
� través de SUIliS mais expres
srvas realizações, 'inclui sU
gesbivos aspectos da indús
"ria automobilística brasi
":.'í'ira, Testemunhando o pro-

" .�.''''''

com. os MtÚllo!l da�
dos comwlsa_dos�'. a. média, ,.dI(,
produ'ção

'

A-cabe ge ser inªug'ijr�do·o
uqvilhRo�do Bra�il na Expo
'lição UniverSãí de BruxelaÂl,
certame Que congrega cerca
de 50 países e 8 organizaçõe's
internacnonaís.

� Sob

o mesmo despacho infor
mava ainda que aquele run,
cíonárío do Serviço de Prote-
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A N I V E R S A R IO'S
Sllv-inha

A nota soclal do dia é o anivcrsár!o de Silvia ,Hoepcke da

S'l <., t.·"rc:aua do carinho dos aeus dignes pais, o dr. Aderbãi·
1<

.. 411. SUm e sua exma esposa, Dr . Pute Hoepcke $ Silva -

�. . �

,

>-.n·· :.11' A" .. "_1)'-::-ta. ho-j� o e�:: 13.� c:...niVETsiirio •

. :'!l:_�at;;.; aluna do Colêgio Coração d� Jesus, Silvinha

reunirá, '1.0 {?ee"_.'�<; palacete de seus dtletos pais, numerosas

cv�.;.;�lt8 c a .j:,� .. ii!11�S .p.a.ra f(�stejar a auspicicsa, data
Exteasíves aos seus ilt!9tr�s gení tores, enviamos' -à sn-i

nha
I
!llJ,"SM ar"�UOS(J5 parabens, com votos muito si)lcerQj; p;ela

��RfZi:C�;J�iA MACEDO,
' :. rlfy�-H�I;;%

,
! qualidades, VE�INHA . se

. O lar do casal Nicolau
.. destaca ainda no seu apura

EdWirges Mace40 esteve em
I
do gosto com música, pro

'!�sta, sábado último, com a
I
metendo ser exímia acordeo;

.

I
.

l'::Qro�mol'ação de mais uma nista, já executando com

}Jrimavera da jl'arota VE�A! maeetríá interessantes nü

J..tTCIA, que recebeu as mais . meros.

i::..rínbosas manífestações ·d�
Para YERINHA -�nviamos

o�nosso -cordíal abraço, for
mulando os mais ardentes. e

_atpre�Q por parti!-d�s seus:

-f;\miliare$ e coleguinhas,
VEIÜNllA ê uma aplica

un aluna do Colégio, Sagra-
0� Coração de Jesus, sendo
dotada de uma inteligência

viva} J!Obl'e�saindo·.&e pela·
!;ua aplicação nos estudos,

--:rrincipa1mente em p.ortu-
.. -,lJ�&, História- e Geoiratia,

FAZEM ANOS HOJlJ

.l.!!t�tê,ria.s das quai,s_ tem � .sr, Décío Carvalho Coutp

:tr�nde c�nhecimento, gO!J- -- sr, Pl'lulo Ehlke

tfl.ilQO imenaamente d� (H8- - sl'ta, Beat.ri;,. Feno Pereh-a

t.,orn,U' sôbre aS C�pi�i.s,
t

meni,no Etoi J.��--..úves .

ln 'im'
,

'd d . t.
'T' menma Rose�ry -CQn�elçà,o .

.rr�.. �pal;! <tl a C$ e c. !
r' Id R·

-" ,
- S , ...rno � eglS

:gQt-re as IlUIl;s ,grandes ,,- srta, Ni17-3 AdriaUll

finceros votos para que ain.

da possamos felkitá-la por

muitos e muiros ,anos, ao,
f>leSmO temp.o {!� que d�se

jn.mós· perenes felicid�des.

P A .R T I (_I ,p �A ç A· O
V�a. ALICE M, PENEDO 1. JOÃO JOS� VENTURA -

.

_
, , ..

-

... I AI:l�E DUARTE VENTURA
_\lal"tH:lP8 lIOS seus par�nte!l � partiCIpam ao� seus parentes e

}lMsQa:s de su.s rela,çQes, o con- j peSsoas de sÜas relações, o ·eon

trliU! .de çasal�ento de seu filha i trato de casamento de sua filha

O:SVALPO, com 'a s.rta,' Inezita ! INEZITA, com o .jovem Osvaldo

Dl\al'te Ve.ntut.a,
.

Penedo,

Osvaldo e loema
NOIVOS

NU'�lll das c.eJlas mais_ humOl·ísticas do filule "DoiS' alllOl'es e

\15M. .tiab-lil'Ja" aqui apuselüado na semana passada, apareee li

arHit. }')�vi� Ninn, intel'pretando o -papel de Sir Henry ao lado

·,b 'matavilbosa Ava GII;d�er e de Stewal't Grangel', em �ntinên
cia à bandeira Inglesa, frajando impecável smooking e intelramen

tI! des�alçu",
Porqu� se "1l<lOntntva de.scalro e os motivos de· se achatem na

i!h� paradisíaca são percalços do filme, Quem o viu deve' e;star

!leaeitam�nte lembradQ d€sses percalços,.,
O que nos faz e0melüar o filme é a pose hilal'iantemente ri

dku1a do bravo e infeliz Sir He'1'Y.
A "POS6" provoeou na assbtêneia as mais saborosas· garga

Jhadll', Isto, nn verdade,. eó "e"., provar que o filme atingíu o alto

('L-r';.'- de qualida.rie objetivado relob produtores e .artistas,·

bso quanto ao filme"

A:,·o ...... p··:nniül111_110S imagüHd' alg.o difE'l'ente. V�U1l0S sugeril'

•

v:,", ��1.t'.át:\o bRtd.j1tlt.e eQn1i.:1J11, �1HiS, nelll P()l' isto 111enos deselEgante,
-

.

da ... " clt.l !�(', 1.
'

C Ô .Flagil�Qtes da 'Cida4e N'licias... � re�··Qan/ '!1�� Dica e$C1" ta-pelo j01'nali$ta (Cont. da 7.& p-A,.)
.T

.

.

.�
•

.

_6O
GUSTAVO NEVES Campeonato dos Funcioná-

Não há como deixar de admirar o dína- rios Públícoa.e que na prí

mísmo do Prefeito Osmar'Cunha. A cidade meíra rodada goleou ° Ter
e

tôda tem testemunhado a evidência das gran-
Hl§ e Colonização,' realizou,

des realizações que êsse homem "do- povo, erb.
sábado último, seu segundo

h
encontro em disputa'do cer-

ora feliz eleito para o cargo de primeiro go- tame, levando de vencida o

vernador do Município· autônomo, integra Produção Vegetal, no cam

no patrimônio público da capital e dos dístri- po do Ipiranga, pelo escore

tos, Não me disponho, por_ agora, a meneio- de 5 x I, tentos de Pizzolatt!

nar algumas dessas obras que lhe assinalam (3), Zezinho e Aldo,

honrosamente a passagem pela.Prefeitura de
x x x

Fl 6 lís 1
TRANSFERÍDAS AS RE·

orian poli , evado pelo voto dos floriano- GATAS _ o forte vento

politéfOs; mas quero
�

apenas citar uma, a sul q
..

ue soprou domingo e

cujo respeito ouço justos louvores ao meu segunda-feira empedíu a

amigo Osmar-Cunha. Já se deram os meus reallzação �as ,regatas orga',

ouvintes ao prazer de'uma olhada ao que ês- nizadas pela FASC para a

se homem está fazendo na estrada da volta escolha das guarnições que

do MorrorVale a pena dum�ivisita. É real- irão a Porto Alegre no pró

mente notável. A asfaltização da velha estra-
xirno mês competir com os I

d
fau.chos. Ao que soubemos,

.a, por ond� os automóveis e coletivos tran- as mesmas foram transferi

sitavam aos solavancos, é agora uma verda- � das para o próximo domin-e;
deira pista de passeio. Não será preciso alu- roo

.

dir a quanto essa via asfaltada eleva os fato- x x x

res de e�belezamento da Capital catarinen-I T

CLUBES BRASILE�R�S
se, As bocas que se abrem ao vê-la dizem tli-

N o EXTERIOR - 'I'rês

do, no êxtase com que tôda a gente elogia a
clubes _hrasi1e�ros estiveram

iniciativa do Prefeito. Claro que não bastam �lm·Or açaNo d�l�J�'
'" .

v'
.

, ••• .' ."..
1·, o .1, eXICo, o aeeo

iniciativas: alem da idéia, do plano,' dos es- baqueou frente ao Toluca
_ ..--_.�,--_. --.,'------.-'--�

, tudos prévios que se detém nas minúcias do por 5 x 3; O Bangú empatou
i

serviço, tem havido da parte do Prefeito Os- I per 2 x 2 com o Panathiana., i

mar Cunha uma pródiga demonstração de I kos, em Atenas e o Canto .1,
.'

energia críadora.. de tenacidade na concreti-I do Rio vence� n� Alem�nha
.j_ j.,. '-

-

d
.

di
. r derrotando o Aachen por 2 ·1

.

zaçao OS seus. empreen ímentos. E Ja pen- � 1.
,... .

, � _

saram no que representa para a valorização- x x x -

.

de tôdas.aquelas enormes áreas de terras que VITORIA DO FLUMI-
o S 'V A L DOM E L O

.

ad f
. EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE PINTU-

marginam a estr a as altada uma obra de NENSE,� Jogando amisto-
. tal qualidade? É a cidade que se dilata, por sament., em seu estádio, o

RA - No salão do andar terreo do Edifí-

efeito dafaeílidade dostransportes, da pro-
F'lumínensederr-otou domin- cio "PARTHENON" -·rua Conselheiro

ximidade .dos novos bairros que surgirão 'por
iG o Bonsucesso por 7 x O. ' Mafra, esquina com a Tenente Silveira, inau-

ali, onde há excepcionaís {!ondiç�s de am-
x x x gurou, Silvio Bittcncourt sob á denominàção

. pliamento urbano e de residêncià êonfortá-
VITORIA, DERROTA E de "Exposição Individual de Pintura", Uma

I N- '�
,

' l<:MPAT:E DO G R �MIO gran,de-mostra de trabalhos que está atraindo
ve .'_ ao sou pr.oQ eta, mas �.he$itb e.� pre- NESTA CAPITAL - A e-I to 'bl'- d d 'b d d

-

d
ver para dois,ou três anos aPenas« tra:O.sfor- quipe do Grêmio P01�tO Ale-I

se e pu lCO, es e sa .a o a passa a se-

mação do panorama ;Ei�ico de Trás do Morro, Forense, vice-campeã gaucha
mana. _.

onde se esprairá, livremente, desafogada des- de futebol de sa-lão em sua Dedicou à Sociedade florianopolítana,

, ta qngústia de espaço que nos retiro empare-. t�mporada de três JOI()S em sua apresentação no mundo da arte da pintura

dados pelo morro e beh-ando as baíãs, a capi:"
Dos,sa Capital não teve saldo Do catálogo constam 41-quadros, ainda

tal
np-m deficit·, Estreoú ven- não .precisando de.finitivamente a ·Escola em

c�tarinense, assumindo posição adulta de
.

d d d
cendo ° Tenente Silveira por que se acentua ,a tendência do nosso J'ovem e

Cl a e gran e, aberta à penetração do co- fi x 2; perdeu para o Clube

m'r' d
.

d' str· h .

1 promissor pintor.
e elO, as fi tI .tas, em �alrros e egantes. Doze por ;') x 1 e 'empatou

O Prefeito �tual não é homem qu�'·se ame- I!OI"l.:_ .. �cJf:C;ão catarineJ1Se �ito isto, não quero para mim,' Q que dis-

.dronte ante qualquer dificuldade qu-e.a ener- por 3 x 3. Boa impressão se ApelIes'para O sapateiro: quando. corrigin-
:

gia dos administradores' modernbs' sempre
(deixa.r�m os ,rapazes dos do um senão q.o mestre, quiz avançar nas suas

. pôde .superar, compensadorameãte. D�í, o
'DaJ,rlp�,s, o.pmlOes. "Não suba o sapateiro, além dos

ímpeto com que, quando menos se espera, �a'ca
chinelos", , .

'-..

\

abre avenidas, calça-antigas vi� públicas até
. ........,-. i:J.

.

/ Nota-se, entretanto, que b mais acentua�

-:então permanentes viveiros, de mosquitos em
Aluga,-se uma a Tua Sou- do traço é da escola "Impressionista", cujo to�

eh
za França. N, 28 - Tratar que t' be' t

arcos maI-cheiroSQS, asfalta eiit:radas, trans
�s a m a mos ra.

_forma panoramas, dilata perspectivas, am:,
na mesma, Seja como for, ali estão· bem indicados,

plifica as áreas da cidade, numa viva e sau- V E ftDf _ J E
. bem patentes, bem expressos, o sentidp da boa

__ F,L.O�IhNóPOLrs, 2<l de UH'-ÍQ Je 1958.
'). dáve�_manifestação. de capacidade realízado- Um te'Ten!) sito à nua Padn

arte de pintura. ..
.

_--:--'- ;______ ra. Sei ·quanto andam soyados êsses adjeti- Sdll'adéT, e�n1 10 meh'os de Íl'en-
Em todos os quadros, se refléte a inteli-

tECALÇO _ E,NVERGANDO SMOOIING vos, em que as multidões já não à·cféditam. te e !J de f'und-os, tendo· p.'qximo. gên�ia aprimorada ,de Silvio Bittencourt, mes-

, Mas o que eSÍQu ,fazendo não 'é 'o simples- �;a 1� :,:ela quantia de ,,'. mo, quando nos foge ao comum de quadros
- PERFILADO EM (ONTIN�N(lA anúncio de' coisas futuras; é o registo de coi- Tl'ata.� c�m o sr. José Nico-' históricos e flªgrantes de cênas em que realça

À BANDEIRA sas que estão feitas, que se podem ver, pal- 1au Vieira, na rua Clement O patriotismo, como no trabalho expressivo

par, medir e gozar na maIs-lata expansão de flovere, 28 fundos de "O Éspírito de Laguna". A bandeira deve ...

alegria, ante'a presença positiva durp:a admi- .

ria ser outra penso. eu, desde que aquela seja

nistraçãomunicipal em Florianópolis. Eis por
-

. dos inimigos.

que, também, não se suspeitaria da circuns- r cisás or MtDEIRIl Quatrq quadr:os de Naturêza Morta, im-

tância de ser eu um dos amigos do Prefeito 'IRMÃOS SIHNCOUk f'
,

pressionam bem. Motivos como "Jogo de Car

Osmar Cunha, quando lhe realço, por essa I' (A;'S iAOARO •. rON( J901 tas" e cênas "flash" como "A Cêia'; "Conver-
.• A;�HH:;O 'i)fP("'TO DA ,,,,,,,

'

maneh'a, as qualidades de governante: é que .�-_.�
�---_._-- sação Inti�a", "Dança ao Ar: Livre"·"Cêna de

não cito tão somente promessas, senão a con-
Bar" e outros, como retratos, têm vida e colo-

creta existência das obras, realizadas sem ACORDE·ON rido sem exageros,
.

maiores alardes..
.

.

.

A Exposição agradou, foi eiogiada pelos
IIALIAMO entendido? e prova que o pintor estreante, que

.1 Vende-�,e em plIll'feH,o I continua a estudar com afinco, dentro em bre

I e:sl�doJ t·ipo pequen0, de I ve, honrará a galeria de bons quadros em.todo
de 120 baixds, com 5 �.,e� I

.

O país.
.

•

. ....

I �itl{;ros, PAIM MOÇA li Êste é meu sÜlcero"'desêio com o abraço
[,rou CRIANí'A. "1''1.r I J ,.

d'
<'" -

e
; , D ..'.·...

.

. j yue envIO ao estu 1080 moco cónterraneo, qu
, f\ rua e,l,l,rFlO Í\,1I.ltl1l'Ú II

�

I .38 das 8 ÚS 11 horas c'.! a i. está incontestavelmente fadado a conquistar
i noite, I fartos lauréis na carreira artística que encetoU

.--- 'arrojadamente e com boas provas de sua al:rn3
de artista.

.

SOCIEDADE "AMIGOS DA" CIDADE;' -
Na próxim?- crônica,_direi çein minucias e coJIl

eomen't:ários pessoais, o que foi.l! reunião ar

a fund�ção �està çapitaCâiil'{jociedade '-'AI, i-

dá G�délde" j 'a;,q�:e .. ��tiY�(· s�l1te.
.

Quando o Presidente Herbert Moses
"avionou" alí na escada do "Alvaro de

Carvalho", milagrando escaposamente de

consequências maiores do que a de chan-:

tecler sínagogeano, o dr. Jorge Lwcerda,
-

.

seu anfitrião e seu velho amigo, foi entre
os mais alarmados. Perdendo o controle, o
governador abriu a boca em fá sostenido
e berrou repetido: .

- Um médico! Depressa, UM MÉ-
DICO! UMMÉDÍCOI!!

Acudiu, então, õ dr. Secretário de Se

gurança, para auxiliar o governador. E os

dois em côro, berravam:
- Depressa, UM MÉDICO!!!

*

* *
.

� �
Os srs. Jerge Lacerda e Parigot de I':__'

Souza, governador do Estado e Secretário

de Segurança, respectivamente", são
médicos.
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i
I. C4S·çAa4·· 'f
iRua Tenente Silveira, 25 ··�Teletone 248f' .', '

'. ". '�I
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Pelo Barão Hélio Avan-

_

-,
'

- �-

':"R'". .:. I.,'
__". r�da, Ó Santa ��e de Deus,

cini Dutra de Azevedo,
,

'

,'_'
.

.

Soberana do."Múndó Rainha
(Ir. Leão da Cruz, O.T.F.) do Cé�'!"

. "
... '

,

. Honra incomparável, ale- Tôdis' as geraç�es vos
zria desmedida eu sinto /

.

." .

'

e- <;hama;�ão Bem-Aventurada,
.

quando tomo da pena, como
. .tlorqu� gerastes para tôdas

crtstão e como franciscano, remos, talvez, sem Mãe l mum! Elevemos, hoje mais 'da Realeza de seu Divino concluímos ainda: - Ela é Celestíal- >" , >- t·. A"." _

as cria uras, de adas os

membro de uma das Ordens E é nesta hora, quando que nunca, o nosso espírito, Filho. Rainha porque é Mãe:!
c

'MesIÍl() sôbre os demô- Temp�, a Vida �. a Glória!
R.eligiósas do "Aráuto do morre para o.Calendário do r-a contemplação e' na imi- Se, com efeito, .Crísto é Mãe de Cristo,. CO;:"Re- ,oi,os., sôore, o Inferno, Ela '.

.
. Em }yós, os.Anjos ..

encon-
Grande Rei",'o Seráfico São tempo, o mês das flôres, das tação de tão excelsa Cria- Rei, porque, ,como disse o dentora do Gênero, Sé:n.bo�a 2x,erce'0 seu domínio, o seu '1"

, ; ram aj�gna; os justos, a

Francisco, para escrever Iuzes e das invocações; que tura, ofertando-lhe nosso Papa Pio XI, de santa me- da Compaixão pelo que -80- t'oder, PO!s foi Ela _ Ma- "

. graça ;i. os pecadores, o per-
algo, humilde embora, a res: a Igreja de Cristo; sabia- sêr, simbolizado no diadema mórfa, "não pode .deixar de Ireu Filha predileta doPai' da, que subjugoua serpen-

' .

,
" dão! E' é com: razão. que ho-

peito de Maria. mente, comemora uma das luz idio que as creançae-pu-
.

ter tudo em comu!ll com o Eterno, Espôsa do Espírito te malignà, pela parte que
-, ie, dia; da Vossa Realeza,

ô

Falar da Bem-Aventura- maiores· prerrogativas da ras e risonhas vão colocar Pai, ,e, p.or isso, sumo e ab- Santo, assim, -figura viva a teve na obra da Redenção. _
.

Maria!,.. os olhares de tõda '

da Virgem.Maria, é o mes- Mãe do Salvador; Maria, a sôbre as suas imagens, em solutissímo império, sôbre tornar parte tia -:redenção e Diz a Escritura que, entre' ,

_

criatura se voltam para vós,
mo que falãr da formosura Rainha dos Homens e de todos os templos da cris- todas' as 'cousas criadas", vitória de Cristo, .deve, "co- � raça di' serpente ,e a ra-,

, norque, como dizia São Ber-
de sua alma - que se orí- tôdas as Criaturas: - A randade.

.

,

I em virtude da União Hipos- naturalmente", participar .;a dá mulher, não haveria

�iITou na mente do Altís- Realeza de Maria! . Nií�o bást� a data, porém; tática, dada à união de sua do poder e reino de Crista 'é'\penas inimizade: pois, es-

o

simo, antes mesmo que tôs-: Na dupla vocação de Ma- r-ão bastam .as cerimônias, I natureza humana com a na- e sei;"por conseguinte, Raí- magando a-vil cabeça da

� se, Ela nascida,' antes mes- ria, sem dúvida, a mais su- cs canticos, os coloridos

daS[tureza
divina, na mesma e nha de todas as Criaturas, serpente sob os P�Il, Maria

lT'0 que tôsse concebida. blíme é de ser a Mãe de igrejas, é necessária a com, única pessôa, concluímos, hem como de tudo aquilo fundada, ao lado de Cristo, �'l1tes errado".
Quando as luzes de Maio Deus, mas a mais compreen, preensão, lógicamente, que Maria é que esteja subordinado ao um Grande Reino, Reino

�b apagam, e aquelas f�ô- sivel I para nós é a de ser Não poderíamos Fender Rainha .. , e, como tal, su- domínio d,o Filho, Ou seja, Eterno, cujo cétro seria a

res orancas dos altares fe- Mãe Espiritual 'dos Homens. culto de vassalagem sem bordínada embora ao Filho, Rainha�do Universo! justiça, a -equidade.
.: necem, nós sentimos a aÍ- E é bem por isso, que saber a quem e po_rque! ao R;.ei, tem domínio incon- Assim, nós que já l1OI:!- fi-

.

Finalmente, Maria Vil'-

ma invadida de' nostalgía e nesta data, os nossos cora- Maria é a Soberana! E é testável sôbre a. Raç.a Hu- zemos súditos de Cristo, pe- 'gem é Rainha da' Humani-

de�confôrto. Nostalgia que ções sentem-se, ainda, 'c@mo Soberana dessa vassalagem mana e sôbre .todos os Sê- !o Batismo, já o som'os de- <lade". isto é, dos Homens!

é saudade,' e desconfôrto que envolvidos numa atmos- porque é legíthi1a Rainha! les cl'iados, inclusive sôbre �a. Nós, os Homens, que vi-'

que traduz o coração teme- fera noVa, tecida de simpa- Elevada aós céus, foi co- (;S Anjos. E se 'Ela é Porta do. Céu. vemos'nêste Va,le de Lágri-
:'oso da orfandade! Parec,e, tia, de calôl' e confiança. roada Rainha de tôdos os E, s'e Maria é Rainhaj,an., .

!Jara, tôUo �.home�; ,_. PQrta '!l�as, constituim�s uma ou-

que, com o findar de Maio, Volvamos, pois', irmãos, Homens e de tMas as Cri'a- tes de tudo 'pejo motivo de do Reino Definitivo' e Glo� ti'a parte do 'Grande Reino
pehr Pai e salvação da Ra.

fiGaremQs sem Maria., fica- aO',regaço de nossa Mãe co- turas, participando assim .ma Maternidade . Divina, :rioso d·e Nosso Senhor Je- qe Maria. Somos os vian-
ça Humana!

da Eter- 'Sànt� Maria, J\{áe de
.---------------

eus Cristo, não hã 'que du-' dant�s, a caminho
vidar' da sua ReaJeza,! :

"

nid,ade!
.

Assim, Ela é "Rainha ,E é d,entro de sua' voea-
, ..

.

.

�ão' de M.ãe Espiritual dos

Homens, pela d-igriidade, dç E, se-�-l' glória para li
Medianeira Universal da:. filho, falar das virtudes'
Graça" 'qt,le Maria realiza

'�i.:a'-olÚ·a de Rainha de tô-

'nehun1anae:comoseusart:' :!Iência da graça;. e mesmo I
- 'Th- d 'C OTPrmao .,lJCao as ruz, ..•

giü� o Messias, cuja figura o� própriós infiéis.

os inspirados haviam esbo- 'Aos J�stos, ,conserva e

çado, .com antecipado dese- aumenta � graça.

jo, .em seus orácll,los. Aos pecadores, exorta-os

É "Rainha dos ApóstQ- à justificaçãó, - leva-os d{'

10s", POI'q�le, pelos seus ró- volta à casa pater.na. o

gos, lhes o.bteve éom (} Es- Aos infiéis, obtém,;.Jhes;
pírito Santo. o dom da pala- ,junto. de- seu Filho, a con-

'(as_ • Alug·a-�.se'vra e os assistiu no. àrduo versão, a paiavra da verda-

}::j.bÔr de' conyersão çla!;! geri- de. Uma casa ao. lado do Cine
tes.·:- "Sim, tô-das as

- gerações Gloria no Estreiü). Tratar

.,É "Rainha.:dos Martií'es"; .vos chamarão' BeIn-Av�ntu.., no ,loCJll
· porque, /;ls'socia-da aos· pa-, .. ......_,_.,.--,,,,....__...... ---_-----::-�:--

, JUIZO DE DiREITO DA 4.& VARA' .J- FEITOS DA FAZENDA
üec.imentos

.

do Filho, Ela
PúBLICA DA COMARCA DE FLO�lANóPOLlS

sofreu mais' que ·.t�dos.. . . EDITA,L DE pnIMEIRâ PRAÇA COM O PRA·ZO DE (10) ,DIAS
'\.l0rque sofreu como Mãe!
.. Ê "Rainha' dos ,Confes

sores�',' 'porque, mais que'
tôdos êles; Ela praticou as

virtudes que Os levaram. à

Glória, e "a sua vida é o. su

b!ime exemplar de tôdas es-

" sas v'irtud��..
Ei á "Rainh� d,as Virgens",
porque ,excede a todas,_no

candor virginal, � porqpe lanço oferecer sôbre a re�'t)ectiva avaliação dI) oitenta mi� cruzei-,
"reune em sÍ as düas aur�o-. 'LOS (CR$ 80.000,00), f, seguinte: UMA' SORVETERIA'MARCA

las da Virgindade e da Ma- BACCELLI, com dois depósitos. pal"a SOI'vetes, com moto,r Búfalo,

ternidade". medindo um metro e noventa . 'centimetros de� com�rimento lIor
oitenta de largura (centimetros), mais ou menos, revestida I\a par-_'

lVIaria; é Rain'ha não só-
te .da frente com fórmica, côr beiJe, em regular estado de conser-

mente dos Anjos e dos Bem_' vação e funcionamentQ, avaliada' pela quantia de oitenta mil cr\l

Aventurados, que se a,cham zeiros (CR$ 80.000,(0). O móvel acima foi penhorado à firma
, di GI' . TEIXEIRA & IRMÃOS, na' ação executiva fiacal, que lhe moveu o

11a posse a 01'18,:., mas
INSTITUTO . DE APOSENTADORIA E PENSOES tios COMER.

também; das Almas que e�-

piam suas pena� no Purga"
tório. A I�reja não. A cha

,ma, com razão ;dle "Conso-'
,

lax_ão dos Aflitos"? Nêsse

·

Reino <de ãfl,ição !;! purifi
, ' ::ação, ,Ma:ria' é o ,consôlo

""",,.,,,,.,.,..,.;!;t,,,,,,,,,,,,_�..,
.

.

.. , .. _ ,....,..,.,.."..__""""""""""'"

peja esperança da

Esmalte

,..., '.'

:- .'

j
I

lER
.,

, ',,-

,/
I
J
•

f
- I
f

&

y

lião possue poderes' mágicos ••• ... mas pinta' tudo,
do gradil de. entrada
até a porta dos fundos';· , .

�:!:';,:;It��� '.
RENN.'" . ·:1 .

;,'
o;, '.

.�

.�.
Qurabilidade, resistência, brilho e. rendi�

/mento são quulidades· dobradas no ESMALTE..��
I
I

t

I
i

3'

\

I
Os téc'nicos ('01 pintura, vão lhe intormar

que o Esmnlte Extra f{enner lhe ofe

rece tudo o q ile <JS O1el'hores tintas oferecem·

e ... mais �!Jurna cOisa'

Resolva todos os problemas de pintura com o

Esmalte E-xtra Renner - a tinta para
mil e uma finalidades!

lembre-se:
--

-IA �.:l dr/pinlllrci
Em /na/cf/o " ,

-I�'as f/nla_g (]
Cfvf!!/77 (..fCJ

RENNER

REN,NER HERRMANN S. A.
Il1dústr·jo de T ,n'a� e Óleos
PórlO Alegrt: =wh'

Matriz: Rua Felipe Schmidt, 33
Filial: Rua ConselheiroMafra, 2

J

&

End; Teleg.:., M E Y. t, R
.' Te I e to n e 3 7'11 '

Distdhujdgres pata'
o Estado de Sánta- Càtarina

\
.

nardo, foi "por vós e de vós

que a mão benignísaima do

Tôdo-Poderoso tornou a

criar tudo quanto 'houvera

Irmana s nêste pensa-

mento, que do nosso íntimo.

parta um afeto puro e s�
J:JrénatUl'al-, tôdo feito de

l'espeito e .zêlo. para com a

Di�issima ;Rainha dó Mun

<lo, Mariá sémpre Virgem.
�ogando .. lhe por .nÓs tôdo!!,

Deus.,. : l'{lgai por nós; pe..

{�.!dores !
dos Anjos", porque, apesar

- da . sua natureza humana.
tem uma pureza e graça 'su

refi,or à dêle� tôdos.
Ê "Rain.ha d,os PatÍ'iar-

pOso
,

tra de Azevedo.

ca.s", porqu,e foi por Ela que . dos os Hom!;!ns.

;:redicados-_ �a m�e ...
�

e, se

é honra para um súd.itó fa-:-
lar da grandeza ,e dos privi

os Pahiareas receberam' o Tôdos nós, somos vanalos
Desejado de tôdos os Tem- desta sua Real Mediação,

légios de sua .soberana, - 6

�iaria, aceita a exultação.
quer como membros vivos dêste filho e'último dos vos
do Cristo, pela graça santi-

>.os vassalos e servidores!
f:icante, quer como memJ;>ros Tenho dito. •

imperfeitamente partici- Barão Hélio Av'ancini Du-
·

tida, formando com sua cãr-:- pantes de sua vida� pela au-

É "Rainha dos Profetas",
porque, Ela,mesma deu ao

:Mundo a reandade 'prome-

'FORRO
IRMAOS 8ITEt-KOURT
'(Ais 'ADA'O • JONf ]I!)'

ANtiGO DlPOSITO OAMIANI

! 't

l.
j
•

Catarina, na ,forma da lei, etc.
PAZ SABER aos que o pl'esentll �dital de primeira praça com

o prazo de dez (10) dias virem, ou dêle· conhecimento tivere:tn

llue, no dia 9 DE JUNHO, próxiJllO' vindouro; às 10 horas, à frente

do edifício do JuizQ de Direico da. 4.- Vara, désta Comarca, à Ave_

\lida Hercilio Luz, n,o 57, o pOTteiro dos auditório,!! do Juizo trará

ii público' pregão de vend>L e arrematação a quem Inai!! dér e maiôr

E , A LD I
O Doutor MANOEL BARBOSA DE LAOERDA, J1iiz'

de Direito da 4.· Vara � Feitos da Fazend� Pública

Comarca de Florianópolisy Capital dI! Estado de Santa'

CIÁRIOS. E, para que chelfUe ao conhecimento de todos mandQu

expedir. o presente edital que .serâ afixado llO lugar do costu�-e

publicado na forma da lei. Dado e passado néSta cidade de Floria

nópolis, aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil nove

centos e cincoenta e <!ito. Eu, VINICIUS G9NZAGA, Escrivie, o

subscrevi. (Assinado) MANOEL BAR�OSA DE LACERDA, Juiz

de Direito da 4,- ·Vara.
'

-
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Florianópolis, Quarta Feira� 28 de Maio ,de 1958 "O 1STADO" o moM IIntlgo Didrlo a, SlIntll C4tarlna
-------

>

{lHE S I O J O St - DOMINGO
-

(INE SAO JOS�
. ,

1uiqllele IRI�"llIo '-erde � !ta selva .e�.. e tr.I,�lr� • tles
e.r.DI caeadoll ecuno se -'onem fer...

_

RICHARD WrDMARK
TREVOR.HOWARD
JANE GREER

- 5.a SÃO J O S É SÁBADOFEIRA
.) Um drama.poderoso, narado com as

tintas fortes do REALISM()!
" "

-.';.

•• P A I X O E S SEM F R E lOS rr

em CinemaScope - Technicolor

com Charles Boyer - Lauren Batall
Richard Widmark - Susan_Slrasberg

.

- JOhn lerr - Lilian Gish - Oscar le-
.

,anl - Gloria Grahame
---_ _._.__ .. _._.. _ _ _ _ __ _..•..._ .. _- .

A S- E G U I R '

A HISTÓRIA DOS ÚLTIMOS 10 DIAS
,QUE ABALARAM O FMUNDO!

.�..
'.

ÚlTIMO ATO"'O
I

A Yerdade, a Terrível História dos
.

Derradeiros e Atormenlados
-

Dias, de H I T L E R!
. S A O' J O S É -- HOJE

r ._-,../-
..�.,

. AGUARDEM:I��UARDEM:
.

Gene 'Ke1ly - Mitzi
Gaynor .. Kay Kendall

.cm

"LfS -GIRU�· »:
,�

".!
.

• J.

..
.. (inemascope - II.

':!' .)
�'. _.,r/

U�,_---il.f(J.sical gostoso
� -fómo "Champagne" e

.

boníto' como PARIS!
_'. pm. sucesso da MGM.

Robert Mitchum
Curt Jurgens

,

em

A, Raposa, do Mar
- Cinemascope ,..

A luta ,titânica entre
uma destróier ameri
cana e um suhmarin ')

alemão, nas �águas d'o
Atlântico, Sul. _)
Um empolgante drama

. dos homens do mar!
.

ATEN_Ç,Ã.O. I· - Solícíta-

ás 3 e 8 horas
Steve Forrest -;- Liliane

Montevecchi - -em

o ,íDOLO VIVO "

'- 'Cinemascbpe -'
Cens.: até 14 anos -

'-.0-

às 5 e 8 horas

John lreland - Maria English
- em-

HORIZONTE DO INFERN9 '

Censura :-'>- até 10 anos

-0-

ás 8 horas
Armênio Seara - Carmen

Ferreíra - em
.

ÉRAMOS IRMÃOS
Cens.: até 14 anos ---:

-.-O�

ás 8 horas'
'_ Sessão P..opúlar -

. Rock Hudson - Anne Baxter -

'J'lllia Adams - em

SEU ÚNICO ·DESEJO
'. /.

Cens.: at�}4 'anos -;

-0-

às 8% horas
'.- Sessão Popular -

Rock· Hudson -, Anne Baxter -

. ,J.ulia Àda.n)s - e.m
.

S;EU, ÚN.ICO DESEJO

Cens.: até 14 anos .-

SEU

FL-ORIANÓPOLIS

SERViÇO ANElO DE RESl AURANTE

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O ESTADO" o malf antigo Oidrio a. Santa Catarina
--� -=-- ,--'---

Tribuoál
-

de
::>;i�:;U:;����lfO�: ��i:�::g:��f�f��� CR,I:AD, R,. �
fi. OOí( :d�, eomarca .de,.·Cri,: � to e paciente Paulo Marc.eli-

. é·'
..

ciúma, �Il,el!ti:;te:AIÍgel(f'D)i:-' :n9·Goe1_ho.,R�1:ato1' o sr.sdes.
gostini'e aIl�la�i::a':Já;Úfa: }Je�:�íIio, l}fedci,�?s, decidín

-1�elato! o sr.. A�s.:,Belisário' do, õ'-'rl'Jl;nin:ai; .por unanimi-.

guna, apelante Lourival ..

...,
, ..' Costa, decidindo,�, Cãm�i�" <iii'el,e !i,.e VÓf,9,S, negar a.' 01'-.i' ortunato e apelada á' Jus::-

.

, .

':l
'. .. �

.'
," '1eg,�ar

'

prov'im,:'-',e,.,u'.,.to' à" .•�.pébr-,·
.

�em ,��'.,.pe,tea.·da,' Custas pe-
riça, Relator o '�,r, des, .f.ER.. .

.. � . ,

REIRA BAªTÇ>S, -decídindo : çã()t.par'a ,çonfi�lfiªr.:a: '(r�ij:;" '10 jmIJ��í;a.rite.
são. c,ondena-tória�dó ': JU,'ri:. . _"X x x

� Câmara, por maioria 'de �- .
-

, '." "". Custas na. f�.,· ll,:m•. a: da,'_.'.l'e,,�r:,(-
",

. 21 Habeas-corpus N:,"votos, vencido o ,�es.'Belis.ã-' ", ..

, x x X'
'. ?, .832,' da, comarca de Ita-

rio Costa, dar provímsnto ,ao
,. - ,

,
•

.

Na�Sessãod��i"a,:ii�.d�'Maio jaí;:imp�trante o dr. D�Úno'
Vieira ,e paciente Manoel

r-----------_
dos

'

Santos, Relator, � sr,

MADtlRAS PARA des. Alves lPed(rosa, decí-,
CONSTRlJCA® díndo o Tribunal, por una-

I R M ÀO S BITENCOURT nimidade- de votos; negar ac A� "8 A o A R,6 • l o eH f 10 O?
MHlGO o I P 6 � 11 O o A M I A N 1 ordem impetrada. Custas pe,

Na Sessão. da Câmara :,CrL
.mínal, realizada no dia.,20
'de Maio

,

,Julgados
corrente, fC)fáin
os seguintes ?fei-
tos: -

1) Apelação crlmlnal N.
, '8.998, da comarca de. La-

/ recurso 'para' anular" no�
têrmos do parecer do dr. 1.0

Sub;-Procurador Geral do
:.. Estado, a sentença de prí- I

. meira
, instância,' d�termi-lnando-se ao dr. Juiz aquo ]

proceda consoante as nor-I
-,-------------,

VOCÊ S A8IA •••

.r

,

COM rapo EX/TQ !=ORAM P/LMAPAS
PEUCULAS 0',.:) /..1./7:4 I...OL//S-IcVA/�COT7

,/Z PE i/M4 PGíZA TEATRAL,; Pi::)CALiZAlVPo
4S ,CAM�1S SÔBRE TEL..45 L?E rE.."LEl//sAO

, 45 PtE"L/CUt..45 PCARAM vi'T/PAS tE" Ci,.A--
"'AS) E P'ORAM <...Ot50 PROc.TEJ;40.45 AÍLlM
CIA/EMA COM O'i/MOS eESLlLz:4PO$.

A- p�Le ,ÇEP�"'E�
"

TA .Lõ-�::, PO :C'ESO· '

: ",�7AL [/0 -e�PC �',/ '
'

.,I�MANa,

STANDARD
.

V A N G U) AR D

Vende-se,
51

.Adquirido novo em novembrn de 51 único do.no,' em. p,el'feito
estado de conservação, submetendo .. o a qúafquer" prova, vend'e
por Cr$ 220.000,00 a vista.

Ate._5.a feira estará na :Oficina fris, à' ru� Padl'e\R'ol;la, n, 55:

. MINISTÉRIO DA
. MARINHA.

Comando do'S.Õ DI�friloNayal
'

?
O pagamento do pessoal inativo deste Comando, será nQ

29 do corrente, no seguinte horário:
OFIGIAIS ........•... " ""., " 11,00 hs.
SOS. E SGS " :"" " 14,00 hs_

,

-PRAÇAS , , , , .. , , . " 14,30' hs.

·'Porg f' �o" CongressD
CBlDunisfa em Pequim
PEQUIM, 26 (DP) � o OHavo s'10 deeidida,;; contra OS \Congresso dQ Pa"l'tido 'Comunista t�s anti .. Par"tid�s".

e emen-

Chinês, que acaba de t�fminar
seus trabalhos em Pequim deu
lugar.a uma severa "purga:;, se

gund'o revela a Agência Nova �

Chin�'! afirmando que varIOS

mem�ros do Comité C&ntl'al do

Partido, diversos governadores e

vice .. g;overnadol'es de províncias,
henl _çomo secretários i�eg: onajs
do Pllrtido, foram expulsos do
Partjdp Comúnista Chinês. -:

, > Entre, as ,personalidades' âti"nc .
�

gi,da_s' ._por essa sànçãÓ. A AO'ên- -;
da Naya-China cita os nome; ,de

•

Sha "Wen-Han, 'C,hen Cheng' Yi
l'espectivamente governadores d;
Che��ng e do

-

Kansu�
-

e Li' Stih ..

ming,>'secretário do 'Comité da
'Provinda do Anhwei expulsos
por '.'brganização de 'facções di

l'eitistíls", de Ku Ta .. Tsun e' Pen
Po, ilirigentes. do Partidó, no

SinkiJlng, expul�os ,por ';ativi- ,

dade� nacionalis,tas". Out�os lL
deres, colno.Teal Li-Chin secre
tário·' do Partido no Sh'antung,
foram alvo de canções por sua

�'oposição às med}das, de _;epres-

I

/ .....

Flórianópolis, Quarta Feira, 28 de Mai6 d� 1�58

la impetrante,
, '.'

'-

x x'x

3) Recurso de mandado

,__ ._ ,�__�_"''''_'_,..., ......_"""';;;,0,;;;..,.__4_

Feitrvàl parq o'i'ur'ar' �Jrutg'iã.o' -Dentist� Iiji'
.

vá. p��.
I' ,

'1
'.

-
-:.. "

"1\ ' -"
"

- '.' .' Di::iriamente ' nQperíodo,
a cu ·1Ufa d,CI 'nmerlcq 'rla mi�hã,.2�a 4, � 6.a apÓ�

�

-

-.Pl :
RIO, 26 (v. A.) - Atra- foi entregue ao pintor Rai� áS 19 hs.

-:, ��
"

- :." ·.f' ,',
'

'lés do II Festival do Livro, a mundo Nogueira.
.

.
,; . ',,-.,<,' �,� .:.'

..

reali�ar::-se nesta caPital,' a Todos os.g.êneros,l.iter.áriOs,
Rua Vldal Ramos 19

(A'SApartir do dia 21 de ju$o, opras de cultqta., ;c ciência e "
,

organizado pela Univ.ei'sida-. técniea,- liteÍ'atill�}1 infantil e ' '

Ve'""d�se u'ma n'ova ... ,de,..
de do Brasil e sob o

pa.trocí- j' livros,
didáticos

,ser,
ão didati-: .A· ·�:v 1'1 O

H "
,

"

nio da Organi:(;ação dos Es- cos de forma que o pú.blico, sQcupada na ;ua �():, CluDe
tactos Americanos, será ,fei- ao mesmo tempo que toma ,A. Direto.rià' do_ Cl,ube ReCl'ell- -' P h T 't'

- ,

ta uma estimativa- da cultu- conhecimento das nm idades'
'.10 ",asco. l'a ·ar na rua

ra .na Améi'ica. Tôdas 'as edít�da!>;,4Pj_,ecie um amplo:, tivo: 1.á' de:'Junhi> avisa que ll. �ilva Jardim, 1-S7.
providências estão sendo tQ- e' vài"íado espetlí.êulo dáS 811'- '4atâ dô" sC!rteio '�da . Ação entre

c�ntel!:-
madas pelo Reitor Pedro tes gráficas ,na América' em amigos, pró 'reconstru�ão:da'sedé
Calmon e_pelo secretário ge- diferentes países. foi transferida do dia 27-5 ..195&·'

"A' L U 6 A _ S Eral, professor Celso Cunha, pal'R 23_.. 12-1958.
diretor da,Biblioteca Nacio- TerminadQ.o Festival, to-' São��;Jôsé em 20 de mài.<f de
na!, 'para que, a ,exposição do o seu acêrvo será doado a
reú)ia o máximo' de: nipre- '-"I'b','ll'o't'e'éa"- �c ','.u.niversidádes e 1958.,'
sentáY>ões. :

I, IJ.,., J,osé:' Mal)oeI
"s .' instituições '

. c�lturais do

O Festival contará com a pa.ís.··' . '!.-

,

participaçãõ "tótál ·dos�..p'Ml·,;"" """"-<", :'�:'�'� '';:':''''-''';''-
.

.

Al-�a-se uma casa à'l'ua Be_ ses do Continente!'l em gran:" . ".-'" .,' i;",,,,,,," ',:r:�-',
lizál'io Berto da Silveil'l' n.Q 36, de n-qmero da EUropa, rear--

., -_...........---�_.-

çando, entre, .os últimos ,a
ao lado do' grupo "Get�lio Var-

contribuição ... de" ,PQr-t�gal, ,

O COngresso -adotou, outrossim, gas" em Saco dos Limõe�. � Tra..
que' é das mais ·valiosaS. "

'

o programa agrícola do Govêrno, tal' com o proprietár,lo,. 'à rua Centenas, de livros estão.

Ibem como uma resoluçãQ con- Jel'ônimo José 'Dias, 85 'I?aco dos ch�gando 'ao l3J:asi� e serão
,denando o, Partido Iugoslàvo e 'Limões ou no Grupo e' Escolar' aispost'6s. em' '''stands>J ':de .

'

exigindo "uma luta resoluta c�n- "-c. efeitó d"ecorattvo' :;,e�funêío;': ':' it·,
tJ-a tódas as formas de revi .. ,

Getúlio Val'g'as' com a �:ra. Alda 'ilal, O ).\�Üsêu' Nadon'aF' ,de
sioni'smo". Cardoso das 14 às 17 horas. Belas' Arles; "cuja dê'cOraê1to' ,-

"'.;' _'
-

,: �- ".�:/ .. "'� "��':: ; ;,:.

de segurança N. 83, de co

marca de Fãorianôpolls, re
correntes COl:rêa & Freire

; .� .

I.tda. e- Zandavalli '&, Cia.
, -

Ltda, e recorrido dr.· Juiz
de Direito. Relator o .sr, des,

Pereira Bastos decidindo o
,

Tribunal, . por unanimidade

de votos, rejeitar' as. .prelí
minares suscitadas pela Pro

curadoria Geral do Estado

e negar provimento ao re

curso, pagas as custas pe

los recorrent�s,: Impedido o

r,.r. des, Vitor Lima.

x x x

-4) Recurso de mandado
de segurança N. ,98, ,da ee-:

marca de Joinvile, reeorren
tes o .dr. Juiz de Direito e

a Fazenda do Eetado e re-
,"." .�-'.-��

-

.'_ /.�, _'::: .: �:. "� .

cgrri:da a Usina Metalurgica
Joinville S.A. Relator" o sr;

des, 'Fex:reira Bastos]. -dêcí-. .!,.

din do o Tribunal, por, una-

nirnidade .de votos, rejeitar
a preliminar da ilegitimi
dade J,o Promotor PÚblico
para. recorrer _e-cenverter o

5 vlgamen to em dilig-ência.
para que ci dr. Juiz de Di

reito' se manifeste sÔbre o

recurso interposto peJa, Pro-
"�c • /

motoria Pública. Custas a

final. Impedido o sr .. d'es.

dia Bercilio Medeiros.

Antonio Nasciment-ü, Es

c ri tuh:lário .. cf,atilógirafÇl:

.. ,

CASA
UMA. 'A RUA

"

Squi/Jb�M({thi�SOfl ..,

,�
• '-t-'"_ ': -:_

ALUGA-SE

SOUZA FRANÇA ,�.o 20

. T�ATAR NA MESMA.

··é Ô 1�,.t�é;it�rnep;to
garanti�<? con,trc.t:-"

TRI$T'EZÂ··
.

•... sr: .,-

(PiropJaSmoses).· ..
e MAL b�:/'CAbEiRA
(Tripano,ss<?m�ases)
Em' g�r'al.' uma só ·Inje.ça.o_
resolve.'cb problerria em 2-4 horas

e, rnaf!tém 'o animal em es:tadQ
de premunjç'ah Provas' fel�és.
no Brasil. México ,e 'Áfr,ioa �ostraram
que G.ÀNASEG é 'eficaz até na�
mais adiantadas formas da doença.
Náo provoca abortos. na.g, f�z
cair a:produça.o do Iel;e. Prático,
.seguro e. ecqn6rnicó I

-.-

-
" ._ ',��.

- "_. ._. �_.' ',.�.' -�..... :.

Sqllibb Malhieson
�RODU::rO!õ v�t(:RI"'ÁRIQ.i

� .. � :%

_,-.,,:':.

Peça 1.:i,orm'aç60 .rio' .eu' 'fo;'-n'ecedor,
ve�.rln·ârlo

.

reglon;al ,O,,! dl.rete.,....nt."iL
GANASEG

1 g
..

, "/

Olvl.�o Agro ..Pecuárla

E·;I) ·8n·"TI80 x.. 'S" 'O'NC� �aA." �.J, '

•.. "

" �. �....
,

,.LJ"UI.,". ,�,,�, -' "" ",--::" r.'

Produtos Ou/inicos. Farmacêuticos e Bio{fJg.icos" ." 'J '

.-,

Avenida João Dias. 2758 - Santo Amaro - SEio Paulo

n
'''"'''

_".:

da Silva"

Aluga-s-e bons qual%3,
!-1em lténsão. T,ratàr na Rua

" 'Gal. 'Bi�ericoU:l't" 43.Presidente

�l';pPROGRAMA DO MÊ$�., �;.
, ;,'

'

,,"
"

,"

'1

I
!

'-!'-'

. ,-,.. ;.

�> O -' S U - E T- E. R

(OFÊ!RÉClbA. tpELO bEl>ARTAM:ÊNTÓ '

DESPORTIVQDO CLUBE DOZE ÀS
,

,

FACULDADESDESTA.CATAEiNA)
ESCOLHA DE MISS SUETER 1958

. AS "MESAS PODERÃO SER ADQUIRI
DOS NA SECRETARIA DO CLUBE 12.

,,'"1,

J11fNTURAS D-O
_'-

.. ,-,- .<,' •

J. '�.,
,,', .

i ....

IMPORTADOS DA
'HOLANDA

.

- :� ,

1.:,'

i ..

::
-

t:
"I.: :

,DIA 31 DE MAIO
, ,
'-t'"

."
.'
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·INDICADOR PROfiSSIONAL EDITORA "O ESTADO" LTDA. "

la r

MARIZ E GARGAM'}A
(UNICA DE OLHOS ., OUVIDOS

do
Dr I G U E R R E I R O DA f O:ffS E (A

-,
,

Rua COlUIelheiro Mafn 160.
1'elefone 3022 - eax. P�stal ·U»
EPilereço Telegr6fico ESTADO

DIRÊTOR
RubeD$ de Arruda Ramol
GERENTE

.DomingoM Fernandes de' Aq,ui.�o
REDATORES

Os:"aJoo Melo - Flavio ADlorim _'Btai Silva -

An"ré NU� Tadasco - Pedro Paulo M,cha�o _;_ Zurt

Mà"hado - Correspcndente no Rio: Pempfllo Santo!!!
C O L A B O R A D O R E S _,

Prof; Barreiros Filho - Dr. Oswaldo· Rodrig�8 Cab�al
,- Dr. AJeides Abreu - P-l'of. Carlos da f'.o'!lU Pereira

.

"
- Prot. OthoD cl'Eça - Major 'fldefou$p JuvenaJ-

.

Prof, Manoelito de Ornelas - D_ Milton Leite da C�A, ;Mu1or ideal para barcos de recreio e para outros barcos similaDa. ��WTCJli· D'AVll..\
_ Dr. RubeJI Costa .;_ Prof. A, '�ebt�8 Neto �Walt.].

1'
DR. W't����A. ZOMEU Uoe.n�l�R��I�roa. tange _ Dr. Acyr Pinto da Luz -- At1',�b�al Têive -�f:ll res, além' de esplêndido para motor auxiliar de barcos á ve a.

f)i})lo.mado pela Faculdade Na- ,logi� - E&etrlddaJle &UIJJn Nalcb' Silveita - DoraJkie Soarq ..-; Dr. Fontoufll m· Çompletamente equipado, inclusive painel de i!1strumeritos.';"Ional de Medicina da Oni,rer- Consultório: Rnll,.Victor ,Mci'LRe, - Nkolltu Ap'Ostolo _, Paschoal Apostol� �

;Ilmar�. Dispomos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:"lidade do Bruil relle. n, 98 -'-, le1f!f'One; s..'lO'7.
Carvalho e Paulo Fernando de Araujo Lag.. �;,t!a;-lnterno 1I0r coneurso da

.

Consult.. : Das lá bonl .m
P U B L I C I D ADE"'; /5,5 HP - gasolina 80 HP Diesel

Maternidade - Escola 1\I!Detset:d"'encI·a .• FOhe, 1.422 �l;a' r'}'8 'C-élr'na Silva - Aldo Fernandes - VirllHo �
.

11 HP _

,-" 80 HP " édireita e ésquerda )(Serviço do Prof. Octávio n.. ,

j , RodTiglie,s Lima) Rua: Blumenau 1I.'H. •

Dias - Wp!t�r Linharea 35' HP " 103 1IP" " ..
·J:x-Interno do Servh;o de Urnr·

'p A'G t N A ç A O' ,

.

ORo AYRTON DE,.OLTVE1RA .' I - .. - ,

. • 50 HP " 132· HP" .. t,<ri-, do Hospttal I.A P.KT.l;. "
"

1 S hmíd A 1 SI ra

�
�

"'_ Rio de Jane'iro' DOENÇAS 00 PtJUUO - :nlégario Ortiga, A'JiIi ton c mi t e rgem 1'0 1 VtH
uu

,

""'" iI'>'
n,iPRENSORES 84

.

HP _

" "\
Médico do Hospital de Carid"dé' TtJ:Q,&RCUL"O'S.... ,.

, 'e da M.atern���;:aDr. Carlos' ������t:.ri:�':' ���r DULCENJR. CARDOSO WANDERLEY LEMOS. GRDflOS GERADORES _. "P E N TA"
,DOE::ÇAS DE SENHORAS -, Horário das 14 às: 1.6 horaa, R E P R E S ·E N TA N

TEm Quaisquer típos para entrega imediata .,_ Completos _,' Com·PARTO� .:... OPFJL(ÇOES Residência - Felipe Schmidt., Representaçóes' A. S. Lara Ltda.
mPARTO SEM DOR pe lo m étodo '�. 12". �i.

RJO:- Rua senador Dantas 40 _ 5 ..0 Andar I motores DIESEL '·PENTA", partida elétrica' _. radiador ,_
, Co n s : j)�:;'�o-���!il�t;i��� n, la, na. JULIO DOLlN VIEUtA ,Tel. 225924 . b filtros _ tanque de oleo e tiemais pertences; acoplados dire--

das 1(,)00 às 18,00 horas
-

!d &,D,l,.Ç.O· . S. Paulo Rua Vitória�657' - con]. 82 - ,fíl tamente COI", . .t.,.,l'::-,••l,lg"" elástica a Alternador de voltagem _Atend,' c�� horas marcadas I':speciallltil, em �lIlf·; �.ldQ., Te!. 34-8949 , �' .

,,<:1
.

-co L'
\.

"-

Telefone 3035 - Res idência : -Jllfiz e GariaDt" -''fl'lltámeltto
t 'f'

. .

'O
.,..

lt it d 4 bJ?lia General Bittcucourt. n. 101" e Qpel'aç6ea
. � S,erviço Telegráfico da UNITED PR�SS (V-F) '1, ri asrccs ",.,: ':J O 5 - com eXCI a ar - ca os para. ·infra·Vermelho. _,_ Nebuhzaçao Hi�torjetà8 e Curi08idadéS'"da AGENCIA: PERIO- 'ligação e quadro completo de contrôle; todos' conjuntos estão

IJR L.AURO DALJ�A . (Trata�n:�lt�:-So�n;;;i1e mll
( DISTICA.i.ATINO AMERICANA (APLÀ) ,,__.

assentados sôbne longarinas prontos para entrar em Íuncíona-CLINICA GERAL
.
c>r-e.rJP,ção>,"

.

A,G�NTES É CORRESPOllDENTE� .

\.l\glo-reUn.ollco·pia..,.. Rtteita de Em Todos:()tI"municlpio8 de 8Al'IiTA CATAJUNA menta.
J:lp.t>"ialista em moléstias de Se'· ,OCU�Oes -O.O�R°4ein·roll1a°r.··;:.,��!!:cnl" AS SI N J\ T U R A

'

REVBNPEDORES AUTORIl!ADQS PARA O ESTADO DEllhoraa e vias urin'ri&8.. i'" ..- OI

'0 L
.

('r$ 400,00CUIa radical dai lJde� auu·
.

'(Ilnic�� E.tU9' NÀN.o' "aAvu180' ..•. " ",:.
,

'.' .....• '.' SANTA CATARINA
'.4.111 e eronie•• , do aparelhD ce- Horário ddil"lI .àsf'l'2'\;'hora. � 2,00

i)to-urin.ário em ambcUJ OI·ro;U. das 1tr .. 18 bom.
A N U N C lOS

,

'

MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias:a.'O:eJaCU do ap!lrelho DII�lItív·o Conault6riQ: -\,,_RIl8·.Victor.
d

.

b I
.

.

é do listem. DUToao. Meir�.lleá 2� :-: 'F®ê-:U76 ll('�jant .. contrato, de 3"61' o cum P. ta' e a e.m 'l'Jgor Rua Saldanha Marinho, 2,_ Enderêço teleg: "P R I 1\1 U S'"
Jlorâl'io: 1O� �e 12 • 2*, .� li .R_"id�no'\At- Rua.,Sio Jtlrll'.,

, .A d.ireção não se resp.onsãbilit.ã. pelo�,' ex. Postal, 37 _ Fone 3362 _ FLORIANÓPOLISbQraa - Q.n,Sult4r-io: Rua T.lra· n. 20 - Fon."U 21 '

d 12 10 Adar - VóDe'" . -

'n{fiTteitQs emitidos nos artigos assinados. i f!êl.êJ.êT(ElSr=rr:êêeªªê@F':�'::�'��n::1E}:;!êêê��1:,:;��.!:: d�=; /.
DJ'.

:��P:SC.
o

:_111 "'"JtiíJüTüTN'�s--AúifiruBLitcl!illA-�___..lia --: Fone: a�",
.

. ODfl:� c�»:T. :"�::llO' M' O' Y E ,r E M G E R 'A'. 'L \ ,- �'PI - dF'" ,' ..

DB 1., LOBA'fO '.. Curlo a•.•�eoial�âo no'
. J .

-

, anloes e armácias '

.

•

lt1LBo Ro.pital dOI Ser'fldor.� d(} &S·

\•....e:nc;•• cio apárelho reBpll'atórlo tado,

',1.
Mês de M"io�". . TtJa'lM>CY'rLOSS

.

(Se.rvi,ao do Prof. ..r!.no de . "'...

aÁDIOGRAl'zAERADlOSC{)PIA ·Audrade)'.
hl

"

1 - 5.afe·ira (feriado) Farinácia Catari�ense
� . ci!�:'!U��':J 'H�=lt: c-cO�: mu 110

O'
.

o s S'�' "m' a r k j
'QtniailIJ peln Facnldll'de lIill!:)allill A. tUde d... 1'� .::'�m

...' . .'.,'

.'.

, .' '.
�

" ii'.de l\'Il!ikhta Tl:lioloaieta e 'rulO, dia4te Jl� COJIault6rlO �
,

IJ�
ot.ruFlfiâó 'do HhDltAl Nerh nu JlachaeJ. 1'1 JItqIliBa_.clt T. re·..

Bamol de:Ilt.. � 'Pelei, 2'1:68.'.
• '.

e.r.o d•. e.peeialb:ação ,pela Rs.iliiucla - Ru�,'�F8"�8ntlt
$. 'N. T. Es-intUIIG e. b-1lllís· Coutinho 44 _- Tel ..�.
hll.t. di CÚ'lU'gla do Prol .. (llfo ;, ,"

.

.

. Gu1����t;al.Q). : .

.

'.

V I r 11 EC�ta.� F��:���lIÍ�t... '8 - DIl. Al\1��::'IJN1·7. .-a JJf',t;. UOL��>.,�,. :: À ,CIRURG'lA TREUMATOLOGlAAteu. elti ,flo1:a' ,�r_��.
R_s,: - RU41 Esteves'cJ'úni9'r, 86 Ortopedia

-;- FONE,: 2395 Consultório: Joio Pillto,i Vi _
.Consu.lta; das 16 b l'l 001'�'
diàriamante. Menol aOI d�a'�o•.

ReBidênma, Boeaiuv., lU.
irone: - 2.714.

'

I---�_.._

,

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
.

de Florianópolis - Moderna Aparelha.
gern Suiçae Nort�:Americana.�r..a Exa�

me dos O'lhos. Receita de 0ciiI.JS por
Refràtor Bausch Lomb. Opera9ªo. de

Amigdalas por processo moderno
CONSULTORIO RESIDE�CIA

. }tua' dos Ilheus 1.� casa Felipe &.hmidt 99
FONE 2366 FONE � -

-

I
\ -

I

1

Rua Trajano
I

3 - Sába{]o (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
.<I - domingo F�rmâcia Noturna Rua Trajano

,

10 - Sábado (tarde) Farmácia Vltó'11a Praça 15 de Novembro, 27
11 - domingo Farmácia Vitória F!'aça 15 de Novembro, 27

17 - Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra
] P - doming-o Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra ,\

�4 - Sábado (tarde)
.

Farmâda Moderna Rua João Pinto
25 - domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

31 - Sábado (tarde) Farmácia S. Antônio' R. FeliJ)e Schmidt, 43

A lOJA

Rua Deodoro�� R.c j5

o sen-lço notufIlo se.rá efetuado pelas farmáciae ��ànto AntÔnio, Notut..
na e Vitória, situadãs às ruas Feli!le Schmidt, 43, Trajano e 'P):'2!ça 15 de
Novembro, 27. . .'

�
O plantão diurno compreendido entre 12- e 19,30 horas será efetuadQ,

pela farmácia Vitória

DR. CLAMO ·G.
6A1..LE'M·1

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelel, 40�
FONII: 1.,4.68

1'10riaMpoU.
Motores

ESTUEITO
I

" e 18- domingos'
II e 25 - oomingos

Fa.rmácia INDIANA
FarlÜácla DO CANTO

Rua 24 de Maio, 895
Rua Pedro Demoro, 1627

-
-

Farmácias no CAN:rO e I N-
,

l) detviço noturno será efetuado peras
DIANA.

.

J(areu "JENBACH" e "GANZ"
I 8 lfI' - 15 !iP -. 2{) BP - 26 HP

ME.DJ:D6IlES DE ENERGIA ELm'RICA l\IARCA <lGANZ�'
MOl'\�1a�fc6s van 120 ou 220 volts. Amperàgens à opçã,!) -
400"1� de carga - Trifàsieos. com ou sem neutro - Volta_

Il'enll e amperagefts à 'ollção

I
- INSTRUMENTOS EUTRICOS Df; MEDlÇAO

, All1perirn�tros - VoItfmetros - Alicates para baterias

Esto/)ues permanentes -:- Vend�s diretas ::-:' ,Pronta entrega,
'Podemo-s estudAl' "1'OpOstas,de fjrma" especnahlladas no ramo,
qU1! );ll't!t�ndam a :rl!presenta�o, desde que indiquem fontes

.

de rei-erê1ldas comerciais e bancalih lia praça de São Paulo.
'I

. C<Jns'!Iltas, -pedid69 e propostas para:
'

l)'trERS'rATE \S/A. - IMPORTAÇA(;, EXPORTAÇAO
E RE�RESENTAÇÃO'

Caixa Postal 1>573 - São Paulo.

�\
..p!';"s,�nte tabela nãi) poderá ser ,alte1'ada serro prévia autorização dô"te

Depart';me !).
'

,
•

D. �. P., Jf.I'

Luiz OsvaLdo ll'Acampora,
. Ins'petor de Fal'mácin.

��-"",,��,'(ItW!'�"����lI�_�!�����U�;��W���
'8 R I TO' -ViAGEM-COM SEGURANCA

"'-

-

t

E RAPIDEZ
- :0:·

ALFAIATE. do SECUL-U
- :O:�-

._;

SO NOS CONFORTA 'fIEIS MICRO-ONIBUS "

D0-- .

R Á PlD O "S U L .. B R A S I L E I R 'O�"
---------_

.. _--_,. _.�----

A'VI'�O,
Dr. Guaraci' Sanlos

Rua Tiradentes, 9

'�r---C-A-F-É-ZI-T-O-""
Cotntlllica a sua &elet.a clientela que e�ta atendendo em seu,

AGORA COM NOVA
! Jg'ilj.&l "" Sob.eran8'� DistrIto cio Estreito - r...t... lril;iin·�t" tlentá.l't6, a Avenida Hcrdlio Luz J;". 69 esqaina Fernando; EMBALAGEM
�: _"A S'Juerana" Praç,a 15 'de novembro -, esquina l\.Iachado. antigo ga.hiflcte Dr. Orlando Filomeno.

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

; ru'l
.

Felípe Chmidt I:!iár-i�mellte .H.S 8 às 12 horas cgm exceçào dos sabarlgs. l ,_--:_-�-:::::.::=-
.------�-.---�----�.. ��----------� -------.---------

Florianópolis - llaiaí - Joinville - Curitiba

Rua Deodoro el"quin.c 't:',
Rua Tenente Silveira

.__--_._...._-'" �.---

r

L A V A N·:D O ('O M ,S,A B Ã O

Virgem Especial·id�de
..,--.-'_,..",...," "d " ..

.

U T -: J in: ille - (Marca ,Reglslra.dal.. ,_c

,economiza-se. lempo
.

dinheiro

I
I

...
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beíl8ficio ,Ydo
'.

Avar
.-" 1,".1

Será reelizado.: 'hoje, às HI! unciado BINGO MONS- dativa do tradicional "alví- Carlos Loureiro da Luz, vi- be' terá, com ,;
o pre,ste,s Capital é obra' d e mais zo éónàlderável. A$s�m, es-

20horas'no Lira T�ni:s Clu- TRO -em favôr :do- Avai F.C. anil", nasceu do trabalho cando com isto angariar nu- 9,', iniciar-se. Ninguém des.,. puro 'ideaÜsmo, pois as çir- pera' o Àvai, é'cllibir çom ó

.te, ,por especial l�eferencia 'Como �, do conhecimento do insano;de seu presidente, o merárto,para fazer face as conhece que faÚi fútel!ol cunstâúcías criaram para �o apoio do nosso po�o;'::parj
de' s�a� ilustre Diretoria, O' ;lúblico-, esta arrojada ini- conheci-do desportista d-r. grandes despesas que o Clu- e m n <V s s a progl'essiSta' ",Êsporte das �ú:ltid�'s;rum ,recu'perar-se :fi�a,ê,eiramen

ambiente difiCíVde ser su- te, 'mO'ntandO' po� outro, lado
, perado, estando O' mesmo um esquadrão digno de seu
vivendo do esforço homêrí- passado glorícso, .quando
co dei m;ia-dú�iR de abne- : hO'nrO''u não 'só O' fútebO'I de

g�dOS,os'q�ais, faz.em o pos-I Sant� Catarina' como O' 'do

sivel e o' ímposeível mes- Brasil. ,�

;;,0, para modificar o som-:

bdo panorama. Apesar dis':. qrandes prêmios 'serão

to. 'inf,elizmente a situação destinados aos féliza,r,do�,
�e�:man'ec� indefinida' em destacando-se uma -gelaMi,
':lsac.ôi·do com Q Progresso ra G.E., de luxo no valor ,de

.'

.. -
.. -

sempre maior de nossa ilha, 'Cr$ 404.000,00', âléJXl de 'ou-
.

O Públic�, por razões .que
,

tros de real util idade como

não cabe aqui 'apontar não uma máquina de costura

c�O'pera c���: êra lícito 'e's- Grosley um fogão a gás

perar, e o resultado todos Alfa, lima enceradeira Ar

)a,sti�am. Necessitamos mu- 'no, uma bicicleta Monark,

«ar um pouco nossa menta- um Iiquificador, assím co-

Embora pareça.mentira, o sorteou prêmios tão valio

rlrutr'ooln-io dêste sie�ls,aciÓ- -sos,

nal Bingo, foi a única �la- Você, amigo leitor, -contri
neíra .encontrada pelo Aval, bua para o progresso fute-

, 'FUTEIOL·TENI5
V .

c:a
...

&::
•
-

•

-
J:;:l

�nDclusões �o -Primeiro Semiuário'
-

>

Conclusão)
CAPITULO IV

5.0' lugar - 2 pontos
6,0' lugar - 1 ponto
CAPITULOV

DAS MODALIDADES ES:

PORTIVAS

L
j

nes�ortiyo\ .do .... ,SESI
prorrogação até o desempa- <:ubstituição._
te. '� Art. 21.0' - No caso de

Art. 17.0 -. No caso de empate: em bolão será com-

'de Píng.Pong, .obedecerão a

re'gulaniêli-tação feita pelo
�m:sJ. par,a',e�ssatnodali,!l,�de.

,.

éAPITVL'O'vi
,.

"

mo outros 'menO'res. Pode-se

mesmo sem exagêro classi

f ica-Io corno o MAIOR,BIN

GO DO ANO; pois nenhum
apresentado até esta data

DA CONTAGEM DE

PONTOS

Art. 13.0 - Para a elas

sif'icação final será .obede- A - FUTEBOL

2.0' lugar-
3.0' lugar-
4.0 lugar -

6 pontos
� pontos
3 pontos

.. rro'clssãu de Corpus· ChrisU
,

b�m Joaquim Domingues de Oliveira; por 'mercê de -Deus
,

e da Santa S� Apostólica, Arcebispo Metropolitano, 'Assistente
ao SólíoPontificio, etc.

(

Aos que o presente Edital virem, saudação,
"

paz e benção em Jesus Cristo
Fazemos-saber que, sendo o próximo dia 5 de junho consa-

"

grado à magna solenidade de Corpus Christi, em que se home- '

nageia a- própria Divindade no Mistério dó SS. Sacramento, e

para atender aos justos desejos de nossos amados diocesanos:'

Havemos por bem confirmar para aquela data a SOLENE PRO

CISSÃO DO CORPO DE DEUS que �e verificará como segue:
Reunidas as Associações religiosas, abaixo especificadas, e na

qúela mesma ordem, dentro e no adro da Catedral,
'

um pouco

antes das Ifl.horas - 4: horas da tarde - desfilarão ao sinal da-
...__

do, lenta, continua e ordenadamente, precedidas da Cruz.proces-
sional, obedecendo ao seguinte itinerário: , ,

Praça 15, lado do Palácio, Ruas Felipe Schmidt, Alvaro de,
Carvalho, Conselheiro Mafra,Praça 15, ,Rua Tiradentes, Praça
do Congresso. ,

A benção, para que não. haja interrupção do prestito, será
dada, apenas, na Praça do Congresso, para alcançar a todos os

fiéis, havendo em seguida a celebração da Santa Missa.
A ordem das Entidades e Associações no. préstito. será a se

guinte: Cruz processional, Colégio Coração de Jesus, Asilo de

Órfãs, Cruzadinhos, Congregações Marianas femininas, 'Asso.."

ciações de Sta. Zifa, Sta. Terezinha e Damas de Caridade, Apos
tolados da Oração, Ordem Terceira Feminina" Ação Católica,
'Abrigo 'de Menores, Colégio Catarinense, Congregações Maria-

-

nas Masculinas, 'Irmandades, Ordem Terceira Masculina, se
gundo a ordem de precedência ou costume, por último a Irman

dade do 8S., Sacramento, Clero e Pálio.

.Cada Associação. deverá apresentar-se com os respectivos
estandartes e distintivos. \ São permitidas crianças na pro

cissão só vestidas de anjos para abrir o prestito. Os fiéis qu�

não puderem acompanhar a procissão deverão postar-se nçs pas-
. seios. das ruas do trajeto para assistirem a sua passagem.

Para tomar parte nessa magna festividade convidam-se as

meretissimas Autoridádes e a população em geral.
Aos fiéis recomendamos o maior respeito ao 8S; Sacramen

mento, em que é verdad;eira, real e substap.cialmente contido o

Corpo de Nosso. Divino Salvador.

'Outrossim, louvamos e encarecemos'-o piedoso costume de

ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em homena-'

gem a tão august<JMistério,
Hipotecando 'a todos antecipadamente as humildes bençãos,

nutrimos a certeza de que tudo correrá para a maior glória de

Jesus Sacramentado e honra da Religião em geral.
Dado e passado em Florianópolis, sob � Selo das Nossas Ar

mas e Sinal do Nosso Vigário Geral, aos 26 de Maio de 1958.
, De mandado de Sua Excia. Revma.

(As.) Moris; Frederico lIobold, VigárIO Gera

N.'�wtón da Luz MJlÇ;UCo" Provedor 'da Irmandade do S8, Sac� ..

'

.,__
."-_

.. �.' -.,'
>< .. :� -i •.

": ." -.:'
• .'

., _...;:--

f

10 I N VJ LL E

n =r ATLETISMO,

�;ões de atletismo serão in

tegradas pelas seguintes

éoloeados na ordem de che

gada..
Art. 26.0 ..:.:_ Cada

1UIIO'DE'DIREITO:DA,,�RIME1RA VARA 'DA'COMARCA DE FLORIANÓPOLIS,

:�EDIIAL',DE SEGUNDA PI.Â�A�,�QM O '·PR}ZO Df (10):DIAS'
'

'. ,,:

O Doúto� Eugêniô Trom- com riÚenta' espii�08 .. 'i('b-,292.750,: tenilo' nina' mesa ", elasfica; com 220, volts. ,com haste e .com tripé
, ". t.' ,'/ ': ' r..

.' �.' . .,.
,. '"

.
'

powsky Taulois Filho, Jui� marca ':Reminif�,i\ ',Rand'; em :�om .'�oill metros, 111ai8 ou lUen08 de esmaltado, com um "metro maie

de Direito da Primeira Va- estado de <:onse;vaçlio e .(uncio� compriJ!lénto I!0r um metro mais ou menos de altura, ,em perfeito

ra da Coma�'ca de Flo_ nan;-�nio, valiad'� em� C�$: ' : , , , , ou meno;, de lar�u.ra, um balcão

I e,stado
de c�nservação, 'aT81iado

rial)ópolis, Est,ado ele San� .. 12.000.90'0 '" '

• '

'

com duas' portas e divisões in-' em Cr$ 500,00. E, para que che-

,

ta Catarina", na ,forma da ,2,0) _...:' Uma 'máqtiiua <Yees-' ter�as; uma cristaleira com fren- !I'u� ao c,onhecimento ,
de todo.,

lei, etc"
"

Ci-evet, ,grande, e.om ;'oventa es-' te e ladôs'envidraçados,icom uma mandou expedir o presente edital

FAZ SABER aos que o pl'e.sen- ,paços, 1):0, 605.661, r!1it�ca :TQrpe,� porta e' tJ;êli divisõeli de madeira, que lierá afixado no, lugar de

te, edit'a,� de segullda praça' C'(}l)l, do" ém bom estado, de cQ)lserva- .co� �m metro e quarenta cen- éostume-.e publicado na, forma dia

o prazo de dez (10) dias' vinIil, çã� 'e 'f�ncio�ame�tó:" que fói ,tímetr,os de altura, maili ou me_ lei. Dado e passado nelita cidade

ou dele conhecimento tiver��l 'iv�liáda em Cr$ 12:000,00'0
'

n�g, seis' cadeiras,' com fundos de Florianópolis, aos dezenove

que, ,no dia 10 de j,unho próximo 3,0 - .T'tês fardos, de,palha, pa- e encôsto de mádeira, sendo 08 dias do mês de maio do .ano de

vindou!,o, às 15 horas" à, frente ra falJl:ico' de vassoiÍi,as comuns, ,móveis de imbúla em regular mil novecentos/e, c;ínquenta e

do edifício do forum sito à Pra� ,com mais �u menOs 'du'�ento!l �' estado, �e' cOllser,vação, enverni- oito.

ça XV de Novembro, n.o 12. nes- qwtrenta e- t�ê8 qi1iÍ�� '08 três, «ados; usados avaliados Cr$ Eu, (as8.) - Carlos Saldan��, .•

ta Cidade o Oficial de Justiça, fardos, estando oI! dit�};, fardos, 'Cr$ 4.000;00. Escrivão, o subscrevi.
,

dêste juízo, trará a público pre_ esburacados por �to, portantol,:' 6,ô) - Uma máquina de es� (aI58.) "Eugênio Trompowsky Tau

gão de venda e leilão a quem quasi impresiãvei!!, avaJiadoli'em crever marca Remington n.o loie Filho, Juiz de Direito da 1.a

mais der e o 'maior lance ofere- Cr$ 150,00 "\.' 150.787, made in U.S.A. sepli- Vara: Con'fere" co� I} original.

C�r 'sôllre, o valor de Cr$
"

•... ' , '4,0) - 'Uma !lscriY!lninha-eS';" portátil; em bom €;lstado de con-

56.450,000, at!ibuídQ, aos'
, bé�� ,tante, para m�dico, _eni pe�feito 'setvação, :que '({li .avaliada em Cr$.

,

qU'e foram penhoradas �
a IVO estado de conservaçãc;, �m' ferro

'112.oúo:oo�,
"�

c

"

NORONHA na ação exe,cutivâ,qúe esmaltado a duco ,com' trê� ga-: Rino ,ou toioscópia, comple(o com' ,'" OJ.IZ�3Y�';
'íhe move JOSE� 'ANTONio RI- ',vetas laterais' e • u;má no coentro, �x� ,e estojo nitiúellldo, q�e foi, Nóa Na YRVd:':llld "as
BEIRO' q.ue são o.s' seg�h).te,s,:' !l.j)�essit$lll(!(r !ie' ��ii

'

Jliiltura'I' à'l'a�ja�o.. • Çr$ 15.!t00,OO_:, " OWQ:O�,WaD'!i�:V;H' :;I!
l:o),"':",Uma ,máquirià�de ��_ avaliad,a'el'Í1 Qr$ 800'0°0" ." 8,°) --c! Um àpai:'êlho·com,l��·. VAONVSSQN,:W

5�l!) - lJ111_ -jÔgo :d:� .ço,P�.,. c�lÍ.-- P�(r:.l,:; ..p�.���. ���nt4úü_:,filJ�t�hij�tC9«�" :":,:' :'·,;'.�'t·-;': ,}I";:,-": ·:)?"·_:r:·-;'�-:��.j;�:
(. ..

,'-.,'{ ';'. �-",'. --:k� .. ',. ',\', ." ... ,: _

.'.. /-. .
_

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

-, .. ',_,''_'.... '. �I ,. \ ,:'_-;:':. :.� '" '
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Mário Meneghetti -

ínspecío- PROPRIEDADE DOS
nou na cidade de Lajes. o TRITICUL'rORES
maíor centro madereíro do Todos êstes, armazéns-si-
país; as instalações do Ser- los, construidos pelo oovêr
'Viço de Expansão do Trigo, no, serão, antes dá próxíma
oue estão entregues ao Es- sarra, entregues às coopera
tado, então, que deverá ser tívas locais dos trítícnltores,
pleiteada a reversão daque- l-m convênios firmãdos côm
'les armazéns ao SET, para o cada uma dessàs ,'entidades,
devido reaparelhamento e

-

na base de financiamentos
entrega. aos produtores. N'O que variam de vinte a trin:..
mesmo .día, voou até Eré- �3; anos.' .

. chím, onde foi homenageado Alguns destes armazéns-
pelos trítdcultores e 'Óovêr- silos, agora Inaugurados,' ti
no municipal. '

veram suas construções íní-
Inaugurou-se, ontem,. o cíadas em administrações

silo-armazém .de Erechim, ariteríores, como o armazém
voando em seguida para Ca- silo de Joaçaba, com capa
razínho, e dai, de automóvel, cidade, para dez mil tonêla,
para Palmeiras das Missões, .das, cujaa.obras começaram
() Sarandi, onde inaugurou' p_á, seís anos.. ':i!lntretanto,_a
outros doiS armezéns-süos.]"maioria dêstes edifícios foi
todos êles com, a capacidade totalmente construída de Ou
de sete mil toneladas cada tubro ·para cá; estando á:l ...
um. Hoje pela manhã]' foi ;gun;s rdêles QPncruides, desde
inaugurado o armazém-silo ma.r�\)" devendo até desem
de Caràzinho, também com bro tetminarem as' obras de
rapactdade para sete mil to- armazéns, com capacidade
neladas: daí, seguiu a co- para maís 300 mil toneladas,
mítíva para Não me Toque, os quais se localizarão, prin
cnde se inaugurou outro si- cipalmente, no Rio G:r:ande
lo, igualmente, com capaci- I do Sul, e uma parte menor
dade para sete mil tone- em Santa Catarina e Para-
la das, 'ná.

'

Em1963,_8r sil nã'Qma·i,s, importará trigo
�HO, 27 (v. A.) -1- ,An1.lnc1ou também o M�- '700.MIhHc!)ES EM OBRAS

l
está empregando, no

pre.sen-lladas,.
como prímeíra etapa

���urando _ Ull?- ar!llazém,. nístro: da Agricultura que . ,rAo .1n.augurar Q,.armazém, te :momento! cêrca de sete- de uma rêde de 410 mil. to
� de sete mil tone-laciE+s .na espera no préxímo ano lnl-, de Erechim, denomínada pe, centos milhoes. de cruseíros neladas a qual deverá es�ar
cldAA6 ·d.e Erechim, o minis- I cíar 'a- compra estatal do-trí-: "los' seus -habitan�s de capí- :em- obras Iocalízadas �o Es-

. t?t�ente construída ate o

trQ -Mário 'Meneghetti anr- gQ, 01'1- seja o monopólio _do tal! do ,tdg? brasile4;o, afir- tado do :{tio. G�ande do SU!. fim deste ano. -

mou
..

que �dentro .de .'einco .Govêrno :para a co}:n.erciaH- mou o mínístro Mlário

Me-,.
Nesta -sua VIagem, serao

I
CINCO CIDADES EM DOIS

ano& O arasU estará eman- zação do trlgo, quer' .produ.·1 negbettl que, sómente atr�- ínaugurados dezesseis arma-
. D�

(ipado da importação- de trl- zido no território �c1on�l, vés'·do·-M1n1sté�io' da··-Agn- zéns-sílos cp� uma .capaci- Partindo d? RIO no �ia 22,
'10. (,(uer 9.0 produto iq1portadq. c�lltura; o' :Ooverno Federal. dade total de- 1 li: mIl ,to�e- no mesmo dIa, o mínístro

1 Real ,'AmjÜa ,I 'Sua lista Bê�e;�e >Prote�ão ao Vôo
'l<Acabam de ser inauguradas mais quinze �s�ções'-deRádi�, nav as�rêde de 'proteÇ�O'ao vôo da Emprêsa J"::Santa Catarina, Pernambuco e MaraBhão, entre Q5 Estâdos ben eficiados - -epelJ.i., Companhia -do Comandante

"

II Línneu Gomes - Sobe agora'para,18���,núínero-de Estações d eRádio da conhecida Emprêsa.
.. _ ",I' ,,_ iii ,Mel!

.

.

m dos fatores que exer- I reto - com, gravesc.respon-

I'
A REAL pode orgulhar-� l zada�

no campo" de proteção. dío-Oomunícaçôes que nada
ç� a maior influência no I

sabilldâdes - de .

acompa> de possuir u�a das mais ao v� comer�ial, com u� deixa a desejar: O' seu crés

l:���d� de ser assegurada a �ar:os avi?es . durante O :ompl��s eqwpes especiali- aperfeIçoado sistema de Ra-:_ cente-prestígio vem estímu-.
"llJ�ma segurança- na avia- \'00 e .orfentâ-Ios �evi4.an:).en._..

,

" Iando a Oompanhía do Co-
çáo comercial é, sem dúví- te, dando tr!l-nquülctade' �

, mandante Linneu Gomes a

d� alguma, o 'que diz respeí- p'3.z de espírito aos quescor; 'tornar cada vez mais ex-

ta à 'Rádio-Comunicações, tam : os "�\JS, muitas. 'vezeà '
. tp.Ilsa essa proteção, de ma-

.

Pt" neíra a cobrir os céus bra-C,ljJo .. epar amento -está vi- dcrmíndo como um ��jo- nu- síleíros com os sinais q;ue sãog��lte día e noite para pro- ma confortá-vel poltrona;
t

'

díá
. os constantes protetores da,'�er os ,que, " rIamente, se 'alheio à. �xtensa rêdç, ode' pro- aviação comercial, receben-l$il�m 'do avião para as teçãó ao· seu ,vôo que está

�Jllu; Viagens. O �di9 oeu-l. espalhada. O'Rádio-Ópera:.. do e transmitindo mensa-

)�, port&'"1to, um lugar de C.0r é, pois; um 'anjo dà:_guar:' gens jndispensáveis- à nor-

.destaque na aviação c.omer- [ da anônimo dos _ passagel-' mal realização dos vôos. Vi-
. - -

FI
. , 1" rt f' 28 d M' d 1958 sundo coordenar um sistema:(i');;!J,._ sendo_ o. re.sponsável di- ros.. '.. onan.opo IS, qua a- eIra, e alO e

r--- _.� .. _ �____ _.__... _, .. __.. _ .. _�__ _ _ de Rádio-Comunicações o
mais perfeito possível, que
possa operar com desemba
raço

.

e estratégicamente, a
REAL acaba de inaugurar
mais quinze Est9.'�Õ0S dEi :!?'á- I

dio, aumentanr; 0, ''''�:'''-.Y'' o

I'cu'número para 182, quando,
era 167.

.As NOVAS ESTAÇõES
Conforme as informações

,..que nos foram enviadas pelo
sr. Oswaldo Diogo, Chefe do

l);épa�'ramento de Rádio
, Com icações da RE1\L, são
as seg' intes as Estações de
Rádio recentemente maugu
radas, com os seus. re�ecti
vos prefixos: Alegrete, Rio
Grande do, Sul (PPAL-ALQ);
A r a g u ai,: Minas Gerais
(PPHI-ACW); Balisa, Goiás
(PPLE-BAX-1; Mpriti Alegre,
Goiás (PPDB-BTB>; Cáce
res,

.

Mato, ,Grosso (PPK
CCX) ; Carutapera, Mal;a-'
nhão (,PPTR-CTP1; Cianor
te, Paraná (PPCI-CNE) ;
!tapetinga, Bahia (PSIN
ITI); Jequitinhonha, ,Minas
Gtrais (PP.TQ-LÊQ); Ll1.g,es,
Santa Catarina (PRLJ-LJZ);
Pinheiro, M,aranp.f...o '(PPDH
PHY); Pirápora, Minas Ge
rais (PPPI-PPR); Poções,
Bahia (PPOO-OOS); Xique
Xique, Bahia (PPXX,-XIQ)
e em' Petroli'na, Estado de
Pernambuco. a Estação pre_
fixo PPPL_PNZ. '.

{
. H��ória d� ��.a As.s?chlÇãó me�it?ri� funda�� '\

po� � jovem'
:, oficiaI da .P-obCla Miht_ar� AsslstenClQ �entárla e ]urldica para
':�qs asSociados,.,aIém de out:raS mUmeras vantageh� � Fala ia' 'O

. 'ESTADO, o4enenteNilton,Matheus. "

"

.

'. .',
'

.. ,

A - ÂSSOCi3�ãu de lRlitio "Mútuo. Tra�al�a
,Beneficio dos' -,�emelbantes �fff�§�����1

tamente com ":08 seus dedi-

r
cados colaborªdores. O'. :mo
derno e muito Qem instalado

'.
Gabinete- Dentário está em
funcionamento, contando a
dp,dicação do dr. Benicio Mi
chels, -eriquânto que o De
partamento Jurídico tam-----------...------� bem �á está em pleno fun-·Visan.Qo proporcionar um

'

�.aiIia com quase cinco mil l'es e. suas_fàlIiillás. Coorde- cionamento, à rUa Tenente.\I.xllio -r�ai -à famina dos �ócios, o que ,yeni -:_dentóns- htmdo O·$eU sonho, o tenen- Silveira, 29, 10 andar. __�\1B semelhantés, o tenente. tl'lU, i:Qsofismav�lriÍente; a te Nilton Mathe\Is estudou a A ,Asso.clação coneederál'Wton Matheus, Delega9.o do {"'eitação que teve, quer pe- Gonst1tl!ição �,da Associação, <;mpréstimos aos seus as.-1i:3.treito; funlio1l, há pouco ,los elevados propóáitos, qúer seu trabaQlo, ,suas ativida": i1ociados, ,uma yez -comprot�, uma Associação que p!'la honestidade dos que a (fés, enfim, tudo que lhe ser- . ('ada a real necessidade e det�m. P9r Objetivo altas ftnali- r:!:al1tên1. .
'

vjsse_ para fundar. uma idên- pois que o' meSlpt)'teIiha pa_çlacles:.h'uinanas e .sOciais, es.. A história da- Associação tica po .

seu .Est�do natal, €10 oitá cO�. A-titulo de autejada nQ propósito sadio da d�: Au..xilio Mútuo, de sànta ,com a diferença, porem,
.

de x'Jio, 8Ç.Já pagQ- um prêmio�êledade humana, sem c��t3.rina é curta, mas, ex- _,Que- ae+ui seria facultado o· ,ao associado pu à sua fami'111jÜquet', pru.-t1cipação, diie- t;H'ettSi:va. Nela está consigna_ lngresso de todos,. inclusivf) lit: 1_,., ta MA _ ... mil·t
- a, uma vez ,que" em inspe-.,;j, ou·.....--.l\e ,.gcr eredóB po�' . cL'\ o deseja. de. um .lovem of1- , ..� 1 ares. ção de saúde, feita por umaVticos.� re)jgiosos, à frente r1q,1 da Policia Militar do De' volta à terra barriga j\mta médica indicada pela� equipe de l(leaiistas cpm Estado que, vivendô

-

sempre ;>erde,.ap6s concluir o curso Associação, fique .cOmprovaespirit.Q 'de �nl.�cia . e de&- p;�eocupado com os sofri-- 'com'-excepclonal brilhan�- dl,\ a existência de. mol�tiaB,.prcndUnentl?!, CU.t�s ativ!da- r:1�ntos e os problemas que :mo, o jovem oficial não per- incuráveis; patI:oClnando a'ae-�' "am aleancando a 'mais c.fl1gelll as ,semelha;ntes," en- deu tempo e se pôs.em cam- Associação todas às despêsasMWl� e·j1l-vorável· repercus·i, c_,üntrou na constituição des- � à procura de a.mbienté etetuadas com os funerais,�� _,em. tO<ios � circulos 80- S:t_Assooiação a. melhor Ina- .:.wrâ :tomar realidade o que pbdendo ainda a Associaç,ão,� I..oso após a sua eria- m'1ra d� se �i :UW ". aos wmpre sonhc)'U, o'que lhe foi prestar- outros beneficios, fi-.

�i d1vu�� a$ Aluas f1na-, outros, ,p�gr��,." :l:íma .r�go fácil. Agindo .com.a má-: ,c�do, isso a critério da Di
. l.i.�J,:"começaram ".

a sur- ação, um trabalho;��l;a�- 'XllIla- honesti?ade, primando l'etoria. Para a actmissão dee;1r os prUn.e1ros pedidos de p1r' todos' os 'setores' �e' ati- ., pela sincendade ao ex: 's6cios, que é facultativa, poa�l��- para. 'o quadrQ de,' v.idades. Os problemas . so� por o seu i�eal, e graças_ � dendo se a,sSoe1;;r todds os�pcios,.ped1doll·-êlme8 que ali,. üa.i,s, econômicos foram de- sua . magnifica reputaçao m'embros de uma; :fámilia, éro�.t�ra:m rápltiamente, 6f>7 fitda e' carinhosamente estu- pesSQal:, h�je a Associação de ,I nec�ssá�io o _p_ag«me�t?, no:1l;\.rnw hoje a Associação de dados pelo tenente Nilton A� Mútuo de s�ta Ca:- <ito da mscriçao, da JOla e a4-Uxil1o Mútuo de" Santa Ca-· Matheus, sempre >-. com
.

a
• tarma

_

t 'uma reali�ade,. ja . primeira cota 'estabelecida,�
. -estando"�em . plena atIvidade, flue é de 50 çruzeiro.s e a

pl'�ando os mais inestin:á;- joia de 20- cruzeifos. Entre os
.
'veis 8ervi-ços aos ·seus SÓCIOS. deveres dos associadós êstes

. : A. finalidade da Associ!lção -é t.el:ão de- pagar 50' cr�zeiros
socorrer ....com. um peculio.os ,�empre .que falecer um as
herdeiros

..

ou legatários de i'.:oC"iado, a não ser que ex
StlUS'- �Iados; no caso �e ,ceda, a um --por mês, ficandomorte' .. desses, propondo-se o pagamento, os .demais as
amda', desde ,que disponha roelados ficarão isentos da
d� .fun'dOS.' n�essár1os, 'ad-, contribuição,· pOdendo pagar

,. qumr_ OOlôntas. d� Férl� e� expontnneamente, Trabalho
.�sta�ao BalneárIa, ambu- de m�rito, a Associação me-
-lanela- para o tr�nsporte dos rece_ o ,apóio de todo�, sem

ass?C-iados enfermo!!, o. 'q� quaisquer distinções politiestá sendo estudado pela Dl- cas, religiosas :ou raciais.
Jretotla. �_: ..

·'0 'TRABALHO É UM FATO '(III ...LeAst.,�._ ô tra}:íalho. assistencial da \.II'
l:ssociação -de AuxíUo Mútuo
de Santa Catarina é um'fa_ �ro, EST-ADO"'>.0.- Em visita que fez à suã IA
::;éde,. localizada na rua San- ,

_

em

ARGEL, 27' (U, P.) -+ Eou
cos minutos . depois de co
nhecido o manifesto do ge
neral Degaulle o p::>vo irrom
peu nas ruas aos gritos de
'�Viva DegaaUe'" em mani
festações que contou com o
d,poio dos soldados do Exér
cito. Dos balcões do Pãlacio
do governo, porta-vozes
anunciaram ao povo que os
deputados em Paris já pedi
ram ao presidente Coty que
Instale o General D�gaulle
no poder, antes que seja de
masiado tarde. A fébre revo
lucionária na Argelia e na
('"orsega _chegou a seú. ponto
eulminante- parecendo 'indi-
car estarem os generais' re
beldes prontos a preparar
até a invasãp da França me
tropolitana se istó for neces
sá:r:io para levar de "Gaulle
ao poder.' Os navios da

-

es
quadra francesa ancorados
ria Argelia, estão de caldei
ras acesas para' zarparem a
qualquer momento,

.

PARIS, 27 (U. P.) - Fon
tes fidedigna�revelaram os
t�ês pontos basicos do acôr
de 'estabelecido entre o pre
}l1ieIl Pflmlin. e o general
Degaulle. S�gundo entendi
mentos, PflmIin continuará
no pOder até que a Assem
bléia vote a reforma cons
tüucional. tambem eXIgida
por Degaulle, após o que re

nunciará, para que o presi
dente Coty possa -convidar o
general a formar um novo
�nv�rno, de mandato tempo
I ário que viria entre _ seis
'''''.eses a um ano, até que a

França se ponha novamente
,o.e pé. O governo o.e da,ulle
já está 'sendo chamado· de
Ciuinta repu'!Jlir'9, E ;1.�O_ t!}"
cluirá de SW1S' ;'Ueiras os
dirigentes politicos.
TUNIS, 27 (U. PJ - O go

vern0 da Tunisia anunciou
hoje que vai para o co_nselho
de segurança 'da ONU a

acusação contra a aproxima
ção (te 22 mil paraquedistas
franceses de suas fronteiraf'.

. ,
Ao me.smo 4:n:m.o l'! i�YJ1

r
um 'pedido a Ghi,-Bretal'lha
'pfU'a que lhe . forneça ime-

_ 1_ ç!iatll:u:ep,t<;_. _ilrl11umentos· e.
"

. 11). mço(is, ..,. ',. .- _

.

� �enU 'Nil�on Matheus

�� repórter. Vê-se ainda'
'. "

ilib&rJl.dtw.

na séde da Associação, quando \f�lava
o' sr. Jorge Rembado, dedic.ado co ..

---

IRMÃO (ALIXIO
Abrigam as casas l'cligiosas personalidadeS'- de tal rique'z'>l

moral que os hom-ens, no borborinh'o dos' seu'.s negócios, mal

se apel'cebem de sua existência. A própria repprtagem' jorlJa�
lí�tica, sempre à cata de' novidades, sõmente em certas cir

cunstâncias especiais chega a tomar contato com êsses abne

gados, ocultos em sua modéstia.

Um acontecimento de, n1Uito" significado , tevélar.....veio
mais uma dessas jóias de ruo .quilate, o, bom Irmão Calixço .

E: qu� compl�ta hoje 80 anos da laboriosa e' utilíssima
vida. Oítent>l anos de idade e I'contrâmo-Io em plená aiivi
dade! Ainda leciona com habil�dade . .Além das ,5uall aulas, de

dica-se ainda a' uma porção de atividades no Abrigo de lVleno
res: é biblotecário e dá gosto ver a ol'ganização da biblioteca
do corpo docente; é sacristão e s_ua c_apela está sempre /pron-
ta, sempl'e limpa, senlpre' enfeitada; nos intervalos
trabalhos ainda exerce função de almoxarife; exato

desses

como

relógio, dá· o sinal para �início e fim 'de todos os trabalhos e

aul2 s dõ Estabelecimento; boas horas dedica ao trabalho ma

nual: cultiva com gôs�o e maestria seus··jal'dins de flôres, das

quais a capela está sempre ornada.
•

'

\

N·�sta época em que só se faia em folga e aposentadoria
aos 5ó anos ou após 30 anos ele trabaiho, êle já, aLngiu 60

anos d,� magist�l'io e atinge os 80 de idade em pleno vigpr e

lueidês

QtLÍsemos saber do segrêdo de tanta vitalidade, mas sua

modéstia se esquivou com evasivas. De outros .soubeI!-lOs algo
sôbre sua vida. Nasceu na França, diplomou-se' em renol11ada
Escola' Normal da Bélg'ica e veio ao Bras,il em 1903. 55 anos de

ma�is�ério jii dedicou a juventude br�sil�ira. Exa�o e metó�i_'
co. em tudo o que faz ElI tudo que es-tá em S'Ua guarda: Admi_
ra-nos saber q\le 'ainda usa diàriamente a- La navalha que o

acompanha por mais de GO nos; é 'dono de boa dentadura na

tural e nunca pisou' em gabinente dentário. Lê muito e inva

riàvelmente fechà o livro às 21 horas. Levanta sempre à; 3,30'
horas ,e não manifesta achaques de saúde.'Gerações de.. ex

abrigados o veneram e não o esquecem_

Os atuais' membros elo Abrigo' prestaram .. lhe carinhôsa
homenagem e h'oje o Sr. Arcebispo celebra missa na capela elo

Abrigo de 'Menol'es às 8 horas.

Após 'a missa receberá 05 cumprimentos do pessoal
sente em festiva sessão no salão de teatro.�

Deus consel've'- o venerando ancião para' mod&lo da j'uv-!n
cude que se educa no Abrigo (�e Menores.

Queira o Revdo -Irmão Calixto aceitar nossas, mais efusi-

"

pre-
.

'las felicitações.

'OfEREOMENTO TARDIO
- O jonlal "LDME",:'dê Blume_ pistas catarinenses. '

nau, órgão ql1e interpreta, 110 O ilustre politico paulista �Ul'
Estado o pénsamento do P.R.P., preendeu, o p!e\lário �ando' co
em su; edição de 25 do co'n'ente, munlcou aos conv-encionais que,
entre os títulos da notícia da vi- 'em conversa com o sr. Governa
brante conve'nção perrepista, dor e altos- dirigentes udenist&s
insere o seguinte: "Oferecimen- estes lhe afirmaram haver o sr.

to (tardio) de apôio da U.D�. à ,Irineu Bornhausen desistido de
candidatura. Plínio Salgado:"', I sua candidatul'.ll ao Senado; pron ..

E no côrpo da notícia escreve; ,tific�ndo-se agora, a U.D.N. a

"Nn sessão de encerramento,' apoiar o IHlJ1Hl do sr. Plí�io Sal
falou ,o sr. El'Íco Muellel', que,' trn<1o para senador por Santa Ca-
aplaudidissjmo poude verificar taril;'a! -

que à sua posição de líder inte-

gral'sta ,no Estado, é inçlispen.sá- Consequências da derrota de
yeJ, ,e, Ilor último, o

. deputado Joinville ...
Lourefro'-)Óni'ol', o qpal se ·co'ti.. Pi.

.
b,ill:ianfe." convengão, do

gl'utulou com seus companhell:os I P.R.P. finalizou.. cQm o hino" nn-

pela explendlda demonstração de I cipna), cãntado ))01 �'Ido-,; os

vJtalldade Jiartidál'la__

dos 'Pene; pi'e.sentes". \./ t- ._ .•. ,. '. --/
'

. :j'f""."._-: r"
•

'�- ...... ,�--�'., •
- ;.l./l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




