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, .' WASHINGTON"l:o (UP) -Informou-se que� Banco de Exportação e Importação contmuaexamm�n�o � eonces sao �� urn emprêstimo de e��rgencla,
,ao !lrasIl no �a�or de c�nto e .cll�c�e�ta milhões de -,dólar�s� �o.n!�do; �ou�"se '.�� mesmo t�mpo, qq� .com,.eça:a �lml�Ulr a 'p� ob�b�bdade de .que conce�a rapldame�-,

. ,te esse empr��tmlO. �t� o prI�c�pIO d�sta� se�a�a oS'I_!leIOs-ofIcIaIs n()rt�-ame�l�ano� acre.�!tam que .as �e�oc�açoes sobre o em_�l'estn�lO, destmad� a aJudar. o BrasIl,
,re�olver a crítica eSG?ssez �e .dIvIdas e'StrangeIr�s em que se �ncontra, fossem qltunadas'1l.nt�s de o �e�retarIO de est?do, sr. Joh� , Foste� Dulles , chegar ao RIO de �a-,
.neIro na segunda-feira próxima. Fontes bem informadas disseram, entretanto, que a nussao brasileira que negocia o empréstimo pediu ao Banco urna soma superIor,
.�qu�la que o estabelecimento está disposto a emprestar. O Banco ofereceu celll: milhões de dólares, '�ugerindo que os einéoen ta milhões restantes Iôssem

, tomados,
_

.

-.,.. aos bancos particulares dos Estados Unidos. Calcula-se eln.250 milhôes de dólares (} "deficit" do Brasil.em divisas estrangeiras.. .

. .•
a_ ..---...----� .. .._�._.:_�,''''''_.. -- ......_......-a,.

iminuiçãodasdiscórdciasque conduzem
os 'conflitos-,

.
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Tenis Clube às
,tradicionàl'" "SOIRE'E DAS MISSES"

Ie

ANIVERSA'RIOS

Fazem anos hoje
sra. Jandira Brito Gou

vea, espôsa do sr, Ni

valdo Gouvea
-- tsra, Marta de Lour

des Horn Carvãlho su

veíra

sra. Maria Pagundes
Monguilhot
srta. Herondina Pam

plena
..L sr. Wi1ly Gruner

sr. Iconomus Agapito

-Iconomus

sr. Ari Barbato

sr. Waldir Carreirão

srta, Ivone Campí
sr. Ricardo -Luíz

sr, Narbaf Cássio
srta. Martlena Carva

Iho
-- sra, Eloá' Rupp Car-

valho

srta. Iara-Regina Go

mides

sra, Angela Romano

wsky,

_.

i:

-

Elegânte
DESFilE DE BELEZA, GRAÇA E ENCANTO, I}A MUlHE'R CATARINENSE, COM A APRESENTAÇÃO DE CARMEM' ERHARDT
"MISS" SA�TA,CATARINA;, JUREM�' FAIIIM �

'�

:"MISS", JOAÇABA; ULlAM SCHt1IQJ - '�,MISS"
� BLUMENAU; I

RITA CERCAl
"M'ISS" VIDEIRA; MIIGÃR1DA, JIOERNfR - "MISS'" BRUSOUE; �IRlA SCHUL�ER :..' rl'MISS" CAÇAD OR E" SÔNIA: ARAOJO'

"MISS:" F10RIANOPOllS I RESERVA DE, MESAS NA JOALHERIA MÜLLER -,
IMPORTANTE: A vinda e o ,egresso, das "Misses,rr' deve-se-à'cortesia do Consórcio "JAC-CRUZEIRO DO SOL",

,

qu, as. transportará· em seus confortáveis:·e excelentes aviões.

PREVIS10� UM'· (ICLONf PARA,
,S�GUNDA FEIRA

--,

4 ..•.

: ... ,.;'
\ �

OSvaldo Ferreira (fe Melo (filho)
"Introdução à História da Literatura

Catarinense"

Pacútdátíe 'Catarinense de Filusofia "

Florianópolis

. ,

Conheciames, em pante o substancioso ensaio

de Osvaldo Meto Filho, sobre a literatura cata

rinanse. Algumas opirriâes gerais, sobre' épo
cas e figuras da vida intelectual de Santa Cata

rina, ouviramos, certa vez, em conferência que

o autor do ensaio proferiu no lnstituto de Edu

cação de Porto Alegre e que tanto Interesse

suscitou entre intelectuais professores e alunos.
do grande educandário rtcgrandense.

"

O trabalho de pesquisa de Melo Filho está ,
à

'altura do trabalho de ,anaHse,. O histortador não
-

se dissociou do erttico. Só assim', sobre ma�a
tão pouco versada, poderia um espírito inquieto
e uma inteligencia agi l consegui'r o milagre do

I. e-qui,libi'io, '

Pinheil'o Cha�s
.......

.

,- Contido no seu estilo, bem demonstra o es- de Socrates. "E justifica: "SQcrates pedia um

O desencadeamento, de. fôrças teluricas através de
crito r uina larga convivencia com_os,megr,!s da exame crítico das divindades gregas, para es-

ciclones não são muito agradáveis. Da sua violência f�-, 'lingua' portuguesa. No mai� o hist�riaa'Gl1' não ' coh�a�las de xenismos "álil interferidos sorratei-

!am i.�'2,pois as ruínas e as mortes.
ç:, últrapassa a linha da }nforn;açiio ela'�ta. ramente. Foi isto que o tor'nou suspeito e crlmi-

Felizmente' tais fenômenos. da natureza 'sãQ .aqu1" A lite�tura catarfnense conta entre outros, ' noso. Morreu corno corruptor da mocidade. Eu-,

descollhecidos.:'O, que; de lo;}ge em 'longe aqui se pl'esen- , ;,
'

j
,

. 'co.m d:,ois valiosos trabl,llho,s. de, '�ríti,ca 'qU.'l',,:,.�,,·e,',._:'_'�' '�,éÍi,�ciI'e,s' P_em,R un1' e.x.f,.me crí,�c,q,"df,' nossa Hh;tór\ll-.
ria, são os vento' sul; com maior ou menor víolênciaiu <: .

-�
�' I';f '" • IJ

1 'f�xaram o panorama milgmfl,eo: Os ensak", ses- f.' ," ma o mer�ce -:'\ d izia ele ;"'1" ,�
_, y.

trombas de água', que inundam mas que lIápi_9ameiillé ',se �,'-
r-o

I I
j' � ,cri tos por Nereu Corrêa, no seu' li,:ro "l.',,�,!as -:;. '_ � ,O livro � ,de. um grande- ,�nterêsse inte ectlfa ,

escoa.m., :.''''" ;. _' _, _> -f'j',c,,' "', ,",., , ,,-, �,:,
-

: . ,,- ...... ,:noss'o Ten1po", e este,
)' l'

, � �, --

-r
' cru agora 'apal'ecido,,"df!': 'peles ângulos n�vo"s que: �is'a .e' discute� ,

\-

ród"wHf, 2r�_;feira 'está .sentio', esperado. um� cJclonc '
'

Melo Filho,
em l"l,)ria,n.ópolis'.' Um 'CÍ,clone que vai sacudh� os n�r.V08' Do "livro' ha dois períodos que 'sé pôdcrlan1
da Cldadé;e.:v'íil'.(Yporé�onar agàsalhus' de lã, malhas ,e' p,e- 'apontal' como difinitivos: -os que tratam 1-eS-

les o.(ir -;1e�os' €spantosamente, rebaixados. "" -._.\,f ' . /'
V' '1' V "c' 's"1>1'1 " .' pectivamente, de Irgl lO al'gea' 'e ruz e" 01,l,-

E a:!�'ào ��m.o��� é s�npl'e tão seni:!aei.on�l li�uilla��o "IZa;-.".,.s.obJ.:e o escritor mal>inMsta de '!M"âr�s' é
d l'n\Ter'nl>' 'd.d ·A· M"'dalar' de,"mod-as Ll'quld-a:r-ao .;felta '

e <.:."'" '-
v ". •

� ," �. "" Campos" e o Cisne Negre do Shnbo�ism-o .. '� •

para àcabar ,lC�I:n: �O�,bs ,0,8 '�rhgos d� estaçao, quer ,S'e�aTll, \ A literatura catarinense fica -a dll.ver, a MeI9
para senh�lilS,,-par:â h�meri.s ou cl'lança�.�,�' ,F\lho u,ma valiosa contribuiçâo,:·l'ica:. de_�'qti�l�-'

Será na verdade um clclone comercIaI. sues" e ho,nestamento rea1izá,d'll.: ,. "

','

,._

O romllncista portuguê� teve ém PInheiro

IL-T'1I..;II..........
'

:, Chagas uma das 's�a& altas'�pim,g4}es'. 'finheiro
i 'Chagas começou ;ua vidlÍ lit�rárla' no. jÕr��lis'-

0'8'V A L ItrO 'M 'Ê [.0.0 "

'\10. FOi nesse campo que- en'ci�íitrou pela frente,'.
1\. ,-'�' �..

'
.

�

'"

��-;. .. �' _, ,

"-'_ .� • '., , , a implacável 'm,Dr�c'idad� Ii� Eça de Queiroz.
'

r\S PANDORáAS CAUSAM CIRCUITOS'Vbltarám. ' -; Do prefacio que aor selÍ lh:ro.,"Anjo do Lar"

ao a,: as célebres panà,orga'S� qüe 'aliás, sã?> "jwItas' em -"
escreveu o poéta Castilhó atac�ndo a nova "ge-

.

qualqae'l' parte' da cidade. '.
' ", .

ração Íiterár,ia que s!lrgr�' em" C,oimbra, _�asce1,l
Algumas ficam pl'esas nos 'fias' da linha da' Humjn-p.- a polêmica 'que Antero, lIe QU'é!1�al encabeçou,

'Cão, o�asionando circuitos.
"

com seu Ijbelo "Bom Senso e �om' Gosto", d'.ln-
'

.

A indá ontem, ficall' lima Yua ás escuras' devido li do ensejo ao incidénte"b��tóri�oI�ue' se, �atisÍl.U':'
ter Cje el-'l1uranhacio junto a um �)Qste, um� dessas pandor -I

de "Questão Coimbra". '. ,"

gas. .

"

. Est�. romance'de Pinheiro' ê1l:�g�S, 'pu�Úeádo
g O pior e mais, ,'peJ."ligoso é � quandU varios

.

gUl"is, 'eRl 1866, ';foi uma espéci� de: "�oqu�l�$he_.l" Ilte-
para lialvar, o Q,rinquetl,o, com'eçam _a puchár'f<5rtiinente rá'l'ia, propagada: ellt1'e ,1870 .a ,;J.929.' 'R�'sslirge

O barbante, fazendo ha19:.u��,r os fios com 'o risco de se- numa' e�ição Sarai'va. E- é b�m voltardl 'ieitU'l'a:
rem fulminados. ,

de suas páginas, ',embOl:à já não-' n'bs' itq�eol1l 09

AR pandorgas ficam çausam circuitos, na linha, ingénuos e dtlces' olhos. da, j1!-ventud�: ._,,'
"

mas, üutras continuam s�bindo, '- diariamente sem tetO

quem proíba êsse de.sacônselhavel d,ivertiménto ,at� 'mes'
mo, nuí:. zonas centrais da cidade.

AS ENXADAS ESTÃO TRABALHANDO Começou
<tm varias ,ruas I!- capinação mançlada ·efetuar pelá' fisca-
lização municipal. '

'

A Avenida Hercilio Luz e outros locais onue o, O livro é um depoimento cont.ove9-te de uma

maia éra mato m-esmo, já ,estão de- barbas feitas. irmã religiosa -.na ChIna comunista. Ile todo 'ó

P"na 'é que o servi'ço p)'ogride pouco e -seja f,eito ain ..

'

livro, que é inlpre;siQn�fite",e ..põe à móstra os

da com o velho rrietodo, hoje posto á margem, por, antl- te ,l'íveis processos deshumanos' de' que usam,

quado e 'improdutivo. e,n toda parte, os ,adeptos doO regime russo, des-

Dos' ma;l�s, pO" ém, O menor. taqu�m-se os períQdos que narram a prisão e o

nOTEIS "N'OVOS Prosseguem, felizme'nte ,em I'tmJ, s'llcr�fício fte 'l_rmã Véra às mãos sanguinil'rias

animarlor, os trabalhos de construção de mais tres gra!l- de U.111 grupo de bárbaros de Kim Chang. Nada

des, hc(.eis na Capital. mais aterra,dor e impressionante. Páginas como

Segundo estamos inforrnados, ainda n'êste ano� s-e.. essas, deviam ser lidas à 'juventude brasil�ira
l'ãO ir.augurados. nos colégios e nas radios, para que todo� ficas-

,

"0 PRE!CO DA ILUSÃO" Já se ,tornou motivo até sem cientes q�ais os proeess,Os de que usam os/ Com uma introdução escrita pelo R.eitor da

,tl.e-0ii:lcussões� a' breve apr'esentaçã�' desse filme, que es' ('omunistas da, Cj:lina, para 'presel'var seu regime UniYerl!hi�de dê Colum15ia, Saraiva edita esta

tá ahaindo a curiosidade do Ilhéu.
. de fOl'c,a. obra� ide excelente atualidade.' Graficamente be'ln

.

FErnando já' andou fazendo entr,evista e d�i�ou 're- feito, o livro é uI!( album, de fotografias, ilus-

portagem' a respeito.
.. Sacerd,os trativas do texto. As maiores lições humanas,

Por outro lado, as "soroptimistas" cOI).tinuam na fa;� "O Estado Integral" de récupel'4ção-1I."\ juventude, dos direitos e dé-

-na trabalhando para trànsformar a ,estréia no maior Liv. Clássica Bras. veres do homem mo"er�o, aparecem, através

ac�nh.. r:imÉmto do ano, dando do produto de suas ativi-' Rio, ('estas' páginas. Eis aqui um livro que deveria

lés, mais uma Obra de alta expTessã<L
.

,eul-tu·ral da.I'-""-- �...............
ser folheado nas esc!)las prim�ias e secunda-

a. �Iazendo r:eVedel: O custo, das en'tradas; unia 'co'la"- Trata-se de' um esboço ,da doutrina llolítica riàs., d'e qualquer país, on e se' !lrocurasse pre-

���i�o, financ,eira favor�(]a' Fac,uldade de Mediciná., de Pliliio. Salf;'ado, relativa! !lO Estado, Tres. são servar as' coisas mais"sag'radas da' democracia,

'"��;,§.��ovo"
'

'

. -"aS:cfôritCS·.}ls"que dóutrina-:,. /0 di� c011ti'a os ;totalitarismOB 'deformadores,.

...

"Tristezas à Beira-Mã'r-"

'Sara.iva
São Paulo:

i, ..-_ \, ... �..,'

.,.( ..

Irmã Mary"Victoria
"Uma. Frei_l'a na China Vérínêllí'a',·
Liv, Classica Brasileir;l
Rio. '.�

, EUIZ PHEllPE
reit.o natural; 08 p,rincipios evangellcos, �tua
lizados na d�utrina social da Igreja, e a" his

-tôrla política do! povos.

Herbert Parentes Portes' - •

"Euclidell o. estilizador

da Noss� I!is'tória'�
Edições' G.R.D,
Liv. Classlca Brasilei'ra

Rio,

"

Euclides da Cunha já tem sido estudado sob

multiplos aspectos. Sua evide!1cia e suá gloria

Iíterar las ,
crescem na proporção do tempo que

se estabelece entre sua "vida e a nossa. Herber

Parentes 'Fortes faz, nest�olume, um estudo do

est!lq de Euclides. Usa de sua erudição clássica,

para ap�ntar os rumos mais subjerivos na obra

.do autor de "Os Sertões". Como este: por exem-
•

pio "El!_clides sentiu o dilema: Sócrates ou (

naturalismo". E acolheu-ee à sombra humana

Sra. Leandro Dupré
"Dina Lola"

e

"A Casa do D�'
Saraiva'
São ,P,,"ulo:

.

� .

.

À"Sra. Leandro :pupré, ,é-;(!nt�e escritores e

escritor;3s do Brasil tdvez' a':'qU'e disponha, dIe
..' ,-'

-

� .

um 'p'úblico' mai'l! va�fu. 'C,omo s�b-e nlfrrar com

fluidez, seus' J:omá.nces e�s",as 'Ílóvelas ,correm
\

mundo. Tem o dominio da"fra�e simples, direta,
que agtada o leHoredo povo, E, s!_)_!>retudo aqui
'lo que lhe ah:ibl1iram: O podl!I"·ntágico de Scha

hara:ta(�"";_ s�as,liistõ_r!áS��';mllitiplicam, enge·
nhosa� e alicranteli., .

,Erckmann.� ChatriaÍt
�"'Watê'rl�ó,,1 ,

Saraiva

São'Paulo.

'.

"O autol' foi ,cogRom.ina.do' de "'romancista do

PQvo e da�pazP, Nãe compl'omet'em 'O nome do

àút,or a� 'duas belas 'pa1avras que se tornaram

quase privativas de correntés

po.
líticas

extremiS-j'\as. Ercckmann. - Chatrian vem do século pas�

s!ldo. Conta-se" até, que,,, certaivez, o implicante
Saint-Beuve a'o encontrll-Io' teve esta frase: ""

'

"Deseje.i dedica'l'-lne l.Í1l1'a de minhas "Causeries'

,'ltu !Jundi", mas Jlão' o:'f'iz j)Ql'qu(l seus romances

1l',le parecem a ':Iliada- d'Q �edo". ,

Chatl'tan rt!vidou o insu)to, 'dizendo a Saint
Bellve: "Celcb:re�a paz não, por Covardia mas

pelo horror qúe }��h�, a 'c.�rnlfieina. M.as: se o,

iliÍYüigo um díà InvMir n1Ínha pátria, indague
olldé se achará Chatr-ian e asseguro-lhe que não

o saberá entre os temerosos"�
Este livro é insp�'rado nos priricipiQs funda

�meÍ1tàis do� direitos do .HomeQ1,__.A história, que

11e1'e encQntramos, está: ,b'em escrfta e palpitante
de l'ealidade: todos os lances dramáticos d,a vida

d Nnpole1i� os maiores c�omo sua fuga de Elba
� , .

., '

e o esplendor dos 100' dias."

"Que é Democ'l'acia 1"

Saraiva

'São Paulo.

Quando, uma equipe de' técnicos 'do, Dasp, por iniciativa

qe-Nérêll, ve-io ao Estado a fim' de organizar' os quadros 40
funcionalismo :__ 'hoje' infelizmente em absoluta anarquia '_

aconteceu 'que com a classificação de carreiras classes ex-
-, '.

,tranumerárias, determinado servidor público passasse a duas

promoções.
Nasceu daí a crença de que o governador era padzinho

do �encionado funcionário. E de conversa em converfa, o

tal acabou mesmo convencido de ser "afilhad,o do "dr, Nerêu".

E ,bastou isso para se fazer saliente na repartição. Co

meçou a faltar ao serviço, A fazer "onda" contra o, diretor e

demais auxiliares graduadõs.
'

O diretor, que não conhecia Nerêu, de perto, suportou o

quanto poude. Um dia, desacatado pelo mencionado funcic

nário, na frente dos demais, reagiu e suspendeu-o. O homem,
que não acreditava no castigo e, já, se tinha por ,"amigo do

'peito" de Nerêu, achou graça na portaria que o' suspendê ra.:
_ É$se papelzinho não vale nada. Meu amigo o dr. Ne-

.

-, ,

rêu, vai fazer o dir.etor engolí-Io!
,

. O diretor, também crente qtJ o $u81>ens(). 'era "pí'oj)egi�
I

-

.

I.

do" tratou de explicar o caso ,ao governador s
- Sr. Governador, venhQ comunicar-lhe que silspendi por

Qito dias Fu1ano-!
'" , ,

- P'or ;que 1 Tenho boa i�lpI:essão .d'esse rapaz!
O' dire,tor esfriou! As palavr!ls que ouvira transmitiram

lhe' a certeza de que o funcionário era me.smo prot,egido. ,

._ Suspendi"o pQrque 'aférri de vir-se ins.�r�indo �ontra
, �', - .

.

. -

_.',
minhas ordens, desacat.ou,,"·me 'ontem, na, presep.ça 'dos dem�is
funcionári,os. Tive que me' ,cont.eI: pa,ra. não �g're\dí-'ro ..

E nan'ou a éêna tod�.r Nerêu, ao fim . �di;ntoo:
'

l' , '., .

.

I'· '.. J 1','
- A sus'l>ensãQ está'er'l�d'll! pesf<tç'a êsse filo .....
O dh''e'tol' empa1i-deceu, "Pl:?'n�<! .vaia pedi!? s\ia ã�_mi�sã-ó:
.:__

... e faça putro, d'islleU,sllÍ\do. 'íÍsse yVa1dri!l<Jo !;'
'

O diretor recobro'u o' �nim'o�,: Mas interpr�Du ,ÍI-'Qrdem
. ,eQnfp ,um' �a.cl'ifi�io dQ "pad'ri���'J, 'para 'dár-lhli autoridade

e ·presti,giá-Io�
.

': ,.:_ Mas" dr. N�rêU'; ,qu.el11, saee 's�'_eom.. a suspénsao êle 'se

eQyr�gi· T�l,:éz �não\ i>,�:e'crg� A�h�i_j;í'''Iot ":1- ': ' :;' ,

, ""7_0\1n)0 .nã\) é '):lr(!eiso f em. '-que, situaçã9 ,fi�R o:'.difetor..
...... r

,
• • ',� _....�. ." _

" :�uasf� !lgr�d�dl0 :na p;r�S�.':1�(l' d,Qs ��i�la-is._ �.p�ali:Ên·Jl.ós? '. ."
;;- ;,: 0 .qU\l.-pií" ,�eIT}lol', diret'Oi', é' ;'lue aiida"pol: aí 'a'-lendil de"

.qU�,,�U so� .Q,,�l,Q�etor desse' fUllC,i�náfi�., 'E,�é. por' is�o que '0'.
sr. nao quer dispensá-lo. "\

,� , ,

.. l "
" \

,- Mas eu rrã-o disse isso!'",
-:: ,Não disse; mas está ,pensando! 'i! '

,E �4ánte de�,s'f' e�I>:losãó1 dé Nl!rêu- o extranumerál'io
\.

. ,

sobro\1 mesn10, já l!m tantQ, tardiamente, . _

\

!,

\

v. S: / deseja
ou ,�rMPrrAR

um.. casa, Um terreno, um 'estabelecimento co

mercial ou um automóvel?

Encarregue a ORGANIZAÇÃO ATLAS LTDA Corootagene'
Procurações, Representações, que 'lhe proporcion�rá os me�
Ihores negócios e as melhores opor_tunidades ,mediante módica

, -
'

·comlssao.

Escritc}r,io- Provi!ló-ri�': -- Av. Mauro ,Ramos 131 � Fone: 3137

Temora venda� ",

1 casa de madeira à rua 3 de Maio (Servidão) Estreito

a Tinturaria Paulista a 'ru,", 24 da Maio - Estreito

Tencno na ,p,raia 'E!'Í)11l Ahrigo� Coq\1ei-r,os

terreno no IQteamento. d:a. Pra-ia',d.a· Saudade ___;, Ca'mboriú.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

..o MAIS ANTIGÕDIA'RIO ,DE SANTA CATARIN�"
,

"'.;I__I :e�4 _ Nesta i.; ,,-;:r11 ",

Floriaríépolis, Sábado, 2 de Agôsto de 1958
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LILIAN BASSAN�SI é ADÉLCIO COSTA
.

Jl>R. "ALD�'�RMlN C>.V"LLARO'·GEORGE,SIONn

•

� -" ,A' PARTIR DE 6 Dr' AGOSTO
numa cena do filme .

" �••••••••••••••••••••••••••••••��..... t nAS PAGINAS DO. IMORTAL ROMANCE

APRIMEIRAPELtCULAREALIZADAEM F; (INE, R III H OJ E, (INE GLORIA''- DEERNES'FHEMINGWAY,U_MDOSMAIS:/
SANTA CATARINA. UM TRIUNFO DA FA PULOSOS ESPE A

.

,

"SUL _ CINR PRODUÇÕES'" , �
rr B R A S I L (A 'M P E Ã O DOM U'N D O �rrJ t·" ,'UJ,

. T CULOS DA TÉLA:

-- '�O PRE(-O DA ILUSÃO" '_ UM DOCUMENTÁRIO DE. lONGA M'E�
" A D.E U S I AS, 'A RMAS"

ILIÁN BASSAN-E§�� -ADÉLCIO COSTA .� TRAGEM QUE APRE�ENTA TODA A -,

, .-
e s t r e 1 a n do:

����RAISe!lgarQtoEM�NUEL.�"""""""". i� . CAMPANHA ,DO· SELECIONADO .ROCKHU�l��J��rt:j()NES.
,lI :;I�ME RODADO,' INTEIRAMENTE,

'

L
,

"

BRASILEIRO DE FUTEBOL NA
,. '. _'

A HISTORIA' DE 'UM AMOR. SUmnVrE'�� :'�.

'i\ ' . ,
'i ..•....

. _, .

...., ';':0a�· Mil·. . , E;J9i&�",o'�:"ê,4)'.,,;:�;,i
.

.

/4��$�J"���;êkMPb'Ji

·1
,.
I

"Tne i:.da� DUl'hlll ST.ory'
--

-

. INEMASCOPE:
, ,

TECHNICOLon

AGUA,RDE�'M
". I • E O V

_

E N T O 1 E V :0 Uri ,

� 4 HORAS DE' PROJECAO -
,

-' ,."
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��ibaRal: 4e �u$ti9a
NA "SESS.ÃO DA CAMARA I tor o Sr. Des. BELISÁRIO 4), Apelação criminal 9.037" da comarca, de Porto Relator o, sr. Des, HERCl-

CRIMINAL, REALIZADA COSTA, decidindo a

Câma-jno
9.034, da comarca ,de União, em que é apelant� o !LIO M,EDEIROS, \le'cidfrido

,NO DIA 29 DE JULHO ra, por unanimidade, rejeí- IU:3aí, em que é apelante .a Assistente do "Ministério
I
a Câmara, por conrormída

CORRENTE, FORAM Jln:.· tal' a preliminar -de nulída-, Justiça e
-

3)p�lado', Onêlio Públi'éo e apelado João' Ro- I de de votos, conhecer do re

GADOS OS SEGT:J�N)?ES de do processo 'arguido, pe- Angelo de, Souza. Relator -o 'cha. Relator .o sr. De�. Her- I
curso e, rejeitada a preli-

FEITOS: ,la defesa a, no_ mérito, à,a,< o ,

'

..:. '.
o.

,
- ,I cílio Medeiros; decidindo a

I
minar arguida pela apelan-

1) A I
- ..

I ;'
- '" Si.'. =Des, HERCILIO 'ME, I C' . I , .

pe �çao crimma, .. -. provnne-ito, em parte, ao / '. amara, por conformidade te, no mérito dar provi-

a 9 d
\ rIRIROS decidindo a Câ

n .013, da' comarca e recurso a fim de, ;refo1'-"""''Fi,
'

.

-

I
de votos, preliminarmente, mento à apelação, a fim de,

C itib
"

d
-

, màra, conhecer do recurso
-

urm anos, em que e ape- m lU, {·'a sentença a'pe;jad�. ,,' .. ,-oonhecer do recurso e, no anulando o julgamento a

Jante Pedro Rodeígues de absolveI: Ô réu do crime doe
4 provê-lo. para, reforman- 'mérito, dar-lhe provimento, que foi a apelada, sujeita,

Moraes e apelados Geraldo difamação que lhe foi im- .do a sente�ç� ape�da, corr-] para, anulando o julgamen::" mandai' que a novo seja sub

Domingues Cassalho, Gui- putado," 'mantidas, quanto
denar Oneho Angelo oe, to a que f�i o apelado sujei- metida. Determino, outros

lherrnina Cassalho e Maria ao mais, as comina-ções, da
Souza corno incurso no a�-t: ,to,

-

mandar que a novo seja. sim, que sejam remetidas

A ecíd C Ih R I 18, combinado' com o art '

par CI a assa o. ceia- mesma sentença. Custas pe-
. submetiflo. Custas a final. ao sr. dr. Procurador Geral

lo apelante. Decidiu, tam-
226, inciso 3°, do C. Penal a d E t d

' r
do s a 'o, copias o pare-

um ano e três meses de r� cer de fls. 113' e 113. v. e

dêste acórdão. Custas a n-
\ '\

nal,

S'I L A S DO

E

CUNEO

AMARAL

NORMA DO A M A R-A L

participam aos parentes e 'amigos o' nascimento d� seu prfmo-"
genito SILAS MAURICIO, ocorrido a 25-7-58 na Mate rujdáde ;

Dr. Victor do -Amaral em Curitiba,

VENERÁVEL ORDEMJERCEIRA-OE SÃO
,FRANCISCO 'DA :PENITÊNCIA
IGREJA

.

DE
/

SÃO FRANCISCO
C- O N V I, T E

Lilian Gonzaga
Enc. da Jurisprudência'

INICIANDO-SE NO DI,-\ 2 DE AGOSTO pv. AS FES'l'IVIDA
DES EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS, COM NOVENAS

QUE SE, PROLONGARÃO ATÉ O DIA 10 D� �GOSTO pv COM

INICIO ÀS 19-HORAS E DIA 10 MISSA SOLENE COM A PRE-
, ,.'

SENÇA DE S. EXCIA. REVMA. SENHOR DOM JOAQUIM DOMIN-

GUES DE OLIVEIRA, DD. ARCEBISPO ME�ROPOLITANO, QUE

FARÁ O SERMÃO ALUSIVO A FESTA, A MESA ADMINISTRA

TIVA DESTA ORDEM CONVIDA OS SRS.
_
IRMÃOS E EXM.AS.

IRMÃS PARA ESTAS FESTIVIDADÉS QUE TERÃO LUGAR EM

NOSSA IGREJA.

Sala, dás Sessões, em 1 de Agôsto de 1958.

Reynaldo Dias de Oliveiral _ Irmão Secretário

Dr. Abel Alvares Cabral Júnior _. Irmão Ministro

�aO(IRIIS PIRI MDRCUUROS
( CDRPINJ[lROS

IRMÃOS BITENCOURT

bém, a Câmara, para conhe

cimento do Dr. Secretário
clusão e à taxa penitenciá

da Segurança Pública, 1'0-
ria de Cr$ 50,00. Custas pe

meter-lhe 'cópia do acórdão. lo apelado.'
.

6) Apelação criminal N.

9.042, da comarca de Xan--

(AIS IIAOA'O • TONI J80?

ANTIGO OIPOHTO OAM'A;'"
, xerê, que é apelantê o A:oj

sistente do Ministério Públi-

5) 'Apelação criminal N. co e apelada Elvira Deites.
,

VEND!E-SE
2) Recurso criminal

nO 5.768, da comarca de São

Um terreno com duas casas em Joaquim, em que são ,recor

perfeito estado de conservação rentes João Maria Borges
Iocalisado na Rua dos Navegan- Sobrinho e Hercílio A. Bor-

tes, 331 no sub-dist�it9',do
_..

Estreito. I ges
'e _recorrida a Justdça.

A tratar no mesmo local com o
I Relator o Sr. 'Des. BELISÁ·

\
'

proprietário. - RIO COSTA,- decidindo a

Câmara, negar provimento
ao recurso. Custas pelo re

corrente.

..... -::, ..

3) Apelação crímínal
nO 9.010;" dá comarca de

, ,
-'

.

Itaíépolís, em que' é apelan-

Dr. Lázaro �onçal·
;-, ves de tima

, ,

Cirurgião - Dentista

Avisa seus clientes e amigos' que/
deI regresso da CapitaT Fed-eral.
reassumiu a sua clíntca odon

tológica.
Co n s 1,11 tó ri o Residência Ruae

\

lIulcão Viana. 87

....

Curso -'ParUel'lar' Sã,o' JSé'D�
PROFESSORA: .... Maria Madalena' de-,·Moura F4,!rro '

Avisa que' aceita crianças para o Curso Preliminar e J;lr�para alu�,
,

nos par�.9 exame de admissão ao Ginasio e Escola de Comércio,

,

Matricula à r.ua"Salda-nha Marinho' 34. '

,

�

-
- , "

INSTITUTO DE APO'SENTADORIA E
.

PE,NSÕES DOS (OMERCIARIOS
oi

r,

Pede-mos a Dlegacia' do I.A.P.C. quetornemos público que,

'devido à- mudança' do Amliu.latório-Médico para o novo prédio, não

haverá e�pediente' nos dias 1 e 2 de agôsto, sexta-feira e sábado,

OS' casos de internamento poderão ser procurados naquelas

datas no' 3,° pavimento -do novo edifício, na Seéretaria. do Ambula

tório, que funcionará ininterruptamente.

o Clts:sOdQ é$'I',d "� �p_.n..o" sen. p ..ecisar ,,·Ia ..ir O *orna do .0960
-r

""',I

_ALCESTE" 'lEITAO GONÇALVES
'(MISSA DE 1.0 ANO.)

FILHOS, IRMÃ, NETOS, GENROS, CUNHADO E SOBRINH,AS

DE ALCESTE LEITÃO GONÇALVES, CONVIDAM OS PARENTES

E PESSOAS DE SUA AMIZADE PARA A�SIl;!TIREM A MISSA DE

1.0 ANO QUE MANDAM CELEBRAR NO PRóXIMO DIA 5 DE
, '

-

AGOSTO (TERÇ{\- FEIRA), AS 6% HORAS NA CATEDRAL ME-

TROPOLITANA PELO ,DESCANSO DA ALMA DE SUA INES-
.

, .

.

QUECiVEL -MÃE IRMÃ, AVÓ, SOGRA CUNHADA E TIA.
• .1. , ...

'.

ANTECIPA,DAMENTE AGRADECEM A TODOS QUE COM-

PARECEREM A :€STE ATO D� FÉ CRISTÃ.-

'-,---'

:...:.:� �:' "VISO: "'��ÂM�CO'" que /lJ.A,L?
'-,�

- ------ - ,�.,--
, ,�

'�:--- .,t�i, ,"_. c.:, 'í',!IW(., '''',''''.'I:'""''!'''''''�''''''''!;''.''''!'!'''
-c

criou para V.

( A,' S ",,"

': -:*-�, econo�ilO gósl Nào h6 perdo de calor, pois V, nõo precisa abrir

'o forno. por o ver se o os sedo esrá no' "ponto"
E sem perda de calor, V, realmente economizo g65,

A
,

,

�" .',;.. ,

Vende-se: uma de madeira, com água luz e esgoto. Rua
,

Osmar Cunha (Travessa) Santos.

Para tratar à Rua Tiradentes, O" :, \

"*" V, economizo tempo I
" v, preparo os ororós mais dilíce.s e mais, gostosos

num ins,tonte " com o 'maior facilidad�._:
V, 'nõo pre�,sa interromper seus afazeres paro con·

Irolar a comida 1)00 forno! Bosla 'dar uma olhode·

'Ia aírovés -do
.,
visor

..

Sociedade (arboRflera Próspera s.�.I�:_-
,,' 'EDITAL DE CONVOCAÇÃO,

I

I _ De ordem 'do senhdr Presiden-te e nos têrmos dos artigoos 104

e 108 § único da Lei das Sociedades Anônimas, (Decreto-lei n.o ..

2.627 ,de 26-9-940 ficam os senhores acionistas desta Sociedade
, ,

.

f •

convocados a comparecer à Assembléia Geral Extraordinária, a'
realizar-se no dia 12 de Agôsto do corrente ano, às 9 horas' da

manhã, 'na' sua séde social; a fim de deliberarem sôbre, a seguinte

ordem do dia:
"

"I�';I_II"
3) - Tomar conhecimento da renúncia do Vice-Presidente-e,

eleger o() seu substituto;

b) - Autorização para vendas de terrenos da CQPlpanhia; _

e) -- Leitura, ,J!xame, discussão e aprovação da "proposta da,

Diretoria c respectivo parecer do Conselho Fiscal de'
.... �. I'

'

aU1l1e:ilto do capftal social de Cr$ 60,.000.000,00 para

Cr$ 105.000,000,00, aumento êste a ser subscrito pelos

·senlfql'es aci9TlÍstàs;
- Ref§l'llla do 'Artigo ,6,0 dos Estatutos, d\!

cOlls'equência' cio aumento pr'oposto,
,

Cficiuma�'29 d� julho de 19,58
' ,

"

'<Eri�.o.�::
'
-,

, f
'

�-_, V. lem mQis' (únfürto i

o lapão VISORAMI( ó o único que lhe oferece tudp isso;

• "Visor panor6mlCo" no lorno. com (uz

interno

• "Forno lu-perd,mcns/on�l"
• -Ouídmodóre, regulovc/,s "Economic" com

'I graduações
c pv�adc'tI, ,.dCUfUdo, -"Colden

BOle .1e pro(eçóo
pés

,antro•

• To,olmM1� ho/od'O tom ,lá _ de vidra

• AcaboítlenlO ,o,m esmalte de pórce'-��Q'
• Borões

Look"

�AGAZiNEXotptlte
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"O MAIS ANTIGO DIA'RIO DE SANTA CATARINA" Florianópolis, Sábado, 2 de Agôsto de 1958

_

.

Partido Social Progressista··· I
CONVENÇAO REGIONAL

, CONVOCAÇÃO
o DIRETÓRIO REGIONAL DO' PARTIDO SOCIAL

PROGRESSISTA de Santa Catarina na conformidade do
que foi deliberado em sua última s�ssão ordinária e com
fundamento no art. 44, parágrafo 1° dos Estatutos eon

,vocll; a C�)llvençã.o Regi_onal (art. 44) para reunir-se' nesta
Capítal, a..rua �lradentes nU 14, no dia 10 de agôsto pró
ximo. domingo, as 10 horas, com a seguinte pauta de tra
balho:

Vende-se uma 'Motocicleta Bar- 1° - Homologação e esçôlha dos nomes dos candída-
ley Davidson de 33 hp 750 cc.

tos do P.S.P. à Assembléia, Legislativa, Oãmara
, dos Deputados e Senado da República; ,

com Sídecarr. Preços de ocasião, 20 ...:. Exercitar as, atribuições previstas rio art. 46 e

\ver e tratar na vila Mariano n.? incisos dos Estatutos Partidários; /

377, no Estreito, procurar Ribas. S" - Assuntos gerais'de interêsse do Partido. '

, .sõmente poderão participar dos atos deliberativos, da
.Convonção, os membros do Partido qu� hajan'i dado inte,,-,

TELHAS. TIJOLOS gral CUmprimento 'aos preceitos estatutários constantes 1
,

CAL E AREIA dos, ítel}s e

pa.
rágrafos do art. 51>. ' "

1I R M AO 5 BITENCOURT 'Florianópolis, 31 de julho de 1958

C41S eÁoAAó • fONE lIOI' l'
Dep. Pelágio Parigot de Souza

ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI '
". Presidente do Díretórío Reg,ional

r....,.---------- Dep. Volney cotaeo de Oliveira
IConsultor Jurídico 'e Delegado do ,D. R. '

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

ALUGA,-SE
Uma casa espaçosa cqm, sete

peças na Rua. Clemente Ro-
, ,

vere 44. 'I'ratar na' mesma
, '

Rua no n,? 53,

Deodoro 3.3 - Fone: 3740

,Soldador-EI,élrico
Mecânico -

Ajustador
Caldeireiro

PRECISA-SE NO ESTALEIRu,
ARATACA - TELEFONES:

2266 - 2212

. Vende-se··

I

\

..

VOCÊ S A8IA •••

,I
s
J

UfVJ
De)

/

.... _:.... .. - - .__ .�- -

de

'/

R. 'Conselheiro Mafra,
I

60

• CENTRO·

�rt�,·, .:� '. s»..

'"" - .-. -. -_: -- -,- .�- -''';''

f;'.,

�; :>.

�

,

• o

Você se sente ro�pa...

, '?o/.' -, \..;..,
--

..
" A, C»',

"
. Y"f:'

,
�,' ,

í' !i,

ii �.

/

'� ..

"

,IMPERIAL, 'EXTRA
iõ.Uni "outro" mais apessoado, mais notado ••• mais bem

rscebldo e�os os ambientes. É o efeito da beleze do pcdrõe,
da eiêgâncla do tàlhe, do caimento espontâneo, sob medida, da

roupa �mperial 'Extra. Apresentada em 36 tamanhos, cada um em 12 inodelo.
, diferentes, knperlc' Extra lhe ofereée Ôlnda: p6-encolhimento total,

alfaiates de renome, aviamentos finissimos, tecidos de atia qualidade ... e a experl3nc1a
de 33 anos de uma organização empenhada em proporcionar a ,Voca a roupa

mais bem feita do Brasil Compre a sua roupa Imperial Extro no nosso

distribuidor em sua cidade, no oadrõo e no talhe cio seu 9Õ5tO pessoa�
/

Escolha pela etiqueta IMPERIAL EXT�A
� • receba um T�RMO DE GARI.NT/A de dutabilidad.

DISTRIB_lJIDOR

���= O tp-�t e -

� ...-
-�

•

- ,

.'f�
,

� """"""""'''''''''''''''''''''''''''_�''''''''''''''''''

Rua_. Felipe Schm+" Santa Catarina

Rua 24 de Maio, 122'

• ESTREITO e
" "

••

,,�
"

��� ".

'PROGRAMA DO MES

PROGRAMA DE AGõJIO
,

"

�'J
,

J.
Dia 12 - Jantar de confraternização às

19,30 horas '

Dia 16 '-, 'Baile de' aniversário - Início

às 23 horas - Apresentação
de Debutantes e-da Rainha do

Clube.

Domingo -' Tarde dançante
_'' Infanto -: Juveni1 início às
17 horas.

- Bingo - Associação Proteção
Maternidade e Infância de Flo
rianópolis

Dia. 17

Dia 20

CLUBE' NÁUTIC� _

RIACHUELO
CONVOCAÇÃO GERAL Dr. E. MOENNICH

...

Solicitamos o conlparecimento em nossa séde, às 8 horas de CIRUR. - DENT.

domingo dia 3 de agôsto .próximo vindouro, de todos os atletas Valida?,o na F,aculdade Nacional

vinculados a êste Clube, '�especialmente os adiante' citados, a fim de Odontologia �a Uníversrdade
de serem tomadas importantes dalíberações : ,do, Braail.

Altamiro Cunha - Altino Regis - Amauri ,Menezes - David
, ,ESPECIALISTA,

Jer'lich - Demétrio Serratine _:: ÉdiQ Hugem '_ Hayrton Maciel com vár'los e recentes, cursos 'de

_ Ilton- Menezes _: João de Paula - Kurt Kupka _ Luiz Fer- especialização
nando Tzelikis _ Luiz Jacques _ Moacir Tzelikis - ,Neison Pi- PARODONTOPATIAS

rath - N;ry Pirath _ Odácio Schroeder _:_ Ormi Coelho - Oscar DOENÇAS DA GENGIVA

Tzelikis _ Osmar Jesuíno Ferreira - Osny Hermogenes da Silva (gengivites, gengivas, sangrentas,
_ Valmor Schroeder - Vilmar Monguilhot� ;- Walter dos Santos

. piorrêia, mau hálito)
_ Walter Lehmkuhl e Wilson FHomeno, PERIAPICOPATIAS

Florianópolis, 29 de jufÍlo 'de 1958, Afecções da raiz do d,ente
lI'ENRIQtJ'E MORITZ JUNIOR Pesquizas e tratamento doi'
I

rltESfDFJNTE pel1l-tnétodo "BADAN"
(CÚl'SO com o próprio autor Pr

Badsn) -- tratamento e:tI�leltt I
rápido e com téste baterlo16glc:o
OP'ERA�õES .... CaIo. é edra·

MORRERAM
trlfclTrtlllmos que morreram as diflcllfd,ades para II aquisiçâ«

de documentoã: ProCti;a�ÕêS particulares,' Illlfitl'ato8 ern geral,
causas cíveis, comerclais, ete,

Rua Tenente Silveira 29 - Sala 6 � T'elef. 26-25 a partir
.

, '.- _". _- - . � -�". '.' '._ -.'. � ,

do dia 1.0, no horário das 7,às 9 h_oras;,

çôes dfticei. -

Atende só em hora previamente
marcada - Rua Nereu BanuNI, 88

" ...... ,E(jne:· 3"
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INDIC,APOR PROFISSIONAl'
NARIZ E -GARGANTA

(UNICA DE ÓLHOS • OUVIDOS
'do

r. 6U'ERR,EIRO DA FONSE-CA
:-.: � ...

- ..... :. _:�.' "
.

-

Chefe dO.S�ço deOtoríno do Hospital
"de Florià�<rp&jíS _' .Moderna Aparelha
gem Suiça e .Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos, neceita de Oculos / por
Refrator Baúsch Lomb. Operação.' de,

Amígdalas por processo moderno
_

CONSULTORIO RESI'DENOIA '

.

Rua dos Ilhéus L*' casa Felipe Schmid;'Í}9
FONE 2366 FONE 3560' .'

. -,
�

DR. WAMlOR ZOMEK
GAKt:IA'

Diplomado pela FacultÍade Na·
clonai de Medicina da Uníver

aldade d. Braall
'E:I�lnterno por concurso d.a

Maternidade - Eséola
(Serviç� do, Pr.of. Octávio

ROdrigdeS Lima)
x-Interno- do :Servlço de Urur·

,ia do Hospital l.A r.s.r.c,
do Rio de Jane"tro

édico do Hospital de Càridade
e da rI.aternidade Dr. Ca;lo.

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOES
PARTO SEM DOR' pelo mé�llodo

,

psicQ·pro!ll'tieo.
Cons.: Rua João Pinto II. lO,

das 16,00 às í8,00 horas
�tende com horas marcadas -

Telefonll 3036 - Residência:
General Bittencourt n. �101

DIt. ,NEWTON ·D'AV..bA
CIRURGIA GERAL

Doençaa de Senhoras ..... Precto

logia - Eletricidade Médi"a
Consultõrto : Rua Victor M'ei'

relles D. 28 -, Te lefo n e 8307,
Consultas: Das 16 -bo�•• em

.díante.
'

..

Reaídêncía: Fone, I. 4Z1
'

R)lll: Blumenau 21. 71.

DR. AYRTON DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PULMÃO -

TUBERCULOSE
Con�ultório __ ;Ru'a 'Feli�.

•

Schmidt, � - Tel. ,S'80L
'

Horário daa 14 li 16 hO}raa.
Reaidêucía - Felipe Scb_IiIÚtt,

D. 127.

DR LAURO DAUltA
CLINICA GlilRAL

DR. JULIO OOLIN VIEIRA
, MIIID'leO

EspeelaUlta em Ol1loa, OUVidO.,
Naril e Gareanta"'- '.l'rátamento,

e Operaçõea�'
[nfra·V.ermelho' -, NebaliuçAo

- - Ultra-Som -

(Tratamento de sinus-ite' ',�m'

"peração)
Anglo·retinoacopia - Receita de
Orulo. ,- Moderno -equípamento

d. Oto-RiDolaringologla
(tnieo no 1il.tado)'

Horário das 9 às '12 hor.. -

das 16 às 18 h,oril.
Consult6riQ: - '.,Rua ,Victor

Meirelles 22 - Fone 2675'
Residine;,a - Rua Sio 10.r.l.

n. 20 - Fone 24 21

-

pl!'!!lallsta em m�léstias,:de Se,
orae e vias urinárias.
ura radical das infecções ligo·
e e cronicas, do aparelho ge
'to-urinário em ambos, os sexos

oençaá do aparelho' Digeativo
do sistema nervoso.

Borário: 10* às 12 e 2* à� li
oras - Cansultório,: Rua Tira·

entes, 12 - 1.0 Andar - Fone:
148,
- Residência: Rua Lacuda
utinho, 13 (CUeara do Ispa·
a - Fone: 3248. /

OR. HEl'<RIQUE-'t'ItISCQ
PARAISO
• fi D I C O

Operaçõea _ Doençaa de MellbQ:
,

ras - CUnlca de Adultu
Curso d. illlpecialização DO

Hospital do. Servidore. d:> Ila·
tado. ,,6...-......

(Serviço do' Prof. ..r.ano d.
'Andrade); ,'"

.

Coslultal .
- Pela manhi no

Hospital de Carldade.
A. tárde da. 16;111' hora .. em

diante no consultório " Rua Nu·
nu Machado 11('Esqui"" de l':-ra,
dente. - Telef. 271}8' .);.

Residêrlcia ,- Bua. Presi'delJte
Coutinho- 44 - 'fel. 1120.

DR. �. LOBATO
FILHO·

ençaa do, aparelho respiratório
TUBERCULOSEI

IOGRAFIA E.RAJi)IOSCOPIA
DOS PUliMOES
Cirurlla .do Torax'

rmado ,pela ):t'aculdaifé Na5!õnal
Medicina, '.l'isiologi'sta e Tislo.,

elrurllão do BOlpltal Nerêb

Ramoa ! '

rllo de especialização pela
N. T. Ex-interno e Ex-aub·
te de Cirurg;a do Prof. Ull'o

. Guimarães (Rio}.
a.: Felipe Schmidt. '8-
iY 1801 T

Atende em hora marcadt

a.: '- Rua Est.eves Junior, 80

�ONE; 2396
'

DR . .tl\ fONIU .MUNIZ' .•
ARAGAO '

�

CIRURGIA TREUMATOLOGIA-
Ortopedia

CO�lsoltório: João Pinto, tfÇ _
Conlulta: dali 111 àa 17 �C7"

diàriamente. Menos a1lll d�a,jô.,
Re,!idêFcia,' Boeaiuu, lU
F"'one: - 2,714.

- •

DR. 'CI:iA:RNO-- 'G"
GALLE1"n

_, ADVOGADO J.,._"" (

.��bl Vitor Beirele •. II�
FON.: 1.468

Florianópolll

.
Jl'Ulal "A Soberana" DistrRo do. Estreite - r......

A Soberana" Praça .l.& de novembro esquina -

Tua Felipe Chmidt
�----,:-7,J""""�

ED�TORA"'�O ESTADO" LTDA.

O&�
,

I
Mu10r ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

(i!J res, alémde esplêndido �ara'�otor �uxiliar de bar.c�',á vela,
liJJ Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

�
Dispômos para entrega ime�iaia; nas seguintes cap

..
a.fll.""r

..

;

...
<t.ad.es·:�,5 HP gasolma 80 BP Diesel' ·"��j�r�lffc,,��

. 11 HP " 80 BP " (direita ���_q:uer'daf
I

35 BP " 103 HP" .. .,

�
-

50 HP " 132 HP
84 HP "

. �RUPÚ8 GERADORES -:,�'P EN T·A"
,

Quals�uer tipos para entrega imediata - Completos �- C0l4
: motores DIESEL '·PENTA',�, partida elétrica - radiador _"
filtros _ tanque de. oleo e demais. 'pertences; acoplados díre

ta�et;�e_ ,com flange elástica a Altel'n,adç;r d� voltag����'
t�lfaSJc�I!':7 �2P Volts, - com excitador .-,,:,.4' cabos para
hga�1? . equadrp completo de contrôle; todos conjuntos f'stão
.assentados sôbse Iongarínas prontos para' entrar, em-funeíona- .

meato.
. -� - '.

R����DEDO!tES -�vrORJ�!4DOS PARA O ES.T�QO;.. o.E .

.x

1 SANTA-� CATAR��A.t "

_

MACHADO & Cia S/A COIl!ércio e Agendas
Ru� !�a!d.anha M.?r�nho, � - Enderêço teleg: \"p R I M 'ir::;"

��_..91-->x.,Post�l, �7__- Fone 3362 _ FLORIANÕJ>()f;;.t� ..,,;"�· ..

'

'.

Pêi§té;:!iE'ê(=lE]f:§íf.$lf.%!E#l@$#='r:ErF§!f3i#1j#.1êãêã� _' �
•

• -"7-� ......... - 4 .........

�� _._- -=..::;:).��_�.z::;rrn""
4 ÓEPA�iifmuE pimlÍai-." ; P:�,:

J U

,
"

'.:

li - sábado (tard�
'- 6 _ domingo

j
12 _ sabado (tarde)
13 _ domingo

" " ..

19 _ sábado (tarde)
20 _ qómingo

26 '_ sábad� �,arde)
27 _ domingo

/

,"
.

Plaôlõe� 'de Fi)rmácias
'-

�·rG· DE-AGOSTO
.'q

-

Farmacia S. Ântônio.
Farmácla S. Antônio

R. Fellpe Schm1dt, 43

_:;",
Rua Felipe Schmidt, -'3

Farmá.cia Catarinellie .. -Ru� Trajano
Farmácia Catarinense

I!
Rua Trajano

Farmácia Not�rDa
�armácia NotUl'Da

,�fua Trajano
�ll{I Trajallo

,

Ruà Conselheiro Mafra 160
.

Telefone 3022 ....". Cu. Postal 139

Endereço Telegráfico ESTAQO
,

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramo.
GERENTE

'Domingo. Fernandes de Aquino
"',RE'DATORES'

Osvaldo Melo·- 'Flavió Amorim - Braz Silva -

André Nilo 'I'adasco � Pedro Paulo Macha�o - .Zur,
Machado - Correependente=ao . Rio: Pompillo Santos

CnLABORA,O'ORES c,

.. Prof, Barrelros �Filho _ n-, Oswaldo' RQdrigut's Cabra!
.- Dr. Alcides Abreu _ Pro.f; Carlos d'ã Costa Pereira
- Prof. Othon d'Eça _ Major �Idefo.nso JuvenaJ "

Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Mmon Leite da Co!' ,
- Dr, Ruben Costa _'Prof. A. Seix9s Neto _ Walte..

Lan,ge'- Dr. Aeyr Pinto d& Luz - Aci Cabral Teive -

Naldy Silveira _ Doralécio Soares _ Dr. Fontuura

Rey _. Nicolau Apostolo _ Paschoal Apostolo. - limar
Carvalho .e Paulo Fernando de Aràujo Lage,

-

,
PUBLICIDADE

Muia Cetina 'Silvá' - ,AI,do Fernandes
Dias - WpJter Línhnres
P A G I N A.Ç Ã O

Olegario Ortiga, Amilton Schmídt e Argemiro Silveira
IMPRENSORES

, I

DULClLNIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

REPRESENTLAdNTE A.)R-epresenlaçõea A. S. IAra t a.

RIO:- Roa Senador Dantas 40 - 5,c Andar
Tel. 225924

'

,S. Paulo Rua Vitóri'a.657 - eon]. 31 -

�, Tel. 34-8949
, Serviço Telegráfico da UNITED PRESS_ <U-P)
Hlsterjetas e Curiosidades" da AGENC'IA PERIO

DISTICA LA1'INO AME�ICANA (i\.PLA)
À (},;ENTES E· CORRESPOIlDENTE�

Em....Todos Otil municipios de SANTA CATARINA
ASS'IN ATURA

ANUAIJ ",. Cr$ 400,00
, 2,00

VirgUlo

'N.o avulso .. '. . . . . . . . . . • . . . .. . ....

A,N U N C-lOS
31t'dlante contrato, de acordo com i tabela em vigor

Á direção não se respollsabilil.ã 'pelos,
�o,li(:eitos emitidos nos art,igos assinados.

....

Farmácia �itór1" Pi�.&�, l5 de Novembro, 1'1,
Far-mácia Vltó�a Prllça t5 .. à� �ovembro, 27

o serViço, noturno será efetuado pelas farm�cia8.E4ntolAntôtÍio, Notur.,
na e Vitória, situadas às ruae FelipJl Schmidt, �, Trajano, e Praça 15 de

Novembro, 27 .

O plantão diurno co_mpreendidO-.t:ntre 12 e 13;80 bor.s 8erA) efetuado
pela farmãçia Vitória

6 e 20 _' dominro
13 e 27 _

"

, '

E..S T R ,: 1 T O·
I

Farmácia DO CANTO' Rua 2� de Maio, 895
FarmácIa INDIANA Rua Pedro .Demoro" 1627

Farmácias no CANTO e IN�l) se'fv'iço noturnc será .efetuado pelas
DIANA.

A pr"si.'nte tabela oãl) poderá. ser alterada sem prévia autori�ação dê!'lte
Depart'1me '). .

; - -";-' .

D. q. P., J,,'

B R', I I O'
'-:0: -

ALFAIATE do StCULU
-:0:-

Rua Tirádentes, 9

l.ui� '()svaido d'Acal.llpor',
Inspetor de Farmiei" '''_..;::!..�'' .

������R
• li 7. , n·•••�J��Q��'-�

CAFÉZITO
AGORA ,COM NOvA

EMBALAGEM '"\

_
.... � .. __ . - _.--

LAVANDO COM

. VIAGEM t(�M _S�URAN'4·
E RAPIDEZ

SO NOS CONFORTAy'liTS;-r.nCRO-ONll3US
, I50� .

.

_

R A PlD O "S U L • BR A S It f I R O "

SABÃO

\ .,.:

�

S;�'Íli-â r'k

Florian6poU.. _. ·/tida! - JOi7WiUe Curitib4,

, ,.>:.

V 111 TE NOSSA

Rua Deodoro esquiria
Rua, Tenente Silveira

./

Virge'm" 'EsRecial i·dad.e
da (ia,;,WETZEL INDUSTRIAL�:- Joinville - (Marca, Registrada}-,

economila-se te mpo-'e dinheir ,......._.""""""

___,__

'C_\'_ ._. .-.-- •. �_._._:,...,
.� ._

.___.ro_ _ ",....... "',.,.,...".. ,._� ""
- ".,...�� ""_"'_ , .. �-"._�-.._._-___..;....;....'�--

"

A

Rua Deodoro, n.o � S - Tét 3820
. < ,

Motores l

.;���_��""'-.,-,,<::�i.'�%�"",

"DIESEL
Marca. "JiINBACH'" "GANZ"

8 HP - 16 HP - 20 HP, - 26 HP

MEDIDORES DE ENERGlA ELÉTRICA MARCA "(iANZ"
�Iono!asicos para 120 ou 220 volts. Amperagens à 'lpção -

400% de carga - Trifásicos, com ou sem nentro � VoHa_
.

g�ns e amperagens à opção ,

INSTRUME;NTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇAO
,Amperímetros - VoÍtímetros - Ali�ates para -baterias

Estoques perlllanentes' -:_ Vendas diretas !_ Pronta entrega
Podemos estudai- propostllS de firmas especializadas n'l 'ramo,
que pretendam a representação, desde que indiquem fontes
de refer'ências comerciais e bancarias na praça de São Pa u lo,

Consultas pé(fi"dos Pe propostas para:
I�TER'STATE SfA.1- IMPORTAÇÃ<', EXI;ORTAÇAO

.

E REPRESENTAÇÃO
Caixa Posta! 6573, - São Paulo.

w,�
: , A, V I S 0-

I'Dr. Guaraci Sanlos
.Çoljll,lnica a SU8 seletà �lientela �u'e esta :'ate'ndendo em leu

gal>inete dentário, a Avenida Hercilio' Luz N. 69 esquina Fernando

Machado, antigo gabinete Dr. Orlando Filomeno. ,

Diárillmente das 8,às 12' horas com �x'eeção dos slloados.

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NUM' PAIROCINfO D'E A "CASA BRUSQUE" REAlIIAR-SE-A-NO PRÓXIMO DIA 30 NOS SALÕES D9' CLUBE DOZE D E AGOSTO, A�ARADA
.' Df ElEGÂNCIA- "CARlOS RENAUX-S. A.'" EM PRÓL DA CONSTRUÇÃO "AlA JACINTA' PER�IRA OLIVEIRA", :

FUTEIDL ·TENIS
v
Clt
...
C
. .

•
-c:a
...
•

-
,c:;:.

1.0 Secretario

Encontra-se em nossa' Ca
pital, já de regresso da Ca

pital Federal, o conheeldo
.

atacante do. Figueirense
E'rÍCe: Devendo esta sema-

.

/

'na mesmo apresentar-se ao

preparador técnico do Fi-

.

mos, é certa, pois sua con

dição física é-das melhores.
luva, deu-se o seguinte re

sultadO': ganhou o Bocaíuva.

Perdendo portanto o Avaí,
A Diretoría do Paula R!1- dois pontinhos preciosos.

Está se realizando no des-

I .'

SÃO- J O S É
às 3 - 7%

Tyrone Power
em

l\IELODIA IMORTAL

éell�ura até 14 anos

9% horas

Kim Novak

às
- - '�

única reportágem em longa me-

tra�ein, dos jogos da

x

. tiO-TrotAS;: .ESPORTIVAS'.'
.

Vem de _�ssuinir' a díre
ção técnica

_

do 'I'amandaré

mais urna temporada, na ca

tegoria de não amador,
Nolicias da Ea.ilal.

Assinará na proxima se- sultado final vitorioso para

'VI COPA DO MUNDO
- TAÇA JULES RIMET'-:;

"PI�card EspoFlivo'
de Hoje'

'I'amandaré amador, 9 conhecidíssimo
_ mana, compromisso com -o

desportista Cordeiro. O des- O vigoroso zagueira Tri- 'juvenil do Avaí, o jovem e

Postal x Áustria (Amado- portista em aprêço é um lha que esteve afastado das. futuroso elemento Ivo' Pe-
res), dos elementos que muito tem canchas, por motivo de for- dro da Luz. Treinaram também quiu-
CAMPEONATO CARIOCA trabalhado. pelo , 'I'amanda- te contusão na cabeça, es- ta feira. p.p., os profissíc-

rê, sendo ainda um dos ele- tar,á presente no exercíc!o Em julgamento realizado, nais bugrínos. -O resultado
mentes que figura na lista de amanhã dos alvi-negros. para solucionar o caso do não demonstrou o, que foi

dos fundadores da agremia-
.

Sua presença no prélio de jogo entre as "juvenis" a superioridade do onze ti-

ção alvi-verde. domingo, contra o Paula Ra- equipe do Ayai e do Boca- tular : 5 x 1.

Atlético

(Juvenis)
o time considerado reserva

pelo seore de 4 tentos a 2.
às 2 - 5 - 8 horas

Pela primeira vez, filmado em

toda a sua grandiosi.de, 0 .••
-

r CAMPEONATO MUNDIAL
DE FUTEBOL

Destacando.se tOdos OI jogos da

"'Seleção_ de Ouro" - Campeã
Mundial invicta

.�. Totalment� 'narrada em

Portuguê -

- Cens.' até. 5 anos -

Fla.mengo EspÓfle
Clube - Capoeiras
A piretoria do Flamengo

Esporte Clube de Capoeiras,
tem a honra de convidar os

socios e simpatizaIlte� para

mos não vem regateando es

forços no sentido de consc

guir a renovação do contra

to' do médio Zilton um do.'!
,

bons valores que conta Q

futebol da Capital.' Corno se

campado da "Madereira",
na!). adjacencias

_

do Quarte] "

de Mi1icia, ou Pollcia MÜi- às 4 e 8 horas

en tre FESTIVAL "TOM E JE.RRY"

Lance�Ac��p����S d�IM!�os os
< �;.. _;��. �.

.

•

GOALS consígnados no campeo-,

_.··...,.m·x&í�.•.
.

nato!
-: Longa Metrágem : Todo );) .� i·��'b

'�
Narrado em Portugues! ===�:__ Censo .atê 5.anos -' ',: _� _

c'

.. '., ..

às 8%· horas
LONGA. METRAGEMI
NARRAUO EM PORTUGU�S!

Jogo POR ,JOGO! ...

-TENTO POR TENTO!, ..

Flamengo x Bonsucesso.

(profissionais, à tarde)
Botafogo x Olaria (à noi

te).

tar, um Campeonato A COPADO MUNDO 1958
\.

TAÇA JULES 'RIMET

a domingu_!!ira a' rea.lizar-se- gueirense,
.>

colocando-se à
• no próximo domingo dia ;3 inteira disposição do alvi

negro para os futuros com-

Contínua o impasse entre:

Figueirense, Waldir e o

qúar�nL Corno se sabe (;

Guaraní almeja e ,pleteia a

equipes, "infanto juvenis- 7 Novos Desenhos Coloridos -

MISSÃO AO 'INFERNO. BRANCO
varzeanas \p a rtículares",
'Os jogos, são realizados,
nesta .epoca de férias todas

Dale Robertson - Evelyn Keyes Todos os [ogos da SELEÇÃO DE
O CAVALEIRO RELÂMPAGO

-,
OURO - Campei Mundial

8.° e 9.° Episódios. Invlcta1
- Censo até 14 anos - '-:- Censura até 14 anosde agosto, com inicio ás

1,30 horas.
.

Bertoldo Fernandes O. F.o

-

.

se sabe Zilton teve o seu con aq.uisição do citado jogador: as quinta, sábado e domin-

promissos trato terminado com o tri- No entanto-sabe-se, e pode" gos. Quando reiniciarem as

I'� d nL I'
.

.

..

",�:". color .e pára renová-lo exige se assegurar, que Enisiq aulas, Os jogos (il,erão aos

:-"""'.1:'., .·I-D·· �., al:. ,e·'·'.·...�'04Prosseguirão hoje, 'à tar- melhores' bases. Até o mo- Tatu, Amorlm e Pitola, já sábados i domingos, havea -

f,
U

_

' ,
de, os certames de juvenil n:ento não tiveram úma .so- assinaram compromisso com do portanto dois jogôs. No FEJtN�DO SOUTO MAIOR 'forma, possam QS consõrcíos con-

e amador.. Na pr�:iimín�r!., lução. Além do Paula Ra- o "bugríno", sob a �rienta- domingo p.p., defrontaram- \
Deve-se 'atentar, nessa questão correr com a Petrobrãs nos sete-

.

bé A
�

d N·tt G .

d C'
' '. da reforma da Lei que estabele- res 'mafs lu.crativos que não exi-às 13,30 h iJ-r-as, jogarão as. mos, tam em o vaí se mos çacue �I, on arcez. se as equipes, o aravana

�eu, entre nós, o monopólio es- 'ge'm" niliciços investimentos, apreequipe. s. dó ·,Atlé.Hco e do tra interessado em Zilton. e dó União, Vencendo este- .

tatal, mais para o próprio inte- sentando elevada rentabilidade.Tamandaré;,�-' peÍ6""'á.édaniC

,�.ll�'III''.'_:., -.,'-II.IJ·�.
Realizou-se' quarta-feira I ultim� pelo alarmante score resse econômico do Brasil do que Os resultados continuaéão sendo

de juvenis ei'às .1.(i,30 horas.
. r p�p., um treino tio Avaí, Re- de 6 tentos a 1. para os objetivos ocultos dos frutos de uma atividade, inte-

pelo 'é�rt�rnle ·de'- .amadores, inocentes úteis, servindo de bo- grada, diferenciada pela coope-
�

1- d
r � des expiatórios aos defensores ração da qual não podemos pres-estarão· pre1iando os -con":

I' re'
'

I��r�'RT��
-f". 'z n _ de uma falsa posição de vigilân- cindir. Às acusações dos nacio-juntos do Postal Telegráfi-

.

r '. -

'.

. '�. �
�

cfa, procurando entravar,' s'orra- nalistas Jacobinos pecam pela
. co e do Austriã. -.

.' .
�

teiramente, o desenvolvimento 'ausência. de . argumento c�nvin-'

Paula Ra:�'e -�ig;::ii'er.- .1.''N' ,I' '·11','>

'

.. �•.•••. 'I�I'I�' �
·

� ma',p� i t·1:1 �:c�c:alde.a��:nu�o�;��:o:�::c�::( ::1:::��!;I::a�e::: '�x�t:t:�os:::'.

'_, .
' dir unla nação sub-desenv·olvida.· -r;�e�vas' sedimlentares, 'racfoci-· tados à radiofonia 'cata.ri.. se darão sequ·ênci"a, domin- C to' d '3 D" � ... .

D' 'lt" ,ampeona_
.

a" ,a. lVlsao lllICLOu-se' omlngo u Imo o A Lei 2004 afastando a possibi- nam 'os inflamados pa'triotas, asnense, muito especialmente, go,' áo certame ,citadino dá A. Brígido. ,:r-:0 do�in__�o "Últinio(\tevé I "�.o 'e�in'pe:onato "'-de Xad'rez :l1da'de do :�m�J\to dá, expl�ração e�mpanhias 'de' médiô e- p�quenoà da Capital. Sempre acom::' profissionais, em prélio dos ;Rea�jzál'",se-lã,;no p:róxi - prosseguimento' o campe(l,.. I' de Flpri'a!l(}flOlis com a par- �as nossa,s reserva� petr,ohileras, .capital ,�eixarã.o seus países de
h d d·

.

te te de .

. . - .. �
-

.

uma vez' que. ceJ:cela a lIberdade origem para fazer o Brasil? En-pan an O O progresso o mais 111 ressan s e mo dia 9 de agôsto, nos Sa- nato da 3.a DIVisa0 de

xa-I
tIClpaçao de 8 concOl'rentes.

d' t b Ih dA'"rádio, Nazareno' Coe.lho se grandes l'esponsábilitlades J_ d L' TA' CI b d d FI'" 'r R r d 1 d d t
e 1'a a o e emp_!'esas e9ttran- tretanto,. êsses defensores nãooes o Ira enls u e, a .tez. e . Ol"lanOpo IS, pt·o- ea lza � a .a ro a a, e-' gei1'as, está a caminho de uma explicam os preJulzos que Jraodedica, com to'do interês!'\8, púa ambos, pr'incipalmente Soirée ue encerramento dos movido 'pela F,ederação Ca'- ve os s·eguintes resultados: ref,2rma imperiosà, sem qúe nis- destruir o Brasil com a reformaàs atividades rádio-j-ornalis- para os tricolores da estre- 11.os. Jogos Universitários tarinense' de Xadrez

.

que Henrique Hudson Carva- 50 haja qualquer v:slumbre de em tela, limitando-se à acusação
ticas, tendo criado vários la' solitária, qu·e já contam Catarinenses. Nesta noite, apresent�u os seguin'tes re- lho 1 x Maréo Celso da Sil'- destruição dó mónopólio, conti- de que Q monopólio se.rá qu.bra-

o ,
nuando incólume, com· a indus- do quando, na verdade, o mono-Programas de grano de repe.r.- com 4 p.ontos em seu pasSl- ale'm da entr'ega de ceAl'ca de sultados' vel'ra O.

,'. trialização, pelo refino, e distri-_ p6lio do mercado continuàrá" comcussão. Na Rádio Guarujá! voo 200 medalhas aos' atletas
'.

" Edson Linhares O x NOl' o buição do petróleo a cargo da Pe- a Peh'obrás, qUe não terá comoa. mais
.

po.pular, Niàzareno -.:

Campeões e Viees dos l1.os Benito 'BatisttottI O. X' ton Candeinil P.ereira 1. trobrás, como se vê, monopoli- cQncorrentes os consórcios inte-.mantém _o. _program� "S�lft O ponteiro ca�ho�o Zacki Jogos, dos Troféus às Fa- Enedi?o Ribeiro 1 As partidas Pa�le Sch- zando o mercado, vendendo com l'essados, pois êsse!f reeeberao o·
d V· °t " d d

. t I te d fe d d . Br'uno Schlemper' 1 exclusividade o crú às destila- pag.amento à boca d·o 'poço.. Quart-e ISI as, e gran e aael- ,a ua men e n en o ai! culdades' Campc'ãs, das Ta- X lemper x Benito Batisttotti.

,

rias nacionais, sem' qualquer con- do tentalll. acusar; êles omitem ostação entre_ �s ouvintes, cô,·es..do Bocaiuva, vem de ças aos Campeões Gerais Wence.slau B. Abreu O. e Sinval' Silva x João José corrência; À luz da economia, verdadeiros fatos,
-

prevalecendQalém de apresentar ·suas re- renovar seu eompromiss0 1I0s Jogos Masculinos .e F"!- Mario Piazza 1 x T,eodot"o ·Ca,ldeiras Bastos, por for- pode-se patentear que. os trabal. o at!l�e vazio, ·destituído de Itr-portage�s '.tio "G-rande Diâ- com () time da Mll:�iIl,ha, por lI1ininos, será reaHzada a Miroski O.
ça maio.r, feram transferi- lhos, na explQração de bacias se- gUlÍ1ento. 'Está pbr demais claro.

dA" I b
�

A
.

l'
�

d 6 dimentares compl'elDndendo a
I
qu" o ó_leo produzido pelos parti-

rIO o r e co a orar com eleição da Rainha dos 11.08 pos 'u- rea .Izaçao a .a clas. , ,.. "''. . ..

,

. "P!l�quüla, lavl'8' e produção, são J cular�s poderá s.er pago pelô Es- �O "Momento'.Esportivo Brn- t
..
'spor.I�(lube' A.lras fogos Universitários Cata" roda' é a seguinte a elas" Há grande interes:se nes' oi'\nais onerosos e a sua renta-' tauo el11 cruzeiros, c.omo tambemhma)'; Ao' Nazàreno Co.e1ho, 1:" II 'I·I·nenses. Ao tl'tulo, sa�.o can- sificação dos pa.rticjpantes, te campeo·na·to- pOl'a '0- tr''''; b'I'd d . It' . • ,

d-'d d d
"

'- . ,
.

, ." s. ç" I!' a «; por maIs a a que seJa, os. propnos . IVI en os
.

os cou-" a�, nossa� sinceras felicita- .didatas as ac.adêmjcas: J0- por pontos ganhos: .

primeiros colocados recebe- nã-o se igual.a· - q.uando muito,' sórcios õ� emprêsas c-on�essio--O Esporte Club Atlas, /
.çôes ·e Os ,nossos vótos' de célia Maria Pereira, pela Em 1.o.lugar En-edino Rj- rão diploma da Federaçã'ó se aprQxima - com a rentabili- nárias, e Q "appelll" dêsse ,regi-

constante progress'o no rá- convoca todos os seus joga,-
Associação Atlética' da Fa- beiro e 'Benito Batisttotti, Catarineuse de Xadrez e ri-

dade da.� oper:rções <Ia industria- n{e par; o: inv,estidor estrangeiro
dores para urna 2.a (segun- Iização, do. refino e da .distribui- 'desafogllrá o

. b,a,lãnço àe paga-dio catarinense. culdade de F, ilosofia; Edi com 4 pontos; cas medalhas, estas gentil- '

ção: No que concel'ne à remune- mentos. .do país,' à medida queda)' reunião- à se t,ealizal' no
ISouza, pela Asso-ciação Atlé Em 'r'o lugar Mario Piaz-, mente oferecid.as pela L1- 'ração, pelo Estado, das pesqui- aumenta a produção do petróle'o.próximo dia. 2 (.sábado) à..,

M '1 P M t· �
..

'

tica da Faculdade de Ciên- za.e url o . ar 111S, com VRARIA E PAPELARIA sas frustradas ou das que locali- Fazendo um esforçQ tremendo15 horas, na séd·e do Sindi-
cias Econômicas;. MarLl 3 pontos; RECORD. zarem reservas petrolíferas não para refutar �sse argumento

cato dos Comerciários, à
T' M' cónlerciáveis não é 'uma tese in- econômico, os patriotas afií'mamInez Wanderlei Leal, pela_ Em 3.0 lugar eodoro 1-

__._.. .,
-' .

rua Traja.no N� 14 -:;- albs ,
-

.

S· hl' . sus�entável,
.

nem tao pouco es- que o balanço LOGO poderá serAssociação Atlética da FIt- roski e Bruno c. emper, tranha com a admissão de sócio pressi9.nado fortemente' com asda Confeitária Chi�piPho. ,

culdade de Direito e 'Lizet� com 2V2 pontos e
� SO'.K.'LHO

isento de riscos, pois ni�so tudo, rem�sslls, mas ·nã� explicam, de
Rosinha Moretto, Pela As- .

Em 4.0 lugar dr. Fredrich n &
aos q_Je ainda não perderam a que maneira sél'á . exercida �ssa

sociação Atlética da Facul'- Franzke e Wenceslau B. I RMÃO 5 BITENCqURT. faculdade d,o raciocínio sensato, Pl:ess40, limitando-sé a afirmar
( A' S a A o A R 6 F o N! lfO t surge a eleyada despêsa da mo- que põd�rá... O Estado brasilei-dade de Farmáci..a· e Od()ll- Abreu, com 1 ponto.
AwTlGO C (p Ó s', r o o AMI" N' bilizaçãõ do maquinário, além de

tologia. A Rainha eleita Campeonato Juvenil
.

Com bastante entusiasmo

·

Nazareno (oelho
.10 anos a serviço
do rádio cala�
•

·nnense·
Nazereno·· Coelho, o me·'

lhor Rádio-Reporter dê ,; .

1957, complétou,' ontem, ge'1.
anos de bons serviços pI'es"

,

Al�UNCIOS

.

técnicos e outras mais, sujeitos
aos imprevistos e desgastes, nã-o'

ro não irá garantir lucro ao in
vestidor est�angeir? e, sim, mui
to pelo contrário, dar as neces

sárias gara.)1tias .p·ara um traba

ihl) d'�sse 'porte, pots nem;, mes.
mo Nikita Kruschev enviaria os

s�u�amapadas para a realização
de um trabalho em que o empre
gador teria todas as garantias e

os emp'regados ficariam à mercê
da sOl'te, .mesmo a título de
salvar o Brasil das garras ame

ricaI1cRS,.. atendendo aEl apêlo his
térico dos n�ss�s inocentes úteja.
A respeito dos im.pactos sôbre .

balan.ço de pagaml!
.

11,
êle'§. Kcó,ntinuam nas evasivas dé

qu�O p�em e' pm!eria'm', sem, con
tudQ) atingirem a.\�,eta de Uma

argÍím�'ntflçã� es��iáda "em fatos.
Falsa.. e d'esatuatlz:da- é a tese

mõn1P(})ista dos nOBS'OS' bravos

.·patriotas que pode ter de tudo
, . ,

meno$ realidade econômica."'rica de J�<!1nvile .

..<L

o Baependi.
Rafael Dias Tavares com

·.,,0 Ipira�gll .d� ,Ja�a�u�.

Laudelino Mira

SuIist� de Jaraguá.
com o

El,odénrlo prescindir da segurança

necessária à eJ'ploração' das ba
�ias sedimel1tal'e�, uma vez que'
essa segurança não' chega ao

ponto de l'emunerar os prejuizos
advindós por motivos que sâo da

.ll�ada-das Companhias' de Sega-
1'0, •. Os consórci,os petrolíferos
interessad,?s na pesqutsa, lavra
e produção do Quro negro terão,
conlO e:tá be�' clal'o, a seguran

ça C8!)aZ de assegurar o produto
pago 'à boca do poço. operações
essas/ que exigem maclCos illves

t:illént9s.
A tercejr� posi'ção nã,; irá que-

A Federação Atlética Cat_arinense afravés do sell

diretor de ciclhnno sr. Reyna.}do Finto Rosa, vém '�e da'L'

inteir(l apoio à LE'FE, para 11ma 'melh'or organização d.a
I Vol:a- ao Morro, pro'va que v�Ín prenuendo a atenção do
públi.co esportivo de Florianópo!-is, pois será a primeirit
compEtição a realizar-se :ria n9va 'estrada asfaltada em

·-volta 8.0' Morro. •.
.

O regulainent9' d'a .pr.ov�a. ��y'e.d, s�r' compilado por
êste:� dias dev.endo ser. re.aliiadas três: corridas,. em vez

de dll8s, s�ndo que a última ,será par.ll .ciclistas d.e qual
quer categoria e com bieicleta" espeCial pR'ra a prova..
, Espera-se a pat"ti.cipàçã<? �e grà,iides- aies do cic1is'
'mo "atarinense 'côrrfo '0' cam'peoníssimo Samuel Santo.,
Arlindo Silva Paulo' Sán.tosr CÜí't;dio Santos, ag.oordal'
oo-s<. ta�bém' a pa��tfc'ipação·,de ôicli-stas ..

de Blumenau \!
Join\'ile. '.'

·

.\ I Volta ao :MQrró que 'rleverá ser disputada no

próximo dia 7 de' sêtembro, será' urna homenagcm ao Pl'�
feito Osmar Cunha, 'id:ealizailor da: estrada asfaltada em

Volt:! do Morro.' '. ,

Vamos, aguardar, portarítõ, n1aíor�s detalhes desb

énS'i.don:il pJlovaqué' abrirá povos 'hor_izontes para. C
. ', lG11'i:Ô:�em .Floúârióp:QHs ....

;'�"-·:i:.�
'. .

";'�,,,���-�F""' :;'-:"_<' ': L

participará, como represen
tante da beleza da Universi�

NITtS DFI�AI� II· FIf,.ária Catarinense, dos 14.0

J og-os Universitários' Bras.i-,
leil'os de Belo Horizonte. A Federação Catarinense Hamilton Silva com o

de Futebol concedeu os se·- Guaraní desta capital. -

guintes registros:

EM

'�PNÀtS .

·'f.'VI$T� .

�ISSORAS1
COLocmos eM QUAL
'lUER ClDAD� DO llASIL

De profissiona,is:.
Firmaão. pelo' ãtleta Sil

viQ da Costa Silva, o popu

lar Tatú, com o ·Guaraní. '.

Manoel de §louza FHho

pelo América de Joinv·i1ê.

José Amorim pelo Guara"'
ni desta ·caPital. .

'DE NÃO AMADOR:

Almiro Manoel Dias com

o Minerasil de Criciuma.

Getulio Bar,ret,ô da' Silva

com o Baepen�i de Jj\r�guá
.do Sul.

RFP, . A.S.LARA.
lU.t. SENADO. DANTAS 40, 5.·' rOND,

IIÓ 9E 'AN!:IRO· D. t. ,.
.... "o :A .,: ;, .":.?:-"'.-f""-�.< -� �. "

•

.(.;

Dirceu. Costa com o Amé"

Hórst Verch também com· brar o mQnopólio e.statal mas,
apénas.,. dilatar a "Lei 2004 até on

de exige o interessé do nosso de-

senvolvi'mento

._ .. _ i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I.:
Já marcada uma reunião para as deli",

beraçêes p'r.elimi�ares � Presentes a,té
o que, sôbre la questão, tem, agora' del,égàçõeS de seios ESfad-Qs '10
recomendado o Conselho.
Econômico e SaciaI, das Na

ções Unidas e também.Tn
formes de representantes
hrasíleíroanaquele e em ou

�ros Qi:gãos ínternacíonaís.

-,

turismo" nos' plenos nacional e inte'r-
. '

r".
• ,l'

•

nacional

"$ FORRQ
A reumao da Comissão

Executiva, Permanente dos
Congressos Brasileiros de 'Pu
rismo está despertando o

maior interesse, podendo-se,·
desde já, antecipar que de
sua _realização� .serão colhi
dos excelenteszeesultades,

\
IRMA'os BHENCQPRT

1'( Ã is' 8 A O A R O ' 'o N f' d;o?
. ANT.IGO DEPÓSITO D"'o:�i:"';,NI
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