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chaparme a
tRIO, 22 (v. A.) - A Cha- lar as eleições no Clube \ na sede do Clube Militar

pa Amarela venceu as eleí- Militar para o biênio 58/6Ó. verifica-se que a maioria do�
, ções 'do-Olube Militar. A 1 Dos 378 votos, os azuis tíve, oficiais superiores e da rehora de hoje, faltando duas ram 207, e os amarelos (ge- serva inclinavam-se para a
urnas para apurar (conten- neral Alves Bastos) 170, ha- chapa azul, ficando com a(io eêrca de 800 votos), a dí, vendo 1 voto em branco. ' amarela a maioria dos on
ferança (Rio e interior) já Apesar do início pouco 'ciais de postos ínreríores e
era de 1.200 votos .a favor animador (os três primeiros da ativa.dos amarelos. No Rio, ven- votos do interior também LOTT E DENIS
ceram os azuis, pela dife- foram para os azuis), os a- O genera1 Lott votou às 11
rença de 633 votos, larga- marelos estão convencidos horas na chapa amarela,mente compensada pela vo- da vitória pois acreditam tendo igual escolha os genetação do interior .

para 'os que, no Rio, a votação apre- ruis Odilio Denis (às 15,30amarelos.' -sentará equilíbrio, enquan- horas) é Mendes de Morais
A chapa' azul (general to no interior esperam 00- (às 11,30 horas) . O maré

Castelo Branco) venceu na I ter uma diferença de 1.500 a

I
chal Mascarenhas de Mo

primeira urna aberta, às 21 I 2.000 votos. '. .raís, sócio honorário do clu
horas de ontem,

.

para apu- I
,

Nas filas ontem formad�s be, não votoú êste ano, por
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neral Peri Bevílaqua, um I que estava marcada para às
dia antes da partltla. :Êle vo- 11 horas, só foi iniciada às
tou na chapa azul. 12,40, em recinto fechado,
As 12 horas de ontem,' ao ladó do local, onde se

eram longas as filas organí; processavam as eleições da
zadas em frente à sede do Capital. A comissão escrutí
Clube Militar. A maíoríá dos nadora, composta de dez ofi
oficiais compareceu- à pai- ciaís, chefiada pelo general
sana, notando-se de raro Araújo Mota e pelo briga
erri rara; oficiais do Exérci- deíro Francisco Teixeira, tra,
ta fardados. balhou em cinco mesas, duas,

A apuração dos votos
-

das quais se destinavam à
das guarnições do, interior, recepção de sobrecartas.

,
.

I'
I' ,

,. . .

re aama
ter sido impugnado seu voto

I
que embarcou no sábado

nas últimas eleições., com destino à Alemanha,
JUAREZ' onde foi' tratar-se, entregou

O general 'Juarez Távora, o seu voto, fechado, ao ge-

NOJas.. Jitórias �as fôr�as �o
A

governo
ção do exterior". Espera o mi- apresentado há algum tempo pe
n lstfo que essa declaração se

I
Ia Indonésia ao govêrno norte

destlne "a liquidar' as dúvidas americano.
do povo dndonésio quanto à ati

tude dos Estados Unidos em fa
ce dos rebeJaes da Indonésia".
"Por -oubro lado, o embaixador

dos Estados Unidos, sr. Howard
Jones, visitou hoje de manhã o

,ministro do Exteríor da Indoné
sia em Djacarta. Declara-se nos

mrssao da rádio rebelde de Me

nado captada em Manilha.
DJACARTA, 22 (UP) - O co-

rebelde
,

damando Indonésia

que estáanunciou, esta noite,
DJACARTA) - O ministro do

Exterior' da
. 'Indonésia, doutor

Subandrio, declarou hoje de ma

nhã que recebia satisfação a de-r-

"disposto a negociar" com o go
vê rno central de Djacarta, para DJACARTA, - As' tropas go-

vernamentais indonésias ocupa-'

ram a cidade de Gorontalo, ao

dar �'_solução
da Indonésia.

razoável" à crise

c1aração feita 'ontem pelo secre-_

A informação fói dada pelo co- �1Í1'io de Estalílo 'nõrte-aruerteano
ronel Ventje Sumual, comandan-

I
John Fostes Dulles, segundo a

te das 'fôrças rebeldes nas Cele-
I
qual '''0 conflito indonésio deve

bes Setentrionais, numa trans-! ria ser resolvido sem interven-:I . .. .

que estavanorte das Celebes,
nas mãos dos rebeldes - noticia

o quat-í.e l-ge ne rn l, aerescentan-DIRETOR: .RUBENS DE AJmu DA RAMOS -- GERENTE: DO MINGOS AQUINODE
do que as fôrças governamen ta isEDIÇAO DE HOJE: 12 Págin as - Cr$ 2,00 - FLORIANc? POLIS 23 DE MAIO DE 1958

----------------�----------------------------------------------

Dentro em ROUC� o Brasil �ro�uzirá uos 7U·/. �o seu
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os álcalis de custo de combustível depen; 62% da soda cáustica con-
.

que necessita. Expôs a se- de das condições portuárias; -sumídas no país; Rio de Ja-

CURSU'IDO 'e a C IS ! guír noções gerais sôbre as a) carecem de energia elé� neíro, 3.7% da barrilha e'- -

-

•

-

j ����� ':?��:o�e�;��� 1r�:�����oi�:t:r.:;� �:!��� �ff�,�;:'!�7�,

". t do de tais dados, apresen- uma tonelada de sal custa respectivamente.
Na últíma terça-teíra, dia americanos durante a Guer- tou as razões que determí- C $ 27000 N d t Quanto ao transporte, que,

1 Ii
-

d f'
r,

, no or es e e .... .

t d
"20, o general "Bruno Mar- ra, discorreu sôbre a impor- naram a oca izaçao a a-

Cr$ 800,00 em Cabo Frio,' b) seria outro fa 01' e máxima _/
A •

d 'I li bá bríca de a' lcalís em Cabo .

po ta
A

n ia esclareceu;'" LISBQA, 22 (UP,) - A União' apenas o objetivo, no sustentartíns, presidente da Cia. Na- tãncía os a ca IS asicos o combustível líquido e sólí- im r c, v

IIh da . t· bí F'río A prímeíra referente' , 1 Martins cue no' 'Ora' Naclon-al-declara' em comunicado uma propaganda subversiva ecional dos Álcalis, proferiu (barrtlf a so a caus ica 1- .' 1 . , do é mais barato nos portos genera ..., """ U'

ría Universidade do Rio carbonat�' de sódio e de'elo; às matérias primas, pode ser de grande calado, ist9- é, no síl, está sujeito a muitos im- que "está travada a batalha en- manter um clima de agitação,Grande do Sul, a convite do ro, etc.), apresentando d�- l'esum�da da seguinte forma:
Sul; h) o combustível e o previstos, e oscilações, de tre Q Partido Comunista e;) desortentar os espíritos, criar aCentro dos Estúdantes de dos estatísticos sôbre seu :1) existem [azídas de sal
kw são os elementos mais ano a ano, encontra-se "em

desordem e desacredibr PortugalEngenharia, uma interes- consumo em diversos países. gema em Sergipe e Alagoas; decisivos na escolha do 16. fase turbilhonar", segundo "frónt'" comum dos portuguêses Declara final-rante conferência sÕ,bre es, AssinaI_ou' seu emprêgo na b) é ótima a produção de-sal cal. A segundoa -razão diz res- 'suas palavras..

A t d
-

d que querem .ser cidadãos livresta nova indústria nacional e, produção de um sem nume- no Nordeste e em Cabo Frio; peito aos mercados 'consu� sen a as as razoes a

SÔb.
re suas

pe.rspecti.va.'
s.

I ró.
d� artigos l.. ndiSP.�nSávei5. C).

há paridade, 'quanto ao mídores. Segundo dados que
escôlha do local, passou a de um Portugal livre". Acres,cen--_Inicialmente" o general n.a VIda �oderna, tais co�o conjunto sal e, calcáreo, en- apresentou'; São Paulo ab- fnJ�r sôbre os problemas téc, ta o comuni·caÍlo do partido go-

Martins, que, além de �n�e- v"dro, sa:�aoJ, pape�, ,.eXpIO�l-. tre o Norte e o, Sul; dA) o eory� 54% da barrilha e (Cont. rui últ. pág.). vernamental. "A oposição temnheiro- militar e· industrIal vos, petróleo, �lummIQ, cel-�-
tem curso de especialização l�se, etc., conclui�do '. pet�- T

-
"

em"estabeiecin�eçtos-norte- l}ecessid�d�_?e pr'OdUZll·_:.O I, . AlilA ,"", -; { "";,,,,�-_-l'. >- '0 ��.�_�'< _'
.. ,._,"'-,-

�IO' "{)��P�� n����N��t"
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'\Ele,lçOts·�.'�-aO';�;i1.·\Ovô.';;_·Pàrlam_,_"en,tal,:.'d d V - Inf'ol'Jnou :0- novo - Embaixad,or OMA 22 (U P) F 1 d - ;Sales, novo Emb,lixa <?r: II e- R , .:
- a - o grosso, a pop�laçao Ita- se um mrlha,o de votos ape'- "

opOSlçao chamam de inter-nezuela no Brasil, che_gou, on- que Q Govêrno da Ve�ezuela já tando apooas 4 dIaS para a llana parece apatlco quanto nas para, se manterem na I f('rencia da Igreja Catolica
tem) ao Rio, em avião da Pan mandou prender mais de 20 pes- eleição dC? novo Parla�ento, !l� eleições qu� ser,�o realÍ-

I �:ltuação atqal. Os p�l'tidos n� g_overno dirigido pelos
American e declarou ,ainda Ii() soas, entre as quais um "gang$- os candIdatos contInuam zadas no· domIngo e na se-

I pequenos, por sua vez; con- 'I cI:Istaos-democratas. Os· co-,.

ter" profissional.
'

seus discursos tdedúltima ho- .g;tt!tda-feira., ? ndúmero de
I fiam em cons�guir �lguí:nas I' rnunist�s e soc}alistas abor-aeroporto, que a crise no Govêr-

ra, em, quase. o as as
.. p�a- e.leI ores sera gran e ,porque' bancas a maIS. Alem dos c\aram a questao quando p

-

d O sr. Picon é membro da Aca-, d It I C h- d ltad b110 de -seu país não se eveu ao ças. a a la. a�m <;>es PO e_?l ser mu. os por.-a .s_ . _. 'bispo de Prato foi recente-fato do Partido Comunista estàl: demia Nacional de História fl com alto-falantes CIrculam tençao. Mas, em sua maIOrIa, trlstaos-democratas e dos mente julgado por difamar
na legalidade. autor de vários Iivrm,. Conh-e·�e pel,as ruas, -exaltando as os italianos parecem -satis- comunistas, os principais um ateu e sua esposa _ ta-

t· pessoallnente Erico Veríssimo � "antagens do comunismo, feitos com as coisas, no pé partidos são: o sociàlista, de ('hando-os de p'ecadore; pú-Sôbre as manifestações hos IS
d f

.

d t d d A t·
'

Manuel Bandeira -- "um gl'an-
O �clsmo. e e o os os �m' qu� an �m. perspec Iva t�ndencia esquerdista, o So- blicos. Em' seguida, algunspartidos eXlst�n�es. Carta- e continu.aça� de: um. gover- C'lal-Democrata, que se opõe partidos de direita também

zes, alguns eletrIcos e folhe- no de collgaç;lo centrIsta. Os aos comunistas, duas fac- têm explorado o assunto. Ostos aconselham o _e1eitorado p!incipais partidos -: cri�-I ções monarqui-stas, o Movi- «ristãos-democratas dizemAssim explicou a crise na a votar numa porçao de par - tao:-democrata� que e o SI- m ento Social _ Ital-iano, néo-
Junta d� Govêrno da Venezuel>.l: tidos diferentes. Populares tuacionista �e o maior Par- fascista, e o Liberal e Radi- que -o fato do. bispo ter sido

se concentram nos arredores tido' Comunista no mundo cal, centristas. O assunto condenado, prova que o go-"Num executivo do tipo colegia- ,

dos oradores, na�. praças, ocidental, poderão perder 3:1- mais explorado. na campa- vemo não é influido pelaobrigando o tranSIto a mu- gumas de suas bancas na nha é o "clericalismo" ou � Igreja, embora admitam quedar de direção. Mas, os ita- seja o. que os partidos de I são bons católicos.lianós parecem participar Camara e no Senado, devido
dos comicios, antes com es- à nova lei eleitoral. De acor

pirito de quem vai se diver- do eom os sistemas' ·de re

til' numa feira ou no circo. presentação proporcional, a
Passando outros países do cpinião é de que os grandes

Mediterrâneo por uma crise, pàrtidos terão de obter -qua-

capturaram igualmente um' navio
rebelde e fizeram 30 prisionei
l·OS. De acô rdo com o comunica
do de Djacarta, a população de

círculos informados que o em-

-baixador e o ministro examina
ram qual a medida J)m que os

Estados Unidos poderiam dar o

seu auxílio à Indonésia. Ignora- Goroutalo acolheu com "entu�

se todavia s'e, nesse auxílio, se-I siasmo" os soldados governamen
r:a incluido o pedido de armas tais.
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Ontem, no Pprto, forah--..�
zados dois. comícios, pelo can r-',_
dato da opos\ção' democratka

Arlindo Vi�ente, e pelos parti
dários do general Delgado não

tendo havido '!nciden'te algum
notável.

A atenção dos observadores foi

atraída 'pela l'esposta que, ,,!<we

ao ,\ce-Presidente dos
.

Estados

Unidos sr. Richard' Nlxon, em

Ca�aca� disse que, elas foram
, .

. -

preparaâas �or policiaís da 'ln

tiga Segurançá Nacional dQ di�

tador Peres Rimenez !l. por "eier
mentos da classe m�i; in�erior
do proletariado" Não quis dizer

ao -certo sé os c'omuni�t�s parti-

de poeta",
A CRISE

apêlodar Arlindo Vicente ao

lançado pelo velho IídElt d_;l "po
siçào "conejliildora", Cunha Leal,
para desistência d.os candidatos

da o,posição em favor do general
Delgado.

do, há dife';�nças de opinião per

feitamente normais. A saída dos

ministros Mendonza e Lembe�ti'
não s�Íiifica de forma algumn
que a crise. seja profunda. Aliás,
são homens que gozam, de tôda

� :;SSSSSSSSSSSSSSS:%%SSSºSS%"S%SSS%%SSS%%S'SS%%!'4W%SSSS�SSSiSSi"clpal'am.
1 -

Puema saí�o �a almaREAQÃO MALIGNA
a nossa confiança".recebido noO sr. Picón foi

Galeão por membros da Embai

xada 'da Venezuel� e por quatro Dólar- continuou a
-

cair:
Mercado calmo

RIO, 22 (V, A.) - O dólar I Cr$ 127,00, e o féchamen�º
continúou baixando no mer- ef�tuou-se no� mesmas m�

cado do câmbio livre, reg�- ! VeIs, tendo porem, no deco�
trándo, ontem, em rela�ao ; rer da ,tarde, a venda OSCI

ao fechamento do dia an- . lado �te Cr$ 131,00. No d�a
terior uma queda ,-,de um antenor, o fechamento pa-,
c�uzeiro -

1'3. a venda foi a Cr$ 131,00.
Na ab�rtura do mercado,o LEI��O DE D�ISAS

dólar era vendidp ontem a No lellao de dIVIsas �a
Cr$ 130,00 e comprado a .... Bolsa de. Valores, foram 11-

:RENATO BARBOSA
Ao meu esfôrço abriste o segrêdo das

tuas soberbas possrbilidades.
-

_

Os meus "lieder" ecoavam pela paisa-

IIgem merencorea que nos circundava, para se

confundirem com as melopéas sincopadas do
cabôclo.

E os velhos italianos, na minha imagina
ção; diante do quadro,·de Silvi_o, cantava)n
também, transfigurados de mocidade,:

Giovenezza, giov-enezza,
Primavéra di bellezza ...

Fizémo-nos tod'os l\migos.
Os padre,s, que tanto lutaram pelo Bra

sil, desde o planalto de Piratiningllj aos
baixios do litoral vicentino, nos repetiam a

'palavra de Deus com a qu'al agradecia, re

verent'e, de regl'�ssO do trabalho, os favôres
que Ele me coucedêra,

E tu, com teus rios, - o ftajaí, o rio
Negro e o dos Sinos -,'fne ensinaste a amar

ao Brasil.
.

Um dia, juntos, surpreendemos a todos
com a sôma de esi'ol'çoS' conjugados.

Tinhamos, pois, dentro do Brasil, cum-
prido a maís sagrada de tôdas as �lissões ...,

E, de machado em punho, fazendo esvoa

ç'ar com o vibrar de golpes profundos, no cer

ne da floresta, bandos de borboletas incom
paráveis, o colono, � alemão, italiano, polo
nês -, êsse titan loiro e forte, ia plantan('
civilização, semeando habitações, criando po
voados, levando a palavra de Deus pelo "hin
terlnd" a dentro e pelo lito-ral a fóra, na cons

tituição da moldura do que viria II ser o pa
nol'ama enérgico da colonização nó nosso me

rjdionál, de iníCio Si:lcopagil, das colônias
nórdicas do Paraná e da colmeia' incessante,
da fórja inapagada, da oficina sem descansos,
representadas pelas 'colônias de Santa Cub
rina e dd Rio Grande do Sul

foramcubanos'exilados

Hp1'estal'
que

Olhando' o quadro "Imigrantes", que Sil.
vio Bittencourt exporá pesta nossa encanta
dora Cidade, dentro. em poucos dias, eu sen

ti f1uír da alma um hino de louvor ás cor

rentes imigratóI:fas que, aposentadas no me
ridional brasileiro, tantt!) e tão poderosamente
cooperaram' na g-randeza econônlica da terra
comum

_Se�ti, naquele retângulo de téla, o-nde se

acon'entou a concepção estética de um jovem
artista plástico, o poema que o velho brem,en
se ou o antigo trevisano rimavam, nas horas

sincopadãs' de trabalho, diante da majestade
do quadro' que a Natureza comp,llzéra do. lado
de cá do Atlântico.'

.

Circulando pela majestade hierática dos,
pinheiros, que se erguem retilineamente pa
ra os Céus na oferenda vegetal da clorof{)a,
;arece que: do cimo da colina; do alto das pe
queninas torres de seus templos, o primitivo

. colono está a dizer ao sertão, dominado pela
sua dinãmica:

- Quando entrei, tu me disseste: :- Ou
tu mêdestróes, QU eu tJl devÓro.

-

Tu não me devoraste, nem éú ,te destruí.
Abriste-me o coraçâo, que era um pouco'

do coração palpitante do Brasil, - Brasil
meu e de meus filhos; Brasil de minha p.ros

.

peridade; Brallil que eu sempre conheci e

amei, acolhedor, magnanimo e-amigo.
Eu carreei, junto com os teus, com o he

l'oismo anonimo dos teus cabôclas, para o teu

coração, - velho HINTERLAND catarinense,
paranense e g!túcho". - confidente desvelado
de minhas' labutas e de minhàs vigílias, tô
das e tÔQas as energias moças, sepultando no

teu seio sonhos lindos que trazia de longe,
com a preocupação exelusiva de te compreen_
'der, dé te amar, de mostrar aos outros o qUll
tu poderias ser, meu velho sertão sulino!

Nós nos' amamos.
.

Tu me _déste o pinho para a mesa, para
º

,�rç����R�ª�r�a�'�ª���������������Si�����������;;�§i�Iã�Umrb:
'

honienagem ao repre-

sentante de um Govêrno ',d.lmo

'crático".
- "O povo inteiro - disse -

repudiou as' lamentáveis mani,·

,festái;ii'es que ocorreram durante
a estada e'n� Caracas do vice

presidenté Nixon. e os partidos
políticos ,as _'co-ndenaram -Je'_'wl<n,
temente. Na' 'verdade, os aconte

cilnentos ue'-Caracas, comõ os de

·tima, são a .manifestação de uma

'�ma.ligrl� reaçãó emr cadefa".

citados, um milhão e- trinta
mil dólares norte-america
nos, na categoria geral, com
o ágio maximo de Cr$ 135,50
e o ágiO mínimp de .

C1:$ 125,1:0, menos portanto
do que o dólar no câmbio
livr�. Na categoria especial,
foram licitados vinte mil dó.:-
,lares, com o ágio único de
Cr$ 301,O(\,

"CONTADOR - BANCO"CHA'CARA
,

Precisa-se contador com conhecimento
perfeito contabilidade bancária. Paga-se
muito bem. Inútil apresentar-se sem os

Telefone 2440,.
Compra--se uma. no perímetro urbano,
de 5U.000m2. Tratar na Portaria "do requisitos necessários.

das 13 as !7 Horas. ---

.�.. ,

'.
�! '.-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O �Dr. �dual:tl,o Pedro,.(20) .�.las,·pal;a ',a venda er-\
Carneiro' da Cunha' Luz; :n,l'r-emat�çã�, ',?OS be?;_s pc';', .........__--c,

Juiz de Direit� d,� Comaeca. rmoridos à KILIANO J0Ã;Q- \
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, d S V, A L DOM E L O
'Je São "José.. ,faz saber o�r. S�Hl�n�Z e s�a mulher n.�s lREAL _ SAD.IA EMBEnE�,ANDO A FELIPE
qüe 'o prés:ente edital de 'lei- Autos ce Açao Executlva'j •

.'.
. -

l� d
.

t -cue . lhe move RYD MA-
,. ..SCHMIDT - Com,.as. -modífícações para. ao, com o'.prazo ,'� Vlll�, • ,

NOEL DA SILVA, dele co- .uma.apresentável Agência à rua Felipe Sch-

�R E N' Ú N (lO s, ._ ( RITJ (OS'· dhecime�to tiverem ou in- midt, ,�(organização da R�ai 'e' Sadia;' agora'
Fazem anOs hoie: ,-". '.. .

- {eréssaY póssa' quê, 'no dia ,juntas, .estão colaborando.com a Cidade, 'co-
_:_ srtaf.Çlofílde .Silveira- 1':;:, FE�NMmo ,LA@ dezeseis (16) de junho pre- locando amhas em sua' nova fachada dois lu-
'� sr.>Aníbal Clímaco Fi-' ./ .ximo víndouro as' dez (1'0)' '. '

.

",
····t

.. -

t ib
. ,-

Diziã êha,nJberlain" que :"em
_

matéria de. economia e polrticã," '.

-

Ed'f'" d 'p ,IDlnOS0S, neon, a cores, que .mm'.Q con ri Ulra
, - Iho ,

',. . " .hóras, no
.

I ICIO a
.
re.. ,

-

"
, ,

/.' aquêle. que fizer' prognósticos além de' quin'ze dias é um imbecíl"'f".I'tuI'a Municipal, nest'a'. ,�"ar.a 'O embelezamen�.0. -dolaqqeta, rua. � novaterrâneo e distinto amigo' -... sr. Acari Silva Insere-ise que as .antevisões são sempre perigosas' e nada mais '" '" ,

It
A ,

.,

â,a'
,

dsr . Ariél Bottaro, Çhefe de menino 'Celso Rfbas fácil 'para alguém cair 'no ridícúl� quando SI) põe' a ",éonjecturar" �i'd�d,e 'de São José" O por�J' -gencia ,sera inaugurad: por êstes ias. ..-

Secção da. ELFFA,' '.� de menina: Regina-Célia 'a?�rteéim:errtos' que estãoj-ainda 'po; vir. De f,ato, a IJ,e';cepção fu_ I teiro ' dos Auditóri<!� levará LUMINOSO, DA TAC::"":_' Faz tempo que não
sua exma. esposa dna. Au- Maia ,,: tura dos :aconte&imenfos _torna-se extremamente difi�il'·;porquanto" .•l·' públ ico, pregão de venda se move.
'1' M II B tt P

"., �, .

I' M
.'

Si! em, quase todos os exemplos, do', fatôr hodíemos el'iqenêiá-se .

'
,

t
-

a uein mais Q '" h'?re HI. e o o' aro 1'0- =:»: menma-: rIS aris, ... I - . �'e arrema açao q ue e que a
.,

<, ' 1 ampla êadeiá de causas e efeitos que de- tão extensa se afasta da .' ., .""
.

.

,

-.

fessora .do Grupo" Escolar va possfbidídade de apreensão '�or parte do observador. '

-

�,der e maior lance otêreêer; Fazendo coro com.outros por ali apagados?"Lau�'o MuJl�r". srta, .Mar-ia 1..ina,Ico:'" (�,c0'Wlexii1ade da sociedade 'atual é de.,tal·modo. J1'ltrincada", independentemente da a:ya- .P�AÇA 15 ._�_ OBRAS � GATO PRETO E
No ensejo de tão 'signi:f:i- 'llomus' ,

, qüe li !lonlem, e, no caso, .o homem 'dirigente, se, vê desorientado. Hação de setenta ,e cincó , '

cativa data o jõvem aniver- - srbt'. Mimi 'F\�ga' .' Traça programas,' idealiza, planeja, começa a executar, /m)l'� as 'mil úuzeil:-ós (Cr$ ..•...•• • SINALEIRA --::-": Continuam' as obras de
sariante reunirá seu grari-· _ g1:a. ;é�ren.a> Pel,"�ir�' circunstãn.cias II�Ve,vsas "se,sol1}am tão intensamente que' o homem

75.000,00) os bens descritos ,embelezamento da Praça 15 na parte alta do'
, se '��ente inseguro; pouco coiJ'flarite e�. seus mirabulosos projetos. '. .

dctt circuYo de àmizades e, ge ComichoUi Os 'êrrQS praticados por dirigentés e gõvernantes de povos se tor- �,no'l'audo seguinte: ,UIll, ter-� Jar i� Oliveira Belo, sob a administração da
amigos "!na, residência. de: sr. Jesuino ; MOl'eir.ali-n�m tão.'f.rectu'�nte� � tat�Sfl'�fiC.Os qUe,n�� �az sup�r .� e�i��ên-: 'rlm.o com a ár�a de duzentos Dir�toria de Obràs Púo!ísas, -do Gover:tlo do
&eUS dignos' genitores, }l'ara Correia .- cw de sl)rlo "e m€ovltavel .obstaculo, decorre,nte. da ,proprla clvllIza:- .� cmcoehta mIl metros qua- Estado. ""

l1má festinha intima, op'Or-
..

� srá. Olga Garofallis ,ção. E, '\lssim MS pareéé, esse obstáculo, incrivelmente pá.radoxal, .

fITados . sito 'em" Quebl;à:o 't I d .,(". '.J' h b.

.

." s,' t
. ('e que 'nrui.tl! tem de 'similar nas cteorias que postulam sôbre a '8a- 7 ' �onl a ca ça a COUl pe\llrln· às ,em -ara escos:

tunidad'e em que ver-se-.á -- sra. Ida, dos
. �n os

turação 'evolútiva, .,Tanl0 ni). teáe�,o biológico, como no social, co-
Dénte Distrito doe Rancho

"Gàto·Preto" ainda na tuba..
'

c.ereàdo de carin.bosas'mani- Nunes nhecemos bem os· pensadore-S,e Ó<iénfistas que vi)m no evolucionis.nH Queimado neste Município, . -

{
--..: ", . , Sinaleira: ausente...

'
'

, .f('stações de apreço é 'rego"; I
_,_ sra.. pa,lmira

�
Cr_uz ':'de �:a mar�h�, �Uj� con;tância é Jimit�dà' POl: um á�.iC�,. �0n.de entií, transcrito no.- Registro de

,�,�,��,:, : , , :,: ,: � , , .. �,:: ; .. : �:�����,:.. _ .. _ :_�:�,: _ , .. , .. ,

..

, :l:i:�::�::a�l: .;a::a:!r;�e:an���:o:p�i:a�:e:;s���;:::se·'Õ�O:I::�_ ��:���: ::sl�:ro���:r::� : ';::e� �:;��:s:�. � ,�ão veja: '��pete, para sal ..

.

caso REléente�jent'e, b nu.in.:racic..ínio quàse. inespera,do, Silva M'elo, .

r';r:':'--·�'�=-==-:::_=-=·======c::============'�=':::;'1' nuIria de suas' obras, re'fEtre-se aos PC?s,síveis .choques condiciona'-, a'o 10.616, com as seguin- Ao me�ó� um guarda' da Insp,étoria de Trân-
,

I v ..

'

'

,

.

dos peÍa '''-fujta'' supercivilizàltte 'do homem, em- contraste com sua. te.c; confrontações: Ao nor- sito dev�ria ficar por ali, sina1izando.
'
.. C' C i...,'U'g E R E 6.�R E A T I VO( natureza-'�iológi,c�, A

..

ssin� CQncl�í, após e �etu�r &l).iWsés diyersa� te, com Antonio. da Silva; Até que' a shialeira "'volte: { : ,. .

c

, /_ :,em. tjil'no da" educàçã'Q, q�e; 'segn;n'd,o"- êle, parec'e_ter esq�ecido a
ao 'sul, com terras doexe-' ..

i r) ,r)L J A. N;,E:'I'�R-", '0_. 'QI1e--stãobiológica do hp,nWfil;..A: ê,iviliz!ição"enl �um�"pàr'a o co_
"t d Kilian J ão Sch- E�enãovolta:t,,:V.óltãremo�'nós.

I, .. L� L '. llhecido 'estudi�sQ brasHefro, .. �corresponile em muítas, situações,' (O.. a o
,.

o ,o
Evaldo 'CERCAS VIVAS TRAPALHAM O TRAN-

I! E S'r' ...-';-••.T' Õ' ,

.... ,

..

"

Ir 'l('um' iUlpacto,'sôbre a naturesa "bio.lógica'do.'.h-o.mem, !!Icaj:l.e.,à ed�- :mltz; ·a .leste, com.
S:I;'UNTE

' ..

r( _ • ,

...,,, "
..

I
. ,. AI 1:.

'. ,·g.ã6 � vivissimas c:rescendoc'" 'cação ,á dif,ilcil tarefa <lá atenuar <> choqu,e capacitando�o .�e...:' ,mder e ao oeste, com '
-

ri -
=-::-:-;:<..

.. aj�sta';",'n� efuaranhaao ..
4à C:01Up}éxiâa(!e.téçn1�a e· sociat;Àp' muii1i'';Z'" frédo Haschel, avaÚãd� por' ,para as ruas. �

I i
.; , ,

"mo�er!lo .. �� à��ra! princip.._âíln_e�,te;',�ue' o homem' n�odE:r,\()' s; apos_ Gi$ '75.000,00. ,Em quem ,(:)� ..Muitoverdes muito ,'bohitas "mas, demasiada-
h,.

e

.

sou'.'?e'!'meios Pl?d�r?s��in,ros'?ê, 'c'O.irstruçã,o, 7 ao' me��-Q ,�,.!!mpo 'de bens quizer -arremata� de-�' '.+ "d' b:: d'···.,.' t' d :1"1.,," • �" d'I destrui'ção, S,ent,e-se.'que" .. ó-";,:,\vànço das conquistas' científicas ul-
" men",e .gran es, CO I":ln O O, 0..:0., e�paço as

i ,I" tr�'ãss�u o

�V.a.�..�.o.,,: �.�� ,c:n.�,q.U:f,S,','t��
no

,.te,rreno d�,� entendimen�o I v�rá compare.ceI.' no l�ga.r, .calçadas.
,

I, sOCll)I. A�' aquI'slçj>e'l\, 'cI�ntlfl�s' s�"assemell:Iam, no ca,so, ao a_:;;pe_
• ehu e hora aCIma meneIOna-.

's'
.

, . ,. ,_. • ,. , d"'" .

d' 'd
.

d
,.

d
'

,
' O passa crIanças.to ·p�t;Ig;O�O que�.oCQrre, qu�n� o. uln" m IVl uo cres�,e, a qUlrm o dos s,endo êle entregue a

.

fâl'ça,�a:S �e)ri .a�r��,ta:;<Q d�s�)i.vólvimento di> co�Íi'ôle! õ�'-seja, que'm mais der' e maior lan- Ds, adultos � passam ;envergando o corpo ou
.. 11, ma't\M'i�!lde.. .tO_hO!l,leu!' Jnode�'no;� dotado de rec.ursos .imensos, em '

...:1 en·ta-o trOCoam O paSSe'I'O pe'lo leI'to da rua..
' -:".,"_' @. �-' '. "", ,... ce oferecer depOIS .u<C pa-'

" '

" .•

plUltas s,ltua'ç.õ'es,; 'llje ·"i1lOs.t1'ou'·/_d�saJustado a proprla força que
,

' , .

" ,
.

.

' I '

'
._ �.

��$�úi/ ':, li" ,.�t· ,'. �< gos, no áto,_ em moé��;;<:-pl'r ."C�rtar a ,�ltura� dOs.rQur0�,�quel�s,,-viy'i�simas
,'- E:�s�eJfl�c�'}n.0, � fSI>e�to ;I�s-temer�so que se �erifica. no rente do jáís, o é'f.e�::,�;�·��, ,r!êr��ãs �ert��ufíifavét':p;��a quá�W�Ftê,.nit;qué se_
panorama �.1nU'Mo, atual, revelado por grandIOsas conqUIstas clen- "ustas dl\ arrema.ta 1\;0';' no-: 'g" h' .-')': d � .. ".; > l·.t

..

"t"
":'.'

,.. 4'} "'�.1,li" '.
,

-

, '_
-

I -, ,'i v· y a ac arem quan o"por.,a r�ranSI am; ; ....
trt)cas maSj cafe.n't�, de ,eonqulsta quanto a compreensao entre, os

c.éndo, entretanto "'of.erecer. A '.)\ '. , .� I •

povos, pacifica e'.aj'ustada ao q\ladro cielltJfjcQ.
fiança idônia po� três (3) FIC� o,a��lo �ue por este lI�termedlO no� fI�e-Sob'retu�do e.in álgu�s "países, ,entre os "que s�· colocam à' frente ram Rl\{!J.-t_OS:r60 que "1í\()T.: alI passam � dIarIa-

d 'd I '_. 't' t ·d'· I' t
_ ..

' éiias. o presente será fixa- ' . l:',

ll::�i��::aOg��s�i::e:�:l::::1 :at:lm:: :eu� :od::�:ll�:a;!�:�:;I:�' do no lug'ar �'e
.

costume' e medre..
, •. ,

; .:' ,,: ; \. �<.'
k

�ãl!'á� liltl!r;; O.home���E,! senté,.�obvess�ltado, na eciinên�ia <le publicado pela'imprensa, na V�unos��sàr"ajesóu� ','p�ra cortar aquelàs-

S�l'iós con�rfto"';, J;;új�s .Pl'onol'ções 9.e d�sastres são ,inim!iginheis, -

...barl,-as'?·· .�
.

.. ", foi"ma dá, Leí. "Dad'o e pas- J:J '

p, fato é que o à�lbjente, gerado pela. '!gl1erra' frfà'� teni' tia� refle_,

xos
'. e.1U; tifijÍ�g.. as 'ina:hife�tãç�es 'éult�'ai�e 80ela.is do ,ho.mem.' 'mo� "sado :q;esta cidade dé São -��"""-t-......---......---_._--

d.erllO A dissoluçã6 ,de 'costumes,' a. desintegração da moral; que..
'

José, aos viute ,e um dias "E' D!I, T A' L
i

se of�.recem c�m�' tremendo's �bstáculos à atividad� educacio.nal do mês de maio do ano de
'São os resultantes lnais trágÍcos das contingências da' nossa' c·ivi

')iz'ação que sé diil<t!niz.a di;;: a dia, e por lvêzes, em apa�ên.cia, ve.rti ...
ginos.a; Sã!!; como dissemos', resultantes de situaç�es,' mas surge
um probl��l'a qual seja o d� ctmsiderá-las apenas como. conse_

quências. ,I}aí� a. ânleridade Ipaior não está na . cônt�nlplaçã� do

tri�te quad�o qu� v�mos' el!l váríos' setói'és 'd� vida atual, mas' sim

na suposição' de que os aspectos du .d}.sspl,uç,iío moral :repr�sentem
antes .�e tu�o, sintomas que prenun'ciam ,fases mais' críticas do

futuro.

o :Dr. Eduall'do Pedro

ANIVERSNRIOS
,

. -'-

O EST�DO
.

formula ao

Carneiro da
.

Cunha -,Luz,
i':'iz de Direito da Comarca

de São José, Éstado. de
Santa Catarína, na forma

'10

da _!:.ei, �tc,

desta Capital e estremoso

inteligente a 11 .iversnrtante

as ;nelh�res felicitações�
ex

te'nsivas á exma família.

Vê transcorrer. o seu 12.0

aniversário 'natalício',' hoje,
'o jovem A�IE'L BOTTARO

FILHO, aplicado aluno do
, 2.ó ano ginaslal do Instdtu
to de Educação Dhts Velho

filho do nosso prezado con-

i',
I

I

}

IA 22'4- :n1.Jhlª�:lJ��i:. _

r I� -:-'-.,3r-1E,�C�fàdôra Soireéf
.

.

, -pata eleger. . "MISS
;-4ir,: ,,; :BrhtÍJ:ih� do Clube"6"

<

. ,,� t .

,

�

NOTA: _' Étindispensávela a ..
-

., '. � . -.' '. .
-

Jpresent-ªção ida ,�àrteira social
, I, / '"

ou talão.'do mês-·corrente.
Reserva de mesas1>�rt�(as Soiré�s'

na séde, ilo 8lube, '-', '

'" .

Se tais' sintomás não condnzil'Tm a' v·ioieiIt:{s. eclosões ou, se

se'rão apagados por normalizaçõ�ll .armônicas entre os povos, tor

na_se' dificil ;I,ognosticar.' Na ocorrência da 1.a Hipótese é que
se estribam' 'as 'esperansas de"u_l� mundo grandioso e salutamente

inédito.

o Doutor Eugênio Trompowsky Taulois ,Fílho�"'Juíz de

Direito dã Comarca da Priinei)'a Vacra da Comarca de

Florianópolis, Estado de Santá Cat.31ril,la, na �orma da

Na �,corrênctà, da� 2,a,"possibmdad�, prefei'imos nem mesmo'
lIa Cunha Luz

o :Doutor Eugênio Trompow�� j ,Taulois
. F,ilho,. Juiz ,de Direito da Primeira Va�a ,da Comil novecenf9s ê C'incoenta

, , marca oe Florianópolis, Estádo de- Santa ,Cata-
I: -oito. Eu,. Arnoldo Souza, rina, na forma ,da lei, "etc. /

ffiscrivfio_a fiz datpo�trafar "F:A,Z -SABER.!lo quem O. p.res.ehte ,edita(.de ,�imeira
"c subscrevo.. (Ass.) .Eduar- praça com o prazo de d·ez, (IO� dias virem! O1i dêle co

do Pedro Carneiro �a Cunha' nhecimento tIverem que,' no di� dez do mês d�7j,unho
Luz __ Juiz de Direito. Con- próximo, ,às 15 horas, à f�en$e. do edificio, do Forum si-
...

•.. I E
�o à Praça XV -de Novembro .·N. 12, nesta cidade o Ofi-

fere com o orlgma. U, .

I (] J t' dA t J'
'

t·, ,'bl' '- d'
,.

' Cla, e· llS ll?a es e UlZO,' rara a pu ICO pr·egao e
Arnoldo Sou;�a, FJ,sciivão a: 'verrda, e, arrematação, a qu:em mais .. del; e Ü' maio); lance
,fiz datilograifai.· e extrai d�, ,oferecer t sôbre:+1a avaliáção ,de' oitenta m'i}. ,el�,QZe�ros
present.e cópia.�

.

> i(Cr$ 80.·006,00:), valor do bem'que foi 'penhorado à-Fir-
.

_._.
• ,. ma TEI,vElRA,,·& IRM�OS. na' ·ação executiva q'ue lheEduardo' Pedro Carneuo .. ..,

,

move IRMÃOS MENDES ...&. ,elA., que é o seguinte:--
Juiz, ,de Lo:_ Uma Sorveteria lnarca Bacelli SIA, com motol�

elétrico de 0,75 HP, 220 volts, ,possuindo dois depó;,;itos
para ·90rvetes,. com dois me�l'Qs de� comprimen to' por um

,metro de altura, mais ou �,menGS em -r,egular 'estado de'
I , -

f
. ..'

I conserva'çao e. _
uncIOnam�to.�E; 'pa�'a ,que 0:b�gue ao '

conhecimento :de todos, mândeu::' expedir o pre.S'erf�é edi
jaldlue,Sei"á'afi�ado tio 'luga,r'tlo costUime e publi�ado na

I
forma ,da lei: 'Dado ',e :pesSa.do: nesta cidade de� F.ló,r.ianó�

. j'
•

. :polts;' aos tr1nt� diãs do m� ;:de 'abri)' do -ano 'e m�l no
<, "z.!t<;-rn lo;s ,e "cil1'coenta e 'O:1to, -Eu, Ça-rlôs Saldanha, Escri-

� ""ião o subscrevi.
.

Eugênio Trompow�:y Taulois Filho
Juiz de Direito :da ,Primeira Vara
Confere com o odginaI.

,Carlos Saldanha

Direito.•

"'. -'

Jl{IZO DE DIREITO' DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE

FLOIÜANO'POUS .

'.'-.,_ ,

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA CO)\I O ,rRAZO DE DEZ (to)' DIAS

imaginar.' _

...
,

,

"'--'

,1 ii

l!li; etc"

FAZ SABER a quem o presente edital de primeira praça coin'.,

� 'prllzo (fe dez' (10) dias virem, ou dê lê conhecjme'nto }iverem 'que;
no' dia, dez :dl! niês de junho' próximo, às 15 hOfas" à_ frente dQ'

, edifício do Forum sito à' Praça :X:V de Nov.e_mhl'o, ri.o 12" nesta

cidade o Oficial de Justiça dêste Juizo trar4 a púbJ1<::o pregão dê
,

...
,. .

.�' .

venda e arrematação, I! quem mais ,der, ,e o �iÓ.F la,nce oferecer

sõbre � avaliação de oitenta mil cruzeiros (Cr$ 80'. OOO!OO), valor,
do b�m que foi, penhorado II FirIVà TEI:x.EIRA .& IRMÃO na ação,

executiva que 'lhe move IRMÃQS MENDES. ,& OlA.,' que é o se_

guinte:� -
"

1.0 _._ Uma. S'Orvetellia ma�'�' Baccel.u, S(A, com m,otor elétrico

de' O 75 HP 220 v.o!ts possuindo dois dep-6�itos pa�a sorvetes,' com'.
, " , �.

. \

dois metros de comp_ri'mento por um met,ro, de altu,ra, mais ou'nie-

nos em ;:-egular e,stad'e de conservação e. fuhc1onamento.
..

E, parlj.� que chE:gue ao .coniiecimento·�d� todos, manqou ,�xpe�

djr o presente edital, q\le será afix'ildo no lugar de \costu�ne e pu�

blicado na forma da lei. Dado' e passado nesta Cidadel de Florianó-'

polis, aos t,;'inta dias do, rllêli _..de ,abril do ano "dEl mi'(n:ove�entos, .e�
,

....
concoenta e o·ito Eu, Carlos .saldanha Escrivão o subscrevi.

.

EugelÍio' TromJÍo�8ky Taulois FiI�o

f

-.:;<

1
'·1
I

\'

E M

,

.

A �cA�ç':"írL:�'
E' sempre a mllis mimada., a mais 'pr.evilegiÍtda: A caçulinh-a

recebe carinhos e atenção- que os mais velho's jamais .' sonharam
receber

,:!

q que de melhor existe, o que mais pO'SS1Ij enfeitá_la e o que
:1113.is, possa colltribu�r para a 'sua' graça

_
(! beleza; vai, tudo, para

a ·.caçula.
.

A 3�a Modelar, inaugurada no ,último sábado, dá bem uma idéia
dêsses. cuidados, dispensados à �enor, à ·mais jovem .

As süas instalações obede:ceram a um bonj gõsto inescedivel.
A, sua· decoração co.nfiada.à s'ensi'bili1ffide harmoniosà e artística
de' Mario Moritz:, constituem u·m verdadeiró encant,o pàra os olhos.
E' uma- verdadeira jóia do nosso centro comerciáL

Quando da sua inauguração, sábado último, aqui estiveram,
'expressamente para assisti.:.la, 'várias de'legações das grandes in,
dústrias paulistas e cariocas. 'Pois,'bem,' ·não· se cansara.m· de re

petir que nem mesmo ali, naquêles grandes 'e 'dinãmicos' centros

cómerciais, não havia nada melhor, nada mais belo em ,instalilç,ões
e apresentações do que a' caçula dos Estabelecimentos -A Modelar.

Também as mercadorias expostas à venda são dignas do ca'

.prleho das instalações. ,Os melhores artigos para o confôrto do

lar, 'os que ostentam as mais famosas e cre<jenciada'S marcas ali
se acham em exposiçijo.

..-

Para maior -aprinloramento da "caçulinha", para garantir-lhe
um futuro 'de triunfos, foram marcados �reços com pouça sobrecar
ga de lucro. Apenas o, extrifamente, o razoável. Também' âs COll_

diçõfs' 'de' vendI) são ile. fasIlitaT ao ·nl�..xi,m9; tal equala:,.I'Haxe }pn_
,·gamente obseí'vada pelo crediário:. dos Esta'be,lecinümtos',

Longos anos 1e ,.vida' é brilhante, SÚC!lSSP � " qi�� �ug��'a.ülOs à

caçula d� �01�ércio:"'florj��()polit�n6;., ,: " ; ·.'e,'

I
"

Juiz de Direito da Primeira Vara

Confere com o original carlos 'Saldanha, Escrivão.

'A T'fo:" rç Ã O E S TU D:A,N-T:E
:&fRVI(O ANEXO -DE �RESl�AURAN'f
-..'

�

A tua Páscoa, a Páscoa da Academia de Comércio de Santu

Catarina e da .Escola T·écnica de Comél'cio São �cos, se�á "realif
zada, com o maior bri'lhantismo que 'lhe é devido, no Domingo, dia

. 25 (vinte e' cinco)', às 8 horas, l;a Capela do Colégio Coração 'de·

Jesus. Após, haverá mesa de doce's e· um pequenOi show.,
-_......_-,..

p ,A' L i ('. E T 'E
o "JARD'IJ'1i .(t\-"l'EANTIGO

:::,�. YE�ÍÜ<}�'fm '.�
:TRATARNA

:_-�tf:}),-';;;'::�:
MOpELAR
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"O ESTÂnO" o t'JtOII""QG� Santa CatarinaFlorianópolis, Sexta Feira, 23 de Mai,o de 1958

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiador -
filtros -=- tanque de oleo e demais pertences; acoplados dire-:'
tamente .

com flange elastica a Alternador de voltagem -

trifásices 220 Volts - com excitador - 4 cacos para
ligação e' quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
.assentados sôbse longarinas prontos para'entrar em funciona-

mento.
_

REVENDEDORES AUrORJ:!ADOS PARA O, ESTADO DE
Cr$ 400,00

_
SANTA CATARINA'N.o avulso

"À'N'U'N'C'-j'õ'S
..... �,OQ, MACHADO & Cía S/A Comércio é Agencias

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

conceitos eHliti�os nos artigos assina�os.. I P$'êí'=Jer#lêr#JE EE r#EJêí#li'§lE?r#lr::-
.

=!--�-- -7---011._.- F
-

�--u· ·'---m
DEPAITAMEITO DE SIUDE PBB'LICA .

Plantões de Farmácias
Mês de Maio

DR. HENRIQUE PKISCO
PARAISO

M1!:DICO
Operações - Doenças de 8el'ho·

ras· - Cllnica de Adult�.
Curso de Especialização no

Hospttal dOI Servidores do Es-

tado... ',.. \ - '

(Serviço do Prof. Mar.A�lo de
"f" :. � '-�rL 'f. �

,,',

'.�

.__ \ '�
::��i:�li;: C;;ila1e� manh! �Õ�IR :D:t'i�"'8'

..

S1-� -mA tarde das 16,80 hor.. em •
'

'

:�:n�a:�a;�n:t�!�i:h�a�:\.�:�. .

,.'

dentes - Telef. 271.i6.
.

Residência - Rua Presidente
Coutinho 44 - Tel.: 8120.

INDICADOR PROFISSIONAL
NARIZ E GARGANTA

(UNICA DE 'OLHOS • OUVIDOS-
• 1.. ,

do
Dr. G U:E R R E I � O DA F O N S E (,A

Chefe do .Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis ,- Moderna Aparelha
gem �iça e Norte-Americana para Exa
me âbs O'lhos. Receita de Oeulos por
Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas por processo moderno
CONSULTORIO . RESIDENCIA·

Rua dos Ílheus l.d casa Felipe Schmidt 99

F'ONE 2366 FONE 3560

Motores
"-

.

'
.

I-_�'�.,

DIESEL�_
.

.._ �.

Màrcaa "JENBACIJ" e "QANZ"
8 HP c- 16 HP - .20 HP, -:- 26 HP

•

MEDIDORES DE ENERGIA ,ELÉTRICA M'ARCA "GANZ"

Monofasicos para 120 ou. 220 volts. 'Amperagens à opção -

�
_ 4000/0 de carga � Trifásicos, ,c'om o� sc:m_ neutro

- Volta_

p� ''''
.

I

oJ
'. gens e ampera�n<e_ a .,opçao

,.
.

". '.

", �-", c
.

.'

INSTR-U�IENTOS' ELÉTRICOS- DE, MEDIÇÃO
Amperímetros' - Voltímetros, __:: Aiic,�t�s para baterias.'
Estoques permanentes - Vendas 'diretas � Pronta entrega

, Podemos estudar propostas de firmas especi�lizadas no ramo, B R '1 T O'
.'

,

•

que pr-etendam a representação, desde que
_ indique� fontes;

,,'
. .", Ó.

__

""

.'

,

..
,' ....:., ,\,."de referências comerciais e· bancarias na praça de Sao Pau!!o, .....Consultas pedidos e prollostas para;

,

-

• •
_,

/ " _ nos VAPCJOS. INT.RSTAT:.,:\!��';:��!.:':�:'T'Ç", ALFA_I_A_-!�O�o' $��yLu

••al't.! Dt'6:ar�ci SSa�S-
-----

'I ,...._R�_aA_T:�:_n:_:_9--.
; t

_ Ui • Comunica a sua seleta clientela' que esta a'tehdendo em seu
AGORA COM NOVA

)I'Uial "A Soberana" DlstrRo do .,trel&. _ ('..ai. gabinete dentário, a Avenida Hercilio Luz N. 69 esquina Ferna�do , EMBALAGEM
Machado, antigo :gabinete Dr. Orlando Filom_eno. .

....
, 1"-� ----....."A Soberana" Praça 15 de novembro esquina b '

Diáriamente das .8 às 12 horas com ,exceçao ,dos sa a"os.
ru'i Felipe Chmidt

..--------:---

DR. Nt;W'fON D'AVILA.
CIRURGIA GÉRAL

Doenças de Senhorall - Precte

loeia - Eletricidade Mé"di..a
-,

Consultõrtn: Rua Victor lIiei·
relles n. 28 - Te.lefone; 8307,
Consultas: Das 15 horas em

diant'.
Residência: Fone, 8.422'
Rua: Blumenau li. 71.

DR. WALMOR ZOMEIL
GA,l({;IA

Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Univer
sidade do Brasil

Ex-lnterno por concurso da

Maternidade - Escola

(Serviço do Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-Interno do Serviço de Urur

ria do Hospital l.A.l'.E.'I',t,;.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Cartdude
e da lIII'.aternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS QE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo método

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

das 16 00 às 18,00 horas,

"'-tende co� horas marcadas
Telefone 3036 - Residência:

Rua General Bittencourt n. 101.

DR. AYRTON DE OLIVEIRA'
.

DOENÇAS DO PULMÃO -

TUBERCULOSE
.

-Ccnsultõrlo ,�, Rua Felipe
Schmidt 38 - Tel 3801.
Horário' das 14 às íe horas.
Residência - Felipe Bchmídt,

n, 127.

DR. JULIO DOLlN VIEUtA '

M1!:DICO
Especialista em Olbos, OUVidO',
Nariz e Garganta - Tratamento

e Operações
Infra-Ve.rmelho - ;Nebuliuçào

- Ultra-.Som -

(Tratamento de sinusite sem

(Operação)
Anglo-retinoscopia - Receita de

.'

Especialista em moléstia� de Se, Oculos - Moderno equipamento
nhoras e vias urinárias. de Oto-Rinolaringologia
Cura radical das infecções agu- (único, no Estado)
das e cronicas do aparelho ge- .Horário das 9 às 12 hora. -

níto-urinârío e� ambos os sexos, das 16 às �8 horas.
.

l!loenças do aparelho Dígestívc Consultõrioj - \.,_Rua Victor

e do. sistema nervosc.; Meire_l.le� 2.2 - .Fone 2676

Horário:' 10� às 12 e 2� àS.5 Reaídência - Rua São Jurga,
horas - Oensultõrto; Rua 'I'ira- n, 20 - Folie 24 21

dentes, 12 - 1.0 Anâar - Fone:
3246.

,
- Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara do Espá-
.
nha -. Fone: 8248,

'

DR LAURO DAU RA .

CLINICA GERAL

DR. 1,. LOBATO

FILHO
Doença. do, aparelh�esplratórlo

TUlJERCULOSEl
RADIOGRAFIA E RAIk'IOSG\)PIA

DOS PULMOES
.

Clrarrla do '("õras
Formado pela Faculdade NaEonal
de Medicina,' Tislologiqta e 'I'ísto

clrurrlão do Hospital Nerêu

Ramos
Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-int-erno e Ex-asBla

t�nte de Cirurgia do Prof. Ogo
Guimarães (Rio).

Oons.i Felipe Schmldt, 118-

Foce 8801
Atende em bora marcada

Res.: - Rua Esteves Junior, 8�
- FONE: 2395

DIt. Al\fONIO MUN'I,Z---< K
ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGlA
Ortopedia

Consultõrio ; João Pinto, 1S '

Consulta: -das 16 às 17 10ras

diàriamente. Menos a08 sába·1as,
Residência, Bocaiuva, 136.
Fone: - 2.714.Vlage'D_§ D 1 RÉ'TAS

FlORIAN6i'Ol'IS, - RIO ÁS �,iI.>
fPOLIS.-S. PAUlO�-RIO ;" 4õ�,
(lPOllS.�-CURITIBIi-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS·'
.

CRUZElRO, DrO sq

DR. CLARNO G.
- GALLE'l'TÍ

- ADVOGADO'-
Rua Vitor Meireles, 60.

o

FONE: Z.'il8
'

Florianópoli' �,
"

'

�'. .

-.

�IU �fll

EDITORA "O ESTADO" LTDA.

Rua Con.eelheiro Mdra 160

-Telefone 3022 ....:... Cu. Posta) 139

Enrlereço Tcl�gráfico ESTADO
D/IRETOR

Rubens de Arruda Raíno.
G E R E'N T E

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

'Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Braz Silva -

André Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha�o - Zur�
Machado - Correspondente no' Rio: Pompillo Santos

.COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho _..:. Dr. Oswaldo.' Rodrigut's Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof," Carlos da Costa Pereira
- Prpt: Othon d'Eça - Major 'ldefonso - JuvenaJ .7
Prof. Ma,noelito de Ornelas - I)Ji\. Milton Leite da CM ,

_.:. Dr Ruben Costa - Prof. A. �eixas. Neto - Walk..'

Lange -:- Dr. AcYr Pint� da Luz - Ad Cabral Teive -

Naldy
. Silvéira - Deralêcíe Soares - Dr. Fontourll

Rey - NicGiau Apostolo - Paschoal Apostolo - limar

Carvalho e Paulo Fernando de Aráujo Lago.
,

P U B L'I �C I D A D E
M,aria Celina Silva - Aldo Fernandes - Virarmo

Dias - Wpjter Linhare8
P A G fN A ç A O

Olegario Ortíga, Amilton Sehmídt e. A.rgetniro Silveira
,

IMPRENSORES" -

DULCENIR CARDOSO" WANÍ>ERl.�Y L�QS·
R E P R E S E N T A ,No T' E,

RepresentaçÕes A. S. Lara Ltda.,'
.

RIO:- Rua Senador Dantl!(40·....;. 5,0. Andar
,

Tel. 225924.,
' .

'

S. Paulo' Rua Vitória 657 - conj. 32 -

Tel. 34,,;8949
Serviço Teleg.ráfico da UNITED PRESS (U-P)

,

Historietas e 'Curiosi"dades da AGENCIA ?E1UO
i>rsTIckLATINO AMERICANA (APLA) ,--:-:
AGENTES E CORRESPOitDENTEe

Em Todos os municipios de 8A'NTA CATARIN_A
A S S IN A T'U R A

.ANUAL ••••••• 0 •••• 0"••••••••••
,

••••

Motor ideal para barcos de 'recreio e para outros barcos simila

00 res, além de 'esplêndido para motor _auxiliar fle barcas á vela.
" Completamente equipado, inclusive painel deinstrumentos.

Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
.;

� 5,5' HP -. gasolina 80 HP'�Diesel ",'
. 11 HP -"

.

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

50 HP -." 132 HP "

84 HP -"
GRUPOS GERADORES - "P E N T A"

"

,M O' V"E , S. f M G ,E R A L
,

'i

irrJf
VISITE lOlA

.

I

;_ \ '1 - õ.afeíra (feriado) Farmácia Catarinense
,

'

Rua Trajano

Rua Deodoro, n.o �5 ... Tel. 3820

"

3 - Sábad6 (Úrde) Farmácia Noturna
4 - domingo Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua. rrajano

10 ...:_ Sábado (tarde:
11 _:- domingo

Farmácia Vltó�a'
Farmácia Vitória

Praça 15 de Novembro, 27 .

Praça 15 de Novembro, 27

17 -- Sábado (tarde)
J?! - domingo

Farmácia Esperan9ll'
,Fa.t:mácia Esperança

R:ua Conselheiro Mafra
Rua Conselheiro Mafra

::,)4'- Sábado (tarde)
, 25 -: domingo

Farmácia Modemâ

Farmácia Moderna
Rua João Pinto
Rua João Pinto '.

31 - Sábado (tarde) Farmácia a.' AntôD10
.

,/o servIço noturno se.rá efetuado pelas fài'mácias e..mto An,tônio, Notur
na e Vitória, situadas às ruas Feli!le Schmidt, 48, Trajano e Praça 15 de
Novembro, 27.

O plantão diurno r.ompreflIldido entre 12 e 18,30 horas será efetuado
pela fa:rmáêí'��;VHól'ia

E S T R B,I"T,O
4 ,e 18- dom�ngos Farmácia INDIANA B.ua 24 ,de M�io, 895

- 11 e 25 - oOnlingos Farmácia D$). CANT.C).. Rua' Pe4rq Demo,.ro, ..1627
,

� ,,) 8e�viçó nílurno ser! efetuado pef��, l"armácias,'Ó:Ü C�N:fO'�' -IN-DIANA, ',., /'
..

'

-

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

,

}. }?f"'sente, tabela nã'l poder•. ser alterád<a se�. pfévla '�uto'�itação dê:"te
Depart'ime- D.

,- , -. :_-

D. 'I. Pt, JII' ,,",' ',_

Luiz Osvahlc; _d'ACftim)o'r8, •

Inspeto'r de I<'armác.ia.
I.-5 IIITI

Flori,an6polis ltajaí Joi7!-viUe - Curitiba

Agência: Ru,� Deodoro esquina (1
Rua· Tenente Silveira

I
I

I
I

t A V A N D O �,(- O M ,S A B A ,O,'

Virgem Especialidade
lia {ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville -- (Marca Registrad�)

economiza-se lempo. e din�elro '

�����������

-'

\

, ,

=-=_"--'-"'----"
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• >vit�,·r"- �. � •.""���� -.1"

-
-

'''"" �...- 0',,- _ � -r"- ,--:----.---------
--- - ---------- -:----- /

Confirmando o ,lema- de ',bem servir 'a Florianópolis ...

_"._- .�

-! '-.

I

.

�. .....,

,'" :

IIC_NVAI \',� DA'

TAC-, RUZEIR
Pará 'Poftõ Alegre, Curitiba� São

Paulo e Rio·

1
'""'Q
.�
zs
';:I
.o..

úl
U-J

a.
-c
r
z
.:J '

d
u..I
....

�.

'-" Ar·condiclor·:a'do

, \

,

..:.._ Velocidade- de 480 km.
por hora

PARA PÔR-TO ALEGRE:.
PARTIDA DO AEROPORTO
tiERCILlO LUZ AS 10,30 HS.

- Refeições qvente s
"

,

PARÁ CURITIBA. SÃO PAULO
. E RIO. PARTIDA ÀS 16.30- Cabine préssurizada qu�

, p.ermite voar em grandes
.

" . altitudes como se estives-

.� -

.
-' '"

. .,.- _" �'-' -, ..
-

s-e no nível do mar
..

•
>

m

VIAJE .M-AIS CONfOR-TAVELMENTE E ,CHEGUE ANTES, PREfERINDO O CONVAIR DA

1'1'4:e�,CfiUZRIRO do SU/),•

.. :" ... ..
�

'"r

-+ A Jr:�.djc�on�1 �,ortezia de

_

. bordo da Tac.:Çruzeiro.

, ..�.

) -,
.

-_._ ---'---� xo-- _

ATENÇÃO ! - Solicita
mos 'às pessoas portadoras
(te PERMANENTES, a fi
neza de devolve-Ias para

. subst ituição, até o dia' 31 do

corrente, data na -qual as

nesmas deixarã'b de vigo-
rar, A Empresa.

.

- Dan Dailey - em

CIÚ!liE, TEMPtRO DE AMOR

SÃO- JOSÉ
o ataque selvagem e

• ·3

às 3 e 8 horas
Dana Andrews - Linda Cristal

furioso ,. dos índios
_

.

.... _: em -

GoM'ANCHE
Cinemascope -

- Cens.: até 10 anos -

ComanclWl

às 5 e 8 horas
Joan Co llins - Jayme Mansfield

- Çipemascope -

. -;-- Cen�,: até JS anos -

-
-

às 8 horas ,-

Van Heflin - Ruth Roman
- em-

TANGANY!J{A, O INFERNO
DA SELVA

- Technicolor -

- Ccn�,: até 1-1 anos --

às 8 horas'
O FILHQ DO XEQUE - com -

.

TIN ::-_ TAN.

IMPÉRIO DA ESPADA - com -

Cornel Wilde - Joan Wallace,

/'
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Florianópolis, Sexta Feira, 23 de Maio de 1958 "O E5-TADO" o m�ntigo ·Didrio a. Santa C�tarino

/

De ordem do Sr. 'Dr. João Demaria Cavallazei, D.D.

Diretor Técnico da- 'Usina de Beneficiamento de Leite,
levo ao

I conhecimento dos interessados que, em data de
16 de maio de 1.958, foram abertas e julgadas as .propos·
tas para aquisição de veiculos de propriedade da UBL,
cujo resultado foi o -seguínte :

CAMIONETA INTERNACIONAL -, Propostas
J.) Dotacilio André Pereira Cr$ 80.000,00'
2) Josué Fortkamp Cr$ 100.000,00
3) Oacyr Bilk Cr$ 107.000,00
4) Alberto Riggenbach Cr$ 121.000,00 Brusque 9.304 :1odeio

5) Comercial Vetagro Ltda. . Cr$ 122.500,00 Criciuma 9.004 "ppimal

vencedora da concurrêncía, Laguna 8.848 BraçQ do Norte

CAMINHÃO CHEVROLET - PropQStas Palhoça 7.711 Ibjrama

1) - Lauro Santana' : '. Cr$ 150.0GO,00 Jaraguá do Sul 6.688 Pres iden te Getúlio

CAMINHÃO FORD F-K - Propostas Urussanga. 6.473 Mafra

Não houve propostas para êste veículo.�
-

_ Concórdia 6,457 São Bent� do SuJo

Em acôrdo com os termos do edital de 25 de abril d-2' Chapecó 6.193 CuritiliaJilos
1.958, os vencedores da concurrencia tem (5) cinco 'dias TurvQ 6.077 São Josê

2, partir da primeira publicação desta, para- se habilita- Pôrto União 6.798 Sombrio

rem e retirarem Os veic'ulos sob pena de desclassificação Caçador 6.297 ItapÍTanga
de sua.>' propostas.

'

São Fl'ancisco do 'Sul 6.143 ltaiópolis ,

E para conhecimento de todos mandei publicar o Ol'leiles 5.059 Araquari

presente edital que será pUblicado no Diário Oficial do Indaial 6.036'
Esta.fl0 e nos jornais "O Eatado" e "A Gazeta" dest_a,_C_a�-,�,_-..._ ..........-.....__"""'......,..;;;,4.0;;.8..7.0""',.__

4656

"

- 'ri

S A' L V A D O' S
o Instituto de 'Resseguros do Brasil oferece, il venda, 'em

conjunto ou isoladamente" Ó,materil!l' ;abaho relacionado, salvo do

naufrágio da Draga Rocio:
•

RELAÇÃO DO MA-TERIAL A VENDA
1 Grupo diesel elétrica cornposto de 1 motor Bukh, tipo ,4 D

160 de 120 HP a 1,000 rpm acoplado a uni gerador "Elim'"

de 1'00 KWA,
1 Bomba de areia com entrada 625 mm

t Redutor de velocidade "FLS" e união.

1 Bomba de pressão de 5" acoplada a 1 motor elétrico "New.,

man" de 80 HP e reostato de partida, tudo. de sucção de

16m com c!:lrvas.
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 tambor com motor elé-

trito de
-

15 HP,
2 Bomba;: .centrífugas de 1,5" com motôres elétricos.
1 talhà manual para 3 toneladas.
1 talha manual para 1 tonelada.

1 âncora .de 1,100 kgs.
'4 armações 0-: guindaste tipo "Derrick".

14 tubos para flutuantes cada um com 14 m de comprimento
por 1,20 fi de diâmetro.

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 .. ,

I

1 ,grupQ gerador auxí liar "Volkswagenwerk" 'de 12 HP, a
,

gasolina'.
13 luvas de borracha p/união dos tubos.

26 braçadeiras p/luvas de borracha.

As P!Opo�tM:' que deverão ser remetidas ao Instituto de Res -

seguros do Brasil .(Rua 15 de Novembro 556, 16.0 andar - Caixa

Postal 1639':-- Curitiba), 'referir_se_,ão aos bens nas condições fi

_jlO local,' em que se e,!Icontram (Sr. Augusto Pfeiffer - Praça
L�iz 'Xavi:er .s/n r: Rocio -: Paranaguá - Paraná),' correndo o

respeetlvo transporte, por conta e risc.o do comprador;
O 'lnstituto reserva-ae o direito- de -reeusar tôdas as propostas,

se assitp fôr. do seu' interêsse.

Quai:Squer outr'ô� esclarecimentos poderão .ser obtidos em

Curttíba, no endereço acima, ou na séde .do ,InstitutQ à Avenida

Marechal Üâ:�ai8"171 - Divisão de Liquidação de Sinistros -'- Rio

de Janeiro.

DELEGACIO FISCAL DO
TSOURO _ACIOHAL

TABELA DE PAGAMENTO DO MES DE
, ,

MAIO.DE 1958 DA DELEGACIA FISCAL
DO TESOURO NACIONAL .EMSANT!\

CATARINA
,

f''Jti �'t ,il{J;.,
Ministério-' da Educação, Trabalho,
Agricultura, Viação.

24 -. Ministério da Saúde.'
. ..

. .

26 Aposentados definitivos.
27 Aposentados provisórios, salário-Ia

mílía, adicional e procuradores' dê ina
tivos.

28 Pensionistas Militares e Provisórias.
29 Pensionistas Civis.
30 Procuradores.
31 Pagamento de todos os que não rece- .

berám nos dias acima.
De 3 a 10 de junto - Todos os que não rece

beram nos dias tabelados.
NOTA: - De acôrdo com a lei os servi

dores que percebem mais de Cr$ 10.000,00
mensais, só poderão receber os vencimentos
de maio com a apresentação de Impôsto de
Renda.

-

2. Outrossim, previne-se a todos os servi
dores ativos e inativos que nó mês de julho

, Será exigida a apresentação do título Eleitoral.

(Novo modêlo - de acôrdo com a Lei Elei-
toral vigente);'

'

....

'Mário Salema Teixeira <,Coelho,
Delegado' Fiscal.

DIA
23. -

-;

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

USINA DE BENEf-ICIAMEHTi) DE,LERE
E D I J A L H.O 3

,,'IÍII
.<
..... /._ .,......

I

_)

4- v. vê quando o osso_dOI es...ô'no "pon...o" sen-. precisar alar'r o "orno do, .0960

dO'l'ado �:' 'V'SO.PAINOR�'CO" que �A.I.t; 'criou � ..... ,v.
,�"

·:�'�:;�';�:�'<il'-'<óí:Ç,';\�';)'·'Á:�j1i..j'�íti;�:��ii'�;"'�(i!. ,,, '1';"""'"
exÓr '. r-

,

< * V. economiza gás I Nôo h6 perda de calor. pois V. não precisa abril

o lorno, para ver se o c ssodo estó no "ponto"
E'. 's;m perda de calor, V, reo!mente economiza. g6.s.

._-

economizo tempo I v'. prepara os protos mais dHícc'is e mais gostosos
'.

flum instonre .: com a rnoior facilidade.-

V. nãei preciso interromper seus �f,azer;E:.s p�ra con

rrolor o comida no forno!' Basto dar uma olhnde-*' V. tem moi�' (onfôrto!

lo através do "visor."

o logao VISORAMIC é o úmce que Jhe oferece ludá isso;

• ,Base Je proteçóu contr a balidos dos

pés
• "Visor panorôml�' .n o forno; com luz

interna
'

• "Fo;n� - s:perdlmenslonc"';'
• Oueimodore. regu/o"eis "tc'onomie" com

'} graduações
• àOlõês pUJ<odor"s dov,udos "Cc/den

-

�

'�."'";

•
'

Tololmenle
-

j�olodo com ló de vidro

• Acabamento c orn esmotre de porcelana

• Ais;stência técnico permanente,
>

, look"

'í=.gão Visorca.nic,..ctualidade Wallig

�AGA2INEJfo�ptkt
'--�Tribunal Regional" Eleitoral:,

,ELEI'fO!_lES INSORIT?S. A�E' 30, DE ABRIL DE 1968.

I
:;0 ro�e6"jjnO 2.610 Descanso 544 çaba; He;�il.'D'Oeste.eITanga.pi:,

.JõiJl�ll. ,�.; Guaramirin}' _

4.331 Nova Trento 2.531
I
Tangará 506 sofreram redução- em -rejação aos

Florianópolis 19.873 'Palmitos ,4.280 Campos Novos 2.489 Dionis!o Cerqueira 50 mapas anteriores,
-

porque as co.,

B1ume��ú' . 17.873 rijuca� 4.214 Gaspar 2.400 T O T A L' 352.542 municações se referiam ao núme-

Lajes ,ir <�. 17.838 Xanxe rê 4.114 Xaxim 2.339', 1'0 de' requerimentos entrados em

4.092 130m Retiro 2.324 NOTA: O número de eleitores cartório e não ao de inscrições
4,073 Vidal Ramos 2 192. ins�ritos nos municípios de Joa- realizadas.

2,052

"

"�""'I-�. -,'

Tub!\l'ão

Itajal

13.9'34. Silo Carlos

'18:.27!'1 São Joaquim

12.400 ltuporanga 4.0i' Seár.aRio do Sul

ASSOCIAÇÃO CUlTURAt ERECREA-
TIV' DÓ PROFESSOR

"
,

,4,007 Joaçaba
3.DI:? Jaguaruna
3.86'7 Papanduva
3.787 Mondaí

/

3,70:: São Miguel.. D'OJ!ste.
3.087 Campo Alegre

\ 3.510 Camqorió
3.474 !tá

�3.446 Pôrto }Jeló
3.423 Urubici

3J320 Herval D'Oest'e
3.008

3.007

1.730
1/720 ',,,. "

1'.5;1:6 Promovido pela A,ssociação Cultural e Recl'eativa do Professor
I enl' benefício (!a Co�onia d,e Férias da P"rofessor, será �ealizado. n�'1108

1)56 próximb sabado,. dia 24, no CICÍbe Doze de Agost'o, com iJlício às

1.061
16 horas, um des.file oe modas e show, infantil, em que .t'P1.Il:lll'ão parte

1.013 criaÍlçl{S da nossa 's�ciedade de tres a doze anos.' ":A;ós, P sho\\"

622 hav,!-rá soirée _juvenil. Os figurinos das crianças SãOlge,tii!lment�,'
cedid.os 'pela Casa �eni, sito à rua Deodoro. Intensr� "'tem sido

a atividáde da prófessor8 Olga da Luz Brasil digna Preshlente da
, Associaç�o' a fim 'de fazer desta festividade, momenfi/s. 'd:e 'alégria
--. "

.

�

e encantam'ento.

2.032

1.863

1:7"

.).

na 1l.ecrei;aria do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Sexta Feira, 23 de Mai'Q de 1958
__2�STADO" o maia 'antigo Di4rio d.. Santa Catarina

• _i Q_ ••• L�E

de,
,

1) - Apelição civil n.o 4.283,
da comarca de Elortanõpolls, em

que é apelante o Banco Nacio
nal" do 'Comércio S . .A. e é ape -

'lado o dr. Joaquim Madeira Ne.,
ves. :Relat�r o sr: des. VITOR

NA SESSÃO' DA SEGUNDA
CAMARA CIVIL, , REALI

,ZADA N? DIA 5 DE MAIO

CORRENTE, FORAM JUL_

GADOS OS SEGUINTES
,

FEITOS:
' 'r.,

Peruzzolo e outros. Relator o sr.

des, ADÃO BERNARDES, deci-'
dindo . a Câmara, unânimemente,
conhecer do recurso e

... por maio.,

ria de votos, dar-lhe provimen
to, para anular o feito, desde a

sentença, inclusive, e ,devolver
aos apelantes o prazo para a

contestação. Custas, pelos ape.,

lados. Vencido, em ,pàrte, o sr.

des. Patrocínio 9,alIotti, que da
va provimento ao recurso, para
anular o feito, desde a sentença
inclusive e -determinar que.,o dr.
Juiz de Díreito apreciasse. o pe
dido e, se o deferisse, expedisse

LIM-A, decidindo a Câmara, por
'votação unânime, conhecer do
recurso e, por maioria de votos,
dar-lhe provimento, para cassar

a decisão recorrida, na parte em

'<l�e determinou que o apelante
prestasse a caução' fidejussória.
Custas, pelo apelado. V�ncido o

sr. des. Patrocínio Gallottí

2) - Apelação civil n.o 4.110,
da comarca de Lajes, em que é

.apelante Jandira Pires Píclninj,
representada por sua mãe Mau.,
rília Pires e apelado o 'espólio de
Feliciano Piciiii�i. Relator o' sr.
des. ADÃO BERNARDES, deci
dindo a Câmara, unânimemente,
conhecer do recurso 'e" por maio ,

ria de votos, dar-l�e provímen.,
to, para reformando a sentença
apelada, julgar a ação proceden ,

te. Custas, pelo apelado Venci
do o s�. dis. Patrocínio ·Gallotti.

"

3) -:- Agravo de petição n.o
42, da comarca de Blumenau, em

que é, agravante Atlântica, Cia.

Aluga..se - Confortável Casa recem,;
construidá à rua 'Delmi�da Silveira n. 162,
Agronômica, com 7 peças amplas e 1 quarto
dei empregada' com instalação sanitária com

pleta e independente _' Tratar à rua Lauro
Línhares n. 7.
....·--..

-SOcledad·e-·C·lvlflullural
..

·Col·6giO--
-BARRIGA VERD,E

Assembléie ,Geral 'E,xlraordinária '

Pelo pre.sente \ficam convocados' os seÍlh�res
.

"sêeíoa
' ;;;tist�

da Sociedade Ci�il GulturàC"B�rriia' Vêrde" para 'a A�sembléia
Ge�O:l' Extra�rdinária, que se rea�izarli, no �rQ_Ximo dia' 23 de maio
corrente, às ,20 horas,- n!' séde da ASllociâção Comercial de' Floria
nópolis, à rua, Trajam! n. 13, nesta cidade.

,
�; ()R'DEM ,DO DIA:, 1 � Asàunto� Gerais:

2 .:_ Auxílio a prestar à Faculdade de Medicina de SantJl
Catarina.

3 - 'Outros assuntos.
Convoei'ção única.

Floria.n6�,olis, 10 de maio d0958
.o\ry' 'Kard'ec Bosco de Melo, Secretário.

VISTO Prof. Pedro de Moura Ferro, Presidente.

mandado proibitório_citatório._

A" T E 'N C Ã O
•

AceUa-se
Encomenda;

,

. DE

Tortas de 'Requeijão
Nacional de Seguros e agravado .Tortas de Crocante
Júlio Assini. Relator o sr. des. Tortas de Natas Batidas
VITOR LIMA, decidindo a Câ , Tortas de cremes de tôdas
mara, unânimernenta, conhecer as qualidades,.
do :!'lcurso e negar-lhe provímen- Bolos simples e pão-de-ló
to, para confirínar a decisão- Petiscos para bares como

agravada. Custas pela agra-. camarão fi palito, pastéis,
vante. etc. e pata festinhas
4) - Apelação civil n,o 4.144,

da comarca de Joaçaba, em que
são apelantes Victor Thibes e

americanas.
Informações na casa do

PINTOR DE BLUMENAU
Coqueiros baino BôO: Vista,sua mulher e apelados Ernesto

.� ,

_.

ôuUm "outro" mais apessoado, mais notado .. , mais bem

recebido e,;-todos os ambientes. É o efeito da beleza do padrão,
da elegância do talhe, do, càimento espontâneo, sob medida, da

roupa 'imperial Extra. Apresentada ,em 36,tamanhos, cada um em 12 modelo,

diferentes,-Imperial Extra lhe oferece ainda: pré-encolhil:nento tota.,
.

'.'
ollolctes d'e renome, aviamentos' finissimos, tecidos cje alta qualidade ... e a experiência

d:e 33 an6s de"umq. ,orga�iz9<ião empEÍnhada elm proporcionar ó Vocâ_a 'roupa

mcis bem feito do Brasil. Compre cí suo roupa Ilr,perial Extra
_

no nosso

distribuidor em sua cidade, no padrão e no talhe do seu oôsto pessoal.

..:.

Escolha pOeta et:qu:,ta .I.'v:P;:i;PL rXT.?À
•

e" rec�ba um TÊ:.;MO D': GAJIANT.<I, d� dura:.;ii,dade

DISTRIBUIDOR
.

�-'

1(1:
'

. -.

�/."k'�,:::ii::;t��. ,ítI'�p,� -'-
,'-- ,,� � �'- .......... I�.

-

Santa Catàrina,Rúa Felipe Schmidt

DO M, U T R E J' A

tU>tJ{ "f.,f
,... '.4 ti;:)

. :-� '> ••_)

. FO.'"

7
-_._.- �-------

O Sr. ANTHÉRO D'ALMEIDA MATTOS, Eng.o Chefe do 16.0
Distrito Rodoviário Federal, cumprindo o disposto no § 2.° do art.

222, do Estatuto dos Funcionários PúbÚcos Civís da'União, pelo
presente edital cita o Sr. 'Raimundo Ulysses de Alencar, Ref. ,16,
da Tabela Especial de Mensalistas' visto encorrtrarcse em lugar
incerto, para, no prazo de quinze dias, contados da pub licação do

presente, comparecer nesta repartição 16.° Distrito
..
Rodoviário,

( A I S 8 A [I A'R Ó ' J O N (190? Federal 'a fim de apresentar defesa em Jnquérito Administrativo,
ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI· I t d d d

'

uen ro o prazo e déz ias, acêrca dos fatos de que é acusado no

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

Casa - Aluga-se oficio".

Uma casa ao lado do Cine \Gloria no Estreito: Tratar

5) -:- Apelação civil n.o 4,227,
da comarca de Tubarão, em" que

é apelante Walmor. s'ebastião
Estorque e apalado DalmirRceha.
Relator o sr. des ADÃO BER

NARDES decidindo a Cãmara.;
..'

h d
I

unânirnemente, con ecer o agra-

vo no auto do processo e, por

maioria de votos, dare.lhe provi
m.ent<;>, para determinar a reali

zação de nova perícia no Insti
tuto de Identíflcação e Médico

que são agravantes e agravados
,Antenor Batista e Brasil, Cia. de

Seguros Gerais. Relator o sr, des.

VITOR LIMA, decidindo a ca-:

mara, põ-r unanimidade de votos,
pão conhecer do �ecurso ínter.,

posto pelo dr. Promotor Público,
por' iríten1pestivo, e cQnhecer' do
recurso interposto pela Segura
dora e, por maioria de votos,
dar..lhe provimento, para redu
zir a CR$ 4.233,60 o quantum
da indenização. Custas em pro-

porção, pela Seguradora. Venci_
do o sr. d�s. Patrocínio Gallotti,

_qu�'.. ne�va provimento, ao re-

, "curso .da' "Segurádora.·
,

<,

8 '� �pelação, de des-quite' n o

l:3!í� d1l comar�a. de ião' Bento
l'l' ' .....- •. .', .,

do 'SuVem que.. é:,;apelapte o Dr,

Juiz dI!' 'J)ireitÓ .e apelados Fo r.,

tU:1l9' $elattci. ",e., :'sue,_ " mulher.

Rií1
.

sr, "'déS'.'�'AnXÔ BER-

,NÀlÜ�E$, deciíllndõ ,4 Câmara,
- .. 1'�'"

. "��' \; \

.unânímemente, -conheéee do re.,

curso e" por maioria de votos,
darclhe provimento, para anular
o feito, desde o têrrno da zattfi.,

cação, inclusive, e determinar

que o dr. Juiz de Direito marque

MADEIRAS PARA r?

CONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOURT

1

no local.

NASCIMENTO
Luil Cláudio

Encontra-se em festas o -Iar
do nosso prezado 'amigo .dr, Júlio
Doin Vieira e de sua exma. es

pôsa d. Djanir Vieira, com o

nascimento de um robusto mení.,
•

no que na Pia Batismal recebeu
o nome de Luiz Cláudio.
Nossas felicitações .

PARTICIPAÇÃO
Olívio Ortiga, e Suely S.ouza

Ortiga, participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas rela_

,ções, o nascimento de seu filho
TULYO MARLYO, ocorrido
dia 19 do corrente na Matcni_
dade d... Carlos Corrêa .

novo prazo de reflexão Custas,
a final. Vencido o sr. des, Pa ;

trocínio Gallottí

VITOR LIMA, decidindo a Câma

ra, por votação unânime, rejei
tar a preliminar de conversão' do

Apelação de' desquite n,o L380, julgamento em diligência e, co
da comarca de Concórdia, em que nhecendo do recurso, negar-lhe
é apelante Q dr. Juiz de Direito provimento, para confirmar a

e apelados Deoclécio Gettert e sentença apelada .
.Gustas pelos

sua mulher. Relator o sr, des, apelados.

O QUE PENSAM • • •

A EXPOSIÇÃO, Felipe Schmidt, 54, .necesstta com urgencia
de uma auxiliar de balcão.

P A R, T I C I P A ç Ã .0,
DALBY YERANI PEREIRA

E

I CLORINDA G, PEREIRA

partic}plrpl :ao� parentes e pessõas doe suas relações, o nascimento
de seu primogenito CARLOS DALBY GANZO PEREIRA, ocorrido
dia 9 d�_st: mês, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa,

"EDITAL de CITAÇÃO para apresentar
defesa"

<:

Florianópolis, '13 de maio de 1958

ANTHÉRO D'ALMEIDA MATTOS
, Eng.o Chefe do 16.0·D,R.F.

P A R -T I C I P A ç Ã O
ALCIDES' ROSA E MARIA LEITE C_ARVALHO ROSA'

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o nascimento
de dois pimpolhos, ocorrido na Maternidade "Dr, Carlos C�rrêa",
no dia 9-5-58, e que na. pia batismal, .receberão 08 nomes de
MAURICIO e MyRILO,

Florianópolis, 9-5_1958.

VOCÊ S A B I·A • • •

\ '.

o PélKé -é.SMúA
(Vl.Ié Cl-léôA .:/
�ALMeNTe 4
peSAR 2 7� Q(.Jt-
1..0$ ..vA$Cé De
UM ovo Dlj TA
�.4A1HO 0,11 CABê '

�_

. '� C,.4 De 'l.IIU /.J(.!=I/Vé7!:·

!:�=--.;:'�(t-..-_':_:--:..ii_iil:��1�?�S�2. �PI..A e

l------�----------------------------------

A diretoria da Campanha Pró-,Construção do Hospital da
Criança TuberculQsa, avisa que foi forçada a adiar o sorteio
,'do cano Parkard"'50, para- o'. dià '29 DE J'uLHO, próximo; por

de têrmos que',adqu lhr ,'ll1na peça
-t�)f::r

-

,

R�pl}!l.lica.
.

'\,

Cirurgião Dentista'�
Diariamente no periodo

'-'-".
. , da. man1m, '2.2 4,

hS ln hs.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O ESTADO" o mMI antigo O(drio !;l"Santa Cat:rina
--------

Florianópolis, Sexta 'Feira, 23 de Maio de 1958

I ".

Mas as vantagens não ficam veis, anunciados como ten- CE f-1,9 ou f-l,4. curas melhor equipadas, de
progressos ocorridos, duran

,.
:OS, re�erimo-n9s à maior áP�nas nisso. O Super Hy- do uma sensibilidade dei 400, O efeito imediato de ta� I. l'edu�ãO dos preços e ou�ros I

acessórios de; qualidade su-

te os últimos dez anos, equi- ; amplituds que' êsses mate- pan tem uma granulação ruas sem a amplitude e a- fato sôbre o consumidor e

I
melhoramentos da qualída- P�I�011 e na obten,ção de me-

pamentos fotográficos, que
I
riais de alta' sensibilidade eonsideràvelmente mais fi- qualidads de granulação do que o mesmo pode economí- ne de 's:us produtos,

. lIhores fotografias, pelo me-

ainda, não formamos uma. ofereciam ao fotógrafo. na que a de outros filmes Super Hypan, zar de 50 a 60 por cento no

I,
b ,efeIto geral, para fabri-

I
110S no que se refere à tée-

opinião inteiramente segura' Agora, surge um novo de alta sensibílídede, possu- Muita coisa ainda será custo 'da lente e, ainda as-

I
cantes e consumidores con- nicl$. ,. , : .

sôbre o que se torna neees- filme em branco e preto, indo,' ainda, Ionga escala de escrita sôbre êsse novo fil- sim, conseguir ótimas foto- juntamente, é que o dinhei-'
.

."

s ário ou se tornou possível, tão superior aos' outros de graduação e ampla latitude. �e, mas é interessante ob-- grafias, com as limitações, TO economizado, pelo fato
I

E, segundo tudo indica, o

e� face das grandes mudan- sua classe que as conse- Graças a isso, o execesso de servar SP.US efeitos sôbre de luz a que está sujeito. I (Itr- não haver �'�cessidade de, laboratório�'(iue promove �s-
ças ocorridas. quências dessa superior ida- exposição, ou a exposição os fabricantes e comprado- No que diz respeito aos

I
serem adquir-idas lentes' sa, revolução na fotografía,

Falamos, recentemente, de vão muito além do sim- insuficiente, até dois pon- res ;;tle lentes. fabricantes de lentes, o efei- i ':�eloze_s, =será empregado na não está dormindo, �ôbI'e
acêrca de uma novidad; em ples interêsse dos fotôgra-, tos, não prejudicam, de ma- Muitas. \ câmaras de prí- to é que Os mesmos passa-, aquisição . de 'uma segunda' lucros. Novos, progressos
filmes em côr': o Super Ans- fos. neira sensível, a qualidade meíra qualidade estão, equi- rão a se' interessar .menos· e uma terceira câmara fo- ainda surgirão na arte f.oto-
cochrome Tungsten, o pri- O Ansco Super Hypan tem das fotografias. padas com lentes de f-l,9; - J togrâficas, de câmaras 'es-' gráfica.
meiro material de verdade uma sensibilidade normal

. Trata-se, portanto, de um f-I,4 ou f-l,l e existe mes- Á\IÚ O
' ------------

lançado nornercado, no que de 500 à luz solar 'e 400 filme super-sensível, bem mo uma lente que.vsegundo I, NCI S J. .':11Às dàsses médico e farmacêutica '
.

se refere a côres claras. com tungstênio, Essa sen- granulado, de ampla apli-. se a�uncia, tem .uma aber- �
,

, .

• i"
Anteriormente, já havia- s ibil idade, porém, pode serl':ação, que é, pelo menos ã- tura máxima de f-0,9! �ORNAIS PULMO,SERUM BlI]ll�V.. I'
mos falado sôbre o Super numentada para 1. 000, sem j l� vêzes mais sensível/que Essas aberturas) contudo, '�VISTAS "I -,, ii
Anscochrome Daylight, cu- prejudicar a qualidade da a maior 'parte dos filmes de 8Ó podem ser usadas sob lMlSSORAS ',' ie- XQr9pe e inj'e!ável
ja sensibilidade ultrapassa r fotografia, e, mediante pro- alta senslbilldade e pelo condições extraordinár-ias ;�������! � ,��; I

,O PO B I L' 8 R, IllY ,

� de outros filmes em côr, cesso especÍal, pode, mesmo, menos 25% ao reduzido nú- que a maior parte dos fotô- UI ,

na produção de 2 e 3 e aín- ;,;H elevada até E. L 1.500. mero de filmes super-sensí- grafos nunca 'ou raramente REP. A.S.LAltA.
lUA IIHAOOR DANTAS 40· "�O .Al'lO.

------- encontra. As vêzes, não dei- • ,110 DE JÁNEIRO ' O, f.,

Tão notáveis foram os da mais. Em

I
.
s

I
I
I.

• •

I

A Campanha N'acional de Aperfeiçoamento de Pessoal de. :1
Nível Superior, (CAPES), comunié'a a quem possa interessar •

que, conforme dados fornecidos pelo Serviço Holandês de Infor- i
mações', serão realizados na Holanda, no período letivo 1958/ •

:
1959, os seguintes cursos internacionais: •

d 1 d D eH) (H : Exmo, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. Irineu José
1 _ Aca emia Internaciona e ireito.·. aia - ague

i' Kons, brasileiro, casado, lãvl'ador, residente em Santa Maria, neste

Academy of International Law) ::_ 29.a sessão 1958: 1.0 perío- I Município e Comarca de Biguaçu, por s.eu procurador infra assina_

do de 7 a 26 de julho - 2.° período de 4, a 23 de agôsto.·' • do, advogado in,scrito na O.A.B. Secção deste. Estado sob n, 479,
: l. re�idente �m .FlorianóPol,is, vem expôr e requerer a V. Exa .. ° se-

2 - Cursõ Internacional do Institúto Holandês de Hil:itória : g'uln�e: 1 - Que h� mais de 20 anos, por sí e seus antecessores,

da Art� (Haia) _'. (Institut Néerlandais <f'Histoire de l'Art) '- I possui por ·ocupação., um terreno rural situado em Três Riachos,

d Ih 1 d
"

d 1958
• distrito da $,éde .. deste. Município, confórme cro'quis anexo, com a

De 22 e ju o a 1 e agosto e .

�

I' área ap.roximada de 87,120 m2., cQnfrontand9, na frente, ao N,

3 - Cursos no Centro Internacional de Treinamento para) :. com terras de Francisco Fer!landes de Alcantara, onde mede 3.7

Levantamento-Aéreo (Delft) _ (Internacional _Training Centre :" braç�s; no "lado leste, com ditas de herdeiros d� 'Julio Cardoso e

� • as 'de José Manoel de Andrade, numa distancia de 300 braças, daí'
for Aeria� Survey - Início� se�embro de 1958 e janeiro de 1959, .1 estreitando, em' âng'ulo rétQ, 14 braças, prosseguindo, em ângulo

etc. •
célo, �m d"reção aos fundos, .numa dista!l.cia de mais 300 braças,

.
-

d )
,

até a linh,a de fundós,. onde mede'. 23 'braças, confrontando nos'
4 - Curso. Internacional sôbre Const,ruções. (Roter am ••

. fundos com 'I! mesmo José Manoel de Al\drad'ej p-elo lado oeste,
_ (InternacIonal Course on Building,: by'-J3ouwcentrum, Rot- i com terras dei V;icente Domingos' Pereira, medindo· 600. braças de

terdam) '-'- Início: setembro de 1958. \: frente a fundos;. 2 - Que 'a posse desse' terreno tem �ido exercida

, sempre, mansa, pacífica iniritérruptameitte, aem' opQ.sição nem con_

5 -.- Curso Internacional de Hidráulica: (Delft) -. De ou- testaçao de terceiros, e com ânimo .de dono, .por atos constantes de

tubro de 1958 a abril de 1959. . ocupação e culturas. g'- Que a'Ssim se ach� configurado, com to-

6 _ Curso Internacional de Pequenas Indústrias. Delft) � I do� os re.quisitos legáis, o usucapião extrllordinário, de acôrdo com

os al'ts. 550 e seguintes do Cód Civil com a redação dada pela
- De 4 de novembro de 1958 a-:3'O"de-abtil de 1959, e de 5 de I' lei 2437 de 7_3-55; 4.- Que, p�etend�rído legitimar' sua situação .� �2.0 at? _da inscriçã�. 11.0" COh5Ul'SD impoi'[a a ade-

.

d 1959' 23 d t b d 1959 '.de fato, vem com o devido respeito baseado nos arts 454 e se_
a.O as condlçoeS estabeleCIdas_neste �egulamento e na

maIO e a e ou u ro e .. ..' gui��s" do é'��':i req'umr a V. E�a. designação de ·dia. e hora
J

:e.ssfi.�,. �. REVIS�� BRASILE;RA 1?� ODONTOLOG.I�,
7 - ·"Curso de 'Vérão 1958" organizado pela Fundação a para' a iustificlição' ouvin1io. as testemunhas adiante arroladas I e

.os dll eJtps autol aIS de t�dos os' trabalhos que parbcl-

Universitáriã. Holandêsa de Cooperação Internaci���:,em ,Haia. •. em seguidar cit�d;; os' atuais confrontantes e interessados ce;to; . _)mem 'a competição.
" . .

S b I d I
- b �'''''W p' .-. I! seus c�nJ'uges,O se cà.sados', o Órgão do Ministério .Público e, por 13) Enguanto não ,cons·�i.tt,llda.,. a 'qqinissão Julgado-

Ô re civi ização mo erna, re açoes ur anas e ruraI.,,;��' erlO-
.

- � =. edital com o pr;zo de'30 dias· os interessados incertos e desco- .I a, os casos não 'Flrevis�os �'lest,{l. RegíJ1amento serão de-'

do: de 16 de julho a 1.° de agôsto de.1958: •.�
,<'

.,t·!
ó-

':-. nh(l�i�os, �ara, n,o prazo' le�al, 'e sob pima de revelia, �ontestarem, :::ididos pela Direção -da RÉVISTA -BRASILEIRA DE

8 - Cllrsos 1958-1959, In'Stl'tuto de Estúd,.os Sociais de Haia I se quiser!,m, 5 - Que, não sen.do contestada a 'ação, seja desde ODONT·OLOGIA.
, :. logo re�n:)lecido e declarado '0" domínio do .autor sobre o Imóvel, 1,1) As notícias e os avisos referentes ao concurso.

a)' Curso de Ciê�cias Socia!s, de dOis���RS - 17 de se-

:1 por sentriíf�á ma,ndada transcreve.r no Registro de. Imóveis; Pro- rublicar-se-ão na REVISTA ,B�ASILEIRA DE ODON-

te:m:bro de 1958 - 12 de janeiro de 196Õ: ' :. testa_se por tOdq o genero de provas admissiveis em. direito, in_ rOLOGIA.
-

b) Curso com Diploma de Previdência Social para países : clusive o· depoimen'to pessoal de illteressados,
_

. Dti-�e à causa o .
� '>

_ .

")
,

d' I' valor de Cr� 2100,00. Nestes' termos, R. e A. esta com os inclusos

de baixo padrão de vida (low-income countries , e seis "doCumentos, P. _<J�ferimento. Biguaçu, 20 de março de. 1958, (Ass.)
meses - 1.0 de setembro de 1958 - 25 de março de 19·59 : Paulo ,Felipe. �eluda legalmente. 'Rol de�tl!'stein��Jtas: Miguel Do-'

C) ,Curso com Dip'loma de Admini.stração Pública, de seis • mingos de Souza-e Francisco Fernande!f':ii�;�WI€áihar�. DESPACHO:
- : "l\, Designo o dia 22 de abril pal'a a audiência de. justificação pré_

,

meses - 13 de janeiro d� 1959 - 10 de julho. : via ja posse. Ciente o Dr. Pl'omotot,_público. Biguaçu, gd_3-58.

d) Curso com Diploma de Planejamento Econômico e : (Ass.) J. Collaço, 'Juiz de Direito. SENTENÇA_;. y:��tos, etc .. Ho-
.

9 mologo, por .5,entença,.a justific!lção de fls.' em qúe. é rêquerente

\
Renda N�cional, deseis meses - 13 de janeiró-de 195, • Irineu,J,osé Kons, para que surta os efeitos de direito. Cite_se,

•
- 10 de Julho. -,'

.1· pess_oalmente, por mandado,. os confrontante!il do 'imóvel c, por

I 9 - Centro Internacional de Treino de L""evantamento Aé- editaol, os interessados incertos para todos, querendo, contestarem
- '-. a ação n.o .prazo .da, leil Custas afinal • .Biguaçu, 24�_58..(As!!'.)

reo, Delft. - Cursos de Aerófotogrametria, Fofogeologiâ; Em- Jaymor Guimarãés Collaço, Juiz 'de ])ireito. E, 'para cheiar ao

I prêgo de Fotografias para Inspeção do Solo e Silviculturli.!:.,ç:,de conhecimento dos interessados, passa ó presente edital com o pra�
,

. zo de trinta 'dias, que será publicado e afixa'do n,ll' fórma �a ·Iei.
Fotografias Aéreas. .... .

flade e passailo nesta Cidade de Biguaç'it, aos vinte e s�ãs dias do

,

�

Para outrôs esclprecimentos os interessados poderão se di- mês de abri)-��ano de mil novecentos e- �inquenta � .�Úo: Eu,
_ rigir airetamente às instituições' patrocinadOras dos cursos, ao

.

(ass.) Pio Romãoi".d_e Faria, Escrevente Juramentado, ,no' impedi_
._, . . mento ocasionaldo :E)scrivão, a datilografei e subscrevh
Serviço Holandês de Informações, na Av. Beira Mar, 216, sala Biguaçu; 26 de,abril de 1958,

1202, oU: à CABEIS.
. (Assi) Jaymor �uimarãe8 .Collaço Juiz de Direito.

. Circo ri.O 2085 de 11,4: 58 _; Com. 4-4 ._._:. E. 11\IILA,·,. ',' • Go.nfé:·: 'eoJll..,. o Ql.'iginal �.f,i,1iado no hl'ga,r-�e,eostum.e, O �scl'e_
••ilíti••••&a.('!Gê;O$íiH�.ill®il.í.lHJ�(jHi®®;$t>et;>f;SGa.6t.i2:;;;�•••••c)e �*� '. ,vente, p'io !l0_mao de Faria. .,

""':,:,,�." .;>'. ',< ",

-'_;�.. ,._,__
.�.

-

�_-. -o' "_", ;': ,._ --

-.-t�·.-
.. �,f.,:".-_,"_"' ,

.. ;-. -O,' '>.
_".;,_' ""�'

;4��>i1�i;�!i��;�,?,'c:', ::. ,;;,:',',.Ú:;,,·

Êsse envelope deverá "ir fe.c;hado e trará, exterior
men le, dllas indicações bem legíveis: 1°) peseudônimo e

2°) título do trabalho.
.

- 6) Somen.te será revel.�d,\ a. identidade dos concor-
1 en tes classificados.

'7)' Cinqüenta 1rabalhos 'serão premiados e os lau
l'eados dentre êles pt:b!icatÍos na REVISTA BRASILEI
RA DE ODONTOLOGIA, a Juízo da Comissão Julga'do
,'a, Caso seja resolvi',ja a publicação do h'abalho em li
vro ou separada da Revista, se vendido; cinqüenta por
,'eoto tia 'renda líquida. caberá ao seu, Autor.
8) Os premlOS consistirão em '.!a'ssinatura da REVIS

rA .BRASILEIRA DE ODONTO_LOGIA; sendo conferido
t ca�1'á: um dos cinco primeiros coloc:i.dos um diploma
em pergaminho, artísticamente ·t-1·abai'hado.

9) Os tra:balhos serão.r�c;liül-OS:: �té o 'dia 30 de se-

,émb:'o de 1958.
' ,> .

lO) A comi'ssão' júlg-adoI:a seí'á 'COlls�ituída de cinco
:irurgiões ,dentistas .. de notMio :s-abe:r' ,do Presidente da

" Associaçãô Brasileira de Odentologla:' e do Diretor da
REVISTA 'BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA.

11) As decisões' -da Comissão:;, -

Julgadora' serã�
.irrecorríveis. �. -.' ';.' :, .

/

ementes de'Jcebola'
.

do Rio Gr�ande e
,

Amarela da Canil rias. com

xa de ser animador para um

fotógrafo saber de que dis

põe de uma rapidez extra, �
.l :.

se por acaso tiver necessi-

dade, mas, em geral f-2,8
4 Portas sempre dé particular

tem a amplitude suficiente Rádio Relógio, Faixa branca

para a maior parte das fo- Lataria perfeita, mecanica a

I ograf ías rápidas e f-4,5 e qualquer prova licenciado para

19.58 - ótimo' carro para a pra-

I· afecções d� fígad:>

. i .

I
I,

I,
I'

Vende-se
FORD - 40

Durante as férios coletivas de 1.0 a 25 de n.aio. o; ped::1 .s i '

(arilostras e mercadorias) d.2verã� ser en..:-amin!lodJi: 1
FLORIANÓI'OLli . I

Ramar S. A. Cçmércío e Indúst i:l - Ruo ri:1 i�:, 5:-'� !
-_:_.

:--
__11 ,,-

------------------------------�--��---------

( O N C ,U R S O
.>:

Tel. 3.225 - (Curitiba)

ço ou para- campanha política.
Tratar na CASA VENEZA

PROMOVIDO PELÁ

f-5,6 ainda são reâlístãã.
Com filme como o Ansco

"REVISTA BUASILEIRA DE ODONTOLOG1A':

.'
.

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

Super Hypan, é quase: in
concebível que 0/ fotógrafo

Entre Os Estudantes de Odontologia de todo o Brasil
•

O�ortuni�a�e �� [stu�os
HOLANDA

_na
IRMÃOS BITENCOURT 1) Poderão concorrer todos os estudantes de Odon-

,

( A I � 8 A o .... (> . 'o N � li 09 tologia a: ualmente matriculados nas escolas oficiãis ou

ANTIGO OlP0SITO' 0"''''1 ... 1'011 reconhecidas, rnc-lusive, portanto os que concluirão o
to a uma velocidade da lente

. curso em dezembro dês te ano,
' .

S'-'-,-'
-

�

t' ._-,---
_.

escol�Ja �oa������r:n�e�ên�l'O dos -trabalhos são de livre

� , a') 3) Não' há limite i'liáxi'mo ou mínimo ·de páginas. Os
I ,-._ ITabalh03 deverão ser inéditos. ,_,

� - '-. ' "",',�, '. � '. _

�._. 4) ·Os (jl"Íginais' devel'ão ser datilografados co� dois

JUIZO DE.Dl,' TQ(DA .r€<Pf� €'.l\>:�E I�UÁ.çU
"

' ',:��i?aço� �9��nte. �õ. a�tel'so àa fôlha de papel, esta do

Ed't I d
.
<,

:t in. '}....,>' l" ,i ';.:i;'-i\ '(IJlt�""''- li'1t,' ,tt\lJUann�., Of.H;40, gua!,crâ:ado, a margem de quatro centí-
I a e CL

� � '�wlla.,o ';f�1 �a, ,.��....�8•. 1<';:;,;' "riietros: do'Iãdo 'hQ'uer4o''''O Dou
� �mor _G'uimaTães poll'aço; :i{ulz'-de ;Direito ,'.; ;.)., �O

..

t b Ih
,'. ��

b 't..." 'r ., tl S 1'a a os selYao su scrI os por pseudônimoda Comarca e Big,llaçu Estado de Santa Catarina . .
'

.

na f'· d 'I'
' ,

. escol:lldo pelo Autor. Em fôlha mcluída em envelOPe à
OIma a el et,:!.. t

-

f'
' j

FAZ saber' par '3, serao eltas as seguintes indicações: 10 pseudô-
,

aos que o presente edita:!�irem, ou dele conheci- nimo; 20) título do trabalho; 30) nome e enderêço doment\) tiverem que, por parte de IRI,NEU JOSÉ KONS, por seu Autor.
-

,

advogado Dr, Paulo Feripe, lhe foi dirigida a petição seguinte:

se veja obrigado a tirar uma

'fotografia na graduação do
.

,

filme de 1.000, por exemplo,

-

,RIjGTTLAMENTO

.....

LOJ:. MAÇ;. "ORD:. E SRAB:',"

De ordem do Ir:. Ven':, convoco toda II:, MM:. para
a Sess:, de Eleição da 'nova _administração. para o'período
1958_69 E':: V:. a .realizar_se dia 19 'do mês. corrénte às 20
hóras.c na -=-sua �éde a rua' Saldanha Mãrinho, ll-'A

- .

Fpolis:;" 12/5/1958 E:. V::

OSN:. OLIV:1.
SEC:. 7:.

AssGciacão Cultural e Recreativa do
t .

.Professor -CONVOCAÇÃO:
De ol'dem da professora-presidente, ficam conyocl\dos todos •

os soclos desta Associação pam uma reuniã.o extraordinária, a ter

lugar no Grupo E;scolar Al'quidioeesano Sãó José, às 19,30,'a f.im

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta Feira, 23 de'Maio de 1958
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ALUGAM_SE

-

VÁRIAS EM AlU(a-Se ótimo quarto,. par� .

. raplfr- solteiro em casa de famí.,PRÉDIO TERREO. INFORMA- I' L T t à C 1Ia. 'ra ar rua onse heiro
•. ,

_
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A.CBfi1I'E"'l]ATA- E HOWA 'DO. LAN{)AMENTO Df." PELICULA

"'0 ,PREÇO DA ILUSÃO"
e �didat�e':a vIajar de graça

Ô
-

Depart.à.mUlto de Publicidade da "SUL-(clNE piROOliL
. ÇõES'''';'com a có.labol'a�ãe d.a TAC-'Cruzeiro do Sul. e do Lux Hotel,
acabá "d'e -lallçar' -SE!TI'liIacT(fflal concurso,' para a' estréia nacional, em

.

Floria;iI:Õ!p�àe �J,o Pi'e90 <da· I,lusão". Para concorrer basta que

a pes��:IlM'eg!t1Hl$ eseev.lHa6 Dep, di!' PubUcida'de -da ('SUL_Ci_
ne produçõea," >Rua�'tioradeDtes, 7 - Caixa "Postal 884 - Floria

nópolis,. preenche.n.do os claros. do cupão abaixo.
Com isto os que acertarem estarão concorrendo aos seguintes

prêmiltiv;� '"

.

l-..,...·"P-ESSQWSJ.BESlDENmS':NO INTE'RIOR' - passa-gem de

ida e·,N�.l��palla �1!�·lIt1T&polis, em aviã1)..da 'l'AC-eruzeiro do Sul,
estad.a ..no Lux �tel.e. jngr�SJ!O' garantido p.a-ra a estréia do, filme.

2- - PESSOAS' RESIDENTÉS NA' CAPITAL. - passagem .de

ida e- volta 11'0 ··�ió. em Conváir- da TAC_Cruzeiro do Sul.
JIi[�.li!1(r,o�sitll"toel!poàb;. e�·;. felicidades.

UTILI•..o.· eU-pA.O :U:A:lXO:

.Iria.de Panificação e Eonfeitaria.de .

Fpolis.; São José" e ..,Biguaçí
,�

�

E 'D: I' , A AI
Faço sabe'!' ass que o p�esente virem ou dêle tiverem conhe.,

cimento que, no dia 20 de junho de 1958, às 19,30 horas, em sua

séde social, à Rua Pedro 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 s- (oito) dias, que correrá a

parti!' da primeira publicação dêste, para. () registro das chapas na

Secreta.r.ia, de acôrdo com o disposto no art. 6.0 da Pdrtaria' Minis
terial n.o 146 de 18 de outubro de 1957.

{
Não havendo número legal haverá segunda convôcação, com

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

para os .candidat�s à Diretoria da entidade, .Conselho Fiscal e

repectivos suplentes e outra para os Representantes no Conselho
da Federação, na forma do disposto -no art. 5 da citada Portaria.

'.

Os requerimentos pará o registro das chapas deverão ser apre ,

sentados, na 'Secretaria, em três vias, asainados pelo cabeça ·de cha

pa e acompanhados de relação assinada por todos os candidatos,
pessoa'lmente não' sendo permitida para tal fim a outorga de pro

curação, devendo da� mesma constar todos OS dados indicados no

§ 1.0 do Art. 5.0 da Portaria n o 146 de 18 - 10 - 1957
.

. '.'

TEODORO COSTA JUNIOR
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SERViÇO SOCIAL DO COMW10;, SEie"
CLUBE' 1.5' ·D'E. -OUTUB�O
(DROGRAMA PARl).· O M'2S'DE MAIO DE 1958)

DIA!. <31'; .-."22,00. hJr.as· --"- Soirée
Para: os dias 1'0 e> 3J - Mesas a Cr$ 60,00 -
Reserva 'GRAFICA: 43 "-

NOTA: .: É INDlS,PE.NSAVEL.A APRESENTAÇÃO
DA-.,CARTEtllA SOCIAL'

.

A DIRETORIA
------��--�------�-!�-------------�------------

;�:

-��
-.._,

CatarinoB
:R.Ôi! :(ons.elhefro. Mafra�

s

•.
• CENJ'.RO ;;

24 de Maio,
'. -ESTREITO '.

Rua 1221••

-

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

9

, ,

I,

I
I
I

\..
-

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

modas Ínfantís e Soirée Infantõ _ Juvenil.
DIA 31 - Sábado. -, Inicio às 22 horas _, Soirée.

.\

Sempre preferiais '-..;.. Sempre oS melhores - Todos os

modelos�disPQDíveis

D IS' T R I B U 1 D O R E S - Com. e Ind ..

Rua Conselheiro Mafra, 47

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,
----- ....l'�

"O ESTADO" O matN antigQ Didrio a. Santa Catariná

Tf;�una' 'lIBgionBI -.Eleitoral �u!��!!�OS �aj. D_o-e��te-sd---,O�'qu�'t�e'
�;::�:�A�!�I'?,':�T�;��ODED!B���O��çÃO DO »LEITORADO DE

. ;"'O��,m::::;X��:"�:::
'

.' Pensamosl1 daAsa��:i;::�iO�: :::::::;
: � PERCENTAI"TEM SO°BRE OS V·

1958, COM A RESPECTIVA "nos uma
. -

d 'A est t i agora a mais algu:m 'as se'-
_�

,-, OTANTES EM 1.955
.

c- conussao a s-.oS as percen agens são ani-', sos, até' faziam alarde da
. - � sociaçã F d I d P t d

ries de e.xpe·dê.ncI·as em' vã-
MUIÜCípios

_. '.

1955
- --",,- -

., J o·e era ·e 1'0 e- ma ores para os advogados ] sua "saúde de ferro" neces"
...

Ã-;;.�� �__:·E=l:.:e.:.:it.:;o:.:l'a�d�o:..____..:vo�t:!a!nt�es� ,TM::!:: ção da Saúde", fundada por de uma profilaxia. No en-' sítavam efetivamen1te de
�ias cidades e em Vál:ios :dis- .

Al'aquari 3834
médicos contratados pelas lanto, ainda não correspon- tratamento·médico. Em Da-

tri!tps rurais. Os-resultados

Ararano-ua' 5' 2.500 3.007 120,28 h' alcançados
.

d ;..
'" 865 compan la de de"n'

.

I
. In uziram a co-:

Biguaçt1 5'237 4.340 4.418 101,79 ".
'

seguro con- . • a .nm UIVe que permi- chau essa percentagem f�i "

���R��h'� 17:661 1t:�g� 1�:�:� 63,69'
lra doença, iniciou uma ta um profilaxia a'tíva geral. ;Je 50 porcento e em Kreféld

missão à aconselhar a todas

Braço do Norte (
'5.801 4.080 2.324 153,36 grande série de experíên- Caso se mantenha o .princí- de 34 porcento. Os médicos

as companhias de sesuros

B 4.217 3169 3.867
' 56,96 elas n d

,.

di' di'
. contra doença a con ."

rusque "

10.525
.. 122,02

" o 'P1Jl�UIO a profi a- pIO a vo untariedade abso- ,verificaram estados' patoló-
' .vltlat:_em

Caçador 7 9
. 8.026 9.304 115,92 xia P t di d 1 t

os se.us fflíados a' exames

Camboriu > 3'.654,02 5.227 5.297 101,33·
. re en la-Se ar res- u a, na qual os médicos in- gicos em''Dachau em. 81 e em

..

C 2 83'0 140 posta I d t d
.

t
' médicos. Evitar_'se�iam"'d·o·'-"··

ampo Alegre 1.341'
. . 8 49,75)' 's .cone u en es a uas SlS em, ainda .serâ necessâ- j{refe.ld em 84,5 dos homens

Campos Novos
.

10.130
1.238 l,5lii' 122,37 perguntas , HA 'q:ue ponto é rio empree d .

t
- " enças de, maior gr�viJ�d'e �

Canoillhas 9.925
&.047 2.489 .

41,16 h

. . n e1' uma In en-· examinados. Quase 60 por-
< ,

.

, ..'

Capínzal 7.251
7.286 2.985 "40,96

oje necessária a proríla- sa campanha de' propagan- -cerrto dos homens de 50 a

ainda para mais, as ç,o:ptpa-,.
Chapecó \ 6.461

4.641 3.912 84,30 xía? E ainda: será hoje pos- da d� id;ia de uma profíla-
nhias poderiam reduzir con-

Concórdia 8.148
6.401 6.193 96,75'

55 anos sofriam do coração íd '

I
Críciurna 481::O 6 457

sível realizar na Alemanha xia extensa, antes de se che- d
.

E,I erave mente Os seus pa-
:

12.819
. �. 133,13

e as VIas circulatórias. . ,

Curitibanos 9.320 :::gZ �:��! 97,16 Ocidental campanhas pro- gar a resultados conclude�- __�__--'-__;__ .

gamentos, Um dos o.bj,etivos
�scanso 802 548 544

'52,00 filáticas na base da volun- teso Em todo o caso os re-
essências da campanha se-

IOnísio Cerqueira' 1.352 99,26 .
•

'

Florianópolis '" 3066
. 1.010· 50 4,95 tariedade e da confianç-a en sultados obtidos sublinham

ria de -redusír a percenea-
Gaspar 4.'3605 22.618 19.873

.

87,42 '1'"
cremo elevada d

. 'l'd
. -,

3305 240
• e os pacientes e os médi- a necessidade de cada qual

<,. a mva 1 ez

Guaramirim 6.384·
. . O .72,61

Herval DiOeste 3.114
3.780 4.331 114,57

se submeter com certa re-

.Ibírama 1.906 622 32 A'
'

Imarui
3.909 2.984 3.787 ,63 comissão escolheu 'duas gularidada a um exame mé-

Jndaíal g:��� 3.791. 2;738 1��::� ;'egiões .para o seu inquéri- dico,
Itá 1.408 41.474 5.9'36 112,56' to:,� cidade industrial de Numerosas pessoas

. que'
ltaiópolis 4.066

.151 1.156 100,43
' .

Itajaí
. 22.597

3.085 .3.008 97,50
KI:efeld e, como área acen- se .consíderavam absoluta-

IltaPir8.nga
3.239

14.754 13.277 89,98 tuadamente rural, o conse- mente sãs e, em certos- ca-

yuporanga 6.354 �.��� �.��� 113,77 lho bávaro de Dachau. O ..

i�r�i�r:G Sul 13� ..·2380�495 �:��g �:g�� 1��,,'!978 inquérito limitou-se 1t�OS ho- DOMIN·(j·if
....

=·
..

··S·
..

·A·
.. · ..

O····�- -"-I"-o--s--i--'
J. '11 840'7 2032 mens entre 45 e 55 anos,
OIUVI e 18.979" 24,17
Laguna 11.411

15.057 21.501 142,79 idade esta na qLU�1 o peri-

�
Laje 7.544 8.848 117

'.

l,aur� Müller
25.837 14.606 17.040 116,2668 se dé doenças parece ser

Mafra
2.970 2.012 2.871 142'6 mais acentuado. Todo's os

MondaI'
7.388 5.564 3.687 ' 4

2,140 17' 66,26 homens dessas classes rece-
Nova Trento 3.672

� 21 1.730 100,52
.

IOrleães 5.335
2.708 2.531 93,46

: .beram uma carta amáv.el, na

Palhoça '- 11.081
. 3.613 5.059 140,02 qual eram convidados a se

Palmitos 3.064
8.284 7.711 93,08

.

Papanduva 2.326
2;492 4.280 171,74

subinete-r·em a um exame

Piratubá. 3.081
1.390 1.744 125,45 médico '·completo. Para, fa-.

Pôrto Belo 2.440
2.411 2.810 116,54 '

""-..

PA 1 689 1 061 eilitar uma decl'sa�o favora'-
�orto União 7.258· . '. 62,82
Presidente Getúlio 3.496

4.786 5.798 121,14 vel, não se indicou médico
Rio do Sul . . 2.084 3.763 18
Rio Negrinho

15.900 11.845 12'.400
0,56 lllguín,. deixando a escolha

R d
2.604 1.936' 2.610

104,68 .

t
.

o eio' '7 13'481 lU elramente ao critério dos
. 5. 45 3.984 4.007 '

. , .

São Bento do Sul <> 2 10057
S

". 72 2.713
.

3.516
'

•. fio Carlos 2 979 129 59
Sáp F.rancisco do Sul 6'507 2.464 4.092 166'07 Apresentaram-se agora ôs
,('\

. 4.419 5.143
'

,�ão Joaquim 5460 11638 '.
.

S
. '5.396 4'.07'3

" prIm:eu'os resultados desta
" ão José 6.992 4 75,48
Bão Miguel D'Oeste 2.080

.915.3.446 70,11 interessante experiência. No
S·eára 4.730

1.709 1.720 > 100,64
Sombrio 4.717

3.286 2;052 62,44
!JJaiÓ 3.470

3.691 3.432 93,28
TangaTá 4.216

2.434 4.434 182,16
Timbó .

5.719
2.628 506 19,50

Tubarão 13.842
' 4:503 4.870 108,15 percentagem de doenças ou

rurvo 7.700 15°..079940 136.90.3747 138,G4 de estados patológicos la-.
Urubici 2 10488
U

.018 1.697 1.·01!>. ' tentes é extremamente ele-
russanga 8.627 6 61

� 59,69
Vidal R-amos .'

'- 2.582
. -6 6.473 97,83' vada". Em Krefeld cerca de

'l'I'deI'r'a
.

5.525
1.584 2.192 1.38,39

Xanxerê 3.138
4.264 4.656 ,109,19

metade. dos homens acede-

Xaxim 2.394 4.114· 171,84 ram ao convite. Em D!tchau
Tíjucas 92.'443552 1.987 2.339 117·,71

TOTAL
6.869 4.214 '61,34

�sta percentagem foi menor,

� ---;��-:-_�:::-;- 4:.:9.:.6:.::.8.:.62� 3�5�1::.:.9::.::8::2_ 352.542, . 10051 situando-se à volta de 35

H IN_(}.bA: - O núme:'o lie eleitores inscritos nos muniéípios' de Joaçab 1"

erva este e Tangara, sofreram redução em relacão aos m
.a,

res, porque as comrrnieaçõ·es se referiam ao número fIe re .'
apas anterlO-

� dós em cartóri() e não ao de inscrições realizadas. -.
ql,lelunentos entra- que se tratou da primeira Não P e r 'e "a m '.

1
......· ..·...········...···········..--..·..................................,;."...,·...-"1 ""'''-''1

. tentativa em maiOr escala,.'

•

-

(SESSÃO DE 21-5-58)'· �'!f::::::!: D--ib-C-h-e-rem m�nifestou-se' �ontrariament� à fi!

·PRESIDÊNCIA: João Navegantes Pires �,;.,; aprovação de proposição do Sr. Carmelo Fa-:
SECRETA�IA: Genésio Cunha e Valter Cruz j[iL� raco., no slentldo de ser enviado UIÜ Pédido de i

FLASHES DA SESSÃO:, i� ij fi � Informações ao Diretor do Montepio dos Fun-I
.

. Julio Paulino da Silva (PTB) - Reque- cionários Públicos do Estado se realmel1te.alrImento solicitando informações à Superin- t... • Prefeitura se acha em débito com a contribui�
tendência da Caixa de Crédito da Pesca sôbre mandade dó DivinG Espírito Santo, designou. ção dos s�rvidores municipais àquela reparti-.
assuntos que envolvem a área de atribuições o vereador Carmelo Faraéo para seu repre- ção públiça, e, em caso positivo, qual o Plon-'
daquele órgão de administração pública.. sentante nos festejos tradicionais da referida tante do débito.' " i

.. Ainda na tribuna' -fêz apêlo ao Poder Irmandade. VALTER CRUZ _ Requerimento soliCi-1Executivo Municipal .pára o alargamento da FLASHES DA .SESSA-O.' t d G d d E d
'

, . . .'

.

an o ao overna or o' sta o providências I Y d
'

.

rua Raimundo Corrêa. - Juho Pauhno da SIlva - Apêlo àELFFA para a encanamento da rua São Joaquim..
en e-se um

LIBERATO CARIONI (UDN) _ Ofício no :enti?o .de que seja det�rminada a ilumi- LI_!3ERATO CARIONI _. Pedido de In-I _. ,ferreno' .

ao Govêrno do Estado apelando seja estendi: naçao publIca da rua Secundino Peixoto _ formaçoes ao Delegado do Ministério do Tra- I Um lote com 255 50- t .

da a ,rêde de energia elétrica até It�corob1·· - S b D' t 't
. d E b :"'Ih b I'

me ros

no .. u - 18 rI o o . streito. Sólicitou ainda o
' ai o se a {) rigatoriedade do pagam.ento do quadra��,I2.S���o na

loca.lidade' no bairro da Trindade. I t d b I
' .-v::::�-� �.""

."..:1

p�o ong�men o a � ez:t;u.ra.das ruas Bernar- sa ario m,í�mo tambem é e�tensiY-.8;-â�•. l·l.grõnômica pelo preçô u�
. Requereu tambem o envio de um Pedido dmo Vaz e Secundmo PeIxoto. deres pubhc. �..:;,,_ -=:c#� .

p : �r$ 110.000,00. Tratar. a

de Informações com referência à rua, Tereza FREDERICO" A R ��",'�
.. rua,Eeo(Joro, �1_. _

Cristina,.,.).�-··-'')r dado pronunciam -:;7' 17 ,J�';o -, -=-! ;;�"L��'eH-" "'':'��MELO F�RACO,- Pedi�o. de In� i. .

I ACO'RDEON

.i:
j!.. "

.� _-rinP�if st.(es dos tlf�r .

- r/'::" � ao vereador Júlio Paulino que fêz formaçoes ao Sr. DIretor do MontepIO do Es-,
�tlcial sôbre os valo�'--Dl�> 'J.êfÍlçd��tos do idêntica reclamação ao·Sr. Prefeito Municipal tado com referência à contribuição dos servi-I ITALIANO,
.impôsto predia� ref:rrrít.:_ a�s anos de 56, 57' e.·que, posteriormente, em companhia do Go- iores municipais àquela repartição pública,: Vende-E.e em petrfeito .1'

le 58. Em caso de d1vr-rgencIa, em que se pa- vernador da Cid'ade, esteve no locai quando' pois, segundo declarou, foi informado estar ai I estado, tipo pequeno, d� I .

.seou O Executivo para. assim proceder, se a se inteirou das:razões por que persiste o im- Prefe�tura Municipal em �-ébito com o Mon-I ·de 1�0 i);'fx�s, cóm 5 re- I'

Itítulo
de revisão ou aumento de impostos. passe, explicando que a Prefeitura Municipal tepio dos Funcionários Públicos, cüjo mon-J i gistrol3, PARA MOÇA I

VALTER CRUZ (PSP)·_ Eequerimen- só <Jeterminarã o prolongamentó da abertura, 'tante atinge a milhões de cruzeiros. i
. ou CRIANÇA..Tratar � ..

. OMDEM DO DIA i ! [l. rua Deméh;ió Ribei,ro"

to solicitàndo ao Govêrno do Estado o pronlo- ,se'o atual proprietário do terr�no visado con-
•

" 38' das 8 ás 11 hO';as ou a .1
gamento da rêde d'água da localidade de Bom cordar com a liberação territorial. ,

. Por falta de quorum. foi adiada a votaç?o; ,/noite. I

Abrigo a Capoeiras, em atendimento ao� apê- OS'NI LISBOA - Requerimento solici- do Proj_eto de Lei - origem go'vernamental..,jl·los que lhe fizeram'moradores daquele bairro. tando ao Sr. Diretor do Serviço de Agua e Es-
_. que detêrrnina a doação de um·terreno à CASA

DIB CHEREM - Reque'rimento à ELFFA gôto á remocão de atêrro da rua São Vicente Associação CuJJtural e' Recreativa do Profes-I Vende-se uma nova e de

sólicitando providê�cias para gue seja imedia- -àe Paula, qu�e-V:etn prejudicando sériamente o sor.· �,/
.'

'. "
I �ocupada na rua do Clube

tamente reparado um poste na rüa Irmão Jua- trânsito., -1. ,Atend�do ao'_apêlo que fêz o vereador I do Penhasco. Tratar na rua

quim, que es,tá ameaçado seriamente de ruir. .DIB CHEREM-· Requereu pedindo_in- Carmelo Fa,raco;a Mesa-fêz registrar em atai' Silva'Jal'dfm,187. "

• (SESSÃO DE 20-5-58) dusão .na Ordem do Dia do 'Projeto de Lei a saida da b'ancada petebísta do plenário, nal
centes.

_-.,_

PRESIDÊNCIA: João Navegantes Pire� (origem g()vernâm�ntal). que autoriza doação oportunidade em que foi votada a proposição I MD:OHRDS eiRa MDRCUÉIROS

��'fA��A:" G�Il:ésio Cllnl1a_ e X�lter Gr,u1 de �fea, d� .tçtra, à A$soci�ção Çqlt�r�l e. Re� I�.::r�p��septan�� pedeCista .���er�nte à contr.i�:. . E. CI!IUl"IH1LIR'lS .

"E!DI$NTE::AMesa da,C ·tp.alip�Mll.L" Naclp PTIof�ssor. .. ,hUlça!J'da hefeltura Mumclpal ao MopteplO:' IRMA.os BITENCOURT
'

":> f.;. ·."Oit ;'".:,é:,..� ;: \
.. "( .·Cc .:. .'

:
"
... :,..... ••...

.

' .•. '.,.. ".J.\. .•. . .' ' •..
,

sJ.éifó�1':ij&�:.,��s�p:l;"aRªrt�:f () Y.e:r:ea<;!qf qq:, Es�ado.. \
.

.
.

.

..
.•

· i· ��0::e!%��
•••o. !

----------------�--------------�----------�--��------------��--�

-

seu relató-rio a coníis'são
acentua: ·HMesmo. entre' _a
população qu.e 'se julga sã'a

que, em
.

certos setores, é
.

alarmante. A'llontam-sel à
íuda os resultadoj, extrema-

I,�ente . f�voIl�veis alcança
rto� em fIl':tnas que não 'só
facultam as�istê,ncia médí
ca aos seus ·empregad-os e'
operários mas Insístem no

exame médico regular. c
•.

r' cnsns DE MlIOElfUI
. �

i IRMÃOS 91TENCOURT
I (A IS, e A o Á R Õ .' r O N ( J.8 0.2
ANtiGO DII>ÓSI.TO DAM'A�,
"-:��-'�-�---...

ALUGA-Sr
Aluga-se casa com 12 pe

t:as, situada no Gentro. T.rà
t.ar pelo fone 2415 ou na

i�yenkla He).'cílio Luz, 108.

Tomando em consideração

Uma copa moderna, esti
lo rústico. Tratat na 'Conse
lheiro Mafra, '186.

,>.f·'···· '.

., Dr. Lázaró Gonçal
ves de Lima
Cirurgião - Dentista

Avisa ,seus cHentes i! amigos q�e
de regrésso da Capital Federal

.
. ,

reaSsumIU, a sua clínica odon-
tológica
ConsultÓrio e Residência �ua'
Bulcão Viana, 87

'

YENPE-S�
Vep'd��se duas casa, sen

do uma de material e outra
de 'madeira sita � Rua Lau
l"a Caminha Meira 54.

Tl-'atar com o sr. João Re-.
gis,�Dep. qe 'Sàu,de Pública
ou a Rua P�esÚente Couti::.
nho 76 fllndos,. '

....;
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"O ESTADO" o mab antigo Diário a. Santa Catarina Florianópolis, Sexta 'F;ira, 23 de Maío de 1958
---_...._- . � '. ---'-

,-_.- ._--

,

'", , .

·IA fim de enfrentar quadros florianopo litanos, deverá- éstar na ilha, hoje, a forle equipe vi,ce-campeã gaúcha 'de futebol ',de sa,lão do i
�iGrêmio Port9 Aletren se. A estréia dos rapal�s da terra dospampas Ise dará hoje, á .�oit�, na quadra do lsládio "Sanla tatarina", 'fren i
-.ite do Tenente Silv.eira .. ·Sábado joaarão contra o Doze de.Agoslo� Domi'ngoos gauchós fàrão a exibição.d.e despedida, lnfrenfando o i
... .

.' .

,
1;: conjunto da Seleçãoda Cidade. _

_ l •

I � �•••G.o.� e e............ � o .

presentantes de cada Muni- 6.0 - Como sugestão e

r
:

(onelusões do Primeiro
.

Seminário
Desportivo de,'5ESI

�Continuação) são: maior divulgação .quer

2.0 - Quando da discus- pela .Imprensa escrita ou

são se apurar as modalída- falada �de iodas as ativida

des desportivas que consti- eles desportivas do -SESI,

tuiríam o III Campeonato. colocando as�im a classe

ES'�adual ::após demorada 'emp'reg·ad.ora ao par do que

(ii�cussã�'e levando em con-
� SESI �-em realizando no,

,{UTElD
L -'rEMIS

D I....:'�..;-:!:::'':;::'i2.�;::'�I...!::A:-...:....
.

..;..' IJ_::::' '[JH_A�A_'_AD_�
: T_UR

'

f
.........
[

�
....
•

••

-

"ra a Regatas �e ,-Porta Alegre
-

Seis sensacionaispáreos na manh(dedomingo próximo, sendo quatro para escólha' das. guarni
ções que no próximomês . conc.orrerã� ,com os 'gauchos -O América no pareo-de oito - Ausente

. '.

R· h I tir.os desta Sociedade- no

o. lac ue o exercício de 1958 - 1959, e

Apraz-�os comunicar, a f Abril, em reuni,ão da' A&._- empossada a nova-Diretoria que: ficou assim constitui-

cerestalduais com os gaú- \'.S. que em data. de 27 de sernbléia geral, fOÍ eleita- e que deverá dirigir os des- da:

síderação as sugestões apre- ".:dQr esportivo-e ínteressan-

do-os em escala maior por

(da_ atividade. Recomenda

ram ainda que os Enc. do S.

R.'E. de cada N. R. marrtí-

sentadas por representan
tetl dos municipios partici
pantes .do 1.0 Seminário

Desportivo do SESI, estabe-

ra domingo prôximo, quatro
provas eliminatórias desti

nadas á escolha ds,;:; �uar-

leceu
.

e determinou o ple- vesse permanente contacto

nârrô" que das' disputas do com a classe patronal e com

Campeonato .Estadual de [\8 firmas disputantes infor

Hi58 constariam somente as' ,mando-os de todas as pai-i

seguíntes modalidades: A-' !;i'cu.J�ridades do serviço co

tletísmo, Futebol, Ping-- mo i!lSCrição de atletas, a

Pong, Basquebol, Voleibol, tle.as participantes e locais

das disputas .desportivas, a

Oom vistas ás regatas in-

chos, que serão levadas' a ---------
_
__;",-�,------�---'---

e�eito em Po�t� AI�g�e no_Auxilia os esporles o govêrno lederal' -' -

dia 15 do proximo mes de
R' 21 rv A) '�D' -..

E 't'
•

t
. .J

"
•

,

10 \..
- epols xecU' IVO au Orlza'Uo à a-

junho em homenagem á Ma- .

1 tramtt
'_

1 L' l' M' . t' .

d 'Ed", �

�e onga rarru açao pe, a nrrr, pe o lUIS erro a u

rinha de Guerra do Brasil, Camara e pelo proprio Se- cação e "Cultura, o credito
a Federação Aquatíca de

nado, esla ultima Casa. do especial de Cr$ '! :,050,OOQ.,bo
, Santa Catarina marcou, pa- ,-

Congresso; �n;t, �essãp .rea- r sete -milhõeg e cinquenta
Iizada sexta-feira, .

.dia 16, mil cruzeiros), para ser. dis-

porfivo, recomendar e atri
.

imprensa.
buir ao Conselho de Repre-

4

presentantes como presiden-
te um'. integrante da classe

patronal e uni representan-
,

te
.. da. imprensa com a fun-nições para as regatas ací

ma e mais duas prQ.vas pa

ra reforço do programa da

manhã náutica dominical.

Ausente o Riachuelo

As provas eliminatórias.
. serão em s'kl.iff, clpuble:..s"";
kiff, 4 com timoneiro e. dois

sem ,timoneiro, devendo ser

�isputados por guarnições
'do Aldo Luz e M:u'tin�m,

os dois maiores rivais -ilhê-

.

,

.

3.0 - Em relação aos

Campeonatos Municipais do

SESI resolve-ram os compo-

uentes do 1.0 Seminár-io Des

cão de. secretário, cuja fina
lidade seria õ maior interês
se da classe patronal e ma

:01' divulgação por parte dã

'50ciedade;:Jl,éreativa e Esportiva
Humaitá

cher.

Comissão de Contas:

José Dalbosco, Angelim

.SETOR . RODOVIÁRIO MUNICIPÃ[-
e Nelson Erbs.

Diretores Esportivo:
Marcos Maria Mazzola;'

,;

r:aurY Ors], Carlos Luiz 'Í'ri

dapalli e Oscar Battisti �r-

S, a mesma

com quO foi honrada a nos

's!t ',antec·.essora, .a,presenta-
rDOS os. nossos prot.estos d(!

Dr. Wilson Marques Ivo, .

I estima e consideração.,.
'

Asteiroydes Tridapalli, E oY , ,

José TeU. Henrique José de Cordiais Sal1d,ltRções. t' a.

. S (" dade ecrea IV

COl'dova, Jayme Voltolinl, p", O_·le

, "avante João Ma.rcKi I
Hnmaitá- "

.

,

' , .,'
G t"l' N Rome'u Boiteux 1?18zza

.Mello, .

eu I a-
__, '

',' : oni' -·1..p.Secretapq
�

- o,,} __ ... <,

1'0, Diretor, do EspoHe -

N�lson José Maurici.
DIRETORES SOCIAIS:

São Paulo, 22 (V.A.) �

O atacante Vi, que vinha

�endo pretendido por alguns

clubes dó Ri'o e $30, PaulD.
ir,ch:lsive PortuguesaGas

tJ�lbém

Palmei'ras e do Grê-

e que se relaciona com a

preocupação constante que
.

. )

rua� n.o 6 e
- A;acy Vaz Cl!lIado tem o SESI em conseguir

Assim; .0 _Govêrno Municipal, semprj, -e em escala maior a I
em eumprrmênto do �eu progra-' .. ,

,

_ t!l,ui de' urba�.izaçã.{>, ,.vai concre_ mdl§lpensavel. cIolaboraçao
tJzand", medIdas ,que refletem da classe patronal, chega-
alto proveito para o escoament( I
do tráfego cada dia Juaior no ram Os componentês do Se-
Sub_Distrito do Estreito. minário a seguinte conc.lu-'

,SOALHO O Sr. Prefeito Osmar Cunha

. vem' de inaugurar, 'no .SubcDi s.;
I
trito do Estreito, a ligação das

: ruas Aracy 'Vaz CalIado. Tam

.

bém foi realizada a ligação das

!·�{MÃOS BI.TENCOURT
,AIS 9ADARÓ f'ONt' 1802

"'''TlGQ o E PÓS I TO .0." M I·A_.N,I
...... -.- .....

--_ ...........•........
_ ..

......

;Ó�:·play·e·r
..

ca,lãrine·nse
..

Vi 'para o
,

. Palmeiras ·NA·SCIMENTO
Sob a presidência do Dr,

Latl·l Cla'Udl·O Adcrbal Ramos da Silva, esteve
t reunido em' sua séde, dia 20 do

Encontra-se em festas ó lar corrente o 'Diretório 'Munic'pal
do Partrdo Social Democrático,

110 nosso prezado. ·amigo tlr ..JÚlio
tratando de vá,rios assuntos ati_

Doin Vie'l:a e rle sua cxn)a. es- nentes ao programa político da

pôs!\' (], Djallir Vieira, c'om <> queJa poderosa agremiação par-

. nascimento de UHl rOJusto meni_ tidãria.
.

no ue na Pi.a Bati.s,1)1al J'e.ee.het4 .A reunião esteve.muito .conco:_�
� q. .'.

� ..
-" '.' .... ".... '. l'i,l1n .coll1parecenc o cresc1do nu ..

'.') 11<1111C ele Luir. Cláudio, -l]1.el:� (le cOl'l'eligionários de ·tôrlll

/,;'iill)�
.

.D1RflÓRIO MUNICIPAL DO PSD

PARTICIPAÇÃO
Oiívio Ortiga e Suely Souza

Qrtiga, participam 'aos seus pa

rentes e pessoas de suas 1'ela_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I
-�

Aprovado o aumento da magistratur
60 mil cruzeiros o vencimento máxiino e 18 mil

\' �

. ��i
bre os vencimentos e pro- cruzeiros =em favor do Su- os ministros do Superior, quanto que o auditor-cor- Superior do Trabalho perce
ventos, da inatividade aos premo Tribuna! Federal pa- Tribunal. Federal passarão a regedor ganhará 42 mil e os berão, 51 mil cruzeiros.
membros â$i) Poder Judiciá_

'

.ra que adquirisse, uma .carro
. perceber 60 mil cruzeíros cudítores de segurança e Em tôdl! a tabela, os ven,

rio incidirá apenas o ím- de passeio para cada um de mensais e os ministros do prímeíra entrâncias 38 e 32 cimentos mais baixos foram
posto de tenda cedular, ex- seus ministros no exercício Tribunal de Recursos, do mil çruzeiros,'

respectiva-, at�i�uidos a?,s advogados de
cluído ri ebmplementar pro- de suas funções.' ,

I
Tribunal de Contas da mente.

'

OfICIO de primeira entran-
gressívo", e o 27, que abria'

'

MAXI�O E MINIMO União, ê do SuperiorTri-, da, junto- à Justiça Militar,
um crédito de 6 milhões de Pela lei ontem aprovada, bunal Militar, 51 mil" .en- Os ministros do Tribunal com 18 mil cruzeiros. '

o.mínima
RIO, 22 (V. A.) - Foi

aprovado pela Câmara o

substitutivo da Comissão de
Justiça ao projeto, originá
rio de, mensagem presiden
cial, que aumenta os venci
mentos da magistratura, o

que se verificou pacifica
mente ao desistirem os srs.

Benjamin 'Farah e Rogê Fer
reira da preferência que ha
viam pedido na véspera pa..
ra o substitutivo da Comis
são de Finánças. A diferen
ça fundamental existente
entre os dois estava em que
no da Finanças eram con

templados também os pro
curadores de autarquias, ao

passo que no . âa de'Justiçá
só se cogitava da situação
dos juizes e membros do Mi-
nistério Públícq; \

O critério adotado pela
Comissão de Justiça, ao ela-.
torá-lo, foi dar aos magis
trados, propriamente ditos,
maiores vencimentos que
aos demais membros do Ju
dícíárío por não poderem
aqueles dedicar-se a outras
atividades, COIsa que êstes
últimos fazem; como 'se sa-

be.'
,

Cairam, contudo, dois dis
positivos do texto aprovado,
Isto é, o seu artigo 23, cuja
redação era a seguinte: "Sô-

.. '

Parti�os �a o�osi�ão repn�ialD a �elDagOBia eleitoreira

"O povo de Joinvi lle unindo

Buschle, candidato' da União demagógicas, com exposições de com, um dever sagrado, votar
Joi'nvBlense,. composta pelos,Par- obras apenas inauguradas e ina- contra a �repotência do poder,
tido Sóçial pemQcrático, T'raba., cabadas, com os milhões' qUI! ar- econômico; contra a pusí.lanímí ;

lhistas Brasileiros e de Repre- 'recada e que deixa de empregar dade daqueles que indecentemen-,

sentação Bopular à' Prefeitura em empreendimentos 'úteis à co., te exploravam a memória de João
da "manchester" barriga_verde'lletividade para comprar cons-' Collin, contra enfim, a gang 01'_

,

,

.

ciências de políticos "íneserupu- ganlsada que delapida o dinhei-
A vItória de Joinville 'constituiu_ losos

1 subjugar a vontade livre ro do povo.
'

se no marco inicial q .. , derrocada I do povo joinviflense, Esse mesmo
da oligarquia corrupta que do_'1 povo que sofre na carne, a Irres.,
mina Q nosso Estado e 'cuja que- ponsabilidade dos homens que
da" ihfà1ívelmente, darvse.-é na I assaltaram o poder a custa da

el�ição' de isso. Não conseguiu o corrupção e do suborno, soube
sr. Governador, com suas tiradas de maneira altiva, e cumprindo

Salve, pois o povo de Joinvil
le, pela demonstração de capaci ,
dade política e vitória' retum
.bante contra' o roubo e a. cor

rupção". -Ó.

em tôrno. dos .Partidos daDposí.,
'çâo, repudiou a demagogia elei.,
toreira de Sr.' Jorge Lacerda.

'Repercute, ainda em todo o

Estado de Santa Catarina' a e«:
tumbante vitória de Baltasar

HECOROlNDO:.. ,

Et�l,ôE� . EMJj�U �UjmNj,
As eleições para o· Senado Federal;' realizadas no dia

3 de Outubro do ano de' 1954, apresentaram os seguintes
resul Gados:

flfrDÊPi'jiiIT�ei,",
23 de M�o de 1958 ,

SlgÍlificativo O comércioj,brasilei- .;f,ftIDi).
O Julgamento de, tocom ospaíses latino.americanos ��5:;:�;����ª!�E

Nur''enber'''g' ,

Nossas exportações para QS PINHO "A FRENTE s'ignificativas constaram de erv�- BOLIVIA: MANUFATURAS indefinidamente sua, visita
países da América Latina au- t

' ,

1 d 641(, 'Ih A Bolívia distlngutu-se, o ano aõ chefe comunista da PO-ma e, no va 01' ,Le,. mi .ares

lonia, sr. Wídyslaw Gomulka.mentaram, substancialmente, 11u- Quanto às principais mercado- de dólares; açúcar, com 4.890 passado, como a principal com-

rante o ano passado em relação rias exportadas, figura em" pr í- mil; pinho em tábuas, com .4728 pradora de produtos manufatu- Tito, �omo 'se sabe, vem sen-
Das mais brilhantes foi a �es ministrarem. aulas sôbre a 1956, tanto em valor como em melro lugar o pinho em tábuas, mil; .caf ê

em grão, com 2.300 mil; rados brasileiros, tendo adqui- do duramente atacado -pelos
iniciativa dó Desembarga- assunto concernentes ao Di- volume, segundo atestam os da- do qual remetemos para a Ar- fumo, com 1.592 mil;' e bananas, rido em' nosso país sobretudo países do bloco comunista da
dor' Ferreira Bastos, Profes-. reíto PenaL Terça-feira pró- dos que acabam de ser divulga- gentina quantidade equivalente com 116"0 milhares de dólares. 'tubos de ferro e aço preto sem Europa Oriental. Nestes mo..
SOl' de, nossa Faculdade de I

xima passada, dando' íní- do s pêlo Serviço de Estatística 'a TJS$ 43,,149000. Outros artigos
.

-
. costura ,(1;.-190 milhares de dó la- mentes, a posição do presí-

Direito, na Cadeira de Di- cio a, estas séries de aulas Eêonôm ica e Financeira do Mi- importantes �endidos' a Argenti-. No comércio COUl o Chile dia- res) tecidos d� algodão (340 mil) dente Tito está sendo' estu
reito Penal, em sortear alu- a acadêmica Maria"Carolin� nistério da Fazenda. na: café em grão- (3 ..702 mil dó- ) tinguiram-se o café, com 5.160 elevadores para passllgeiros (69. dada- pelos dirigentes co
nos para de tt� em três mê, da Silva Amorim, .díseorreu O incremento do intercâmbio lares), bananas' (11.588 mil), chá milhares de dólares; o açúcar, 111H).' Na ,pauta das importações rnunístas, de' oíto países em

brílhantemente sêbre o Tri- com os países latino-'anlericanos e mate (5.484 m il ) e cacau em com 3�392 mil; o mate, COI:n 2.116 bolivianás do Brasil figurou ain- Moscou, '.

huna:! de Nurenberg, Ao· nn, torna-se particularm�nte signí- amêndoas (4.086 -mi l dólares). mil e o .algodão em rama com, 'da o chá, com 216 m llhare s

dar, sua explanação, Maria fica-tivo na atualidade, em � vista Para o Uruguai, as vendas mais 401> milhares de dólares." 'dólares.
Carolína fof muito aplau- dos esforces que se vêm dhen-

.

' dídá por seus colegas e ria volvendo, especialmente através
ooasíâo O Desembargador

- dos estudos da CEPAL, em PI'(

.!i'erreira.Bastps não poupou da formação de um mercado I"

"elogios a sua futurosa alu- gional nesta área do globo, idéia
_ 'na. A Folha Acadêmica, 01'-

a que o presidente Frondizi da

[tãO interno .da Faculdade� Argentina, veio dar n�vo im'pu],

r
por- sugestão do Professor so, com sua adesão entusiástica

irá. publieãr na. íntegra a AUl\:li!;NTQ DE 40%
aula proferida pela senhori-

A exportação braisleira, em

ta �cadêmica Maria Carolina 1�-5!7, pam. os países da �l11érica
.

Amorim,' ,

Latina, atingiu a 10,3 por cento

_-,-_..... d(l to.!al em dólal'es, de nossas

vendas aQ exterior. Exportamos
mercadorias no valor de 143.665
mil dólares (1.152 mil tonela·
das), As cifras de 1957 repre
sentam um aumento, em relação
ao ano anterior, de 4f}..89-l l11il
dólares (39,8%) quanto ao valor
e de 531 mil toneladas (85.5%)
qu'anto ao volume'

DISTRIBUÚ;ÃO
Apenas quatro países absor ..

veram n!lda menos de 98,3 por
cento do total de' nossa'L ex.pol'
tações Pllra os latino-americanos,
Iio I11Qntante de Cêrca d,

'

141,21,1.000. Os restantes 1,7 por
cento das nossas vendas foram
distribuidos entre vinte outros

c0I11pra�ores.- São os segui'ntes' os
países que mais se distinguiram
na' aquisição_de mercadorias bra:
sileil'as.: 1) - Argentina, cOm

US$ 103,181.000 (71 ,8%); �) -

o Uruguai ,com US$ '23.616.000
(16,4%); 3) - O Chile, com US1$
12.162,000 (8,5%); 4) - a Bolí
via com US$ 2.252.000 (1,6%).

,

Os dem�is �ão, �m 'ordem de

crescente, Venezu_ela, co"tn 762,
milhares de dólares: Paraguai, ,

com 555 mil; Pôrto Rico com 406
mil; Cuba, com 209' mil; ·Peru,
com 149 mil; :t\!�xico,' com 120
niil; República Bominicana, com

82 mil; A)1tilhas Holand�sas, com
38 mil; 'Panall1á, com 35 mil;
Colómbili, com 21 mil; Equador�
com' 19 mil; Guatemala, com .1,1 O sr. Otacílio Negrão de
mil; Nicarágua, com 11 mil; COSo Lima deverá ser um dos no
ta Ri'ca, com 10 mil; Trinidad vos vice-líderes da Maioria.
e0l11 8 mil; Guiana Inglêsa, cor�' , RODÍZIO APROVADO
5 mil; Honduras, com 4 mii; A reunião da bancada ini
Guiana Ip'glêsa, com 2,4' mil; dou-se ontem, sendo o sr.

Salvador, com 1,8 mii; e Haiti, Negrão de Lima o primeiro
com 1,7 milhares de dólares,',

.

(l. falar. Declarou êle que os

Nerêu Ramos ;.... 160.980 vótos
Saulo Ramos :.. . .. 145.627
Adolfo Konder o o o 'o • •• 136.905 "

Aristiliano Ramos
,..... 135.530

Vótos em branco .. ,.. .. 72.53Q
Vótos anulados' :...... 5.410

Os suplentes receberam quase a mesma votação:
Francisco' Gallotti .. ". � . ; .. , 160.87,9 vótos
,Rodrigo Lobo '

, . .. 145.615
Genésio Lins ,........ 136.900
J. Bayer Filho '" ._0 • o ••• o • 0--" 135.362 "

V'ó,tos em branco, .' '.. 72.431
Vótos anulados .-...... 5.403

Como se póde verificar, o Sr. Nerêu Ràmos foi O mais

'/ votall,o dos '4' candidatos, recebendo 52% do tOtal do su-
. fraglos (328.295). '.._

Obteve mais 15.353 vótos que o seu compatJ_heiro de
chapa, .sr. Saulo Ramos; 24,075 vótos mais que o sr. A.dol
fo K,mder e 25.450 vótos mais que o sr. Aristiliano Ramos.

É de se assinalar o elevãdo número (72.138) de vótos
em b;:-unco.

RIO, 22 (V. A.) - Foram mandatos do,s vicélíderes es

SUbstituídos, !'ontem, em reu- tavam extintos, cabendo ao
nião da bancada, tódos os partido provê-los novamen

'Vice-líderes·do PSD na Câ- te. O sr. Mário Gomes, que
mara dos Deputados, apli- I na um €los vice-líderes, prO-
cando-se o critério do rodí- pôs a· apJ�cação do critér-io putados, ofiéializa,ndo-se;
zio,

votadO.·
no alio

pas,sa,do,,' ',I
do rodízio, O que,foi aprova-

II assI,'m,
Ó de.clínio da corren-. ,BEIRUT, 22'- (U. P.) _ O.

Os novos- vice-líderes são do. .,
, ,te 'que procuro\! renovar as Líbano decidiu hoje apre-)S srs. Armándo Monteiro' , "MOÇOS" FORA diretrizes do PSI.:> no Palácio l'entar oficialmente as Na-

'lt'ilho (P�rn'ambuoo), Cice-
.

A chamada "àla moça" do Tiradentes. -
"

çqes Unida denuncia con-.

rZa:;(:�o ���if�t� (::��/,. :DI,'I�llJl�_ 'l.�- flJ8�l� IJ�
. ��a E�i��Peo��ia i�!e�}��:��.João, Meneses tPará), Star� Utica militar libanesa.

ling Soares (Millas), e Lopo
Coelho (DF). ,.

BUENOS AiRES, 22 (U,. P.)
1,YIUDANÇA CONTINUARÁ

�II'��N� FIIN���
- A Camara dos DeputadosO processo de renovação

-

aprovou p()r uI!-ânimidade o'
do comando parlamentar si-

. .

'proJeto de lei de anistia ge-tuacionista prosseg'u'I'ra' den- "} ..

ra, la aprovada pelo Sena-
tro de algunS dias mediante PARIS, 22 (U. 'P.) � Após

I
O govêrno congratulou-se do. O ex-presidente Peron

a renovação do cQrpo de vi- dois aias dê expe�tativa; fo- com o povo pêla ordem r,ei- figura entre . os argentinosce-líderes da Maioria. AtuaL, ram reiniciadas as ativida- nante, mas baixou decreto' anistiados pelo goyerp.o
mente

.

êsses vice-líderes, des partidárias, evidencian- permitindo a convocação de Frondizzi. Este 'deverá san
desde a promoção do sr. Ar-

.

do-se a divisão das fõrças do reservistas do �xército para 'clonar o projeto de l«;!i ime-nl&ndo Falcão, ,são apenas govêrno: comunistas e so- a polícia I de choque. - diatamente.
Idois, os s1's. José Joffily e ctalistas pleiteando maior '

Leoberto Leal. firmeza em relação à Argé- l'iÉDIDAS ,ECONôMICAS
Ambos deverão ser substi-, lia e radicais independentes

tuídos, em' função das novas tl\abalhando pela queda de Severas'medidas de econo-
diretrizes partidãrias de '_Pflimlin, s()b a alegação de mia foram adotadas.
apoio às direções estaduais. qUe De GaUlle, pediu menos

,

O ministro das Finanças
Nem o sr. Joffily nem o sr. -podêres que o primeiro-mi- declarou que o cancelamen-
Leoberto Leal são conside- nistro.

. to, das divisas de turistas
rCidos pelas 'suas l'espectivas UNIÃO DAS ESQUERDAS franceses representou eco-
seções estaduais como Q re- , Os esquerdistas, unidos, nomia de 70 mil dólares
presentante adequado 'do sentem-se revigoradas com o anuais.
partido no comando da ban- comunicado 'oficial,·. infor;..
,cada.

'

mando que, a despeito da
propalada' pacificação da
'Argélia, a luta continua, com
a morte, em conl?eqüência de
choques havidos na semana

passada, de 46 militares
franceses e 440' rebeldes ar-

gelinos. ,

.

POLíCIA E ORDE� .

- Paris lacha-se excepcio
nalmente policiada.

PARIS, 22 (U. P.) con-
; firma-se que o premier
Pfmlíri enviará à Argelia o

'general Lorilot numa visita
oficialmente qualificada de
vísítas de inspeção para pre,
parar o terreno para a in
tensificação da guerra con
tra os

:

rebeldes argelinos
Mas, na realidade, o genera

PSD, concluído;> processo de Lorilot chefe do Estado
renovação, sera totalmen-' Maior do Exercito frances,
te afastada do comando par_ . tratará de convencer os ,ge"
tidário na C,âmara dos De- nerais rebeides a acatar' as

ordens do sr: Pflmilin.

� "

PSD·substituiu todos,

, --
. -

...

os vice_-lídeies

ORAN; Argelia, 22 (U: P.)
- O iíder degaulista Jacques
SouteelÍ/advertiu hoje aos
Estados Unidos e Grã-Bre
tanha que a Argelia' Frán
cesa' não tolerará interfe
fcncia, estrangeiras em sua

l,'lta' P!tra'�'mahter sÕbyasáo,
francesa, sobre este territó
rio. O , sr .. Soustellerl disse
Que os colonos franceses· da
Atgel1na" não aceitarão as

'proposta,s .

de medÜtçõês e�.
seu conflito com o ,regime d
Paris, formulados pelos Es
tados Unidos e . Grã-Breta
nha.
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,0 � s elrjva n �Io - x
O oficio do Diretorio 'Regional do P,R.P., publicado na

imprensa., dirigido ao sr. Governador Jorge Lacerda, vem

contribuir para a comprovação de seu desrespeito à lei
eleitoral, que véda às autoridades, abusando de' seus car

gos, a coação e a intimldação do eleitorado em prov.eito ,de
-

qualqut>r' cànciidato.' -.
No caso Jorge Lacerda, a situação é verdadeiramen

te ini:rivel, pois que, sendo ele 2° Vice p,residente do Di
retório Nacional do P,R.P., e�tá agindo contra o candi
dato escolhido pelo Djretodó Municipal do .P.R.P. de Join
ville, escolha, essa hom�gada, por unanimidade,' pelo
Diretório Regional e j'â recomendada por forma especial,
pelo Chefe Nacion!).l sr" PÍínio Salgado.

Continue Jorge Lacerda, nesse caminhar, que vài aca
bar à ué na estráda, de' tála e freio na mão.

E' -possivel que Jorge Lacerda não saiba ou finja que
não sabe, que os udenistas não o toleram.

Si ainda não foi enfrentado de rijo, isso se déve tão
somente ao terror temporario que domina a clan ude
nista, de -vir S.S. a renunciar o mandato antes de 31 de
julho, o que, por lei determinaria uma eleição Para o res

tante do periodo 'govername'ntal.
Depois de' 31 de julho, a 1:arracha vai �ser d,ura, ..

�

Heriberto Hülse estaráp enjão, ha'bilitado ao governo
do Estado p0r do�s anos e meio, com, tempo\ bastante pa_
ra ,concertar à infracionária politica da lJ.D.N. e prepa
rar :> ambiente para o "Ele 'voltará" ...

Indisposto com' seus velhos e leais' companheiros do
P:R.P., o que poderá Jorge Lacerda esperar de bom, nas

duras prç)Vas a' que vai,sér submetido após31 dé julho?
�, Não estranhe si o Vicent,e Schneider fõ o I>rimeiro a
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na Inglaterra, segundo se infor

nla.
O veículo, descrito pelos jor

nais in'gl_êses como ·um termo
n�édio entre um transatlântico e

U[l1 avião! tão pesado como um

',navio regular e tão veloz como,
um' pequeno avião, seria capaz

de CrU�ar os mares a poucos me

tros sôore a superfície.
Foguete de jato-propulsão, de

baixo para çimà, produziriam
�tiiua fa,:nad� aérea amortece_dora

,eJ?tl� a água e a embarcação'; e,

oU1;<'bs 1o'guetes, horizo�tais, im
puAsionar1am-na pám a frente.

�ONTRATO ,DE PESQ;uISA
j9rnâ1s 11)anifestrrr{i!H qU�

fêz contr��os ,de p_�s�'.·

a firma como o Ministério _de-

TUN1S, 22 {U. P.)
Presidente Habib Bourguba
anunciou que quatro aviões
franceses bombardeiáram o

�eroporto de GraU, ,no sul
da Tunisia. Óisse o presi
dente que naquele aeroport'O
cstàvam sendo'travados gra-,

'

'ves sangrentos choques. en-
tre franceses 'e tunisinoS.
:Mas o governante da Tuni-
-sia não -mencionou o nulll�-
1'0 de balxas. GraUa se acha
i.t sessenta quilometros. da
fronteira da Argelia, O novo
incidente ameaça piorar
consideravelmente as rela
cõos franco tunisinas, rom

pidas em 'fevereiro ultima
quando a _ aviação frances.a,

, num' vioíenta· bombardeia,
matou setenta e nové pes'

. soas num ataque a.s 10calJ
ctactes Sakkiten�'

Dentro elD _�ouco o
(Cont. da l.a pág.) ! vo o combustível - que de

nicos' surgidos para a im- verá ser' recebido por via
plantação da nova indústria. marítima:__ e o amoníaco
"A implantação de uma' in- -- que deverá chegar via 1'0-

dústria 'tão complexa como doyiária.
'

l:sta não dispensa a coopé- Entrando em produção até'
ru.ção da técnica Elstrangei- o início do próximo ano, a

Ta", disse, explicandO por- fábrica de Cabo,
.

Frio, em

que o projeto de equipamen- 1960, produzirá 72.000 tone
to foi elaborado por uma iadas de barrilha isto, é cêr
org'anização de Paris. Os téc;.. ca de 70% das necessidades
nicos deverão, posteriormen-,. nacionais previstâ$ � para o

te, ii' à Europa, a fim de es� m�smo anQ, Também quanto
tudar. as iIiovações existen';" à prOdução dos demai1! ál
tes nes,te gênero ,de produ�' caUs,' já 'nesta primeira fase

. cão. Foi necessário' importar de trabalho da C.N.A., tor
nada menos do que 40 mil nar-se-á evidente a t-étld-ê �

t.oneladas 'de ,equipamentos.· da' à ind,ependência nacio-

P?steriormente, �er�o neces-.. n�l, em.
'

,�e ,!!D-P.9J:tan-
sarias novas fabl'lcas, de te raro€! vl'da�dus-
preferência, no nordeste. trial,-;segü declarou. q
TÔda a' matéria consumi-_ general Bruno Martins

da na fábrica de Cabo Frio sua ccw.ferêllcia.
"

,. '

'

'erá' obtida de:ntí'o,' de tlm (Extraido do "Co'rreio
9"éle 4(lt�m�'da �sinlL; ',s�r- I'ovo;;'" d,e olt,tem).
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'Barco que vôa
LONDRES, 22 (UP) - Uih gi- quisa sõbre o projéto com a

gantesco barco voador de forma Companhia Saunder Ros, f�bri
oblonga está sendo desenvolvido cante de a,parêlhos aéreos. Tanfo

Fornecimentos

comentários.
recusaram', fazer

"

,O INVENTOR
Os diários informaram que o

inventQl', 'cujo-nôme é mantido

em segrêdo, construíu um modê

lo d; 1.800 metros que funcionou,
e há três semanas o govêrno de

ci?iu empreénder uma pesquisa,
detalhada.

MIL PASSAGEIROS
,

Esperli-�que o aparêlho· possa.
transpQrtal' nul passageiros o�.
carga de pêso equivalente de um

continente a outro. Calcula-se
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