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•SõMENTE o GOVERNADOR ESTEVE AUSENTE: I _

/'

-{.,.,

1---------
� Visita Jle Cortesia
} . indústria �'

"V

maiores técnicos da engenharta contemporânea
silenciam por lhes faltar adjetivação '�dequada
para os arrôíos e concépções. observados, O povo,
entre contrito, e suspenso, ouvía o emissário ilus
tre, pois que estava diante' de 'um orador sem ja
ça, apostolízando preceítosj-e' preconizando nor
mas que levarão as alta!> éscolas do pensamento .

humano a culminâncias. ainda ínatíngídas.: Fala
va com a exata autorídadé de quem superintende
a pasta da Educação e Cultura. do Estado e daí a
profundura a que às vezes atiri'gia nas análises a

que se entregava diante' do rpúblíéo marav1lhado.,
Mostrando·-se

.

um mestre em tôdas 'RS' teses, o

Secretário atinge ao final' da sua' arrebatadora
'

oração e desceu sôbre o lJOVÕ a seguínte belesa do
seu cintilante vocabulário: '. "

.

"Quem não votar no nosso cândidato,
faz como o poreo :lÍo -cníqúeíro, que, de
pois. de encher hem" 'a barriga, 'vira o

gamelão com· o; loc.in]:lo".
.

.

VitOi"ioso da sua, r�hapte jornada, o ora-

���������

dor regressou ao labor tecundc, e, d.e' sua cadeira,
Nu-yado sôbre planos de�educação e ab5Ot.
pelas. mais altas páginas - da' c\lltura elá8slca e

.l!lo,<!ern�, nas, quais
.

qS granêies,mestres da paIa-:-
.

vra 'sorvem inspirações, passou a despat;h.1,U' o ex-'
pediente, fabulosa e exaustivamente reunidõ du
rante- a' campanha'que '0�ãfastou, com 'reais pro
yeit9$: para 'os lnt�r�§Ses', da admin1$traçiO e do
Estad,o,. -dos .seus graves. e.múltiplos misteres, eon
t�n4ai;.ldo..no iIJ.ll3:Q.So. progl'âma-'dé que resultarão'
üór:m�� nxadcres. do sistema. educãeíonal que o
candidato" !ieixoQ a' 'lhe' iníôrtalizar o nome e o

govêrno. J

(:; .) �. &S.ta·� composiçá(:) .toi fei�·.. pelo aluno. mais
.

aâiantado de um estabelecimento escolar 40
.. ".E�S�lildo. A profes�o�a mandou o aluno de eas- .

.: tlg�., �om uma _PIlha de lousas na cab!!ca, pa-
na ·a Janela da escola; A professora ló1 sus

�, "�'PEtnsa ·e"removida. r
�

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



La .Iêtis' - Parlfa de ElegâDcia' "Bazar dê Modas" - Lka r ·s
,

Aguardem, para' o prÓ.llmÔ· dla� 1-5.,:8 grândê' parad.J �de Elegância'�'Balar. de -Modas", organizada :pela preprielária �••la r�nóma·
da (asa (omer�I�I,�d. Olga 'Mat,a. � Úllimoslsnçamenlos da Moda Femini�a'� e os chap_,' cuja coldeGção .eslá'8_.q. da sra.

Doroléia{ootéile,rão à-noi'-di1de:elegânciá e beleia -um loque Iodo especial. Reserva -de mesas no "Bazar. de -Modas".' .

• - ........ I •

.t......... �._�. . �. • .'
. _-._....;. --------------

� O CAMPEONATO CATA1l1NEISE DE...

Estatutes devidame·nte registrádes '>como_ tam�éli, cem a deno
__

. .:,." -
"

,,_ ,;,,_.'í�_., �1��',4(r;>-. '"
�

minação dependendo' de ,UI�' ....c�;do' !l1J,l;re
.....

es� fund-aáo're·�;. es�a
ma"cad'a reunião· para tl:a.ta.r-�e," do' '.aS'sun-to, �ill 12 dp eerr�nte
(quarta,�feira)

-

quan<j;O, então' defini.tivame�te,. tre·remo',s uma
, ,. _', ".'

pleiade' d·e homensldJe' 'bea vO,.ritade, que �rssentaràe d'e: 'uma v�z,

per tO,das' as hasés par.a censtituição da À,ssociaçãq que d'e

fende·rá ; Capital àa >lpatia' rei.,';arlte., p-rO,Pugnando )leio seu

prO,gre�se.
..'

,� I' .'� : .

.'

VáriO,s no'mes -for,am lelllbl'adi:)s "e todos, �d�.fXím;(ío" dll'vidl(� ?

.
.

sôbre si· seria aceito Po'r lfnanimidade.· ... gOS.
_ AsseciaçãQ "Amigo� d·a. C,id'a'd�'\ queremo',s, �re:, reso'lver� , Um dia •.. ah! g.empre há às 3 ho'ras

o, inlpasse. \ um dja, - Bilitoti levou o Rafael Baleilen ._ Ro'sita
Rua, Felipe- Schmidt, 34 _ tel. 2377

d Fl' seu ba"'co para o outro lad'o Qu'int!!na etn
aSocie·dade 'Amigos da .Ilha, So'cied.ade Amiges e. o'na��'· ..

nópO,lis, etc., não' tive'ram. gr.ande �o'li.lida. 'da �a,�a -.9 Iate Clube. N,() I V.A SOB ME D I DA
__ _

_
'

IMM.37300

ja�:s����::� A�:ig�;da�a�.,c.��;:e:�u�ic�:�e;�l�::�:: ::r.�:cie-" �I�a:á U��d'��t�� ahJi�e� à�8C�:��j:::.::�RÉ)A- -"- ,�'�&AMEliojJE�HÔ)iE N'O��_:_-----·--··--·---:--::��VALi:)()- SCH:AEF�ER
'Espera a Dit'eto'ria Pr'ovisóri.a, que não faltem à reunião' 'Bilitoti não suportou a dis-

"Pró FORMATURA DOS 'C0N-' �; (Cop.t. da 5.a página)
,

e .._. 254 Antônio San- I M É D I C O ,

de dia 12 dêste lliê,s, todos
..�$. que COlllpare'�el'am às o'u.�r,lli.s,. tândi-à' ·d'os,amigos e· do seu. TÀDOR-À'NDb'S DE 1959 DA catto - Figueirense' F,e.· tos E. C. 249 - Herico Ha-

Po'is, há um cO,mpremis.se�meral firmadQ entre os fundiadores �lúqe: .E'voltou. .ÀCADEMtA DO COMÉRCIO'" - 2$4
.

. I viaran E. C. 187 _
da Asso'ciaçãe e que não'_Po'de-_ser-esqu.ecid.o. '\i·oltoU�· para, o.,V.e,leiros ;JQhn Warne _ Maureell'O'H.ar� .·Processo N. 153-58 I I Processo N. Hi5�58

Cidade que precisa <de ami'ges oi amigo's ,de·sinterelfsado·s é dá Illha 'oe já;.no domingo Vic,to'r M.cLàglen _ em.
'. KeJator: JuÍz dr.· Heitor i R�lator: Juiz Antônio

FlerianópO,lis. Sendo' a Asso'ciação co'm.o' já está defini.fiya- pa&sa:do,' .lá: éBta;va (')' h�reo DEPOIS DO VENDAVAL 'Steiner (Jôgo Támandaré' Meneguzzo (Jôgo Bocai-uva
me'nte assentado" .ull1a O,J;ganização apQlítica e ,sem ceres reli- BL:'2�16' a c6I''tdr as agull.8 _ Technicolor _

.

·F,. U. x Avaí F.C. - Juve-
.

x Tâmand.aré __:_ Prof.-
gio'sas, tanto. bastará par.a que possa reunir em �eu seio, hO,-' da '�_p.ia-·'�H}·. -.:' :.'

.

Cens:' até 14 anos nís - 23-8-58 -) Ju1gado' 7-9-59) Fernandes Soares
mens dispO"stes a enc�tarem, e realizarem obra que venra MOVJ�}��p.�'ti�O�.·ÃO NO na sessão de 5,de setembro -_ Tamandar..é F.C. _ 249
:ser de 'grande e inco'ntestáve'l necessidade _para nQssa é.apitá·!. \:i-A.u A

'- .,
.e quê voltou à Auditoria

Aguard-ÉÍmo's a reunião' e de'peis, nestà «eluna, diremo,s· Fàcé a" .éxi@fd�.de :d�"� p�rá s.erem indiciados: Er-I'
Processo N. 166-58

algo' a. respeito. tempo ·a. Óltimi:"s'etrtãna-:'fof: ""p' -rràhj'-Silva - árbitro -

". Relator: Juiz d·r. João
"QUERÊNCIA PALACE HQTEU' _ Faltam Po'u�es dias. lÍ,qe fr'�nca atividi:�ê 116" ,��i�" ; à� 5 'e 8 n'Ol'aS'

7 226 - Orild-o Lisbôa - de- I' Édtlélrdo Moritz (Jõgo"Be-
para ser inaugur.ado o, "Quei-ência Palace Ho'�ei" de_'que já

.

pãO do Ve1eiro·s, 'da -'Jl}·ha.. IMPULSO,� �A MOCIDADE 'legado _ 183, comb� 1etra caiuva' x Tamandaré'''-F.C.
,fizemes várias referêlidas, acom�anhando o .rítmo de...-sil� 'Vá:i'ios,ha.réos ..eIicóntra'm-;se '

_ C_ine.maSco'Pe A, àrtigo 218 do Reg. Ge- - Asp. - 7-9-58) .Neri
)censtruçãO,.

.

. ��!l}' reparações e to�:(}s' tra,-l _ Cens,: até, � anos ;-c- ra;J - Eduardo Pereira - Daré �
FIo'rianópoli.s vai o'rgú!har�se de' mais .essa itgigantada l:ialham para que até o pró;-,. . Processo N. 154-58 187 - Idem _ Da.ré _

iniciativa/ particular, pQis, realmente,' trâ�7..sê�d'ê--ü-in 'Íiotet ":ifffio domJngo'- dia da 'Q .,.

i,

��Jator: Juiz <'Ir. N'ils.on 254 - l'filtoIÍ Eliseu de Sil-
111O!d'ernissimo', co'm instalações de nlelde Il;'to.rná-ló um dos abertillljl da _�eJY:'p���dll.! �s-. -

.J:;1 Yiedra Borges (Jôgo Unh va: 'Daré - 187 - Waldeci
melhores do' sul. do, P·IlÍs. '.'. \',' ·:teja1ú se,us bª_r·COg é.m JC_,QP:: ,do'S X E.C. Treze de/Maio - Floriano de Paula ,,.-..Bo-

di,çoos -de d.isliluta,r .

ª .:..Taça.- às 8- horas -' 'ArriMor.es - ·23-8-58:_) caiuva - 254 - -Eudes
',.... ,-;' o,' .. ,�, ,'. ,Rª1'batinho. AS'SÍm, o�V�IÍ'- -JNO:'I V A' SOB M'ÉU l-D'A çJ.!-l}g�do em 5-9-58 mas que Mo�t.eiro Delegado �

OS HOMENS. TAMa.'ÉM,-·.�SÃtrV_,
' ..

'. SOS,' -dfÍv'ãl r'&éOe tod� ·ü��.•�çff"� ___!_'Cénl;'::� a:té:lffl)Ôs,�,- 11ty(}l'to_u à .Auditoria para se.r- '183. por não cumprir
telo novo do seu p·roprié- '. indiciadq: Orildo Lisbôa A, art. 218 R. Geral.

.A vaidáde,' com tanto desconso'l'o e pes'simisnro con: tárie Cabral; da mesI!la for-
"

_:_ delegado _ 183, por não . .

denada .po Eclesiástico; é p()_i'é.m atributo, congenito do ma, que o comandante D�- , éúrpprir letra A, art.' 218

cIUXIIE..,_.C.t.Uf.AI_I....ser hu11W:'Wo: ;�8i 'há ··:·q'uelrt ébridenê, a vaidadê ou.tro!, há livo reprara todo o sen dó' Reg. -Geral da F.C.F.- A . �3'�UA"qUe lhe, emprestam virtudes de inc.entivo ·e estimulo tãe b"r'co o antl'go F'el'J'a�o
. .

P' N 156 58I a,
- . -

às 8 horas roc·essQ. -

.t'ara cLmbat"r rapid&ment" dOl"e8.neces:,;á:,i;ÍPS .

a.o trhlnfo� ,
.) Yel',de-; Moura Ferro reto- Relator:' Juiz, Osmar .soa- 'IIMS costas. dores reumáticas. leve- (J

l'
-

d t
'

t· ·t·
.

d 'd d ...'" . Amadeo'· Nazzari Yvonne· :�d.@S ),lo.t.Jro!as, n�l"1!_osilllrt",. p,és ln:..
.

'

,ma..... as,' cacae- ens lcas pOSSI IV_aS a vaI a· {l eSIi� 'ca o seu Pinguim que 'sem- .. res de' Oliveira.
.

(JôgO C. A. chados, tonteiras, dores ele caoeçll, .

na b- (J'" ,··��a:P·r..e's·entaç·ão p'esstlaL· No bém vestir. Quem 'não
...

., d t
Sanson- em K 'r- - ... ,_� , rlésfrlados ·e-perda·de-l!Jilepgia causa�

• p�e' ''preclsa . e 're,oques, os F-LLHOS DE NINGU'E"M.
.

val'ârinense x T·amandal·é dos por «!Isturbloll;d ,'1. ºIlR.!!7 .

.
""osta (À,ê-.:0_"v,·ei.· e admrr,a:r uma pess'oácvestitla com iipú': ,', i b' C"I'

'.'-

A' 24 J 1 xiga adquira CYST sua �ar-''" eng'lap .<? QS_ �rc�S I!! One,
_ Supe'rVision _

. Sp. -:- -;-8�58 -), U: - mát!Ía, aiI!dir hoje;" "tem'au-rada clist�!f_çã_o'?
_.

'. \

'

Kop.-Tiki, Audaz, e F,lexa
Cens: até '14 ano'S '_ ,gado. em 5.:-9-58 e que vol- xillado mlJ,hões de,pe$sQas,;M,�

.
0" gl;,a_nid�s o)"i�nta�or:es d�· n1od�::d-edd:(H1Va� a;·,.SUlt estãQ em ponto de bala. _ ;ltou à Auditoria' para se.r' �a:ra3':iee�:�S8 .{II-!'!��_é_.

átençao até há �em pouco, qaiâ$�i�';'qlÍe�,exé;}U:Siy.amente�::m.

pÕi�ta,pt?,' tOdO,'S 013 b.a.r.C?s. ai-_''-11_'<ii'ii'
-'

-,"
1" l�d_i�iâdo_: Os�i Barbat? --:-

' '_- -:.;: -_ '_ '.�
-

�--:setor fernÍ'_ÍI1'D<:l."Hoje, porém-:,9.:· s€tãir- mascuHno tem d<?' Vel,eIros d,a}t�a est.�rao·, � '"
-'I � -] . 9,ele.g'ado - 183, comb. 218, /

.. _.igualinenti'iFéc'e'bido s'u.a;:.aféhi<ã<:l, Ít)etic.ul;osa: Haja vi:;;- n d 'n I t A R G 1 t 'E N O E S f• :!/ ag-U�..lno prOXlmo, oml go, ' .e l.'� , • era..".... _, I,. l_
_ � ". �

to a lJele'Za" dh-Sl hov.os."'tééidos. e o.<êó.rte-. el.egantfssimo manchando d bJl'anco a P N 16258y<", ..., ,
'

. . ·e, . "

. S". A, " _ ." roeesso. -
. --'. . -, _ -- - ._

dos t-':'l"nOS 'd� vêriío, api·esêntàd.es.,a.gora Í>eÍa .- g,ecç-ão ag--uas, da baia sul. :. às 8 li-oras " Relator: Juiz dr. Helio � Vende-_se uma cas-a

masculina de A �Qdelar. Ta*��:rn.as. c,�mi·sas, < aI;! 'éal- ELEtÇõEÉ(NO VELÉIROS A RO-NDA' D9 CRIME _·'soin.· g-actlbtW dê�OUveir� '(Jô'+- material sitmtda"à 'Rua'
ç�s e 0S pâfetos esporte, são ,€I'�;'�1Jí bom gôsto: i-ncompa.- DA 'iLH:A" Kent Taylo'r e P.e-tula Clark." L 'R-õ"Ipiran'ga' F.C. x' Tá{Mân- Lauro MuIIer� 2'31:, 'ém: Ita:::"

-

rável ,.
.

I' -" --,

,.. Como estabel.ecem os' Es";- VINGANÇA CÓSMICA d.3ré· É.C. - _Amadorel] ja!,'
i\;;ás ,�;�o�ell:lr. iS;�á cãd�. �E!-Z" mai�.ll;;��entando o tatut�s do, clú6e, a m�eto� Coinand'es Cedy. ,-30-8-58) Osni Aguiar _ A traíar à Rua"Gonselhéi-

seu já ilJ,_vLeJaV�I .. c:artaz . .{:\'S suas: muitas� -g,ecçges estão ria do Veleiros da Ilha mar- o SINAL DO CAVALO BRANCO !J!amanda-ré E. e. _ 254 1'0 Mafra, 90, 'sobraG'o,
apresentàndo o qUe d·e melhor' e�de;;máis' fifl;o'� pode, cou para odiá 23 � d;o� 4.° e 5,° Episódios Abt'âd Fc'o. da S'i�va - E. Florianópolis.
cO'Jlc·eh�r.

r.
/

"- p .-

rtlh_igo - �s "stias e)�ições. _ Cens .• até 14 é. :.__ 249"- Enio Silva E. Rafael Baledo'n - Ro'sita

.

(Cont. da á.a página) ., infrações no decorrer das pro-
da Capital em virtude do' título, I vas, obr-igando a desclasaíftcaeões
estar em poder do América: _ e' outras punições que tirariam
"Creio que presentemente os e brilho. de qualquer competição

centros naúticos do Estado' náutica".
'Plor-íanôpo iis

.

Blumenau e Joín-. O CAMPEONATO DE 58

ville
. enco'ntr�m�se em igualdade Sôbre _o Campeonato Catarl

quanto, ao de,senvO,lvimenfe téc� nenãe de Reme- êste ano', que se
sr.,Waldemar Caetano nico. Os dois primetros ve� dís- afigura como um dos mais sen-

'da Silva putando a supremacia há j:â. al-
.

sacíonais já disputados, ouvimos

F.azem. anos hoje 'd' José da Gosta gurn tempo' aliás aliançada' no
.
a opinião \de Dr. Ary Pereira

.
- sr. 'r.

ano. passado' pelos atletas de BlU-1 Oliveira:- sr.. Carlos Alberto Moellmann
menau Joínvílle ainda não pode ."Os dirigentes da FASC tudo

.. 'Brognolli i - jovem Paulo Tadeu as;in; ao, centro' máxime esta- têm feito para que O,' próximo
- sr. Jonas Machado <!l-e I Santos dual. À falta de barcoa, e não' Campeonato Catarinense '�.�:��;-

-�,-

Córdova ' . í _ ..
' J Artur Schramnn a ausência de preparo técnico' e mo. venha a, co,n.sf;iwrr tzm gran-

E ti t dos '
SI.

'Ot'l' B, -Hülêtico é que O, coloca em tal se su�e·s�sportiv:e. J!lspero
- Sr. João' a IS a - sra, 1 la' a�ros I situaçã�". � que tal aconteça, alcançando-se

Santos I - srta, Olga Mana

HUbb,'j
o PIWGRE

..
SSQ.�-J!lT68S0 mais uma grande vitória para o

! _ srta, Alina Vieira. de �....-..� E MO, reme Catarinense".

S a
"', . ..-� Em virtude dos nossos últ.imos A VINDA DE' KELLER

ouz. . ,.i.'f�""'-;�.· insucessos em certamens com
.

Perguntamos a seguir ao. Dr,

, �.J.fníll Otávio Lopes

IO,utres Estados perguntamos ao, A{'Y, como 'tinha ,eneara.dQ a vin
Júnior presidente da FASC si acredita- da ao" nosso, Estado do' 'I'ecnica

sr. Jorge Vagelsanger i
va que' O, r'!)ll_? catartnense- está Rudolf Keller.:

sr. Alvino Meriç-o

fem
de'cadê�"cia. ou progresso : 'Os pro'moto'res- da vinda -de

d d S n "Como j a disse entendo que l<Jiller ao Estado', onde' permane-'
sr. Edmun o os a -

o, remo cataéinense como O bra- ceu apr,oximadamnte seis meses,
. sileire evolui e p'rO,gride com visaram à elevação do, ní�el téc-

_, sra. Lúcia Carlin I regular'idade,.. Se melhQ�eJ! r�sul- nico' do, remo catarinense para

,.:.:;.:.:.:.,..........:.. ;:.:..-......- ...����!::"----_:-- tados não' vímos colhendo nos o, que aproveitaram a ép�ca me-

RI '�ElK' [lU ltIMl�'[tI�
. � I certamens nacfónais isso' se d'e� lhor -indirada- para u-m trabalhe

-
.-, '

"

".. 've S vários fâ,tO,res' 'atuant�s por dess� naturesa, que foi a da rea-
.

"

'

.•.
_ .•...

'

.' .' � •.�. .' .1 ..

'

,_

•.;.
1

i, ocasião do� p:.epât;ativO,; de nos- fização' do' Campeonato Estadual e

_ _ _

u .r sas re'presefitáçõé.s, que .geral- do' preparo' para o certame

naciO,-',.- i me�te têm, im.»edido a apres�n- nal, quando, então estariam em
'.

(i'I{,Ao�.. �,�,�,",'"DE.�-_-.
�taçees, que-'gera:lmente têm .nn-, atividade os nossos . melhores

, pedido a apresentação da fôrça atletas. Creio, que' O, objetivo foi

máxima de -' que dispomos. Ve·j8;- cO,nsegu·idO,."·
se Po'r exemplo" e último Cam- CARIOCAS x CATARINENSES

PO,;"ato BrasiléfrQ. Muito, embo'ra Indagado. vsõ,bre, e .q�,1( _ach�YI!
inf.erio'rizados' em 'material, quan

I
do' já trad'icíónal "pega" entre·

to, .ao's principais adversáriO,s, .<\ariocas e catarinenses, assim
ebtivemes a segun!la co'lecação; se 'expreSSo'U o pre'sidente da
em tôdas as pro'vas de que par-I FASC:.ticiparam o,s conjuntO,s para ehis, "Os co'nf�entes.a que já nO,s

pre'paradO,s. As posições meno's submetemo's· eo'l,ll o,s cario'ca.s,
brilhantes fo'ram co'lhid.as .justa- conferem supe'riedade manifesta
mente nas pr')vas em que, o;Iuran- aos metropolitano's. E evidentl:!,
te o, treinamento. para·a compe- aliás, que êsses le'ais adversáriO,s

tiçã-o,,,..depósitávamos maieres e.s- vêm -'-se dedicandQ a um melhO,l/

peranças de vitória. E' que hou� preparo' ·.dos seus co'njuntos e

ve a interfe·rência de flttores a que lhe's tem outergadO, expres
qu.e aludi,. o'brigande-nos a úl- siva's vitórias, como, as do' sula
Uma hora a lançar mii,o· de' Co'll- tnericanQ ne Buello's Aires.'!
juntO,s improvisados e que, }>O;( Estávames satisfeitos ceI\' as

.isso mesmo, nãq estav·am aptos derlarações do' dr. Ary Pereira
a ren.seguir o destaque que todos Olivéira, 'presidente d.a FASC,
almejávamos". . .

as quais, .computamo'.s de grande
O BALI���N.ª"q,é OL}AfrIçO iC j-mPo'r-t&nci.a para O remo, Catari

Perguntado 'pelo reporteI' __
si n�nse. Agradece�os, e1;ltão" as

acha"!!. que o. balizamen.to
.

iftUi- respQstas ','do_ ilustre
. entie'Vfsta

�Hlu'àl é supé'rioi- ao,
.

o'fimp,i.co, do- e fraze.mos vótos de que c�n-
i, l'éspondeu�nes.(· .'

-

. i
.

çinue bat'alhand-o' cada ve__i. 'Qlài,í;
.

;
'to ltsÓu; favilnávlI,l ao balÍ-zaine:nto pelo. pJ)og-!iessO, :c6nstante' d�'reb!o :

,

�1411Pico, ( como' usamps. at�al- càtatilien�e nQ cenário despor,ti-.
ménte. Em ge·ral as raias, estão vo, brasile·iro'.

.

sú,jeft'às .,a ventq �; ml!ré�, ? cif'" I�;'rn�_ impratica\�et�e: baliza)Jl'ên-, t .
-

,b;i individual .. ' A sua adieção {'.r,a·:"
.

"o' .
i .

ria =uma �!�t� ��'�f��f�����:;

ANIVERSAlhos

I -ÜSANDO, 0'. TE}RMINÓ DA- CONSTRUÇÃO DE
RUA :JE"DE PRQ'PIA, O G;LORIOSO FLUMINENSE 'f·
C. P}�(jM{JVER�!," NO' �RO'XIlI;IO _

DIA 9, POMI�GO,
,

UM Gr..ANDfOSO-"BJ.1NGO: PARA O QUAL' ESTÃO

CON \' iDÁb.�ÓS>· rem0S' Q� 'S,�l1S, ASSOCIADOS E O

POVO EM GEtAL.. os CARTõES. PODERÃO SER EN

GONTf.ADOS NO' ,LOCAL DE REALIZ,A:C4.0, ISTO

E' NA SEDEDO FLUMIN'ENSE ·F.C., à rua Silva Jar

dim !J'r�hã2. :cotp)riíc'io à� 9 horas da manhã.

, "

.

; ,
.

(
" . l'· !

, 'o .:Vl� L�.·Ot M E 1.- ()
ASSOCI4'ÇÃO . "AMIGOS DA, rC-II:f:A:DE'J Ai.nda sem·.,!Js seus

V -E"L A', ::"f_. ':" -� .. �. -<

�

;

(Cont. da 5.a -página)
'fic'ándoc lá pOr IofÍgos .lolJ.-

/

,

_.(:,.
..G-"

-

.....:��*
,�:':::,:.-i:.:

Super-Convair' da . Re8l·,
.

�':
'

. .;
,-

;��elos

f,açer ,agor� -o melhor.

'viãtenr :parq Curitiba; �
ftÓvrssimos �uper-Convair

• Cabine pressurizada, révit�.
. .

.

�

. a pre.ssãó n�s ouvidos
1 .

. '.

• 'Grandes e macias"
)

-

J1oltrorias reclin6veis A,

f -

• S�rviço de. luxo. ó�
.'

lanches d�liciosos...;.'
I' ,

"

da R�al. Voc& ganhà em
.

I)'
�f&r:to , econQníb:a tem�o.

,. l

v.a". V�I!. �ID'
- ,._, dó·� V'lQgem

Rua Vito'r Meireles 26' e� via-
, .

,

gem de estudo, em 'SãQ Paulo,
reassumirá sua clíniéa em prin
.cÍpios de nO,vembrO,.·
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Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de esplêndido parã motor auxiliar. de barcos á vela.

'

Completamente equi-pado, inclusive painel de instrumentos.
�

,

Díspômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 BP -� gasolina SÓ BP Diesel

BP _"" 80' HP "

HP -- ," 103 HP
� _HP1-" 132 HP
�4 HP�- "

GRUPOS GERADORES _ "lP E N T A"
Quaisquer tipos para entrega imediata � Completos - Com
!motores DIESEL: uPENTA", partida elétrica -_ radiador -

'I!litros -, tanque de oleo e demais _pertences; aeopladosdíre
llt8Dlente com flange ,elastica a Alternador de, voltagem -

trifásicas 220 � Volts - com' excitador - 4 cabos para
'�ação e 'l�adro comp�eto de contrôle; todos conjuntos estão �
�tados sob:se lon�anna� prontos para entrar em funciona-' iii

mento. ,

. rn
IEVENDEDORES AUTORV�ADOS PARA O EsTADO DE

�, SANTA CATARINA '

MACHADO � Cia SIA Comércio e Agencias , ItSaldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R IM U S·: ri1
Cx. Postal, 37 - Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS � ,

:=Ma =.i@r::3r#1E:!r:"-'"2êE?JEJr-êªffirs��i'2:j
,

oio -Moritz'S.A.
._-�

�

(direita e esquerda)
.. "

" .. "

�-------------------------------

_.r ,se�,��,A �TODODfA

" �"��" nos VA/)�JOS·

-D�\'",8,f<,. ��t,.'.�I
• '•• '

�-----------_._----..,;;;;=---�
,'llIal liA Soberana" Dbtrn. d. "treito - ('...to ,

"A So1J,tirana" Praça ],5 d. I1()vombro - uquinJ
rua Felipe Chroidt

Deodoro 33 - Fone: 8740
-

------,�-----------

Leia .....
LITORll

FORRO
IRMAos BITENCOURT

;
(AIS BAOARO ' 'ON� HQY

'A,NTIGO DEPÓSITO OAMIANI

Departamento de Saúde Pública
Plantões *de Far:mácia

Mês de Novembro
30 5.a feira (f�riado) Farmácia� Catarinense Rua Trajano
1 sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
2 doiningo FarmácÍa Noturna Rua Trajano
8 Sá�ado _(") Fa.rmáeia Vitória Praça 15 de Novembro
9 Domingo Farmácia Vitór�a Praça 15 de Novembro
15 Sábado (fer�adQ) Farmácia Esperança Rua ConselheirQ' Mafra
16 Domingo .

� ..

Farmácia sto.. Antânio Rua'Felipe Schmidt
. S� (ta:rd�) ,

Farmácia Cata�inense Rua Trajano
,23 'Domingo ( .' Farmácia Catarin�nse Rua Trajano
25 3.a feira (fer,iado) Farmácia Noturna Rua Trajano
29 Sáb.o (tai+de)' Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro.
30 Domingo

'. "

.
Farmácia Vitória

-
.

'Praça 15 de Novembro
O sei'viço noturno'será efetuado pelas farmácias Sant�Antônio, Noturna

e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça: 15 de Novembro.
O plantão' diúrno c,lJmpreendido entr,e 12 e 13,30 horas será efetuad(l

pela farmácia Vitõrra..
(.'�". ES!l'REITO

2. e 16 Dgos�, 15 ��ríajlo :.Farmácia do 'Canto Rua 24 de Maio, N. 895

9, 23 e 30 ". 25" Farmácia Indiana :: . Rua Ped'ro, Demoro, 1627
O serviço nó�urnô ,si:lJ:á �fetJlado pelas fal'máeia'S ,do Ganto ec Indiana.
A présen(ll liab;éla -n,ão p'oderá ser alterada sem prévia autorização deste

. Departamento. .'
',,'

," "'lll:;17fl�r:'1'liilo II .I'\.�..i�.ld\tllil.*�i jl
,D. EI. P., em outubro de '1958

.

Luiz'Osvaldo D'Âcampora
Inspetor d.e Farmácia

Roa CoueJJaeIH lIafra 1.

felefone 3022 - .

Cu. P.... 111

�Ddereço Telegráfico :ESTADO
D I R .'T OB·

Rubens de Arrúda RuI..
GERIlNT.

Domingos Fernandes ele Aquino
REDATORE�

Osvaldo Melo - Flavio Amodm -- Brlill sn..
·

-

André Nilo Tadasco - Pedro Paule MachaeJo - Zur.

Mu('hado _' Correspondente no. Rio: Pompili.) Sa,utOlil
CI)LABOR-�DORES

f»rof� Bar.reiros. Filho � Dr. Oswaldp Rodrleues Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlog da Costa Pereira
_' Prof. Othon d'E� - Major �ldefonsG -. Juv(tnaJ -
Prof. Maneelito·� Ornelas. - Dr. Milton Leite da COI! ,
_ Dr. Ruben (;ostii - Prof. A. �ixa9 ,Neto - Wal�" t

- - � > ··1,

Lange -, Dr. Acyr Pínte da .Luz. -, Aci Cabral Teive --
.

. ·'·1 Dá. �&W'TON: Q'.iVILA,'· t·

.

lé' "" Dr F t DR; WALMOR ZoOMEIl CIRU'RGiA G_JU.L
.

Naldy Silveira - .Dera CIO .,oares -, . on uur.
GAIICIA '

.Doe..ça.�.eA!eJt)uJt.. __ rl'ec'"
Rer - N icolau .�postoio - Paschoal Apostolo - limar

Dlplomadl! pela J.i!,ealdl!.de. ,.Na' loeia -:- ��etrlcl"'.: ""I,,.: #

Carvalho'. Paula Ferna9do de ,bafiJ." La.o. clonaI df! ,lIéc1,1CIIÍ,! da.UIlI-ru. 06n.ult6no: Rua VIctor �el'
P U B L I C I D A D :& aldade do ar.... reUe. n.· 18 .� Tele�Qne. 1S�7. ,

Mula Celin,a Silva _ "Ido' 'Femandetl Viremo lix-lntemo .... coaêuae.. . 'Con!Jl1tli.:; Da. '-lt laor""'. '�' -,

p.
lIatualdacl. _ ..... diant... .

i" :"
'. _'-: ,:. rt\ � y

-

. Dias - Walter Linharee '(Servico.' do. Pmf. OctiY19 Reli4In�!a:, I'OD., ,f1 .... )I� B'

P A'G IN Â ç A O Ro.dricuea,_..,L,tm&).,. ,
�Rua: Blu�en�. �',:Il.: �

Olegariõ Ortiga. Amilton Schinidt IiX-1DleDo tio BemÇO 'de \..1...r- .:..'. - -

IMPRENSORES�. .1. do ••Pltal"':tA �.T.'C;' ·DR.' A:YRTON· i}E'--OL!V1:I�.t: ",
do &lo d. ) 0'

. - DO.IN<;lAS �DO PUJIOIU<J �

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY �OS .'dico do �o.ap1tal 4e_Cari�de c TUUROUL()S. ,,{,
.

, '

R E P o, E' S m N T A N T • e da Jt.ae.I'JIi,dade Dr. Cario. Co.nl!,lt6rio - ��� ��P, 11 e r,

DI IM
, Corrh' Scla�idt, .� - Tel. .ach. .

RepreSentações A. S. lMa Ltda. DO.NQAS' D. 9N'!I'ORAS _ 1I0r'i'io.-d... 16 "��I �on.·'
,.

RIP:--- �Rua senador ,Dant.. 4.0 - 5.9 Andar PARTOS __ OP_RAQO_S �
Be.id'nei. - '�UJ,·81l1l�. ",

TeL 225924 PARTO SD DQll pelo. m6Mdo. u. ln.
,

-- '., :

_ pnCit·protl16Uco. " ,- ,

S. Paulo Rua Vitória 857 - eonJ. II - 'Con•• : R�_ Jelo �Jíto.: 11. 'lO, DIt. IULIO DOLIN- VI.'•• '

Tel. 34-8949 dai 18.00 li 18,00' Íío.râ' ,
•• D I C .o �'

Serviço Tele,.ráfico da UNITIlD PRESS (U-P) , Aten4! com ho.ra. marcada... Dllled.l1a� •• O,lIl�� LI·�''''f· __ ":
. . Telefo•• IQI5 _ RelidGnci.· . ,Narl•• �a...anta -' :lI'a&MI"-' .,-

Historiet_&8 e Curiosidades da AGENÇIA PERiO-' Rua 'General Bitt.nco.urt ía: 101.
-

. e O..�acI� .•
'; ..

,

DISTIeA: 'LA'l'INO AMERICANA (APLA) . Infra· 'ermeDao
_

� N.blllt.... ,,,,_o

Ã�NTES 8 CORRESPO.L1DENTEE .
- Ultra-Som -

.
. ;

"

f:m Todos os múDicipioll de SANTA CATARINA D. LAuao pAU." �:" (Tr.umóento
...�_�)alita .-oLIiuc.. <lQ.&L '.._

A S 8 I N A T' U R A I��:$?�:".��;:.; II
.AqlO-HtiDoIOOpla....::' ....1.�, . ,

ANUAL .; .. : .......• , .... ,. "'" Cr.f 400," .peclaU.ta.m moHaU•• i. S. <»u.IAtl �O' "_itrao ."..lp.m"U� ,

/

<

N 'Y11I' '.> ..H ,üoral e Ylal .rinúfu. 'e --� ,

.0 a ...
-

....•. , ..•...•....•.. , ... Cara �cãl d.a illfeccOtIl! �.,Il' (tal.. ao ) ; ,,�

A N U N C I o 8 'al • cromcaa, do âparalh'o II' Horúlo". .• .. 11 -..".:
.

.

M ..d'ant., contrato, de aco�o com 8 &abel�ea vigor nito,uri!l'rio em· ambQ. OI .ex().. da. UI u 18 'Ilo.ru.

A dl're'ça;"o "la-o se reSpOll.:labl·11·"'::; pe].os .8ol"caa do .parelho Direll\iv.o" Cop:.alMriQ:� -'.",.'" '1...... -

.... ... 1.0_ e do, .i.tem,. n""Olo..
' lIeire11'. '22 - I'ou .'1,i

�nceitos emitidos nos artigos assinados. .o=:'rio�:::!ltri�� �!��i.� n.�li!lD�ne-.l:: sarl�
--

,

dentel"ll - 1.D hd.r � roa.:
. '141.

'

-,.. B..idlnel.: Rua Laee'l'd.
Coatinho, 13 (CJa6cara d II Ilpa·
uha - Fone: IU8. ' O..raçt.. ;_ 1JoenÇlla ele

'

.,. •. , ,

k
na - CU.." de --'

DIt ..., LUBATO Oano. •• .'eel.u.ara. ..

·

......0
-

.
HOlpital do. Serviclór'l ... ...� �

0...
a08'o .iJàraulo.

�)I1l'ác.rl..
ia... - - � . �

-

.

. TUBDOm:.OS.'
. (Semeo 'do Pro!........ '1',

,,IlADIOGllAI'M. .ltA.DIOSCOPIA 4nd1'&4le).
'

, DOS p�O.. Coal.lta. _ - Pela DI."�' •• . ......-

Cf Ko.apital ·d' Caridade.
. . . '

V S III
.'

'A. ·N O Si A,,-- ,�l Q1A �. i'Ol1ll&dO:::;.::Id�.�o.lRai .A.'"tàrd.�dal '11,10 lora,��.··
, .,,,;,, ./_ " �,'

_ � � � " .. _r;_ ��
� �-, >' �. 4e . lf'etIlclàa#. TI.tordel... fi T1alo-� liiante...no COlHlI!t(lrio � .&u•. Na-

ua DeodOto R.O 1S _" el. " 1820 clrur�l�
.

4:,,!:-ltal Nerea ::::.-cla.���.-:,":_" de '1::"

't • 'Cur,.o de ••pecialilaclo pela
Re.id6Jléia -:' ,Rua Pieltft.te "

,
'-. 8. N. T. :b�intemo., e :b-álw. CouU�o. e� :- Tal.;

_ I!IO. ._

'

---"---� -""""'_--------.......;;..-. unte de Oil'1lrctà do 'Prof. Ueo'

VIA�EM (OM SEGURANÇA �:.I ��=:=-e��:�t. '1-
, ,�

E RAPIDEZ I Ateade e. laora ..rea..
, -. a.: -: Rua _Itn•• Jaulor 80

- FON_� IIti
•

-EDITORA'uO ESTADOn Lroi\

o Z;Jm�

s _I�a r

;:'

R A PlD o rr SUL - B R A fi L E I RO"

Chefe do Serviço de Otoríno do Hospital
de Florianópolis, - Moderna' Apar�lha·
gem Suíça e Norte-Americana para En

me dos O'lhos. Receita' de OctJl,., por
. Hefrator Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas, por processo .moclerno··
,CONSULTURlO _ / REsrJ:>EN�l.A

l<.ua_ dos ,1lh,eus, .l.tO ,C11ItA Felip� ;:J.cllmidt &V
-

FONE 2366 FO�,E 3660

50 NOS
"

CONFoORTAVElS MICRO-ONÍBUS
DO

5 :; .,

noria1l6polL. lta;af .:. JoinviUa

.

'Da. W.&IQUII 1"&1100 .

f'AUIIO
-

• • D J C o

DL ál\fONIO IIWf.. •
AUUO

CIRORGlA TUu..TOLOGI.A.
. 0"""".0

CO••1l1��9: Joio .fla., ía _
Ce.lultâ:�: � •••. 16 b .'1 .oru

. dlbiám.... •••00a ..1 dk4_
.eaidlnci.; Bo_h,., lU. .

'

I'on•• - ••De.
'

::,
.

� :7 ::.. � .. t oi � .j • ",t � . �-
.

AgêncLa: .

-

Rua Deôdoro esquina
Rua TenentA Silveira

DI� ;.ESMERALDO
CASSETrARI

CIRURGlAO DENTISTA
Inlca - Protese - Cirural
Horári�: 8 às 11 hous

�as"Jt(áá.j8..7h�ras - Dià
iurn�ilte.,'�� .,. "-" '

,

"

'. C�jl�.vltiijó':..-;lit� .Cons
hêi�]."a_f��:M:'� Fóbe .

, �it, '·,"c·, _._ ,, _ _c ,

7lJ��I�llQ�e "4 GaIÚ.'�

... .....:,.�--.

Da. CL.&DO fi.
Q.ALunJ

- ADYOG.&DO -

.� .vitor .eirale., .�
rQHJI: 1."8

'florSan6p<>1u

ME'DICO'
Rua Vitor Meireles 26 '�"::'"

, �. ...�:
. em viagem de estudo �.: \':"
São P;tulo, reassumirá" ,:'S,
sua clínica' em princi.

."

piOS de novembro.
\/

�

Motores

.ncu ".JI\NBACB'�. "GANZ�I
li BP - 15 Bp:- 20 BP - 16 BP:.

MEDIDORES DE ENERGIA ELlIITRICA MARCA '!GANZ"
Mo.no.fasicos para 120 ou 220 volts. Am,peragena à opção. -

'

400% de carga - Trifásicos, co.in ou sem neutro -- Vo.lta_
gens e amperageua l opção

INSTRUMENTOS ELlIITRICOS DE MEDIÇAO
Ampedmetro.s - Voltfrneb.os - Alicates para baterias
Esto.ques permanentes - Vendas diretas � Pronta entrega
Po.demos estudar pro.postas de firm�s especializadas ii') ramo,

�

que pretendam a representação.; desde que indiquem fonte.
de referêhcias co.merciais e bancarias na praça de São Pa'110,
Co.nsultalS pedido.s e propo.stas para:

INTER'STA�E S/A. - IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO
"

E REPRESENTAÇAO' .........
Caixa POltal .6678 _:. São Pllulo.

----------�

DR. GUARACI. SANTOS
Cirurgião Dentista

_ CLINICA - PROT�. - CIBUÍlGIA
�HORÁRIO: - Das 8 às 12 ho.ras. exc,eto .o.a .'bado•.
Atende exclusivamente com hora mareada.

.

Co.nsultório.: Avenida Bercmo. La., I�
Esquina da rua Flernando M.claa�o.

'

MAJEMATICA, FISICA E LATIM "

ensina
Dr. Otto F.riedmann '

Rua CriSt6vão Nunes Pires, ,21
(E'sCluina Rua HoePtte) .. '

I,
.

I

.I

l A y, A N\D O C O M "S A B A ri

VirgemiEspecralldade,'
,

,

�a
-

flaa WEJZEL INDUSTRIAL -
'

Join,ille - (Marca Reglslrada) .

,

, economiza-se te RIpo e-dinheiro
)._�.-�.�.,�.,"�. -r--�._-------"'�-""�_'-- '!t *i '....----...�'� -

- I� :","�T:'"�..� .."..,,""-;O�""""'...=�-,...-�"'l'".'!'__�__......�......�__
.......,""""'l""""'_". '�-..=-
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•

I
I

(H.' J. Patrtanova)

a Tinturaria Paulista a rua 2' d••aio -:- ••treito
··1 Terr,no na praia Bom Abriro � Coqueiro.

-

1 terreno no IQteamento da Praia' da Salf"dadl - Càmborit.
1 casa à rua Silva Jardim, 217, ppolií.
1 . terreno em Bra.ma

Da nossa contagem de tempo:..
(pobre não faz anos: conta tem

po . .. ) pouca gente' ficou saben
do.

Mas não impor-ta, Sempre' foi
.
assirn. Estamos acostumados. 'E
satisfeitos ...

fadadas notícias sempre com Iá-,

gr imas nos olhos. Da mesma for-

_--- �,

lhe eram peculiares, desejos que
te sirva' em tôda a tua vida". -GRuPO TURBO - GERADOR

ma, ouviamos a pronúncia de seu E numa página de livro pre
respeitado nome. Sentíamos o senteado , "'Que as vidas dos Luí-
coração traumatizado quando

/
ses e Nere·us.

víamos o seu retrato ou o seu Sirvam de exemplo aos des-
clichê no� jornais. Lacrimejáva- � centes meus"!
mos quando- líamos os discursos' A gente esquece' .0 dever so

que foram feitos em sua memó- ciai... Mas não esquece nunca

ria. Líamos-com amarga trístesa os amigos verdadeiros e bonslchega.

VENDE-SE, Síemeng Schuckerworke AG Alema
nha, 1957, completamente novo. encaíxotado e coeoníse
do, 2100 KW - 50/60 Ciclos - 380/440, Volts 3000/8600
RPM - 15 Atm, D-emais informações, preços e condi
ções de pagamento com a Gerência das "C:ASAS PER
NAMBUCANAS, à rua Felipe Schmídt t5, nesta capi
tal.

1 estabelecieiento de sêcos e molhados, muito bem afreguêsado, no Rio: "
... e, principalmente,

em ótimo' ponto comercial da Av. Mauro. Ramos. - Informa- o t�matismo que me causou

ções em n/escrltõrío a morte trágica do meu querido
. Uma bôa casa de material localisada à _rua São Vicente de Paula chefe' e amigo o grande Nereu

. (Pedra Grande) nesta Capital Ramos, cujo exemplo de digní-
Uma casa com�.f-iente' e um lado de 'material,' e o :estante de pade, de hon!:,adez, de .capacidade

.

-madeira, .7x�jJ, 3: quartos';; sliJa; cozi'ha e instal'��ão s.anitária, 1
d·e· inte.Jigênci�� de bondade e de I' �à rua 3 de ..��ai�,. Es'tr�ito. ,-.! \. tant�� outras .qua�dades .q\le ..------------��--�--------

Muitas vezes, ao pressentír-
I �eiramente ,que não nos cabe a

mos' preparativos de homenagem . l
I' d d f' '1' qualidade de' "insigne colabora-.

a em a os ami lares viaja-,
.

dor" 'do nOS,80 melhor jornal,

não

nunca a esquecer as amigos ver

dadeíros e bons, Por -íssc, cont1-
nuamos amigos, também de "O

Estado" e sua gente.

mos ...

por Í!;Só que. não somos "de ca�.
sa".: E é tão certo, que alí nem

t�os registo social.

Mas, se o tivéssemos, 'pelo fa

to de' sermos de casa, não seria

de
. mais que tenhamos passado

ignorados, justamente porque

"santo de .casa não faz mila

gre" ...

Quando todo .Q. pais se cobriu

de pesar, com a perda irrepará
vel de Nereu Ramos, nós, que

'sempre tivemos a grande honra

de, .por êle, havermos 'sido tra

tado� de "prezado amiga" -

não' transmitimos pêsames à dis

tinta família enlutada!
Mas choramos-à oitava da tris

te notícia. Passamos a noite de

16 de junho coloc�dos ao rádio.

Não nos conêormamos com o seu

desaparecimento. Lemos as mal-

Não somos, porém, de todo,
antisociais, embota, muitas ve

zes não tenhamos dado., mereci
das respo,stas às felicitações re

cebidas, Modéstia à .p.arte, s<fm08
modestos...

Resposta, porém, não podezía
mos deixar de· dar, agora, aos

que, por. cartas e telefon�mas,
nos perguntaram,"com certa iro

nia, por que motivo "O Estado,"
o nqsso mais sério, melhor e

"mais antigo diário de Santa Ca

tari.na", "'uão I!le� a meno'!' no

tícia sôbre o natalício do seu in

signe colaboradpr p�-eleitQral",
no dia 24 de' outubro.;
Permitimo-nos r.esponder, prí-

• 0'0 ••••••

E como não somos "insigne," e
nem "insigne colaborador", nãq
constando de nenhum doa seus

I'egistros, nem do registro social,
é natural que não tenhamos sido

lembrados. \

A gente esquece, muítas . vezes,

v. S. 'deseja
VENDE'R ouDr. E. MOENNICH !.

CIRUB. - DIDIT.
Validado .na Faculdade NacioDal
de Odontl'loria da Univenidade

do Br..n.

•SP.ciALIST�
com vários e recentes cursos e

20 anos de· especializaç{i,o \.:
PAROOONTOPAT1A8

DOllNQAS DA, �GIV�
(cel!,ivite., Iln,iva. sanlrlll�.,:

piorr6ia, mau Ulito) -�

PBIUAPICOPATUS
Afeccau da raia 40' aente

Pesqulz.. e,trata)Unto do. f6coi
pelo método "BADAN"

(cúr.o com o pr6prio autói' Prof.
Dadan) __:_ tratamentQ �ieilnte,
lApido e com ·téste .·baterio16gico
OPEBAÇOB8 - C"OII' I ab-�-

4:Iea dlfieel.,-
AtelUle .6 em hora prevIamente

lllarca4a - a".Nerea Ba�, .8
- r...s ••••

Bncarregue

ama eau, um terrlDo, um e.tablleclmID&e
-.ercla! ou am' aatGm6vel1

a ORGANIZAQJ.O ATLAS LTDA. Oorretapu,
ProcuraçÓe.8, Representaçõel, qu. lhe proporcionar' o. m..

lhores negóciQs e as melhore' ",:'iIl'tunidadea:. _.�,<l'--�� " '41�

ccmísaãe,
Escritório Provisório: - R: Sald. Marini>v, n'.o 20 - 1'one 8187

Temos cà venda:

J .

..
o"

os lindos ar'tigoa escritos por

[ornalistae dignos do título. So

luçamos com pungidos pela dôr,
quando ouvimos a reprodução de

suas últimas palavras. Palavras

de fé na Democracia. Palavras

que foram gravadas em fita, já"
deviam ter sido gravadas em dis

cos relíquias e ficaram gravadas
nos corações de seus amigos.
PQr tudo isso, prometemos tra

balhar pelo seu Partido. Pêlo

nosso Partido. Pelo Partido que

.
ile tanto dignificou. E vamos

trabalhar mais. Sempre mais.

Com Q pensamento fixo no seu

padrão de' dignidade, de honra

dez, 'll:e cultura" de trabalho, de

justiça, de força, de bondade é
de tôdas 811 virtudes jamais reu

nidas em um só homem público,
neste' Brasil imenso!

Chegamos a sentir a impres
são de que tínhamos o direito de

receber condolências pelo desa

parecimento daquele nobre ho

-mem que sempre n!,s encorajou
à luta. pela vida, dentro de para

digmas da honradez e da justiça!
E esquecemos o nosso dever,

O dever de dar pêsames à famí
lia distaríte, A família distinta.

Que nos merece tanta admiração
Merecedora de' tanto \re'speito,
pois que cultuávamos os ensina"

.

mentos do grande chefe' desapa
recido. Tanto é assim, que

- s·
primeiros dias de jqlho, escre

víamos a nosso filho residente

- a rOJJpa anatômica,
pa·ra O· homem moderno

� pdtica ... já está pronta para você usar.

� econômica ... CU3L.l menos, em rel ção
à sua alta CJuaJit1a le. É elegante... d�senhad.
e certada por m(l'::eJista de renome.

'Exp�rimente !wje llleSmo sua nova

roupa Lnper!�l E�:'tra. Será um sucesso.

� : Porque

,

\ !
'i- I
.

• Fabricad.a com tecidos e aviamenfos de

supericr quclidade, pré-encolhido·s.
'. Corte 100.% "notí'Hrllco, meis confortável

e' mais el(,g.:wtf:. �

• Confcccion"Ja em Q"I1tr::J ta:hes (curro,
médio. longo e extra· longo) e em "32
tamanhos diL rantes.

• Gorontiia por�uma indústr�CJ especja/iza�
"

da há 35 anos, 110' ro'mo de vestiário•

; ,

.. ;.;

:� -�
":��'TECIDOS, E A.RTEF,ft.iÓS·_(:;':'··,/,,-. i�_j

,

) S.A.
Ruo Protes, 374 -. �ão Roulo' � , ;/

. ,; �\
- _.-.-/

DISTRIBUIDOR

MA·GAZINE HOEPCK-E
•

Rua Fe'lipe 'Schmidt - Florian6poll.
/

-----------_._ \.

com o f09ã�D�
a/senhora iamais terá'
�
�

��II
Para assar no fogão DEX basta a

senhora ligar o torno durante doze
minutos de pré-aquectmento. cotoque
o bolo-s-ou o que desejar-e na

metade do tempo de assar, reduza o
fogo ao níínimo. Esper-e o tempo
usual e abra: o [orno. O bolo estará
pronto e assado por igu .. 1!
Esta maravilha só é pYs_ivel per quo
o fogo no forno do- fogão DEX não
tem contato com o aü.nento. O fogo
aquece apenas .uma chapa de

irradiação transformando o ar

contido entre e!a e uma chapa de
. hlindagem em ondas continuas de calo.
Estas circulam em todo o forno,
a temperatura ideal, assando por _

igual, controladas pelo exaustor.
.

Revestido com lã de vidro, O fomo
DEX conserva o calor mantendo
frias as pared es externas do fogão,
proporcionando uma economia de ..,.
no consumo e eliminando o perigo
de queimaduras. Certifique. se dessas
vantagens I escolha o seu fogão Dli:X.

D'EX é um to«ãe
fabricado no Brasil
de acordo com as

rigor,osas especlflcaçllel
MeDicai americanas.

DISTRIBUIDORES
'.

"

LOJAS IRMÃOS' GtAVAM

R U A JO Ã O P I N T O:' N;Ô
_

6 .. ;.. F L o. R I A N Ó P O li' S
.: .__.--L.�.,._....,__,�� . __ . ,

Tribunal d-e,:,'ustiva-
Na Sessão da 'Câmara Cri- 9.060, da comarca de Chá..!.. Câmara, POr unanimidade
miri�l, Realizada no dia 31 pecó, em que é apelante d'e votos, negar provim�n..to..

_

de Outubro corrente, foram EmíJio Loss e ape�da ª' ao ,re.çurso, determinando
Julgados Os seguintes Fei� Justiça, por �eu Promotor. que .no acórdão fique. con-

tos: Relator o sr. Des. BELISA'- signado haver a Câmara es-

i) Apelação criminal N. RIO COSTA, 'Ilecidindo a . tranhado o fato ,de não ter
---.. ...._,_._-_.. �---._- --

o dr. Promotor Público ape-

RESTA-U'R'"ANTE lado da decisão, dn Juiz d�

Chapecó, q1,l·e absolveu ao

·co-réu ,Artur Argeu Lajus,
'.

. . I�n-do-ise conh�imento da.

"MOI,TE' .t.'I,Bl�O'
",

decisão ao Exmo. sr. dr.·Pro
curador G.era.l do EstadQ>
Custas' pelo apelante.
Liliãn Gonzaga, Enc. da

Jurisprudência ..

Um dos conceituados, estabelecimen
tos da Cidade, apresenta aos seus distintos
frequentadores a sua nova modalidade culi-

.

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

ingridientes vitaminosos é preparada por
pessóas eSplecializadas na arte de cozinhar .

O se-l'viço a La Carte que vêm mantendo
diariamente não sofrerá efeito de continuida
de e será acrescido, dentro em breve, do sa

boroso ,"GALETO", recomendado camo subs
tàncíósa alimentação.

Ruà Arcipreste Paiva Frente ao Ritz.

0'1. Ebe B. Barros
CL1NICA DE. CRIAN(}AS

Aten4eri a partir a. 1.- «e ...
tembro l Av. Bereilio La., ..155,
Apto. ,.
Borário: d.. 11 la 17 hOl'8f
Todos os di.. ·aceto. _bad..

8RI.TO
--- :0:

ALFAh\TE do SECUOO'
- :0: ----.
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taráoEs dual de Remo

CLARA O PRESIDENTE .DA: FAse:
-, }

O CéllllpeonaliJ Catadaense deJtellO ser�
o NOSSO REMO VAI CUMPRINDO o SEU.DESTINO - o iREM6 DA (4PIIAL E --DO INlf'RJOR � A ;'lEA- DE\*EL1ER��

OUTROS DiflAtHElDA ENTREVtSTA (ONCEDIDA. PELD -DR. AIV PEREIRAOLIVEIRA· AO RiP81mR RUI· LOBO
proveitarido o ensejo da rea- ,'cargo de Juiz de Menores da Ca- de Juiz de, Direito em vários

mU-'1
saltos e polo-a-quático. a reforma

ção do Campeonato Catari- pital foi no passado um "'az" nicípios eatarinenses e no ano campleta dos e·statutos da FASe

nse de Remo no próximo dia
.

das 'nossàs raias, defendendo o passado, num ato de' inteira jus- que foram aprovados pelo' CND;
de novembro resolvemos rea- I pavilhão alvl-azut do e. N. Ria- tiça, foi eleito por unanimidade! a vinda do famoso coach Keller;
ar uma entre;ista com o m-aio- : chuelo, ocasião em que' êste clu-· pelo Conselho Superior da FASe a reforma- do código de regatas

11 da FASe -,- Dr. Ary Pereira be era. o sustentáculo do remo preside�te da Entidade da ru� I
e' al êm de outras iniciativas que

liveira,. incansável batalhador catarinense. Poste'riorment.e, a- Trajano. Nêste cargo tem se. r,- 'o eleva cada vez mais no cená-

remo barriga-verde. O i.lustre bandonou as lides remísticas, in- �elado um mérito' preaídente, rio remístico catarinense. Mas,
trevistado-;-- atualmente exer-' gressando na vlda civil no minis- tudo procurando fazer pelo nos- vamos ao bate-papo travado en

ndo fora do esporte o e.Jevado tério p�blico,' ocup,mdo o cargo SQ esporte, apesar 'das internpé- tre o repor-ter e o dr. Ary:
ries que sempre surgem. São

.

A LUTA DA FASC

suas iniciativas 'a disputa da .In icialmente perguntamos ao

regata pré-campeonato: a, realí- Dr. 'Ary P€'rei'ra Oliveira como

zação dos certames de natação, vai a FASe sendo-nos endere

çada a segui�te resposta:
"Apes'a r das dificu ldades co-

V E L· A muns a tôda 'entidade amadoris-
efrontar-se-ão do.mjngol

. Por outro lado, o plantel .
_ ta, notadamente as de ordem fi-

ela manhã no gramado do da Fiambreria acha-se bem, ABERTURA DE TEMPo.-. nanceira, a .FASe vai procuran-

brigo de' 'Menores, 'as po- pois vem obtendo inúmeras RADA do curnprjr �s1:1a missão. j"re'sen-
erosas equipes do EX-' vitórias pela várzea e' desde .ternente passa· por uma fase de

A. 'Silveira reestruturação de' seus quadros.
R E SSo. FLo.RIA.No.po.- já estão concentrados na As temporàdas ve'listicas Com os esfo rços, dispendidos pu_,
IS F ..C. e da FIAMBRE-

I
fazenda dos Koerich pas- no Veleiros da Ilha são rante 'mais de um ano conse

IA Ko.ERICH. F. C. Serâ sand., a galetos e mígnon, guimos ver aprovada p�lo eND
abertas todos os anos com

m encontro sensacional; 'enqua,nto a concentração e homologada pelo Ministro de
a tradícionaf Regata de A- Educação a reforma dos estatu-

ois Os homens do pesàdo I dos rapazes' do Expresso é bertura em disputa da Ta' tos d'â' entidade
.

que, além de
ncontram-se bem treina- na descarga de' caminhões ça Barbatínho.. -:

criar novos órgãos, ajustou os

os e tudo farão para obter pela cidade., Assim, no próximo domin já existentes à legis laçâo em vi-

"res"ltado' favorável Na-o resta dúvida que o
. goro Até' janeiro do ano vindou-

.... .' v

go, 'na beia sul, Ü'S velejado-
ma vez que. trata-se d€ .sua encontro de domingo pro' _

' 1'0, época das eleições, deve-rá II
·r·es do

-

Veleiros da Ilha es- Federação entrar, n.a plenitude'
estréia depois da reorgani-] xirno com início as 9,30 tarão em disputa pelo pr'i- de sua atividade como mentora

ação e tambem ínauguran- ! of�rec�rá Iances de' sensa- meir título da atual tem- dos esportes aquáticos do Esta-

o um belo jôgo-de cami- I
ção e as equipes=formarão porada.

.

: �b'.�EMO "ANTIGÓ E ri ATUAL
sas, li assim: I'-. Vo.LTOU BILIT6T Perguntado pelo reporter se

I EXPRE.�So.:. Vin6ca - o. atJ�l' 'c�rripé�o catarj� achava �i .0 remo catar inense no

, Wi1ly:....._ Cabeludo e Osval- nense � vela '7" BiÍito.ti, co- passado era- "superior ao atual,
S'", . I d P I o.' P tA

. - respondeu-nos .'0 lpresidente' ida

�t:i.. \,

I
.o.' u ga e snI," a e�l- ,meçou a ve,lejar enrsharpie FA$C:

'

� ,'� nho,. Anízip, Ari ....,.:. Moacir no Veleiros da Ilha, junta:- .

"Não. o remo catarinense
A '" lU" <:1 .... 'I'. • brc,r,.,.,·T .• a e Vado I

Ih
.

d"
'.

'1
ruin .. m .:,a -uJ"'e 'ntT ... ",.o ln "

•
.
mente com o seu ve' o 'paI pwgre lU mUlto nos -u timos

rn:açi). W�n oe') domina ré· td�! FIAMBRERIA:- Jaupe, Rafael Linhares. Éra. o Ve- ,!ln('\s. IS13o. se' deve em grande
Illente .. cc••a, ",'.reau1IlrlzaAOo- •. V It L' T' A 'pa,rte ao perri1ànente contacto
resplra,Ao e iaranttndo um if,o..o I a· er, eo e avICO; mau

- leirci-I da Ilha o seu Glnbe.
que vimos mantendo com outros

�o��p�� f��n::��e.�ttf'i��:r�::.,.! ri e Jaci; Henrique, Wa1- Era o cltibe 'de sua.
- g�nte, centros náuticos. -A assistência

"....ntla J� .. lU•. malM ,oro+eclo ?ir, Taico, Tito e Bno.
-

I (Cont. na 2."' página) que, em diversas ocasiões, o's
-_. -�_"._-----..,.,...,.,_"_-

nossos atletas tem recebido de

I
remo no Estado·. Hoje a presen

técnicos de' .re'eorrtrecida capací- ça de nossos. atlet�s
.

é respeita
dade, responde também pelo da a temida nos certames remis;
crescimento. do nível técnico do ,ticos nacjQna,i.s e internacionais,

EXPR'ESSQ FLORIANÓPOLIS X·
,FfAMBREIll KOERICH

..

nos quais sentpre aparecemos
com destaque, o que não ocorria
no passa-lo quando nem mes

mo dispúnh�mos do material �
cessarro à especialização em

j
P

i d LA· l·bu I certos tipos de embarcaç�e's".
uIgmeft OS ,e;uule ,na,. II ,na O REMO DA CAPITAL E O

DO INTEIUOR .

de' Jusl."#.8 De:fftMtl"ya-' Prosseguindo em nossa entre-

.:.. - u
.

,�' Wv,�
. i:JiI J I vi�ta, in�a�.aotnos. �o .Di'., Aríy :p�-

PAUTA DE JULGAMENTO. baixou à Auditoria nara r��ra Ohvelra, SI, na:.;sua,..o�l-
I •• •. '.' mao, achava, .que, o remo ·..do 'In-

PARA A SESSÃO. DE I ser indieiado : Jaime Se-. te rí o r do. Estado .era su,perio,.. ao
Ho.JE I . __ .

(Cont., n� 2."' pági!1a)
..,

.

(Cont. na .2." págiw.l)
Processo N. 130-58 -

-

Relator: Juiz Milton Wa'l-I
.

�,�:;;�:::;i��a�i:�:� !. /------. i.',�--;-:-\�:-::. -.�.--:----:�-:.7;?> {;j,�!

na sessão de 26 de sete,in-II Ibro e que voltou à Audito- jria pasa serem indiciadas: I'
......................;;;..,.....-.,.-..;;......�,....o...;;;.c.;....

GILBERTO NAHAS -:.._ âr- )

bitr o � 237'- . NO MUNDO DOS E�R(lRTE)ln.Wal(i.emiro da Rocha r
Campos - Bocaiuva -182,

---------------��-'-...,.,..-:---,--

Processo N, 135-58 ., _
- -

. :, ': _ .

Relator : Juiz dr. Helio, AVO! MA I:'! F:.·I:,[l.,�.''J2I�:'.ISacilotti ele' Ol iveira Co-
.

.J;;. �.li O K.
municação da presidência
do Figueirense Futebol Clu
be- sôbre a' suspensão dos
contratos dos atletas Wal
dir Vidal Fonseca e Duml-
ense de Paula Ribeiro. '

Processo N. 151-58 IRelator: Juiz AntorÍlo'
Meneguzzo
< (Jôgo C. A: (juarani x

Figueirense F.C. - Asp.!
- 2g-8-58) -Julgado na ses- !
são de 5 de setembro e que I

HOJE ...CINE SAO JOSÉ HOJE ;'PRí �,'ESIIÉIA�i.-'
A RE APRESENTAÇÃO QUE O. ,PUBlICÓ"

ANCIOSAMENTE ESPERAVA ..!
�.: -. 7

, :.':,

.. ,

Y VO N N E
F O L C O

-

SAN S-- O N
L U L L I

'\-

.IMPIJL SD.S -

Da
·MOCIDADE·

A M A 'D E o
.

N A Z· Z A, R I
F· R 'A N ç O I S 0E
---------------------------------------------------------------------------------------

[II S; 4
-

O J O S É �. -D' O M LN '6 O
MEL

-

FfiRR-fR PIH ',AN6Elf.' JOHN
I

KERR � MICHELE MOaGAN'
.m -

-y IN' D I M' A-. T .Il Á G I '( A. n

CINE�ASCORE .: e.� METROCOlOR
Todo � M�o � nos Vinhedo5 do StlL DA' FRAN'(A'

"" ...... _-�� .-�""----

( I· N--E" R I 1 z: 1) O ·M. IN' G -O
.

VICTOR. MATURE - ANITA EKBERG TRfVOR HOWARD

• I .

rr A

L .. _

- em
rr .p- E '.R j E, 6' U J ,( Ã O SEM' "' li É -6 U A S

em - ( I NEM.A s- C -o P E
-UM �·VlBRAM'E DR·AMA POLICIAL rr

I.

.'

(O �EGULA,6dR\dEIRA{ �;. ; , ,

- A mulher.�it�rá. dQi'e� " 1_ '. • < ,

ALIVIA AS Cfij.lU,S UrpIN.� e • _ .

, Emprega·se cOll!.y,l!lt!âg��. It
'

bater a; irregufa,ridallj?s .!f�!I< f)lÍlÇ9� ,'� -

.-

periódicas da& sê1tl\t!r&.-E c'a11n�fIo' '.

regulador "Ó(ll;S�'9-' fiíh46et.. '.' 1!., _ - .

fLUXO.SEPATiNA. pela sua� çem+" ,·t

provada eficácia, .é. rnl\ild r�'ad� I.
Deve ser usada com confin)\'io!:..:.�:" '

. ,
.

com
'>, "'I.

- .....

t

JOHN WA1NE -.MO••:"1fAIi '.'

BARRY nTZGERALb � WARD,·t.,��_:·, '��.'·'l�.,e
Direção de JOHN FORD'-;'

.
: '; <��'-' �� � -

_ 'T;J ,_" � � '. -�'.� .. 4,. til •

-rr

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,p IIICA'EXTERNA Df EISENHOWER
, '

rsimen�o
para 'a esquerda

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

...

"5'�;'.f���1·:
,I"

part_idomais inclinado
Houve um máremoto nas. urnas, dizem os jornids londrinos - Posição de
� Chiang Kai Shek bastante afetada
n�etll;das as posições do tos direitistas e, no caso de ---'----------------------
"Inundo livre". Rockfeller, uma lição para

que os democratas sigam
mais o conselho de seus di
rigentes liberais.
Isto poderia ser o início de

um processo 'capaz de con
duzir ,progressÍ'vamente a
um dívórcío de sul conser

vador, o' primeiro passo pa
ra o nascimento de uín
.grande partido mais clara
mente inclinado para a es

querda", acrescenta "La
Monde".

�'�--'--" ,.
--,-

',l'{1.,:?':._-=-
��,.r

.

,

"

um

LONl )REf;, 6 (U. PJ -:- I Nos meios políticos, pensa .Chiang Kai Shek. Acha-se, O autorizado "Le Monde"
Prevista po r todos os co- se, sobretudo, nas conse, entanto, que as divergencias dísse que a vitória dos de
mentarístas, a vitária do

I
quêncías sôbre a política eX'l entre republicanos e demo- mocratas e a eleição de Nel

Partido Democrata nas eleí- l
terna dos Estados Unidc.s i cratas-sôare esse aspecto de- seu Rockfeller como gover

ções nort l-americanas nãa
I
dêsse resultado que dá 1:1 o correm mais da tática que na dor de Nova York pare

surpreendeu, a não ser pela 'Partido Democrata o COI I' ; 'de concepções .rundamental- ce.n indícios de que, os ele
amplitude, e os jornais.lon- i trole incontestavel do Senf1.-- mente opostas. 'Não se acre- mvntos mais liberais de' am
drinos da t arde, nas SUas prí- ; dó e da camara dos Repl'e- � dita que os democratas ame- I b-i.s os partidos .estão. as-

meiras ediçoes, ã qualificam "sentantes, E' ínevítavel -' ricanos sejam partidários de! summdo a preemmencia em

de "marenloto".,. diz-se - que a liber-dade de I Mao Tse Tung. 'j suas fileiras. Segundo o jor-
J _ ação do governo republica ue

'

-, nnl, o.' resultado 'da eleição
,

dos Estados Unidos, nó c 'e- No que concerne à OTAN, foI uma derrota dos elemen
mínío ínternãcíonal, s';rá ao Oriente Médio e aos pro-

t
dificultada pela e-xistene1a I blemas econômicos interna
de uma forte maioria delílO- cionais, pensa-sé; nesta CP.'

t crata no Senado. pital, que a maioria demo-
,

crata no Congresso amed-
A política dos Estfl,dos cano apoiará as iniclatt vas

Unidos no Extremo Ori.�nte do presidente Eisenho.wer.
CIHJRCHILL CH OROU DE

- v�vamente c�iticada pelo Mas. a perda ,de prestig"o do

EMOÇÃO f Partido Tra�alhlsta.....britaní- presldeI];�e e a �?rs� activa
P.-\RIS _ UP _ Sir Crurchill i co - podera vir a s�r afe- de um lI,:terre�no '(le �pis

d�F'raD1Ou ll\grimas ,!e em'Oção ao I tada pelo d�saparecllI'ento

I
anos ,:s�sClta� ínquíotações:

'l;cceb,'r ôntem a S�uz de C�m- I da cena publica do senador a polítíca OCIdental, no seu

I'anheiro da -Liber;a_Çãoy a mais
I
Knowland, partidário. in- conjunto, podería ,�r a so

al� ltomenagem, saída das mãos transigente da Ohin � de frer e poderIam vir a ser

'de De. Gaulje, Pres idente do Con- "
selhc de Ministro:>. /;. entrega da

Icondecoração pôs fim tôdaa as!
diferentas que eJiiistiam entre, os
dois sõb<l-ranos uos �QuatliO Gran-
"des da ;;e�Uonda ',Grande Guerra CONVOCAÇAO
Mundial .)t!' ,I;ejã Cilhur.llhÜI, De �'iral.ll convocado os sócios do Clubé' do P�nhasco .pa-
Gaulle. ',Roolle'll'e'�' e Stalin. A ra, .ern assembléía G<-ral, a ser realizada no dia 10 do
�dall�a t, m gravad., a Cruz de· ,I corrente (2a.._ feira pr:lxima), 'às 20 hr�as, no Edi·fício Sul
1-o·re4a; sÍl�bolQ ído 'llovimtl'llto . Améric3" Sala 503, 5C' andar, na :-raça 15 de novembro,
dos francêf;\o!;; liyres' c' libertos ! nesb Capital, decidi.:em (!;::"re os segl1Íntes assuntos:
por De Gauije durante a gueq-ra: ai prestação de ,:�ntas;

,

,Churchfil �esta vê; dhiíe: "De lJ) eleição 0", n,O\a Diretoria;
tÔ!d>as 'as Cruzr$ que,ti..v,a· de car- c) cutr::,s assun10s de interêsse ,�erar.
rep,r a �ais,� peêada foi a de A DIRETORIA
l,.ol'ena"", .;jI. Travaram-se então àpartes en-
, I3IIW)ST::i��T;�NTRA �arljdo de Represenl�ção. Popular

'

!�:'ni:S ::l�eea�:�es �:��:a�to ��b
JEl.USALEM' - UP - Um Cherem e CarmelO' FaracO'.

1l0rtll-v_O'Z' do Exé..:cito Israelenr:e' eonvença-o Regl·onal O sr. LiberatO' CariQni foi
dlss'l que fôrças Jl ...j 'S fl'zeiam '

• '" • ." . à tribuna para criticar seve'ra-
foir! O'ntel!J. IriibI:e ,tdi�Ol'ista'l is-. '

,e O N V 'o' (A_ C' A- O.
mente a InspetO'ria de TrânsitO',l'Ullllll&eS, Àerescen tO!, que a pO-. pelas mudanças radicais que es-

110\& da frontlejra !"jsp'oJldeu ao
'.' tá faze'ndO' nO's PO'ntO's de esta-

fogo sido. A IU�SSI;) COJ. tjda..,.pa U Diretório Regiona � do Pá-rtido de Representação ciO'namentO'. EmbO'ra dizen-d'o-se
flonteira entre QB ;OiS páfseos '

dPopular, Secção enl Santa Catarina, d'ando cumprimento amIgo O' Diretor de Trânsito
fI» a lI�imeKoa. ele .IIIÇ!\O

'

peloa nâo podia compreender O'S irloti�dzl.9S CGlltl'a olÍ "isuele Ises 'des- I ao a,l.'hgo 40 dos Esta�utos, CONVOCA Os companheiros VO'S que haviam determinado a'
de: cinco de o1l'tub! _o último, se- para a conven<:ão I? egi'onal 'ã s,e realiiar nos diás 6 e 7 s,uspensão d pontQs de paradagundO' Q informan18. d

"
.

d 'd' l'
-,

e Ih'o mCJ p. Vln OUJO, na 'sua se e SOCla a ,rua onlle el" tã-O' necessárjO's.
_'FLAGELADOS INV�»IRAM '

-

CAJ:ASE':�AS ro- Mafra, 33 - 1.'0 andar nesta (;apital, a fim de se tra- O Sr. hpy Ulisséa, da U.D.N.
'

JOÁ0 'PESSQiA '- "ti.� - No- tal' da,; seguir,.tes temas: referindO'-se aO' atrasO' em que' se :

�ici.as de .Galaaeiras di leal que- a' _ ar,slmtos de ,interessEls partidários. encO'��ra LJarte"do funciO'�alismo I orS'$SSS$SSS-SS$S$$$SSS"
milhares' de f�ke'a;do,á i, ,vadiram n.' :_ eleiç,ões 'do Diretório Regional pal1a o biênio m�I,�tclpal, .demO'T9U, em v�O',le'Iltas , , , II
aquela- cidade d .. Sertã,) parai-

-

, - �:';;,éas- z.� Exer:utlI\éQ, dlZ�ndO' , RENATO ·BARllOSA '

bano. A pólicia \'ll'Ve de l.\tervir (ie i.l;i8 9f,O. mesmo que O' Sr. Osmar

C�ha
_ Prossegl!indo en{ meus repal1Js ao edi-

com armas na D ão para p�eser-' I)f; acôrdo com o artigo 15 dos estatuto"', constituem havia Lançado má) de recurs da torial do GLOBO, da autoria de ·um dos
var .a normalida' .e. _ a "C.-'L\:enção Regional": _

Pre;feitul'a para Sl eleger, ois
mau)res joruall"ta8 UO país, - o Cnan-

·DESENTEND:.!1RAM-SE' OS
'

O
.

t· .•
.sabendo-o de as.cel;,dência p re, Ctatr Joao .Néves da F'ontoul'u -, devo

GOllt1 [TES '

í 1 - Du,e órIO ReglOn 3... . nãO' podia entendei' que' tiv. s-se
,

, ') í. _, -
�

As 'Del( '2'� � �es Munici-nais. ec
. ,.

f
aeCial'a .... qu_ ." ';Ol'poJ!'Cl:�au, n", cO,Ol,;epçau

P4RlS - UI - Os Co:uitê." - .'" I
O'nO'mlas prO'prlas- para sus en-

IaSC�La, 11Uo' pa"sa de' mecaiusmo iJuro-
de Sai�o pu1llicada na A�ge- nI) - _. 0S' '-re.vresentantes .:10 pa'rtido pela secçãe

-I
ta.r .a campanha custO'sa que 01-

, 'pree'ndeu, C!'&l;ICO, servlIlIlo, portanto, nao aos gl'U-
lia, cuja revQHa contra o Go- HeÊ;:'lr' ,I no Congro,)sso NaCÍ'onaJ..'e nas Ass,embléias La,. Também O' �.', Gercino Silva pOS na�uralS e as CUj;egonas plOfiSSI01Hl,l;;,vêrno de Paris amwou pro'to- 'I t' E t d

.

car uma gueTr;. cWíl na Fran.'a g'ls�,�, as s a 'uaJs.
• cO'nfirmO'u :.s declarações do Sr.

, ..a" «oU �.,.aul), UOllUUauO ,lieiO pal'lilaO
a ilr iite m�io último, se desn'!,.� 1 V) - Os Vel eadores às'Câmaras Muniéipais e' Oi> u �py Ulisséa ·denunciandO' uma UULCI), l'i Lurm« ..�o pl'O!unelal .....ente sociai

ronaram devid a às rivalidade \ Prefc' ;tos Municipà ls.
!
reportagem que fôra> efetuada no' e lHW1Ctll� uu vO!'pura�lVl"mu "nao pO(.(Í:l

entre ílles. O f S'Cl'etário Geral do PTIGO 16 C d b d D' t'" R' I jornal A
. GAZETÀ, O'nde se fa- :;e l.Umpra"'''L Cum 'l'uem ent neIn com

lL� - a amem.1'o o ll'e orlO eglOna, ziam elogios bombásticos à ad- .u1iCt. ryn:lue essa dou.rlna, ') veraadcll'OCo�itíl em P l1:is,' B,enê Den.va, d D 1
-

M
••

}' d
..

anunciQu ofici tlmenté sua dis- c8; a ·e egaçao unlclpa, ca a re- ministraçãO' municipal, SegundO' rCê)LU.Lt ':'uL·pVrd.�l.vO, antl-H.s;lstas e au-,

solução depois de' a série de presentante elo partido pela seção O' Vere'ador udenista O' citadO' ar- 'tl�nazlsta, ,l't:preSeUta Clara atItude ae

lutas intern.; a campanha RegionAl no -Congres'so iNacional e tigO' custO'U aO's cO'fres da Pr,e- i�Oei-UêtQe" elH race ao l!;;:,.i:l.("O ,M,Oelernu,
eleitoral. Os ,:omitíls passaram nas Assembléias Estad'Uais 'r,espec-

feitura a quanti.a de Cr$ 20,000,00 "";:,"UWLU« l)<::w" grupos n�curalS. v .l!.S-'
ao e.squ'ecimel to enquanto '"rcu- e mais a passagem de volta para ."uu l�",u l:;araiH!lIUO, . Ol:UltlhUO, ou nao

v. 'tivas bem' como cada Vereador e R
'

lavam rUmO"l"(;l em Paris Àrgel o io �e' Janeiro, para O' autor- LCI.oV,ULlel,;tnUU" ii t.ll.iStt:nCLa UU .wrt:i"U

e Tunis, que o PrimeirQ Minis'" cad:'!, 'Préfeit6' Municipal filiado ao dO' escrito, "V".cU
.

t:Ltw,t:ntlü', t; I(Ut:: t:: o ae as-

'tro De Gaullu está disputando a partido ,têm direito a UM voto. ·0 VereadO'r CarmelO' Faraco, o;>ul;ia..êtU, üaO "c llHltl;;l'a a HICOlllpal'u,- _

ceSSação dás hostilidades na Nas de liber-tções da Convenção Regional� indicando à Casa O' mutismO' com \>t:l l.ICLt::",a (la plt:uhuat: cnadora ua .lJt:-

guerrl!, argeli!la com' o Primeiro llRf JGRAMA DA' CONV-ENÇÃO que a bancada governista na Câ- lHU\,;L"'l;m v,g«'Uil;a, para, Se a.u:rniar no

.

Ministro no exHiQ, .sr. Ferthat mara O'uviu as denúncias formu- alJ;:,OiU�l::;nlO IuwVleluausta da aemOCl'a-
Abdes. Jj ii' - 6 -

� As 14 hora's: -lad,as cO'ntra O' Prefeito Munici- Ud uoeJ;aL
NELS6N R6GKFELLER'P,ARA'A 1; Inst"lação da convenção, paI passO'u a examinar a,s' con-

PRESIDli NGIA DOS EUA 2) -'--; AprJs,.ntaçãzo das credenciais.
,,- tas' dO' mês de março dO' cor�é'Ilte

MARYVIL\,E, Estados Unidos .

;} ' .._ Saudaç0es. anO', cujO'S balancetes s-e achavam
- UP - Anunciou-se o·nte.m na Casa, ,

nesta cidad, o inicio de uma
A" -:20 horàs: Referiu-se a um pagame'Ilto de

campanha 11 tra �leger o_sr, Mel"'" U ,- Assuntos, de interesses. part'idál'ip. Cr$ 33,910,0o, custo cie fO"tO'gra- I
son RQckfe!ler, Governador elei- U;a � 7 _ As_j).'haras: ,

fias entre as qu.ai.s uma dO' pró-'
to de. Mew York, à Presidê)Jcia 1) ,_ Elf ição do no. J, Diretório Regiona.J. prio Sr. PrefeitQ Municipal, 4es- :
dos Estl!id'O,! Unidos em .1960. Um tinada 'a um Clube de Saco dO'S
dos' lideres politicoi::- republica- Às 14 horas: Limões, ü'iticO'U ainda O' edil (lo
nos lle M!lryville' anunciou, te)· 1) -- PO''lse do Diretódo eleito. P.D.C. um pagamentO' de Cr$ ..
organizadQ um Clube "Rocy" ��., 20 ho't'as: 1

66,608,30, custo de' passagem aé-
.

para-Pref.idente" imediatamellte 1 '. ,_. Se lsão de enc,erramento. l'ca para O'S EstadO's UnidO's, for-
depóis qo:' se anunciou a vit6tia nccida a um funci.:náriO' ,da Câ- .

de- Nelsol\ Rockfeller nas eleillões F iorianóJ,olis, 3 outúbro d'e 1958 Il'lal'a ;,[unicipal e re')eIO'u�,se fi-
... ",UI,;UO u.,,�'U.L"C" Ud l.' i::I';UIU",Ue Ut:: .1.)Irtl'

�para Go\ernador de> Ncew 10rk. E'Jico Muller Ples.' do Piro Regional nalr..ente', eóntra O'utro pagameh-
cU Ue rUi'.Ú r:..!C6"·;; -, tU ULua que a tel,;-

------------"'r------,---------------------------------------
iUl;'" u'" n:atUYa vêti�a 1)I'UCULOLl, na.lt:-
pLeoeLL.",,<,,,U l:la;;Sll>�d, L HLelO ae garantll'
'U CUll�U1Ui::;11l0, JU tut.tO t::,slJoçauo. von.

sagramos t:;:,se �.\po ue l'epl'tstlntaçau,
U",Ú _tau um :Sl;:,�ema ae vanla!'a aual, on
Ut:: avaluara .l!;cunOUllC(l. Io::;se o orgao
l;unSUh!vu aa vc;Ullaia POil�lca, lUas
�r",n;:,!01'Im:t!1Uu a a!;êjo') Pi'ollsoSlon'al eln
';lt:pnmtlu�c t::uxt:l'liu .Janamenliar. Eb::;a
J/'e1lrt:;:,t:luaçao, t:l}lOOrh conta;:,::;e em lSeu
;:'t::!O CUlU vaw�'tl::; !'t�.:sl,eH'avel.:s COUlO, ).JOi'
t::xt:mpw, o ;:,aU(lUlSO ,..Jt:,l.H.lLaelO l!iUVai.UO
LOUl, st: VlU, l;oaaVIa, ,nutlraaa e conduZJ.
Ua pelO VeQt:�l::;ULO Utl J:ianeto l'irf'LO pal'a
o::; l\J(laçalS peS�lHmLl'S UO �olpe ue lu -ae
novemoro. .l:teprese, lliaçao prOIlI!!S1onru
nao se Impoe . .I!.<la e \:onqUlstaua. as Cias
St:S tl grUpd.m�l�U" SHO pL't::parauos e eau
cauos pai'a o ;:,tlU eÃel'CiCIO, U WSpOS11ilVO .

con::;;;l\.ul,;!oruu !Ixava apenas em um
qUlIHo o tOlia! (lOS .:1epQliaaOS eíenos pe
lOS, smOlCato::;, ae l\lal1el:ça' que -a mova
Çao na::;cla sem rol'!sa alguma ae rea.uza-

'

çao, U CorporatlVISlUo oOJetlviaade -a 00-
cleaaae pOHtlCa, a{1 passo que á 'repre- Terminando, desejo reiterar minhas,

lJentaça� �XC!U;:'IVâJll�nte panidáFia. m- . �om,enagens a João Neves da Fontoura, .

aIVlUUaUSD<l e 19uall�aria, emana ao .re- �mpavldo Campeador de memoráveis

t�ogrado sentlao de uma SOCiedade 'poli- Justas, por vezes tão injustiçado como
tlca IrreaHzada, ol1de não se levam em a?onteceu ainda há pouéo,

- qua.x{do esse
conta sentImentOS ele grupos, de _classes,' dIa�o .que. se ,soltou pelos descampados
ou de proíissóes. .

.
meridIonaIS, a caça �e votos, - o gover

Quando apareceram os partidos poli-
nador Leonel Brizzola -'. declarou, na

.

ticos, na sua ommpotência? 'Exatamente e�panholada de pronuncIamento bem
'

n? �omento em �ue, na ordem social, s� �::�h�S�o, t��e, com,o combate que lhe
. diss�nviam os gr.1})amentos intermediá- '.

_

e o r uno em>� discurso em

\ rios ila família
"

ao Estado, atraves 'de ,�o:i��e�� sua votat9ao: aumenteu em
e4'SS"'SS'Si:"CS"" SSS:'Cs:c««ssc

.. e po.r ce,J). o... - .

----- ------------------>bbbb>a???b$SSSSS .

Florianópolis,

'I".
, f A I I)

Hoje à noite, no teatro -do COlégio oatarmease, será
representado em 5 atos o drama "O FILHO PRÓDIGO",
em Homenagem ao diretor daquele estabelecimento. li:8-
tão convidados para hoie às 19,30 hs, Todos os ex-alunos,
e amigos do 'Oinásio: '

O, programa é o seguinte: ( _

1) Viva o Díretor - Canto do \l'hiers Cardoso-- Cõro
2) t Ato do drama: "O Filho Pródígo" POI: EugêniO e

Henrique RetIo
1Ot. Cena - Na Ca'8fJ. de Eleázaro

3) 'Profonía do Guarani de Carlos Gomes - Côro
4) 2°. Cena - Jsosqirês nos arredores da casa de Eleázaro
5) Sinfonia do terreiro' de Luciano- Brod - Côro
6) II .Ato - 1". Cena - Na casa de Eleázaro
7) 2a Cena -- Bosque nos arredores de Eaeázaro
8) IH Ato la cena - átrio nas termas de Babilônia,
9) ,2a. Cena - subterrãeno de 'Moiach -. , .:_'

10) IV -Ato - Campo nos arredores 'de Babilônia
�:'

.

11) V Ato � la, Cena - Na casa de ,Eleázaro
12) 2'1. Cena - .Bosque nos arredores de ;Eleázarq .',

13) ,Ap,oteose ,_..b .....<li;�I-!
.PERSONÃ,GÉNS

.t:;leázaro - Érico FadeI
_ ,

Carmell!). - Joaquim Anacleto Rodrigu-e'S' �,:.__; Azer
João E. Varella - (filhos de EJeázaro)

Labãc ,- Rogério Cancellier
.

_,

Jabel --- Cláuctio- Rauen - Jonas - João J. Medeiros
� 'Eleá2!aro

A:;::'enf'z - Luiz Gonzaga Ramos - Zechur '-- ,'Ri
.::han! Racha - (amigos de Azer)

Km:kun - Belfir Moser - Blerrarib' - Manoel A ..

.Barrof, }I'o, - (conspiradorES)
I:scravo - Oscar Darlan -Ferreira

Convid!:'.,los, companheiros de Mamqka, lictores de MOloeh
pon',o - Leo Ponzoni ' ,<

Dirdor - P. Paulo Englert S. J.
, C€I\�.rios e Maquilagem - p, Ruben Muell� S. óT.
FUlloú Musical - P. Be�!lo Scho�-l' S. J.

to, no valor de Cr$ 10.500 00 gra

-�./::� li tificação paga a um de's.e�hista
Corno primeí ro orador da noi-: "visto ter sido o mesmo autor

te, OCUPO'U longamente a tribuna da planta da cidade de· Urubící".
o Vereador Carmelo Faracoç-para Enquanto que O' Sr, Jupy Ulis�
tecer considerações sôbre a alta· séa, em aparte. declarava que na
e a fa.lta doa-gêneros de primeira Prefeitura havia dois orçamentos
necessidade, Referindo-se à fari-

.
um para efeitos legais. e outro

nha de trtgo, denunciou que na para encobrir irregularidades, O'

praça existe' grande quantidade I sr. Líberato Carioni chamava a

d.aquele produto estocada, dizén- I atenção de seus pares para a
do -mesmo que esteve-fazendo in- ffO'rma sorridente com que os Srs,
vestigações a respeite constãtan- 1 Vereadores; governlstas espe
dO' esse' açambarcament;o. ! cialmente O'S srs.· ,BaldícerO' FilO'-

O sr. Genésio LeocádiO' da menO' e AntO'nio Apóstolo, �ss,is
Cunha; SO'licitO'U providências tiam, impassíveis, aO' libelO' I!_ue'junto aO' sr, PrefeitO' Municipal, estwva sendo lançoo'o cO'ntra O'

'reclamandO' a falta de transPO'r- Sr. Prefeito Municipal.
tes para os bairros de' Prainha N

"

� ordem dO' dia, fO'ram aprO'
e José Mendes, vados dive"rsO's projetO',s, entre os

ql,lais, O'. que oficializa O' Carna
val.

Sessão de 5-XI-58

O Sr. Jupy Ulisséa, em expli
cações pessoais SO'licitou os bon.s
O'fícios 'de seu' cole·ga dO' P.S.D:
Sr. Dib Cherem no sentido d� se;
prO'vide'nciado 0- saneamento da
Rua Sete de' Set·embro.
"A seguir, a sessãO' foi e'ncer

rada.

.lJÍ!'a o erulut::iltt: oras!leiro, nâo po ..

Ut ......u.v ..... U'\0.4\"; UCY'-'J.J.u.u, ,1)\J .... ..-:! ...J.J. cUlJ.J.prOJ..i..u:,
"eL' �Ul"."''' .i",UL�ve" 1.\.; cwtura coru ()

",�ÚU",...eüúv Ue �;,,,<!! �L vas, ternperanlen-
v�.Li:), '-i\J.\:: � j,""J,J""ç�t:i.!lJd.�a.J �J.a..;J..::JJ....,l.ia, 1JC:
U"1. "'-\.4 ...

-

\.:uy, u.� U\J � ...Úl"l)UJ. ê:\\/1 v' j,bJ.J.-,!U, J"" ",U1
c..1..cl'\..:..l. .. a.U"" ��J..1J.. t:A.ll.lv aJ.6I...t.fU, .LJ,d, vonSlil-

!JUU.t..LC'U..,o Uu .......1.1.lJ,.,:)l.ILc t: 'vJ.oral1tt I.10illtH:n

!)UÜUI,;V, -

f"'L oid!)dHot, ,,;u-pi:l.r�h.'L'paiL�c
'-, ""oJ J.J..La.l�i v .......... 't �l."Ç',:), L,.LoJl·\l�ha,U01· Ue to-

'O horário idealizado especialmente -para sua

comodidade. Use "CRUZEIRO A PRAZO" e

pague ii passagem na volta" em suaves
mensalidades I
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Sexta-fe ira, 'I de Novembro de 1,908
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_ SSSS$id;SSSSSSSSiiW"seus o�ao,g naturaIS. l'iern sempr� � �
rem, a �epresentação, efetivada pelo veí
culo pOlitico dos' partidos, é inexpressiva. .

Há exceçoes. Toulemos, por exemplo,' ao
lnglaten-a. Porque, nessa 'cultissima de-_
moctacia, os partIdos • realizam? A '

r!!sposta é fácil e imediata:' -- porquç,
ali, os partidos se acham intimam

t

ligados a determinadas classes' e
pos sociais. Qual a razãQ, para ilust ar o
raciocínio, ,aa Iorça do Partido Traba
lhista Inglês? É a de haver o Partido se
firmado na base sindical do trade-unio
nismo. E o prestígio do Partido Conser
vador? Derlva da expressão poderosa do
elemento :t�·istpcratico.

,,�ão é o regresSismo ás Corporações de
Onclo, conlorme afirma o Sr. Joao Ne
ves da Fontoura,' a razão condutora do
01'

.. PUnio .Salgado, admiravel ,pensador
e uaer eS1)lrltua!, anãs o maior do Bra
sil, ,a declO,rar á impr�nsa carioca que
lana a cnaçao da Câmara Jileollomlca
uma das razoes precípuas do exercício
ao manaaw, que, em táo boa hora lhe
lUl oULorgaau pelO nobre povo parax{aen-
s�, .l!;s;;a lllovaçao, que será o passo ini
Cial, para, a recuperação democrática de
que o pais' tanto carece, terá como pre
ummaL' a reforma ela Constituição. Dai, 4
nau na rugir. Si, todavia, o ,eminente .de- ,.21I","a\10 nlIllO S"lgauo tentar executá-la .1
,," • .,aves at: uma ic: ordmária criando
bIzantinices junalcas, tão incbmpatiVeis
COl11 a Clareza SOiar oe seu grande espí
rILo, calra no. lp,esmo erro ao. deputado
J:IIeison Camelro. Porque pretenaer le
gislar sóbre dívorci9, sem prévia refor
LH'" ua l,UU;:'LIIIUlliô:tO, ellffilnanao-se a in
àIssoiubmaade ao vmculo no casamento
que se conSUbstancIOu no al�, 163 ela Le�
Magna, é pretendu que o Clrcul0 menor
expresso. pela leglslaçao orOinária, inter�
111'a na aorangencia do circulo maior
que e ? tex�o constitucional. Não se pOde:
pel� VIa de SUbterfúgios, de biombos ju-,
ndlcos, - prazo de lei ordinária, liqui
dando com a matéria expressa do art.
16iS -, chegar a essa c9nquísta, por to
dOS tao alscutiçla. O divórcio é ou não ê
mat�ria constitÍlcionai? Evid�ntemente:
Entao, ou não colocamos a familia
constituída á base do casamento de' Vin�
CUlo indissolú:ve!, sob a ,proteçao do Esta
do �, ,n�sta hlpotese, poderia o legislador
ordmano legislar sojjre a controvetida
materia, ou agimos de maneira contrá
r�a, e, é ,a figura do citado artigo da
(Jons,ti�ulçao, e, nesse caso, não e$tem
artitlCIOS, nem deinagoglas juríaicas,
por mais bnlhantes e bem acondiciona
aos qu� possam ser, capazes de ctarem
capacidaa� e adequação á lei ordinárlé1.
para essa inovação.
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