
Solen� abertura, �oje, �a�niC�I'EI jl-081SltE1RA DE� F18MICEDTlCO� ..

Fa���cêU�iro�r�����a�e t�: 'AS 8;30 HORAS, l\JISSA SOLENE NA CATEDkAL, METROPOLITANA, ( OFICIADA' POR SUA g��'A�f�i:!ie?��:��:S1ra
�g��-s�� h�j��ds�en�:ft!�:�� EXCIA. REVMA. D. JOAQUIM DOMINGUES, DE �LIVEIRA, .. i\.RCEBISPO

,

MEXROPOLITANO
.

r:: �:�oL�;hels
XI Conyençáo Brasileira de - VISITA AO GOVERNADOR DO� ESTADO �; SECRETA'RIOS -:- "O -PROGRAMA DE H�E Dra. Doris MirIam, Brilg-
Farmaceuticos.. As 8:30 ho- ,

ISSÕE'S !'CONSTITUIDAS .' gmann
ras, Sua Excia. Revdma.D.. COM, '�. ,

.. COMISSÃO DE PUBLICI-
Joaquim Domingues de 011- Rttunlão PreparatÓria no às 23 horas, com _traje pas- Prof. Dr. v,tcel'1te MarIa dp.l Dr. Lauro WeIngartner Ires DADE
veíra, DD. Arcebispo Met.co- Instituto de Educação "Dias seio. .' Godoy' . TESOUREIROS Dr. Clarlndo ThIago de Coordenador

�

polítano, oficiará' a- Missa Velho", às 14 horas, Sessão COMISSAO EXECUTIVA prof. Dr. /Zéeymo Lopes Dra. Irma Rlggenbach Moraes Jomalista ninár Carvalho
sotene na Catedral Metropo- Solene de instalação no são os seguintes os mem- dos Santos r � Dr. Antônio Bresolln Dr. Alberto Bomschein _Dt. Roberval Silva
línana, seguíndo.: às 9:45 Teatro- "Alvam de Carva- bros da Comissão Executlva= Dr. Manoel de Souza Go- Dr. Gecy Dorval Macêdo Filho Dr. -Gunther Ammon
r.oras, visita ao Governador lho", com traje a ri� para PRESIDEN"l'E mes Júnior"· COMISSAO DE REC�ÇAO Dra. Graclema M. Cassol Dr. Paulo DI Bemarcf1
H!:r'lberto Hulsc e secreta- os chefes. de delcgaçõ.es e Dr. Naroal Alves de Souza

. SECR):TA.IUOS Prof.' Dr. Luiz Ósvaldó Dr. Lauro Lopes Pires
rios de Estad'J, visita ao representantes e, finaIrnen- VICE-PRESiDENTES Prof. Dr. M'.enÓttI Demétrio D'Acâmpora COMISSÃO DE ATIVIDADES' Dr. Glauco S. Vasconcelos
Prefeito Muntclpa], dr. 08- tela, aaile' de Conheciínen- .r», Theodoro DuvIvler Digiacomo .; ',' Dr. Guilherme Gemballa SOCIAIS JornalJsta Helmuth, Fal-
mar Cunha, às 10:45 horas, tos no Clube "12 de' AgOsto", Goulart

-

Dr. OsnI PInte da Luz Dr. Eme�to Lourenço Soa- Dra. Lenita Lehmkuhl 19atter
----------------------------------------------------------�--------------------f�--------------------------------------�--------------------------�---------
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Viaje

�IQ.Q,�a·
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� :depOIS

�........-"R. Felipe .Sehmldt•. 24-
'Fonel> 31·74 • 21·11 fi -�7.0{r
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@EMAS �. ,

SÃO J&SÉ
.

às' 9' - 7',,(, e �% horas

AUDIE MURPHY - HOPE

EMERSON � KATHRYN
Realizar-se-á hoje, às' 17 horas, civil e religiosa- r<�.RA-NT em

mente, lia Matriz de São Jósé, o enlace matrimonial da

graciosa e-prendada Srta. 'I'erezinhà, diléta filha do sr.

Donato da Silva Nunes e de sua Exma. Esposa, com o
SuperScope 235 - Technícolor

TI'J3;SO jovem conterrâneo sr, Luiz Coelho, filho' do, nosso'
,

prezado: conterrâneo sr. Jorge- Polibio Coelho e de sua' :

Exma .. Esposa tina. Dorvalína' Coelho.
Os convidados serão recepcionados na residência':

da noiv.â"à.Bua Nosso Senhor' do RQm Fim, na vtsínha ;

cidade de São José.

o RENEGADO, Da FORTE

PETICOAT

Censo: até 14 anos -

. (: 0, N· V: I .T É
A Diretoria do Flamengo Esporte Clube de Capoeí-:

oras tem o prazer dé convidar seus Associados _ .Exmas,

Fa�ilias e Símpatisantes,' para, os Bailes der,Cilcrllaval a

.reallzar-se nos dias 8 e 9 de 'Fev,erejro do covrente ano,

com início ás 22,00 horas.
'_"

'

o Outrossim comunica que na Terça. Feira ,de Oar-"

n�val, dia 10, grande Tarde -Dansante Infantil a' reali-

zar-se no, Olube 12 de Setembro, � .

o
•

As mesas poderão ser reservadas na Padaria do sr.

Eduardo Luz. o,, ,

Ao t�rij)ip_Q ��s�\fé.sta�, M�erá_ Qnibus. para o centro.

A DIRETORlA,- agradece, o comJ;>B,I'eClmento de seus

Associadçs-e Si;n).ipatisante..:· _r , •• ",'�_ •

P . A' Jl_tT I _( J P.A ç A, O,
.ARNAtipO s.' AZEVEDO DA CRYZ

.....�<;-?, ... e�4 _� ..

',HILDA M. OLIVEIRA 'DA CRUZ
PartiCipam aos parentes. e amigos o nascimento de

prhn.qg�fiitp, que na pia 'batismal receberá o' nome

_�"4_......""..--AR�A.L,D.Q, JR.. , ,

ClS+1959)

seu
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NOTICIAS DE CINEMI
�LAUDE_ DAUP�IN Iizar durante vários dias uma pí s-. Cls Blanche, entre outras espeeia-
CONFERENCISTA --''''''''_ eina de 3m:50 de profundidade e lidades êle lhe proporá o "Dau-

O argumento' do filme de Henri cercada de cabines, onde a filma- phin sauce blanche' e a "Con
Decoin "POURQUOI VIENSTt,!,. gem se desenvolveu em bom hu- fiture Oecôin". Essas gulozelmas
SI TARD?" (2) exige que Clau- mor. Um sistema elétrico msntí- _ intradiziveis _ e bem dignaB
de Dauphin faça uma conferência nha a água aU numa tempera tu- de seu autor, que é, com Pierre
pela televisão, Não querendo im- ra de 16 gráus. A equipe -encarre- Dac, o ator mais telhudo de Pa

par um texto qUe talvêz não ins- gada da câmera, evoluia num »0- ris, Francis Blanche as fêz por

Pirasse o ator, o -"metteur-en- te pneumát ico ao passo que My-
•

oca.sião do filme "POURQUOI,
,

;�;:�'Vi::l�Ps�br: ��a::;a �::�!�: :::� �:;:�:e�;IO�acs�ue-l�:�a�:: l' :'��N:�:� ;e�o�nA�� ?:�n����, ::
conhecesse particularmente e com entre campeões de natação. Ftgu- lado de Claude. Dauphin, Michéle

o qual se sentisse logo à vontade. rantes anônimos Jean
-

François Morgan e Henri Vida I, um papel
Foi assim que Claude Dauphin fa� MQrelle',. (campeão de mergulho de dono de a-cstaurante. No "me
lou longamente de Ce'zanne; cu�a da França), Martine Pierre Louis n�," que êle apresentou a Henri

vida conhece muito bem e do qual (campeã francês. de 100 metros Vidal havia até mesmo uma so

aprecia a pintura. Seus camaradas "crawl") e Agnés Clique (cam- bremesa batizada o dôce nome de

atôres e, os técnicos do filme fi- peã francêsa de 100 metros em "Morgan au sucre",

coram tão interessados por essa braçada) estrearam, áisim, no ci- - Esta sobremesa - dizia êle

confc·rência improvisada que o der- nerna, Até então não tinham sido ii Henri Vidal - é deliciosa!

-xal'am falar a seu gôsto. O pró- senão heróis de fitas de atualida- - Sei - respondeu Henrt Vi-

prio Henri Decoin não ousou pro- des. dal - pois há dois an?s saboreio

unci�r ·0 "cortar" fatídico. A SOBR'EMESA �SURPRESA" essa sobremesa, E é ainda me-

SCAL'E PETIT E DANIEL O,E FRANCIS BLANCHE NÃO lhor do que você diz.

GELIN APRENDEM A SE EQUI- SURPREENDEU HENRI VIDAL
I Camar.da galante, Henri Vid.l

LIBRAR NA COR_DA BA:MBA Se você tiver oportúnidade de I é, lembremo-noB, o marid·o de Mi

pascale Petit, prêmio Suzanne ser convidado a janta.r p'or Fran- chéle Morgan.
Bianchetti de 1958, foi denomina-

é,da Pascale-la-mouche, isto

ORGANIZAÇÃO SANTA' CATARINA"Pascale a môsca", por causa de

sua reduzida estatura e' da leve

za de seu pêso. Qne Pascale Petit

tem ::l1uito talento, ninguém du

vida mais, desd� que a vimos em

"UNE VIE" ,"LES TRI

CHEURS". Que e'la tenha, além

disso, uma vontade de feno é o

que sé começa a pel'ceber.
_ O que me causa mais satisfa�

ção em meu êxito - disse eh

aos jornalistas que a felicita'Vam

dFPqis de l'cceber o seu prêmio -

é tel' chegado a isso sem abando

nar o que quer que' seja de meu

modo de pensar, de fazer, de vi-

, ver ...

E' justo dizer que Pascale põe
em seu trabalho a mesma obstina

ção que- na sua vida, pessoal. Quan
do filmava "UNE VIE", ela pa

tinava horas seguidas na neve der

retida tendo em resultado caido
,

doente. Nunca, entretanto, uma

só palavra de queixa saiu de' seus

lábios. Para a famosa sequência
da perseguição em automóvel de

"LES TRICHEURS", ela poderia
. fazer sullstitui·r. Mas não guto
ais uma 'suBStjtuta e :em- oito

d·ias aprendeu a dirigir. ,E' o

equilibrismo em corda bamba que

ela aprende agqra, .para
.

as neces

sídades de "JULIE LA ROUSSE',
'-

.

filme que vai empree'nder sob a

direção de Claude Roissol. Tôdas

as manhãs ela está no picadeiro
e pOl' sna audácia e destresa. dei

xou e'stupefato Daniel Gelin, que
I
I

será seu parceiro neSse filme.

IMARTINE CAROL 'E SUA

PERUCA

Martine Carol voltou das �lha.
Está em, plena forma e bem deci

dida a filmar com Henri Deeoin

a sequência de' "NATHALIE". As fp�meiras visitas que fêz em Pa-,
f

ris foram a seUs amigos e depois .

a seu costul'eiro e ao cabeleireiro,
I

Este informou-lhe o se'guinte: no

corr.nte inverno tôda. as mu

lheres da moda vã!! 'usar' c.abo

leiras postiças, Martine não he

sitou e foi coni uma peruca de ca

belos ne'gros que na mesma noite

ela assistiu ao recital de canto de

Philippe Clay, Foi preciso alguns

minutos para que a reconhecessem

e Fernandel, que' p.ssav!\ pqr lá,
declarou:
- Se tôdall as mulher.. .eguem

esta moda, vai-se cometer muitas

gires e111 Pari.s, êste' inverno,
,

2S CAMPEOES ESTREIAM

NO "ÉCRAN"
evitar que seu filme, que

Vem lendo rodado niste ,p,rincípio
de inverno, seja paralizado pela
bronquite o produtor Paul Grae-tz

teve que' considerar uma de.pêsa
suplementar de 50 mil franeos

por minuto.
O filme dil'igido por ,Michel

Boisrond 'no's estúdios de 13ou

logne, tem o título de' "FAIB,LES

FEMMES" (1) e comporta, com

'efeitq, uma importante sequência
C'ujo cenário é uma piscina a céu

aberto, Por motivo da estação, já
não se podia filmar em exterio

re.,

Não e'ra mais possível imobi-

/

ellm

RUA ARCIPRE$TE PA.IVA 9 - FLORIANO'POLIS

pessoal et'pecializado está habilitada par-a:

a) � ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRABA

LHlSTA. DEFE�AS FISCAIS, ATE�'DER E ACOMPA 1
NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA
TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO

ENTJDADE�

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAL DE jUSTl
I ÇA DESPORTIVA,

b) - CONTABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. PERIClA�
,.-{' PROCESSAMENTO' DE BALANÇOS, REGISTRO DE

FIRMAS E DEMAJS SERVIÇOS.
e) - PROCURADORIA' TR'ATAR DE INTERESSES DAS

PREFEIT1IRAS MUNICIPAIS JUNTO AOS- ORCAm

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E

Solidariedade

t2''- durávf2/-

� roupa 'anatô.mica"
pa"ra o hom·em moderno,'

� prática ... já estã pronta para você usar.

� econômica ... custa meoos, em relação
à. sua alta quatidade. É elegante ... d.:�enl�ad.

. ( .

e cortada por modefista de' renome.

Experimente hoje mesr:1O sua nova

roupa Imperia'l Extra. Será um sucesso,.
\ .

• Fabricada com t�ci(L:s e, ovi-amentos d.

supericr qudidoda, pré-encolhidos.
• Corte 100%' anc:t."mICO, mais confortável
e mais elegonll:.

• Confeccionada em Q"'1lro talhes (cuno,
médio, longo e ,"'Xlr�,longo) e em 32
tamanhos dif.renles,

• Gàronti ia por umü indústrlu especializa,
·

da há 35 anoi;- no ramo de vestiór;,j.

S.A.

· DE PITIGRILLI, me de, consciência e· nos receber castigo na�ueles seus secretários, antes de
-

B' TT ,E.'.NOS AIR.ES achamos imperfeitos, e que últimos dia's.' enquan o
.

o lhe passarem o chamado te-'
� d por isso, nos sentimos vos- orador um honesto comer- lefônico queriam saber de

(APLA) � Recom.en,o.aos. so!! irmãos; que -neu�'n�9 êia1'l.te estímadíseímo num quem se tratava.
confetencistas prmclplan* deixa que nO inverno farte maio -de 300 quílômetros - O comendador não me,
tes ou enfastiantes eu va-

alimentos aos passaeínhos, tornava a confirmar a pro- conhece. Sou o professor
zios ou inconClusivos' que

que nós, os conferencistas, messa de que, ao ·sair da- Guarismos, condenado a
abreviem seus balbuCios e

os guardas da prisão (plau- quêles muros. os "momen- quatro ::"anos por eumplíci
sua exuberância oralidlan-

sos) e exímio senhor dí- tâneamente desviados" en-. dade numa falência. Eu fiz
te de um auditório de' peni- retor (piausos prolongados') contrariam -

maos proteto- parte do auditório durante
ten-ciária. A 'sala está cheia

estamos _movi"qs ,pOr um ras e praç�s abertos, por- suas faladas conferências
antes da hora, não há re-

impulso de altruísmo e de ql_,U!�,vos S�IS, pobres peca- na Penitenciária M{>dêlo.
tardatâríos, aplàusoa' unâ- perdão, que _ p íncomparã- t dores como nos .e se houve - Vou vêr se está. Está.
nímes e compactos; aco- veI senhor diretor (plausss culpa, q�ando tiverdes pa- Passo-lhe o telefone.
.lhem o orador a sua chega- sestenídos) - tem para eon- �o a SOCIedade, encer,ll'8;re- - Sim, sou eu - res

da e se 'renovam toda vez
vosco atenções paternais, mos. a con?_ . No proxm�o pondeu a voz do comenda

que � diretor faz um sinal, 'guiado por aquêle
.

amôr domíngo, ll�strarel Il!aIs dor. - Venha esta tarde,
são prcibidas 'as ínterrup-

que move o sol e as demais amplamente estes coneeitos depois das seis.
ções, não se admltem co�- estre-las; que todos tende,- (aplausos). O professor es,perava en-

tradições e bocejo é_ castí-
mos para a 'elevação huma- 'd

x. x te-
ínt

centrar na ante-sala UIlt
gado é reprimido .,0 roncar, . -, li- "No ommgo segui: e, envelope com um donativo,
ninguém se levanta sem n!L' que a prisao e uma ci- contará essas balelas aou-' mas encontrou. o honrado
motivo a ampla ·e reiterada çao

_

de moral de q!le o tros" - disseram entre' si comerciante que o fêz sen- _.

ovação final é garantida, e
dadão ?e ontem s,lurá �al'a com um olhar o batedor de tar, ofereceu-lhe . um cha-

o ,conferencista, sentê que ser � cidadão de aman'�a. A carteira reincidente vádas ruto, acendeu-o, meteu-lhe
teve um público atento, co- sociedade �spera ainda vêzes, o proprietário de um no bolso uma soma para os

movido, sensível e ávido de muít., d� vos,
.

e nó.s (os prostíbulo clandestino e o gastos urgentes, e lhe dís
.escutá-lo na próxima vêz. contérencístas) impacíentee falido fraudulento, que de- ses

Todos os domingos; os para tornar a. vos encon- viam ser libertados naque- Acompanhei nos jór-
membros de ambos os se··

trar fora daqUI. queremos la semana. Ao sairem d'a pe- nai<; seu famoso processo e

xos - admitido que tllmos que estas possas I!0bres nitenciária :retiraram ,sua's a meu juizo você não devia
um do Patronato ele palav�as seJam �onsld�ra- economias reduzidas de 90 ser condenado. Você foi um
Ajud.a aos P,resos se empe-' das nao como

.

va retórIca. por cento :por contribui- cúmplice do falido; é um

nhavam na andança entre �as �omo um slmbolo de so çõeg mais ou menos espon- teórico, um professor da

.f-lôreg e bandeiras pa!a hd.a�Iedade h?mana. A� tâneas à Cooperativa para universidade, e ilustrou o

manter . uma ,conversaçao pnsoes de. �oJ_e, com 's}lc, o presente ao senhor dire- comerciante sôbre o dia
edificante na P,risão Modê- e�co!a. a plphoteca, !l aS�I�.- tor, ;para a senhora do se- fragma elástico e permeâ
lo onde os detentos, com tenCll� ch�I'ca, odQntol�gJ- nhor dir.etor, a cancha de vel entre o licito. e o ilicito.

penas várias entre três e ca, Cll'1,l·rglCa e �sportlv�, bocha, a sala de leitura e Mais a justiça é a justiça.
doze anos expiavam seus �elhora vossa saude espl- pa:ra "gastos diversos", não Não sabia que você estava
êrros e os do tribunal. Os rItual e moral, .porque melhor especificadós cons-' alí, entre os que

.

me' escu

discursos eram sempre os "m�ns sanll in corpore sa- ti�ui�m_ 'a metade ?�S co�- tavam. Prometi a tôdos es-

mesmos. Cada conferencis-
I

no. tflbUlçoes �oluntárlas. tender-lhes uma mão ami-
ta pretendia, levar àquelas, Os condenados a doze :

E agora. .

.
_

ga. Eis-me aqui. Mas, hoje,
"vítimas da fatalid8J.de",· anos dJrante doze anos

O batedor de ca�tell'd é você quem pode estender-
como os chamavam, uma ouvi�m aos domingos se� apresento?-se à cas.a do me a mão. Proponho-lhe
pal�v;a. de �s,pel:ança. O nhoras bigodudas. ,e senho- conferencIsta.que mal'S fre- que trabalhemos em cola

audltorlO sabIa Já. '!_e CÓl' :res pletóricos e graves re- quentemente Yâvo�ava Deus boração. Falar-lhe-ei com

as' fraseS': que a p,rI'sao de- petir as mesmas declara-
e �nxugaya, grlmas m�1il jôgO a descoberto.

ve ser consideràda não co- ções de solidariedade hu- fh� d��ebldo na por�a for
- Seus negócios como

mo um instrumento de vin- mana. "Professor" - per- _

1 o,. que por e quanA? vão?
Mal, como deve te'"

gança sQcial, mas como guntou em vós baixa um �ao podIa fazer. nada .po_ •

uma fase de meditação e condenado por_ roubo a um ele, e que .no dIa sel{ulDte compreendido. Tenho nc

recolhimento; que a culpa falido fraUllulellt- _..:. "qu,ª' empr�enderIa uma VIagem cessidade de uma quebra
é da�.aalitureza humana, que quer d.izer- so1i�ariedade d� seI!, meses. A patrones� em ,regra que .salve minha

o hORillm. é um anjo caído humana 'I" "Não
-

set" ....:.. I que .d}sse que du!ante a ma honra, mElu futuro comer-

1 b .:I é d
'.

t
. estaçao Deus nao atbando- cial e meu patrimônio pes-

PUBLICO::', NATURÀLIZAÇOES, REGISTRO MARt;,F que �e e� ra ....0 c u, qu� respon eu maIS por ges o� na 0'1 pa-s'sarinhos, pergun- soa!. pou-Ihe . �O .por cento
REGISTR DE�D1PLOMAS. t�mbem nos (o.s conferen d.a que com palavras o f� tou .na ocasião como se de mmhas utIhdades. Quer

_--------------- c_I_s_b_s_)_f_a_z_e_m_o_s_n_os��l�a!ra��b� pra n�
a�e�� �m s�p�ado �u���e? .

de trafIcante de sem-v,ergo-I E a'SSIm
.

f-OI como pe!o
nhice apresentar-se à casa menos um dos três ao saIr
de uma mãe de, três ima- do cáreere. encontrou uma
'Culadas moças. Ao terceiro, moá verdadeiramente ami
responderam-lhe' que, se ga e compr:eendeu 'o signi
insistisse, iam chamar a ficado daquelas palavras
poilcia. A lista de patronos misteriosas - "Solidarie
e patronas eloquentés era dade humana", - cujo sen-

_' lqnga, e os três- não se can- tido nã6 slmbe.l'a explicar.
',,- 1: .:-:_',_ �s!\:raEl, ,p�m z.",<le.::Jilsit.â-lo..� � :""{

.

-,

-�.

;)��-� '�r fie lleI' despae�ow. .' CA""F'ÉZITO ,e.

_. .sr\"> '. '.' : /Restav'a .um, conferencis-'
'

,

,

'

.. ," .

_.

",.-,J'," ta q1:le não 'Si!- encontrav.a; AGORA COM NOVA i'

partia ·de, a'Utom:óv,e'l, ainda EMBALAG�"não estava d'e regresso, já _.-&

saira, nªo tinha horário, e - .....

Porque'
!n1perial Extra não é roupa feita.

\
- é roupa hcnl feita:-

l'E·CIDOS E ARTEFATOS
R1J(1 Protes, 374 • São Paulo

Virgem Especialidad
�a Ua. 'WETZEL INDUSTRIAL - Join,ille - (Marca Realstrada)

��.. ).
.

,

ec�nomlla�se '��mpo e ln e ro
"----�"'""""""'-....................--.........�

.. -

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

I
.

DISTRIBUIDOR

MAGAZINE HOErCKE
Rua Felipe Schmidt - Florian6"'"

COM

humana

p, A L A ( E T E
A' ru g a, - $ e
no centro da. cidade

Tratar com Clá4dio
rua Traj ano, 33. •

VENDE�SE POR MOTIVO DE
_' TRANSFERENCIA

1 Quarto de solteiro com 2 camas e colchão de molas
1 cl).ma de solteiro
1 gua-rd'a roupa de solteiro
1 radio eletrola automatico com discos
1. mesa de cosinha c/cadeiras
1 armario de cosinha de parede
1 fogão a gás cosmopolita 4 bocas com in'!talação _____

1 banco estofado
1 encer.adeira com espalhador
1 liquid-tficador
Tratar 'a rua Duarte Schutel 32

A G'R A D E C I M EN' O
'-

-

,

A família do saudoso ROBERTO RUSSI: LILI' RUSSI (esposa),
DR, A�EflO -RUSSI, MARIA DO CARMO_ RUSSI DE LIMA,
ANTONIO !:WSSI, e ·ALBERTO R�SSI (filhos); DR, LAZARO

GONÇALVES DE LIMA, ODICtA F, RUSS1, NEUSA S. RUSSI e

·NILA G,RUSSI (genro e noras), vêm de público apresentar se'us

. agradecimento� a todQI que confortaram

de flôres, telegrama., - .fonoITramas; etc.

inesquecível Chef<:.

Outrossim, :�gradecem os abalizados facultativos. DR, ARTHUR

PEREIRA OLIVEIRA e DR. ROLDÃO CONSONI,' por nãQ te�em
medidos e'sforços p'ara o tratamento de sua fatídica e.nfermidade.

A irmã TA1tIARA e ,eus .auxiliar.. ri muito obrigado pdo solici-

com sua p-resença, envio

pelo doloroso transe do

talatençõe idi�p.ensadas,

M ,I S· S A
CONVITE

Convidam seus parente� e amigos para a SANTA
MISSA DE 7.0 DIA - sábado dia 17-1-59, às 700 hQras,
na lGREJA DO NOSSO SENHOR :OOS PAbSOS, do

Hospital de Caridade.

",
..

e
-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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doi. fogões elétricoli, geladeira,
toca-di sce Webster, automático;
três .rQtações, cadeira de balance,
etc .. - Rua Felipe Schmidt .: .19 -

independente, situação ótima. In- Sobrado - (No período da ta rde ).

fori11açêes "te·lefone 2583."

. A [' u� 6 A. �'. S � E
. '"

l!lnla Casa ii" madeira, pintada 10 x. 30 mts,

,

do cercado, sita à rua

dido da Silva, 122

Informações telefone 2583

'Tejxeira à rua

n�o 1466
(Postei da' C,, Ramos): - Estreito.

S A 1.

A 1 u g' a ,- s e
-

PARA ESCRITÓRIOS E CONSULTóRIOS

nos altos da Csçu linha de A MODELAR'
---.......-------_._-

IIH�WJE mut!��,�. :�.
"L�"·��luM�;.;ml':YE�"

t '" ANO' LETIVO DE 1959'
- ,

EXAMÊS DE COMPLE'MENTAÇÃ'O
lNSCRlCÃO - 26- a 31 de janeiro
INICIO ·DAS PROVAS - 2 de fevereiro

,f,XAMES �DE Z.a E'POCA _E 2.a CHAMADA - Oi

násio.: Colégio e Normal)
INSCRIÇÃO ---, 26 a 31 de janeiro
,INICiO DAS PROVAS - 2- de fevereiro
F-XA;ME.s DE ADMISSÃO AO GINNSIO
lNSCR,IÇÃO - 26 a 31 de janeiro

'

INICIO DA PROVAS - 3 de fevereiro

. EXAME� DE ADMISSÃO AO' :r-{ORMAL
INSCRICÃO. - 2 .a 7 de fevereiro'

"',lN:l0l0(.�AS,PR9VAS' ., 16 de fevereir<?
1\fA-TRIÇULA ,'t, ,'t .

.
"

. DlA 16' de fevere'iro - 4,a; e _3;a �rié ,ginasial
Dia 17 de fe�ereiro - 2.a � La sér.ie ginasial
Dia 18 de fevereiro - Normal ',� .. �:.....

DUt 19 de fev�'r'eiro - Científico e Clássico
HORA'RW DAS 9 às 12 hâras' - '"

DA.S 14 às 17 horas
INICIO DAS AULAS - 2 DE MARÇO
Observações:- No' ato dá Matrícula será cobrada a

. Caixa Escolar, sendo:
Normal: Cr$ 100,00
Ginásio: Cr$ 100;00

" Científico e Clássico: Cr$ 230,00
Os alunos deverão vir uniformizados no i-níc-io das

aulll;�.
.

(.

-

Florianópolis, em 9 de janeiro de 1959
Mário Wiethorn

. Respondendo pel� Direção
--------_._---_ �-- ._._._---

EDITORA "O ESTADO" L1'Í>,\

([) 8;dttidrJ
.

#L �,. -; '. '...,,.. b:9t" �

Rua CoqeUl.tr. lI.tr. 1..

T�lefone 3021·� Ça�, P 1&j 111

Endereço TelearrAflco a�TADO
D I·,ft'. � O a

Ruben. de Arruda R&...

G.a R • N T •

Domingo. Feroande. &te Aquln.
R a 1) A T o R. 8.

Osvaldo Melo .� Flavio A.orl. -- 1

Andr' Nilo Tadasco - Pedro P.�lu Ma�hado.� Zurl

M"I'hadj1, --
.

C () L A B O'R A DO II B 8

�rof. flarrelros Filho - Dr. OswAldo Rddtlrut'8 Cabra'
_ Dr. Alcides Abreu - Prof: Car-lot! da COCJta Pereira
_ Prof. Oinon d'Eça - Major 'fldefo!UJG JuvenaJ
Prof. Mllnoelito de OrneJll8 - Or. Milton Lel�.ja COCV'
_- Dr, Ruben (.:os13 - Prof. �. Selna Neto ....:-Wal_

tanalt' -. Dr. Acyr Pinto dá Luz "- Ad Cabral Telve .l

Naldy Silveira - Doral6cio Soarei _" Dr. �ontuun
ReY -, Nicolau Apo"tolo - Paschoal Apostolo - mltar
Carvalbo t Paulo Fern.odo de Ar•• '" La•••

,

PUBLICIDAD.
Marta Celiná Silva .:_ Aldo 'Fe.nandH_ - Vlrltllo

Dia� - Walter Linhal"H .:.,

PAGINACAO
(, Ule'gáriQ O';'ti�a, AmiltoD Schm.idt

r . _ IMPRENSORES
nUU;ENIR CARbOso' 'WANDERLEY LEJt4o..�

" It E P R E S E N T A I(T'•.

flepreáef'tações A. S", 'Lara Ltda.

RIO_:- Rua '�nador Dant.. 4b - i.e Andar
,J TeJ. 225924

8. Paulo Rue Vitória 4157 c.n). U -.

Tel. 34-8949 ,

:Serviço Telegránco da UNITED P�E!'t8 «(l-I')
AGENTES E CORRESPO!lDEI"J..TE�

�àI Todo8 08 municlpioB de 8A'NT.t\ CATARINA
-

....N .u .N c· 1 O 8
: �h,dJant� contrató, de aCordo co•• ta'bela e•. riror
, .

.

A diréção 'uão se responsabilil.â pelo�
. emit.idos· nosr artfgO$)Jl'Sstn,a:gQs':

.' .

\.1

DIt. JULIQ DOLIN VIJ:laA
.• 'DICO

.

"Ilíiill ....ecl.U.ta- •• UUlOll, OU1'10101>
• N.r" • G.rl.nta - 'l'r.umellt.

• O••r.çi..
Infr.- 'f'.rm.lllo - Ne,bulhill')e

- Ultr.-SOm -

(Tratamento d. lillualt•• ,,""

��ift.ifi6i •••Iít�
.' l>-,.ra,lo)

J'I AD�Jo-r.ttDoaooJ)l. ,- ae ... lta �.

pealoll - .oderuo .•,,�Rip.m�IJ'l;·
•• Ok-ablolal'iIl.Colojtl,

(t:deo 110 lIatado J
Horirio d.. • li 11 iWU1.

d.. ltl à. 18 hor.a. .

Con.ult6rlo: -

�

Rda 'ficto?
lIeirellel 22 - Foo. 21!li
a..ldlDc\a - Rua Slo J"ror.e

n. ao - roo.·.. 11

ALUGA-SE
Uma casa a Rua São Jorge,

à!1dar térreo para Fiambreria ou

armazém, com dual salas e um

'balcão frigorifico com 6 mts e

prateleiras.
.

Tratar na Rua Co nse lhe iro Ma

fra. 44.

l\A Pn,AiA' DOS INGLESES
Vende-se uma casa. de material

bem próximo a praia, Informa
,ções na gerencia deste jornal.

Sala de viaita, sala de jantar,
2 quartos, dispensa e cosi nha.

ESCOLA NORMAL E COLÉGIO
"CORAtAO 'DE �JESÚS"

EDITAL paRA' ANO �EltVO ,DE 1959
Exames de 2.a época _. I

Inscrição: dia 29 de janeiro - das 8 hs às 11,30 hs
Exames: dia 3 de fevereiro - às 7,30 hs e às 13 hs --

'l�esultados: 'dia Íl-2, às 16 h�' DR. HUII GOMES.
Exames de Admissão ao Ginâsio (para 22 vagas)
(nserição: dia 30 de janeiro das 8 hs -às 11,30 hs MENDONÇA
Documentos: .;}testádo. de saúde e

. de vacina, certí- MÉDICO
dão de idade e de conclusão de Curso. Pré-Natal . Partoe
Todos os documentos isentos de sêlo, Operações -' Clíníca Geral
mas com firma reconhecida. ResidênCia:

EX811les: dias 2. a 7 de fever�iro
. Rua Gal, Bittencourt n. 117,

Tenefone: 3839.
Resultados: dia 11-2, às 9 hs. Consultório:
Exames de Admissão à Escola Normal -Rua Felipe Schmidt n, 37.
Inscrição: 31-1-59 - das 8 hs às 11,30 hs Esq. Alvaro de Carvalho,
DocumentÔoS: Atestados de sáúde e de vacina do De": Horário':

Partamento de Saúde, certidão de ida- Das 16,00 às 18,00.
Sábado:

de e de conclusão de Curso. Topos O!l Das 11,00 às 12,GO.
documentos isento_s de sêlo, mas com Atende à Domicilio
firma .recon.hecida. -:-----------=.-- DR. AYRTON DE ',OLIVEIl<l!

Bxames: 20 e 21 de fevereiro de 1959 DO.NCAS DO PULMAO --

TUBBRCULOSIIl
Rematrícula: . '. Cooaultório - Roa Fell".
Dia: 12-2, às 8 hs e As 14 h'oras _ Cu.rso se(:undário

.

SChmidt, 18 - TeI. 1801.

Dia: 13-:-2, às 8 e às 14 horas _ Curso primário Hor'rio d•• 14 li 111 bora•

'Matrícula: Jardim da Infância nas salas do Jardim
R•• idlocil - r.up. Schmldt

, 11. 117
.

Dia: 12-2, às 8 e às 14 horas
Início do Ano Letivo

.

Dia � de Março de 1959
No' primeiro dia de aula, ag alunas apresentam-se

de uniforme de gala comp.leto: blusa de manga compri
.da, boina, luvas, sapato p·reto fechado. E queiram trazer
2 fotografias 3x4, de uniforme. As novatas, 4 fotografias.

No túnel do Colégio, indicação do material escolar:
7 às 11,30 hs

'

Dia 24-2-59: l.a série do. C. Primário
Dia 25-2-59: 3.a série do C, P,rimário

.
Dia 26-2-59: 1.a série do C. Ginásio
�Dia 27-2-59: 4.a série do C, Ginásio

13,30 às 17,30 Ils
Dia 24--2-59: 2.a série do C. P.rimário'

25-2-59: 4:a série do C. primário
26-2-59: 2.a série e 3.a do Ginásio

" 27-2-59: Curso Científico' e Escola Norma.]

Caneta Parker 51, côr cinza

com meu nome Heitor Bittencourt.
Objeto" de valor estimativo, rogo

devolv'e-Ia' à rua Anita G'al'ibaldi,
32 ou avisar .pelos telef'o nes : 2753
:. 3802., Gratificarei.

.

Aluga-se varias em Prédio
térreo e rentral, Informa
ções no Telefone 3512.

-v EN-D-E ';'SE
Úm' terreni> (com 372m2 a Rua

Durval 'Melquiades de Souza -

Prolongamento, Vêr e tratar 8

Ruà ,Nereu' Ramos, 57,

VENDE-SE

dependencia de empregada.> no

ALUGA-SE

centro, Vêr o tratar nó Edificio
"Ed uardn'l, apto. n.o 201,

"Eduardo", apto, n.? 201, na rua

Visconde de Ouro Preto '93.
L' ,

tório ou'c!"epós{to à'Rua Padre· Ro
ma, 52 Andar térreo.
Trat�r no loeal; Um quarto'�obillndo'l) com todo

confôrto -desejado : completamente-
�

independente. In f'o rm açôes tele te-

ne 2583,

V E "':Q::E - S ,E
UM 'TERRENO"NA AVEN'IDÂ
RIO BRANCO. A TRATAR NA

RUA VISCONDE DE OURO

'. P�ET0, 109 OU PELO

FONE 3239

24-12-58
Por 'níobivô fie viagém vende-se

.

uma geladeira FRIGIDAIRE su- A L U G A - S E
------------. PER-LUXO, nove pés e meio, Novo pequeno apartamento e

V E N D E - SE" por 9',$ 45.000,00. o. interessa- um lindo quarto em Casa de fa-

Dais aparelhos clnematc- do. poderão telefonar para 2438 ruí lin para uma moça solteira,
gráfleOS simplex - Modelo - Tenente Sob�inho. Das 09,00 Tratar à Rua Duarte Schutel, 34.
B"em perfeito .estado. 35mn!, à. -i2 00 horas e das 14,00 às
Ver e,-tl',at-ar- nn- cinema-Tf- ,

jucas. :' . 17,00. horas.
----,----------'�------

VENDE-SE

-.' : �(�'o n y lt e
Convidam seus 'pãl'éht.es e amigos para a SANTA MISSA DE 7.0

DIA - 'sáhade dia '17-1-59, às -700 horas na IGRE,TA DO NOSSO
, .,

�

:SENHOR DOS PASSOS; 'do Hospital de Caridade.

No Bom Abrigo (Coqueiros)
Casa em construção bem adianta

da, sobre dois lotes, próxi;'o a

prnia com bela vista para o mar.

Informnçõ es com Heitor Bitten
court - Te!. '3802.

ALUGA-SE
AI uga-se uma peq uena

CASA Iocalizada à rua Pe-
dro Ivo, n.? 5. .

Á tratar na mesma."
DOENÇAS DO COR'AçÃO-=
ELETROCARDIOGRAMAS

Dr, ORLANDO BORGES
SCHROEDER

Cursos de I especialização em
. São Paulo .Rio "e na Harvard
'Medical Saool Estados Unidos

da América do Norte,"
Rua Tenente Silveira; 15 .; r:

Telefone 2 4 O 5
' ,,-,

Consultas das 9 às ii horas
da manhã.

Uma caderneta da Caiça Economica Federal de
�anta Catarina N. 6.956 de La série
._-�-_ ...� - - �--- ._ ... _ .... .,..__ .__ . ---��---�.'----

Ora. Ebe B. Barros
CLINICA DE CRIANÇAS

Atender' • partir de 1.8 d.,) ••-'

t'embrCJ à Av. Herelllo Lua, 155,
Apto. ,.
Hor'rlo: ela. 11. l. 1'1 bor••

Todo. os dia. excetoa .'badoa

DEPARTAMENTO DE SAODE POBUCA
PLANTÕES DE FARMACIA

't Mês De Janeiro (l959)
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

Rua Trajano
Rua Trajano

17 - Sábado (tarde)
18 -:- Domingo

24 ,-- Sábado· (tarde)
'25 - Domingo

Farmácia Noturna
'

Fa�mácia Noturna

O serviço noturno seut efetuado pelas iarmácias Santo Antônfo, Noturna e

Vitória, situadas àS ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça 15 de Novembro,
O plantão dlúrno compreendido entre 1� e 13,30 horas será efet�ado pela

F�rmácia Vitória. _" "",;:1ki'íi1�,t

ESTREITO

4 e 18, Domingos Farmácia do Canto
1°, 11, e 25 Domingos e ter. Farmácia Indiana

Rua Pedro Demoro, 1627
Rua 24 de Maio, 895

o Serviço Noturno sera efetuado pelas Farmácias do Canto e Indiana.
A presente tabela não- poderá ser arterada sem .prévia autorização dêste

,,",,",,_..,..,1�,�,p..açtam.entQ. . ....' ....
. ...

Departamento de Saúde Púb�1ca, em dezell1bro de 1958,
Luiz Osvaldo' D'Acampora,

.

Inspetor de\Farmácia.

INDICADOR PROFI1SlONAl
(UNI(A DE O[HOS ..-, OUVIDOj

NARI� f GARGANTA
'

do
Dr. GUERREIRO'DA FONSE{A

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis _. Moderna Aparelha
gern Suíça e Norte-Americana"para Exa
me dos Q'lhos. Receíta de Oculos poc .

Reírator Bausch Lomb. Operação d�
Amígdalas por processo moderno

CONSULTORIO RESIDENCI.a
l�ua dos Ilhéus l,'" casa Felipe Schmidt \)1)

FONE 2366, FONE 3560

Doenças do Coração -' Eletrocardiografia
Húras marcadas - 15 às 19' horas
yilor Meirelles 12 - F'one 2702

DR. 'POLYDORO SÃO THIAGO •

DRa GUARACI SANTOS
rirurgião Dentista

CLlNICA - PR01'�SE - CIRUItGIA
HORARIO: - Das 8 às 12 horas. exceto aOE .'badol,

Atende. exclusivamente com hora marcada

Consultório: Avenida Hercllio Luz, 69

Esquina da rua Fernando Machado,
---_._-----

DR. SPYROS DIMAlOS - médico'
Ex-interno de Clínica Pediat r ica Médica e Higiene Ill'fantil

da Faculdade de Medicina do Paraná.

Curso de especialização do S,N.T .. na Fac ul dade de Higiene d,·

Univérsid.de de São Paulo,
....

Curso de aperf'e ieoamen to de rn d i o diag nó s t ir-o.

- CLINICA MEDICA - APARELHO 'RESPIRATORlO
- DOENÇAS PULMONARES

Consultório: rua Trajano, 41

Ho rá r!o : dás 14 às J ü h o r a s.

Residência: lia Pedro Ivo, l!l, Fone 2329.

Dr. O'fTO FREUSBERG

Diagnóstico 'e Tratamento das, molést ias dos olhoe
Neuro-Oftalmologia . e Ortéptica.
Cirurgia do globo ocular e Operações plásticas no.

anexos dos olhes,
Traumatologia ocular e' Eletroimã Gigante .

-

Florianópolis, Tel.: 3153

DRAa EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

. Especialista em mo-léstias de anue e recto.'
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
Consultór ío :-. Ru'a CeI. Pedro Demoro, 1603 - sala 2 •

Estreito
DL NEWTUN

-

U'AVILÁ
CIRURGIA GBRAL

Uoenç•• de l!elÍ.bora. - Pl'�
10&,1. - Eletricidade &l6dl"a
Con.illt6riQ: Rua Victor Illej

relle. n, 28 - Telefona 83i)',
.

Con.ult.. : D.. 16 ho;•• e:;

dlaotl"
� ,

.

R•• idAncl.: PODe, I. 'II
Rua: Blumen.u D. 71.

D. 4URO OAU ItA

ci.nnq.. Gnu
••p.ei.n.ta •.,; mol4.tlu -... "•.

nllõra. • ti.. ârin.:rl ....
Curl radicsl d.. Inf.eçlle. �,IiI-
da•• 0ronlc••

, do IIparelb(l !l.- ./

�ito-urin'rio em aD)bo. o. 'f!TO,.

Boença. do aparelho Dit:e.t·ivo
• do listema oenOlO,

Hor'rlo: 10% la 12 • Z� l� i
boraa - ConlUlt6rio' Rll8 Tlr.·
dent..

,
11 - }.U. And.., - �nn�:

1I�8.
-. Re,ldêncla:·. Roa r.8���d.

CQutinho, 18 (Cl!.t.ean do· 111".
'1b. - lI'onl:. 1148,

Da. CLAItNO ".
GALLI:1''''J

- ADVOGADO
, a.. Vitor ••lr.I... �

rONa: 1,4t18

'lori.1l6p01l •.

DR. WALMOR. l.OMEB..
GAIGÇIA

Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Unl"u- .

.Id.de •• Br••1I
lix-Interno por concurso !lia

M.terDldad. - ....col.

(Slrviço do- Prof. Oc:(hl,>
Rodri&,u,. Llm.)

Ilx-Intern. do Semço de '_;l.nu

ri. do Boapltal I.A 1'.... '1 \_,
.. Klo d. J.ne'lro

.édlco do Hospital de CaridBà�
• d.....t.mid.de Dr. Culo.

Corria
DO.NCAS Da SIINHORAS -

PARTOS _ OPIIRA'ÇOil�
PARTO sa. DOR pelo m"�do

p.i�-profiUtlco;
C:on•• : R�, leio Pinto n, lO,
d.. 16 00 às 18' 00 hora. (

At�nd. co� hor••
'

marcadao -'
Telefoo. 801& - lI.a.idêo_'ia:

Ru. General Bitteocourt i!. 101.

'J!}�.m��}f��'fif('';:-:l�-;''�,�
UM.- lIANMl�U& rKUI,-,,,,

P.&&AI80
•• D'ICO

u,er.ç6_ - Doença. d. ��" ... .,
r.. - CUllIca ele A,"H...

Cur.o •• ..p.ct.lill&;:lh II.

Bo.pital do. 8ervidor�. d� )I,
u.o�.

.

(Surl1:o' '.41 ·Pro:(. ..".. ,'" 4.

bdrade).·
.

COa.alta.i .-;- P.la m.�Il" Jae

BUlpit.1 d. C.riiSad••
';6. t.rde ·da. 16,80" Ilor.. 1011

dlant. no eon.o)t6rio à Ruil. NJ
IlGIt :Machado 17 Esqui .." d. 1:: '1"1..
dentei - Tel.!. 117(l8,

.

a••idlnci. - Raa Prea!dR'1�'
Coutinho ,. - �I. IUO.

Da. .,. _LOBATO
m..BO

O...ca. I. .par.1IIo re.,1 r. tbl1.
. TUBa:aCULOSJI

.�IOGRAFIA a RADIOSCOPIA
,

DOS PULlIOJlS
Clrari-t•..d. Tor.as

I'ormado peja ...ácuIÍlld. Nllctor.al
de Medicina, 'l'iBlolollatl e '1"110-
elra.rallo '110 Hoapltal Nere.

.

. a.mfNI
Cuuo ,d. ..pecializaçlo {l.la
S. N. T. Rx-ioterno 1 Ih.·...i.
·tenH d.·Cirurlt'. 'cÍo '·Prof. 1)&:0

Goimaráe. (Rio).
COOI.: ,F�lip_� �c]!,lI!ljlt.
�'o'r'e 180�

DL Jt.M'ONIO MUNU .li

.A.UGAO
CIRURGU' T••U.ATOLOGU

Urtoped'.
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O consultor [ürfdíco prof.
Oscar Barreto Filho,_ da
Assessoria Jurídíca da Fe
deração e do Centro das
Indústrias do Estado de
São Paulo, acaba de elabo
rar um trabalho intitulado
"Os Credítos Trabalhistas
na Falencia", em que es

tuda diversos projetos exis
tentes na Camara dOR De
putados, sobre o ,�ssunto.
Adianta que se admite, sem

discrepancia, o carater all-:
mentar do salário e qúe,
procurando ampliar a pro
teção dlspensada aos tra
balhadores, as diversa; le
gis lações prevêem, entre
outras garantias, a outorga
de privilegio aos. créditos
provenienteR de salários,
nas falencias e concorda
tas dos patrões, fundando,
para isso no papel decisivo
que desempenham n t�ab�
lho no processo de criaçao
dos bens e valores que

, constituem o ativo das em

presas.
Alude, a seguir, á legis

-l-ação brasi-leira que tam
bém confere privilegio aos

créditos por salár-ios em

varios dispositivos. Assim
é que a Consolidação das
Leis do Trabalho; no art.
449', estabelece que "os di
reitos oriundos' da existen
cia do contrato de trabalho
subsistirão em caso de fa
Iene ia, concordata ou dis
solução da empresa". Por
sua vez, o § 1.0 do mesmo

art. 4,49 declara que, "na
f'alencia e na concordata,
constituirão credito príví
Jegiado . a totalidade dos
salario., devidos ao empre
gado e um terço as indeni
zações a que tiver direito,
e credito quírografarí., os
restantes dois terços". Em
consonancia, portanto com

esse preceito, a vigente Lei
de Falencias (Decreto-lei
n. 7.611, d 21 de junho de
1945), no art. 192 § 3.0,
inciso ,II estatuí que têm
prívilegio geral sobre os

bénR do falido "os creditas
dos empregados, em con
formidade com apecisão que
fôr proferida na Justiça dp
Tl'aba-lho". Acrescenta o

. § 4.°, "in fine'''', do art. 102,
. que é considerado quiro
grafaria o credito corres-

. pondente ao restante (dois
t�rços) da indenização de
vida aos .empregados. ___
Acrescenta o trabalho

que outros preceitos refe-

DOUTRINA
Parecer sobre Crédit,os Trabalhisfas

na Falencia
rentes 11'0 privilegio dos cre, pregados na falencia, te
ditos dos empregados são nha acompanhado os pro
encontrados rio título do gressos do direito social)
Código Civil que disciplina parece a muitos que ha
o concurso dé credores, nos 'ainda que aprimora-la. a

arts. 1.566, iilciso VII, e fim de' assegurar tais di-
1.569, inciso VII. Ademais, reítos de modo mais efeti
a Lei de Falencias, no art. voo
102, § 1.°, dispõe que pre- Com esse fito em 1951,
tere a todOR Os .eredítos ad- o deputado Dario de Bar
mítidos á falencia. a inda- ros ofereceu á consideração
nízação ,por acidente de do Congresso Nacional 'dois
trabalho. Verifíca-se, pois, 'projetos de lei, os quais,
que a nossa legislação vi- não lograram aprovação. O,
g·ente já considera. de ma- deputado Adauto Cardoso,
neira especial a 'situação retomando essa idéia, apre
dos empregados na falen- sentou, na presente legisla
cia

. de seus patrões. Decla- tura, projeto visando a al
ra, mais adiante, que. na teração da ordem de elas
remuneração, -q,eve ser in- sificação dos credíto.s no
cluida a importaneía rela-- -processo de falencía, a fim
tíva ás ferias a que tiver de assegurar prioridade
direito o empregado, na aos credites trabalhistas:
forma prescrita pelo art. 144

'

Por outro lado, o projeto
da Uonsolidação das Leis de Código de Falencias
do Trabalho. n. 112/51, apresentado pelo
A indenização pela res- deputado -Herbert Levy, que

cisão do contrato d-e tra- declarou ser o mesmo de
balho, decorrente- de que- autoria do prof. Waldemar
bra do empregador -- pros- Ferreira "também cuidou
segue - será calculada nos do assunto" O .projeto do
termos dos arts. 477 e 497- deputado Dario de Barros
da mesma' Consolidação. (241/51) preconizava a
Observa que constitui, com modificação dos paragra
efeito, Iurfsprudêncta pa- fos 1.0 e 3.0, n. II ao art.
cifica que a falencia de- 102, bem cama do art. 124
termina a rescisão do con- da atual Lei de Falencías,
trato- de trabalho, embora suprimindo, em consequen
não seja causa justificada cía o .n.- III do § 3.0 do art.
para o efeito' de liberar o 102 da mesma lei. Easa pro'
empregador das indeniza- posição Instituia a priori
ções .devídas. E', por assim dade absoluta, inclusive
dizer - explica -- uma em relação aos credites fis
causa forçada de rescisão, cais dos credItas, prove-;
que nem sequer pode ser nientes' de. indenização por
equiparada á força maior. acidente de trabalho, de sa
Esta a situação. atual do larios ,ou de outras ptesta
problema, em fa'ce da lei, ções devidas aos emprega-,
da doutrina e da jurispru- dO's, em COnformidade com
denéia nacionais.' a decisão proferida na Jus
ANTECEDENTES LEGIS- tiça do Trabalho. Para as-,

,LA'JIIIVOS , segurar essa, prioridade.
Em sequencia. afirma o deveriam Os presidentes

trabalho que, embora a le-' das Juntas de Conciliaçãe-'e
!Cisla-ção brasileira, ''110 to- Julgamento, "ex-offició" 'ou
cante --aos direitos dOR, em- a pedido dos interessados,-

--------------��--------------�--------------�--------
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Olivetti SludiQ 44
E a pequena máquina para o escritório
e para o gabinete particular,
forneee um tràbalho de qualidade
elevada e constante.
Une as caracterlstlcas de estabilid�de
e de robustez estrutural des modêlos maiores
â mobilidade e elegância da portátil.

Ollveltllndu.tr/al S.A.

=

;..:<.7--

.�.
c

(AS'A 'F E R N A N D O L , D Aí
2Marinho,

467
Rua
Caixa

Saldanha
Postal,
fone: 3,3 7 8 e 3343

TELE:
'-'C A N A N"

---FLORIANÓP0�IS
DlS TRiB U ID O RE S

::;.-
-

FLORIANqPOLls, SÁ B A D O, 17 DE J_A_N_E_I_R_O_D_E_1_9_59 ..;... �---------I---
oficiar ao juizo da falen
cia, tã_o lago fÔ!ise feita a

reclamação, pedin(fÓ a re

serva âe quantia' suficiente
para garantir o pagamento.
Estabelecia, outrossim, o

projeto 241/51 que, .entre
os creditas que gozam de
privilegl-, --geral a que se
refere o art. 1()2, § 3.0, in
-ciso II da Lei de Falencias,
pertinente aos creditas ori
ginados de contrfbuíções
devidas pelo falido aos Ins
titutos ou Caixas de Apo
sentadcria e Pensões se

incluiriam as oriundas de
seus empregados por ele
recêbidas. Alterava, ainda,
o art. 124 da mesma leí,
para- determinar que os en

cargos e dívída., da massa

.falida seriam . pagos com

preferencia ,sop!,e todos os .'

credites admitidos a fa"
lencia, inclusive 01'1 da Fa-
zenda Publica. f
Outro projeto do depute

do Dario de Barros __ .sob
n;o 246/51, que foi rejeita
do rela Camara dos Depu
tados, em virtude de pare
cer contrario da' Comissão
de Legislação Social, alte
rava o art. 449 da C. L. T.,
para coloc�-.lo .de acordo
com as modífícacões suge
ridas no projeto gémeo
(241/51), A inovação e1'l
sencial consistirfa na intro
dução de, mais um paragra
fo do referido art. �9, com
a seguinte redação: "Ajui
zaga a reclamação, o pr�
sídente da 'Junta de ConCI
Ilação oficiará, ex-officio
ou a pedido do interessado,
ao JUIZO da falencia a fim
de serem reservados tantos
bens quantos bastem para
a garantia _

do credito do
empregado". Relembra. o

N B' tíd
'

,

d M'�'dtrabalho que ora examína- OS Q'S I' o,re-s'
-

O un 'Omos que as dema1s diSPoS?7

!�f.���if&�J�!i:���!tAviões· p.articula.tesMEDlDA INCONCEBIVEL .

Em continuação. -deelara Por AL NETO se como clubes partícula- Carlos Eduardo Barbosa

o trabalho elaborado, pelo Ca1'l9,S Eduardo Barbosa res, em que a atmosfera de acha que a iniciativa parti-
or�o tecnico da FIESP- é o que se pode chamar de camaradagem é um fato cular é a única fôrça capaz

C,IESP que ,a pr<?posito_ c;la ,perit,,o em r�laç?es públi- evi?ente quase desdeA o ,p,ri- de rea}izar a grandeza de

reser.va da quantia recla- cas lllternaclOnals.
,

melro momento de voo.
-

um palS.•

mada, Ií1edi�nte,� si!llp.Ie"g ElJl-·funç-ão 40 cargo' de Afirm� Carlos Eduar�o • '

f,' d
-- '(1 nte d JUR resDonsabilidade que ocupa que o numero de pas'sagel- "E no Brasil - afirma

�alcd� �dK�fl��(ta6 e ,jl1lg�� ria Va-i'ig, tem tido oportu- 1'0 no.rte:-americanos que êle em, matéria de aviação,
mento consoante preconi- nidade de analisar em pri- dão. preferência à compa- estamos fazendo progressos
zava 'o projeto n.o 241/51, tneira filão' muitos aspectos nhia brasileir� é

. muito e mostrando que, neste eo

parece improcedente., Faz da convivência internacio- grande; mo em todos os demais sec

suas as palavras do relator nal. "Interpretamos essa pre- tores, a' iniciativa particu
do projeto n.o _246/5-1, qa E c-negou à conclusão de ferência eomo uma atitu- lar· é a resposta pjtra os

Comissão ,de Legislação So- qu.e o problema hásico para d·e de 'simpatia pelo Bra- nossos programas de ,ex,..

cial, depIItaqo E�n,af,li Sa- que'�s�a c,onvivência ,sej� sil." pansão.
___

�hivefeqi�l�.��s�f�pl��c��� ���,::I�út�O.o !l� conhec.I-II� EE �� l�EI EIJM 'S�li-ITI'-llIlgresso, ,�m ju�zo, !le ,um�,_ "Tento_pr9.m.��er, -- �lZ '-,
.

.

.- '���,���tr��ate�J tt����l � :I:�f:bele�i=
'

i. II' .

_ ,.'
proc�d:encia do pedidor- pa- mento, �e, re1ações entre os

�EI fN'TE'RN·'I�I·.�Njl� ,'�E �"���4�A·I'ra subY.erter e .prpcesso da pa�sagelro.s, ..

falencia, o_Me eXistem ou- A grand� maIOrIa, a

tros creditos igualmente �'uase totalIdade; na ver-

privilegia,dos". E opros-' �de, gosta de' travar "rela,- WASHINGTON (IPS) _ o ços e orientação na Educação In-
segue: "Alega (o auto! do çoes com out!as, pessofLst.:l Departall1ento de Saúde, Educ,ação ternacional 'aos _ pedagogos norteprojeto) que, sem.a provi- bC?rdo, ml!-s ha sempre a 1-

dencia proposta" nao ficam ffild·ez de algur,ts, as norm�s e PrevidênCia Social está incenti� americanos e aO govêrno federal.

inteiramente 'açautelados d� ,rese,rva a boa educaçao vando sua. atividade. internado- ,2) � No' ramo dedicado às Mis
os direitoR do trabalhador. de outros, ou ?utro motIVO

nais, a fim de que a juve'n.tude sões Educacionais, proporciona-se
Sahemos disso. Mas a que- qualquer que Impede o es-

bra já é
.

por si um fato tabelecimento de relações norte-americalla tenha um con- ajuda profissional no dese·nvolvi,

anorma-l contra cujos efei- pessoais.. ceito mais amplo • uma compre- .mento e avaliação de programas

tos na maioria dos ·casos; "'É .aí que procuro inter- ensão melhor da vida e caracterf.- edutàti�is às Missões de Coope'rares�lta -impl1oficua a p,revi- vir encontrando um' ,pra-' ticas dos habitantes dos_ outros ção Técnica dps Estados Unidos
dencia do. ,legisladpr", texto q�a-lquer para �ue os

Passando ao exame das passageIros se falem.
demai" proposituras, afil'- Carlos Eduardo ex,plica
ma o trabalho da ASílesoria que isso se consegue por
Juridica das e"ntidades <la meio de deter\llinados jo'
industria paulista ao se gos coletivos, ou ce,rtas su

referir ao projepo_de auto- g.est-ões que. parte_!ll de al-' Educação com um grupo de fun- p-�ra. tl'"balhar nos Programas de

ria do deputado Adauto guém na tnpulaçao. cionários cdo Congresso. Cooperação Técnica, no exterior,
Cardoso, que as alterações Uma idéia que' Carlos o dr. Derthick explicou ú. mo- na qWllid!ldc;, de administradores,
propostas decorrem de pos- Ed'ut!.l'do estuda atualmente do pr" e

. t' I' d t
'

tulados de justiça social, é a cOllfecç.ão de pequenas _o qu .� es_ a amp lan o.a mes re·s e supervIsores .

e de imperativos
-

de ordem biografias dos pássageiros,' Secçao- de' Educaçao Internacional ar - ·0 1'amo dedicado ao in

pratica que a observação a serem distri�uidas a to- e desàeveu os seus três ,�,ámos: tercânlbio de professore's e estu

do que ocorre. __ nos proces- dos os que vIaJam. 1 - Relações Educativas Interna- dantes adrtlinistl'a o 'Pl'ograma de
sos de quebra de há muito Desta forma. todos co- cionais' 2 _, -e Ed t' II1terca"111bl'o de Mestres ,e PI'ofesAaconselha. Pondera entre- m·eçam a viagem sabendo ,_- 'UISSO S

,

uca 'IV"S; -

tanto, q-ue não se' àfigul'a, com queIl! est�o viajando. e a -,Intereâmbio de Professo- sores e os P.l'ogranll\s de Prepara-
todavia, igualmente justa a ,Até oportullldaqes de n7- res e' Estudante.. , ção de' Me,ti'es que participarão
primazia que pretende COIl- goClO'S podem as,slm surgIr São as�seguintes as funções do Serviço de Intercambio ,Edu-
ferir; na c,las'sificação dos Carlos Eduardo acha que dêsses trê-. ramol: cacional Internacional. Trabalhacreditos á' totalidade das in brasileiros e norte-ameri-
denizaçõ,eR trab�lhistas, canos combinam maravilho- igualmente em coordenação com 'a

qualquer que seJa o
.

seu 's.amente. 1) _ Nas Relações Educaoio- Administração. de Coopel'ação In-

montante, em ;relação aos "T·enho tid� ,�casião de nais Internacionais, estudam-se OS ternacional do Departamento de
demais �;ed�tos. No .enten- observar -- diZ �le - que sistenías 'ed,uc.tivos cios outros Estado nQ pre�al'o dos cursos deder do Ja eltado as,slstente po�cos povos _tem tantas ,

.

., .

jurídico, criar -um s-uper- eOlsas em comum como o paIses, avaham-s.e us conreclmen- ensino' p'l'a-péestudantes que par- .

,

p'rivilegio em beneficio da nossC? povo e o povo norte- tos e qualificações dos estudantes ticipan� {o Programa de' Ajud�
totalidade das indeniza- americano. estra'ngeirQs que solicitam admis- Técnica ídos Estados Unidos e �s
ções trabalhistas 'seria ir 'do 'd'Basta citar àuma quali- são nos centros docentes dos E.- b�Isista,s" 1'.ccoD'lendádo.á pelas Na-muito longe. � e comum s duas na-, . ,. .'. .

'f

A t
.

d' nte çoes e que eu comprovo nas tados Um dOI, e pre.tam-se· lel'lVl- ções Unida••
'

r
cen u�, maIS a Ia

•
o· ,

.
.

I _ __ ">'"
trabajho a que n9s repor� l1!,ssas VIagens ,entre. o Bla- ;

---Í'!',--------_....._-....;..,;;;;------+---
tamos que, para evitar que sll e. 0(J Estados Umdos: a

a. massa falid'a seja absor- co;,d-Iahda�e.. . .

.-

Pt'
.

dvida pelo pagamento de in- A eordlalId�de braslleI- �" .,.'_ f" r:ôun d In iscre-ld
denizações vultosa.s, seria ra.lem um :qU1yalente per- I.. _ :8
justo que 'somente deveria feio .na cOIdlalIdade norte-

6'\-'...

0
..........

';.

,)'-','.�--,-""1
•

d tê americana, �
ser prlvI egla o, e0!ll0 a.' "Poris'so os nossos aviões
ago!a, um t�rço da:mdelll- que viajam principalmente
za.çao, e aSSIm. mesmo res- com passageiros br;lsileirostnto. o m�ntal}te, de todas e norte-americànos são qua- _ (/ '.._._'as llldemzaçoe�. a serem ........,.........---.-._.............�JV
pagas com prIOridade a a sel'ventuario!,! da Justiça, 1
um terço do valor global <lo e até as indenizações por

1ativo realizado. Até a con- acidendes de tra,balho que,
. correncia desse terço, a no caso da continuação do' ,

terça parte das indeniza- negocio do faUdo, se tenha
ções seria paga com prefe- verificado nesse periodo. """-
reneia a todo e qualquer Não seiia ainda, curial que
outro c.redito ef,etuando-se os credores ,por encargos e

o rateio entre os benefi- dividas da massa, que re

ciarios caso seu atendi- presentam. despesas sem
menta não pudesse ser to- cuja efetivação o processo
tal. Os restantes dois ter- não tem andamento, ficas
ços da indenização, mais O sem desembolsados pa.ra
eventual saldo desse rateio, satisfazer indenizações que
seriam c,lassificados como âs vezes atingém e,levadis-

I
creditos quirog.rafa,rios, co- simos importes.
mo acontece no regime da Conclui -

o trabalho su-
lei atual. gerindo a apresentação dé
Por outro lado-',--:- d'Íz, emenda substitutiva ao pro

ma�s adiante' -- parece in- jeto 3.871/58, da deputado
justo preterir,' para aten- Adauto Cardoso, cOl'rigin
der a indenizações vultas·as,. do as' f?-JlJ;<;ts ap'ontadas ..
a éredOres por enca,l:gos dã" .•• (Re'pi'od'úzido 'de "O ES-
massa entl:e Os) qÚa.ís ,se '·'1'4D.0 DE PAULO" >dé
incluen-!' 'Os sa.lariq'ó(d�vidos .20:;,11,,:9 8

' .

..

"';"'�',":
'

<�-:��".··-·<:>�'.'i·,:�:::;·�:�':' _'C
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Ao CO'rh'f)'rc:r móveis estofaaos,� ver-ifiqu.
se o molejo é' 'feito com as legítimas

'"

MOtAS NO-SAG
• muit6 moior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca ced?m -- nunco !olto ...
• móveis mc.s leves
• dispensem o uso de cordinhas 8 partlntas de pano
• conservam o estofomento cbsolutcmente
'jndek rmóvel

MOLAS� DO BRASIL S. A.

Fõbr, e bcr,: Ruo São JorSI':..3i .. ,.le: 9-0::;$ - e", P".U 8:'5 - Efld Iel.: ""10,5,"(>" - Sôo Paulo

H\INDE::-::'RES, MEYER & elA
�uo Felipe Schrr.idl, 33 � P. '1 Cortselherro Mofa: :: � r el. 2576 - C«. POltol 4s - FlORIANLJPOllS

países. que fY!lcionam em l'egiões ora em

O Comissário Lawrence' G, p'l'ocesso de de'senvolvime�1to.
Derthick fêz essa revelação aP Também Se contratam pedagogos
tratar d� trabalho dQ Sel'viço de ·e professQres dos Estados Unidos

/
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"O ESTADO" O BIIAIS ANTIGO OIARIO ÓB SANTA CAT!RINA

Os russos ,inten�fi,êàlD--SU81I11paD�a�lnti�r8IiDiosaBERLIM, (IPS)' - De acôrdo; ra a íntenstficação da campanha· O "Museu de História da �Re- Na Lituânia, o jornal TIESÁ realizar êsse' ,trabalho de forma
'Com uma transmissão radiofônica ateísta". Nessa conferência, fêz ligião e Ateísmo" da Academia I p'ubliçou um artigo assinado' por intensiva e aístemática".

.

pl'pce'dente ide Baku, os' (russos USo da palavra o sr. Yakovelev de' Ciências oa União Soviética I um funcionãr iq comunista em que ..

'�_��;��:s:ta: ;:;iã:an�:a:�:r:;� :::lre�:ri�a���:l' ��'0��11::::� çe�:. !::i��o:r�;:: li�:ti_�:;ig�:.:,:é� I ;;::dose p:::e��s:dd::ra�::::' re;: ,ti�uR:d�:�::���::a ::�i�iei�gi:r:�
[an, .�

,

"
, A;zerbaiján. ',,' '.

"
ressalta o tema de que Jesüs. C�is-I Panevezys".-A Rádio de V9na ,in- naquela regJãp. Depoí •.de, 9uali!i- .

.

�

Uma breve. ��formaçào� trans�1i�
-

?utras inf'orm açõe-
_ r�cent�s to j:n:ais existiu.

. f�rmou que êsse',funcion�rib tan�- cá-la de inefic�z, decla�o�1 a em.is.tfda pela Rádio de Baku disse acerca das campanhas. ânti=relf- In iciou-ss em Kirovabad um' bem observara que "haviam mUI- sora que Se fazia necessarra a erra
que, numa conferência especial rea- giosas em tôdás as regiões da União' "Festival di! Film�s Anti-ReÍigio- I

tas f�lhas ':na propagan'da ateísta ..ção de um' "Museu Ateita e Anti-
Iísada naquela cidade, �o l;;ês' Soviética "reve'lam as seguintes sos", e uma "Exposição de Li-:-

I
e que e�a de ,grande Impuntância R�li!l'ioso".passado, tratou-se de "medidas pa· atividades: vrns Anti-R,eligiosos". ....

� '

�-.....,___
\

".

PR·OGRAM'A DO MES f'

la n e i-f o

17 -, Sáhado - SOIRÉE CHIC EM COMEMORAÇ-ÃO AO
INICIO DA XI CONVENÇÃO NACIONAL
DOS FARMAC1'!:UTICOS
.In ie i» ii. 22 horas

:7,'", .; ..

j.
,

'24· -:;-, Sábado - GRITO DE CARNAVAL
I .

"i',· .' ..

'
--

�RESERVA DE M<ESkS N.-\ SECRETARIA
l ;2=:,; c·r'.?�

.

�J:,"'. ,;;. Cr$ 100.00., - .Início às 22 horas. _ .

-,�,:\;:��j:\<�'�,�,:,<
'

" :,-'" c',
, >��. •

• '.

"."H --
c-c --:�

.

1- =

...

'M'O' 'V E , SEM . 6 E R· A L

ROSSMARK
- � c. ',-

Rua Deodoro. D. o �S - Jel. '38'28 'j

rUla! "A Soberana" Dlatrn. d. ,.trefte � r••t.

"A Soberana" Praça lr5 d. novembro - .��.
.'

(
-

rua Felipe Cbrnidt

Jnão' 'Morilz S.O:

. , ,

-FILIAL 'IA SARERANN', DISTRITO DO EST-REITO - CANTO
"A SO�ERANA" PRAÇ<\ 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA

RUA FELIPE SCHMIDT

·CURSO PARTICULAR J:'SÃO" JOSÉ"•

,
4 __

.'

Díretora e Profa., MARIA MADALENA.DE MOURA FERRO

, ,

Curao preliminar' co rresponuénte �o.· a'rupos 'Escolares, e pre
'para alunos para o. exames de admissão ao Ginásio. Êscola de Comér-
cio e Industrial.

•

No ato da matricula, os senhores .pais pagarão a pr imetra 'men

salidade· e jóia.
A matricula 'acha-se aberta, a l?artir d� dia 12\ de janeiro, da

seguinte forma •.

De 12 'd� janei ro a 115. para os alunos a ntí gos do Curso .

De 16 em diaJ1k,...para o. alunos novos.

,
Horár!o : de 9 às" 12 horas.

, , Enderêço ; Rua Saldanha Marinho 34'

Telefone: 3137.
'
..

� .

.

_.

r.==:�====--=--:1J
f

I
I.

CLUBE RECREATIVO

6 DE JANE-IRO
\

ESTFlEITO
-_.' ---

� .

.
-,..

,,-
Programa, para O ,m" de .Ianeiro .•.•• ,

·.1 COKTAIL DANÇANTE

. O Clube 6 de -Ian ei ro do Estreito, em h ome-
I' 'n'agem' à senhorinha HELIANE ELIAS,

, I Rainha ,desta sociedade, realizará no dia 18.

I do corrente, domingo, com
í
n icí o às 21 hora.

um COKTAIL DANÇANTE

Dia 24"
-

GRITO DE CARNAVAL

I
·1'·

'

NOTA - Reservas d; mesas para o grito
I de Carnaval na séde do Clube.
I . E' indispensavel a apresenta- I

I· I
ção da Carteira Social ou o ta-
lão .do mês corrente.

-

.__------- ._-""--� .'------

�======�--_.=._==============�

-e-

Confeitaria P:'L""A"i"À
.-.<, .' -I, ,�

-
('

,.'
-

-

; -,',,. .. ,

lA, R cD E, �

A D o 'U I, R' A','<: SUA . 'M E ··s .A. ,E
V E' R A o? '. D "A S

, .

(INE

\ E L -·E

R I

H O R ,Á R I O�':r'�D 'E
r z 7HOJE"�

/

.

I

�.- -

D-,A N ç A N , E \'

G A -N H E (RS 1 • O O ·0 , O -o .

'1 8 , 3 o À' S 2 2 H Q 'R' A . S
S A o J-OS--'--É--HO-'--JE�,

--�-----�-

....

. .

·DAS PÁGINAS VIBRANTES DO ,VELHO OESTE SURGE AGORA:
.

A Ü D 1 E M U R' P H Y K A T H R·I N G R A N T
_

em

",

.c'

i

/

em

S u p e ,r S c o p e
.: 2 3 5 e

/ ,

-
J

.' '�

-

/
L

, ': Cine Glória
.

,

I
1,..

,

.. "GLORIA FEITA ,DE· ·.SÁHCiUE,iJ
i:l;:}...>'t

• r .!""

....+::-,.

CINE SÃO
ANKITO FR(}NZI --_ em,

.PBO/AB
N

- E �b', S O N � ',6 O' N C A l V E S
R S'

",,/ ': .'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\<0 ESTADlI" O MAIS' ANTIGO DIARlO ,

DIt' SANTA CATARINA FLORIANóPOLIS, SÁ B A D O, 17.DE JANEIRO DE 1959 7

.

Decide;.;.-se esta noite' o "Super-Super"
o gigantesco estádio dO Ma�clnirsem conteslação o maior do mundo, eslará, esl&noil., com seus portões abulos para dar enlradl�a
milhares de alidonados que irão Yi�rar com os lances emocionanleS da grande lula1dHiliN dt_ "Super-Super" Carioca de' 19.en�
.Ire Vasco e Fllmengo.,O primeiro der rolou o 'Bolalogo, cabendo a. s-egun.do - empalar, com o altMlegro, 'Iica ndo assim" de um

ponto a dilerênÇl, o qúe quer diter que o cer.lame.lerá;seaí ellCtrNIneDlo'jqualqu'err':que seja o resullado... É cefla.a quebra. d, todos
os recordes dr- billteJeria-,em- jogOS de clubes.

'. ' .
.

",' f,_ .,

*

.

: I
' ..

- ,

Otcar preso ao A,aí até julho
Somente em julho termi�ará o co-nservar' sua esplêndida ;l?orma

vínculo contratual do diantei�o I
técnica e fisica e ao que' parece

Oscar com. o Aval. O ótimo meia- não pretende, pelo menos por en

esquerda' que constituiu-se UQ me- quanto, deixar o grêmio 'azurra",
'lhor em.' �ua posição no Campeo- muito embora seda Ull'l: dos craques

nato de õ8 tendo sido o vice;
,

artilheiro do certame, continua

exercitando-se sob as ordens do

prõfessor Libório Silva a fim de

mais cobiçados pelos clubel' de'
Santa Catarina, dada à categoria
superior. de seu futebol./

AS· ELEICOES .NA ,pAS·C
. , -

t

Reeleito por unanimidade o dr. Ary Pereira e Oliveira- -' Luiz Carvalhof"o fice.-· prê'Sidente
Eleitos também os Ionselhos Técnicos de Remo, Natação e de Julgamenf(J;,- Todo,: os' debes

, ,.�.(

vetarem - Posse no próximo dia 28� ��:
.

,.,\',,;
,

.

Está marcada para abril prõ;

xinH!, em Chicago. a luta entre

Ruy Robíneon .e' Carmen Basílio,
em disputa da corôa doa médios,
pertencente ao boxeur colored.

gundo ficando com o titulo da ca-'

tegoria superior. TQdavia, conse;

guindo a revanche, Robinson des-.

f'orrou-se do revês e :ecuperou �eu
título. E agora é o pugilista ne-

aprovação dos senhores

Libório Silva, RO(neu Ferreira,
Rui T. L(,.�o, Hiran :.'LjvramentQ e

Francisco Takedá. Spplentes: Dal
miro. Ma·fra 'e SHvio;Silva:
CONSELHO DE:JULGAMEN-

A posse da diretoria recém elei

ta, dar-se-á na próxima quarta
feira,' em sulenidade que será. rea;
lizada na séde da FASC.

Basilio, como" se' sabe, era o gro que concede revanche ao seu

campeão mundial dos meío-rné- compatr-iota que não se confor
dios e Rav dos pesos médios, O mou com a surra que levou e pre,

primeiro desafiou e venceu o se- .tende rehaver a corôa,

Reuniu-se quarta feira o Con-

presentando seus clubes os
. ,

Aberta 'a sessão pelo presiden
te dr. Ary Pereira Oliveira, foi
lido o resumo dos serviços da En

tidade no periodo 57/õ8 bem co;

mo o demonstrati.vo de contas, o

.

'

o América te'rmina o certa·me em

primeiro lugar, empatado com o

vitória, por unanimidade, do dr.

Ary Pereira Oliveira que totalizou

13 votos. Para vice.presidente foi

eleito o sr. Luiz Oscar de Carva
lho com 10 votos, enquanto o sr.

Ary MilIen recebeu 2 votos. TO: drs, Hélio Sacjlotti de Olt; AQs novos dirigentes da Fede-

Pcrtericrmente
" procedeu-se a' vein.�Pa1iio .Gom:ag� Ma.rtins da' 'ração- Aquática de Santa Catarí-:

eleição dos novos: ��niÚo; ,do's Silva, ·JoW-y�eira-d'�j/so�i��.� 1!lro( ��a:_qu,�r;:me� apresentar os nossos

Conselhos de' RemI!.: Natação e Clovis ��r!i���Il"Jor�,e Çhe:r:,em. ', ;siil'�:er9<� i!,�prim_entos e votos de

Julgamento que acusoü,» seguinte ',Foi t�Ihhem<el";tQ�o·.J1oVB. qOIÍ-� .ttmjl",p'ro!�cua. gestão, a exemplo
resultado: .... t ;, selho Fiscal da- FASC. que' ficou, tio' que 'fizeram até agora, para a

• .

M'O-"'RE-X-M,ARCfA.N.O', A LU- "dentes, no qual serão debatidasCONSELHO DE REMO: João assim 'constítuídu: 4lcides Rosa, g.lória dos nossos esportes nâutí- v
_

Mário Zomer,' Eurico Hosterno, Amnnldo Regis e Osvaldlr Luiz .ços. Parabéns, portanto, dr. Ary TA QUE l'(lA,IS RENDEU .N�S_ diverscs assuntos do esporte da

João Leonel de Paula, Narbal Vi- 'Vieira. Suplentes: Belarmino Ve- Pereira Oliveira e demais mem- �TES"" ,ULTIMOS DEZ ANOS"- �es�ar poder-ia" .'fj{ér r.ealizado por

leia e Alfred.o Oliveira. Suplentes: leso e Walmor Vilela: hros eleitos; N��� :iorqu:,�
.

:16 :

(Ú,:P.) :
.

,� ft;�. oealião_dQ' fe·stej'Qs .do -Juhileu da.

Ernesto 'I'rernel e Edlon Santos. --_--------�-------__ :du�� 'maiore& lutas., .onganãsadae. Ç�nÚclElr�.çiio Brasileira de Bas-

,CONSELHO' DE NATAÇÃO:' o-FIu·1I'I·n·...se .,pela ,LB.C, durante' seus dez anos- .queteboI.
r ", '- .'de. exístencia, 'foram 'ó 'Càmpeona-

_ *.

-]1----R---�-b--'--�
...

·----'--,:-""::,
...

'.·tlJ',..'2.=:::;::'":-.-:��'t:'., UI.''OUR'
, • Da dlretor�a.do �1��eIl.se· Fu- ,):.0 tesoureiro _ 'Adércio po, P. • .ld.Q,llUl�.�� ..lleso.-,·Fesad:Os -'-"-�---"-:::'-' -:-:._-

e I'i'
.

,;
....

, '.' .� - --11_, .
,

- q...... , -' ebol CIIJ'b!'S��aça?4}un ' .��
.. ,:ii..'''f::-<-':;;;;_<' , __ o �!,!í�F.!'Iª,�*�,'���Il;;o',·��Àr�\li�· *.R��I!)').E;::�B_R�SILEIRO DE

,
,

,.' ",.'
.

: ':,.:,:.- '.
- ".".� 'Ô" �- , '�'o.,:

,

....,..
no dia 6tl'-::

....

m�� tt�1!l.{7� fu:
.

],� .:�'i,l�p.uteiro r- Wilson Gon_ 'M.'1ilp!'e.,o' Oan\poona.tõ. �Q. MÚlldo... 'PdiJRíMANtN;GIã SOiU�E 'A Á1GtTA
.

"

.
. Encontra-se entre nos, pI'oce- '�. �I

' •.'.
,

' _.... v,,�, .

" " •
•

,
, .. - •

•

,.'
•. , • "" -,

/
. • d d

tem sua séde SOCIal localIzada no çalves àa Silva' . . ( ,(:los� PesQ; MédíÓ·� . entré Sugar' '-BAl.'PW",,·i1El:,t); \\ENCEnOR.. DiA:
,

.
. -', ente el Porto Alegre onde atual- ..> ..1

'. •
.

'. '

.

d d'
bairrQ da Prainha" ,j1:ecebemos, Conselho Fiscal- Mário Guer- Ray Robins'oD.· e Haníly, Tiàpin.

" MANCHA- '-'- O 'nadadol' brasilei_
.

__
mente reside o estaca o despor_ . . ,- . .

' . •

No Campeonato de Futebol de a melhor por 5xO. sendo proclama- tl'sta
.

. atrncl'oso OfICIO, comunICando que, ra,' Delamar Santos, Oswaldo e., A luta l'IIo9�e-Ma,.J:ciàno, ao ,ar 1'0 Abilio. Couto, primeiro brasi-

1921, Flall1engo e
,
AIUe'rI'l;'a 'che- dos ca�p�o-es.

Waldir Ouriques, que -Já
em Assell1ble'l'a Geral OrdI'na'rl'a,

.

I
.

... � Brigido, Morival Ramos e' Raul livre, �no . '.'Yankee Stadium", a· elro a atravessar a nado o Canal
exerceu o cargo d.e te�o,!reiro na .

* realizada domingo último, foram ,Linhares. 21 de sete·nibro dê 1955; atraiu .•
da Mancha, l'egistrou, 4.& f.eira,Federação Atlética Catarin()nse,

NQ Campeonato Carioca de Fu- eleitos 'Qs novos dirige'nte•.do
.

A posse' dos mesmos deverá Si! 61-,5'14 pess'oas"Quê 'pa:g'�r'an1: .. :.. em' 'PQrto Alegre',' s�nsacional fei-
nos áureos tempos em que, a' eclé- . .

tica era pre'sidida pelo dr. Osmar clube, ficandQ. a, 'mesma assim realizar no próximo dia 24 na séde 9ftlh 117 do!�r.e�.:: A reê�ita total, .
to, batenrlo o record,e nacional de

constitu·ida:. soci.ai do clube por ocasião da com os direitros da. tel1lovtsãQ e de· p.eElll'anê-ne.ia sôbre a água, na-
Cunha, Waldir Ouri.ques, na capi- ,

.

, ,

, . Presidentes de Honra ,-. 'Al'naldo grandioso soirée dançante q�e se- :cinemlt, fopam·. d-e, :';. . milhões.·,de dap!lo. du�a,nte �6 horas, 1 minuto,tal gaucha, pertence aoS quadros
. Luz, José 'Pscheldt e 'dt, ,Osmar rá re'alizada.

.

dolar.es. 26 segundõs e· 2 décimos; no per-
do Gremid Portoalegrense e n,!

* Cunha. . Aos nQvo! dirigentes do clube A_ s·egund.a luta Turpin-Robin- curso Triunfo a Porto Alegre .

vi,da funcional é gerente dos Pro- '. . ,

Há tempos. em Posadas, o. gol- d t PI" TROL
. Presidente _ Orlando Gonçal- tricolor O's' nossos votos de feliz :son, a, 3." desforra Íla luta de

. u os astlcos para o RIO
.

•
.

fista Pedro Demarhelver, jogando G d d S I J
.

I
Ves da Silva (re'elelto). gestão, ,L'?,n_!lr<;s em qu;c_ Rohinscln perdl!u'

rall e ou. AQ UJU, como é
o.. - OS KONRADS QU�BRAl:M NO

Vasco. "Melhor· de 'três" para de- no� campos do Tucuru Country li'" "'d .. 1_,_ VIce_presidente _ Joao Mar 'seu" titulo 'se' realizOlt 'em' '·'Polo... . ..... ;
.

..

-

'con eClaa tIa mtn\n aué queremos
.. ,. ,< •

VOS 'RECOlRDES,':_
_.

Sydne'y,cisão. Nos d·ois prÍ1�eiros jogos ve- Club. abateu dois pássaros em .' �

.

celino Filho. ,G.�QU.-I1.d", a' tá
-

de" setembro de
expressar os nossos votos de feliz A: ãJ' U'

r'I'�I'ca-se enlpate (lx1 e ?x2). Na I
•

b d .

I
2.0 vice-presidente Paulo íIÍ51:' ·Hou,,�',·ti.l.70Ó �_;p·e"tà.<ÍOI;e.·S: .

'ustl'a \a,. ·l&·_·( ;P.) - -Il.za
J._ -'1' enO .voo, am os a mesma es- estadla em sua tena natal 'bem MADEIRAS PARA.

� " ...
_

Partida final Ol! vascainos levam pécie e em dias diferentes. f I"
., Santana "" 'A; receita . brlltll . foi de 766. ��O. Kollrads, estabi!leceu nova marca

como uma e IZ VIagem d'llmingo', CONSTRUCÃO ...

d"l"
.. '" ,

..
--.------. ,.. 3.0 Vice-presidente _. Walmir

'
"

d'ctlal'e;. • .... , . . mu?, la pura a .ptova dos 1.500.
proxlmo'de' retorno a Porto Ale- IRMÃOS BITEN(OI-lI')T. -' .

Ramos do Nascime·nto
-

.

,

.

1;.11\ '.... ..

*'
.

- .nrçtun§, na:d,Q l,iv:re,' nllm:, twtati--

S
gre . (AIS 8AOAAÓ . IO'Nf lRO?

''', • .

EMBARC_M'A.,A.�.RAIMO,..JNOORR6EON·MHAEN,ElE. .

E ,N�.�e, 50'ederl- 5 X veI2�;.boa ssee.ccrI,eett�rriioo· -"AonS'Ialsi' tDiiCuit�aSil- AN liGO o f P 6 SIT O o A M I A H I P.�S:S Q���:: ����QVER, O ,;;�::���;�:�/�s:::�a::s:��:
,

, VI.", .. < .�l!�AL :!?�: '?JÁSQ'UETEBO� de '-2. 50Õ�;estQas presencioR a ia!..
DE ·19!i2' -. :Oe. ����ia�? do Chile. ç�nha dã, exbaor.dinária nadado-

. ,.' lla.a' (ruI 4 ASJOCIAÇlO DOS (RONlS'TAS 'E'SPOR
'

'_o.nd'e'� êstá :;endp, .r.ell\illl,lC;l(,l !> �Idi 'ra, qU:-ille.lhollou o recorde. por
Embarcaram, quinta feira, pelo prova, Os nadadQres Jórg(l de Me-:. '·UI. . . � ",

_

.

.

..

' ; , "

.'

-
.

,

.

�

I 'Campe;onato . Mundial. d" Rasqu.... 31 seg'!lniI9s e 4 déctmos. A nOVa
Convair da REAL-Ael'ovia,s, com �ezcs e Mário Noronha estão bem

.

Pela passagem das "Boqas' ele TI'lQ� D'f SAlTA (ATARIttA
,tel'!'ul, .:chegn'-n-o"S informes ''!é ·qüe:·Il11.arça _d;-'-nza é 19 mino 2; seg. /

destino .a Salvador 'da Bahia, os preparados para, intervirem nà TV

•

t "d I J
.

Al'f d' . ,.... ,

' ; .

, ,

F'd' _. d'
.

'B" I .. ·

, ..

U
' ., - - {' ,

. vlaman e'3 o casa aco r� o . . a e. c:raça,? e asqu�te
.

(hl, n.ião
.

l,e '7· <lee.,
. en,quanto 'que

-

O i'ecor,de
nadadores Jorge de Menezes e magna P,I:OV" e defenderem, desta Goedert e Jl4arg'ar'I:d'.·' K, Goeder':t.�

. , '. ."
.

' , .

.. -

"'T
. das R'épúb:\<icas, So�ra��tlll_ Sovié- anterior, tn:t poder da .hQí�nd�sa ,

Mário, Noronha, que' representa- 111a]1ei1'a, o bom nome de Santa A f R.EpGEUR:LMAA'NO_E:UN,STOE'SDAS ''',permanentes'' a todos os c'
.

.
amília ofereeu ao casal uma

. 'co,mponentes da Diretoria ,tica!! p.reten.d.e. pl'OIrulY6'l' ,o. IV eer� Jans Kós.t-er.c'era .. de 20 minu. 3
rão o nosso ES.tado na sensací�nal, t'd d f tbIt V t 1962'

-, .
.

D'
par I a e U e o, en re era

,

" da 'ACESC e aos Di.re o.res ·: m:!l, 'em .' . . . . . . . . . . . .

seg .. ·e X-de(!;'Uza qu'e ·ago.i'a: detém
V Tra\T,essia da Baía de Todos os

/'
Catal'ina .esportiva. aqUI quere-, Cruz de Bom Re·tiro e um time Consid.erando OS justos' es'pQrtivos, bem como aos

....

*
. , .... , . . .

4 rec.."lCdes �undí,ais. 'de'. nataç�o,
Santos, prova que será realizada,' mos desejar aos ,bravos nadadores 1 formado de netos Goedert. reclamos e ponderações do�' assócia:dos que constarem HC>.J;,E·.' B' 'R'A'"1L'

.

x'
.

'UR'SS E

I t t'd d d l' t tI'
"-', i:) na,:tentm.tíy.", �e, o.n!c.JU> POI' llom�n-

no próximo doming'o, Acomp:l-' vQtos de fim feliz de�empenho. na A partida ofereceu grande es- presidt�n es
,

das en dI. at,es da IS �t,seme1s rJl menClOna-
'01!JffiDS iQGo:s:;: j>��Ó' MUN.,

nhando os nadadores seO'uiu tam_ gl'ande prova promOVida pelo Jor- t t' f' '1'
espor 'Ivas que nos . IS In- a no 1 em .0,: -

'

.. _ ',te. 1i�,seg,. ,e:..2: déc. dc!iiXIou de melho_' ,

•

' o .

I pec alVa aQs alllI lares e ao guem com "permánentes"" 3.. 0. _' A -ACESC pleitea- DrAJl. �DE MLAJ AO CEST9 .. ...:..
rar sua ;pró-prm' Íl}a-rcfa dos .8-00

bém o dr. Ary Pereira Oliveira, nal "A T:\RDE�', e daq.ui-e�tarc_ I me�lUo tC'l11po, .. a torcida de Taqua- para ·as provas esp.ortivas rá seis (6\ ·permanentes 'não ÍI�ós;"';;'u.j'rá,·hoje· n' fase el.I'n1I·T1·ato'j . , <

d
._

b d I -
J.. !'ie.tros. Jo'h�{ KbnVad&, i,l'mãQ lllai.

presidente da Fc'deração Aquática ,mos torcen o e VI ran
..

o pe' o su-
l'as. que .promovem·, nominài's para serem usa- ..

d
� - �..

'

,'-
,

I
ria o M.undial, -de· Básqueteôol dó ve1ho, dê 1lzÍt, -tentou ontem�, tam- ,

de Santa Catarina que foi gentil- ceSso das atuações dêstes dois na-
A ·t'··· . Cons_id.erando que cresci- das em rQdÍ'giQ pelos. asso- ,Chl·té, :COlll'

c

a realI'za:a-'o 0"0', s'';:_'
..'

•
' ,

mente convidado' para compare- tbdores na V Travessia da Ba:a
VI orla .sorl'lu para o tIme que do. é O número dos nossos jciados que, 'PO'r essa ou· • � !>Çl11,.I!-. q"e;b.r!l. cl�. seu p;i>9prio re-.

n�aior futebol apresentou no de- associados e ,relativamente aquêla razão, não estejam 'iu)i�fe\; enc��.t��;:: ����Ú.x :úns's' c.orde -das 400 metros' i po.r . .;[110
Cer peSSOalI)lente nesta grande' i de Todos os Santos.'

se/m'olar dos 90 minutos, êste foi pequeno o dos· que estão em em atividade., . e 'Óanadá x· -Méxi-co· :(GlIuno,- B), .

,

.. .dt. 'seg;- lIão .conseguindo' seu (in--
o time dos ne_tQs G,oedert que' al- plena atividade;" 4.0. _ As permanentes, .Argentina ,'x Repúblic$.'·'.A';líb� lt

.

('.
'

CQnslderando qu� é de não nominais, deverão ser .

.en O.
.

justiça e de di.reit-o, reco- Qbtidas com. o Presidente Unida- e E�ta�ôs:Uri.fcfos· x· qii�à'
nhecer-se não sendo �ustQ da ACESO ou ·pessôa por N&ciQtIalist,a. (-Qr\lpn', A) e'-Ur-ug',,;ti� _ t.,; r

".
"

o gôzo dêsse previléglO, a êle designada às vésperas .lC, P?:yto Rico.e �ú]�allia'.& l<';l�,� _, j'lWAl.':.I,� 'X (_'
.

,

não ser para o exercicio da prova es,portiva e entre- pinas' (GrU'p'O' C).. - - �.
- ..\dU1IVLA.I "

-

pleno e perfeito da missão gues no dia imediato à sua !
" . . , '. .'

nobrê.· e prádativa de cro- realização, sob pena de fi- .:: :
.

� *.::.J . ".' .. :
- MTlIlfrt:J: �., �< \

n}stas. e.�por��vó�, a.Dh;eto,�· car suspenso êsse direito' REUNIÃO. DE-.PIl..E�J.D�N'rfil', r.�.JrA:;;J c

.r.�a�dª: A,�SO�CI!l.çao.4�s-Cro-_ ao element? falt�so por' NO .�IO -;-.Na.tal".lti:(V,i\,!,·"'::' :,,'

nlstas, :Ésportlvos d Sa�ta uma QU. maIS vezes
..eon,f�r- 'No 'Congresso .Brasileiró�dê, Rasu N� ano que. fi\ndllu "élubers 'd'O;

CatarIlla (ACESC), ,po:r me arbItrar esta DiretorIa. '-' ',. , .

unanimidad.e, Resolve: 5.0 _ Para 'qué se evite qlle.tebol, IIqlli: 'rtalizado, o :vJcii. Rio'� São Paulo d.efrontaram'-se
.1.'0 - Os Diretores e.8- o uso indevido da perma- dente'.da ]!'ea�r,áç'ã_Q')�êl'IllHllbuca' 3'9�veze�"vc:-nc",!d?-0� Oa.rio.casJ·21

.p«trtiv�s! I;l:everão
N

fornecer n,ente nãe. ,:om�n!ll, o a,sso-, na, st. J()�glt. de; .1'!Ie�10. 'pr.oPÔ!? �. e os bandeir�nt�.s 14, 'tenGo havi
por �SCrlto a, rera:ç�o de seus CI�dQ dev�ra ,�xlbJr sua car- fói "êeito ,por .. todos, ,que. ,fog.�e do quatro empates.
cronIstas em atiVIdade, d·e· teua. SOCIal, Junto ' com a '

seis (6) em seis (6) mêses, permanente ao respQnsável ofiC'iado ao' ·p'resid�nte" da· C:B.Bó, O maior e'scere verificou-se nQ

sob pena de serem suspensas pela entrada no estádio es- Pâulo Meir'.a., 'pará 'patl;()cinar, no choque entr.e Flamengo e Palmei

tôdas as '�permanentes" até ·portivo. .'. R'Ícr.,-uma reunião de todos 'os pre- raso 6 x 2, favorável aos metro-

cumprimento dessa cxigên- Florianópolis, 12 de ja" a,fiIeilt:es Ú -Fede�ação filiadas à politànos, tendo sido tal encon-
cia. neirQ de ,1959. .

. -. ,

2.0 _ Ficam' glj.l'antidas lVDIRETORIA enllida(h,. .0, -CQl).clave ,dh;· llr�.;-- _t7ri{; reáli-zado no Maracanã.

selho Superior da Federação Aquá
tica de Santa Catarina a fim de

eleger o presidente e vice-presi
dente' da Entidade para o biênio

1959/60. Estiveram presentes re;

os

que. foi,
tido a

posteriormente, subme-

'conselheiros, sendo aprovado, por
.

FS. Sady Berber (Aldo Luz), unânim idade,
Henrique' Moritz Junícr (Ria:chue-

lo), Carlos Alberto Vilela (Marti- A seguir, com a presença de

nel li ), Ody Varella (Tenis Clube todos QS membros do. Conselho
Bôa Vista), Osvaldo Silveira procedeu-se às - eleições, para o

(América), Ozias Guimarães' cargo de Pr�sidente e' Vice.-presi-
(Atlântico) e Eloy Struve (Ca- dente, em carater secreto. Feita a/

ehoelra). apuração de' voto., registrou-se a

,

garaIU ao final com igual uúme'ro.

tebol de 1941, o campeão, que' foi

o Fluminense, assinalou nada.'me
nos de 111 tentos, nos 24 jogos que

disputou.

de pontos, sendo necessário um

jQgo para decidir o títul,o, o que

se verificou tendo o .Flamengo
,

saído vencedor por' 2 x 1, após 100

minutós de jogo. Oito anos depois

cançou a maúscula vitória de 5x4.

lOs' times 'formaram com a se

guinte constituição:

i NETOS GOEDÉiiT _ Waldemiro,

I
Wilmar' e' Nelito; Wilberto Amau

, ,

, ry e Wenceslau; Walcirio (Romei-I
ro), Waldir, Silvio, Wal(mor e

Pelo presente ficam cQnvidados Os senho,res asso- Alaor.
,

'

'

,

ciadQs do Flamengo. ESPQrte Clube de Capoekas, para I VERA CRUZ _ Pedrinho, Wil

comparecerem a Assembléia Ordinária a realizar-se no .SOI1 e Paulinho; Antilio,. Baba e

dia 19 do. cQrrente mês com iní-cio às 20 horas com a Salvio; Ridi, Mundinho, Negro,

seguinte ordem do dia: Saul e Adilson.

1.0) Emissão. de nQvas. ações Primeiro tempo 2x2. Final 5x4.

2.0) Preenchimento. de cargos vagos na Diretoria Marcaram .;s gQh;, pelos ve'nce-

CIo,poeiras, 8 de janeiro. de 1959. I
dores Silvio 3, Wenceslau, Alaor,

,

B. Fernandes e para os ve'ncidos Baba, Adilson.,
1.0 Seci:etáriq /' NegQ e Ridi.

FLAMENGO' ESPOR. CL�BE
Edital de.Convocação - Ass�mbléià"

Geral Ordinária

L,f ".:'" .e \

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ib irnma. E domingo com o. de

,'nheil'OS
responsâveis pelo Partido,

Indaial, Timbó e Rodeio. no âmbito, municipal ficam à
Reporter: - NESSAS REU- vontade para tratarem de todo e

NlõES TEM HAVIDO DEBATES? qualquer assunto que interesse aos

Presidente: - Nessas reuniões
. pessedistas. Por minha parte, lhes

não há flJll'malismos. O. compa- 'levo as diretrizes partidárias, e

o MO·M·E-NTO PO.LI'TICO
O SR. CELSO RAMOS FAlA�NOS! DAS ATIVIDADES' DO P.S.D.

ESTADUAIS E MUNICIPAIS -
NlõES DA MESA DIRETORA?
Presidente: -< Por que não?

Assuntos de rotina. Hoje, por
exemplo, passamos em .revista a

situação dos diretõríos municipais,
em

.

relação aos próximos pleitos.
A Justiça Ele·itoral decidiu - e a

meu Ver com alta sabedoria -

que somente poderão disputar
eleições municipais os partidos
que tiverem legalmente organiza
dos QS respectivos diretórios no.

municipios. Fizemos hoje um le
vantamento tranquilos. O PSD
está em forma.

...

Nossa reportagem política,
ciente de que a Mesa' Diretora do
Diretório Regional do PSD vem

se reunindo assiduamente, na sede
partidária, procurou, ontem, CQ
nhecer des assuntos que estão sen

do tratados nessas reuniões.
O ilustre deputado Antonio Al

meida, Secretário da Executiva
interpelado, esquivou-se de pres�
tal! declarações ao repqrter, adían-
tando: sa.

INTERLlGA(10 DOS ASSUNTOS POLITICOS. NACIONAIS COM'· ·OS
VISITAS AOS DIRETÓRIOS

--�------�--------------�----------------------------------------------_.-----

Lei do abono dia 23 Presidente: - Dizer que é a

melhor será pouco. O PSD está
palpitante e perfeitamente apto
a realizar suas finalidades políti

l1li' cas e democráticas. Cada dia' me

O Presidente Juscelino Kubilschek,- ao conlrário do II1II convenço mais que o tlustre Mi-
III n istro 'I'ancredo Neves, quando

nue, propalou a imprensa do país; segundo fonles informadas • nos deu a honra de sua vlslta
, aqui na sede, disse profunda 've·r-

junlo ao Pal�cio do Calele no dia 23 do mês em curso•. san- � ��6I�� abi�;�'c�7T�C��R����
- ,

I
-

d b f
-

I-
-

-I -I·t d III NU PODER QUER NA OPOSI-
clonara a el o a ono ao unclona Ismo CIVI e mil ar a

• cxo, É UM' GRANDE PARTIDO,

União, como a volou o Congresso Nacional. .111 �os:�n d�:�::oe,çop�:r:s��c��'a�:;:
________________ .._ .......------ .do almoço e vda viagem.

,

-

L Reporter ; - OUTROS ASSUN� Imuito 'bem a pujança do 'Partido,
TOS FORAM TRATADOS? no Estado.
Prestdente ; - Evidentemente!. Reporter: - QUANTOS MU-

Estamos recebendo e analisando NICIPIOS JÁ FORAM VISITA-
relatórios dos nossos diretórios DOS J
municipais. Muita coisa ínteressan- Presidente: - Já estive em

te e muita coisa impressionante! contatos com os prestigiosos com

Mas is�o tudo e matéria, por en- panheiros dos fdiretórios de Pa
quanto da ECONOMIA INTERNA panduva, Canoínhas, Pôrto-Uníão
DO PÀRTIDO. Itaiopolis, Mafra, Campo Alegre,

Rio Negrinho, São Bento do Sul,
Joinville, São Francisco Jaraguâ,
Araquari, Guaramirim: Lajes e'
Curitibanos, Ainda hoje à noite
estarei com o diretório de Blu
menau, Amanhã com os de Rio
do Sul, Taió, Rio do Oeste, Trom
budo Central, Pouso Redondo,
Ituporanga, Presidente Getúlio e

Cei. Sylvio Pinlo da
Luz

Por decreto do sr, Presidente
da República, assi�ado na pasta
da Guerra foi promovido, ao pos
to de Coronel, na Arma .de Infan
taria, o nosso prezado conterrâneo
Tenente Coronél Sylvio Pinto da
Luz, de tradicional familia cata-

rinense, e que aqui serviu, ulti
mamente, integrando Q Quartel
General da Infantaria Divisionâ
ria da õ.a Divisão de' Infantaria

.

,
transferindo-se para Ponta Gros-

Reporter: - TEMOS CONHE-
CIMENTO DE QUE O, PRESI-
DENTE VEM PEI,wORRENDO.
OS MUNICIPIOS DO INTERIOR.
.JÁ É INICIO DE CAMPANHA?
Presidente: Nada disso.

Quando a confiança dos meus fia
res entregou-me a direção do
PSD, firmei o propósito de esta
belecer um contato direto com oa

órgãos municipais, já em visita.
aos díretõríos, já em congressoa
regionais. Os aconteelmentos, pre
,cipitando-se, dispuseram em con

trário. Assim, em vez de ir aos

diretórios como PRESIDENTE, •
acabei indo como CANp:íDATO. II1II
Volto agora, com essas excursêes III
aos munícipios, a cumpnir '0 que II1II
a mim mesmo me impusera. E III
aproveito o ensejo para cumprir •ta1hbém a obrigação de levar aos
valorosos diretôrlos peseedistas o •
agrade-cimento' do candidato que, iIII
na. ctrcunstanclas conhecidas, re- III
cebeu urna votação que reflete

está assinando o expediente. De

pois disso creio que poderá aten
dê-To. Ele, melhor que qualquer,
um dos seus companheiros e au

xlliares de direção, satisfará.a
curiosidade, da imprensa.:.
Com efe ito, notificado da nossa

presença na sede da Praça Perei
ra e Oliveira, o sr. Celso Ramos
se prontificou a nos receber. E

pouco depois anutavamos o dia
logQ:
Reporter .

- SERIA MUITO
SABERMOS DAS RAZõES�QUE
MOTIVAM AS PRESENTES REU-

Presentemente o Coronel Syl
vio Pinto da Luz se encontra no

Comando do 2.0 Regimento de' In

fantaria, em Curitiba.
Agora chega-nos a noticia de

haver o Sr. Ministro, da Guerra'
assinado Portaria nomeando êsse

,nosso conterâneo para as elevadas

funçêes de Comandante do nosso

14.0 Batalhão de Caçadores
O ESTADO com satisfação se

congratula com o distinto conter

râneo CeI. Sylvio Pinto da- Lus
formulando votos de pleno êxito
nas elevadas funções com que de
ve ser distinguido.

- O Presidente Celso Ramos

V'ER BAS
AUXtLIO DO FUNDO 'N_:!\CIONAL DE ENSINO MJilDIO

Associação de Ensino de, Timbó para o Ginásio
Rui Barbosa -- Timbó .

Associação. dos Trabalhadores da Garcia--
BlumenalJj ..............................•

. Associação mdaíalénee de Ensino para o Gi-
násio de Indaial - Indaial "

,Colégio Coração de Jesus - Florianópolis .

ColégiO Dehon - ex-Ginásio Sagrado Coração de '

Jesus - Tubarão .......................••

Colégio Dom Bosco .._ Rio do Sul r •• : •••

COlégio Irmães- Catequistas Franciscanas
R<,deio .

'.Colégio N. S. de Lourdes das Pequenas Irmães
Missionárias da Cidade - Siderópolis .

Colégio Sagrada Família - Curitibanos .

Colégio .Salesian? PlI;dre JOl?é Pastorino -- Ar-
rozeIra -- Tlmbo

, ,
.

ColégiO Sánto· Antônio -- Blumenau r, ••• � ••••

Colégio Servos d� �aria - Turvo : .

Comissão PrÓ-,Ginásio de Curitibanos - Curl-
tibanos �· i •••_. •••• �.,.,

Educandário N. S. de :t.ourdes -- Brusque .....

Escola Normal e Ginásio São José - Tubarão
Escola Nornal São José - Ita�ái :.
Escola Normal Regional Bom Pastor -'- Chapecó
Escola Normal Regional dos Santos Anjos--
,_ Rio das Antas .

Escola Normal Regional Santos Anjos - Ca-
çador ; .........•

Escola Técnica de Comércio N. S. do Rosário --
Concórdia : .

Escola Técnica de Comércio' -- Tubarão .

Escola Técnica de Comércio Pio XII - Flo-
rianópolis .

Ginásio Aurora - Caç.ador Õ .

Ginásio Concórdia - Concórdia ......••....•

Ginásio Coraçã9 dé Jesus -- Florianópolis ...•

Ginásio Coração de Jesus Tubarão .

Ginásio. Cristo-Rei - Joaçaba .

Giná&i.o Curitibanos - Curitibanos .

, Gihásio da Sagrada Família - Blumenau .

Ginásio D. Bôsco -- Rio do Sul .'� .

Ginásio e Escola Nornal "São Luiz" -- Brusque
Ginásio Feminino de São Bento - São Bento
Ginásio Frei Rogério-- Joaçaba .

- Ginásio Hamônia -- Hamônia .

Ginásio Hamônia - Ibirama .

Ginásio Itapiranga - Itapiranga .

Ginásio La Salle - Xanxerê .

Ginásio Lagunense - Laguna � .•.
Giríásio Madre, Tereza Michel·· - Criciuma ...•

Ginásio Mater Dolorum - Capinzal ......•..•
Ginásio :J.I&unicipal Peperi -- São Miguel D'Oeste
Gi�áslo Muni.cipal São João Batista -- Campos

, Ncvos : .

; GfnásiO. MUnicipal .
..:... Orleans ...........•...•

Ginásio Municipal, - São Bento .

Institato Irmães Missionárias N. S. Consoladora
- ,Rio dt>este ',.';' .

-Ginásio Munjcipal :São José - Concórdia .

.
Ginásio. Rossa Senhora Aparecida - Caçado�, ..
O\násio N. S. ,Apar�cida - São Joaquim .

Ginãsiõ N. S. Auxiliadora - Campos Novos .

Ginásio N. S."das Dores d� .Turvo - Turvo .

, Ginásio N. S. Mãe' dos Homens -- Araranguá' .

Ginási.o Padre'Anchieta -' Capinzal '< •••••••••
Ginásio Rui Barbqsa -- Timbó ',"

.. Gina:sio Salesiano �e, Itajaí - Itajai .

, Ginásio Salesiano, "São Paulo" - Indaial .
-

Giiiáslb ·Santos .. .A:njos - pôrto União .........•
'Ginásio São José

-

- Rio Negrinho -- Rio Ne-
... grinho ; \ .

Ginásio São José z- Xanxerê' ............•...
Giná&io São Paulo - Ascurra '

.

Ginásio Stela Mans _:. Laguna ............•...
Instituto Coração de Jesus - Braço do. Norte
lnstituto São Batista Vianey' - Lajes .

Jovenato e Aprandizado AgríCOla - -,pôrto União
Sociedade Ginásio de Chapecó -- ell\apecó .. ;.

, .

.
-

..-.

N. R.. As verbas consignadas

100.000

800.000

100.000
200.000

��g:gag
100.000

100.000
100.000

200.000
150.000
100.000

200.000
100.000
100.000
'200.000
200.000

100;000

125.000

125.000
100.000

200.000
325.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000
325.000
300.000
500.000
150.000
100.000

200.000
100.000
100.000

100.000
150.000

\100.000·
.

200.000
100.000
200.000
200.000
100.000/
100.000
'100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000
100.000

100.000
150.000
700.000

O CONCURSO DE AUTORES DA JERRA

Sambas'e marchas no certame
promovidopelaRádioGuarujá

Muito embora a data de encer- lo concurs� idealizado pelo pro- NÃO CHORA'" (samba), com Catarinense e "SARITA" (samba), CASSO" (marcha), com Theid
ramento das inscrições das mar- grama "Divertime'ntos J-7", da Narciso Lima; com o autor; Marques;
chas e sambas de compositores ca- Guarujá. 'de Narciso Lima : "NÃO VAI de Euclies Souza: "Morenà'
tarine'nses, fôsse a _de 25, do cor- São as seguintes as músicas re- de Ascendino Nunes: "BAM- NESTA KID' (marchaj com o (marcha, .com os Demônios da

rente, já foram preenchidas tôdas -gistradas no certame promovido BOLEANDO" (marcha), por Jai- autor; Ilha;,
as vagas est.ipuladas pela comia- pela "Mai.s Popular".

-

1"0 Silva e ",A TURMA DOS FI- de Osvaldo Du tra : "MEU RE- de João Fernandes: "INIMIGO
são organizadora. de Herondíno Souza: 'EU VI" LÁNTES" €samba), com Pedro LQGIO" � (marcha), com os De- DO _.TRABALHO" (marcha) e

Assim é que já se acham íns- (marcha) e "O $AMBA SILEN- Paulo'; mônto s da Ilha; "PAPAGAIO LOURO' (marcha),
critas 20 músicas, tôdas de auto- CIOU', que serão defendidas por de Mandínho (Armando Silva): com o autor;
reg conterrâneos, o que evídencia Helena Martins;

,

de Osvaldo Lira: "USAR A CA- "A MARCHA DO 'SALÁRIO", de Fernando Linha'res da Silva:
o grande interêsse despertadQ pe- de Zininho. "QUEM É QUE BEÇA', (marcha), com o Trio cQm o Trio Catarinense, e "FRA- "VOU PARA BRASILIA" (mar-

cha), com Thei.i Marques;

JURAMENTO rA BANDEIRA de Antônio Dutra: "O QUE É
,',

"

O QUE É" (marcha), com Pedro

Conscritos eatarinelses incorpora- ��;:,�;�";,,�,�;�:� "V�I�:�O':
"BOA TARDE SENIT�.R PRE-.

dos-civismo. e(mpolgante ;��:�;'�I��t:ft;:i��:�
Com o b�h�tismo �e �n� m�os q� se �ham �w�ond� -����'������'�������������������<---��--������

teriza a maior solenidade. 5ivica,.lno 14.0 Bata'lhão de Caçadores e rrc R 1ST A L L A N C H E"
1�:�::ff�!���d��i�� :�Ê;!;?�;:"::;�:d�;::�t: Mnnt'DMI@vIMn V pnllVnoTA "VI 'rn11Tn nvOlJ'IlNIAnVnpIA1do ExerCito em Junho do ano pas-' É pe se e'sperar grande afluen- UUDlllt 00 U D bUltl'.UII 8 V �� UI' U UD IIDU aU OUb ,8�
sadQ para prégtação do

se.rviço, cia ao, IQC"'al de familias .e do PQvo
.

V d r ab rt O pu'bll'co tabelecl'mento a altura das neces- 111elltc ornanlentado e decorado àmilitar. .
.' 'em Geral pois a solenidade ma1'- em e. se e o a·

9 áto' terá lugar na Praça '15' ca a, tra�sição da mocidade em' flor�anopolitanQ, na rua Jerônimo sidades -e estamos certos de que Irigor e dentro da técnica mederna,
Coelho modernissl'nlo e conforta' "Cristal Lanche" .será ponto pre- I ensejO

ará aos seu.s Lrequentadores,de Novembro, frente a Catedral cidadãos da Pátria no mais no-' .

-

- vel estabelecimento.. Tl'ata-se' do fe·rivel para lanches. Caprichosa- salutar bem estar.Metropolitana, presentes Autori-
I
bre passo e no proferir a único

,

l' d Bar "Cristal Lanche" de prop.rie-dades Civis e Militares , o Povo juramento cabIveI, qua seja O e '

t da'de do nosso prezado 'conterrâneo
em geral, poIs a solenidade é gra- ,'''dedica.r-se

inteiramente ao ser-

ta às familias �tarinenses. viçQ, da Pátria, cuja honra, inati- Sr. Orlando Machado, dinâmico

I,ntegram o Contingente da .tuições, defender�o com o sacri::l.,_ especialista do l'amQ e' que tanto

GüarniçãQ Militar de Florianópolis '�'ficio dá
-

própria vida!" tem sabido elevar casas congene
res nQ coiice'ito da socie4ade.

JORNAL rrA -,DEFE'SA-"
está emprestar as Il'aio signifi-
cativas obras de bem.

I t

VrAGEM AO INTERIOR DO
. E,STADO

Com oJjjetivo de buscar apôio
junot 'às autoridades municipais e

classes sociais - rurais, apurs
mõ's �inda que deverá segui'!' para
o interior do Eslado amanhã, do

mingo, o
..
SI:.

_ Valquer Silva, QPor
tunidade esta que aproveitamos
para desejaI,' ao ilustre confrade·

êxit9 e absoluto_sucesso.
, I.to foi o que noa declaJ:ou o. __----_�����-

Sr. Valquer Silva, cpe.fe do em':

preendimento - acrescentando:'
"a �mportância do empreendi-,

mento é deveras extra-útil, pois.
êle se' ajusta perfeitamente lls
mais ,variadas necessidades de ca

da atividade humana,- fadado que

Deverá circular en1 nossos me'ios
em fins dêste ano ou começo de

1960, um quinzenário com o tí
tU!Q "A DE,.FESA"'.

O jornal que não terá côr par
tidária, abordará o problema so:"
cial educativo para e'mprestar às
nosas autóridades, e a·o Govêrno,
quer desta Ou daquela agremia
ção partidária, a melhor e a

110ssas autoridade. e' ao Go"Vílrno,

(,AIS 8ADAR6 fONE UOi

�....TI('O_ DEPÓSITO DAMIANI

cã.,o.

SOALHO' fS

IRM'Ã'OS BITENCOURT

Departa'mento de _Saúde Pública'
A V, I :S O

VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL
o Departamento de Saúde Pública -avisa que está pro

;.cedeudo a vacinação contra a 'paralisia infantil, dose in!
i cial, para aplicação in�eirameºte gratuita em crianças de
6 meses a 6 anos de idade, ge,..qualquer classe social.

.

I Serão atendidos no Serviço de Doenças Transmissíveis
,

do Centro de �aúde da Capita:l das 9 às 12_horas, diària
mente.

I.GrupÓ de Artistas Plásticos de· Fpolis.
CONVOCAÇAO

Ficam cOllvócados os Senhores nlembros do Grúpo de Artista.
, Plásticos de' Fpolig • para uma reuniãd.' qUe terá lugar no Museu de
>

Arte Moderna, hoj�, diq 17 à� iii hor�s, a fim de! tratar de assun-'
, .

tos importan te•.

Flor-i'a,nópolis, 16-1-59.

GAMA

pl-Diretoriil. �:
,'Ji".

conheço das reivindicações. Jun- /

t.os, analisamos'; qu'e é necessârio.
para o maior fortalecimento do
Partido. E, ainda, lhes dou ciên
cia das decisões que, no Palâclo

Guanabara, sob a 'pres idencia do
eminente Presidente Juscelino
Kubitscheck furam tomadas pelos
mais categortzadcs lideres do PSD..
Nessa ocasião o sr, Presidente da

República estabeleceu certas, me

didas, de ordem política, para ví

gorarem no. próximos meses, vi
sando a interligar problemas esta
duais com problemas nacionais.
Em nossas visitas estendemos tais
medidas aos municipios.

FLORIANóPOLIS, S Á B A D O, 17 DE JANEIRO DE 1959 Reportcr ,
- SUA IMPRESSÃO

DAS VISITAS JÁ FEITAS?

-

I <

Florianópolis, - S.C.

S'EMENTES
- HORTALIÇAS E FLORES -

O novo Bar, o molhor e o mais
bem apresentável, pela moderni
zação de .suas instalações, estamos
certQS, proporciohará aos seus 'fre
quentadores desta capital ótimas
reuniões em ambiente agradável

Acaba de

Sele·cionad'as

receber:

Garantidas

A. CARVALHO./

G.
e harmonioso.

MERCADO PÚBLICO - PORTA DO MEIOO seu proprietário, desta VeZ

esmero.u-se em a1lre�entar um Es-

DIVIDI
/

paqamento
Ida passagem
"

utilizondó

�o

Rua, FeU�, .chmidt� 24.,.".,--'--IJii!!IIIIII"';or;oi!O
�F�nes ,21.,1�1
,- ��.,,;, ... ,�.

---'�-:_'_'--�"--- ""':'- .J ........ _ .�w ..... .......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


