
Aproveitainent�
.

� ,

,racionaf,'da;'p
RÍO; 15 (VA) - l5ustiÍí�,a-se plenamente, princí-

_ e interêsse que vem desper- 1 palmente quando o govêrnq vem,
tando em todo o país' o "I Se- ! 'fllmentando ,a P'!o�ução agrope
minário Brasl.leí ro' Sôbre Indús- ! cuá ri.a não só para atender às

i�t::::���2::�:":::::i�;�'J.: I ::��t�::,·���.:;:�:�;;:����
êxito, e, o que é mais "imtP1\rtah- ,Tratando-se, em geral, de pro

te, abrtrã novos rumos ãs-Jndüs- dutos pereeíveis torna-se= neces

trias alimentares existentes no aár io
'

organíear o parque índus-'
país, declarou o coronel' Walter trial para o melhor aproveita
Santos, secretãrío geral do Con- mente das safras, 'o que será
se lho Coordenador, acrescentando possível 'através da conservação,

A_ realização dêsse certame) beneficiamento, armazenagem e

Comissão Apuradora
E J)-( TAl

De ordem do exmo. sr. des. Presidente da Comissão

Apuradora, .comuníco a quem interessar possa, que esta
Corniss;i,a instalou, hoje, às 10 horas, seus trabalhos.

comuníco, outrossim, que suas sessões serão realiza
das diàriamente, de, segunda' feira a sábado, �às' 10 horas,
na saGl da la. Secção da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral, -podendo, os partidos pclítícos interessados,
.a.col'Up'fl.nhar seus trabalhos, pOr seus 'delegado�, sem '<l\le,
entretaíito, nêles ,Interv'enha�,' com protestos, impugna-

. çõ'és ;)11 recurso,'! (art. '33,'14°,,<1a Rés. nO 5.876"do T,S.E.).
Sda das Sessões" da' à'omlssãó, Âpuradora, em Flo

c l'iánópolis,. �5 de outubro' de, 1958:
'

,

_
'... __ David'Gom'es Mendonça
'/

. ,

seeretárío

R'E N A 'f O B A, R R o S ,A as baladas parttdârtas, para o ('hlln;�mento 11
. , i " missa profana do piedoso Monsenhor Pascoal

� �P'eiÇ:';fât�� de, col'igada ao PDC jlTN� pi, ti Librelotto. A ala ortodoxa do I',DO; a -seü tur=

.p ,fl.aveTT" �''Úbstitúido papa' a' su'a 'le-g�nda o no, foi muito e pub licamente hum ilhada .
na pes ..:.

furçp \'eti'ovável no Senado da, República, o soa dignissima do talentoso Professor 'Dr: Bia-
cpmportamentç da UDN, exige muita reflexão, se Faraco,

.

há pouco ,mais de .dois anos da sucessão fede- ;-$-$�
'rat e estadual. O P.SD lnd4scutivelmente saiu ,As reações notôrlas do Ilustre .Sr. Presi-

�'·,<,fO • .'l���t� ,fortalecido, 'Ell�' :�ad_�, 4illliÍl�i'U '-e'� dente d� República,
�

reintegr�n�o�,s�. .mais

'coesa o da': pode'ros!-): agremraçao de, -cen1<ro;, _,eoncretamente, ns.. corrent)' maJol'lta:x1a Q.1l:,é .. 0-,
cãim a memorável ,refréga, �'onde .o 8.1', 'CMs.o'",.' 'e)egê'\h, -:-.�P� ce ,PTB -" ;eJldis;P'6nJltr"'çl-e!:)j'a-
'�'il;l}l,o,�" s�, ,l-ev.el?�\,�ll:

-

"l�e!g��}�i;;,�,-d����..?; d'� �{l;i',.;_e�jJ,I);l;�Íª��djl�XJ!l.):eS�4�'-�e_"�),�-NtS
hde'l!�;�a. E"m 'p:Qn;e:o� �a�" '!iln. ,toes" ,�Il)1te0: Çf;fJ!i!Jde", fO_5tllélec&a,o a, ;.c 'P1'an.:'Ô,,;'..fed
,'de ,i�ímifg'iná�ei� '«jí'�'d}&õe,p: 'a:d:ver?��r,;.siL�p::\j.;._�t�,a�>i�"\�OI' d?'

:
sedístas ,se ,dISpUZel.'l)-,Í11 a UIl1:� éamp'anha;:�afé', ',v,es do" G;'OY"lJ'na4, "�"' .�,
aqui sem precedente em -v'igôr p�rti.d.ário. Si" ,S.el�l duvid!l,'� pró)ilrla ��r.a , S� Plínlo Sal�

,'po:r,',UUI lado o Pantido não .conseguiu eleg;er.' gado, eonrandante ,a�' quiPile" deputados. fede
" o; senador �on'Í ,.diferença, POUCQ super-ior a� r�s e de um Senador', todos" aQ�:mais apurado
vinte mil'�otos em um colégio de" eêrca de qui- c�itéri-lJ 'seletivo, 'É� :Santi 'Catarina, á �de;�'
nhentos mil .eleí tores, lucrou, entretanto, por, �,peito de sere'll1, fôrças opostctonístas, pa ôrbl-
outr<;> lado na cons is tência do contúdo, atra-' t�_ê'stadual., corrtinuarâ a poHtie'a'federal con- "

'vês do levantamentê �de �eu-s valores '&tuantes, .eernepte a mirristéeios. e lIutà:rquias;' a s�t,fe'i", 'li

rea li zado pelas urnãs. MaJoritário na .represen-r- ta -pe los pessediatas "e, tra)yª,14�stas. -As corren-
\

,.�9ã-o federal, com .)1111 deputado a 'menos;pa tes �oposipôras ,ã� �ss� ,situà.cio1J,js'i�lO, ,se' f_Gr�:
estll'dual, mas suprida e,ssa: 'fal,ta pel.a' alhlnçll ,tall;,feram, porreroS'amente; com, a el:éição, íta�
<!Qll1 o :pRP, a opsição 'catal'iuetise não tem lege'nua do PTB, dQ deputado.'federal DauteI'
1110tivos par'a ensarilhal' armas ne,111 'Para de" de "Andradt;l, pessol\. de', irrestrita, confiança
se'ncantos e jeremladàs.' pessoal e põlítica do .81'., Vic-e,:Pré,gidentê ''da

,

-$-$� República e S�crétátio-Gera('dé,,�eu :pal:tÍd'�d
Si o PTB ,pelos seus Iidere's, que lhe co-

-

,..:. -'-$-$-
'

' ,

nhecimll a p�jal1ça, oã'q 5'1hou ,C(lm surpresa <:'" Analisando" os fatos' em aprêço �om abso-,

(o estupendo l'esultado (lbtido nas ,urnas, o ho- liltà iSê'nção, !l .ll�O' ad,mitrndo à reconhjlcida,
me-m-comum, todavía', re,cebeu-o c,�m verdadei- ,capacidade de, envolviril,en:o "do PTII vocação,

,

ra estu,pefacçãQ. Elegendo seis deputad,os es- para afog,alllento em piscina concluirenltJs

"t,a'duais', e c,onquistando \1ma oadeira na Câ'ma-, ql!e 'm!)desta r'ecomposiç�o de' �e'cí'etariàdo ao,
:l\a Fed�ral, os pc'tebistas, que contam com' g<1yêrno, udeni,sta, ou inexpressivos 'favores'
um senador ,real�l1e�te operoso, si mantiveram , �.essoais" �fl,' pó:d.erão 'ter fôrça para àtre.Jar à

os entedime'ntos com o Pt,D fi, PRP na Assem- nl.armQnlca estadual, na vitalidade admirável

,bléia Legislàti,va, coi11porão u,nl c,o'njunto ma-
-

e ,indiseutível :éom ,'que saiu do pleito 'rec'e1iie,
',jor'itá-rio:-inv,en<;Ível, no pleito de 1960. O s1tua- a' iPo,d���osa agremiação trabalhista, •

"�i'Onis1ll0, sOlUando aos seus- dezllsseis os dois,

,dep�t�dos qe car.roção de ciganos' (PSP), acres-. -4-=-$""':
cidos do repi'es_entanté democràta-cri'stã:o con- À!rlmitidas ,as premissas 't�açadas linhas'
tai'á 00m dezenove deputados. 'A, oPosiçã6, _po- acima, concluirenl'os que a oposição' já blj,s-_
rém', e(lm os quinze d,o PSD 'os seis do PTB e" :'tante fortalecjda, ,hav�rá de' se' enco;par, ain-

,? re'pi'eS'éntante integralista'; �epresent'ará um ,�a n\a�s·.',par,a as el�ições de' 1�60. Nã,Q pode-
b'loM de vin:te-, e dois' parlamentares 'em um 1110S, SItuar o, nosso, problem� político, - re-

corpá de quarenta e um, votõs, Sofr�ndó "tudo flexo do 'grande e d'ominarit.e' problema nacio-

quanto s,ofreu', nos seús l;rOprtQs' �eootos, elê- ,na1:' - PSD .. .PT,B: PRP -, entre, as cabecéi�

gendo-se, �xclusi'V'al11ente pOl' si.k possivel que' rfls da Ponte Hercíli9 Luz e Q cruzeiro qlle'
� o j);)vell1 e", digno :Deputado ,Rub�ns Nazareno

. !l;ssinala ô MONO 90' Antãp na linda pais,a-
-

Neves l'esolva agora "nãQ at�n{jer Prf,'ssuros'o gem desta terra. ,� ',I .: ,

-
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, '. ,municípiO de' lajes· I
II' PARASE�ND'AD"'O'R·�.,·dos' extra ,oficiais' !.�.

'-1
'PARA DEPUTADO FEDERAL:

i'
'

",
,/'

"',
. DEPUTÂDOS MAIS VOTADOS: I

, - '.

QeIso Ramos
'

, 12.411'
.

.

,Ânstiliâno :a,amós 10.585 •

I
'- _' . I �e1so· Ramol;l Braneo-' '-6�31 I

•1 Irineu, �ornllauseÍl- 7;92f I'
I ,,'

llÓutel,de Andra® 2,043

1I
�Carlos. Gomés ��,'Ülívei�, -

�,��,::;:-",<-,2:62� Elias" Adaime

�,��52 -, iPara ,a Assembléia Legislativa: .,� f
VereadOres �lettos:

'I 'Deputàd
.

-

'tad'
'

Legendas para/�ct;'Câmarao .,
,

','
os :rp.�us vo os, . . ' " , .

,

': -/'

_�I,,! ';Munictpql(,
'

rSD., '6
Osni de. M�ê'iros �eg.is ' 5.190. �(,�, '" ,

..

II
Laerte Ramos Vieira ,,,4.969 ;PSD",.-

.
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,

Aptonio Edu ,Vieira - ·3;.8�8, ,UDN '
, �", •

, � f6,.370'
"
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I
•

•
,
'Evilasio Nel'Y cCaon - 3.12-7

I'
'PTB.

�

- • -3,�90 PllB j!

I1_ Rübens Nazareno Neves ·�2.144.' "PDe·
I

" ,.1.�61 , ,
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I
Orli Furtado-,' 444 "PL ,,', ,,'1.Q35 ' PDS' "
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Zury 111aéhado e a srta. Marília Pel'!J.zo embatcam nlbm
"CQ1!,�'air" TAC-CRUZEIRO DO 'SUL rumo ao Rio· de,

Janeiro
, ,-.__.;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



menino Osní Novais 1Conto da ültfma pág.) São João, são fe·stej.adas com cia brasileira, não vindo

aumen-l
nôpo lis, Barão Dietrich von I recuperação do filho sadlo rio

sra. Maria Lucinda da Silva Os prédios foram construidos muito carinho. As crianças fazem tal' ainda mais esse coeficiente Wenge·nheim que é 'um grande lázaro.

sr. Florêncio Senna em monoblocos constando. atual- te.atrinh·os, praticam, esportes I que nos colo��. tão mal di�nte idealista, al�a de escól, �ue I Esperamos e confiam�� �mmente de' 23' pavilhões assim dis- etc. Os pequenos da creche e do dos p-ovos eívilízados, serra, a tem sido o nosso companheiro Deus e no progresso .da clencJa,
trtbuidos : pavilhão da adminis- Jardim de. Infância. têm um belo I razão mais forte para se conti- de ideal nesta grande obra

des-l
que dentro em breve seja solu

tração ala médica enfermarias. parque infantil. Os rapazes jo- nuar a dar todo o apôio possÍ- I
de. a sua fundação como �olda- ctonado.. no Brasil o problema

isólamentos, créch�, escola nu{: gám futebol e as meninas têm vel a uma obra que dá à crian-I do valoroso semp�'e marchou da exterminação da' lepra e ter"
ternal 'jardim de' infância,' gru- o seu campo de voley. Cultivam ça, a possibiJ.idade de crescer pa- em primeir� linha nos postos' minada a nossa missã� nesse

po escolar, escola de co rte e ÇOS4 a música e têm um belo côro ra viver e se tornar uma cria- de sacrifício dando' a sua cola- setôr, não foi em vão o nosso
tura . dornIi'tóriós refeitórios, orfeôníco,

.
,tuta forte e lladia. bofação, o ;eu tino administra- trabalho, pois -aí ficam de pé os

cape�la, ,bibli<!teia,' -Iavanderias Tivemos.a feliz oportunidade tivo os conselhcs sensatos, es� EducandáriQs, para abrigar e

elétricas geral .e da créche', co, o ano passado, acompanhando a Nesse almoço festilVo, em qUE'
I colh�r,melhor tema do -que êste, educar outras crianças brasilei-

Ri- 'zlnha, copas, dispensas,.:. depósi-i senhora Eunice Waever, na sua comemoramos o Dia da Crian- de se falar no dia em que se ras, que no futuro irão .tornar
t'es pavilhão da granja pavilhão visita anual aos Educandários ça, não pudia o senhor Presí- I festeja o Dia da Criança sôbre a cada vêz mais respe·itada e fe-
'de 'observação, casa da �gl'onomo, do Brasil, visitar os Preventó- dente do Rotary Club de Floria- I 'liz . a nossa querida Pátria.
pocilga, estábulo etc: rios de Juiz de Fora; Fortaleza,

O terreno é bem arborizad<t, Salvador da Bahia Recife', Ara
com belissimas alamedas de ca- cajú Maceió Rarn�i1� no Piauí,
zuarinas bosques de eucaliptos São Luiz no Maranhão João Pes
grande plântio de acácias mimo� sôa Belém do Pará' Manaus,
sa e negra famboians, ipês, [a-' Pô:to Velho em Rondônia, Rio

carandás, etc. 9 jardim .sempre Branco no Acre Cruzeiro do
bem cuidado, dá um encanto Sul, também no 'Acre.
aquela vivenda. AI orientação de Eunice Wae�
A Casa em- estilo normando ver é a mesma em todo o Bra-

nos lenlbra'
.

orna' .

residêniia de sil,' integrar 'o filho sadio do lá

ca!;np<! de algum fidalgo. Mas! o zaro na comunhão social, fazen
que sempre nos preocupou fOI a do da criança um cidadão útil à

criança, torná-Ia fe.Jiz, foi � preo- Pátria.
cupação máxima da nossa Di re- Em Cruzeiro do Sul, cidade
teria e do Conselho Delíberatí- que .fica na fronteira do Pe·rú e

voo Queriamos' para as nossas da BoJivia sem recursos e sem continente', anunciou a Agência
crtanças um lar; onde se' sentis' progress.o,' vencendo todos QS
sem felizes, ·.adquirindo uma edu- obstáculos, as entempéries e as

cação integral, desenvolvendo EI dificuldades de transportes, o

físico '0 intelécto e' o moral Educandário, naquele sertão, é
crian'clo hábitos que as aperf�i- um verdadeiro oásis de cQn!drto mação às "fôrças do Exército de

çoassem para a vida, pela .pró- e civilização para 'os filhos dos Libertação Popular" da frente
pria vida. pobres seringueiros feridos pela
As' crianças são retiradas. dos lepra. Nos lugares m.ais longí

país ao. nasiern a Colônia Santa cuos, onde h<!uver um lep�'oso e

Teresa, pois sabemos que a lepra sua família vai .a bandeira da
não é hereditária e '0 filh<! do Federação 'das. Sociedades de, gua "os norte-americanos' não
lepr'()so separado da fonte de ion- Assistência a·os Lázaros, salvan- d.evem. efetuar operações de e-s

laminação será um homem sa- do 'vidas minorando sofrimen"
dio.
.'

.'

tos lev.a�do espe:r:anças.
PedJatras competentes e En- No EducandáriQ Piauí, vimos

fermeiras dedicadas dirigem os quanto pod'e a educação contri
I O Comandante do 14.0 B. C. e Gu M. FpoHs, fa� trabalhO's da créche que está di- buir .para a f'ormação da perso-

saber que será realizado nos diaEJ e horas abaixo, as vidida em berçário grupo de lac- nalidad.e. Naquele e'stabeleci-
,- tentes e créche·.

.,

mento que luta com séri.- - �'4-seguintes provas referentes' ao Exame ,Intelectual para _�u-
Aos 4 anos passam para O' culdades financeirl!l'{' á educação

a.ESa.' •

:�.i�;,J� pavilhão do Jardim de Infância, cOhseguiu. f�daquelas crian-
_

Di&. 15 às 0800-horas - Português 'onde permanecem até os 7 anos. ças.���s 'útei�� Não() há um

Da. ]6 às 0800 40ras -,Ar-itméticâ e Geometria No estabeleciment? as c.rr�iàn nClOnar�o a.s�,alarlado. Todo o
.

Dia 17 às 0800 horas _ Geografia é História do f.aze·m O'S seguintes' c�: Es- trabalho e fe'lto pelos educa lidos,
. . cO'la Mate'rnal, J� de Infân- d,ésd.e o� trabalhQs mais �implesBrasil cia e Curs�iminar. a dlreçao d·o estabeleCimento.

II. Os candidatos deve.rão comparecer a,o Q1!.ar�et o EQ,}lo6índário Santa Oatari.na - Num clima tórrido, num terreno
..... do 14.0 'E. C•.- meia' hora antes da realiza

-

� -l?Ca '-;;-0 Municipio de São José � arenoso, consegue"aquela gente,
.vas, a' fim de ultimar Pl'e�iamente

.

. raba1hos d.e íden-: 7 kms. da capital num lugar fazer daquele recanto um lugar
cha�ado Rõçado.

'

aprazível e confortad�r. BeJ'ém
t:fica�:ãõ dos,cand

"

�. .

. do. cada um apr'esentar o ,Pelo EduC,ali.dário já p.assaram dO' Pará tem UI� belo Educandá
mat ecessário à execuçã<>. das proy.as, tais COnto" ,4:;S .cl:ianças, Muitas já' educa- ,rio, c-om u�a ,créche �umeTosa:
caneta "lapis-tinta, lapis preto, régua' borrac.ha, esqua', :da�} CQnstruiram o()'S seus lares e ,�anaus, �U1tO tem, feito pelos

;
•

.

- � d ·t'd ( outr.as se acham integradas na fIlhos sadlOs dos lazaro�; Ala-
dro, transferIdor e compasso - nao sen o perml 1 1),. • h' .

I .

d 'go'as conse·Juiu extingui! o pro-. , lomon 110 socla serVIn o em va· "

trazer livros, cade'l'nos, mata borrão ou Ilapel VIR-- rios setores da' atividade huma- ·blem.,a da lepra, nãQ há naq'uele
GINIO CORDEIRO DE MELLO, ___; Cmt J4;0 B. 8. e Gu na: Temos, ªtualmente, 43 meli.i. �stado ..�e�r.osál'io; 'p?is)o �edu�

,

]\1: F r nas casadas,\l,9 Profess'oras vá· 'zldG nUllIe'ro de doentes","vaJ pa·
-_. pO IS. -

f rios funci'oJários federais � es- ra Recife. O Educandário 'de Ma·
tadu�is 8 rapaz�s na Marinha de ceió, conta apen�· com um núme-. A Direção da BõA'VISTA CIA. DE SEGUROS 'DE

..
-" � Guerr�' vários na Aéronautica 1'9 pequeno de crianças que es· Sua discot.eca, uma da& I VIDA avisa aos seus segurados e ao povo em' geral, que o

_""'-. .

. �.

,. .r.· no-�con�érció nas' irrdustrias - 2 tãO'''-ttmnÍ.!1a.�do- a sua educação. mais bem cuidadas de .todl.}. Ell'. E1\ÊIAS CUNHA MELLO, não exerce mais a·s fun-

V. "'�I 'cons rQI '" reHgj.os'as Enfermeiras etc.' . Aragúarí' no triângulo mineiro, I
-

I t d P
.

.• UI" , '.
.

....
• -k TÍlàtrlcula atual é' de 105 'tem um hlOderníssimo Educandá- O Estado, .mantem-se' ,rigo· çoes ,fie nS'pe 01' e rodução da referida Cia., tendQ'

. . " '.'
1"0 \ rosamente em dia com os

' sido demitido em 1-10-58, motivo porque lião se ,respon ..

'. crianças,; num lllternato mixto, � .
.

�. ,.

do.<·rescenascido à' maioridade' ,;:,Como os -senhores veem muito grandes lançamentos fono- sabPiz� por quaisquer atos que o mesmo venha a come- .

Ál� no()ssas cri;mçlls �tó têin tem feito a Fed,eração p�la cri- gráficos, qu�er nacionais ou ter.em nome da ·Cia. A IJireçãocomplexos· _ são alegr€-s �omuni-, ança
brasile·ira. Sã<! 8.000 crian- •

t
.

• •
'

..

._�__ .

cativas p�is têm tudo' que uma ças abrigadas em todiQ1! os recan- ,In ernaClOnaIS.

criança' norm.al precisa ter para tos do território .·naciónal, crian· A� L U G A S Eser feliz: compreensão" afeto e ças feridas no que há de mais' Isto é possivel, graças a'
.

/

-

i'.
ai'ílbiente· propício' á.o s�u desen- s'irgr.ado: - A destruição do lar; contratos firmados com as

UM DEP"oSITO COM ÁRE� DE 350 m2 COM PISO CIMENTADO
volvimento, ed\léaçã;;; ade<joada.as Se_riíó� futurl!m�nte, cidàdãos re-

principais 'grav'adora do A RUA ALMIRANTE CARNEIRO,' NA' AGRONOMICA.
suas tendências e as suas in- cuperad<!s, sadios, f'ortes, ,inte-. S

TRATAR NA A TROMPOSWKI o
. .

clinações.' . grados nos problemas �ocíais> pahJ, dentre as' qua'is po-
- v. N. 88.

Vivem num ambiente de la� parcelas vivas que irão traballía�: ;demos citar;' RCA VI.cTOR,
sadio organizado onde é cuidad� pela grandeza da Pátria.'

'.

. CON:TINENTAL, T O D,À;'
cO'm tOd'o carinho, da-formação - Apesar' do métod,o mciâ'erno ME'IHGA, ,COPACABANAmQral o desenvolvimento da per- empregado, atualmente, n'o Bra- .�

sonalidade a educação religiosa si!,. para o c<!mbate· à lepra, tra- etc, cujos suplementos são"
o respeito' à autoridade e � tando o doente em Dispensários enviados mensalmente' à
amõr aos seus semelhantes. e nos seus domicílios, os Edu- emissora, mesmo antes dê
Um fat'O'r muito intere'ssante e candários 1 ainda exercem' um pa- . .

que chama a atenção dos> vi'si- ll'el primord·ial,. imp'ortantíssimo serem postos à 'venda lio
tantes e' dos foncionários qoe a1i mesm<!, quaht_o .ao confôrto das público em geral.,
trabalham .� a .união que reina crianças que lhes foram confia-

Valendo":se dêste fator,entre ·os educandos é de fato das.
uma grinde' fâmília: Com satis- O pr6prio Ministro aa Saúde, altamente benéfIco para
fação podem<!s dizer' que não t;-e- Dr:/Mário Pinotti, em b!ilhante ambas as partes - emisso·
mos, atualmente, uma criança discurso Pl'of�rido por O'c.asião da 'ra e fábrica - as novida-
problema, nem desajustada. : sua posse, .aflrmQu, coraJos.amen- des discográficas são divul-, o problema sanitário é cuidado te, que o Brasil ocupa a humi-
com muito carinho(). Temos um Ihante posição d.e S.o, luga\t· do gad-ás em 'primeira mão pe-
Médico LeprólO'go um Cliníco mundO' em coeficiente de morta- la ZYJ-7, à exceção dos
um Pe-diatra, uU: Dentistil, Ên- !idade infantil, e que a prot�- discos prensados pela nova
fermeiras e Dietistas. As Profes- ção que é dada ao peqll!en<! fi-

e já cOTI-sagradà RGE, de
soras especializadas, cuidam da lho sadio do doente de lepr.a,
educação integra.l desde a �s- ce·reando-o de cuidados especiais, São Pau.lo, que infe1izmen"
cola Maternal.

.

para que esse peqúenino sêr 80- te não
-

possui um perfeito
O Edocan.dári·o' po�soe uma breviva durante Cf periodo . tão ,sistema de. distribuição �

m gI'anJ'a sob a r' t
-

d dificil para a maioria da infân-.
.

. o le'n açao e um discos em. . Florianóp"olis,�i' A,grônomo e de um capataz. Cria
t.� galinha, perus, ,ganços, marrecos , fa,to injustificável gado o

".' porcos, gado vacum e carneÍ1;o,S. Al"UNCIOS prestígio .da etiquéta em to-
o produto da gq'a-nja é empré- I, do O país.

gado no c·onsumo do estabeÚci- EM I
mento, se'ndO' vendido o exced;en-

';'�NAIS O discotecário M á r i ote par,a ajudar na manutenção. �
o ,mais importante dos tra- . Ignácio CoeJho.,· indo de eIl-

balhos da granja é dar ocupaoção 'lVlSTA$. contro aos sintonizadorcH
aos rapazes educand·o-os para �ISS9RAS' .

:da Rádio:.Guarujá, lancoua vid.a rurai,' pois muitos viePant COlOCAi..OS • �.� -

das zonas rurais. Os rapazes-'çui: -;'UEI aO�Df bo lIA."
.

"

e· v-em mantendo há mêses
dam também dO' 'apiádo, da; la- no seu prefixo, dois p�'ogra-
voura e da horta.

.

i ftEIt.: A.S. LARA.� ·-mas: cu�o álto índice ,.de pe-O Educandário é muito visita- NA I&IAOOI DANTAS 4O,�. NID. netl'acão é atestado' pejo
apresenta a(Js seus distintos dn. As festas tradicionais como() ') 110 DE ;f,NElRO· f)·t�:f.;· -,. �

sejam: o Natal, 'a Pásc�a e o ..
·signiffea4;ivo� núméro' de

_______.
;....

. .'cartas' recebida:s de .tó,dos
AJo'nso . Ar'inos, Carlos I�(erda e,Raüf: ��\P�:�:st�Od��;r��í'f. mes,.

Brunini OS MÁ1S VOÍADOS F'al��os de "A MU'SICA

,-- -.

N OTA'" Reserva de
gas Freitas '(PSP) . 85.858'::V.ooos DO OUVINTE" e "ENCON- mesas,. na séde iro'clube. E' indis-
e Menezi's Côrtes (UDN) 58.643 'TRO COM O

.. SUCES�O", ,
. I'V?tos.

.

'irradiados, respéctivamen"'
: !poBsáve a apresenta�ã'O da car-

\

'Os três vereadores· mais vota- te, todos os sábados e do- teira social ou o talão do m.e"s cor-dos foram os Srs. Raul Brunini
(UDN) com 22.747 votos Arnai- mingos, no. _horário de 14 rt>nte.
d� Noguéira (UDN), com 16.927 horas,. 11 ã. o constituindo
V�t08 e Geraldo Moreira (PTB), _exagêro afirmarmos que' se
com 10.675 voto�. . ., tratam efetivamente'· deOs três deputados mais vota- Â apur�ção termmou ontem a .

'
,

(�8 foram os .srB. Carlos Lacer."n�ite. Poucas foram as ,urntl'8� ..dOIS campeões ,absolutos de
da (UDN), 132.813 votos Cha�.i:mp�gnadas.

�

audiência n o "'sem--:fio"

jovem Emmanoel José AppelANIVERSARIOS -

sr. Getulio José Fernandes

FAZEM ANOS HOJE -

- sr. Maurício dos Rets'
srta. Hiortência Melo

- sra. Carmem .Ç;orrêa '{'1llen;ti'n9
de Souaa ./

.

. .(. .

sr. Selmo Brust

sra. Catarina Santos

.sr. Alouso Pereir.a Machadosr. José Paulo Garcia
srta. Cecílta Reinert
sra. Nair Heberbeck

- sr. Ari �oão Arcar!
- s r'.. Francisco Ubir�jar.a.

belro -Borges
'sra, Zilda Cidade

[ovem Getúli� ·l..abes
srta, Maria Izabel Archer

F:RACOS

VA N ADIO,L
'�. indicado nos casos de fra:ql.le�a.
palidez, magreza e fastio. porque em
sua fórmula entram substãneías tais
como Vanadato de sódio. Lícít.na, GH
cercrcsratos, pepsina•.noz 'c;le COlaI etc ..
de ação pronta e efíeaz nos casos d.e
fraqueza e . neurastenias. VlInadiol I:
lndícado para fiomens.cmulnezes, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelo.
grandes médicos e está Iíceneíãdo pela
Saúde Pública.

EXAME DE SELE(Ã9,IINTELECTUAL
PARA MAlRlCUtA NA E.S.A.

;1'1

)A Metalúrgica Atenas instalada com J7'1áquinario
moderno está em condições de atendê ·10 em qu:Ilquer pe

� djc;lo de �squadrias de ferro para a sua construçao,

I'

-

.......�"�
....

RESTAURANTE
"MONTE 'UB1NU"
Um dos conceituados estabelecimen

tos da Cidade,
frequentadores -a sua nova modalidade culi

náriq que consistirá de suculente "FEIJOA
DA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta em

ingridientes vitaminosos e preparada por

pessôàs eSf'ecializadas na arte de cozinhar..
O sé.rviço a La Carte qw� vêm mantendo

diariamente não sofrerá efeito de 'continuida
de e será acrescido, dentro em breve, do sa

boroso "GALETO':, recomendado coJl1o subs
tanciosa alimentação. .

Rua Arcipreste Paiva - Frente.Ao Ritz.

16 DE OUTUBRO DE 1958 'O HAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

IAssistência odel
I

.

.

O Educanda-rio Santa Catarina

Suspensdo do .bom
bordeío prorrogada
yEQUIM, _côlha nas águas de Quemoy. Se cionalistas para Quemoy se QS

rog.ada por duas semanas a sus- 'd fizerem o bombardeio recome- comunistas reiniciassem as hos
, /

çará imediatamente!'.
.

tilidade·s. Mas exprímlu a espe-

Chegado hoje a Formosa,. al- rança de que. o "cessar fogo".
gumas horas antes de expirar o será prorrogado.

O secrétário da Defesa dos

EsUidos Unidos disse também

que qualquer retirada das fôr.

pensão do bombardeio, pelas ba

terias costeiras comu·nistas das

ilhas naciolistas próximas do

"cessar fogO''' no estre·ito, o sr.

Neil MCEli'OY, secretário d.ao. De

fesa- dos Estados Unidos, confe

renciou demoradamente com o

"Nova China".
Por outro lado, a 'mesnia agên

·coia informou que numa procla- ças norte-amertcanas de Formosa
embaixador norte-americano, .s.l' seria inoportuna na 'hora atual,
Ewrett D. Drumricht. I mas ao mesmo tempo salientou
Na breve entrevista à imprensa que a decisão dos'. Estados sôbre

que se seguiu, o ar, McEl:voy de-l ama eventual retirada dessas fôr

clal'Ou que ·a Marinh.a norte-ame� ças depe'ndia inteiramonte da
ricana r�começarià imediatamen-' .ititude ulterior da Chin.a comu-

,
.

te a comboIar os transportes na- nista.

de Fukien, o marechal Peng' Ten
Huai, ministro d'a Defesa N.acio

nal, declara que durante a hé-'

adio���__,..

Dois ·Pre-grallas da S·uc.
Emissora tradicinuai.men-I f10rianópolitano. nessas audições, cuidauo-

te popular, a RA'DIO GUA- Os grandes sucessos mu- samentt;! ·elaboradas por M;í,
RUJA tem procurado des- sicais, na interpretação dos rio Ignácio Coelho; o intro
de os seus primeiro's' ·pas·1 mai�res cantOJ;es e na exe-: ?utor dos programas "disc
sos, nortear a sua progra' cuçao das maIOres Ol'ques- Jo.ckey". ·em nossa metrópo
mação dentro do máximo do tras e conjuntos desfilam' Ie,
bom gôsto, ca�a:t de satis':
fazer às.l e�igêndjas dos m.·

lhares de ouvintes qu'1' '1\
àistinguefu. com sua pre-
ferência;

,

Bôavisfa Cia. de Seguros de Vida
,

'A '. V I s- 'O,

,
p." R T I C I P A ( A O'
,. .

()! lando Joaquim Fernandes e Aurélia Lemos Fer
Jlandes,

.

tém o prazer de particip.ar aos seus parentes e

pess0Hs de suas· relações, o nascimento de sua fUha,
ocor';;0Q no . dia 9 do corrente na Maternidade "dr.
Carlos Corrêa." as 1,30 horai.

�--)----------------------------��----

CLUBE RECREATIVO

6 DE JANEIRO
ESTREITO

PROGRAMA PARA O MES DE

OUTUBRO

O Clube-Recreativo, 6 de Jáneiro
comunica. aos seus dignos asso

cia40s que. em virtude do Lurro
OFICIAL

"

não haverâ vesperal
dançante dia 12 próximo,

A DIRETORIA
. Dia 25 Sábado GRANDIOSA· "SOlRÊE

_
DOS CASADOS" ABRI�HANTÁDA P,OR

'PACO E SUÁ O�QUES�RA DE
DANÇAS.

As eleições no Distrito Fede
ral para o Senado apresentaram
o seguinte resultado: Afonso

Arinos, 389.774 ,'otos; Lutero'

Vargas, 296.171 votos; João .Man
gabeira 44.216 votos Mozart :La
go, 42.429 votos e Alencastro

Guimarães, 40.102 votos.'

.�...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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L IRA· TENIS CLUBE·· Bailé de Aniversário
DIA 18 Sábado

.

TRADICIONAL BAIL'E DE GALA EM COMEMORA,tÃO DO 32.0 ANIVERSÁRIO DO
\ CLUBE E POSSE DE SUA NO,YA' DIRETORIA: COROA(Ã:O DA RAINHA DO CLUBE •

CONVITE _ Agradeço o gen
til convite do famoso Clube dos

500, para � grande' churrascada

._'---- ----- _._�'

DOIa escola de OIotoristas ao
servioo da segurança

Francfort - (Por Ver- muitos automobilistas "nor+ gais, o código das estradas, a "suá fundação já perfa
ner Kroll - Impressões da

I
mais". Para se formar uma los mil-e-um pequenos pro- zero uns- 350.000 marcos,

Alemanha) - Desde que' Idéia, basta dizer que se: blemas que surgem d.ia,:l sãe-cobertás 'pelá inuus�ria

há .�ois anos se fundou na: trata de v�iCÍlIOs com 50 dia nas estradas. O seu lc- automobiltatíca, pelas co

antiga estalagem "'D ü r--
I toneladas

de carga e que ma é bem, interessante: operativas de transportes c

nhof", na região montenho- alguns dos "capitães" per- "Quem. conduz com juizo por outras entidades Inte

sa do Spessart, a primeira
I
correm 70.000 a 100.000 anda' melhor e mais depres- ressadas. Durante a sema

escola para "motoristas d-e' quilometros por ano. .sa do que quem carrega no na 'de curso os motori�tas
longo curso", já se realiza-I E' evidente que não se l"prego"- "Vale a pena recebem- o seu salâfio na

ram nada menos de'59 cur- trata de uma escola para reter um outro dos seus integra e ainda um subsí
sos de aperfeiçoamento com

I principiantes. Estes moto- nu merosos ensinamentos:' dio de 20 fmarcos. O curso
um total de 1.600 partici-' ristas vêm completar os "Mostra-me os teus pneus e o alojamento são gratuí-
pautes. Esta cifra é, aliás, I seus conhecimentos, fami- e direi como andas! "Oi! tos.

modesta e m comparação ,liarizar-se c o m inovações "capitães das estradas" to- A motorização crescente
com o total de 35.000 moto-! técnicas, discutir com cole- mam. apontamentos nQS seus veio dificultar o trabalho

ristas desta categoria. Os gas e engenheiros. A esco- cadernos e procuram es- destes motoristas que vêm

"capitães ,das estradas.' la êstâ sob a direção de um clarecer, nas horas dedica- o mundo, ou pelo menos a

constituem um grupo intp.�: engenheiro que se especl-
I
das à discussão" dífículda- estrada, dos seus assentos a

que fará realiz.ar em sua séde' Michael TOdd, "A Volta ao ressante dos motoristas alizou neste ramo da téc'-, des que tiveram de enfren- cerca de 3 metros de altura.
própria. O Clube dos 500, cas-l Mundo. em 80 Dias'. Deram gos- alemães. Apesar de a Ale-: nica. ,O programa abrange tal' durante a sua longa pra Os -egjgantes, que nas auto-
sino Ho.tel e- Turismo, é o or- tosas gargalhadas, recomendan- t t Imanha Ociden al. dispor ,de ,odOS os ,pormenores do tra- tica.· ,

'_
.

estradas andam com, urna
gulho .dos Clubes Campestres do do aos amantes do cinema, não

_ uma rede ferroviária muito tamento e do manejo dos As despesas que esta eS"'1 velocidade de cruzeiro de

densa, Os transportes de
I

veículos, as disposições 1e-: cola acarreta. e que desde 80 quilometros por hora,
mercadorias pelas auto�es-; requerem grande cuidado. -

tradas e pelas estradas de P A 'R T I ( I. P A 't Ã O Os capitães' da estrada a-

primeira ordem desempe- URI COUTINHO DE AZEVEDO apresentam com' prazer as

nham papel. importántissi-: e :�statisticas das quais se de-

IlÍ2' Nu�ero�as grandes em-! EUNICE, D. DE AZEVEDO preende que só -em 2,25
presas tornaram-se inde-, participam aos parentes e pessoas de suas' relações o porcento dos acidentes nas

. pendentes dos caminhos de
nascimento de' sua prlmogenia estradas estiveram envolvi-

MARIA EMILIA
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pediente"! E .. , não está longe! no dia' 20 -dêste ·fará inaugura

I ção em seu gabinete" de um be

Ai g raci osa srta. 'I'ereainha DQ- líssimo quadro do ine-squecível
j

bes, últimament.e bem acompa-
I
Governador Dr. Jorge Lacerda.

nhada!!! I Coube ao pintor TRAPLE, esta

grande 'honra. O quadro 'apre
Kalil

SUBA MAIS ALTO _ Não de

sanime em razão da critica. Se a

censura é serviço cabível a. qual-
4uer um, a realização. elevada é

obra' de poucos ..

.. Para o cargo de Prefeito da

cidade de Rio do Sul, acaba de

ser eleito, o sr. Leandro Bertoli,
pai do Deputado Dr. Orlando

Bertclt que·-"também conseguiu
sua reeleição. Os sinceros para

béns desta coluna!

Em São Paulo ainda o. dr.
, �

Boabaid, cursando a Universida-

de, no setor Farmácia 'c' Odonto-

senta mi-núcias fisionômicas, dos

últimos dias entre nós, da sim

patia democrática e inteligente
que foi Dr. Jorge:Meus paràbénslogia especiallaando-se cada vêz

mais em sua brilhante profissão. ao, Dr. Fe'rrari, por esta inicia

I
Uva brilhante, demonatrando as

LOGICA - As saias curtas sim o verdadeiro sentido de uma
, ..

'tendem a tornar 'os homens cor- AMIZADE!
I

te·ses. Alguma vêz, viram um

homem entrar num ônibus à
frente de uJ_na moça de saia cur-

ANIVERSA'RIOS

Domingo p/passado' festejou
sua data natalícia, a EKa. Sra.

Líbia Barreto, progenitora dos

inteligentes BARRETOS. Dr.

Julíbio - Tupy _' Pery _ Ci

ro _ .c'llibil (mágica voz ) e srta.

Nívea. 'A distinta aniversariante
,

os sinceros votos de' felicidades

do 'Cronista' de O ESTADO.
Sábado último, o sr. José Co

micholi Filho. Embora tarde, os

meus sinceros parabéns,

ta ???

A sempre bonita Jucá Cabral,
já está com'o seu casamento

marcado.

O simpático casal Domingos e

Lourde·s de Aquino, assistfram
em São Paulo, o notável filme de

O Notável Lira Tenia Clube
,

transferiu para, dia 18, o seu

maravilhoso baile de gàla, �m
comemoração ao seu 32.0 aniver
'sãrío. O mundo social, aguarda
o sábado com ansiedade feliz.

IhQ, executa muito bem
. ,

ta de bôca, a famosa
GUENHA.

em gai�_
MALA-

Paraná. Possuirá 50 luxuosos

apartamentos, para hospedagens
dos sócios e f.amílias. A grande

,

-atração, será: Piscina em e'3tilo

fljncional (tipo aquário) e ou

tras demais instalações. Se�á
sem dúvida alguma, Q maior do
sul do Brasil em matêrta so-

,

chi oferecendo 'o máoeimo em
,

confôrto,

perderem tal película.

Maternidade Carlos Correia 1-10-58
,

dos os seus veículos. Os ea

sos de alcoolismo são rarís
simos ,e SÓ 'Se verificaram
em '0,1 porcento dos aciden

t,es,

A des·ignação de "C'api
tães da estrada" tem a SU'l.

justificação, pois durante a

maior parte da semalla es

tão longe da's -

suas famí
lias. Em' todas as cidad,es

Em breve, a relação dos BRO

TINHOS mais graciosos da nos

-r sa �OCIEI?ADE.

O jovem Enedino Ribei;:o Fi-

VEJO E AlDMIRO _ O Ele

gante jovem JACKSON KüER-
TEN. enormes com atrelados, queMadame DINÃ está oferecen-

Dia 17 dêste às 20 horas o
.,

., ,do seus ôt lmos serviços, para o
Cine São José exíbí rã em sua embelezamento das 'Elegantes
télaj' �,' maravilhcsô filme, O H07' 'h"

r

" , .da ii 'a. Um;·no.vo e- al1rimor,ado
MEM'DO BRAÇO DE' OU

. -
. '

,
' RO. Salão de Beleza, instalado a rua

Astros, Frank Sillatrá _
-

e a I Deo.doro' n.o 8,
loulla mais bonita do cinéma... .

. . . .
' c '

' " ,

IGm No:vak. Sessão em' benefício

enorme� com' arelados, que

permitem Os transportes ,em'
_�Qn;djçQes .eco��icas�Jll�is.
,�ntajosas. Dia,e·ndite \'l'O�

dam pelas' a lito-estradas' de
zenas de milhar destes gi
gantes que são o terror de

De gfal}c:le sentimento, o sam

ba-cançãcf... �.!; alllu,�m. !pe�.entar
po.r mim, gravaçã�' ,impecável da

ean,tora' S,UCIlSSO, : LaaR IUUen
court.

Dr. H.AMILTON F. FERRAR1

OBSERVÁçÃO De grande

Elegância, Sidney Carlos Lenzi
e Sérgio Nóbrega.

C I R U R G I Ã. Q D E N ,T 1ST A
.. .' Avisa' sc,iÍs- 'client��: que' apó�estágio no odontoclinica do Rio
de Jane·iro. Atenderá exclusivamente crianças a 'partir de 5 de

,
. Qutubl'o, no. hOl'á�'ío de 13:3Q as ],8 horas. As e'onsqltas podellãof
ser marcadas pelo telefone 3718 ou diretamente no local à 'rua
Fe'lipe Schmi.dt, 39-A.

do Grêmio ",Silo ,M.arc·osi", da

�:ademia de Comércio d� mes

mo nome.

EnquantQ' a Semana passa .. ,

ouço c·om ,prazer Oa'TO CESÂNA

Is�us acordes imponentes e Pen�
sarnentos de OutrQra!

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

T�MOU SEUioDDY HOJE?o_
.

O Dr. Heitor Firr.Ílri Secl'etá-
,

rio da Viação e Obras Públicas
,

Quem será a Miss Elegante
Bangú de 1958? SUl'prêsas nos

lindos mo.dêlQs d,o figurinista
patrício, Jos,é Ronaldo.

tt·cuoi de ge,u�carhO frêq mqt� dtst[nta ...
COM A� BUZINA.CÁRA�OL

SllAN
cnm

RUA AROIPRESTE PlAlIVA 9 _ FLORIANO'POLIS
pessoal erpeciaÜ'zttdo está habilitada para:

a) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRABA
LHlSTA. DEFESAS FIS:AIS. ATE�'DER�E ACOMPA·
NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA' CA
TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO a-tmosfeia de boa camara-

ESTADO. DEFESAS DE ATLE'l'AS E ENTIDADES dageni qúe,disting-ue OS,CUl"<
DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAL DE JUSTI- sos no "Dürhhof". �Qu.ando
ÇA DJ!:SPORTIVA. os colegaá .de' curso se en-

b) _ CONTABILIDADE: ACEITA - ESCRITAS. PERICIA�
PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO DE

J!ontl'l!.m fta� est�a:d�s não

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS. ,,;e ·esquecem de um leve to-
c) _ PROCURADORIA- TRtA:I'AR DE INTERESSES DA que da buzina, de um ace-

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS no e de um sQl'riso.
PUBLICOS. NATURALIZAçõES., REGISTRO MARCAS

.

REGISTRO DE DIPLOMAS.

alemães, de certa importân
cia ,criaram-se hotéis espe

ci�is para estes motol'istas

.

ORGANIZAÇÃO SANTA CATARINA

À VENDA NAS BOAS

CASAS 00 RAMO

com área's co�venlentes pa
ra o estacionamento dOi!
carros. Nestes hotéis reina

A côr azul-piscina, ficou mui
to bem, para a srta. Karin Sch
norr.

O Lux Ho.tel, jantar musicado.
a'o.s sábadQs e., domingos, e a

grande, classe de Gentil Cardio
li e Aloísio Machadó gerentes
do fanloso Hotel� ._'

Teatro em FlorianópQlis, é �pe
nas oQ velho c.asarão reformado
tudo' moderno tudo. com ar d�,

nqvo. De v'êz enquanto. cedido.

tudo.

um leque especial
para o seu, prazer d� gU;..ia�rl;;:-==::::��It:��'
* excepcional I�ensldad•.
* desenho funcionai

* maior nItidez

* longo alcance

um produto' da � AN'GLOAMEBI'CA -:S.A.·
Caixa Postal, 6017 - São Paul.

Pfecisa-ge de uma funcionáril). para
Ecônoma no Educandário Santa Catarina.
ferenc.ias. e paga-se bem.

.

- Tratar à ru� SaldanHa Ma'1'inho 34
,

o cargo de
:Pede-se :re�

para espetáculos, sho.ws,
gente' de fóra. Já dizia '() ilus

(tre prof. Sálvio' de
,

Oliveira:
"Quanto custa tentar fazer tea-

,

tro em nossa Capital! E o dia

q�e ninguem fizer mais te'ntati

va" o nossQ teatro fechará suas

portas para' o espetácuJ.o fican
do apenas co.m o trabalh; de ex-

PRECISA - S E N20 �ermita c{úe·eezenl8S, erupções,
mlcose.s, manchas vennelras, frlel•
...... acne ou "psol'lasls" éstl'l�guem
"18 p_ple, Peça lil.odarm, ao selJ far
tna:.l.'e_u.�lCó h,oje .

tnismo. Veja- cOIDO
Nllrodarm acaba coln a cdéeira em ,
m1nur.ns � ràpldamente' tanIa _
pele macia., clara e aveludada. A

�::,.�,.raQtla é • 'Jltla. mate»'

v O C É S E L E M B R A O'Ul" 'Lira Tênis Clube
PROGRAMA- DO MES DE OUTUBRO

'-., BA·ILE de' ANIVERSÁRio
Dia' 18 .� sábado - Tradicional Bane Ge Aniversi

rio. às 23 horas, -em 'com�mir.aç-ão ao 32.0
an1_Versário QO clube e posse -da nova Dlre
toria e Conselho Fiscal.
Coroação da Rainha do Clube

Dia 25 - sábado - Noite da Colina às 22 horas,
organizado pelo Departan{ento Feminino
em, homenagem ao aniversário do -clube e

posse de sua diretoria.
Dia 29 - sábado - Soirée comemorativa ao Dia do

Comércio, às. 22 horas.

'Um SíUl00lo histórico de' amizade internacio
nal, marcando() o fim de uma longa disputa de
fronteiras entr.a a: .A1rgentina e o Chile· foi
inaugurada a 13 de março de 1904. O fa:Uoso
"Cristo dos Andes" encontra-se nQ ponw sais
alto ace'Ssível do PassQ de Uspallata portanto
a seguinte inscrição: "É mais fácil �stas mon

tanhas transformarem-se' em pó do que a que.
bra do juramento de paz feito por argentinos
e' chilenos IrO. pé do Cristo Redentor". O monu
mento ,de 8 metro's de altura projetado pelo
escultor ,argentlni! MateO' Alo�s'o, foi esculpido
de um canhão derretiáo e ergue-se sôbre um

blo.co de gr�nit?:. (l\:[D-l1Ei�).

SADA BOABAIO DOS REIS
I

CIRURGIÁ DENTISTA
ATENDE COM HORA MARCADA

ÇonsuItório e residência: '

Rua Arcipreste Paivà, 13
Telefone: 2066 .

'>'

O Dr. Tho.mas Hunt. Morgan eminente zoólogo O primeiro embarqu-;""dê""Wfalos
-

da Tailân-
'norte-americano ganhou o 'Prêmio Nobel de dia para 'o Vi'etnam do Sul como parte do pro-
�eãicina em, 1933 por suas des00.bertas refe- grama de ,ajuda dos Estad�s Unidos che'gou a
rentes às le'is e m'ecanismos da hereditariedade. Vihn Long, no rio' Mekong, em._no;'embro de
Suas co.ntribuições fQram de fundamental im- 1955. Os búfalos, distribuidos a fazendeiros se
portância para o pr.ogresso da medicina e da gundo um plano() de pagamento a 10ngQ prazo
biologia. Se. estud'os experimentais nos cam- fo.ram usados para restaurar terras para �
pos da e'Y'oluçã,o .animal da genética 'e da here- agricultura Ilocal, se'gundo os esforços da Repú
ditariedade grangear,am�lhe' o título de "Men- blica do Vietnam para recu�rar-se de oito
dei dQ Século XX". Suas experiências com a an'Qs de guerra. A maioria dos 15 lPil búfalo()s
mosca das frutas valeram-lhe honras "científicas foi consignada a refugiados do Vietnam do
de várias nações. Mo.rgan faleceu em 1945 com' Norte que escaparam

.

para o sul fugindo d.a
a idade d'e 79 ano.s. dominação comunista.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I' ii. .

Roa COD8elheiro'Mafra 1.0

Telefone :a02�, - Cas•. PI\'8t&] 11.

Endereçó 'Telegriflco 'ESTAJ)(it
D J R E T O�R

RubeD,' de Arruda &... ,

� �l.,G E �R :. N;T • .

Doml..,o•.Fernandes de AQuIn.·
,

� .;)t II:'D Â T O R·, S .

Osvaldo -Mero - Flavio. AmOi'l1ll � Bru Silva -

A.·ndré Ni.Jo Tadasco - Pedro P.�10 Macha�o - Zurr

'"jfaeltado -:- Corr�spondente no Rio:'P.mpUifl Santos

'�!'I' � :•. _ c f) L A B O R AI D, 'O R B S ',.'

Prof. Baerelres. Filho - Dr. Oswaldo R�ilUes- Cabral
J}.� ;_ 1Dr ,,-Al.ciA� Abreu - IProf" .Carlo! . da. Co�f� P..ereira
� � ...:. Próf. OtÍlpp d'Eça -q�lJ'jtV:'_!l�fo!18G .>�uvenaJ -f.- •

• OI' ,

Prôf." Manoelito �.Omelas -;:"' Dl. :M!lt,on Leite da,._Co!1:·'Motor ideal para barcos �e'recreio e Pat:ª�ut:os barcos símíla .

....,.;;J)t.f•..Rú.ben.,Costll'.... .R1fof. A.'�iJaB :N�to - wat� ;.;; 'f-" ,,�r """li "e'" . "'J ,'''''-' .!J.,�._:> .11<>",:;"",,'" ro$ ,..,nfi'p,,>

!"es,. além de esplê,li.:lid.t:l pa,ramotor auxiliar, de barcesársela. tance ..,.,.�:Dr.e., l\cxr�PintO\'da Luz �.Ael Cabral Teive - .Da. NEWTON JYAVILA
�.. t' :'i'

.

�,_ n. lé' Soare Dr Eontoun DR. WALMOR· ZOMEIl CIRURGIâ GERAL
" Completamente equipado, ínelusíve nainel.de instrumentos .. ,;-' �Ill«ty .. Si.lye.ua ,-;.�olia CIO' .

fi! - .' '.
..

.'� GAICÇIA Uoençu de Senhor........_ Proctea
. r, I,ley - Nicolau Apos�f)lq - _raschoal Apostolo -_tllmar

Dlpl�mado pe'" F.culdade Na.' loli. _ Eletrlcidade IIUdit".Díspômos para eatrega.ímedíata, nas seguintes eapacidades-: -

.

C�rv�lh.o • ·piulije FernlúiiJo de Ar�'liJ._' .14...
.

clonai ile Iléd,lc:lna d. Unlver- Coniult6rio: RUII Victor, Mei-'
5�.5 HP '-'-. 'gasolina ,'.' '80 MP Diesel _- - .-.�.

'.-
- P,-I:i"B L I C.I D ·AD·" ,_ .Id.d. do .BruU relles n, 2S - Telefone 83il7.

,
.

. sn Ald F"
-

d Vlral.llo .lCx-lntemo, por -e••c.rao Ia Ocnsultaas 081·' 16 ho;•• 'em.'

Maria Celina :va - o" .e�an e. • .

<,11 HP " 86 HP " (direita e 'eiqueJ'da) ',;- '-'.' M � � ...Q- ia:fl.-'�. W-It�r La_L
..

- •..;:.. ti. Il.ternld.!le -. Jtacol. " diante.
'

�__ _ ;. �h -
lU

�

uuu..._ (Serriçó d� Pro'. Oetbll) Relidlnela: Fone. I,'ZI35 HP -" "

103- BP ,,\

,
.'- .,

.

.

-- ",:r. A G,I lN,.4� ç A"i) H Rodrieue. Lima) Rua: Blumenau II. 71. '

50 W.",.-" 132 HP" "'..
-

:
.

-,� �Olég�io' (jrqgj.' Amilto� Schmidt I:x-lntUUthdo Serviço de �Iru-

84 HP·'"'__"
.

��. .,' ...

IMp'D'C'.....TC!O_RES ',._ ."",' II. dO'BOIIp!t&1 J..A,,�..IC.T.\,;.
•

. �� do �lo de J.Qtllro
• _,

.

" I. ..". :DULCENJi( CARDOSO', WANI>:ERLEY LEMOS' .'dico do HOlpital de Cari,1Bde
GRUPOS GERADORES.�· "P EN. T-A''-,' .

:�4_ ': '��:.;: a 'E-P R E·S·E·N T ãN-T J: 'e da "'temid.de Dr. Carlo•.

Qtiàisquer tipos para 'entregas iInedi�t� .:-�""Cô:diplêtos _. Com " ,Repre8eDtaç�' k S. lMa L�da. "DO.NÇ::� Dio:r:��HORAS --,

motores DIESEL '�PE�A", partidà" elêtficâ::� :rádiadof _� 1 ••j .,. JÍIO:-,.� Rua,;Senador .Dauta. ,40''_ 5,0 Anda, PA:::T�:'"::"Dg;E::O:�dtl_
filt d le..],

,.,..... ,', - ..
'.

. -t�j.':; � �" lrr���'24 ....

." .�",.

" p.ieQ"protil4tico."':, r.os -'-' tanqu
..

e
.

·e·o o"e u-emais . p'edences,'- ácop'lâàos:'dire- ,,S.' Paulo Rlt•. V't�·.a 667 '- eonj. II'- C R J A Pi t'
.

10 DR., ruLlO DÓLIN VIEH1A.

'., ." �!:'f-'l" o.nl.: '. '10., .' e o n· o D,.
I li D I C Otamente com. fIange' .elastica· . ª AI.tetnad,o.;. ,de _v,.oltagem. _ .

...
.

.' '. I . Tel•. 34-8949 -.' ,.
.

' d.. 16 00 às lS,OO horai
. ,

. _.... ..._.,
. " S�rvlç��·"'Teleira.' f.Í�� da.tiNITED PRESS' (U-P) At.nde coino hora. marcàdaa -, fl.,edaUata e. OUlO., OUVldOl,trl'fa'sl'c"'S 220 Volts :-.

#'10m eV�l'tador 4 #'IabqsP' - Tel.fon•. 3015 :"7 lleaidên�ia: _ Nuia, Gareanta - l'r.tam�Dt•
. -, �.. .

..�. .. ,'.-:::;. ,"- ,-"t... -;>T' ", <... . ú' ara ....
'

His't""ne't'as e Curl·OS·I·�adea. aa' AGENGl� PERIO-, '

li
. ., . D

- aua,. 9�peral Bittencourt 11. 101. • t)peraçiu
.

'

,.g.aç�O
"

e "_,.uadro. CQu:.:n�.·1.�·,t.o 4erçontrôle,' ; todos- ,.·OOtlJ·litntos �stã'0 c '.'", � �.DISTICA LAlflN9 ,AME!UCANA
-

(APLA)' ·Infr.-Y.rmelhoo ;:_, N.bulbaçle- - ,�•• r . _. _

,

ES'Po.'O,nENTE"·
" -, �'''''..-: /�-Ultra-Som _ .... ,�ntados sôbDeJont1qIi�a_s prontos,· para, entrar·em1ruÍlciona-

:. j.
•

E'� ;:::.::�����! d� S;;TA' 'CATARINA D��g:�G::l't.�Â (Tratamen�))e!:ÇI:;llÍ1lit. ''1m

, 1 �

•

mento. . o,. ,'. _..-. '''_' "', •

"h'.' '."'" . � Sal � A T U-R A .

'

_

_

, r ;"""'-'"'. .

.
'j-' __ ., . " �,4ê:';", :' Anclo·reÍ1nolcollia - ihel!llta 4.REVEND�DORES 'â.UTORI:'�Al)OS pARA 'O cESTADO:"DE . -

ANUAL ... :: .. ; .... " ...... '.;,,, frl '00.10 .·lIIp.c:1alllta em moI6.ti•• · •• �. Od.loa....-:,J .0dullo IQu4po&jllento, '

,.'

;:; N.'o,- aTUl.. , � •• '
••

�

••••

'

•• ,' ••.•. " < '". • •

,..':," i.tt ,DIlor•• e via•.ãrinirla., " .�. lIe Oto"JUnolarilieolop;ia
I. v. .

'.
. SANTA, "CA"TAlUNA _':. ::.. �_.,.:.� �' ,

.

'cura ,ràdicar.-daã-lnfecca.a':Õ&.ü- _ (bico DO ••tado) _

MACHADO & C SI'
.. _.. _," - -

,,',' ,4 N � N'C 1 O 8
. ,

.

�a••.clo�l�a., do .patelho-lte. Horirlo daa • la 11 bra. ,_

00·
ía feiA ,Çomércio ê ·Agencias·· <. lfedfallt.,· cOJlfráto.,cle"ae�rdo c�om •. ta.bela_e�. vieor .. D��·urinirl9- 11m �mbo•.01 lflJ:oa daI 16 la 18 hora..

.

Ru' � ld nh M ·nh 2 E d " 'I ,cp'_R' I' M' U ." 'cA ..l" _',
.

_., - :', - '. bü" 1 90enca.c -do àp:@relho.DieelltivoConlultóri<l:.":",aoavicWl'd

�a�. a._ flrl 0, _.,.. n ereço:t� �g:: ' �.' S . '!.:.h, ·uU'�çao�fnao ;se .l."espollsa lt.4" .p� os., .'d� .iat.m� ne�p.li:·:- -:::' Meirellel22 _ Fone 2611

,� CX. Post�l, a7 -. Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS, _

.

cOh(efttig�einitidôs�nos'artigos'assH;tádos.' .:�", Ho-rirlo: 1D'AI;ã.'�1�;":,�.% .� II .Re.idln�" - �ua 810 l,l!'�
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'.�".. ..� � hC!.ra..�'7 Oon.u.1tõt:lo: .Rua TIra· 11'. 20. - Fon. 14 11
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�,' 1 ;-" I �_ .'...... J � ,<11.,.,-" i�I''O�ÇuWS. ",{Servf�o do Prof. ..,...... ti.
,;r'" j' - .", -< ,'AD10aRAFIA' .R:ADIOSCOPIA And�d.).
,'':': - ,-
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- .-. "
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"
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•

.� .', ',' D08"puLíloJÍS CODllllta. - Pela m.nAl! aG

f
...

J"'�' .J.'! -

)N OS' S A'
.

t O J A� C1ruiil. tI... .:-.róns HOlpital de C�r-idad.. .

Ir ,I' ;'E A .

, .

' i' :
.�

#Orm.do peJa F.�.liade N.do..al -.1 tarde d.. 15,10 llora. 110m

, .� - ,,' ".. '.

_ de !Wed.lclna.- 'l"18j�ioej.ta e ;1'1.10- diante. no- consult6rio. to Rua Nu-

R'."
,.i De' d' , O �5' T'" I '.'3'I�O

' c:lrurlrlio do HO.QU.l Nerêa
ne. Machado ]''1,JiIaqUl.'' d. T:r�·

ua· , O oro n. ." ... e.� .'.
. B�� dente� - TII,t. 276t1,

.'
"

\,
; ';. x _

�..., ._�.. Curllo d., e,peelalizaçAo pela R6Ildê'lcia - Rua Pre.ldllllt.
1;:;' ;

.

i ·:,:S"-·... • . .. Si N.. T••x-interno • IIx.alli.. Coutinho, 'oi - Tel. 1l�0..

�' \ .. '

teate d. Cirure�. do Prot. Ugo
. ,

·.�JIl6EM· COM ,��SfGURANÇA' ,

�:: ..I ���:;;le�ci:��{: II -
DIL �f��:OU�'-·. 1\

-

-:

'E Rt-,''I"D''EZ' Atende em·Jlor•.•arca... CIRURGIA TR.UIIATOLOOlA

'A '

',' , l... : - Ruã j.fieve.' ,Juuior, 80 Ortopedl.:
A '1 -'

.

- FONa: 2191' ,CoDlolt6rlo: .'J.oio' PiDto, 1. _
Con.ulta:, da. '11. l. 17 "OUI> •

. \. diàriamente. lIeno. a•••ib.. :.:.e..
Re.idlncia, Bocahvll. 111. •

'.111.....
:ronel - 1.714.

A presente' tab"é.j�\rfã'jj�pÔd-êiá séndterad:�.s�m prévia autorização dês'
.' .

.

- -r-_.... "'5"� �·.,':I" ,",". j' , lo .---_"-te Depar,tame-nt@:- ""!'"",' �.'7'�;,.':: ,.J.:�:!,� • , �... ,-.'
e

•

.

", .�.
. ..�:�... , , . ", ,-: '. . ..

Departamento q.e,.S:núd�·P,ública, en:t setembro de 1958.
,

.

.' -"'.. 'Luiz Osvaldo D'Acampora -,."._

.•

.

-

Inspetor de Fa�rmácia
----------� ------------------��--------�----------------�--�------

�.�--------------------.---------�------------------------�-- ------------�-----------

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

t A V A N �D'O -.-[-O-M� -i AB"Ã. O '; ,
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Vi�ge,M ESpeciaJJd·ad��:
�a tia. WETZEL' 'INDUsiR1AL-�':" Joln,illl:��' (Maié'� .Realslràdaf

.�,�

. 'J
""

,!

'

t:· '�"itónólli�,7se te �p�:e_ �l�birr�:�
j dd1 un (k

... .

. �

��---"""""""';.:1l:�'fI"'" i. F

.'

IRMAO-s BITENCOURT
(AiS' 8AOA'0 ' JON'f ')11)1
ANTIGO OfPÓSIT,O' OAMIANI

DellarlUJ8olo' de -Sáúdf�íldicl_-
.

'- 1$ �Pl,aDloes dellEarll1ácia�
.

--

Mês ·de :Oulubro -

.

Farmácia Vitória Praça 15 de Novemb,ro
.

Farmácia Vitória - - .....

Pr'áça"15'�dê Novembr,o
Far�ácia, Esperança : R�a�,é6n;�íh;�irÕ'�M�!ra _'
Fàrmácia Esperança

.

Rua-Conselheil:o Mafra:
Farmácia Moderna· ..Ruil João Pinto

Farm4cia Moderna ·Ruà. Joã�, fint9
�. .�, •

I
,

• • .� ).... f.•

11 - Sábado 0tar-de)
12_ - Domingo
i8 - Sábado (tarde)

, x·

19 -"",D'omillgO
25 - Sábado (tarde)
26 domingo

�,...
. .�.." .'. I' ,,_,'

O serviço noturno será. efetuado pelas fa,rmáç-iâ'S" ��nj;o Antôriio(]i(Ó"';
-turna e Vitória, situa-dil.g ,à.Guas �F�Iípe S'é'hmittt�3f'Trâ'jà'lló ,êI �rtça'�lÕ' a�
Novembro

.

�c" '.:' ,"
'

0'"
• """'�' ::' ,\ ..: .'

.

.

. 0 �lantão diúrrio�'c(Hripre�icÍido entre '12 e i3,3o horas será efetuado
pela farmácia Vitória..:. ,. ,.

. , .

ESTREITO . �

5 e 19 domingo -FrormáCia do Canto Rua Ú de mai()�-:895-
12 e 26 - Domingos·:�.;- Farmácia Indiana,�'� C,�. Rua Pedro Demor�, 1627.

(O serviço n6.t4�M;���fiÜfe�uad? :�i�S.:;fâi�.ácias do Canto e Indiana.

·1
•

��,(�;.l
EDITORA "O �STADO" LroA. '.

,.,....-

o SllftadcJ.

. Chefe do Serviço de'Otoríno do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana paraExa
me dos O'lhos. :r�ceita de OCu).lS "por
'Refrator Bausch Lo�b. .Operação de

Amígdalas por processo moderno
.

CON8ULTORIO .

7 RE§lDENCIA
Rua dos Ilheus VI casa Fl11ipe Sehmídt 99

FONE 2366· FONE 8560

INDICADOR PROFISSIONAL
. ,

.

, NARIZ E �GARGANTA
(UNICA DE OLHOS • OUVIDOS

'do
Dr. /6UERR'EIRO DA F"ONSE(.6·

s :

DR. AYRTO-N- DE OLlVEI·RA
DO"NÇAS DO Puu,tAO -

TUBJilRCULOSB
Conllllt6rio -..- .Rua FeUp. .

8chmidt. IS � Tel. IS01.
Horirio da. 14 l. 16 bor...
Residência - FIlipe. 8ehmid••

D. 127.

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
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- ,q,"'INSTRUMENTÕS EUlTRI€OS' DE' M'EDIÇAO
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Estoques permanentes - Véífdas diretás - Pronbl e..nt,rega
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de referências comerciais e bancarlas na praça de Sao _Pa'1lo.
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lNTERSTATE 81A. - IMPORTACAO, EXPQRTACAO
" E REPRE8ENTACAO

Cain POltal. 61173 - São Pllulo.

OR� GUARA([ ,sÃifiii·�·�'
Cirurgião' "Dentista
I' .. :

ÇLINICA PROTESE - CIRURGIA
HORARIO: - Das S às 12 :horas. exceto· aOB s'bado •.
Ate'nde exclusivamente cCím hora marcada
Co�sultório: Avenida HereUio Luz: 69
Esquina da rua Fernando Machad:'

"

'_-'�ITEM4TI(A� FíSICA; E LATIM
;.. .' I,

. .
ensina

D�. Otto F.riedmann
Rua Crist{.vão Nun�s Pires, 21
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.
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LIVRE-SE DE PREOCUPAÇÕES COM O QUARTETO TEXACQ

"

Seu automóvel, caminhão ou

Ônibus' é muito 'valioso. Conserve-o
em "grande forma" pormuito mais
tempo, confiando) para sua proteção,
no famoso Qu�t�to Texace

.
";' lubrificantes de' qualidades
'excepcionais, 'Conhecidos -: e.
usados, em tôda a parte, por
milhares de automobilistas
entusiàsticamente satisfeitos!

HAVOL(NE MOTOR Oll
o melhor óleo que se pode com

prar. Óleo de alta class'e, destilado
..... refinado a solvente, contém a

.'fórmula balancead& Texaco de
aditivos eSPeciais, mantendo o'

- motor limpo ·e protegido contra o

atrito, desgaste, ferrugem e corro

são. Conserva a eficiência orfginal
do motor durante mais tempo!

TEXACO MOTOR Ol�
61e'0 excepcional em sua classe,
para serviço regular. Lubrifica e

protege o motor contra o atrito, o
desgaste excessivo e a corrosão
dos mancais. Faça economia e

"

prolongue a vida útil do sev Qa,'
ro com Texaco Motor Oil.

TEX4�O URSA GIL HEAVV DUTV
Membro da famosà série URS�
Óleo altamente refinado, detergen
te e disp",rsivo, para motores
Oíesei ou a- gasolina, de serviço
pesado. Ideal para caminhões,
ônibus e tratores.

TEXACO MARFAK

,

.

o "5uper-lubrificante do cha.ssis, 921';
'rà:n.tindo pr.oteção permanente
dos pinos, jumelos, articulaçõea ..

mancais das rodas contra a entra·

da de pó e'á.gua. Reduz a ferrugem
e o atrito. Re'slste aos choques e I

não é desalojada do. pino••
mancais. ' , .

,

"",

...� .
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FLORIANóPOL_IS, QUINTA FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1958 'O HAIS ANTIGO DIÁRIO UE SANTA CATARINA"

Dilo da"lsstJciação: C� e Recreativa -do Prnfessor
PRÓ 'CONSTRUÇÃO "D'j' COLO'NIA DE" ',FÉRIAS DO PROFEssor - DIA 4 DE, NOVEMBRO ÀS 20 HORAS

.

P�Eço DO'" CA'RTÃO ('RS 50,00 A VENDA COM TÔDAS AS. PROFESSORAS- DA ASSOCIAÇÃO.

Srs. ouvintes de A Voz - sábios, estadistas de re- cendíveis para que, postas tado daí oriundo é, dentro vas instituições. Estas são Em vista disso e saben- homem.

da Juventude levando ao' nome e gênio, artistas, etc. frente a 'frente raças desí- de algum tempo, a decano a expressão do caráter do do-se que determinados Transformando o homem,
seu r.ecepto: a Filosofia' - provaram que � dolicoce ·guais· venham 'a fundir-se, dência de mais uma cíví- povo e nunca a determínan- cruzamentos são desvanta- modificando-lhe Os caracte

Prtmadista, aqui estamos falia não é uma regra ge- forjando uma nova raça - -Hzação. te da alma nacional. SÔ- josos, é de se perguntar: res psicológicos, melhoran

mais uma vez, como tôdas: ral e que está, em relação raça histórica - com ca- A civilização de, um po- me,nte· a héreditariedade a estariam as civilizações dos d-o-lhe as. integrantes, Q

as Terças e. quintas f�i- I às altas camadas sociais racteres mais ou menos ho- vo é o produto de sua alma, prazo relativamente curto, nossos dias condenadas ao PRIMADISMO reabilitará

ras
-

I européias, está em propor- mogêneos: 1- desigualda- ou melhor, os diversos ele pode modificar a heredita- pereciinento? as sociedades dos nossos

Hoje anresentaremoa:
'!

ção mais ou menos' id.ênti- de numérica pequena das mentes de civilização de riedade ! Justificar-se-iá, d i a nts dias, que se acham enfra-

RAIÇA, CIVILIZAÇÃO E ca nas classes humildes raças submetidas a cruza- um povo são a manifesta- A mercê de que foi dito, dêsse perigo; o estabeleci- quecidas e prestes a ruir,
PRIMADISMO .no, hospícios, nas peniten- mento ; 2- não divergirem ção da alma dêsse povo. conclui-se que a grandeza mente de um isolamento se- ao pêso do dispercionismo,

Não se pode falar em ra- ciárias. No que diz respeí- muito em seus caracteres; Assim, tôda vez que a al- das civilizações depende da xual entre os povos com de preconceitos absurdos e

ças puras,' dentr'O' dos pe-
to à pigmentação, a situa- 3- ficarem sujeitas ao ma nacional o caráter de grandeza da alma dos po- diferenças físicas e psíco- da desorganização,

ríodos históricos. Quando a ção não é outra. Muitos tra- mesmo meio durante longo um povo -muda, muda tam- vos. Um povo que manteve lógicas mais ou menos pro- Srs. ouvintes da Rád10
História iniciou, já Os di- balhos realizados em paí- tempo. bém sua civi-lização. A Hís- a sua, unidade a sua coe" nuÍlciadas ! Difusora, para forjar-se a

versos grupos humanos re ses diferentes têm refutado tória estâ cheia dêsses são; um povo de vontade
.
Uma luz surge hoje, Geral Prlmadista _ êsse

presentavam am á lgamas a pretendida ,r:la_ção en�re O primeiro dêsses fatô- exemplos. Le Bon, apoiado firme e disciplinado, um i-luminando o caminho que homem normal, I saudável,
ínextrincáveís de raças, fi} a form� do crânio, � pig- res é o mais importante. nos trabalhos de Fustel de povo de caráter forte está levará à solução do proble- inteligente e bom - é ne

daí para cá a mistura étni- m�nta�a� e as qualidades PorIsso é que conquistado- Coulanges, afirma que de- fadado a construir - uma ma - 0.4 PRIMADISMO ! cessário que as fôrças vi

ca tem aumentado sempre. I paícolõgicas su.p.enore�.
res cue invadem popula- cadência da civilização ro- grande civilização e exer- Essa nova filosofia, fir- vas da Nação despertem e

Nestas condições a pro-
Com tudo ISSO nao se ções muito numerosas aca- mana não se deu pela in- cer influência sôbre outros mada nos modernos conhe- se congreguem em tôrno

palada raça aria�a não quer dizer, absoluõtament:, bam por desaparecer. vasão guerreira dos bâr- povos menos rígidos. E é aí cimentos da ciência da he- do mesmo ideal, convergln

passa de um mito, em favor
I que ?� povos estejam uni- Os caracteres das raças Ibaros:, mas pela, invasão que 'reside a 'explicação pa-' reditariedade pretenda me" do para o mesmo objetive,

r-

do qual se escreveu tôda I formizados completamente são os elementos da constí- pacífica dêstes, que, mis- ra as diferenças marcantes Ihorar a alma dos, povos. ,a sem dispersão, que esta só
uma Iiteratura superfIcial' em seus, carac.t!re�:, C,o�" tuição anatômica e os e1e- turando-ss com Os conquís- entre o, desenvolvimento' espécie psicológica bem co- consome tempo e dinheiro
e se construíu :r-egimes po!í- � quanto secu,los_: de h�s,to�'Ia mentes da constituição psi" tados, acabaram por enfra-. das diversas civilizações. mo a espécie anotômíca, não conduzindo, a nada.

"

ticos de fei�Ões '��lIPótica;s. e, c,r.uzamento� -tenha�l' In: cológíca, isto é, o caráter, quecer-lhes a alma e des- Não se fala em intelígên- transformando o meio e, Enderêço de correspon-
O que muitos ,!lP�r�ssados fluido,

.

o� dlrversots grdup�� o temperamento. moronar-Ihes a civi-lização. cía, mas em caráter em fundamentalmente, INTER- dência -' Instituto dos Di-

chamaram raç'â" .ansna na-
humanos aPA es�m am .l�" O caráter, onde resídem o, bárbaros não Unham a constituição psicológi��. VINDO CIENTIFICAMEN-1 reitos da Criança, Caixa

da mais era do que um r�n.ças ana�oml,ca.s, físio a vontade e a disciplina, é intenção de destruir a cívi-
.

Hoje, - em virtude do TE NO PLASMA GERMI- Postal 2635, Pôrto Alegre,.
conjunto de povos e grupos Iógicas e �sIceloglca.s.

,

o prinéipal traço diferença- lização- romana, a qual ad- 'afrou.xS:mento das frontal- NATIVO. lou com o sr, Alvaro Wan�
falando

-

todos Ilnguaa e
I ,Mas daí a denominar-se dor das raças., míravaui' e·1' e s peitavam. ras, ,da vulgarlzaçâo das E proclama:- o homem delli F.o, nesta cidade à

dialetos' oriundos de um
esses gr�pos humanos rI'-Ç.UiI O c�;�át_er A de. uma raça Antes, queriam. adotá-la e chamadas idéias universais, pode 'ser aperfeiçoado no 'rua Artista Bítencourt N.

mesmo tronco -,a língua
.

PAura.s ha uma g;ande .dls se debIlIta toda vez que es- continuá-la. pela espantosa :(:;tcilidade setor da biologia, no setor 36.
.

I

falada pelos árias da' In-' tancl?. O q�e ha, ef�tIVa-, ta se funde com uma ou- Por �Lse vê como é pueril· de comunicação entre 0'1 horm@na.l e nos demais .S<1- O PRIMADISMO é a

dia.
'

11 mente, �ão �açD,s ..,históricas, tra. O caráter é, a alma da a pre�1nção ;.dos estadista-s povos - o cruzamento en- tores! bandeira da criança, ban-

Os antropologistas' éstu- ou se�a� r�ç�$, fo:madas r�ç.a. Se'Ip,pre q,ué,_êle é. m?' em quel'er,mud.a� ?S f�I_1da- tre 'OS indivíduos compo- Mudar instituições nada deira da juveliltude, a nos-

da'ram êS.s.es povos e gru-- pela a.ça? d� .1�lgraçao, . da;s d.lfIcado, a evofuça,o �13tO-, mel1tos dª-, �Ivl�lzaçao ,de nentes de todas as nações .é. .re�qlve, por.que estas são I>a bandeira!

pos, tendo chegl!-do à con- conqUIstas, en�lm: ,�elo c�' r�c� do povo tambem, e mo- um povo, impondo-lhes no;- maior do que, nunca,. ,
i apenás, ·efeito. A causa é o (as.)-, Alvar,o Wandelli F.o

�I�j:�::s:::�:::IE�a::::
. :;�::;:Yi:��::'::O:on: ;;!c�;:, � t:���:o�;: es: .

-�
.. ;" j.•... <, , t. " . . ��:2 ';:�;;:;�{,;<Z" .�.

priamente, o que' se sabe é tles sao os fatores inpl'es" ma duma raça e o resu1-

que;> afora a língua, desa
pareceram· sem deixar ves

tígio.
Não obstante, a qt}imera

ariana espalhou-se .nos me

ios pseudo-científicos, fa
zendo

-

brotar em seu red'oI
idéias sem 'correspondência
na r&alidade. E' preciso que
se diga: não ·existe uma 'ra

ça latina, uma �raça alemã
ou uma raça .ariana. Mas
uma civilização latina, uma
nHçã,p alemã e uma l'ingua
a r i a n a trabalhada pela
ação de meios e pela influ

,ência de ,povos.
','Lapouge e seus conti-

s.amos, o que' praticamos na gran- sever.amos que não se arJ,Jepe'n-,
nuadores tentando pr,eci" de entidade, derá.
sal' os tê�mos e fugir a ês- Para, se' tornar escoteiro, to-

Se desmentido da
'

clencia, Antes q'ue encerremo.s e'ste co-do o meninQ tem o seu direito.
deixaram de lado os aria- E como é bom -o ser. lUnar o me'ntário, vamos a uma realida

nos e criaram em seu .lugar campo, as atividades. buc_ólicas, de que pode ser sanada. Trata-se

O Homo europeus, o hOIl1cm a boa ação diária. O menino tem do seguinte:, Muitos meninos

nórdico dolicocéfalo', louro, " deixam de -ser escote'iros devido
,

.. o seu pl'opósito: quero ser um

alto" de olhos :azuis. Do Iiadeniano", Mas', êle pensa e
sua posiçã,o financeira. Nãci Po-

Ponto de vista antropológi- d' h d'
, dem comprar uniforme. Se êstesente-se, Ig,amos, acan a o, tJ-

CO, não há negar que morato para se apresentar. E é seu caso, venha, venha e' o

êss·e tipo existe e que· pro- dessa maneira quantos bons escotismo saberá como resolvê-lo.
,

' I

vàvel�ente' formou, e m elementos são pe'rdidos. O seu

tempos r'emotos, uma raça
.

<>' 1. d
,Ao vermos um magote escotis-

desejo deve ser .eva o para
' .

distinta. Mas, haverá a frente. Pode entrar em contacto' ta, notamos um espírito p'rasen-

n Ab teiro, uma feIicidade que existem·esma-segura, ça so 1'e os com qualquer escoteiro, expor-lhe '

caracteres psico-l-ogicos que
uma alegria' real! Hoje lhe fa-

a vontade, e sem dúvida alguma .

Lapouge
.

e outros dão.--co- será bem recebido.
zemos o convite, já falamos com

t 'b t dA t . - alguns chefes além do Gomissá-
mo a 1'1 U os esse carac e- ,OutFo prIsma apresenta-se. Nao .

R'
'

" .

f,· ? A f'
�

d .

.
. 1'10 eglOnal e lhe cle'ntJflcamos

res lSlCOS. a lrmaçao e tem conheCimento, nunca falou

l
t d

'

que O·S greg9s, Os .romanos,
"

A , • "f
que ó OS serão recebidos da mes-

eom aquele que Investe o Uni 01'-
. .'

ou as class.es nobres rl<l ,', .
ma maneIra. Uma cOIsa apenas

... 'me caquI. Meu amlgo, o' esc'o-
, "

I'dade l'lle'dl'a eram doII·coe.Ii--", , . ,

' estamos a pedIr: ammo vontade·
- tlsmo e-para todos, Indlstlnta- "

-
,

falos 'louros e' a"bsoluta·-· v' 'd 'h
e IInpulsl'onamos' em nossa ca-

, .'

mente. a na se e num sa ado ,

mente distituída.de prova. d' d'
'.

h f 'I pltal essa grandiosidade que é
ou omlngo, Iga ao c e e qua

51 ESCOTISMO!E' uma afirmação gratuita seu plano, Saberá como condu-

de todo em todo, pois não d-Io, pois você const_ituirá uma

há documentos que nos pos- ;l,Ilegrfa a mais,

sàm esclarecer sôbre a COL' Aqui em, Florianópóli� há am

dos cabelos e dos olhos da: biência adequada. Quer e'scoteiro
qu.eles pOVOs e classes. E sÓ da terra, quer escoteiro d,o mar.

a ,forma do cranlO não Na cidade ou nos bahros, como Miguel Carlos Brando e Wil ..

basta para dar superio,rida- no_ Estreito, há tropas suficien- ma M. Brando, participam aos

ele intelectual a uma 'raça, temente ap.are'lhadas para rece- seus parentes e pessoas de' suas

pois os australianqs, .I)S e�-:-I
bê-lo. Ap�'oveitand,o

.

essas �p�r- I'elações, o nascimentc de su,a

quimós, os hotentotes, OS lunidades, vai ter instantes" que filha D.enize de Fátima, '!corric,lo.
cafres e todos os negros da ·iamaIs esquecerá, assim como dia 13' d,o flue'nte na Matemidade,
A'frica ocidental são dOE-,

nós. 'As vê�es temos saudades d. Carmela Dutra. Ontem, dia 15,
cocéfalos". daquelas atividades. QuandC'""pro- a sra. Luci Brando, genitora do

Muefand, Rose, Dallema' c�_rávamos lugares pará acal1l- sr. Miguel Carlos Br.an<!o e 0.,...l!r.
gne e outrps, fa�ndo cui- pam.entos� pOl1tos pitores0os, pa- J.o�o 'Monguilhot genitor la sra.

dado�as
...
observaçoe

..

s antro- Ta

...

JQr.nada.� e. av.e,
ntura

.. s..
Ja de WII,ma M.

'J3. ratdo, l.evara.m... à. Pia / .

pometncas. _naS classes regres,so, recordar o que se: pas-, Batismal,. � .. p�q1:!e� De.nizll.�.
'

�.c
_......__............_�_.. _

. :eI_evadas da _ ôura, e um prazer que a;; pala- As fehcJtaçoe:s de' O ESTADO, .{
.

.

'

__

,
. I

,
"',.J�,

. -�.
. '''� �

.

..
'

'.

Vicente de Paula Athayde vras não conseguem transmitir, "'

Gostamos de ouvir opiniões
.

Talvêz doravante pas,semos are-.

I

sôbre assun,tos momentâneos. As lembrar 'os fatos que' conosco se

antíteses são evidentl.'s e um ou I sucederam. E você verá, jovem
� , - ,

outro corrobora c'om o pensa- quanto de bom, de divertido es-

mpnto de' ldetermin.da pl(;ssoa, tava a perçler.
Sôbre o escotismo, a escola. ba- Ao tomar aq�ela re'solução, não
deniana, diremos.o que no.s pen.- esmoreça, e de ante-mão lhe as-

'No

Você

lõ;Um "au,fro" mais apliuso�dO, mais notado ... molíbem
recebido ,,;tc;dos o�' ambi�rltes. � o efeito da beleza do pádr�o,

da "legando do fólhe, do caimento' espontâneo, sob medida, da
, roupa Jmperial Extra. Aprese-ntada em 36 tamanhos, cada um em 12 'modelol .

diferentes, Imperío' Extra lhe oferece. ..aÚda � j,r,é-e�colhimento total,
alfaiates de ren-ome, aviamentos fjrirssf��sri�cidos de alta qunlldade ... " a experiência
\

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

moi, bem feita do 8rasil' Compre a sua rOoJpa Impedal Extra no 'nosso

distribuidor em $U� cidade, no oadrão e. no talhe do seu gÓsto pessoal.NASCIMEITO

,

Escolha pelo e"iqueta iMPERIAL EXTRA
e rp.ceba um 'TÊRívlQ Df CZAR/.r,mA de durabi/idad.

DISTRIBUIDOR -J.-
iê�iê��. ;t��1fj""O'ep-t'"'({e

'.

�5f1·��ª ��=-..
\

.

---......-\"' """-" '
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Santa Catarina
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jSecr�laria do _ çongresso' E"U�.ríslico ,
Com' ã presença do' Exmo. :e Revmó. sr. Dom Felício I

da Cunha Vasconcelos, foi instalada a Secretaría do

Cong�I,�go, 'Ellcarísticô - Estadual, em: local apropi-iado,
'Junto a sala 'de reuniões da Paróquia da ?ate�ra!.

O expediente da Secretarla é, nos dIaS üteís, das
.

E,30 --,- 12,00 horas e das 14,30 - 18,00 horas., Por ní

mia 'gentileza da Companhia Telefônica Catarlnense,
acha-se instalado na Secretaria o telefone de número

3565 que funcionará até o encerramento do Congresso.
Quaif.quer informações poderão assim ser obtidas

ou pe,j'lüàlmente ou t�lefôni.camente durante as horas
de '6xpediel1t�. '

D;dg� Ós trabalhostda �e0ret:aria o Rexmo. sr.> Pe.

Francisco, de Sales BiMl.chini.
.

- '.. '. � ��
...

MADElRl\S PARA.
CONSTRUCÃO -

I RMÃO S. G�T-Et:{C0U.RT
CAIS DAOAR6 • ,JONE 1"07
ANTIGO DIPÓSITO DAMIANI

('OSTUREIRA '.
,

Encontra-se uma bôa cos

tureira na Rua Almirante

Lamego, 101, Confecciona

qualquer peça.

Apelação criminal N...
8.988 da comarca de São
Francisco do Sul
Relator : 'Des. Ferreira

.Bastós. ' '<,
/'"

,

, - Dá�se . provimento
para reformar-se a de
cisao absolutória re

corrida porque, na es

pêcle, ficou demonstra
da, quantum satís, ,':1.

pratica dos crimes de

rêceptação. dolosa po-r
um dos apelados, e de

receptação. culposa pe
los outros dois.
_ Conéede-se a: êstes

últimos, porque pre
snchidos os pressupos
tos legais, o benefício
da suspensão condícío
nal da pena,

( UJ'R. SC 'O ��;_.p A ,:1' 'J.,�/C Ui,tA' Ri
" At:il e r Is,:f T l(aid e n te s"

Sc·b· a.,��SlJo�:sahilid�de ,i}a. Professôra OLGA BRA
SIL DA LUZ e reconhecido pela' Secretaria de Educa
ção e Cultura de Santa Catarina.

Prepara alunos para o Exame- de admissão ao Gi

násio e- escolas equiparadas nos seguintes horãrlos :

dàR 8 às 10 horas e

da S 13 às 15 horas.

Vende-se um alemão marca

"J{LINGELJ.\>IANN" pelo',pre-
, \'

"ço de 70.0.00.00. 'Tratar pelo

fon:e
'

3223.
,

Facilita-se o pagamento

CASA
VENDE-SE UMA DE MADEiRA,
COM AGUA, LUZ E ESGOTO, À
RUA OSMAR CUNHA ' .(TRA-

,VESSA SANTOS), 'TRATAR À

UA...!!.�EN�ES,.!:. 9, •

..

V1ieo�. r��, e

discutidos êstes autos de

apelação crímína] 1'{. • ••

8.988, da comarca de
São Francisco do Sul,
� apelante a Justiça, por
seu Pro.mo.to.r e apelado!",
J.úlio. Radwanski, Fanus
patruni e Flo.riano. Mar

tinho. de Óliv.eira:
O Dr. Promotor Púhlico

da comarca de São 'Fran·

cisco do Sul of.ereceu de
núncia contra Do.rival Mar
celino de Deus, Indio. Afo.n
so. Gomes e' Sebastião. Dias
de Oliveira;' vulgo "Balan-

'cinha", os três como in

cursos nas penas do art.

155, § 4.0. - IV, em combi-'

nação com os àrts. 25 e 5l

§ 2.0., e ainda cont'ra Júlio.
Radwansiki, Fanus Patruni,
e Flo.riano. MftII'tinho qe Oli

veira, aquele pela prática
_do delito previsto no art.
180 combinado com o art
,51'§ 2.0, e êste� np, ar�. 180,
cáp�, �od()s Os di�sitj-v<ls:
do Codlgo,'PenaI.

r recísa Professôrag para ministrar aulas nas qua
tro séries prfmâeias para o ano de 1�59.

MATRíCULA aberta para tôdas as séries a partir
de' outubro,

Cada elag� terá t10 iiU{ximo -25 aIunos.
OUTRAS INFOR-MAÇõES: Rua Tiradentes 49
Diá.ríamente das 8 às 10,00 horas.

,.
* * *

TERRENOSBôavista,Cia, de Seguros' de Vid�
A V I S O

Vende lotes d.e 260 a 720 mqs

por preço de '()casião

LO-CAL: A!.ameda Adolfo Kon-

der cQm fundos para Rita Ma-A Direção da BÔ�VISTA CIA. DE SEGUROS 'DE
VIDA avisa aos 'Seus clientes e ao povo em gei"al, que o'

ria

�r. 'ENÊIAS CUNHA MELLO, não exerce mais a'S fun-' \ TRATAR: - com LIBERATO
LAUS - Rua (�onselheiro Ma

ções rte Inspetor de Produção da refe'rida Cia., • tenrlo'
i';ido demitido em l-10-58, motivo porque não se �respon'
r,abPiza por quaisquer atos que o mesmo venha a come-

ter em nome da Cia. A Direção

fra 46 - Rua 'Mmirllnte Alvim
, ,

15 - Florianópolis

'TELHAs. -TIJOLOS �
;CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
<

O provedor 'da Irmandade de Nossa Senho·ra dO' Ro- CAIS BAOAR6 • fONE l.OI

sário e São Benedito, tem o prazer de convidar os irmãôs AN'TIGO DEPÓSITO OAMIANI-

e o P0'VO em geral, para assistir as f.estividades de.Nos- --- ..
-

·sa Senbera' do Rosário, no prQximo domingo, dia 19 com -
,- ......-,---

.

o segu,inte programa::
-

PREe'ISA SEAs 7 �oras Missa de Comunhão Geral dos irmãos .

- -

e demais devotos.'
,

De um PRACISTA com

'As 9-horas Missa solene com assis,tência do Sr. Ar- prática. Tratar com a

(!ebispo Metropo.litano. Vva. Bertold� T. Silva, à
/' As 17 horas Solene Procissão. '" rua Silva Jardim, fundas.

Alvaro. Maximo. Oliveira Açougue �
_:_

-

,P'ÂGA-,SE'
-

.... 1.0 Secretárió ' BJPM.
_ ,fi,Q-5�,�.

---------�����.�' -, _,,';'" ""'�========�::;:======�=-'==-�---------'"
."'<":�/'�:;r:'�.".

-( O N V I-I E

-

-
.

�d�'

Hom,ens de ação furn� Lincoln!
ComoVocê" êle é um homem_ dinâmico, deGidido e coirfiante.
É também um fuman.te lque exige mais... somente Lincoln

consegue satisfazê·-lo plenamente! Sele�mistura
de fumos especiais� Lincoln' � é�urn: �ig�o
que man0m maço após - � .,p1aço, a�esina
inconfundível qualidade 'OLN• -LINC
C!A.. DB CIGARROS SOUZA CRUZ

'.I
';-,

Direção -de: MÍLTON LEITE"DA COSTA e ItUBENS' COS-TA

J'urí�pru�d>-,'DCl·'a' ,
dores de bons ante_ce4:�iIt'es

Q'" judic�ais_, nada autori7Jando_
A denúncia foi recebida A -vísta iro exposto; a

.
pres,�mi:r-s� qU� êles /�7'

e feita a instrução crímí- ÁGORDAM, em Câmara tomem�a, delinquir, su�p�·
nal. Crfmfnal, por' unãnimidadc ',a��. a C��al'a pelo ,pr�J?_ .?e

O 'Dr. Premotor 'Público; de votos é consoante opí- ,?'9,�s
,

�nos, a.execuçaç ,.ga;
nas alegações - (art. '500 do -nou a fls. 143-1'43 v. õ- Sr. ,pe.!1a..•

. .

C P P) d·: fa'1- Dr, 1.0' Sub-Procurador Gf'.- :'S.ão condições paraó be",:• .

..

;., I'SSe' que por ,I· JJ -

de eleméirtôs -, sflficlentes ral do Estado, conhecer da b��'�fiCio, condlçQeê- ':<iu� .

era de "se des'class,ifica-r piP à'pelãção ,�-P'l'ovê:"lo, para �ê�eih :, ser ri�orOS}:1i't(lh1fol _

.

ra o '''§JÚo. do-ar], 180,:'os da- t
condenar Júlio. Radwàl1s:ki observadas �o decuríLo.__ ;d�;-,

lito . atribuídos a ',Fanus- como ,ineu,rso"ll(} út: 180 quele prazo e a) exercerem

Pat�uril e Flõriail�
,- "-Marti" 'c/com"o' aH. 51, -§ 2:0 (te- .sempre _profissão licita;- ,�}

nho de Oliveira. ceptaçâo do.Iósa coÍlti-iiua-' �e'reIll ?,oa>.;�l?�d�ula; c) na.o
.da), a 1 ano e 4 meses, de fre'.luenta::r!'!�1!ugares duvi-

Concluido o processo pa- reclusão, multa de Cr$ ... dosos,. ey.�il;n:�ê' companhia
ra a 'sentença, o Dr. Juiz 2.000,00 e na taxa peníten- -susP�lta-;. d) pagar, no pra
a quo, ao profel'iila, enten- ciári��de Cr$ 40,OQ; e Fã- zo ,de dQIS meses, ,ªs C�S��:'l
deu provada a prlmeira par- nas PatFtini e Floriano do processo e a taxa P:�lll-.
te da denúncia, isto é, o Mãi-tinJlo. .de Oliveira, in- �én�iál'_��; e e). não se; �n
delito capitulado no art. cursos no art. 180 § 1.0\ sentarem de sua.s ,�_eslde�--
155, § 4.0., ,IV, do' Código (recepúação.; culposa), ca- c�a-s sem com�lllcaça� p!-'e
Penal, e atribuído a Derí- da um a 6 -mes,es de deten- ':la a? Dr. JUI� de �,�telto�
vaI ���;bb'lIn- ção e no sêlo penitenciário �p_t��ldad�_. q�e. dever� .�e-,
'lio. Afo.nso ... .,:��'" �a8- de Cr$ 20,00. ::' 8��ar. � .presidír � audíên-
iião. Dias de Oliveira" 1'�T�ktmía...4:.u·d�1�·h�-d�o, m�n-

Cla a.. que se. refere, �o. �eu,
:aeado a eada um dos dois d-'"

'

..Jn' a,rt. 701, a CItada leI pro�
, am S'eJBtn seus nomes Tc>

-

�
primeiros réu<g a pena de çalfo& nO. rol dos culpad02, ces-su�,'_ ,

dois anos de reclusão, mul- éxpedindo-se, b u t r ossim, Gllát!S pelo? ape a

tp, de Cr$ 2.000,00 e selo m'limiadó de prisãu contra ,,:rloq�},lópohs, 16 de
'penitenciário de Cr$ 50,0.0., Júlio' RadWan*i. 10 de 11)58.
e ao último a pena de três .,.' • � .2'

"

anos de -réclusão, multa de .c�n). fundamento no art. fI:eriejra BaSld'Íl"
Cr$ 3.000,00: e selo p'eni ..

696 _.e seu § :Z,.o. do CÓdigo' Presidente e Relator

tenciá<rio 'de Crt, 50,00.
de :r-roces.so Penal, e aten- HetcHiõ Mede.fro.s
dendo a que os réus Fánus Be1i�ário. ICostaCondenou-os, ainda, ao
Patruni e Flo.riano. Marti- Estive nl:e�entepagamento das custas, em :'.. d 01

• .t:.. ,

nno. e iveira são porta- ,João. Carlo.s Ramospi·oporção. "
. ""'" _- _�'A- - - < �e

•

E porque Indjo. Afo.nsô�Jtc - ...�_"
,,', - _,.<, ,

:Go.meS. �ouve�se,. cumpir.i�? Ilé1iWJ!Ij;PJI.tti1tJ·::�ttna cadela publIca d,e Sao'
__ .I.��__.;�Francisco do Sul a pena _. ,� ... _. __._.. , ..�. . __ "�, _...r� ...{_ '" ' • -.

�;!e:uti:�au��r:à��:d���ic��-' Jüiz-o, de ,Direito da Pri'meita 'Vara da '

rIa que em favor áo mes· -.
.

, .

mo se exp.edisse o compe- Coma'rca de Flo'fl'ano"poll's'tente alvara de soltura. .

�. �e��s:� C��f�:�:en:� �o:e Edital' de' Citação com o prazo
absolveu os acu'sados refe,

"d'· (]'0)4;
,

ridoS., �� aIl�Jºll" �mp'estiv�-
" e trinta

.

- daas,
mente o Ur, Pr.omotor Pu- -,

A "
..:

. .
. � ••

bl' ','
-

/ � ,O Douto.r EugenIO Tro.m,no.ws!kY TauIOl$
�co. Filho., Juiz de Direito- da Primefra VaJ:.á.. dª
Al'razoado e contran'a- Co.marca de. Flo.riaIÍ,6po.lis, Estadó ae- Santa:

zoado o recurso, os autO:3 Catarina, na fo.rm,a dá lei�
subiram a'e�ta Instância. F'AZ'�SAB�R aos, qt:e .0 presente edital de éitaçií;õ
Com -vista dõs mesmos, o l'om o prazo de trinta (30) dias _ virem ou dêle., con.he

Dr. �.o Sub-Prócilrador Ge- cimente tiverem, que por êste meio ficam notificados
ral do Estado observa ':'q_ue todos ns inte-:-ressados incertos, 'da ação de desquite mo-

o recurso, em fàce do q'ue rida pur, CARLOS NAZA�ENO FIALHO contra ELI
detérinina- expj,:é�samente' ,o DUTRA· FI4LHO, que se aêh$ designado o dia d·ezes
art. 601" -§ Lo., do . 6ódi-gtr seis (16)' de novembro §o corrente ano, às cator�e (14) -

de Processo PenaI,' não po' horas, na saJa das -audiências do Juízo de. Dir,eito, no

dia, de .m.odo algu�i ,te!', ildifíci'ó da Pdmúl'a Va�'a' dest� Comarca, sito ,à P�raça
subjd'() nos ,.autos originais: Pereh':i Oliveira N. 10, para 'à, ,audiência preliminar de
- "se hoúv,er 'tn�is de um leconciliação recolllendada pe:fa Lei N. 968, artigo 6'.0
réu e não houverem todos rle II) de dezembro de 1949. E, para que chegue ao co

sid� julgados, ou não tive- nhee1me�to d,e todos, mandou expedir o flresen�e edital
rem todos apelado, caberá que R ':'ra afIxado no lugar, do cos�úme e publicado na

ao apelante promover ex- formn la' lei. Dado e pas'sado nesta cidade .de Florianó
tração do traslado dos au- lJolis, Cn,pita.l do Estado de Santa Catarina, aos nove

tos, o qual deverá ser re- dias co mês dQ outubro do ano de mil novecentos e cin
metido à Instância Supe-' quent:L e oito. Eu, (ass.) Ivo Eva,risto de Carvalho, Es
'rior no prazo de trinta creventc JUTamentado o datilografei. e subscrevi. (as.)
dias contado da data da Eug3ni� Trompowsky Taulois Filho, Juiz, de Direito da
_entreg�'-das últimas razões ,Primeira Vara.
de apelação ou do venci- C,_,nfere com o

mento do prazo para a

apresentação das do ape
lado". E coiltfnúa: "Ná e�

pécie, e essa circunstância
'não pode pes'sar sem repa
ro, não há prova de qUf
Iildio Afonso. Go.mes, que
foi solto; Do.rival Marceli,·
no. de Deus, que se encon
tra foragido, e Sebastião

.
Dias de Oliveira, que se

acha cumprindo pena na

comarca ',de Paránaguá; ha
jam sido regularmente in
timados da decisão que os

condenou""
Conclui o parecer ado

tando as bem lançadas l;il:
zões do Dr. Promotor PÚ
blico, ·e assim opina pelo
provimento do recurso e

consequente ,reforma da
sentença na sua p�'rte' ab-
solutória.

original.
Carlo.s Saldanha

Esc'rivão

APENAS (RS 150,00 -POR-UM
GR_A"DE- LIQUIDIFICADOR

Mil vêzes benvindôs os modernos metodos de c.o

merciar. ,Quanto be-m est,ar, quanto confôrto e quanto
apl'iJl1oramento na elegância e quanta movimentação de
riquez�1. não são consequencias da' inéntalidade avança":;

.

na dl! com!)rciantes ee industriais.
Aq_ui em 'Florianópolis cabem aos Estabelecimento:'l

A Morielar as glórias d.e pioneirismo nas vendas pelo,
credi{n io e po.rque não dizer, na inti'odução de' uma sé-
de dt_'! artigos de maxima utilidade e confôrto.

N inguem- desconhece a grande ,e valiosa. cooperação
dess,\ firmà' para o progl"esso do nosso comércio. Nin
guem ,ignora o, que significam para a economia popular
as suas ,Contínuas promoções de vendas, cada quál (.lota
da d:.l r.aracterÍi:lticas facilitárias mais acentuadas. Nin
guenl Ignora ainda o que significa para.as classes -des
protegidas a ereação dess'e "refugio da pohreza" que é
A Gi'utinha.

Continua a venda, desde o dia 1.0 do mês corrente
lla C�.<;-u!inha dos Estabelecimentos, .uma venda espe
tial d.e úma grande marca de liquidificador, v-enda esta.

que v�m 'alcançand� enorme sucesso, mediánte o insi

gnificante pagamento mensal de Cr$ 150,00.
E" mais uma grande e utilíssima cooperação de A

lV(odcll-ú:' 'para o bem estar e confôrto do la'r !

- A razão está com a

Justiça Pública; eis que a

prova decorrente do inqué
rito e da instrução de
monstra, de f.orma cabal� fi

responsabilidade dos ora

apelados nos fatos delituo
sos de que nos ,dá. noticia ')

processo.

"�;

, R I B UNA L DE, J1J S , I C A
_. ,

Em verdade, trata-sE! de 2) Recurso de' mandado de se- o Tribunal, por votação unâni-

receptação dolosa quanto a gurança n,O 9� da comarca de me, conhecer d,o recurso e negllr
Júlio. Radwanslki e CUlpo.sa. t Jl\raguá. do Sul, em que são re- lhe prO!Vimento, '_'1'.8 confirm,ar
de refe·rência ao� demais. I conentes o Dr, Juiz ,de Direito a decisão recorrida. Custas na

nesse jeito não há como e a Fazenda do Estad·o e recorri- forma .da lei. ImpedidQ o Sr. Des.
� - , I

manter-se integra a deci-:-j'
da a Fazenda do Es�ado. Relato.f He'rcílio Medeiros.

ecorrida.
.'

Q Sr. Des_. Ivo Guilho!l;� �.ecidind,o_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIANÓPOLIS, QUINTA FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1958

O Dr. Eduardo Pedro atps constantes de ocupa
Carneiro da Cunha Luz, ção e culturas, sendo agora
Juiz de Direito da Oomae- objéto- ds.. .!ies.ap!o.Iiriaçãp,:
ca de São José, . Estado de pelo Estado, para ob-ras da
Santa Catarina na forma Usina d-o' Rio Garéla;"30)
da. Lei, ete,

'

Que assim sé acha confí-'
,

E D I T A L gurada, com todos os re-...
ii' '"'

Faz saber aos que o pre- quisitos légais.. o usucapião n

I___u_eod__o_r_o�3_3__�F_one37_41
,

sente edital virem,' 2.,U dêle extraordinário, de acôrdo
conhecimento tiverem ex' com os arts. 5,50 e seguín- -ocorrido na MaternidadE!,Dr. Carlos Corrêa, em 9/10/,9c58
pedido nos autos de' ação tes- do Cód. Civil, com a re- Dra -, Ebe 8 Barros' ---------------------------�de usucapião, em que ,é re- dação dada pela LeÍ 2437 '. • '. V S' deseia

'

querente MARTIM UMBI- de 7/3/55; 40) Que, pre- CLINICA DE CRIANÇAS ,""
" '';-

LINO DOS ANJOS que se (tendendo legitimar sua si- Atend,erá a' partir' dé 1.- de ae·,. 'Y' E' 'N' D'E' ,R' ouprocéssa perante êste Jui- tuação, vem com o devido b à
zo ,e pelo Cartório do Civel respeito, confo-rme arts.

tem ro Av. HerciUo, Luz, 155,
desta Comarca, e atendsn- 454;e seguintes do C.P.C., 4pto. ,4."

,

do ao qUe lhe foi requerido requerer a oV. Excia., de- Horário: dai 15 àl 17 hora. "

pelo autor que justificou signação de dia e hora pa
devidamente a pósse, con- ra a justificação, ouvindo
to_tme -sentença, que passou 'as testemunhas adiante ar
em julgado, pelo 'presente roladas, e,' em seguida, ci-

, (fto a todos- aquêles que 'tados'. Os atuais confron
.

porventura tenham qual- tantes e interessados cer-
quer 'direito �iô:bre' o imóvel tos e seus cônjuges se ca-

-abaéxõ c descrito," �p,ara,' 'ria sadoS;,�O:.Ol"gãÕ clo"Minís- "

'praz,o"dédrinta dias, 'que tório Público é, por-editaí, : Temos à venda::çOí:r,erá ,da prtmeíea pubíj- com o prazo de 30 dias' ;08

:Dr.·.·' OSNY 'LISBO"A �
,

'

P .

d . , E t
.

.

N
' . "

d"cação do presente ell,i'fal, 'Interessados ilicertos e des" ,'9
'

a Tinturaria Paillist� a rua 24 de lI!aio - !llItrelto 'or motívo e 'viagem ao x error '- o munrcrpio e

contestar nos dez dias" sub-' 'copl,l€cidos; para, no' prazo '1 Ter�eno na praia Bom Abrteo - Coqueiro.
" >' ClJIABA bem :pertinh9 .da Capital '-;:

sequentes a' p'etíçãc inicial 'legal,e sob pena de revelia, Círurgíão.Dentista Pld S d d C b ( ..
'

C s 26600000'0'
u. U4

1 terreno no loteamento da ra ,a a au a oe - am or... 13,300 hectares. 'Pasto, '"., ',' , .. , , , , , , , . ; ... , , . ,r" .

'.''abaixo transcí-ita, alegan- .contestarem, 'se' quiserem.
do o que 'se, lhe oferecer em .50) Q.ue, l}ão sendo contes-

-'

ATENDE DIARIAMENTE ! casa à rua Silva Jardim; 217, Fpolil. 10.000 " Pasto .,., . ,,', ".',. " " " ." Cl'� 2,OOO,ôoo,00
defesa de seus direitos sob Jada a ação. seja desde 10- no' perlod.o da manh! 1

' casa'de madeira n-o bairro de Fátima" Estreito 5,000" . 'Mata fechada .. , , , . , , .. , ..... , Cl't2,000:000,00
pena' de; decorríd., o prazo go reconhecido e 'declarado 2:"s _' 4.as II 8.as feiras 'I terreno em BrasUiá . 3,000 " Mata com 2-cachoeiras .de '

'maz:cado,' se éonSid,e>iar 'o domínio do autor sôbre o '.

àpó's às 19 hOI". 1 e'sdbelecímdnto' d� �ê��s e molhados muito bem af'reguêsado, 25 me'tros. " .. "."., , ... , ,. '."

'perfeita a citação dos' ín- <imóvel, por sentença man.. ' ' ,

'

'",,'.', ..
,.

,

'

R I f
" " >

teresaados ,e ter, inicio o dada transcrever no Regis- (Consu,ltório:", em 'ótimo ponto c()I1�erc:ial .da, �v. Mauro
,

amos, - n o,ma�, -2.0.00 ' , Mata, e ,:p,a,sto ..•... , -:.. ': ' ..

t
.

RUA VIDAL RAMOS 19
\. . ções em n/e'scritório .ç 3�o60 ."

..
M.nta ffechada .... ,', _. .....

prazo .para , a, con estação tro de Imóveis. Protesta-se
"

,

U' Inia bõa-casa 'de materí ,a,{ localisada a' rua Sâ o V'I'ce'nte d'e, Paula' _ ,'tna forma da petição; PE-' por todo o gênero 'de pro
' . ,

, �-' _,
'-

,',
-

TIÇÃO Exmo Sr Dr vas admissiveis em

direit[' D E M'OErtJNICH (Pedra Grande) nesta J4P!..tt1 '---,� �' .............----�-=mút;;;�nitiVo� !�r�o de. in��is 'e

Juiz de -DI·rel·to d'e Sa:'o Jo� 't'n.clusl've � d'epol'mento 'p'e��', r'.,.
'

'_

'

Mm" --- �.4.....,..,...... \
'

J
.

t
'

d' � � _. "'"

_.
' ���a' C(i)m frente: e um lado de material, e o restante de

,

unpos os em Ia

sé.' MARTIM UMBILINO soal de Interessados. Da" -
:' ,�.-

'

.... ,'
;

" -

maàei.ra 7x30 3 quartos sala cozinha e instalação sanitária, 'L'rata-se de ,.terras pelecionad'as' de La qualidade
DOS ANJOS brasi,leiro, se à causa o valo,! d.e ... : -" _z_���.u_•• DBNT. '. -",_, " ' ,

<-

casado, lavrador, resid,ênte Cr$ 2.10Q,00.�s. I, �i�ado �a Facul�e Nacional '.' à rua 3 de M�io, Estreito, S I A L Rua "7 'de Abril, 105, - 8.° andai, ,conj., 8-A -

e, domicil.iad?' em R,io p.�- R. e A.: ®�''''Com os inc1u- de Odoritl\logia da I1nl!.�.I�H' ',....--.."..---.......--��,

---- -- - ---,

D' O 'Z E' D I A .;---2-2·'----:OUIUB'R,""queno, Dlstl'ltq��� 1;-' ,00U)Il_entos.!'. Defel'i-'
.

do Brasil.
'

I � SeOA�L'H'O C L U B E \Ina nest marca, por-seu mento. Sao Jose, 22' de" J!ISPECIALISTA' -,

�gàd�Orn��;ito ;s:��& ��s���b�J�S:R�� f! CO�l váriós ; �ec'entes cursos � IRMÃQS S'ITENCOURT ,f, E S T A E IS P A N H O L A
ecç�o de S. Catarina sob GUSTO WALTER, bras i- 20' anos de 'especiaÜzação CAIS 8Ap�Ré>. fONE 1t09'

O nO 479, com cSQoritório ,em Jei-ro, casado, industrial, PARODONTOP�TlAS 'ANTIGO, D[PÓSITO O-AMIANI

O 'I "SUSPIRO·S DE. ';E�PA"NHA"JFlorianópolis, vêm expôr e r-esidentA em Angelina,
.

DOENÇAS DA: GENGIVA
- \

-

rques ,ra J
requerer a V. Excia. o se- nesta Comarca; ,2) MA, (g'engivites, gengivas sangrentas,guinte: 1°) Que há mais 4e NOEL SILVEIRA NETO, .

vi'nte anos, por sí e seus braSIleiro, c�i;!ado, lavra- piorréia, mau hálito)

antecessores, - pos'sui por d()l' residente em Morro do ,I.'ERIAPICOPATIAS,
ocupação, um terreno ru- Mineiro, 'Rio' Pequeno, Dis- Afecçõel da raiz elo dente
ral sito em Rio Pequeno, trito de � Angelina. 'nesta Pesquizas e tratamento'dos fócos
Distrito de Angelina, nesta Cotnarca. que, compar,ece- pelo método !'1:sADAN"
Comarca, conforme croquis rão independentemente Ue

,

d
.

t'
. -

3) LEOPOLDO (cÚ.rso com o própriQ autor Prof. Pa,ra ,tratar a Rua Tiradentes, 9,anexo, ,com a area ,e ses- m Imaçao. '

g,entà,.mil e quinhentos me- JOSÉ HAMES, brasileiro, Badan) - iratamentQ eficiente. - '_-- _ ....

tros quadrados, conf,ron- casado,lavrad'9r, residente rápido e,com téste bateriOl6giCOl V,O E, ,p .L�A·'tanao ria frente, léste, nei em RIO Pequeno, Distrito OPERAÇOES - Casol e exira-. '

!�OdeG��ctr:ç��n�!��l °l��: �ioG;r��c1�' S:JT�cr1ól de Ate�de s�õe:mdl!�:�ap:via�ente
. �I",':' '�"

•

,,�',' "�:,.' ':gu:t:a 110s ,fundos,. oéste. em' Vis-toS', "etc.: 'Julgõ -por sen-' ,

.

.

terras ,de Guilherme Ma- tença a justificação de fls. m'arcada - Rua Ne�eu 'Ramo., 18

dano; lado Norte,' méde para que produza seus jU- - roa.: 181.

625 braças, confronta', com ridicos ,e le'gáíi ',eféitos. Ex- _"', -
'

terras· do Estado de Sta. _'peça-se mandado ,(l,é, cita- R'E'MIN'6'T'ON R'A''NDCatarina' e Leopoldo José ção pa'ra c.iênc·üi. dO' Pro-'
.

'

H3tmes; HLdo�sul, mede 625 motor Público e dos con

-I'
Luz - Juiz de Direito. lla-

, NECESSITA FUNCIONÁRIObraças. confronta com o iro:rvtall'tes -do imóv�l; ex- do e passado nesta cidade
Estado de Sta. 1Ca�rina e peça-se. ainda, editais COlH· 'de São Jos�. aos dezess�is ,POSSUA CUK80'TÉCNICO 'COM
Ma-rtim Umhilino dos Atr-l, o prazo de 30 (trinta) dias, dia-s do mês) de setembro PLETO OU CURSANDO, NPRE

jos (requerente). 2°) QU(;}. que será publicado um� vez do ano -de mIl novecentos e' SENTAR,SE Ã RU� TRAJA�O
a pósse dêsse terreno

tenij
no Oi.ário de Justiça ,e' por çinceenta e oito. .Eu, ,Ar-· N.o 18-B _ SR. PERRQNE, DAS

sido exercida ,sempre man- três (3) 'vezes, num, dos nóIdo Souza, Esc'l'-Ívão a fh
sa" pac,ífica e, ininterrupta- , jornais da Capita1., P.R.I. datilogr.�far" '�ubsc.revo. 16�OO HORAIS EM DIANTE.

mente,-sem oposição ,nem São José 29 de agosto de Confere com o origin'al fi-
contestação' de', terceiros, e ,1958. '(Ass.) Eduardo Pe- �xado no lugar de costume. ' SCHAEFER
com o ânimo d,e} dono, por' dro Carneiro da 'Cunha Eu, Arnoldo Souza, Es,cri-"

-'�';',�'
." , vão a fiz datilografar e

subscrevo;
'Eduárdo Pedro Carneiro

'da Cunha Luz - Juiz:de
Direi�o

Aólônio Adolfo' Lisboa e Senhora
6

participam' aos parentes é

nascimento de seu filhÓ

.'
'

. "

:,'��"�'C 1 M E>NTO'
" METALUJlGICA
. ATLAS S/A

'O HAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

pessoas de suas

CLUB!E 15 DE OU1UBRO
PROG�AMA PARA O l\ffis DE Ol:1TUBRO

relações o '

COMPRAR

,

DIa 15 às 20 horas pósse da nova 'Diretoria
Dia 18 as 22 horas "BAILE DE GALA" abrilhan

t�do' ,c01Jl, a orquestra do "PACO" ,

'

"

A Diretoria do Clube 15 de Outubro, tem a honra
de ':cQnvidar as .senhõrítas associadas deste Clube, que
'quízerem Debutar no dia 18 de Outubro em comemora-

'�ão ao 37.0 aniversário do Clube.
-

,
Outrossim avisamos que as inscrições para Debu

tantes serão feitas ate o' dia 15 deste mês na Grafica 4H
,

'das 9 as 11 e das 14 as 17 horas.
NOTA A Rainha do Clube será escolhida entre as

Debutantes mais aplaudídea, .--

H E N R I Q U ,E

uma calla, um terreno, um eltaÍleleclm.!n&o'_
merclal ou um automóvel1

e:

.._

ÓRGANIZAÇAO ATLAS LTDA. C�rreta,.nl.
Todolos dias excetol .ibadoe

Encarregue a

Procurações Representações, que lhe proporcionará OI m.'
,

,

lhores negócios e as' melhores, oportunidades, mediante m6,dlet., CAFÉZITO
A .Díretería

,

comissão,
Escritório Provisório: __ R. Saldo Martnho, n.o F.

LIQUIDAMOS .' PROPRIEDADES
·AGORA COM NOVA

,E�BALAGEM

',C A S A '

•

Vende-se uma de madeira,
c'om água, luz, esgQto,' � Rua

Osma., CUllha n.o,25. - Trave'ssa

Santos

ADVOGADO
CíVEL E COMER�IAL
Rua Vitor Meireles, 24.
Das 9 às 11 horas."

'JOAO JOSÉ R:
;,.- ,.

3137

b'$ 1.500.000,00
ér$ _600.0ÓO,00
0,$ 1:500.(100,00

, J

HOJE
------�----'�----------------�------�

SAO' JOSE�:H 'O'.'J E C I' N:'E 'R O X,V
,',

AMNE VERNON FRANCOISE ROSAY
t-'

'

C I N E
I

GLÓR.IA
LAUREN

.,

BACA1�
HOJE

ROBERT. STACK

�
às 8 h:oras ,� ,

, Em sua 5:" Vitoriosá:' Sej�ílna �

K A R M�' Y A

apresentando 'o Hipnodramai
UMA VIAGEM Ã MARTE

\ -.,

,,'r':,

.'
1 :

-,

-,. em - "

às 3 e 8 'horas
D.lJNA· ANDREWS ._ BETTY

HUTTON em

O AMOR CHEGOU COM A

PRIMAVERA

BETTYr�·�-�'!."��'}f,,:�em ,.�'�. ;..;
T t':l,

\11

CINEMÁSCOPE 'e COLOR BY DE LUXE
MAIS UMA PRO�UÇÃO DA 20Th CENTURY FOX

,

--,--

CINE' SÃ;O JOSÉ 6.a FEIRA

/ ' Censura: .. al'é 1-8 anos

/.

SAO JOSÉ - SABADO

Cens,: até 5 anos -

-� I .� Z
às 5 horas

D,<\INA AN-DREWS
HUTTON em,

O AMOR CHEGOU COM A

PRUÍ.AVERA
-;; Cen,s. pté 5 anos -

,

- Preço: Cr$ 30,00 (único)
,
,- Cens,: até ·14 anos �

às 8 ho:r�s
ÁNNE VER1{ON - FRANÇOISE
ROSAY em

SUBLIME ,_ SACR!FICIO
- Cens,: até 18 ,anos -

às 8 h'or,as

ROBERT STA'CK LAUREN.

BACALL - ,em

ANGÚSTIA DE TUA AUSt!lNCIA,
- CinemaScope -

- Cens,: até 14 anos

às 8 horas

RALPH MEEKER MARfAN',

KARR - em

A MORTE NUM BEIJO �';

����m,...�""",,,,,,,"�_� ......_-�C"',.ens.:' até 18�no
,I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Bocaíuva sfalcado
<\_' •••:

. Sadi, Antonínho, Pítola,

·h.O· ,.e' O'G·�'u· ·.�a···,r,an' 'I·. ze��r��ne:e�!�ia sedrá o

I� referée do embate,
,

sven-

. do auxiliá-lo Osmar de

EMBÓRA SEM O (ON�UR� DE· VARIOS ELf,MENTOS QUf FORAM ,SUSPBNSOS PELO T.J.D., �O CDH gli;:!��/d�i:��i�a�::;�:�
-

' ,JUNTO DA MARINHA ESPERA �ER . BEM SUCEDIDO, ESTA NOITE '��lva�eferido por Ernani

Na noite de hoje, no

campo da Praia de Fóra,
térá o público ocasião de

apreciar mais um encontro
pelo Campeonato Citadino
de Profissionais de. 1958.

·

Bocaiuva e Guaraní se

Tão adversários' e tudo in'
·

dica que saberão propor
cionar' a "hinchada" um .concurso de vários de seus jogo pelo Tribunal de Jus- um bom plantel, o Bocaíu- I categoria,

.

.

espetáculo atraente e mo- ,e}Çcelentes valores,· como tíça Desportiva, expulsos va irá recorrer a jogado- No Guarani .tudo bem. O
vimentado mesmo sabendo-1 Ca-rioca , Marlio, Waldemi-

j que foram no celebre cote- res do time de aspirantes j
técnico Newton Garcez,

se qUe o aurí-celeste para ro e Nilson, que acabam jo· com o Avaí, no primei- que até há pouco lidera- � diante da bôa �tuaç&o fren
a peleja não contará com o I de ser suspensos por um: ro turno. Mas como possui vam o certame da referida J te ao Avaí, possivelmente

.
. ,

Contra um
, "

luta
I

irá lançar o mesmo qua- I
dro que deu combate ao Prêços: Arquibancada -
líder e que foí o seguinte': Cr$ 20,00, 15-;00 e .10,00;
Tatú ; Acácio e· Enisio; gerál - Cr$ 15,00, 10,00 e

Wilmar Hamilton e Vitor; 5;00.
. '. �

.''1N,,}}_
'''"

-

.

..

- ..._ ..

América, Vaséo, Botilogo, Bangú e
� ;

I P�,luaues� �Icursionarão após t
I

�

Campeonato
I RIO, 14 (V. A.) O EXCURSIONARÃO

empresário José da Gama Disse José' da Gama que
está em franca atividade está igualmente mantendo

·

M
.,

I T J D 1111
•• nesta capital, visando con,.. entendimentos com outras

..

'

.

u.it
..a.S SUSPIRSÕ8SBp iCDU O '," I,a U Dia flUDlãO ��:�':id�:;�:g:��ii �r��:��;��;�I:rÊu;�� "

- campeonato carioca de tu- teríor do Brasil no. periodo
·

E
ÓÓ, '

d R d
I ilhei , de' t d t' f t' d' tebol. de 4 de Janeiro de 59 a 2�

·

níre OS atingi os o avante
�
o ri'gues,. arh . elro-mor o ampeona :0, que as a orma es ara e Ontem à tarde o conhe- de Fevereiro; o América

.

-

/.

I P I R
·

d cído empresário 'esteve em 'se-guirá para a América do

'f�ra 'no próximQ compromisso do
.

íder - Perdeu dois pontos para o' au a amos o conjunto e .contácto com a reportagem Sul e a Portuguesa deverá
oportunidade em que reve- se exibir em Lobito, Ben-

aspir,antes do Tamandaré - Os multados e os absolvidos. lou seus propósitos e a 'guela, Beira, Luanda Lou-

marcha dos entendimentos, 'renço Marques,-'Congo. Bel
'O T'ribunal de'Justiça ta' .de Cr$ 1.000,00 com des- Bocaiuva, da infração do Os atlet�s Nilson Vie.ir.!l, t' infraçã6 dos arts. 187 e

salientando que tudo vai ga e alguns países da Eu"
Desportiva da F.C.F., em. conto de 50%;

,

art. 254, do C.E.F.; do Bocaíuva, Demerval Ro- 249, do C.B.F.; -; muito bem, 'razão pela qual ropa no. período de 'Abril,
sua reunião de séxta-feira > Aplicar ao atleta ..WUm�r' drtgues, do Avaí e' MarHo' Suspender por um jogo. se'· 'sente-satisfeito príncí- Màio e Junho.

· última' sob ,\ á presidêncla Pintõ Lemos ·(Marréco). , Absolver Walter Bor:ge:'l Adão Müller, do Bocaiuvá, I Waldemiro. Rocha Campos;
.

I
. palmente porque tem en- A PONTE PR�TA COM·

do' sr, Milton Walkrio Li- 'do Avaí, a pena de suspen- do Nascimento (Caríoea), incursos respectivamente do Bocaíuva .íneurso �.o
.

- ,.
, ,

-

. contrad., a melhor bôa von· JOSÉ DA GAMAbera-to, J�lgandô vânies ea- .são por uma'
.

partida, in� do Bocaiuva, .da infrâçílo nos arts. 280, 257 e 254, do art. 254, do C.B.l".; tade por parte 'dos díri-
.

.

" 'v

· sos' dic,ip!in�res, decídíu: CÜl'SO no art. 254, do C.B.F; .
do art. 187, susperídendo C.B:F.;

,

"" Absolver Waldemir. Li- gentes.
Frisou o empr,esál'Ío, Jo

Aplicar ao: T�manda:ré a
-

Absolver Adilio Xavier '-por uma partida por infra-
.

ma Andrade, do Bocaiuva, 35 MILHõES PARA O
sé da Gama que, de São

-muI.ta/>de Cr$(3.006,00 com, da Rosa e João Daniel rle. '.çãd do art. 250, do C.R-;�.;
.

Absolver Cesar o k. de
I
da infração do art. 25,0, do BOTAFOGO' Paulo, mantem entendi-

'�':'e.seon,_.. to d",e '50%, além .da Brito (Biscoito),. 'Jllbós ,do Suspender por um �ogo Oliveira, do Bocaiuva da. C.B.F..
Durante 1 t

.mentos com a Ponte Preta,
-

"ri d iii d
' . -

--,
a pa es:a q�e_ I de Campinas, para realizar

{ er�a' e pomes e seu JO-
Em sua apreciàda sec-

.

"0"- ESPOR'I1E' E.M .U.•M·A u
.. I.D',1,'.' ,

I
gado R, plano secundário manteve e�I!l o reporte, re j também uma temporada pe-

'

1':0 f'l'�nte. &0 Paula Ramos,
ção "O. Esporte' em u�!l I' ,; A

'.

seus- interesses partícula- velou José da Gama, que o lo Exterior devendo o con-'late�9��" _ d,� ast���t�"', "ida", "A Gazetá Esporti·· li;dQ às diver�a;s ,e:q,tida"
.

ção a.o�. grandes. 7 ,""s.' ei'Ji.I�.·Ç,1>;5 res
..
Paula .��mes e" po�. IS� Botafogo, por exemplQ. de- junto- daquela cidade dOe

'����i:t���ile�r:rde Fute� va::, de .�ão Paulo pubUca i' ",des � a �uantos o" pro.eu- por 'êle pr�stad0g. .ao Ms- so, um legítImo desportIsta.. verá receber, .,éerc� de"," 3.5 intel'h>l' bâÍldeírànte-·�rê--a1i;_'·
bQil;. ,,,:

..�: __ .. MOl'eno,. ·estatura mé--; 'r_àm para, unr ,conselhf;l"'lm po:rtO' :âaquele esi��(t' spJi� f"Iereé� pgrt-anto.,;(i8- apl��- mílhões"dê' cruzeiros com ,\ zar jogos na .rármaica no

.fI\.bsol1fer .:Jahne' �eàttQ �Iana, sotrI�{)I, la·r�o,
.

com 'mtt��p:tar.,utJ� ·n�.
- - ';., :'.

.

> '1 sos.; dq n;lUndo '?des�ortlvo, efetivação d� ·excursao qUE Haití' no Méxidó�"'em-:C�ra-
�.j

..
«;l,' da...�-· --J.)tn�,l?�y.:ca.r.��·� - ·-I!J.!�b� no eS�&.i�m F(ji >várias vezes ,se��e· na,clOnal, o re�onhecl,mente empreenderá' ao Exterior cão � na Africa 'do.:S�l no.&

ç __.

�� 249., tio �Iá:-� J�'a . ;Jl_1tlla � �� :�'��,,:,,,�r���+'f�� tadp Q presidente,
.

d:a #
I j'e!o. qu� �T��e �s �u�.:. Çdoe�4; >��'J�o�::rD �d�o 2p.51<oiX:?1�l)d� 1 nZPh�O.§.efl de&�ril, l\fÍtio e Ju-

SlJM)êmlà1i por três.'1>a.r'"' eIs
'. o, re,trato de· M&:n��t ..

Chlb Mànw.el!:JI�,1i· :s�mbléja de Repl'esel1tan", prImentos pelo. seu �rap}l- .
_ '': .

'

'.

tWas '0 atl�ta, Hetit) :Nor- MarIa ,.��14ntOS. � ..a,antiga l,jp� � �ii f'onfei1eração B�i.., ,lho. A GAZETA .ES�ORTI- ano �te 22 de Fever,elIO ou

� lM1'�<). Silva, do. l?i�'
,

.
Jl",.y<�.a R,anio�' como_ os)ê � ]19 'ó>t f:!"m.o .Iei;.'a ?e lle,,_p31'tos. Em 19�7 I "'IA �e seJ;lte. satl�feIta, por posslvelmente-á 1.0 de Mar-

_ se e ,'"\:"-',,.....';1)
� dune em por�lstat; o· fo.n��ém. de

.• ,,� "qJlll'OOlr••
�

. �,f01 aInda elelto see.retano ISSO, em trazer. um resu�o ço 'd·evendo o campeão ca-

_ Ct$� �:100,OO, com descont",) lüng� ",;,�. 2,e�H)n�lB�3, clnbe, f�S6U' nó �t�fO.T�a� --e-O�ão. M.etr9Po-
j de sua b'1ogra�la espbrbva doca, 're�eber 1PO, �·il. do

dE!' 50l},H comO. j�nfrator.es ,hotafo�,,�",-,' a_:: a ,:ê:1C�hlia, go F> {;,� do qual f91 dm�- htana de Rem� e���, p�ra. ��as Pl;\gln:as por §e� \a�es :C!?� uma- nH�(ha çlEi. � "

� do fi.r,t. '219; .� C.'B,F.';, ,üel�, �anta, ("tarl.na �,� 'tor d.u�aJ;lte· set�. ano�. co· cX(>J'('�U 'durante f va'J.'10S de dlre:to e de Justl�a, pa ,nl1l,P�: }�go:'?o�t.a�to..;i!êt I
Rejeitar a "Fepre��t�ih) B?t����o parecem :01'nlG\� sec:ürvos. Ta�" \ fUl 1)1:

'

:, '1 �s, "r��ar uma �_xpr�ssao que, ca .d,e �2�� ..)!ol_a:res!, qu�,
,1ormulala 'pelo Bocaiu\rn os \i e� tIces d�.um· tr la.ngu melro secretarIo e s�c.ret�- Eleito juiz da Junta Dis.... Paula �a�(Js" m.Ul�,o�p.!iea � mlmtí�o. atual�ft� a.

-'cóntra a valida<ie d'a p�Fti lo CUJO

po.n
to de apo:o. S" rio gera.} d.

o clube. Ha mais ciplinar do Dep�:rtamento nas petJçoes pOI e�

feltas_llmporta�CIa de. 34 mIlhoes
.

J

da de 1'7 de' agôsto contra o ·encontra em sua: fanllha. de, trinta anos é' um: "dos .Aulononio da' FedErcação' no, "Eorum, comdl advoga' e 650 mIl cruzeiros. '!.(. Avaí; '. ,
Advogado, há 41 anos 'seu� cOJlls�lheiros. .

. Me�ropolitana' de Futebol, do.
_

OtTTROS CLUBES Deodor0 83.-'- Fo�e: 8740

/) Aplicar a_o delegádo Os- milita no Forum da Capi- Participou ati,vamente da ,foi, a seguir, escolhido pre-

.....-- ni Barbato: incurso no art. tal Federal; como um do� "campanha .do :Cimento" 'sictente daquele orgão ju-
l; 183, letra a, combinado seus mais corretos profis- para a construção do Esta- dicante, .cargo que exerceu

com o aJ:t. 218 do Regula- sionais. Sua folha de seI" dio ,do Botafogo, cogno.mi- durante seis anos conseCll

mento Geral do T.J.D. a viç..os e longa e invejavel. nado. na época, justamente, tivos. Dele se· demitiu pó:'·
pena ·de. suspensão por 101 Poucos se lhe' poderiam .

de "EstMiio Mais Bonito ter sido nomeado pelo pre- No t b I d
·

t B· d' '6 '

hdias; J � I igua,lar nesse particular, do. Brasil". Chefiou inume- sidente ·da RepubIi�a para va a e a � venclmen os para a .flga (1/ ..
a·uc ,a

Aplicar ao Clti1:)e Atléti- tantas ·e tais sãâ' as COfi' ras delegações do Botafogo memhro do ConselhO' Na-: o CeI. Ildefonso Mbuquerque co�azÍdante' Art. _6,o_,_: Revoganí�se"- as disllosições em

co Catarinenl'le, incurso.,nO tribuições que tem presta- ao interior e ao exterior, cionaI. de Desportos. Foi, geral da Brigad� Militar, sul>mllt�u à c.ópside- contrário.
art. 207, do C.B.F., a mu,l- do. ao clube ao qual'é fi- hon'rando co.m sua pr.esen- ,feito logo vice-pr:esidente ração do governador Ildo Meneghetti uma nova.

:" �I1-.--
ça ,as referidas - embaixa- daquele orgão, onde, maiS,' tabela de venci�le'ntos para 'o pessoal da Bri- Como um deprimente contraste em Santa

A·UTO!RIDADES PA'RA OS J'OGOS das. iuna vez, demonstrou sua gada Milita�' do Estado.
'

. Catarina onde. a vida, é muitá mais 'cara e difi-
.

.

.

.

. Em 1930 foi eleito mem- capacidade de trabalho e É o seguinte o texto da minuta de piojeto cultosa d·o que no vizinho Estado' do Rio ,Gran,
bl"o do Conselho Superior de ação. Na atual" composi� de lei entl'egue- à consi.deração do chefe' do d'c' elo Sul, são os seguintes os vencimentos de
da extinta' Federação Bra-' ção do CND foi O' conse- Executivo Estadual: \_

fome de nossa Policia MilitaI':
'

sileiro de Futebol, da qual lheiro que d�eti maior nu· Art. 1.0 - É adotada a seguinte tabela de OFICIAIS:
·e.ra superintend,ente O sau- mero de pareceres"e r·espos
doso desportista Horacil) ta a consultas, num total .

Werner. Teve como compa' de 400, quase igualando,
nheiros 'naquele argão João assim, o recorde alcançado
Lyra Filho, CamUo Mendes pelo seu antigo colega de
Pimentel e outros� diftiltOria. da Federação Bra'lEm 1941 fói· indicado 'pe- sBeira de Futebol e ex-

.1�
.

Federação
.

Atl�tica C,a- presidente do Conselho Na
Silv,l reira ''_,

farinense para seu. qelega- cional de Desportos, mlms
Silva Auxiliares - Comum a- d� junto à CBD e CBB. Até tro João LYra Filho, cuja

côrdo. hoje desempenha aqJlel�s dedicação ao �sporte de.

às 10,10 - Avaí x Paula fun.çÕes. E' atualínentê bt::� nossa terra, ser4 sempre
Ramos (Juv.). . nemérito dá referida enti�' louvadá e ,reconhecida.

. A'rbitro - Ernani Silva :q�de,"'qúe () �gra,ciou ai�· ) Para servi·r o. esporte e

ria Au:x;iliares - Comum a- dá" com o 'diploma, de "H�p.- defender a causa do. .espor-
Auxiliares - Osmar OU cÔrdo.

. ra �o 'Mé"rito" em retribui":: te. :m�uitas' vezes, tem rele-
veira ·e Nicolau Katcipis Delegados - Luiz C.arlos
J;leJegados MILTON 'de Mello e Cesar Gl!.mpos·,

MONDARDO e JOSE' 'TO
NOLLI

,FerrE.DL ·TE.U5
V
CI
....

,

.e::::

)

•

-
, c:a

.....
•

-

,"'-,-

DA SEMANA
Para os jogos da semana côrdo.

" no campo da rua Bocaiuva, Delegados -

.

Lourivarte
" designou' o Departamento. Go.Ya e Ledio Martins
de Futebol da Capital as

autoridades abaixo:
Dia - 16 à� 19,15
Bocaiuva x Guaraní

(Asp.) .

A'rbitro __: Ernani
Auxiliares .

...,....,.. José
, e Zenircio Ferreirá

às 21,00 -:- Bocaiüva x

Guaraní (Prof.)e.
.

A'rbitro - Gerj:lon Dema-

� .

'Dia .....::. 19 - às 8,30
, Figueirense x Tamandªré
(Juv.) .

A'rbitro .;_ Zenircio Fer�

: :- (U'R·S O' P'A Rll I CU(L f'R
"

A I f e re s, T r r a d e n fe s·
"Dia - 19 - às 14,90 "

Paula Ramos x. Fig\lei�.
rense (Asp.).
A'rbitro - Osmar bli- , _Sc·b a res:ponsa,bilidade da Profes'$Ôra OLGA, BRA-

veira SIL DA LUZ e reconhecido pela Secretária de Educa-
Auxiliares Salva.(Iú ção e çnItura de Santa Catarina. ,

Lemos e Gerson Del11aria Prepara alunos para o Exame de. �dmissão ao Gi-
às 16,00 -_Paula RamQs násio e escolas �equipal'ad!J.s i)ós. seguintes. horários:

- Figueirense (Prof.)., . d"s 8 -às' 10 hór'as e'
A'rbitro - José Silva, ___.

Auxiliares - Ernimi Sil- &"s� 13 às 15 ·noras. '.'
�

., .

\Ta e Nicolau Katcipi�' '1.
�

Pt:ei�.a. �r?'.f:M.ô.xas.p�.f� mi.nis�.r.ai·. aulas 'nas 'qua-
Delegados - DanIel Ma- tro sélJes. prlma'�JãS Pata o anQ' 4e: 1959. ,

fra e Solon Serratine .. MAT,RfCUEA aberta'para tôdas � séries a partir
--------------------------- de oútúbro.

.'

-"'"
_

'

\
:'_..... '}' 1:":":_;s.� . ;

"? (}áu� class� tIrá 'n,o'mÁximo, 25 �ilu�os.
ÚUTRAs' .INFORMA:ÇõE8: Rua Tiradentes

..

's':'1

: :...;.
Dia

.

- 1"B _:__. às .l4,00
Unidos x Tam3>l1daré

(Amado))) !�II"
A'i'bitro - 'Nicolau Kat

cipis
,Auxiliares -. Comum a

côrdo..
às 16,00 - Austril!- x ·Ipi'

ranga (Amador) !

A',rbitro - Salvador Le�
mos

Auxiliares -,Comum a-

·0 RIO. GRANDE DO SUL CUIDA DA MflHOR�A ·DOS 'VENC'I
MENTOS DE SUA MILíCIA

' •

vencimentos par.a' trliciais, aspirantes a oficiais

e sub-té'nentes da Brig.ada Militar do Estado:
\

Coronel .......... ".... ·H.600 00
,

Tenen te- .i ". �'.13'. 000,00,...
i\j:�lj o� ,

: ..,. 10. 6110,00
Capitã·;) .' ,...... 9.000,00

(;1'$ . 1.°.- 'Penepte ..
'

.. "., ,.:.... 8.200,00
Coronel : '

'. � .. '- 35 ;00'0,00
.

,l::.o !e",n;ente' .- .<. " ..

,"! 7.300,00.
Tenente-Coronel •.... ; ' ,3Ó.®O,OO., PR,AÇAS: ,

.Major ., ;: .. '." ..

(.., :,(, 2{OOO,0.0 Sub-�eliente ..
, ,

�

'-5,.�2Óo;o.:Oj} �'I.
Capit�o : ;,,·25.00.0.,00. LO"Sargento

':., 4.30.0
.1.° Tenente

'

22.,00.0;60 -2,° .Sargento ., ' 4,05Ü'ÓO""
2.° 1'ene·n'te'· (:....•..........•.:' 20.0.06,00 (li;o Sargento �.; ;� 3.650'00
�spirante li Oficial 18.000,0.0 Gibo : ,: 2.700:0.0
-Subtenente' ..

j •• ,: •• :_••• :;••••• '17.0.00,9°. -.'f.oIJado, , 2.600,00
,/.

... A,rt. 2.° - É fixado,' de acôrdo .com .a tãbe':
>'

Os venc�mentos do. il>old:a.do raso na Briga-la' aQai:lw,' o. soldo diário d.as'pl'llças - de fi- da Gaúch,a,. a .contar de· L? d(l' Janeiro de 1-959

leira, Especiàlistas e Artific�s'_:__ da Brigada será de 7.800 DO simdci' 4.800. 00' de soldo e
_.

, , ,.

Militar do Estado: _'':;,'' ,'. :l, 006;0.0 d�',etapa. Qs da praça. simples de nossa

Soldo D'l,ário Po.lfcia Militar, se não for melhorado, como de.

Cr$. justi�a todos esperá, cOhti�u'ará sendo a terça
'Pllrte dafluele.

..'

�'-"-II�'::'" '

,Pelo eXp'o�to acima" 'V�ie��s�' ,que ná ·,B.rjga-
, da'. Gaúch�' -é .. ,ó "'Co'fonel

.

CQni.a�
i • '-'"

.

-aI � na.

-
.

. ,.

- -

.

-.,.
.. 3�,a funça��.'.dll chefe milital') pile :t\1>
Góverno .QIPEstadD o aument()o

de su� CQt��o\'a-ç:ãõ,'a�reJ!entandó-l iuá 'i!óh�ide-'. ,. -:-- .

...

l'�ão .a !espectiv�. t�ela; '&Il1 Sànta Qa�arina
ao

. Comangllllte da. ?;Ílicià: :MllitiÍr hAé�' dado
,�'dleil'lú'!!' assun·to ll'�; 'dceveri;t s.er .de -SUA �I[lça�'

�

�d:a!' 0" mo�\'stis!fimô aUlile,íit·o �e; ven�1.níeil..tôs'
operado em )9�6, nq gÕ\iirnQ' 'cjo:. sàud�so Dr.

Jorge,Lac�l'.da, foi elaEoraqo po�"dllla' c��nissão
, Art. 4:l>"-,--� É "atrlbui·da .ao Comandante Ge- de civís, s·ob a presid�tlCia 'i do Presidente .da'

ral .'<fu Brí�$,da .Mili�81" d� Estailo, a título de . Cespe,_ dela não fa'zel'ld:o pàl'te� o· Comandante
repl:e�g�ta,ç�o,. a '!rratificação anual de ou. (jualflUer ou�ro ofidal dã ref2rlda Corpor�-.'
9�$ 48<:00.b,00/-,.

. '.
, ção, daí .. a. diferença desestimtlladora de pouéos

Ar·t. 5.-° �,·As disposiçÕes êl'UZe'j,l'os' ota entl'e

âll<"

Vencimentos
Postos Mensais

Praças·'

,

(De file-íra, especialistas e

artífices)
1.0 Sargento 36000

, ,
2.° Sargento 0"' •• : •••• > 30Q,OO
3.° Sargento. .. '.. . .. . 260,00
Cabo' ,' ;.... 20«!;OOe
Soldo bombeiro - 1

.. cl :•...,.i '180,00
Idem,,' 2:a classe .. , . , + " :179,09

��.�;;á.:·a classe :
,. 160,00

.....
',' '.,.. . . . . . . . . . . 160,00

Art. 3.-õ - É�fíx.ado em Cr$ 100 01I 'o \ valor
.

.'

,

da etapa diá.r.iã. 'eQ.ncedida ao pessoal da. Briga_'
da Mil.itar d6'Estado;' "'. ;,' ," :-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



POLITICA E'RVATEl,RA

Instala-se às 10 noras na Avenida 13
de Maio, 13, 28.0 andar, a Junta Delibera
tiva do Instituto Nacional do Mate sob a

presidência de.honra do Ministro da 'Agri
cultura. Estarão presentes os representantes
dos govêmos da produção e da indústria
dos quatro Estados diretamente ligados à
economia ervateira _.- Mato Grosso, Paraná
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem
corno o representane do Ministério da Agri-
cultura.

.

A Junta Deliberativa do INM, se reu
ne duas vêzes por ano para tratar de assun

tos atinentes aos interêsses da produção e

da indústria do mate brasileiro. Esta é a se

gunda reunião.·

Da pauta 40s trabalhos' consta, parti
cularmente o estabelecimento das diretri
zes da politica ervateira durante' o próxi
mo ano. Também' deliberará sôbre o orça':
mento do mesmo período. As sessões ordi
nárias serao presididas' . pelo engenheiro
Antônio de Souza Artigas, dirigente do
1. N. M.

.

MODE'RNIIA-SE ,O SENADO

I'

RIO, 15 (v. A.) - o Se- SUBSTiTUIÇãO
.nado empregou, ontem pela

.

O processo eletríco de
primeira vez, o seu sistema votação vem .substituir as
eíetríco . de, votação. O ato tradicionais l:,lolinhas' bran
revestiu-se, de alguma so- cas e negras que eram em
lenidade com

.

os repetídos . pregadas em escrutínio se

esclarecimentos do sr. AP9- ereto. Embora se ache íns
lonio SaIles, que se achava talado há quase um ano,
-na presidencia. Os senado- somente agora pôde entrar'
res, prontos para comprí- em funcionamento, em vír
mil' os botões "sim" ou tude de ter sído necessarlá
"não", porque 'se votava um, a reforma do' Regimente

. veto do prefeito, pareciam Interno para o seu empre
passageiros de uma nave, go. A inauguração do novo
interplanetaria, aguardan- sístsma não estava com, da
do o sinal de partida. A prí- ta marcada, tendo a decisão'
meíra tentativa, no entanto, do sr. Apolonio SaIles 8ur-'
como acontece muito no: preendído até mesmo os fle-
cámpo dos teleguiados, foi nador'es.·., .'.

um insucesso,' . 1)oi& s�mado-I":"""t"-------�",_":,,,-_,,,res, tomados de nervosismo, ..' . .', .

.

'::!!.ara� �e�e�rtf�ar g� �.�� '(!�'J � .�' � �.��.,.desta ve� acertadamente, _ ?m.(:u!:'tambem nao surtíu bons re-
.....�......IW.........sultados, porque o. placar __

luminoso· acusou falta de
"quorum". Comentava-se,
depois, q\le o novo sistema
dificultará a tarefa legis
lativa, uma vez que a íme
díata publicação do resulta
do das votações impede o

recurso á "aritmética libe
ral", de que se -vale a Me,..
sa em certas. oportunidades,
papa apressar a tramitação
de projetos de menor in
portancia.

.,_._- ----------- Dr. EVALDO J. RA
MOS SCHAEfER

.
-

TURIM, Italia, 15 (U.�.) ._,'
Um homem que insti'Róu a

igreja e o Papa li dois anos,
foi condenado hoje a pena.
de oito meses de prisão.
Trata'se de Rolando scníe
man, vendendor . ambulan,
�e, detido pela. policia quan
do se espressava em termos
injuriosos contra o falecido
Papa Pio Doze e o clero. O
promotor havia pedido uma

pena de quatorze meses- de
prisão.
"CARACAS, 15 (U. P.)
O Brasil derrotou facilmen
te a Colombia na' segunda
rodada ,do campeonato su,,'
lamerícano de tenís' de me"

. sa, ora em-disputa na ca-

.

pítal ', Venezuelana. Os Bra-.
sileiros venceram as cinco

partídas jogadas contra os

celombíanos. ,

C"!1RITma., 15 (U.. PJ
Os deputados tederals mais

votados segundo .0 boletim
do Tribunal Eleitoral são:
Janio Quadros, do PTB; Ai'
cyoly Fjlho do PSD; otton
Made da UDN; Plinio Sal
gado do PRP e Ney Braga
do PDO.:

�

".'

A foto mostra alguns membros da 'delegação norte -americana à Assembléia Geral da 'ONU atual-
,

mente reunida em Nova York, logo após terem _prestado o juramento -de praxe 'no Departamento
de Estado. Da esquerda para a direita vêem-se Watson W. Wise; homem d; ne;ócios; Marian An�
dérson.. conhecida cantora; James J, Wadsworth, vice-embaixador na ONU; Senador Burks Hlcken

"Iooper ; Wiley Buchanan, do Departamento de Eeta(i'io, que tomou os juramentos; o Secretárlo de

'Estado Foster Dulles; Herman Phleger, advogado da Califórnia; George McGerger Harrison, pre

sidente da Irmandade dos Funcionários de Ferro vias, e a Sra, Oswald B. Lord, membro da Co

missão Ile Direitos Humanos da ONU.'

Em sessão solene, comemorati

va do 10.0 aniversário do Colé

gio, Brasileiro de Radiologia, de

São' .Paulo �oram recebidos os

médicos que se submeteram, às

provas. de 'admissão no Curso de

Revisão ; egt Radiologia' (títulos

Hoje: P.,EMN� Clube N. S. MEDIANIEIRA: FESTEJOS
N·o próximo s'ábadQ,,' dia 18, tabelecimento, com o' seguinte:

realfzar-se-ão no Abrigo de Me- programá:
nores, os festejos em comemo- I';_ Músicas sel�cionadas E\ con
ração do dia- de Nossa Senhora [untos regionais; ,

Medianllira, Padroeira daquele.fI - Declamação 'de poesias;
modelar estabelecimento. III - Apresentações selectas do
- Foi organizado o -seguinte pro

grama:

às 19,30 horas: recepção aos

convidados e: cocktail no saguão
d� entrada;

às 20,00 horas ; sessão lírica

solene no salão de teatro do es-

Orfeão do ,Abrigo de Menores;
IV - Encenação, no palco,-das .e exame "escrito}, tendo sido

comédías ; aprovado, entre' o�f1'QS médicos,
1.0 - CADUQUICES DE AV� "O nosso conte rrâneo Dr. Evaldo

a vista!! �� atos.
2.0 - O ESPANTALHQ

FALCÃO: 1 ato. j4.
Ramos Schaefer, n.a Secção de

DO Radiodiagnóattco a �uem. cum-
.

_primentamos pelo evento.
----------------------.-------------

�
,�

�"I
Exmo. Snr. Presidente do Ro-

tary Club de Florianópolis.
Senhores Rotartanos.
C·onvidadà pelo Exmo. Snr.

Barão" Dietrich von Wangenheim,
M. D. Presidente' do' Rotary
Clube de Plo rianópol is, para
'falar sôbre o trabalho de Assis
.

tência Social que. dirigimos em

'1 Santa Catarina, em pról do filho

I
sadio' d,o lázaro, não nos pode-
IUQS furtar a esta oportunidade�

I magnífica que' se nos oferece de

.' estar em convívio, por_alguns
. instantes: com' os rotarianos de
. FI'orian6polis,' irmãos do mesmo·
'ideal de· bem servir ao· próximo
peló amõr de Deus e' pelo engra�
decimel}to da :r�tria.

Informaço-esa age"nela. -
Sabemos que o ideal do rota- A. 19 de noyembr·o de 1938,

.

' •. '. rianQ é bem S'Crv,ir. lançavamos a pedra fundamental

..� 1��ii������;;�;:E::;��21�;t:����t�:�I����;
������������������������.����������������� a alegria'de ser�� não u comoyerá diante de ta-

Ruã" Felipe Se,'hmidt, 24 . t Çonio seria triste o mundo se manha ,desven,tura? Mais órfãos

"":i
. tudo já 'estivesse feito s<! não d9 qúe _!JS verdageíros',órfãos, aos

Fones 21-11! e 37-00·, ,1:. :)ho�ve�se·'U1�a_�ose,iraa'plantar, quais não faltam muitas vezes

..... . l ' \111)a
. empi'e'sa a" levar avante, os carinh·o'S dos parentés e dos '.rIIMflftl). .. tIlna. dôl' a: c'ons'olar, . eOl'açõe's generosos .• E- Q"filho do 91

.'
"""

� " � '.+, +. ,.+. � :;. �, �.+.·...! � ·� ·.i •••·_!. • • • • 6<.; �� �.-it ;;;.. ��.�· +.·;;.I'·.;..·�.6.e.·�i;..
l"""� .,....... ,.. � ,. �.,. ,. � ,. ,. � ,. '" ,. ,. � "" +...,. �, . iI>"'-:"'� .,. ., • .�T. .':1 'l'

.

� '. O' • ....,. • • + � :. • • • • • .. '
'. '$i ,_ • �..... , -, • .• • <ii <ii • ,.. • ,. • • <l> '6' ""' .= •••<!>' ._

Recebeu o Padre Bianchini, e, por acaso nos che·gou às ." A
. r.EDIl)O. .

' '. ..' -

.
. .,

.'
"

.

,

-

Braz Alvez e que semprê existe a�guém .dis.posto a transfqr-

mã-os êste primor de telegrama�

A
� .

d:e
' '. '. .�u�� .?S

fatos, � molda-los ·a.o. ,gost.o
da calunia, ao sa�?r'"da

. , .., �

r1
-

'ta d-'-
� IllJurla e glosa-los nas esqulllas nos bares nos caies ao

"PADRE BIANCHINI .. ,

nfd"· C(l . � 'Uf(l
som d�" uma música ou 'TIa mesa' de U�l j.Og.'o, sorrindo ou

CASA PAROQUIAL. .
_ I ,

bebendo ou nas entranhas: de UI11 prostlbulo.

NESTA , ,

. '
" ••• O Pe. Bianchini, em Brusque, não se retratou. Foi unica

SUAlS RECOMENDAçõES MALpOSAS NÃO FORAM
.

e exclusivamente' por amizade e consideração pessoal .a'o.'

ACEITAS POVO CATARINENSE pt LEMBRE ANTES Fernando Cald!!il'a Bastos
"

•
Sr. Braz Joaquim Alvez.

'

ATACAR TRABALHISTAS LUXURIA IGREJA CRrA que se deduzisse até Que ponto vai a paixào humaná quan- Reconheéemos ,nêle, ãté profund.as c·oincidênci"as ideo- 'Se estivesse errado podem, ter a certc'za católicos.ou)
PROBLEMAS SOCIAIS pt DESPREZO SUA LIDERANÇA Ido reoalcada' e' ansiosa 'P'01' ferir. . lóg-icas quando por' ,fonte, cita F'io Xl, Le'ão .XIII ou tantos não, êle teria a humild'adé e a nobl'e'za lIece;sárias de n�<
ESPIRITUAL VIRTUDE FALTAR-LHE MORAL PARA "O manifesto contra o PTB roi encomendado por 300 outros sábios insllirad·ores das mais acertadas en.cíclieas 'mesmo púlpito, no mesmo mierofone reconheci?!' o en�ano,
REPRESENTAR DEUS 'pt mil cruzeiros pera UDN, e, em Brusque, amedrontado, o Pa- sociais, e ofe·recer a retratação,

'
.

.

NEVES DA FONTOURA. !Ire Bianchini se retratou!" Havia em suas fileiras candida,tos de maior dignidade. Mas, abraç.ado à Verdade - que o esbQf�teiem calu-

CANDIDATO DEPUTADO PTB" Em primeiro lugar, não houv.e manifesto algum. con"tra ·E daí o episódio brusquense." . niem ou malaigam - será lama. perdida, longe do al�o que'

o PTB, enquanto organização partidária ou movimento Bràz AI'{es, se'ntipdo-se prej.u'dicado pela pr.esença 'ih-'- sonlente 'servirá pára fOl'mar a montanha no cume'ua' qual
Estava abel'ta a 3.a frente. ,ideológic·o, cômoda de um candidato vernteIho em suas fileiras, apel.ou êle se agigantará cada vêz. mais nã dlefe� de seus ídeais!

Se' Íle um lado, ;omúnistas � maçons, cheios de ira e ran- O que houve - e só os cegos ou surdos Jlão le'ram ou para vélho amigo e conterrã�,éo� Braz Alvez�. que t·odos nós E jii é hora de ce'ssar a·.tór.pe �Iistific.ação, POlS uma

eor ·tentavam ferir macular e amedrontar o jovem e impe- 'ouvi-ra'm _ foi unta advertência aos católicos - e não é de sabemos um homem de bem'e cristão, não merecia.1! velha, coisa, ê certa' e ninguém Q desmentiu: O PTB ced.b-u as· suas

tuo�o sacerdote de' outro flânco nos chegava a séta vene'no- ·um pastor orientar as suas ovelhas? � no sentido de' que "chapa" que ·os seus conCOITentes municípais 'Ihe Qbsequia� fileira§ à candidatos comunistas. Idem o PSP e o .PTN ..

sa porem inge�ua do quixotesco trabalhista que Santa 'Ca- .cuidassem, pois nas leg�as do PTB e PSP, nos planos es: vàm a cada instante "I' Não vou- discutir agora' o direito ou não de' ·os' comu.nis-

�a�ina conheceu à� vésperas de um pleito eleitoral e cuja ,tadual, e municip�l, havia candidatos .comunistas. E não .�.,pêlos 'sôbre apêlos."ao Pe. Bianchini. Êste àpó"S �me-- tas_�oncorrel'em a cargoS' e·letivos. ,'Estou cQm Gl'Onchi,
única bag.agem trazida era a d1l ser s·obrinho de um tio su- era verd'ade � ditar um pouco, resolve:u ir a BI'usque. 'Leva co'nsigo, Ilton. quando, diz que a Democracia Cristã nada teme. Libertem-

postam;nte' ilustre. .

-. E ai> que me recorde, o manifesto em celeuma foi li,do Steig:taber, Juracy Bátista da Silva e Marco A. Kd'rl'egger. ,se os STJUS inimigos: liberais c·omunis'tas ou facistas,' A

Já me irri.tara, confe'sso, essa campanha organizada, 'através ·d,o 'microfone' visceralmente anti-udenista da .rádio Palestra cQm Braz ·./�'Jvez. Fala com duas pessoas: ·uma n·o to�d;os dei·,ro.:1amos:
,.,

maldos.a-ferina, e, sobretudo, insinêera, que tomou conta das .Guarujá, �imoeiro e outra �fl1 B\)tuve'rá:

esquinas de nossa cidade e que se alastraria vitoriosa não Tel:i.a sido colaboração pessedista à causa de IrLIÍeu. "Que· penso de Braz Atlves"?_ Mas,.o"qúe, importa é'qu'e fique -regh;tl'ado e'que o PTB

�osse'õ alvo da estatura-moral de um Padre B'ianchini,' bem '. Bornhause'ri?, '. E �ais: interessav·a à UDN o enfraquec.i- É unI homem digno e 'honrado. assuma a responsaoIlidade': em suas fileiras concorl'EÍram

fÓl'a dQ alcance daqueles que pretenderam fel'Í-lo. l1l�nto de um partido coligado o PSP 1'De'sconhece a UDN Não é c'omunista" candidatos cornunistas. Isso.. ninguém Ífod-e negar.·E foi o

É verdade. 'qne o v'oto saido do PTB, e� 90%; engrossa as fi)eir�-s E1 foi só. A isto .se limit?u a visita �ue, fez a JJru�q�e: ',' que ?isse o pe
.. Bia�chini. Por que,' pois; toda es�a' fúria?

Alí, certo candidato, frustado em suas pretenções, ver-. p"ssedistas? Então? . .

,

E sabem E)uem me contou, O' propl'IO Braz Alvez .. ,

\.Querlan:
que mnguem soubesse? Então não o fizessem,

berava com furia espartana: ...' NãQ houve, repito, úm manifesto ,contra êste ou aqu€·le DaI,., PretendIam 'esc'ondê-lQ do· 'eleit&rad-o r

"VElndido! Foi comp'rado! partido. Confesso iu!! o ·Pe. Bianchini foi imprudente ao se·guir Não é leal, nem cOl'retõ. ,'-:

E barato! Ganhou o Pe. Bianchfni cinquenta n:dl cruzei- Nós, por exemplo, e, tenho certeza, o Pe. BÍanchini, 11., Brusque. Não pel'o ato em si, que nada tem de reprová- Então, e dai?

ros para fazer a campanh.a do Sr. Mal;uel Donato d.a 'Luz! nã·o poderiamos e'star contra o PTB enquanto êste pa'rtido .I'oI. P�o conh'áfio louve-sé àquele que não vê obstáculos

I
É v(>xdade que tambe'm -concorria na�,fileil:as

Bastaria que' se ouvi_:;se o supo.sto comprador, velho je- se colQça' ao lado das leg�timas reinvidirações do trabalha- 'luando se trata de prestar um culto a Verdade. Errou ao Ubl" senhor chamado Neves da FontOUra.

que de.scQllbece o .compral·,OU y�nd!ll' Yo.to.l>-, pal'a dQl' ou da e onol,llÍa nacional. ;)squece'r-�e que �aros são os·.a�versál'ios da têmpera de um " :ti: verdade ... Quem é ele, hem?

,
r .
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Foi' compreendendo êsse senti
mento' <!e fazer algo peles que
so'fre�l que' hã 22 anos passados,
quando a grande brasileira Eu
nice Weaver, fundou no Brasil
a Feder.ação das Sociedades de
Assistência aos Lázaros e Defesa
Contra a Lepra nos unimos as

suas fileiras . corno um pequeno
soldado 'da 'b'andeir.a de reden
ção do fil·h·o sadio do lázaro.
Ti'Vemos ..a grande dita de se·r

uma das fundadQr!ls da Sociedade

lázaro? Tetíl pai tem mãe mas ,nada mais somos do que co-ope-
não tem no. peit� um afet�, não 'l'a-doras.

.

lhe sobram carinhos; � como I
Mercê de Deus, nunca nos fal

flôr que perdeu Q aroma; u'o seu tou, para esse' empreendimento
céu nenhuma estrela brilha é o o vamparo dos govêrnos e' de tô

rocio da madrugada sem o �rva- "das as classes soclais. E a obra

lho materno. 1 aí está concretizada numa real i-

Desejavamos dar ao filho sa- i zação magnifica, onde crianças;
dio do -Iázaro um lar e um lar' e jovens se educam' se preparam

feliz, POi13 o ;eu tinh� sido des-! para ,vence'r e galgar os postos
tru ido pela' maior das desditas,

�
que lhes sãQ devidos na socie-

o n'lal de Ranse'n. dade, .

Lem'bramo-nos ainda com N.a suá estrutura e nãs suas

emoção à soleni'dade d� rança- linhas. mestras, em todós os

mento. da pedra fundamental seus detalhe's, vel·[í·o a mão femi-·

q,ue ia concretizar a nossa obra: I ni,na, qu<; com carinho de .mãe,
E julgavamos tudo tão distante'

'

tudo previu para que nada fal

e:a tão g'rande o ide'81 tã-o _ su� tasse ao acoJ:jeheg-o dO' filho muI
blime a causa que nos lmpulsio- tQ, amado. ps edifícios foram se

u.ava, que luarchamos confiantes erguendo. As crianç,as c·om os

nas bençaas Di'Vinas e nà gene-
I seus sOl'l'isos, os seus encantos,

rosidade da nQssa gente'. _ Não

1
tornaram o ambiente -a re e

faltou nenhum nem outro auxí- feliz. Tudo foi feito com Q má

lio.
' xímo carinho para que as nos-

Ao .,noss� ideal re�ponderam os

!
sas crianças se, slmtisseln em '

coraçoes bem formados do gene- c.a�ar e casa sua.

roso povo catarinense', do qual _(Continua na 2,a página)

de Assistência aos Lázaros' e De
:fisa Contra a Lepra,. eni' Santa.

Catarina, que registrou os se.us
Estatutos a 12 d.e dezembro '<!_e
1936,

'-,',':\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




