
so um grande prejuízo para
a nossa economia. Há qua
torze anos, foi criado o Tron
co Meridiano n. 7 (TM-7),
mas nenhuma Obra foi exe
cutada, tendo sido substi
tuído em 1947 pelo Novo Pla
no de Viação Nacional, que
está em tramitação no Con

gresso Nacional. O· novo pla
no aprova as normas para
a construção do Tronco
Principal Sul, que veio as

sim substituir o TM-7, tendo
em vista a necessidade de
melhoria: da atual ligação,
TRONCO PRINCIPAL SUL
A diretriz geral do' Tron

co Principal Sul, que com

preende
-

a construção de
uma ferrovia dentro de tô-

�E�Brm 4l.111 DE m·�·�8: SISrfNSIS NO.MEI�ôES N� SEHfI�� PIBU�O �Illt E l�nHlmlS i���!;�l��t�;�
O Catete iniciou ontem a

de-I
públicos,

em,
cumprimento a de., fes das Casas Civil e Militar da durante a vigência do referido quaisquer 'indicações para pro- guá (SP), Engenheiro Bley

olução, às repartições de ori- terminação do Presidente da Re- Presidência, 'I
decreto (que -proíbe as nomea., vimento de cargos ou funções", (PR), -Mafra (SC), Lajes

;g�m, de mais de 10,000 processos pública contida em ordem de Diz, também, a ordem de ser- ções), não sejam encaminhadas A ORDEM (SC), Vacaria (RS)', Muç,qm
de nomeação de funcionários serviço- ontem dirigido aos Che- viço: "Recomendo, ainda, 'que, à Presidência da República (RS) e General Luz; , tafu-

Este é o documento dir-igido bém em nosso' Estado, numa

t � � � J
I

I"
pelo Chefe do Govêrno 'aos seus distância de aproximada-.. •

pgO e c
I I '

'-. /'.
"

O y e
auxiliares: , , mente 2.200 quilômetros..

J,u. . I"SIDO· eu O �OYO e:,' lU I i:if:��:}H�:t��;�?;�t� �;��;�:r�f�
"O MUNICIPIO", editado em O 'povo de Júinví lle, como do G,ovêrno Federal para evitar que

I
E pasa: onde ,vai todo êsse di- nas autarquias, determino sejam; sultando daí uma melhor

Brusque, em edição passada, de., resto de todo o Estado, tem o funcionalismo não ficasse em nhairo ? . Imediatamente, restituid'as aos capacidade de tráfego, e):l1'
dieou à vitória do sr, Baltasar ciência dos desmandos do autal atrazo. O quadro de funcionários au- órgãos de oxigem tôdas as pro., relação ao existente, -
Buschle à Prefeitura de Joln- govê-rno de Santa Catarina que, Os impostos foram elevados I menta assustadoramente, ,

postas naquele sentido,' que se
A construção do Tronco

ville longo artigo do qual des - em vêz de cuidar da adm tra-, assustadoramente, Hoje não se Criam-se -eargos carissimos e encontrem na Presidência da
Principal Sul está afeto a

tacamos alguns tópicos, ção, tem se entregado á mais I pode mais fazer um papel nos desnecessãrtos para afilhados e República. várias organizações' civis e
"Concorreram ao pleito de ruinosa politica de empreguis- cartórios" pois as despêsas de protegidos da ,UDN, As escolas "Recomendo, ainda, que, du-

militares, cabendo ao Exé�
um lado, pela oposição, - PSD, mo e esbanjamento dos dínhelros sêlos e custas saem pelos olhos do interior têm falta de profes - rante a vigência do referido de-

cito, O percurso entre a cíPTB e PRP - o sr, Baltazar públicos. 1 da cara. sores, mas os grupos escolares ereto, não sejam encaminhadas dade de Mafra (SC) e a 10-Buschle, operoso industrial', e As rendas do Estado, que fo _ Até os descontos para a Caixa nas cidades andam superlotados à Presidência da República
�

, . .

di
- calidade de Maçum, ,na zo-de outro, o sr, Henrique M,eyer ram acrescidas da elevada taxa Econômlca, provenientes de em- de gente. Há grupos com 10 ser., quaisquer In ieaçoes para pror

.

"

'd f
- " na alto Taquari, em nossoJr,', candidato oficial" apresenta; do pI,ano .de- Obras, J'á não eh c I préstimos por funcionário, e .re- ventes, - vímento e cargos ou unçoes,

, Estado, num total de 621,5do pela UDN e com forte aIlôio., gam -para nada,
'

'colhidos por Intermédio' do Te- Tudo afilhado pclttico, Assim

S M d quilômetros.do Governador Jorge Lacerda -e Recentemente, o sr, Jorge La-t souro, não são pagos, há "quase acontece em tôdas as reparti- . uper erca O-õutros partidos. cerda conseguiu 125. milhões do dois anos á Caixa. ções
TRECHO A CARGO DO_______________________________ . __,...____ E" t;1m verdadeiro. panamã de '

Fl��tD1IIE �jn�I�EN�E IE MEm�Nj ·rill ·1���,::!��Ê:l�;�I��;::::�:;; asC�:!����!���:l�:::; ��i����{�':E��'�
SAVAS APOSTOLO gresso de nosso Estado. se, poderá assim, usufruir dês'_ asslstência pública, sem nada Mercado Municipal I no grande cargo dos 1°. e 2°, Batalhões

Hoje, representantes de todos Vários estudantes para satis- tes benefícios e saberá digna-: que justifique a existência do, espaço de'terreno que lhe foi l'e- Ferroviários e 2°, e 3°, Bata-
os colégios, entidades e agremia- fazer o seu \ sonho, abraçar a mente agradecer aos notávei� govêrno. servado.. na Avenida Mauro Ra- lhões Rodovíártos, sediados
ções, estarão às 15 horas, no Pa- carreira médica, são forçados a. homens catarinenses que lutaram O eleitorado de Joinville, que mos. em Dento Gonçalves, Rio
l�cid do Govêrno, a 'fim ,de con_ se transferir de Síi'hta Catarina a por uma causa justa e necessária. não vai em cOl)v'eru fiada; não A cidadt: vai assim ser servi_ Negro, Lajes e Vacaria, res-
seguirem '0 apô,ÍQ decisivo do outros Estados. PQr que não eli- teve dúv)das: de.rxotQl1 fragoro- da com um Mercado moderno pectivamente., sendo seus
Poder Executivo para que se pl'O_ minar_mos de uma vêz por tôdas samentlÍ o candidato do, sr Jor- bem construdio com tôdas a�' comandantes os, coronéis Sa-
.cesse em 59 o funcionarnento.da êsbe obstáculo, não só aos estu- í:" ,ge Lacerda, numa grave �dver- exigências de' c�nstruçlio daql:c' I dy Magalhães Monteiro, Fe:"
Faculdade de'Medicina, dantes que tem por escopo a sua MaO!IAIlS paRl1 MIIRCUfElROS ". tênéia' aO govêrno,'

- la eS,Pécie e que hoje ·'faz parte jliPpe Henr.ique Cárpsnter
Do rhédico é que depende ar formaçã'o m�dica, cQmo támbém ', .... [ CARPllluíROS ,_ O ,grlln4e- Inllnicipio d� norte do' progresso das

.

grandes me- Ferreira, Antônio
.

Andrade
saúde do povo, e Santa Catarina às suas Famílias,. I R'M,' À OS 81Tc.NC0J 1,RL -_Q:UÍ! seml}l'e fgf údmiista,. pasSQu; trPPO}IlS. _

'

de Araújo e ,ten" cel. � José
necessita com urgêncla d�'médi- Urge, portanto cri.ar pa;� &,!J I

-
-

Lo: "'-'\.1 '. '}l>H'1t ,a 'opo-si\!iiil, >'. '", "

cos especializadps.
-

-

F
(AIS IIAO'Ai'Ó,. rON! ·'1.901 Quandn os go.vêrnos na-1)'a'""danl 'G'A'�l'N-Erl'fE' 'fj'--O'_", ·an·, GOVER'N'"OO'. II 'acüldade Catarinimse- 'de MIl_

.

.... ,- '_ ", �... cu fi '.1, ,::,n. 4:;1Trata-se portanto de um em- r' I
.

d ,,AN.fI.GO OlP'u,HTO UAMI.ANI :di,t'ÍlitO:'t..aasim deve" pI'oceder o
.,

' .

preendimento útil a tôda a cole-
(_lcma, e a co etlV'Í �de' cata,rii1'Cn-, 'eIeitQritdo."·· l\f1tN1)S - A PUBLICAÇl\O no

tividade e que por certo trará GUINTE:enormes beneficios.

·;u�an�:!U��:�i�e�:e!O�osd:sp�S- CalorO'I·a'
�,

esm'au'
�

ad'a;�ÍÊ;��;�:�g:::�?�:::�·�!� .

.

'.. :
.

.

l·
...

�n'�lVe:nS�tCO::d�e:;laa�b�Oot�r'aadt:o;rtl�o�s"::':�J;:; OO,PIIREPE o INQrET"R/II·, A I'FANIIUP A, nu C'AS'U liAO�STRUÇÃO UDENISTA AO

I ATIVÍDADES PARLAMEN-' Casa, na sessão de ontem, o D,Ob�H b O U R 8� 8 DUR H H
Para equipá-la, 'precisamos PROJETO REAJUSTA VEN- rARES - CQNTRABANDO Deputado Estl'valet, Pires

"

.

CIMENTOS DO FUNCIO . O sr, EmanueL Pereira eam_ .

para entrarem em entendimentos4idquirir 111icrótomos, centrifuga_, NALISMO De POD'ER
- ENVOLVENDO ADMINIS- (PSD) 'levou ao conheeimen- pOli, Inspetor da Alfã'ndega deS'- com aquela autoridade a fim dedores, microscón,ios, estufas, -etc. 'LE-

rrRAçÃO
ESTADUAL - O to dos Seus pare's o's rumores'

,

C
.

I f
'

, ....
'GISLATIVO IMPRENSA ,ta apIta, orneceu o documento serem esclarechlas .as versões em·Realmente, estamõs trabalhan-

OFICIAL DO ESTADO PRE
SUL DO ESTADO ISOLADO exlstent,es,. no' seio da opi- cujo clichê abaixo publicamos, tôrno de ocorrências, que s'e te-do por um empreendimento jus-: -

-, OUTRAS ·NOTAS. oA}:d0 publica, com referên- aos srs, Prõcurador Geral do Es- riam verificado por ocasiãb
. to, que visa únical11imte o, pro_ JUDICA PUBLICII�ADE DAS. Ocupando a trIbuna' da cia a um' contra,bando q,ue' 'lado, 'dr. Hans Buendgens e, ao desembarque ,das

���i;��;�€���������������i�����ii���i������;�����i������������i �ria �do d�coberto e que Vi�_P"�denh da Em�haLuz "hri� emp�sa,..

�ji1riiiõ�-de��uüiã�
..

éãôôJdãlôrâ'· �W���::�f ;�:'�:V�::f�::i:i::.��:�����:,
E."

'''T" .

p. . cril- de esperar-se que o Go- .. .,{r-""- ."",.!.,,'€R'O 'QA "{�
BARBOSA f· t d d

. • vernador do Estado, n'o uso OE �LoR1As.:�Ô.L($RENATO Icar, como Que oca a a espiritualidade cO)-
movedora de uma oração, de suas altas. atribuições, '-"'.-.�"""" •.��'

Não os perturbem em sua caminhada. São em defesa dos altos interês-

,''Y' \,c
'

r,f ,,'.�os moços, - as novas gerações _ em cora_ S€S da sua Administração e '

josa afirmativa em todos os quachantes e lu da preservação do alto con;'
titudes da Pátria, sabendo 0\ que quereIl\f e pa- ceito administfativo do E ./ra onde se dirigem, e preocupados em alcançar, tacto, determinasse me

.

nos Quadros melancólicos dessa Democracia enérgicas e imediad
estertorante que aí está, ,outras e mais dirétas 'finalidade de e,,' ca
condições de realização Qrgâllica e_ funcional; -momentoso�'

T

.

estará..
em que as classes valham de verd,ade IÍelOlóque contrário, e dando fo- ��exprimem, representam' e produze� Democra- ,&l�;,

j'

��ac�da� a, um fa-
cra em que a 'modern!l, ,��trfíía 'do CÓtPQfa ;,.., O q�e. vêm,

., c<}Iocar ,mal, o
vismo imprime '_Iho,r settti4o, dlt '�

, prdceaitnento pos que 'g�v�r-avês�o á dissoluta 9-"á�!fIzan(�,�'" •

1 em

nam ê orient.am os'negoclOsdas que pret�m- "fral!&f�, experlmen�a,.. _

�

b
'

um 'caldo�,-,rn��U!"eçando pela n�abva _públicos do Estado.,Nao o s-

ções
.

� a destruição do Homem, na tante os apartes 40 nobre

a",�:,>s;;{'�e<'seu destino criador e cristão, depo!s parlaJllentar sitllacio,nis�a,-
d� llcQrrentá-lo á máquina do Estado � ao UlUj-, Sr, Francisco CanZlam, ,-:-
partidarismo tQtalitário, tant�1 �o iIlascls.mo c�- que exibiu exemplar do Dla-
mo d,o comunismo, De_stes, PQrem, se dl�tancl rio' Oficial do Estado em que

quilométricamente o mQdernQ Corporativismo. :éstá evidenciada determina-
Não há pois, cQnfundi-los, ' :cãÕ governamental no sen-

Ao �er informado,.!!a candidatura do jovem Üdó de que os fatos sejam,
universitário jucélio Costa, professor da, Es;-, ,devIdamente apuradOS, o

cola Técnica de ComérciQ desta Cap�tal, a de_ DeputadO Estivalet, Pires a-

putação estaduál pelo F'RP, cDnfess�',que, ne�- , crescentou que, o pronun�la-.
se nome, na expressão' de su� �d!n\1�a�el, e, dl- mento do Gabinete do 00-

�âmica mocidade, na sua a�ta. lI1tehg��cla, n� , vernador do Estado nãQ sa_-,
dignidade pessoqJ,' na decidida vocaçaQ Qrato tisfaz plenamente às �on�i-
ria, na vigilante dedicação a!,s ,amigos, .na auste_

ções que ô assunto Impoe,
riliade die comportamento pubhco e �rlvado, eu

condensei tOldo .o temário do Integrahs��, dou
t 'na que tamanha fascinaçãQ exerce sobre meu
rI

'''t A mocidade catarinense, com- o nome
esplrl o. 'prias
d Jucélio reencontrou-se em suas ,!,ro
r:ivindica�ões. Jucélio jamais se obstmou em

ser candidato, porque era a s�a, no consenso

I candidatura natural. Nao acotovelou os
gera,

ham 'a seu ladO' peloS recursos dOI QPor-

:::i::::ce do golpil!�O', da falta de senso, e de Compra-se uma, no perímetro urbano,
lnedida e do desconheeim,ento da oPQrtun�dade, '

Pt' d'f Jovem aCl'ma de 50,'OOOm'2',Tratar na or ana O.Jucélio é, sem lisonja, nem �av9r, um, .

�

líller, E, líder é CQisá que se nao impr?VIS�, por- .

I Pêle nasce marcad,� pela predestmas:çs:a,o,S!�,u 'Hote La orta.

, publicamos abaixo, trecho

I
�enrique barpenter Fer- Batalhão Rodoviário res-

da entV'evista dada ao "Co;:-; .reíra e Antonio Andrade de pectivamente: -

'

. .reío do' Povo", de �orto �le- Araujo� comandantes dos 2° .: "á objetlvo imediato da
g,". ,..los COrone" Fehppe Balalhao Fenoviado e 2° I mi,,;" que noa está areta,
ANO XLV- O MAIS ANTI GO DIÁRio DE SANTA CA TARINA

"i<-
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�

que é o de fazer com que os
trilhos da estrada de ferro
alcanôêm a cidade de Lajes,
será efetivado em um futu
ro muito próximo" tendo em
vista que o trecho' do Tronco
Principal Sul, a cargo do
Exército, que parte da cida
de de Mafra em direção ao
Sul, atingirá aquela cidade
catarínense até 1960",
disseram os coronéis Felippe Esclarec�ral:D-nos que o

Henrique Oarpenter Ferrei- Tro�co Príncípal Sul (TPS)
ra e Antônio Andrade de surgiu da necessidade da re

Araújo, comandantes dos modelação da at�al ligação
'.�". Batalhão Ferroviário

ej
cent�o-�ul do pais,

d�ntro,20. Batalhão Rodoviário, res- da t�cmca moderna" ten.do
pectivamente.

. em vista que a ferrov�a exis-
.

tente no momento nao vem
Os nossos entrevistados, atendendo plenamente o

que vieram _a Pôrto Alegre tráfego, acarretando por is-

DIRETOR: :RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: Da MINGOS F. DE AQUL.'Il(,t

EDIÇÃO :QE HOJE: 12 Págin as - crs 2,00 - FLORIANó POLIS 22 DE MAIO DE 1958

.prorerír uma conrereneía,
conforme' j,á tivemos opor
tunidade de' dívulgár, fize
ram à. nossa reportagem
uma minuciosa exposição dos
trabalhos que vêm sendo
executados pelos batalhões
rodo-ferroviários, nos Es
tados do Paraná, Santa Ca
tarina e Rio Grande -do Sul.

�(Con�tciwa�;H·��A���,�(�A�R�A���rr�ro��-BM(�r.'
'

Precisa-se contador com conhecimento

perfeito contabilidade bancáriq_. Paga-se
muito bem. Inútil apresentar-se sem os

Telefone 2440,

S�m embargO' da disciplina rígida, existe, no

� PartJ�o de RepresentaçãQ Popular (PRP), prol
fundQ, imanente e integral sentido renovador
Atitude Que ,lança distantes raízes na austeri�
dade de uma' doutrina característica não res

tritivamente de uma a�remiação partidária, mas
de um Movimento de impressionante profun�
didade, á base d� uma, Mística, que é uma cor_
rente dirigicl� do Cosmos para a alta precisão
da sensibilidade hum,ana, Essa ideolQgia ,es�_
�elecel!, nQ retardado panorama brasHeirQ; as

hnh�s demarcatória!!, entre a inspiração neo
tonusta· e OI intuiciQnismo' de Bergson, .liqui
f�zendQ êste, em um mesm.o destino materiar,hsat, .o agnosticismo' e o determinismo do sécu
lD XI
� como apreendo a essencia do

llS111Q, como doutrina. política e CQm,O

filosófiça, No hiato ,entre as duas im:e "�i4,'
,
veis tragédias' 'da centúria - as guer ,:. 1'd ded

' , énuI ae � 39 -, re�letidas nD Br�s� ,

das elites,'de sua ec.onomla e no absen_v: fundaméntais
�

em face � instantes pr�as .

de organização Pli��do lançQU a doutrI
na hierarq�iZ;� ...fa de val�res pela cpmpre_
ensãQ de cultUra, no. qu.e esta representa e ��
prime n,-jl tãbua dos valQres integrais e espIrI-

• "

. I' ica do-tuais orientada para a captação SDCIO Og, •

Universo A elite nD, cQnceito integralIsta, e

um estágio no gr�pamento s.ocial, mantidO' p��
la compreensão da Disciplina, refletidas ,ambas
como fôr�as coercitivas e agTutinadQras para :a

polarização d;Q 'bem_estar das comunidades, A

Juventude _ eletrizante clarinada nas madru

'gadas dRj Vi�a _, não poderia, assim, se alhe�ar
dessas diretrizes de penetrante re.novaçao,

encaramujandQ_se no fatalismo comodista que,
• nas pátrias em formação, impedem e retardam
o cUltD � Tradição para as vicissitudes. da so"

brevivêneia, A a"versidade de llrolong�do OS

tracismD não tornou árida a sementeIra que.

PlíniQ, em 1932. �om o Manifesto de Outubro,
lançou no' selo generDso da terra comum. E el�,
_ �ssa sementeira _, germinou, cresceu, v�
V.eu a ,ini,ci;lll,l:Jeleza das_ floradas, R!lra Jf'rutI-

requisitos necessári,os,
das 13 às 17 horas.

'. '

França, todos pertencentes
ao Quadro 'Técnico,do Exér
cito (Arma de Engenharia) .

Além das missões' que vêm
. senda, eumprldas 'pelos dois
batalhões sediados em nos

so Estado, podemos ressal
tar - conforme as explica
ções dos cels, Cárpenter e

Araújo - o programa de
execução que vem sendopôs
to em prática 'pelas duas
unidades rodo-ferroviárias
que têm como sede as cida
des de Rio Negro e Lajes,
pois o objetivo imediato será
efetivado, dentro dos pró-
"xímos dois anos, quando as

pontas dos trilhos atíngírão
a progressista cidade de La
jes, que ficará ligada à Pon
ta Grossa, permitindo assim
uma abertura de tráfego de
�{90 -qüílômetros.
Após concluído o trecho

acima, os dois batalhões
prosseguirão na construção
da estrada de ferro, partin
do de Lajes para o Sul, vin
do assim ao encontro dos
trilhos que provàvelmente
já estarão sendo 'lan_çados,
na ocasião, pelos' 1°, Bata
lhão Ferroviário e 3°, Bata
lhão Rodoviári9, sédiados
em Bento Gonçalves e Vaca
ria, neste Estado,"

'''0 ESTADO"
Quando da passagem do nosso

'aniveraãtdo, o "MUNICIPIO", de

Brusque, publicou o seguinte:
"Completou 45 anos de exís.,

tência, no dia 13, o mais mitigo
diário de S. Catarina, Q jornal "O
ESTADO" de Florianópolis,
Foi um� data s�bremodo fes

tiva para a imprensa catarínen ,

se

;'0 ESTADO" é o [ornal mais
bem f'ehQ e prestigioso de'S, Ca
tarina com um passado de lutas
e correção de atitude e procedi ,
mento, que honra e dignifica '0

jornalismo brasileiro,
Como [crnal de oposrçao ao

situacionismo estadual, tem sa

bido mantervse numa linha de

conduta impecável, criticando e

eensurando os êrros do Gov�rno,
!lem jamais descer a: retalíações
pessoais e, a comentários 'desa
bonadores <l.ue seja,

,

O n!osso abraço caloroso a to_
dos os que contribuem para a.

existência desse grande jornal", .

o

stadual
têm fund barque das /'

I adas à Emprêsa
de ,FlorianópOlis

'Eis o' documento:

'/

, .

/ �.
.�
,f
I
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;'0 ESTADO" o m•• antigo Di4rio a. Santa Catarina
- -

Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Mai9 de 1958

O,SVALDO MELO

AÇUCAREIROS: MAIS E MELHORES
- Si eu deixar 'de falar' sôbre o àssunto que- srta. Maria Luiz Bezerra

_ srta. Rita de Cássia Ligocki adoça o café e o título à margem, o dr. Renato
Lopes me mata (parodiando uma fr-ase)

� vva, Laura Born da Silva ' '
,

_ sr. Abelardo Goulart
- Sempre que me encontra, vem logo, de

- sra. Diva Gomes Schlemper dedo emriste, dizendo -.
-' "E "Os açucareiros?

'

- sra. Noêmía Lopes
.

Q' h' té . "

ta? r

_

" __
• .: _:_ sra. Reginalda Mund'

ue IS orla sera es a. - perguntara o

'Coincidindo o festival de vendas da VI-" - sra. Helena Martins Fonseca' leitor. __

gorelli com a passagem do _' 34.0 aníversárío ,- ara. .Rita Carolina Martins E�plica-se.
dos referidos estabelecimentos,' e ainda com a

- sra �oral�ce Martins O saboroso cafesinho'do Ponto Chie,- sr. Atila Silva

inauguração do seu 3.° e moderníssimo De- - sr, Idolino S. de Oliveira atraipara aquele "ponto", onde também se

partamento de vendas, foi assentada à vinda coloca "pontos nos ii", uma freguezia cons-

do grande artista João Dias, para uma audi- ALUGA-SE tante e apressada.
ção brinde ao, 1l0SSO povo. Esta audição teve' Duas filas a certas horas,

v Aluga-se casa com l2-pe-
lugar domingo último, cantando João Dias do Uma, no balcão e outra.: ��uardando a

alto da marqiáse, diretamente para a rua, d�- �::' ;�lt�adf::eo ;:�!ro�:,r:: vêz..

ante de um mar) de povo, calculado em mais Avenida Hercílio Luz, 108. Os açucareiros,' porém; .sâo 'em número
de 10.000 pessoas. insignificante.

-

-MADEIRAS PARA c"�

"'As condições de pagamento das maqui- CONSTRUCÃO Poucos, pouquíssimos, para muita 'gente.
nas Vig(;relli foram considerávelmente suavi-· IRMÃOS BITENCOURT Daí, a dolorosa esperaque.um passe para

CA.I� BAOARÓ ', fONE J90?

zadas para essa promoção, tanto assim que a ANTIGO O(PÓ�ITO DAl!.4'ANí o' outro, num� .dansa monótona ao-compasso
mensalidade ficou reduzida apenas/a. . . . . . de' "faz favor.cavalheíro", dito em tom irri-

CR$',555,OO.· , . (asa -.-Aluga-se l tado .. ,.,� -,

-'

t, portanto, uma esplendida oportuni- Uma casa ao lado do Cine '

<, 'uma dessas "esperas" .estava 'o ilustre
dade.para todos aqueles que querem 'possuir Gloria no Estreito. Tratar _l,)ro.fess,or, que não escondia ó: seu nervosismo

'u�a boa, uma magnifica, ,uma garantida m�-I novlocaí. _

aguardando que lhe chegasseàámãos.io.inde-
quina de costura. . ,," _

.; _.' "

fectivel "bota, açúcar".
-,

-=----------..:,_-__:.;;;._._-------:-��----.. -..--�_� : Seu charuto, tremiáseguro noslábios, "

"
.' - -)': .'; ,- .:

SÜÂS'
,

,
Vfu-mee foi dizendo. "As�ün_t6 para.sua

:maior belez,a,e'_' ,'fJqQ.""'f',l',.O:"R"-·'E'.S' �_.. �,.,_R_,p',A.l"-A'.�·N:-·T�"t'·.:·(-O-,M: • crÔriiEc�d" d" t-' .

dr f' 1': ;.;-,.
'

t
'.

A.J _. ,
.- -

es e en ao, não me ,a o g:,l··,,' ,�,

� � '<, NEX �'ãdúoo s(lltivd em á!Wa,,: , .,' - � da�, êste apelo ao' amigo Silv.':l': ::::u
:

��:. ,'/ ,,-ti��L(?R'�, t·�ti.fri�l;a-!l\��.c!:O-,�r�fci,n;,t'r.t? �� _ .� c;- -:- SIlya, �ais llsucar�iro� }í}:l���. �reguê-
,Mv1ARtJ-SSEIN _:_-ali_ln�rit6>;ç�nét".nJp,do P: vlt�n:'IO,O�O. -;;,iia é,grà'nde-e boa.-.,.' ,i ',',' '-, �'.� -

SAN.AFLQft,.>�,.,fL\:Dgjcjâà.;-:- "ln�tÀcl
.

.d'.J
- ço.ritra� q()('.-�çâ.,�'·,M>I.RA-M·'··AR' :L_ DOIS G"OLES' -:r--..E-- ""VER-

'_� "'''�·r_r.-.r·', "'-' '",,' .

e ragas �, -' ' 1.)" -

O ;a' e:·'.'R'.tltó:· '- -_, ,,' -

p
, � MOU:TH:' E UMA PIÁD1� 'ÚW'-coléga, que

· ;,=R�{)�B�i&'��»,O MEIO., t�J:t!�tea�f��:::::r:�tt:�e�:s::�
·_·�t7"';� 0-:�:""""��'''_,t:- '::;J::.;��<�,;,�-�' �':>".' <��áJ;1tando-nos com s'hia. i;;teNgênRia'e cultura

J
-o" r, :::l'k" .

� ,-,' o
"

1\ n!
'l - ·/r ,

, � ;;: I"� -' r :. "���,,::,.;.,:;;::::,:§'-';:. �'i::'����>-:"": ',,�, �'"_ ,!évo��a' ao ·M!rª':lv�ar�iâr.a'�f�e,cer�l�e um
-

>,�f' ".:"���G�·�::�:-I��'M'i':�:';ra'
f

�- �). j','�� -: :�ape�l�:��ue_é'��t�:.a��r;)�éj��-·�éilégâ[-T '\ ':\
.' �"'. ,-' "I

"
-

r'
., " •

•

�:> !', ._-��_-� ',__
,
<_,,'

.
� ',., '"

:
_::_ Ah, -diz Q jorn&-lista-, <:aj�dQ em' si do

.. , �,," i
.

/.,� ,

lllllUV �:�ntável dJ""';uido -,,'Isto-aqui 'é o Mira-

_ .. " � (tURO
, .

,E ela, coni um sorriso bem significativo
Muito interessante, e rel,�tiv�':' dando mais luz a seus olhos .. _. "Mira o qlJe?"mente pouco conhecida,_ é a ati.. I

_.

*. vidade de extração da -cêra de
.

O coléga perdeu 'a fala. . .

'

-

F'ESTIVAL V IG O.R ELLI••• 'paro) mulheres,
homens e cricnçcs,

s6 meias

•i'******li- .j
* ,.

.,. *-
-I<

*
••.••• 11-* R

, Acha-se em pleno desenvolvimento,-em
todo o país', uma grande promoção de vendas
das máquinas de costura Vigorelli.
,

A vitoriosa máquina de costura que con

seguiu, graças. às suas altas características de

perfeição- e qualidade, passar ao primeiro pla
no da preferência pública, está sendo distri
buida em nossa praça pelos Estabelecimentos
A Modelar. É uma .grande tradição do comér
cio florianopolitano � de dístríbuír-um grande
grande produto, quiçá, .0 melhor da atualida
de.

A L,U G A - S E
Aluga-se - Confortável Casa recem

construída à rua Delminda Silveira n.'162,_,
Agronômica, com 7 peças amplas e 1 quarto,
de 'empregada com instalação sanitária com

pleta e independente -. Tratar à rua Lauro
Linhares n. '7 �

.

S A L V ,A' D, O, S
o Instituto de Resseguros do Bl:asiÍ oferece à venda em
_. � 'f" ,

conjunto ou
__
Isoladamente, ó materiall )abailfo,-'relaciona'do" salvo do'

naufrágio da Draga Rocio:
,

RELAÇ�O DO'MATÉRIAL ,A VENDA
1 Grupo diesel e-Iétt;lcQ composje _ ;l_Il--l u;�toll' Bukh,_ tipo li- D-

160 de 120 HP a 1.060 rpm:acoplado'à um gerador "Elim;'
de 100 K.WA. <,

1 Bomba de areia. com entrada' 62"5 - nim�
1 Redutor de velocidade "FLS" e união'.
1 ,Bomb� de pressão de 5" acoplada .a 1 motor; elétrico "New.,

man" d,e 80 HP e reostato de partida, tudo de sucção' de
15m co_m curvas.

3 guinchos "Hoffmann" de 2 tambores com motores elétricos

(1 para- 3,5 tono e 2 para 2,5 ton.;
1 guincho "Mecânica Paulista" de 1 tan�bol' com motor elé-
trito di' :15':hP �'i.;: ',' : >, •

� •

2 Bombas centrffuga";'<de 1,5'" CO�l' motô��s elétricos.
1 talha manua-l para 3 tQ.,nel·adás,'

'

1
'

talha manual para i to�,Hãda,
1 âncora de '�,lO-Ó. k��.

,'- ,-

4 armações-:..âe -guindaste -

tipo �"Der:rick'!:
14 tubos pará -flutuantes - cada�m

.

com 14 III de comprhnento
por 1,20 � de diâmet�o. ,". -

r:

13 tubos de 24" Para linha de recalque de dragas com 12 m de

comprimento cada um.

1 Idem, idem de 6 m,

1 bomba de 4 estufas,
-l- grupo gerador auxiliar de 12

gasolina, "lolkswagenwerk"
13 luvas de borracha piunião dos tubos ,

--

.<

26 braçadeiras p/lúvas de borracha.
As pro;;s.tas, que deverão' ser remetidas !lO Instituto de Rcs-'

-seguros do Br-a-sil- (Rua 15 de Nov,-embro. 556, 'lfl..,.° andar --: ,Ca,i�"
Postal 1639 ___:_" Cuvitiba), referir_�e_ã'O IrOS --hens nas condições_:_e
no local, em que se encontram JSr-. Augusto

'

Pfeiffer _: 'Pmçà
Luiz Xavier sln - Rocio - Paranaguá - Pa.raná}, - correndo o

respectivo transporte por conta é .isco do' Il-O-mprailol'. '

.

O lris'tittrto rese.rva-s�; o direit-� de' rêcusllr tÔdas �á's .p�opostas'
se assim fÔr -do, seu fnterêsse.

-

-,

; '1 \' i; ,�
Qua.j's�uer óutr,os �s�lareci��ntDs. ;'poáerã-� s'er-' obtidos

-

!lÍ11

Curitiba, no end!n'�ço acima, ou na s�de do" lnstit�to: à Aveni�'
Marechal Câmara 171 - Divisão de Liquidação de Sinistros --:- Rio
de Janeiro.

,Você
-

s� sente

:;.Um "�" mais ap�ss6ad�t mais no�ad�;:; �als;,bem
'

recebido em todos os ambientes. E o efeito da beleza do padr50t
.

'da e�egância do talhe,'do caimento espontâneot sob meldidoí' da
roupa impe�ial Ext�a. Apresentada em 36 tamanhost eada um em 12 modelos /1

difer,entes, Imp�rial Extra lhe ofere_c:_e ainda: pré-.ncolhj'me�to total, _ '-,
alfaiates de renome, avia!T1en!os finissimos, tecidos de alta qua.lidd?9.;; e- a ;e�perl�nc:r,,:

•

de 33,anos de uma organização empenhada em proporcionar a Você a roupa
.

mals be� feitc! do Brasil. Compre a suq roupa Imperial Extra no nosso
.

distribuidor 'em sua cidade, no padrão e no tolhe. do seu gÔsto pessoal.

Escolha pela "éItiqueta IMP'ERIAL EXTRA
e-�rec�ba um' T�RMO DE GARANtJ� de durabilidade

IA ..

, •�
DIS TRIB U I D O R

c. '

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Lauro Luiz Lopes da Silva
- sr. Ilton Calado Caldeira
- ar. Eugênio Alfredo Muller
- sr. Osmar Delait

carnaúba, nQ M_eio Nrte do país:
O vólume III da "EnciClopédia

/

:--' �-------------.----�----�----�-------
dos Municípios Brasileiros"·traz .----------,,-------
sucinta. descriçãQ das diversas

lases do processo. , A primeira DELE6ACJOLFIC'CAL DO, " '�,'
op�ração, o '!corte", é feitá duas ,J
vêzes por -ano, cortando_se em,' TSOURO N'AC-IONALmédia - 25 palhas p6r palmeira. O .

.

-

_

�

'-

rendimento do trabalho depende
da densidade do carnaubal 'de TABELA DE ,PAGAMENTO DO MES DE
sua limpeza e da altur� das �ar-· MAIO DÉ 1958 DN DELEd��IA FISCAL
naubeizas. Um bom "palheiro" DO TESO-UR-O N OpQde cortar até 5.000 fólhas em

' .'
.

- ACI NAL EM-SANTA
� ...

-

: ,I. CATA'RINAoito. horas {ie, trablllhq: '

_

X X :lê ' :'D1A
- Enl 1952; havia no' Estailo' do 22"

-

M' .", .

d' F' d'-' J" d- Rio um total de 8 2 milhõe'� de ,- InlstetlO. a ,azen a e ustIça, Po er

1
Jaranjeira� em' p��âJ�ão'. ,- ���s' \ ' Judiciárió, -Tribunal de Córitas e Cate
anos _sUbsequ_��tes, d.e acôr<!.o .', :.' dTáti�os.' da Fa'c,uldade,de Direito.
com os elementog-,. colhIdos pelo .. ,

- . -, ,
- - -.-

. s�rv.',iç� �e �sta,tí.st�c� 'd-a.P�OdU:'123 '-,-.� Min�stériQ:i . da.' E�uc�ção,
. Trabalho,

.çao: o nume�'o.?�e,��s !?ofTeu pa�_ :', A,gnc:ultur,a:r'V1.-açao. .

' .

la:mo dêcr'ls�mt'bP.d9:" 7,� m.l,- 24
J

M" t" d ,- S
' d" . ,

-

'

Ihoes em }95'6r.a.,,'fiIu�ntidà(fe de .InI$_ eqo, a au e�

-terri;��"iitn, _fr��avão:i 26"- ,�posentaqos definitivos..
.

- '�i'''''-sV' apreseln 7- A'
-

t d
. , .;'

I" f'tou, no.decorrerl, '$-�'"'::'�êni'h '-. po�e� a 0S ,proVls,orlOS, sa, ano- a-

Ul�la �erlução� d� cêrcá d�I>i._" "

-

,,,,__ -mília,'adicional e pr_ocuradores de ina-
/

Jnl] pe�. _, � , , _ oI.h-..,..",_ _ '..: . "\:... �

.

,- Enl- '��5;,'��;-'J:n�n�' primári�' -22g8, � ';;�Ga� ��ilü�res e P��visória�.
particular él'à illinistrado ém ,-'- PenSlOlllSf'lIt.., 'C"

.

-
- '::� IVIS.

7,91>5 unidades- "escolares" por 3 O � prócliraddres.' '.
um ,corpo docell'te. compos-to de' I

'_ -. '

22,41)1 p,rofess�res. Esta�am �la� 31 - Paganient�, ?e_to��ue não rece-
quais 322.892 do sexo masculi- beram nos dIas aClI�a.--' '� -

triculados' '670'-SlÕ alunos dos D 3
no e ,347,918 .do �exo fe�i�ino. e' ,a 10 de juntó - 'rodos'os que nã� rece-,
Mas dé 900 unidad'is particula_ ,

beram nos dias tabelados .

res 'de ensino primário (919) es_,
\ NOTA D -"dI'

.

. : - e acor o com a ei os serVI'-tavam em funcionam-ento no Dis-
trito Federal, atendend.o a 91.774 dor�s �ue, �ercebem mais de Cr$ 10.000,00
alunos. menSaIS, so poderão .

re�eber os vencimento:!:
X x x,' - de maio com a apresentaçãO' de Imposto' deTanto no Rio como em São R den R. "','

Paulo, a média mensàl ,de casa-

mentos em 1966 foi a mais baixa
.

. 2. Outrossim, previne-se a todos os servi-
do triênio 1964/1956. Em 1957, dores f .

t'
'

segundo. o último "Boletim-- Es_ " � I�OS e _ln? IVOS que- no rpês de julho,
tatísti�o" do IBGE, para 1.659 sera eXIgIda a apresentação do título Eleitoral.

(Nov.o modêlo •...
- de aeôpdo com a Lei ·E-lei-,:.!

to'ral vigente),;
,

,
'

'.
.

...'.',

.

_l\'lálóÍ{) S;}l�!1iíol T�íxeira; éoeUiô
',' "

,
.. '

-

,â�'
-

.

cal;,amentos _celebrlldQ_§ nQ mê.s
de niaio. 'no_ Distrito, Federal- na'':
da me;los de 4: 235 :'foram r:eaÚ
z!ldris em :São Pa'íÚo. (I-:BGE':)

-

, ......
,
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,

.....

---Triplice
Utilidade'...

'j

MehQr
preç:/o ...

N/ a ior
facilidade

(poltrona, ch"ise-Iongue e cama)

razões para
você preferir as
poltronas·cama

.-., ......•......
,

.
�-

...
.

I'

Poltrona-cama
DRAGO-STAR

�

. I
.

,

r:v(j/u9/VO• Sàmenté as poltronas-cam��� D R AG O são equipadas com ó.
novo disp�sitivo automático

DRAGO-LEK,'que dá ao encôsto
Linhas sóbrias e modernas. 11 inclinações 'diferentes.
:à,raços estofados, compondo harmo
nioso coníunn

�
�om o sofá-�a'll!ã':.lf-

,ante do mesmo estilo.
.

.•...

�. }�-".l. �

�. �I!.il�':
. ,'4"-%�r; -

Poltronc:s-cama /'
ORAGO-ELEGANCIA
De características mar

cantes. Braços revestidos
de madeira de lei enver-

r:
nízada na parte superior
para maior beleza e pro
teç.ão. DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

Estabelecimentos
.

.

A MO-DELAR
Poltrona-cama 'DRAGO - NQVELTY

agora em seu novo

� .·.etn//ilvsOlll!oslfKKlrl/os p9fd_,

afehdefao Seu §_t1sfo e às S(JélS1J8a;ssklaclss/.À - �041
�
?�. :

.

.

.

Desenho moderno combinando cem

qualquer ambiente ou estilo de mó
vel•. -Resistente e macia. Fàcilmente
transformável em cama de solteiro.

DEPARTAMENTO DRAGO
Rua Trajano, 29

FLORIANÓPOLIS
.',

,.,.' .

, \.
•
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"Q ESTADO" O ma;' antigo Ditfrfo a. Santa Catarina

INDICADOR PROFISSIONAL
NARIZ-

.

E GARGAKÍA
(UNleA DE. OLHOS • ÓUVIDOS

do
Dr. G U E R R E I R O DA f O N S E ( A

Chefe do Serviço de Otorino do Hospita 1.
de Florianópolis -' Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para Exa-.
me dos O'lhos. Receita de Ooul..ls por
Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas por 'processo moderno
CONSULTORIO REsrDENCIA

Hua dos Ilheus L" casa Felipe Sehmidt 99
FONE 2366 FONE 3560

UR. NEWTON U'AVILA •

CIRURGlA' GERAL
Do.ençal de Senho.ral r: Prncte

lo.&,ia - Eletricicl.ade Méílif'a
Co.ns.ultório.: nua Victo.r p'lei·

relles n. 28 - Telefo.ne
.

&307.
'Oonsultaa: Das 15 ho.ras em

'dianté;,
.

Realdênciar Fo.ne, 3.422
'Rua: Blumenau a. 71.

DR. WALl\tOR ZOMEK
GARUIA

Viplo.mado. pela Faculdade Na·'
cíenal de Medicina da Uni ..er

sldade do. -Bralil
Ex·lnterno. pC)r eoneurso da

Maternidade - Elco.la

(Serviço. do. Prof. Octávio.
Rodriguea Lima)

Ex-Interno. do. Servl�o de Urur

,ia do. Hospital I.A
•
.t'.E.T.l,;.'

. do. RIo. de Janeiro.
Médico do. Hospital de Caridade

e da Y.aternidade Dr:'Carlol i
.

Córrêa
.

DOENÇAS DE' SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOES
PARTO SEM POR pelo. método.

psico.-profilático..
Cons.: Rua Joâo Pinto. II. 10,

das 16 00 às 18,00.' horas
.tende com boraa marcadas
'I'elefone 3035 - R�sidência:

Rua General Bittencourt n. 101.

DR. AYRTON DE OLIVEI[{A
.

DOENÇAS DJ) PULMÃO -

TUBERCULOSE
Consultório. ._ Rua Felipe
Schmidt, 38 - T.el. 3801.
Horárto das 14 às 16 hnraa,
Residência - P'elip.e Schmidt,

n. 127.
"

DIl. JULIO .Q.OLIN VIEmA
MIi:DICO

Especialista em Olho.s, OJlvldo.l,
Náriz e Garganta - 'rratamento

e Operações
Infra-Vermelho. -

-

Nebulisacão
- Ultra-Som -

(Tratamento de sinusite sem

I'})eração.)
.

Anglo-rettnoacopíe - R�ceitll do
Oculos - Mo.derno. equipamento

de Oto.·Rino.laringo.lo.gia
(único no Estado)

Horário. .das 9 às 12' horas -

das 16 'às 18 horas,
Consultório.: - '-,Rua Victo.r

Meirelles' 22 ,;_ .Fone 2671S
Residênc\a - Rua São. JOfi'e.

n .. 20 - Fo.ne 24. 21

.

DR LAURO DAU RA
CLINICA GERAL

Especialista em molêstias de Se-

nhoraa e vias urinárias. .

Cura radical das infecções agu
das e crcntcas, do. aparelho ge
nito-urinário. em ambos os sexos

:8o.enças do. aparelho Digestivo.
e do sistema nervoso.

HOfário.: 10'12 às 12 e 2'12 às 6

horas - Ccnsultõr!o : Rua 'I'Ira

dentes, 12 - 1.° Anilar - Fone:
8246.
- Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara d 9 Espa·
nha - Fo.ne: 3248.

,

DR. HENRiQUE PIUSCO
.

PARAISO
Ml!lDICO ,

Operações - Do.ençal de S.ephO·
ras - CUalca de AdnIt".
Curso de' Especialização no

Ho.spital do.I Servido.res do Es
tado.
(Serviço. do. Pro.f. Jita�a DO de

Andrade). .

Oonsultae
'

- P"ela manhã no.

Ho.spital de Caridl!de_
A tardl! das, 111,80 ho.ru �m

diante no. co.nsultório. à. Rua Nu·
nes Macha-tio. 17.Esquir'!I',d.!I.1•·r,a.
dentea - Telef. ·-27136
Residêneia - Rua Presidente.

Co.utinh'O 44 - Tel.: 8120.

DR. I,. LUH_A'l'O
FILHO

Do.enças do. 'aparelho relplratMlo
.

TUBERCULOSlil
RADIOGRAFIA E RÁ9!OSCOPIA

DOS PUliMOES
Cirorria do. To.rax

Fo.rmado. lIela t'aculdadê Na!j_lo.nal
de Medicin!l, Tisiolo.gi-sta e Tisio
cirurriio. do. H�ilÍit31 Nerêu

.
Ramo.a

CurBo- de especialização. pela
S. N. T.-Ex-interno. e Ex-asaia
t.nte de Cirurgia do PrD!. lJgo

Guímarãea (Rio.).
Co.na.: Felipê Schmidt, 118-

Fo�e 8801
.

Atende em ho.ra marcada

Res.: - Rua Esteves Junior, �O
_ FONE: 2395

DIl..Al\fONIU MUNIZ 'li:.
ARAGÀO..

, ,

CIRURG·IA TREUMATOLOGtA
Orto.pedia

Co.nsultório.: João. Pinto., HI -

Consulta: das 111 às 17 1óras

diàriamente. Meno.s a08 sába·!as.
Residên'eia, Bo.caiuva, 1811.
Fo.ne: - 2.'114.

DR. CLÀRNO G.
GALLETTl

.

- ADVOGADO
Rua Vito.r Meireles, 80.
FONJiI: 1.468

·l'lorian6poll.

)I'Uia} "A Soberana" Dlstrno.. do ••trelte - r.ut.
"A Soberana" Praça ],5' de novembro - esquina

ru:.l Felipe Chmidt,

" E·Í).ITORA "O ESTADO" LTDA.

. Rba Censelheíre Mafra 160
. Tel�f.one 3022',,- taxo Postal 139

.

End-ereço Telegráfico ESTADO
J) 1 R E.T O R

---- Ru.bens de Arruda Ramoi
G E.R'E N T E

. Domingos _Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo - FÍavio Amorim - Br&:t Silva -

André Nilo .Tadasco -:- Pedro Paulo Macha�o ;- ZurJ

Machado - "Correspondente no Rio: Pompílío Santos
.

CO L A B O,R A\ D O R E S
Prof. Barreiros 'Filho - Dr. OswaHlo Rodrigut's .Cabral
_ Dr.'Alcides- Abreu - Prof. Carlos' da Costa Pereira
- Prof. Othon d'Eça, - Major 'Ildefonso JuvenaJ
Prof. Manoelito de Ornélas - D,,� Milton Leite da COI'- '.
;� Dr. Ruben Costà - Prof. A-. �eixl1s Neto - Walt".:

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci Ca_!Jral Teive -
Naldy Silveira - Doralécíe Soáres - Dr. Fontourll

Rey - Nicolau Apostolo - Pasehoal Apostolo. - lImar
Carvalho e Paulo' Fernando. de Araujo. Lago. ' .

'p U B L I CID A D E
\

J\1aria Celina Silva - Aldo Fernandea
,

. Di�s - -walter Linhnrea
, PAGINAÇAO

Olegario Ortiga, Amilton Schmídt e Argemiro Silveira
IMPRENSORES

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

RÊPRE'SENTANTE
Representações A. S. L.a· Ltda.
RIO:-' Rua Senador Dantas 40 �- 5,0 Andar

. , Tel, 225924 � ,

S. Paulo Rua Vitória 657 - conj. 32 -

Tel. 34-8949
Serviço Telegrafico da UNITED PRESS, <U-P)
Historietas e Curiosidades da AGENCIA P�RIO
DISTICA LATINO AMERICANA (AI'LA)
AGENTES E CORRESPOilDENTEg

Em Todos os municipios de SA�TA CATARINA
-. A S S I N A T U R A

ANUAL .

N.o avulso .

ANUNCIOS
:\1('diant,. contrato;de acordo com 8 tabela em vigor
A direção' não. se responsabiliza pelos

conceitos emitidos nos artigos assinados.
,

\
.

Cr$ 400,00
2,00

M O� V [ , SEM G E R A L,"

.p
.

lOJA

Viremo

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

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:

5_,5 HP _' gasolina 80 HP Diesel
1r.HP -" 80 HP

103 HP' "

132 HP

" \ (direita e. esquerda)

Rua Deo�oro,'.n.o iS - Tel. 3820

35 HP _

50"HP -

84 HP _

GRuPOS GERADORES - "P E N T A"

"
" "

Motores
. .'

���;Ml'(í\,,:"';_4 ,."",,'!1�::�.
...

DIESEL
Mar.cas "JENBACH" e "GANZ"

,

8 HP,/- 16 HP - 20 HP _: 2� HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA "GANZ"
.

MQnof'asicos para 120 o.u 220 vo.lts. AmJieragens à o.pção. -

400% de carga - Trifásico.s, co.m o,u sem neutro - Vo.lta_

.gens . e amperagens à o.pção
'

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇÃO
Amperímetro.s ._ Vo.ltímt}tros -,- �licates para baterias

Estoques .pernlanentes _ Vendas diretas .- Pro.nta entrega
P demos éstudar propo.stas de firmas especializadas no ramo.,·

q�e' pretendam a representação, d�sde que indique�l fo.ntes

de l'�rências comerciais e bancarJas na praça de SI\.O Paulo.

ConsultaI! pedidos e propostas para:
. INTER'STATE S/A. - IMPORTAÇÃv, EXPORTAÇÃO

E 'REPRESENTAÇÃO
Caixa Póstal 6573 - São Paulo.

"

"

Quaisquer tipos para entrega Imediata - Completos - Com
.

. '.'.
..

motores, DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiador -
I' filtros _. tanque de oleo e demais' pertences; acoplados dire- .

tamente 'com flange elástica a Alternador de voltagem -.

trifásicos 220 Volts _ com excitador -. 4: cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos' estão.

I .

assentados sôbne longarinas .prontos para entrar em, funciona-
,

mento.
,REVENDEDORES AUTORI:�ADOS PARA O ESTADO IJE

'SANTA CATÂRINA' ,

MAÇHADO & Cia SIA Comércio e Agencias
Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P,R I M U. S"

Cx. Postal, 37 - Fone ,3362 - FLORIANÓPOLIS .

f!ê.tt��ê�ê=.. -'-'j? ::J :=J 3@r#lr#lêsr#Jc-...:JEêfi=lE?êêél@@
nU11 J&&_II.»�iill_�!.Ii·Ti&;-__--jiMs._r

"._-

�_DEPARTAMENTO-DE SAUDE'PUBLICA . IPlantões de Farmácias
__.1

Mês, de Maio r., IFarmácia Catarinense �!-,ua.:�rajano �
"".,. -e- �Rua Tr�ján.() .

� >, I
Rua ':T);�Úan-o': ��-'< ',;: m

.�
�

��

I
I

I
I�

-.II�será efetlladõ

_

ES�BIITU �

,; ! !;, .e::��!!::"rn:=e:!� �.�?:::�:�:;��82: IN- IDIANA.
-

I; P. pr-·s.:-nte tabela nilt) podel'á__ser alterada seno prévia a-utorizaçã'o dê�le- iDebarto;me D.
,

.

, . 1"',1 i' .......
' .---:-' .�. "l. P., ,Ju

j i: : i �o1 . �
Luiz Osva-ido d'Acampora, '.

I
�.- , '" ,.�

'íI Inspetor de Farmácia.'. �
·����'����������.Ilil_�_t&��_���c..��_

B R I T O I . VIAGEM COM lÉGURAN(Ã-'-'-
ALFAIA��O�o SÉCULU

�l E RAPIDEZ
-:0:-

. .1 �.af�ira (feriado)
L'-r _

\ \

'3 '7 Sábado (tarde) ,Farmáêla NÇ)tuma .

.;1 - domingo .Farniáciâ NO.turna

10 - Sábado (tarde) Farmácià Vitó'd.a Praça -15 d.e Novembro, 27
11 _:_ domingo Farmácia Vitória f'!'aça 15 de Novempro, 27

17 - Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua 'Conselheiro' M�f.\'a-
.] ii - domingo Farmácia Esperança .

Rua Conselheiro �afra
24 _:_ Sábado '(tarde)

.

,

Farmácia Moderna flllà João. Pinto
Rua, JÓão. Pinto25 � domingo Farmácia. Moderna

31 - Sábadú (tarde) Farmáei� S. Antônio" R. Felipe Schm1�t; f3

. _fJ serviço I!0turno se,rá efétuado'pelas farmácias' E-anto Án.t9,ntio, Notur-
na e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt,' 43, Trajano-e Praça 15 .de

. Noven�bro, 27.
,

.

.

O plantão diurno �ompref!ndido entre 12 e 13,30 horas
pe'la farmáci� Vitória

Rua Tiradentes, 9
.l

• t
SÓ NOS CONFORTA"lEIS MICRO-ONIBUS

DO

R Á prl Q O '�S U L- B R A S I L E I RO"
Florianópolis ltaj(il - JoinviUe' - Curitiba.'

Ru� Deodoro esquinA -r: ,
R�a Tenente Silveira

LAVANDO COM lA81Q

Virgem Especial idade
da {ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville - (Marça Registrada)

.

.

. 'economiza-se te ínpo, e dinheiro
._----

I \

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I"O ESTADO" o mail antigo Oidrio ii. Santa Catarina
..._--..-.----- -

(Sessão de 19/5/58) parada a rua Chapecó, que
Presidência: João Nave- se encontra ,em situação

gante Pires
-

Secretaria: Genésio Leio
cádio da Cunha e Haroldo

- Vilela

EKPEDIENTE:
I Haroldo Vilela - Solici-
I

: tou e obteve aprovação pa-
I ra o envio de um requeri
! mento ao Sr. Prefeito Mu;::
; nicipal no sentido de que
, seja reparada a estrada do
Morro do Sertão que
parte .da localidade do Pan
tanal.

Líberato Caríoní ___. Teceu
críticas à Administração
Municipal pela cobrança
exorbitante dos calçamen-

precária.
/
Também o vereador pes

sepista solícitou e obteve
apro'Vação da Casa para en
vio de um requerímento ao

AdynilfistradoI do Mercado
.M��i(!ipal ,

a' fim
-

de que
providencie -, medidas para
coibir os' abusos que vêm

ocorrendo nas balançag dos
açougues.

* * *

"

Ainda na tribuna, pediu

componha a leito das vias

públicas do Município, -que
vêm sendo seriamente pre

judicadas na sua pavimeri-,
tação em face das correntes
d'água que provocam ver

dadeíros lamaçais, danifi

cando Os serviços executa
dos pela Àdministração da

Municipalidade.

* * *

Dib Chorem - Em apar
tes, deu pleno âpôio da ban
cada que lidera às medidas
requeridas pelos seus cole
gas de representação, e te
ceu considerações a respei
to do desleixo admínistratí
'\to do Govãrno do Estado,
no setor de Agua e Esgôto,
considerando-o prejudicial
aos serviços de calçamento
da Administração do Mu-

Na tribuna, o vereador
Genésio Cunha solicitou ao

Sr. Prefeito Mlmi�ipai PI:O-
-vidências para: que seja re- nicípío,

-I
I

Não p, e r c a- ln 'I' �
-----------------------�---------------------

"EDITAL de CITAÇÃO para apresenlar
defesa"

, Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Maio de 1958

ATE�CÃO
, .

Aceila-Sé
, Encomenda
DE

Tortas de Requeijão
Tortas de Crocanta
Tortas de 'Natas Batidas
/Tortas de ��es de tôdas

as qualidades.
Boles simples e pão-de-ló
Petiscos para bares 'como

oamàrão 'a palito, pastéis,
etc. e para ,festinhas

amerlcanas,
Informações na casa do

,PINTOR DE BLUMENAU
Coqueiros bairro Bôa Vista.

* * *

Vende_se um motor, Marítimo
de centro de 8 HP -

Preço de ocasião.

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

.providências ao Governa
" dor da Cidade para a colo- ,tos 'e meios-fios, ,apresen
I cação imediata de .placas tando .à Casa um Projeto
nas ruas situadas nos bair- de Lei que' visa regularizar
ros da Pedra Grande e·

á situação, determinando a

Trindade. cobrança, pela Administra-
* * * ção Municipal, de 20% sô-

Génésio Cunha _ Reno- bre: o custo real e que a

V-QU apêlo ao Govêrno do Prefeitura facilite aos in-

Estado a fim de que o Ser- teressadog a romprovação 1 ....... _

'viço de Aguas e Esgôto re-
do custo real do material VENDE-SE
necessár-io.

Vende-se duas casa, sen

do uma de material e outra'
de 'madeira sita á Rua Lau
ra Caminha Meira, 54.
Tratar com o sr. João Re

g is, 'Dep. de Saude Pública
ou a Rua Presidente. Couti
nho 76 fundos.

.MllO(IRIIS PARII MIIRC(IIUROS
, E CARPINTUROS'

IRMÃOS BlTfNCOURf
(AIS 8AOA'(>' ."rO,IH 1802
ANTIGO OIPÓHTO OAMIlI.NI

ACORDEON
ITALIANO"

·

_--

Vende-se em perfeito 'I
estado, -tipo pequeno, de 1
de 120, baixos, com 5 re- 1
gistros, PARA MOÇA 1
ou ,CRIANÇA. Tratar 1

1
1
I

[1, rua Demétrio Ribeiro
34 das 8 às 11 horas ou a

noite.
'

,

�d �::::::::.,:;::.c,;;;::;-=::;:

Homens de ação fumam Lincoln!
ComoVocê, ele é umhomem dinâmico, decidido e confiante.
É também um fumante que exige. mais ... somente Lincoln
consegue satisfazê-lo plenamente! Seletamistura
de fumos especiais" Lincoln �

,que-mantém'l11aço após �
inconfundível qualidade

CASA
Vende-se uma nova e de-

80cu�ada na rua do Clube
do Penhasco. Tratar na rua

Silva Jardim, 187.
centos

PARTICIPAÇAO
Olívio Ortiga e Suely Souza

Ortiga, participam aos s�us p�_
rentes' e pessoas +de suas rela.,
ções,

.

o nascimento de seu filho
TULYO MARLYO, ocorrido
dia 19 d? corrente na Materní;
dado dr. Car-los Corrêa.

NASCIMENTO
Luiz,Claudio

f,ncontra-se, em festas o lar
lo 'nosso prezado amigo dr. Júlio
Doin Vie.ra e de sua exma. es

oôsa d. Djanir ',Vieira, com o

nascimento de UI11 robusto mení ,'
no que na Pia Batismal recebeu
o nome de .Luiz Cláudio.
Nossas felicitações.

éum cigarTO
<,

maco, amesma, ,

'.

,.' :.o;�! ,(IA,.00 crGAÍmos SOVZA CR�
.

- -

�',

.' '-",.

LINCOLN

Direção de: MILTON LEITE DA COSTA e' RUBENS COSTA
Recurso 'criminal N. 5:739 so tão somente 'na parte em mentes satisfatórios pelos de, a lei necessitaria ser ex-

da comarca, de Tubarão que se insurge contra o in- quais se infira tenham se pressa . E' todavia, cogita,
�,

Relator: Des. Feç;..eira ,deferimento da prisão pre- verificado essas "duas con- no aingular;: de pena de re-

Bastos, ventiva com base no art. .. dições. _ clusão, ISto é, uma só pena,
- Nega-se p-rovimento ao '312 do Código/de Processo 'E como a cada um 'dos relativa à uma infração.

recurso na parte em que se 'Penal, e desprovê-lo, deter- demais d.elitos', imputados Recordemos por .semelhan

insurge contra o indeferi- minando ao dr. Juiz a quo aos recoreldos a lei não co- ça, que a ninguém ocorreu,
.mento da prisão preventiva, que. s:e c manifeste sôbre a mina pena igualou supe- ao_ tempo da legislação pas
rieterminando-se ao dr.•Juiz -denuncía, para recebê-la ou rior- li dez anos de reclusão, SR(.a., .considerar .inafíaçâ
aquo qUe se' manifeste &0- rejeitá-la. a prisão preventiva é de veis, por 'se acharem em

bre a denúncia, para ,rec�- Custas na forma da lei. ser -regulada pelo art. 313 concurso material, assim
bê-la ou rejeitá-la. .Comefeito, o ,déspacho de do Código de Processo Pe- atingindo o limite de qua-'
- Embora indiciados os fls. 136 silencla de r,eferên": nal. tro anos de prisão, infrações

recorridos .por variâs infra- cía ãquela peça, em flagran- E' individualmente afiançá--que, ao contrário do
ções, li porque a 'nenhuma te desencontro com normas veis" (Com. aó Cód. de

, ponto - de .,.- vista susten-
(leias se comina .pena igual ,expressas da lei processual. tudo pelo dr. 1.0 Sub-Pro-
OU superior a dez anos de

(
,Fui 'presente, Milton Da

Costa .

Proc. 'Penal. ed, Rev. Fo

rense, �ol. III, pág. 160)�
FJ.orianópolis, 8 de abril'

de 1958.

Por outro lado, embora se
curador Geral, em exercício,reclusão, -a prisão preventí- capitulasse .entre as -várias
em seu parecer a fl.s. 214,

'.'a se regula pelo art. 313 infrações atríbuidas aos in-

Pe-
a doutrina e a [urisprudên-do Gódigo de Processo dicíados a prevista no art.
ria pátrias têm se firmado

157, § 2.0, inciso II; do Es-

tatuto de 1!;)40, a' que se co-

Presi-Ferreira -Bastos,
no sentido de que não se dente é Re1ator.

- Não se somam, .para o

efeito da decretação obri
gat?>ria (arts. 312 e 311 do

somam as penas cominadas
mina pena ,de reclusão por

O Sr. ANTHÉRO' D'ALMEIDA MAT,roS, En,g.o ,Chefe do 1�.0
Distr:to Rodoviário Federal, cumprindo o disposto no § 2.° dQ art.

222, do Estatuto"' dos Funcionári,os Públicos Civís da UniãQ, p!!lo
presente edital cita � Sr 'ÍÍaimundo Ulysses de Alencar, Ref. 16,

.J<. •
'.

da Tabela Especial de Mensalistas visto' enepntrar_se em lugar

incerto, para, no- prazo de quinze dias, contados dá, 'publicaçãQ d(

presente, comparecer nesta repartição 16.0 Distrito Rodoviário

Federal a fi� de apresentar defesa ,em' Inquérito Admjnistrativ'o,
dentro do prazo de' déz dias acêrca ,dos fatos de que é acusado no

mésmo inqUérito, sob pena' de revelia e' receber defen�or "ex--

oficio".
'

Florian6ÍlOlis, 13 d� maio de 1958
,

ANTJIÉRO D'ALMEIDA MATTOS
, Ellg.o Chefe do 16.0 D.R.I"�

"in 8,bstracto",. para o efei
t.empo superior a dez anos

-to do referido art. 312,
C:P.I_>.), as penas' comina- --;- assim caso de prisão pre-

. caso de cdncurso ,de d�.Iitos
V'e n de' s das in abs.tracto'no .caSo de ventiva éompulsória - acer -,

','
- e ou de crime continuado.

concurso de ,delitos ou de tadamente 'se ,a'n,dõu no alu- ,

FORD
0" OU'tro não é o entendi-

,

'- 40, ,cr:me continuado.

'I
dido despacho desatenden-

menta de Basileu G�cia, ao
4 Portas sempre de pl!rticular

Vistos, relatados e discu-, ,do-se ao pleiteado pelo Mi-
interpretar o preceito le-

Rádio Re,16gio" Faixa, branca'
tldos êstes autos de recur-I nistério Público.

I d. 1.._ ga, quan o (escreve queLataria perfeita, .mecanica a so criminal N._5.739, da co- Essa medida de d,ecreta-
, I "não há obrigatoriedade daqualquer prova licenciado para marca de' Tubarão, recor- ção obrigatória só se efe-

1958 - ótimo carro. para a pra
ço ou para campanha politica.

Tratar na CASA VENEZ4
\

'

P"A R "Itl P','A' ('Ã O'
,

/,... .'.' .

ALCIDES ROSA E MARIA LEITÉ CARVALHO ROSA

participam ao.s parentes' e pessoas de suas relações, o nascimento
de dois pimpOlhos, ocorrido', na' Maternidade "Dr. Carlos Corrêa",
no dia 9-5-58, e que na, pia batismal; receberão 08 ·nomes' de

l'L�URlCIO
.

e MURILO:
9-5_1958,

'Vende�se um:'
\

lerreno
Um lote com 255,50 metro's

quadrados localizado' na

Agr.onômica· �lo preço de
'Cr$ 110.000,00." Tratar à
rua Deodoro, 11.

..

Hercílio Medei,ros.
Belisário Costa.

prisão se o limite ,de 10 anos
l'ente 'a Justiça, por seu Uva passando a constituir
P t 'd Sl"d d

.

t d
resulta da soma de penas,

romo OI' � rec-orrl' ,os a - um ever o magls ra o, se
'

,

"t
,em concurso material. Pa-

vador Joaquim Nunes, Lau- l'€llllidos os d'ois reqUlsI os" \
.. ra se es.tender tanto a ino-

1'0 NUl'les Ma·rtins, Crescên- gerais: a prova da existên-
vação. restritiva da liber�acio Marehi.no de Souza, Wal- cia do crime, na sua mate-

'te!: ,Francisco da Silva, Jú- rialidade, e a designaçã9 do

Mucus DA IlSMA
At.q\,;W oe .Sra. ,� bronql1l;e u
rumam lua sadde (J enfraquecem c

coraçlio.. Mendaco domina rApida
mente .. erls9, regularizando a"
l"upiraçAo e, ilarantindo um IOno

tranquilo desde o prlinelro dia.
Compre Mendaco alnda hoje. Nos.a
,venU. 6 e lUa, mal"" Df.qt.ir.ln.

lio Manbel de Medeiros e

Manoel ,Marques,:
ACORDAM, êin

'A V I S Oautor, por indicios' bastan
tes e sérios (arts.,312 e 311

t'o C.P.P.).

A diretoria da Campanha Pr6_Construção. do Hospital da

Cl'iança ,TubercuIQsa, avisa que foi forçada a adiar o sorteio
do carro Packard-50" para o dia '29 DE JÜLHO, próximo, por
motivo de tôrll1os: que adquirir uma peça 'avariada que só exis_ .';5)'
te ,na Capital da Repá;blica, A DIRETQRíi'c'""

'�, ;""':,'/'>''''

Câmara
-

Criminal, por unani!ljlidade Ora, ao mepns até aqui,-
de votos, conhecer do recur- os autos não fornecem ele-:-

,

"
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6 Florianópolis, Q�inta-feira, _22 de Maio de 1958 "O ESTADO'; O mai, antigo Didrio de Santa Catarina

EM FRANCO PROGRESSO O OESTE CATARINENSE /�;"i;.lf.�;�;;;�\��:j��L.'k��";�'t(};,:;,�'
"

,�""",,O'c,:';';"'''�!Í<'k',:"'

Ma'rco Iniciar de u,ma. Rêde, 'tte Hot
-

.

�
.; � \

.

.

. '.':- ,�

O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO-ECONÔMICO, cump�in�o o�oh-j�t��?�a,reali����o._de,uma vasta rê.de d� hotéis e m Santa Catarina, apresenta a ora a
COMPANIDA MELHORAM�NTOS DE VIDEIRA. -,Hotel Vlde!r;:t' «! prnneiro de .uma-.serle. a ser construída

I
de trabalho.

g

.

'7í�N��!�!f�llr1i:ii!j�;::i:::i:�ji�:�i�1:�:::j::i:::j:j::::l�::í::I��1:::::!::!FI!iiW�
'.

} eE�::ee;:a��;.::t::: �::: ,Ç�:t�:�n�rt:�e:ijoó !ear�::�:. \ ��7e�;s,. 6::':::0 Vi��,�::�� �el� :O::lae (:�::�!:od:o:��
.,::::;. '",:::�:::::::::::::ttttt:J:''' Iadado ao mais absoluto su- Corno diretores da Compa- Lins, 'diretor vice-presíden- dade de Videira. Suas mo

cesso, vem de ser lançado unia Melhoramentoj, de Vi- 'te; Flavio Castelo Branco, rlprnas instalações contarão
:1G vizinho Estado de S. Ca- deira prosseguirão em sua diretor superintendente; e com um amplo salão de fes
tarina. Trata-se da Co�pa-. jornada de trabalho fecun- Jean Claude, diretor técni- tas para o Rotary Club e

nhía Melhoramentos de Vi- de, em prol do engrandeci-
oeira, fundada com o objeti- mente do Estado.
vo de construir; um magni- Outro fator de êxito do
fico e luxuoso .hotel em Vi.,. empreendimento.é que a di
deira, retorta da Companhia Me

A', f'rente dessa iniciativa,' lhoramentog de Videira en

cujos resultados positivos tregou à tarefa da colocação
eintonísam com o impulso do capital ao Consórcio de I
progressista do Oeste Cata- Desenvolvimento Economí

rinense, encontram-se des- co, entidade cujo índíscutí

tacadas figuras dos meios vel patrimônio de 'a.�ealiza

econômicos do' vizinho Es-, cões tem ni:erec_ido o respei�
tado..o que se traduz no pe- tI) e a admiração das autori

" nhor do êxito, do empreendi-I dades e da população cata-,
,

mento em questão. Assim, rínenses, Para que 'Se tenha
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co, nomes que por si só dis- tH!.!ras entidades, lojas para

pensam maiores comentá- o comércio, uma das quais'
rios, sobejamente conheci-l.iá destinada à Agência do
dos que' são, como padrões

I
Banco do Br�,;il, garagens,

cJ1e honradez e. capacidade bar, restaurante etc.
1

Reproduçâo fotográfica, do

projeto de autoria do arqui
teto gaúcho Roberto Vero-

encontram-se {JS nomes dos urna idéia" do grau de repre-
de de Arquitetura da Uni- visão do que s�á o Hotel de 81'S.' Saul Brandalíse, René sentatívídade do CDE' basta
versídade do Rio Grande do Videira, o primeiro de uma Frey e Evaldo Ernesto Rei- que se diga que à sua fren-

"

Sul. ,Pelo clichê tem-se uma sér'ia que se constituirá chert, homens do comércio e te estão os srs. Osvaldo-M'a-"
nese, professor da Faculda- chado, presidente; Aderbal

Às classes médica e fnrmncêutice

�:U,LMOSERUM: DftlltV
.t .

�

numa vasta rêde, ola indústria, cuja contribui-

afecções do fígado
."

,Durante os !érias coletivos de '1.� a. @5 .cIe·m{li�f es ped;d�s'
.

. (amostras e mercadôrios) \ deverão' ser enccmlnhc dos .

FLORIANÓPOUS I : IIRamar S. A. Comércio e Indúst ia - Rua ri ,:pir;, '57 t I' .

Tel. 3225,'-.- (Curitiba)
_. �I

(o�p,anhia Melhoramentos de Videira
.

--A� _" i. ,:-_ ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA tCOnse1'hdo .fi,�Ctal, �ar� aju.s- t�nda�imid�.de, fic'�dq assim
Os �ft ações no valo� de luplentes, êstes convocados' será levada a termo por Filhos' Ltda, - 10 ações no' ar a a' rmms raçao, a nov;!l- �'ITêtol"la autorizada a

março do ano de mil nove- cois mil cruzeiros (Cr$ .. ;)clo !Critério da idade, e uma comissão para isso val9r nominal total de Cr$ m��alidade soei.al,.· se�-do lànça� "um aumento de ca

centos e cinquenta e oito, 2.000,00) cada uma, tôdas .om as atribuições definidas dessignada pela assel,Ilbléia 20.000,00; tôdag entidades eleita por unanimidade a 'pital' de Cr$: i4.700.000,00
às quatorze horas, no prédio orrlinárfas, nominativas, J?o- em lei. Art. 12. - Na pri': lferal, ;podendo a escolha comerciais sediadas em Vi- seguinte chapa: para dire-

c (qlliJ4;0rze milhões e s;ête
onde -funcionam "OS escritó- dendo ser transformadas em meira .reurrião de cada ano ..ecair na própria direto- deira; Luiz Leoni - 10 a- .

.ores : Renê F'rey e- Saul
..

cei!tós n:til cruzeiros) po

rios da firma Ponzoni Bran- ao portador. Parágrafo úni- .) conselho elegerá. dentre' ria. Art. 21 - A assem- cões no valor nominal total Brandalise ambos .brasíleí- . dendó no entaritó, 'se duran
dalise S·4. ::--, Com. Ind. e ':;(1 _ A' sociedade po-derá seus membros seu presíden- blêia geral que designar a de Cr$. 20.00.9,00, brasileiro, roa, casados e Industriais, "re._.a

>

�l!b�criç'ãb dêss� aü-
\ . -1 -,.. ...

.

-

"I\.

Transportes, à rua -do Co- (miti� tíhj,los múltiplos ,re- f'i'. Art. 13. -.,o' conselho c0111issão liquidante determi casado, do comércio, resi- Evalqo E. Reichert, alemão; ú:ento a" dsciJllÇão no< mer-

mércio, s.n., nesta cidade de 1)1�esentativos de cinco ou :';scal reunii-se-á trimes- r�ará a forma de liqui�ação, dente em Vid'eira; Auto Me- caRado, comerciante, todos ci'tdõd� material �de cons- '.

V�deira,', "Estado· de Santa mais ações: Capítulo III. Da l)'almente para exame das a duração ,do maIJ.dato dos tânica Geral Ltda. - socie- !_residentes nesta cidade dê' húç'ã,@� .o�í�_ ÓU�1·qlt\�:ff11qres '

Catarina, eqI,assembléia ge- {�iretoria. Art. 5.d _ A so- ,:ontas da sociedade, poden- Hquid-antes, os poderes a ês- da':lé cometdal sediada em Videira; para suplentes' � �eo�i-erh��eJi
.

Jon\:á:â� ,',de
tal extraordináJ:ia, ,r,euni- ,"i"d:1de será administrada .:lo ser convoca·clà extraordi- tes conferidos e sua remu- Videira� 5 �(}ões no valor Luiz Leoni, Ll�iz. Ferli�, . ,n�1er"'c-a'pí�tS' a diret,oi'ia
ram-se os quotistas da "Me- 1101' uma diretoria constitui- nàriamente sempre que isto r.eração. Terminada a ,leitu- nominal total de Cr$ ....

�tlnbos brasileiros, casa'oos ,convoç'à'r, a. �ssel!ibléia g�i.·al
lhoramentos de Vi,deira, Li- .'a de três diretores que dis- �) fizer nec.�ssário. Art. 14. ra .do projeto de estatuto, :ilr: 000,00; Dóro & Penso, industriais e Eurides Pàd.j" r;ara' a� apr�vação 'd�sse' au
mitada", que a esta subscre- tribuirão entre si,{Ínediante - A assembléia geral ordi- pelo presidente foi o mesmo' ('ntidade comercial sediada lha, brasiJeh'O, casado, ban- ment?_ a:qttém do ·lim}te 'fuá'

>WID, sob a presidência do rêrmo no livr<f de atás da lária Hxará anualmente a s.ubmetido a discussão e di- 10m Videira - 3,5'ações no cá rio, todos �'esideÍ1tes nes-, ;.:imo acima :fixado. O a1f

&eu 'sócio-gerente ,Saul Bran diretoria, os encargos da<'ad- remullei'ação do conselho :·mte da concordância unâ.. valor no�inal total de Cr$ ta cidade de Vi·deira; pata' mento em quest�o será re

d�tlise, para o fim de, nos ".'inis'tração. Parágrafo úni- .fiscal. Capítulo V. das as- nime dos presentes, foi apro 7:000,00; Wilson Limá, bra- conselho- fiscal __;_ titulares: presenbdo por ações ordi-:
:êrmos da respectiva ronvo- (O _ Jlln�amente com os di- 'sembléiats g.erais. A,rt. 15. ,'ado e, ficando confirmada dleiro, Icasa'do, do Icomér- Julio- Pelais e Arnaldo An- l1árias, nominativas· ou ao

cação; deliberarem sôbre a :dores .serão ele!itos três -- �s assembléias gerais a'l'lsim à vonlade da trans'-
.

cró; resi'deTI:te em Videira.- g'hinoni; ambos brasHeiros, j1urt::dor, e lançad�s à su

transf?rmação do tipo de 5uplentes para substituí-los 0rdinárias reunir-�e-ão até formação 'do tipo jurídico 10 ações no valor total no- casados, industri;is,' e dr. bscrição pública através de
'

soeiedade para a forma ano- �m caso ,de impedimento e ;JI) de abril de cada ano e de sOc'iedade por quotas de 111inal de Cr$ 20.000,00; �'an�e Martorano, brasilei- 0!'gallização especializada,

nima, facultada pela cláu- '·onvo.cáveis por ol'Cletri de ,[8 .extraordinárias sempre respunsabilidade limitada,' Domingos For.Jin, �l'asiléi-. 1'0, ca,sad'o, advoga·do, todos sendo as despesas con.tabi

sula XI, do contrato social, idade. Arl. 6.0 - Os dire- (.lue l'egula·damente convoca- jara sociedade,anôIJ.ima, mo 1'0, casado, do comércio,' re- !'esidenté:s nesta cidade de !iz-adas pela forma prevista
-E; aumento do capital da 01'- Lores e seus suplentes se- .::lS. Ai't. 16. _L As assem- tiv-o porque ,decl-a'rou .0 sr. sidente em' Videira - 10 Videira; suplentes: Hecto- no artigo 129, letra d, do de

ganização j,á sob a nova mo- riío' eleito's por cinco anos b!éia-s g-erais serão presi- p'esidente transform�da· a ações no valor total..nominal re Andreazza e Severino creto-Iei n.o 2.627, de 26' de

dalida'de. Declarando insta- ]Jodendo serem reele'itos. !iidas por um diretor e na Melhoramentos de Videiia, de Cr$ 20.000,00; Américo PasquaI, ambos brasHeiros, setembro ·de. 1940. A inte

lr,dos os trabalhos, o sr, A.rt. 7.0 _ Em cas'o de vaga I'alta dêste, por acionista Li�itada em Companhia
I
Salmória, brasileiro, casado, casados e in'dustriais e João gralização das ações i"epre

j):cesidente. convidou pa.ra I 11;; diretoria o suplente res- tÍlIe para isto for eleito na I\'felhoramentos de' Videira, _
no comércio, residente em

. Prigol,' brasneiro, ca:sado; �entativas do aumento re

r,ecretariá-los o sr. Evaldo pedivo assumirá o ca�go ocasião. O presidente esco� .com os mesmos elementos,' Videira
- 10 ações no valor cODlereiante, todos residen- feddo será assim procedi

E. Reichert, a q�lem solici- �té a eleição de novo dire- lhprá um secretário para patrimoniais, ativos e passi- nominal- total de Cr$ ....
tes nesta. cidade �,de Videi- t!a: 15% (quinze por cen

t.ou procedesse a leitUl.'a do t01', o que ,deverá ocorrer na a::;xil iá.:-;'l o nos' trabalhos. vos, o mesmo capital e a 20,000,00; Evaldo E. Rei- ra. Deliberou mais a ass.em- ,(o) no ato da. subscrição e

projeto dê estatutos sociais primeira assembléia geral Art. 17 _ �� dêlibe�ações rr:esma. personalidade. j�rí-: der:, �rasile�ro, ca.sado, �o bléia que, considerando a (' saldo em' nove quqtas,
tlabora·C:os para reger a 'so- ,wdinária que se seguir. Pa- nas assembleias gerais, se- ,dica. Amda por unammlda- (:or.1erclO, reSIdente em VI- .fase -d,e transformação em !)endo oito ·de 10% (dez por

-

ciEd�� e q�e esta;am assim rágraf� único _' O diretor ,'ãq tomadas por �'aiori� .de I
de deliberou a assemp.léià� (:eira - métade idea.J ,de que passa a sociedade, a .;el1t�) e a última de 5%

redig;idos: "Capítulo I. Da assim eleito terminará o pe- \'(ltos, re�'salvadas as eX'ce.- Gue cada quotista receba o,.; l,ma ação no valor nominal l'eI11uneração dos' órgãos �cinco por cento) de seu

denoÍninação. sede, objeto riodo da'quêle a ·qtlem subs- ções previstas ',e;n ler valen- "'a:l01�ngmii1al de suas quo- oe Gr$ l.OOO,OO; Saul Bran- :icima eleitos, será fixada \'.<1101' nominal, a serem pa

social e duração: Art. 1.0 tituk Art. 8.0 _ Ao assu- 'do cada' açã9 u� voto. Ca� laS' e� �ções da sociedade �hlise, brasi.Jeiro, casado, por ocasião da próxima as- g<lS de 60 em 60 dias, ten

_::.. A al!tiga firma Melhora- mi.r suas f.unçõps cada dire- !.;ítu!Ü VI.. Do exercício so- �;s'sim transformada, _o que ;Vdustrial/residente em VF �t;mbléia geral ordinária. do como data inicial o dia

mentos de Videira, Liniita- tor causionará sua gestão tia!. Art . .18. _ O ano so- resulta' a distribuição se- ..l;.leira - metade i-deal de Em seguida, o senhor pre- dR subsCTi�o�
-

'Nada mais

da, fica transformada em com cinquenta ações répre- ;:�l cõiri'cidirá com o ano ci- gÍlinte: Ponzoni BI:an-d�ise I�ma açfto nominal de ....�_ Eir!ente declarou que estava havendo. a tratar, declarou

sociedade anônima'sob a de:' �entativas do capital 'social, lí;�, procedendo-se no fim de S A. - Comércio; Indústria Cr$ 1.000,00; Vitório
,
De 'em pauta o segundo assun- (I senhor presidente encer

nominação de Companhia caução essa qUe será levan- .::�da exercício o inv·entário �e Transportes _ 25 ações 'Mál'ccr, brasileiro, casado, to, constante da
.
ordem do 'rados os trabalhos e man

Melhoramentos de Vi·deira, ; ada após a aprovação das c balanço geral, segundo as no valor nominal total de dú comércio, resi<dente em ti.ia. e que. era -à proposta dó dou a mim, Evaldo E. Rei-�

'8e regendo p�os presentes contas relafivas à respectiva llomas legais. Art. 19 - Cr$ 50:000,00, sociedadé se- VIdeira _ nietade ideal de imed·iato aumento do capi- ehert, secretário; que la,"

estatutos '.� "pellliS p.rescri- ��esti';lo. Art. 9.0 - A socie- "Dos lu.cros líquidos assim r:liada em Videira; De Mar- uma ação no valor nominal tal 'rla sociedade, eis que vrasse a pres·ente ata, ém.

çees '.legais que, lhes forem [ade será representada em 'ipura.t1os serão 'deduzidos: c('!, Argenta S.A. - Indús- ele Cr$ 1.000,00; dr. Dante" era flagrante a insuficien- quatro vias de igual teQ'r,

«plicáveis. Art. 2.0 - A ,so- :I,izo ou fora d1ele por· seus ,,) 5% (cinco por 'cento) ida, e Comércio - 20 ações l\1artorano, brasileiro, ca- (,lia de capital para o em- �lie, depois ,de lida e acha-

r jedade terá sede e fôro na diretores, em conjunto ou p:,ra a c:onstituiçã.o do fun- no' valor nOI11inal total de sado, advoga·do, residente ];reendiménto que motivou da' c�'llfor:ne foi por todos

cidade de
-

Vh!:eira, Estado �cparadamente, sei1do que do de' reseI;va legal, até Cr$ 40.000,00; So(�iedade de em. Videira _ 10 aç�es no !TI·esmo a criação da '�ocie- devidamente assinada. Saul

cto-SantwCatarina, tendo cri 0.'; atos que "importarem' em 1tingir 20%,' (vinte por cen- Vlnho'S Catarinense Ltda: '\'"lor nominal total de .... dade e que é a construção Branda'lise, Eva:ido Ernesto

?r:ü objeto a 'edificaçâo"de ubrigações de valor' supe- ';0) �Io capital social; 5% .- 10 ações 110 va'Ior' nomi- Cr$ 20.000,00. Em virtude r.e um hotel nesta cidade dê �ejchert, ..dl·. Dante Marto:

p'édios destinádos ao inte- ::-for a ciílque'ntil: mil cruzéi- (cinco por cento) para :·.al total de Cr$ 20.000;"00; das quotas eonstantes aci- Videira, adiantando que. rano, Domingo:;i Fodin, Ar

rêsse coletivo e à explora- ros (Cr$' 50.000,06), serão constituição de um' fundo :)ocier!ade Indústrial Madei- ma e qüe motivaram fracio-
.

pelos' estudos procedidos naldo Anghiúoni, Hetore

,:ão' de servi_ços' GO!llerclais, �ss{l:ados por dois diretor�s, de reserva especial, ficando l'éira Ltda. - 10 ações no namento de a!gumas ações, pela diretoria, chegara ai Andr�azza, Angelo Arg.enta,:
ou industriais: Art. 3.0 - A DO' mili.imo. Art. 10. _ A :) salrlp para ser-,distribui- ,,;:dor nominal total de Cr$ ficou deliberado' que no au-· e8ta conclusão e propunha' Américo Salmoria :001'0 &

"ociedade será- de duração "sdé:mpléia geI'a.1 ordinária do segundo a destinação que 2G. 000,00; Mecânica Atlas mento ·de capital' a ser rea- nm aumento para Cr$ .... '�enso, SeveFino Pasqual,

por tempo
I indeterminado. i'ixani anualm,cnte os ho-no-' lhe der a �ssembléia, ge�'a� Ltda. _ 1-0' áçõe's no v.a.lor J1zado: o� titulares de tais 15.000.000,00 (quinze mi- Luiz Leoni, L1Jiz Ferlin,

CapÚulo lI. Do capital e das l:ários ·doí\ diretores. Capí- ordinári.a çlo,s ,acionistas. nominal tótal ,de 'Cr$ .... !1.ç-ões farão, através de su- !hões de cruzeiros), impor- Wilson Lima e J.iUio Pelai�.
[\c.õe,�. ·Ai·t. 4.0 � O 'capital tu lo IV. _ 'Do conselho fjs- C,a,p.jtul..o',YI[<-Da'.dissolu- 2g.000:Õó;· André ,.,'Pasqual li�cr'ição, em �,co�domínio, tância que a administração CERTID.ÃO

sociâl será de trezentos mil éal': Ai>t. 11. _,_ O conselho' ";80. e liqíJi.d'àção. Art. 20 ...:... ,& Ciâ: Ltdá. -:- 5 ações no sanarão tal irregularidade. julga suficienfe para a ,exe- Certifico que' as firmas

:.'l"uzeiros (Cr$ 300.000;0,0), fiscal sl1rá constitüido de ,No caso de dissoluç�o ?a valor n'ominàl total de Cr$ Em seguida passou-se a cução daq�ela obra. A su- retro e supraêie 'Saul Bran-
-

el'll .centoe· êinqüe; ':;i'CG .'i1i_:jl�1Jl'OS efe:ivos e-três sociedade e' sua 'liquidação lD� QQQ,çiq ;_.AIl�onio ferlill& 1 r:efção da nova diretoria e gestão acima foi aceita por (Cotit. na 7.a pág)

/
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ES-TREITO'
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,PROGRAM'A PARA O
MÊS DE·,MAIO

DIA ,17 T BIG-SOIREE Abri
. Ihantada por Pago 'e
sua Orquêstra de

'- Dança ..
'

,

,

DlA'22 _',Reunião Dançante., �,' é

DIA-, ,31 --: Encantadora Soireé
pará eleger "MISS I

Brotinho do Clube 6"

NOT�: --:·.É:ind_i�spen:�ável a�,
presentação da carteira social
ou talão do mês corrente.

'

Reserva _ de mesas para' as Soírées' )

'.
. na .séde do Clube.

.

tárío. Rconn:ClmenTOS
JUNTA COMERCiAL DO

ESTADO DE SANTA CA

TA,RINA

2.a feira; na acolhedora residên ;

cia. O· sr., e sr-a. Dr. J: J. Barre-,
to, sr. � sra. Fernando B. Vié-

g�s, sr: e s ra. D. Fulvio L. Viei_.

ra, Sr. '.e Sra.
.

-Dario Tavares,' .

=�:�nN�ceêst:a:;;�'ni�:�i��:��: .

. P,':A ,'R'� 11" C, I .P A '.( Ã· O'
a reunião circulou como de cos- DALBY VERANI. :p'ÉREIRA', <� ';>'� �� 'J:;,:, ?:õ
tume, os variados aperitivos e um

bom serviço de copa.

dida ta. da �.B.B. da cidade de

Itajaí é sêria concorrente ao tí

tulo Miss Santa Catarina.

A 'vitrine de "Jane Modas",
esta homenageando as noivas do

mês de Maio.

USINA DE BENEfltIAMEIIO;, DE tEITEV
"�E ,. .3-

* *\ ** *
Certifico, �m virtude do'

, Sábado na "Boite, Plaza" o Co.,
,despacho do, sr, presidente, lu rrista .apreciou à animação dos
l'!a 'Junta, Comercial, exará-

Continua o mQvih1,ent� na e i.,

',dáde:,de T\1bin'ão para o'grand'e
,acontecimento que será a Jest�
deriominadâ "No 'Il<.eino de Ne-dó no requerimento sob nú-

casaist Dario :C. M;ora.i�', -iFet:'
nando Alvares, alias 'bastante

comentada a 'beleza e simjilicí-.
_.

Este acontecimento realtzar ,

sc-.á no próximo dia 7.

.� �.y��;;
,

CLORINDA G. PE:&ElR.� _

participam <tQ,��Sllntes e pessôas de: ,sllas.�����8-;-ÕA)�cilnento
. de�: léu pri�lil't() ,CARL�- ;I!'ALByr:'(}ANZO ,PEREIRA, ocorrido

di� J�dêste mês, na :M;te';�idade D�.- darlos Corrêa.
'

tuno".mero duzentos e sessenta e

eíneo (265), datado de se-
dade da sra. Alvares, sr. e sr�,

, Fulvio 1;, .Vie i ra, sr. 'e sra ..Fer ,

te (7) de março do corren- narrdo
,
futuro Deputado Viégas.

re ano.xlo senhor Saul Bran- A animação do

dalise, diretor da Compa-

* * *

* *
"'. ')

Na data de amanhã tra:ll's;corre
o aniversário da sra. Olga Ga�
rofalles Campos. A Coluna So

cial comprhnenta com, votos de

feli'citações.
':; .*

*

Este colunista em companhia

,;esta
li:llo!Miiltt-r:'P�a""r'""::ábens a TAO- "'l'ril�ns::iP�o�rt�e�sn��Ift;';U:a

Aúe9i! Cruzeiro tio 1I!íI, pelo vôo «j�.1-fímr"t:-r�gu�����
noturno de seu tonfo-Nvêl '�OOtk:

;;r;'�'"'A !li;';�1 �ãÍg7,' agÓ-Ta; 'Já 'se' .crªde., �sta. sendQ -,"-+�;"';:�N.'

pede fazeJ'-llo�tadas nas "Boites" ponto' a�'t a Confeitaria '\P�az�"
d-o Btio, O' Convair da Cruzê�r\l '\." * *

Mirf am Ct\hllia MülÍel' Pinh.ei-
"

\

1'0, e a nova 'Mis:s Paraná repre-
sentante daq�eie Éstado' para o

ee rtarue de "Miss\Brasil". A srtn

'Mi rian fo i- escolhida pelo Club;
Circulo l\filitar e 'CQnJ, grandes
possibilidades a'louri�ma'Para
naense saberá repl:eselttár seu

Estado.

Estado, const� '�s'afliS t-e.
,

t/ar"sforrriação' "d� fitma ,��---,.
"Melhoramentos de Videi- linha '''Colher'', cOI�tinua

. '

r-a Limitada", em socíeda- .queTendo disbancar ó "Tl'apesio"
/.

A'
/

• e, u·gaco" .'
'

ée anOlllma .sob a denomi- ' .','
. ,

.:' * ,* Ta do "sho.w".
nação de "Companhia Me-., .

,
•.

. I -Segundo as 'previsões Adalgiza ..
* * ',' -

lhoramentos de Videira" ,..

I
.

.

' Colombo sera Miss Bras i l 1958. O sr e srn. LUIZ Fernando

com sede em Videirarneste I Também comentam que a can-, Sabino: receberam em a noite de

�--�------�-----------------------------_.----------��--------__

do- Sal, chega exatamente na ho.,

.vencedora da concurrência,
CAMINHÃO CHEVROLET -- Propostas

1) ,-"- Lauro Santana .. ',., ... , .... , Cr$ <150.000,00
CAMINI{'ÃO FORD F-I\: __

'

Propostas
Não houve propostas para êste veículo.
Em acôrdo com os termos do edital de 25 de abril de

1.958, os vencedores da, concurrencíaLem (5) cinco dias
2. partir da primeira publicação desta, para se habilita-
,�

, 4-

r.em e retirarem os veiculas sob pena de desclassificação
de suas propostas.

* *
,E pára conhecimento de todos mandei publicar O'

, presente edital que seri. publicado no Diár!o Oficial do
Visitem a "Casa Brusque", -Estarlo e nos jornais "O Estado" e "A Gazeta" desta Ca-

ng�l'a instalnda à ""; 'rrajan,",' I"pltal.
'/'

.

antiga Casa Reni. -

I

_ Oscar de Carvalho
, EscriturariO' '1-7

I. S J1�tNTURAS M U T R E .T ,ADO
I * *

'[ Srta. Mangartda Hoerner con-

I correrá "Miss Santa Catarina"

I no ,próximo dia 30 na cidade de

Itajaí. Parabens fi sociedade

brusquense pela bela represen

tante.

*

* *

*
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:' ó;.�. é"a' fre»e que através- gerações simboliza a união' etema." '·::::::liillllllllllllllll�III11!"nl!�����lh. '
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E PARA TODO O SEMPRE ESTARÃ.O TÂMBEM PRESÊNTES
./_pS INCONFUNDivEIs MÓVEISCIMO,' .

_
... --- - --�_ .....�.

-ao:.:_...._ ._

/"
.:.._-_.

Tradicional como os acoDteciméntos .que fazem de
' •.

, ·Maio o'mês das .doces evocações - é 9- exepcio
nal plan9 de vendas, 'com descontos e con..

dições ,espeCiais' que MÓVEIS' CIMO
'>, . oferece durante o mês' das noivas.

'

........ '/
. _.,

..
.�, (

...... ':;:"" :_,4t�; !��.
�.... -

.'�.;...-"_'--"
-

,
DESCONTOS:",

'A vista. • • .'. . 15°10
. De 2 a 4 prestafÕes 8°10
De 5 a 7 ,) 4°10
De 8 a 12)) 101ó

BELEZI_· QUILlDIDE • ESTILO • VIRIEDaDE "�il ._'

Paralodooaempr.MÓVEIS ·CIMÔ.··
.... ,

.

-'
.,

,

Rua' alvaro de CarYalho� 20

"
/
,

,

"
,

'lo,
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.JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU zo de trinta dias, que será publicado e afixado na fórma da lei.
Edital de citação com o pra"o de trinta (30) tlias., Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos vinte e seis dias do

O Doutor Jaymor Guimarães Co llaço, Juiz de DI'rel'to .mês de abril do ano de mil novecentos e cinquenta e oito. Eu,.da Comarca de Biguaçu, Estado' de S t C
.

an a atarina, (ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado, no ímpedi ,
na' fórrila da lei, etc.. .

mento ocasional do Escrivão, a datilografei e subscrevi. AFAZ. saber aos' que o presente edital virem ouidele conhecí-, 1
IRM OS BITENCOURT

Biguaçu, 26 de .abri de 1958. "

1) P d
.

m.ento tiverem que,.!. por .parte de IRINEU JO.SÉ·KO·NS, "'01' seu

(AIS' 8ADARO . 10tH Hot O erão concorrer todos os estudantes de Odon-
, ..- (Assi) Jaymor Guimarães Collaço Juiz de Direito. T G 0

advogado Dr. Paulo Fetipe, lhe f(li dirigida a petl'ç'a-o seguinte:
AN I ° O fr SI T O O A M I A N I tologia atualmente matriculados nas escolàs oficiais ou

Confére com o ortginal afixado no lugar de costume. O Escre- .

Exmo. Sr. Dr;Juiz de Direito da Comarca de' Biguaçu Iríneu Jose: reconhecidas, incluaive, portanto, os que concluirão o

K vente, Pio Romão. de Faria. Dr La" G Ion�, .b�·asileiro, casado, lavrador, residente _em Santa 'Maria, neste ---'..-__________ •. laro onça. curso em dezembro dêsterâno.
MUDlCIPIO e Comarca de Biguaçu, por seu procurad(lr infra asstna.,

o h
.

'L t d L·
2) O assunto e o gênero dos trabalhos são de livre

do, advogado inscrito na O.A.B. Secção deste Estado sob n. 479

e
.

.

,es e' Ima' .escolha do concorrente.
.

.

re�idente em Florianópolis, vem expôr .e. requerer a V. Ex�. o se� aD UI o e 3) Não há limite máximo ou mínimo de páginas. Os
gumte: 1 -:- Que h� mais d«; 2.0. anos, por sí e seus antecessores,'

. Cirurgião- - Dentista trabalhos deverão ser inéditos.

possui por oc_upação, um terreno rural situado em Três' Riachos
.. ' , .' .i Avisa seus cli,ent�s � amigos que . 4) Os originais deverão ser, datilografados com dois

,distrito da séde deste Mun.icípio , confórme croquis anexo com a de regresso da' Capital Federal, espaços, sàmente no anverso da fôlha de papel, esta do
área aproximada de 87 :120. m2., confrontando, na frent�, ao N, (Nas. proximidades da futura Capital do Brasil) reassumiu a, sua clínica odon- samanho ofício, guardando a margem de quatro centí-
C t d F . tolõgica,

.

et d 1 d d
•

om erras e rancisco Fernandes de Alcantara, onde msde 37
m 1'OS, O a o esquer o.

braças: no lado leste', com ditas de herdeiros 'de 'Julio. Cardoso e "Recanlo Bra-sl'll.a" �O�sultÓ;iO e Residência Rua 5) Q.i;: trabalhos serão subscritos por pseudônimo
as ,d� José Manoel de Andrade, numa distancia de 300, braças, 'daí'

u cão iana, 87 escothido pelo Autor. Em fôlha incluída em envelopg à

e:treltando, em ângulo réto, 14 braças, prosseguindo, em ângulo
parte, serão f�itas as seguintes, il1di.cações: 10 pseudõ-

l'e:o, em direção aos fundos, numa distancia de mais 300. braças,
nimo; 2°) título do trabalho; 3°) nome e enderêço do

ate a Unha de fundos, onde mede 28 braças confrontando-nos
(Não é concurso I}em serteio)- Autor.

fundos 'com o mesmo José Manoel de Andrade: pelo lado oeste, Se ainda não possui, aproveite a oportunidade que Êsse envelope deverá vir fechado e trará, exterior-
com terras de Vicente Domingos Pereira, medindo 60.0. braças de ;1 Imobiliária e Construtora Estrêla do Sul lhe oferece men f.e, duas indicações bem legíveis: '10) peseudônimo e

frente a fundos; 2 - Que( a posse desse terreno tem sido iexercida de ser proprietário nas proximidades <do Futuro Distri- 2°) título do trabalho.

sempre; mansa, pacífica 'ininterruptamente, sem op�sição nem con ,

to Federal (BRASILIA) com pequenas despesas, entre- 6) Sàmente será revelada a identídads aos CO�cOl'-
testação de terceiros, e com ânimo ,de dono, por atos constantes de gando pessoalmente' o presente cupon no Escrltórto, à rentes classificados. .

I

ocupação e culturas. 3 - Que assim se acha' configurad-o, com t�- Rua Deodoro, esquina com a Felipe Schmidt - Edifí- '7) Cinqüenta trabalhos serão premiados e os lau-
dos os requisitos legais, o usucapião extraordinário, de acôrdo com cio Amélia Netto, l0 andar, sala 3, em cima da A Mun- Il1'eadOS dentre êles publicados na REVISTA BRASILEI-

(l.S -arts, 550 'e seguintes do Cód. Civil, com a redação dada pela dial, nesta cidade, com o problema abaixo certo. RA DE ODONTOLOGIA, a Juízo da Comissão JUlg-ado-
lei 2437 de 7_3-55; 4 - Qu�, pretendendo legitimar sua situação Some estes numeres cujo resultado seja mil (1000) ra. easo seja resolvida a publicação do-trabalho em li-
de fato, vem, com o devido respeito, baseado nos arts 454 e' se 8 8 8 8·8 8 8 ·8

I
vro OU separada da Revista, se' vendido, eínqüenta por

:::::te: j::ti�i:��o::�:!.�o :, :;,!X;�::::g:::::t:·.!�.:.�,".� ���� .: :.. ..': .: .:..:.. '.' F��;.:':':
I

V E N DE· S E 'e��o�: ;::!�o;i���:�S:i��:':.::o.::�!�:�'·da REVIS-
em seguida, citados os -atuais confrontantes e interessados certos I Gidatls Estado �. "'.:...:..:,..' . . . .

Vende-se uma copa la- TA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, sendo conferido
r: e �eus conju9:_es, se casados, q Õrgão do Ministério Público e, 'por .50 lotes aos primeiros que apresentarem o problema queada, um abat-jour de pé, a cada um dos cinco primeiros colocados um diploma

edital, com o prazo de' 30. dias, os interessados incertos e desco- CERTO com posse imediata. DOCUMENTAcÇÃO LEGAL, um porta-chapéus com es- em pergaminho, a rtístieamente trabalhado.

'nheci�os, para, no praso legal, e sob pena de revelia, contestarem, reg istrado sob O número 14.229, na la. Circunscrição do . pelho, uma mesinha de cen- � 9) Os. trabalhos s�rão recebidos atê o dia 30 de se-

se qurserem. 5 :- Que, não sendo contestada a ação, .seja desde Regíctro de Imóveis do município de Planaltina - Es- tembro de' 1958.
-, tro envernizada uma cadeí-

logo reconhecido e declarado o domínio do autor sobre o imóvel -tado de Goiás. Registro an terior n. 14.086. Valor do lote: " 10) A comissão julgadora será constituída de cinco
por sentença man�'l'an�crever no Regiatro 'de Imóveis; Pro-." Cr$ 30.000,00.

.'

rr, de braços envernizada e cirurgiões dentistas de notório saber, do Presidente da
testacse por todo o genero <fu-,.D ovas admissiveis em direito in Recanto .Brnsflia é um loteamento particular..Não I

urna sala de jantar' de em- Associação Brasileira de Odontologia; . e do 'Diretor da

c�� depoimento pessoal de irrter"''' .....dos. Dá-se à cau'sa c tem nada a vêr com o Govêrno Federal nem com a buia.
-

- ,..RE..VISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA.
·-----v.alor,--de Cl'r�o.O" "'Ta o >ta'

'

t· R' A
- "0

.

.

I',...._�s ell110S, • e
. es(à com os inclusos N VACP. 11) As decisões, -da Comissão Julgadora serão

document�s, P. deferimento. Biguaçu, 20 de março de 1958, (Ass.) E' ,de propriedade da Imobiliária e Construtora Es- irrecorríveis.

P�ulo Fehpe, Selada legalmente. Rol de testemunhas: Miguel Do- trêla do Sul. ' ,i AI�ÚNCIOS 12 O atO' da inscrição no Concurso importa a ade-
mIngos de Souza e Francisco Fernandes de Alcantara. DESPÀCHO"

. l' ....:
.

� são às condiçõés estabelecidas neste Regulamento e na

�. Designo o dia 22 de abril para a audiência de: ju�tificaçãQ pré� gft cessão, à. �EVIS'Í'A BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA,
vIa da p!)sse. Ciente o Dr

.. Promotor Público. Biguaçu 30._3'_58. Assocl·aça-o Cu Ilu'ra I e"Recreali1ya do, \ �ORNAIS dos d.ireitos autorais d� todos os trabalhos que partici-
, (Ass.) J. Collaço, Juiz de Direito. SENTENÇA: Vistos, '�tc. Ho- .. parem 'da competição. ,

mologo, por sentença, a justifi?ação de lls. em que é requ;rente P f �ONVCA A-O'
'�VISTAS

13) Enguanto não consti�uída a Comissão Julgado- ....

Irineu José KQns, para qUI! sUI:ta os efeit'os de direl·to. CI'te_se, ro essor -
_, CO[�o''�AI.SSOi"OS�: QUAL•..;; "'"'..

1'a, OS casos não previstos neste Regulamento serão de-
. pe.ssoalmen_�e, po�' .ma.. ndado, 'os confrop.tantes do imóvel e, por 'd'd I D'

-

d REVISTA BRASILEIRA DE
edit 1 ""t d'

. eS,sor, presidente, ficam convocados t(Jàio:lf'vv__....

I
...�.�U9 On.ADl. OO'lAstI., .

CI I O's pe'a lreçao a
.

.

�..��.�.a;,����·M'�u�e�r�e�ss�a�-�Ó;S�i�R�c�er�t�o�s.��a�rÂa��o�d��
..

���������������ê��
,

,

. .

d tA' Ii'· t d' á
.

t � 'OnON.!f(}T·OGIA..

,
. �

SOCIOS. es a ssoclação ara u la reumao ex raor III na, a er .

.. .
,

' 1:I-i
I, a a ma. Iguaçu,' 24-4_58. �Ass.) .

lugar no� Grupo. Escolar' 'quidiocesan'o São JO;é, às 19,30,. ii ':fi� ·REP:.· A __S.,L_.\..RA. ,. 14) As notícias e os avisos referentes ao concu,rsO\

-JaYlUor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. E, para chegar ao i de trata�' de assuntós de 'ntel'esse geral
'

. I. lu.( seWjb.'l)�T1.$ .,,'. 5.� .&NO. �;blícar-s.e-ão :.í}a: REVISTA' ':6RASILEIRA DE ODON-
conhecimentq <;los interessados, passa o pre-sente 'edital com o 'pl'a- I Haydée Manbrini _ Se6i-etál'ia "

• -

\
RIO pf. �J_A.NBRO>:-O. "<:'.:

.. ·TQ·LÔGIA.
.

". ;

-----------------------�-----�,----- � �--------� � ,
\� ��.����---��--�-M.•

��-_r--��----���--��-

(INE SÃO; JOSÉ -. HOJE ) �,;'-<'
- � <

De STEINBACK, o laureado autor de "VINHAS DA 'IRA"� "VIVA ZAPATA", chega..no$ agora a súa nova e brilhante nov�la -'
,

I" C I U ME;' TEM P ! R O D E A, M O'R rr f

_ .. estrelando: JOAN COLLINS-'JAYNE MANSFIELD - DAN DAILEY - RICK JASON·
Um triunfo da: FOX, eml CINEMASCOPE, .- RIGOROSAMENTE PROIBIDO ATÉ 18 ANOS!

-
FlorianópQlis, Quinta-feira, 22 de Maio de 1958

e

"O ESTADO" O mai, �ntigo Didrio ii. Santa
8 ""

Uma copa moderna, esti
lo rústico. Tratar na Conse

lheíro Mafra, 186.

C .0 N ( U R s O

FORRO c.

PROMOVIDO PELA
I�. '

-«'REViSTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA"

Entre Os Estudantes de Odontologia de todo o Brasil
i

REGITLAMENTO

"

neza de devolve-Ia's para

A'TENÇÃO Sglicita- ,

!l.!_os às pessoas
f portadoras

(1e PERMANENTES, a fi-

substituição, até o dia 31 do

t;orre_nt.e,··data na qual as

:nesmas deixarão de vigõ'-
,'ar. A Empresa.

SÃO J O S É
às 3 e 8 ho.ras

.Joan Collins - Jayme Mansfield'
- Dal). Dailey .

- em

CIÚME, TEMPtRO 'DE AMOR
- Cinemascope -

- Cens.: até 18 anos -

às 5' e. 8 horas

Jean Sihlmons _ Anthony
Fl'anciosa -- Paul O'ouglas

- em'
. "ESTA-NOITE pU NUNCA"

� Cinemascope -

-'- Cens.; áté 14 anos -

�-JiW�;;'""jt,.,
.

\.
�.

:,'12 � � .".
�-

-

às 8 ho'ras
Dennis O'Keefe - Abe Lane

'.- em-

O CRIME EM CHICAGO

-. Cens.: até 14 anos -'

às 8 horas
Joan Grawfol'd

_ CHff Robertson
-' Vera M�lles - em

FôliHAS MORTAS
- Supel'scope 235 -

.

- Cens.: até 18 anos -

,.
.

às '8 horas

Van Heflin - Ruth �oman
- em -

TANGANYIKA, O INFERNO

DA SELVA.
- Technicolor -.

- Cens.: até 14 anos _:_\..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O ESTAbo�' omau antigo Diário a.,Santa Catarina 9Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Maio de 1958

o Serviço Social do Comércio -- SESC ,....:..:. está se- � � � �••••••••••e••••••••e••!!••••••••
lecionando candidatas ao cargo de educadoras· (�o Jar- : :
nim de Infância Mt;rilo Braga (JIMB).

"1. :

�:����hai�:������al�. �ever;�op�·�����rd.:s��S� 16 ��� II.,.1·'.O·l·OL·.E·
.

T' AS :.:.'
Sõrnente serão aceitas as candidatas que sejam nor-

tAmalistas.
FI

. ,

I' 13 d maio de 1958 ..' .' =.
. . ,.or,l�n�����__: _. I

I, 'MAROTOR j I• •
I .! •
'. iI .• •
: .
• •

I
:-

i
·1

�I

I'
•

"1
I

'.
. '

:.

,I '.,
•
.. '

i
I
•
•

I
;'1
•

I
- .

: .'-7 T _.
_,...

I ' :Rua -tonse1heiro Mafra, �47

.11 . ..... , I·-
"

cf •

•.....� � � � � :

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

-
3

?SENSACIONAL' CONCURSO Sindicalo dos Trabalhadores na Indús-

tria de Panificação e Confeitaria de
Fpolis., .São José e Biguaçú

E D I T A 'I

ACERTE DATA E HORA DO LANÇAMENTO DA PELICULA
"O PREÇO DA ILUSÃO"

e eandidatecsa a viajar de graça

O Departamento de Publicidade da "SUL-CINE PRODU_

çõES", com a
3

cnlaboraçãs da TAC-Cruzeiro do Sul e do Lux Hotel,
acaba de lançar sensacional concurso, para a estréia nacional, 11m
Florianópolis, de "O Preço da Ilusão". Para' concorrer basta que

a pessoa interessada escreva ao Dep, de Publicidr.de da ;'SUL_Ci_

ne Produções," Rua Tiradentes, 7 � Caixa Postal 384 - Floria

nópolis, preenchendo os claros do cupão 'abaixo.
Com isto, os que acertarem- estarão concorrendo aos seguintes

pl'êmios:
1 - PESSOAS RESIDEN'TES NO INTERIOR - passagem de

ida e volta para Flortanõpolts, em avião da TAC-C:ruzeiro do Sul,
estada no Lux Ilotel e ingresso garantido para a estréia do !filme.

2 - PESSOAS RESIDENTES NA CAfITAL - passagem de
ida e 'volta ao Rio, em Convair da TAC_Cruzeiro do Sul .:

Mande logo sua resposta e •• , felicidades.
UTILIZE O CUPÃO WAIXO:

Faço saber aos que o presente virem ou dêle tiverem conhe ,

cimento que, no dia 20 de junho de 1958, às 19,3Q horas, em sua
.

séde social , à Rua Pe,dl:o Soares 15, serão realizadas as eleições pa

ra sua Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da

entidades no' Conselho da Federação a' que está filiado e respectivos

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

partir da primeira publicação dês te, para o registro das chapas na

Secretaria, de acôrdo com o disposto no art.' 6,° da Portaria Mlnf s

terial ni' 146 de 18 de outubro de 1957.
Não havendo número legar haverá segunda convocação, com

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

para os candidatos à Diretoria da entidade, Conselho ,Fiscál e

repectivos suplentes e outra para os Representantes no Conselho

da Federação, na forma do disposto no art. 5 da citada Portaria,

Os requerimentos para o legistro das chapas deverão ser apre.,

sentados na Secretaria, em. três vias assinados pelo cabeça de cha

pa e acompánha'dos .de i�"iaçio .asainada PQr todos os candidatos,
pessoalmente não sendo permitida para tal f.im a outorga de pru-

. cu ração, devendo da mesma conêta1:' todos QS dados indicados no

§ Lo do Art, 5,0 da Portárta n.o ;146 de 18 - 10. - 1957.
TEODORO COSTA JUNIOR

PRESIDENTE

,

XXX
X

XXX

X

X O filme' O PREÇO DA ILUSÃO será lançado em X

X X

FI.orianóp.olis, n.o 'dia ".,.... às horas, X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

,X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

do mês de julh.o próxlm.o.

N O M E: ..
, .

ENDERIÇO:

....
,

.

C L.U B E o.UTUBRo.·.
SERViÇO. So.CIAL DO. Co.MÉRCIO - SESC

XXX .........
- ...............................................•......•...........................•...•.................... _ _ .

15 DE
(PROGI{AMA PARA O M1!:S DE MAIO DE'1958)

, '�"1i'�P"�:i
DIA 31 ._: 22,00 horas -- Soírée

.

Para os dias 10 e 31 -- Mesas a Cr$ 60,00 -
Reserva GRAFICA 43

NOTA: -- É IN:DISPENSAVEL A APRESENTAÇÃC
DA CARTEIRA SOCIAL

<, A DIRETORIA

<.

24 de Maio,
��ESTREITO •

'�l

1221

I

\

.. --�---_.

".

'PROGRAMA DO MES

.

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

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

�.

/

•

Sempre�preferjdas-·Sempre aS' meJ�ores - Todos os

modelos disponíveis

DISTRIBUIDORES Com. e Ind.
/

S A L A S ALUGA-SE
ALUGAM_SE . VÁRIAS EM Aluga-se ótimo quarto," para

rapaz solteiro em c�de famf_
PRÉDIO TÉRREO. INFORMA- lia. - Tratar à rua Ccnselhatro

Mafra, 152.. Ç.ÕES NO TELEFONE 3512.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



impressão

10 ... ,...-.-..._ ....... "O ESTADO" o mail antigo DUrio ii. Santo,Catarina'Florianópolis, Quinta-feira,' 22 de Maio' de 1958
-

OS PRINCIPAIS, FATOSDA SUMANA

tocando o solo, o estranho

objeto levantou-se lIO ar

e começou a seguir a dire

ção e a velocidade do au

tomóvel, acompanhando-o
inclusive nas .curvasl Con-

e minuciosa ; e esta parece

indicar que êles estão' pro
curando determinar todos

os valores de um mundo

que lhes é inteiramente
'desconhecido e e�tranho. A

. " .:��. .�

. .. mas pinta tudo. ":_'�, �"'�':l
do gradil de entrada

' ,

\

,

�S0'tc, ",: 'i'�i;,,,,� •• !1�.:,r_ -'''�::::' "� ;):;;_, ..i��r:"':'iIS;�(;'�IS'_<:�'�" 0, . i.,.�:N�r até a porta ,dos fundos.
,

, '�''-.>" 1

Durabilidade, resistência, brilho e rendi- � "��J;';:�:�';::"�c' ("i ,,�::�> .;:.�, /
menta são qualidades dobradas no' ESMALTE_"",'-A RENNER'

Nãl plssue poderes 'mágicos •••

,Esmalte

i �/�.��\ -j�:.�,�\
I

.. !��f'i-�'\:�t,:
, "

I' 1

.'

•
", '

No dia ,20 de 'setembro de comprovados com" os seus search OJganizatien, te!', mentarista, declarando-se O General Juarez Távora, cêrca de 40 mil votos ude-

'1'1957, o médico paulista Hu-I possíveis tripulantes.. qual- obtid'o'o fragmento de um intransigentemente' pjl'esi- candidato a deputado pelo nistas, precisamente �� que
'

go de Carvalho Linardi, via- quer que -Seja a natureza metal de um "disco voador" dencialistas e descrentes de PDC do Distrito Federai, be!1eficiariam os elementos

jando de automóvel de Ja- dêsseg contatos. Até agora, que teria sxplodddo, tam- qualquer outro esquema, vai deslocar para êsse par- mais atuantes da Oposição.
butícabal para S. Paulo, ,0_ que se tem' verificado é bém em setembro de 1957, inclusive o .eelegíado, para tido, segundo as previsões No tocante à senatória, a

em companhia de outras uma completa indiferença, no' litoral paulista. J!lsse O' caso brasileiro. ,d:os "experts" eleitorais,

pessoas, foi seguido, duran- pOr parte dêles, por uma fragmento foi' snbmetído ja
te 25 minutos, por um "dis- aproximação definitiva com varras anâlises, inclusive

CO' voador". J!:ste lhe surgiu. os habitantes da Terra. ,To- espectográfia, as, quais in

lia estrada assemelhando-se flavia, êles continuam 'pro- dicaram tratar-se de mag

a um balão que se tivesse cedendo a uma O'bservação, nésio de pureza absoluta,
incendiado. Após ter dado a sistemática do nosso pla- c0111 ,densidade 1.866 (a den-

forme puderam ver o médí- decifração dos nossos veí- Fontes e- outros pesquisado
co Linardi e seus. compa-. culog aéreos, terrestres e res consideram que o refe

nheiros de viagem, o objeto I marítimos, de nossas .cida- rido fragmento constitui

possuía uma forma a,rr-edon-I des e armas e da maneira mais uma prova da origem
dada e sua luz, vermelho-

I de viver' dos povos, eis os extraterrena dos tão díscu

amarelada, não ofuscava a
.;;eJls principais itens de ob- Hd10s "discos voadores".

vista. Quando observado servação. Há ainda um as- Zenóbia de Freitas, a

de lado, êle apresentava pecto relevante: desde mea- mulher de Lourival de Frei

uma forma achatada, Fi- dos do ano passado o reco- tas, O' fameso mistificador

nalmente, o "disco voador", nhecimento ,d'a Terra pelOS.' "Nero", vai anular seu ca

que se guiava pelas luzes "discos voadores" está sen- sarnento, alegando êrro es

do automóvel, deslocou-se do feito numa ba-se nova, sencial, Seu . marido, prêso
ràpidaments para cima e caracterizada por vôos fre- na Delegacia .da Polícíe. Po
para a esquerda; com tal qüentemente mais baixos do mica, pois iludiu e explO'
velocidade que parecia ter- que antes e por uma obser- rou altas persenalidades da

se votalizado. Após isso, vação mais -de perto de nos- República, ll'esponderá, na

r,O'UVe no céu. um clarão co-
sos veículos de superfície, Justiça POr crime .de mís-

lHO de relâmpago, Aprecian- O repôrter João> Martins tificaçÍio, extorsãO', tentatí- -.

do êste e outros fátos, o re- lembra ainda o fato de o va de homícídío ê outros de ·0

póder João Martins, da Dr. Olavo Fontes, assisten- litos.· ,

\

equipe da Revista "O Cru- te da Faculdade Nacional ,!1anifestando-se �avorá-, _

zeiro", externa a opinião .de Medicina e um: dos maio- vel à déscentralízação do

de"que o mistério ,dQS "ob- ':,·€S pesquisadores do mis- ensino .braaileiro, o Profes- ,
jetos aéreos não, identifica- tério dos ,"objetos aéreos ser Anísio Teixeira, diretor f
�

.. só será def'in itivamen- não identificados", além de .rlo Instituto Nacional de

te solucionado quando hou- correspondente no Brasil Ensino Pedagógico, disse
ver contatos absolutamente «la Aerial Phenomena Re"- I que_g prínclpio ,d'e unifpr-'

0l','"------------------------
. midade que rege a educa- r" �',

P E N SAM... I ção secundária deve ser mo- !t;.',
dif'icado, conferindo-se li- �. e

•
berdad., aos estabelecimen- �
tos, condicionados a fatô-

'res regionais. Assim, o Go- \,

vêrno 'poderia permitir re- :t

iativa liberdade de cur;ícu- r �',

de estar quase nêta, numa operação larga sidade do nosso magnésio é

,1.741). O exame' cristalo

gráfico também mostrou

que a estrutura cristalina

aa amostra era de perfei
ção superior à do magnésío
fabricado na Terra. O Dr:

,
.

UDN espera eleger o Sr.

Afonso Arinos de Melo

Franco, calculando, que 'a
beneficie a dispersão das

fôrç-as adversárias.

,los, horários e métodos,' em
..

\

�."
lugar da falsa "oficializa-_

t ,.
i çi'íO" atual. ,.

O Brigadeiro EduardO',

I Gomes e o' Marechal Dutra
�

têm decepcionadO' O'S articu

ladores da solução parla-

Os técnicos em pintura, vão lhe inrormar

que o Esmalte Extra Renner lhe ofe
.

rece tU90 o que as melhores tintas oferecem-
e .. <maís a,lgúm� coisa!

"'-

. Resolva todos os problemas de pintura com o

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

RENNER HERRMANN S. A.

MEYER ( I A.

j
"
..

_�

(.

":".,

Indústria de Tinta� e Óleos
Pórfo AleQre _z.."

Matriz: Rua Felipe Se ldt,33
Filial: Rua ConselheiroMafra, 2

End. Teleg.: M E Y E R
Telefone: 3711,CI"rurgl"a-o Dent"lst':» Distribuidores para

'

u'o Estado de Santa Catarina'

E D' I, , 'A L
LOJ:; MAÇ:. "ORD:. E SRAB:."

De ordem do Ir:. Ven;. convoco toda 11:.' MM:. para

a Sess;. de Eleição da nova administração para o perlodo
1958_59 E:. V:. a realizár_se dia 19' do mês corrente às 20

horas na sua sMe a rua Sall4lnha Marinho, H-A
Fpolis:. 12/5/1958 E:. V':.

OSN:. OLIV:.

S.C�. '1:.'

S A,B1A •••

ASSOCIA'ÇAO CUlTURAL E RECREA
TIVA DO PROFESSOR'

'

Promovido pela Associação, Cultural e Recreativa do Professor,
em benefício da Colonia de Férias do Professor, será realizado' no

próximo sabado, dia 24, no Clube Doze de Agosto, com início às
16 horas, unf desfile de modas e show' infantil, em que tomarã_o parte
crianças da nossa sociedade de tres a doze anos. Após o sho\",
haverá soirée juvenil, ·Os figurinos das crian�as são gentilmente
cedidos pelà Casa Geni, sito à rua Deodorb. Intensiva tem sido

a atividade da profeSSOrai Ol(l'a da. Luz Brasil digna Presidente da

Associação a fim de fazer desta festividade, momentos de alegria
e encantamento.

Mesas a venda na Secl'etar:n, do Clube Doze$ das 14,30 às i7

·horas.
Custo das mesás; CR$ 100,00.

.

Sociedade Civil (.pltüral Colégio
.

' .

BA R\R I-G A VE R DE
Assembléia Geral' Extraordinária
'"

niariamente no periodo
da manhã, 2.a 4, e 6.a após
f-oS 19 hs.

Rua Vidal Ramos 19

.E!tRl!I�I���"�..����!m�I�rBillliiRili!S§il!i�__Ei.i�,iiiiiiiii. _

SEU EM

273Z-APLA

D..::.:pp/s DA �\"AMPUrAçAO \DE UM 8.eAço �
OU UMA PEÁ]- \
MA CONrlNUA !Í. ,
A SêNnR-S@;;-\� r....::·�::; �
O MEMBRO � ,�('tb. �. t��... '

COMO SeM/O � \ :� I

••••
TIVESSE S/DO \81 ';'

,

CORTAOOE/ ..n�.�
.,._.....

SE ANTES � 9(1' ,)J;
.

DOIA, A DOr<. o

CONT/A;UAA·· ::t!J!! L) J �

�.,= FA ZEI2 SENTIR. es TE FGA/ÔMENO NEI<VOSO

PS/cOLcfG/co PODE PSRSIST/R POR
- .5 11/:;:55$ Ou Oi/RANTE o /.2é!S TO OA VIOA.

Pelo presente ficam convocadQs os senhores sóeios cotistas
da Sociedade Civil Cultural "Barriga Verde" para a Assembléia
Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 23 de maio

FLORIANÓPOLIS
j'

SERViÇO ANEXO DE R1Sl�URAN'E ,.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO �;,0-� '.' 'l���
;: f'

. A CAPA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,I"O E�TADO" o maia antigo Didrfo a. Santal:atarino
----

Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Maio -de 1958
�--------__,__----,- ---------------

'No mesmo ano, decidiu-

/

FUTEIGLoTENIS
"
c:a
...
EC:
•

-
c:a
....
•

II1II
s:::i

X .

•ATLETrI,St1D·REn

ES Coca, a notável "estre- vezes) e Carl Olson (três
la" do basquetebol nacional, vezes), mas a Comissão de

'

possui um recôrdg que pó- Boxe do Estado da Pensil
de ser considerado dificil vania o reconhece. Jacke La
de ser igualado: defendeu Motta era o campeão oficial
as' cores :do Brasil em todos por ter derrotado Marcel
os Ca�peonatos Sul-Amê- Cerdan, mas Robinson" em

ricanoj,�e Bola ao Cesto, 195.1, arrebatou-lhe' o cetro.

exceção do 'an� de 1956 por 'Depois, "Sugar" perdeu o

Po-uclusollflles do P
I I '-Q I., I

O -"O II t- dO @E�I
::t�vúOm::o_�:Ú:e�'s:a !:;:; ���U��ll�;�:.t�s::'!:��� �:::

b
·

U.· rIDleWO,demmarlO l

.

es.. 'r IS a - U
-

d d �;��;7;::�::en�::�d:O::� �:::;�2:;::,:·e:�::;�::;
O Conselho de Represen- kler de Souza do Setor de ,NN. RR., de Blumenau, Brus modernas ..: .

\ o SESI 'Se propõe reafirma- x x x .

se de 'Í'urpin.
tuntes das firmas que dis- Orientação e Educação So- que e Rio do Sul, bem como Assim, por -acharem que ram unanimemente a reco- Tanto se tem dito é escní-

Em 1952, Robinson reali-

putam as Competições 'des- cial, Paulo Baú'er Filho As- SIJ estudá, a possibilidade de as - atívidadeg desportivas, mendação de que sejam ta sobre Ray "Sugar". Ro-
za dois combates com o ti

portivas do SESI nos .muní- sistente do Senhor Diretor sua ampliação instalando-o estão atendendo plenamente mantidas e ampliadas as a,... binson que, francamente, tulo em jogo ; bate Carl "Bo
círios de Blumenau, RiO- do Regional e João' 'F,;rancisco também em outros munící- aos anseios dos traba'lhado-, tivídades desportivas pro- parece ter-se esgotado o as-

bo" Olson, e Rocky Grazia-
C' I B

.

1 R Ch f S·
,

f' líd d bí id I SESI sunto. -Mas tal 'não aconte-
»il e. rusque, mais os. re- (a. osa, e e do ervíço pios que oferecem condições res e as ma, I, a es e o Je- movi as pe o . no.

presentantes das classes pa- de. Recreação e Esportes, favoráveis, por acharem tivos ,de"PAZ SOCIAL a que (Continua) ce: porquanto a extraordí-

tronais de Brusque, Blume- tendo como auxiliares os que os desportos do SESI -- ,-- ------,-.. __ o --_.- - ---, -- ----, narta carreira deste feno-

r.au, Rio do Sul e represen- 51'S. Wertolino Schutz ,cfo se têm. reveladqaos traba- N O T I' C I A' S : D I V E R S A S I msno do ringue oferece

tantes da' Imprensa escrita Serviço de Recreação ,e Es- Ihadores da Indústria de TREINOS _ Avaí e Ff- EMEARQUE PARA A' !;i?mpre
motivos para cir-

SUE'CIA E' d
cunstanciadas consideraçõese falada de Florianópolis, portes de Brusque, Hermí- Santa Catarina: a) excelen- gueirense pretendem o títu- _ sta marca o

Brusque, Blumenau e Rio nio Cé do Servico de Recre- te meio de congrassamento e, .. recordações bastantes'
'" lo ,do "ihitiunf" profissío- i'ara sábado o embarque dos

d S I id n e'
-

E te d R' d e t
' .

t
- agradaveís.ou, reuni os o p rIO-. açao e spor s . e_ 10· o

.

n re operariog e pa roes; nalísta de 58. Assim é que craques brasileiros para a oficial em 18 de dezembro
d dI' 2 de d S I A t J 'de S b) r f t d

.

n Assim, hoje ,dá-se notícia
"o e .o a

.

março e > \l e ugus o �se' ou- va 10SO a 01' e co -

se preparam com -afinco vi- Suécia. Antes do embarque de- 1952. Passou a entreter-"
1958, em Semínãrio, sob a za Filho da Serviço de Re- fraternização dos trabalhá- sande seu ,objétivó: O alví- o., pupilos de Viceinte Feola

da sintese desportiva do fa-
se com o "music-hall" até

direção do dr. Renato Ra- c-reação e Esportes ,d:e Blu- dores de diferentes empre- negro tretnará hojé á 'tarde S81'a-o rece,bidos em' audien-
buloso negro.i em dez anos

f
d

,.

d '(d
.

que 'a necessidade de un-

mos da Silva, Superinten- menau com a fin'alidàde' de sas ;
" ' a ativida e escontam-se

,.
-

,

'
,-

'. e.() alvi..:celeste'. amanhã, cía especial pelo Presidente d b
.

regressar. 23 meses d t os o o riga a .

dente do Departamento Re- através de umaanâltse.fran - c) eficiente veículo de tambem á ta--r"d�. na República, sr, Juscelino
os u,ran e os

1-' I 5 de janeiro de
auais ele se dedicou à dan- "e- o em

gional do Serviço Social da ca e 'conscienciosa procede- aproxímação dos trabalha- x x x Kubitschek de Oliveira.
Indústria -. SESI --: em

.

r�m, a um reexãme' e indi-- dores de· diversos' mun-icí- 'NOVA AGREMIA:ÇÃO - x l' x

Santa Catarina ten,do como .carem meiDs para o melhor pios; Aeabamos .de�receger comU- P,��JIHZO �-:::: Ao que se

assesores o CeI. -Rui "",Stoc�_ funçj_!5namê�id,:d'6{; S"eàIço ..

' d) -recreação sadia' - que "niêação-de' qu� s�-rii·u'1nais' -infol'l�a ��'�Río: a- t�m�ora-
..

de Re�reação e Esportes, aprimora ,à formação social. uma agr-emiá,çã:o _. que pOl; 'da de dois cjogos da seleção
D.N.'E.Rul que vem'o SEsi mán'tendo do operário n:o"desemba,ra- certo concorrerá para o�ei� ,Jmlgara deU: á CBD um pre

naqueles três,municípios (le (!ar .o comportamento dS grandecimento dos e.sportes :uizo oe ummilhão de cru-

Esporte Clube populoso Núdeo' lndustrial mesmo nas relações pesso- em Sa)lta Catarina'. Trata- zciros, em consequência da

Recebemos e agr�d.ecemos e com a finalld�de de obje- p;is entre eles próprios e pa- se da Associação Desporti- alta do dolar.:
o seguinte' oficio: tiv'arem'medidas- qu� p'eqp.i- r3 co.m o meio social qUe os va Esta,dual Secundarista x x x '�ecor� Book", de Nat Flei

-

"t hl'sto- A desforra também é ga-
Ilmo. Sr. Redator Espor-- tam não só, uní� me1hor '('erca;, . Catarinense fundada no REP.ORTAGEM _ Anun- sner, perml em-nos

tivo de "O ESTADO" aproximação él1tre ás clas- e) útil a-íividadê promoto-
I

dia 16 de a�l.-il do corr,ente' cia-se qu,e para fazer a co-
.dar este extr�ord'inario so- Ilha.

.-

. Nest� ,·es qe empregados e empre- ri'- dó--revigoram�nto físico,.' ano e que tem com-o seu ma- bel�turá -d o ,campeonato
matorio, Seguem-se as quatro lu-

9 "D. N. B. Ru. Esporte gadores, com� também .tOar men�al é moral dos seus
1

ioral o jovem Héli� Cardoso. Mundial de Futebol esta,rão ElJ1 19561 cqm 26 anos, las perdidas mas mais tar-

máior expansão !lo "l�eferido t);<_rticipantes; "Su.gàr":_ conq-nistou o seu de v�!1cidíÍs frente aos mes-
Clube" tem a'má'l'ima-satis- \

Feliddades. nf. Suécia. dentro' em pouco
m"l'o- mos adve.rsar'l'os.Eervi"o. f) p'oderoso agente educ,a- x x x d priJllei_ro: título dos '"

fação ,d'e comunicar a V.S. '" 'r�a a nfenos de J.300 cronis;..

que seu Conselho DeHbera- �pós intensivas ê constan tivo no disciplinar o com- , PRE'ÇOS PARA O CAM- tas da imprensa escrita e
medios, �as a vitoria- não Gene Fullmer ganha em

lt""s reunl'o�es dl'scI'pll'nados p'or'tamento do opera'r';o ge foi reconhecida: lutou. mais 2 Ce J'anel'·ro de 1957 e perde,
tivo em r,eunião de 28 do . .., '.

;.

.

•
-

PEONATO _ Pelo que fi- .. �ala:ia de 50 paises. -

� democrát'cos deb-ates sub rando elevados padrõ-es de
-,

' iluas vezes: até' que, em 28 em maio, por K. Q.; Carmen
corrente' elejgeu, consoante l! . I'· - .'

cou decidi,do na reunião do x x x
.

-t I de'
.

t d
.

t·
,. de junho ',de í948, após ter Basilio conqüista o titulome emos a e eva a apr cla- ,,'11' u es moraiS,' ais 'sejam Departamento de . Futebol A DELEGAÇÃO B�ASI-

ção do sr. Direto,r Regional o respeito 'ao p4versário com os clubes de profissio- LEIRA A' COPA DO lVIUN- batiçlo' por pontos Bernard em 23 !le setembro do mes-

as concluso-es_a que' chega- vencedor ou vencido,' aca-' t' cI'tadl'n'o Doc.us,en,' 0_ titqlo foi reco- mo ano e perdeu-o, em 25
nalS, no CeI' ame no _ Acaba de ser consti-

ram os. p'al'ticipantes do 1.0 tamelllto aos regulamentos
-

, ,'. l!hecido, unanimemente. de mar,ço de 1958.de 5� vigorarão os pr'eços kidJI. a delegação nacional
;Setriinálrio :Qes·portivo /do dOI! jogos e autoridades des- ahaixo; considerãtlos absur- qu,e disputa.rá o campeonato

- Defendel;l POr' duas vez·es :ror

cons'eg��.
1;'- .21 Com-

SESI Ca,tarinense, :relativo portivas que o executam, e dos, ·dada á qualidade. dos Mundial de Futebol. Ei-la(
c campeonato, derrotand-o hates v!\li40s' ara o· titui�

a pr.esente atividade. a aprendizagem do "saber jogos:' Chefe: Paulo Machado de
Kid GavHan .(1949) e. Char- mundial. Rea

.

ente, é re�

1.0 -. Da explana"ão fei- ,perder" ·e o desenvolvimen- Ar-quI'bancada C GIl. C ley Fusa�·i (1950). corde impressionante. E pa-'" r<jp-' 30,00 'arvaJJ.I()
b pelo sr. Superintendente, to do espírito de equipe tão 8óc;os e estudantes ", 20,00 Secretario _ Abílio de
consultando e pedindo õpi- necessário nas indústrias Senhoras; Srtas. ,e : A!mei,d'a
nióes aos participantes do menores""" "10,00 De1E�gil.d�. _ Luiz Murgel
1.0 Seminário Desportivo se Geral" 20,00 Junior

, casas DE MaDEIRA fi Militares n-grados, ".10,00 Tesoureiro _ Ad-olfo Mar

[I RM Á OIS SITENCOURT l\1enci;res "5,00 (!ues Junior
(,;,IS OAOAAO .' rON( 3802
ANTIGO OIPÓSITO OA .... 'AN'

- Nos jogos de juvenís vi- Supervisol'�Carlos�as-
__

-

-_,,_-_.__-_.__
I
gorará o .prêço unico de cin- cimento·

PARTlCJPAÇÃO _

co

cruzeiro:. x x AI�:i�:or Tériico
- José d,e

Médico _- Hilton Gosling
voltou a trenar, segunda- Técnico Vicente Feola

feira, ten,do derrotado por Cirurgião-dentista _ Má-
5 x 2 o 'quadro do São Pau- ,:'io Trigo Loureiro
lo. Didi reapareceu marcan- I Psicotécnico _ Prof. João
do um tento: Os demais'( arvalhais
rr,arcadoí'e's foram Vavâ (2), Massagista - Mário Amé
Zagalo e. Orlando. 1 rico

Ix· x x Roupei-ro Francisco

.

"CORTES" - O .goleiro Assis '.

IEncontra-se em festas o lar Ernani, O zagueiro Altair, Pre:par·adol' físico _ Pau-
do' nosso prez!ldo amigo dr, Júlio

J'oão Má,ria. � tamento Técnico, da Fede- Doin Vieira e de sua exma, es-
O médio 'Robertó e Jadh: e lo Amaral I

Sem mais para o momento, ráção Catarinense de Fute- pôsa d, Djanir Vieira, com o Os ,dianteiros Gino e Canho- Jogadores: Gilmar e Cas-
.

!'tl)roveito a oportunidade boI, inscrevendo-se como nascimento de, um l'obqsto·meni_ :tei� foram os craques "éor- tilho (goleiros); Zágueiros'
p�ra apresentar á V. S. os ,árbitro da referfda ,entida- no quê na Pia Batismal rec,ebeu tudos" da sele�ão brasileira -. Mauro,- Belini, De �ordi,

·
o ,:ome de Luiz Cláudio. e já entregues aos seus clu- .:). Santos, Nil.ton San.tos 'eprotestos de minha elevada de. Nossas' felicitaçõe<j,

<'!!tima e consideração. Informações na sed,e da, I "e� qJle, s.ão B�ngú, Flumi- Oreco; médios: Dino, Zito,
Çordiais Saudações Es- F, C. F. à Rua Tiradentes, }! nen�'e, Corintians, F,lamen- Zózimo e Orlandoi atacan-

3 nos dias uteis: Das � ás a�lo r�spectiya- t�s:.Joel,-Garrincha;.Mo.acil" i
. --,� .

17 ho-', Di'cÚ, Mazzola,"Vavá; Did�:!
.

pelé.:-z9.��·
.

se a tentar a sua "chance"

na câtegor ia dos meios-pe-
'sados, Joey Maxim oncaere

gou-se de desiludi-lo e en

tão abandonou a atividade

,:a e ao canto). 1955 contra Joe Ríndone, o

Nesta dezena de anos qual perde por K,\" O. M

ftobinsoÍI� ÔÍsPlÍtóu 21 'caril� � �exto assalto.'

fj�onatos do mundo ,em três" Depois de um-a serie-_

categorias diferentes: me-
I combates '-em busca da

ios-medios, medios e meios-
I

3ejada o:portunidade, d-erro

J.esa.d.os..
,

j.� Càl'l "Bobo" Olson ,por

Os elementos colhidos no K. O., no segundo assalto"
em 9 de dezembro de 1955-.

x x x.

Está assim_ organizada a tabela do' turno do campeo-
nalo--Citadino de Profissionais"

1/6 "- Guarani ,x Atlético'
'-

g/6 -- Figueirense x Bocaiuva·
15/6 - Paula Ramos x Ava'í
22/6 - Tamandaré x Fig-�leirense
29/6 - Avaí x Guarani
6/7 _ Bocaiuva x Paula Ramo�
13/7 - Atlético x Avaí
20/7 _ Paula Ramos x Tamàndaré
27/7 _ Guarani x Bocaiuva
3/8 _ Figueirense x Paula Ramos
10/8 _ Bocaiuva x Atlético .

17/8 _ Tamimdaré x Guarani _.
24/8,- Avaí.x Bocaiuva
31/8 _!., Gúarani x Figueirense'
7/9 _ Atlético x Taman-dal'é
14/9 _ Paula Ramos x Guàrani
21/9 - Tamandaré x Avai
28/9 _ Figueirense x Atlético
5/10 '- Bocaiuva x Tamandaré
,12/1JL- Atl.é.ticp x. Paula Ramos
11')/10 -'- Avàí x Figueirense
No returno serão, efetuados'dáis

I

dedad.e durante o ano de ..

1958, cuja pósse foi j(}'ada

n.aquela data.

Neste último ano l',esol-
,

rece que não, chegou ao

prescriç®s ,estatuárias, sua
primeira �iretoria que deve

rá reger Os destinos' da So-'

Ficou portanto assim cons

tituida a primeira Diretot:ia
do D.N.E. Ru. Esporte Clu

he, cujo pavilhão ostenta as

eôres i'prêt� e branca", pa
ra q, ano de 1958:

Ol'tiga, participam aos seus pa':
rentes e pessoas. de suas rela_

ções, o nascimento de seu filho

TULYO . MARLYO, .ocorrido

dia 19 do corrente na Materni

dade dr. CairlQs 'Corrêa.

SELEÇÃ,ú _ A seleção

veu-se, pela categoria dos fim.,.

medios, 'De' posse do ti,tulo'- x x x

lia catêgoria ,inferior, lde-: � Olari'a A,C., do Rio, foi
fronta-.se com Robert Ville-

, -fun�ado no dia 1.0 de julho
main, José Basora (duas de 1916.

Colaborem com o Depar-

Olívio

ÁIÀBELA DO-CÃMPÉONATO-CITADJNO
_

DE PROFISSIONAIS \

(·sta modaHdade de �serviço
mantido pelo SESI· estava

t\tendendo aos fins a que se

Presi-d'ente _ ·João Luiz

(';onzaga, Vice-Presidente
- Joaquim Alves Ferreira
"reto 1 S t" G' destinava e consuItand-o aos
"� ,.0 ecre arlO --'- Ul-'

.

,

-lO G t� G' 2 S componentes do Seminário
c, as ao onzaga, .0 e-

'l'eta'
. ,

O ld Q
se o SESI deveria ou não

'- riO _ swa o ua-

"I'as 1 T....· N I continuar a ·manter o refe-
u

, ,o esourelro _,... a-

"'�r'l'o T d K' b'b' rido serviço; deliberou o
LO. ancre o na en,

2.0 Tesoureiro _.:.. W.ernor plenário do Seminário reco-

1 A me.ndar por reconhecer .no'
('e ndrade, Diretor Espor- .

tivo _' Ai'i Demoro: 'Dire- me§.llno orientação sadia, a

, manutenção do S.R.E. nos
Lor Técnico - Casemiro, --------------�------

Manoel Martins, Guarda Es-

vortes _ Salomé Damazio

Jacques, Conselho Fisca·l -

Pl'ocód-io Aguiar, Ge�ézio
Militão Pereira e OscarlÍno

Ortiga e- Suely Souza

Atenção,
desportistas!

NAS<IME8TO
·{uiz, (láudio

o'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'

'Encaminhada ao' presidenle da RepúbOca e às casas do fongresso Nacional importanle exposição anual elaborada pelo Conselho Na·'
.

'cional de'Economia. 0/

'

"
_' .,'

'

:,'ê, ��':; ':';:;:,f
/ �"; � �

o Conselho Nacional de 40% apenas, Nãp se díversí- a produtívídade e isso

im-,
como na exportação pertuba estreita a capácidade do

I ção
da renda 'e indica que tanto para o governo, como

Economia, em exposição que ficou a exportação, nem pediu que pudessemos con- todo o sistema de trocas' com país, criar divisas, houve modificação estrutu- para os economistas, esse
vem de encaminhar à apre- . houve aumento considerável correr nos mercados mun- o 'exterior, . A exposição do CNE exa- ral na economia brasileira, 'importante 'trabalho do oon-
ciação do presidente da Re- em seu volume .. ficamos ca- diais com outros produtos DESESTIMULO· mina o crescimento do pro- mas esta mudança não foi selho Nacional de Economia,
publica, analisa, em profun- da vez mais dependentes de que os tradicionais, A

pOli-I
O excesso de controles de: duto e da renda nacional, a acompanhada por medidas principalmente por indicar

didade, as causas do dete- um unico produto - o café tíca cambial distorcendo va- sestímula a produção de participação dos setores agrí- que a consolidassem, soluções para os problemas
ríoramento=-de nossas rela- � o preço �esse i;>a�s�u a ter lores tanto ,na importação mercadorias exportaveis e cola, e industrial na forma- É matéria para reflexão, que examina,
ções de trocas com o exterior ímportancía dramátíca 'pa-·�············· - _. - - - - - ....,._ ._.__ - •• - - - • - - - - • " _ d"-

e indica soluções para os 1'a o bem estar e o progres-�sÊNÃjjôirê'ARLÔ·S ·dOMES DE ÓLIVEIRA A
-

"OESTADO" : �
u .. u� - n��u.

•.
•••

pri����eeg��!��1�\tn_ i�d��Eai�;eZi��;�r:�01�;�/lStJt'cJU -.quase
, ceJtta', 'de 'qp.e (2,' a,eU2�'ntese, os intens da exposição frendo crise Identíca; mas no .. '

anual do C, N, C" que foi caso brasileiro a industria-"
.

- �
também encaminhada às íízação e a dtversírtcação da)

,

<, , ,', ,,'

�i���l�asas d�. Congresso Na- :t������r� ir������a�a J:f- � d. t;p,.
�

:__
��AIJ� -- ' '# I� ,J.�_

II
P�;f:Çã�t��Ç:�uf;��e�t;�é ::gi��o.c�:�ial! i��:�:��i� ca, e

.

tn(J.� na,cg. deJui '�
r

essencial para o crescímen-.. de -transportes ,e armazena-
.. �

, .

to de nossa produção e 'as mento, a inflexibilidade das)
,

.

.

,

divisas para essa importa- importações, etc,
,

'
-

�'OS TRABALHOS DA CONVENÇÃO DO PTB DECORRERAM DENTRO DA, MAIOR ORDEM E ENTUSIAS-
��n:eã�e��ia���orf:���iP�; UNICO MEIO � MO - O PARTIDO TRABALHISTA ,BRASILEIRO-AINDA NÃO ESTA' SEGURO.DE UMAMAIORIAEMÇON.
��������::�� c!�d�o c�� A tudo isso se soma o fa� � FRONTO COM OUTROS PARTIDOS NO' ESTADO _/ A CAMPANHA POLITICA SERÁ FEITA COM O'MÁ·
quantidade de divisas dispo- to de se considerar que o � XIMO, RESPEITO PARA COM AS DEMAIS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS E CANDIDATOS - DECLARA-
niveis para as importações, aumento dos preços dos pro-I' I

_, .\:!
provocou em 1957 um novo dutos de exportação éo

uni-l
ÇOES DO SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

def�cit em nosso balanço de co, meio efi<:az de_ financ�ar ,Evidentemente, a -escolha que se aproximam, O Sena- de desandar pata o caminho perando fazê-la dentro do dor Carlos Gomes de Olívéí-
pagamentos, deficit esse não as Importações necessan�s do+meu nome; embora já tí-' dor, que se encontra hospe- . dos ataques pessoais e de- programa deste, QU seja, por ra tem sido muito intensa!
compensado inteiramente ao processo

A �e desenvolvi- vessem sido feitos. várias dado no Lux Hotel, mostra- magogía, o que nada repre- uma forma alta de respeito Constituinte, tendo prestado
pelos investimentos volumo- rnento econormco, �indicações por, Diretórios va-se bastante satisfeito sentaria de concreto para o máximo para com os de- relevantes serviços à nação;
sos havidos no correr do ano. Esse aumento fayoreceu os �Municipais, nào poderia dei- quanto aos resultados da povo, já cansado de ouvir o

I
mais partidos e candidatos,' por varíos anos ocupou 'o

-r concorrentes, estimulou o ;axar de sensibilizar-me, pois Convenção trabalhista rea- palavreado dos políticos em Assim sendo, o Senador. cargo de Presidente do tns- ,

_RECU9 DE 30 ANOS
,
aparecímento �e novos p�o- �ela. é a melhor recompensa tizada domingo último, Co- vésperas de eleições, :Este é Carlos Gomes informou aín- títuto do Mate; foi Dir�tor

sil�ir��ee:��� 3�xt:���, �o�� \�,U���:r;r���?OU it�alcr�a� S f'.:>.�«F:':::':�'?7T�:;.:::::�'-'- :::�)T:�:-���'��'Zi < ". "'';-:',..,-R,,: ..:::::::W''
um dos pontos fundamen- da ao repórter que fará uma ,do antigo Departamento das

o café voltou R represen�tar coneequente _avIltamento de � t. ,'.- .' :::::::i:::':;::':(::: .:
....': ...

, .'
.

...

. _::,',:

75% de nossas exportações, preços, • I:
. .:' .

� ":"<':+:':'::'''''�+':': .�

E����MJ·��

Plorfanôpolis, Quinta-feira,.22 de Maio de 1958
, -----._---'---------,-------

o � s e ru n �·o · R !
F�eportando-me ainda ao Of��iO de 29 de abril, dlrí- J

gtdo pelo Diretorio Regional do P,R.P, ao sr. Governador
Jorge Lacerda, não posso deixar de: abordar o que ,re

presenta maior ímportancra, o que 1'aço, transcrevendo
"ípsís literis" o seu texto: '

...

i'Outrossim, comunicamos que as restrições tettas à

proposta do, companheiro Carlos Góes Bessa, .pelos com

ponentes dêste Diretório, Deputado' Livadário Nobrega,
Helvidio· de Castro Veloso Filho, Coronel Maurício Spal
díng de Souza, Adolfo José dos Reis, e Erico MU,eller, foi
no sentido de que, por sua vez, vossa excelencía, como

membro do Diretório Nacional, venha' a respeitar as de-.
cisões do Dirc�_torio Regional, que, a exemplo do caso, de
JoinvH!e homologou por unanimidade, a candidatura. do
senhor Baltazar Buschle a Prefeito dàquela cidade",

.

< Raciocinemos, '
"

O Diretorio Regional do, P,R,P" não se çontestou à
levar' ao conhecimento do sr, Governador, as' resoluções
tomadas em sua reunião de 26 do' corrente, ,

Fez o sr, Governador, conhecer as restrições' feitas
por 5 ilustres membros do Diretorio. -

Em geral, comunica-se tão somente o que foi resolvi-
do,

.
"- ,_

Qual pois a justificativa em relação a comun�caçao
sobre as rEjStrições? .". ,

Foi a mais habil, a maIS mtellgente, a maIS elegante
e a ruais 'clara advertencia, ao sr, Governador q�anto a

sua ac5.o contraria ao Diretório Regional em Joinville,

E" um

de�'mento
de que o sr,' Jorge Lacerda não

está respeitand a decisão unâ1lime do Diretório RefJionaT:
que ho'mologou',a ca1!-4idatur� do sr, Baltazar Buschle,

Bélo e aris cratlCo puchao de orelhas",
.

.

,- OBSERVADOR
, �------�'-----------------

,Seriador Carlos Gomes de Oliveira quando ralava ao repórter de_O ESTADO "..-

, �

tais, 'para a campanha tra- campanha procurando mais

1
Municipalidades do Estil-do;

balhista em Santa Catárina elueídar e onentar' o, povo deputado, estadual e, nas

sendo unânime o pensa� não só quanto açs objetivos eleições de �9!>O, foi eleito
mento tíós candidatos nêsse sociais do Partido Trabalhis- Senador, cUJO mandato ex

sentido" I
ta . Brasileiro, -mas ainda I pirará

em 31 de' janeiro de

ORIENTAÇAO DO POVO"- quàntb a outros .problemas 1959, O seu nome já ultra

Perguntamos ao Senador ! que interessam ao 'Estádo, e
I passou

as fronteíras nacío-.
Carlos ·Gomes como haVia-o" conforme o setor em que te- nais, como representante do

Part.ido Trabalhista progra- nha de agir, dando, .()ois, um. I Brasil jl!nto à .Organizaç�o
mado a campanha eleitoral, ,.sentido educatiyo pár� as das Naçoes Umdas (9NU)"
ao que informou o entrevis- I massas quanto à vida polí-� dando a sua colaboraçao 'pa
tado que a 'campanha estava

'1
tica n?-.regime democrático, ra solucionar ,os ang�stia.n-

sendo programada em con- como e o nosso,
,

tes problemas que ;�nqUle-
sonância com os demais . QUEM É Q SENADQR

I
tam 5> mundo de apos guer-.

calldidatos do partido) es- A vida ,.pública do Sena-
_

ra, ':,.'. .

Na.Assembléiâ.. 41
Flagrante tomado quando o Senador Carlos Gomes de
Oliveira discursava na Convenção do Partido Trabalhista

, Brasileiro
que eu' poderia ter ao final mo já noticiamos, o PTB (Cont. da 1.a página) O Deputado Paulo Preis,

êm virtude da sua origem, ocupando a tribuna, comu
do mandato que estou exer- esteve reunido para eomple-, que' e.stá a recomendar ati-

.

nicou à Casa qae o Sul do
'cendo. Sejam quais forem os tar as chapas dos candida- tudes mais altas e decisivas Estado se encontra isolado,
resllltados do pleito, eu já tos à Assembleia Legislativa, para ,o esclarecimento de em virtude de terem ruido
me .sinto recompensado", Câmara Federal e Senado, assunto que conspurça' sé- duas pontes e alguns buei-
Estas foram as primeiras tendo comparecido elevado riamente o conceito da Ad- 1'os na estrada estadual Cri-

'declarações do Senador Car- númera de delegados dos .

T b
-

- ministração Estaduah ClUma- u ara0,
los Gomes de Oliveira ao municipios catarinenses,

OS ATOS DO PODER LE- Em aparte, informou o
repérter, quando interpelado "A Convençãc", prosseguiil GISLATIVO ::-::OIARIO 'OFI- Deputado Caruso Mac. Dosôbre a maneira como rece- ,o Senador Carlos Gomes de

CIAL DO','ESTADO'OMIT,E, tlald, como é de seu feitio,beu à indicação do seu no- Oliveira, '�reuniu grande nú- tAd-

O Deputado João Col,odel que o as as medidas haviam
hle, pelo Partido Trabalhis- mero de delegados munici- 'd t

.

foi à tribuna para tecer crí- 51 o omadas e que o tráfe-
ta, para concorrer' à reelei- pais do P!l,rtido- Trabalhista

ticas à atuação da Impre];l- go já devia esta.r normaliza..,
ção ao Senado, nas eleiç'ões dando, assim, uma nítida

.'la Oficial do Estado com ,re- do, Em respostá, o DeputadoimpressãQ de pujança, ten-
íerência aos atos do Poder Paulo, Freis ásseverou que,do os tr�balhos decorridos

dent.r:p da maior ordem -e LegislatiVO, quase uma semana, as pon-
entusiasmo"; SegundO o deputado pete- ·tes. e os pontilhões vão (lesa

ENTENDIMENTOS ENTRE bista, a Imprensa Oficial do parecendo das estradas, So�

PTB e PSD Estado, -não obstanté la rea- mente no trêcho Criciuma
lização das eleições para os Tubarão duás pontes ja rui':Interpelado a respeito do
ca�gos da Mesa, -da Assem- ram,

'

apôio de outras agremiações' bléia ter-se r'ealizado, faz ,DEPUTADO CARUSO MALpartidári.as, o nosso entre- -

vistado ressaltou que nunca
mais de um mês, continua a

. INFORMADO
dar publicidade das ativida- Interessante' , é observar: é demais o apôio de outros ' �

partidos, sobretudo quando des legislativas omitindo a que o D�putado CarUso Mac

o Partido Traba\J.hista ain-' composição da nova Mesa Donald sempre afirma que
da não está seguro de uIl}a Diretora, e além disso, os tomou as necessárias provi:'
maioria em confronto com deQlais atos, os anais e tô- dências, tôdas as vêzes' q\1e a,

da' a vida 'parlamentar, en- Gf.losiç,âo reclama
.

medidasoutros partid(i)s em Santa
Catarina, tendo frisado: "os fim, não vêm sendo publi- do Executivo, No c,aso pre-
e te d' t cados, sente o parlamentar udenis

, n n lmen os que se pro-
cessam com o Partido So- Concluiu por informar à ta jurou de pés juntos ter

cial Democrático e o Parti- Casa que surgem as ediçõés provide'nciado medidas sal-

d do de Representação Popu- do Diário Oficial do Estado, vadoras à situação dificil

Mais dois gran es lar nos dão quase a segu- ,�em que se po�sa localizar existente - fàz quinze dias

d t d ranea de, que estes partl'dos qualquer referência à As- - quando, na realidade, a
O General Jorge Ardiles Galdames; coman an e o ,

1 t· f t 'lt' t
'

,

'1' 'd t d d
e,modernos oAnl·bus continuara�o a aliança .de sembléia Legis a IVa, a o, u lma pon e rulU na ma-

Corpo de Carabineiros dõ ChI e, e se� .aJu an, e e or ,en�, . .

1 'd nha- d dom'ngod d t d W 11 JOl'nv'l'lle", SoAbre se 'vl'rl'a a . que merece ser esc areCl o e 1,
,

Coronel Pedro Mardones, aten en o a 'c_?nvl e a 1 ,y- , H' it'",

t t S P 1 f receber o POAl'o desse Partl'do, pela atual Mesa Dlretora, a quase o o meses Ja se

Overl[ll1d, estiveram' recen emen e, em, a,o au � a 1m A E
A FI' 'polis aca G M GO"'ER 1 t do

A •

-

1 d t S- B
mpresa orJano ,

-

disse o Senador Carlos Go- A MENSA E 'v NA- vem a er an o governo so-

de visitar as insta!ações;,�aque af�Il: ,!S na, em

t'
a,o ,er- ba de encomendar mais dois

mes de Oll'vel'ra' que l'SSO se- MENTAL I bre a lastimável estado das
nardo do Campo, Esses Ilustres o lClalS, que par lClpara:n d odernos ônibus para t dO' 'I!) ,

t t 1 t·
, t d 1490

gran es e m
ria muito honroso. para êle, O Depu a o S111 "",egls e- pon es no su ca arm,ense,

no Rl'O de Janeiro dos festejos co,memora lVOS o an!: a sua hem dirigida fróta, 'd
- , No entretanto nenhuma me

f h-No .·que diz respeito 10
ceu conSl eraçoes a respel-

-

versa'rio da Polícia Militar car,lOc,a, ora,m acompan a- Pocurando cada vêz mais ser- t M
'

G d'd f' t d respe't e'"

W 11 1 1 pro'grama a ser traçado'p':' to da recen e ensagem 0- 1 a O! oma a a 1 o

dos, durante sua estada na fabr,lCa 1, ys, pe o consu.
'

vir ao público, essa Emprêza que tál 'd P os gastos su-rfluos contl'
I' C 1 AI

.

rn a- luta eleitoral q'ue se vernamen enVla a ao 0- . , P": .

-

chileno, sr, Fernando Cabezórt Dlaz, pe o ?rone Cl- goza das simpatias dos floria- ,

1 t' t d
'

I' d d etole da avizinha, existe no seio dos der Legls a IV!), repor an 0- _nuam" "

des Costa, do exército brasileiro, a em e Ir . s -

nopolital'ios, vem realizando com
b

'

f' E to O Execut'vo de' -+rabalhistas catarl'nenses se so re a maneIra como 01 nquan 1

1 emprêsa aplausos gerais, Q programa de "
,

S t C t' f t'
.

quea· ,

.

d t uma grande preocupação no registr�do o numerario .ati- an a ,a arma es eJa a111-
""a gravura, aspecto ti,a visita, à fábnca ,e mo, ores, ,sua ad�inisttação, t

'

t'
' ,

I' a e POS1'!.'

t t d I F"entl'do de condUZI'-la den- nen e ao empres Imo conce- versanos e rea lZ x -

vend-o-�e os srs,: Walter Lorch, dlr�tor-admi111s ra IVO. a. Na sua Agência nesta Capita, ' -

t· t d f t-

1 AI d fOI' crl'ado o DepaI'tanlento de tI'O do espírito democrático dido, a Santa Catarina pelo _çoes i 111eran es e o ogrda-Wl'llys', Gene,ral Ardiles Galdam,es e .sra,; Corone Cl es A

d U
,- f' E tad vai perden o1 P d h d sad;o. e sobretud'o', de estu- Governo a mao, laS, o s o

",.sra,,� F.ern,ando. Cabezo.n Dlaz,S_; CQ.t!tne_)�rO Perdidos e_�c .a,o�r.!lue a_!:en·e, "
'lt" t d'" "

B b--'·--''''·I�--f�.. l'
' .,

. da'l'
.

os proOlemas que afri- O 'sm D0 ESTADO SOLA- 3,1' suas u lmas es l'a ,as:
.Carlos Reyes Dono,80; e LUlZ' Carlos, ..de or ai' á.o ser\;iço (� pess.agen:ós �e, SeUS .

REAJUSTAMENTO D'''' S. , .

gem i:\.. coletividade, ao invés DO - NÃO HA PONTES 0

�and: ." ..

OFICIAIS CHILENOS EM.SÃO PAULO

VENCI�ENTOS
.

09 FUN-.
CIONALISMO DA'ASSEM
BL:EIA - OBSTRUIDA A

VOTACÃO
.

A bap.cada udenista,' pelO
seu líder, na sessão d'e ante
ontem, obstruiu a votação
elo Projeto de Resolução que
reajusta

.

vencimentos, dos
funcionários do Poder Legi-s
lativo e dá outras providên
cias, Na sessão de· ontem a
ob!)trução continuou, desta'
feita sob a batuta do sr, Se
bastião Neves qUE;! recomen
dou a retirada de plénário
da suá banéada para �ão
'dar quorum, com. isso não
conoordando o Deputado
Palma que se conservou em
sua cadeira até o final da
.sessão,

,

Ocupando a tribuna, o
Deputado Collaço de Olivei
ra fêz severas críticas à ban- '.

cada udenista que sé revela
va con.trária aos anseios do
funcionalismo da Casa, sub
metendo-se às detérmina
ções �o Pálácio, do Govêrno,
num gesto deveras antipá-
tioo,' ,

Em outra oportunidade, o
referido parlamentar co
mentou o· fato de ter. o ple
nário aprovado o

-

Projeto
que cria o município de San
to Amaro, quando tôda a Ca
sa, tem conheçimento da
tramitação de uma Ó'utra
propOSição que yisa a cria
ç,ão de vários municípios,-?
oferecendo cóndiçÕes para
um exame conjunto da ma
téria em aprêço, Solicitou
ninda da Mesa que seja
determinada ,a composição
de uma comissão para estu-'
dar a matéria, como apelan
do para o pronunciamento
das . cl:>missõ�s competentes,
afim de qu� a proposiçi'ro
.possa ser apreciada co� a �

maior 'brevidooe�dé ,teplpo,'!'

IIAJAI':
rêde de esgôlos
Itajaí, com o crescente

aumento de sua população
requer urgentemente a ins
talação da rede de esgoto, O
sr, Governador, em praça
púl:Hica, reconhecendo a ne-

2essidade desse -.serviço, pro
t:1eteu resolve-lo, Dois anos

são decorridos de sua admi

nhtração e ainda não foram
realizados os trabalhos pre
liminares para a solução de

tão_grave problema,

.,.
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