l'�anh:ar ii sua"sala d'jirmas, mas eS],Jero alguma

, x' x x I g';al. Co.m 18 mHlS ingressou
dos cl'u1)eh �creditando-s,e que RI0��() }�.AULO E!\� , ", l '.', to, ;

,

" !l' "coi.sa de 130m lá p.ela' Colina. .

'

O I' ,
'. I '.

_. "
.

.

'"

quand�jhegal ri'momento de .��; '•. 7'riOÍS.1p'úR�:<IS ': _�

llRM�O?-;9I,HN(OURT i,' ,Err): putra·oportupi<fàde, voltarei co.m entrevistas
"" �o:elIo. Castrlho." dOI li_O, Ol,ana, mdo;:um,,�no.:��

Já po� volta daS::',:,!�,W lioras (,AIS 9AOARQ • ·rON( )802 'de alguns de nossos esgrimistas. 1.J:iIUmmense" quando. garo.to. p01S para seu CI1,l'b,e. artua1
�".; ''';';' 'ANTIGO DEPÓSITO O ....... I·ANI j

,
. , I 'l • ,',; /

elu-bes entraram �a segunda '. ""==,,c
...
�==--,,� 'Be1l!,·'até a próxima caros leÍt0res. . !o.gava na extrema'canhota

I (Cont. �aJi�'Í'g.}:La>.:.·,; (_

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

" .':-- p ;" ---:" :.;�<

O ,público da 'Capit�l, onde

nunca se apresentou o clube de

Alvaro "Chaves, te111 insistido

vos de Santa Oataríaa este-
,

<
,6T::. à estaca zéro.

, I'

Hlld
·{fJ5.o

1950

Hl50

_ .... ·JD51
---- 1-951

1952

1952

1!)52

1%3

1033

1953

Hei'cÚio7Luz 2 ,x

Eínpat:e
.

l' x

Ferro.viário. 3 x

Ferroviário. "3 x

Hercílio. Luz 2 x

Hercí,lio. Luz 3 x

Ferroviário.

Ferro.vlário.
Hércí!ie Luz 1 x

Ferroviário.
Hercílio. Luz' 2 x

Ferrovi-ario. 2 x

Hercílio Luz 2 x

·1953'- lIêrcíl-io. Luz 2 x

1�5� .� ,HerCílio. Luz 2 x

1954

1%4

1:-:54<- Ferro.viário.
Empate

Hercílio. Luz 4 x

F
I .. , (2elTo.vlano." -2:

Hercílio. Luz 3 x

1!}55

1055 - .Empate
Ferroviário.

1955

195G

1956

Ferroviário.

Hercíli6 Luz 2 x

Ferroviário. 3)Ç
HerCÍ'lio. Luz 2,x

1956" - Hercílio. Luz 2 x

Ferro.viário.1956

195G

19513

Fel'roviário.
,

Ferrôviário.

1957 ...:::::-. Empate
Ferro.viário.19[ú

.
,

"

_._

1 campeo.nato
quadrangular3 x - J

3 x, 2 quadl'angulal'
o

2 x 1 campeo.:1R to.

o -- campeo.nato.
1 eampeo.'la to.

o e2.mpco.:::J.a-to.
1

3

tl'iang'ular
triangular

O amisto.so.

o amisto.so.

campeo.nato.1 X 1

3 x 1 cr,mpeo.nato.
1 - amisto.so1 x

2 x campeo.nato.O

2 x (i -- campeonato.
1 qm,c1rangular
O quadrangular
1 quadran�ulax.
1 q!ladran�ulal'_'" .-

2 x

3 x

1 c.a111 p'eo.nato.

2 campeón,at0.
2 campeo.naJtç_'

'

0-...:..... campeQÍl�to
O - quadrangtílar
5 ..:_ quadl:anghJar

4 x

O x

1 x

f

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Agràdáveis Reuniões Sociais
TôçlUs as quinta feiras o slmpãtico Clube Recreatí

/0.6 d� Janeiro: n? sub-d!�trito �o .Estreito" v:� or�a- I
mzun ro agradáveis reurnoes SOCIaIS. Com o UnICo In
tuito de congregar a sociedade daquele próspero dis
tr itu, a diretor-la organizou para êsta "dia da semana, es·.
tas reuniões sociais,' dedicadas aos filhos dos sócios.
Com inicio as 20,30 horas, VeITI de en�ontro a todos que
tle.,;ejarn'um ambiente calmo, com música, e dança. Sem
dúvida a lguma podemos afirmar que é imensa, a satís

façE\O dos a ssoc íados que para lá dirigem semanalmente.
Tanto RS mocinhas como aos jovens é um' grande moti
vo de júbilo esta decisão da diretoria em reabrir sema
nalmente o' Clube para ês: es encontros tão agradáveis.
'Com um próprio conjunto, de bons músicos, a Sociedade
do Estreito vem tendo permanente acesso de novos so

cios, Esta aproximação de novos elementos, para o quaeles Andreza _ Maria Ben- dro social vem tendo grande repercussão, devido ae gran-
vinda Peres _ Maria Quint de número 'de. pessoas que' desejam tornar-se associa-
_ Manoel Andrade _ Nei- elo. Po:'endo assim usufruir tomando posse direta nestas
I Vila! N·... S hl i I reun iões semanaisde tôdas as quintas feiras, e nas soí-:( e nam - eina c 1-, '

rées progrrtmadas pelo clube. São pequenas coisas qued-.ing _ Nelci ' Schlichting , '

T' .' • •
f vem ao agrado pessoal do indivíduo, que pretende deli-

_' .Nedi Schhchtmg _ Nair
I
etar-se durante a semana, e não encontra um lugar próprio

I
de Souza Morrtz _ Nilton

I
para por em prática sua car.êncta d,e pas'sos, ordinária-. Op I' rIUD,·dad,e·S' COI-er'CI·II·SJoão Siqueira _ Nilson dos mente ao som e ao compasso da musica que lhe tocam

fi. njo Galotti - Osvald'Íno! na. alma. Ao simpárico Clube 6 de Janeiro 0Jl nossos
': s.

V t O t aplausos, que continue esta luta de congregar e adquirir São as seguintes as últi- Curso dê Ecanomia Domês- Diretoria de Cultura, 'a' l < rrnelio en ura _ c a- .

'co
,

C\ •

, • '.
' novog associados, para esta tão bela agremiação. '

.

tí
.

che-
.

tira, que terá i.(tício no pró-c il io Luz _ Odalicio Jeski �'----_,_, _
mas no ICIas, que nos

_

UNIÃO CATARINENSE DOS OFICIAIS DA RESERVA: E REFOR_
gum da Confederação Na-! ximo dia .5 de maio, das

MADOS DÃS' FôRÇAS ARMADAS (U.C O.R.F.A.)
l';onal do Comércio; do Rio

I

17,30 às 18,30 horas, na

ASSEMBLÉIA, 'GERAL ORDINARIA 'dó Janei,ro, qUe interessam � Casa SantaDatartna.

.fl comércio de Santa Ca-l A matrícula 'que é intei-

JRMAO'S ''ffiTENCOURT E D �I,. , A· L' lal'Ína: l,;.mente gratuita, é' limita-

"!(ÁIS 8AOA�O IONf ]51)7 '."
::à ao número de (10) dez

AN1.'GO D E.P Ó S I TC, o ..... M :.:..�J DE O.R�EM DO SENHOR PRE�IDEl.NTE E CUMPRIN,DO O ÁGIOS MÉDIOS PON_�
QUE PRECEITUA Q ART. 19 LETRA: B DOS ESTATUTOS, CON_ 'DERADOS _ Pela Circular ,'!agas.
VOCO os SENHORES· ASSOCIADOS :.MRA A ASSEMBLÉIA GE-.

• Quaisql!er "outl'as infor- ;,ragas.
RAL ORDINÁRIA A, REALIZAR_SE .E'H SUA SÉDE sôáKL N'ro "1'. 19, de 28�2-58, a ?ll·eto-

, '"
"" ;nacões podeI�ão ser prell- A Dil:etoria' de Cultura'

PRóXIMO DIA 10 DO Mf::S EM curom ",ÁS 1,3'00 H()R'A'S COM Ar i 'i'a das l't{ln'das Internas, ,

'c•• !, '-,' ladas pela'D'iretoria de Cul.., prestará aos in'teressadôs'SEGUINTE ORDEM DO DIA: 'C,' .fr�" '. '..
,

' ,'atificou para' Cr$ 12.4088,
E-J�EIÇÕES CERAIS DOS MEMB'nO�DA'\DMI�ISTRAÇÁO E

'

:J

'

�'�I(H' �'dô� ';á,'glOS
'

rn'édios ,alfa, das 14 às 16 hOras QU tôdas �s informações com

CONSELHO FISCAL Bli!lII ÇQ]lQ �:AaA EJP'!SIGÁO SUC��!f.i\ ,onderados pín'a a "Catego- !.e'Jo telefone 2680. !Jlementares, no he)l'ário jas
PELO SENHOR PRESIDENTE DA DIRE.T01UA,:SóB·RE A,SITUA__

ir, Ger;l" da Corôa Suéca. ClJRSO DE NUTRI'ÇÁO 14 às 16 horas; ou pelo te-
ÇÃO ECONÔMICA, FINM{GEIRA E SOqALrDA UCORFA;'

E t b t
' .

f 2680ncon r�-se ' a er 'a, na !fl one .

CASO ..l'lÃO HAJA NúMERO�LEGÀL EM PRIMEIRA CONVO-

CAÇÃO, SERÁ FEIT�<\. UMA SEGUNDA ME�A HORA'APóS,
QUANDO DECIDI,RÁ COM QUALQUER NÚMERO DE SóCIOS .rA ALEMANHA _ .ofe-

I

- Cenesla Ferreira Ourí-
ques _ Geny Benta dos
Santos _ Genita Leite dos
Santos -'- Hi ldegard Grebe
Mello Hairton Matias Kal-

Acham-sé prontos, no

cartório da 13a Z�na, ins'ta
l.rdo na Biblioteca Pública
do Estreito, os títulos éleí-

.. "'-'.
.

-

..
Proci'>pio -Jo�é. Ferreira

I
'I'arg ino Borges. _ Teodo-

- Peres Olm � Pedro Pau- rico Timoteo de Siqueira ..:_
lo Estefano "":"'" Pedro Alva- Valdemar Manoel d� Silva
1'0 Raimunda - Ramos Mu-' - Wal:::a Maria Bernardes
niz Cerqueira,'..,.... Romildo I Albuquerque _ Waldemar
Iouhon Raul de' Souza _:_ I Schutz,

I ..
- ,

torais das seguintes .,pes-
soas : ie':z _ Hugo Henriq�le, De-
Ada lg isa Orige Vechiette íambert _ Hirma Edina

,--·A1l11eri!l�'a' Melo -Louren- .ivila - Irany Oliveirà da,
co -- Alcin d in o . Honorato Luz _' Iracema 'Souza _

Ferreira - Adelso Miguel' .racerna Kalazans Kalfetz
Ventura _ Alda 'Amorim _ Iracema de Oliveira _

Ucgis -_ Antonio Emidio [rene Lima Schutz -.Jor�
('O Amaral _:_ Antonia Gon- Osiro _ Jardina Luz _

çalves de Souza _ Agílber- Joãp Cunha _ José Fran-

_ .._--

Iôdas' '�S' :,quintas-(eiras efetuam-se

í

o Aurino dos Passos � cisco de Amorim .:.._ João
.

)

A nterior dos Santos _ Abe- Crvsostomo Paiva _ João
indo Pinto de Andrada - Baptista da Rosa -;- João
Apolónia Maykot' Motter _ Ladislau da Silva _ Jacy
lJraulio Novaes Filho - Dias Teixeira ---, Lucia Al
Carlos' Silvino dos Santos � ,:os _ Leopoldo Schu'lz -;
Ca rios Westphal -- Cecilia .\taria Bernardina Vieira _

Tobias de Moura,,;_ Celso Maria Bíttencourt Teixeira
Schweitzer _ Ena Fer.rei- ,_ Maria Inês d'e Símas
_i'â _ Fortunato _ Edu'Ia Damerau _ Maria de Lour-
Ipomeia Wagner'� Euge
nio José de Eouza Neto -

,

Fernandes Antonio'Regis _

F'irrnino .Joaquim Lourenço,
_ Genoveva Gorges .F'el ipé

\

FORRO

PRESENTES;

FLORIANÓPÓLIS, 1.° DE M�.IO DE 1958. '

,e

',J..!) .TEN. ALPIIEU· FERRÊIRA LINHARES

1.0 SECRETÁRIO;;
-------

.. VEf\J'ÕEDORESE a família inteIra

adora essa sensação
de frescor e

limpeza que

Kolyno8 deba

na b6ca!

Oumá oporluóidade para IUMENTIR SUIS IlIBIS.
Boa cómissão e adiantamentos.
elementos ativos 'da Capital.e do
para â "'énd,cf 'de' folhinhas'.

'Aceitamos Intericrr

Of.rtaa ",
"

,
,

FOLHINHaS SCHELlGI S.I.· .. Cio POSTll 3372 .. �S. PIUlO
,

,

.

' ,,22031

, ....ss..•..·..

�."ss.s
.......

, DUnO ABASTECIMENTO!

D�as frases- que' se identUicam p�rque: na realidade,
'uma COMPACTOR se abastece com

Em 7'ii'pos diferenles: do ESCOLAR .0'DIPLOMATA
V. pode escolher na tabela ahaixo,aquele da sua preferência:
. TIPO caneia lapisenra

Escolar .. ,

S u p e r * Esc�lar
Universitária
Belair
Magisler
Senalor
D i P l o'm a I a

250,00
280/oi
320,10
400,00
500;00
70.0;00

1.000,00

220,00
250,00

350�00
350,00
450,00
\

650-,00
"

/

,
,

%sssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSCSSS%SSSSiSSSSS,s'SSSSSS!S

inscrição para o Curso de

Nutri'ção, a ter, início no

próximo dia 12 d'e maio, das
17 às 18 horas, no Grupo
Escolar Lauro Müller.
A matrícula,' que é intei-

ramente gratuíta, é limita
da a<) número de dez (10)

AGENTES DE" COMPRA

E ' ./

PRISÃO DE: VENTRE ..

PlLU'LAS Dó ABBADE Moss.
.'.

-

, "

.�

PARA o� Fi'GADO,,:ece seus préstimos, me

_'ian'�e comissão médica a

'i'r'ma Ê�1Ü Rorenz & to.,
f.lopfensaék, 6 _ ,HAM-

,'JURGO ....; Alemanha, �omo

""!!,entc de 'compras aos im-

ol·L,dores brasileiros inte- .

·.,;s:;ados 'na aquisição d'e
•

'rtigos produzidos pelo I

. 'ercado germânico.

�CURSO DE ECONOMIA
DOMÉSTICA .

A ,Diretoria de Cnltura

As ve:-tigens, rostu quente. r�U3 de .

ar, \'omi'os. tc',nteifa. e dore" lIe
caIJeça. " maIor {Jarte d:ts Vel:t-,j

,

são devidas 'ao mau funclonameu,
to .... aparelho' dil!lJstivlI e- (,,,m,.�,

quente l'risa<; dt "·cot:.: ,�,�
l'ilulas do 1\llb:.I':" Moss S:lU II)(!':

. tadas no tratamento d,l ('ri�ao. Ut'

Ventre e SI! '�� ma oi feslaçtlf''I f'

"as AngiOf'olit"s Lic>!nciarlas pf'.
·111. s"ude l'U_licc. a;. l'iluJas :lu

Abbatle M1)!5& são tl-:;'i\���S p,Jr, ml·
, Ul..r<!S ele Pt'!li�oas. F:I(',l o "eu

,;� _, use das, pllwu ctfl Abbaj{' M.>s,'1.
l
",

,

i

tratamenw
inscrições o

l
para

i'

.

,�\�' '��....-:"'-
_-

rí:--. (. '--':"::',-,�/) !'�
, '�, ' <lik '�./' �, �. )), --: ;e,"�)"

Wr4< .�.
, ,

'r� . � ,

.... é � frase. que atraV�s gerações simboliza a U�ãO eterna.

�
,

I �:� E PARA TODO O SEMP� ESTARAo TANDEM PREsENTES

,� ,!�� ...

OS INCOIlFUNDtvElS MOVEIS CIMO

"':', )' ,�\ ..•.. ,I I

�!�\.� �
"

":\'I1�':�'-' '':'" v - -,--,�, , .. -

Tradicional como os acontecimentos que fazem de
Maio o mês das doces evocações - é o exepcio

na! plano de·'vendas. 'com déscontos e con
,

diçóes espeCiais qúe MÓVEIS CIMO
..

-...;; oferece durante o m.s das" noivas.
� 1.*.,;;.- '-�

l
,

í
.1

......
'

-"-'" ,.,-;:,CIMO'}
Ruí Ilvaro de Carvalho, 20 ' -'" ;di

....��.,.

BELEza .. QuaLIDaDE • ESTILO,· VaRIEDIDE

_Pàratod�osemp�MÓVEIS

' .•••.• .:'!:__ ..:..o'
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.::�;' DESCONTOS:
A 'vista. . .'. . � 15°10
De 2 Çz 4 presta�es SOlo
De 5;a 1 '» 4°10
De 8 a 12» l%

'<

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INDICADOR
'

PROFISlIONAl
\-�NARIZ' E GARGANTA

-
-

(L1NICA DE: OLHOS - J OUVIDOS
do

Dr. GUE'RREIRO DA"FONS'EC!\
,

\

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital.
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e,Norte":Americana para Exa-
-rne dos O'lhos. Receita de Oculos por,
'Refrator Bausch Lomb. Operação', de

Amígdalas por processo .moderno
CONSULTORIO

'

" RESIDENCIA
Rua dos Ilhem! L" casa Felipe �ehmidt 99

FONE 2366 FONE 3560

UK. Nt;WTÓN U'-i\VILA
CIRURGIA GERAL

'Uoenças de Senhoras - PIOcto

logla - Eletricidade Mé'dit'a
Consultório: Ruá Victor Mei·

relles n, 28 - Telefone 8307,

'Consultas: Das 15 ho;as em

dianté.
Residência: Fone,' 8.422
Rua: Blumenau il. 71.

DR. WALMOR ZOMElt
GAK(.;IA

Diplomado pela Faculdade Na

cional de l\ledicina da Untver
sidade do Brasil

Ex-Interno por eeneurao da

Maternidade - Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-Interno do Serviço de Urur

aia do Hospital' I.A.l'.E.T,L;.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de CariJlIde
e da l'iJaternidade Dr.' ,Carlos

, Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOE8
PARTO SEM DOR pelo método

psico-profilático.
Cons.e Rua João Pinto n, io,

das 16.00 ,às 18,00, horas
Atende co� hora'!' mareadas
Telefone 3035 - Residência:

Rua General Bittencourt n., 101.

DR: AYRTaN DE' QLIVEIRA
DOENÇAS DO PULMÃO' -

-TUBERCULOSE
'

Consultó.rio ,,_ Rua' Felipe
" Schmidt 88 - Tel 8801.

"

Horário'das 14 às íe hora:s.
Residência - Felipe Schmidt,

n. 127.

DR. CLARNO G,
'GALLE'J"fl /

- 'ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60,
FONÉ: 2.468

Florianópolil

DR. I.. LOBATO
"JhLHO _

Doençaa do,a,ar,�o rellPlratõrlo I

TUBERCULOS'É ' •
'

RADIOGRAFIA E RAI;)IOSCOPIA
DOS PULMOES-

. Cir1lrala do Toras

Formado pela Fae�ldade Nacional

de Medlcina, TisiologNita e T�sio
�Irnrelão do Hospital' Neren

Ramo.

Curso de especialização p�a
S. N. T. Ex-interno e Ex-aul'

tente de Cirurgia do 'Pro!. Ugo
Guhnarães ,(Rio).

Cons.: Felipe Schmídt, 118-:-
For:e 8801

'

Atende em hora marcada

Res.: ,:_ Rua li!steves Junior, 80

_ Fone: 2294

Da. ANTONIO MUNIZ 'K

ARAGAO

CIRURGlA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto't IS -

Consulta: das Ui às 17 10ras

diàriamente, Menos aos sába·l�s.
Residência BocaiuvB, 185.
Fone: - 2. 'r14,

'

Florianópolis, Domingo, 4 de Maio de 1958
- '--- ---- _' - ----,_,_'-- ,_._,.....--

"O ESTADO" o mais antigo Didrib de Santa Catarina
,---�-� -------'-----_.. ' __..;'----

':EDITORA "O ESTADO" LTDA.
, .�. .,

V,·I S I T E A NOSSA LOJA

·Ruí Deodoro, n.O �S
I

fel. 3820

Motores'
."'\ o"'

DIESEL
'- Marcas "JENBACH" 'e "GANZ"
8. HP - 15 HP - 20 HP - 26 HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRIC:A:!MARCA: "GA:�Z"
Monofasicos para' 120 ou 220 volts. Amperagens a opçao -

'400% de carga _:_ Trifásicos, com ou sem neutro '- Volta_ '

"

'

gens e amperage.ns à opção
42, n

�

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE .l\1EDIÇAO
A�lperímetro's - Voltímetros - Alicates para baterias
Estoques permànentes - Vendas diretas - 'pronta entrega
Podemos estudar propostas de firmas especializadas no ramo,

que pretendam a representação; de'sde q'ue indique�l1 fontes

de referências comerciais e bancarias na praça de Sao Paulo.

Consultas pedidos e propostas para:'
. "

INTERSTATE S/A. - IMPORT.I\ÇÃO, EXPORTAÇÃO
,

E REPRESENTAÇÃO
Caixa Postal 6573 - São Paulo.

�Vft�DE�SE
Mobília de quarto'. de casal,· quarto de .solteiro
sala de jantar, pêqueno f.ogão elétrico, e outros

móveis. Av. Hercílio LuIZ, 7,7 (n. 22)

@@Gê@@êê$êr�êêFF ' Eêê§

1-- Mllor -

.

antlmo «
' EIrA))

I

;

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

Completamente eqúipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega 'imediata, nas seguintes capacidades:
,5}5' HP gasolina 80 HP- Diesel
11 HP -" 80 HP
35 HP -" 103 HP
50 HP ,-" 132 HP
84 HP

GRnpOS GERADORES - "p E N T' A"
Quaisquer tipos par:l entrega imediata - Completos - Com
motores, DIESEL '·PENTA", partida elétrica - radiador -
filtros '_ ,tànque d� oleo e demais pertences; acoplados dire
tamente com ílange elastica a Alternador de voltagem' '
trifásicas 220 Volts - com excitador '- 4 cabos para
ligação e 'quadro 'cojnpletc de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse longarinas prontos para entrar em funciona-

mente.
REVENDEDORES AUTORr�ADOS PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA

"

" (direita e esquerda)

Rua Conselheiro Mafr. ,160
Telefone 3022 - Cu. Postal 1�9
Enrlereç(' Tcregráfico ESrAnO

'

-

D ) R E T',O R' ,I
Rubens de Arruda Uamo.

G E R E:N.T E

Domingos- Ferm.tídes, de. Aquino
REDATORES

Os..valdo Melo - 'Flavio I 4morim -., Brs� Silva ........

An.1ré Nilo 'Itadaséo _,.. Pedro Paulo Macha�o _,.. Z,uri

Machado' _; Corrtspondente triO Rio: Pemplfio Sa!)tos

COLABORA;DOR,ES
.ProL' Barreiros Filho r: Dr. pswáldo �6driguu Cab�al
.: Dr. Alddes Abreu - pto4 Carlos da Costa, Pereira

_ Prõf, Olhon d'Eça - MatOl' Yldefonso Juvenal
Prof. Manoelito de Ornélas - Dr, Milton Leite da Co. )

- Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seht!ls 'Net� - 'Y�It...:,

00Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz' -,Aci -Cabral Telve
-- .

�aldy Silveira _.; Doralécio Soares - Dr. Fontourll II
'l1ev _ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - Ilmar a,;,

. .

Carvalho mPUBLICIDADE ' \
Maria Celiná Silva =: Aldo Fernandes - Virltlio m

Dias .,.-' Wl'lter-Linhnres :..
, P A G I N A ç Ã O III /

Olegaria Ortiga, AmUton SChmidt, e' A:rgemiro Si�veira'
�,__ IMPRENSaRES .

DULCENIR CARDQSO WANDERL�Y LEMOS
R E P R E S E N. T A ,N: T E

Représentações A. S. Llllra Ltda.,
RIO:-, Rua Senador Dantas 40 ...;... 5,0 Andar

DR. JÚLIO DOLIN VIElltA
. Tel. 225924

'

, '" M li: D I C o
S. Paulo Rua Vitória 657 __... conj. 82 -

Especialista em Olhoa,'Ouvidoa: '

Nariz e Garganta - Tratamento, 'fel. 34:"8949
e' Operaçõea' , Ser�iço Telegráfico da UNITED PRESS <U-P)

Infra-Vermelho - Nebulh:ação Historietas e Curiosidades' da AGENCIA PERIO-

(Tratam:�n�lt�:-So:n;ite 'sem mSTICA LATINO AMERICANA�, (APLA)
DR LAURO 'ç ,e " C'f>eraçíj.o)

�
,

'

:AGENTES E CORRESPOitDENTEe
CLINICA G ·{\n.glo.réticn08�

-

'-:-- Receitá de Ettl Todos o� municipios de SANTA CATARINA
, ','..' Oculos. -. M'õ " equipamento

A S S I N A TU R AEspeciàlista em mo�s;t11t!l' de, Sé,
'

de, Oto-
_ ,àrrngologfa_, O 00nhoraa e vfas urin4'J;ú\II,' ,'" (ónico n'Õ'- Estàdo) . ANUAL Cr$ 40.

Cura radical das inf.fcçóes agu- Horário das 9 'às_ 12., horas -
. N.o avulsa \. . . '�2.00

.das e cronicas, do aparelho ge- das 16 às 18 horaa.
A N U N C lOS MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias

, 'i\:íto-urinário em ambos o� sex,os Consultório: - ;"Rua Victor

;;,.,
-

nça!3 do aparelho Dlgedtlvo Meirelles 22 - Fone 2676 :\1('diant .. co.nltat'o"de acordo com a tabela �m vilor Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço teleg: "P R,I M U S'"
-'ro' "sistema nervoso .. , Residênc\a - Rua São ;j'vree, A direçã-o não se responsabilit.ã pelos

','
Cx. Posta.l,t �7 - Fone 3362 - FLORIANO'POLIS;;.';"'.. rãrto ; 1072 às 12'�e"2'% àS 6

11. 20 - Fone 24 21
,

. :- '

_ f' --
- �;'(íl'ófii's .: Consultório:. Rua Tira·'

oR,. H'EN'. RIQ'U' -E'__ 'p "ISCO' I -óif �'ffl.'()l�ceHos .em ítidos nos l;lr�gos assinados'. :>,I,�, tJtjJ@",� r=:te,',élt#:J.R_,@@r§l,r#I@êPG ?;=rr:'ª--r---,�""!-ê--@-ê--t#l-,_,''dê,nt�s, 12 - 1.0 Alülar - Fone: .., ,-," ,.' ""'!!:;:'
8246."

-

PARAISO ,>ii 7FT
'

I
'"

__IiIlIJ_ItU 1I1111!illllilllll!l�_illlill���ou��::�d:;c��háC!�: d�a���!� operaçõe� !'_�e�ç�� �e 8ell�0·
,

-

" , :

•

,,1 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA
�

nhàD'� ,:�����4�C�AEF�R ,�::sa� ;:Inl:a�::i�ti�:!�:·',no_'·
-

:'t4 'O" V E 'S;. EM': G E.R 'A L ': ,./i � i.ri, 'Plantões 4e Farmácias·
CUniea :��c:n::8 Adulto.!

�!�?ital dos Servido,i'es d> �s.', '

, �
• "

,r'" J -. <., •
, ,<-""<:',:' �

, '�;, -

r '_ ,.� :".

'�" Mês de Maio
Consultório - Rua 'Victor (Serviço ,do Prof!! MB,.:dllo de

>J
Meirelles n. 26. Andrade). 1-,

"

'kf
Horário das Consultas - das Consultas - Pela manhA DO '

B
.

-

16 às 18 hs. (exceto aos Sáb,aG?_s) ,Hospital de Caridade. -, ,")'

o'
,.

s �', '8"'-� .

'lU,',� �,·a',', r.ri,-
, ", I.

Residência: Rl'la Mello e Alvim,! À tarde àaa 15.80 hora. �m
_

,n. 20 - Telefone 8866. diante no consultório à Rua No

nes Machado 17 Esquina de r: ra·

dentes - Telef. 27'16.
Residência - Rua Presideiüe

Soutinho 44 - Tel.: 3120.

-II " "

"

,

1 - 5.afeira (feriado)
,

Farmácia Catarinense
�

Rua Trajano

o serVlço ,noturno se.rá efetuado pelas farmácias e;;.nto Antônio, Notur
na e Y'itóri�. situadas às ruas Feli!1e Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de
Novembro, 27:

, �O ,plan;tão di<l;lrl1o'
peja fanpácia Vil óri�

,

,

(',ompref!l'didl) entre 12 e 13,,30 horas 'será efetuaGo

, 3 - Sábado (tarde) Farmácia NO'turna

4 - domingo Farmácia NO'turna

I
, I�'
I�
�

I�
�
��
���
�
I1!lí
�

�
��
�
�

Rua Pedro DemO'rO', 1627 IFarmácias no CANTO e lN- ���
�.ii?
�
�
�
�
�Inspetor de Farmácia. �

�!.!!!!����1�I�D�7��!!:I�I.�.�������I�I�UI�R��������������
VIAGEM

_

COM SEGURA'NÇA
E, RAPIDEZ

Só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
DO

RÁPIDO, "SUL-BRASILEIRO"

10 - Sábado (tarde) Farmácia Vitó'l.1a
II - domingo Farmácia Vitória

17 - Sábado (tarde), Farmácia Esperança
Jp. - domingo Farmãci,a Esperança

Farmácia MO'derna
/

24 - Sá.I:)i(dQ (tarde)
25 - demingo

,
Farmácia _J\1:oderna

31 - Sába�ú (tarde) Farmácia S. AntôniO'

ESTRÉITO
" e 18- dOiningos

11 e 25 - domingos
Farmácia INDIANA,
Farmácia DO CANTO

l) seJ:'viço noturn-o será efetuado pelas
DIANA.

Rua, Trajano

Rua Tr,ajanO'
...

,Praça 15 de N_O'vembrO, 21
Praça �5 de Novembro, 27

. ,

,Rua Cans�lheiro 'Mafra
,

Rua cc;?nselheiro Mafra

Rua João Pinto

Rua João Pinto

R. Felipe SChm1dt, 43

Rua 24 de Maio, 895

_

A pr�sente tabela não poderá ser alterada seno p:'évia auto-rizaçflO dê,de
Depa-rt'lm€ o.

,
'

D. "l. P., Ja'·

Luiz Osvaldo d'Acampora,

Florianópolis - I tajaí - Joinville - Curitiba

,8, R I T O
- :0: -

ALFAIATE do S15CULU
----""" : O: --

Rua Tiradentes, 9

.CAFÉZITO
AGORA COM NbvA

.EMBALAGEM Rua Deodoro esquina (.�
,Rua Tenente Silveira'Agência:

-��-------------------

C O� M 1 -,8' A O

Vh:,ge.m e�l._�eçialid�d,e,

da (ia. WETZEL lltDUSTRIAl � , join.1IIe '- .{Marca ,Reglslrada)_
economiza-se_o e inheiro

."

---__:_-__,........-----�- -�,_"_
-,.- ----...:...__...._.._-----_._-- - -- _.-.--�P._-�
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Em homenagem à POLICIA MILITAR pel tr _

d 12" o
.

o r ans
curso o 'seu u. anIversário da Banda de Mús'" .d t
C-I

- , ,
lea es a

,

orporaçao evara a efeito uma retreta no Ja�dim "OLI-
VEIltA BELO", no dia 5 de maio próximo com inic' ,

19,30 horas.
,10 as

PROGRAMA
ta -: P a r te,

CeI Mário Fernandes- Guedes - Dobrado T
Antonio Silveira dos Santos

' en.

Noturno - Noturno - E. F-rancyeschini
A ve Maria e Terceto da O'pera - Guarani -:....Gua=

'

rani - 1\. Carlos Gomes '
.'"

"
.

Barcarola Scena e Dueto da
O'pera Guaraní - Guaraní - A. Ca,rIos Gomes

lI.a P -a r í e
'

_I:;'ecordação do Clemente Dutra - Dobrado'_ Cap
Brns ílio Machado " -

-

.

Sangue Vienense - Grande Valsa - johann Strauss
�,EVA - Pout-Pourrí '

O'pera - F. Lêhar
FAUSTO - Fantazia da
O'pera - C. Gounod
llIARCIAND TEIXEIRA - Dobrado - Ten. Ro-

berro KeI
Wuartcl sm Plorianópolis, 30 de abril de 1958.

"

Robert Kel
2.0 Tenente .Mcstre da B. de Música

da Polícia Militar

Donativos recebidos pela 'Sociedade
de Assistência ao Pequeno Jornaleiro
.....

'�J 1 •

Lista N. l!l a ca ruo do Jornalista Martinho Callado
-' Pres ídente da Soc íedade .

�-'àlirio Basto ,
Venezio 1\1. Martins
Alciccs Ramos
Antonio Krieger
Alcino Caldeira F.o
Luiz Píuzn Lima
Confeitaria Chiquinho
rosé 'I'olenl ino de Souza
Vicente Rosa
Gilberto Fontoura Rey
I'e. Quinto D. Baldessar
SYl'Íaco A ther íno

•

Antônio Jorge Salum
,iQl'nal "O ESTAD,O"

. Caixa Econômica Federal
Empresa F'lorlanópolis S.A.
Modas Clíper
Casa Perrone
Ftambrerla Dudu
Joalheria Müller
Crnleria das Sêdas
CRS:1 Duul':l.
Cus.avo Zímmer
DOJ'âlccia Son res
PnIY"ni'po Simpl icio
Nazareno Nappí ,
Benito Nappí

Cr$
"

10,00
10,00
5,00

50,00
50,00
100,00
J 00,00
50,00,
50,00
50,00
100,00
200,00
200,00

. 500,00
l.OOO,oo
1.000,00

100,,00
'

106,00,
l-OO,oó'
50,06
5O,oó
50,00

1(,)0,00
100,00
',50,00
50,00
,50,00'

"

"

"

'"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

,"

"

"

"

-II

"

< .... - "

"

de Assupção "

"

"

TOTAL
.

4.275,00

Festa '�3 8on�ade
Nos dias 1, 2,: 3 e 4 {e maio em frente á Igreja São

Luiz haverá grande festa de barraquínhas em beneficio
(la Assistência Social S20 Luiz.

A Festa que era abrilhantada pelas pandas de mu

s icas da Força Pública e Abrigo de Menores, consta de

leilões. de linGas prendas, jogos, sorteio completo ser

vieo rie alto' falante um bom aparelhado bar com salga
dos, bebidas etc.

A Festa será abrilhant:>�da pelas bandas de mu,

Senhcl'as (ona �rana Lacerda, dona Mary Linha'res, do
na Ada Fontes e dona. Divair de Carvalho.

A Comissão organisadora cónvida o povo em geral,
e agradece a colaboração de todos.

A ,Com.issão

-\-",_�,.

';

li
I Di" 1.0

10

Reünião Dançante. ,

BIG-SOIREE' Abrilhantada por

PACO E SUA ORQUE'STRA DE

DANÇA.I
I'

II
I
I

Reunião Dançante.
Reunião Dançante.
Encantadora Soereé para eleger

l' 15
22
31"

UM IS$- BROTINHO DO CLU

BE ii".

� ()TA;-.;.;.. E' in<!ispensável a apresenta
,'ção ,dá carteira social ou talão

<lo mês corrente.
R�'iierva dê mesas para as

SOIRE;S na séde 'do Ofube.

. --"__ .- ._-- ------------

Ufa··· iariameo.�
•

'�: -·-oi

I
•

loe nos .Super-C n_.ir d. leal
Os SUP0r C_:nvair.da Real pousam no Santos DumontPara parto Alegre

'!Ira São .Pqulo
Para o Rio

� 50
70

- J50

minutos '

minutos
minuto$ ,

V' • volt.. pela "Frota da boa �'iagem"

Rua Felipe $dímidt, 34 - Tel: : 2377
._--� ------,-.,..._-------------------_:..

4GENTE
Precisa-se

Em todas as cidades do
,

,

-m terior. Ótima comíssãé
!lO ato do pedido, mostruã
,do grátis: Capas, Blusões:
Camlsas.vetc.
Somente pelo Reemboiso

!'õstaL' Tradicional firma.
Tecidos Lasco

Cx. Postal, 13828 -=- São

-, 'Direção de: MILTON LEITE DÀ COSTA e RUBENS COSTA
",PELACÃO OíVEL N.O .�. . �'!;T -,

·
' ..ud

- .. h' t��US bens a estranho. O que

i.isn DA CO�ARC� DE. t; il':'UI,lSp� enel'o t<},�,�, pi-oibe é que 'o ascendente,
TUBARÃO Uni "e 'burlar- 'a proib�çã:"() I�' ,-ans'mii;!sã? do' 'lmóvel's.ao !il'eL\li:ente ou com o d'is-

Relator: Des. Osmundo p-esc.ríta no art. 1.132 do .tescendente. Porém meras Ia rce de interposta pessoa, ,

I Paulo
Nóbrega. GÔd. Civil, pois na realida- vonjee turag ou probabili- ; cnda ,10 descendente, sem

Venga de ascendente a de o adquirente foi Germà- óade de infração à lei, in- qrte os outros descen.dentes I' E'CZEMA:;escendent�, por interposta',' te Wernk, intervindo o ir- ,'ração que � só se tornará cxpressamentg consintam, I
!,essôa. NãQ 'existe, antes .r ão no negocio apenas co- ,'fe�iva com a transmissão Só a venda ao descendente

'I
}.Iüo permita que eczemas, erupções,

, . , .
micoses, manchas vermelhas, friet-

que tenha sido a coisa mo interposta pessoa. do imóvel a-o descendente, po reria ser acoimada de ras, acne ou "psoriasis" estraguem
I sua pele, Peça Hlxoderm ao seu far

n-ansmitida ao descenden-- I Todavia, essas alegações níio autorizam ou justificam nula por infração de norma mncêutíeo hoje mesmo. Veja como
.

1 Ni."dcrm acaba com a coceira em 7

Nr' d Não se decrê-T r ão encontram' apôio nos :1 decretação, da nulidade, iurídica cogênte proibitiva. mi,ll"Jos e ràpídamente torna sua
; e. 1 U l,r,a, e. , pe .e macia, clara e aveludada, A

:':� com .base em. m_eras con- ,iatos. Na esct-itura d.e com- t;,or ISSO que a nulidade, Mas até o momento êsse r'l.\l''''',Y''''':l.l,tia
é a sua maior

,
, \.J.::0lf'<.;üf) •

jecturas. Aplicação do art. pra e venda figura como que se reveste do ca-ráter ato proibido não se verifi- �. _

1.132 <10 Cód.. Civil. comprador Antônio Wernke de peva, não se decretâ sem cou, nem mesmo se poderá �
_ Não se pode falar em c até agora não houve a :1 perfeita configuração do afirmar, com segurança,

.enda de ascendente a des- .TaDSn1ISSaO do imóvel à 'í'�tO sôbrê' que incide a

san-I
t!l1e se ve�ha a verificar. _A' SERVlrO

endente por interposta, (jermano Wernke, 'genro ,da "\:::0 legal. ;;C!r acolhlda a pretensao I
.,

I· t d t 'A d f' I
- '1

'

I d l"d d Jorgino Justino da Silva
.;oa, ant.es, da transmissão fi lenan e, apesar e se er ven a elta pe a mae e (OS ape a os, a nu I a e, "

-

,-

, . '. I trabalhando no período da
eendente por interposta pes realizado a alienação em �'ogra dos apelados a An- tena que ser, pronuncIada _ r:_ •

d 19-4"t I A •

'W k' .

I d I t·... d' d manha, tendo a tarde lIvre,
,�arço e o, 01 ° meses ,:OnJO ern e conS1C era a 'por an eClpaçao, nn lo-se

. "

. I '.

I
oferece seus servi;;os nós

;)n�es da propositura da; i>loladamente, e perfelta- cemo certa a futura trans-
,." .' �,

- - ,

l'd
.

1
. I .• à'" I d

ramos industrIal e comer,.

'H"obabilidades de infração lçao. mell,e va I a, porque a el, ;�1Issao o lmove ao es-
, .

'

, ,

.

N- e' '1 I" t
- "1' 1 d

"

t d l' t ,claJ, a quem mteressar
no posslve, (lan e ;:flO prolDé que a guem que cen en e 'a a lenan e, o i

_

"

.,dsso, falar �m· vendá. feita t;nha descende�tes venda que lião será lícito faze�. Só
' Outros esclareciment-os

d 1· serão prestados peLo, tela-
,ilbàe, por isso que a nu- ror ascen ent,e a descen- o'C poderá pronunciar nu 1-

, fone 2332.
:;dade, que se reveste.do dente po.r interposta pessoa, <l�:ele elo que existe, embora

�J'
d n.o 23

d,',
':: • de pena" não se

de,
- ,�es. e_ que, nãO, h,o"uve inter� LEIA EM NOSSA !'JOVA \0,.... 0 seja v�lido. "Não tem

_� ,,_

" '
.

• '��.J::l fi': [Joslça.o alguma. O que ha EMBALAGEM COMO �('nti,l,o, dz Pon'lês de Mi- ""

vl"ta sem a pe-r.feha L"'� " I':� ,- • SE PREPARA UM BOM R�ONl' II' DA "Si'llllgUl'ação do 'ato �Ôbre que
..�as, maIs ou

CAFÉZITO
l �ll1da, falar em validarl,e ou NU" II ,'.. IliM

incide a sanção leg'aI.' ',nellos fundada:;-ifê-�e se ,nv,ididude. dp que não e:l,{is� Ata,ques de asma e bronquite ar,
- A .- d

.

t'
. 1'}11nam sua Eaú_de e enfraquecem o

t'!'fetl'''e fut t'
-

·'a··..... ·: .� I �,e" (,Iues•ao" a eX1S enCla' coraçlro," M.end,ac:o dom'-- ràptda-Vistos, relatados e
' v, uramen e, I'�

.....

'"'-, t-
"

S
'

t
mente a. cril... Itre.wartzando .-

.

.

'" L ques ao prevla. omen e re.p1raçlo e carant1ndo um aono
discutidos êstes au-

P A R Cli""-_cf I
- tranqujlo desde o primelFo dia

tos de apelação cível i I ( I P A A' b
,'rús se afirmar que e:lÇiste �:r::gr;:. �.".das�� ·�r��j,g�of!°ç:·oi

• •
9 ��'.......,_, 6 'possível ,falar-se em vali-

na 4.159, da comarca ��gemo Alfredo Muller e Natércia Lemos, tem o prazer de
-._ ,,- -, -'_ � - '., -'jid,Q/p"

,(:e Tubarão, em que partIcIpar aos Seus parllntes e pessoas de suas ·relações, o nasci_ I d,.de ou' em: lnva.n!-",' �-, enfo_
são apelantes Antô- n�ento, de seu filh.o EUGÊNIO ALFREBO MULLER FILHO, ocor-I ,'l'r::lt. de Dir. Privado, IV, . 1Ii,...... '

L'l(lo d 28 d t
I::- -�'''''''''''-S'antos

nio Wernke e Ger-
Ia o mes ransa,to na·Maternidade dr. Carlos Corrêa. C (lg. 611). Aluga:-se à 'h�e-: �

mano Wernke e suas D A T I L O G R A --F'--A--'--� Ante o "exposto, acordam, Dumont N. 12 com ®áttó' ,�

mulheres e ,�pelados ,
em l.a Cân:!-ara Civil, por quartos ,sala e demais de:-

�Pedro Brüning, e sua •
ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA COM PRA- unanimidade de votos, dar pend�ncias. Tratar no local

mulher e outros:
TrCA DE OATILOGRAiFIA .,..... SATMA _... pr,ovimento à apelação, pa- ou pelo Tet 3447.

Trata-se de ação propos- :__��)lfICIO I�",:�� - 3.° ANO�_____ _

.

t'ü julgar improcedente a _'_,__

C L U B E 1 5' DE < OU lU B R O ::.ção. �us't,as �elos apela-dos, I R,EU·MAIISMOFlonanopohs 13 de ju- i
, "

'

.. "

"

(PROGRAMA PARA O M�S DE MAIO O'EJ958') I h d "I
Para'com�ter :râp1dailRnte dores

,
, 11 o e 1957. nas costas, dores,reumáticas, levan-

d d
.., 1

" ( ) O " ,tadas noturnas, nervosilimo; pés in-
pra e yen a . e um lm_ove DIA 10- -"22 horas _ Soirée (D d' d M-)

/,ass.
sm.undo Nobrega, 'C.l\8dositonte1.rás,�4ores de, cabeça,. '

,'., '_ . . .' .

e !Ca a as aes
,

. j resfriados e.peroa de energia causa-

em que fIguram como, ven- " (Serao dlstr,IbUldos'várlos prêmios) " Prel!l'ctente, e-relator. dos

p,O,rd"is_,tUr,ll,iOS
<los rins,

e da�-
Ivr. _ raUg

.

,
xtga, adqyu-a CYS'rEX na sl,Ia far-

dedora Maria PeteTs Brü- ,.... "WIIl!!P � .,11,114" ,�! ''''�'�'i'I''''i'!r.��'f'' r Alves Pedl'osa 1 mâcla, aln� J.l03e. CYS'l;'ljlX tem ,au-

DIA 18 2006- 'h O'
'

.
·O,74&' ',z,-,_, ! xllia!io milh.ões de "pessoas .há mais

uing-, _mãé �e sogra '�os ape-:-
-

, oras - Omln(jJlelra' Ivo Guilhon , de 30 ànog. NosSa garanti,! é a sua

'{ f ,maior ,proteção, J '

iudos, e como comprador
.

�::�:�o�::n�;. i;:�; ::
DIA

pa:� .:d;::O:Oh:r37 .. :'�::'a cr;6�� I
JO..p�!!�I�I�ACAO DE NASCIMENTO-

:.dienante. Alegam os auto- Reserva GRAFICA 43 {
, '

.

' PES MAFRA e ANGELA PIZANI MAFRA

NOTA É INDISP _

Tem o p�azer de participar aos parentes e-Pessôas de suas re_; - ENSAVEL A APRESENTAÇÃO ,I�çoes o nasclIuento de seu primogênito, ocoàido no dia 30 do mêsOA CARTEIRA SOCIAL , fmdo que na. pia batismal recebera o n()me de
'

PROCURA-SE

lo suposto intermediário.
- Meras conjecturas ou

:\ lei não autorizam ou jus
tificam a decretação da nu-

a pelos apelados .contra ,os

,'pelantes, visand-o a ,decre-

tação da nulidade da com-
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Florianópolis, Domingo" -4 de Maio de 1958 "O' ESTADO" o mais antigo Diár,io de Santa,eatarina
-_._------�---:- ...._---..._------------_.-- ---_._--_._. _._-�. _..:.. .. _

..'_----- - _ ..._- ----"--_

10

casos (45 porcento}. bom.

�os 209 homens da terceira

volvimento

série os resultados foram cões bronquiais. Nos anais

porcentualmente ainda mais da medicina consignou-se o

elevados, Nada menos de .. caso de 1 professor da Uni-

19'4 casos (92 porcento) acu versidade de Viena que, ain

pessoas que, ,em todo;o .i1{u, , �-:--� ,_>.,' ," ""
Nos primeiros dias de ': .> "Faram melhoras ou cura in- , da antes da primeira Guer- e as secreções hormonais nada mais do 'que uma es-

,

, ," ,�'.
"

,e,
" " • ,

, ,

' .c1958 O Dr, Maidola terminou ''(Iicando-se com o 'estado res ra Mundial, apresentou o do cortex renal, que' se de- pécie de alquimista. O dr.

SINDICAIO ;DO-COMEICIO-VAREJlSTA,: a' $.�a série de experiências" pectivamenba 62 (32 po�- caso de' um homem que de:- via utilizar para o trata- Makiola, ciente da coerên- ..

df.'.:.,,("'ARNES F'.RE'SC'A'S' 'D;E"F'P'O'L�'I'S''.'
.'

1;.-eI·:aO'·l�OaSO�. o�as'bol'e'sSuOlbtaCdoonstra'o�oe cento) muito bom e 91 (23 rlC os seus 14 anos sofria de mento de doenças dos brôn- da das ideas terapêuticas

.

b '" porcento) bom.
-

asma e que, depois de ini- quios. O jovem dr. Bernhard I e do fato de já algum céle-

Recel3-emos': ra apresentados são de mol- ."" Entre os pacientes que c'iar a sua .apreridizagem de l\'IakioI'a concentrou o. seu' I-re médico medieval alemão,
Of. Circulas rÍ�o 1/58 ' .de a convencer os mais cép- reagiram de maneira post-] ourivezaria ficou completa- trabalho na investigação da "Theophrastus Bombastus

'

Florianópolis, 24 de abril de 19:58. tieos, Tarabalhando .indepen tiva ao tratamento, a ma- mente curado .. Se bem que dependência dos brônquios Paracelsns de Hobenheim
Exmo Snr. den temente' uns dos outros, roria pertencia ao grupo de este caso ,�,,�a.tLs'asse grande da atividade da hipófise, ern utilizado preparados de
Comunico a, V. Excia. que ern data de 17/4/58 foram .

. .x-z-

"Iárjos cientistas 'trataram a:�mas alêrgíeas ou' ad'quir i admiração, não serviu de tanto mais que descobrira ('['1'0 não desanimou I tra-eleitos os seguintes associados para a administração ' , ,

dêste Sindicato no período 1958-1960: centenas de doentes de as- das por"infecção,'As experi- ponto de partida de investi- a possibilidade de .estimtr- »alhamio conscienciosamen-

PARA A DIRETORIA _ Roberto Serratine; Ma- ma. Os investígadores. se- éncias confirmaram que no gações referentes ao valor

noel Tertuliano Vieira; Lauro João de Melo. gui ram métodos diferentes, tratamento âa asma a dis- terapêutico do ouro. E' in-
SUPLENTES _ João Marcelino Filho; Rodolfo lião se esquecendo de minis- posição psíquica. é de im- teressanta que na Alema-

Martins; João Manoel de Melo. .

PARA O CONSÊLHO FISCAL. _ Licínio Teodoro trar a alguns -pacientes me- portância decisiva, se bem nha se <l(tribuiram efeitos

da Silva' Arnoldo Nicolau Prim; Darei Cândido da Silva'. dicamentos sem OU}'O algum '

qus não se.ia o único-fator ] benéficos a uma bebida al-

SUPLENTES _ Hildebrando Santos da Silva; Iri- rgtra, desta,maneira, elimi- . em ação! c oolica característica da ci- seguida que as hormonas
neu do Livramento; José Hermer Gil.

'

nar os fatores psíquicos. A utilização de ouro co- dane de Danzig. A "Agua do corte:i renal promoviam
PARA REPRESENTAN'TES. NA FEDERAÇÃO_- .

Procedeu-se de forma que mo medicina não represen- ce Ouro de Dazing" que v.' .cura de asmas bronqui-
Norberto Serratine; .Manoel Tertuliano Vieira; Lauro

rem os médicos nem .os.pa- ta uma -novidade absoluta. continha efetivamente ouro
João de Melo. /

SUPLENTES _ João .Marcelíno Filho; Rodolfo dentes, sabiamqual dos do- ;Já há preparados à base 'de em suspensão era aconse-

Martins e João Manoel de Melo.. ' entes recebia.o novo prepa- ouro utilizados no tratamen . ihada para várias doenças.
Aproveito o ensêjo para reite�ar-Ihe. os meus pro- rado AM 4-9 e' qU,al_ tomava to de aQ�nçai? cardíacas. No A nova fase da terapêu-

Norberto Sel'rq,tin,e - Presidente
,� <jJenas glucose. O único-que' entanto ,a ciência recorrera tica do ouro foi inaugura-

testes de estima. e,considefação. ",

,·onhecia o seg1redo era o, DOS últimos anos ao desen� da pelo investigador Hans
I
----�----------�

Estugarda _ O dr. Ber- do, sofrem de asma. Na .sua
nhad Makiola, jovem médi- . opinião, traja-se. agora de

co alemão que trabalha a- ;'ôr os sais de ouro como

tualmente na Suiça, espera medicamento ao alcance de

trazer brevemente l�nitjvó' tcdos "os pacientes, O dr. 'dele a prova clínica exata

de, efeito benéfi�o' do ou'�·o.'

doentes de asma já pode
riam 'estar curados há bas-

tan te tempo, se a ciência

médica não tivesse exigido

a centenas de milhares de . MakiQla declarou que os

,·ng·ênicas.

P A L E" S� I R A -S
em preparação par� o graQde
D I A D _A' S. 17M A E S'

;Urigente da. 'réspect-iva sé-

rle de �xperiên,cias'. 'Teve
-. -ie de proceder desta manei�

.i a pois na opinião da mio

','ia dos médicos, a asma es

áva em dependênci� de fa

or:es psiq'Jicos. Existia poi-::
: úíntb certa, probalbJhdiad;é
que pacientes;, convencidos

rio -�feito J):'êriéfico � dOs- 'sais
,ie oúro sentissem }nelh{)ras
ou .que s!i!,:observasseiri atê'

.

.
- ',' :;;-:

:nesmo
_
cU,.ras de�asmas p,ai-

Local .- Cqlégio, C�n'açãol de Jesus.

Dia 5 de ina.io, às 2-0 horas: ,

TEMA __ "Mate.nüdade e Saúde"

pelo Dr. Murilo Pacheco da Motta
_

Dia 6 de maio. às .2(t horas' -

,

TEMA: LAR E EDUCAÇÃO ,', '"

pelo Rvtno. Pe, Antônio Leobmann S. J. - DD
__
Reitor

dOI Colégio CataTinense� ,.c.
•
-,

, Dias 7, 8, e 9 Sie màio" às 20J1Qit'.a�: .

pelo Revmo. Pe. F. de S�les Bi�nchIUl, que dissertará

sõbre os temas:." 'Depois destes' preparaÚ-
"Antes que aprendam na Rua. \,ts 'conscienciosQs podia-se-
"COM QUEM ANDAM NOSSOS FILHOS" , �J_

"ANTES QUE SEJA; TARDE., ,'" . _

20nÜ,l' com resultadõs con-

Para estas palestras são convidados os, �rs PaIS e Maes ;ludentes. Estes' excederam '

BOM, BAlCONtS1A," "MOÇO '.

�,�'�::i�: ::�:��:ti;;�;i,=�,,�·-t.:Com prática de vendas, ,es em 306 ou sejam 9-3_V01<:�' �_-
necessita 'ento obsel'vara)n-.�e�elho-, -

.A MODELAR loas nítidàs.- Em 107 "casos' :

quasi (33 pôrcento) d es� ,�

t�do depois do tratamento' ,�'
,c'ra -muito pom, e. 149 {'l5

p(}r�epto) oom. -S,ó. em '?� "

'c:asos (7 porcento) o nov,o: '

:ledicamen.to não tinha efei
to algum. '1)as 129 mulheres

da segunda série 'de expe
riências nada menos de 112

(85 porcento) reagiram de

rranei'ra positiva com uma

melhora ou uma _cura com-

;1!eta da asma. Em 40 casos

'quase 31 porcento) o 1'esul
! �.do foi muito bom, e em 58

dor URBANO SALLES
ensina

Dr. Otto Friedmann
Rua Cristovão Nunes Pires, 21.

(Esq. Rua Hoepcke)

USBERG
Diagnóstico e Tratamento das moléstias dos olhos

anexos' dos olhas.

'fraumatologia ocular e Eletroimâ Gigante.
Ca:sa de Saúde "SÃÕ SEBASTIÃO"

FI�rianópolis' _:_ Te!.: 3153

. __�':_�_�2)�_ ;".r- /-,_._�----_ .._--.--.,..--_._----_...........------...-._._-------

-_ ...

/lo

. PR;OGRA.MA DO MES

.

"," ,-

� . .....-'
,II

\

MAIO - I�ia 4 Apresent-ação da extraordi:-,
nária orquestra "MARIMBA
CUZCATLAN",

.

com !'leus

cantores DelÍà da La Serra,
Carlos Gonzales Finto e AI

üedo Amor e espetacular
rur'nbeira.

;. :»

./
.

,i

...

"

,

Selye que atualmente tra-_ se dos alquimistas medie
balha J;\O Canadá. Em 1953 vais que já tinham recorri
Selye chamou num dos seus do '; ao ouro para muitas
trabalhos a atenção para o curas, muitos cientistas ma-

de preparados

falo de existir um relacio- n ifestaram o seu cepticis
namanto entre a hipófise mo, Makiola era pára eles

para -tratàmentos de afec-

lar a hipófise por prepara

dos à base de 'ouro. A hipó
fise por seu lado exercia a

sua ação sobre o cortex re

r.al, ·''Ia.kiola verificou em

na rua

!'i�, conseguiu agora apresen

Lar 'resultados inconteefá

veis que abriram as portas
l' o preparado : A lVI 49,

,

Eduard palier
ALUGA-SE' QUARTOS
Para rapazes,

Bento Gonçalves nO 13.
2is., �

IE' curioso que a' princí- ......�--�.,-..��--

pio o tratamento da asma SOALHO
oom sais de ouro não foi IRMÃO'S' BITENCOURf
cornado à sério por muitos

especialistas:' Lembrando-

(AIS 8ADAR6 fONE J902'

,I'

Pergunte ao, seu pintor'
. ,

':. \ ;

/'

, .

São inúmetéls' as razôc-s que fa'l:err, dg
REKOLIT a- tinta. preferich para p�ntlJras,

.......... '.
"

,
,--

'".,
, Fácil àplicação',-' REKOLIT .

<

.

\
deixa-se tr�balhar com enorme _

I
-facil�<!ade. eSBâ);h?nd� m�I�of, e I '

aderindo maIs as
�

superflcles. "'.Além diss�. seca mais ràpida-
mente que as ,tintas comuns. l_

I
I
I
I

.,l'�
'.

�í
I
I:
I
I
I
r
,

';'_'"

exteriores

Maior r'endimento • REKOllT l �u

per econômica porque eSJ..!dlha cum i r,'Ti
v'eI facilidade, é por isso. rende 1l1uitn.
'mars por m2 de área .de pintura

.' i
- .';'-

E .umá . razão, extra:

RE"O&IT_Máxima prpteção - REKOUT p<Jde
ser aplicada em madeira. Jt'bocu e' fl:'t'ro.
oferecendo' se'mpr_:.e a mesma uflIturml: re-

... sistência às intempéries
r;{umó finf.:; (].spBoialm{}rrfB

pr(].perada' .

para nOS90 (Jltma

, t

/,

,RENNE-R HE�RM'ANN S. A.

POrtu AI"gfe
rnerCur

M,EYER & Matriz; Rua Felipe Schmidt, 33
Filial: Rua Conselheiro Mafra, 2

!
.

( I A.
, ./

. Distribuidores pa;ra
o 'Estado de Santa 'Catarina

Tele�one:
Tele . .:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"0 ESTADO" o maia antigo Diário éfe Santa éatar'
,____ _ . .

_
tna

--------------------
Florian6tolis, Domingo,' 4 de Maio de 1958

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

os . ROSACRUZES ofel'ec�n seus ellsillalllel t .

t
•

. .
I' DS secre 'os a

todos os que qurserem empregá_lós para melhorar suas faculda_
des internas e para domirar os. obstáculos diários da vida. A Mais
Antiga Ordem- Fraternal do Mundo terá mUI'to

'

. prazer em receber
as solicitações de todos aqueles que sincerament d .

....., b' e, eseJ.",1 o te-
esta sabedor-ia, e lhes enviará ,grátis um exemplar de "O DOMI
NIO DA VIDA". Permita que êste Iivrq lhe slrva de guia para- de=
senvolver seu Poder Pessoal. Dirijá;' sua carta a:

- Escriba N. G. A. - Ordem Rosacruz - Caixa Postal n,? 4914
RIO DE JANEIRO _ D.F.

Tribunal
de Justiça

(Cont da 2.· pág.)
n'c 469, da comarca de Ca
n o inhas, em que é reque
rente Osório

.

Martins dos

Santos. Relator o sr, 'des.
ALVES PEDROSA, deci-

A Y I S O
_
Dr.. Guaraci SanlOl

Comunica a sua seleta clientela que esta atendendo em seu

gabinete dentário, a Avenida Hercilio Luz N. 61l esquina Fernando
Machado, antigo gabinete Dr. Orlando Filomeno.

.

Diárfamente das 8 às 12 horas com exceção dos sabados.
,

�iindo o Tribunal, por maio
r ia "'e votos, indeferir o pe
dido. Vencido o sr, odes. Pa

1 ro�ínio Gallotti que a defe-

i j a" para red uz ir a pena aL E M B ,R A N DO. -

••

(Cont. na 6.a pâg.)"

que pagou pelo seu concur

.

soo apenas .dols mil cruzei

ros.

tas' sejam capazes de pratí- g anos de reclusão. Impe-
car proesas extraordínâ- r1ido o sr. des, Vitor Lima.

das".

A �.CES(: e a des.orgaoização que
impera no nossQ futebol

,
x x x

Foi o Barão Pierre de

Coubertin O restaura·d·or dos

Jogos Olímpicos da antiguí- (Cont. da 6.a pág.) cidade na ediç-ão de terça

ci'.de. São suas as frases mesmo da crônica espor'eí- feira, que o Campeonato por

abaixo: "Para que .milhares va, que não tem efetuado Zonas é a solução única

de indivíduos pratiquem a. '1l11a cobertura mais efici- para soerguer o nosso fute

eultura física é necessá.rio ente 'Los certames, e dos bol. Só que é preciso- uma

o ue uma centena faça es- clubes que' em tudo pensam campanha ,de' grande vulto

j.ol:te. Para que cem índiví- menos em campanhas para ua ra evitar-se a fuga dos

duas pratiquem o esporte é elevar o numera de associa- estádios. Ficou decidido

pecessário que dezenas se dos, fazendo-os comparecer que a ACESC efetuará no

especializem. Para /que es- aos estádios. Prova a. men- va reunião' para estudar a

sas dezenas se especializem,
I cio�ada exposição" a qu�l noss lhilidade de efetuar-se

é preciso que alguns atle- na m'tegra daremos a publr ema gigantesca mesa redon

da com a presença ríos pa-·

redros das 'entidades e clu-O' ATLÉTICO DER'ROJADO P'ELO
CAMPEÃO aMADOR

oes dos diretores dos .101'-
, ,

'luis e emissoras, d,e todos

-,

A SEGUIR:

,.

"DE VENtO EM' POPA"
com

OSCARITO
SONIA MAMED
C Y L' L F A R NEY

-

D Ó R I' S
.

M- O N T E I R O

Um Filme' Alegre Como
.

ROCK'N "'ROLL!
o

;_;_.O:-.'. . .

'.,

Sqpbia Loren
Vem 'aí em

MULHER " DO RIO""A
-TECHNICOLOR--

.J

. _.-.- ......_-- ---------_.__ ._-----

.:

===============:��--------

I �U' um amistoso com o Atlé- (,S componentes da ímpreri-
. O Avaí, como, é sábido,; rico, ocasião em' que os .10- sa esportiva escrita e fala

solicitara a FCF6 o 'es-tádio I
gadores ;anpaulinos rece- 'a e <lo 'público

'

esportivo

para um jogo amlstoso em b�ram ·os prêmios a que fi- em geral, a fim de expor

homenagem .ao dia consa- zeram jús pela . conquista mais minuciosamente .a si': .

srrado ao trabalhador. co-,
do cetro ãmador de 57. O tução do esporte .em .noaso

;00, entretanto, o cl�be a.}- jogo, que agradou bastante, Estado e a maneira
� thais "

\ .

"i-celeste ' não conseguiu terminou com a vitória do rápida e eficaz de resolver

adversário, houve por bem pelotão orientado' por Wal- os problemas; que impedem

ceder o campo ao São Pau- dir Mafra pelo escore 'de 2
.

que avancemos na "estrada
-,

, lo, a fim de o rnesmcefetu- x 0, tentos Ae, LÇ\}ãp., do prog�esso.
.' • _,

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

-� . �/ I

••••� _••e•••••••••••_ e.i ..w,�i;;;;;..�:�:, '
,

A PARTIR -DE',11 . DE MAIO· :E,M HOMENAGEM AO �lDIA, DAS MAES!'· -,
.

I S Ã. O'·
.

J O �S'É
Ê I - L O D E Y . O L T ·4 ! J�:;,�����t'> J'f.'J , .1 Cy�: ��:n:;ra's ��:c���:�

-

'7'-

PABLITO CALVO, O Iamoso intérprete de "�ARCELINO PÃO E VINH,O", agora na deliciosa comédia italo-espanhola 1
• - Cens.: até 5 anos _

I às 3* - 7 _ 9 horas
-

I.
Ba1'l'Y Sullivan - Barbara Stan ,

wíck _, Dean Jagger em

"DRAGÕES DA VIOL�N-CIA"
I
:'

1
I às'2 - 4 - 7 _ 9 horas

'

I OSCARITO _

I
I

estrelando: TYRONEPOWER _ AVA GARDNER _. ERROL FLYNN _. JULIETTE GRECCO' MEL FERRER I às 2 horas

EDDIE ALBERT e apresentapdo o sensacionaf'R:QBERT EVANS um . triunfo, ,da FOX, em I HOMENS PERVJj;RSOS _
.

C I :N EMAS C O P E e T E CH N li C O L O R !
, .

I
�".' I JUSTICEIRO MASCARA-

" � � "�..�.M�.."..���..··���-�·_ � M

Ô "��:no-��S���
,..

,.
.. I CIHE SAO, JOSE - HOJE

. iG, L O R I A
.

-::-
. H O·J 'E I o C6DIGO SECRETO-:-

(lHE RITZ, HOJE. II Barbara. Slan.wyk - Ba", Sullivan i " T E N T A r Ã O·
.

Y E R DE" :: -àSC��s·�o:: yranos -

A mais divertida 1�;,��édia I John Eriaon _ Dean Jagger
.

I com
'r

• RET;��� ��R�M�:n':;:.A
em' '�DRAGõES DA· VlOI1fKIA" I. STEWARTf GRANGER , - Cens.: até rs MO.-

CinemaSco.p. - lI11IG�AfE". KEl�1
.

;
Um conflito de emoções tempestuosas e --.... III!!' ,.. n- Da a li a

inclementes surge quando a paixão de 'i (INliÃO. JOSÉ 5�a FEIRA

·.1 uma mulher ::c�.:.:.� o orgulho de i °e,-18 máximo do cinema

I A G U .� c�o� E Me... I�.�=� DE CONTOS MfIIUff05"

IMauréen.O;Hara,'Ray Milland, Claude Rain$ � - Technicolor

i "LISBOA"
.

,filmadO em N�TURAMA é TECHNICOLO.R .

ouçam AMALIA RODRIGUES cantar I• " L I S B O A A N T I G A'" •

,

g(SURPERVISION), ao lado de ,wALTER CHIÁRI e PAOLO STOPPA!

Sensacional Estréia, DIA 11, Domingo, rio CINE SÁO JOSÉ!
I � ., � � .

Das célebres páginas de ERNEST HEMINGWAY, surge um dos mais comentados espetáculos dos,
20 anos! ...

E A80· A BRILHA

U
Eonst

...
- '"

::>
...

,

�
!
--

cc
.""

.·IC.
-1':

'\ '\

R -.
- Conselheiro Mafr�1

• (ENTRO·

•

'r'lna
60 Rua, 24 de Maio,

� EStREITO·
1221lO.

"DE ·VENTO 'EM POPA"

-- CínemaScope _

_ Cens.; até 14 anos -

..

G SOL
_ em _

"DE VENTO EM POPA"
_ Cens.: até 5 anos -

às 2 horas � Shorts -"- Dese ,

nhos - Jorn�is _ Comédias
_ Cens.: até 5 anos _

às 4 _ 7' _. 9 h'oras
\

Stewart Granger _ Grace
KeIli _ em )

"TENTAÇÃO VERDE"
- Cens.; até 14 anos _

,com

Arturode Cordova - Marja Felix I
Pedro Aflmendalis - Mar; Blanchar

..dlFol8gfaf'l' de GABRIEL FIGUiaOA

às 2 horas
JUSTICEIRO MASCARADO
CóDIGO 'SECRETO (Final)
HOMENS PERVERSOS
- Cens.: até 10 anos _

às 7lh horas

OSSO, AMOR E PAPAGAIOS
JUSTICEIRO MASCA�ADO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



da �ODYeD�ã�o MUDíci�al -�o Parti�o
,�.,.,.,...�r�etJl Social Oemocrãtico em SODl�rio

Cinco magnificos Planos de Viagens para, qual quer parte do Brasil e do mundo,�om estadia
inteiramente paga - Plano especial dedicado aos sócios do Lions Club e do Rotary �
Ecepcional oportunidade para os que desejam assistir o Campeonato Mundial de Futebol,
na Suécia -Informações prestadas à reportagem de O ESTADO pelos srs. Oscar Westphal

'e Otacilio Machado.

Mesa da Assembléia' Legislativa, quando assistimos a apresen
tação publica do P.T.B, e l:f.D.N., de braços dados.

Prsfundo desgosto sofreram os trabàlhistas que não. es.,
quecem e, jamais esquecerão, os sofrimentos dolorosos e o

trágico sacrifício de seu grande Chefe e Amigo o Presidente
Getúlio Vargas. Cultivando o seu ódio "ao saudoso Presidente

atacando seguidamente o seu leal amigo e discipulo Joã'o.-Gou_
I'.. '

lart, ·a U.D.N., não perde, no entretanto, as IIportunidades para

aplicar o seu ](EALISMO.
Esse Reallsrno., tem por base, o interesse, obrigando-a até

a. engolir sapos, contanto que lhe proporcione vantagens.
Aquele espetaculo doloroso para os trabalhistas Getulis-:-

tas, verlfícoucse no dia 10 de Abril.
Dia 16 de Abrf l, o Diârio de Noticias, órgã«? udenista por

excelência, publicava o seguinte:
"O Sr. Juscelino Kubitschek anunciou ontem, pessoalmen

te, à imprensa brasileira, que a chefía da delegação brasitleira

seria entregue ao Sr. João Goulart.
,

Mas não disse - e tambem poucos o sabem - que o Sr.

João Goulart "cavou ativa e insistentemente a sua desígna.,
ção", que foi recebida até nos meios góvernistas como um

êrro político.
A primeira' consequencia da designação (que talvez não

seja mantida) foi uma declaração do deputado Rafael Correia

de Oliveira, presidente da Comissão de Diplomacia da Comarca

de que recusada! a .fazer parte d8J, embaixada para não partici_

par, na Argentina, do constrangimento geral que provocaria a

presença de Jango, CUJA VIAGEM A .BUENOS AIRES ELE

Só COMPREENDERIA' SE FôSSE PARA OBTER DA "COMI-'

SIO'N NACWNAL DE INVESTIGACIONES" A DESTRUIÇÃ�
DOS DOCUMENTOS QUE PROVAM AS SUAS LIGAÇõES
COM: PERON NO FAMOSO' "CASO DO PINHO'J.

O grifo é nosso

Eis o tratamento que um destacado' deputado udenista dá

ao Sr. João Goulart, vice Presidente da República, e Presidente

do P.T.B. Naclona l,
No �ia 17 de Abril, o mesmo Diário de Noticias publicou

o seguinte: .

"Na reunião de ontem do Díretôr!o Nacional da U.D.N. fi_

cou estabelecido, como principio, qu� nenhum opoaicionista; de_

veria aceitar convite para participar da delegação, caso fõsse

confirmada a Chefia do Sr. João Goulart".
'

Como se sairão desta, o deputadO' Lemer Rodjrigues qu:e

tão dedicado amigo se diz ser de João Goulart.e o Diretório

Estadual do P.T.B ?

ser�' que o. P.T.B. aderiu ao Realismo udenista e resolveu-

se a-engolir sapos?
-

A U.D.N, sentindo que ,não lhe ficará bem fazer incidir

o seu ódio latente a Getúlio Vargas, atingindo sua memória,

Úansferiu-o para o 'seu Iígíttmo herdeiro e amigo do peito,
o Sr João Goulart. Será preciso dizer mais -alguma coisa, an.,

te o' que acima foi registrado? OBSERVADOR.

o N ..y._ I , E( .,.

O Departame,nto Cultural �do Centro Acadêmico XI de'

Fevereiro, convida paia a Conferênci� qu-e o Professor Cus

tÓdio Campos <pronunciará dia 7, quarta':feira, às 20 horas no

Salão nobre da Faculdade de Direito, sôbre a,s observações por

êle realizadas nas Alemanhas Qcidental_ fi Orient'al, sôbre

Economia, Política. etc.·

1.O F�sliYal (alarlne,nse de, Folclore de uma 3.a guerra
( O N . Y I l'- E

'c-, mundial
'I'enh o a honra de convidar V.' S. a assistir à reunião prepa

ratória do 1.° FESTIVAL CATARINENSE DE FOLCLORE, que se

realizará na Casa Santa. Catarina, na 2.a feira dia� ,de maio pelas
30,30 horas e em que o Sr. Antônio Augusto Nóbrega Fontes fará

uma exposição do seu plano.
Apresento a; V,S. meus protestos .de estima e devida consideração,

GEORGE AGOSTINHO DA SILVA - Diretor

.60 :SOLDAOOS' MORTOS
ARGEL, ,2 (U. P.) - Ses

senta soldados franceses,
inclusive "paraquedístes, fo
ram mortos pelas forças re

'ieldes argelinos. V a r i o s

wíões franceses foram da":'
nírícados pelo fogo 'anti

aéreo dos nacionalistas nu
ma batalha perto da fron
teira da Tunísía. Essa noti
cia foi recebida hoje em Ar
gel. Por .outro lJldo, os na

cíonalístâs argelinos sofre
ram 216 baixas na batalha.

Não se fazendo convites espe ;

ciais a entrada e a participação
na. discussão são livres para tô-
das ?S pessoas interessadas 110

Silva. Antonio Augusto no. Rio,
na qualidade de diretor do de

partamento de informações de

propaganda do Centro Catari.,

assunto.

• Sflll .dúvida um grande m ovl ,

ção e Cultur� para p:ojetar nos

so Estado como, o vanguardeiro
Ide uma inédita iniciaitva: o 1.0

festival catarinense de folclore.
Amanhã dia 5 a Casa Santa

A propósito desse traçado
e r-espondendo' carta do Se
nador Nerêu Ramos, o Eng.

de seguirem "os :

ensinamentos

cristãos, afim de melhorar as

condições do trabalho, Falando
a mais de 20.000 operáui os da
Ação Católica, numa aud iêncin

especial, ponderou o chefe da

Igreja que neste século o pro ,

gresso social tem sido tremendo.
Há anos, Pio Xp pediu aos tra

balhadores católicos para fest!!_
jarem o IOde. Maio como o dia
de São J�sé; como recurso à

ação dos partid.os comunistas e

socialista .que pretenâem mOI}O_
po liznr essa d�ta como sua,

CIQADE ,DO VATICANO 3

(U.P.) "'-- Critica�do 'energi�a_
mente o materialismo marxista,
o Papa Pio XII encareceu ontem
aos trabalhadores a necessidade

WASHINGTON, 2 (U. P')
-- O Secretário de Estado,
sr. John Foster Dulles, pro
nunciará 'hoje .Importante
discurso sobre à política ex
terior. 0 estadista norte-
americano iniciará, com es

se discurso, nova ofensiva
destinada a reduzir a amea-

. ca de uma terceira 'guerra
mundial. Foster Dulles ore
-eceu ontem à URSS redu
zir os vôos de aviões norte
americanos, com bombas de
hidrogênio; à fronteira. so
víétíca se o Kremlin aceitar
a inspeção polar.

((({( (((((

Ao nosso Diretor foi en
viada a seguinte carta:
Florianópolis, 2. de maio

ie 1958

Senhor Diretor':
Tenho a honra de solici

tar de V. Sa" embora con

tinue lamentando ter de
ocupar -espaço no seu Jornal,
fi. publicação dos esclareci
mentos seguintes': ,

RA QUE DINHEIRO I 'r. .conclui-se de "Uma

PA'
.
,'.

-,

Carta", publicada no "O Es-
tado", de 30 de .abril, que.es

Sim, qual a necessidade, durante maio, de dinheiro, si tudo o
seus sígnatáríos tomaram p

que algu em possa necessitar, sllJã em 'roupa .modesta ou finíssima, compromisso de -apresentar
seja em mobiliários, tapeçarias, refrigeração, etc. pode ser adquL O resultado de seu� estudos;
rido sem a posse de um tostão, perdão, de um cruzeiro siquer ? concluí-se que o não fizeram

. até hoje: e concluí-se ainda,
E' uma vantagem extraordináda. Uma vantagem Impressío- ,

segundo parece, que so os
nau te, decorrente das. festas comemorativas do aniv:ersário dos

compromissos oficiais são

popularíssimos e benquistos. Estab€lecimentos A Modelar. Duran , passíveis de cumprimento:
te todo 0- mês de maio serão abolidas as entradas de pagamento,

_

2. Por declaração expres-
, h f 't

-

sa de um dos membros do
Por conta de qualquer compra, que ali ven a a ser e.I a. àt.grupo, soubemos que pr 1-

camente só êle se encar

regava de todo o tr.abàlho de

organização dos números da

revista e das edições avulso,
o que fazia com uma dedi
cação, o zêlo e um' desínte
rêsse que nunca serão de
mais louvar; suponho que
aquilo que se apresenta co
mo grupo e acaba resumín
do-se numa pessôa é uma

aparência e não uma reali
dade.
3. Se não rôsse uma com

preensível precipitação no
afã de esclarecer a verdade,
_éertamente não poderia nun
ca o prímeíro signatário, da
·.referida carta tomar em
outro sentido as minhas. pá
·lavras: poderia efetivamen
te lembrar-se de que, de
bem longe, lhe escrevi aplau
dindo a ação da revista;
que exprimi o meu agrade
cimento por me terem' pu
blicado colaboração: foi pa
ra mim um honra e da par ...
te da revista uma grande
generosidade, porque a re

ferida colaberação era, na

realidade, bastante fraca;

TRIBUNAL DE' CONTAS DO ESTADO
Em sessão esp;ci;I, de eleiçã o, reali�ada a 29 de abril úl

timo toram eleiÍos, respectivamente, para os ,cargo� de

Presidente e Vice_,Presiderite daquela'Alta Côrte de Con_.
tas para o biênio 1958-59, os Ex�elelltíssimo8 Senhores

Jui�es Nelson Heitor Stoeterau e Monsenhor Pascoal Go_

�IZU
poderia ainda ter-se tem- tuação do origina} no tns- nu artígo e esclarecer. que,
brado das minhas ofertas de Luto Nacional do Lvro, para iuanto a' Universidade, re

ligar solidamente a revista onde seus companheiros o dlgí nalguns dias e logo que
a meios nortugueses, o que tinham enviado mas onde de tal fui encarregado o

nunca roí possível devido à não seria publicado; que lhe projeto dos. estatutos do
desorganização irlterna do sugeri a publicação do re- Conselho, ante-projeto êste
grupo; da� minhas dílígên- ferido trabalho-com subsídio Que passou depois, para ser
elas para que a 'revista ob- integral ,da Secretaria da revisto, às mãos do senhor
t;vesse registro jurídico, o Educação e Cultura; que lhe encarregado da organização
que também não foi possível consegui

-

o patrocínio do da Universidade; e que,
pelas mesmas razões; e, fi- Centro de Estudos Filológi- quanto' à Faculdade de Fi
nalmente, de, apesar da re- cos;· e que finalmente tive a losofta, pelo menos no ano

vista ser· ímpressa à custa 'do felicidade de, em poucos dias, de 1956, em que tive a honra
Estado, ter eu pago do meu reparar um êrro técnico que de ser encarregado da ad
bolso a tirageI!J. de um ça- o referido senhor cometera' mínístração da Casa, cum

demo, para de algum modo, por inexperiência e que po- príu o govêrno plenamente
embora muito' modestamen- deria ter impedido a publi- todos os compromissos as-

te, ajudar a revista. cação de tão valiosa obra. sumidos, indo mesmo, no

4. Se não fôsse idêntica 5. Quanto ao rodapé inti- interêsse quq . sempre lhe
precipitação' no esclareci- tulado '''Isto 'é f!j.to" - do mereceram as atividades da
mente da verdade, poderia o qual muito gentilmerite, por Escola, muito além daquilo
segundo signatário não ter imediato telefonema, se des- a que era estritamente obrí
igualmente tomado as mi- solídarízou ,o segundo sígna- gado. E, pelo que respeita a

nhas palavras noutro senti- tárío.. declarando que a pu- outras, escolas, posso apenas
do e ter-se lembrado do se- blicação no mesmo número assegurar, a V. Sa. que [a
guinte; de que tanto reco- .tôra .uma "coincidência in- mais deixou a Diretoria de
nheço o seu valor que fui feliz" - não me cabe evi- Cultura de satisfazer qual
uma das primeiras pessoas a dentemente responder por quer pedido que lhe tivesse
'f�itá-Io a continl1ar escre- serviços que se não encon- sido apresentado ou de gos
vendo o seu estudo sôbre li- tram a meu cargo; cabe na- tosamente colaborar, no

teratura catarinense; que �uralmen,te a palavra- .
ao pouco' que lhe é possível, pa

em seguida promovi u�a senhor encarregado dos es- ra maior brilho de seu fun
mesa redonda na Faculdade fudos _ para orgahização da cionamento.
de Filosofia para que o tra- Universidade e aos senhores Reitero, no ensejo, a V. Sa,
balho fôsse discutido e se diretores das Faculdades cs protestos de elevada con

tornasse' mais conhecido; I apontadas; por mim, tenho ,ideração e apreço.
Que 'fIz deligência no Rio de

I apenas
a' agradecer as ime- George Agostinho da Silva,

Jane.iro. para tratar da si�, reéida,s' r.eÍel�ências feitas
-

Diretor

IE
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