
fogo: Como em incidentes ro de nossa existencia cole-

anteriores, as atividades dos tiva". � _

revoltosos demonstrou mé- O general Delgado, candí- ,

todos e coordenação, o que dato independente às eleí
indica um .plano previamen-,

ções de 8 de junho proximo,
te estabelecido para provo- anunciou- que 'sua primeira
cal' agitação e desordem". medida, em caso de eleição.

seria destituir o _primE'liro
Diz o comunicado- que .0 ministro Oliveira Salazar,

govêrno tencíona "garantir que dirige Portugal hIL32
2. paz da população e o deco- anos. <,

A'RANTIA A P-A,Z E
D�A -EX'I:S TEN (IA ('O L ET IVA

LISBOA, 20- '(U. P.) - O

govêrno pôs de prontidão,
· hoje, as' forças 3;rmadas �
, rnviou carros blindados a

capital, numa tentativa de

impedir a repetição dos mo

tíns politicos da noite pas
sada, quando dezena� de

pessoas rooeberem .ferImen�
tos.

para, isso, fará uso "de to- refrega, sendo detidas nu
.da a fôrça ' e sem qualquer morosas pessoas. O comuni
consideração para com os cado do M. I. diz que, "uma
manifestantes". vez mais, ocorreram graves
As desordens de ontem incidentes que pertubaràm a

ocorreram quando a policia ordem
, publica e que de

tentou limitar o numero de monstram a intenção clara
pessoas que pretendlãm as- de alterar Q curso e o síg
sírtír a um comício dos par- nífícado da. campanha eleí
tídártos de Delgado, na Es- toraí, com o objetivo de criar
cõ1a Camões. Os presentes 11m ambiente de msurreí-

. O ministro do Interior, insultaram os politicos e os cão"
I

Trigo de Negreiros, advertiu -apedrejaram. Em revide os'
-

Acrescenta o comunicado
os simpatizantes do gen.eral

I
agentes e um destacam�nto que a reunião da' noite pas

Humberto D�lgado, cand�d�- do Exército dispararam suas sClda foi utilizada pelos par
to presidenCIal de oposiçao armas para. 'o ar, visando á tidários do general Delgado

. ao primeiro-ministro., Olivei-
"

dispersar a multid,ão., como pretexto para "a deso-,
ra Salazar, que o governo �s-. Segundo informou o 'Mi- hediencia, para a reação
l'1agará qualquer tentativa' nístérío do Interior, 12 poli- contra 'a autoridade e para
de provocar disturbios, e que, I riais resultaram feridos na a franca rebelião. A policia e

O MAIS ANTI GO DIÁRIO Im SA!'l'TA CA TARINA ;- . NP 1. 3 3 4 2

a guarda republicana, que De acordo com o comuní
intervieram prudentemente, I cado, "a policia teve que ra
foram alvo, repetidas vezes,

I
zer uso de suas. armas, auxí

de insultos e falta de res- nada por ,um destacamento

peíto, Houve frequentes ape- do Exército, mas os dísparos
drejamentos e desparos. O I foram feitos para o ar, de
povo, inclusive, fez dispa- modo que somente. quatro
ros das janelas e de alguns manifestantes foram atingi
cafés dás ímedíações, resul- dos. A policia deteve varios
tado: disso ferimentos em 12 manifestantes, alguns dos

policiais". ouaís portavam ,

armas de
,

O· ensino Dlé�io· nas ca�itais �rasileiras
Em sua mais recente pu- ,26.176; Recife, 26.005; Sal

blicação, o Serviço de Esta- .vador, 24.482; Pôrto Alegre,
tística da -Educação e Cul- 123.664; Fortaleza, 17.377; Cu-
tura divulga 'a distribuição rítíba, 16.476; Niterói, .

munícípal do ensino médío, '13.554; Belém, 12.621; Vitó-
em 1,957., ria, 7.120; São Luís, 6.652;
-Segundo dados coligados Manaus, 6.210; Goiânia, ....

do opÚSCUlO' em aprêço, con- G.744; João Pessôa, 5.64Q;
,

cluí-se que 436.220 alunos Maceió, 5.628; Aracaju, ....
dos 905.082, que. se distri- 5161; Teresina, 4.983; Natal,
.buíam pelos �.055 munící- 4.763; Florianópolis, 4.555;
pios que possuiam estabeleci- Cuiabá, 3.052; Macapá, 736;
mentos de tal categoria, es- R-io Branco, 629; Pôrto ve
tavam localizados nos mu- lho, 399; e Boa Vista, 295.

nicípi� das capitais, na se- Os municípios do interior

guínte ordem: Distrito 'Fe- que apresentavam maior nú
deral, 107.230; São Paulo, mero de "alunos matriculados
_)07.059; Belo Horizonte, oram santos, .com 10S25,
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Ipoia O Govêrno ·do··Estado a
_

Campanha de Seguran<a
.

do Trânsito
-Pela prim�ira vez em Florianópolis_a program,ação' edu'cativa da 'Fireslon e Exemplo de ini..

'ciativa particular � As de,clar�ções do Governador Jorge Lacerda.,
Realiza-se, pela prímeíra

:

tir de ... próximo, e se de-Tos múltiplos. aspectos>

dO'}
Comõ tem acontecido em teu êxito seja pleno. Da sua

vez em Florianópolis, a I senvolverá por quatro sema- tráfego e prevenindo aciden-· outros Estados, tão· logo penetração, dos seus ensina-
exemplo do que vem sendo nas, alertando a todos para teso

.'

anunciou-se a realização da mentos, dependem a ate-
feito' em várias de nossas ..

.
,

., .' Campanha de Segurança do nuação ou, quem sabe, a so-
eapítaís, a Campanha de Se- .;. G Trânsito, . alcançou ela a lução de ull! problema co-

gurança do Trântito, IUJ,tro- ;.' f melhor repercussão no es- mum às cidades ·em desen-
eínada pela Indúsbj.a, de píríto 'do público. -Também volvímento, _problema que
Pneumáticos Firestone. Essa entre nós r.oi< expressado, da não é somente da alçada

· iniciativa� moldada em" '-ex- maneira mais eloquente, o oficial; mas pertence à tôda
': pe:ri , 11\s. ��llte . .:.. apo.11)., que ·nl:ll1Ç.a� faltO'!i.a a população."

.

'

.:
�a .•1f:!���' s: '!l�$ª\Jn �,§.!e�--. ,,�1X�IvW DI;;F0):..(\BO&A,.
'. Íl»r�fI., al-. d�pl'

.'

..;. essa� .1'," ..,.,;
.

r�;� '.� "'? {, '"
· 'cs,llÇ em' .

llOBSQ paísló�' $igrufil!:a �, �deMe!f, de-s- "Em'pros gwmento, falan_'
'nleitiores rêsul��s: tTizan-.

-

taca,-se a manifestada pelo do' sôbre a natureza da cam-
do chamar a atênção çle, pe- Govern,-1dor

.

do, Estado, Dr. panha" afirma, <?Dr. 'Jorge
destres e motorIstas para os.' Jorge Lacerda. Recentemen- Lacérdá:
muitos prOblemas. dei trân.- te, representantes:'da Fires- "Campanhas d�sg:a natu-
dto urbano, a campanha re- tone fpram, rec�bidos pelo reza nos mostram, de manei-
ferida levou a têrmo um 'am- chefe do Executivo catarl- ra e,loquente, o quanto pa-
ulo movimento de educação, nense, em, aUdiência em que de a iniciativa particular,
encontrando a maior res- lhe apresentaram as diver- f:m coláboração com os po- '" _O 'fabricante vai a 'Um núcleo qualquer. Procura nó meio he-

sonância por parte das au- �as peças constitutiváS da deres públicos. Eis. um belo terogênio dos homens que o compõe,' o qué' se aproxima0- mais de

;""t.:>ridades e das mais várias Campanha de 'Segurança do exemplo de compreensão seus ideais.-
.

,

camadas da população. Este 'l'rânsito de 1958. Sá_o carta- dos problemas coletivos, do Em que' época iria ser o HOMEM PARA UM CARGO?, Dali a
é a programação eininente- zes, anúncios, decalcomanlas, esfôrço' bem' intencionado '

mente educativa que' tomará artigos e reportagens, tõda para a ,sua solução, de am- uns vinte e tantos anos qu'ando o amadurecimento' e a experiência
conta de nossa cidade a par- uma vasta programação di- pla e decidida . cooperação <) fi�essem elémento adequaào à época. Escolha dificil, levou a

. ._......_ rigida a escolas, fábricas e: com os órgãos especiali.za- longos estudos o fabricante;' que lJão era :outro senão o destino,

'Giêiiiêlê""õxj)ô:Sfçdõ :�J&.���4EE: r�1Fi:�i�;:,��ª ::::�:·s:::::::";:�::::: ,::,7::, ':::�::2:::,;,::::�;�::::�:::'
Jorge Lacerda externou a fiçios que elas trazem." do o escolhido,

.

.

. RENATO BARBOSA seu proprio esforço, sem emprezários., sua melhor impressão.. Nessa CERTEZA DO SEU ÊXITO Pois bem O fabricante depois de longo cismar
Era" no. gabinete do Minis-tro MÚnhoz "Si.lvío .Bittencourt, exce.len.te artIsta

t 'd d nossa "epor C l' d suas decla a
., , pinçou no

.
. -

I ez na . opor unI a e, . �
- oc Uln o . r -

meio do núcleo' o 'seu homemda Rocha, no Rio. Tôdas as tardes, ter- ,plastlçp, Ira expor, pe a pru�eIra.v, ..

tagem tev,e ,·a ocasião de çêies, diz o Governador Jor-' ,..,' "

m�nado o expediente, aquela róda, dona capital- e no centro de
, m!;uor. nl'\�el de

ouvi-Ió:
.

ge Lacerda,::
.

Menino ainda, Ja enverll'ando farda, o escolhIdo todo fmuras

de·cadeira catiVa ali, começaví1 a fun- .cultura de-&e� Estado. Flpnanopolls pos- APOIO À'C�P�NHA "É com satisfação que ve- e bom trate!.
cionar. O poeta Francisco Leite regres- sue un:a. SOCIedade req�ll:ltada. Homens

"Esta' é .urna campanha de jo as !iiversas peças da Cam- Estranho aquei� época em ;ue a soldadêsca '''grossa'' e�a' com-
sára de Curitiba, de onde andára ausen- de. negoclOs, �0!ll receptIVIdade par�. as caráter altamente educati- panha de ·:Seguranl'a do d I d
t d P rIto e de arte MagnIfIca ". posta e e emento's esempenados, resinguentos, .enfim gente de'
e há muitos anos, maravilhado com a cOIsas_ e e� I

. . . .

.

VOo Podemos imaginar fà- Trânsito. Desde o seu já po-
intensa renovação cultural paranaense. geraça<? U!llV!!rsltana. EntIdad�s eult�- cilmente os seus e'feitos, a pular 'tema "Pare-Olhe-Vi- briga e, de campan�a. MUlherengos., dados ao. bom copo liso, disci-
O Embaixador Berenguer César, -' can-, rais e or.gaos de classe .. Acaden:la .C.atan- repercussão que terá, crian- va':, até os cartazes e arti- plinados porém, orgulhosos e cheios 'de brio. Pinçar dêsse meio

didato natural ao Ministério das Rela- nense de Letras, InstItuto HIStO!ICO e
do um espírito de ml'llhor gos que ela divulgará, tudo um soldadinho educado e todo finu'ras, como se vê é coisa tlificil.

ções Exteriores, no govêrno_ qo ·meu ve- GeográfiCO, Centro Cultural JoaqUlm Na- 'compreensão. dos problemas 'nos fala de. um trabalho cui- Foi, porém, bem assim o acontecido.
lh.o. e, q\l�rl'do Be"".to -, sensibilidade es- buco, a turma de ,SUL, UCE e UCES.. . do tra'nSI·to Isto nos levara' d d b' o l'enta'do capaz

'

.,

D d I d
.

.

a oso, �m.!, Come'çou, naquela époéa a escalada do 1l'0SSO persQ,nagem.tética notavel, profundo conhecedor de E, um povo ª' quem eus eu m os fatalmente a excelentes re- de repercutir largamente. I
.. ,: .

arte, senhor de seguro sexto sentido, na olhos abertos para olhar a B,eleza.
. _ sultados, como os alcança- Dêle podemos esperar o que

Leu u.m hvro de .hl,st.ol'las, �nde os �randes .estrateglstas �o
descoberta de novos valores� perguntou A 'esses elementos eu peço �ermIssao dos anteriormente em ou- se, propõe 1!_mã campanha p_assado j:lscaram com eprcos momentos, epocas Idas .• O soldadl_
si eu conhecia um pintor estreiante, lan- para m�rcar encontro na vernzssage de tras cidades.'

_
,

educativa bem elaborada. nho, gostou. Decorou, o nome e datas de todos os grandes vultos,
çado em Curitiba.

.

Chamava-se Silvio Silvio BIttencot�rt. .,' . É natural, daremos ° nos.- Estamos certos de que os dando semp're preferencia aos estrangeiro's. Fabricação nacio.n�l,
,Bittencourt e era de Santa Catarina. Rudi Bauer, por exemplo, - mtel�c- so integral apo-io à inicia- seus efeitos serão os mais
Confessei não o conhecer mas o Embai- tual e estéta, homem de. penetrante H�- tíva, faremos o

.
que estiver positivos, amplamente com-

xador ouvíra de um me�tre 'paranaense teligência, capaz d_e se a!I�r.a um mOVI- em nosSas mãos para que o pénsadores.'!
.

�nimadores prognóstiéos ácerca desse mento de renovaçao estetwa! m�s que. o
Jovem artista Bento Munhoz' da Rocha' INC� nos roubou pa,ra sua dlreçao -, se

ac�lOu que o 'meu Estado de Iguaçú, � �ncant0l! .

cóm a f2to�rafia, -;; apenas a

atitude espiritual e afetiva definida pela IOtografla -.' de Imlgrantes-., Aderbal
precisão de imagens do nosso Aramís Ramos da .SIlva, ,eterno ena�orado de

Athaide então Ministro da Saúde - co- nossas praIas. vaI gostar mUlto de. v�r
meçava'a não funciona!.:. Lembrei-m'e de "AI,\orada Marinha", bel9: composlçao

Boiteux. De sua tenacidade, junto a Adol- plástica, com �xu?erante l?queza d� co

fo Konder, n.o permanente estímulo.� De lori�o, e com �ecl1lca p�rf�Ita._ lion,a IVO:
Raro. De mestre Nerêu 'em relacao a ne AVIla, - fIlha de Ivo, Irma des,se ex

Moacir Fernandes. No dia imediatô, en- traord'inário Flávio de Ag�ino e. esp�sa
contrando no Aljan com Hugo e Nerêu desse ,raro ?om�m d�_eSpIl'lto e d,e �ocIe
R.amos, perguntei a êste si conhecia Sil- dade,. que e o .c�rurgla? Ne.wton �lla -

VlO Bittencourt O Dr. Nerêu tambem irá me transmItir sua mtellgente I!llpres
não o conhécia' nem ouvíra falar nele. são s6bre a influência 'de Gaugum em

Telefonei mais 'tarde para o Centro Ca- "JôGO NO BAR". De Jorge Lacerda, -

_ tarinense, serviço de promoção perma- sereno ani�11ador .

da arte
_ �oderna -,

nentemente mal informado no Rio de espero OUVIr depOImento sobre o cervan

todos os assuntos catarinen:ses. Tambem tismo de "Investida", 'téla cO,rajosa e for-

não o conheciam. Mas, - que diabo! -, te.
'

.
_ . _

podiam. ter me tratado menos grosseira- Espero toma;: um ,drm.k, na -exposlçao �
mente pelo telefone. Pensei em escrever de Silvio, com Acelon, Osvaldo Ma�hado,
a Henrique Fontes ou a Othon d'Eça. ,Scheidemantel _:_ gente q�e adri'ura e

, �epois, esqueci-me ,da investigação e que possue qua�r�s. . _
.,

t1. VIda continuou. Não tenho dUVIda de ,que a exposlçao

.

No ano passado, na .Faculdade de Di- de Silvio Bitten�bur� s,era. marcante fes

reIto, contei eSSa história a Ernesto Bian- ta de arte e de mtelIgenCla.,
?hini Góis, então meu aluno e hoje meu E Florianópolis acolh.e\a" com seu

Jovem e brilhante coléga. Bianchini, - aplauso e com s�u p�estI!p�, �ma das

v�l�:t cêpa lagunista, transportado para . mais Iradiosas afll'maçoes 'pjástlCas
ICncluma, onde se tornou, insensivelmen- ��, em t_erras de Santa CatarIna.

, te, grande condutor de opinião -, o co- E quer.o a presença. da tur�a dos no_::;-
ll?ecia sim. Pois-o rapaz era até de Cri-

.

sos Centros Cultur�aIs, daqUl e de SÇl.O
�,C1ll!P,a,.;.E ..t�nh� gl:a..i)de:: :valqr:··P,rodutci de. _. Jo�é ..

'

Ao fazer esse comunicado a Diretoria da Tac-Cruzeiro do

Sul sente-se satisfeita de estar 'contribuindo para Q progres_
-

. ,.,

munJca�ao
A Diretoria da TAC-CRUZEIRO tem o grato. prazer de co

municar aos. seus distintos passageiros e ao público floriano,.

politano o lançamento de novos voôs "CONVAIR", fiO intuitQ
de,.,dotar Florianópõ.P?, �e. nm seyvi.ço de prjlU�irl!-. cIàsse; uti_
lizando aviões de categorill internacional.

Assim, para Pôrto Alegre, a Tac-Cruzei'ro do Sul ,oferece,
diariamente "CONVAIR" às 10,30 horas., Para Curitiba, São

Paulo e Rio de Janeiro, também, dia-rlamente, "CONVAIR",
pal'tindo às 16,3Ó. Além 'destes voôs diários a TAC-CRUZEI_,

RO DO SUL oferece às quintru! feiras, 'às 11,45 voô "CON

VAJR" para Buenos Air.es,· com li�ejrà. escala em Pôrto Ale_

gl'e. Ainda às 5.as feiras, às 21 horas luxuoso e .prático voô

notul'llQ para o' Rio de Janeiro; aos 'domingos o >já consagrac:lQ
Flol'ianópo-lis-Pôrto tlegre, às 11,50 e Florianópolis - São

Paulo _ Rio, às 14,541�
'fi' .

so da Capital Catarinense e espera continuar ,a ser distingui,:
d cóm a hOl1l'osa preferê.nciR

.

qUEl a- genté· ha-rriga.:.verde; ,

lhe tem d·ispellsc1o ..

Campinas, que já possui sua 5.145, Sorocaba, com 4,854,
Uníversídade, com 9.234, Juiz I! Campos, cOI1J 4.711, Pelotas,
de Fora, com 6.780, Ribeirão com 4.174, e Santo André,
Prêto, com 6.543, Bauru, com com 4.167 alunos inscritos.

,Na Assembléia Legislativa
O Deputado Osní Regis teceu considerações . elogio

ocupou a tribuna para re- sas ao tl'ábalh._o que a Ins
portar-se sôbre a situação petorta Regional do Fomen
em que se encontram os Es- to Agrícola vem desenvol
crivães de Polícia do ínte- vento no muniêiPlO"'{la Pil
ríor do Estado de outros ser- lhoça - mercê a n,tlt."el
vídores do Departamento de desempenho do Sr. Dt. J3�f,-
Estradas de Rodagem, que tagnolli -- na distribulçâ'd"'f
não estão percebendo seus cultivo de mudà� e semen-'
vencimentos ":_-conforme de- tE'S de hortaliças, e que, em

vem, em face de decreto do dois mêses, registrou-se a
Executivo.'

I
entrega de três mil da seiva

FO:t\1ENTO AGRICOLA indispensavel ao progresso
O Deputada Ivo Silveira agrícola �m nosso Estado.
_0-.- ._ ......__ , . ..._ ._._ �__

Via.gem do Prol. John Scale
Partiu para os Estados sa cujos serviços são cedi

Unidos da. America na ter- dos ao Instituto Brasil-Esta
«a-feira, dia 20 o .l9rofessor dos Unidos de florianópOlisy
John Scafe, Secretario Exe- sem ônus a essa organiza
;utivo do Instituto Brasil- ção. Alem

.

de lecionar, o

Estados Unidos. O Profes- Profesor Scafe auxilia e

SOl' John Scafe, que foi re- orienta os trabalhos de di
centemente homenageado

.

reção, treina professores ....
por seus distintos e numero- tôdo Estado no ensino d'If"
sos alunos e amigos com um língua"lnglêsa, e,. em' geral, .

jantar de despedida no Res- fomenta o intercâmbio de
taurante Rancho da Ilha!· cultura entre' o Brasil e o

parte para seu país em via- Estados Unidos e o aumento
gem de férias, merecidas da utilização da língua de
após dois anos de serviço no nossos amigos norte-amerí
Brasil, um dos quais aqui em canos. A êste estimado se

FlorianópoHs. nhor desejamos uma bôa
O Professor" John Scafe é viagem e f�liz estad�a nâ sua

,
t:llll técnico da_lI_'n_g_'u_a_i_n_g...1_,ê,......-_1:;,_e_IT_a;:.._n_a_t_a_1_._ _:;.'__

'

_,_...,..

COSMJl; SEM DAMIÃO

sempre foi. eoisa desprezada para lei,turas posteriores. Pronta es

tava a cultura Era ainda necessarJO mais um conhecimento.
Coisa h.onita, s'eria, um soldadinho COlllO

\
aquêle, ingrizando fran'_

cês gramatical. Resultado; tasca o francês em cima do homem.
Vai dai o contínuo galicismo a aureolar noss'o personagem.

Bem educado e agradável, não seria necessário ensinar-lhe
boas maneiras, havia, porém, que aprender. a confusão tôda regu_
lamentada, pela etiqueta. Tá, tá, tá.,. eis Ô homem, etiquetíssimo!
Todo chefe tem por obrigação, saber mandar. Toca o escolhid_o
para Ullla campa'nha. No campo de .batalha, �IOSSO heroi não se deu
muito bem, mas preencheu as' normas e passou a comandar.

Surge, .então, a questão da administração, �le, para <) futuro,
seria obrigado' a administrar, LalCga o homem, como chefe de um

município para que s� revele.
- Gomo à él+o,ca não havia opo!!ição nem críticas, o nosso herói

saiu-se às 'mil maravilhas. Se houve êrro ninguém sonbe, ninguém
viu.

I .
Amontoadas todas estas qualidades, estava pronto o arcabou_

ço; só faltava o acabamento.
tste foi. dado no a'mbiente be� propício. Junto ao chefe go-

vernamental, onde se deu maravilhosamente, completando seu

curso. Ei'a bem gêsticulante, moço faladeiro, de vida metódica, in_
capaz ·de quaisquer excessos. Muito "sim s€nhor" ficava perfeíta_
lnente .enquadradq, à' vontade do chefe.

Mudou-se o chefe pOlI outro. Assim exigia a época. Nosso ·he_.

rói, no entanto continuou firme, disci-pulo que era do servilismo '

consagrado dos maiorais. Finalmente, após demonad� completa�
mente a máquina da política, com tôda a complicação' dé intri-g-as
e ,'aidades, .foi enfim guindado ao cargo com o qual
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srta. Ondina Doin
Vieira

. ANIVERSÁRIOS
Fazem anolboje

menina
Olga Br'uno

Transcorre hoje, o aniversário

natalício da gent'l'e prendada
srta. Ondina Doin Vieira, dileta
filha do sr. Bento Vieira e de

sua -exma. espôsa da. Celina

Doin Vieira.

As m�itas homenagens de que

será alvo, _juntamos as nossas 1com votos de felicidades cres

centes

- sr. Marcos Manoel Cordeiro
- menino João Luiz, filho do sr.

Osmar ·Lamarque.
- menino Geraldo

�

Borba

Fernando

sra. Maria Gertrudes Costa

sr. Edelberto Costa Avila

sr. Orival Andrade Cordova
. - srta, Lídia Mance llos Moura
- Sra. Agustinha Galluf

PARTICIPAÇÃO
Olívio Ol'Íiga e Suely Souza

Ortiga, participam aos seus pa

rente's e pessoas de suasj rela-,
A data de hoje é de grande

" ções, o nascimento de seu filho
alegria. para o esthnado casal

• . TULYO MARLYO, ocorrido
sr. Neméz'io Bruno e sua exma.

dia 19 do corrente na Materni.
espôsa d, Maria Bruno" com a

passagem de mais um aninho de

sua querida f i lh í nha Olga Bru ,

dade dr. Carlos Corrêa.

NASCIMENTO
Luiz -Cláudio

no.

A sapeca Olguinha QS nossos

sinceros votos de felicidades.

em festas o larEncontra-se

do nosso prezado amigo dr. Júlio

Doin Vieira' e de sua exma. es

pôsa d. Djanir Vieira, com o

naséimento de um robusto meni ,

no que na Pia Bat.ismal recebeu

o. nome de Luiz Cláudio.
Nossas felicitações.

o aniversário natalício da exma.

sra. Celina Doin Vieira', virtuo
sa espôsa do nosso prezado ami

go e disttnto conterrâneo sr,

Bento Vieira.

. Também o lar do dr. Eugênir
Doin Vieira e Angela Vieira, re_

Dama de excepcionais quali., Paulo Afonsodades de caráter e coração, goza

em nossos meios sociais de vasto

círculo de amizades, que na 'data

de hoje lhe. prestarão inequívo ,

MELO ti
- Parece estar íl

OSVALDO
ASFALTAMEN.,];Q�\-RUA 'FELIPE SCHMIDT

..... , ...... \
'

.

plenamente confirmad.ã a notIcia que fizemos circular, em primei-
ra mão, quanto a<>, a,sf�ltal!lento de: toda' a extensão dar rua Felipe
Schmidt, nesta Capital, c�jos trabalhos segundo nos garantiram
começarão dentro de bl'eves dias.

Estavamos, então, com � Pl'efdfto Osmar, Cunha no mQmento
em que nos, deu elé a alvissareira nova, que re.gistranlO's em seguida
Desta maneira, valeu' o furo �e;ta coluna e daqUi, antecipamos a�
GQvernador da Cidade, por mais' esta pl'OVa .de, sua "áliosa admi>
nistração embelezando·.. .Fiorjànóp�lis.

-

/' Os serviços CO;l c��trato a�sinado estão a cargo da. Compa-
nhia que vem traba\hajld,o em nossa' Capital na estrada municipal
para a Base e asfaltamentQ dá' Yolta. ao Mono (Trindade), além
de Qutras' impórtantes realiz'ações à vista, na ilha e

.

éontineme
próximo.

GRANDl!: F�STIVAL NO DOiE.; - Uni "hlng" atraente,
uma demonstração artistica, numa encantadora seroada musical.e
outras surprêzas, estã? marcados para di� 24, nos salões ele-'
gantes do vitQrios� clube, - o "Doze". - To'da, essa gl'ande festa
em benefício da "Colonia de Férias do Prof�ssor".

Com chave de ouro, 'fechará a semana.

RESSURGE GLORIº�AME�TE "A SINF.ôNICA". Depois
de exaustivo trabalh._o do maestrQ Carmelo, volta a "Sinfônica" �:
m'anter seu destacl!-do lugar no mundo musical de FlorianÓpolis.

Vai se fazer ouvir no Teatro (Alvaro de Carvalho com- um pro_
grama seleto, fazendo nova ltpresentação da já consllgrada .cantora

conterrân!la Fanny Wanderley Espirito Santo, que assim virá abl'i_,
Ihantar à nova fase da nossa aplaudida Orquestra.

Para, muito breve, II testa das notas musicais que todos es

peram.

PARE _'OLHE E VIVA - Prossegue a Campanha de Segu
rança do Trânsito FiresJone por �oda a Çidade.

Pare, Qlhe'e viva'

O "slong" já devidame�te decorado pelo ilhéu está sendo .ob_
servado, mas não .pode prevalecer na Praça 15 de Novembro, desde

que a sinaleira foi dali retirada e que segundo nos afirmaram, não

pode ser recolocada, devido aos, trabal!lOs que ali se processam.
Pare, espere quCi o carr� passe e depois, 10cQmova_se com toda

a cautela para con�inuar a viver ...

P "A R' T'I ( I �p- '--ç Ã O'�
ALCIDES ROSA E MARIA L-EITE CARVALHO ROSA

participam aos parentes e pessoas de suas' relaçõe,s, o nascjm�nto
de ,dois pimpolhos, ocorrido na l\-1aternidade "Dr. Carlos" Corrêa",
'no dia 9_5_58, é que ,n� pia batismal, receberão os. nomes de
MAURICIO e MURILO.

Florianópolis, 9-5_1958.
-- ----------�-- - ---------_.

A V I
A diretoria da Campanha Pró-,Construção do Hospital da

Criança Tuberculosa, avisa que foi forçada a adiar o sorteio
do carro Packard-50, para o dia 29 DE JULHO, próximo, por
motivo de têrmos que adquirir uma peça avariada que só exis_
tE' na Capital da República. A DIRETORIA
--------------��------------------------------------

Associação Cultur.1 e Recreativa do,
Professor CONVOCA'(ÃO
De ordem da professora-presidente, ficam convocados todos

os socios desta Associação 'para uma reunião extraordinárill, a te�
'lugar nQ Gru o E.scolar Arquidioc,esaJ;lO l;!ãQ JQ§.é, ly;_,11!,3Q, ª fi.m

tratar ,de de interesse gel'il
Haydée Manll·riili

DOMINGO

:;"
".',

/ '

, r

SÃO J O S É
--

"GUIA DE SÃO PAULO"
"São Paulo (Guia e M'a-

USINA' DE BENEfiCIAMENTO DE LEITE
. E D I T A L N.O , 3

P R E ( I S A - S E __

A EXPOSIÇÃO, Felipe Schmidt, 54, necessita com u rgencia
pr, da Cidade)", em 5a edi-

de uma auxiliar de balcão.
ção, é um trabalho das

"Edições Melhoramentos",
Traz exc·elente mapa, em

sistema "Falk", com proje
<:;üo hiperbolóide e obede

cendo a dobragem especial.

OS ARTIGOS DA l.a A MODELAR

\

Continua despertando o maior interêsse e QS mais simpáticios
comentãrtos a inauguração, no último sábado, do 3,0 departamento
de vendas, à rua Trajano '29, dos Estabelecimentos· A Modelar.'

É! uma, real e valiosa contribuição para o progresso do nosso

comércio e para a Cidade. Esta é em sintese a impres sâ'o de todos.
Também os artigos ali expostos II venda representam no con

ceito das .suaa marcas e na .heleza do seu aspecto o que de melhor'
existe no país.

Assim, além de outros 'produtos, admiramos as linhas elegan_.,
tíssimas e a sonoridade admirável dos "alta fidelidade" eletrolas
-e rádios Mullard Os refrigeradores Brastemp considerados, em

todos os meios técnicos, os 'mais perfeitos no gênero. Os cristais
PlIfIdo de cuja linha de fabricação; destacaremos um jôgo completo,
-a li exposto, dõ mais p'oro crtstal, igual, na translucida pureza e

lapidação, aos famosos cristais "Bacarat" Os cristais Hering de
nosso Estado. As porcelanas Schmidt. Os 'faqueiros de prata; de
aço inoxidável da grande" e tradicional Industria Fracal�nza. Ma ,

ravilhoso estoque de tapetes é passadeiras. As lavadeiras elétricas
"TIÍQr", d�' Cipan, que automáticamente realizam todos os movi-
mentos de lavar, enxaguar e secar a roupa.- j

Além de mais uma enorme 'série de oUtl:os produtos, devemos'
destacar ainda as famoaíssimas máquinas de costura Vigorelli, as

mais vendidas atualmente no país e que agora estão realizando um
grande festival de. vendas. e graças a cujo valioso concurso tlvemos

ligam a Capital às princí- entre nós o grande cantor João Dias.

pais cidades vizinhas. A 3." Modelar tem sido visitadissima por milhares e milhares

Contém ainda: explicações
=m 6 idiomas para facilitar

a consulta. da planta: por

tuguês, inglês, alemão, ita
liano, 'f'rancês e japonês;
um índice de 9.009 =-nomes

de ruas e praças e sinais

para sua Iocalízação na

j-Ianta : índice ,de 2.000 no

mes de logradouros; ,rela-

�
ção de museus, 'consulados,
cinemas teatros" passeios,
linhas de ônibus, mapa e�-
pecial do centro da cidade

com números corresponden
tes às Unhas de bondes e

ônibus e pequeno mapa das

estradas de rodagem que

de pessoas.

"CARDAPIO NACIONAL"

Per/cam! ,

Aparece novamente, ago

ra em 9a edição, com mais

de 300 páginas, o livro "O

E D I T A L Cardápio Nacional", da au- De .ordem do Sr. Dr. João Demaria Cavallazz.i, D.D.
toda de C. M. de' Mello Diretor Técnico da Usina de Beneficiamento de Leite,

LOJ:. MAÇ:. "ORD:. E SRAB: ." Dias. Contém numerosís-
levo ao conhecimento dos interessados que, em data de

De ordem do Ir:. Ven:. 'convoco toda II:. MM:. para 16 dé maio de 1.958, foram .abertas e julgadas as -propos-
a Sess ; , de Eleição da nova ,administração para o pertodo simas receitas de pratos di-, tas para aquisição de veiculos ,de propriedade da UBL
1958_59 E:. -V:. a realizare.se diã 19 do mês corrente às 20 versos, môlhos, bolos, tor- cujo resultado foi o seguinte:

-

.

'

horas na sua séde a rua Saldanha Marinho, H-A tas, doces, cremes, compo- CAMIONETA INTERNACIONAL -r-e- Propostas
'Fpolis:. 12/5/1958 E:. V:. tas, sorvetes, etc. Na sua 1) - Dotacilio André Pereira .•.. Cr$ 80.000,00

sidentes em Terezina, Piauí, re- SN OLIV ?) Josue Fortkamp C $ 100 00000. O :'. :. 3a parte, trata da alimen-
� -:-::. -. r .,

cas provas de apreço e regozijo, ceberam a visita 'de seu segundo' SEC:. 7:. 3) Oacyr Bilk : Cr$ 107.00-0,00
às' quais os de O ESTADO se herdeiro que recebeu o nomede. [ação dietética em traba- 4) Alberto Riggenbach .. _f,•••••• Cr$ 121.000,00

faeslsl.'õCcl'diaandlesC.om. votos 'd� i>eren�s.1 paA�slo f�eAI'fl'Col.ntaSOço�,e's de O" ESTADO. 'Dr.-··"·0·""·5'·N····y'···�'·-L·I-·S'·"·B····-O�·A· "'";;FABRlCÁ,Ç.iQ-''D:E--�QÜEI''' lho especialmente redigido .5) - Comercial Vetagro Ltda..� .. <. Cr$ 122.500,00
7._ JOS" nelo eminente Professor Ce- vencedora da concurrência. "-. '. '<;"

sê
.

..

CAMIN,H.ÃO CHEVROLET --- Propos tas... . � C·
"_,'

D ti t' lestino Bourroul. O aspec- .

Irurg.l�o en IS a "Fabricaçãó R u r a 1 de to gráfico da obra é exce-
1) - Lauro Santana c-s 150.000,00

,- ,CAMINHÃO FORD F-K � PropostasDiariamente no periodo ,QueiJos"; 2a edição, na CO" lente. Apresenta-se com Não houve propostas para êste veículo.
da manhã,. 2.a 4, e 6.a após leção "ABC do' Lavrador uma encadernação resisten- Em acôrdo com os termos do edital de 25 de abril de
as 19 hs. Prático", das Edições Me- te, dorso de pano, -capa"be- 1.958, os vencedores da concurrencía tem (5) cinco dias

Rua Vidal Ramos 19 lhoramentos, é trabalho de lamente ilustrada a cõres,
2. partir da primeira publicação desta, para se habilita-

M. L. Arruda Behmer, que tezid
.,-

.
• .

1
r

. rem e .}'etinirem Os- v�iculos 's9b__'pen�_<de 'desclassificaçãopro egl a; com Ve:nllZ p as:- de suas proP1>stas. _

.

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

esclarece, em 32 páginas de tico tran:sí;úci�p" 'que, "alé)n E par� conhecimento de: tod'9'S�,man:dei publicar o
,linguagem ao alcance de de garan�rr a aurabUidade presente edital q'ne Será publicado ID'O Diário Oficial do
todos tuqo quanto é neces- 'rlo livro realca sobremodo Estar10 e n,O's j,ornais "O Esta'do'; e icA Gazeta" de�ta Ca-,

: _ pital.8ário conhecer acêrca do c colorido da Jlustraçao ex- -

.

terna. É uma obra das E;di-:-

��-�.�.�------------�
f ,; .

t. CllSDS Df MIlDWlA-. Ij
1 I,RMÃOS, 91!ENCOURT

l' A I S 8 A o A A Ó • r o I'H J8 0"2

ANTI�O.'OIP6sITO O)\MIANI
"

VENDE-SE

, VEi.'�.de-'Se duas casa, sen

.lo t,j),ua de matei-ial e outra

lie�m�(Jeira sita a Rua Lati

<:€1, CUlninha MeÍl'a 54.

Tratar. com o sr. João Re

lois, Dep. de Saude Pública

OH a Rua Présidente Couti

nho 76 fundO's.

A.TENCÃO
•

Aceita-se·
Encomenda
DE.

'rortas de Req!ÍeÜão
Tortas de Crocante

Tortalil de Natas Batidas

Tortas de cremes de tôdas

as qualidades. ".
Bol�� simp'les e pão-de-ló

I Petil;lcos para bares como

_
catitarão 'a pali to, pastéis,
etc. e para festinhas
americanas.

Informações na casa do

PINTOR DE BLUMENAU

Coqueiros �airro Bôa Vista.
* <,* *

Vende_se um,motor Marítimo

de centro de 8 HP -

Preço .4e o�asião.

ACORDEÔN
ITALIANO'
Vende-E.e �nt· perfei�o I

estado, tipo pequeno, de I
de 120 baixos, com 5 re- I

MOÇA I
Tratar 'I

I
I
I

gistros, .
PARA

ou CRIANÇA.
[1, rua Demétrio Ribe{�o
34 das 8 às 11 horas ou a

hoite.

CASA� t

'Vende-se uma nova e de

rua do Clube

sunto é 'apresenta,do com

r-implicidaáe e método. *,**

Hssunto. Oscar de Carvalho
Escriturario 1-7* * *

�ões Melhorame�tos.
* * *

OanheDILote
"CULTURA DA MA-

CIEIRA" "MILHO_ HíBRIDO"
"Cultura da 'Macieira", "O Milho Híbrido", na

da coleção "ABC do Lavra- coleção "ABC. do Lavrador
dc.r Prático", das E'dições Prático:',. 'cas Edições Me

Melhoramentos, magnífico lhoramentO's, surge agora

tr?balho. de divu,lgação e <'m 3lt edição. É da autoria,

nrientação, aparece agora df Arnaldo Krúg e. Pinto
em 2a edição. É da autoria V!egas. Sintétiza o assunto,
de José de Almeida Santos I!0m prO'ficiência e simpli
Neto. Em 32 páginas, o as- cidade, em 32 páginas ape-

(Nas pro�imidades da futura Capital do 'Brasil)

"RecaÍ1to Brasília" "

(NãO' é concurso nem soa1:eio) ,

.:3e áinda não possui, aproveite a oportunidade que
:l Imnbiliál'ia e Consttutora Estrêla do Su,l lhe oferece
.Ie seI' proprietário nas proximidad�s odo Futuro Distri
to Feàeral (BRA�LIÁ) com pequenas despesas, entre
gando 2es'Soalmente ·ó, presente cupon no Es,critório, à
Rua Deodoro, esqqina 'com' a. Felipe Schrriidt - Edifí
cio .AJilélia Netto,: 1° '�mdaT, sala 3, em cima da A M,uil
dial, nesta cidàde, com o problema abaixo certo:

Some estes numeros cujo resultado seja. mil (1000)
8 8 8 8-8 8 8 S

Non1e
.

Promovido pela Associação Cult�ral e .Recreativa do Professol', Rua ' : . '.' Fon'e .

em benefjcio da CQlonia de Férias dQ Professor, será realizado, no Cidade '. . . . . . . . . . . . . . . . .. Estado .

próximo sabado, dia 24, no Clube Doze de Agosto, com' início, às 50,.lotes aos pl'imeü:os- que apresentarem o problema
16 horas, um desfile de modas e show infantil, e�m" que tomarão parte CERTO com po'sse rll}�edi�ill-. BOCUMENTAÇÃO LEGAL,
crianças da nossa sociedade de tres a doze �nos. Após o show· ;·egistradO'.sob.o i.!úmero�14.22·9, -na la. Circllnscdção do
haverá\ soil'ée juvenil. Os figurinos das crianças são gentiln1ente

.
Regi:JtrO' de Imóveis, cIp Illt,irliÇó,ipio de Planriltina - Es-

I cedidos pela Casa: Geni sito à l'ua Deodoro', In.tensi�a' tem sid�, tado de Goiás. Registro arl'tel!Íol' n. 14.086. �ValoI' do lote:
'a atividade da professor� Olga da Luz� BrasJ:I 'digrtn Pl,'e'�idente da Cr$ 30.000,0.0..
Associação a fim de fazer desta festividaoe, momentos de alegria !lecanto Brv.silia é um loteamento partieular. NãO'

tem uada a a vêr com o Govêrno Federa1 nem com a

NOVACP.
E' 'rle propriedade da Imobiliária e Construtora Es

trela dó Sul.

.

ASSOCIA'ÇÃO CULTURAL E R-fCREA- .

TIVA DO PROFESSOR·

e encantamento.

Mesas a venda na Secretaria do Clube o"oze, das 14,30 às '17

horas,

Custo das mesas: CR$ .100,00.

o compra' suas

�ER(ADO
PUBLICO

PORTA
DO MEIO

SEMENTES DE hortaliÇaS e flore�
,
"-

para c-rescimP1l
p,lantas, Adubos
para que V,
mais belo jar
ou hO'rta.

L-

Bu lhos. Livros agrícolas,
if1s('ticirias contra dMn,as
e pr.1ga" (b� pLntas or

namentai,>. Alimento con-'

mulantes
to das
l'sp(�iais,
tpnha o

d1mcentradO' p:n3 n(ir�'::.,
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4 Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Maio de' 1958 "O ESTADO" o mail antigo Didrio a. Santa Catarina
-.

.
.

INDICADOR PROFISSIONAL @êeêªêêê@@êêêê@ê@FFEêes

lli MotorlMarítimo «PENTA»
EDITORA "O ESTADO" LTDA.

NARIZ E GARGANTA.
(LlNICA DE OLHOS .'OUVIDOS

do
. Dr. G U E R R E I R O . DA

I

F O N S E ( A
,Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para,Exa
me dos O'lhos. r�ceita de Oeules por
Refrator Bausch Lomb, Operação de

Amígdalas por processo moderno
CONSULTORIO RESrDENCIA

Rua dos Ilhéus l.li casa Felipe ,Sr!hmidt 99

F'ONE 2366 FONE 3560

Rua Cooaelheiro Mafra 160

Telefone 3022 - Cax. Postal 139

Endereço Telegrá(ico ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramol
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES "

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Braz. Silva -

André Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha�o - Zuri

Machado - Correspundente n9 Rio:, Pumpfllo Santos

COLABORA\DOftES
Prof. Barreiros Fjlho - Dr. Oswaldo Rodriguf's Cab�al
- Dr. Alcides Abreu :__ Prof. Carlos da CO'9ta Pereira

.:.... Prof. Othon d'Eça- - Major Tldefonso Juven�J-:-::,
Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da Cot , Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila'- Dr. Ruben Costa - Prof. A. �eixss Net�·- 'Yaltt..,'

� res, alémde esplêndido para motor auxiliar de barcos á v_ela.Langa - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci Cabral Telve -

Naldy Silveira _:_ Doralécio Soares' - Dr. Fontourll" Completamente equipado, inclusive-painel de instrumentos.
ReY - Nicolau Apçsteto - Paschoal Apostol� - limar

Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:Carvalho e Paulo �r�a�oLd; �r;u� �a;;'E � 5,5 HP _ gasolina 80 HP Diesel
'

.Maria Celina Silva - Aldo Fetnand!i!8 Viremo,' 11 HP -" 80 HP " (direita e esquerda)
Dias - Welter Unhares 35 HP "

103 'HP" " ,,\
PAGINAÇAO

" .. �Olegário Ortiga, Amilton Schmidt e Argemiro Silveira 50 HP " 132 HP
.

IMPRENSORES, 84 HP "

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS GRUPOS GERADORES _ "P E N,T â"
R E P R E S E N T A N' T E

Quaisquer tipos para entrega imediata'_ Completos _ ComRepresentações A. S. Lara Ltda.:
RIO:- Rua Senador Dantas 40 -;:- 5,0 Andar motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiador _

.

Tel. 225924.' filtros -, tanque de oleo :e demais pertencesçaeoplados dire-
Si..Paule Rua Vitória 657 conj.,31 -

tamente com flange elàstica , a-Alternador, de . voltagem _Tel. 34-8949

Serviço Telegráfico da UNITED PRESS (�-P) . trifásicos- 220 Volts - com excitador" -=-:_ 4 cabos para
Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO- ligação e quadro completo de contrôle; todos. ,conjuntos estãoDISTICA LATINO ·AMERICANA· (APLA) '. �

AGENTES E CORRESPO.LlDENTEe assentados .sôbse longarinas prontos para entrar em funciona-
Em Todos Olll municipios de SA_NTA CATARINA .

mento.

ANUAL
A"S S IN AT U R Á

c,s 400,10 REVENDEDORES �UTORJllA})OS PARA O'ESTADO DE
N.o avuls�':::::::: :.::::::::', " 2,00 '- ANTA CATARIN1\

- A N U � C lOS. MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias�' ,

ltt'diantp. contrato, de acorde com 8 ta�e�1l em vigor. Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R�LM u S"
A direção não se nesponsabilíza pelos

. Cx. Postal, 37,- Fone '3362 _ ,FLORIAN,ÓPOLIS
.

'conceitos emitidos nos artigos as�inados. I êi§li#Jt=Jr=êêê@r'#JêFlÊlr#JêfeJr§lf:ai#lr$êr#l@.

\
,.f DEPARTÃME;TrDÊ"ISÃ),D-Erp!rBi.ICA-�-·

-"

M O' V E , S "

. E M G E R A L
,

"

P4mtõ� de Farmácias "',
) \ �,Més de Maio '

I 1 - õ.afeh-a (feri'ado,)' ,,'. Farmácia Catarinense
,��. ''''''',,'

3 - Sábado·�(tarde.) J.i'armâtia Noturna

\. 4, - domingo Farmácia Noturna '

DR. NEWTON ,U'AVILA
CIRURGIA GERAL

Uoenças de Senhoras - Procto

locia - Eietricidade M�iC'a
Consultório: Rua Victor Mei,

relles n. 28 - Telefone, 830�.
Consultas: Das 16 horas em

dianté.
Residência: Fone, 8.422
Rua: Blumenau a. 71.

UR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Viplomado pela FacUldade Na

cional de Medicina da U�lver.
sidade do Brasil

Ex-Interno por concurso da
Maternidade - Escola

(Serviço .do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-Interno do Serviço de Urur

ela do HGepital l.A:P.E:l'.t;.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de . Caridade
.

e da N.aternidade Dr, Carlos
Cãrrêa

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOES
PARTO SEM POR pelo método

psicQ-profilático.
.. Cons.e Rua João Pinto n, 10,

das 16 00 às 18,00 horas

Atende com horas marcadas
Telefone 3036 - Residência:

Rua General Bittencourt n, 101.

DR. AYRTON DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PULMÃO -

� TUBERCULOSE
Consultõri1i � Rua Felipe
Sehmídt, 38 - Tel. 8801.
Borârto das 14 às 16 honas,
Reaidêrrcia - Pelipe Schmidt,

li. 127.

DR. JULIO DOLIN V1EIRA
MIi:DICO

Especialista em Olhos; OUVIdo.,
Nariz e Garganta·- '1'ratamento

.

e Operações
Infra-Vermelho __:_ Nebuliução

- Ultra-Som -

(Tratamento de sinusite sem

"lleração)
Anglo-retinoscopia � Receita de
Oeulos - Moderno equipamento

de Oto-Rinolaringologia
( úni.co no Estado)

Horário das 9 às 12 horas -

das 16 às 18 horãs.
Consultório:' - '",Rua Victor

Meirelles 22 - Fone 2676
Resídêncta - Rua São Jurge,

n, 20 - Fone 24 21

DR LAURO DAURA

CLINICA GERAL
"

Especialista "em moléstias de Se
nhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções agu
das e cronicas, do aparelho �e'
ni�o-urinário em' ambos os, sexos
1!>oenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10',2 às 12 e 2% àll fi

horas - Consultório: Rua Tira,

dentes, 12 \
- 1,° Andar - Fone:

8246.
.

- Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 18 (Chácara do Espa,
nha - Fone: 8248.

DR. 'HENRIQUE PRiSCO
PARAISO

M J!l,D I C O
Operações .... Doenças de 8el'ho.

ras - CUnfca' de Adult".

DR. 1,. LOBATO Curso de Especialização no

FILHO Hospital_ doa Servidores de Es,

Doenças do aparelho .resplratórlo tado.
TUBERCULOSE (Serviço do Prof. 'lirfar�a,oo de

,

RADIOGRAFIA E RAI;>IOSCOPIA Andrade).' '"
� J "

k
,DOS 'PUL'MOES � Consultas - Pel. maoU ir.á

'I
-'" Ciruqi!_ do To"r;ax Hospital ae Ca�idade. '

•

o s s m a",Formado p�ra J!'aculdade Na�onal À tArde, d!18 �16.�0" aqllal �1\1, -

'

, ,�.
.ãe �dicina"Tisiologklta e Ti,elo., diante'no con�ul�órH!.,+�ua ,�u. _

.'

_

'

-,f
� .L·,.

�Irurglãlr,dô Hoapltal:.·Nerea ne,s Mach!ido 17 Esq!lI!,a de L ra.
,Ramos' de,ntes -;- Telef. 271l6., .. ;

Curlo de' especialização pela Residê,llcia .'_ _Rua, Presld}nte
S. N. T. Ex-interno e Ex-assia-, C'outinho 44 - Tel.� 8120.
tcmte de Cirurgia do Prof.' lílgo

Gúimarães (Rio).
'.

Cons.: F'elipe SChmidt, '88 -

For:e 880r,
,-

Atende em hóra marcada

Res.: - Ruo Esteves Junior, 80
- FONE: 2395

'

Rúa\_Trajano
.

�;.;... �r

Rua Trajano 'I
� �I:;O, ,

Rua Trajan.o" "",' f,..
..

J
.

',10 - Sábado (tarde) Farmácia Vitó'd1l-
'11 - domingo

'

Farmácia,Vitória

17 - Sábado (tarde) Farmácia' Ésperança
J? - domingo Farmácia.- Esperança,

1 2Ll _,_ Sábado (tarde) Farmácia' Moderna
' I

25 - domingo Farmácia Moderna

Praça' 15 de Nov�mbro, 27

P!'aça 15 de -Novembro, 27

V I,S I T E NOSSADK. A1\fONIO MUNIZ
.

H
ARAGAO

CIRURGI'A TREUMATOLOGIA
A Rua Conselheiro Mafra

.Rua Conselheiro Mafra
Ortopedia.

Rua João Pinto

Rua João Pintolei. 3820Rua Deodoro;-n.o 15
31 _. Sábado '(tarde) Farmácia S. Antônio R. Felipe Schm1dt, f3

o serviço �oturn� será efetuado pelallfarmácias �anto'Anltônio, Notur.
na e Vitória, situadas às ruas Feli!le Schr�Jdt, 43, Trajano el'r.,aça 15 de
Novembro, 27.

.

�

O plantão diurno" r.omprep.ndido en�re 12 e 13,30' horas sel'.á efetuado
peja farmácia Vitória

.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

� ADVOGÂDO,
Rua Vftot Meireles, 60.
FONE: 2.468

Flori.n�poll. Motores··
•

.� __

1" �
.. �

'E, S ,T R E I T o

:4. e 18-!- domingos Farmácia INDIAN.t\ .
Rua 24 de Maio, 895'..

I
\11 e 25 - oomingos Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro, 1627

l) sel.·viço nott!rno será efetuado pelas Farmácias no CAN'ffl.e IN-"
DIANA.

.

,

': �,\' r l'FI;n
J', pr"'scnte tabela ná') poded ser alterada sen, prévia autorização' dB��:�'

Depart�me: D. -

D. "J. P., Sa'

•
Marcas '!JENBACH"

.

e "GANZ"
"

8 HP '.- 16 HP - 20 HP - 2'6 HP

�lEDIDORES DE ENERG,IA ELÉTRICA MARCA "GANZ"

Monofasicos para 120 �u ,í!:2P', ,\,o'lts. Ámperagens à opção -

400% de ea1'ga - Trifásicos, com 0.11 sem neutro - Volta_

g-e.!!_s e ampel'agens à. opção '

) INSTRU!"EN'TOS ELÉTRICOS DE, MEDIÇÃO
Amperímetros - Voltímetros - Alicates para baterias

. Estoques permanentes - Vendas diretas - Pronta entrega
Podemos estudar propostas de firma! especializadas no ramo,
que pretendam a representação, desde 'que indiquem fontes

de referências comerciais e bancarias na praça de São Paulo.
'Consultas pedidos e propostas para:

'

INTERSTATE S/A. - IMPORTAÇÃ<', EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO

Caixa Postal 6573 - ,São Paulo.

•

Luiz Osvaldo d'Àcampora, ,

Inspetor de }I'armâcia.
Dk!lDW7 73'8C:liI ]]! l!IU.�.!l��,��

B R I T O 1
. VIAGEM · COM SEGURANÇA

ALFA-IAT�O�o'-Sll:CULU E' RAPIDEZ
-- :0: - 'j

Rua, Tiradentes, 9 ! Só NOS>C�NFORT.Aô�EIS MICRO-ONIBUS

RÁPIDO "SUL··BRASILEIRO'"

a llIli.1I lili!"!!

·A V
r

I S O
.

Dr. Guaraci Santos',' "CAFÉZITO
JtGORA COM NOV,l\.

EMBALAGEM

Florianópolis ltajaí
, Comunica a sua seleta clientela que esta atendendo em seu-.

gabinete dentário, a Avenida Her�iIio Luz N. 69 esquina Fernando'

Machado antigo gabinete Dr. Orlando Filomeno. j
",

Diár;�mente das 8 às 12 horas com exceção ,dos sabados. 1 :::::::::::::::::::.-_--
---------

Joi_nville - Curitiba,

,
�

)I'Uial "A Soberana" Dlstrno do Estreite - r.ut..
"A Soberana" Praça 15 de novembro.;_ esquina

ru.a Felipe Chmidt. Agência :' .-- Rua Deodoro esquina l!"
Rua Tenente Silveira -

,_ --, ---

LAVANDO COM SABIO
, ,

.
.

Virgem Especialidad�
da Cia. WEIZEL .INDUSTRIAL .� .Joi�yille --: (Marca Registrada)

.

economiià-se tempo. e dinheiro

I
I
I

,
"

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



i�O'U T R A S N O T À S
BUENOS AI�ES, 18 (U" PARIS 18' (U P) - Pelo são na-o f'

"

" ,
,

p ) O" :.1' "
'

, ". lCOU uma umca ja-
,- governo ':l� .preSI- i menos quinze pessoas perde-j nela int

"

-

dente Arturo Frondízí ínror- ram a vida hoje em conse- E r ell�, I
-

mou que está estudando as quêncía da' expl�são de um porx:p IC�? o a exp osao, a,
medidas

,-

necessarias para, o.epósit� de' gasolin� num I tár��I� isse áqute o ,prolPnenormalizar' a situação· dos pôsto de servico:' A polícia; p et d� u� ut omovei, .quesíndícatos operários e da disse que além dos quinze! .�. ent la a asdecetr o veICud- posição dos interessados, no Lemos -' Eunice Cpelho Vieira Torre-s -,'Laude!lna
Confederação Geral do Tra- mortos h'a' dOlOS desaparecí _ plol tno oudque °d' anque dO ,

, "" s o se espren la gran e Cartório 'Eleitor-al da 13a Pinto de Oliveira - Electo Corrêa. Peres ...,.- Maria Sch-balho, depois .do período de dós e trinta e cinco pessoas qu t' d d d r Adíntervencões e' eleições ím- gravemente feridas Entre os v atf;!dl ad e

f et gaso Idna, d- Zona, instalado na Bibliote- Leopoldo Kretzer - Genir veitzer Lemos Maria
d·

,

t· , '

" er 1 o o a o o ona a

pugnda ads, hq�e es a ,o��rredn- n:ortos ríguram CIncO me- garagem chambu os bom- 'a Pública do Estreito, os Dunn "Beppler - Germano Pessoa da Silva Sobrinha
do es e a, aproxima a- nmos e uma menina assim belt doí

, , •
' erros que começaram a .'

I' I it raí das e ..," SOl Hílda Martl'nha' Maria d S B ti tmen e, OIS anos e meio. como tres bombeiros que b b' r dos 1
r.LU Os e elos s - na I va - I' , - I e ,ouza a IS a

O comunicado oficial, dís- procuravam impedir �in in- om ear a gaso ll�a nos u-
rruintes pessoas, r!€ Andrade _ Ilza Maria _ Maura C,haves Mafra

tribuido à noite passada diz cêndío q do: b
' gares onde o líquído se ha- ,�

o.seguínte: .' - eXPlosão.uan o so reveio a

VI� �CUmt�lado, d h
Antonio José Cardoso - Antonio - Ivone-Souza Lo- Maria da Silva Souza

"O Poder EXecutivo se en- O edifício de cinco paví-
'01 en ao que u?l os 0-

Alvaro Antonio dos Santos pes _ Jaime' Teodoro de
'

contra dedicado. ao estudo, mentos, em cujo andar- ter-
mens prese.n�es resolveu cor- Miguel Berto da .Sílveh-a

de medidas 'legais que 'cóm a reb. estava 1 r d
'

_

,t::tr ,a eletncldade,_para pre- ,�Ana Vieira' Araujo - Oliveira - Julieta Piazza Miguel Antonio da .Silva -
. . _'.

.

oca iza o o pos venir uma explosao A In- Imaior brevidade, 'se�ao dita- to, veio abaixo A espôsa do t
_

d t't AmL Schutz - Antonio
I
Tonelli ,da Silva - João' Maria de Lourdes Melo _

das para lograr a' total nor- dono do pôsto � o encarrega-
.errupçao o con ac � p�o-

malízaçâo da vida sindical, do da garagem são.os desa- V?COdl;l' ao quedParecle, o m,--: I'ecdoro dos Santos - Anna Paulo Martins - João Pe- Maria Albina Garcia - Ní-
d I

'

tít
. -

.
, cen 10 agrava o pe as ema- 1 S A I

I
.

começan o pe ares 1 uiçao parecídos , e acredita-se .que j ,
-'

d r
� Marcia oe ímas - me a- di-o Fernandes ..

- João Ro- la .Pereira Lehmkuhl
das organizações sindicais. a ambos hajam ficado soter- naçoes e gaso ma. , I
suas legítimas autoridades. rados nos escombros.

n io 'Apol linarto Ferreira -r-r- mão de Souza � Laudelina

Evitar-se-ão assim 'os, efei- O edifício estava erguido ALUGA-SE' Amantino Machado - Arís- : Pedrini d� Ataíde - Lauri-
tos de medidas que excluí- na Rue dOslo, em populo- LIdes José ,de Miranda _ ta Maria Silvano - Luiz,rani da direção dos sindica- 80 bairro residencial. Ema- AIuga -se casa com 12 pe-
tos sl;las. autoridades e que �ações perigosas- se espa- cas situada no centro, Tra- Camilo Longuinhos de Amo- Dalsasso de Oliveira Scweiiizer - Osni Maximí-

contrIbUlradm. Ptara.,!:l�l�davdar Inaram por toda a zona das
t

'

I f 2415
rim -, Cecilio Campos - Linu,omal' Arminda da Sil- bano Cidãde '- Osca'r 'Ma-

o clima e m ranqUl 1 a e proximidades do local e os ar pe o one 01:1 na

Isindical na; n�ção. '. bombei.ros apressaram-se a
1
Avenida Hercílio Luz, 108. Carolin� P'iazza Tonelli - veira - Lindomar Elias de chado da Silva - Onelia

"Esta prImeIra etapa lm- prevemr aos moradores das i Giotildes Sbruzzi de Lucas Almeida - Lau�c'y Carva- Maria da Rosa Otavio
porta em começar a cum- vizihhanças qUe não deviam i
prlr o compromisso, publica- acender fósforos nem fumar,

I .. -- .-----'--------------------------------.----�

mente contraíao com os tra- pois isso poderia provocar
balhadores, ao anunciar o explosões.
dr. Frondizi seus planos de Nas proximidades do 10-
govêrno". cal em que ocorreu a explo-

,'''0 ESTADO" o mala antigo Didrio ífe Santa Catarina

DOMINGO
-'

SÃO J O S É

'

..

N ,ã O P, e r c a m!
_ _ - .....•.•.__

_
' •......... - .

Sociedade Civil Cultural Colégio
'B A'R-R I G A VE R DE

Assembléia Geral Exlraordinária
Pelo presente ficam convocadqs os, senhores �ócios cotist'as'

da 'Sociedade Civil Cultural "Barriga Verde" para a Assembléia

Geral Extraordinária, que se, �ealizará no próximo dia 23 de maio

,corrente, às 20 h;oras, na séde da Associação Comercial de Floria

nópolis, à rua Trajanq n. 13, nesta cidade.

ORDEM DO DIA: 1 - .Assuntos Gerais.

2 - Auxílio a prestar à Faculdade de Medicina de Santa,
Catarina,

3 - Outros assuntos,
Convocação única.

Florianópolis, 10 de maio de 1958
,

Ary Kardec Bosco de Melo, Secretál'io.

VISTO Prof. ,Pedro de 'Moura Ferro, Presidente .

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

Sindicalo dos Trabalhadores na'lndús
tria de Panificação e Confeitaria de

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

Façq saber aos qU,e o presente virem ou dêIe 11iverem conhe_

cimento que, no' dia 20 de junho de 19'58, às 19,30 horas, em slta

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

I'a sua biretoria Membros do Conselho Fiscal e Representantes d'a

entidades no Co�selho da Federação a que está filiado e respectivos

suplentes, ficando aberto o prazo de 8- (oito) dias, que correrá a

partir da primeira ·p�blicação dêste, para o registro ,das chapas na

S�cretaria .. de acôrdo cqm o disposto no art. 6.° da Portaria Minis-

terfal n.o 3.46 de' 18 de outubro' de 1957.
'

Não havendo número legal haverá segunda convocação, com

qllaIquel' número, duas horas após.
As chapas deverão ser registradas em separadQ, sendo uma

para os candidatos à Diretoria da-entidade Conselho Eiscal e'
, ;(

repecti�os suplentes e outra para os Representantes nQ. Conselho

da Fedel'ação, na forma do' disposto 110 art. '5 da citada Portària.,
"

Os requerimentos para o regi�tro das chapas deverão ser apre._

,sentados na Secretaria, em três vi'lls, assinados pel� cabeça dOe cha

pa e aC0l!lpanhados de relação aS,$inada pqr todos os candidatos,
pessoalmente não sendo 'permitida para tal fim a outorga de pro

curàÇao, devendo da �esma constar todos qs dados ,indicados no

§ 1.0 do Art. 5,0 da Portaria n o 146 de 18 -.10 - '1951. �

., ",-

TEODORO COSTA JUNIOR

PRESIDENTE

. .f

Florianópolis, .5Quarta-feira. 21 de Maio de 1958 '

- ----
--�--

_.-/. -.. ."f('�., ".�'

o fliia
W

eõfo DO Estreito
,.

Djalma Cardoso - Do- lho das Neves - Leopoldo
mingos .Batista DorlY Albino da Silva - Luiza

,�--- -_--- -_,.,------

TíTULOS PRONTOS Franciscc da Silva - Pe

dro José ,de Souza - Rosa

Maria dos Santos - Sebas
tião Calixto - Silvio José

Martins -"'Ümbelino José

(;,� Oliveira - Valdir Vi

eira "-. Valdir Nascimento
Vieira - Valdemar Boa

ventura da Rosa - Walde

mar Domingos Andrade -
<,

Waldir Waldemar ,de Brito
.

- Zilma Cecilia de Olívei-

Acham-se prontos, a dís-

ra.

Nelson Francisco da Silva
- Olivia Izabel Lehmkuhl ,

Barreto - Osvaldir J0'1.0
,...,'

r-�-'�'---�--

l��!��,I����:R�(
,'?::;;;;;':�-::,,,,,,, '''' ..r:�,.,."...t,'..,;�,�.��-:''i/r-r;.��_·'''':%���-J..., ?:,:;:;-�I&.fe-��..r:;;r-J;_-I;f1iliiiiliIiPlft;J#:tI;it:t tS'#.

.t;··����==�_i;;;���1'f7[Aml;�s.
;�V; 1/ �,. " �,

,1;/

.....

•
.J

J

�

...

:; _., ..... ,,,... �--:--

dol'ado de "VISOA- PANOAÂMICO" criou para' V.

.. r, .....
".' .. , /

"*"�: economiza gÍls I Não h6 perda :de calor:- pois V. nõo precisa .abrir
o forno, para ver se o assado esl6 no."ponto'"

. E sem perda de caiar: v, r�almente eéono�iza 96s,

v, preparo os pratos mais diHtets e mqis g�s,rosos
,

hum insíanle " com a maior facilidade,
�

v', não precis� i,nterrotnpe0r seus ãfazeres para con

,'trolar a comida no fornot Basta dar uma olhaqe:

"*' V. economizo tempo I

, '*" V. tem mais toMÔrlo I

Ia através do "visor ./'
, ;

o fogôo VISORMAIC é o (Jnlco Que lhe ofere.ce tudo isso;

o Base .:Ie proteçoo (ontro ,botido$ do;

pé,
• "Visor panorâmiCO" no furná. com fUI

in/ema

• 'Forno superd,menslOnó/"
• Queimodore; regL'/ave,s "Eeonomic" com

'2 grod_ucções
'

• Bolões," puxador". 'dClurúdo> "Go/den

Look"

• T ol.o/mente iSQ/odo com /á de vidro

., Acóbament� ,'UIII dmõ/te de por.ce/ono

• Ássistên'�iô '�ecnjéa permonénte,
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-Florianópolis, Quarta-ferra, 21 de Ma�o de' 1958
_

"O ESTADO" o maia Ílntigo Diário a. Santa Catarina
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"O ESTADO" o ma'" �ntigo í;>idrio ii. Santa Catarina
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�110S às pessoas 'portadoras
de PERMANENTES" a fi

neza de devQ,lve-las ,para

•

Florianópolis, Quarta-feira., 21 de Maio de 1958 7
,--------,--------- --- --_-- --------

(, O N ( U R

JUIZ'O DE DIREIT'O DA C'OMARCA DE BiGU'AÇU lheiro Mafra, 186.
" I d

. io de h'inta dias, que será pub lícado- e afixado na fórma da. lei.Eoita e cltaçã,o com o pra'o d.. trrnta (30) d'I"as, '/ '

, "I" Dado e passada nesta e;h:(ade -de B'iguaçu, aos vinte e seis diàs d�'O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Di rei to
• . '

mes de abril do ano de mil, novecentos e cinquenta e oito. Eu, ,da Comarca de Biguaçu �.tad d S' , FO O
.

, -e, o e anta, Catartna (ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado, no impedi., ! 'RR '

na fórma da lei, etc..'
'

Z b
mento o,casional. do Escrivão, a datilografei e subs,crevi. I I R

'

AO BT'" '.,,, 'O, TFA sa ex aos que o presente edital virem ou dele conheci_ Biguaçu, 26 de abril de 1958, ,M S I L' ,e �Rmento Hverem que, P?r,parte de IRINEU J'OSÉ K'ONS, por seu (A l) J
'

G' -

C 1 J' d D'
. I (AI� BA'OAPO ' FON< HOi

advogado Dr. Paulo Fe l'ipe lhe foi dirigida a ti_,
SSI aymor urmaraes o laço UIZ e iretto,

,'A'HIGO DN-6SITO DAM'p,NI
. ,:' pe rçao segumte: Confére com o or ig ina l afixado no lugar de costume. 'O Escre.,

Exmo. Sr. Dr. JUIZ de Direito da Comarca de Biguaçu I' J'. , • rmeu ose vehte, Pio Romão de Faria.
Kons, hrasí leí ro, casado, lavrador residente em Sant M '

, a arra neste
Município e Comarca de Biguaçu," por seu procurador 'f '"

, ,

'

_ m ra assma.,
do advogado mscrIto na 'O.A.B. Secção deste Estad b'" o so n. 479
l'esidente em Florianópolis, vem expô r e, requerer V E

'

, a., xa. o se-

guinte: 1 _ Que h" mais de 20 anos por si e' se'us t
'

., - "an ecessores
possui por ocupação, um .terrene rural situado em T <:

R' h
'

, . . -: ,

res .ac os,
dis trito da sêde deste Município confórme croquis anexo com a
área aproximada de 87,120 m2 confrontandó na f te N., - ,'ren e ao .

com terras de Francisco Fernandes de Alcantara d 'Q' ,
,

" ,on e me e 37
braças; no lado leste, com ditas de herdetros de iJulio Cardoso e
as d� José Manoel de Andrade numa distancia de 300 b d

•

• .' raças; _ aI

estre,itando, em ângulo rétQ, 14 braças, prosseguindo, em â;gUIO
rêto, ilm direção aos fundos, numa distancia de mais 300 braças,
até a '!nha de fundos, onde mede 23 braças, confrontando nos
fundos 'com o mesmo José Manoel de

_

Andrade; pelo lado oeste,
com terras de Vicente Domingos Pezaira, medindo 600 braças' de
Íl'ente a fundos; 2 -:- Que a posse desse terreno tem sido :exercida
sempre, man�a, pacífica._ininterruptamente, sem oposição nem COI1_

testaçâo de terceiros, e com ânimo ;,de dono, por; atos constantes de U-'nl�a-o' Estudantl"locupáção e culturas, 3 - Que assim se acha' configurado, com to-

do� os requisitos legais, o usucapião extraordinário, de acôrdo com Recebemos:
QS arts. 550 e seguintes' do Côd Civil, com a 'redação dada pela Brusque, 17 de abr-il de 1958
lei 2437 de 7_,3-'55; 4 _' Que, pretendendo legitimar sua sltuação Ilrno, Sr, Dr. Rubens Arruda Rarnos
de fato, vem, com o devido réspeito, baseado nos arts 454 e se D, D, Diretor do Jornal "'O ESTAD'O"
,g'uintes do C.P,C.; requerer' a V. Exa. designação de 'dia e �or� Prezado Senhor �,V E N D E -, S Epara a' justificação, ouvindo, as testemunhas ad'iante a rro ladas

, e, 'Í'emos a grata ;atisfação de comun iearc.lhe que em data de
la-em seguida: citados os atuais confrontantes e interessados' cer'tos

'

29 de março próx,imo passado foi eleita a nova Diretoria e 'Ç_on- I Vende-se uma CORa
e �eus conjugas, se casados, (\ Órgão do Ministé�io Públicq e, por

I
se lho Fisc�l da' UÉB (União Estudantil Brusquense( .., .]u,ead::t. Um abat-jour de pé,

edital, com o prazo de' ,30 dias, os interessados incertos e desce- I Em 12 de abril do ano' em curso tomou posse a Diretoria re., um porta-chapéus com es

nhecidos, para, no prazQ legal, e sob' pena Ae revelia, con1estarem,
1
cém eleit�, que regerá os destino� da �obre classe estudantil no

I
pelbú, uma �esi'nha de cen-

'se quiserem. 5, _ Que, não sendo contestada a ação,},seja desde
i

pel'todo de um ano, I' '

d,,_ d'O enve-rlllza a uma cadei-
logo reconheCIdo e declarado o domínio do autQr sobre o imóvel, I Assim compõe-se a novel Diretoria:

'

, I r:: de ,b.l,·,aço,s envernizada epor sentença mandada transcrever no Registro de Imóveis; Pro- Presidente � Ivocílio 'Oliveira • '.,

testa_se por todQ o genero de provas admissiv,.eis em direito, in_ I 1,0 Vi�e p'residente: Nilt,o'n Bal'bosa � ·;;oa sala ele jantar de em-

:��:�vede� c�;p;:��,��� �:::::\e�:1�;,te��s:a1�s�staD::�; o� �::I::O: I �:c:�::i:r�:�:��t:g::0�h�e�iurici I bl_lÍ_a_. -'- _

documentos, P. deferimento. Biguaçu, 20 de março' de, 1958, (Ass,) I 1.0 Secretário: AdemaI.: Brasil Flo:riano f!IIIII!----�,--�""',
Paulo Felipe, Selada legalmente, Rol de testemunhas-: Miguel'Do- 2,° Secretário: Vinícius José Bado A,í'\(U,NelOS Imingos de Sbuza e Francisco Fernandes 'de A'lc�ntara. DESPACH'O:

;

1.0 TesoureirQ: Hilário Gartner
A, Designo o dia 22 de abril para a audiência dei justificação pré_ 2,° Tesoureiro: Antônio Abelardo Bado
via da posse. Crente o Dr. Promotor Público. Biguaçu, 30_3-58, 'Orador: Rubens José Fachini '

(Ass.) J; ColIaço, Juiz�de Direito. SENTENÇA: Vistos, etc.. ,Ho:;' Conse.Jho Fiscal: João Baptista Martins

mol<lgo, por sente�ça; a justificaçãó de ,fls. el11 que é requerente Laércio Knhis, Ivi Mário Visconti

"
Irineu José KQns, para que surta os efeitos de direito. Cit'ê�se:;.:' Supl. CQns. Fiscal: JOl:ge D'Ivanenko, Marcio José Albani,
pessoalmente, por mandado, os cOI)frontantes do" imóvel e, por I Carl.os Jachovics,_, \
'edital, os i,nteressados incertos para 'todos, querendo, cQutestarem _ Apresentamos_lhe a's 'nossas efusivas

,- a ação no prazo', da lei, Custas afinal. Biguaçu, 24":4_58. (Ass,) J< ' Saudações. Estudan�is
/ Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. E, para chegar ao" Ivocílio 'Oliveira Agustinho M,lUrici
\
conhecimentQ dos interessados, 'passa o ,presente edital com, o pra- ,Presj,dente Secret�rio Geral

Uma copa moderna, estí
lo rústico, Tratar na Conse- PROJy.IOVIDO PELA

"REVIS.TA ,RRASILEIRÁ DE ODON'fOLOGIA''.
Entre Os Estudantes de, Odontologia de todo o- Brasil

-v-t- ?��'i.�••
REGTTLAl\'IENTO

COtO(.Át,,'OS EM QUAL.
';)UER 'CIDJ..t>� O() allASIl

1) Poderão concorrer todos os estudantes de Odon
tologia atualmente matriculados nas escolas oficiais .ou
t'e��nhe�idas, inclusive, portanto, os que' concluirão o

curso em dezembro dêste ano.
'

2) O assunto e o gênero dos trabalhos' são de livre
escolha cio concorrente.

3) Não há limite máximo ou mínimo de páginas. Os
trabalhos deverão ser inéditos.

.

4) Os originais deverão ser datilografados com dois

espaços, somente no anverso da fôlha de papel, esta do
tamanho ofício, guardando a margem de quatro centí
metros, do .lado esquerdo.

5) Os trabalhos serão subscritos por pseudônimo
escolhido pelo Autor. Em fôlha incluída em envelop., à
parte, serão feitas as seguintes indicàçõ'es: 10 pseudô
nimo; 2°) título do trabalho; 30) nome I;l enderêço'do
Autor.

' -..

Êsse envelope deverá vir fechado e trará, exterior
men f.e, duas- indicações bem legitveis: ,1:», peseudôn imo e

2'°) título do trabalho.
6)' Somente será, revelada a identidade dos concor

rentes' classificados.
'7)

,

Cinqüenta' trabalhos serão premiados e os, la1;1-
: reados dentre êles publicados na REVISTA BRASILEI
I RA DE ODONTOLOG�A, a Juízo da Comissão Julgado
ra, Caso seja, resolvida a publicação do trabalho em li-
vro ou' separada da Revista, se vendido, cinqüenta pOI'
cento da renda líquida, caberá ao, seu Autor.
8) Os premias consistirão em assinatura da REVIS

TA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, sendo conferido
a cada um dos cinco primeiro; colocados /

um diploma
em pergaminho, ar-tisticamente trabalhado.

8) Os trabalhos serão recebidos até o -dia 30 de se-

temb:·o de 1958.
.

-

10) A comissão julgadora será constituída de cinco

cirUl;giões dentistas de notório saber, do Presidente da

Associação Brasileira de Odontologia, e -do 'Piretor da

REYISTA BRASlLEIRA DE ODONTOLOGIA.
11) As decisões ,da Comissão Julgadora serão

'itrecorríveis.
1� O ato da inscrição no Concurso .importa a ade

são às condições estabelecida'S neste Regulamento e na

c.essão,' à REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA,
dos direitos, autorais de todos .'os trabalhos que partici
parem ,da competição.

13) Énguanto não constitúída a Comissão Julgado"
ra, os casos não -previstos neste Regulamento serão de-,
cididos pela Dil'eç�o da REVISTA BRASILEIRA DE

ODONTOLOGIA.
14) As notícias e os avisos refe'rentes ao concu.rso

publicar-se,:"ão 'na REVISTA BEASILEIRA DE ODON
TOLOGIA.

Às

PU L�AOS ERU �A
11

� I
I'

Dr. Lázaro Gonçal
ves de Lima
Cirurgião - Dentista

xarope e it1ie�ável

OPOBíL" 8A�tLY

Avisa seus clientes e amigos que
de regresso da Capital Federal,
reassumiu a sua clínica 'odon-

I tolõglca '

i' Consultõrto e Residência Rua
Bulcão Viana, 87

ofecções do fígad,)
Durante as férias coletivos de 1.0 o 25 de maio, o, peu:d

(amostras e mercadorias) deverõo ser enccrminhcdos r li
FLORIANÓPOLl :;

Remar S. A. Comércio e Indúst ia - Rua '.pj,:! i<, 57 t' I
"

Tel. 3225 ,� (Curitiba)
�__ I

Brusquénse'

EM

, :�!aRNAIS
,
Il�VIS-TA5:

�r lMISSORAS

J.

tjJA 5fN":DO� DANTAS 'O, J,. �D

RIO �E JANEIRO· D, f,

,
,

-CIN;E S . Ã o- fõ S�- E-"...---�6.a F�EIRA�' ';�U-m'-a,h-is-t�-lta-de,- proporções ,giganlesc�s.
'

" ,'�,-
"C O M A N ( H E"ff .

�
.

;
- (Gnemascope'-

com: DANA ANDREWS - LINDA (RISTAL KENT SMITH
Vibrante e corajoso como a fibra dos aventureiros que desbravaram o

,
'

,

ATE�'rçÃO - Solicita":

Jechnicoler)
-

'1ubstituição,'até o dia 31 do

"�ol'rente, ,'data na qual as

:nesmas deixarão de vigo-

"

'sel�age� oésle americano!
A Empresa.

'(I,NE SÃO JOSÉ HOJE SÃO
•

J O S ÉCIN'E SÃO "J O S ,É -DOMINGO SÃO J O'S É SÁBADO
A obra-prima do consag'rado diretor iDa aplaudidà peça de André Roussin

.
'

E li A K'A'Z A N:
.

,-! surge a mais gostosa. comédia do
,�r B O N E ( A D E ( A R N E "1 ,cinema IAÓlericano:

(BABY DOLL) : I "DOIS "AMORES E UMA . _(��ANA"
estrelando i

:
•

I
i
•

I
,I
•
•

:
•

CARROL BAKER ! S
.

G-' A G d
El,l 'WAllACH i com: tewart

_ ranger va ar ner
, I

-

,- David Niven
•

KARL, MAl�EIN, i Filmada nas ilhas do Pacífico em
Rigorosamente prOibido ale .18 anos I ,(

Met M t '1-..............................$••••••0... : roscope e e roco or
•

I -8 R E V E
• , í

,i 'ROBERT MITCHUM
/

'I CURT JURGENS
I '
"A R A P O S'A DOM A' R "

I Ci·nemascope Technicolor

às 3 e 8 horas

Unfgrande ttiunfo da,MGM, em
CINEMA�E

Jean Sill1n�ns _ Anthony
Franciosa - Paul Douglas

- em

"ESTA N'OI.TE 'OU NUNCA"

N O I tE' O Ui
, ,

_ Cinemascope _

_ Cens.: até 14' anos '_

com
JEAN' SIMMONS
PAUL DOUGLAS
ANTHONV FRANOOSA·

às 5 ,e 8 horas

John Agar _ Mara Corday
'-_ elU

.\

TARÂNTULA
_ Cens.: até 14 anos �

"

às 8 horas,
Broderick Crowford Ralph

- enl

]!'UGA PARA A M'ORTE

Cemi.: até 18 anos _

AGUARDEM:
"LES GIRlS"

com: Mitzi Gaynor -, Taina Elg '.

Kay Kend,all"
��YO(� 'YIO

Abe Lane
_ em-

"

,�
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8 "O ESTADO" o mail antigo Oidrio a. Santa CatarinaFlorianópolis" Quarta-feira, 21 de Maio de .1958
-

(Segunda' feira)

(Quarta feira)
Finda o prazo em que

<levem ser registrados !todos

os candidatos (Art. 48 dt

CÓdi�o Eleitoral ,e Resolu

(lão 4.711 do T.S�E. art. 1°).
18 DE SETEMBRO

'O Tribunal Regional zes eleitorais despacharem 2.550). 1 - Término do prazo de lio, Rio do Su1, Rio, Negrí- cada uma das
,
secções das de 19S8.

Eleitoral de Santa cs requerimentos de inscri- -27 DE AGÔSTO nomeação dos secretários n ho, Rodeio, São Bento do zonas sob sua jurisdição, (Ass.) Alves Pedrosa,
, /

, Catarina, 'no uso de ção (Art. 10 da lei 2.550). (Quarta feira) pelos presidentes das ntesas Sul, São Carlos São-Fran- bem como o total dé votan- Presidente; .Arno Hoeschl,
suas atribuições a- 3 DE AGÔSTO Finda. o prazo para a pu- receptoras (Código Eleito- cisco dó. Sul, São Joaquim, tes da Zona (Art. 42 da Lei �elator; Manoel Barbosa de
prova o Calendário (Domingo) blicação do edital de convo- ral art. 69). Sáo José, São Miguel D'Oes- 2,550). Lacerda, Milton da Costa,
abaixo para as elei- 1 - Finda o prazo para cação dos delegados de par- 2 - Finda o prazo pata te, Seára, Sombrio, 'I'ijucas, 18 DE OUTUBRO Aldo Ávida da Luz, Eugê-
ções a Se realizarem a expedição ,de' segundas tidos para a audiência pú- distribuição do material Timbó, Tubarão, .Urussan- (Sábado)' nio 'I'rompowsky Taulois
no dia ,3 de outubro vias de títulos (Art. 12 da bl ica de escôlha de mesá- para votação (Có-digo Elei- ga, Videira, Xanxerê, Xa- Finda o prazo para a Fflho, Abelardo da Silva
de 1.958, em todo o lei 2.550). �_ rios, com, indicação precisa roral, art. 77). xím e Turvo; e para Pre- Junta Eleitoral concluir os Gomes.
território do Estado. 2 - Término do prazo de dia, hora e loéal de sua 1>0 DE OUTUBRO feito Municipal de São trabalhos de apuração (Art. (Publicado no "Diário da
24 DE JpNHO para retirada dos títulos reallzação (Art. 23, § 1°' da (Quarta feira) Francisco do Sul· 43 da Lei 2.550).'

I
Justiça" de 16 de maio' de

(Terça feira) requeridos (Art. 19 da lei Lei 2.550). , Encerramento, às 7 horas,
4 DE OUTUBRO Florianópolis, 10 ode maio 1.958).

Finda o prazo para os pe- 2.550). 3 DE SETEMBRO da propaganda eleito-ral (Sábado) "

didos de transferência (Art. 3 - Início do período no (Quarta feira) (Art. 12,9, nO �,do Código Finda, às 12 horas, o pra- V O (,Ê . S A B I A •• '.
10, letra A, da Lei 2.550 de qual as estações de rádio 1 - Data da audiência Eleitoral).. I zo para o Juizo Eleitoral,

1633 ;�i'Rili:;'-Ji!i!,"
25-7-55). difusão deverão divulgar, pública de escôlha de me- �elegráficamente comuni-

3DEOUTUBRO "
.'

.....�30 DE JUNHO gratuitamente, instruções sártos, cabendo reclamação cal' ao T.R.E. e aos delega- í' ,;.. �� �. ,

(Sexta feira) 'I''_
.

sôbre as eleições e data, ou recusa motivada dentro dos de partidós perante êle "'. ,/'7'"
rr_.

Feriado nacional. Eleição , r�Finda .o prazo para os nora e local dos 'comícios de 48 horas (Arts. 23, § 2° credenciados, o número de ( (t

'�(!
- 'A

da le'i para renovação de um ter- \.. Ueleítores requererem sua (Art. 78, Lei 2.550). e 26, combinados, eleitores que votaram em '

-

1 4 DE AG
A"

•

(;0 do Senado Federal; De-
I ,---�

inscrição, semsançao argu- OSTO 2.550).
putados Federais ; Deputa-,D OSNY LISBO

....

A �� 6ma (Art. '10 da Lei 3.338 de (Segunda feira) 2 -.Constituição das me- r .,dos Estaduais; vereadores I
'.'

",
-

� , �...:;I_14-12-1957). Audiência de encerra- S::IR receptoras (Art. 22 'da ._ -

24 DE ,JULHO mento da expedição de se- lei 2.550 e Código Eleitoral, ��:s��e��:s:se;l�:�ua:�:i::� ICirurgião Dentista d d d "d ':::� _,'

(Qüinta feira) gundas vias de títulos (Lei art. 69, combinados) •

A'
,",,' ..

- 'o,

ranguá., Biguaçu, Blume- Diariament., no período - '" ,-'.�' .}cy�:.... .�"- �)-t�
1- Término do prazo de 'nO 2.550, art. I?, § 20).

I

3 - Finda o prazo para /.

' "�",�,, """", .. ",�,'" ""',.
nau, Bom Retiro, Brusque, da manhã, 2.a 4, e 6.a após \<,

"s
.

11 J ,/. ,i:! ..: .

-
'

alistamento, com, sanção '13 DE AGÔSTO publicação dos locais onde
•

. IIJUv'GII/;".J. NAO SAO FOR-
. Caçador, Camboriú, Campo as 19 hs. '

(Art. 4:0 da Lei 2.550, mo- (QuMta feira) deverão funcionar as mesas " MADA5...· De' VAPOR T'I,íA'G./01, /:')/ I� .cf /Í'A i_d 1·
.

(A t '20 1 t Alegre, Campos Novos, Ca- Rua,Vidal Ramos -19 � l..'n cJ/"1 t.n..lt= C' 11/'
dificado pelo art. 9° a e1 Data em que devem estar receptoras r . ,e ra. "

, '.c:
•

'AIIC. T'I GO'"
,

AL: DeC'd' El't 1) j noínhas, Chapeco, Concõr- V/�/VEL. .,111. ;.J vE,' ,r..ICLlL, � �.31338. nrontos para -entrega os ti- n do o IgO er ora. .
.

C ·t·b.i t. A'r-,A &5 "7": 5
'

'

'4 _ FI'nda a's 18 horas, o c1Ía;, Cricluma, .urm anos; uU..-t, -uEMEt:HANI'-e -)/5 T"tA MEBL.!�2 - Nesta data devem es- tulos dos eleitores- queti-. V/'f

tal' prontos para entrega os verem deferido seu pedido prazo na.ra' �edido de�re-II
Dionísio Cerqueira, Floria�

, NA E AO HA'LITO' HUMANO aJUIE' SE
títulos aos eleitores que ti- de transferência de dorhící- gistro �de candidatos (Art. nápolís, Gaspar, Herval

.

�r'I rOR/VA Y/5íVêL NO /NV'ERIVO. O FR/q"

.

-_ D'Oeste, Ibírama, Imarui,

�%
A ceet» ALT",u''')JI /'/')A.ln II/Ir:>/')verem defertdo seu pedido lio eleitoral (art. 610, § 1° da 57 da leI 2.550).

I d
.

I It., 1" Itaí
'.! '-'�K. I L/l<rJ; ....vIFvEN5A ,O vnrc.l�

de inscrição (Art. 6'0 da'lei lei 2.550, modificado pelo 5 - Término do prazo de
TI ala, aropo IS, ajai,

DEPÓSITOS
.

0,4 APAl<êCENlJO, !?NTÃO 'AS NtlV€NS.Itapíranga, Jaguaruna, Ja-
2.550). art. 9° da lei nO 3.338).

.

publicação das
I
listas de POPUUDES a � . . q nraguá do Sul, Joaçaba, Joín-

' UUI: ""'f"'h �'. y�3 - 'I'ermina o prazo pa- )4 DE AGôSTO _e!�itores e sua distribuição
I ville.vLaguna Lajes, Mafra,,, !Z'" ...,..� �

,

",.p 'UMÀ IA,',8ELi;A�5dzl_
ra recebimento de pedi-dos (Quinta feira) P, e I a s secções eleitorais' � MUJA G.:AS'T"JI",A 4/'0Mondai, Nova Trento,' 01'- ,

-

, I nn. n II"If'Çln..t.#'f'"
de' -segunda vià de títu'lo Data da audíêncfa públí- (Art. 17 da lei 2.550). ' I '

'.

ANOS PARA P�O/){/-
,

-d T S E t '14 h 4 DE SETEMBRO leães,. ?alhoça, Palmitos"
ZZ'" , 'ilA '/':""t,/li O. nr-(Reg: 5.235 o ..., ar .. Cl'l, as oras, para encer-

Papandtiva, Pôrto Belo, pôr-I K. lJ,n I.XIJ'l- ue:

16)' ramento da inscrição e pro- (Q
.

t fe' a) .' M L:':'"/
'

. um a Ir . to União Presidente Getú- • < �...]'; .�.,F��'
25 DE JULHO �!amação do número de ins- Finda o prazo para a

,. � ,._--"'-�-<------------
_.

(Sextâ}eira) critos, com imediata comu- constituição das JUNTA�
Início da organização das nicação telegráfica ao T.R. APURADORAS (Resolução

listas·! ,d,e eleitores e sua E., e expedição de edital 4.757 do T.S�E., art. 30).
distribuição, pe�as seoçoes 'lué será divulgado pela im- 17 DE SETEMBRO
eleitorais (Art. 17 da lei prensa e fornecidas cópiás
3.550).

•
autênticas aos . Diretórios

26 DE JULHO 'Municipais dos partidos
(Sabado) �(Arl. 16 da lei 21550, modi'\

Finda o prazo para'o Es

crivão Eleito'ral fazer con

clusos ao Juiz os proc,essos
dE" alistamento (�rt. 1° era
Lei 2.550).

31 DE JULHO

f!cado pelo
.

art. 9° da Lei

3.338).
18 DE AGÔSTO
(Segunda feira)

Finda o 'prazo para os
"

partidos apresentarem lista

Quinta feira) tríplice de indicação de me-

Finda o prazo para o jui- 5ários (Art. 23, ,§ 1° da Lei

.

p A R , fC I P A ç Ã O
DALBY VERANl PEREIRA

participa>m aos parentes. � pessõas de suas relações, o nascimento

de seu primogenitq 'CARLOS DALBY GANZO PEREIRA, ocorrido

'dia 9 'dêste mês,.:.na Matel'nidade Dr .. Carlos Corrêa.

)

I
i

I
I.
I

E

CLORINDA G., PEREIRA

\

6
CLU SE", REGRE A-TI VQ

DE JANEI RO
ESTREITO'
--- ' ---�

PROGRAMA\PARA O:
MÊS DE !MAIO'

DIA 17 -' BIG-SOIREÉ Abri-

{"'Ó-;;'1 Ihant.ada por Pagõ e,
,

·

<r�J;�:t> sua Orquéstra de
',_ Dança. ;

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

para eleger '-'MISS
- � Brotinho do Clube 6"

NOTA:�:':'_ É indispensáv�l a a

presentação da carteira social
ou talão do mês corrente.

Reserva de mesas para as Soirées
na séde do Clube.

11
I

i
I

!
I

(Quinta fe.ira)
1 - Data a partir d�:q:til;tl

não se pode prender oMitl-
'

ter candidatos, salvo' caão
ue flagrail_te delito (Cp.d.igo
El�itoral �1'�.;128 nO 4) .

.

2 - pr��,��jfrà devolu

(êão ao Juíz6;>p;�los delega
dos de partidos,id{>s titll-l?s
e recibos em ,seu, poder (Art.
20 § 7.0 da lei 2.982).

22 DE SETEMBRO
'('Segunda feira)

1 -- Finda o prazo para

eomunicação aos c�efes das

l'épartições e aos prop1'ietá
rios administradores ou ar-

,
f ,.

rendatários de propriedades
pal�ticulares ,da escôl,ha do

respectivo prédio para ser

utHizado no pleito (Art. 79,
§ go, do Código Eleitoral).

2 -- Finda o prazo para

e candidato requerer can

t:elamento de seu regIstro
(Art. 49 çlo Cód.igo Eleito

.ral).
"

23, D,E SETEMBRO
. (Tqrça feira)

Finda o prazo para publi

ração dos nomes dos candi

':latos registrados (Art. 65

do Código Eleitoral)-.
28 DE SETEMBRO

(Domingo)
'Data a partir da qual oe

até 48 horas depois da elei

ção, não 'se pode, prender,
ou deter qllalquer_ eleitor;
salvo em flág,rante delito

ou em virtude de sentença
criminal condenatória (Art.
129, nO 2, do Código Elei-

;
;}

- !

Os
.

técnico� em pintura .. vão lhe in'lormar
que o Eslrtalte Extra RellJler lhe ofe
rece tudo ó que as rnelhõres tintas oferecem
e . , , mais alguma coisa,'
Resolva todos OS problemas de pintura COT)1 o

Esmalte Extra Renner - a tinta para
mil e uma finalidades!

'

,

,

I

''DistrIbuidores para
o Estado de Sallta CatariÍla

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O ESTADO" emall tmtigo Didrio ii. Santa Catarinq
---------

Florianópolis, Quarta-feira. 21 de' Mâio de 1958

Departamento de Estadas deRodagem I A V I' S O
ED!!��t��21�R���C����ICA

I
INSTITUTO BRASIL - ESTADOS -UNIDOS

Chamo U!���� � ��:rYs�d�s, para o editar' (urso Intensivo de ,Inglês
desta concorrên.cia,. puhlicado 'na Jntegra no "Diário

' () Instituto Brasil Estados Unidos leva ao conheci-
Ofic';s,l" número 6.088, de 12 de maio de 1.958. men10 do público em geral e particularmente aos seus

DERSC, em Florianópolis, 13 de maio de 1958 alunes e sócios, que está aberta a matrícula para o cur-
,

'

EngO Civil Heitor Feyrari'" 50 intentívo da língua inglesa a ser iniciado em 9 de
.

Diretor Geral do DERSC. junho p. vindouro. O curso que compreende sete sema-
------ .. -, --

:> .,,_ '

•••_ '_ nas ';e ensino, com cinco aulas por semana, cobrirá o

material normalmente lecionado em 4 meses. Como o
11 úmero de classes é limitado, aconselhamos aos ínteres
sados confirmar suas matrículas o mais breve possível,
:J fim de garantir lugares.

Para maiores informações: e confirm-ação da matrí
cula, dirijam-se a secretaría do IBEU, rua Felipe Sch
midt 2 - sobrado.

AOS QUE SQFREM DE SURDEZ
Acha-se nesta cidade D. Maria Altheia gerente do

CENTRO AUDITIVO TELEX S.A. filial em Curitiba
que estará a disposição de amigos e clíenteg nos dias
-io, 11 e 12 no HOTEL LA PORTA para demonstrações
e vendas dos modernos aparelhos para surdez.

PENSAM •• AO
___��._--;;-"---::-----__�\ Tornamos público que não nos 'responsabilizaremos

'i por danos e roubos que 'verih a a sofrer qualquer veículo
! deixado pelo seu respectivo proprietário ou preposto no

-': t pátno de nossas instalações, quer durante o dia ou à
/tf!J) n?it�, sem a necessária autorização por escrito da ge-
" rencia.

F'lor ianópolis, 12 de maio 'de 1958.
C. RAMOS SJA. COMÉRCIO E AG:il:NCIAS.

'-

VENDE-SE
Sita a Rua Duarte Schutel, em término de constru

ção. Tratar 'a Rua Felipe Schmidt, 194 fundos, logo após
os Tenentes do Diabo, com Elmo.

.

'-

Participacão ,

GUALBERTO I)OS SANTOS SENNA e, SENHORA
WALDEMAR DE MELO DIAS e SENHORA
Participam aos parentes e pessôas amigas o con

rrato de casamento d� seus filhos.
EDI)IO e L:il:DA

,
'

Fpolis - 11-5-58

)

/

Consel:heiFo
.

'Mafra!
,

" �'CEMTRO· M

, ,
.

... I 24 de
-

Maio,-= 12Z1
• ESTREITO·

R.

,----- .---

.
".

PROGRAMA DO r\��s

PROGRAMA DE, '�MAIO
DIA 24 ;- Sábado - às 15,30 horas _ Show, Desfile de

modas infantis e Sohée Infanto _ Juvenil.
'lJIA 31 - Sábado _:_�nício às 22 horas _ Soirée.

'

CONV'I,TE

, M1EnlRDS PARa MDRCENEIROS
E CIIRPINIUROS

lRMÀOS BiTENCOURT
(A'S (lAOAIO • fONE 1901
ANTIGO O f P 6 s, 'O' O A M' A N I

9

r

Ai'-J�NCIO�
EM

JORNAIS
Il�VI$TA5
�ISSORAS

COlO.(Áí"OS EM QUAL.
o;)UER CIOAOt oo IItASIl-

REP., A.S. LARA.
WA $ENAOOH p",-.rrAS 40· �•• AND.

RIO. OE. JANEiRO - O. f. ,.

Vende-Ie um

,terreno
Um lote com 255,50 metros
quadrados localizado na

Agronômica pelo preço de
c-s 110.000,00.' Tratar à
rua Deodoro, 11.

local.

VINDE-SE

DESDE. 194'81
45 % OOS /AN
mues 843 D2-
CLARA/)DS INAR..
TOe P.f-7R/l o. .�52.

v/ço /}:1_/L./ i'?1/2 -

Vende-se uma copa la

queada, um abat-jour de pé,
'

um porta-chapéus com es

pelho, uma mesinha .de cen

tro envern izada, uma cadei
r:� de braços envernizada e

r.ma sala de jantar de em

buia,

Irm-.anda-de-d-o-Di,]n-oIEspírilo Sanlo�e A!G�_� �Á�AS EM

AsUo de Orlás "S. Vicente de Paulo" -PRÉDIO TÉRREO. INFORMA-

çõES NO TELEFONE 3512.

De ordem do Irmão Provedor, tenho o prazer de convidar aos
meínbros desta Irmandade, às Exmas. Auto ridadas e ao público
em geral, "para participarem das �idades do DIVINO' ESPj ..

, RI·TO SANTO, a realtzar-cse na; Capela do Asilo de ç>rfãs, de acôr.,
do com o seguinte programa ; -"_

de 16 a 24 do corrente', às 10,00 horas, Novenas em Honra do
Divino Espír-ito Santo, com pregação;-

dia 25, às ,6,30 horas, Missa, e' Comunhão dos m�mbros da
Irmandade;

,\ia 25, às 8 horas, Missa Solene- com a presença do Exmo. Snl'.
Arcebispo Metro.po_litàno,·, que pregará ao Evangelho..

Participamos ainda ao distinto público que, 'de 25 a 28 do
corrente, na Praça Defronta ao Asilo de Orfãs, realizar-se-ã� as
tradicíenats barraquínhas, CQ'Il1 grandes atrações e queima de' be ,

los fogus de artificios; sendo que o' Festeiro do corrente ano é
o Exmo., Snr.• , p:r:ef�to. Municipal, Dr, Osmar Cunhg...

Plorfanopnlls , 14 de maio de 19.58 .

•
-

-:-' Washi�gto� Pereira -_ Secretãrío

AP � R� J I { t-p· A ç Ã O
ALVARO FERNANDES

e

IARA FERNANDES
partlciparn aos parentes e amigos o nascimento de sua
fílha SUSANA, ocorl'ido dia 11, na Materniqade Carmela

, ", _�" __..:",.-;.- �' .' '" ::-:-,,--:--:-�-c-.--:-::--::--::---:---------------- _------��,
.
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��--------�----------------------------------��----�.----------
10
-

'�lIr�.wL I

TriblÍààt
.

de Justiça
NA SESSAO DO TRIBU- São FrancISCO do Sul, em ta. Designado para lavrar o

NAL PLENO, REALIZADA que é requerente o-dr. N�W':' acórdã� o sr. des. Hercílio
NO DIA 14 DE MAIO COR- ton VarelIa� JU!Z de Direi- Medeiros.

ltENTE, FORAM JULGA- to da Comarca. Refator o

DOS OS SEGUINTES FEI- si . des. ADãO BERNARDES ,2) - Habeas-corpus,
TOS: , decidindo o Trib"tin.ai man- 2.830 da comarca de Rio do

romarca de Urussanga,/em
que é recorrente Almir dos Inquérito, encarregada de da já. sobejamente conheci-

ap,urar irregularidades que ri t d'" l,Q,e t
.

dSantos Pinheiro; Presidente "a e ra IClOna FI S a e

da C�mara Municipal e' re-
esta-riam Se verificando no Trindade.

'd A" C
. uso de.!máquinas da Prefei- Referiu-se elogI'o'samAnte'eOl'n o m.erICO, adorIn, , ..�

Prefeito Munidpal. Relator
tura Municipal de Floria-,' ao trabalho da Igreja' Ca-

o sr. ADÃO BERNARDES, nópoli�. Segundo 'o orador, tólica, a qual, embora com'

1
• as denúncias deixaram de t'bJ'etI'vos precI'puoS 'de ca-e ecicindo o TrIbunal con-

'
,

,

X X X
. - 'existir desde o momento

verter o julgamento em di- l'hter espiritual, preocupa-

� IligênCia
a fim de que seJa

em que ficou ,constado não se tainbem com o bem, e,star

X ,intimado O procura,jor do I t'xi_êth' q.u�lq�er_ máqu.i�� m�teriill do Povo. Tendo êm

X re�orrido, vencido o sr. des.
tia \AjmI�lStI açao MUnICI I mao um folheto -de- propa-

. X Alvês Pedrosa. Custas' a. fi-I p�l, a. serVIço em outros mu- ganda da' aludida Fésta,
X

I
' mClplOs, ressalvando o uso enalteceu o t-rabalho do Vi-

X
na.. '

X
de determinada máquina g:.'rio Pe., Evaldo Pau)i, es-

que se -encónt.ra fora do Mu- tudioso de assuntos sociais,
TELHAS. ·TIJOLOS

.

CAL E AREIA lllCIplO, P?rém, executando 9, respeito do cultivo da

I RM ÁOS, BITENCOURT serviço que faz parte de um bergamoteira, fornecendo
C41!o SAOARÓ • fONE 3IOf acôrdo entre a Prefeitura e ;ps.t-ruções aos agricultores
ANTIGO DEPÓSITO 04""ANI
L...:------ ...J uma secção ·dO' Ministério sôbre a prevenção cO'ntra

da Agricultura. :llsetO's e outras pragas pró-
___________ Em apartes, os' ,vereado- DI'Ías' daquela fruta cítrica,

G
'

. p�'esente, co'mparecer nesta repartição '16.0 Distrito Rodoviário

A LU, A � S E re� C�l'melo F�r�co, Jupy mencionandO' seu valor vi- Federal a fim de 'apresentar defesa em Inquérito A<!ministrativo,

I
-

I
Uhssea e GeneslO Cunha tamíni�O' e '-outra" ,q.ualida- .de.l1tl-o dõ I?.l'azQ de d.éz di,as, acêrca dos fatos de que' é acusado no

Aluga-se ,ótimo quarto, para t h t't d d
""

.

-

fS ra,n aram a a I u e o .tles.
..,

,

mesmo 'inquéri�o, sób pena dc revelia e -receber defensor "ex-
rapaz solteiro em casa de famí_ ' '

t d B ld' F'l
" ofício".

lia. _ Tratar à rua CQnselheiro verea 01' a !CeI'O I O'me- Terminou afirmando .!lue

j
Florianópolis" 13 de maio de 1958

r.O' em ter chegadO' ' a cO'n- a. l'ecuperaça-o economI'ca :
'

",

,

' ,

ANTHÉRO D'ALMEIDA M,ATTOS
dusões' sem ter convocado a (�a ilha para aumento de sua Eng.o Chefe do '16.0 D,-R.F.

1) - Pedido de conaide

ração de imposição ode pena

disciplinar da comarca de

ter a pena, aplicada' contra'
- , ,

Os votos dos des, Relator,
Vitor Lima e Belisário Cos-

F 1 A-G R A N , E S
-

DA, C I D A D E
Crônica escrita pelo jornalista Gustavo Neves, .da

Academia Catarinense de Letras.;

Fez anos a Rádio GUARUJA'. Motivo de júbilo
para quantos Ihe dão qualquer parcela de esfôrço. Razão
de orgulho para O'S que, timidamente, a(fr.ontando O' meio
pessimista, lhe lançaram os alicerces. Agora, vitoriosa,
não é apenas uma tentativa, mas uma realtsação auspí
ciosa, em tôrno da qual se congregam O's florianopoltta
nos, com O' prestigio de sua simpatia e de sua estima. A
Rádio GUARUJA' projeta os seus programas através
dos ares do Brasil para o exterior, pelo poder de suas

ondas curtas. Daí, não ser'm!lfis somente uma estação de
âmbito local, com as, responsabilidades restritas ao

meio social de Florianópolis. E' natural que os seus di
rigentes se encham de compenétrado senso de respon
sabilidades. E' algo dos nossos hábitos, dos nossos pen

samentos, das nos-sas peculiaridade; algo da nossa cul
tura, do nosso progresso - que mandamos, através do
eter, a PO'vO's distantes, curiosos talvez de saberem o que
fazemos' por aqui, como andamos e reagimos ao pro-

,

gresso .contemporâneó, Sei, todavia, que a Guarujá não

perderá, a tal respeito, os créditos que tôda a nossa

.gente lhe 'abriu de há muito, como expressão qUe a mais

popular deve ser da nossa sociedade culta. Mais um ano

de existência é um passo a mais no seu desenvolvimento.
Até aqui, a sua evolução tem sido uma permanente afir

mação de potencialidades morais e materiais dos que a

conduzem. Nascida, simples serviço de alto-falantes na
,

cidade que se habituára já a cuvir apenas as emíssoras
do RiO' e São Paulo, a Guarujá não se deteve nesse 'pri·
meiro passo, dificultado aliás pela má ventada de mui
tos é pela indiferença generalizada dos que não acredi
tavam no êxito da iniciativa. .Veneeú. Assumira,', em
breve, a categoria de difusora' local, 'com ós seus apare
lhos de pequena extensão. FOI;am, porém, crescendo em

alcance, dominando os ares e azares, para afirman-se,
lego, uma realidade digna da admiração dé todos Os ca

tarinenses. Terno-Ia agora, em magnífico esplendor, ip.
radiando seus programas por céus que não se _liniitam
por fronteiras nacionais, ;Befo testemunho de quanto po
de '1 vontade dum grupo de moços, tenazes no., culto de

um ideal elevado."Excelente resultado .da perseverança
com qUe .alguns+homená mantiveram acêsa a chama ;d�s:,
se ídealismo, até que 'o vissem em plena .c.(}nsist.�ncia.-A
Rádio Guarujá ,é hoje, uma' potência" a'o rádio.. Certo,
haverá muito qu� melhorai' �inda, nas suas ativídades.
Mas o que ora exibe já faz jus ao orgulho com que nos

associamos à alegria dO's seus di'retores e auxiliares.
"'- ,

SENSACIONAL CONCURSO-
ACERTE DATA E HORA DO LANÇAMENTO DA PELICULA

"O' PREÇO DA ILUSÃO"

e, cimdidate_se a- viajar de graça

O Departamento de Publicidade da "SUL-CINE PRODU_

ÇõES", com a colaboraçã. da TAC-Cruzeiro dQ Sul !l dO"Lux Hotel,
acaba de lançar senliacional concurso, 'para a estréia., nacional, 11m

Florianópolis, de "O Preço da Ilusão". Para concQrrer ballta que

a pessoa, interessada escre.Và ao Dep. de Publicidade da' "SUL_Ci_
. ne Produções," Rua Ti'ra,dentes, 7 --'- Caixa Postal 384 :_ ,Floria

nópolis, preenchendo os claros do cupão abaixo.
Góm isto os que aéertarem estarão concorrendo aos seguintes

prêmios: '

1 _ PESSOAS RESIDENTES NO INTERIOR _ passagem de
idá e volta para Fl9rianópolis, "'em avião da TAC-Cruzeiro do Sul,
estada no Lux Hlotel e ingresso garantido pa'Á'a a estréia lo 'filme,

2 _ PÉSSOAS RESIDENTES NA CAPITAL _. passagem de

ida e volta ao Rio, enl Convair da TAC_Cruzeiro do Sul.
Man�e logo sua resPQsta e... felicidades.

UTILIZE-O CUPÃO .�AIXO:

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O filme O PREÇO DA ILUSÃO será la�çado em

Florianópolis, n� dia às ho�a.,

� do mês ele julho próximo.

NO M E: .....................................

ENDEREÇO: ............................

-.. .\. ",

•••••••• ; ••••••••••••••••••••••• 1.1 ••••••••••••••••••

x

XXX

CLUBE DE OUlUB'RO15
(PROGRAMA P�RA O M�S DE MAIO DE 1958)

DIA 31 ,- 22,00 heras - Soirée
. Para os dias ,lO e 31 - Mesas a Cr$ 60,00 ,_
Reserva GRAFICA 43

NOTA: - � INDISPENSAVEL A APRESENTAÇÃO
DA CARTEIRA SOCIAL

A! DIRETORIA,

E D, I T ,A -L
LOJ:: MAÇ:. "ORD:. E SRAB:."

De\ordem do 'Ír:. Ven:. convoco toda II:. MM:. para

a Sess :'. ,de Eleição da nova administração para o pellfodQ
1958_59 E:, V:. a realizar-se dia 19 do mês corrente às 20

<noras,

,86.,
'.'

��;� ,': Pre's,idêi\c!�;(roão �Na;;-
,

,', .:
.•.•.. -:

, •. \ :g.anre Pires.' < '

, 5) - Recurso de habeass ",,/- r:

, -: 'Secretaria: 'Genésio L.
corpus a. <413 da comarca de CUllha e Car�elo Faraco
Curi,tiban_9s, em qU,e é ree

Fataco
cO'rrente O' dr. Juiz de Di-

l'�ito e rec�rr.idO' João Pedro
HORA DO EXPEDIENTE:

Alves. Relator o' sr. des., Ocupando, a tribuna, na ComissãO'
PATROCíNIO GALLOTTI,

sessão _de ante-onte'(ll da Inquérito para desincum

decidindO' o TribUnal, por
Câma)'a Municipal, o v.erea- bir-'se da sua missão, fi-

.

'd d d t
dO'r BaldicerO' FilO'menO' leu, "ando, pois, o ditO' por não

,unanul1l a' e e VO' os,_ negar
provimentO' aO' recursO'. .

;;'

cO'nforme prometera 'em ses-, dito.'
,sãO' anterior, o seu relató- FESTA., DA TRiNDADE
do referenté às atividades 'O Vereador Carme,lo Fa-6) -: Recurso de manda- "

-

.

dO' de segurança n. 90 da
e conclusões a que chegou raco fO'i a tribuna para te:-
.l Comissão Parlamentar de cel' comentfo.riO's a respeito

-:::-:--o.....::--:--:-:-:--=--:-----�----_..:....------- -----------'---,--', ---,

'S', }l, ti f N T U R A S D O Z.É M U T R E-':A

-"7": :-

Sul, em que é impetrante o

dr. Erasmo Rodrigues e pa-

ciente Manoel Schmídt,
também conhecido por Ma

noel Antônio Schmitz. Rela
tor o sr. des. FERREIRA.,
BASTOS, decidindo o Tri

bunal denegar a ordem im

petrada, vencido o sr, des.

Patrocínio. Gallotti, que a

concedia, por defeito de ci

tsção. Funcionou no pre
gente julgamento o dr.Mil
ton Leite da Costa, 10 Sub
Procurador Geral do Es

tado.

-::-

3) - Habeas-corpus
fi. 2.833 da comarca de Ti

[ucas, em que é impetrante
o dr. Dalmo Vieira e pa

ciente Dário Vanoli. Rela

for 0" sr. Ides. ARNO HOES-:
CHL, decidindo o Tribunal,
por unanimidade .de votos,
conceder a ordem par!l -de

cla'rar nula a sentença e de

terminar que o dr. Juiz pro-
> fira-outra, de acôrdo com )t
lei.

-::-

4) - Recurso de habeas-

'c(}rpus n. 412 da comarca
.

de: Curitibanos, em que, é

recorrente o dr. Juiz de Di
reíto e recorrido Avelino
Tavares Ferreira. Relator o'

sr, des, :aELISÁRIO COS-

TA, decidindo O' Tribunal,
por unanimidade de votos,
negar provimento ao recur-

-::�

X
X

X
,X
X

Mafra, 152 .
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"O ESTADO" o maia antigo Di4rio a. Santa Catarina,

aseolha pela -�-etiquet1
�

.l-' -
_

.. ;.::-

su� nova. roup,a ' anatA_ '

'para o homem -moder.no!

Jmp&r"iaf
'�

• � confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e. aviamcmtol
de alta qualidade e pré-encolhidos,

.Ie

• Você se sentirá bem, p eis o corte IMPERIAl.
EXTRA é 100% anatômico, muito mais conlord.....
e muito 'mais elegante.

Sua nova roupa -, IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem dem [)rad�) provas, .'

• EXTRA - cd
há longas esperu

Gorortido por i

tECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA
Ruo Plotes. 374 - São Poelo

35 anos �specio/izodo nc romo do v�Studdo

Disrr:!:'uidor exclusive-

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

-Santo CatorillCl

lando-se com os' trabalhos

que os r�ligio,s'o;; de modo
gerá I, tem feito ,em fav9t
da instrução de llÓSSO' povo;
especialmentê os agriculto-

. ,

res, mencionando nCilmimrl-,
-' t

'

.

;Jrodu�ã? e cO'nsequente me- mente, 0 Abrigo de Meno-
ILO'ria das cO'ndições de vida res, Colégio Catàrinense,
de' seus habitantes,' terá na CO'légio Coração ,de JeStis e

cu:Uura d.e árvores frutífe- CO'ngregaçãO' Mariana N.
, '

1"as, especialmente as laran-' ,Senhora dO' Desterro, por

geiras� -

um dos '

seus mais intermédio de sua'Fazenda
sólidos amparos, congrat,u-I "Stela Marié.

SERViÇO SOCIAL DO (8�ÉR�IO - SESC·
.."ll1I;�' ''''',' �'i',

O Serviço Social do CO'mércio .::_ SESC __" está se-'

jeciollando candidatas ao cargO' de educadoras do J�1r
üim ue Infância Murilo Braga (JIMB).

,

As' intei'essadas deverãO' procurar O' SESC � rua

Sald�l;'nha M,arinho, n. 6 - 2.0 andar, das �4 ás 16 ho
ras.

-

,

, �. ii llti
Somente se�ão aceitas as can'dicJ.atas, que =séjam �or-

malis-tas.
'

, .

"

'.,

Florianóp(}!is, 13_ de maio de, 1958

r�EDITAL de CIT�(ÃO para apresentar
,

defesa"
O Sr. ANTHÉRO D'ALMEIDA MATTOS, Eng.o Chefe do 16.0

Distrito Rodoviário Federal, cumprindo o dispó'sto no § 2.0 do art.

222: do Estatuto' do's Fuilci�'nários Públicos Civis da UniãQ,' pelo
presente e'dital' cita o Sr. Rainiundo Ulysses de Alé'ncar, Ref. 16,
da Tabela Especial d,e' Mensalistas vIsto encontrar_se' em lugar

incerto, para, no prazo de quinze dias, co'ntados da publicação ,do

--------""\.

·Ve.nde-se
FORD�40

Portas sempre de particlil'a·r'
Relógio,

�

Faixa brancá

perfeita, mecanica-a

qua1quel'
,
prova' licenciado 'para-l--'

�958 _' ótimo cárro para a pra-

-ço ou para c�mp!lnha polftica.
CA:SkfVENEZA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O ESTADO" o mail antigoDiário de Santa Catarina. Florianópolis, Quarta-feira. 21 de Maio de 1958 11
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"

I
Profissionais, com a partíci va, Figueirense,.

. I

pação dos sete clubes pro- Paula Ramos e 'I'amandaré. Guarani.
o

Marcou a FCF para dO-I' (ia Praia de Fóra, a realiza- fissionais da. Cidade e que II'. E: a seguinte a tabela de 2.0 jogo - Figueirense x

xingo próximo, no estádio cão 'co Torneio-iaíciõ :

de são : Atlético, Ava], Bocaiu- jogos do torneio em refe- Bocaiuva

..................................................................e••••••!40 c

DOMINGO, À TA'RDE, O INíCIO DA tEMPORADA OFICIAL DE 58 - SEIS JOGOS - O TORNEIO DE JUVENIS
SERÁ NO DIA tO DE JUNHO I

rência: -,

1.0 Jogo' - Início ás ' ..

Guarani, 13,30 horas - Atlético x

3.0 jogo - Avaí x Paula 6.0 jogo -, Vencedor do

e Rui·; Elcio, Careca, Mau

'rido, Rubens e EronY. Os MADURAS PARa MARCUEIROS
[ CARPUIlUROS

IRMÃOS BITENCOURT

.

ASOUETEIDL . VILA

Ramos

4.0 jogo _:_ "I'amandaré x

4.0 x Vencedor do 5.0 jogo.

Vencedor do 1.0 jogo
Juvenis: dia 1.0 -... •

,

O torneio de juvenis es-

FUTtlOL ·TENIS
v.
Q., �

...._
E:: .

•

_.

5.0 jogo - Vencedor do tá marcado para o" dia ).0
2.0 x Vencedor do 3.0 jo- de junho, valendo para o

go mesmo a tabela acima .

..�t)e"i�.eGG�N." H ).e••••iI••••

UR.SS e Inglaterra empataram 'em

Moscou
Mos c o u, 1 9 (IJnited de o primeiro tempo, quando

r::'ress) - Mais de cem mil "eu capitão e meia-esquer

pessoas comprimiam-se no da Igor Netto 'teve de dei-

--�------�------�----------------------��------------------------ --.---------------------------------------------

ao clube dos Carioni. Como
corrente, a eleição do Con-

selho 'e Diretoria do Figuei-se sabe' caso Sombra reve-
,

lassa 'qual_1idades para co

mandar o ataque tricolor, o

trataria de imediato, pagan
do ao Paula Ramos pelo dos debates, por unanímida-
atestado liberatório do pla-

.\

, ,

dias, 2.0 Tesoureiro - Ni-. ;iáo. Sagrou-se campeão o �ii.o, o América, de São...Jo
J

de doe votos, foi eleita a se-' colau Haviâras, - 1.0 Se- 'Grêmio Porto Alegrense que ,;� :0 'Rio Preto. O Palmei- Os locais tiveram /

sua síde, evidentemente mudou

yer a importância de 80 mil
guínte Diretoria: cretárro _ Achiles Diaman- I].� partida final abateu o 'eu obteve o 2.0 lugar. atuação 'àesorganizada

-

des-11e idéia validando o goal.

;�;::::�;:;��t:'; �,:����S;���;1�j� t�I:fJ�I����!��· ·:,-caiooõ�õ-fniidilSiiTHCT�·ãtfe"·M
do Brasil

/
/ ��:�:�: �: Ci:l:a ��-:;�::'

.

��:�����oD�:��� Lehmkhul- e

Na terceira ,rodada perdeu a co-lide rança o Unidos, isolando o -Postar Te-
'LONDRES, 19 (United Marcelino Vieira

-

Filho
I f G I d d PI'""Press) - As listas divu,lga-l I'homaz Chaves Cabral, dr:� tr�l:��:s, d;Oienpce�:ra::�h:; egrá ic� -. O ea O impie osamenle O Auslria -

.

rimeiras expu soes-
(Ias, hoje, pelos corretores Sérgio Uchôa Rezende, WaI- , IPIRANGA 5 x .lestaque. No A'ustria, Arau ra, Car'lito e Buchele, rEx- .Arqueiros vazãdos

Pres idente recem eleito, -

de apostas situam as sele- -lir Albani, 'dTo José Dias, submetida ao plenário, a' AUSTRIA O 10, SadY, Rui,·Carecà e Mau- : pulsão: Helio Pinto, ppr re-
-

Djalma (Austria) 7 goaIs

ções de footbal! do Brasil e Nestor Carneiro, Eurico
questão do aceleramento da I Abrindo a terceira roda- r icío, os melhores. No se- clamação, e Ramos; por. en- Alamiro (Unidos) 4.goals

da Argentina,. como p�<?vá- },:os:erno, .Murilo Assunção construção do estádio do Fi- I d::t, defrontaram-se sábado' gundo periodo, foi expulso trar vigJ.entame�te num con- Leonardo (Tamanda'ré),

veis 19'anhaldorae, respecti- Lehmkhul, Getulio i<. Zomer, ouairense F.C., bem como
I Ipiranga e Austria. Apesar do campo, por' ter entrado trário. Quadros: TAMAN- Vinoca (Tl:eze), Rona!.�o·

vamente.' dos segundo e. ter- cr. Lêdo ,Braulio .Leite,· I� articipacão ou não do
I de. não atuar mal, sofreu o violentamente num adversá- DARE': Leonardo : Enio e (S. P.), Carlog (Ipiranga),

ceiros lugares da competi- Moacir Remais Pinto, Os- Clube, no pr6ximo campeo-j Austria, uma catastrôfica rio, o médio. Sady, A'rbítro : Helio; Osni, Maneca e 4s- com 1 goals \

ção, embora o segundo dês- v�ldo Carpes, Ivo Montene-
nato, tendo sido aprovada a! goleada. A contagem foi a-r Ernaní Silva, com bõa _

a- drubal ; Warne, Mareio, Ro-' Wilson (Postal), Wilmar

ses dois países apareça e.m gro, Carlos Moritz, Abel Ca- proposta a�reseri,tada pelo! berta par (intermédio de tuação. beeto, Helio Pinto � Mareio (Ipiranga) e Miguel ("1:re-

plano igual ao da Iugosla- pela, NicoIa�l_Haviáras, Mil sr, Thomas Chaves Cabral, João, cobrando um "hands- Tamandaré 3 x
'

Araujo. UNIDOS: Alamiro ; ze) 10 mts. de partida, O

via:
ton, Le�mkhul,. José Leal de

(cujas deliberações, "levarão pen�ltY", cometido pelo za- Unidos O. Ceci e Agenor ; Carlito, :R.a- goal.
Os corretores de apostas Meireles, Julio Gonçalves" o Clube, em futuro bem pró- gueiro Edson; Aumentou No segundo prélio def'ron- rnos e Geninho ; Estanislau,

colocam a União Soviêtíca Achiles Díamantáras, Mil-
ximo, ao lugar que lhe é para dois, Pizzolati. Depois taram-se as equipes do,Ta- Dalrnir Buchele, TJzouri-

como favorita da
'.

Copa do t C
'. E Ido Mo' 11 eb I dido lan mandar é

e do Unidos, Redi- uha e' Adelson. A'rbitro : / Gerson Demaria, Ernani
on ampos e va -

destinado, no sócer barriga- l e rec er esp en I <
- .' •

Mundo 'na. proporção de 7 ritz. verde. Içamento, e:atrou na área, miu-se o 'Tamandaré de sua Gerson Demaria, com bôa Silva, Laerte Povoas, Wag-

a 2.
.

Membros Suplentes Parabens ao FIGUEIREN- l;>H�eu o arqueiro Djalm'a, negra apresentação; frente atuação. ver Gonçalves, Osmar Oli-

O Brasil, por 6 a 1; ocupa Alcino Millen da Silveira, �E, Parabe'ns ao.s recem-' indo com a pelota até o fun- ao Postal, na segunda- roda- Após a terceira .rodada a veira (Chocolate), e Gilber-

o -segundo pôsto, seguido Paulo Roberto\ Franco Ca-
�}eitos, com votos de uma,1 (r� dgs :rê�es . austri:cas. ria. Já o Unidos, apre-sentou- classificação ficou sendo a to Nahas 1. vez cada.

pela Argentina e pela Iu-. bral, Leonel T. PereÜ'a, Ni- g�stão profícua, em pról do Amda no pllmell'O penodo, se s�m volume, o.u melhor seguinte: Seleção Hipotetica da ro"'-

g'oslavia, aponta�as, por 7 t c:olau Estefano Savas, Lica- 3spõrte de nossa terra. (1 Ipiranga perdeu. um pe� sem padrão ele jogo. O Ta- 1.0 - Postal; O p.p.. dada:

. a 1 para o terceiro pôsto. r�os Damiani, Nelson Garcia, .'1alty, cobra·do, por Nelson, mandaré abriu a contagem 2.0 - Treze, São Paulo, Ldo�al,do (Tamamdaré);

N:;t semana passada, antes Luiz, Fernando Machado, ,Casa., Aluga-se �ue encontrou .rasteira; o por intermedio de Hélio Ipiranga e Vendavãl, 1 p.p. Ceci- (Unidos), e Edson

da vitória, por 5 a 1 sôbre José Mathias Filho, Antonio [lDste-la,(eral-t:lsquerdo do I Pinto. Corner (Ia direita. 3.0 - Unidos e Tamanda- (Austria); Asdrubal (Ta-

II 'Inglaterra, as ;tpostas a
Melo e Emi-Jio Cardoso ,Ju- Uma casa ao lado do Cine

l\rCO de Djalma. No segundo I
Cobrou Warne: Cortou �e ré, 2 p.p. mandaré), Nelson. (Ipiran-

respeito da Iugosllivia eram
fl.Íor.

Gloria no Estreito. Tratar
periodo, aumentou P--edro eabeça, no entanto o zaguel- '4.0 _ Austr,ia, 4 p.p. ga), Rui Austria); Warne

de 14 â 1. Presidente
no local. emendando n�lm bate-pron-l 1'0 Agenor.· Antes da bola' ARTILHARIA (Tmandaré); Dalmir (�ni-

A Inglaterra, que ná se- -

, to, que bateu inapelavelmen-
I
bater no chão, Helio Pinto Pizzolati (Ip.) 3 goals ,los), Pizzolati (Ipiranga),

mana passada ocuPava, com -O �Q
...-'if.o' \E'�_.

>" t-E-.�ol-l,-o�'. • •

.

re '0 arqueiro Djalma, Au- de fora ,ela área, atirOU ina- . Pedro (Lp.) 2 goals Tezoura EUnidos), Tuca

o Brasi,l, '0 segundo pôsto, o
-_ menta Pizzolati, em novà pelavelmente, Esta a coh- Pedro {Ip.) Miguel (Tre-I (Ipiranga).

por � a 1, ca�u, agora, para ;)
. bola, que recebeu sozinho, t.agem no primeiro tempo. ze), Gastão (S,P.), Alipio 'Na proxima ro,dada tere-

S a 1. (4, I �iíant� ,de Djalma. Pedro no:" No segllndó periodo elevou (PostaI), -Sapinho (Vend.), mos: Treze de Maio x Ven-

Outras propol'çÕeS conti- W/ <;amenté,liorna: a balançar as para .dois o comandante Ro- ,..A.lceu e Renato (Unidos), e daval e. São Paulo)C Postal.

elas nas listas são ás se- �\ \ rédes de D:talw-a marcando berto. Entrou na área. Pene- 'Elcio (Austria), todos, com Escreveu: Marcos' A Val- ./

guintes: Hungria, 10 a 1; ;;:::::=:::- ') ultimo goal da pa�tTdà-:''ds 1.1'6\1 ')n0;� �;s doi.s zag�eirosl. 1 goals ca.da. le Pereira

A�emanha e México, 12 aI; 'lUadros: IPIRANGA: Wil- r, quando A1ãlúN'O_13�lU do .

�-_';"----'--------

e,os outros competidores, 20 mar.; Tata .e �ozinho; Zezi- ',.I'CO, c�utou inapelavel�n-:: - .-ErnDatou- O Flamen O
a 1.'

.

r: ho, Nelson e Elson; João, te. Encel'rou a con tagem a--:-�
-'__,' � •

Iva�, Pizzolati, Pedro e Tu- Marcio, após tremenda con-
.' làlt exterior

ca. AUSTRIA:
.

Djalma; fu-são à bôca ,do arco de

Araujo e E<tslm; Sa'dy,."Luiz Alamiro. Valores em desta-

ARBITROS

Gauchos cam- ,

.

. �

peões de Ginástica
O IV Campeonato Brasi

leiro' de Ginástica, disputa
(�O em São Paulo, foi venci
do pelos sempre

.ramo de es-

melhores: no Ipiranga, to
ios jogaram bem. No entan-

(1'ue: no Tatnanda.ré, brilho,u

elesta 'feità O arqneiro Leo

r,ardo, seguido por Helio

Pinto Enio, Asdrubal, Má-
,

.

.

rio e Helio.No Un_idos, -Ala-
6iío e Zezinho 'mel'eceÍ'alll. n;,irQ, Ceci, g�hinln,' TeZ-O\l;::

Vasco e Flame�go atua-! por 2 x 2 com o quadro in

ram domingQ no exterior. O I g�ês d_o Nottinghan Forest.

'(1uadro cruzmaltinol venceu _
.1. {
no México, derrotando por

4 x 2 o Atlanta, lôcal, en-

\t_

I
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Amea�a à Democracia Semente da Justiça
giar as forças que me a- de ser quem sou - um ho- As, forças politicas lidimas certo não o deseja nínguem, cos serão examinadas COm a
poiam, de procurar cada vez mem que a 'política trouxe e poderosas não necessitam t pois é ruinoso para todos. presteza necessáría, para
mais obter o concurso do ao Poder. Mas, é por isto ganhar eleições à custa de como regra de conduta e que a justiça seja feitª e'
corpo legislativo, a fim de mesmo que devo, e devemos uma campanha que tenha apoiado por todos os meus com o fim, muito compren
conseguir a minha admínís- todos nós aqui; de maneira por base o empreguismo ou amigos e correligionários, sívo, de evitar campanhas
tração as medídas e leis de eficaz, enfrentar os que aca- a concessão, de prívílegíos

I
mesmo os mais ardorosa- Iesívas ao bom nome do

que necessita para a sua so não se resignarem a obe- com a prioridade na libe- mente empenhados na' luta, Brasil.
ação; não deixei, ao assumir decer às próprias regras de ração de verbas. Natural- que visa ao pleito de 3 de Não é .só o Govêrno que
as prerrogativas e deveres um Jogo que lhes justifica e mente, é justo que o preen- outubro proxímo, quero es-, Iucrará com isso, mas, prín
de presidente da Republica, permito ,a existencia. chimento de cargos de con- clarecer, a Nação que o Go- cípalmente, os que, tornan

fiança e .dos claros na admí- vêrno está disposto a dedí- do-se vencedores,' poderão
nistràção seja feito pelo '�õ- car-� .a, rundo a defesa da desfrutar de uma vitória
vêrno, de acôrdo com as for- elevação dos nossos costu- correta, limpa e índíscutí-
ças que lhe dão estabilidade mes polítícos. Castigará a vel. ,

nas casas legislativas - res- Administração publica, seve- Já, queystamos, Govêrno e
salvado sempre o critério da ramente, os seus agentes que partidos, convencidos de que
competencia e da honora- faltarem com as obrigações este é o nosso dever e tam
bilidade - mas, dai a usar 'o e deveres. Nãó dará o Govêr- bém o nosso interesse - não
empreguísmo 'e a manipula- no pretexto a agitações, ex- haverá razão ou pretexto
eão de verbas,

�

como armas' plorações
'

e 'propagandas para excessos polemicos que,

t eleitorais - armas de cor- escandolosas. Todas as de- sob a alegação de injustiças
rupção e intimidação --'- de nuncias de partidos politi- ou desvio de recursos admí-

.

nístratívos para 'fins eleito-

Pela vito,;ria de Joinvil,le' ��g�iO:�:ti::�:e7:::;::�:
'bater pela justiça - em meio

Continuam chegando às mãos siva vitória abraços Antonio DE PORTO UNIÃO J).E ORLEANS as contradições do nosso
do sr. Celso Ramos, Presidente

I Minattl>.
�

,I Felicito-vos pela brf lhante vi- proprío [ulgamento - mas

do P .S.D., telegramas alusivos à -.1'. UNIÃO: Nõssas congratulações gran- tória eleição Joinville, da qual
sei que nada há que frutifi-

- que sem a semente da Jus-vitória do sr. Baltasar Buschele Parabens nossa vit-ória Join- diosa vitória Prefeitura Joinvil- P.S,D. é, o maior credor deve n , tiça. Dos homens de ímpren-
para a PrElfeitura de JoinvilIe. 'I ville Abrs CeI. Gerson,

,

le de profunda repercussão no s., do-se seu resultado à �ção 1'0- 'sa, a cujas observações sem-
DE CURITIBkNOS': so n�unicipio, extensivos, nossos busta dirigentes nosso partido. vre fui extremamente aten-

SENADO RIO DF. Meu g-rande a_braço grande dignos �liados. Lauro Soares, Abrs Vidal Pereira Alves, Pre_ to. espero apenas que cola-
Recebi notícia vitória coliga- Presidente notãvel cvitôrta nosso Prefeito Municlpal-pres, do PSD. feito Municipal

borem com o Brasil, exer-

ção Jo.inville grandemente emo., .'
-.; rendo a sua missão inspira ...

partidó Jninvi lle
"

,sds. pjalma dos sempre e apenas no es-cionado foi vitória alcançada Garbellotto PSI ( O L O G I I AMEA,Ç, pirito de justiça.
contra ameaças contra dinheiro DE' CAÇADOR: A Neste momento, o quadro
contra promessas contra entre- Gongratulo:me prezado amigo

A, D E M O ( R A ( I A
internacional adverte-nos de

guismo pt., Foi vitória tanto presttgioso chef'e merecfda vltõ- que os perigos rondam a so
cíedade humana em toda aenobrece poyo Juinví.llense com- ria, B,lIltasar' Bucheles, abrs. Si t N- t

.

'1',

-

NOV,,- YORK, 20 (U. P,)

-,
a ser registradas visualmente par e. ao emos o pnvi e-preendeu tudo, quanto de errado

que ira Belo. '
'

gI'OS de sofrer perturbações eO escritor britânico Aldous mas cuja repetição e capaz de
se passa nossa terra- pt, Com D_E IT:A�QPOLIS _ díficuldades: ao contrário,

b h f PSD ,Huxley, em 'entrevista...<' pura a impressionar o subconsciente do
em nosso país sentido domeu a raço c ee, Corn a vitória de"Joi�vi11e mais

'T
' , "televisão, advertiu existir o pe- telespectador, bem comum, da maneiraAbrs. odos Coligados unidos �,a1'chá;ell1os, para outu

r �, , rigo de um desaparecimento Disse que pelo momento, o mais' 'pacifica e fecunda.
brõ �proximó-

'

de 1960' com um
dos processos democráticos, re- truque não constitui ameaça: Esta paz� presente, esta

abraço vítorioso da _. sofredora possibilidade de agir semcorrerrdoc se nas campanhas pc - mas que um dos expoentes des-
de • constrangimentos é que me

líticas à. "catequização sub- sa técnica iá lhe disse que-s tal ,

incumbe, 'como Chefe de Es:...
consciente" através da televí , vez seja, empregada '''até certo tado, defender - e não só a

são. ponto" na campanha presiden- mim como a todos vós - os

qial. de 1960. Assim,seri a pos_ meus colaboràdores, os re-

Huxley referia-se- a tecnica ,ivel persuadir Q público a votar presen�antes das fôrças ar-

madas e todos, os brasileiros,do' a'núncio subconsciente, pela por certo candidato, sem que os
lueus correligionáriOS ou não,

qual nos pro!\,ramas de televi_ individuos 'tivessem conheci_ desejosos de agir em favor
mento da pressão a qae esta- da' causa nacional.
riam sendo sbbmetidos, Esteja a Nação certa de

que nada será poupado para
a preservação da liberdade,
dà regime e do bom concei
to que reclamamos para o

CIDADE TRUJILLO, 20 (U.P.) V. S" que prometeu governal' nosso País."

Exaltadapelo Papa
Pio XII "a . iniciativa
privada nas escolas
Falandó aos representantes do em C'UJO funClOnamen� e vida ria de ensino se considere de·,

1.0 Congresso- Internacion�l das I interna não intervem 0/ Esta- tentor de um aut�ntico mono_

Escolas Privadas, SU,à Santidade, do.
•

_ pólio.'
XII f, d' J Um govêrno que acaso se 'á1'- NECESSIDADE DE UM ESCOL

o Papa Pio pro erI� Iscur-

so, do qual destacamos, os se_, rogue o monopólio da educaçãol Aqueles que amanhã desem_

guintes tópicos, por oportunos: e proiba a entidade' individual penharão na vida pública úm

"Saudamos jubilosos a vossa: ou a agremiações independentes, papel de. maior transcendência,
bl" 'I t assumir nesse compo a c, \la quo- sairão 'estamos convencidos, des-primeira assem ela 1 us res

congressistas que viestes a Ro- ta parte -d,e responsabilidade

ma di�cutir os problemas que, mostraria' uma pretensão incom-
,

a todas patáv,el com as exigências fun_
por �ual, Interessam

as escolas privadas europeias.' damentais e os diretos da pes- e que não hesitam'· em rOQus_

Feliz iniciativa essa inspirada sôli humana. Assim é que o tecer o ensino que subminis-

por oC,asião' da exc,ursão de al- principio da, liberdade escolar

guns alunos a 'Viena. O sati- é admitido por todos os regi-

vante acolhimento que ali en_' mes politicos, que reconhecem cristã, sobl'etudo, que no trans"
, d- I d' 't d individuo e da correr dos séculos não cessa-

c'ontraram, pos em evi ência os Il'el os o

e identidade de. aspirações e familia. ram de modelar a alma dos po_

li_ vos ocidentais.

•

Ganhou relêvo excepcío
nal, com a presença de mi
nistros de Estado, do presi
dente da Camara dos'Depu
tados, 'do vice-presidente do
Senado Federal, de parla
mentares 'e de altas autori
dades, a solenidade realiza
da no Palácio do Catete, na
qual o presidente Juscelino
Kubitschek anunciou ao po
vo brasileiro, através date
levisão e do rádio" a posição
OE: imparcialidade, e isen
ção do govêrno, em face do
pleito de outubro.
Parecendo a assinatura de

um decreto, que veda, tem-
,

poraríamente a admissão de
funcionários nos serviços pú
blicos e nas autarquias, pro
nuneiou o sr. JUI'icelino Kubi
tschek um discurso de meia
hora de duração. Na fala, o

presidente alerta o povo
brasileiro sôbre o recrudes
cimento de uma campanha
predatória, por 'Parte dos
cue, sem contar com o bene
plácito, do povo, qüereai al
cançar o poder de qualquer
maneira. Em seguida, /' fez
uma advertência sôbre a de
generescência dQS nossos
costumes políticos, sôbre o

atendimento dos interes
sados eleitorais, em detri
mento dos mais evidentes in
teresses do país e declara
que não. permitirá . que a

corrupção intervenha no pro:'
cesso eleitoral. Nesse senti
do, anunciou o sr. Juscelino
Kubitschek que a adminis
tração pública'castigará se

veramente os seus agentes
que 'faltarem com as suas

obrigações e deveres,
A certa altura, disse o sr.

Juscelino Kúbitschek:
"Seria inutil - além do

nnposslvel - esconder que,
periodicamente, a nossa de
mocracia e ameaçada, nos

seus fundamentos de manei
ra particularmente violenta:
Essa ameaça' intensifica-se

.
com a aproximação dos elei-

,

tos eleitorais. Seis meses an

tes de se ferirem êsses plei
tos em obediência aos pre
cett,os legais' - desencadeia
se uma campanha extr.ema
mente atentatória á, estabi
lidade do regime em que de
vemos afastar. Certos' ele
mentos oposicionista, 'na

previsão da impo�sibilidJ1d�
de conquistar o poder', poll-

de preocupações muito natural
,

-

� ti

alias, entre pessoas que a es-

cola pr,ivada consagram o ,me

lhor de sua ati.vidade humana

o� nela recebem a sua melhor

dotação espiritua'l e intelectual,
Este encontro de hoje, tem

_ .

•

.r

••

tíco, ou mesmo de melhorar
a posição quantitativa no

Congresso - por 'via legal
- atiram-se a campanhas
cujo objetivo é, de fato, des
truir o sistema politico que
lhes veda a vitória, porque
fundado na livre' decisão do
voto nntjoritário. Na pres
crêncía de que as" eleições
lhes corram a contento, ati
ram-se contra -tudo e eon

tra todos, procuram aumen
tar as dificuldades existen
tes, ,armando escandalos,
avançando afirmações, .qua
só servem para provocar
crise de confiança no regi
me. Não desejo estender-me
em comentários que possam,
mesmo de leve, disvirtuar ó
sentido deste pronunciamen-
1,0, mas é meu dever advertir
a Nação contra essas cam

panhas depredatórias, que
antecedem as lutas eleito
rais, a fim de que o espírito
publíco conserve a sua sere
nidade e não se deixe im
pressionar por ataques in-'
[ustos que,' muito mais do
que ao Govêrno, atentam,
repito,' contra a própria exís-,
tência ®. legalidade demo
cratica em nossa pátria.
Dito isso - não posso dei

xar de reconhecer, como
manda a verdade, que não é
animadora, antes 'assusta
dora, a convicção que se vai
generalizando, de que poli
tica se faz com a concessão
de favores ao eleitora'do,
mesmo em detrimento dos
mais evidentes interesses do
país.
Não é possivel deixar de

.razer uma advertencia sobre
a necessidade de preserva
ção de alguns principios, en-
"1rre os quais' se destacam os

que dizem respêíto a cor

reção e liberdade dos-pleí
'tos. Não pode o Executivo
consentir, sem prejuizo de
sua autoridade 'que se làn
ce mão de reçursos que lhe
são confiados para fins" es

pecificos, com a intenção de
influir ou alterar a decisão
do eleitorado, que deve exer

cer o seu direito de escolha
sem nenhuma

'

especie de
interferencia constrangedo-

Floriánóp61ls, Quarta-feira, 21 de Malo de 1958

Francisco Gallotti

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

De URUBICI

Saúdocvos como Pres iderrte nos- porém firme corre ligionarta

sempre Olindina P. Oker.

DE TIJUCAS:

vítinlas d'e ódio

ditadura conti ..

escolhidos parr

so glorioso p-artido. espetacular
vitoria Joinvtlle tão significati-
va para" nossa agremiação cor

dialmente
Ao grande ch�"fe meus cumpl�i-

mentos espeta,cular resultado
Dr. Edmundo eleição Joinville iníció v':oria fi

nal abrs. I;>eputado Epitácio Bit_'Pte. Licenciado

DE LAJES tencourt,
são ' são ,encaixadas mensagem

instantâneas: que não chegmil
Câmul'á Vere�dores local, con_

grat.ula-se vossência brilhante

vitória alcançada eleição Join

vme. Dorvalino Furtado 1.0 Se_

DE CAMPOS NOVOS:

Cong{'atulações pela expressi-

a
,

' .

Aplicação de Torluras
va ,vitória eleição Joinville. Gas

parino Zorzzi presjdente PSD,

DE ITAIOPOLIS:
(onl'rata.

Sou um homem politico,
na Presidencia da Republi
ca, não me é possivel deixar
de, fazer politica, de presti-

tario.

DE TUBARÃO: Felicidades pela ml!gniflca vi_

tória alcançada. J.oinville. -Abr-s.

Genebra" 20 (UP) - O gene
ral Chastei, que comandava' às
forças �éreas'_!la AHanç� Atlan_
tica na Europa Central, se trans

formou em revolucionário 'e ofe
receu seus serviços, ao general
De Gaulle. A notícia foi dada

por um jornalista Belga, Pierre

Jorly. Segundo Jorly, o g'eneral
Chassien organizou um ,comitê
de salvaç�o 'publica no sul, da

dentro da lei civil, esteja apli
ca�do torturas a trabalhadol'es

- O ex::'ditador argentino, Juan
Domingo Peron, enviou hoje

�nsagel11 ao presidente, da Ar_

g'entina, Artur,o Frondiz� pro

testando pelo fato de a "policia'

Minhas congrãtulaçõ�s expres-'

Armando Oker.
coni.o se estas

inexgQtável da

nuassem sendo

que reàlizem tôda sorte de sacri

fícios e, sofram' tôdas as cruel_

dades. Para repara,r esta injus_
tiça não se' tomou outra mediG2

que não a de entregar o caso (

cOl11panheiro Espejo a uma jus
tiça' incon"sti�udonal, cuj os, m:

gistl'ados se ca�acterizam' pre
cisamente pela' perseguição, po
Iíti-ca. e pelo emprêgo dos méto_

dos mais repelentes".

federal estar ap'licando tortura

fisica aos trabalhadores,". Isto é

I1ma referência ao caso' do líder

operário peronista José Espejo.
Eis os têrmos do telegrama di

lIigido, por Peron ao
'

primeiro
mandatário argentino: "Como

chefe do movimento peronista,
faço ciente o sr: Presidente da

nossa indignaç_ão ante o insólito

fato de que a polícia federal de

França para lutar até dtlrrotar

'novos podere�

o atual regime de -Paris.
Washington, 20 (UP) - O

seéretá,rio de eS,tado John Foster

Dulles. notificou, hoje, à URSSsas vossas escolas que tanto

honram, sobretudo, o iãeal dl:\
liberdade e da iniciativa pes�oal,

que os Estados Unidos fará o

que seja correto e adquado, em

qualquer região do 'mundo, ape
sar das ameaças que os Soviéti_

cos possam f'Ormular. Declaração
do sr. pulles, feita em e.ntrevis-
ta c0I.t:tiva à lniprensa foi res

posta direta à advertência for_

t�'am, com sôlidas cqnvicç�es
mor�is e religiosas" as da fé

mulada por Moscou no sentioo
Na prática, porém, essa

berdade - pode ficar exposta

de que não permaneceria impas
,iva o Ocidente intervisse no

Libano.

RIO, 20 (UP) - O diretor do

DNT, ,sr. Alirio de Salles Coelho,
infoÍ'�ou que conferenciará, hoje
separadamenttll com, os' represen
tantes dos telegrafistas e radio

,telegrafistas e das empresas pa-

tro�ais. Nessa reunião, o sr. AIí
rio ,de Salles Coelho tentará ob�

ter. um acôrdu- entre as partes
a fim de por fim, à operação tar-

. taruga pelá quál os referidos
trabalhadores redu�em ao máxf
mo o trabalho nas companhias de

telegrafo particular.

PARIS, 20 (UP) - A Assehl_

bléia Naci0l!.al apro\'ou o projeto

A 'sociedade européia, que ho

je se está formando, encontra_

rá o seu equilibrio' interno, nem

poderá conservar o seu pôsto
entre as outras potencÍais mun

diais se não dispuser-' de um

.

t' 'd
- . ESCOL' impregnado das mais

por fim destacar alguns aspec- cla lva prIva a, nao os apOlan-
d f,

.

t nobres tradiçõ.es humanas e
tos caracteristicos da �scolal o lIlanCelramen e, reservan_

privada e da missão que lhe in_ do-se, entretanto, o direito de cristãs, e sobretudo, persuadin

cumbc desemRenhar na socieda-, outorgar todos os titulos, aca- do da primazia do esperitual
, "

h dA' O t
A

I uéima das fOl'oInas mais aperfei_de contemporânea, n\lI?a ora enllcos. u ras vezes, pe o eon.

em que germes' de profu�da e trário, reconhece, sob, certas çoadas �a org:anização técnica.

rápida transformação, a, im- condiçôes, o valor do epsino A vóz ilustres congressistas"

pelem a' ultrapassar as frontei_ privados e proporcionoú-Ihe os incumbe tra,balh_;u' ..r I)-!('"P�;;ocu
�

rãS"j\'Mi�i&-;'''''' pafà.,._�nstituiJ: seus subsidios,' Entretanto, o

I paçâo,
Há !Oi'�,ação desse escol

uma comunidade européia. -ea, - que mais impoI:tá não, é "tl-n-t-tl e dar tJmbêm aos povos. do

tural, econômica, social, e até o l!,ubsidio pecuni.;í;,-i',:,,' nem mes_ Ocidente, as forças vivas, que

de caráter político. mo'

o�e
'6�"'ci;nento legal dos os ajudarão a reaÚzar um des-

REFLETE O NIVEL titulos.', antes' de tudo a tino comum na pai e, na ,olabo-
ESPIRITUAL aceitação

t
principios juridi_ ra�ão fraterna. '

A Legislação, qúe' em qual-: cos por por 'dos govêrnor, éom Como peI;lhor dos �fl!.vores di-
, .

t't'
- relaça-o ao 1nsino prl·vodo.' vinos e ,do êxito dos esforçQs:quer paIS, rege a Jns I UJçao es_ �

colar privada, reflete, com bas- D,e- fato, ?. liberdade teórica- já �dispendldos e que contirtua-

tan,te Objetividade, o nível, es_ 'menté admitída, com frequência, reis ii expe!,der em beneficio de

piritual e cultural desse mes_ fica na pratica, mui restringida, tão nob1'e, causa, vos conceder

mo povo. E quando falamos de quando não é mesmo guerrea_ mos a. vós e a quantos se dedi

e!!(cola privada, não lhe damos da.' Quanto muito, é deixada justiça,

:s'�lt:i:do di':(e1'ente do

a

restnições, que acabam por pa

ralisar os seus movimentos,

Umas vêzes, o" EsUido desinte-

ressa_se, mais ou menos dos'

esfoI'çOS empreendidos pela' ini-

,ele }ej ,concedido
-

,
Co presente 'clichê recorda' uma visita que, logo após ter sido eleito Go�er-

nador do -Estado" fizéra à &éde do Municipio de São José,- -o sa�Qõl!o estadlsta
Dr ..�Adolfo Konder.

.
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No mestno encontram-i'e entre .outras 'pessoas cujos nomes nao consegUl
mos saber, as seguintes, em evidencia na polític�, a;dministração ou !la socieda
de daquela época. Da direita para a esquerda�: MaJor Alvaro Tolentmo d� Sou

sa, Coronel�Leo1;lá.,rdo de ClJ.mpos Junior, industrial Jorge Knoll, Dr. DaVl Fer
reira Lima" Dr. Adalberto Belisario Ramos, Dr', Abelardo Fonseca, Dr. Constan�
cio Krumell Dr. A(;}olfo Konder Dr. Pedro de Moura Ferro, Desembargador Jose
da Rocha Ferreira Bastos, DeS�mbargador Albuquerque Gama, Cápitão Virg�lio

,

Euriques 'Dia;;" Ajuqªp.te, Cle -0rdêns, -l).r.·Fernando' Calcleira ,
de Ana.�e, Dl'� Laer-,

cio Caldeira de Ançlrade e'Dl'. Oscar de Oliyeira Ramos. '

de emergência ao governo, O

projeto foi aprovado por quatro,,",
centos, e sessenta votos éon'tra
,
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