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Ehbevisla, tI�ssein-Herler
WA,8HIN(,lTON, 25 (U: �.) fIussein para "a .embaíxada

, -:- Christian }Jerter, . secre- da Jordânia, pa,râ razer pe
-cretárío

-

de Estado mteríno, queno , repouso" visto', ter' de
teve entrevista de, lima' hora comparecer ao aliriê'ço ore
e 45 minutos com o rei :iju;s- reçido, e� sua hom>enagem:
sein, da Jordânia, no Depar- na Gasa .Branca,' pelo presí
'tamento de Estado. q reíI dente' Eisenhower.
estava: assístído "por Samir
Rifai, primeiro ministro 'jor-
'dano.

PARA

PR IIRI

,�,

Hérter tínha . a seu .íado
William ...Rountree, secreta
río de Estado. adjupto� para
'Os Aãsuntos do Oriente Mé
dio, bem como técnicos ame

rícanos espeeíalísados em t
probtemas 'daqu,ela regiãõ. j
Ao sair do Departamento '1

de Estado;' recusou-se-e reí
Husséin ao mínimo comen

tário quanto ii (!ónv.ersa�ão
que acabara de ter com, Hel'-.,
ter. No entanto, declarou
,que tratar.a de assuntos de

ínterêsse comum' pará os

dois países." tenda prebisado
q�e não se cogitara' da eon
céção, à Jord�nia, de ga�
rantías politicas compará
veis às concedidas aos'países
do Pacto de Bagdá.

. �

CONVAIR

DIÁRIO
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25-4-59 - SABADO
Soirée Universltâria oferecida aos calouros.L

"das diversas Faculdades. Mediante a apresentação,dá carteira do Díretórfe, os universitj.JlOs terão en
trada franca. 7 Iníciõ, às 22 horaSl!'Y

'.:: '

Sra. FRANCISCO GRILLO

",-.,
,,_ I ,.

-PROGRtlMA'DO MES
�.. #

PROGRA� SÓCIAL'.

Festejará, no próximo sábado, dia 28 do corrente,
·
mais um aniversário natalício, a exma, sra, Anita da
Silva GrilIo, dignissima consorte do nosso estimado con

_terrâ�eo, sr, Francisco GriHo, da direção da "Carlos
.Hoepcko S.A., Indústria e Comércio.

'

..

Dama de peregrinaj, virtudes cristãs, Dona Anita
desfruta de t:;u-gO círculo de �mí.zades, nesta' Capital,
onde, 'pe.l� sua bondade, é de todos benquísta e estima
.tl.�.

_' . 'h' ,', -

,
O, seu aníversârio é. sempre motivo auspicioso para

;, testemunho do apreço e, respeito em que seu nome pel'-·

manece em 'nossa sócied·ade. ,.

Ao distinto casal, que tem a: enriquecer-lhe o lar
as travessuras do primogênito Aderbal sob o embe
vecímento do vovô Aderbal R, da Silva nossos votos

· de felicidades.

.;
,I 29-3-59 - DOMINGO

Soirée Infanto-Juvenil, da Páscoa - Dístrf-
buição de balas aos petizes Início às 16 horas. .I

•

4-4-59 - SABADO
Gl'andiosa soiree com a apresentação de

MÂYSA MATARAZZO.
Reserva de mesas na Secretaria - Início às

22 horas. \

19-4-59 DOMINGO
ENCONTRO DOS BROTINHOS
Início às 19 horas.

I
Ex-Secretário do Interior e 'JUS-

tlça, prestou os lpals relevantes

serviços ao Est!,-do, tendo sempre

se distinguido por seu trabalho

profícuo. 'IAtualmente é Diretor da Caixa

Econômica de São paulo, onde,

FAZE.M ANOS HOJE·

Os de O ESTADO, associam.se

. 'NOTA: � Sócios do Lira Tenis Cluh'é� que
a1_quÍl:irem mesa terão. direito" o ingresso, na .apre
sentaçao de MaYsa Mataraszo, dia- 4-4-59.

DEPUTADO IVO SILVEIRA

Com satisfação registramos na

efeméride de hoje, o. transcurso de

mais um aniversário nataíjeío !ia
no��o prezado . amigo e distinto

conterrâneo sr. Deputado Ivo Sil- como sempre, vem prestando Ines

veíra, de palhoça na Assembléia tlmáveiS serviços
" .

Legislativa.

Advogado provecto em o fôro da às homenagens eque seu' vasto ctr

C!}pital, por sua bondade de cara- ;].110 de amizades lhe prestará, ror,
ter e coração, g!anjeou vasto círcu- mutando.Ihe e à sua exma. familia,
lo de amizades, que, 'na data de votos de feilCldades. 'MISSA DE SEXTO MÊS

A família de Ari Wolff Castro, convida aos seus

parentes e pessoas de' suas relações -para a Missa de.
Sexto Mês que em sufrágio de sua alma, mandará rezar

dia 30, às 7 horas, na 'Catedral Metropolitana.
'

A todos que comparecerem a este ato de 'fé cristã
lm��ciP'a seus agradecimentos"

Btol1dordCllfrlc -

'CAVictor
�

SIEMENS
00 BRASIL

hoje, lhe prestará as mais signifi- - sr. Hamilton Moura Ferro
- sr. Dinarte Borbacativas provas de aprêço e regozijo.

As felicitações de 'O ESTADO.

MENINA

- sra. Lídia Blttencourt Vieira
- 8I'a. Inês Borges de Araujo

sra. Maria L. da SilvaVÉRA LúCIA DA COSTA

O lar do nosso prezado ,ont,er
tâneo Sr. Aracl da Costa Silva e

sra. Zica Santos Colares

sr. Osvaldo Fernandes Irmandale dO'
.

)iifior 18Sils dos
sr. Zeni Li!1haréll P" H If�1 j1_ ( 'd dsr. Dario Alexandre da Cunha . ,HtS e, osp a' ,tn; ir. a e

li comemoração do aniversário na- sr. Nely paulo COMEMORAÇ.AO DA SEMANA SANTA
taliclo de sua graciosa e inteli::" sr. Augusto Roberto Jaques' EDITA-L DE OONVOCAÇÁO
gente filhinha Vér!} Lúci!}, apU- ,_o sr. Reinaldo Alves De ordem do M.D. Irmão Provedor em exercicio con-
cada aluna do Colégio Coração dn - SE. Roberto Moreira

voco todos os Snrs. Irmãos e Irmãs elo Senhor Jesus dos
JIjSUS,

"

"'.,.
'" ' )

FARÃO ANOS DIA 28 P�SJjos para, atendendo o edital da Cúria Metropolitan�,
E nesta oportun!dade ,a' graclQsa .,M�l}spnhor Frf'dericp Hobold ,publiaado nos jornai's dêsta capital, tomarem parte, re-

Véra Lúcia ver-se-á cercada ..� . ..;rra�lCCOrl'é! dia 28 mais um na,�a-· ,,�estidos de'balandraus e fitas,' na (l6mü�frão pascal d�
cl\l',nhosas manifestações �e'\):�g;�-_ r!::�Ü' .�� sr! Mon�enl,ál- Fr�;rico Qui.rl.t'a Eeira, na Datedral, dia' 2g de rkalfo co'rrente, na
sijo por parte de seu gr�nd$ _Çlr- '''Robord,- figura das- �!df!. 1'epresell- ni�ssa"ves�l'tina das 17,30 _horas.

'"

cuia de amiguinhas e, adl!l:�l'aq,_or.es·"'1 toti-fall d,o clero .,c:ltal'1n�l).. ,

.

'�l'YutI'O's'sl'm o convoco ainda e"'" obe.diêncla "O edi-•
""+ . ,,:,f '�' .,. _4 tL • ..,..., ''-''' 1: <I � ,::1-.. .T,"" Y , S .t .... �+ Ui

À Vé�a Lúcia e_seus :,dt�s g�m�, �
:# qi!ii�as :_hO.m��{����df�1J.e.rfãl s:upra, a tomarem parte -n� a�q,façã;ó �o, 'Sa;ntissh�1)tores aS fel1citaçoes de O �T���.�\� Ijolvo. J).t�ta�os_ !lS.'�� ,tO ,E8.-, flo S,�nto Sepulcro, na m�s�a,; igr�ia "'(§afedral) no,�q13,

srta. Marlene EUas .t;l,r�nqO fr.A;D.'�.' "
.

;" ."/.
'

-':' _' :;>'1" �d".�8 .a às 4 horas da madrugafla, �rario êsse con-
Dr. Cal'los Adauto yl��", �" Moru;enhor Hõ<\JUO'.B-1-UER ,'J�fgnl1dc para a Irmand.ade. .- � ,

srta. Dulcinéa Silva ÂsSinala 9. d!j-ta do':dl..a 2i!� o t 'Consistório, 19 de março de 1959 1
srta. FeUsblno Tábdas _., anlvorsá.rio do' sr. )lonS�nh�r Ha�!-'- '; José Tolentillo de, Souza
srta. Ana Maria LU; '.

. ' 't:y �l\iÍet, figura �'e d�!!tnqli<do tSecreta'í'io
srta, Léa Cunha '. 'clero catarlnehse, exercenda seu -�,"",,"""'�""""

sra. Maria EvangeliSta ',- :;:'; pastOrado Iiá ()Id�e de'�lo do);�i,
.

:'; A ,P A I T A. M ,E. N ..[ O
sra, Al�lna Gelbcke,' '.-

'. o�� § muito eStI�.· -,.' ,

.

; '.�
sra, Filomena R. Llno

-

As feUcltaç-e� 'de' O EST:Àt;Ü'" �
': Aluga-se a rua S. Jo!!e" N. p7�, peullltrmo ponto da

.' ,
'

..

RA la' N'; �tl'"" ',.: lil'V'.a;CANTO - ESTREITO. ,Prédio novo. Sómente para
-:- 'sra. Odalr Martinell1 .

_ sr.· omu o uce.· , I'
• - ':. 'T:>'�I" l C· .

·G'.
"

I .. -< ;,c.as·al· sem filhos. Todos ós requesitos. Exige-se contrato,
- srta. Sílvia Noronhil \' _ Y ll,l'o esar, ,arc a

, . .
_

._ srta. Ara1J1 'Rosa " ! ,,: !e .'.
'

-.:
; - ':. "

;' ,'; c'om preço mód·ico Tratar - pêlo telefone '2094 com I

,"" --:-.�� .. Is!}l;lel Çoelho, d(\ Sou7ja "A'PIE'L' .

d d' h�' I
- srj;a. Zulma Gu!marãe.1! - ,;" ,.� �sva.. 'Maria JoséJde·,Cal'ya.lhq' ..' ..

",
..."_...;,;,....,....;;.p_e_r_lO_...o__a_m_...a_n_..a........ .........._...................,.............

_ sr: João pedro Nunes ._: ;".} Barba
'1-- "!',. :o:"t

.

,Fc- �r" AleXand_�'e 'Sl1ve�ra
,_

'__:_ sra. �arla de ,Lour�s Teive _

srta. Isabel Santos

de sua Exma. espõsa dna. Mario

nette da Costa Silva, se engalaI\\I

PHILCOfestivamente, no dia de hoje, com

TELEFUNKIN
Noyos Modélo.
Alta fidelidade

'

. Vendas a Viela
• a pra.zo

[fOflTl(jj[fj!lEJ/:JJ)[IJ
R. Arcipr•• le Palya

EdiliciO I� ·:T.rr.o
• d_' .. �

• .:..o.' !l'
"

� .

J <

>
C O N!F E -C I O N A - S E

EM 5 MINUTOS
Hua Francisco Tolentiro n,o 20

'F,OBRO
IRMÃOS' BHEN(OURT

I
( A I ç 8 ÁO A A 6 . 'O N f 'i 5 Q t

�N'rIG.O o!r-:>'drO OAMt ... NI
,-- .S!' Bráulio Lima

'--. sr. João .1;IatiSta d'AI!lSCi�,

'·'·C·aSeI
"- sra. ArUnda LelnoS Rasá
- sra. Dorotéa ComelllFARÃO

.

�NOS AMANHÃ

SIt. 'P.R. 'Arman,do Si�one Perl!!�� :-.' sFta. Maria Tel'elllnha Campà�
É-nos, grato, �sslnalâ�

..

': an_tver� -� sr- ;�il ...iO Fer,lfa�des
ri(l'���lIbIO dp' . st. ;dr�:, ArmaB:4�: -, s'�ã; 'M,aria ..�e LC!lu�e.s ,Barr�o
Si�óll€ Pereírà: .... nq,sso/�partllOj.Ílà�'> _ sr;"Ivo Fre,iner'''''· f '

•

,"
, !'à����.� 'd1sdi;lto';êorite;�âneo., -.�l

_ sr��' Dorotêa' C9ààlho ,do'uto.� r,,_"" '
. .:..'

.... _� ��_"tr_� �r-:'-"""��,,;_- _

_ _' , •.,.
-

•

_,"

Aluga-se uma casa, nova,
com treis quiu,tos. agua
quente, entrada para auto
moveI na rua Irmão \Joa
quim numero 21, tratar na I

rua Angelo La Posta 7 �
I

OSVALDO M'ELO
.

;:; 'N'ovA_'SEDE DO B. B. EM: JOINVILE Publicou f)

n,óSoI3Q. c91égã
.

'!!>. Noticia" de Joinville, em dias desta
S€mafia, uma" reportagem completa sôbre, a inauguraçã()
d-a 'noya s'edé da Ag'ência do Banco do Brasil naquela
comuna cio norte do Estado.

Foi uma g,rande festa ipara um verdadeiro motivo
-

ç!e jubilo doa joinvUlenses.
Comparência do mundo oficial, Comercial, Induil-'

I;.rial e Bancário.
Acreo'centa, a citada fonte' de onde colhemos ,essa

boa nova, que se trata de um moderno e magnífico edi
ficio, --construido no jardim "Nerên Ramos!';.

Foi, pois, uma "festança" qU.e encheu, a população,
MINISTE'RIO ,DO TRABALHO, INDúSTRIA E CO· a Cid!l,rle, o Comér.cio- e a Indústria dqoin�ville de gran-
ME'RCIO - CONSELHO REGIONAL DE QUíMICA I de rt'gosijo e justi!lsima satisfação. ;

DA 5.a REGIÃO. '. .

DEPOIS �A LEITURA DE '�!t.��T�GIA'" Sati,sfei-
Chamamos a ãtenção das firmas mdustrlalS e dos tos como catarmenses,. fomos ao �l'rel� p€lstar' uma .cor-

profissionais d-e química (diplomados e práticos licen- respondência.
"

'� ,�' -i: ,

dado;,), do Estado de Santa Catarina, que o ·,prazo para ,Então' olhamos parar a Agénciá db Banco ,do Bta-
, "

1
�,-, .'

pagamento das anuídad.es corresponden.tes ao ano dA sil... . " .' I

�

_

' -

1959, expirará impreterivehnente no dia 31 de março em An, e�colhidinho e desme!inguidai acanhada e Sll-

eurso. mida; env�rgonhada' e triste, como uma velharia que {',
As firmas e profissióuais que não satis-fizerem o pa- 80 lado do portentoso edificio de 12 4,ndares . do Ball

garnentü até aquela dat�, ficarão sujeitos a taxa de co .NaCional do Comércio, a, ina,ugurar-se dentro de pOli'
mora de 20% (vinte por cent�), independlmte de nova 'co te:llpo.

.

convocação. \ E vinha comentando o fato com um amigo, quando
As firmas do interior poderão fazer a re.messa pOl' de afirJ,nou:

meio de cheque bancário, por inte_rmédio de qualqu,er O BANCO DO BRASJL.. VAI CONSTRUIR SEU
Banco de sua preferência, em nome do Conselho Re}!io' PRE'DIO. Estou seguramente informado por pessoa qué
nal ue Química -dã 5.a REjgião - Rua Vigário José mer(Õ'e:e inteiro �r�"iito, de .qU! 'o S'e�vi�o d� Engen�'arJa .'.
InaclO 263 _ conj. 112 Pôrto Alegre. ,ao Banco dI? Br�sil� .'110 �j:p,' �á"eB:�á tom;�'õ :'projéW��e"

Anuidades (�onst-ruçã'ü ao 'uo,vo �aific\o l(J.es.ta 'Ç�n�t.ld� qu:�:si pronto.· 'o'

P".l,a firmas com .capital até um milhão Cr$' 1.900,00 e q�w até fins. '}:l{! ngyembro (lu pri;Ifclp(ds :àe�"�ez�J11:bro, ' -'

de um milhão até 10 milhÕ�'o' 2.000,0'1 ainda nês:é. ano", � ��( !,i'a?alhos serão,:irYJ.afa-dtis ...,.: > �
,

mais de 10 milhões "3.000,0<1 A llt)hclâ" t�be:tn, e qaquelas tta·tente.c-l:l'a,r "ag�a'
Para profissionais " 200,60 !�a boca". . . "', "J." :;,

• t '.,
< ;,;.

Porto Alegre, 12 de Mal:,ço de 1.959 V;'!-1, as"sun, '�";.ilkB. et'l!Tn��- õ_c sefJc:�i:qc[o_" :Jlatur�l-
HQ:R.�T B_ECK men�e nos terrenos sltua,;IQ,s J}.,a. ,�r�çal11i-dEriNovembroPresidente do Conselho Regional de Q"uimica da. &.a ao larlo do prédio da "Sul Amér,ica". i

reg.if.io. Com a alegre' nova fka o nosso �'furo".
, I

P.\�A
DOS

SEUS

,e

OLHOS!

SSSSSSSSSSiup. n &SSSSSSssSSSSirr ,c.

�n ril Pl�j D ND�Ot&nt

I'

,- Na página <de ocorrencías pohcíaís do "Diário 'Carioca",
de arrteontem, entre. �OiS suicídios' e um essassínato, esta:v� a

reportagem SÕbl'e' o jovem LÜ.1S Léonardo, nordestíno que caiu

na via pública da inanição - o que, trocado em mlúgos, quer

dizei' que n�m um pão o rapaz "podía comprar, devido a extre

ma miséria
-

a que estava reduzido,

O caso certamente, não foi o primeiro a acontecer, e com

o rumo que as coisas tomam, longe está de se; o ú1t1mo. O

�,
t,

f
seja, na Operação Nordeste, criando um O{gão diretamente

subordinado aa govêrno da nação para estudar-.e solucionar o
"

'

.' Y. drama dos j)raslleiros .do Norte. No Brasll, entretanto, a coisa
G

toma caminhos diferentes, e não será surpres/se qualquer dia

fôr nomeado para presidente da tal de OPENO um forte e

bem nutrido sulista, que Sómente tenha estado em contacto

presidente da República, em bôa hora, mícíou a OPENO, ou

com o Norte através da Janela de um avião em VõO, Digo mes

mo que quero vender gêlo no pala Sul, se umas dez pessõas

não enriquecerem participando desta "Operação" e se seus

o:'gãos executtvos
,
não forem usados como arma polítlCj) nas

próximas eleições.

A . história narrada pelo jovem río grandense do norte, é

comovente: já tinha vindo uma vêz ao Rio, ssguíndo posterior

mente para São, paulo e Soroenba, onde agravou-se a tuber

culose que portava, sendo tratado gratuitamente numa cttntca

local; de volta ao N'orte, nã'o aguentou por muito tempo o

triste quadro que deparava todos os .días. ao chegar em casa:
.

a mãe doente, o pai ignorado e os Irmãos menores gemendo'

pelo prato de cOmida que não tiveram durante o día,; e asSoo',
sendo; deslocou-se outra vêz para a Capital do país, esperando

encontrar a :"canaã" flue não encontrara em sua vlag,em an,
,

teriQi:_. acabando rínaímente por' 'desmaiar de fome nUII}a dOf!"

ruas .da cidade.

'O exemplo é clássico" can�:,do da 'Vl'�a de cãO _e da luta:',

contra as sêcas; tomam os ,nortistas o, rumo do sul, com aleS::
peranca de vida nova é �iicll enriquecimento Esta uussc- ·'é·I,.

em g�ande parte, aumrnt�da pelas cartas que os Irmãos aqui
estabelecídçs lhes envtam, e que com mêdo ou vergorrha de

historiar o ;;:6prlo fracasso, falam de Jardins do Eden e de

Utopias, Sómente .exístentes em suas mentes frustradas, por

que a realidade, todos nós sabemos. é completamente diferente.

O mal deveria ser !!'taca(!o pela�raiz; não é possível que

se rtque eternamente a arranjar cond!ções para o "pau de

arara" se estabeleça dignamente no sul, poiS desta maneira o

êxoda será total. O que se deve fazer é. dar condlçõ,es de vida

ao nordestino lá mesmo, no nordeste, que é, e deverá sempre

ser o seu lugar. O que acontece, entretanto, é que os homens

públicos de hoje agem exclusivamente víssndo o fatôr dinhei

ro, por�ue antes de tudo, um automóvel, uma casa, uísque e

caviar sôbre a mesa, os pobres e flagelados que 'se al'l'anJeII}

como puderem,

A falta de homens públicos dignos no Brasil é

alarmante; os valores Invertem-se e o que temos é UlUa

corja a ensombrecel� f;_lturo brilhante do país, em que pesem

tpdos os esforças em contl'ái'io do sr. Juscelino Kubitschek.

Dlre!,; vós que estou me contradizendo, pois. o �'esponsá�1 di

reto pelas nomeações é o pl'c"i<:tente; dll'e� que vos enganais,

porque -no Brasil atual. o pr'esiclente é enrotlilhado, é chanta

geado pelos Bl'lIPOS políticos e tlnanceiros que visam sómente

aos' seus Interêsses forçando e, nomea(,',fjo de F.lllanu··ou C1.á..

no, contra a cobertura polítlcfl e monetária que fornecem ao

chefe da nação. Enquanto permanecer êsse estado de coiSas',

enquanto fi consciência dê,!ses homens não passsr aos seus

�'c�l'l'ompidos ouvidos de Uma palavra sem jientido nenhum,

muitos irmã.os nordestinos ainda ca1rão nas sarjetas, sem ter

o que comer.

O nordeste está com fo'me! Não tir.eis. a comida dêste povo

que também é brasileiro! Deixai vossos inconfessáveIs in

terêsses para outra ocasião, sacrificai vossas noitadas em bol

te3 com o dinheml que é nosso! AH:xil1�i o nordeste, porque

êle está faminto e qUalquer"dla pOder� cair como seus PSlbres
filhos. e 'isto serlÍ. extremaT:ente desinteressante para vós, 05

verdadeiros culpados, e para nós. ql!e somos �eus irmãOS.,
Dai pão para' o Nor<!este!

.\SSSSSSSSS,SSSS%SS\SS%SS,SS�·$Si'S$S'SSSSSSS

(O REGULADOr? \'IEI�A) ,

À mulher ErvHar.i dt,,,?$.

ALIVIA AS CÓLICA S U nti!.í'iAS
Emprega.se com V.<io"!gem para eol1'

haler aJ: irrt:Hu!:'il'.Lu,)es d"2S !UOÇÔflS
periúdic}-s das si.'r:hoi"":is, I: l-'l�mat·.tê t.'

r�glli.1dct d("s�j� s f Llnç�les.
fLUXO,'·ED(\T1N�. pela' S\i� com·

prl;\}ada t·{;-::,�r:é, .5 fIll.ll!O 1·c:t't:.l�aja.
De\)� ser Lo'l.idJ com cuhl'l.lnçÁ.

R E�6:1 S T R O D E R A: D I O
A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos' de

Santa .Catarina, avisa aos senhores possuidores de i"e-"
ceptores de Rádio Recepção, que o prãzO para Registro,
sem multa, dêstes aparelhos, expirará a 31 do corrente,
mês de Março. A partir de primeiro de Abril serão �e-
'gistrados com multa de Cr$ .25,00. .

DIA 1.O � A EjEftlAÇlõDÃ�MÔDi"
\

DE INVERNO'
.

Será uma grande "avant-,premiere" a apresentação,
pelo nosso principal magazin de lp,odas, para a nossa

melhor sociedade, - das altas nov.idades, para a este.-
.

ção hibernal.
.

Pelo que estamos. informados A Modelar,. caprichou
mais do que sempre, na seleção do estoque, destin�.do
fls suas vàfüi� secÇões e que vão desde Os artigos para
senhoras, cavalheiros e crianças até as suas já famos,as
e popularíssimas "Grutinhas".

A sua' secção de malha� recebeu',um sortimento que
podemos denominar de formidável. ,Desta·cam-se entre
elas :l,s maravilhosas malhas TRIC01'-LÃ, 'exclusividade
do tradicional estabe,lecimento.

Também o seu sortimento de manteaux é simples'
mente grandioso. Assim também em artigos para crian'

\
'

ças e em .l!XtigoS p_ara homens.
'Dia 1.0 está pertõ. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

'�

FLORIANóPOLIS, �\TIN'l'A FErRA: 2� DÉ MARÇO DE 1959
.

a

...

( -

é a

para famili

ê '.':·um·_
.,_

��

'"

-

-",::,','

-(" '

...

:: ..
� .. :�.... \ '.

".� ,

,

o "espaçe integral BRASTEMP" - re-

.

." ...
"-_

.
-v , ...

A� ...�. t�"'\.,

. tStlttaM,,'da rrtáis��Ôdeina- téênica -

I ,I

. III
, peupe-lhe o frabalhe-das .corstantes '. ':!i/'1'

-, ......

, I-i)
,', ,", •

-Ó,

I'II
.e .!

•
� I

idas à feira, A "unidade" - BRASTEMP
,.

� " .

. é i.mportada!e' r'êpfe�enfa
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A�tlético· I FigD�lr'He�' �Da ·tarde·,' Ue <Sí'bpdo
Em virtude de ser santificado o :dia de boJé��JJÍo' haverá 'jôJjo ,no estádio 'da rUI Bocaiuvà'j O próximo ch,oque do rr�elâhu;ago""'entre Allé
tico e Figueirense, que estsvI','maiciid,o·:'arà domingo lei �nleiipa� para a, 'tarde'de sábado, vislo. reaUzáçâo'naquele dia do choque

decisivo do Estaduafde 58, eníre Hercílio Luz ,e Carlos Renaux
_ , ">'

"

"

'
"

a��������_�_�_�.�__ � __� �__� � w-�._--.__---.--_.�

Fala-se na realiza�ão ';�ê, UUl Eltra.· :�ul- 8rasimiro
.

'te �:fnteDuI· '1Ie Salão'�

:':� f��de;ação,' A�uãU,a de Sla.'Calarina
, '+N{'),T:A €)'J.iCIÂL N'.� ,3-59 NOTA OFICIAL N. 4,59

,

'�,:;,Ç:O:M;��ICÀÇÃO: ,/ -" ""COMU.NICAÇÃO:
.:_ ,"t, 1) FOI cancelado (I 2.0
':<f) FE,Çl�açã04 do 'Remo'irie Torneio Infanto Juvenil de

,

,-8*, P;��l'lu." �� ':' _"" 'Natação que estava marca-
, , ,-�' , " -; .do para n dia 8 de março,

A Entidade recebeu con· em JoinvilIe, em virtude do
vite 02. Federação do 1?,'_,IDo desinteresse, dos clubes, já,
de São Paulo, para que seus que o 'I'enís Clube BOi! Vis
filiados participem da Pro- m foi o único que solicitou
'la Clássica Moysés Lupion, 'nserfção para o certame,
em Out-Rígger a oito re- :�) Solicitarame obtive
n�f:3, que sel:á r�ali'7,ada no ["'I�i inscrição' para a 4.a
d: 1 E de ,aJml vindouro. As Re.pra Oficial da temoora
íur cr íções serão aceitas até da 'de 58-59, os seguintes
o dia 25 do' corrente mês. clubes i

-

Outrossím .comunica que Clube �áutico Francisco
as -despesas. ãe viagem' e Martdnellí, Clube Nácr ico
l-osj.edagern serão por, eDIl: ,América,' Clube de Regatas
ta d0S clubes ,participantes, .Aido Luz, e Clube Náutico
não havendo entretanto; tâ· Riachuelo,
x.i, de i�scrições." �) Sólicitaram e obtive'

; - � _ _ ,'., rum inscrição p�l·.l o 2.0
2) Fe�eraçao -. Aqll'àtJ.ca Campeonato Catarínen "� de

do Rio �\rande do SuL
, �íd,tação, Palo Aquático, .� CLUBE ATl'E'TICO' ('ATARINENSE\ >,;;.{.{il-,�ii��d� ,r,i��e.P.A�':l�� �t(�l1:i' ,::JB:tos Orlnamentals, os se-

" ,

,

'

,

'

"

. '

:'"
, v:'�:(l,.:. àt: .'t.er,a,�a()· :<}:U,�.)C�, 5,::'nies c .ubes: Te'Ji'l Çlu- 1':'_ CAMPANHA DE ""0- Em reunião' da Diretor,ia

; ',di')�fO ande tio Sul, par� b(! Boa VIsta de Jomvllle. "

.' ',"" qJ�'''f,e filiado��p'-arfi'Ciperit CLihe Doze d� Agosto Clu':' CIOS CONTRIBUINTES do Atléticoi',fp.i eleito, por
.

. ,'fl):fa,� ,;Ré ta Int,ern]1cüi-.;ál, be Náutico Riachuelo 'i} Ca- A Diretoria do' Clube unanimidade PRESIDENTE

"'. ,{;i.ll'e/ser�_reaU.��a, é�.p.'õrt.o r;n&na do.Ar Esporte Clu- Atletico Catarinerise, numa DE HONR4: daqúele Clube,
" .-/{' "

d' 19 d b I L 'h merece todo ;'" 's,r.' Ce'l. Pl'nto da Luz,
e�' ,_: l.rü(.,g,', x:e", no 'la-

_ ",{.
e a, 1'.1 ue, :da caplta.L, " campan, a que u

�C'
'

Vld(;()!U'tt. ,s(')b o'.pa-t':oclnlO '4) A EntIdade concedeu apoio, está procurando all- 'ilustre Cmt, do 14:0 BC.
,

;;:/ '4::)..,G:rê�b�Náufi.co União. llrença aos fi1iados: CluJ= me:r:tar o seu QUADRO SO- _D..' fim _de ,dar cíên.cia do

1� 'n�CrI{'õe se 'ã
.

N' t· A'
.

1"1 b CIAL, Çàt'egoria de sócios acontecido uma comissão
��,:s 'L ." S 1<3 �cel- 1:0lJ �co me�ICa e'v u e

contI'r·b�dy.tes," a,travez da de, ,D, iretores d'o' 'A'tlético vi-bdl>o--:ate
,

'dIa 10 de .11:>1':1. A },autlCo FrancIsco Ma;rti- "UU

I':d'�rida, competição cons· r:dti, pa,r.à' participarem da isencão' do 'pagamento da ,sitoií o sr,' CeI. Pinto da

t;lra do;; sete tlp,e,s de barcos 3E.ê. Regata Internacion'li de Joia;9?elQ espaço de 60 dias, Luz, o qual ace-it<)u o cargo
" GI b t n'''''''' d data de "'O do e se manl"fes,toll satl·sfel·to

O,IIT�p1CO�, e o ., ú e' pa ro-, l\fc:ltevideo, a' ,realizl'l.r-se a co' "'4V}' a .:. I,

Ci'I(ldor ;paga:l�� ..h�SD.ed:lg�ry}, cl;llo,
, que se realizou' di� 'cocrreMê, a todos que forem com a ,explanação da situa�

e:�1 'hot��, pp}:em. senr ,alto. 15 de mill'Ço, no- país yj:l.i' admit,idos em sem Quadro çãO geral do Clube, se pron

Jllt ntaçao. p'llr� 12 ,p�:Itlpas, 1,11;'. '

' ,';so,cial, os quais ,pàgarão tiíkando"f.t colaborar com os

�il,,1?,e�-e�aç.ão c,ata,ri.I:J.ense.� I ,J1,1\ .<\'" Hl'r(>ira Olin>ir 8 apenas a quantia de Cr$ ..
'dêmais diretores' para maior

'_, se�re.�ail:lll );la; Fedel·�<;.ao, '.
.

Presidente 50,0,) mensalmente. engrandecimento do Clube.
, J. quáti.ca, ,de sandta l�,l, ari- I'

' Alhu' :1"0 F: da C l'lha
beCAtlEti�one?taurmaqU3asO pColuu� C O N F E C I O N A - SE

na, 1,7 de março ,e lJ59. ,,-' ,1" Secrehn',u', - '"

,---..,;.-;.,---�- -----,-----�"? :c.as ;Associaç�es, des-por,ti- '_, ,t;', H'·',', .y 'E' Svas 'de nossa. ,GápitaLT '"que 1; .

possue sede pl;Qpria, situa- EM 5' MINUTOSda no BALNEA'RIO,' com

-amplo. salão de festas; bar, Rua ]francisco Tolentin' n,o 20

quadra, de, basquete e vo'ei,
cHbin�s"etc;. ,

' ,', '

, 2 - PRESID'ENTE DE
HONRA ., ","_ I f , ,,-F.: ,J

,

ELEITO PR.ESIDENTE DE
HONR D-Q CLUBE AllLE.
TICo.�, 0.' SR., :G.QR,ONEL, /," Prec'i'S"a:sê M úma:�,e'tripre:- ,"
SYLVIO':PINTCX'·!iDA LPZ", gàti�.�T,r�t�r na Rtf�td0ir�,"
._;_, ÇMT. DO. 14.0 B. C, se)hc-Í'1:o ' J,\Iafr;a; I' l,S:õ'

=, •

\

diórios paro

\

�,'

'aça agorct a melhor

�g� para Curitiba, nos

"��i�o�' Su�e....Convair
tia Real. Você ganha em

canf6rto ....con?mizG'tempo.

o preSSÕt) lOS ouvidos

• Grandes 'e
•

macias

poltronas I �djn6Yeis
• Seryi�o de luxo, >O"

lanch�s de kios05 , ••

t
-,,._._.,...,_-

1':"fr -.'
r.

Vó e volte pelo /.

frota do' Bo,o Vias em f.';f ,�' I

j -,

" Vasc� deteRl;t1,1ina proesa notável:
-"7 '_

-

. '?", ,-,( •
"

'c' "não' ilerde" �,:;, campeonato desde'
.

• �' ... .,: ", �1:,.. -.".,� , ,;,

�: ,:Ul44.;t ,,?tI, "sey,a· ...eampeãq� 15, vêzes
/ '

....
: •. -.�' -"k;

"

" ... :i:::�.. ,"'"
-

: �-'.- '�

rA',PETES
de tapéte.3 SISAL e LÃ acaba de

,Casa Laudares
1820 ___j Prêços especiais,

l'uá Deodoró, 15 - telefoBe
7

CONTRA. O PARAGUAI. SA'-BE;S. ê4-1\Ü>EÕÚ;' _ De Buenos

DADO, O PENúLTIMO COM- AIres Informam que já está prátl-

'PROMISSO DO BRASIL _' A camente
'

aprovado o regulamento

aquípe brasileira fará, sábado, "sua para a disputa oficial do Campeo-

penúltima partida no SUI-A,\eri-, nato, Sul':'Amcricano dos ,Clubes.
cano de Buenos Aires, dando cO,m- Campeões, em que' estará em jogo

bate ao perrgoso Scrat'ch do para- a ta,QIÍ "Libert,adores da América",

guaí, razendo a preliminar os con; O certame será disputado em 1960.

encerrando-se as insc�.ições a 15_juntos, da Bolívia e pel'1.\,

centou que é Um escândalo obrt-.

ca, Noruêga, Finlândia, polônia, assim poderíamos expor, ao íiiun,

Alemanha -União Soviética, Ro do esporttvo, a falsidade do ena

I mênla, Bulgária, Iugosiá'1d'a, ,Gr�_ mado juramento
' cta, Israel , Grã-Bretanha, Il'landa" clor".

olím�léc ama..

Holanda, França, Suiça, Lllxem- Levitan acentuou que a

burgo, Austria,' Tcheco-EslováCJ.lll:l nada' 'tem contra os atletas ":Í!,a_

e Hlmgrla'" .dores ou" protlsalonal,s, mas a �;'e3-,

xxx
"'OUTRO RJl:CORDE :'vIUNDUL gou um atleta prestar jurRm6",tõ

_ Melbourne, 25 T'el'lüínada solene "de amàdof em nome é,OS

uma .tentatíva realizada domingo, participantes, em cada 4 anos, ,tos
na pista otímpíca désta' cidade, a l,ogos olímpíeos "Todo o mundo

equipe da Austria"
'

composta de

I
sabe que � maioria dos ati, t"s

Herb Elliot, jom Mur1'Y' ,Albert lolimpicos _ homens e mulheres

Thomas e Dennis Wilson, tendo

I-
são Ptofis'slena,!s'" disse a re .

feito 113,25"6/10 bateu o recorde vista,

mundial de revezamento, quatro O artigo citou, -especialmentr , o

vêzes um milha, c�so do atleta norte.americn.io

O antigo recorde pertencia à Charles Dumas, 'que (; estudante,

equipe da Grã-Bretanha, 001'11 " "mas 'estuda apenas salto em al.,

16,30"6/10 desde 29, de setembro tura" e do corredor potongs Zdisl>W

Krzyskovlal<' que passa por te"en

,te do exército",
de 1958. em Londres.

XXX
SUL AMERICANO DOS CLU� .' xxx
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DIA 29.-
'

.....
-

. .._;_

DOMiNGO:," ·DA.', PÁSCOA
Ira di c ii o nal é e I eg'a' n I,í S S i'm- a.'

rr 5 OlR' É;E DA PA S (:O��4�r,' à'�', 22,30'" h-o r a I.·
SORTEIO DE'

>

PRÊMIOS - RESERVA DE'· MESAS '1' (IS ,50,00 �"b�'21GAtHERI1' MULtER�
�

,

,1-.�BM-IJ-�-8It�-U1�-r�I-TlO-UJ�-l�.-�-
-----

.'

:. �,-___"--_.--,..--,,,.---"
?�:Urêl1n{4os Contado�

.

n ndas � de 1968
. Recebemos, e agradece- zolattí, Tesoureiro - Hélio

mos., Seâra, Otavio Rosa, Nelson
Rosa, Nelson Alves, Dalcy

Plorianõpolís 16 de mar- Motta
ço de 11)59 Conselho Fiscal .

Oficio Circular Ivan Marques, Sergio So-'
. .Prezado Senhor / frendini, Edson Sporrer, Pe-

"

Temos a satisfação de co- . drn Natal,.:. .

municat-lhe que, apos a I Ao ense.JO, deseJamos ex- -.

criacão do GREMIO DOS ternar-Ih€ o desejo desta
eONTADORANDOS DE .. I Diretoria de tudo fazer em

'196,0, da Academia de .Co- prol da formatura dos CON-
-i mércio de Santa Catarina, TADORANDOS DE 196_0,
foi eleita a' Diretoria que, esperando sua colaboração
regerá os 'destinos do mes- im'pres.ci!ldível .e�. beneficio
mo durante o ano de 1959 da solução dos inúmeros, pI:O
e que ficou assim constítui- blemas, -para o sngrandecl-
da' '! \ mento do GnEMIO.
Presidente. - Rudney Pfu Saudações estudantis

tzenreuter, Vice-Presidente Budnes Pfutzenreuter
_ Antonio Russi, 1.0 Se- Presidente
cretârio -'Walter �u;n�s, i

Walter !'l';lnes
2'0 Secretário - Jose 1;'lZ- 1.0 Se�etarlO

Preguiça e fraqueza
VANADIOL

. MaçAS DESAI'lE."dADAS I
HOMENS SEM ENERGIA, '

Nllo é sua culpa I

É Jl.. frllquVZ!l que o deixa .taDS9.d.::t, pálido,
com mcleza no corpo e olhos sem brilho,
A Iraqueaa atrasa a viciá. porque 1'0",,".

as for�a.s paro. o trabalho.
,

V A N.A D lO!.

aumenta os g J o b u los sanguir.eQs e.
VITALIZA () eangucenfro.quecido. E' de·gosto delicioso e pode

sir usado em 'L �bs as idades.,
'

Recebemos:
Temos a grata satisfação

.de comunicar a Vv. Ss. que
- nesta data foi empossada 'a

, nova Diretoria que regerá
Os destinos dêste Instituto
para o período de 1959-60,

. eleita em Assembléia Geral
Ordinária realizada em U:
12-58 que ficou assim cons

títuida :
- DIRETORIA:
Peesidente : Eng. Raul

'Bas.tos, Vice-PreSidente: dr.
Geraldo Gama SaUes, Secre
taeio-Geral : dr. Benno Me
,yer . Peressoni, Sub-Secreta
rio: dr. Manoel Bastos Laus,
TesoureiroGeral: sr. Hiedy

de Assis Corrêa" S�b-'l'e'"
soureiro : Sr. Armand/) Sit
Ve-Íl"l

.

de . Souza, Diretor d�
'Serviço: sr, Florentino CIl!'
rnínattí Jr., Diretor de Ser
viço: dr..José Ruhland Jr..
Conselho Consultivo
Df. Joaquim Madeira Ne

ves dr. Orlando ..Borges
Schroeder, dr. Paulo He�l
ríque BIasi, dr. Carlos Bas
tos Gomes, dr. Oscar Perei
ra, sr. Gustavo Zimmer, sr,
João Carlos 'I'olentíno Ne
ves.

�em. outro objetivo ,para
o momento, subscrevemó-no.,
Atenciosamente. .

Dr. Bentó M. Peressoní

'REPRESENTAÇOES E SEGUROS
/

"D A DO" UMITADA
RUA TRAJÁ!.�O 1 - ÉDWiCIO MONTEPIO - 3.· ANDAR -

.

SALA N.· 301 - FLORIANÕPOLIS - STA. CATARINA

AGENTES DE SEGUROS pÁS 'COMPANHIAS:

FIREMEN'S INSURANCE CO�PANY OF NEWARK.

NEW JERSEY (
GRUPO SEGURADOR LOWNDES

COMPANHIÀ AMERICANA DE SEGUROS

SEGURADORÁ INDúSTRIA E COMÉRCIO SIA.

RAMOS QUE OP!!JRAM
AUTOMÓVEIS
IN6:tNDIO' -

.

-.' ACIDENTES PESSÚ�IS-(INDr?IDUÀL E COLETIVO)
ACIDENTES DO TRABALHO
TRANSPORTES

ROUBO
. RESPON'SABIL�. CIVIL

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
/

LUSTRES ASTíSTICOS
MÕVEIS DE LUXO, DE VIDROPLASTI8
TINTAS A ÓLEO. ESMALTES., VJj::RNIZES. DISSOLVENTES.

ETC.

I:\1PERMEABILISANTES PARA CONSTRUçõES
PLACAS ESMALTADAS. FER.RO E BRONZE
CARIMBOS DE BORRACHA E METAL
PEÇAS E ACE&_gõRIOS PARA AUTOMõVEIS E-CA-MINHõES
PERSIANAS METÁLICAS
TACOS .E lIUCRO-,TACOS

INSTITUTO DE C01JURA 'HISPANICA

.

�. ,

/

-e-,

,., .....

)._

,
'"'. -

" (.
'" /-

" l

'se\
..

' - - �

, i. .._

� .·i�' ��

.

� .. .

'.

. ..

ao comprar a S'1Jã"

nova roupa RENNER·
teccberá, como b'nnc:le especial,'

u\m maravilhoso' conjunto de
parceland -RENNER pdril êitfe:lÍiiho r

.:..,_""C{ .í " .......�..:. ;_,
.

.,�:):t ;::

-,

..:),.. �
-.

� ',1>..

�t,:B�;:'6.Q�a;' ,- � "

, '�",. <
.'

, ,,' '" "'<.�< =:�;
(,'T'eeidds'�de'fabric;'ação jpi"ºpt..iá..i;�é, >.; -

.." _ ..' ,

',·i-.' ""
�
•.

>

.•
·':;�""·f:" >_.... ".�',.....� "'-to:.:.!

.

". '.� ....;.. ......:<...
,
.. �.� .. ,'.�"""}1. ;'''';·."';'''_-;e;�,.

pu ró ,I i ri I;i'o oÜ
-

de. :p:üra� lã. \ �.;, -:
..

.: ''; ,;",,' �i
»< ,

-t. ':. -'; '. '\1"' .·K- .�••..• �; --
.. �"'. .

-

i .

:�
lO Côres firmes ·;,e�'ind'ésb:jdtá.vei:$<, ..

' ·r�';" t .

$ Tecidos pré-:encórhidq�>' -.� .���
'. '�';��\ ,:�;;'. c

. _
r

. ......• ..1: ;'.�."""""-'.' � .
�."''''' 'í., Esmerado acabamento ta apres'eotàçàçi ..dlt,

, ,....... '. -,,�-,.

sempr� oova..
.,.

;.- ;'"

..

ic:;: .

.
'
"

•

'_

CALDAS DA ,IMPERATIRIZ
COMÉRCIO E I'NOOSIRI1.SIA.

CéIsa ( A S A AP1.R"lAMENTO.

Aluga-se uma Cl.lsa, nova,
com treis quártoa, agua Aluga-se ver e tr.atar·àrua Felipequente, entrada para aute-
móvel na rua Irmão IJlulo- Schmidt n, 162
quim numero ,21, tratar "na .

,_.... � �..,...::._.;;;.;..... ��_____;:...__
rua' Angelo La 'Posta '1

A V I S .0'
.A V I S O Acham-se, à disposiç�()· dos i}rs:'aclo�istas, na séde

_

Comunicamos aos interessados que se acham aber "d.êsta, s.ociedade, à. rua .'T�rô:i:limo :Coelho, ��, loja B, desta
tas a� insc�'ições para os curso.s de Língua, Literatura: Capital, 'os documentos a ;que Júi ,,;refere. o art.o 99, do I

, . Espanhola e Literatura Hispan�amerieana; no Edifício decreto-Iein,!> 262.7,',de 26 de setembro de 1940.

'::' ,}\'l.acha,dó, à rua Vitor Meireles, apartamento '4. F.lovianópolis, 23 de março de 1959
, ..

'

As inscrições po<;lem ser. feitas no referido loca!" Ney Rosa Brasil - Díretor�pre,8idente
da.& 15 àJs J7 horªs! 'Nelson Rosa Brasil - diretor-ct>Inercial
começarão no dia 2 d� abril.

. NÚeu Àssis Machado - direponTÍIJ.cj.U�triàl.. , . , , . ' .. .. .'. ..

. TELHAS. TIJOLOS �
�" CAl. E AREIA .'

HfMÁOS BJ�ENCOUR'T
'"41\ 8AOl.<AÓ • fONf )801

"' ANTIGO OH6SITo. OAMI"';;I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, INDI(A�R ' PROfiSSIONAl
-

- ,-
-'

DRI. �fYÁ'oB. SCHWfIDSÓN- BICliüR'
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.

Tratamento. de hemorroidas, fjst.ulas, etc.'
Cirurgia anal-

Con su ltór-io i-c- !{ua CeI. Pedro Demoro, 1603
-c,

, Estreito

DR. AIRTON O. OLIVEIIlA

. OO.NllAS;:,DO p-qL,a].O -

.,� s.. .: TUBDCt:JLOS.
-' CDoaíiltol'ip' ->-",' )lua raUp6

•

-

8ebuiidi, .� --S.l. 1801.
Hor'rlo da. 1 .. " 1. ÀOT"
a••idhd. _. r.ulI' Bdl.1Il14\

II. 1I1'?

VII L,""UKO UAlI lU
Ç'I.J.NICÁ üJl&,U.

�

••peei.",ca em lIlo.lúU.. ,. Se·
�li"r.. 6 na. ;U111'rlu_

Cura ,adlcal ela. IlIhc(lI...,.
"a. • .:roQlclI. do apuelll" e.'
4lto-unnArio .� aml)ol _

o••"li-ol
90,�ca. do .parllbo Di�ut.i'f«>
.--dó .i.t,ma nlnOlO,

BorArio: 10'lS ii 111 • z'"'_ &e l

.ora. - Con,lIlt6rlo: Rlla nr.,

denta., 11 -. 1.- Alld., - 1'0."
''',.
- &..ld�ncl.: Itll. L.cerda

-Coutinho, ÍI (CUc.,.. '40 .'11'1'
Dila - fODII lU',

sala 2

DR. 6UAü(T-�-"$ANIOS
------

Cirurgião 'Denti�ta
CLlNlC.o\ - ·PIlOTES" - CIRU&61A

BORARiO: - Dila !:l b 12 hor... UClLo .0••-'hadoa
e' Ate·nde excluaívarne n te com hora m.re.dl

Ccnsultõrto ; Avenid. Berclllo -Lili .•"

Esquina- da rua Fern.ndo M.ch.do:
.ua. NliWTON IJ'AVlL.l

- CIRURGIA G.&-AL
UO.OIl" II. �Iollor.. - Pl'óc'"

lort. - .1.�rletà4•.•6dl�.
Con�ult6rio, Ru. Vlc\or ••!:_

raU.. n, 18 -- Telefonl &lIv7_

COD.,lIltal: Da. lt 110;....
,Uutl. _

a•• ldlncl.; rou. I 41i1

Ru.: Blumln.1I II. 71.

CLlNICA. DE OLHOS OUVJDO)
NARfZ' E GARGANTA-

do
Dr. G U E R R E1R O DA F () H S E t •
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
�em Suíça e Norte-Ar.1ericana para Exa
me dos O'lhos. I!eceita de OcuJ\lS PfJ{�

Rf'frf-ltor Bausch Lcmb Opernção' dI'
Amígdalas

-

por processo moderne
CON8ULTOJUO RESIDENCL'\

Rua dos Ilhéus 1.111 casa Felipe RcLmidl_ �':I
FONE 2366 FONE 8�6(1

U.. AL'\1'ONIU MUNI. ti

.a.&..,AO
ClllUKGU rJl.U.ATOL�)lJU,

C004G'tór'6: Jol/.. f4nw, 14' _,

Coalult.: 41" & h 11 . " .e c .•

di&r1am.Dt. ..Doa "••• ,to,-· ...

(t.lid'oela. tloe__" wa lU

rODI' - • 'llf

IUi. CLAfl'Nu Iió
•

--t.OALLI!'i'H

AUVUUA.DU ...

••• VISor 1I.1r.I .... I\}
'OH.: •. dl

l'lorlln4jloUa

"

A G a.R A r.

P-R O N, T A

rr Em suaves

ENTREGA
pagamentos

fi

,,:1.-
.,;;.<;-

,""" ..

.

OI,,,.UI StudJo 44
t- E '8 p'equena lTi'áquina para o escritório

-

e -para o gabinete particular. .71t
Fornece um irâbalho áe qualidade -- <-"�-, iÇ�
elevada e constante.

.

- <-l;;.:-3:, :;
Une as' caracterlstica� de estiilbllid�d. ""À

e de robustez estrutural des modêlos maiores
- ii 'mo'bllidade e elegância da portátil. _ _ """_'

;
Ol/v.tt/I"dustrlalB.A. ::.: -.:�

__ � .. :':;;.',. .:�::�.,.:�f".���� ..

_
_....

. "A SOBERANA!) P.RAÇ-t 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA

I;- RifA FELIPE SCHl\UUT ,

�IINADOIDANTAltO.J:·�
�, JIào DI JANEIRO ' O. f ,-

f'lLIAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO' - CANTO ..C .aiiII-.;__1IIiII

FR E D:E�R I (e ;,6�"jJ:'U,E N D'G EN S:
,

"-

t A ifvu 'g ado
'

,

-. EDiTÓRif:"o ESTADO" .,LfD�;�

i!)··��iad&Escritório,
Ediffe ic São Jorge
Rua Trajano, 12-1.0
Telefone 2657

andar - sala 18 Hua Cooulhelte JI.tn l� -

relefone 3022 - eu. P..� lU

Elidereço 'relegrifieo '�TADO
Dla.Toa

.

Hubeos de Al'ruda lU•.,.

GBa.NT.
Uumlngoa Fernandes de �I,JQI!lC:

RBDATOaKS
\ \

Dra' Adérclo M. Domingues

i.\..
.._ ,

Ci ru-g ião Dentista I
Consultório: -

I

7 de Setembro; 14 - Fone 2109 CeI Pedro Demoro IHorúrio: das 14 às 18 hs Estreito 1663 - l.oA

.DRA. EBE B. BARROS
CLiNICA DE C;RIANÇAS

Consultório e Residência

Av. Hercílio Luz 155A apto. 4

.

Atlodl e. tlora lII_re....

&.� - &11•••�ev•• JIID!Oi. IIi
- fI'ONII: I III'

,

lili. · ••.NKJQUJ t'''liU.:ü
.. ,;......0

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - ,
.

Andr' Nilo Tadaaco - Pedro Paulo Machadu - Zurl

Vlelillo

And .. :

ii'.. Paulu Hu� Vltóda ,�['7 __,_ ("'til! n -."

. 'Cei. 3'4'..;-894'9 ,

Serviço telegráfico da ·UNI'rEIJ PRE.8S (U-Pl
AGENTES E COnR�SPOJ.lDENTEe

�iM Todoe os. munlcipiol de'�ANTA CÁTARINA �

ANUNCIO!
Idtd'ant" contrato, de lIICurdo com a tabela ea vllor
ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00

A direção não Se responsabiliza pelos
-oúceítos emitidos nos rufígos'assinadop,

"-M'"O' .Y.E l S _-�f M' ��'6 rR A l
, -

ROSSMA K

&J:-'at,rao 1101 �c.r.. .a
, ••wld..41' ....-. .

- i '"

--,_<..
S,rvtCO do Prol, -O�U ..f.f): � ,- ai 1\ 0,:1 0- O

..

-. B.odrirall 14.... ).:-· , _ "

&:I-latUBO 110
-

�.r.rt�, ,de- .urou _ OIl.rat6ea ...: .D�Dç.. d. l!!�':;.<)
,

�Ia ,do' 1I000PI�);U..t·.&:I\C. _. lU - ��.Iea II. oUÍltt...
,

!lo alo 41.-·......lr. Curlo •• .Ip.cl.lb.ç�<> II'

.'efico do HOlpit.l d. Cariá_a. HOlpitai do. Sanldor.. ,,� lIa-

_

• d....t�Did.dl_ Dr.' C.rlo. Ui40.

.

-Corrla -_ _ (Slm'Oo. to Prof- .ar.'lI.�"'r
DOilNeAS D. SJlNHORA� - Andrad.).
.

PARTOS _ OP:'tRAeO.l!i� COIl..li.. - Pela rna.. lI.l af

'PARTO_ S••
' DO.a ,.10 lII�d" aOlplt.) d. Candadl.

,p.iéq-protl�'t' t'O. -' t.rd. cUI 15.10 lIor�( .."

: Cona.1 -B�. I.io -:P1 ..to II. lO, diante no-<;onllllt6rlo à Ro. ,IS ..
dai 111';00, b 18,(10 _horal, nu !II.eh.do- 17 IlIqulu d. r TI<

At.�d. eom "hor•• _�m.rc.dA. - ,feiit'l --Til�f ... 11&1
,T.I.tonl 'ItU -.'---.II•• id6nd*>;' -R-eaidt",';la - ·!tUI Ph.!,h.\'-.
iha a.D..,.I' Bitw'lcourl 4. HH '�olltlnhfo li .. Tel, C1i{', -, Y

S.Q�

MOSSA LOJA

"

I
.

Dec�arações de -Impô$fo de Renda
-Administração de Prédios
ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

RUfi' Trajano. 29 - 2,0 andar - sala_ 1 ,

TeJéfone: 3658

A

AÇO:tS CONTRA A FAZE�DA PÚBLICA·

Rua Deodoro�. n.? i� -< Tet .laia
.g..

"tIla] •• A �ober'_n." Dbtrllfi -4.'" �(lItre.it\i -- ('U'-Ii'

"A Sobe:rana" Praça 15 de novembro.- eaquilnl
. rua Felipe Chrnidt

OONFECIONA-SE
QUALQUER TIPO DE LEIA( K'j V E S

o,;

Rua FrÂneiseo Tolentino n.o 20

-Ai�'ÚNCI()�

I EM���i�
H

t,
b\I$SOR�S � I·

COLOCAMOS IM 9\lA4 J,'
� QOADf 1)() hA..

.

I
!Ri'. A..S.LARA.

V E N D E-· S E
,

Radio - Eletrola SI,EMENS
conjunto acústico, compos--'
to de 2 moveis, alta fideli-

.

dade, com 8 altofalantes (úi i
timo requisito) novo, 16-33-
45-78 rotações, por 84 mil
(facilitado) sendo o prêço
atual deste de 107 mil.
Vende-se outrossim 2 fil

tros para Rollei verde!l ver
melho claro a 700,00 cada.
,Tratar com sr, -Ra!f Schmidt,

. 'rua Nereu Ram'0l\! 38.
.

(

IA ·l.Ut6: A"i�>�' J;.'E_: "

�

1l·.�C::�-'�...._l;. _

�/I .' .'

( l�!A: '-:E R'N A N�D' O
Rua

'.
Saldanha "l.'1ar-inho,

Cú'ixâ- Póstãf,�� 467 "

fone: 3 3 7 8 e

VI·AGEM COM SE6URA�(A
�,'J . 'E:RAPIDEZ

'

_'" .� .

. ')
; ....

�

1&

SD NQS 'CbNFORTAVEIS MICRO-ONlBUS' Uma càsà, na A.'v_e�_�.·."",-
.
'.'

f· .

,00 Mauro RaIpos, 16. Trátàr

. "_ '�. ;
.
'.,

no m,esmo- loca.},' co'!n- o�'�r�.
'. R A PlD O 1nS U 1 >� B R A S I L E I R O"

..Erom Alye� .

"o
...

:� �

FJariánópolis' - Itaja! -Joirwill-e - Cu-ritiba
- •

--"l �.

t:X C L U S I V OS
- Agêlldat R":�"n������:I::i;�jna d'

l A,.,V�;A�"oii;l :�"ff�':.·· ,fÃ B Ã-o----'-�-

Vi'r'té:o;i' E�l"",�:�i�lid"ade �.
�. �rtà�;�\Wf�lm l.USIRI�:. ;�.;;l.Jlle· ���(tif�ri' ,,:_Réllltrada).

.-

,

- e� la�'6-le ,. �,-e
·

..êtro··'
-

-" �--'�'---,.",.....",..�".

�';"_ -.�- '.

2

334 3 '.

TELE:
"C A N A N"

F'LQRIA�ÓPOLIS
fj 1ST R'lB U I D o R E S

--�
. _,

�-

!.-

--- ------�--___;,.,---
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.

.,

-

Senhores Acionistas: " _ . <. ..•.
'

,

.

Em cumprimentoàs disposições legais e estatutárias, temos a satisfação .de submeter .à apreciação e consequente deliberação de V V. SS., o Balanço Geral, a
�demonstração da conta. de 'Lucros e Perdas, hem como o Parecer do .con'selho Fiscal e o Certificadodos Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31 de De
zembro de 1958' Outrossim, colecamo-nos ao inteiro dispor dos srs. Acionistas, .para quaisquer esclarecimentosou informações que porventura julgarem necessários.

"

Butiá Verde - Videira, 28 de Fevereiro de 1959.
.

..-

A DIRETORIA
'

,BAL,ANÇO GERAL DI 31 DE DEZEMBRO DE· 1.95B
P'� S,S I V o

II - NAO EXIruVEL
Capital,
Fundes de 'Reserva:-

'

Legal
.

P/AUmento de Capital .

P/Renovação de Maqut�as
Lucros em suspense

-
.

....��
..

'.' '-� ,_ •. _ . .: .:- L r A "R E C E R D o C,{) �N ::S E L II O F I s C A ·L
-

_

,

-.' �Os abaixo 'assinados, membros -efetív os do Conselho Fiscal da RENÉ F.REY & IRMÃO S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, tendo procedido .ao devido exa
.

_
me .do Balanço Geral, demo nstração da contá:de ,Luc�o� e .Perdas e demais cohta�; bem como de todos os livros de eserituração <la contabíiídade -e respe�tivos do
cuniento�,' reh�tiv9s, ào exercício encerrado em 31 de Dezembro de .1958,' )deeiàrám. .rel' encontrado tudo em perfeita ordem, pelo que são de parecer que as men-

clonadas pe.ç�s;��tão' de pie no ,acôrdo 'com a situação da 'Sociedade, deve ndo-pois, serem âprovadas em Assembléia Geral-dos SfS. Acionistas. \
'

_

.,.;
,

'_, ' '.

.,�,'
/,' 'Butiá'Vertle - Videira, 18 de Fevereiro de 1959.

' ,

-c" ;.�.
�

SauZ flran.dalise
.

-t,
.

Ewaldo Ernesto Reichert Eurides padilha '

.. "0,,"'" '_.-':-- .. ;.,;-:....,;,
��.

� '-'.-

":': s:.! "
�
.. r.:�;'-<I!�':� '-�lt.�"'�·"· .,::.:�

.> '

.

' CERTIFICADO DOS AUDITORES
".-".�."

·A.Orgariizàç&� Brasileira Orientadora de Negôeios SIC, por seus péritos éorÚâdores habilitados, infra-assinados, CERTIFICA, na qu alidade de Revisora da con-
.

tabilidadede RÊNE' FREY & IRMÃO S. A. iNDÚSTRIA E COMÉRCIO, com séde em Butiá Verde, Muniéípio de Curi tibanos, Estado de Santa Catarina, que o Ba
.Ianço Geral e a 'demonstração da conta de Lucros. e Perdas, pertinentes-ao exercíeio. eneerrado em 31 de Dezembro de 1958, refletem a real situação econômica da
Em.preza, de acôrdo com as contas, livros e. documentosexaminados.'

,
.

-

Sijo Paulo, 25 4��:i'eve�ro deJ959
..
'.

ORGANIZAÇãO . BRASILEIRA ORIEN"fAD O:RA:.'DE N·EGQClqS S.C.
- '..

. ,Alberto Cas-ella
";' .. : . ',' Diretor'- , ....

'�",'�': ;!;c -:',-:-'�-: :

�> ;Co!Ítà�or"- ,:CfRC.:sP.-5207.--------------�------------�--�--------.----

•
..

R E L A· T Ó R I O DIRETORIADA

ATrvo
I _:_ IMOBIL1ZÀDO

Imoveis
Maquinismos
Veículos
Equipa,mentos
Benfeitorias .

Moveis e Utensllios 22.195'.434;.0

. 8.430.808,30
6.657:163,00
5.168.816,90
819.656,50
909.047,90
209.942,00

•

-..t-.:;

III - DISPONIVEL
Caixa Geral _

Caixas Auxiliares
Bancos 207.487,50

.....).. Provisões:-
Fundo para Depreciações
,p/ Devedores 'DuViqosos

117.871,40
28.023,10
61.593,00

IV - EXIGIVEL
V --,- �EALIZAVEL /

A Curto prazo:
Almoxarifado
Existencias

Duplicatas a .Receber
Menos:- descontadas

Devedores Diversos
Titulos a 'Receber

A longo 'Prazo:-
Depositos compulsoríos
Investímentos noutras Sociedades

.

.4, curto prazo:-

Fornecedores .

Bancos C/Garantidas
Bancos C/Empi'estimo Pecuario
Credores Diversos -

6.389.972,90
- 372.776.80

9.809.428,20

6,{)1:l.196,10

3&.534,50
38.820,09

; .'.

"l\ 10Bio _pllaZO:;_ ,

Fornecedores' ,�
,Credores Divers()�
Acionistas

,.
' ..

Bonificação da, Diretoria
VI - PENDENTE '

Lucros e Perdas'

319.294,70
'-G01.367,50 ,920�2,20

VII - 'PENDENTE
Premíos de Seguros a Vencer'
Inlposto de Vendas' e Con'Signações
Taxa 'Plano 'de 0bxas

'

11pPosto de Consumo ,'<_

Ul.891,50
16-.621;00
3.3-24,20
5;914,10

Sull�Totàl

137.750;iO

39.3t2.31'a;90

VIII - CÕMPENSAçAO
Caução da DIretotia
_Seguros Contratados
TitUlas em Cobrança
Titulas em' Caução
Titulos em De�conto

..Total do Passivo

Sub-totâJ
IX :._ COMPENSAÇAO

Ações Caucionadas
'Apolíces de Seg!lros
<�ancos C/Cobra�ça

" 'Bancos C/Caúção ·1

Bancos Cf�e�çontos

150.000,00
3�200.000.00
272.'144,50

4.879.754,40
372.7'16,80

»:

&.675.275,70

48;037'.589,60

(,.....,.
Total do Ativo

.

Demonstra ......'!JI!II#.
"

.

EM, 31 :.DE '-nE�EMDRO DE 1958 _.

" C R E D I'T ODEBITO
.,

Despesas da Administração
Impostos
Deprecíações .

Despesas Financeiras
Variãções P�trinloniais

l!reviSôês: �. ,

/.034.927,80
430:274,90

. 1.127.148,70
i.149;1l4-,90
1069.102,80

� �- .

Resultado das Operações Sociais
.

Lucro bruto das Ven<ta;s
.': 'Rendas Diversas

.' Participações noutras Sociedades
. 4.910.i89,lO ,. _

.

"

.

. �_.,. .... �:1-c"t"���t-��_.,...-.;,p.l'.Q�ões.:� .,'
..

- "�"'-
.

'. ).
\ 'Reversão do :hmdo .,para, devedores' da·vi-

-, � ,_ � �,�", _

..

_ dps90S 'ao ex�.t:QÍ(}i0 ..aateriór
/ ....,U2I1;S'O· .' ::.� '�-,;.

.

o ,

�.......
�� \.1 .'

Fundo para Deve40r�s. Duv�dosos .:
� -1'-

DmTRlBÚlçãO DO :8ALDO:
, Fundos< .de ·Reserva:-

·.·.'·-r ......
'

�·.;Jlit;rt��:_:..
",,�

�
,

'-.

·":-w·;··
.. to

Legal, . .

pàra Aumento de Capital.
Para Renovaçãõ de Maquinas .r

iBpnificação da Diretoria .'

A' disposição da Assembléia Ge'�al'

162.040,00'
648.160,00
648.160,00
324:080,00

·,:.!..45&.360,00·
.

.... ;:. �

3.240.800,00

8.789:496,4Q·
......._- ...

Arnolde) Ernesto ottaFrey
Diretor - Presidente

'

HUgo· Waldemar 'Fr.ey
Diretor - Industríal

-.

'����::�: �.

: 1 .'"
"':;;0'

.;-

. .

"I'

,

/

.,.: -e .

.

.

MADEIRAS PA-RA � �

CONSTRUcAo.· '

IRMÃOS BITENCOURr
(AIS 8ADA�6

"

rO'H 180/
",,,,r,GO \lIPc'HIYQ O'''�I'''ti.,

X'X x X :*""
""X 'São maís resistentes e ]I.

�·.,.X '1hlcs as-caletnhae' de 'plás- X
,

X ttco perrumado UaB X'
X "'CONFEGÇõES EDLEN" X
X Ru!, Visconde de Ouro X

; X preto, 62A ou nas boas X
, X casas do ramo (Verifique 'X
X na etiqueta 'para �bter X

. X o melhor). K
'XXX XXX..

.

_ ..__.._'-"�--_......
"

'

ri

(

_
17.000.000,00

, 162.040,00
,

648.160,00
648.160;00

1.527.808,20 2.986.168,20

.

6.314.685,10
• -638.127,30. 6.952.812,&0 �&93�80,80

2.087.608;80
3 .•58.597,40
387.486;60

2.799.315)40

240.000,00
8'*.966;30
792.918;80
324.080,00 2-�1."5,10

1:458.8tO,OO

39.382.313:90

liO.OOO,OO
.
'

3.aOO.OOo,OO
272.'l4�

4..679.754,40
372.776,80 8;6'15.275,70

,"8.037.5�60

•• �-.>-'

••• 0-

7.882.419,90'
7.044,00

315.445,30 . 8.294;909,20

·�"t.:�.;.I...... ,._ ... _

l'

.- �-; I

,-. ."Áttnur -Augusto de :"'Al»'eu
"

CoIitado�;:-CRC. PR. 1:4:21

.,
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o Povo de Brusque presta signilicativa home
nagem ao recem - eleito Bispo·de Lajes � Dom
110n·5o NI-ehue5 ��n���:':�ã!eVem:mIZ��� �:d�:v� ���:, g:::�: d;eeS::;�:I::. �1'1��e�: ��.

- Braço do Norte, 23 de a�os-

-

-

que lhe acompanhou por mais de nebulada_d.tl prata, cl!m dois ca- 1927 - Entra para o Seminário
, 20 anos: -rosso. DAR A CER- chos zíe uvas de sua côr. Menor Metropolitano de Azambu-

SAGRA(AO .EPISCOPAL - SIMBO�ISMO ��::i�;��O�:;Lc��:�l!� �:z ?�:::�:!ec�:::�u:��:�:� :::I�!: B:�S�!:oL:!��::����.��o
DAS ARMAS - TRACOS BIOGRÁFICOS _ osG:�!��O:ad:a���u!t�:IC��é_ �:�:C:P�Ol��:nV::d::.spectlvos cor- na19����rSldad�stu�:gO;�:!:gl:::

• rica, prestaram-lhe aígntrícattva Divisa: 'ITE IN VINEAM", em Roma

I veu importante obra para o Álbum homenagem, executando vários nú- letras de ouro, num listeI branco. 1940 - prefeito de Dlsclpllna
do Centenário. meros, ao ex�Dlretor' da Ban,da Simbolismo: ps cachos de uva no Seminário Menor Metropollta-
No setor administrativo desta- Musical e que agora se via trans, e a gavela de espígas de trigo re- no de Azambuja.

cou.se cam um acêrvo de moder., ferido para o plan�1;o catarlnense, presentam a messe madura para 1943 - Reitor do
nos empreendimentos: A Casa do onde atenderia mais de 500 mil a ceifa.

_ ,_ preparatório de São Ludgero-
peregrino, Estações do Morro do almas, nos vários Municípios que Uva e trigo �ão produtos de La- Braço do Norte.
ROSário,

.

'Várias' Canchas Desportl_ compreendem- a Diocese de Lajes. jes e stmbolo da Eucaristia. 1947L58 - Rel'tor do Seminário
vas, e Iniciou as obras do Impo- Cidadão Honorário _ i'\lr In- Campo de' Azul e prata: nome, Metropolitano de Azambuja e -Cura
nerrte Semhlário, cujas edificações dtcação do Vereador Ingo Arllndp nagem a Nossa Senhora, padroeí.; do sàntuárlo.
muito dig�(flcam e engrandecem Renaux, a Câmara Municipal, com ra dà Seminário e Santuário de 1961 - Cônego do Cabido Me-gos ofereceram-lhe um Jantar

t Id d Clv_ls, êsse abençoado Vale de Nossa Se-
compareceram Au ar a es

nhora de Azambuja.Militares e Eclesiásticas, para de-
DESPEDIDA DOmonstrarem o reconhecimento e

consideração,' pelo multo que fêz, HOMENAGEADO
Os senhores Osní pereira e o ra-

dlallstà Wilson Santos, em nome SAGRAÇÃO EPISCOPAL
das AS.l'0cil\ções Religiosas da pa_ As cerimônias da Sagração Epls-
róqula e do elevado número de copal de Dom Aroneo Nleh�es,
amigos de Dom Afonso, sauda.- reallzar-se-ão no.. Santuário de
ram.no, respectlvamen�e, pronun, Nossa Senhora da Azambuja, no
cíando sinceras e eloquentes pala- próximo dia 5 de abril. ,Terido
vras ao Sacerdote que tantos e re:- como Sagrante: BOm' 'Joaqulm no;

uyos o crescimento constante; de- levantes serviços prestou à popu, mtngues de Ollvelra, ArcebiSpo Me.
dlcava-se com. especial carínho aos lação e a Igreja. tropoütano de Floriall'óPolls Con
preparativos das comemorações do. AO agradecer as manifestações, sagrantes: Dom Daniel Hostln, O.
Centenário de' Fundação do Munl- Dom Afonso, de Improviso disse da F.F.M. Bispo Diocesano de Lajes;
clplo. Foi um dos fundadores da grande satisfação que teve em pom Wilson Laus Schmldt, Bispo
modelar "SOCIEDADE AMIGOS conviver com os brusquenses, pelo de Rodosto e Auxíuar 110 Rio de
DE BRUSQUE", entidade que espirita de famílla que aqui reina, Janeiro.
congrega as mais' altas expressões
culturais do "BÊRÇO DA FIA-

çÃO CATARINENSE".
_ ,

Escreveu. a _história do Seminá
rio de Azambuja, roo_delar Educan
dário, onde pelo clima de paz e

compreensão' dos que lá vivem, é
considerado e, conhecido como Es
tabelecimento padrão, em todo '0

território nacíorial Dedicado estu

dioso do 'Folclore
.

Reg'lonal,.- eSCl'e-
"

Especial para o O ESTADO
de IVOCíLIO OLIVEIRA)

Nos magníficos salões do Clubo
Esportivo paySandú, no dia 28 de

março, o povo de Brusque, prestou
bela -e esplêndida homenagem ao

recem.eterto Bispo Titular, de Eu
rea de Eplro e Coadjutor de Lajes
- Dom Afonso Niehues. Seus aml-

seja como Sacerdote, professor, ou

como propugnador do desenvolvi
mento cultural e artístico da' ter

ra de Francisco Carlos de Araujo

BRUSQUE.
Nas Iniciativas que se encontra-

va o Monsenhor Nlehues, sentia-

A ftagllldade- do atual govêrno
catarlnense aufere-se até da fal

ta de coragem dos seus atos.

Há dias, ao exonerar o El!!tima
do ço�terrãneo Hipólltó �o: Vale
pereira do cargo de JUiz-de 'paz,
que vinha exercendo à Borges de

Medeiros, encontrou uma fúmu
la gozada de não menclqnar o

nome do exonerado: _ nomeou o

substituto e exonerou o' atual

ocupante!
O exonerado, não tendo sido

citado nominalmente, poderia no

dia do ato, passar a vara' ao su-

bstltuto, que ficaria sendo o

atual -ocupante e receberia·a de

mlssã6t! !
A falta de nome, -no ato, em

todõ' o caso foi homenagem da
falta de coragem do govêrno em

citar o nome do sr Hipóllto
dada a estima em que o tem a

nossa gente.
Agora, outra vez, o governo se

acovarda por um ato seu.'

Os telefones, como tudo, n_ão
podiam fugir à regra do aumen_

to, Mas de um aumento razoá
vel, e não desse, de 9 para 80.
Tal aumento, entretanto, so

mente poderia vigorar se tivesse

expressa autorização do sr. Go
vernador -cio Estado. ..'
Todos os que protestam contra

o escorchante acréscimo, cuidam

que eSSa <-autorização não foi

dada. Mas foi! Existe!
O que o govêrno não teve foi

a coragem de divulgá-la, justa.
mente quando os seus corIfeus

vivem a culpar o preSidente da

República por todos os aumen

tos

*

* *

O medo do 1l0VO e da sua rea-

ção é tamanho, que qualquer
dia o governo acaba disparando
da própria sombra ...

..

"CONHECA S'NTA (!TARINA"
. . /'

c;[l€1'; dos vários parlamenta- ra. regrjlssarão hoje ao IRa de Ja-' fé Acrescentou que quandQ vlsl_
res nacionais, é um assessor, nelro. . ta;' B'onn falará com o '-Chanceler
mas suas- recomendações ge- os membros da missão almoça.- I Kop.rad Adenauer e que é possível
ralmente são acei1!b.s. O pIa- ram, ontem, com altos funCioná-I que na AlemEj,nha conSiga algo de
no vermelho, redigido em rios do Ministério da Fazenda brl- mais prático, pai" êste país não
1957 por Adam Rapacki, mi- tânico. Barbosa da Silva. afirmou I

depende tanto quanto a Itália dos
nistro de Relações Exterio· à qUI! as conver.sações de Londres Impostos sôbre o café.
res da Polônia, contempla a

/

proibição de armas atôml-

J.lCOMITE' 21"cas em uma zona da Europa
Central formada pelos esta-,
dos da Alemanha, Polônia e..___ � � II � 1 � 'i'

N
.

I

t nUTcheco-Eslovaquia. De acõr- '; OVO SIS ema .para feu. �r
do com as emendas feitas ,.

/'WASHINGTON. 25 (UP) desenvolvimento ni! \_Àm�l'lCa LIl-posteriormente o governo po-
lonê,s, Alemanha ocidental e

Seis países latino-americanos su- tina, as quais serão examinadas

oriental e Tcheco-Eslovaquia geriram hoje que o sistema Intera.- na reunião da Comissão em Bue

renunciaram às armas nu-
merlcano trate com maior rapidez nos Aires, a partir de 21 de abril:

eleares, enquanto seria proí-
e eficiência as emergências econô- Os Estados Unidos aceitaram a

bida a posse de equlpamen- mlcas que ameaçam sua .establll- Inclusão da proposta nO' temário
to nuclear e foguetes por

dade social e politica: da reunliÍo de Buenos Aires, mas

. parte de todos os exércitos I esclareceram que os países mem_.
•

t· d O grupo propôs o estabeleclmen- bras devem continuar dependend�Recebemos: es aCIona os na zona. Em
Florianóp.olis, em 23/03/ uma segunda fase seriam I to de uma maquinaria pela qual dos canais regulares de consultas

1959.' também reduzidos os con- I qualquer membro da Organização econômicas e recorrerão à _reunião

Do: Comandante \ tingentes militares estacio- I dos Estados Americanos poderia de ,ministros do Exterior como úl-
Ao: Ilmo: Sr. Diretor do nados na zona. convocar uma l'eunlão dos 21 ml- timo recurso.

Jornal "O ESTADO". O ocidente alega q1ie a nlstros d,o Ex·terIor,· quando sua Nos casos em que vários plJ.íses
Assunto: :Convite. - (Faz) criação de uma zona livre 'de. vida econ_ômlca estivesse ameaçada. estiveram afetados por uma depres
I - Tenho a honra de armamentos atômicos em A Argentina, Brasil, C-olômbla, são econômic:t, como a que pode

convidar-:\ros para �m almo- qualol>,er parte deveria ser peru, paraguai e Uruguai formu_ prOduzir uma Inespe,'sda baixa dos

CO a rgaHzar-se dia 2 de acorH.()anhada por um siste. laram a proposta ante o Grupo de preços de produtos básicos,' uma
abril (quinta-feira) nêste ma internacional de COR Trabalilo da Comissão dos 21. Es. reunião preliminar técnica ent1'e

Destacamento, em homena� trôle, a fim de evitar via _
se grupo está preparando cêrca de os países Interessados decidirá da

gem a Imprensa Escrita e

Ilações.
I'>\;-q; 20 projetos de resolução destinados necessidade da Conferência de mi-

I Faladá desta Capital, por

M
I -

Ilh-
-

a unificar e ampliar as politicas de,. nlstrõs do Exterior.

�f�s��o f�����:��e�!�ç:oi�� ais cem mi oes. ------

Relaçõe� p'6blicas desta Unl- WASHINGTON, 25 (U. P.)
dade Militar. _ A Câmara de Represen-
II - Esclareço-vos, outros- tantes aprovou uma propo

sim, que 'o me!! Comando siçã0 para o fornecimento de
convidando-vos, conta tam- 100 milhões de dólal'es dos
bé.m,' corp a. inserção de 225 milhões_gue o presiden
mais dois convidados da te F.isenhower solicitou pára ...

vossa escolha perfazendo um o Fundo de Empréstimos -pa
total, em .comissão, de três ra Desenvolvimento. A ação,
representantes. tomada por uma votação em
III _- Certo de totaI.,aco- que os representantes se pu

lhimento aproveito a opor.. seram de pé e que está su
tunidade ,para vos apresen- jeita a nova votação em que
tal' meus'lClevados protestos será difinitivamerite apro-
de estima e consideração. vada, altera uma recomen-
Cal'los .Jorge Mirando�a dação da Comissão de Ver-

,Major Av. - Comandante bas, que se havia oposto,

"O
.'

E'STADO" a qualquer recurso para o
'. fundo.

,

'Opresidente
' Ei6enliower

Em virtrtde dos dias de hoje e qualificou de irrel3ponsável a
amanhã, serem eonsagrados eomo iniclátiva da Comissão. A vo
dias santoOs; não haverá e�pedien_ taç10 de pé foi' de 191 con-
1;e em nosSas Redação e Oficinas, tra 85. Apresentou a emen
motivp porque não circularemos da que põe no projeto de leI
na, sexta_feira e sábado, voltàndo de verbas os 100 'milhões de
a fazê-lo ;sOmente no doming.ó, doIares para os três meses
dia 2�, restantes do ane. presente."

],r
..

Fiagránte do 1.r-sem'bal'que em nossa Capital, do vencedor do concurso, "Conh"eçfl
Santa Catarina", que foi o Sr. João 1i_atista Rodrigues, de um "Convair" TAC
CRUZEIRO DO SUL,- acómpanhado �de seus familiares. procedentes do Rio- de

J.aneiro -,

"Tenenles do rfisbo" desfilarão
pelil manhã

atenções de toc;las, e à noite
o desfile seria inoportuno
em virtude das solenidades
que serão realizadas na Ca- '

tedral Metropolitana. De�te
modo: o públíco florianopo
li'tano terá oportunidade de
assistir, domingo próximo,
às 9: 30 horas, o majestoso
desfi.le dos carros alegóri
cos e de mutação, perten
centes à Sociedade Carna
valesca "Tenentes do Dia
bo". Como já noticiamos, o
desfile está sendo organiza
do pela HORA DO D)!:SPER
TADOR, mantido por Daidr
Polidoro na Rádio Diário da
Manhã;

o grande e imponente des
file de Páscoa, que a Socie
dade Carnavalesca ''Tenen
tes do Diabo" fará realizar
domingo víndouro, não mais
será levado a efeito no no
rário que havíamos nótíeía
do, ou seja, às 16 horas. Reu
nida, a diretoria da tradi
cional agremiação deliberou
que o desfile dos carros ale
góricos e de mutação terá lu-
gar às 9: 30 horas. .. /

Seminário

Tal determinação foi mo
_tivada pelo fato de, no pe
ríodo dá tarde, ser realizada
uma partida de futebol; que,
geralmente, monopoliza as.

se passou na -convenção da
"vigilância" como um .íncrí
vel jôgo de habilidades re ....

vestido da aparência de u�a
-

batalha de redenção moral.
Não tôsse ter eleito presi

dente 40 partido o sr. Maga
lhães .Pínto, única demons
tração de bom-senso, dos
convencionais, e o conclave'
de São Paulo teria ditado
derínítívamente a sorte da
UDN no próximo pleito, de
certo .modo "antevista pelos
redatores da moção que mui
to prudentemente' escolhe
ram, em relação ao futuro
govêrno, e desde já, a linha
de õposição... .

(Do DIAR10 CARIOCA de
24-3-59) .', .

'

aprovação unânime de seus mem

bros, considerou o novo prlnclpe
da Igreja Católica, como Cidadão
Honorário de Brusque.

Azambuja, onde viveu 23 anos, e

padroeira da Catectral de Lajes,
tropolltano
1953 - ·Mons. Camareiro Secre

to de Sua Santldad'e o papa Pio

XIT.
seu novo campo de apostolado.
A divisa: "Ite ln Vlneam" con.,

vida para, com sacerdote ou leigo,
trabalhar na vinha do Senhor

TRAÇOS BIOGRA'FICOS
1914 - Nasc!l em São Ludge-

1959 - 10 de janeiro - Bispo
Titular de Eurea de Eplro e Coad-
jutor com direito à sucessão
sr. Bispo de, Lajes.

do
FLORIANóPOLIS, QUINTA FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1959

onde não há distinção de classes.
Uma das frases do discurso de

Um/lO>'asuda e
A MOÇãO' polítíca apro- nem acha ,iustificativa na te dominantes da vida bra

vada pela convenção nacío- longa história das alianças sileira. Até a UDN paulista,
nal da' UDN

.

encara com feitas pela UDN. Além do repositório da íntransígên
lmpropriedade . o problema mais, identificar na pessoa cía e do grãfini�l!l0 das eli
da sucessão presidencial, pa- do- ex-governador de São tes do Estll;do, ja apareceu
ra o qual pretende traçar

I
Paulo os ideais de pureza em praça publica, lado a la

diretrizes. Além disso, é um da vida pública, outrora en- do com o sr. Adernar de Ba�
documento .anacrôníco; que carnados pelo brigadeiro ros para comb3;_ter a candt
não resiste a um confronto Eduardo Gomes é gritante- datura do sr. Janio Quadros
com a realidade histórica do mente escandal�so. à preteítura paulistana. E
próprio partido nem com a É preciso pôr fim à chan- foi o sr. Carlos, Lacerda
situacão atual do país. tage política de,certos seto- quem arrancou as fileiras

.

res údenístas os mesmos do PSD um' antigo delegado
Não se compreende que, que inspirar�m a, moção de polícia e interventor da,

pretendendo chegar a UDN aprovada pelos convencio- ditadura para fazê-lo can
ao poder, trace como norma naís, que pretendem exercer didato da UDN à presídên
de ação política à sua nova uma .dítadura sôbre a opí- cia da R�pública.
díreçâo um veto faccioso aos nião pública,' impondo [ul- A moça? udenista mal es ..

entendimentos com as de- gamentos precipitados e le- conde assim o tartufismo a
mais fôrças partidárias, ge- vianos. O exercício da vida serviço de um jôgo de fac
nérica, vaga e il}consisten- democrática nestes últimos ção e pelo visto quase tudo
teme.nte apontadas como 14 anos foi bastante para

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

fôrç!l;s de corrução. Não ten- equiparar os partidos, nos "(Iube de Halia" valido erementos parI! concorrer seus metodos de ação políti.·
sozinha ao Catete, somente ca, fi foi suficiente para que

b B fr,o poderá fa-zer �m aliança o eleitorado identificasse ém ser "Clu e do r'!!Isllcom outras' agremiações pa- cada agremiação os líderes ii .

ra o qual convergissem as autênticos dos simples im-- LONDRES, 5 (UP) _ O mlnls- haviam sido de grande valor, pois
esperanças dá maioria da postures. Em cada partido há tro E. p' Brbosa da Silva, chefe :(leslas fôra passiveI

. tratar dos
população, seria..... admissivel, unia coisa e outra e o povo do Departamento Econômlço do problemas brasileiros com. ós 8'
embora n!io aconselhável po.. sabe reconhecê-los. O deba- Ministério das Relações Exterlo- países do convênio de pagamen
líticamente, procurasse iso- te livre e esclarecedQr dis- res do Brasil, e o sr. Roberto de tos. Também afirmou que tivera
lar-s8 dentro de postulados pensa a tutelà dos -tartufos e Ollvelra Campos, presidente do uma longa e vallosa conversa com

rígidOS e pre,cisos; sendo o cat6es de fancaria. Afinal, Banco Nacional de Desenvolvl- sir Eldrldge Hltschcock, diretor da
terceiro partid,o nacional, que autoridade' moral para mento Econômico, part�ram ontem sociedade de prod.utores edil Tan
em fôrça eleitoral, a pre- denunciar "fôrças de- cor- para Amesterdão por via aérea. ganica, e com os diretores da Sotensão a ditar sozinha os ,rução" tem alguém quI,! a.do- Barbosa da Silva e Roberto _

eledade de produtores'de Café da
rumos 4a suc.essão é perfei- ta a candidatura do sr.. Já·- • CamPOS passaram o fim-de_�ema_ Af)'lca Oriental.tamente ridícula. A única niQ Quadros à presidência na é'm Londres fazendo uma re- A respeltll �a._g1;l'e����_ 'do' caf� �

alianc� eXPressamente admi- da Repúbl�ca? visão no "Clube de Haia", que no IIBrposa da'-Sllva disse que entretida pela convenção udenis- A UDN Já se aliou em to· futuro se chamará "'Clube do' 03 principais obstáculos - oom queta é com o sr, Jânio Quadros, do� os �stados, sem exceção, rBasll", Integrado por alto llaíses o Brasil_ depara, para a�mentar as
essa l!l�sma,� ser regida pe- a- pelo menos.um dos parti- europues participantes de um con-I 'lendas do café, na Europa, estão'13;" maxlmá. moralizante que dos, que 'constituem � fr��te \ vênia multilateral de pag!Ul'lentos nos fortes Impostos na Alemanhanao encontra conteúdo na politica a que a moçao aptO- com o país sul-americano. e Itália -sôbre o caf(t Importago'.realidade social e política vada alude como longamen- Os dois brasileiros Irão a �to- flsrbosa' dã Silva disse que quan-

colmo a fim de discutir coio altos do esteve na itália flÍlou sô!lj'e o'

fun_clonárlos do govêrno da., Sué- assunto com o prlmelr�_mlrilstró
cla. O sr. paulo poock Corrêa, dl- Antonio Segnl, mas que a dlflcul�
retor da 'Cartelra de

.

Câmbio dO- dade se 'baseia em' que o g-oyêrl'lo
Banco do rBasll, e os demais mem_ da Itálla obtém boa pal'te de suas

bras da missão financeira brasllel- divÍsfls no� impostos sôbre o ca_

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

paraninfos: Sr. Herlberto Hulse,
Governador do Estado; sr. Carlos
Cid Renaux, provedor db Hospital
Arquídíocesano Cônsul Carlos Re-Em atividade. um

I

vulcão no Equador
QUITO, 25 (U. P.) - Des

pachos recebidos do rio Bam
ba, capital da província de

'j Chimborazo, ao sul de Qui"
to, dizem que o vulcão Ban
gay, mo,!!trou-se ont�m tur
bulento. Seus bramidos pa-
reciam "descargas de arti- HAVANA, 25 (U. P.)
lharia" e inquietaram as po- Em Sta. Clara, provincia de
voações vizinhas, que estão Las Villas, foram fuzilados
acostumadas a escutá-los pe- o ex-comandante José Rome
riódicamente, ,mas não com 1'0 Benitez, dois

-

ex-capitães
tanta intensidade. e um ex-tenente do exército
Entretanto, Guaiaquil su- I da ditadura de FuIgêncto

portou copiosa chuva de Batista. Nestas condições, o
cinzas vulcânicas, o que so- I total das execuções se ele·
bressaltou a popul�ão. vou a 45l!;

naux,' de Azambuja.
-�

SIMBOLISMO DAS ARMAS
Descrição: Em campo de azul,

450 execuções em

CUBA

Bingo em beneficio da Sociedade de
'COMBATE fA LEP'RA

A Sociedade de Combate i vitrines do Magazine JIoep
à Lepra e Amparo aps Fi-I cke, e os interessados deve,·
lhos das Lázaros' do Estado rão procurar os cartões na
de Santa Catarina, no mês residência da Presidente da
de abril próximo, realizarã, Sociedade, profa. Maria Ma-·
nos E1alões do Clube "12 de dalena de Moura Ferro, a
Agosto", um bingo que visa rua Saldanha Marinho, 34,
adquirir fundos para a com- telefone 3737. A Sociedade
pra de ,.roupas e sapf!tos des- . espera contar com o apôio
tinados aos filhõs dos le- geral, uma vez que se trata
prosas que, como se· sabe, de uma iniciativa visando
vivem sob a guarda daque- dar aos filhos dos lázaros,
la Sociedade, no Educandá- internados no Educandário
rio "Santa Catarina", ou se- t<Santa Catarina", dias .cada
ja, o antigo Preventório. vez melhores, com a aquisi-

ção de sapatos, roupas e ou-
Os brindes para o bingo tros, mantimentos de que

em tela estão expostos nas cªl'ecem as criancinhas.
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DIA 28

SÁBÀDO DE ALELUIA

i· 'U M M I L H Ã O _

I
....................� Jl

Criação dê uma lona
-

européia livre
de armas atôm'icas

Convile honroso

NOTA DO REDATOR DA NOITE: "O sr. Guilherme Tal,
ontem, esquece';l-se de escrever a sua crônica, desta colúna.
Nada posso fazer, senão reglstrar-o fato_ Se pudesse, cam mul- "

to gÔ�to� eu' o chamaria às fa-his. Mas não posso: êle é o di

retor ido jornal".
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