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'As 20 horas de ontem nos sa.,
.

dicado o nome do Senador Car- mar parte na reumao,llrograma-
Iões do Clube 15 de 'Outubro,' los Gomes de Oli;eira, ,da inclusive para debater, em

realizou-se a Reunião do Dtre- Encontram-se .aínda entre nos plenário, a ordem do dia.
tório do Partido Trabalhisj;p; Braz, o Senador Saulo Ramos e o jor., Cercada' por inúmeros" corre.,

süeíro, para completar as chapas nalista, Doutel, �e Andrade; co- ligonários, encontrava-se o de

dos candidatos à eputação 'esta- mentarista po lítico dos DIA RIOS putado Braz Alves, todos. perfe i.,
dos candidatos à deputação esta- ASSOCIADOS e secretárto" do SI'. -tamante tranquilos quanto ao

deral' ·,Mo.mentos antes de reali., João Goulart, que veio como re- desenvolvimento dos assuntos em

zar-s� a sessão já se achavam presentante do Diretório Nacio , pauta para a reunião, que foi

inscritas quarenta e duas dele': nal do Partido -T'rabalhtsta Bra- realizada, dentro de um clima da

gações municipais, tendo .cada mais. perf'alta cordialidade, de-

município enviado quatro repra-
.

mocracia e espíriw público.
sentantes 52 candidatos à As-

.

.

I·

Em nossa próxima edição, da-
remos um- amplo noticiário dos
trabalhos realizados, na noite de

ont'e\ll." na séde, do ;PTB. �'

�embléia Legislativa e --i2, à Câ-

.'
•
•
• RUBENS DE'ARRUDA RAMOS _
• - Esses algarismos, depois' que pa�':::;sr. ;inéu Bor�hausen enbrevístado -�m .,_
II1II a significar a diferença de votos' pela Curitiba, ji!. admítíu a "possibilidad-e de 'II1II...

qual a oposíçãq- catarínense, em Join- a U.D.N. vir a apoiar ao Senado ou à ...
• ville desmurotr a U.D.N. e o. govêrno do =Camara a candidatura do sr. Plínio Sal- • ARROJADA INICIATIVA ',DOS TRADICIONAIS ESTABELECIMENTOS QUE VÊM

�

• Estado - adquiriram milagrosas propríe- gado,' fazendo a respeito do Chefe âo-:
PR,ESTANDO I.NESTIMA'VEIS SERVIÇOS 'A NOSSA POPULAÇA-O' _ O D'linARTA-d�esvterapêuticas. Passaram a se� re- P,R.P. as melhores referências". •. Dr

• médio'fubninante contra concepçoes e Viram os leitores os fabulosos efeitos II1II MEN'rO'DEVENDAS INAUGURADO ONTEM, CONTOU COM O PRESTIGIO DASmétodos politicos afetados de demagogia, do 1.,269? De reminescência caricata de- ...
• de narcisismo, de orgulho: de perda de Hitler, de salteador de lares.iâe homici-. AUTORIDADES MILlTAR�� E CIVIS-- O PREFEITO OSMAR CUNHA ESTEVE -PRE
•

memória' de fatuidade, de desvios do la- da frustro, o sr. Plínio Salgado passou SENTE �A SOLENID'ADE OFE
-

.

birinto 'partldaTiW" de fal�o prestígio e, a merecer o apoio do paciente Irineu,
.

'

,

,

._;; RECIDO UM COQUETEL AOS PRESENTES
• sobremaneíra, da p�trasi1l11te aguda. Bornhausen, em convaleãcença, Agora, Conforme vinha sendo ampla- cÍpins. que norteam a qrganiza-. I

c o n di ç õ e s mais acesslveis portância do comérció que nãoContra, complexos de superioridade, sob os efeitos hídrogênícós do. 1,269 o ex- • mente' divulgado, os .,Estabeléci_ ção\' p'ro,cur.ando� ampliar o seu

I' principalmen�e os menos afortu� está apenas limitado a 'servir aos• que tornam os pacientes soberbos e sen- governador deu giro de 180 graus e O íní- .. mentes A MODELAR fizeram ca�p� de operaçao em n-osso co. nado.s. No discurso que proferiu maís abastados e, sim, também
teneiosos, 011269 -é.:preparadQ� admir�vel, migo da democracia brasileira já lhe II' inaugurar, ontem, pela manhã, merclO; d�tan.do-o de Departa- I na inauguração, o proprietário olhal' com especiai dose de huma-• pela ação'insta�:àeàJque Q_per�.L>e íme- merece até uma cadeira no Palácio Ti- II1II às 11 horas, o seu terceiro De- mentos' que sll'vam a todos pelas' teve o ensêjo de ressaltar a im-.l ./(Continua na 2.a _'Página)

• diato ,põe em mansuetude os ind,ôceís, radentes ou, melhor, uma poltrona no'" partamento - de Vendas, -que es-
-----

lto M I II1II tá localizado à 'rua Trajano .n.o EM NOSSA CAPITAL:
'serena os agitados, páclfica.os revo sós, onroe.

' ... 29, no cumprimento do, prOg;allla CARMEM DOLORES BARBOSA EM CO
�

II1II inspira humildade aos que se eneastelam . Também o governador Jorge Lacerda, II1II
..

.:, '

'.
'., "

.' ' N TA,TO COM A I'N'TE-... em jatãncias e quixotismos e' devolve' a vendo o êxito curativo do 1269, tratou de ... traçado para servir cada vêz
-

• memória aos deilàtentes do 'deve�. submeter-se_ao seu tratamento. E, de íní- .I11III' melhO'r a população de F'lortanó.,

L,tGE"'NCIA D'O ESTA,·D·O-_' O COHGRES'SO' DE ESCRITO:'RES EM•
O caso do .$f. lrineu Bornhausen é' cio, já experimentou melhora de pasmar" polis.

.

r
"

ld d 'd' d m n II1II 'As 11 horas, foi cortada a fi-.

.típíco. Atacado de antiperrepismo ou P 1- as' maiores sumi a es me ícas o u -" ta simbólica, tendo discursado na' '.
-,

II1II níetobía, quando O nome' cio chefe na- do. Assim é que, desde as primeiras horas; .

ocasião Q proprietário. dos Esta- S.', �.AUI ,O', EM, JULHO'
,

., AT1JVIDADI·I:S ',DA-,ILUSTRE ESTIM'U-... cional do perrepísmo foi lembrado para descobriu o governador que o P.R.P. tem, • belecimentos A MODELAR, além � L: l ra;;• �o������r�:a���a:op��:e���a�a\j��;: nge�����oo ����n�� JO�� 'l!��;���s�. �: :�!::Ii�t:::an::n�����,st�!�:� LA'DORI DA ARTE' E DA CULToU'RI BRASILE' I'RAS• barriga-verde perdeu o çgnttole. Correu concluiu, também, que os perrepístas são

J unânÍl\les,:na .aflrmação dos prm- '.'
.

"
• às emissoras para lembrar que nossa ter- .seus vs.lOrosos e íntímoratos. Gorreligio-,.

II1II ��sn:�u:e�:r�!,ia� �a�cJ��r���adeO�d��� �;����t��ncie� d:��:ali�����a���o �1t��:. I-.�·�,
-

',·lltM-I!rnu'RT-lr�D--lltlM' ft--"X---l-�-I-f-llJ-�-D";I-r.I-�·-FEITU-8--1" t:�::�:�:I�;:���1:::i�:a:::�... tranho aos seus quadros politicos. Para mou antes de conhecer os milagres tera- II1IIii 2119 S d b t d ... da União' Brasiieira de Escrito-"" O sr. Irineu Bornhausen os- tr�balhistas pêuticos do 1. 'J'" e.:.a esc? er a esse

res, e que veio a PlozianôpoltsIII! tinham o dever de sa-cudir longe a can- polivalente produtJoif{)s.sle1 feltda. 9;n�es, nPãor I11III Ao iníuiaremc se, ontem, as ati- terizados -díante de gavetas cs- do consegul'l'aln entt'etanto SI)['- tl1li d'd t PI" S I d chefete ex evidente que em o nVl e a ;'Clsao u -...
'd d

.

dOO' d P f't
.

d
' ,para en rar em contacto com os1 a ura miO a ga o, ,,;;;_.

. -_ .

d D' 't' .

d Convenção per-·.IIIII v, a es lanas a re el ura caneara as e ed 'out;aços atos de rupiar qua,.i 6 mil cruzeiros em escritores e intelectuais do Esta_• tremista e quase assassino. d;o Bresldente nlI�e o lr� orIO� e a. d rã i ... notaram des'!:le logo os funcioná� viol�ncia á vista. -

I d:nheiro inadvertid-ame'nte ali do, para fins da formação de_ Vargas, cujo lar àdormecido lassaltara replstas, terIa a sua d�C1di _a so 1 ar�: II1II r\>s, !'Iue se achava arrombada a Os 1!:1eliantes' na falta de ,)l,- guardad�s por alguns funcioná- núcleos da referida entidade, e• com seus comparsas e ásseclas.:A m�rbi- da�e. O gover�ad0tÍí s� lSr t1ve�s� a�o e
... porta de entrada do Almoxarifa- tras .coisas que va�esse.- a pe'la rios da fiscali�ação, para sU,as que preparavão a comitiva queII1II dez bornhauseana contaminoll o filho, teCldo." mante�la.a u e_ e magls ra o • do da' Prefeitura �unicipa1. levab.· ou porque nao pudessem I despêzas diárias. tomará parte no próxi,mo con-... deputado Paulo Bornhausen, que, pelo não iria a J?myille torpedear o candi- Sinllis evidentes de que por ali fazê_lo diallte do volume �L pê,w gresso de escritores, a verificar-• semanário "Res�tência", ratificPu o

.....
ódio dato cOrreliglO.n�r1o e pugnar :pela can�-, andaram ladrões, estavam cara�_ do que- ali havia sido aÍ'lnazel1?,- A polícia foi chamada e aberto s'e em São Paulo, em julho pró_paterno contra o P.R.P., ,ins�Itando:o datura adve�s�r1a. Nem para la mandaria

II1II /,.., .

,..,

,

inquérito a respeito do I'oubo, ximo.
,• em termos destinados a atira-Iot ao repu- a sua Exposlçao, a_gora transforII_lada em ... Nomeaçoes suspens�ls e 'I·sençao no

! sendo de lamen,tar que seme- Em sua estada, a ilustre dire-
II1II dio popular. E!iquanto o pai f-gredia o volante, como CIrco de cav9;h�hos _� II1II

.. �
Ui ' __

' Ilhante fa.to se desse na Praça 15 tora manteve contacto com o· �r .

... chefe, o filho ridicularizava o partido - aca,mpamento �e ciganos. E, am a, na; ... '

• , ' I de Novemb,ro, onde peJo que se goverllador do Estado; dr. JorgeII1II anunciando-o em leilão, ao correr do fana aquele fe�o ato de querer �mb�lr • pleito I f" ' o I vê está sem policiamento.' (Continua na 2.a pág_ina)... martelo. .. os bravos e bnosos est�dantes Joinvll- �
, .' -- ---------------------------

• 1269 _ O poderoso medicalllf'lnto des- lenses,. com a t!11 por_tana que manda' o Presidente da República, sr. Juscjlllno Kubitschek, pronun_

"c· "
II1II coberto em Joinville, a 11 do corrente, cuml?nr uma leI! d II1II' ciará um discurso, segunda-feira, no qual reitel'al'á -li diSPOSição' -

Om-IO-ICaç a'"o •... curou os Bornhausens, pai e fi�ho, .

AI ficam dua:s .marav�ho!!as curas e-... do Govêrno de não permitir" em hipótese alguma, a' aplic�ão Il:e.. ' "

• E A GRZETA, de ontem, proclamou VIdas ao 1.269" cUJa fa!Jrlcaçao, em gra�- II1II dinheiros públicos. para fins eleitorais ..., •• a cura surpreendente. Depois efe apenas de .escal�, esta anunCIada para os l?q- ... No mesmo' discurso o Presidente anunciará a entrada- em vL I11III ..
'

II1II algumas horas de tratamento pelo 1.269, melros dias de outubro do corrente .ano! til gOl' da proibição de nomeação de qualques pessoa para o serviço'" A DlretOl'J.a da TA«-CRUZEIRO tem o grato prazer'..... _ la L' la .púbÍico federal até (I dia das eleições. '
,- ,de cOl'l1unicar aos seus distintos passageiros e ao PÚbliCO.

'1-G'R14-�E'� A SIIUACA'·\0 H'A' FRAM-'�A' '-��������f���::�ir;:f���:a���::��:�:����������.':
.' ... Asslm, para Porto Alegre,.a Tae-Cruz�lro' do Sul ofe-,,

� _
' lIIII:,ecé, ciA.riamente "CONVAIR" às 10,30. horas. Para Curi-

�. _', , , ... tiba, São �,aulo � Rkr:de Janeiro,_ também, qiaria!Ilente"
"

ram 'proibidas segundo os pode_' lícia e de segurança em Paris. do premier Pie1'l'e Pf1iiulin" O ,'>CONVAIR , partmdo as 16,30. Alel� dest�s �oos diarios ,a II1IIPARIS,"17 (UP) (urgente) d!l11�e das For.ças !��J:�tre_s res .'de emergência 'c'oncedidos .Na manhã de hoje, como se sa_ éomite 'exigiu .que as autOrid·ades.TAC-CR?�(EIRO D0;:-SUL oferece as. qumtas �eil:'as, as ...
_ Dois generais francêses ,fo- Frallcêsas, teria -sido

pelo parlamento ã'o premier Pfli",l be, Pflimlin deter�inou a p.risão atuais da quarta república en_ tl,45 voo pONVAIR pa.ra B�enos Alr�s, com, hgelra e.s:.-l'ral11 ,enviados para fora de ,P.arifl,· ;- Os vlltel'anos dos �lOvimen-
111l'.'n'. O ga

.... l·nete convocou uma soh palavra de dOIS generaIs do treguem o poder ao general De_.C!!.la em port,o. Alegr!'!. Amda as 5as. fel.ras, as 2.1 horas\. tos de resistencía 'lall'ç!ITª-m....n "

I t
-

t R d J II1IIachando_se detid01l 'sob- pa avra .

do , .. premier reunião de emergência para a exército francês, nãQ se reve- gaulle imediatamente. .UXU?PO ·e pr� ,lCO voo no urno p:=tra. o .10 •

e anelro; aos
...em residênci,as campestres. _ A �to, ao $ovêrno

que realiza- tarde de hoje a fim' de discutir lando o motivo da medida.
'

.

. '10l11111g0S O -Ja consagrado Flonanopdis-Porto Alegre, às
II1IInotícia foi dada po.r \Im: pD.�ta ,P�im�in e a��m�ta noite sob o os problemas internos da França - Membros' do comitê de saL

r '11,50 e Floi:ianópolis-São Paulo-Rio, às 14,50. . ...voz do m�nistério do_ e�terlor .. !��r�:ad�e��::�fO Os vetera_ e na Argelia.

\vaçãO
pública, tambén-i funda(lo ,SOALHO";" Ao fazer esse com?ni�ado a· Diretoria �a :rac-Cruzel-IIIII�s g��er�ls em q�esta; s�o.:r;;� 'nos convocaram �ova reunião

\
_ O premier Pflimlin ordenou. em Paris, afil'mal'am que, se foI'·

I R'M Â O S· BITENCOURT I11III1'0 do Sul sen,te-s� satlsfeltar de e,star contnbum4,o. para o ...re· ar e, -VeIga. o !\ V,I ç.� I
.

amânhã quando discutirão a prisão imediata de quarenta e preciso; ,os maqui-s da segunda ,"
" ...progJ'E'SSO da Capl�al Q;tt�rine.n_s_. e ,spera cont,lnJi.an�e o estado maJor d.o exercI o palra ,

ue general De- ito Ilerigosoíl 1ider�s dÜeitiS:tlls. 'guerra m.un.dial voltarão ,s ati - ( � I. e A (;),A R,.é. ·F. e �E J .90 2

_. :\el', âfstingui<ia. C0111 a honros.a P,referêl.1Cia,', que
.'

e Jnc.quna Martl·.n FOI desmen� panos.. .'
-.,

.. '. \ ·c.
, '. 1'· '''Tiro C'POIITO DA"IANI ' •

d Ih d" d'
_ �

. ",�. � " b' " - 'O' uilev;. mil o poder. 'Tal!i'reu- AQ' mesmo tempo, Pillm 11n orde_ vldades, clandestmllmente" (CstB i" � .u " � oarnga-ver e, sem,pre '

.
e t,eul ' 'lspensa '0<:��:,pe." u�/tall1. e.m

.��','.".;t§��,;,.\"si.;a�! (!:o.!}Jo:s��s�b�;.:f?:-:' nou o refol!ço des forças de po- vêz para lutar cQntra o gOv.ên:o
1--= '7--�_ iIII& .. ,.. .. '111�<�i••".'�'� .

'i;

.'
.

;-,';":._-
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:� ��t:: ��::::i CALDas OI IMPERaTRIZ - Comércio
sr. EugenÍo Cordeiro

I d 1-· S' I
com 'saldo negativo, aliás

.•

L

::�.•A��i�i�i:.:m�a�a e' D' ·us rll··· '.'. :��:�:e���e�O�o;::ri�����
n

só no prédio de engarrafa-
D Eç;a, esposa do nosso pre- ATA DA QUARTA ASSEM- lOS e exatidão 'das contas a mente, em fáse de eonclu
zado ámigo sr. Sólon Neves BLÉIA GERAL ORDINARIA serem Iulgadas, esta díre- são, e no respetívo maquí-

SR JORGE DAUX -Aos vinte e nove dias do toría terá a "maxíma satts- nárío, já adquírídó e parte

T· C mês de abril de hum mil no- ração em prestar quaísquer instalado, haviam sido em-

ranscorre na data de i vecentos e ('lncoenta e' oito, €sclarecimentos' que julgar- pregados mais de tres e meio

Hoje o
-

aniversário natalí- na Séde Social de Caldas da des necessárias, e, para isso, milhões de cruzeiros. oon-

.

'

.
Imperatriz _;_ Comércio e está a· vossa inteira dispo- tinuando a

r

sua exposição,
- sr, Enio Vieira Wen- CIO do nosso prezado amigo Indústria S/A., r sita á Rua síção, 'Florianópolis,: 26 de acentuou que, a despeito de

dhausen e. conterrâneo sr. Jorge I Jeropimo . coel.h.o, três, loja março de 1.958 (a) Ney ao-. já aprovadas pela Assem-

.�. U, nesta Cidade de Florianó- sa Brasil � diretor presí- bléia ,Geral as contas rela-
r sr. Mozart Coelho Daux.rihdustrtal em nossa polis, Capital do Estado de dente _ Nelson Rosa 'Bra- Uvas ao exercício findo, era.

- sra. Maria da Glória Capital.' . Sànta. Catarina,
.

às vinte si! - diretor' comercial ,com prazer que ia analízá-

de Noronha '. horas, acionistas represen- Nileu Assis Machado - di- las, uma a 'uma, para um
. As muitas homenagens tandõ tres mil trezentos e -retor índustríal" mais perfeito conhecimento

_:_ sr. Paulo Valente Fer-: ne qUe será alvo: juntamos quarenta e oito ações, con- "Parecer do consêlho Fis... por parte dos srs. acionistas.

as d O IESTADO
' "_ forme �e verifica do compe- cal - Os infra" assinados, Finda essa exposição,"ou-

e
,

.

,
com vo .

te�te Iívro de presença, reu- membros efetivos do Conse- vida sempre com o maximo

Edgard Tasso Sch- tos de perenes f'elícidades. -mram-se em Assembléia lho-Fiscal' de Caldas da Im- interesse e atenção, o sr.

G�ral Ordinária. para cum- peratriz - Comércio e In- Oswaldo Passos' Machlado"
prtmento do ·dispositivo le- c{ústriaolS/At tendo examí- com a palavra, enalteceu a

Fausto Lobo da IG'OH"IA ,'0'1 -IP-M'
.

ft gal e estatutário. O Sr. Ney nado as' contas' do exercício maneira clara e objetiva
�;ilva Brasil t) A Rosa Brasil, presidente da enceradoem 31 de dezembro com.ique o assunto fôra ro-

A taquei de âSII!. e bronquite ar Sociedade, usando das prer':' de 1.95'7,' bem como o cor,.. calízado,
.

congratulando-se
- dr, Pedro Mendes de .uínsm lua s.ús!e.e enfraqJlecem o rogativas que-Ihe conferem respondente balanço geral, com a Presidencia, A seguir,

coraçlo•. Mendaco dO!JlÜl. ràplda· o artigo .13°. dos Estatutos dem,on$tràção .
da conta. LU- solicitando a pálavra o acío-

mente .. ·mlb • .trelUlarlzando aS'
' '. .

t J' M t·relplra,lo e
'

••ranUDdo um sene .' o�iais, em seu paragrafo cros e Perdas," livros e de,.. ms a sr. ose a las Filho
- sra, Alzlra de Almeí- IU'nqullo .desde o prüilelro dia. prímeíro, verificando a exís- mais.: docwn:ent9s" havendO propôs conta-se da ata um

da Leal
. \ �:r�� �lIrl�o.·=����o:= tê�ci� de numero legal 'de .eneôIÍtrado .;tl1fiQ; em, ,ordem . veto "de louvor pelo acêrto

._. �._;;>_:.
. .........__

. • aClOmstas, declarou abel"tà ',c'(f perfeita -ex�t.idã(j,. 01J' 're:t:o- çom que a Diretoria vem

JO
-

I\.-DIA·S CANTAR' HOJE DA
a 'sessão e convidou a "miin í'Pend;:!,.m�.', à.,;ãprova·çâO· :da orientandQ os negocios da

Av '. :

A .

.

Nelson Rosa Brasil
'

'

as�embfeja.' :'gerà:l órdinaria, .sdtliedade, numa demonstra-
.'

.

.
.

.
.

' secretaria-la: , constitJ��a, t..em re�tÍ'it%l�s.. flQrianQpO- çâo evidente de cOmpreen-

MA'RQUISE D·E A, MODEL·AR. ass�m, a. mêsa, o sr. j)reSi� lis, 25 deemarço,de ·1.958: (a) são de suas responsabilida-
.

,

d�nte comunica' que a ses- Domingos José Fredo,' Anto- des, extendendo êsse voto

.

. _

,>ao tem por finalidade deli- nio Modesto 'Primo, SyJvio 2.0S funcionarios, demais

Numa apresentaç�o .que bem representa b�rar s.obre � o, Relatorio da Orlando Damiani, Henrique empregados e operáriOS, o

t d' f·d.l
.

" J -.' .plretOrIa, !>" BS:lanço Geral, Rupp Jr., Aldo Severiano de que foi -aprovado peles pre-
um g�s o e, 01 a gUla para o nosso povo, oao_ as cont!l;S, ,-:;'�. deJ)lonstração Oliveira" - Postos em dis- sentes,. com exceçã:o dos a-

D�as-óantará'hoje?do alto d� hlarquise,da ;3.a ,��e��ri�;��:Q;�e�cfc��d�é �:��.�cr�:ç'�����:�J�;' I' ��g��g�:� ��f�Sà���ja:��;
�oJa A ,MQ1)ELAR, ontem maugurada, .'

. �.nil, nÔV�,e�tos lf'cincoe,nta e constaptes, todes, do itein , faze� uso da palavra, o �sr.

J
- 1"\' .,.

.

d
... .:f. ��t�',�b.e� e�� o pare_cer do 1°) da Ordem do dia do edi- I PreSidente depo,is. de eviden

.

oao �laS, O prmClpe .mconteste a �tu� C<?ns�Ip'Q·t�al,·.na ,confor- tal 'de convocação foram ciar o alto espIrIto de cor-

.lida.. d�.é canci.onej,ra do país, _Será, assim, Ouvi.>nm..lal�.'t.a.·e'.·.�I}lia.'"e;'-'d"�olêsi'EqsUtaet'ut:!ges" a_ aprovados pela una�imidade dial�dade reinante durante � I
,

_
'" ai Ui) o dos presentes, com exceção ses�ao e ,de �essaltar � c�ope-

do;' em audição popularissima, inteiramente. cfi�lS ;�\gQfiS?ante a_Viso, edi- dos diretores e de membro raçao receblda de aClOmstas,
. ...... _

d f d V'
,fUS' de cQnvocaçao 'e Ba- do Consêlho Fiscal sr. Syl- de seus colegas. de direto-

gr�tIs, gr�ças a .COFl]ugaçao e es orços . a 1- Ianç6.;�' publicados.. no Diá- vio Orlando Damia�i,· que se ria e dos funcionários e de

gor.elli do Brasil e A MODELAR a sua distri- rio - Oficial, edições nOs declararam legalmente im- agradecer a presença de to-
. '. .,

- , 6059, . 6060, 6061' 6074 6075 pedidos de faze-lo. Passan- dos, determinou o encer-

buidora exclu'Sivá em nossa Capital. 60,76- e 6062, respetiva'menté do-se ao item b) -. Eleição' j_<?mento da sessão e a la-

._..-......._._____ de 28 e 31... de março, 10 de' do Consêlho Fiscal seus su- vratura desta ata que, lida

abril, 19, 22 e,23 e 2 de abril plentes fi respetiva" renume- e .aehada conferme, vai por
,

e' no jornal "O ESTADO" nOs ração - por· proposta do mim, N:elson Rosa Bra'Sil e

13.301/02/03, de 28, 29 e ao acionista sr. NUeu Assis Ma- pelos deIPais acionistas pre
de março e de 13.319/21 e 22 chado foram aclamados e sentes, assinada. Vale a en-

, de 20, 24 e 26 de abril, .tudo logo '�pós empossados,. o� trelinha :'de numero", da

corr�nte ano, sendo' o Edi- srs.,_S_ylvl0 Orlando Damia- fls. 20 v., lInha 168• (a) Nel
'tal de Convocação concebido ni & Cia. Ltda., José Ma- son Rosa Brasi1 - Oswaldo
nos seguintes têrmos: CAL- tias Filho, Dr. Aldo Seve- Machado - Sylvio Orlando
DAS DA IMPERATRIZ _

riano de Oliveira', Oswaldo Damiani & Cia. Ltda. - Ney
Comércio e Indústria 'S/A -

Passos Machado,e Dr. Anto-. Rosa Br,asil - José �atias Depa,/rla'menlo de' Es·la·'das d�...

Ro·dagemi\ssembléja Geral Ordinária nio 'Modesto Primo, como Filho - Luiza Ritzel Bra--
Ficam convidàdos os srs: el&etivos,',e 1;>r. 'João 'I$:alafa- sií,- NUeu Assis Machado
acionistas para a assem... t�z, Japy Fernandes, Pro�' ,..::_ Ilma Vieira. ED�TA.L DE CONCORRÊNÇIA PÚBLICA
bleia geral ordinária a rea- t'essor '}Ie�r�que' RllPP Jr., Era o que continha no li- 'PARA ALIENAÇAo DE VEICULOS
lizar-se a 29 do eçrrente., às Raul :M:azzoni ,Filho e I:)r; vro de atas d�s Assembleias
20 horas, na sede s.ocial da vitor da Luz Fontes,' como Gerais, fls. 28 'V, a 22 v., a

•

,USADOS ._ N.o l/58
empreza, á rua Jeronimo sU.Qlent�s,' tendo; ain!ia' de- qual me reporto. Cl' a aten"ão tios híter.essado·s' ·paI'a o e'di'ta' I
Coelho, 3, loja. b, nesta Ca-. liberado a assefubléia man- Nelson Rosa Brasil ... Iamo ..

pital com a seguinte ordem' ter"a r'�m_ll,neração do exer- N° 11.800 - Conferida e' tiesb concorrência; . publicado na í�ltegra no "Diário

do �ia: P Discussão e apro- cio anterior. ,arquivada por despacho da, Ofic:al" número 6.,088, de �2 de maio de 1.958.
vaçao do relatorio da dil'e- Quanto à residencia dos :Junta Comercial em sessão' DERSC; em Florianópolis, .13' .�e maio de 1958
toria, do Balanço, contas membros acima, .com exce- de hoje. Pagou na primeira Eng'O Civil HeltQ!::,Ftu'rari

.

demo'nstrativo da Conta Lu� ção�" do suplente sr. Raul via Cr$ 21,50 de selos fe-
cros e Perdas e parecer do Mazzoni Filho que reside- em derp,is para arquivamento. ,.

' ",Diretor Gerai .do :BERSC.
um contrt,to Consêlho Fiscal, relativos ao Porto A1egre, a dos demais Secretaria da Junta Comer

exercTcio de 1.957' 2) Elei- é· nesta Capital,' e a nacio- ciaI de Santa Cata,rina, em

ção dos membros' do Con- l.1"'lidade, s�m exceção, bra- Flórianõpolis, 16 de maio de.
sêlho Fiscal,. seus Suplen- sileira. Terminados os as- 1956. (a) Eduardo Nicolich
tes e respetiva remunera- suntos da Ordem do. diá, A primeira via. é de igual
ção. Florianópolis, 18 de propôs-se o sr. Pnesidente, teor e fica arquivada na se

e,bril de 1.958. (a) Ney'Rosa expontaneamente, fª,zêr am- eretaria da jünta Comercial
Brasil; diretqr presidente _:_ pIa exposição sôbre os nego-. do Estado, em

.

Florial\Ópo
Nelson Rosa Brasil, 'diretor' cios da emprêza, cçmcluindo. !is, 16 de maio de 1958. (a)
eomercial - NUeu Assis Mà;- por' salientar que,' se o exer- Eduardo Nicolich, 'secretã-
chado diretor industFial.

.

cj.cio financeiro encerrará I io.•
Aviso. Acha-se à disPosiçãõ

dos srs. acionistas, na sede
social desta empreza, à rua

Vai-llQtar, "Gato Pr�to" no chão. Este não miará mais, isto 6, Jl;lronimo Coelho, 3, 'loja b,
não dará. mio_!! em cruzeiros para s�u antigo patrão. desta Capital, os docum'eÍl-

E dai:? �.',
. . tos a que se refere ô .artigo

, 99°, do Decreto-lei 262'7; <te
D.ní, nada de \'cunquibus" (moedas, meu santo).

. 26 de setembro de 1940. Flo-
;i\'nt'ils das moélias, o homem esperando que a_s picaretlls das danópolis, 26 de março de (C0l!tinuação da La p!Í.ginil \ ()bedecendo a um critério de ma-

Ob P'bl' d b
. 1.!'58. (a)' Ney Rosa Br'asl'l nidade.'para os qu.e a s·drte·não. neil'a a 'peI'mtir o ljv1'e acesso

1'a.s u, _teas' erru em a COIsa. ;:o f
'

. . í

I 'bl" d f 'l'd d
_ diretor prellidente -,..- N.,el-

01 pródiga. .
�.

..
do pu ICO, ten o a aCl 1 a e de

/,s. ?i�ar�tas não. ;vêm. O "�'aI;gent" muito meno•• O trabalho
son Rosa Brasil --=- diretor ÁS INSTALAÇõ.ES :,

. ,percorrer as mais diversas sec-

está. de,mQran�p, Os prejuizos comerciais do SI'. Antonio Oat-los ,au- 'comercial _; NUeu AssiS. Ma- 'Localizado fia .rua Trajano, n,o ções muito bem dispostas.
mentam dia' a dia. Q�ando chovet fecha Q quiósque pO'rq�e o' ter_

'

.

29,"'i? ,nóvo D.epartamento de Ven_ I OS PRESENTES
.

. ,_. ". ,
., chado, diretor industriaL' A" tlãs das Estabelecimentos A ,MO":' '..Além do dr. Osmar Cunha.

reno a).aga com as escavações- no lo.cal. O homem tranca tudo; li' viii seguir, o sr. pre-\lJdente de- DEL-AR veio', alé!ll <1.; oútras inú,.. Prefeito de .Florianópolis, esti":
emborl;l; Novos prejuízos. !:

.

terminou a leiturá d6 rela- meras vantag,ens ,p.ara.Q -li.úblicQ, veram 'p'resentes, prestigiando
A· "d 't

-

.

,.

J tório .da Diretoria e do pa-s·s.Im, to a li SI uaçaQ se agrava. ,enriquecer Q-·.co,m.ércio, local; teri:_ nlll'is uma invulgar iniciativa dQs

E'-necessári<j' derrubar para construir o.�tro ;'GATO" de ac" .r.tocer do Con�êIhó
.

FiS.C�I, do sido feito. uma",decol'açãb 'b�s- Estabelecimentos A MODFT

'do """, .

.

.

c. ,o.r- 'que vão abaixo' transcritos:· 'tan.te 1;I�'aente; cr' q�e, sem', dúvi- altas autoridades civis e milita:"
com o,.. acordo feito Mas, que se faça ISSO cO'.m urgencIa,' "Relatório da Diretnriá - 'd-" 1 -'

t' r'es, te'ndo sl'do colhl'da o' melhor
.

"

, " • , ..
"" '. , _�,a guma, e· maIs uma con rI_ �

paTa que o dono dQ bar possa contInuar seu negOCIO e "nao ter Senhores aCIonistas.. '

.. ;. buição de significildo excepcional das impressões po'ssível sôbre O'

maiores prejuisos. .. Cumprindo determinações, no que se relaciort� um ainblen- D.epartamento inaugurado.

Quanto ao trabalho põr'ali, vài indo, .Pedras li. pedrinhas no legais e estatutarias,. sub- te, onde o públiCo'" possa entrar No andar' superior, foi of!!re-
, metemos ao vosso e'xâme e e se se.lltir.à vonta'de, desfrutan- cidO' um coquetel aos presentes.

monte, pastes ornamentais que, já estão sendQ colocados.
.

-

G I
'

.

aprovaçao O Bâlançó· era d'o dos ef�itos dé instalações tendo falado, através do ráaio,
Dagui o nO'sso apêlo ao dr. Otto, para que cace O' gato, o der-. e o demonstrativo .da/ ..Oi:lll'fa modernas e'·confortáveis. '

. o proprietário, 'ressaltando' li

rube \l o faça ressurgir com, Qutrlil cara mais limpinha, com o mes_
.

Lucros e Perdas, bem' como. o Departamento
.

de . Yendas lealdade e dedicação
.

dos seus

mO' nome e também luzidio, penteado e tudo.:., todos os documentos refe- está compreendidQ "nos, andares funciO'nári'Qs" sem o que, ,sa)ien-
.

Tá, ,dr. Otto? rentes ao exerçício de 1.957, térreo e' superior, cO'nl amplo tou, não lhe seFia possível man-

acompanhadOS do parecer espaço, permitindo a dispQs'içâo
'

tetO G- alto padrãQ que vem man

·do Consêlho $iseal. ,Em <q,ue es.téJiÍlm. das I:ad.jplas,. efrig.!u,'Il-.,,_I tl).!ldo os Estabelecimento§.
.

@creza doS. nume- 'd�res" camas, sO'fás, etc". tudO' �10DELAR,

2 Florianópolis; 'Domingo, 18 de Maio de 1958
.-----------------�-----------------

.,
-

1&fITES PRECiSaM-SE
MESMO SEM PRATICA E SEM 'CAPITAL

I Para: CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS
* ÓTIMA -COMISSÃO

.

,

* ·MOSTRUÁRIO GRÁTIS -

,

VENDAS 'PELO fÁCIL SISTEMA DE REEMBOLSO. POSTAL
. As correspondências deverão ser dirigidas para:

TECIDOS MEHERO
Caixa Postal, 4020 - São Paulo

A maior e a mais perfeita Organização de Tecidos do País
/

em' Vendas pelo Reembolso Postal.
'

ANIVERSAIUOS .

FAZEM ANOS HOJE:

- Si'. Oswaldo Clímaco
- sr. Alexandre Gomes
-- sr. Osmar Georges Lo-

lin

� sr. Alvir Riesenberg
sra. Olga Voigt Lima
sra.' Alba Magno fRa-:-

/
.

. I
- dr. Fernando Oswalco

Oliveira
-·sra. M�ria das Dôre�

.

_Freitas Nunes
- sr. Aderson Horn Fer-

1'0
•

mos

·iJO

- ,sr.

Piazza .,

Ca'rlos
.
Boitéux

- sra. Rosa Amélia Tor
res de Miritnda
- S1\ �os� -Ferreira ode

Souza Sobrinho
,

, ..
(

FARÃO ANOS �MANHÃ:'
- s�. Altair da Silva Cas-

caes Sobrinho

reira •

- sr.

neider
- dr.

Souza

OSVALDO MELO
"GATO PRETO" riA ASSUNTO 'E IMPASSE - Temqs por vária.s.
vezes desta revolucionárfa colúna tratado do - assunt� que v,amos

repisar, porque está mesmo na horinh� de fazê_lo.

O Bar' "Gato Preto" telY\ que ser demolido.
Antonio Carlos de Souza seu proprietário tinha

,
!.

,

com a nossa Prefeitura, que, terminaria em. 59.
PassadO' Q terreno para o Estado, êste, por sua vêz não podéri�

d:eixar ali; i> "GATO". Então pelo contr�to tinha o dono do bi-
.

�
-','

"

' ,

chano, direi.to à indenização. ConcordQu o GoVerno em dá.,.la, c:ons_'

truindo outro "Gato", tambem d� mesma cor e no mesmo iocal.
Tudo certo, vQlta a'Diretoria ,de Obras Públicas a solicitar' da

Pr�f.eitura, que desse suas ordens ao sr. Antonio Carlos pa'ra P.o�
,nO' ehã'O' d. quiósque .. ConcQrdou. Recusou nqvas �ompras para seu

estabelecimehto. A freguesià recuou. O cidadãO' nosso conterrânp.o
._- ,

lnau�nra�o mais ...

A situação do Bar "GATO PRE,TO", �hcravado nas obras (j,ue
Q Governo do Estado está efetuando e resultante d'e Ii'in contráto.
com a Prefeitura M·unicipal pela cessão do grande terreno a' esta

pertencente e cedido para a construção do Instituto .de Educação.
r As obras, na Praça 15 continuam, agora em rumO' animador

E, entãQ surge o impasse. ':
.

.'

vive daquele comércio.
Ele' e'. a 'SUIll familiar

.
"O ESTADO" O mai, antigo Didrio a. Santa Catarirln

F,.e�llan.ao
O fatC!, se não. é verdadiei;Q, podia ser,

Apurada a última urna de Joinville·, os srs: dêputados
Pàulo Bornhausen e Volney Oliveira, diretores da "Resistên
cia", presentes ao ato, apresentavam respeitáveis '''galos'' na
cabeça.

A .expllcação foi encontrada no fato de '''Resistência'' ha
ver escri�o que "o P.R.p. era u� partido em leilão, no

, 'martelo".

E,. o martelO' funcionou .....
--xXx--'

O vereador Joinvillense Celinho Buchele, eleito pelo
P.S.D., ao terminal' Ó pleito, estranhcucse a si mesmo, eu)
discurso:

- Comunico ao povo que deixei de ser vereador da' opo
sição para ser vereador do govêrno l f!'

'

--xXx--, ,

Ante�n.t,em,. no estádio da' FederaçãQ, d Jairo Callado,
vendo o Flumine,nse e o' Figueirense, repetiu o chavão: - Em

futebol e em política, não há 'Iógíca. Vócês 'vencera'm em Joln-

vtlle . ..

'
' .' .

'
.

.

.

- E A. GAZÉTA vence!l...,o ESTAnO, - concluí rápido,

�_.
......

-._.�_;�o/
'INGLÊS D,ISCOS

..: 'em bONG PLAYNG e 78 RPM
a venda' nas' seguín 'es lojas :

.

�

A, ELETRÔNICA .i--;- Rua Felipe Schmidt, 38

ITAJAí
CASA DO RÁDIO _..:_ Rua Pedro Ferrei'ra,"44 e" 46
CASA DA ARMAÇÃO -:- Rua Herctlio Luz, s /n.

REPRESENTANTES 'DO "MÉTODO"'" MÁGICO'" PARA
O ESTADO DE'SANTA CATARINA

CENTRO NORTE AMERICANO DE INGLÊS
\

.

. da Consolação, 8
Rua

.�

Tornamos público que não nos responsablliearemos
por danos e roubos que venha a sofrer qualquer veiculo
deixMlo pelo seu respectivo proprietário ou preposto no'

páteo de nossas instalaçõe�; quer dUl'ante ó dia ou à

.noite, sem a necessária �utorização po�i .e,ser-ho dl;ll ge-
rência. >:. . i, :-

F'lorit�Ópolis, '12,.'de maio de
-

t958.· }: \:".-,:,..
c: lt�MOS S/A. COMÉRCIO E- A'G�NCIAS: '

,� •

' . <

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

,
,:' A V - I � S ,; �O,"': .' .;,:,�;;.� :�1

INSTtltBO· BRASIL'� ESTaDOS;UNIDOS
,Ci'r�io Intensivo de Inglês? :"

'

I

o In,stituto Brasil Esta'dos Unidos leva ao' �onheci
ment.I) do· pü;blico em geral e particularmente aos --,seus,
alun0s e .·sócios,-que está' aberta a matrícula para Ó Cltr
so intentivo da língua inglesa a sel' inicia,do em 9 de

junho p: vinqouro.· O curso que cómpreende sete sema

nas ,ie ens-!no" com chico aulas por semana, cobrirá o,

matenaJ n,ol'malmente lecionado em 4 meses.' Como o

Ifúmero de classes 'é limitado, aconselhamos aos interes
sado;; confirma.r.·-suas·matrícÍllas o mais breve possive�,
�l finl rle garantil'�!ugares. .

_.'"

'. -

,Para maiores informações, e confjrmaçaó, ,da matrí
cula, dirijam-se 'a secr,eta�ia do.-IBEU, -rifá' ZF'eüpe Sch
midt 2 - sobrado. ' "', .- /

CARMEM DOLORES,BARBOSA�fM .

(Contin��ção da 1.a :pá�i;lll)
.

Lacerda, e 'Prefeito 11H{nici'pal,
dr. Osmar Cunha.

.

Em companhia clps jornalistas
Sali'm Miguel e limar Carvalho,
Carmem Dolores Barbosa visitot;
tôdas as dependências de nosso

'jornal, fazerldo ao inbmõ as

melhores referências
A visitante é porta'd01;a da ór

dem dll Cruzeiro do Su'l, da Or_
dem da Imperatriz' Leopoldinf
do InstitutQ Histórico' e Geográ
fico, Ordem da Rainha'lsabel, li

Cato lica, de parte d.o govêrno
espanhol, e pela Grécia, Ordem
da Rainha Santa Helenl!� d� San
to Sepulcro, uma das mais anti_
gas .do .mund-o. . ,',',;
Em sua rápida estada em Flo

rianópolis, i1 insIgne intelec
tual manteve contacto com lôdas
as correntes 'da \ inteligência "de
nossa capital.
Instituidora de prêmios .de es_

tímuló à 'cultura br.asHeírl, .d.
'Carmem DolO'res BaI,bosa é bas

tante c'onhecida pelas laureas
das qúais a pl'imeira, há .cinco

.

anos tem seu nome, instituiu,
posteriQrmente, o·' prêmio M�n:'
.teiro Lobato para novela e conto;

prêmio Mario de Ándrade 'para
·poesia i!' Oswnldo de Andrade pa_
ra Teatro ..

Na Espanha, d.
-

Carinem Dolo
res Barbosa instituiu um prêmio
para 'jornalismo ou escritores

que ·colaboI'am na imprensa, pa-
.

ra: .0
-

conjunto' de quatro artig()s
pubiicados sôb1'e o Brasil. O va_,

101' dQ p1'êt:Jlio re.ferido é de
cincoenta ·mil cruzeiros em moé
da nacional, considerando:'se que
o govêrno espanhol instituiu
prêmio idêntico de- quantum in_
ferior.

-

.

A ilustre dama que ora nos vi

sita, da qual fazemos referências
sôbrc- algumas facetas de sua

personalidade, segue com' desti
no a Pôrto Alegre, tratando de
interêsses idênticos que a trou_
xeram à nQssa capital, devendo-

.

se considerar que ness� mister
d. Carmem Dolores Barbosa vi
sitou já o norte do país.
Em' S.' Paulo, no sim famoso

: salão de arte, essa personaliüade .

intentol! um movimentO" junhl à
nova geração p,al'a desenv,il'li_
mento' de valores musicais, ha":

.•

vendo Ç.Qnseguido .

formar uma'
bibli'oteca de 3.000 volumes '!(I,n

a colaboração de iôdas a,s ,"cm,,
ras do Brasil, doada aos IJHtu_
dàntes e pOVQ espanhol para llle-

LEIA EM NOSSA NOVA lhor integração em nossa Iitdra-'

lfMBA'LAGEM COMO
.' tura.

.

Da Carmen Dolores . Bnl'o ... q::t

SE PREPARA UM BOM fa zplÍrte, também, da Comis�ã<l

, CcA�t:tZltO"""""",""",, do júri de cinema de São Paulo,
Qnde . t.em tido, atuação destinada,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O ESTADO" o mtJt.antffo Didrio ii. S4nta CaM1'intJ' 3
------- ------�------------- -------_ .�, .---_._---------

Com a inauguração do 3- ..:
/

'

"
.

•

I' Moderníssimo Departam'en,tó< de Vendas
-

"
'

.

a"

Rua T�aiano • -29
A direção dos Estabelecimentos A Modelar
sente-se desvanecida com mais esta sua

cooperação para o progresso de Florianó
polis e

. I

•

,

a,resala a'�.'uJÔSIOL"
.' . � .

.

cllIfôrlD
...dllUi,olação

/

Uma série de artigos das mais renomadas marcas e da mais
categorizada qualidade. Os preços obedecerão ao mesmo

tradicional e sadío�ritério,de condicionar o lucro ao gran
de movimento de vendas. Jamais aos preços altos. Quanto
às condições, serão liberais e populares, inteiramente con-

formes com a orientação do seu crediário, o .mais antigo dQ. -

Estado.
'

I,

.

.

1.

RÁDIOS E ELETROLAS -MULLARD
REFRIGERADORES BRASTEMP
FOGÕES A GÂS, COSMOPOLITA ,TAPETES, PASSADEIRAS E CONGO

,
. '�, '

" .

LEUNS'
. ÁBAT-JOUR'K LUSTRES
"CRISTAIS PRADO E HERING

,

... 'i.:'S'''/
- 1>: i�

, ,

LINHA COMPLETA DE APARELHOS
, WALITA

LINHA COMPLETA DE7A-YARELIlOS
ARNO

PORCELANAS· SCHMIDT
"

MÁQUINAS DE COST{!RA VIGORELLI.
E
CROSLUX

, �
r
t-

•
I

I

RÁDIOS EMPIRE
,

ENCERADEIRAS E LIQUIDIFICADORES
LUSTRENE

BICICLETAS

FAQUEIROS FRACALANZA� DE AÇO
INOXIDÁVEL E PRATA

BAIXELAS DE PRATA
__._ ...•._--

..

,. ;.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A cidade de B r u _;,:' ; :; 'I, Ih e

'!"'"

Clube D'Oz!! de Ag'Ost'O. ReservaFes tejou no dia 11 seu aní

versãrio 'O sr. Carlos Alberto
Lenzi - A Coluna Social cum

primenta com votos : de felicita_

çõe!!.
-x-

Casa Brusque. inaugurará suas

novas instalações a rua Trajano,
na próxima semana. Uma visita

àquele estabelecimento a senho

ra 'Ou srta. terá novas idéias

para, a decoração de seu lar.
-x-

Da cidade de Tubarão, na últi
ma semana circularam pela Ca

pital os simpáticos casais: SI': e

Sra. Dr. Mucio Medeiros, Sr. e

S1'a. Dr. Celio Medeiros. Na Boi_

te "Plaza", este colunista acom

panhava os casais quando faziam 1

suas rodadas de uísque.
-x-

de mesas na secretaria do Clube como rep.oseut ,;c :TO CO'1C:l,oOJ

ao preço de ;Cr$ 100,00.
-x-

Agrad'eç� c�'O sr. Fernando Pe

reira, a gentileza do convite e

'sua carta. Tudo farei 'para aten ,.

der seus pedidos em referência
ao grandioso certame à realizar

se nessa Cidade.

-x-

Circulava com frequência as

noitadas na Capital o sr. Ayrton
Salgado, Qual o motivo de seu

desaparecimento não se sabe ...
-'-x--

Miss San ta Ca t : to·!!: .:1 s: t s . �:l.al'-

gar ida H'Oernel', ,,"C csL,á na �i
dade de Itajai, nos, "las ;':0, 31 e

1.'0 para 'O grandioso certame.
-x-'-

':l\nive'rsari'Ou-se no dia- 14 . a

Radio Guarujá. A Coluna Social

associando-se ao acontecimento
felicita s�us dil'igentes com vo ;

-tos de prospertdades,
--X--,'

Estão circulàndo em nossa ci:"
dade o simpático casal sr e sra.

Dario :ç.av�res,. Esta Coiuna 'de-'
seja_lhes, uma feliz estada.

-'-x--

"No Reino de Netuno", � a fes

ta á se, realizar ainda êste mês

na cidade de Tubarão. Tem a

responsabilidade o consagrado
pintor Willy Zumblick, pela de-

I coração dos Salões do Clube 7 de
I Junho ; onde acontecerá esta ale.,

I gante festa.

Grandes preparativos estão na

berlinda' para 'O acontecimíento
na cidade de Curitiba ainda êste

.correrá Miss Santa Catarina.
mês, O industrial sr. Lídio Pau-

--X--

espe râ-Jo. Muito alegre falou sõ

bre a linha "colher"; porém,
com prudência caloucse sôbre I

o

"Trapézi'O" e 'O '''Sac'O''.

-,-X-

Coopere com a Associação Cul_
tural e Recreativa do Professor,
;f'Ormada na sua maioria de pro

f'essores primários de nossa Ci ,

dade l
,
Sua vallosa colaboração

contribuirá para a construção da
Colônia de Férias do Professor:
Assist!t' ao desfile de modas in-'
fantil' e um show artístico na

tarde do dia. 24 .nos Salões do

za" será eleita a repFesentante" aviso prévio, mas mesmo assim

do Centro Acadêmico' para con- f�ram imediatamente "bombar_

deados" pelos fotógrafos.
-x-

Sônia Araujo eleita "Miss Lira 1'0 Bettega vícecGovernador do , R' P t � dFrança - Pela 'primeira vez, I
10 - ara a apresen açao a

Tenis Clube", eJfl a no ite do úl- "Li'Ons Clube", re�eberá ainda
desde que assistiu ao Festival

de,
linha "colher", através de seus

timo sábado, para concor-rer ao esta semana às delegações que
-

"maniquins à sociedade brasilei-
titul'O de "Miss Santa Catarina". deverão tomar parte nesta gran- \

'

ra, cheg'O� ao Ri'O 'O figurinista
Certame ê,s,te à ser, realizado no

t
diosa festa do "Lions Clube".

, Jacques Hein, presidente da Câ-

próximo dia 30 na CIdade de Ita., --X-- I mara de Alta Costura Francêsa
jai. I

'

Na próxima (a-feira, no chá' Logo após desembarc�r, Jacque�'
--X--' ' dos Estudantes, na "Boite Pla_ I

H' ('- Asa)'i em que vero com a espo

"viu z se festivamente cercado pe-'
� las suas cinco manequins e pela

I
s ra, P"l, Jannet, que foram

I

f

Sl'td, 'Edí th Dnnin, Mias Santa. Catarina 1956
-".

' '._

ECZEMA
Não permitaque eczemas. erupções;
micoses. 'manchas vermelhas, friei
ras, acne' 'Ou "ps'Oriasls" estraguem
sua pele. Peéa Nlxoderm ao seu far
macêutico ,hóje mesmo, Veja como
Nixoderm acaba com a coceira em 7
minutos e ràpidamente torna sua
pele macia. clara e aveludada, A
nossa garantia é a sua maior
)l'Oteção,

'

Pascoa das
Academias"

Acende um- fôsforo, ilumina

tua vida, alumia êste vale e ple ;

no de- lágrimas que' é a existên

cia humana, pois a luz é a es

perança dos aflitos,
E após receberes o sacratissimo

corpo de cr'isto, verás; então, que

és um homem, um verdadeí ro

homenl!

Colaboração do Departamento
de Imprensa e Publicidade do

Grêmio_ Cultural Cruz e Souza,
da ESCOLA TE'CNICA DE CO

MÉRCIO SÃO MARCOS.

Srta. Ana Maria Slquelra, Miss

Santa, Catarina 1955

Estudante! Eleva Q nome de tua

Pátria, a terra de SANTA CRUZ;
religião e, pátria devem caminhar

sempre paralelamente; e o Bra

sil, nosso, querido pais, é um

exemplo disto. Lembrac.te que o

Brasil de amanhã estará na tua

mão. Demonstra o
�
teu elevado

espírito cristão, e faze a tua

Páscoa, a Páscoa das Academias

de- Comércio, São Marcos, Santa

Catarina e Curso de Ad_J!Ünistra
ção, e que será realizada. dlá 18,
na Capela dor:C()lég-Ío 'Coraçã,o de

Jesus, às"1l hs.
O Contabilista e 'O Economlsta

necessitam de fôrça; portanto o

teu e�arg'O é .grande demais pa ;

, ra ti; .. une-te com DEius e te tor_

narás um gigante! E' �ntão serás

vencedõr! Um verdadilir'O vence

dor, " O mllior de t'Odos os ven_

cedores! A 'comunhã'O Pascal é

uma sublime necessidade; sem

ela o hom,em m'Ostra quanto é

frágil. _

Para comba:.er rilpidarn n,P (Jür��
.1as costa$, .d'ér-es fi:,:umá k_1S. leV:-1t\

tadas noturnas: nervos�s[I'''.J. IJ- � !n

chados, tontejras, dores d� ...:a . .Je/;..l.
resfriados e pel'C:ta de enf'rgi8 e'ausa ..

dos por dlsturbios dos rll1S e d3 t)(� ..

xiga� ad�ttlra C�ST!;� .. �a, sua I.:��má'cla. amda hOJe, C '0,' ,,X lem , .. ,'

Xiliado milnões de pe:::. ..L.......s há .1I�lis
ãe 80 anos. Nos,;a garantia e a sua

maior DrOtE�cão,

cinema de Caries, na qualidade
de estrêla, a princesa Grace, de

Mônaco, participou do

Festival de 1958, em companhia
do príncipe Rainier III, Os 80-

beranos de Mônaco comparecerani
ao certame, ii última hora e LEVANTADAS·, h '

N·8ÍTURNAS

Aceitámos representCfntes ativos; tanto na Capital cõmo
no 'Interiôr para a venda' de folhinha·,' G'RANDES'
POS,SiBILlDADES DE AUMENTAR SUAS' ,RENDAS.

oferta a Ótimõ "bi :0". Boa comissão e adiontom�ntôs., "

FOLHINHas SCHE-L"Gll 8 • ..1•• �lIixa POSTilL '331,2'· iJ PIUlO
"

"l, '"

_S A� L A S
,!.' ;.ALUGAM�SE ,VÁRIA:8 J!:M

,

.��DIO T:E:"uiEQ. INF01triA
ÇÕÉS NO TELEFONE -3512.Srtlf. Terezinha Dutra Miss

elNE SÃO' JOSÉ' HOJE i

Das Páginas da Famhsà Novela de HEMING WAY, surg� o,Maior Filme dos UItimos

AGORA BRlLHA O SO'L
,

,(Rigórosamenle proibido ,,_'é, 18 anos)
PRÓ' X I M Õ' DOM I N 60 i( I 'N' E; R I T 'z H, O J E

A obra-prima, do consagrado diretorie O N TI NUA ,O sue f S S O DE
ELIA K'AZAN i

'

rr B o N E e A D E' e A R N E rr i
(BABY DOLL) I

'estrelando I '

I
i
••
•

,S Ã O . J O S É
?---�., 7:-�:�

'<_

;t," }'

� . �

às lU hs - MATINADA -

Jornais, 'Sh'Orts, Desenhos C'Ol'O:'
ri'd,os; etc. - Cens.: até 5 anos

'às 1% horas -

RAINHA DA' BABILôNIA
'- pens.: até 10 an'Os -

• às 3%, - 7 _ 9% horas
... E AGORA BRILHA O SOL

\, ,Cinemasc'Ope..-
Cens.: até 18 anos

20 Anos!
.,'

.l.:'.

TYRONE POWER
ERROL FLYNN
MEL FERRER

AVA GARDNER
JULIETTE' GRECO

elNE ,SÃO 'JOSÉ 4.a FEIRA
/

• Um grande triunfo- da 'MGM, em às 2 horas -
O LADRÃO DO REI

Cinemascope - Cens.: até 5 an'Os

às 4 - 7 _
9 h'Oras

FOLHAS MORTAS

Superscope 235
- "

OU NU leA rr

, A desesPf'rada
hisfória de
uma mulher .

I Qut" tinha me,
do de ser amado 1

às 2 h'Oras
O ESTRANHO - com Edward
G. Robins'On _ L'Ol'l!'tta Young
CAMPEÃO POR UM DIA - c'Om

-�lex Nicoli - Audrey Totter:
O' TERROR "DOS M'ARES
,2..�o e 3,P ,Epi'sódios

'; -.'Cens.: até 10 anos -

às 7'h horas
A l\ORA' '- ZERO -> com Ri_
chard C'Onte - Peggie Castle
COVIL DE FERAS,.. Technicolor
com Ge'Orge Montgomery

Cens.: até 14 anO. -

às, 2 horas
MELODIA INTERROMPIDA -

•
- CinemaScope -

- Cens1: até 5 anos -

às ,4 _' 7 - 9 horas
RAINHA DA BABILôNIA
SuperVJsi'On - Technicolor
- Cens.: até 'lO an9s -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.
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, ,,'
-_ .._e. >

•

e .,'

escrItóriOseu
/ Armário DO, 50 . I,IO-x 0.40 . alt.: 1,70 • 4 pra

teleiras guaduàveis . Cr' 2,830,00 ou

Papeleira no. 210 . 1,S!! de alt. cl es..

,teira . 12 gavetas. Cr$ 2,:180,00 ou

Cr$ 238,00 mensais.
.

;;, �

Cr$ 283�OO meosais.·

AS lLOJAS PIREIRA

OUYEIAA

Me8f1 pj máquina n*.

10 � 0,95 x 0,50: •

CrI! 1.375,00 �11 .

(r$t17,•.m._s
tfll o prazer de' eonvída-lo '

para conneeer lua selectonada
'linha de '-móveis para escritório

da rámoBI. marca ·'LI,mroLDoi,._
I:..mbre-.e: que -,.: boa-apresen
��áo' âe'-'tilt� ,r,i;�a contribue

'I?ECISlVAMENTE para o seu sucesso n08 negócios!
Portanto, mobilie seu escritório com conlõrto, moder-nis·
mo e beleza.

--:----. •.. ------_ .... __ .. '

Eacrivaninba n- 40. 1,20 x 065 . Cr'� 1 605,00 ou

c-s 160,50 mensais.

Eacrlvaninba DO: 91 • Cr$ 3.r�40,OO a vista ou
Caixa expediente'
Cr$ fOD.OO à vista <,

"

Cr$ 3521-,00
•

mensais.

-;

Bureaux I�20· tampo:
1,40 x 0,75 . alt : 0.78

cf fechos automáticos

Cr$ 3,640,00 ou

Cr$ 364,00
mensais

E MAIS
Cadeira girató

.

TIa· Crs 9.10,00

Cesta Pi papéis . Cr$ 1'l5,00 à vista
"

Arquivos; fichários e co-

fres da afamada marca'

"FIÉL"; a-s incompará-·
. veis máquinas de, escre· -

ver, calculadoras, soma

doras "EVEREST"

Além destes planos, es- '

rudaremos com máximo

prazer,' sua proposta pa

ra outras formas de pa

gamentos mensais.

ou

I . hZ!J I l[ I
l/7//]ll/ I
l/I ].V J' Jc,

- menSais

\

Biblioteca' no 200 . 1,50 x 0,40 x 1,00
alt.. 3 prateletrasCrã 3,580,00 ou
\ '. _

.

Cr$ 353,00'mensais,

--.;.- ..

Linha completa dos "MOVEIS
PADRONiZADOS DASP'" ./

_

-Entrega rápida. MÓVEIS LEOPOLDO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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/

\

,. '/

.r
'

•

11��
.. ----Tríplice

Utilicláde. ..
C,poltron�i 'chals.-lonlv. e cama)-

�.

, I

razões para
você preferir as
p'ollronas·cama

DRAG,a
•••••••• c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" '

/

. I
. �v(jlugIVO. .Sõmente as poltronas-cama

r;;..t.�-- D R A G O são equipadas com o

novo dispositivo aut�mãtico
DRAGO-LEK, que dá ao encôsto

11 inclinações diferentes.

Poltrona-camc;l ,

DRAGO-STA"- ---

Linhas sóbrias e modernas.
"

Braços estofados, compondo harmo-
nioso -c-ortjuptf eom o sofA-cama li
lante do mesmo estilo.

'h-'i."'.\ \"

r
r

. i.·-;_
......

"

.,!: -

Poltrona-cama I

DRAGO�ELEGANCIA
De �aracteristicas mar-
, .

cantes. Braços revestidos
de madeira de lei enver

nizada na parte superior
para maior beleza e pro

�çlo. DISTRIBUIDORES :EXCLUSIVOS:

Estabelecimentos

A MO�DELAR
,

agora em seu novo
Poltrona·cama DRAGO. NOVELTY

Desenho moderno combinando com

qualquer' ambiente ou estilo de mó

veil/Resistente e macia. Fàcilmente

transformável em cama de solteiro .

DEPARTAMENTO DRAGO
Rua Trajano, 29

,
,

FLORIANOPOLlS

• - • _", _� _ w _.1

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



8 -:'�
/

Florianópolis, Domingo, 18 de Maio de 1958 "O ESTADO" o mail antigo Didrio d. S4nta Catarina
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o �raD1a �o Nor�este
o drama do Norêeste

"

é

um ,retrato ,triste de um

Brasil que clama por pro-

cão, liberou em tempo re

corde verba de mais de .•

'

700.000 cruzeiros. Era a so-

mais duradoras.

vidências mais profundas, lução de momento,

, ,

•

que a

Comum era o espetáculo
de levas de nordestinos fu

gindo de sua própria terra,
em paus de arara, .em di

reção 'ao Sul, para -êles l:\
,"

"terra da promissão']
A ::$liuàÇ'ã,q

ultima; e. As, notícias

.sêbre ·s��ues. de
.

flagelados

urgência ..reclamavae;

Entretanto, jâ que o pro- .•
b!ema . se'-fe'z 'pintar 'com
tintas' tW;��.:.:n�ra;, neces

sárjr..rs.e iõrnam providên-
'êi;s d.e )'()n�o alcance, !lU�
tragam- em. seu bojo medi
'd&s·tl·�q';_;-iii��tiõtas à gran�
de região brasileira.

montes, dé's�mcftntados com
O drama do Nordeste vai tudo e. cDm·tGdQsJ. correndo

se transformando em tra-
para PJ Sul,', onde -talvez,

gédia. Aquela gente sofre- t_Lncont�em um pali;tivo pa

do�a .poderâ tomar-as ex-
ra seus sofrimentos.

tremista, face à calamidade. '

O Nardeste-deve ser preo
da seca dizimando seus bens cupação de todo braslléiro,
arrastando-a à mais negra É chegada a vez do Sul er
miséria.

.

1 guer sua voz, reivindicando
O Govêrno d!�República, a extinção

. da dor daquela' .'

sentindo o alarme da Na-
I
imensa região. I

. ,
\

Constema-nos vermos ír
em desespêro de causa, ata- mãos nossos dêste mesmo
éando ,resi<Íências e .repar- ., ,

,

Brasil, alucinados com o

tições públicas, aos gritos fantasma. .da estiagem, a-
de "queremos comida". é b dan onando seus lares, dqí-
uma advertência muito sé-

.
xando seu.torrão natal, aos

ria aos poderes públicos.

MOLÉSTI,41 DAl SENHO'RJS
CóLICAS

�..

CóLICAS
S�DANTOL, /,

As regras dõlorosas podem ser evitadas com o uso

do SEDANTOL -'-'--regu!ade>r e tônico' de ação.sedatíva e
'

de comprovadas eficiência no tratamento das dísme
norreías suas consequências e perturbações da meno-

I
.

!pausa.

�

,._0:' ;' �
...

-rI
•

la'noslup I.al'

Rua Felipe Scbinidt, 34 _ Tel: : 2377.' /:x·
c

Os Super-Convair da Real pousam no Santos-Dumont
Par-a Parlo Ale.gie 50 mi.nutos
Para S:Cio P<I-u/o' _

70 minutos
Para o Rio

I

J50 minutos
. V-6 • volt. p.ela "Frota da boa viag.em" I

,.
é-)

'-i
", '. e� M f{�, á .

métodos comuns.�5J \ são da energia atômica .de� um I'eq��' de ·rn·ov.as,� orça- .gada ao sistemg �Je han.$,.
"Não é',e n,em sá:á tare- verá estar a' cargo de en:l';"" do em (i}uat�·o. niJlhoeg de missão da pç & E no norte

Ia fácil produzir eletrícída- prêsas privadàs, e tem apli- dólares."
-

e centro da Califórnia.
de derivada da energia nu- cado' seus próprios capitais Recentemente; a General 'Essa usina geradora pio
clear por um custo qUe pos- e' recursos em instalações Electríc, em 'combinação neira foi construída em

j� concorrer com os com- nucleares.
.

tom a Pacific Gas and Elec- tempo récords e por um cus

ouatíveis químicos, em nos- A companhia investiu tric Co�panY inaugurou a tu inferior 'ao de' qualquer
ao país, mas estou conven- cêrcads d'ez milhões de dÓ- primeiua usina atôrnrea do outra usina de energianu
'c ido de que êsse objetivo lares em seu Laboratório mundo inteiramente f ínan- cIear de tamanho equiva-

NOVA YORK CWes.t;ern
.News) � Á indústria -prl
vada deve, -através de suas

realizações, convencer a

opinião pública e as auto
ridades que se lucrará mui
to" mais com a expansão da'

energia atômica pela ini
dativa privada do que pe
lo "seu a-fastamento em tro

ca, de um contrôle governa

mental cada vez maior"

declarou o Sr. Francis K.

lVIcCune, Vice-Presidente
da Gene'ral Electric e Ge-
rente Geral

r.cderá ser

disse êle,
"E quando
espero qUe

a�cançado" -
acrescentando :

for alcançado,
o seja de modo

,

privada, expaT,ldir a energia

I
mor'di�lmente ao trabalho

c

.atômica, .é o .fato daquela de desenvolvimento da usi
companhia ter-se encarrega r-a' geradura

'

de' eletricidade
.

do daconstrução da maior ele Dresdsn, ,:,
usina geradora de eletríci- A construção- da enorme

dade inteiramente nuclear nina <)e Dresden, que de
do país, situada perto de vErá. esta! concluída em

Chicago, para a Common- J %0, vem se processando

�ea']th Edison Company e o

I de.�tro dos praz�s previst�sNuclear Power Grup. Inc. e ja se encontra pronta mais

_;: declarou o Sr . ..}lcCune. ! ('e, uma terca parte da es-
, I

•

O reator construído pela fera de cêrca_ de 580 ms.,

companhia para a 'usina d·e dentro da qual ficarâ a10-
Va lIecitos� .destina-se pri- �,l do o reator.

Atômico de Vallecitos, em ciada por capitais-privados, lente.

Pleasanton, na Califórnia, em Vallecitos.· Â energia Outra prova da confian

e, além disso, está sendo elétrica produzida naquela I ça
da General Electr'ic na

construído no laboratório usina de 5.000 .KW está li- capacidade da indústria

'radicional, isto é, algum

I
-

;ndivíduo ou alguma emprê- ri' v.�,.,

.�
�

..
�a',Oo7::oi�� �:�::" :!�:� .,t�)I' if!ItI/I;

;

•
.pessoa, ou org�nização, kl" '�.,.- .

avali!1 á um preço mais al- Jinzo DE DIREITO DA . Anastácio-Fraga, onde mé

to que o do 'custo, e o pro- COMARCA DE BIGUA'ÇU de 330 ·mts., fundos ao Oes-

mento qUe s'e processa por

falecimento ,de ApolOOlia

MOLÉSTIAS DO', (�RAÇÃO E RIN$ �:u�.;:d;o!!l;:ã:a�:d�í�::
. Q TONICARDIUl\'l'� Catdiotôn1co e diuré,tic('.ré de

l'eai.s efeitos no t�atameJ1to das 'afecções cardíacas. O dtuRdo no lugar Três Ria

TONICARDIUM .pela sua 'cuidadosa fórmu.]a é o remé- chos, distrito da séde deste

�io ill(ÍicacÍo nos. casos' de enfr!tjluecimento do coraçãó, l\lunicipio, éom a area de

arté1'ü>_ sel�rQse, fr� ,:!ueza -geral�
-

ástenias, disturbios ctt: cento e trinta mil' e seiscen

pr-es,�ão arterial, iflclraços; etc. Ror' SU1t ação altamente tus e oitenta metros quadra
i1i)ítética tambem t�:s i����ação n,o tratamento do Reu� I dos (130.6,8,0" m2), fazendo

.

VIGORISA O CORAC.ÃO
-,

.

,fI:ente a Leste 'em terras de.
� ••.•••,.".�"... .

- -' . '..

f'-�

da 'Divisão de

P.r_odutos Atômicos daquela
companhia, falando. peran
te a Sociedade America�a
de Engenheiros Mecânicos.

O principal problema- que dutor ,e o consumidor esta-

a indústria tem dé enfren- belecem, livremente, a tro

tar na produção de. energia <:a".

atômica - explicou o a.Ito A General Electric - sa

funcionário da G. E. _:_ é a .iientou Mr. MuCune - es

<'oncorrência da energia � á demonstrando sua firme

elétrica produzida p�Ios I
eonvicção de que a expan-'

AUMENJE ·0'SEU PÊSO.
CORPO PERFEITO, SEM EX;

crssos Df GORDURA, COM

VIKELP-
'NA� fAIIMAclAS E ROGAIlIAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
Pessarios -� Esler:isina -, Pessarios

I

ES'l'F.RISINA - excelente antissético é .coa,djuvante no

tratamento das· molé.stias das senhoras.
PESSARIOS ESTERISIN.i\ -.. PESSARIOS

,
"

",'\, ; \���Y:;;·!:�:��l�i��:tV��??··: -.
�.

- :Êl� -pa;rou
sem dar sinal ...

.. -"; ",' -i" �- t

rr.ínimo \,'.- , _, J._

','''7-'', '

Edital de segunda praça
(l�ilão) com o prazo de

vinte di.as

a a

valiação, em virtuqe da exis

. \ ;

:e, com igual largura em ter tencia de intere.sse de me

ras de Pedro Silva, ao Nor- hores. E, p�ra que chegue
te em ditas de Lauro J. cl;O conhecimento de quem
Nau ondê medé 396 metros interessar possa é expedido'. .

I'
•

,

e ao' �ul, em terras do es- o pl'esente edital de segunda.
pólio, onde méde tambem praça (leilão) com o pr;-

I' ,.

396 mts., devidamente trans_ �o. de �O dias, que será afi-
(Tito no Regis.tl:o �e. Imó- .xado e 'publicado na forma

..

'lêis desta Co�arca, sob N. da lei:: pado e passado n�s-

6.574, no Iivro_ 3-F" e, que, ta Cidade de Biguaçu, aos

foi avaliado em doze mil e', o.ito de tnaio de mil novecen_

quinhentos e cinquenta e tos e cinquenta e- oito. Eu,
oito crnzéiros (Cr$ Or.lando Romão de Faria',
12.55&:00), sendo o lance Escrivão, o ,tiatilografei e'

S') bscrevi.

Biguaçu, 8 de maio de
1958.

(As.) Ja)'mGr G�ima�'f
Collaço
Juiz de Direito

Confere ,com o original
àfixado no FO�'um desta Co
marca.

'Data supra.·

Orlando Romão de Faria
Escrivão

"

�-
.

'"".. :�. i
.:.

-".�
",

.r '

'''1 l: � , � .

"'� �.' j .;?' ./
O Doutor ·JaYmor

Guimarães Collaço, .:Luiz
de DIreito da Comarca,
de Biguaçu, Estado de

Santa Catarina, na fór
ma da lei, etc . .-

FAZ SABER aos que o

presente edital virem ou ?e
le conhecimento tiverem que

no dia (9) de junho deste

['no, às dez (10) horas, à

frente do Forum desta Co

Il,arca, o Oficial de Justi

ça deste Juizo trará a públi
l'O pregão de venda em ,Iei-' .

lão, por não ter havido li-: 'J

citante na primeira praça

de arrematação, a quem

ir·aior lance oferecer, um.

terreno descrito no arrola-

.-,':'

':V"-I '-�'�.
�,J�.'o..•. ·r�·,:\· '7"

-Pofa"'a "SUO segurança � a ·,s-egu

·ranç.o dos outros respeite reli-'

gios'omente o sinal - e quando
fôr parar faço sihol com as mõos I

/

Participacão
GUALBERTO DOS SANTOS SENNA e SENHORA

WALD\EMAR DE MELO DIAS -e SENHORA
Participam aos parentes e pessôas amigas o con-'

:'1'ato de casamento de seus filhos.
EDUlO . ce L:e;DA-

Fpolis � 11-5�58

�. '

.i;::·�
.

. ;; ...

',., ....
'"

. Cofaboração à
.1

, ....

Campanha de' Segurança do Trânsito da Ff.I?ESTONfi

Cólaboração ,de "O 'ESTADO")

'"':"".

I:"'......

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ENSINO PRIMARIO EM O total 90S 'estudantes cação Ibero-americana, ci� II:ia prestar sua valiosa aju-j' sindicais e prcfíssíonais, de Ãdolescentes e' Adultos, I' dos do país, 'as aulas des- da vez mais em proporcío-
. 1957 que se !ilatrIcularam .para o tando o relatório sôbre es-

o a, colaborando c�>tn a Cam- aSSIm como. estabelecimen- também. dedica especial tinam-se, especialmente, nar -meios para a educa�ão
Questões de ordem eco- ano letivo 1957-1958, nos: - ,. panha de Educação de AdO-I tos, comerciais ou indus- atenção às zonas rurais. De àquelas crianças que resi- ou para o ensino supletlve

nômica. geogrâfíca e social Estaelos· Unidos, atingiu a 'tatist}cas culturais �aque- !escentes e_ Aaultos. _

triais que- desejeJ?l colabo- um modo geral, .a percen- dem em lugares .af'astados e aos que não possuem re-

contribuem.,Para, qUe o qua- cifra recorde de, aproximá= le pais, em 195? .havia 3:21. QUEM NAO L1ll NAO
'"'V1l. J ar ne�se grandIOS? em- tagem 'de analfabetismo nos sem escolas. Numa aula ra- curses financeiros. Bôlsa

dro do ensino primário. no damente 43.135.000. alunos centros de ensmo, noturn'(!), -, Desde a mais remota an- preendimento, Consideran- centros urbanos .é ··de cêr- uiof'ôn ica o professor· fala de estudo são oferecid

Brasil, apresente caracte- dos cursos primâr ica, se- com _?34. professores e a
tiguidade proclama a ex- do que se trata' de planeja- ca de 30%, enquanto nas com as crianças pelo rádio- para todo o ,país. enquan

rísticas peculiares, deman-' cundário e superior. Isso f:r:equencla, de Pa·186 a lu-e .

pressão, poyular esta ver-
mente de grande enverga- zonas rurais é mais ou me- transmissor e elas respon- a Campanha de Educação

dando a atenção de todos significa que um. dentre ll.?S; por outro ado, atra- dade : "Quem não sabe ler é uura � pelegado,. em aprê- l�OS de 70%. dern pelo mesmo aparelho. Adolescentes e Adultos 0011:

que se preocupam com o quatro norte-amerIcanos, ves de um �j."ansmlssor �en-
_

_

.

,,, .'j ço, solicitou ao DIretor Ge- ENS,INO DE TRABALHA- Desta maneira, o diálogo é, pa-se em criar cursos

p'Togresso, e o desenvolvl- estará fazendo um curso h:al, era feIta a alfabe�Iz�:- como que� nao. ve�. HOJe, i'�l do Depar�amen!o �a- DORES. NA INGLATERRA protamente estabelecido. outras formas de combate

mente nacionais. Recente qualquer. Só nos cu:rs?s, ç�o -:- em escolas radiófô- tal tema e mais oportuno. e!O�al
' de Educação fosse As�ociações ope�árias.1 BOLAS' E EMPREGOS ao analfabetismo, '

levantamento estatístico do c?rresI1oIldentes' ao prima- n��a'S - a 193.909 colem- do _que, nunca. A alfabe!i-I designado um tec III co' par�_ contr-ibuem, de maneira efí- NÃO 'É PRE,CISO SER

ServiçO de Estatística da 1'10 estao cêrca de .: .• : �..
bíanos.

• .. , zaçao e a luz que permite ��tudar o a�sunto . e, tam caz, para .a educação de Cêrca de 237,000 -bôlsas' .' PROFESSOR
Erlucação e Cultura oferece 30.670.000, o que slgnlfíca NA íNDIA. ENSINO '

'dissipar as trevas da igno-' o��, .fornecldo, ? materlal adultos, na Grã,:Bretanha. de estudo foram distribuí- Para a prestação de bon

dados surprandentes, 'rela- um aumento de' quase um
, �OCIAL �', rância.' Colaboré. com a d�datlco necessarro ao fun- Agsim, a Associação Edu- das a estudantes nos Esta-

e valiosos serviços à Ca
.

tivamente ao ano "de '1957., milhão sôbre o ano pas- Na Indía, a ed�tcaçao d:e Ca�paríha de Educação de C1onam�nto dos cursos a, cacionàl dos TrabalhadQ- dos Unidos durante o úl- panha de Educação de Ad

Assim, do total de 5.468.251 sad:o., adultos .vem sendo encetada Adolescentes / Adultos. serem instalados. res, por exemplo, frenquen- timo ano .letivo-,; As bôlsas lescentes e Adultos, não

alunos inscritos no curso "DIA' DA ALFABETI- eoncom_Itante!ilente ;c,om a ÍNSTRUÇÃ6 PllOFIS- JOR)'JAL DE TODOS :�mente organiza grupos de atingiram a um total de preciso ser titulado de In

primário, em todo o país. o / ZAÇ,!O". educa9ao SOCIal.. p�Ihzand� SIONAIS' �libhc�do pelo �e!or de trabalho dirigidos sob o pa- 65.700.000.' dólares, c"'além tituto de Educação, de E

2no passado, mais da meta-
.

El Salvador instituiu o .:!entros com!l�ItarIO!". fOI Ol'lentaçao . PedagogI�a da '.
U

-;" 'd/ d disílO, os estudantes recebe- ,;óla de Filosofia ou nua

,de _ 3.096.412 _ cursava 'Dia da Alfabetização", a. dada u!lla felçao pratIca a 'Cento e dez estabeleci-' Campanha de Educaçao de i;rocímo das llIverSI a es.
N1.m empréstimos cujo va- cuer outro estabelecifuen

"

'ltabelecimEmtos estaduais' ser comemorado conjunta.- tal ensmo, d:e forma·a pro- mentüs denominados "Cen- Adolescentes e Adultos, 0$ cursos duram três anos, 101' ültrapasssou 80 mil dó- (o. Nenhum título é exigi
�o entanto, o número dé' ;nente com o "Dia da R,a�a" rr��vê-lo por. meio de rel!- Lro de' Iniciação Pr�fissio- "Jo�nal de Todos" é divul- �.t�� n\nq�lat��mp�::�:ees�dà lares. Muitos dêles, por ou- do, apenas. boa vontade-.,.

,

escolas municipais era su-, _ 12 de outubro. Va,rIas moes espontI;:a�, recreat�- nal" estão prestan o su� za.çao que vem ,�n?ontrando � tro lado, obtiveram empre- Assim, mesmo sem ser pro

'erior ao daquelas. I folenidades, em todos os 'las. �c', O exIto
.

de ta�s valiosa co.Jaboração à Cam- ,a melho!" r�cephvIdade, �m
razão de. uma por semana,

gos nas escolas e universi"' fessor, Você pode ensina
P

ALUNOS E ALUNAS lJOntos do país, assinalaram centros fez-se ,sen�Ir, partI- panha de Educação de Ado: cOl;se.quencla, da maneIra ;::a��1��e�r��rant:e�:mb;� dades, onde estudavam, co- ,muito aos' qUe conhec��
De outra parte, registrou- aquêle dia. culminando' com cularmente, nas fOI:ças ar- lescentes e Adultos ..Não so ob�elIva � dIreta c,omo '. é

a março. Cada sessão dura mo meio de manutenção. pouco.

'O�<1. .pr�ínio sensível o compl'omisso firmado pe'- ma,qas .. e, de, m�neIra es- 'para instrução obreIra, co- feIto .. InspIrado. nos .JornaI!l- -

d Todos êstes recursos são ---

do ",JU�;', sexo femini- las alunas :que concluiam o VElCI,al! no Ex�rcI�o - ond: mo para ocupações domés- mUI'alS das. Un.lv�r�Idades' e €luas horas; os membros o
empregados. 'a fim de pro- QUE ESTA ESPERAN-

no em escoláse particulares, eursb na Escola. Espanha. � mImmo o numero de anal �\�:ioe,�t��f:ast�o a�:o;��: gr�ndes lIl'stItUlçoes dos ���r:ad�: �Ot���lh�;' i!� porciol1ar. no grande pa·ís DO? .. COM�CE JÁ! .A

"'m comparação com o ensi- Em tal compromISSO, alé� ,abetos ..
"

. RU- t
. pmses mod�rnos, revela �

d"d I t t do norte, meios .de educaç�o;" CAMPA'NHA DE ADOLES-
�

municipal" ou estadual )de afirmarem tup-,o fa.zer pa- FUNDO DE ENSINO sos, preferentemen e, mI- em text?� sImple� e, geral- lVI ua men e, en re as ses-,
que, de o.utra formà, não GENTES. e 'DE ADULTO

no .

'd .'
1 �" .

d a erradl(�ar o RAL his..trados naqueles centros. mente, Ilustrados com de- sõ�s, sob a direção ��o tutor existiriam. .

noS quaIS 'o,mmou o e e- .a a,lU a;r sua á- ' Um projeto do Fundo A porcentagem de apl'ova- "enhos-fatos ou dados de (�ll'etor de estudo"-J .

N,o Brasi.l, 91ide o deserí- NÃO E' APENAS 1 EMPR
mento masculmo. Entre, ,os analfabetlsmÇl em

e fam Nacional de Proteção ao ção t�m cdescido animado- ;nterêsse universal Sua SINDICATO CONTRA volvimento .econômiço :e in- ENDIMENTO DO GOV�R-
Esta�o.s da_ Federação, so;. t]'��, as jove�s .acy�c nUa_ Ens·ino Rural :foi apresen- ramente ;,.- passando de �omposição em gran'de 'ti-, A�A�FABETISMO 'austrial aiilda 'não podê .so- NO: É UMA CAUSA D
bresSaJU Sao_ .Paulo, ,com a promessa ormanose auma taelo na última sessão ex- O,�4o/�, nó primeiro ano de I�OS de impressão facSilita. O SmdlC�to dos Cond.,!- freI' uma comparção coriJ.·'-o . POVO E CA_JtECE
16,7% de umdades esco- hetIzar pelo ,�e d ri- traordiriária do Legis;lativo. cnaçao daqueles centros, tão sômefite a sua leitura I t?res de VeIculos Rodovla-

dos. Estados Unjdos, as au", COMPREENSÃO DE
lares,21,8% do corpo do- IJe�soa no ddecorrer (!ba- O Fundo· ora 'prOJetado, em 1951, para 58,85%. em como a sua utilização na I riOS e Anexos. ,com sede em

tondades preocupam-se,ea- DOS!.
-

ce�te e 22% de alunos 'f!la- meI,�'o ano e noSSO
.

r
.

'

l-deSti�a-'s�. p:rimordlialmen- 1956. .' forma ampla de jornal rrlU- E::rra Mansa, no ES,tado do

t1'lcula.dos em todo o paIs. lho.
SSO NACIO- te, a dar a'çomodações con- "MANUAL, DO VOLUN- ['aI a que Se destina.

-

R;IO, aca�a _

de tom�! � .}ou-

PROBDEMA DA E'VA8.AO II CONGRE ABETIZAÇÁO' cionando ao!,'!' alunos e pro- T.ARIO".. � ENSINÓ MANUAL v3vel d�clsao de cna! upa.
1 ESCOLAR NAL DE ALF

. .' r:" O Setor de' Onentaçao A Delegacia Regional de veY�ad�rra escola de alra-
,

F Ill&l.meIf!;e. outro aspec- De 9 a 16 de julho, rea- 1'�S d·a zona, rural" prop�o_ Pedagódica da Campanha Ensino de Botucatu _ ,como belIzaç�o de. �d�ltos. N�- j"

to de' especIal interêsse é O :;zal'-se-á nesta capital, o clOn!lndo. aots 1 h��os ci Pua- de Educação de Adolescen- -as demais 'espa:1hadas pelo �e s.ent.Ido, dlnglU.-s.e aque- i
. que regs�.lta d� ,confronto Ú· Co'ngr�sso Nacional. de fessores ms a aço. s a �q 01'- tes e Adulto�> está prep.a". território, ·nacional - tem Je slfldI�ato ao MI�lstro da

1de alp�os ,matrIculados na Educa ão de Adultos, es- �as. É uma �edIda. lPva- rando novo tIpo de mater,lal dado ,apoio deéÍdide 'à cam-I E.ducaçao
e Cultura;. �<omu

:La ser1e com os alunos na, J. d
�, lanejados inúme- cnna, s�bendo se seI � e

, didático especialmente" de:-. nanha de.'EdlÍcação de Ado- meando sua deCllsao em

- 8egttnda. série. Levando-se ,.an o Jl:n�dades e iniciati- -:lo o IlI!mero das cr\�nt�! dicado �o voluntarido que iescenfes .e" AdultQs. Agora' instalar· duas �urma;s, qe' 50
em 'cons1deração o número

1. as so. uela ocasião. q.ue deIxam d� ser: -a a e,. àeverá trabalhar, êste ano., ","
-

. a�os,_para ensmo dIano. A

de lllatrículas da 111. série vas, p�,la. aq . e,x osi' ões" Ílzadas, ne mterI?r_! por
em todo o país. Cada- pro':;' meslpo, am1e1a. .

DelegaCIa dJreçao da Companha de

�hl1996, com o da 2·.a série AtO-; �ub�ICos'publi�açõÇes e falta daquela� c�lUb�s. A fe'ssor receberá Um "Ma'ntií,aJ.· jnf�rmoll JtO SeJ;Ylço e E�u- Edjlcação.?e Ad.olesce,ntes 'e

I de� 1967, verifica-se que co� erencIi��ações. assina- GINASIANO 'ANALFABE- do Voluntário",- que -expli- c;açao ,de> A�}l.l,tos que, :em Adult.os _la envIOU aquela
552% dos escola.res aban- �n Eas rea I

t nidad:e cons- VENCER, O
MO tará, lição por lição, a ma- 1957,. 8;s .,al�nas, Ç1os. cl!rso� aSS?CIaçaO o� dados e �e

do�aram a. escola e,vasão l�ra.o a opor u
'c' lo 'de di- TIS,., t.éria contida nos "guias de de mlcIaç�o. pro�I�IOna'l maIS esc.Jal'eCImentos so11-

esta de caráter m�hi' afar- 'ltu!ndo bom _veI ue fins da AquêIe .que esta no gma:, Educa ão Fundamental pa- daquela 'cIrc�nscnçao es� citados, a fim de que pos.!
ante nos Estados dei Nor- ,fllsao dOhS delOEducação de sio e, aSSIm, começa a. cou va Adgltos'" que serão do,i's, (;Qlar confeCCIOnaram 427 sam ser instalados pronta-

D1
do Norde t 'O '. Camv,an a e. .

lt '�\olidar os seus' conh�cI.me�� .

da série· tl"ahalhos de corte e costu- mente os cursos.

1�d1ce de' absSe�teísm�a�b� Adolesce�t�s e Adu Os em
tos e� l�nha secundarIa. J� EDtlêÁç,Ãô PARÂ TRA- \ l'a. Como se s�be, as formas AULAS,PELO RADIO NA

servou'se no Ceará (82%), 'lOSSQ paIS. ZA,ÇAO NA poss�y to�a 3l.bas� da ms
_ BALHADORES , . . AUST!_tÁLIA,

�

o A.mazonas (792% )
ALFABETIMBIA truçao prlm�l'la. E,. ex�ta O Delegado Regional do pratIcas de. trabalhO'

-:::-1 As auias, atr,aves do ra-

��I� paulo com 24%, P'ist�'i� rl
COI;O de adultos, '!1.ente, por ISStO, �ue ��: Trabalho no Estado de São manu�l, partIculal'm�nte - rlio, .est�o tomando um gr�n-

..

to Federal c'om 31,2% e-Rio Acelycb9ao tem assumido, Jovem estudand r po et e �IU Paulo está, profundamente, constItuem �lm...: d.Q� mstru·. de Impulso" no m�ndo m-

Gr"-nde do Sul coin 491% na. � oml Iean'+e duas for- nar a um ad Ó eschen ea ,tu- iílteressado em org-anizar Jpentos maIS efICIentes. d�l teiro. Na AustrálIa. por'
'" '

,7l prmclpa, m 'L, d lto que escon eç . di" Ir d t b' h'
fã s � ades .q!le essa, . ensino noturno e cur- a \l .

• ,. uma rêde de cur,sos e a -.�en�tnQ sltp1_etIYJl.. '.l exeIl1P4.9 .. on �, am�e-!1!, _a.... ,

,

nCI 'e verJÍIc(:).U em, ���s. rrl'diofônicos. 8:egundo. ,do d'as. letr-a�, �nm�rla-s. fr.):JetizaçãO para' l'a-ba,llía-\ ' EDUCAÇÃO RURAL· I problemas. ele c(')ml�J1lCa_çao I'
,

da'dos . diyulgados. peto l:>o-i/A,léu1 ele sua� 0b�'Ig-a.çoes : dores, utilizando entidades' A Campanha de Educação· entre pontO's pouco habIta-
:

letim do .]jscritOl'lQ ,doe Edu- deveres.. o gmaSlano pode.
·L·,

"0 ESTADO" O�mab antigq Didrio ii. Santa Catarina Florianópolis, Domingo, 18 de Maio �e 1958
'----------------�-----------------------
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9

sempre
'o-melhor
em

, qualidade
e estilo

Brcsternp é sinônimo de pio·

neirismo em' quclidcde. Bro$'

femp Inovou - e inovo sempre.

Brastemp mtroduziu no BrasiJ

um novo conceito de confôrto

em matéria de refrigeração
doméstico - e o preferência
do público ccnscçrou-o co

mo' .o refrigerador perfeito
poro as condições brasileiras,'

E, por isso .... Brastemp é urrt

refr,igerador de 011'1 classe.

E, por isso, Brastemp é O

:efrigerador de alta classe

mais econômico que Voei

encontra.

/.
H

eis a famosa �r'astémp,
consagrada em '!Ido o Brasil I ,

Prínci.pe
'(:onquis,ador ....

� , Imperador, '-

6,5 pés (180 litros'
8,5 pés (240 litros)

10,5 pis. (SOO UJm.

D E PUBLI'CA S

de: Educacao
,

J'

BOLETIM SEMANAL
"

�ROCAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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UR. HENRIQUE I'RISCO
PARAISO

M s. D I C o

'Operações - Uóenças de Stlflho·

ras .;.... Clinlea· de Adult'JI

I.. LOHATO 'Curso de �E�p�eializaç!.? no .'DR.
FII;HO

.

Hospital dós Servidores' d" Bs- ,

Doençaa·jfo aparelho r,esplrattlrlo tado:. .'
,

TUBERCULOSE (Se.rVIÇO do Pr.of. Mar.sllo de

RADIOGRÁFIA E-RA:t>DOSCOPIA Andrade). .

_

DOS 'PULMOES Conàultaa . - Pela. m·allha no

IR
.

. Ciruraia do Toru
. Hospital de Caridade. .

f:ormlldo pela J<'aculdadê tIIaSlonal_ A tarde das 16.�.0 - borajj em

de Medi.çina, 1'isi'Ologtsta e Tiaro; diante no, c.onsultórlO. à. Rua .Nu�
clrurgliu do HOllpit'll til erêa nes Machado 17 �SquI",a de r r,a
/

. .: ·Ramol
.

dentes - Telei. 27'16,� I ,

. Curso de especialização
-

pela Re.sidê"cia - Rua Presvda.ite

S. N. T. Ex-interno 'e Ex-ass;., Coutinho 44 _ Tal.: 8120

tr,nte de Oírurg+a do Prof. ,. Ugc_>
Guimarães (Rio).

Cons.: . Felipe Schmidt, ---118 -

FOl, e 3801
Atende em hora marcada

Res.: - Rua Esteves J�nior. 80
- FONE: 2395

/ INDICADOR PROFISSIONAL
NARIZ E GARGANTA

(UNI(A DE OLHOS • 'OUVIDOS
- do

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

Amígdalas por processo moderno.'
CONSULTORIO

- RESfDENCIA
Rua dos Ilhem! l.U casa Felipe Schmidt 99

)i'ONE 2366 FONE 3560

DR. N.lI1\V'fON D'AVI.J.A
CIRURGIA GERAL

Uoença. de Senhora. - Procto

logia - Eletricidade M�'d.i"a
Ocnsultõrio: Rua Victor Mei

reIles n, 28 - Telefone. 83G7.
Consultas: Das 15 horas em

dianté. •

Residência: Fone. 3.422
Rua: Blumenau .1_ 71.

DR. WALMOR ZOMEIt
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Univer
sidade do Brasil

Ex-Interno por concurso da
Maternidade - Escola

(Serviço do Prof. Octá'vio
.

Rodrigues Lima)
Ex-Interno dQ Serviço de Urur

air. do Hospital I.A.l'.E.T.t.;.
do' Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Caridade
e da l'Jf.aternidade Dr. Caelos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo mêtodo

psico-profilâtíco.
Cons.: Rua João Pinto n. 10,

das 16 00 às 18,00 horas
Atende CO�I horas marcadas
Telefone 3035 - Residência:

Rua General Bittencourt n. 101.

DR. ÁYR1'QN DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PULMAO -

". TUBE,RCULOSE
Consultório .�, Rua Felip ..
Schmidt, 88 _ Tel. 3.80l.
Horário das 14 às 16 horas.
Residência - Felipe Schmidt,

n, 1�7.

DR. JULIO DOLIN VIEIUA
MIi\DICO

Especialista em Olhos, OUVidO.,
Nariz e Garganta - Tratamento

e Operações
lnfra-Vermelho '- Nebulização

- Ultra-Som -

(Tratamento de '. sinusite s ern

. ,:. "peração)
" Anglo-retinoscopia - Receita de

Especialista em moléstias de Se· Óculos - Moderno equipamento
nhoras e-vias urinárias.

.

de Oto-RinolaringGlogia
Cura radical das infecções agu- (único no Estado)

.

das e cronicas, do aparelho ge· Horário das 9 às 12 'horas _.

nito-urinário em ambos os sexos das 16 às 18 horas.

I!loenças do aparelho Digestivo Consultório:....., -,Rua Vido.
Meirelles 22 - Fone' 2676e do sistema nervoso.

Horário: lo-tn às 12 e 21h às li
.

Residênc\a r-r- Rua São ';urge,
horas - Consultório: Rua Tira- n, 20 _. Fone 24 21

dentes, 12 - 1.0 Andar _ Fone:
3246,
- Reaidêncts : Rua Lacerda

Coutinho. 13 (Chácar!f' do _Espa·
nha _ Fone: 3248.

DR LAURO DAURA

CLINTCA GERAL
•
_

.,;:_;;;r

O'Il-:'Ã�l'ONltt)'WNIZ 'li,
ARAGAO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia '.

Consultório: .João Pinto. IS -I"Consulta: d,as 15 às 17 '1.Jras

diàriamente. Menos aos Sál>a,rós,'
Residência, �ocaiuva, 135. I:F!lne: - 2,.14-_

._ ,

DR. CLARNO G
GALLETTI

-.:.. 'ADVOGADO
r.�� Vitor Meireles, 60'
FONE: 2.468

Florianópoli.

)I'ilial "A Soberàná" Oi-strUo do ,Estreite -;- r.ut.
OlA Soberana" Prq..ça 15 de 'novembro esquina

. I"'l!,ll Felipe Chmidt
-� -_;...,., "

'I
f
I

. ���� '1tRCt.�I

I
. ti •• -

ESPECIA[lOtDE

A . 'V �I, S O
Dr. ,Guã'raéi Sanlos

Comunica a sua se'iet��')cn�nteil!- que esta atendendo em seu

g-�binete dentário. a Avenída ]I�rni\io_ Luz N.,69 -esquina �ernando
Machado, antigo gabinete, Dr.. ·Orl!lndo Filomeno. .

-

Diál'iaJnente das 8 às 12 .horas co�n. exceção dQs sapados.. -=.."..,,__'--_-,...-.:_-:.::=.......�
,

", ".!:,':...,'�__..-_1..r-.:..';...:____;:,_....:........-'�_..._........_,_-;-'=====�.,.;-..;-:

S A·.e'._Ã O

•
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Planlães de 'Farmácias ; ,

Mês de Maio
�Farmácia Catarinense Rua Trajano ,fj

i �!::.:�"',.��:���=o·��i,J
!l :

17 ___.:. �ábarlo (tarde) Farmácia �speranÇfl Hua Con�elhelro Mafra
- ,

I :: = �:::::o (I,,",) :::::::: ::;:::a "U;U:O::�h:;':I�a""
i 25 - com'ngo

I :11 - Sáb::tQ..0 (.taí-de) F�mácia' s.: Antõnio R. Felipe Schmldt, 43

i 'J 'em,o nOI"'no ",üfetu�do p.'u" fam,ã,'ia. �.nlo�;;;;;,;�·;r
.ijt, na e VilÓria. si(uatÍ<t>, às ruas Feli!l-e Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de� Novémbro. 27.

" ,

-

"

1 e 18- domingos Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio, 89511 e 25 - oomingos Farmácia' DO CANTO RUd Pedro Demoro. 1627
d :!Hviço no(t:rne será efetuado pelás F'armácias!lO CAX'fO e IN-.:íI DIANA.' .11.,'� "

� .�.'" t": , �I II. ,P"'sd1te �ahl'la ná/) poderá ser alt('rada seno pl'é\'ill llUfllriz<l\,li" d�.:fl-'· �� DeIJart';ml 1).
!fi� D . .,. P.. J8 �1 Luiz OsvaLdu d'Acãmpora, ��, ,

. ,Jnspetor de Farmácia.' . �j�

&����'\.�*'����-������'à��'!���':i;'-��.;, .��1���,�\""..��!'·;},n'll��\�.:
-fiff-, O

--_

>VJAGEM COMSEGURÃN(!----I .

,

E RAPIDEZ
SO NOS CONFORT). ?EIS MICRO-ONIBUS

-----.-__ DO

C�ÉZITO
--

I
R ��!n��, : �t�'iL��O��l� l1!u��b�

rr

AGQRA. COM: .NOVA ,.EMBALAGEM
"o

"0 ESTADO" o mai. antigo Didrio d. Santa Catarina

�êGê$êêê@êêêêêê@êFFêêêe
I

Motor ,

.: MarítimD «PEITA»

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

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 HP _ gasolina 80 HP Diesel
11 HP -. "

80 BP
as BP "

103 HP
50 HP "

132 HP
84 BP"

'

GRU.t>OS GERADORES - "P fi.; N 'I' A"(
"I -Ó,

Quaisquer tipos para entrega imediata _,' Completos Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica _- r-adiador _

filtros _ tanque de ole� e demais - pertences;'acoplados dire
tamente com flange elastica a Alternador de voltagem _

trifásicos 220 Volts _, com excitador - 4 cabos para
ligação' e quadro completo de contrôle; todos' conjuntos 'estão
assentados sôbne longarínas prontos para entrar em funcio-na-

mento.
REVENDEDORES AUTORJ:!ADOS'-'-PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA
•••••••• 0."

••••••••••

N.o avulso

Virgtlio

"

A N U N C'I O S
:\t('diantf' contrato, de acordo com P. tabela em \'Igor

A direção não se responsabiliza pelos
-ouceitos emitidos nos artigos assinados.

"
(direita e esquerd-a)

.' 'J'

O Ss'.'�rk
e "

V'I, S,I TE LOJA'

"

1 - õ.afeira (feriado)

3 - SábfFdo (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
Rua Trajano

Rua Deodoro, n. o j 5
'.

. \

Tel. 381�

4 - domingo -Farmácía Noturna
c.

10 - Sábado (tarde" Farmácía Vitó'<1a Prúça.15 de Novembro, 27

Motores

,...t . �

:Marcal_ "JENBACH" e "GANZ"
8 HP - 15 'HP - 20 HP -- 26 HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA "GA.!'1Z"
'-..

l\IQnofasicos. para 120 ou 220 volts. Amperagens à opção -

40()% de carga - Trifásicos. com ou sem neutro - Volta_

gens e, amperagens à opção
INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇÃO

Amperímetros - Voltímetros - Alicates para baterias

Estoques permanentes -.Vendas 'diretas"-, Pronta entrega
Podemos estudar propostas de firmas especializadas no ramo,
que pretendam a reptesentação, d�sde que indique�ll fontes
de referên.cias come�ciai� ,e bancarIas na praça de Sao Paulo.

Consllltas pedidos fi propostas para:
.

I:-JTERSTATE s/if. "'-_lMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E Rl!:PRESENTAÇÃO

.

Caixa ·'I_>ostlll.6573 -- São. Paulo.
---------------------

[-'armácía Moderna I:ua .João Pinto

- :0: _-'
ALFAIATÉ' do S:ECULu
-:0:--

RlIa Tiradentes, 9

Agência :'"
�

.

Ru-a Deodoro esq�intl .-',.
Rua Tenente Silveira

--,---

L A, V-A N 0·0

rgem EspeciaUd�de
da (ia. WE'Z�L-1NDUSTRI�L -- Joinville - (Marca R_eglstrada)

�economiza-se lempo, e, dinheiro

Vi
-'-----.---- ....-- --- ---------��- .....� ••.�_ .a:-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'SCA-DA�·· AO' JACARE' ,

__ _
'

1
,

Uma ;reali�a�e' o Grêmio '1loriaoípoJis lasieoismo ks�t_r
(Cont, da.tima pNI.) ,

i

dos ól'-gãos CGnstituidos, ,ofel'tar
amparo inoral e espiritual 'e au., !

xílio ,financeiro à população pO-,l
bre da Ilha.. •

Cojuo é fácil ver, o movimento

teve em nossos meios Socíats é
Culturais a l1lai� viv-a repercus

são,

'l'orna_se ' assim, imprescindi ...
vel o apôio de' todos, para que iii
êsse grupo de, [ovens idealistas

'concretizem benemérita
'

esta

obra, de assistência, que,virá, di
minuir em muito _Q calvário por

que passa 'grande parte de 'nos�
sa população,
Dia 10, houve a primeira ex

cursão com destino à' Lagôa do I
Perí... Assim que solicitado, o VEl- 1

,

beirão, pois dai! para a frente,
sõmcnte se tem passagem a .pê, o

grupo, r�nque, proaseguíu com

destine à Lagôa, onde iria fazer

uma "iscada 'ao jacaré':, que

abundam naquelas águas.
Vale ressaltar aqui o espírito

de equipe da turma, Estudantes,
, de bela formação moral, todos

se conduzem da fprma mais cor

reta possível, não havendo 'ne

nhuma alteração.
Vários compon-entes, já na ida,

travaram relações com diversos

moradores da zona, indagando.. de

seus problemas e assuntos' aftn-s,
O percorrer de- 'nossa Ilha é UmU

emoção constante, Não se sabc :

o que mais admirar se as belezas,
naturais ou os engenhos de f'a.,

rinhas, nos, seus' processos ru-

,

dimentares ainda 'de fabricar

aquele alimento.
, Àgora, quando tanto se fala

de turismo em nossa terra, se

ria de bom alvitre que QS poderes
competentes tudo' fizessem para

mostrar. o interior da Ilha,
"

E' deveras ' impressionante
, cenário que se descqrtína após
algumas horas de caminhada

;"_'

partindo da Costeira do Ríbeírão
_para a, Lagôa do Perí. Lá aOf

longe, o sol refletindo na água,
naquela imehsid'ão informe' so

prada pela brisa acal'iCiante;
mais aléi11, o Convent() onde pe

riodicamente convergem grup'os
cle' jovens para unl descanso es

pir:tual; tudo, tudo nos aproxim�
de Deus; A quietude nos leva a

meditar d�, grandeza do criador

,e d() pri.v�légio eom iÍue dotou

nossa ilha. '.

Urge um me,h()Jr"aproveitamen_
to de 'nossa-sc:bétezas', naturais.
Seriam 4 horas da tàrde quan-

do, 'em meio .fJ/' uma alegria in

contida pescado,res de ,jacaré im_

provisados terminaram a árdua

tal:efa dé coJocllÍ; o espinheI.
E' um trabalho delicado que

requer muit� períci� e paciência
e muita resi,�tência- aos- borra
chudos.
Já caia a noite 'e a lua banha

Vâ_s�, mirada pOl: miríades de

estrêfas; no aC��lpamento, o fo

go crepi,ta:va aQ' 90m de uma gai'
tinha de blica:e um cÔr� de;'

f
.

.. _- -.-
- "t'

-' -

zes ('suaves'" ',cantárolava baixi

nho.

Suaule:rlto: na'e()S de, carne dei

xavam cair gôiis'divinas e, 'O seu
"'\ "

aroma embevecia (> Digiacomo.
Várias barrltcas emolduravam, a
palsalem., "

LEIA ÊM NOS-SA,�NOVA
EMBALAGEM'COMO
SE PREPARA UM BOM

.CAF�_zrrO

tadas, tornacse-nos índescrflãvalj. do Clube, estando provisõrlav j: le recanto" quando, conforme siàsta desses empreendimentos,
a '11.ll1oção que, se sen�e. mente .na casa do Romeu, nosso fi�ou, delineado em palestra COIU será tudo filmado. 'Perão então,
Depois de alguns minutos de coztnheiro-môr, a Sul Cin? Produções, na pessoa os floríanopolttanos oportunida-

'intensa luta, conseguimos domi- Enfim, tudo é emocionante. do nosso 'pl'ezadO am igo : e con- de de acompanhar os pormenores
nar um monstro de mandíbulas Uma noite de luar, uma ca- terrâneo, sr. Salin Miguel, entu., . de "uma caçada ao [acarê",
desproporcionais que a todos choeira, um quê poético que des.,
metia mêdo , Manietado,. foi' cansa o espírtto ...

I '

Para o dia 31 do corrente já
está marc�da 'nova [ornada àque-

trazido de maca até .a "civiliza

ção" e hoje, já constitui acêrvo

TUijlo� EJeJkms RU
Esktllo

Oe seu carrO
errrr "to'ql:JelI
pessoiÍtl ..•

ao

Achamvse prontos no Cartório José .Stuckí
'Eleitoral do Estreito, .os título,s ,Joel de Castro

Já embarcados os "pescadQres d� Jacaré" posam para a objetiva,
vendo-çse ao fundo"� cenário' estonteante de árvores seculares.

, •.-,'!"";':J!;!il�\iç"�f�·""""""If,\��j
,

gemeu e o churrasco estava s�n-
do servido.

Satisfeitos, cada um se reco.,

/eleitorais das seguintes pessoas:
Aliatar Carlos da' Costa

Adelia Vellozo

Adelia Eulalia de Andrade
,

Adélia Tereza Bauer

Braunilda Homen Jacques
Carlos Teixeira

Cecilia Joaquina da Rocha

Dulcelina Rodrigues
Eliete Dutra dos' Santos
Esther Maria Rios'

Euclides Machado' Ferreira
Centil de Avila

Celda �ieira Martlns

Irione C1àrice Vletra

Ilza Oliveira Silya
Josefina Maria .da Silva

fheu a seus "aposentos" e

silêncio comple to inundou
dondeza.

um

a re-

�
O sol ainda não inundara COlÍ1

seus raios vivificantes a terra e

já todos se encontravam de pé.
Um café forte reanimou a tur-

nH!.
Vamos buscar o jacaré.
NãQ foi necessário gritar

duas; vêzes.

,Depois de uma .palestra com o

vizinho, seu Vi\;'orino, e têrmos

em nossa companhia o Marinho

e:- sua espingarda, antigo morador'

, -daquela-: sena, marchamos dís.,

José Cezar Avila

Jandyra de Mello Azevedo

Lygia D'Acampora Sucupira
Maria Isabel Silva Vieira

Maria Rosa Sena '

Nair Caetano Coelho

Osní Simas

0rla�do Cidade

Osvaldo Beirão Raffs

Pedro de Souza

Pedro Nunes
,

Ricardina Ana Duarte

Ryno Von Mors

Theresi'i.ha Conceição L�ra
Vilares José Santana

Walcyr Rosa

Zilda Pereira Rodrigues

o t-oque que
n6'0 Irrlte:t

Dê ao seu carro urr;Q ""otall

carQct.rtsllca,�.scõlhendo uma,

buzlr;a SILAN, conforme, s.�
gasto p.ssoal. 'Comp'. hol.,
mesmo· umc buzina SILAN - sem

nttldo, de longo alcance I

,

Parte do' �rupo em passeio pela Lagôa ,do Perí,

E

coracoJ.coniunto
corneta·duplo
corlleto••imple.
.imple!..re"endo,

postos a matar um jacaré. DALBY VERANI f:ElREIRA
"

PEREIRA A VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO

2�:;"�:�"",,,�,�.;;
2 mod.lo.. 6' • 12' .011.

uiii produto da

-�
CLORINDA " G.'

parttcipam aos l'>arentes e pessôas de suas relações, o nascimento

de seu prímogenlto ,ÓARLOS DALBY GANZO PEREIRA, ocorrido

dia 9 dêste mês, na Materni'dade Dr. Carlos Corrêa,

enviar-me SEM COMPROMISSO inJormaçõú
Iacêrca do segu'ro que me cOnt'iría'

SUL AMERICA CAIXA, POSTAL, 9-71 • RIO

Nomt : : .. ; ..• :.: :
,

'" I
"

,'"
'" :

,
.�._g

I
1j l

JI

As cifras. di) �alanço que p1!blicamos
ao lado não exprimem somente' a solí
dez da SUL AMERICA. Elas demens
tram também a grandeza e o progres
so da Companhia e evidenciam o as

pecto social e humano, da instituição.

Cumpre-nos assinalar que; no curso de

1957, pag�mos a elevada soma de Cr$
318.994.908,20 a segurados e beneficiários.

- �\
reador Dib Cherem, dinâmico Por fim, -apôa incessante, 'bra., Para quem nunca teve oportu-
representante do povo em nossa vejar do Digiacomo, o Romeu' nidade de travar uma luta (de
Câmara Municipal, de pronto pôs deu o tão esperado sinal. SO:1;- dentro da canoa, é claro) com

à disposição. dos exçursionistas ram três b,atic!.as, up1a panela um jacaré de proporções agigan-
, um caminhão. da Prefeitura.

Chegando em Costeira do Rí ,

Através daqueles números se avaliam
fàcilmente os benefícios propiciados às
famllias de nossos segurados, poupando'
as, em momentos cruciantés de dor mo,

ral, de penosas .ituações
-

financeiras,
justamente ao se verem subitamente

privadas da assistência de seus chefe•.

Convencidos da jnestimâvel significição
so(;ial do seguro de vida, orglllhamo,nos .

por haver
-

contribllido,' nestes 62, anOS
de.�xistênda� para a 'maio� compreen

s�ó' do valo� delsa 'instituição, �través'""
da qual o homem, I11Qderno, cioso de

suas responsabilidade;i, resgu�rda sua

família dos riscos dd futuro.

ANTONIO S. ,DE LARRAGOITI JR.
1.°. Vice"Presidenle

A. ERNESTO WALLER
2.° Vice.•p, •• ld.nte

\ .

, '

Caixa Postol 6017 - São Paulo

"

RESUMO 011("82:0' BlflleO 'ÓI
"SUL' IMERICI" COMPANHia NaCIONal DE,SEGUR� DE',vma ,.,

31 DE DEZEMBRO DE 1951

O total de '.eguros eDl vigor aumentou plra Cr$ of6.f49:69h�5_
Os novos seguros aceitos, com os relpectivOS',ptiIneirol , ,�

• ' I_JIrêqlios pagos, atin'liram, durante 'o exercfcio, a quantia de.... Cr$ 13.3740039.290,00

O Ativo elevou-se em,SI de, dez�mbro de 1957 'à importância de •• - Cr$ 3.727.210.439,40
" �',

O'total de pagamentos, inclusive lucros·S.G., desde a fundaçlo,.• Cr$ 3.050.165.24.,10

Os pagamento., durante "o exercf�o. aOI pr6prios segurados. e

aos beneficiários dos leguradol falecidos (sinistrol, liquidaçõel e
, ,

lucros) somaram ...•••..••.••...•......•••••.. '. • . . • . • • . • •• Cr$
\

O. pagamentos; d�rante o exercfcio, de lucrOs 'atribuldos .lá
apólices de Seguros em Grupo, importaram em •• ;........... Cr$

)'

31':"4.90',10

�9.037.17'5,10
�

Ilguns valores do Itivo no Brasil

Títulos Públicos. de Renda .••••.••• �•••••• _ •. Cr$- 30•.••3.• 1·9,�O'" l�,_

Ações, Debêntures e Outros Titulol .••••.•", Cr$ 2�5.51':373,10 •
Imóveis para uso próprio ..•..•.•• : i ••••••• , Cr$ 685.018.460,40

'"
Empréstimos s/hipotecas, ApQ!ices de' �', .

�

�\,- �:- -1" _

� .... ,

�

Seguros e Outras Garantias .......•• ; ,'. . . .• Cr$ 'l6o.J.l,ii5,7-;30' ,

Idade,. ,'o ••
,

• " ••
" P_r:n}l:ssãÇ)- ...• ",•. , .' ",••••• �, ... '; ••

Soma que tu poderia económizar :anualm�nle..•• : ••• ' ••
,

•

�
I

,

�_ua � -o ',o •••• :••••• , • o , • ,r. , ••
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•• � •••• t • t' ••
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12 F'lorianépolis, Domingo, 18 de Maio de 1958
�-----------------------------�--------------------------�----------�-------------- ------------

"O ESTADO" o moi; antigcr'DUrio a. Santa Catari!l'G
-

SENSACIONAt CONtURSOSERViÇO SOCIAL DO COMÉ�CIO - SESC

ENDER:f:ÇO:

ACERTE DATA E HORA DO LANÇAMENTO DA P,ELICULA

"O PREÇO, DA ILUSÃO'!o Serviço Social do Comércio -- SESC - está se

.Tecionando candidatas ao cargo de educadoras do Jar
ním de Infância MUl'ilo Braga (JIMB).

As interessadas 'devel1ão procurar o SESC -- rua

Saldanha Marinho, n. 6 -- 2.0 andar, das 14 ás 16 ho
ras.

Somente serão aceitas as candidatas que sejam nor-

malistas.
'

Florianópolis, 13 de maio de 1958

e candidates.se a viajar de g,ra,lla

O Departamento de Publicidade d� _
"SUL-CINE PRÓDU_

ÇOES", com a colaboraçã. da TAC-Cruzeiro do Sul é do Lux Hotel,
acaba de lançar sensacional concurso, para a estréia nacional, em

Florianópólis, de "O Preço da Ilusão". Para concorrer basta que
a pessoa interessada escreva ao Dep, de Publicidade da "SUL_Ci.
ne Produções," Rua Tiradentes, 7 - Oaixa Postal 384 -: Floria

nópolis, preenchendo os claros do cupão abaíxo
,

Com isto os que. acertarem estarão concorrendo aos seguintes,
Prêmios'

.
-

•

J

,

'

1 - PESSOAS RESIDENTES NO INTERIOR _:_ passagem de

ida e volta para Florianópolis, em avião da TAC-Cruzeiro do Sul,
estada no Lux Ilotel e ingresso garantido para a estréia do filme.

2 � PESSOAS. RESIDENTES NA CAPITAL - passagem de

i4a e' volta ao Rio, em Oenvatr da TAC_Cruzeiro do Sul.
Mande loge sua resPQsta e... felicidades.

UTILIZE O CUPÃO UlAIXO:

Sindicalo dos .Jrabalhadores na Indús
Iria de Panificação e Confeilaria de

Fpolis., São José e Biguaçí
E D I T A L

xxx

x

xxx
xFaç,Q saber aos que o presente virem ou dêle tiverem eonhe.,

cimento que, no dia 20 de junho de 1968, às 19,80 horas, em suá

séde social, à Rua Pedro Soares 15, serão realizadas as eleíções pa

ra sua Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da

entidades no Conselho da Federação a que está filiado e respectivos
suplentes, ficándo aberto o prazo de 8 (oito) dias, que correrá a

, partir da primeirá pub licação dêste, para o registro das chapas na

Secretaria, de acôrdo com o disposto no art. 6.° da Podaria Minis
terial n.? 146 de 18 de outubro de 1967.

Não havendo número legal haverá segunda convocação, com

qualquer número, -duas horas após.
As chapas deverão ser registradas em separado, sendo uma

para os candidatos à Diretoria da entidade, Conselho Fiscal e

repectivos suplentes e, ou_tia para os Represen,tantes no Conselho

da Federação, na forma do disposto no art. 6 da citada Portaria.

Os reguerimentos para o registro das chapas deverão ser apre ,

sentados '�a Secresarta, em três vias, assinados pelo éabe�a de cha

pa e acompanhados de relação assinada pQr todos os candidatos,
pessoalmente não sendo permitida para ta'} fim a olitorg.a de pro

curaçã�, devendo da mesma constar todos OS dados Índieados
-

no

§ 1.0 do Art. 5.0 da Portarla no 146 'de 18 - 10 - 1957.
TEODORO COSIDA JUNIOR

PRESiDENTE

O filme O PREÇO DA ILUSÃO

Florianópolill, no dia às

x

x
X

X

X

X

x

Jl
X

x.
X

X

xxx

X

x:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

será lançado em

do mês de julho próximo,

N O M E:

CLUBE 1,5
.

DE o U TU BR.O
(PROGRAMÁ PARA O M1!;S DE MAIO DE 1958)

DIA 18' - 20,00 horas -::.. Domingueira
DIA 31 .:: 22,0,0 horas - Soirée

Para os dias 10 e �1 -:- Mesas a Cr$ 60,0,0, ,
Reserva GRAFICA 43

NOTA: - É INDISPENS,ÁVEL A APRESENTAÇÃO
DA CARTEIRA SOCIAL' .'

A ,DIRETORIA

Irmandade do Divlno-EspíriioSãniõ-e
Asilo de 8rfãs "S. Vicente de Paulo"

.
.

CONVITE

"EDITAL 4e (IIAÇAO para apresentar
-defesa"

O Sr. ANTHÉRO D'ALMEIDA MATTOS, Eng.o Chefe do 16.°

Distrito Rodoviário Federal, cumprindo o ,disp'o'Sto no § 2.° do art.

Z22, do Estatuto dos, Funclonârios Públicos CIvis da União, pelo
presente edita1 cita o Sr. Raimundo Ulysses de Alencar, Ref. 16,
da Tabelá Especial de Mensalistas visto encontrarvse .em lugar

incerto" para, no prazo de quinze _dias, contades da pub licação do

presente, comparecer nesta repartição 16.° Distrito Rodoviário

Federal a fim de apresentar defe�a em Inquérito Administra,Mvo,
dentro do peaso de déz dias, aeêrea dos fatos de que e acusado no

mesmo inquérito, sob pena de revelia e receber defensor "ex

ofício".

De ordem do Irmão Provedor, tenh_o 'o prazer de convldar' aos

membros desta Irmandade, às Exmas. Autoridades e ao público
em geral, para participarem das. Festividades do DlVINO ESPÍ

RITO SANTO, a realizar-se na Capela do Asilo de Orrãs, de aeõr.,

do com o seguinte. programa:
de 16 a 24 do corrente, às 10,00 horas, .Novenas em HOJlra do

Divino Espírito Santo,' com preg_ação;

,'dia 25, às ��30 horas, .Missa e Comunhão 40B membros da

Irmandade;
Aia 26 às 8 horas Missa Solene com a presença do, Exmo. Snr,'

, ,. . _...:I �1' �
•

Arcebispo Metropolitano, que pregará ao Evangelho.-

Participamos ainda ao distinto público que, de 25 a 28, do

corrente, na Praça Defronte ao Astlo de Orfã/!;:' realizar-se-ão as

tradicionais barraquinhas, com grandes atrações-e 'queima de be ,

los fogo,s .de 'artificios" sendo que o Festeiro do corrente ano é

o Exmo.i Snr, Prefeito cMu'nicipal. Dr. Osmar Cunha.

FlorianopoHs, 14 ue maio de 1958 <:
Washington Pereira -. Secretário

Florla·n6polis, 13 de maió de 1958

'ANTHÉIlO D',AL+'IEIDA M.t\T'!'0S
Eng;" Chefe do 16.0 P.R.F.

----"""-------�----_._-'-----

Sociedade Civil (.ullural Colégio
.. B A R R 16 A

.

V E R DE
Assembléia Geral fxlraor41nírla

.Pelo presente. ficam convocados o-s sel)lrcfres sócios cotista.s
da Sociedade Civil Cultural "Barriga Verde" para a Assemblêía
Geral Extraordinária, que' se realizará no próximo dia ,23 de maio

corrente, às 20 horas, na sêde da Aasociaeão Comercial de Floria

nôpolis, à' rua 'I'rajano n. 13, nesta cidade.

ORDEM DO DIA: 1 -. Ass.untos Gerais.

2 - Auxílio a prestar à Faculdade de Medicina de Santa

Catarina.

3 - Outros assuntos.

E .
D I T ·A 1

LOJ:. MAÇ:. "ORD:. E SRAB:."·

De ordem do Ir ; . Ven ; , convoco toda II:. MM:. para

a Sess : . de Eleição da nova administração p�ra o período
1958_59 E:. V:. a reallsarcse dia 19' do mês' corrente às 20

horas na sua séde a rua Saldanha Marinho, ll-A
Fpolis:. 12/5/1958 E:. V:.

OSN:. OLIV:.

SEC:. 7:.

Convocação única.
,

Flori'anópolis; 10 de maio de 1958
. . . ..

I .Ary Kardec Bescc de !'feIo, Secretário.
VISTO Prof. Pedro de, Moura Feuo, residente.

I. ,Dr. Lázaro Gonçal
ves de Uma
Cirurgião - Dentista

.Avísa seus clientes e amigos que

de' regresso da Capital .Federal,
reas�umiu a suJltrr..clínica odon-

tológica. ..
.

Consultório e Residência Rua
Bulcão Viana, 87

'Dr. OSNY LISBOA
Cirurgião Déntista
Diariamente no periodo

da .manhã, ·2.a 4, e 6.a após
.as 19 fls ...

Rua Vidal Ramos 19

..

r-���:���·�'=-
!
I

I

I
CLUBE RECREA TlVQ

JA'NEI RO6 DE
ESTREITO

""'fo��li;'_",
-

..�,1
.��'''')'

PROGRAMA PARA O
M!S DE MAIO

DIA 17 -:- BIG-SOIREÉ Abri
lhantada por Pago e

sua Orquéstra de
Dança.

DIA,22 - Reunião Dançante.
DIA -·31 - Encantadora Soireé

pará eleger "MISS
Brotinho do Clube ·6"

NOTA: -. É indispensável a a-

presentação da carteira social _

ou talão-do mês corrente.
Reserva de mesas para 'as Soírées

-

)

na séde do Clube.

/

ALUGA-SE
:1
li
j
I
;

Aluga-se casg com 12 pe
cas situada no centro. Tora-

,

tar pelo fone 2415 ou na

Avenida. Hercílio Luz, 108.

I. Vende-se um

teneno
Um lote com -2'55,50 metr-os
quadrados 'looalizado -na

Agrenômíca pelo preg0 de
Cr$ _110'. 000,00. Tl!ata� à
rua Deodoro,' 11.

:
. -.

,

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

MDOWtDS PiRA MDRCU.Elf!QS
( CIlRPINTl!RnS '

IRMA OS BITENCOURT
(.0.1-5 "A O A I Ó • r O N f 180,2

,
ANTIGO' OIPÔSIT·O OAMIANIDivuluue "O Estado"�

"

PROGRAMA DO MES

PROGRAMA DE .MAIO
�IA 24 - Sábado - às 15,30 horas - Show, Desfile de

modas infantis e Soirée Infanto _ Juvenil.
DIA 31 - Sábado - Início às 22 horas - Soirée.

r
I
J

d1 ,

I �

.; . _.

Tradicional como os aconrecimentos que fazem ele
. Maio o' mês das doces evocações -' é o exepcio

Dal plano de vendas. com descontos e cen

.dições espeCiais 'lua MÓVEIS eIM'O
oi.lece dmant. o mês dSll noivas,'
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DESCONTOS:
A vista � �'. ! • • 15jo
.De 2 a 4.prestáfÕes 8°/0
De � a 7 .� 4°10
De 8 a 12 �

)) l°/õ8fLfZl • QUILlDIDE • ESTILO • VIRIEDIDE'

�ParatodoO-�MÓVEIS CIMO
Rua Alvaro· de Carvalho, 20

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"_0�STADO" o ma" antigo DiefT_i_o_iI_,_S_o_n_ta_C_o_to_T_in__o _:F:_:l:o_:_rl=.a=n_:::óP:._olis, Domingo, 18 de Maio de 1958

. ·-,..,......4'"."""p.,,�, �,' _ ! _). �,,,,,,,,,,,,

_

a �a�a Natalícia De "O ESTADO":

lCO�Ov8ntes manifestaçoes �e apreço ·'consagraram nossos -esforços
(Cont. da ultima pag.)

\
ha defendido intransigente- ALMOÇO aniversário brilhante orgão soa de seu Diretor Rubens mentes transcurso mais um

c

S1. Dr. Dib Cherem, DD'. mente o� interêsses de nossa . Depois do
_ coquetel, foi vanguardeiro imprensa ca- Ramos, aqui .vae o meu I ano existência grande diá- �i�{::d�otos crescente prospe-

re?res�nt�nte do Exmo. Sr. I

co.j�t.ividade e pugnado pa-
rea lizado um almoço para te rínense, apresenta pes- abraço por mais uma etapa rio.

.

'Wagner Guimarães, -

Dl. �Ie!el\? Municipal de tríõtícamentepelo engran-
or nossos operários p. fun- soa seu Diretor, redatores, vencida Oscar Pereira I Lau;ro Maia Gerente Línotypo

Flol'lanopo IS.
.

I decimento
de nossa terra. cionários, em nossas of ici- demais auxiliares, sinceras Presidente Mais uma etapa vencida

.
Mourejador, que fômos nas serido de' ressaltar a congratulações mais antigo Enviamos nossos .para-

\ cheia reais serviços presta-

Sr. Dr. Rubens de Arruda deste [ornal, ao tempo de mais franca camaradagem jornal: sempre pronto au- bens brilhante jornal cata- Do sr. Heitor Santos re- dos nossa terra envio mi-

Ramos, digno Diretor de sua fundação, e presente- em que foi .reàlizado. Para xiliar interesse nacional na i'Ínen�e. por mais uma d�ta cebemos o seguinte cal:tão: nha
.. .

d
_

O ESTADO mente. modesto colabora- ESSe almoço, as principais propagação serviço mílítar, natalicia extensivos funcio- "Ao veterano e intemerato s COrOlaIS cau açoes to-

Meus senhores. dor, é justo que experímen- Firmas, casas comerciais, tornado-se merecedor re- anos cordiai� saudações órgão da imprensa catarí- do pessoal votos prospeí-ída-
_ lemos a mesma grande sa-

bares e restaurantes' cola- conhecimento. Chefia, Ofí- Eneas de F'reitas Noronha, nense O ESTADO' ma 'pes- de

Desde aquele distante 13 tisfação que o grato acon- boraram, homenageando" ciais, Sargentos, funcioná- Osny Machado de Souza soa do seu brilhante e des:-
.

.....

de maio de 1915 temos ,re- lecimento proporciona a �SSII!l, os que. trabalham d!a tios civis e praças, oportu-
temeroso diretor, jornalista Francisco Gallotti

cebido todas as manhãs, sa- todos que hoje trabalham - :lO!te para informar o pu- nídade, apresentam votos Redação, Folha Acade- Rubens dr. Rubens de Ar-

tisfatoi�iamente, o pão âzi- para a sua publicacão quo-
blico. , mica. congratula-se felicita ruda Ramos, e na de seu

Il}O de uma nova comunhão, tidiana. Porisso, congratu- Espeeialmente convida-
felicidades sempre crescen- rHss!l-gem �_ni.versário deste presbigioso gerente, jorna

dJf.erent.e daquela que nos lume-nos com o seu' dire-

'I
da a turma da nossa esti- te, maior pre�tigio ím- gblo�lOSLo dl.l:U'RlO·d CarloCSh Al- lrsta Domingos F. de Aqui

proporclOna a santa religião tor Sr. Dr. Rubens de Ar- mar a confreira A GAZETA er,o ensr i e atol'
.

efe
I no.

apresentamos cordiais

que professamos. ruda Ramos, jornalista dig- almoçou conôsco, numa
prensa nacional. CeI. Vei';', -

, cumprimentos e os melho-
-

Ela i!0s é proporcionada namente merecedor do títu- j.erfeita confraternização.
ga Lima, Chefe 16a CRM. Nome Cen�ro Academico I

res votos, formulando votos

O�ze. Fevereiro Faculdade 111ara que a auspiciosa data
Comando e Oficiais 14° DIreito Santa Catarina a- que hoje festeja, propicie

B.C. e Gun. Florianópolis presento valor?so orgao lm-llhc novos e animadores ,tri
.em grata satisfação cum- prensa catarmense con- \ unfos na sua árdua e no

primentar V. S. e dignos
auxiliares, transcurso' 45°
aníversárío desse tradi
cional orgão imprensa ca

ta.r-inense.: Virginio Cordei
ro de Meno CeI, Comt. 14

B.. C" e Gum Florianópolis.

. ,»,,,,:�:':'::::�'·:�i::·,..,,�,�,,i�k .:��:<�;(:::::(�.t�{'...... " ,��

O"

Esta _é a equipe �� A GAZETA, que nos venceu.po�',5 x i. ',-
.

ota.tulaçoes quadragésimo : bre caminhada jornallstíca DE BRUSQUE
quinto aniversário. Ney o,�l�e atua com marcante es� Cong,ratlllo-m direção
Hubner Presidente pir ito público." funcionartog Ô ESTADO

Queira' receber me�ls efu-
transcurso quadragéssimo

. . quinto aniversário fundação
SIVOS cumprimentos pe:)a órgão dignifica imprensa
p!l-ssagem mas um aniversá- Barriga-Verde pt - Ivoci
no esse matutino pt Cordi- iío Oliveira
almente .'

Mario Caldeira de- Andra-
DE-BLUMENAU

NoS'sas efusivas felicita- Sinceras congratulações de. Cumprimentos transcurso

ções passagem aniversário ,.r�nscur�o gra�a .efemeride,' Te'm o 'prazer de apresen-
aniversário mais antigo jor

eESe .brilhante "conceftuad-ir �;r.old,o •.;Calà�l.ta Inspe�Ol' tar-as IT}ais sinc�ra.s e efusi..
nal.càtarinense pt Atenci<k'

matutino Alves 'Pedrosa. '_ Lstatlstlca·, . �'as feliCitações"'téIa,.Passa ... '.���:�te .::_ .Marcilio Medei-

.Nome Comissão Executi- Felicitamos memb-ros glo-
gem hde. tã? auspiciosà data

R.
. .

.

t d"
':lu e oJe ,transcorre. TUBARÃO

va eglOnal PartidQ./TI:aba- 1'lOS0, ra lClOnal orgão im- A Diretoria . M' h 1
_

lhista Brasileiro apraz-nos prensa catarlnense' passa- Do Clube N.áu� ....:tí.iachuelo ''''1ass�.gnem�S .
congratu açoes

felicitar eSSe, conceituado ;::em seu 45 aIYiversário. IJ u> mais um ano.. lu-

orgão imprensa catarineri- Plino Gomes Presidente "Ao vovô Üder d'os diários
tas esse vibrante matutino

se transcurso 'quadrages- UCES
-

t
. "g orgulho imprensa Barri-

ca al'lnenses, nas pessoas d
simo quinto aniversário.. .los seus Diretor, Gerente ga-ver e pt - Jabes Garcia.

Oportunidade enviamos cór- Pela' passagem hOJ'� 9ua- '1'
, '

• • .

t\UXI lares, operários e dis--
dial abraço seu digno Di- '.rageslmo quinto amver- aibuidores, en·vio meus sin'
rE;,tor. Démais funcionarios 3ário O ESTADO env.io '�eros abraços de felecita
expressiva efemeride sau- cumprimento 'direção de- çi'es pelo transcurso do ••

,Iações Acacio Santiago Pre- mais servidores grande diá- XLV aniversário"..
3idente. Braz Alves Secre-

do catarinense saudações
.
Bentó Vieira

Roberto Bessa
tario Geral Senador Saulo
Ramos.

.

10, visto q,ue tem a justifi- A mêsa esteve ornamen

cá-lo um acêrvo de- traba- 'ada com uma linda cor

lho apreciavel, constante e beille, oferecida pela Elorí

pesaistente e com todos os cultura M a r i a Cláudio,
aqueles que o auxiliam na constando o menú do 'se

dl'dua e espinhosa missão, gulnte: maionaises, ofere
desde o jornalista Domin- cidas pelo Lux Hotel, Clu
gos Fernandes de Aquino, !.H: Doz.e de Agosto e pelo
que dirige com extremada vereador Antonio Apóstolo,
dedicação e comprovada carne assada do Bar Zezi

competencia a parte mate- nho, perni,l, do Restaurante
rial e financeira do jornal, Estrêla filé com batatas,
até o mais humilde serven- do Restaurante Rosa, gali-.
tuario da casa de O ESTA- !lha assada, da Churtas�:
DO, por mais essa etapa caria São Jorge, croquetes,
vencida na senda da Im- e almôndegas, ofertadas pe ..

prensa Catarinense. la Confei,taria Chiqu·inho,
Que O ESTADO, vene- fluibi do Restaurante Mon'"

lando � querido orgã� �e

I
te Líbano, sanduiches, dú

llossa Imprensa , c�ntlll.ue Bill' Primor e pães dã "Pi'"
a surgir todas as manhãs, . ". .

rOl' Rnos sem cop.ta, como darIa Zeca Sllva.

Concratulo-me com Dire
ção conceituado orgão pela
p:' ssagern hoje mais um

n iversarfc. Nelson Asdru
')aI Carpes Major Aviador

Comandante Dest. Base Aé
rea Fpolis. ,

�Em nome este Hospital,
congratulo-me com V. S. e

dignos auxiliares pela pas-:
sagem 450 aniversário fun
dação esse tradicional' e
apreciado matutino. Major
RuY Diretor Hospital de
Guarnicão de Florianópolis.

Câmara Municipal de
Florianópolis por proposta
vereador Carmelo Faraco
cpresenta seus cump.rimen
tos transcurso 450 aniver

.

sário fundação mais antigo
diário' Santa Catarina for
mulando nesta oportunída
de melhores votos pleno êxi
to brilhante matutino diri
�'ido V. S. Atenciosas 'sau-

dações João Navegante Pi
res Presidente.

Eis aí a equipe futebolística de O ESTADO. À frent� do time,
está Silvia Maria, que tambem aniversaria no mesmo lHa do

natalício deste diário.
pela leitura do jornal O ES
TADO, pois, na expressão
autorizada de Quintino Bo
eaíuva,. que foi príncipe de

• nosso jornalismo. e era tão
grande quanto Jõsé do Pa
trocínio, Ferreira de Arau
jo 'ou Alcind'o Guanabara,
"a Imprensa é. a eucaristía
do Pensamento".
No ,etender daquele mes

tre admiravel do jornalis
'mo, "o mármore dos pré los
é a mesa da comunhâo umi-

. versaI", e logicamente, o

jornalista o -sacerdote que
ministra "esse repasto espi
·r�ttlal gferecido ao povo".
MilS, só os que têm cOm

provada vocação e capaci
dade, podem esparzir sôbre
a mesa dess'a eucaristía, "os
raios. se"ren'os do resplandor
te.Jeste, os raios da fé e da

vérdade, que iluminando a

(;onsciencia dos povos se

tornam aptos para a glo
riosa conquista do 'seu bem

,

e da sua. gloria".
Gra'ças pois, ao magno

Sacerdote da Imprensa Ca
tarinense que nos- propor
ciona todos os dias esse pão
espiritual que é o mais an

tigo diario de Santa Cata
rina.

Mas, o jornal não é ape
nas, figuradamente, hóstia
para a comunhão espiritual
da inteligencia: é luz que
se difunde por toda a par- -

te. esclarece�do o povo, _ Silvia Maria inteligente filhinha do nosso

aclarando a rota dos seus ;;. • • 'd d í
Qe�ti�os! :para o bem pro- Gerente, dá o chute mIcIal na partI, a e U- Pelos nove lustros vid'a

SP!',IO �delnVgldrUanaldeeCl?mPern{)tgoredSa- tebol entre este J'ornal e A GAZETA ,}til no perfeito cumprimen-
" c

I) dif;cil missão orientar.

região e da pátriFL comum. uma clarinada, des-co'rti- \ Ate� des-sas of�rtas,' t�- fnformar publico, Associa

Como todos os sêres ou ndo os sagrados inte,rês- :oos alUda a regIstrar VI- c:i'to Comercial Florianópot::
cousas, St1'sc'�tiveis de êr- �:s de nosso povo e incenti- t1.h?s do Bar Alvo�!l-da, uma lis ;:tpreserita pessoal, leito-

-

1'OS ou imperfeições, é bem vando o progresso de nossa calx_a de LaranJmha,. de
I'es decano nossos jornais'

t:�er�o que O ESTADO te- amada e extremecida ter- Irmaos. Mendes, ,c�rveJa e sin ceras felicitações. Abra-

í .1", a de bôa fé, errado al- I"'"
-

'

��arana. da AntartIca, re-
<;os, Severo Simões, Presi-

r gi.,ma vez entretanto, ver-
LO. fnget'an�es e Ve�mouth, de ;!enle exel'cíc5o

dade que �lhe n'ão póde ser Logo em seguida, I visi- Ll�Z � .Cla., cerveJas. de Da-
'.'

contestada, é que, na traje- velmente emocionado, �alou mIam, ,conhaque, de Sch- Felicitações vibrante 01'-

tória percorrida, desde que ,) nosSO Diretor, dr. Rubens. n01'r, alem de charuto� da gão mais antigo Diário San

surgiu pela mão hon.rada do de Arruda Ramos. Em elo- renomada marca Suerdleck, ta Catarina motivo aniver

venerando � querido p1'O- QUente improviso, dr. Ru- ofert.ados pO,r G. da Cos�a ;;ário fundáção Associação
fessor Dr. Henrique Rupp bens de Arruda Ramos a- P.erelra. TQdas essas fesb- Cronista Esportivo Santa

J tmior à frente dos que ínadeceu as palavras do sr. ,vIG!l-des contaram com a Catarina

defendiam os direitos de 1� a j 01' Juvenal, ressal- �1�IS .ampla co�ertura da

Santa Catárina na secular cando a sati�fação _que s0- S�J.l Gine Prodl,lçoes, que e!l- Ay(t'esento sinceros cum

,questão . de' limites com o tia, naquele momento, em
';lOU uma eqmpe para .fII- prirríentos r:tniversáirio sse

Ph raná, dirimida, afinal, 1I1a:, comand�da pel.o JOI:-

por acordo honroso para ver tanta demonstração de nahsta e escrItor Sahm MI-,. conceituado orgão jornali-s-

ambos os contendores, êle apreço ao jOl'l1al que dirige. gnel. tico Tl"ompoy.rski Taulois

\

. O Consorcio TAC-Cru
-.;eiro do Sul na efemeride
flEsinala. aniversário desse
\'1brante, honesto e tI'adi
cional -matutito, qUe honra
imprensa catarinense da
qual é lídimo e digno repre-

i-entante vem expressar
lhe suas melhores e mais
efus.ivas· felicitações ..

OS TELEG�AMAS. Apresento vibrante pe-
�ecebemos, �lU�a, os- se: riodico tradição ifiFensa

g:l,�ntes e exples�lvos t�le I catarinense minhas efusiv.as

grD�aF!LORIA-NóPOLIS' congratulaçõ�s fe!i� trans-

M
. t' à _

enrso 45° alllv8rSal'l0 aten
eus cumpl'lmel?- os p. s dosas saudações Biase Ag

sagem. qua�r�gesslmo qum- nesino Faraco
to amversálrIO esse matu
tntino. Cds. Sds. Jorge La-.
cerda Governador.
Assembléia Legislativa

por proposta Deputado '01'
lr,ndo Bertoli, consignou

lJva seus trabalhos, urp. vo

to de congratulaçõe'S' 'pela
pr.ssagem do 45 a�iversário
do jornal "O ESTADO".
Cordiais saudações - Ro
meu Sebastião Neves - 1°
S·ec·retário..

I'

Efusivas congratulações
passlJ.gem aniversário esse

jornal Clarno Galletti
Apr.esento cumprimentos

aniversário O ESTADO fa
zendo votos co,nfinuado su-

cesso·Dario Moraes
'

As minhas
.
homenagens

auspiciosas data - Cel. Lo
pes

Marita Pinheiro Machado quando cantava
,

,� al"",,guns poemas

> Ao brilhante orgão da im-

Exultando transcurso 4'5 p,rensa catarinense, na pes-

! '.

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

De Pôrto Alegre
Receba brilhante órgão

Santa Catarina intermedio
seus dínamícog dirigentes
nossos mais cordiais votos
constante sUQé1?sO e renova
do ardor defesa Interesses
supremos coletividade pt
t,rant Advertising - Luiz
Giacobbo"

Noss!J.s efusivas felicita
ções auspiciosa data ani
"ersário nosso vibrante ma
Lutino Coronel Teseu

Aos pl'ezad.os confrades

'e 0--ESTADO, envio afetu-
aso abraço o colaborador
clandestino e amigo
Cid Gonzaga

DE ÍTAPIRANGA
Meu -abraço"" felic'ita.c!io

passagem mai� um anivef-:'
sário companheiro e valoro
so 9 ESTADO deposi,tário
tantas e tão gloriosas tI'adi
rões-catarinenses - Lenoir
Vargas FerreÍl'a '

DE TUBARÃO
Pela passagem mais um

-

aniversário vibrante órgão
imprensa catarinense vg a

praz me apresElln-tar V.S.
meus efusivos- e sinceros
cumprimentos sds - Mano
el Brigido Costa - Prefeito
Municipal/em Exercício .

Pela transcurso aniver
sário prestigioso jornal que
mantem tradição imprensa
lltil e prestativa meu abra
ços Bahia Bittencourt,

Minhas felicitações JOais
I�m aniversário O ESTADO

�'ibr�nte !!latutino, dirigido
mtellgencla de escol' dr.
Ru bens· Arruda Ramos,'
Paulo Hollanda

Do RIO
Linocypo do Brasil S.A.

-ApN'lsenta cordiais sauda
.;ões passagem aniversário

Meu abraço
aniversario
Milton

nosso

Um grande abraço de con

!_!'ratulações Jacques Scweid
Elon

Nos s a II c?ngr�,t�lações
mais um anlversarlO lesse

grande jornal abraços Ma
j(,r Pacheco e senhora

.
Nome Loja Maçonica-,

Ordem ·e Trabalho, apresen
to felicitações transcurso
45, l!_niversário fundação.
Onildo Oliveira Secretario

-

Peço aceitar transmitindo
valorosos auxiliares esse

orgão imprensa Barriga-·
Verde, meus.mais _efusivos
parabens motivo seu 45 ani
"el'sário ,existenCia toda
�evotada ao bem da coleti
vidadé - Ar.Ybaldo Poas

Ao ensejô. do tr?--nscll,fso
do anivel'sáriõ 'de fundação
desse prestigioso jornal,
permitimo-nos apr-esentar
lhe os nossos rpais sinceros
','otos no sentido do prosse-
j):uimento da sua v.itoriosa· e
hrilhante atuação no cená
rio do jornalismo catarinen
se.

, Cordialmente
. Antero A. Matos .

D_il'etor do' 16.0 Distrito

Rodoviário Federal.
.

Em nome Clube R.
.raneil'o apres.ento

\.. � ��.-.

O Pe. Lo�bmann, Diretor do CoIGgio éatari:-
nense, quando celebrava a Missa' em Açãó

de Graças, na Catedral. '

I
6 de

-
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14 "0 ESTADO", o mail antigo Diário a. S-anta Catarina

A saudação' que, por motivo do colaboração ativa e inteligente, qu P f 't "de o re ei o a Capital acom-.
'

transcurso do Dia do T'rabalho, I em favor do progresso municipal. panhe h h

de re lêvq nas cional doma demonstração de
, ,ora a ora, a operosida- camadas mai,s simples, conto nas confiança do

o dr, Osmar Cunha, ilustre Pre ,

' Homem de trabalho que também d dos t
povo na sua capa

I
e os nossos rabalhadores, aos mais elevadas da Sociedade, o

'
' -

feito Municipal de Flo1'Íanópolis, sabe ser, o dr. Osmar Cunha se quais é de salientar o pap I O C"

cidade de realizar, pela fidelida�,

di
. ,

t b Ih d tarí I
.

t
.

t' d
e pre , smar unha nao esquece as res- de aos PI,tn!!'l'PI'OS que nos regem

irrgru aos ra a a ores ca

al'l-,
co oca 111 erraruen e a vonta e, po dti'n eran_ e que exercem na evo , ponsabi lidadas da sociedade o

'nenses teve a repercussão que para corresponder assim à estima luçã
'

I"
, e ao, sentido de restauração po ;

I
'

o socia ,economica, política dr, Osmar Cunha não esquece .as

merecia, nos ,círculos .do opera- que, em geral desfruta nos meios lt I I
lítico - administrativa que se

e cu ura (O país, A sua mensa-
'

responsabilidades que tal posição
'

riado de Santa Catarina. Falando' trabalhistas, ,

... desejava, uma obra que lhe ma'r.;
gem ao: trabalhadores catarí- lhe granjeia, na car-rei ra púb lí.,

do que lhe vinha do coração- e do Apologista do trabalho como fon nenses e pois o documento v' '.
casse, como o está fazendo, os

, •
.

' " IVO
I
ca em que vítortosamente chegou

.

,espírito, sem preocupações ou- te de prosperidade, fazendo das desse testemunho airoso para té
'

IIlcontestáveis méritos e vocação

tras que não as de render home ,
'atividades práticas o fundamen- ,'.

o
I'
a e agora, como Primeiro Preff;!L. para a vida pública

operartado ,barrIga_verde e fêz to escolhid I
: '

.

"i t d
'. I

lonas urnas pe o povo,
nagens a c asse em que mais re- o e sua admi11'istl�ação tõda vol- JUS, per:eltamente à grande re , I' em Florianópolis, Sempre deu a I Os tJ'abalhadol'e's "

pousam as suas atividades ad-. tada para as obras dê beneme., percussao que obteve em t d '.

,pOlISSO o

o. DA .IDONEIDÁDE NO ato da eoncorrência us m inistratívas o nobr GO""O_I rência "ruoru, o ilustre P,,{,Ho Estado.
.

o o o

I
essa cn'cunstência o valor excep- compr,eendem e prestigiam.

��:�:�ú i���e'����:Çã�ev:;ã�o::e:e::n�ar�om��ov:���o;: ::: ��eM;::,:���� �i:S:o�e:�::
,.
�::;i:: �u�:;PO��:�Ci:en�� �:�: os��a;a�:�o�a>a'�:;, o��: .; q�� o'-AOS QUE�SoFRÉM-DrSU-�R';"'_D'E---Z"'_'-

idoneidade, mediante a apresentação dos seguintes do- trabalho, aquêles precisamente operário na propulsão das rique., apareça, no Estado é logo cer- I \ h ' .

cumentos : _
, ,!:,!��:w:.;

de quem' maiores somas de ação I zas públicas e eis porque os tra- cado das mais pr:stigiosas �x- j CENT��-�u�sta cidade D. Maria,�,l�heia gerente, do

a) recibo do Banco do Brasil ou Caixa Econô- e esfôrço é mister esperar, no Ii balhadores catarineses tem tido pressões da sociedade do co I ,ITIVO TELEX S.A. filial em Curitiba

,

, I I
. d

.'
-

qUe estará a dísposí
-

d"
'

mica Federal provando a efetuação de uma
uesenvo vimento das riquezas, no inâmico e honrado Chefe do mercio, da indústria, dos centros '10 1'1 12'

çao e amigos e clien tes nos dias

caução no valor de Cr$ 20.000,00, para ga-
duma Nação. Executivo Municipal um legítimo liberais, sem faltar a evidência : �

'

.. l.e d
no HOTEL LA PORTA para demonstrações

rantia de suas propostas;
admirador' e incentivador da particular estima e simpatia II

- "\ enr as os modernos aparelhos paioa surdez. '

O dr. OS111a\- Cunha, diga c se Não s�ntl-o homem .de g.abinete
b) prova de existência legal da firma, por in-

que lhe votam também os traba., V 'E N'DE"
t êdí d t I

com Justiça, 'tem sido verdadei- que se detenha apenas, restri- Ih d
" 'S I: ( A S A

erme II} e cer i'. ão do contrato e de qUe a

I
a Ores, que bem lhe sentem a - ", ,1

.

tá
.

t d
,- f" I

1'0 amigo do ope,ra.ria,do, _ampa- tarnen ta aos deveres de assina,r dê
.

'

mesma es a regrs ra a no orgao o reia com- _

correspon errcia de apreço e

com-I
Sita R' D

'

petente 0,

rando.i lhe as reivindicações e expediente, ma� lançandovse so., preensão humana
..
PI' _

a ua uarta Schutel, em térm. ino de con's.tru-
.

d Ih d
opu ar na cao Tratar a R F r' S h

..

c) certidão negativa sôbre qualquer débito re- IlPl'ec�an
0_ es evidamente a I hretudo ,à ação, é compreensível acepção exata do têrmo, h d

'o' <. ua < e, l1'>e c niidt, 194 fundos logo após

..�_�� �_� ��� �___

aftn o osT�entes do Diabo, com E�o.
'

ferente ao Imposto da Renda;
d) recibo de quitação do imposto de Indústrias

e Pr-ofissões;
e) licença sôbre o imposto de localização;
f) prova de quitação do imposto sindical, tan

to da firma como do engenheiro respon

sável;
g) prova de quitação com a instituição de pre

vidência .socíal a que estiver sujeita, até um'

mês antes da concorrência;
h) certidão de que trata o Artigo 372, do De

creto-Lei nO 545Z� de 1/5/1943 (Consolida

ção das Leís do Trabalho), referente à na

cionalização do trabalho;
i) documento de idoneidade financeira da fir

ma datado do corrente ano, fornecido "por

estabelecimento baacário, com a firma re

conhecida ;

j) documento de idoneidade técnica que prove

a existência de um profissional, engenheiro

OjI arquiteto, 'responsável 'pela firma e de

estar o mesmo registrado no C.R.E.A.;

k) prova de quitação com o C.R.E.A., 8a Re

gião, da firma e do ·engenheiro 'responsável.

0',
���.,.cti.�·,

-

ift.�hr ". ,

.MINISTÉRIO DA MARINHA'
__i

""

DIRETORIA DO PESSOAL

ESCOLA DE AA. MM. DE SA'NTA CATARINA

EDITAI. DE CONCORRERelA PÚBLICA

J.. De ordem do Sr. Comandante', desta Escola, faço

público, dando ciência -aos interes-sados, que as 15,0.0

horas do dia 28 de maio do corrente ano, na séde desta

Escola, em Barreiros, será realizada sessão de concor

rência pública para óbras de urbanização nesta Escola,
com inteira observância das' condições que seguem no

presente Edital.

3. DAS PROPOSTAS

a) Em outro envelope fechado e lacrado, com.

indicação do conteúdo e da firma, deverão

ser apresentadas as propcstas, data-das e

assinadas, em quatro vias, sendo a primeira
selada de acôrdo com a lei. As propostas

deverão conter a declaração de que a firma
obedecerá às condições" que. estiverem ex-

postas no presente Edital.
.,

' _

\ b) Orçamento detalhado de tôdas as obras

co� o cálculo tios volumes dos" serviços e

materiais e respectivos preços unitártos.
Esses preços unitários não poderão' discor-'.
dar dos preços unitários empregados no or

çamento. Deverá figurar, também, o pra

zo para a execução das obras, escrito .por

extenso.

.,' .c) As 'propostas deverão ser datllografadas em'

forma simples e legíveifs', sem emendas. ra-.

suras' ou entrelinhas" e' conterem uma fór

mula completa de subini-ssâo as exigências

formuladas pelo Comando desta Escola,

comprometendo-:-se a firma a executar todos

os serviços que fJrem indispensáveis a per

feita execução 'da ohra, ainda que não espe

cificados nas exigências fOl:muladas. A fir

ma concorrente deve:t;'á ainda declarar que

se submeterá t fiscalização do Ministério

da Marinha até a CQllClusão dos, serviços.
d) 'Não será tomada em consideloação qualquer

proposta que contrarie as exigências fixadas:

��., :""·<>�F.â.
.

IJ
4. DIVERSOS '

a) A firma 'adjucatária deverá âssinar, nesta

Escola, dentro do prazo de quinze dias con�

tados da dàtf_l em ql)e lhe for da�a ciência

da adjucação, um eontrato ou têrmo de ajus
te pelo qual se obrigará ao fiel cumprimen
to da proposta.

b) No ato da assinatura do contl'ato a firma

deverá apresentar re�ibo do Banco do Era-,
si! ou Caixa Econômica Federal de Santa

Catariria provando ter efetuado caução vin

culada ao Co�ando da Eseola de Aprendi
zes Marinheiros de Santa Catarina cor·res

pondente a 10% do preço total da obra, co
mo .g!j,i'antia da, execução do' contrato e do

pàgamento e da:s multas contratuais em que

incorrer.

c) As condições estabelecidas neste' Edital fa�
.

rão l>arte integrante , do contrato indepen-
temente de tran.scrição.

/ .

d) A firma contratante deverá,_, dar início as

obras.,. dentro do prazo de quinze djas, a

", contar da data que receber comunicação pa

,ra tal fim.

'.e) Quaisquer informa.ções poderão ser presta
das na sede da Escola, diariamente das 08,00
às 12,00 e <las 13,00 às 16,00 horas, e aos

..

s-abados apenas no horário da manhã.

f) Reserva-se o Comando da Escola de' Apren
dizes Marinheiros de Santa Catarina o direi

,to de escolher a proposta' que mais convier

a Ma l'in'ha , podendo rejeitar todas !Is pro

postas se nenhuma delas apresentar condi-

'ções de preço, prazo ou técnica julgadas sa

-.,. 'HS'fat&rias.
Escola de AA.MM. de Sgilta Catarina, em 28 de

abrii de 1958.

Ti I
'

, tas: u.
JOSÉ LOPES DA COSTA,

de IMEDIATO.

....

J

I ./

vê quando o assado es...á no "pon"'o" selft precisar abrir O *.r�o do *0960

dO'l'ado de criou para V�

:-... ,

* V. economiza gás I Não h6 perda de caiar, pO,is V. não precisa abrir

o forno, para ver se o assado estó no "ponto"

E,5rm perda de caiar, V, realmente economiza ,g65,
V, prepara os pratos mais difíceis e mais gostosos

num instante � com a maior facilidade.

V, não preciso inter-romper seus afazeres poro con

,trolar a comida no forno! Basta dar uma olhade-,
Ia através do "visor�"

r "'*" V. economiza tempo I

* V. tem mais confôrto i

o fogôo VISOítAÍ,m é o únIco que lhe oferece tudo isso;

• "Visor ponorômlCo" no lorno, com luz

interno

• Base .1e proteço;' ,antro balidos dos

pés

'. "Forn9 sURerd!mens1ono/"
• Queimodofe, re9,,/o,'''15 "Economic" com

'2 gfoduaçõel
• Bolões � pUJ<odorc:, dourudos "Go/den

loo�"

• Tolo/me,nte ;so/odo com lei de vidro

• Acohamento' �,?m ""molle de porcelana

• Assislência t�cnico
�

permonenfl!',

Fo�ão V;soS"Grnié: -qualidade Walliig

�_ .... ".-",,'. ."
.

"
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"O eSTADO""o ",a" antigo Didrio a. Santa C-at4rina" Florianópolis, 15

Fluminense', Avaí, prom"elem Iravar o mais"sensacional duelo -de/Iodos os lempos - Em confronlo duas legílimas glóriasr'do fulebol
". carioca e catarinens� .-,Reaparecerá VilorGonzalez� Oscar será .Iançado no Avaí- Provaveis quadros - Na arbitragem Fausto'

Após brilhar íntensamen- Bocaíuva, para saldar, seu

C
A O I N I . galanado para proporcionar deverá retornar ao arco,

te diante da "hinchada" fio': compromisso de d-esp'edida ,

. orrea - u ras O as. ao nosso público, uma das f t d ta as a o que es eve pa,a
ria-napolitana, 5.a feira ül- das canchas "barr-igas-ver- ra, naturalmente que hoje cada Taça Dlímpica.' culo completo. maiores e mais émocinantes dar uma chance ao novato
tima, quando, nítída e .inso- des, enfrentande o conjun- não quererão perder a opor-'

"

Escurinho, Ívan, Clóvis, Os que não viram em pelejas de todos os tempos. goleiro Márcio.
f;smavelmente, sobrepujou o to do Avaí, o qual, há pouco, tunidade de voltar � apre- Dodô, Mário, Jair Francisc-o ação "os pupilos de Silvlo frente a frente estarão Os quadros, provavelmen-
rsqu�drão· do �igueirense levantou o título de cam- ciar a classe superío- dos e outros demonstraram ter- Pirilo naquela _:ragnífica Elumlnense, o clube mais te formarão assim:
por? x 1, confirmando ser peão do Quadrangular "Mi- defensores dó pavilhão da ça-feira última, que são noitada dE! técnica e comba- vezes campeão carioca, e FLUMINE'NSE _ Vitor
de fato 'uma grande, equipe, randa Ramos". gloriosa agremiação das autentãcos mestres na arte lividade, não devem perder Avaí- o grêmio' que �ais ti- Conzalez : Marinho e Rober
o Fluminense retorna, esta I Os que viram o tricolor Laranjeiras, detentora ,úni-l do esporte bretão. Um só,' a ocasião, hoje, quando o Lulos'máximog de Santa Ca- to; Ivan, Clóvis e Dodô; AI-

.

i"'rd.�e, a� "stadium" d.a rua atuar na noite de terça-fel- ca, no Continente, da cobi- deles vale por um espetá- estádio praiano estará eu- tarína POSSUI'. Duas legíti-
.

(P I,. nnr �u ínho), Mário, Leo,
mas glorias 'do futebol ea- Jair Francisco e Escurínho.
rioca e catarínense num en- AVNI - Tatú ; Enísio e
centro de envergadura, bus- Fausto; Marréco, Cláudio e
can do os dois a conquista Leló ; Bolão, Nilson, Oscar,
de um triunfo que natural- Rodrigues e Jacó ou Lauro.
mente terá repercussão na- A pugnaserá dirigida pe
'donal.

---- -.
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�aDl,eoDalo Esfaial Infanlo· Juyenil �:e Teois
No domingo último, como lETRA _ (&.UpE'A-O PAU'LO FE.RREIRA LIMA

'tu 'corrente ano, pois que

fôra programado pela.Fe- ArI II até o ano findo era o nosso

deração Catarinense de Tê, par-tida semí-fínal infantil dois brasileiros e sul-brasl- Rubens Bosco �et9, em- campeão infantil.
�

nis, :realizaram-se nas qua- entre Os tenistas do Lira E. leíros: que afinal com bom bora i�eriorizado teênica', As partidas restantes do

dras do Lira 'Penis Clube, L., Polidoro Santiago x Os- jÔgo e razoável técnica pou- mente e pouco treinado, de- Campeonato" Infanto
�

Juve

pela: manhã Os dois jogos mar Prisco. Jôgo disputa- rie impor-se ao seu leal e monstrou-bôas._ qúalid�es niJ, que são as finais infan-.

que em virtude do mau tem- dísstmo, que afÍItal se deci-. impetuoso' adversário. Não fie tenista e não obstante a' til masculino de 13' a 15

po não haviam sido realiza- ,,,,iu em favor de Osmar obstante a derrota, Polido- superieridade do seu adve�-I -anos+e áe 9 � 12 anos e [u

dos no domingo anterior; em Prisco, por 6 x 3 e 1 x 4: 1'0, que tem pouco mais de sárlo, lutou bravamente até veni l"' 'feminino,-"serão 'rea

.J"oinvilIe. Valeu a maior experiencia um ano doe têrgs, demons- o final. Deve-se frisar, que lizadas em Itajaí, no dia 24

Primeiro foi' disputada a d" Osmar, já disputante de trou ,grandes progressos e Bosco Neto passou a. juvenil ao corrente.
.._-------

CASO D E JUAREZF,Ó C OA V A I EMo

...
Ricos prêmios se,rão Íits

tribuidos aos felizárdos des',

,

tacando-se uma Geladeira
de luxo, no valor de Cr$ ..

40.000,00" além de 'outros
de reconhe<:ida \1tilidadle

Afina1, chegaram as par-

Os contratos foram reti-

rIo pas'se de Juarez e este

ficou outra vez livre.
t

FC no momento em Santa

,C;atarina, mas de lá retorna-

"cItar aos treinamentos.
Já na outrà semana, de-

í)ois do Torneio Início Jua
l"t!z estará participándo dos

ALUGA-SE

lo sr, Fausto Corrêa, inega-
O Avaí, sempre que cha- vclmente o número um do

mado a defender a/ glór-ia e apito em Santa Catarina.
J prestígio CIo foot-ball bar- Haverá preliminar, jogan
riga-varde em partidas in- do Interriacional e Bigua-
terestarluais .e ínternacío- çú.
nais, o .fez com admirável E' a seguinte a tabela de

..
-

.

\·'I..I
__
entia, jamais se intimi-

dando com p' cartaz que vem
I.. .

. I

i";recedwo� seus adversários.
Deverá fazer sua estréia no

"Glorioso'; {l-, atacan te Os

tal'; a mair-recente conquis
ta do clube do dr. Carlos

, .'

Loureiro da Luz, e que for-
.nará com Nilson e Rodri

f'ues um poderoso trio-ata-

preços:
Nos postos, até as 12 horas
Cadeira - pr$ 150,00
Arquibancada 50,00
1/2 arquibancada" 30,00
G e r a I "30,00
Y2 G e raI" 20,00
Nas bilheterias do Estádio....

Cadeira "Cr$ 1&0,00
Arquibancada " 60,00

«ante. Ih arquibancada "

40,00
40,00

I

30,00

N6 'FI umínense; segundo G e- r à I
�e comenta Vitor González lI:! G e -r a I"

"

"

Favoritos Carlos RenauI e Hercílio Luz

Em seus domínios, em cílio Luz e Carlos Renaux
Brusque ,e T-:t:tbarão, os qua- . muito dificilmente serão ba
dros do Carlos Renaux e tidos hoje: Os dois podere-

Nova peleja travarão, es- po rio Pacaembú em São
ta tarde, os selecionados do T)aulo� Repetirão' Ot'! brasi
Brasil e da Bulgaria,- desta

I
leiros a goleada- do Maraca-

feita tendo por local o cam-1 nã ? '

o freio
falho�:��.

I '

-.:"'" 1.: �h

'. '

., I

",

\ I'

......

i
• .1
'"1
.

,

_.

/

Porq o suo segurança' e o seguron�

ço dos outros, mantenho os freios
, d� seu carro sempre bem o'justodos.

Co/aboraç.o 'ã

C,mpã�h� fJ.�- Sêg�r�nça do Trânsito FIRt:STONE
- ...

, "
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... l ft .�,.. r�__,_·" I •__ V".:" "V._
• .'Na dala nalaHcia de O ESTADO:

.

•

: �OIDOleD es Manifesta' -u �e A,re 1�onsa�raralD Nossos E for�os i
'!lNlCIADOS os FESTEJOS COMEMORAT. VOS CO�UMA SALVA DE QUARENTA E--- CINCO TIROS, À !VIElA NOITE' PRESE,NTES REPRESENTAN-'"
,�TES DO GOVERNADOR DO ESTADO, PREFEITO· MUNItIPAL E OUTRAS+,,\LTAS AUTORIDADES - ALMOÇ0.DE �ONFBÀTERNIZAÇÃO, EM NQS- �

. "'SAS OFICINAS, COM A TURMA DA "A GAZETA" - PARTIDA DE FUTEBOL NO ESTÁDIO DA FCF - RELAÇÃO DOS QUE ENYIARAM E TROUXE- ...
·

�RAM PESSOALMENTE 'FELrCIT�çÕES A'Ó NOSSO JORNAL - F IRMAS QUE -HOMENAGEARAM "O ESTA DO" -, COMO DECORREU O COQUETEL!
... "

�,
EM NOSSA REDAÇÃO - OUTRAS NOTAS.

'

:'., ,

...
1-. '

.. . a .. .. �_. .4
Ini,eiando a vasta pro- des da- Federação. não des- I �ut&, angariando o apoio por caminhos sãos, fugindo te da mais franca cordía- Carvalho, dr. Paulo Nunes Otomar Hermann, sr, Ca-s

gramação comemorativa dos i�erecend,o. portanto, a con- i da opinião pública, é eon- sempraà malícia das entre- Iidade. Damos, a seguir, a Pacheco,._sr. Braz S�va, sr. sio Augtlsto.:,. Mazzola sr.
quarenta e cmco anos de í

iança depositada na luta fortavel, ao mesmo tempo linhas nas matérias que relação completa' de todos Paulo SIlva, dr. Joao Mo- Dalty Cordeíf-o, dr. Abelarvida -de O ESTADO, à meia r.ue austentamos em pró I que estímulo para novas publicamos, O ESTA'DO os que vieram trazer o abra- ritz, sr. -Maury Neves, CeI. dó Gomes, dr. Aderbal Ra
noite dada uma. salv� de ,la col�tivid!lde que, tam- lutas, rec�ber .. a consagra- tem a consciência do dever co de congratulações du- Aldo Fernandes, sr, Luiz' mos da Silva, sr.. Ivo Mo�qúarenta e. cinco tI�o�, bem, em prol da, causa na- fao que nos recebemos no cumprido e, pode marchar r�nte o coquetel: dr, Acyr Polli, sr, 'I'omaz Camilli, sr, tenelifrD, sr. Mario Comi
abrindo, aSSIm. as festIv�-1 cional. , o;anscuJ'so dos quarenta e sempre de coração leve, na Pinto da Luz, dr. Orion João Domingos da Silva, choli, 'ver�ador Antonio,dltd�� programad.as pela DI-

. De todas as classes so- rIDC? anos. mais "perfeita integração na Prattes, Major Ildefonso dr. Dib Cherem, represen- Pascoa'}. Apostolo, sr. Wa,J,ter
reç!l0 do nosso Jornal, que, ciars <? E�TADO recebeu Nao, poup�ndo aqueles verdadeira missão destina- Juvenal, Cel, Julio Augus- tando o dr. Osmar Cunha, Lange, sr. Jaime Mendes,'mais- .uma vez, co� � com- as mais smceras � como- qU-e �em fugindo .aos com- da à Imprensa realmente tinho VIeira, dr. .Elpídio prefeito de Florianópolis, sr. Políbio Napoleão. Venepal:eclmen�o de mum�ros \'en�es demonstraç�es. de prormssos assumidos para livre .. As relações das pes- R a � b o-s a,' CeI. Walmor .dr. Ewaldo Schaefer sr. ra, sr. Luiz Carvalho, sr.amigos! Ieítores e anuncian- carinho, d1emonstraça? me- co�? povo, mforman10 e soas que aqui acorreram e Aguiar Borges, 'repnesen- Osní Ortiga, sr. N'agibles que -vieram trazer-nos o quivoca .�e. que o m�ls an- noticiando .fat?'S do pais e enviaram m�nsagens de re- tando o Govemo do Estado, Francisco Nassif. sr. Alio- Helio

-

Peixoto, sr. Vitorio,
seu ab�aço pessoal, além, trgo diário catarinense, do mundo I?tell'O, fazendo licitaçõej, falarão por nós. -sr. FranCISCQ Cardoso, dr. mar Faria, .sr. Marcio Ba- Pedro Zanetti, sr, Pascoal
cle eartões e teleg:_amas re- com�at�ndo o bom. co�ba- um. jornalismo moderno, O Pe. Loebmanri, Diretor Raul Caldas. Delegado Re- tista, dr. Carmelo Faraco, Simone Neto, representancebídos em profusão, teve o . te, e digno da adm�raçao e movlmen.tad? onde os f�- dó tradicional Colégio Ca- gional do' Ministerio do rir. Cesar Seara, Executor do o Banco Catarinense,
teste:p:unho mcontestayel do aos .aplausos gerais. P.ara tos I?CaIS vem tendo a mais tarinense, celebrou às 7 :30 Trabalho, dr. Alvaro de do Acôrdo Florestal sr.

srta. Marita Pinheiro Ma-
conceito que goza nao só

I
um Jornal que tem sabido, perfeita cobertura, esclare- horas, na Catedral. Missa ' chado, 'deputado Joaquim

em Santa Catarina como como o nosso. manter uma cendo e orientando a opí- em Ação de Graças pelo Ramos dr. Armando de As-
também em outras Unida- linha de irrepreensível con- nião pública. conduzind,o-a transcuTSo do nosso 450 sis, dr:' Celso 'Ramos, Pre-

aniye'rsário. ! sidente, do Dirétorio Regio
na1 do Partido Social De-O ponto alto para a tu1'- mocrático, sr. 'Dirceu ,Go-rr.-a daqui foi, sem dúvida n1es; dr. Gastão de Assis,'alguma, a peleja futebolís- sr.. H,u.g.olino Felipe, pro-tica com a nossa confreira '

A GAZETA, realizada em pnetarlO do Foto Felipe,
meio' a invulgar entusiasmo sr. Heitor Bittencourt, te-'
no Estádio da FCF. Reu- llente Itamar Fortkamp, sr.

y;idas as duas equipes para Florianópolis, Do�ingo, 18 de Maio de 1958 Waldemar Tavares, sr. Ari
a luta cognominada de BA- Mafra. sr. Zeferino Carva-
TALHA DO SÉCULO, a lho Neto, sr. Antonio Barbo-
disputa arrancou da assis
tência as mais intensas vi
bràções, pois .Os "meninos"
de Jairo cons,egu1ram ven
cer O ESJADO pela con

tagem de 5 X 1. Toda a lu�
ta, porem, não passou de
r'lera ,esportividade. tendo

IA GAZETA- feriado em jú
bilo ao nosso aniversário.
Foram ofertadas três artís-Iticas taças· à equipe vito
riosa. Em nome do nosso

.

jornal, o jornalista Fernan
-

do Souto Maior Chef.e de
,Reportagem, fez a entrega
ria taça à A GAZETA, ofer
tada ,!lor Waltér Linhar,es.

o. Co.QUETEL
Exatamente às 10 :30 ho

ras, em nossa .Redação, te- �Nosso Diretor, dr. Rubens de Arruda Ramos,ª
ve início o coquetel ofere- =

h' d d Ad b 1 R 'd ii

cido aos leitores, ,anuncian- § em"compan la os rs. er at amos a;
;;es e amigos de O ESTADO. � Silva e Renato Barbosa

, I
__"'"'.,......_.._._••_••_••_••_._••_••_._.·_••_••_w� ·._••_••_·._·_......._·_....... ._..... .._._••_••_••_�._J'\_._.J",_.._..._.._...._._.._.._.,_..._.._.._.._..-_�_._.._.__._...__

. (_ll_l_e_d_e_c_o_l_·r_e_u.....fl_u_m__a_m_b_i_e_n_-_;_UU_II_UU_IW_IW_U_IWUUUU__U�UlIUWIIUlUllIWUWlWWIUJlIIlIllIIlIlIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;IIUIIIUIIIIIIII

ISCAD,A AO JACAR1É'

Uma· Realidade· o GrêmiD' "FlorianóPolis' Ex
o_r •.",-","",. �".': ,r.Ilr..�íO��nl�m·'o��I'sR��s--:I-�e�n--�e-':--I·-�a1�F�-"'l>",�n.t"

na"''''_Q Pl�l,�.wV�' ' I'I-� ·e· .'
( ,�I�. C:S::s:li.':!C'C::C::s:li.':!CC::�':S:·���!=,�����::s:Ii.':!Ca;ii

SS'XpÍiÊêiXfÀô'S'ÓBRÊ'Ôs'êrUBÊS'NÊ'ÊiêuRSÕES DE�APARECID�S - COMO SURGIU O ,ATUAL

MEMBROS QUE O INTEGRAM - MELHOR AMPARO A POPUL�ÇAO DO INTERIOR ,DA ��HA -, RE�
PERCUSSÃO EM NOSSA CAPITAL- - IMPRES€INDIVEL O APOIO ,DOS PODERES PUB�IeO�.- A 1.

EXCURSÃO - O APÔI0 RECEBIDO - ISCADA AO JACARIt - ESPIRITO DE EQUIPE,DA TURMA -

EMOÇÃO CONSTANTE - APROV�ITAMENTO DE NOSSAS BELEZAS NATURAIS -. UMA NOITE DE MADEIRAS PARA

LUAR, UMA CACHOEIRA, lJM QUE POÉTICO,QUE DES_CANSA O ESPIR1T? -. OU�RAS:NOTAS.. I R M Ã�t1::fE��URT Sr. Çoronel rl?presentante
FlavIo A., AmorIm, (AIS BAou6 " FONE 1007

do E�o. �r. �r.,Gov�_rnador
I:.'SSSS" AtnlGO'OIPÓSITO OAMIAi'41 do" Estado.

_ Sem embargo., as dificuldades Da necessidllde premente de res, Bruno Fra!lcisco, Germann, Natal' Gevaerd, Vitor Tavares, o (Cont. na pág. 11:) ------------
('C'.

f' l'd d d __,.;..._________________ ont. �a 13.a pág.).
IIIostral' la' fora o que e' nosso, Carlos José Gevaerd, Cesar VieL grupo tem por ma 1 a e, ar-

encontradas, cQmo sóe acontecer
- ' •

ra OUI'I'ques, Darci dI' Pieri, Flá- uma melhor repercussão às bele-
com todos os grandes empreen- de atrair para ca maIor numero

"

I' t VI'O' Alberto de Alnor'I'm, Joa-9 de zas naturais da Ilha e efetuarde" turistas, de exp Qrar o ln e-

estudos sociológicos juntQ às
rior da ilha e do continente em Paul� Silveira, Jo�é Enéas Ce-

Vêm-se, neste clichê; os drs. Ru�ens .de Arruda Ramos, Celso
Ramos, Fernando Soutô Maior, jornalista Salim Miguel, Dep.

"Joaquim Ramos, entre outros que estiveram presentes
-

ao coquetel que oferecemos aos nossos leitores

dimen'tos, numerosos jovens de

nossa Capital viram seus esfor

ços coroados de plenQ êxito, com

a fundação, há algumas sema_

nas do GREMIO FLORIANO

POLIS EXCURSIONISM6 AS-

demanda do progresso, foi que

desabrolhou o atual grêmio.
Integrado por Arnaldo Tava-

populações interioranas,
sar Athanázio, Milton Digiáco_ Ao

.

mesmo tempo procurará,
mo, Pedro PaoUlo Vecchietti, RO-I d d �" "t'� de' dees e que'�or permI 1..0- e s,

meu Estevan Gonçalves, Victor que encontre ápôio e cooperação

SISTENCIAL.

Não importam os _ motivos, o

certo é que os dois clubes que Pela �Vitót·ia: ·deJofl1viUe
existiam em nQssa 'Capital -

Arnoldo Raulino e Clube de Ex_ O sr. Celso Ramos, ilustre

pre-I
sidentes desses partid�s, no Es- pacho's:

cursões da Ilha - sumiram. do sidente do Diretório Regional do tado, os seguintes t���mas: CELSO RAMOS

cenário florianopolitano, não se Partido Social Democrático, além DR. ACACIA 1,'lA'N"l'HIAGO PRESIDENTE DIRETORIO PSD.
. f' de telegramas congratulatórios P!';;.iiideilte Regional PTB NESTA.

sabe se de.rrUldos por causas 1-
,

R d' L b r"� 'I NESTA Nom"e Diretório Regional Par-
.

" aos srs. o fIgo o 0, - ",�. -

.-

nancelras ou S'e seus membros dente dp ,)iretÓrlo Municipal do Congratulome- vossencia mag_ tido Trabalhista Brasileiro ex_

desistiram por mQtivos super- p�.i<Ldo T'rabalhista Brasileiro e níifica extraordinária vitória terno jubilo expressiva vftória

fluou, o que importa é qa: der-n'Arnaldo
Budal Arins, presidente n�so. candidato comum pleito pleito Joinville com eleição se-

: ram l' de lacuna ;iJmente 'do Diretório Municipal do Par- JOlUVllle pt nhor Baltasar Buschle, nosso
xa

.
g lN!,..... "_

/' "

.I'il" tido de Representação Popular, CELSO RAMOS ilustre e comum candid'aío-
agora preen�hid.. •

,�, em JoinvBle endereçou aos pre_ PRESIDENTE PSD Saudac;Ões - Acacio G�rilialdi
COMO' SURGIU, O' ATUAL' __

'

ERICO MULLER' San Thiago - Presidente.
PRESIDENTE REGIONAL PRP CELSO RAMOS
BLUMENAU.

"

PRESIDENTE DlRETORIO PSD .

. Espetacular, vitória de JoinvH- FLORIANO'POLIS.
le recebeu inestimável leal con_ BLUMENAU - Agradecendo
tribuição seu valoroso Partido !iuas honrosas referências meu

qlUl soube reagir e agir pt Rece- Partido, apresento em nome PRP'

ba 'vibrantes congratulações pes_ vibrantes congratulações valoro_
, s'edistas. 80S pessedistas catarinenses, pe-

CELSO RAMOS la brilhante vitória conquistamos
PRESIDENTE PSD I' unidos em Joinville. Cordiais

Em :resposta, o presidente' pes-I Saudações - Erico 'MueUer

sedista. recebeu ?S seguintes des_
-

Presidente' -Regio;tal - P. R. P•.

NOTA DO' GABINEtEiDO JPREFElTO j

A V I S -O :

J.

asfaltamen
Palácio da

de qualquer modo,

:;,a, 'sr. Pascoal Apóstolo, sr.
.AYrton S�lgado, Gerente da

'Agência da'Real ,em Flo-
rianópe;!is, jornalista Ilmar
Carvalho sr. Francisco Mo
ta Espezin, dr. João Bo
nassi_s, . dr; Fulvio Vieira,
llr. Renato Barbosa, sr. Ati-

'

Ia da Silva, sr. Bento 'Vi
c'ra, sr. Egidio Amorim sr.
Wilson Schiefler Chefe do
Serviço de Expansão do
Tri�o, em nosso Estado, sr. ,

Jose Paulo Vaz sr Luiz
Fiuza Lima, dr. 'Fra'ncisco
Bertagnolli Junior, Execu
tor do Fomento Agrícola
H!fi nosso Estado, CeI. Men
des, sr. Urgeu Luiz dr
Ot�on Gama D'Eça� Sava� ,

Apostolo, sr. Arnoldo Tavá.
i es, sr. Milton Digiacomo, e
i:l sr. Romeu Estevam Gon
<:alves.

"SI·ga SlaUn e va' Esteve presente t::imbem
W' ao nosso coquetel, O sr.

Da�ro Lal'a, das Rep,resen-

Prro, DIABO'" taçoes A. s. Lara, que nos
representam no Rio de Ja-

CHICAGO, 17 (UP_ - Mikha" neiro. tendo enviado o sr.
Menchikov, embaixador da União nauro Lara especialmente
Soviéti

'

tados Un�os como 'representante da con-
01 ecebido-hoje .�;:��r a es� ceItuadã-, organização, as
ta cidàde por um grupo de estu_ festividades do nosso nata-
dantes que empunhavam carta- lício.

'

zes hostis. Durante o cQquetel, que
Nos dizeres dos cartazes que foi servido com, salgadinhos

os jovens, (de origem lituana) e Vodkà'da renomada mar,ca

carregavam podia_se ler: "S,oltai Igor, contribuição da Fir
os escravos em lugar de "Spu- ma Germano Stein, o, sr.
tnik" e "Siga Stalin, vá para o :r,ajo!." Ildefonso Juvenal
diabo".

;::==========::.. pl'gnunciou
O seguinte dis'"

curso:

� Aspecto do .almoço que reun�u n9ss0s operários e fUJ:Íeioniírios, �
� juntamente com. a turma de i\. GAZ�TA, .esp�c�almente �

� �...._..��__............=�:�!��E.:.?�=�..���;�..----....:.....
_

..
_

..._�_

vitória vem, coroaI' sua obsti_
nada 'bra.vura 'et

.

exemplar
chefia pt Testemunha pessoal

dações Partidárias - Celso

Ao sr. Adhemar Garcia, devo_
tado presidente do, Diretório Mu

nicipal do P.S.D. em Joinville, o

sr., Celso Ramos, presidente do

D. R. do' P.S.D. enviou a seguin
te mensag.em:

da sua luta envio-lhe emocio-

na40 vibrante .abraço expres_

Dr. ",Rubens:de ,Ar-�
ruda.Ramos

san&-ihe melhor a�rade.ci_
mento pelo feito que e��!Hga
pes'sedismo catarinense pt Sau::,

ADHEMAR GARCIA
PRESIDgNTE P.S.D.
JOINVILLE
Receba ilustJ:e presidente para
transmitir tantos tão valorosos
correltgtõnirios:-
Il\1}u, e,'{Itqs�Jlsmo.

.
Para ,Lages, onde

_
se demorará

alguns dias, viajou ontem o dr.
Rubens de :Arruda Ramos. 'DtJ!e_
tor deste diário.

,.-

,.
�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




