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.' (��fGAÇÃO VITORIOSA EM CAMPOS NOVOS, JARAGUA' I DO SUL, S�O B�NTO DO' SUl, RIO NEG�INHO E VIDEIRA.
Nas recentes e1e1çQes para e outros municípios de ex� Em Rio Negrinho, os re- EXPRESSIViO . O RESUL- EM CAMPOS NOVOS que irá dirigir os trabalhos CÂMARA DE \ URUBICr

a composição dasMesas que pressão em Santa Catarina, sultados oficiais da, eleição TADO DAS; ELEIÇõES PSD E PTB ELEGEM A da Câmara de V.eread9res I Comunicação que nos,
irão dirigir os trabalhos dás o PSD e �TB, unidos, com- da Mesa que dirigirá os DA MESA .QA: CAMA.RA MESA DA. ÇÂMARA daquela florescente lÚ'calicta vem de Urubicí informa o

Câmaras de Vereadores 4e p�se:.;am a seguinte, Mesa 'trabalhos daCâmara de Ve,- EM, V�DEIRA MUNICIPAL de: Presidente Manoel An- seguinte resultado daa elel-:
. :nossos municípios, ' corno diretora dos trabalhos da readores no presente exercí- Em Videira) a conjugação tues Stefanes (PSD), 'vice" ções da Mlesa diretora dos
temo" tidoo. ,ocasião de ób-' Câm M" I •. dJ-'b i} -'d t A t

.

F'
.

t b Ih d C'" M'"
.
ara umcípaí: presi- CIO, � em da pujança da das fôrças no PSD e PTB Os resultados que nos presi en e n amo iguei- ra a os a

,
amara u-

servar à medida gue vimos dente Francisco Paulo Kae- comunhão de fôrças das ensejaram
. tim resultado chegam de Campos Novos' roa (PSD), primeiro secre- nícípal: presidente José

recebel)do os resultados do s�model (�S�). .vice-pr�- a�emiações acima citadas. auspicioso n� composição manifestam, mais uma vê�, tário Delsi Dalp�si. (PS?) Gonçalves Farias, (��),interior; é fato inconteste â sldente.01lmplo Vídal Teí- EIs a composição da Mesa: da Mesa Diretora dos traba- que:o PSD e PTB constí- e segundo secretárro A1bmo v 1 c e-presidente , Gregório ,

uníão de fôrças do PSD e "eira (PTB), 1.0 secretário presidente Rodolfo Jallons- lhos, que fi�,Óu assim com- tuem fôrças que têm nume-z Manica (PTB).
.

Pereira dos ;:;al1tos (PSD)
PTB nêsses pleitos. Ernesto Jorge I? � e n e�r kí (PSD), vice-presidente' post.a: presiq�n�e Luiz. Yaz rÚ'�9S,rQn.tos de aJraçãd. Os 1.0.secretário Nerêu <?�i-Aglutinação de

..agremla- (PSD) e 2.0 secretário Emí- Herberto Tureck (PTB), Assis (PTB" vícepreslden- dois partidos, unidos, eom-. OS RESULTADOS DAS zoni (PSD) e 2.0 secretário

ções que sempre tiveram IioEngel. ;: . .1.0 Secretário Euclídes Ri- te Luiz �erHp (PSD), 1.0 puseram a seguinte Mesa ELEI,çõES.DA MESA NA Samuel Aura (PSD).
objetivos comuns na, luta, PESSEDISTAS E TR.ABA-!beiro ,(PSO), 2.0 secretário secretário A11dré .Lorenzonpela grandeza de Santa Ca- LHISTAS JUNTOS EM' Arlindo K de Carvalho (PTB) e 2.0�secretário Pe- 'Erradicacão do Analfabetismo ,�,'tarína, não é de ,estranhar /' RIO NEGRINHO (PSD).

'

'dro Ponzoní
i

(PSD.). •

:�a:::�a'f:�: �:�en��� AN?-XLV - O MAIS ANTIGO DIARIO� DE SANTA CATARINA - �.o -135i() EsloAr'ço' -In''-Iolerr'o'pl'o' . pro'p' I-�.:
de elegerem Mesas dir'igen-

�:n�: :�:�::o��:�ff�:� cl·a.ra' . O·O-V.a· er,a a.o' 8rasl-l·.tação de um sintoma que,
não se pode desprezar, e que- .

Um interessante estudo prêgo na construção de es-
, merece, ao contrário, ser to- 1 acaba de ser efetuado pelo colas no interior ,e contra,
mado em seus justos têr- j

professor .roão Roberto Mo tação e aperfeiçoamento do
mos. ,� reíra, coordenador da Cam- magistério primário. O tra-

A COMPOSIÇÃO DA panha Nacional de Erradica- balho em questão, mínueío-
ção do Analfabetismo no so nas explícaçôes foi entre-

" 'MtSÁ EM JARAGl1A' país em um período de vin,� gue ao mínístro Clóvis Sal-
DO' SUL DIRETOR: RUBENS DE A RRUDA RAMOS :=_.GERENTE: DOMINGOS � DE AQUINO te anos, caso sejam -torneci·· gado pouco antes da ida do

No populoso munícípio Edição de 'H,OJ'e: 8 Páginas _ Cr$2,OO _ 'Florianópolis, 14 de FEVEREIRO de 1959
'dos, recursos rínaneeírõs em prof. Moreira para os Esta:
regime, crescente, com em- dos Uniâos, onde. se encon-

de Jaraguá do,'Sül, as re-
, ----,--'-- ---- tra, como professor da Uni-

centes eleições para á dire-
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-

e;
�
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-

.

V··
versídadê: de Chicago. No

=�U�:��:i� ,

.

O' ep, een amos letra �;f.§�:��;�:�j:
de n t e Vítôrío Lazzaris Florianópolis, 10' de teve- Sou professôra por voca- e o papel sem alma e sem sando as mais dolorosas cri (Leopoldina, em Minas Ge-

(DTB)', více-presjlderrte reiro'de 1959. ção,- desde os mais tenros vida. ses, sobretudo a de homens rais; Timbaúba', em ,Per--
\I-'C ,,- ", nambuco; e eatalão, em
Raimundo Adolfo 'Emen- EXJr}o. Sr. Deputado Laert anos. de minha mocidade, K responsabílídade é gran- de caráter chama com ve- Goíâs). Os resultados nêles
doerfer (PSD), -1:0 secretá-.

Ramos Vieira pois só mesmo uma vocação' de·d'EU,qUiSera <,iued, V. Extocia. emêncía-por bons profes- obtidos são demolde a ad-
Cordiais saudações muito grande alíada, a um pu esse ver mais e per o sores.

.

mítír-se as ranrmações reí-.l'ió João' Mathías Verbínnen V, Excia. teve, há dias, o espírito cristão fazem-nos nosso labor; para aquilatar É preciso. apoiá-los e ín-' tas 'ao' titular da Educação(PSD), 2.0 secretário H�Íl-, sádico prazer de expressar
ver a necessidade, dígnída- com justiça o maravilhoso e centivá-los e, não depreciá- 1 f J

-

R b to Mo'

de e nobreza do nosso tra- valioso' trabalho do prores- los e desvalorizá-los, como o pe o pro. oao o er, -

ríque Boerder ,(PSD),." tôda a sua admíração pelo balho em prol da formação sor.· fêz V. Excia.
-reira,

, ,Ontem, às 14 horas, foi
PSD E PTB' DIRIG,EM A magistério eatarínense, quan- dos homens de amanhã, Bó

-

O professor, desculpe""" INGRESSO DE MUNICI- .

d tenaz se debatia contra se E mzer -que o seu ilustre PIOS A CADA A'NO realizada, nesta Cap' ital, a
MtSA DA CÂM;ARA DE oo'ansiadb e justo aumento ela não nos deixa abando- ofendo a V. Excia" traba.. nome foi cogitado há algum Para o ano em curso, a inaugUração do no�o' perío-VER,EADORES EM SÃO do irrisório sàlárl0 do pro-

nar esta espinhosa missão, lha mais que' o Deputa,do e tempo para a Secretaria de C h d
'

ti \tão mal compreen,didl'!- e es- não queremos' ganl!.ár tanto Edu�açâo.' ampan, a evera a ng r do de Concessão da Loteria
BENTO DO SUL fessor. timulâda e ingressar neu- assim, ape:nàs .. um, pouco É 1 t' I

dez 'municípios, em Estados
do Estado de Santa Catari-

E· . S-, B'·t ,3 S I Confesso que senti pro- tros setores onde o 'trabalho ma' I'S· " um oI'de'nad'o' compen- V !m�n ave... " diferentes. Já para o último
. m_ ao en o .uO

_ u, a fundamente sua tão desãl' . ""XCla. parece ter esoue" ano do atual govêrIio que na, tendo ao ato; compare,:
ex,'emplo de, Jaraguá do Sul, rosa atitude. é mais fácil, menos cansa, sador àos .nossos 'anos, de' cido 1'0:::- completo a dedica· t· i

- d-' t d d' tivo e mais, muito mais ren,- estudos, qUe ,.-custaram sacri, -

d 1 t
pa ·rocmou a cr açao es e 'cido autori a es, imprensa

.

d iça0 aque a 'erna criatura progliama, as comunas as·
.

doso.
"

fICios nossos, e nossos pa s
. :}úe, há muitos anos atrás, sistidas subirão a vinte, com escrita e falada e cente\1as

Sr. Deputaoo, o professor e mestres, e: ao nosso 'traba- pn.eieíit�mente, lhe ensinaVft um dado novo importante, de populares. Na ocasião foi
trabalha atl'va e intensa- lho atual. as primeiras letras; que por t'"

.

is
...,

t
-

" 'd ., "

tA tarefa 'de edUCar nunca os res mlCla Ja es ara0 corrI a a prImeIra ex ra-
mente durante ci horário es- certo, ao < entrar na floridà -

1
_.

lf b t·Poderá ser "paga, ',mas so- sala de aula, f h
com sua popu a�ao a a.e!- cão verificando-se ter o 1.0colar e aind.,ll... faz serviço ..t;

.

ec ava �S' zada, dado, o SIstema dlda- ,� ,..' .". . _

extrª,ordinárlo_, coisa que o mos hUlJ).a_:Qos, };lemos,: �s ),JOl',tas,-�o �u,nck>i,pa.:a ded�� .tlÇ2,9N�.Y�m,�nd911psto_em Qr�!l1�� çle .hum mllhao,.de
ma�s rude ;operárlo.-'não IaZ nos��& a�s:�s'" ma.terJ.ais .� leR! se de' 'Ct>��-i'tO àltuelás açao. be 1001 ',em' dIante, 'o' -cruz€rros' 'flCado em Florla
s1!m remuneração. Talvez v: espl;ltua�s.o�." 9uais, sem di �latur!nl?-ta� �·hao. mimodsas e projeto, será' o de dobr,ar 6�, nÓpolis;' ÊIil outro local pu-Excia. ignore' que 'temos' nhelro nao seraI? "CGtlcretiza- mocen.es ao c elas e es�- número' de municípios dO' . " ,

correção de caãernc)s, livr03 dos" � queremos eVl,tar que rallça e de promessas.
,
,ano imedia�amen�e anterior bl�camos os numeros pre-

de' chamada, boletins, todo o o seno I2.r<,}bl�ma fJn,anceiro
"

Calcule V. E�cia. o prazer, e; retirar do quadro geraL os. mIados.:.
sel':viço 'es açãQ',:que afete o n� 0, tJl�ab�I�- e ve- Intenso, (;) brllho,' de seus '____;_ .',

.

.-

'deve �ijlffll' . �,;_, o��40 .,olh�s, 'qua'n��); pe1I� y�z, p.itr.,::.._ � ,-'.
_ ...

E' s· C' 'L A R E C" ENDOsuras, para. não "'alterar ()
,. ,.�. _". '. rrUllra, ela� VlU ,naquele bran- ,

\
nosso boletim de'mérecimen- :rest� mundo tao cQr_rupto co cadé:rno como a sua ino-

-
,

to o que não nos é possivel e choo de egoLsI?o, atraves- cên('ia de então, o negro lá- A l'espeito do que publicou no "O ESTADO" o sr·

faze..- na sala ,de aula, rlm-
-----, .

pis em suas frágeis e peqae- Ademi Pereira de Abreu, cumpre-me esclarecer que o
Ferido e já em estado de bando o precioso t,empo .de Prof Lae'rcl·o nin?-s mãos escrever, calma- mesmo falseou inteiramente a verdade. Realmente, c'omoatenção à criança e ao efi- • \. mente:' , '"·coma, foi conduzido para o

ciente aprendizado.
'. Laert Ramâs Vieira era -de meu diréito, recusei que pusesse crianças no "Ca- ,

Hospital de Caridade, onde, O professor gasta um mà- Caldeira Nem V. Excia., nem nin- pot" do Jipe novo da Delegacia. ,E, por iSSOt fÚ'� o bastan-
apesar dos soso1'ros médicos ,nanei.al de energia, dia a guém, sõm.e:nt� outro profes- te para que 'êsse indivíduo se aproximasse de mim, decio
qUe lhe foram, prestados, dia, no difícil . trabalho de Tivemos ontem a grata sor' pode sentir e -avaliar a .. .

d I 'd- � 'd 1 l'
.

f'l trans ..... l·ti·r' conhecim'entos,
'

"

b
-

.. grandeza dêsse momento., eIllj rIste, no l�elO .a mu ti ao :posta a no oca, em tom
.u satisfação de rece er a VlSl- b dvelO a a ecer. .

',formar carater e plasmar Um nome apenas ... e uma autoritário desa usa o, querendo obrigar-m� a que
- ta do nosso ilustrado conter- l'nc 'gn·l.� d" d'd

'
.

'sOagressores� c.omo sem- persC!nalidades, e, atente bem o l�a.,. ' 'esse a permissão an�es pe I a e no momento com ar
• .

,.N que as vezes a bagagem he- l'âneo, Prof. Laércio Caldei- ,Que sera ele quando �r,e�- -de intimação ou ordem. Ademais,,-usou linguagem de-r- ,pre acontece nessas ocaslOes, reditária da criança e os ra, da Faculdade de Direito cer?, �lwr .-

fugiram estando a polícia princípio,s educativos da fa- S'
. . --t"

;. sabrida. ,por isso, como meàida- de" segúrmça e ainda
de Niterói. - . o uma COlsa, eu enho a '

ã" t
' 'bl" d'"

-

1no seu encalço· �ília de onde e�a pro_Yém
.

ce.rteg:a de -qúe aquela sim- porque n o lrl� ravar e� pu lCO �scussa.o com _e .e-
Fo' aberto a respeito ri- sao

. o� mais r,ud�mentares, Quis o Prof. La�rcio, ·que é pIes e abnegada criatura mento algum, fi-lo condUZir a DelegaCIa Regional, a fIm
,

�1. ,.' ,precanos, paupernmos mes- d
-

d' h
goroso mquerlto, estando as mo. brilhante confrade e im- nao. a Vl� ou: q�e " aquê�e de ser ali resolvido o caso. Em seguida, entrei em en-

auto,ridades policiais empe- Ai está o grande papel do prensa, trazel'-nos suas 'des- :���note��o i�er���s :::;�� 'tendimento, 'pelo t�lefone, cOm, o Comissário, determi
nhad� em esclárecer o �ri- professor, êste "herói. anôni- pedidas; por viajar ho,je de o poder de zelar pelo bem nando a êste que o mandasse pa�a casa. O resto é sim-

.
'

_ mo, dando tudo. de SI, sacri- • 'C
'

't 1 fI i t h.. 1
-

d' d' f ' . '

me praticado ·na
-

pessoa; de ficando a saúde, abalando retorno a ápl a um n�n- comum, como represen ano Plt:S exp oraçao � quem eseJa azer-se notorlO.

I te do povo, esqueceria todosAristides Sa!�ado, c.ujo c,or- os seus n:rvos sensíveis, por- se.
os princípios sadios ensinà-'

1JO foi dado a sepultura logo; qp,e lidar co� .

o .mater�al Somos-lhe" _gratos pela dos durante tJmtos arlo� p-oi"
d' eguint á brutal j l}umano a nos conflado nao ge-ntil�za e levamos-lhe nos- tantos'-professôres, e usani:lono lase,' e o mesmo que lidar com a ' .

A" TI

agressão. quieta máquina de escrever! sos votos ,de boa viagem. o .....om da palavra, manifes'-
,';'

. __,��- __----_ '., tar-se-ia pÚblica e ácerba-
_,

& .._ .. .. ,. ...__ 'ta ......w. --- ....
-

... .,. mente inimi�o do prQfessor.
. GOIANIA, 13 (VA) - ria for-am o mestre de obras

•� !J�cJIJiie"4 � �t' -1U1iJ,t-,ta' �:f:c�%:�n��Toeun
..
�.O:m,��i�.�. URGENTEº�.- Jornai� e 'e -o engenheiro.

I I' > � 66� � IAA I e' II1II porta-voz' de egolsmo, que emissoras goianenses falam I ''i'el�gramas foram envia-
. • ,

� ,

'-",�,� - "
'

-

JII' visa com t:>� polpudo� venci- hoje sôbre o' trucidamen�o, dos aos Ministro da Guerra,

'.
' . II1II, mentos cnar para, Sl e seus verificado em Brâsília, no :Presdente da República,JII' c,omparsas um plano maIs. I

Meu ca;'O Nerêu Corre,a.
' ,: padres e afilhados em tál quantida�e:.que, ;:to dei- II1II elevada,. é claro; e colocar lá acampamento,..da firma Pa- Cc{ngresso NaciOl'!al e' ou-

/• Já que estãmos com a mão na massa, seria dEls� "ar o Palácio, o número -da funcionarlOs 'duplicara, • em ,p;:tixo" bem 'em baixo, em checo F�rnaiIdes por poli- � tras autoridades dá Repú-
• perdicio de opdrtunidade nãa aventar ull!-a �úvida. no :mín1mo. Digo no mínimo, porq.�� a d,eso�ganiza- •

nível inferior o pobre, pr<;>- ciais do destacamento local blica.
Dou-'the o �ireito de tachar-me de mdlscre�,), çâo _eia tamanha que u1:'ll 5ecr�tano d Esta,do, no fes�or; que dá, o firme ali -

.

I'.... Mas lá vai: quandO Você fabri�a seus discu�sos pa': começo do período segumte, aflrmava;, em entre-

• ,cerce aos edifícios humanos, que metralharam indefesos, O'" t f
-

t
ra o sr. Bornhàusen, êle lhe da alguma ideia ou' e vi.sta, que ningu,em sabia ao certo C? Inumero de se�- esteio de um ;Brasil melhor. opet:.árlos, dormindo, atra-" rt'sdlllor O,S °lra� radns-• 'tudcy'por sua. conta e risco? . \ idores estaduais! E isso' era ratifICado, em segul- • Egoismo 'e carência de for- 'd d d d 't' po a os para ugares es-

... - - .

b 1
'

.

t d T alarmado com o des- . ves e pare es e orml 0- "h'd O· t b' Ih dA indagaç,ão, como Você verá, nao e ca u osa., (la' pelo Dlre or o esouro, _

.

Il!-ação reUgios" pois a. 'dou- rios. I
con eçl os. s ra a a

�
0-

• Acontece, l'eiteradamente, que entre a p;alavra .controle das nomeações, contratos, designaçoes, • trina do Dipno Mestre é .

,

" res estão em' greve" solidá-
� e a ação do S�., Bornhausen ha desencontros mcorn· etc bem diversa. H' -

d"f I • �1.. •

• pl'eenstvcis. Qüando êle diz urna coisa, nos seus dls -

,.

A estás alturas Você, meu prezado Nereu _Cor-
. • 'ÉJ'pena que a falta de re-

a ver�oe;s 1 er.entes. 11:10S com o· compalU1elros.
cursos, é certo que faça outra, ,diametralmente rea' já terá çompreendido a razão da ll!ihha per� • liglão, o orgulho e o culto Mas a verdaedira é que ope- Nove mortos e dezenas- de

.' oposta. ,gu�ta inicial. Se nos discursos bornhauseanos, a egocêntrico transformem a- rários reclamaram contra a: l�eridos., O Exércíto está

'Quando ·por 'exemplo, assumiu o govêrno, a 31, __ 'uüude, são lney;âveis, agressi'los� dolosos e dolorosos .. quêl.es' pequeninos puros e má comida e falta de água.
I

procurando manter a cal-
, de janeiro de 1951, prometeu .

ser humilde irm�o os embustes, as 'fal�idádes" as petas, as frau��s, as
.

JII' promiSsôres em homens as-

• obreiro, 'que vinha continuar a obra dos se�s ante, imposturas, os enredos,. as trapaças, a� tr�mOlas, a • sinr Os respo�sáveis pela chaci- ma.
__ ,. __,_, ....::::" __

.

cessores. Nessa' mesma ocasião acenou para o fu�- pantomimice, ,á marot�lra, _a velhacarIa, a_ trat.an-
'. -' :� , ..

. . �

•
.

d Ih t!'l.da, a marosca;,'o carapetao, a patran�a, aquela "

- Sr. Deputado peçO-lhe fi: I ,.,'' 'B ·1 E , dos Un·dos' de�t��,a�:m�aiõr�/::��f�en:o��S�aiSC�r�nq�ro g��� mendatium gambá, enfim, a que se re��na Ruy," que apenas à sos com estas
"

RS I U O . raSI",s a
.

I
•

.

estar. ,

. a crédito de que' conta deve ser levado esse a,cervo? .' 'singela� pálavras de uma

UeriÔls, foi o que se viu! O ranceI' e as vingan- De quem faziâ, de 'fato; os discursos, sem colabora-
•

modésta, professôra e a sua Florl·ano'poll·s• '"

'lh c-ao do futuro ora,dor,' ou d.este, que media e pesava cO'JÍS,Ci#lCià, medite' e sejaças esmagaram os servidoret- públicos. Um mi ar, e -

• mp.io de demissões. e transferências odiosamente pp- ás encomen�as oratórias? Em outras palavras: �Vo- ii amigo dêrpr�fessor, que quer Acham-se abertas as matrículas para 1959 dos St�,-
liticas; casais 'separados; promoções, de direito}1:' 'cê era o criãdor do contin�,te e do conteudo ou SOe JII' apepas ,gozar" de uma situ!l-- guintes cursos:\

• quido e certo, sonegadas; garantias postergad�:l,' mente do 'primeiro, isto, é, da form,a,. da estilo? • çã9�digha de um cidadao,

protecionismo para uns, perseguições para. outrQs,' Não quero estar em êrl'o. E pO; ISSO indag!', De- útil, para prosseguir ofere-

.. t etc -. . "

vo, entretapto, adiantar que acredlt� que Voce ape- , éen.do o seu trabalho de co�

fi'
e c.

Alguns poucos desses cas�s de crueldade politi-
.

l"as vestia as marolas e os maranhoes bornhausea-
• raçã;ó às crianças, a Deus e

• ca, do humilde irmão obreiro, consegui anular, em nos. Sinceramente. E dessa crença peduzo os mot�- 'a, :patria., . ,

\�
mandados 'de segurança., . vos pelos quaiS Você somente se preoc.upa em de- • Ag:radecida peJa ·á.tenção,

, • Pouco depois..-em Mensagem' do seu �stilo, meu, fender o estilo dos discursos do ilustrissImo, deixan- ,"".
"

.

PROFESSORA,

• nobre Nereu Correa, o então governador afirmava, do' O recheio, a farofa, para o verdadeiro :t;e.sI!0nsá- •
que o Estado tinha funcionários em eXcesso, á pop.- vel. o seu pecado, no caso, seria o d� faltar ,a ver-

•• to de o Tesouro não supoJ,'tar a despesa. E, como dade sem querei' - 'mendacíum alicuz de 1'e, segun-

que pezaroso de ter que dispensar grande parte, o do Plauto. '...-

• sr Bornhausen lamentava essa.-..medida. Como a Se nada em contrárlo houver, contmuarei

• c�mpriu? Assim: demitindo os servidores da opo- ,amanhã., ." ,,'
_ _,

sição e nomeando os correligionários, al'nigos, 'com-'.. . Rubens de Arruda Ram� _--------,_,-----------�----'--.-- ,' ...

P.S.D. e· r.

'Morle;' como resultado de uma

Aglessão ,a Pauladas "

,,�Nas i.m�diaçi?-es, �da

:"'tta.-louvOS,�ÇliVídUOS"
foi�

-

4:rk
, 'Fer.nando Mach,ad.ó, ap,6s k. tides S. �algado'i ,agredida' à
geira 'disc.\isãÕ que te'v�. com sôcos, ponta-pés e até.,çace-

•

-

,
.

.

�
•

4 ,'.
-

" tad�s.' -

• V�al4L __:' :_ <� �_ ,�'.' .:;" ,", P,pl, soco, vj61�n�$.iW9-::pa
-'BQO'-O nuca o prQstrou, pe:ttdento�a
,'Q vítíina a fala imediatam�n-

e pague ..._ te. ."

depOIS
em sU,aves. mensalidades

I I

que completaram três anos.

Em Leopoldina, a campanha
lem combinação com a ·cam..

panha Nacional de Educa
ção Rural, está construindo
um Centro de Treinamento
do Magistério' Primário, que
deverá cuidar do constante
aprimoramento profissional
do pessoal que será lançado
na batalha sem quartel con
tra a. ignorância. O projeto
do prof. Moreira prevê o se

guinte: se tQdos os recursos

neeessâríos fôrem eoncen
-trados como calculas, em
1978 tõda a nossa população
entre 7 e 11 anos estará ma

trículada em uma escola
primária nas cidades e nos

campos.

10VA fASE

informações;
agência
TAC"

, ,

CRUZEIRO do $UL
R. Felipe Schmldt, 24

Fon•• 31-74 - 21-11 .37.00

çap. ALlNOR JOSE' RUTHES

�jrucidameÍtlo �ém BRASILlA

Cursos para principiantes, meãtO�r e adiantados.
C,rJRSOI lNTE�SIVO para �queles qllê-- �ejam uma

aprendizagem maIS rapida da lmgua Inglêza. ...,� ......
'"

Oursos para cri�nças de 12 a 16 anos.
'''5''

'--..

Curso? para Univérsitáries.

LEIA 'EM NOSS)\ NOVA
üS preços das'mensalid,ades' serão os mesmos do ano

EMBALAGEM COMO passado.

SE PllEPAl\A UM BOM OS interessados 'serão atendidos no horário de .9 às 12
-

CAFEZITO. horas e de 14 às 19 horas, sede do Instituto, à xtiá: FeHpe
...._IIÍII!III_-_-...._.__.. Schmidt, 2 - Sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e� os. .lUml Be,vista de Classe-
'-'s ,- "A J- O' S f' Nãõ h' h'O que destacar de e sobretudo, de moralí-. -apresentando agora deslum- assi-natura anual (24, nü-"

. �U,' ",'
.'

,� e�úi'e..'·as �aXéria� que com- : dade: , . ,
brantes' eriações da alta meros). E vale a pena ler

,

3
-

73'0 930 h .poem
:

a .nova e excelente Em sete pagrnas magní- costura, parraiense para as ALTERO_SA, quínsénalmen-
,--'�s. -:-:- ' e , , �ras edição €lá fevi,sta ALTERO- ficamente "Impressas, . IlO!' .horas . de' sono. E, se fala- te, seja comprando o núme-

" 'R1chard 'Todd,- Juhette SA., Coin :ereito, nesta .pri- exemplo,�:ÂLT'EROS� fOCâ-' mos de "encher os olhos", 1'0 avulso seja fazendo uma

Ç}reeco;- em::'_ '. '

" . .meíra quin�Jta de feverei- .Iiza o Vale do JequiiiDJ_ló�'" lembramos. de passagem, assinatura, para o quê
'SEMENTES DE PAIXÃO 1'0 - ALTE,R.oSA se apre- n�_a. rica e sofredora .re..-- qHe é �'e' "dar. águ!t na bô::-:,' basta, enviar à· Soc., Edítôr»

. senta, COm(} de costume, giao do nordeste mineiro, ca" a, selecção de pratos pa- Alt�m,Sa, Ltda. (Caixa Pos
com um Mnjunto admirá- numa 'reportag,em que pode 1'11 "Almôço, _

e Sobremesa", tal, �2'i9'; 'Belo Horizonte,
vel ,1ie 'r,eportagens, artigos, colocar-se entre as melhores apresentada nas páginas de Mi;n�s)'"àquela importância,
contos crênicas e varieda- da gên)!ro. Certamente "en- "Ártç Culinârfa",". E 'seria, acompari4ada: .de nome e

des seiecionâdas com eleva- cherão os olhoR" das leito- um nunca 'acabar de cita;

I,enqel'êço,
para- remessa da

do critério de oportunida- ras as páginas de modas, ções e referências, se o es- assinatura. ," ,

paço nó,,,! permjjisse' est�1i" -', .

-

"'" " .__
.

r der mais, um pO!-lCO;. "

/' v- E N-D E �,'S E '

:�p',ERMnT' I ·O',U VE,N'D'A Com, a sua Indiscutível . '''.<)' ,'o
"

,

'

"',

U- � qualidade editQriál, ALTÊ:" Uma ,CAstA.- ..
'de - .madeíra

"" -

Rqs4,é',áiridà, un,la, ,rev·is,�}LI""a RUa',JQ,�e,·,',.,tvI,.e,n,de.{. 'r'ra
ac .. ssível a todos, Custa tal' com Al(,ldeS da '(...{ama

'De um.' otímo terreno medindo 12xlíO localizado em apenas -15 cruzeiros o 'eX'em- ,',' .: , -Ali '. '.

çuritlba j1illÍ}to ao centro, por um carro pequeno ou jippe. plar, e 320 cruzeiros uma a ,Itua .J?S,e��VJ_���-es� .J2. '

negoda úi'Írentê - A tratar á rua Santos Saraiva 272, - _'--'---,.....---:- "," _

.Estí-eito,

-AGUA MOLE EM PEDRA DURA .... Tanto \ pate"
d� que fura, ,diz o brocardo popu1ar.

Ha mais de quinzê anos! O tempo, ,pa'ssa, célert�
com essa incrível velocidade' que as, brumas do pa,ssa
do vio aos pouco sepulta»do no expesso nevoeiro que'
encobre o passad:o.

'

,
Faz mais .de quinze anos, que me dedico com tená

cidade e- fervor no mister de womover uma campanh�
lntensa em favor do progresso CIe nQssa Capital. ;

Comeé"ei essa -batalha diária pelas pâginas do, Jor'
nal 'A Çâz,cta", quando, como um de seus redatores, que
o era en,tão escrevia' sob o título de "Embelezemos Nossa:

�,

", '·Y"TI"DO' lÂflu,;t:'IL1UlftS) Capi�al"; u�a séri� de artigo'à, tl'�tando da necessidade·
,

_

'.. � };;J "
J (V:U' A LIIiioU:K" de n�sso comércig acompan�a:r o progresso de ol,ltr�s

RiLO PRE(.&: DE, UM, Só. �:�!:!s, ::c�:��s c,f�:t;:�;�� fa�hada de seus estabeleci-

�o ram:p dé confecções, esp_s)cialmente qe moda�,,· 'A 'primeira fi.rma' � fâ"z·e-Io e�'disto' tenho absoluta
- Vista Vision - ):;ã_p r:ói'mai� e nec-ess1rias as-1iquiqações. E ,quaflto .eertez� ,foi a 'dn si'.; Domingos Cardoso; instalada á ;rua

.--:- Censura até 18 .ano�) m.:i'�is ;�iricetâ; - quanto mais honesta; maiores as pro, 'FelipCi1 Schmiq-t. bepois;�<animado�' pe'la",propaganda in�

'óabili:1ad'Es de se -átingif o ü:bjetivó, que �, não guardar tensa, o.utras fibma.s começ;aram 'a' col�Q()Irar. Hoje é o

••!ilijii[ijiiiiiill,1n�ErFdorla's, s�lgeita5 às variações e caprichos da moda que vemos, apezar de áIglÍtnas firmas _ainda coi1servare�i1

de uma {L"Íl:a· out,.� eRklcão. ' ..
á noite suas vitl:ínas cerradas "com'- port'as de· ferro e

Dia 20 pr'Óxlmo ';ei,� lv'gar, !la A Modela!,' uma lF sem iJm 1!1.mi�QSó indlcat-ivo de ;J)iJ;.,�presença na cid�'t ..

.
,- 118�DT� Q � no � l�llIJA'

'

q;'lict,a,�{to� ince!ldiária. Será' úrria 'semanH <le queima ra- c]!?, ,como ,t::!1ibem M.o" r\1antendo �rq�el,' ,Ji-ma iltfminaçãi),
" Ii �n IJ"QIi UU 1l!I.� ��r , Diéká'�o:;::: - KennéU, ;'ic'��,:;��!:i:�:�:: t!: ;:;!ii:,o, o, p,eço, _: txte';;'���}� �'��i4a,�,�,��s� .cfl"ni�4,�JS'!:"';i ii t��t�,
'l'enh,a renda maior vendendo. os, nos�i,j;;gp�Jày.1:ôs Mçore _,__ em: -_ !,Of,s;;(illita,rá}ã ,conÍpra de' 2-tailleurs, (lU vestiàos, pel-o �e Q,ntros l)_Qnt0'l ��gSarIOS _N�','�i"�Yà�tamento do anl-

.. Artigos de fadl colocação e com' 'gran§-e aCêj,,�a_',ç,ãg R,J..VAIS NA�ONQpr�TA', b,re!ii': r ormal: de' -apenas qm so,;, mo do� nossos çp:m,er:ciântes,t e-stimpll�n_9-o,-os a· uma co"

I � T h 1 1 \ ope)_,llc.ã,o mais dec)"di,Cl_a e :Ê"J.'anca. .,,"",' ,,:'.1;
.

,

mel'ca"o.
,

"

;." ,: ,"

'- ec n co 01' -"._ I ,',
,------'---, ,,-,�-,

- -, •

P:I;-a seu pi'oprio int�resSe consúIU�()íf.' ,Ampliá- I.;� Censurá:' '�t� 1,4 anos � 'J.,i'
'.

-V:,"",,;'
_'.-

"",' -S'-',E' As injéiativas /' tkuláI'es,- d{'lLt;tiil� a minha ater{·
çOQs_e reproduções de qualquel' tipQ de f'o.trlll'yahlj... AV'- _ ção, !ouvançlo-as'l,e,:!;'

,_ 'dei�ai:li:tf) j�máJis� de lhes dar co-

Gal. Olímpio da Silveira, 639 - �3.0' ápt.::\l1·_\_ Cx e:.� ,�'. _ t,,_ .

, ," J .�. -:" o �_>� ...:�,'" ,,_:. _, _

bertu!a. .',
. ,--

;'r ,-<�
P t I 7 H4 SPI' A�U6 Si

. Tendo. 'ôefia{Io -a·:re.daçãQ fi;;!. ·"A Gazeta", passei aos a" .'
- ão au o.

,
',' ,,','�:'_ , • '" Um carr",o marca FJAIT' 11,0°1 Hnp 1948.

b Ih t
-"

t.ra h .. ar 'l1ês e jorna). Recomecei' o trabalho, sob o ti-

A·'d
. - EBtado' geral bom; ma:q.ui:Q'a l'ecem-reformada, �qui' tulo 'de: "NOSSA CAPITAL". ,

'gra eCl·lDe''n' t- '0' �)- p,ad<i com ratIlo de dua&-ôhda·s"
,

. . .
.

,

"

,
" l\'[agnifiéo ,apartamento de; .ala, Yend'a :somente a vi'st'a, n.egocio direto sem lnterme' Então, a co'bertU'�'l:J. s�e t,or�lOu g:era,l. Todos os as-

I JOÃo. PALMEIRO DA. FONTOURA· 2 quartos, banheiro, cozinh". lÍt'ev diarjú -:-::- VER e tratar na l!ua D, Jaime Camara :N. Hl.' suP,tus. Cons�g,u('I�zel;' dessa seçãõ,' úm 'noticiário com'

Vvd. Maria de Lourdes ·C. da Fontoüra,e "F.ilhO'S'1 ,com t'an,
que, quart� e banheiro de . �, , ,

' pleto de todas as �a.tivida-des que ,tªnto têm contribuido

pro-fi.lIidHmente. sensibilizados agradecem as. manifes�a-, �mprQ�ga�ai dloC�I���o a�nlado AG' R A D E € I ME" 1 O
rJiretamé!lte ,pí:n'a �j_ncrementar o. prog'l�éS,so' de Florianó-

-

d 1 f I' t d
'., .

I
o uar e a o ICla. I 'IRI',

.

.' "Jolis. Nesta coluna, estoJl esct:'evendô;, faz mais· de' seisçoes e, p�esar pe o a eClmen o -e Ileu tn,esqueClve, _es: ,.'Edifício Eduardo; àpt,o. n,,) 51 � _ .'," , ",'.' .� c, ,fY,. :,: -"_.
, • - anos, quer como sirhnl�s· ;colaool;a'dor', quer, depo, io noposo e paI.

..
,' ,

"
' " 'InfÕl'lúaçõe., no local. '

" '"

JOÃo. PALMEIRO DA FONTOURA c:argo de um dos 'redato,ré-S dêste .itHmàl� que -ainda o

1\1[' l"Ía de LOUi:des ê. '(j'a, Fontoura e Filhos, Sogro, sou. Tenho' acompanhado, 'passo, a, passo ,hoda a roma�
S_2$l'U, 'Irmãs, Cunhados ,e. -8o,brinhos, agradecem à, Ad- gem do p�ogi'êsso atràvés das plágas ,d-4.:tjhá,e ,da parte
rnin·istração do Hospital de' Caridade, médico; dr. Iasae do contine,nte, hoje, integrantê--(ié'capitil.· Muitos fo
Lobato, irm:ãs Iomara e imã' Guin�la, e enfermei-rf.l.s de·· ['am Os que me escreveram e' 'p�s'oal,m'eite me aconse

cticaç'ãú 'e c�rinho dispensados no tratamento' de João lhavüin p�ra que'deixaslle essá ob.se:�H�nte , camp�nha,
Pãlmeiro dá Fontoura. norque muito· pouco adeantariª. Não','in.e d-eixei leva�'·

. . - . pelo desânimo.- Contillllei, ,pára perc;e&.er, 'que tudo, que

IfiUuiário, IttsIlilerin' ::d:���:�:l�r:��:��:�::�:�:t�:;:;:::::'::s:::
• .

..- A flilha de John Fost.�r DuJ.les, Secretário d(, 'poderes e muita coisa tem Elido feita POr minhà soUci-
: �staélo do� Estados Unidos, formc)tl';"se ., êste ano· no taçãél. .",' ",'

Upíon Theblogi,cal serrilnary de N'ova Iorque com ° Nessa coltrna, firWéi ;'0 ·propósito de jamais tratar
grá-u de' Bachar�l em Teologia. A Dra. Lillian Dulles de política e religião. j,
Hinshaw e�p.era sel' ordenada na, Igreja PresbiteEiana E ni�to confesso, se ,plasmou a. minha intenção pai'a
tJnid!lde e servir como Pastor Auxiliar. Esta Igreja no m.aior·ce melhor cobertura· de mim traba.lho.
seu Supre�o' Concílio de i957 t',provou �a ordenação de Ga·rta's .qt1e recebia' e �ecebo ahida ,sobre uma e ou-

mulheres p:ela primeira vez. era :coisa, j_amais as 'publiquei como não: as püblicarei.
'Jph�, FosteL; Dulles :e Presbitero numa Igreja P'res-

e

HojP, ps 'firmas ,comerciais,. são ,as primeira,s a d,e-
hitehana (:arick �,resb'Yterian ,Church) em Nova �or- qti-11Ii1.arem suas, ati'vioades, solicitap.do puhlicação do
qu.e. "

.

_que. preten,dem faz�r 'e .atê, algUmas, querendo ouvir mi-
, --', A 4-Iianç� Mundial de Igrejas Presbiterianas e !lha opinião a respeito. >' "

e •

'Ref.ormâda$ recebeu para o seu rol três novas entidac Agora, pa-rece',ghe' QÍ)tive' o que de, melhor pod�r-ia
1 des n_a 'sua reUlllao executiva em' Edinburg, Escócia, desejar.

,�-

, As três IgreJas são: A Igreja Cristã Coreiana do A éoopej:ação ,da 'P:l'efeitui'a, qtre iJi.ás ' nunca ma'·
_!iJ"···_;'-:'IJa.pão a Ih'eja Presbiteriana do Camel'um (A'frica), e faltou, como a da, Câmara Municipal de Florianópolis,

,� :. [I, \i_g);�.ia"p.i,ts,biteriall:1 de Cumbcrland dos Estados Uni: 'ilHe num. gesJo que me comove�r profundamente, acaba
e

·dos. ,A âiia.nç,a tambem aprovou planos oficiais para os ,Je me con.c,edei' honrarias que foram 'além de toda, a

RUOS de 19'59::-1960.
-

minha .espec·tatlva. "

.Ass.(rn�é que XVIU Conselho GeraL.,.�.e,unir.:-se-á Bo :8; o principál é que tais honrarias Ni_elr�m por una'-
Brasil em. agôstQ d,e 1959. t1!mhútde;, por' legítjmos reI5f"é.sentántes -,do povo em' no-

e

Serã,Q �e�!)l?:rª,cH.is, O 4ÕO.q aniversário do nascimento me de ,\Seus. p�rtidos .1l0Jíticoll/ nÜlna prova de estima
-de C<li-Ivino��', (; 406,0 a,niversárlo da pu.blicação das INS- qu� jamâis durante ,toda,�,a'- mi.nh8, :vida poderei olvidal'
TITUTAS,j e Q 400.0 a�iversário do estabelecimento da :e, g,façt'�-�a �m �obl�e gesto partido do verea,dor Espel'i-

'

I Academia ide Calvino (hoje a Universidade de Gene-, dião AmirtJ� ull!,. dos. mais progressistas comerciantes de'
e

.

bra). ,; l'\0.ssa p'r�çA e dono de um grálUle coração.
,

I "-':- A (Escola Sl!perioJ;' de Agricultura, ,de Lavras, _�1 inha 'desinteressada campan,rr-a (pois' nunca' rece-
1 ]Jart�, il1t1gl'�1 do Instituto Cammon, celebrou sua� �o: bj IUtll centavo de quem quer que seja pa�a mante-Ia),
I das .<Ie O)lIjO nos dias, 13 a 24 de agosto de 1958." .0', dl,a .19 teve. �lgora, a maior pága- que poderia receber ,em todos
: ele agô.stq roi.·decl�i'aôo, feriado cficial em Lavras, quan- esses. longos anos �de atividade jornalística em favor
ltlo assistil1a,m às festividades os Governadores, de Min8.Sj do progresso de nossa Capital, "

"Gerais e dh Rio de Janeiro. O primeiro diretor da ESAL, Uomovit;lamente, meus agradecimentos
--, .,abs ve'rea'

'

Re�.,Be.nj�mim Hunnicutt 'recebeu homenagem' d� cida- d�res, da nossa Oâmara e as palávras q'ue tivecam de es'

de. Desde. o seu início no ano de 1908, a ESAL já for- tÍlnulo -par�� ó 'm�m. trabalho, que ha de continuar 's�m-, .. ,

rnOlJ 379 �grÔnotnos' e 300 técnicos em outros setores. Apre, contan51o CQ� !l
.

�obertul'a magnífica dos ilustres
Eseola�hoje �c'oúta com 101 �lun()'� e-:o -seJ,l

.

diretor atual �rept;Cílen.tan,�eg_.ft.\!..poX"';, " l.-., , .: '. .' "

,-é o. Dr.' Jbhn Wh:eelo.ck, Missionário da .l\Iissão Pl'esbi'� . ,.� Ficam�áiq�i';_:Yegi§-tra<l;()s:' a-nféei-padament'e, meus- vo-
�erhlnt'; 01 J..éste: ...

'

tQS" anM:s)���tirq. 'de"t'��ei>'ér. arp:r�Clhlue me -foi desti-
,

'

.

(De Cf "B�rasn Pr�s.bjteria}l:a)', de Recife, N. 3/4. de nada, mâl}�:ém· áto''.iâ :pü-J;jli'ç��dp, ,�.-:-:�.
·,·N6v.'/Dez q!e 1958)., ,," II1I1Ho�,ô:bfigado: o_,

..
, ,;, ' ,

. "

,:S
J.

' 1"�, .. ,;::
.... -;:<t-

"-

Nasélmen�íb: .:
Encontra-se em' festas, ü' lar do oosso, p'l'ezadQ ami

go e dlst into (oníerrâneo .$1;.' Ciro Oscar Soncini e ,s��
exma, esposa, ,,;om ° nascímenfo de um' robusto menino
que na Pia Ban'I:nà-l.recebeu_o nome de Sergio.

.

As felkith:Ccs de O ESTADO. '
,

\ .

DES. HERCILio -:- sra Margarrda Sch-
MEDEIROS.

.

midt

.� Cinemaêcope -

- Censura: até 18 anos _

Com -satisfação registra
mos na efeméride de hoje,
o transcurso de mais um,

aniversário natalício do
nosso prezado amigo e con- N O I V A D O
terrâneo Des, Hercílio João Com+a graciosa e gentil
da Silva Medeiros, -rnagis-__ srta- Naiade Areias, estre
trado brilhante,. d�no de mesa fílha donosso-prezado
urna invejável cultura. conterrâneo sr. Waldomíro
Às muitas homenagens José.Areias e de sua Exma.

de que for alvo, juntamos esposa dna. AnarolínaRosa
.as de O ESTApO, êom vü--· Areias, contratou núpcias, a
tos de perenes felicidades. 7 do corrente, o jovem Ri-

.

.des Goulart, filho da Exma.
FAZEM ANOq HOJE Snra. Vva· Prulencia Gou-

. - sl'. dr. Miguel E. 01'0- lart, e abastado negociante
fino residente em Ôrleans: neste

sr. Francisco Pereira Estado.
'

Neto' Aós jovens e às Exmas.
- sr. Coronel Antonio

I
famílias os, curp,prímentos

Antunes Stefano' :- de O ESTADO.
'

sssssssssssssSSS;SS%%SS$%};>$.%$SSS\$$SS\S1SS
D} rl!,�a, ahl10çar c Jantat:�bem" Oó'-ImUi__tie. sua•.<>asa.. : 'f�
�f, �QUER�NCIA PALACE HOTEL

'

- , Si
'. !:I!SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'WSSS"'''SSSSSSSS

cp, A '-R li C"" R A ';'Ç' I. O �,

'

C,lRO OSCAR SONCINI E Sra. :pal'tiCipam
seus .rj;H'ei1�eS e pessoas de súas rélações o nascimento
de St'I1' filho Sr.,;RG10, ocorrido na Maternidade dr. Car
los Correa, dia lO' do corrente.

- sr. Tenente . -Alínor
José Ruthes
- sr-

' Alcides B. Arauj-o

-:- 'Cinemaêcope ..,....

.> Shcrts, Jornaís, Dese
nhos' Coloridos,' etc.
NO VELHO BUENOS

AIRES ...:.., com - Liberta
Lamarque

� VO�rA D,O H9MEM
MORCEGO - 10 Episódio
- Censura até 10 anos

ás 8- b.
HUK A LEGIÃO DOS
'rERRORISTAS
George Montgomery

1984, O FÚTURO DO
MUNDO -: 'Com Edmund
O'Brien - Jon Sterling

__:_ 'éensu;à até 14 ànos..

-'
'

..:::;;.-�......�� �

Róbert Ivers - Georgann
Johnson

-

.

ATALHO PARA O
'INFE�NO/

Vende-se - Ayenida HercíliQ Luz! 11?5A _-:- N.ô 2.
Pos,mi telefone instalado. A'ré-a construi:da 15(} ro-etl'os
quadrados. Terreno com llx6,50m. no.S- {ilndos. Finan"'"
eiad::.. ·rom quase 40%.

( '

..
'

'P' I'lililliiii."�
Ir.atar no Hotel Majestic, com Paulo.: Pi;é-i� ,(

f

�' ....

. �'. condução independente� ..
1

:�t�i IUDI.lh I�
.-....rI'

A PENAS' CR $.

Cr$ 6,800,09 - A VIST-A
,ou Cr$, 623,QO MENSA1:S

REVENDEDORES

•

o;. �J

�_,' ,_.>,

, t;:c..... AI. tonta _com estas vantagens
'"
,..
't ,: na sua Monark:

ti. .:Garan,ti� contra quCllquer'
'.

'

"
. d,efeito de flilPricoçõo!

'(:� -,�... -.;., '-�'� -�
- ", -,-

\- -

r ";' • Faci'lidade em encoAtror peça
,

.'" . or!9);lais de' repo$rÇõo. 'comt· �1k1t(· -

\ _
,

).
�,c� .II""�� ,�e ;�yalidaéfe ,Mon<ú.k 1 ,

',- .
,6\QPe�os' P�8A HdMENS, MULJiÊ�S:,E CRlAN/iA-I'" i

.

-
- �. . '

M;A cfA -Z;' I N E

H.-O E' E C K E
"A

Rtla, ,F,elipe '�Schmid�
FIOrial'IóPQlis ._ S. C.

lr- ',.

DI

com

P.A R 1'1 ( I P � ç Ã O,
WALDOMIRO Jo.SE' AREIAS

.

. '

e
-.- ":' '

ANAROÍlNA ROSA AREIAS'
,e

,

Vva, PRUDENCIA GOULAR, têm o prazer ,
de par

tícipar aos seus parentes .e- pessôas de suas rel�çõ.es o

.contrato M casamento de seus filhoó!
_
Naiade e Rides,

realizado no dia--7 de Fevereiro' de 1959.
FIO! ;anópolis . Orleans"

OSVALDO, MELO

Dr•.Ad_reio Domingu'es
Cir;,rgião Dentista

M.

Consultório:
7 de SE'tembro 14,- Fone

':�l09 __ o Horário: das 14 às
18 hor;\s
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Departamellto -Oe>pal'.famenlo ,
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Deparlamenlo /
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IlAPAZES
CINTOS
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Departamento.
, Deparlamfl\!o

ARMARINHO
-

• TAPETES

I
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_' "ieparlamento
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PASSAMANARIA.
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Estabelacimentos
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REaL ZE
!4�" SEU 501.0

...''.

�G'.,_xr ,E O.UMICÁ ,.
-

� =:':
..

'.' DE Al ""

de
"

Selnt -�Catarina'
-c

...
,. Rua 24 de �Maio, _f22'

t

.. ESTRElTO •

R. Conselheiro Milfral '60

,', �·(ElHRO'·
, iI

-

, ,r r

'O ESTADO" O BIlUS ANTIGO 'DIARIO DH SANTA CATARINA
•

"

, ""y ,\

'4

_ O ambiente mais aqradável
,de Florianópolis

. ABERTO DlARl,AMENTE
..� .

.i

A PARTIR DAS 21 MORAS
I

.
No sub-solo do Cine S. José ',. fone, 3'0··63'"

r�

�;prá'llM.�; a··@I'QmJé1ó'.:. ,(2' ütlr{ivat
·

J

,

a

Josct Daux' - S/A Comercial »

'.
"

•

'

,

<,
/.

-- I 'N F O R 'M'A M �
..

,

"

(,. "

r� ":'4!Q:vs,s<ss:s:c.4««<S:««SS<".««<Si;;;c;a:,,<s<s«<<<<<<<<<<s<<'««$3'!ii'5!i'S!ii"Fi'Ji"Ei''Ti'$Ji!i?2tãt2tSS'Jjj::=PSlii'S'S3t7t?7tb?>?alii'S'5'5JiliS'$'liJii'!i!iSa,>:t:??2t?b?j .
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���oe
ao som das melhores
-orquestras .do mundo

Música emllls'"
Finalmente· hoje 'Inauguração do sistema·HI·FI

'-

.,"
,

U<Riiz
..

_·-sHõJe
....

'êii;';·sã;bJ·��{;:ir�j";i·Cin'ê
..

·�c:iÓrias.cn\mHó]"e··'
-.'��n��;>":."., ··_, .. _ ..,·,o-,.",;".�,� A.20th·(ENTURY FOX apresenta: ".. :,' '�iiiI,

t* *

-1' í . '

, ,':<{�\"
, .j,'

\

1-
.. '.

,

\ '

I
;"

>j-;--;

- a' roupa' anatômica, (�

par� o' hOlPem, Jnod'e[OJI .,: __
'

I

S prática, •. já esti pJ;oot� para você UIU.
'

ti econômica ... custa, 0*005, em relação
à sua 'alt-a qualidade. É elegante ... desenhada ,

e cort;d��: por modelista de' renome.'
Experiíneo·te hoje mesmo sua nová

ro�pa j;��eiial Extra, Será um sucesso.
_

. .

,

".:Por,q:U� c.' � •• ',� ',. -,

Imperla] E�!r�Úil��j-ou�>!��ta '

-- é roupa.be,m:-reit8'�,·:··:�2$Xf:('.'

"
4'.

'.' ,----\��.,.". �

�� ': ',; "�\:. '.0 ,,_, -; :'{'���':";�"
• Fabricada ,c.oi-n-tecid�s.e Çlv;pr_rie!iÍlos c1f -; ..,> .::" ..

,uper;cr_ quc!id"de, pré-�n,�o/h�Q9$o ..

,;, �; �'-.
'-

�
• Corte 100'l/o, ónotAmlCo, mcü confortava' .,'

'T;'
-

• mais elegantEio
• Confeccionod'o am Q"fltro talha.' (CU"'"
fIIédro,. lenga e ,e)(lr-a�i�ngo) a' ,em 32

,

. tamanhos dif'_rentes":-- -

'io.'
• GQtoritd� p�i uma industrio especio/TzQ.

dCl hó 35 anos, no romr .de ,vastiárío.

,
'"I.

TECI DOS' E ARTEFATOS
,

Ruo Proles, 374 • São Paulo'

'<, --� diSTRIBUIDOR'"
, .

MA�G�A Z I NJ:, _:H O·>E.P�.C K�E , ..
: .

,.- ,,'

:. Rua -',Felipe Schmi.dt\�, flori,",6polJa ' '\

: .

:.. .'.;. '$.\';;:�::;�� .. '��, >,,-' �
'<

:-'l_ ,�,. •
,
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�O SaTAD.,,, o .AIS ANTIGO OU.RJO D. SANTA CATARINA /

Florianópolis Sábado 13 de Fevereiro de 19l:i9

Cbnselhos de Belezá
I'
o uso DO pgllTA�SEIO destina-se a sustê�tar os absolutamente sem defeito

. Dr:

Pi�esl
selos pois· êsses . órgãos é necessário ampará-lu, pro-<, ,

mÁ �_
,

A questão- do porta-seio. acham-sa..desprovidos de tegê-lo, pois o seu próprio'llh'eção Jle:,Mml.uN LEITE DA COSTA e RUB'ENS COSTA
.

'ou "soutien" .:�,rece .. uma bons .meíos de segurança. pêso o forçaráa caír, sob a:
.

'J. d
ft -

..... ,
- atenção ,particlii,.r, Gomo Mesmo que 'O seio seja ação da gravidade. Os sim-

unspr,u �DCla Seti próprio n0P1-e i�dica bem cuidado, pequeno ou pIes movimentos do andar
Revisio cll'iminal N. 480 da onde foi apreendida !pela to h ,�'ê d' S ,. \

M E N T E S
ou de exercícios por mais

'comarca de Joinvllle. P 'li .

t ' em aver o rua· qUI- 1
.'

flO' ela.e en regue ao mes- rido na fiPma LEPPER, em
i ieves que sejam, in uernRelator: Des, Ivo Guilhon �o queixoso, EstãO' ai con- Jolnville, ferramentas de

•

sôbre a estabilidade da pró-REVISÃO CRIMINAL. flgllrado' ít d
.. ,�

.

9 O'S requesi os o automóvel - um jogo de I d 1 dí dHefcr-e-se, em parte, o pedi- art 168 do CO"dl'go Pen 1 _ HORTALIÇAS E FLARES· _ pria g ân u a, sacu ln o-a,

/ ,,' .'
"

a : 'Chaves - avaliado por. . . .

u

do, para reduzir de 2 3 a Apropriar-se d e c o i s a C $ e apressarsdo :

sua. queda.'pena de um ano de reclusão alhêia movei" de que tem a' r 989,00, compra que ,fez
t t em nome de seu padrasto . Seleeionadas Garantl·..I_as Pcrisso mesmo há até quem,impos a ao requeren e. por posse O'U a detenção." E is-

'
� '!

crime de apropriapão indé- f
.

f' dêbít
MIGUEL RODOLFO RO- Acaba de receber: aconselhe o uso do "souti-,. i? 0'1 O' que ez, ln I a- DAMER. E po.:t" ísso .foibíta, que foi realmente o mente, O' requerente, sendo en" à noite, a fim de evitar

cometido, e não o de exereí-: então condenado no grau condenado a .um ano de re-
G A CARVALHO o deslocamento do seio. ES'

.

'cio arbitrário das !pl'oprias mínimo das enas 'comína- clusão e ao pagamento da • ".
, rasões, como pretende. (Ar- das no referIdO' dispositivo. multa de Cr$ 500,00 (I),

A
MERCADO PúBLICO PORTA DO MEIO sa medida parece um tanto

,tigos 168 e 345 do C.P.). legal.' "

III. q requerente, preso ,Florianópolis, T S:C, 'inútll sobretudo se consí-
Normas de justiça, .

de QuantO' ao exercido ar- prev,,;ntlVame�te ,a 22 D.� derarmos que a posição dei-equidade e de politic� crí- bitrário das ,próprias ,ra- OUTU�RO DE 1956, Ja tada impe
<,

;ae os movimentosmínal adotadea no Julga- zões, o Irequerente apenas cumpr�u - com a redução
mente, alegou ma nã f ora feita - a pena de um violentos 40 seio e a traçãoA .... lícacão da regra do �

, s
.
ao hez 1>drova ano e quatro mêses de re- para baixo, causas príncí-1';, ,. ue que rr queixoso e eves- 1

_

Ih f" tart, bO, combinad·o com o se as horas de trabalio que
c usao que e 01. Imp!>s a� pais de muitas deformída-art. 155. § 2.0. do Código pretendeu cobrar com a
e deve ser ,PO'S_tQ imediata,

Penal, Por ser de pequeno apropriação é venda da bi- �nte_ em hberda,d�. Cornu- des, Exceção poderá ser'
valor a coisa aproprfada (l cícleta, Não provou que Ique. �e, 'Com !l rJfenc la, ao feita para os casos de sejos. primário o rêu. . houvesse feito justiça pelas

Dr. JUIZ de DIreItO' da ?: �, ..
':- .

.

.

muito volumosos,
.

VO't()s. vencido�. próprias mãos para satis- j V:ara da Comarca de Jom r. r '
.

VIStGlfj "l'eqatado,s· e fazer legitima pretensã vílle, para que expeça o al-

O '"
�. .

A' Pelas ràz�s já . expostas
disçutidO's êstes autos c o

' �o, vara de soltura.. Sem cus- é aconselhável o 'uso do
de- revisão criminal, N.

om quer o art. 345 lUVO- tas face ao atestado de mi- " ". d �cado ." \ soutien
.
e ISSO. e e quoe480, da, Comarca de Jo- II

.

.,., . serabilidad·e que ins1!rui o "fi)

inville.: e_m qu.e é reque-
- . .I!< de d·efel'1!r-:s�, toda- pedido. Foram votos venci- o peito vá se forro do, 'lá

rente IfERMUTH HER via, em parte, o pedIdo, pa- dos os Exmos. Des. Ivo Gni- para os 13 ou 14 anos, querBERTO R.oDE:�mE:aER: ra redUZIr a pena, com

:tm-llhO'n, relatO'r, Adão Ber- cs seios estejam ou, não de-ACORDAM,' em'Tribunal paro no art. 170, .eombl.lla- nardes' e Vitor Lima, que f'
�d Ju-stiça PQ1' m' ia d ·dO' -com o a,�t. 155. § 2°, al}1- indeferÍam o 'pedido', e )'" .

senvolvidos. E' um conselho
v�tos, '. def�ri:r ema���rte � �os �o ,C?d'lgo PellaL O reu José do Patrocínio GaBoti, 't�:� "'�

'. "_;,{�$" en$1eréçado sobretudo' às
pedido, a.fim de reduzir e prlmarlo�e de Dons,ante- que deferia "in totum" a 'w-. /

,. GOS' mães.
. pal'a quatro (4) meses a pe_ cedentes, sendo tambem de revisão, Devolva-se o pro-

.

TODOS OS - POM IN,. •

ná de um (1) ano de 'reclu' p�<\lleno valor,. à época, a cesso em apenHO'. .

�
A vida moderna de l}oje,

são imposta ao requ.erente, bl�lcleta d� qual 'se, a:pro- Florianópolis 26. d:e Mar-
,. movimentadíssirría de s de

cO'mo ineu:r-so no art.lf>a do 'prlOU, avah_!lda pelo quel�o' ço de 1958.'
.

.

.

. 'cêdo para a mocidade, co�Código' Benal, m.antidas as so em Cr$ 2.500,00, . pr�ço Osmundo· Nóbrega, Pre-

t .",", aulas de 'dan�a, ginástica,dem�is camunwações'da sen d� custo.. (fls.. 37), _Alem sidente. 'f
' .

tença revidenda. Custas na dISSO, com a apreensa� .do BelisáriO' Ramos da, Oos- etc., exige o, uso de um
forma da lei.

. veiculo, nenhum. P�JUIZO ta, Relator para o acórdão. "soutien" perfeito e, se fôr
Assim decidl!-m pelos sc- sofreu o mesm,o quelxos�. Ivo Guilhon, Relator, ven� Na Rádi.Q Anita Garibaldi da. 13,00 ã. I�,30 hora. necessário, sob-medida. Cer-guintes fundamentos': .Reduz-se, assu!!, d� dOIs cido: pelos,motivos expos-. PatrocillJl.ao pela La 'Igreja 'Presbiteriana de Fpólis. tos consêlhos,' entretanto,,I. 0-. requeieIi.�e fO'i con- terços (2�3), a pena lmpes- tos ",m sessãO'., .

d!nado ,a �m anO' _de.,:t:_ecl.u- ta!_ ou sela, ,pa!a quat�o José dO' Patr.ocínio Gal- RUA VISCONDE OURO PRETO, 61 devem ser citados e gue são
s�o 'PO'r, C!Ime de aproprla- meses de r·edusao, . m�ntl- 10tti, vencido: deferia o pe- indispensáveis para a es-
Ç�O' mdeblta (art. 168 C.P.) d� � multa, taxa pemtet;- dido, para absolver o. ,reque- E D E S E côlha.e a _u,m ano ta�bém de .re- clárla � cu.stas, como tpedl- rente. E votei nesse senti-

-

V .. N . ....�
,

'

.0.1URao, por crIme' de este- da de JUstlça,_ .�e. eqUl4a�,e do, por enten�er; data ve- ,', .
.

'O primeiro cuidado con-
}IonatO' (art.. 171 C.P.). além e de ,salu�ar pohtJ(!a. cr.lml- nia, que nãó fICOU provad'Ü Duas citsas de madeira-em ótimas condições, situa. ,siste em preferir um modê-da m1,11� de Cr$ 500,00 para nal Já 9ue. t? $e�te�clado que o requerente tenha agi- das à Rua cfemente Rovêr,e 52 A' ti 54 fundos. 10 que se adapte exatamen-C!ld� C'rIme; taxa penI'ten.- .. ,não se l�su,rglU co�tra a do dolosamente. .

clárla.de Cr$ 50,0'0 e custas condenaçao pelo crIme de Adão Bernwrdes Informações na Engraxataria Gaúcha. te ao contôrno ou mesmo
do prO'cesso (Sentença de. estelionata

.. puni.do tam�ém Ferreira ;aasto's: apertá-lo de lev.e. E' neces-fls. 47-49, dos autGS: em
. �om exc�ssIVO, rIgor, pOIS a He,rcUio Med'eiros.' c·

'''.
/.

sário' que tenha a formaapens�). A sentença. conde- este, maIR dO' 'que ao de Alves Pedrosa
'

a s a d d
.

Inatóbo pa.ssou e� jUllgado lllpropriação ind'ébita, im-;' Arno Hoeschl
.

,_. _

: _- pontu a para elxar um u-
e o ,réu fOI remetIdo llara punha-se' a apliêaçã'if'do'

.

gar paTa o mamilo, Além
a Péllitenciária do EstadO', art.. 155, § 20 citado em

.

Esteve presente ao julga- Venâe"!le l"unÍa boa- casa recem-eonstruída, com disso ó "soutie,n" não 'devenesta Ca'pital, de onde pre- consonância co� o atrt.' 171, mento o exmo. sr. Dr. Prc- 150m2 na rua Almizante Carneiro N. '8 -Agronomica, ao aproximar os seios, visto
.

tende �gO'ra) com.0_presen- § 1°. ambos do Código Pe- curador Geral do Estado. -

�r" d 5 D N P C $
,

.

)te ·pedldo .de .reV1SaO',. ver naI. Consistiu (> esfeliolÍa";. ��I�o.Guilhon. Oc,' i�do d_a Vi,I�_��i�.:,.2;}a,1�-t o .0 .

'. reç? r .

'" .. qUe êles precisam ficar in-
8IIlulada referIda: sentel!ç_a, ---------__..:.. .;_ .,...;.. 1.200.000,00.- :sendo cr$ 500.000,00 fmanclados.· T,ra- dependentes um do outro.NO TOCANTE AO' CRIME tal' no local, com ó Sr. Lazal'o Bartolomeu, ou no 5.cJ As alças s,erão reguláveis deDE APROPRIAÇÃO IlS'DE'-

VIAGEM COM
." I

BITA, de vez .Que a :infra- SEGURAN'A· DIstrito NavaL 'I modo a que não -deixem

�:�����l��:,:�:�;�:b{i
.

, "
ESCOt�' TÉCNICA DE COMÉRCIO I:::�:�a:ô��:v;ni�:�::n:

CIO ARBITRA'RIO DAS E RAPIDEZ,.
"5.A-0 'MA'RCOS" .

'

te para manter o equilíbrio
PRO'P;RIAS RAZõES,. puni 50 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBOS ,do seiQ, sobretudo enrc.er·-do Mm penas muito mais

.

..� I DO .

.
tas époeas em que há mu-lev.as (J:ue a.s do arJigo 1,68. Fiscalizada p8]o GO'vêrno Federal

II. Não tem r-azã'b,'Jto<,l,a.- . R.j·.. ·' ..P.... rD.··· 'O', '$>,�'.S. U 1,-:B R·I S I L E' I' R O" Rua Marech&!. tiuilherme - Grupo Escolar Laul'c dança de vol.ume (proximi-
via, .. ,O' requeren,te�' (i)':'cl'i-

, 'l,
,
':.A. ,',

me (I.e aproprià'Ç�9�i��ébi- ,- _' ,
.

MuH€r MeXe-rIICOS SOCllallS a"ora lambem"ta, pel10 qual' :foi 'cÓ:i);dena.-:. '. ·Plorian6polis ....... Itajai - Joinville - Curitiba Instruções para o Ano Letivo de 1959
"

. -!lido, e�tá. p�rfej�'alben�e ç�-. IgJ AD'cl .: Rua Deodoro esquÚlà de Exames de Admissão ao Curso Comercial � Básico' •

.racterlZado.nos·aÍ:l'tos.·�pro-' _�")'o �� e . ,a';f Rua Tenente Silveira r Inscrições - primeira quinzena: d'e fevereiro das ,. 'p'ttlo rádioveitandQ''''se da,,, e,: 'iç�o de.. ,e .., 17,3Ó às 21 "horas /
"

, ,

ex-empregara
' qiti:é xôso'\ -C'UR''S'O'

_,'
· .....TONIETA DE BARROS Exames: 16 a 20 de fevereiro, às 19 horas O jornalista', M-t'R,o' MO- fÍJ:etende, intensificar seus

,:r����, �e H�" ��s:����.� .,' ,�An'
.

.

Ma'trícula para todos os',Cur�ós RAIS, um dó� maiS: c6nh&l'11íexericos e su�s confusões,
mO'tor pa.r�" �l!e Veiiq-er., O'.

. Externàto Fundado em 1922 No dêcO'rrer do mês de fevereiro, das 17,30 às 21. cidos' e' éomentados cr6ni;;,' deixando muita' gente bôa
requerente 'pediu <' eín,J).res:. .

horas tas sociais da cidade', man .,' atordoada. � .tado' ao mesmo, .

uma 'õici�
I b

. .

d d'
_

A E'SCOLA TE'CNICA DE COME'RCIO "SÃO MAR- tendo colunas num matutl- "HIGH SOCIETY" é oc,leta, que nãO'. ma�.iI 'de�ol- A fa etlZa e prepara para O'g exames e a mlllsao, ao
" �

v�u, vendendo-à, a ter'ilelrO, Ginásio COS" funci�iia;tá no ano letivo de 1959 com os seguin... no e vespertino diários, am- nome.aa produção radioIô:
desconhooido. o qual, por Matricula: de 16 a 26 de feverei'ro, todos os dia's tes c�rsos::� �

,

Ipliou, agora, o seu râio de nica de Miro M6rais, irra-
sua vez a revendEtl} ao ci- úteis das 9 às12.' .Jo CURSO COMERCIAL BA'SICO _ em 4 séries, equi- ação, agin,do com dupla ar- diando todos os sábâdos pe-dadão,B�UNO PQI;iSIN'.na' . .

" �

cidv,de de Jarag!:l�:dó. Sul, Uua Fernando Machado, 32 ;_ Fo,ne.2Ip�. valente aO clÍ,rso gi-n�8ial '

.

. ma de' barulho: impl!ema la Rádio Guarujá, às 1,8: 30
------���---------------------�� 'CUMO�B�NroO'DB'cONTAm�ADE'-_8 W�ae���. Tnrum:- h&��rtan� �W�®l.\ i

lIéries, eq,u!�.�l�nte "8,0 2.0 ciclo do cu,rso colegial tindo\sel:ls ,comentfu.ios pe- os que eyitam ,'os jornais,
ClJ�SO;TE�,CNIC() DE ADMINIS�A�O las qndas hertezianas, o çro- porque o rádio irá pel'seguí-

Em sé�ie �ica, p�rmitindo-se a matrtcq.la �õmente nista social Miro Morais jlOf támbém., .

a alunos q'Úe p�s�uàm o Curso T'écnico de Contabilida-
de completo.. --' -:-

,Flôri�nóilOl1s, janeiro de 1959
,

"
-

'�
. -

Hilton Prazeres
�

��
.

, . Seeret'rio
oi .

_

1"\ _:. -,
-

,

.
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0
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'

..: é;!linda ... mas
__ .," 'e o CONFÓRTO? , ,.

'", ,..2" _"'_ J

Ao comprar tnóv'ais esto�ado�1 verifique se o

molejo é feito com as leg-ítima: MOLAS NO�SAG',

,,:" '�-

_. muito mu·ier confôrto
, � excepcionol durabilidade
• nunca cedem - nunca solt·arn
• móveis mais leves
• dispensam e usa de cordi"has e percintos' d'e- pUM.O
• conservam o este.fomento "bsollJt,am�nte. inde'f.o!·rddvet .

. .

... J

J. ,:� _" ....

,.b,.• _.I.luo ...;�!14 -let 9-0519 - CIL Postal 875 - End. Tel.: "NO·SAi, _. S:�p�"oul.
. .,

� " ','i'� '.

, .,...' UVINDEOOItES,MEYE'R & elA: --. '

lua f�li�. Sc:hlllidt, �. Rua Ccms.lheiro Mafra, 2 - Tel. 2576-'(;)(. Po�tal 48 - FLORiANÓPOLIS
. .,"'.... "',. ,.1..)--: .

dade das regras), O teci
do deve ser de um material
bom (cgtin4.Jricoline, lty:'
tonr� que nãoirrite 'a--pele�
tendo-se o cuidado de pôr
de lado todos os que possam
origina)' qualquer processo.
alérgico (coçeíras, irrita
ções, eczemas'. E' preferível
um tecido que seja

I
elástico,

sólido e permeável ao ar e

a. transpiração.
NOTA: - Os nossos leito

res poderão solíeí
. .tar qualquer con

sêlho sôbre o

tratamento da
pele e ca�los ao ,

médico espeçia
lista dr. Pires, à,
rua,

.

México, 31
- Rio de Janei
ro, bastando en

viar o presente
artigo dêste [or-

...

- nal. é�o
. end�r,�çQ

completo para â

resppsta.·
'

Uma LO'Ja de Fazendas
situada na Rua.. Felipe Sch
midt, 37, Edificio São Lni� ...

. PTeço 4e Ocasião .

AVISO "fi

Está aberta a matrícula
do "Curso

...... Primário", à
Rua Victor Klonder, _4, diri
gido pelàs irmãs Francis-
canas.

. Inído das aulas, 15 de
fevereiro. -

A Direção

V E.H DE· SE
Um barco de recreio a

vela completamente equipa
do, por preço de verdadei
ra ocasião, Tratar na Casa

Le�§1.. na rua Felipe Sch
midt, 23, ou Pelo telefone
3235.

MOVEIS, .

de quarto 'de
casal e solteiro,

.

sala. � de
jant�r, copa,'camas paten
te. ]filtro, geladeira Fogão
Ecop'&mico, Liquidificador,
Fervedor elétrico.
Vêr e tratar a Rua Hen

rique Boiteux, 44 - no Es
treito.

�

VENDE-SE .
'

UM JOGO ESTOFADO, COM. TRES PEÇAS, EM
PERFEITO ESTADO.. \

.

Vêr e tratar à,:Avenida HereHiO' Luz 35
'. '

AULAS PARA O 'GINÁSlÔ,' (LÁSSI(O
. , 'E CURSO ÓE -ÁDMISSAO" . ,

, \ �

'Tratar com Engenheiro Ruí' Sõareljl
.

Encõntrã-se· na casa da "JUC" O. sr. Prof, Pedro

V E N D E S fi Paulo Pavesi, ex"'aluno dos pe. Salesianos d� São João
,

'

.
-

. Bosco, que a 'contar dô' dia de hoje,. lecionará: ...

Um terreno IO'calizado em Palhoça, c.om·',bôa pas- "LATIM. PORTUGÜtS E GR�GO" para illunos em

tagem para gado e" para plantação de arroz ' . .,.; preparaç_ão para 'o admissã� ginásio. .

.

'Ver e' tratar com CELSO STAHELIN, ;m 'S�o Pe�
.

�alquer informação, casa da "JUC" n.o 1., Avenida
dro de .:Mcãntara. .

. , Herclllo Luz, .13J. Telef(lne 27-83 .

ftvellutls' do Ze...Mu-tr-ela---;-�:",.:��.·l:-r-lj·,

'" .

i' ,-',: ;LjOJll.'. EM COQUEIROS, "

VENDE��E NA. PRAIA DO MEIO, .

,
.

t • .

lADO DO MAR. '1·

<

. r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:

0- Comandante do' 14.0 B
C faz 'saber a 'quem inte
reSSD,).' possa que;' devida
ment� autor�a?o ,pelo Exmo.
sr; Gener.al '.Dtretor de Re
m0l!-ta, fará

-

teàlizar nest.a'
UllIdade, no dra 16 do cor
r.e1,lte mês,- às 08,00 _ horas
(O-lto hot:as). na Avenida
dos EUCALIPTOS, 'um LEI
LÃO par� à, venda em has
ta-pública de 13 (treze)
muares. - VIRGINIO COR
,PEIRO DE MELLO - 00-
:1 Qnel Comrundante do 14.1)
B C () Guarnição MUita!' de
Florianópolis.

.

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

l A Y A" N D' () C :0 M�' S 'A B A, O
�' I

Virgem Es ec'ialidade
,

fi:. ria. WEIZEL IHJSIRIAL - ,joinville - (Marca Reglslràda),
/

.

ec�s.,li RIPO e dinheiro
�--,,=-�-..�,�,�,�,--��������������--��

'S.- '.,.,-"

ii,' ;�",j;.�)��iifi:,.t> ':; ',/

I '.

IIDlCADOR PREStOIW'
"

ua. N.WTOIJ IJ'ÁVIL.
CmURGL\ li. a.aAL

uo.......
' -P......

.

IHI. �.lebJ _ ·.
Oon.ult6riQ: Ru. Victor' .

riU.. no 18· -- Tfi.fon."IIIO!I;'
. "GilIlI.1l1t.I'I,,>.. i.· koi.. ' ....
diante.

".
/

R••id.ncl.,'''ron., I,a.
'

•. Ru.:-·Bl!Jm.n.lI' .;"'11.

-

ORA. EVA' B. 1,CHWEIDSOI Bf(ftlER.
,:·�CLíN1ÇA_DE.SEltH.9Rt\S'E CRlA'NCAS'.

� .--4ifspecialista' em moléstias de anus e" recto, _

Tratamento de hemorroidas, filltulas, etc, -

Cirurgia: anal
Consultôr io t-c-i Rua CeI. Pe'�:r'o Demoro, 1603 \' sala 2

Estreito '

DR.
-

:AYRTON D. OLIVlrllA
DO:INOAS DO PULII.lO -

" TUB,ROULOS.
'Con.ult6rio - a.. ...u,.
Schmidt,J8 - T.I. 1101.
Hor{'rio d.. 14 ":d.At�II.....

--K••id'ncla - r.up. 8c11ml",
n. 11'1

'

DR._ /GUARACI s=SANTOS
Cirurgião Dentista

,CLINICA - PROTESII - .CIRUI1G�
.u. LAvko VAU••
CLINIOA IIUn.

..p.élaU.ta-.m móYltla.........
DIlor.. • �.s.., ulldrl.a.
Càr.- "acUcal ••• IDf.cca.i .,•.
'a. • \3l'ODical, '0 .p.r.ao ,••
aito·uriúrio .m .mbo. o. ..:ro•.
Ilo.nea' do .par.ao Dlr••ti....
• do llattma ntnolO.

.

Ror'ri01 lO*, l. 11 • I*, l••
laora. - Ooaultóriol Rua Tira·

. dent••, l' - l.� A,,'.r- - ro••:
,1148.

.

- ...fiI'RI.:' aal L.cn',
Cc!utlDllo, 11 '(m.'eara '0 ,••,..
Dia. - 1'0n'l 1141.

..... HORARIO: .

- Das 8 li 12 horal. ex,c.to ao. '.4bado•.
Ate'nde exclusivamente com hora mareada
Consultório: Avenida RereUio Lu, 811

Esquina da rua F'ernando Machado.

(lINKI- Df OLHOS- • 'OUVIDO,)
NARIZ E GARGANTA

do
Dr. GU-E"R R E I'R O, ,DA fO'N-fE:C' Da. �NIO .lJNU _ •

- ......UO .

OIaO.Oll orDúJU.TOLOOU
O�a

Conl1llt6rior, lok PI.toi 11 __
Coa.ulta: 'a.'" ..lI' 1'1 i .oru.
dilriamlnte. ,"no. a•• ú.�..
a••idbcia, 'Becal1n, 1.'.
Fonl' - .,fit.

Chefe do SerViço de Otormo do Hospital
de Florianópolis -=- Moderna Apãrelha.
gero:Suiça e'Norte-AIaericana para há·
'me dos O'lhos. rv.eceita�de,1)culd8 por
Refrator',13ausch Lomb. Operação dp
-

Am' d 1 ati
' ua. OLADO •.

, 19 atas por processo m .' ernC)
.

i' tl.A.UdlTTI
.' CONSULTORIO

" -

'RESIDENCla - ,ADVOGADO -

Rua dos Uheus V' casa·
'r

Felipe Sebmldt 91 ••• Vltor- ••lnl••• 'lO.
F N E

r()1'.: ".U' ,

����-�0�,E��2�3�66������F�O�N�"�8�66�O����� _:�:ori:.:.:6=,O::U. _�
"

A G-O'R�A rp

/

PRONT-A

. r� EIl1 suaves
ENTREGA

pagamentos,
"

, ',' ,

.'

. I

-
-

.

,�

Olivetti Studio�44'
, - E' a,pequena máquina para o escritório

/ ,,A
e para o gabinete .particular, ........-::. �':�
Fornece um trabé!'lho de qualidad.e " �:t'�

- elevada e constante, �:��
"

.' Une as caracterlstica's_de estabilidade '

: é'de_robustez estrutural dés modêlos maiores
.

à mobilidad,: e elegânda da pórtátil.
".

, Ol/"elll Indu.lr./al S.A.,
I .

'

.

..

'

�" , .• ; K ';>-"�-,. _ " .• ;:� '":_ .. ;.,

�\

c

=

.

F E R N A N ,O O L 111 AI'CA,SA
Rua SJlld,anha Marinho, 2
Caixa

.

Postal, ' -467
".: fone: 3 3 7 8 'e 3 3 4.3

TElJ�:
--"C-A N A N"

FLORIANÓPOLIS
, ,

, DI S TeR I B tJ I D O R E S-

, ,

EXCLUSIVOS

í

\

-,

'O ESTADO" O IIIIUS ANTIGO -Dt.lRJO

F R [gEl I C O 6. B U E N D G E N S
,

,:A d V O g a d o

EDITORA "O ESTAllO;' Lro,('

O: &dtruia·
, . �, . -

,

Es'çritório,
.

EdIficio' São Jorge
Rua Trl\jano, 12-1.0 andar -

Telefone 2657
.

RnÀ ,Co�'-'jr.; lIatn III
Tele�oã. aO'a r co. ,p...... 1.

jl
.

-.ndereço Telegriffco lISTADO

I . �n lã. T o ,B

I Rubens de-' Arruda aa...

G. R .•. N T��, .

Diagnóstic.o e Tratamento ooaS' Jtt'O'léatias dos olhOll t UOmJD'O. Fernandes •• , Aqui••
Neuro-Oftalmologia e Ortôptsce. R. E .D A T O B·. -S . -,J'

Cirnr� do globo ocular e Operações pláaticas no. J)svAldo Melo - FlavioA-" - "
__

anexos dos olhes.
.

. And-�' ,Nilo. Tad8sco -:- Pe4ro Paulo �8A:batlo ,-,.Zllrf
Traumatologia ocular e EletroimA 'Gleante. - Ma.ch..do - -

� . Florian6polis,' ��l.: 3153 I. C () L A B O Il· A}'D 'O II • S. .

PiofT Barrei.cos (l}ilho - Dr. Oawaldo_Rodr1pa �••I
DR ... BUli GOMES D·'�lk.':·ATO-' '_ Dú Alcides Abreu .

.:.... Prof. CaElo. ,da, Colt.,B��ir..;

ME"D'ouÇA
u..... C�a...-ua. 'Ee••lra�rI. _' Prof. � Otnont d'Eça � Major .. ,"lcletoilsG. < "_ai ,..,...

"n . (·-T'OB.RCULOS. PrQf. ManoeJito de Ornelas __:. Dr. Milton. Leite· ... C""
.......nICO

.

..tDW:G.B;.U'U.r." :RADIOSCOPIA D··· R ... .:._ c t P f A '0_.__• Neto
. UJ_U_

llJ.llj _.nôs'puyo.s
- r,� u� ,08 II - ro.' ."_&&oS .,....' .._-

Pré·Na�al - Parto.
. Clnnwta ••. TON:I Lanle' - ·Dr. Ac:yr Pinto da Luz: - Ad .Cabtali !J'..v.-.....,.

Opera�8 - Clínica Geral f'-wmado ..el. ,F.e.ldade l'laeloll.1 Naldy Silveira -- Dor-aléclõ .. Soare. - Dr. Foo.......
ReSidência: ' , j c• .at.dl.dila' :rlal&lort.ta o TI.lo. '\ '.'

'

Rua Gal. Bittencourt -no

117'j
, ctrUl'_O:'do' JlOQltal N.r.. ReY --Nico}ãu Apostol,o - P4s�b.oal Apoatolq -11.81'

Ten.efone: 3889. .

.

_ t,....._ C�tv,_J.Il,� ,;- ��UlD, .�ernando_ de .rl!IÍN i',l..a,o. �
Consultório: .

CUl"O� : 11.' � .ape,,'ali.aqlo p.ll �. P U B lí- 1 G 1·DlA'Df •
R�a Felipe jSchmidt n. 87. t 8. N. T. ,.s-iIltll'nQ,.'. ·.1·...1.- j MarJa Celina Silv. -, Aldo }4'etnand_ '� vtrl1ij.
Esq. Álvaro de, Carvalho. ! t.nte rd.. i(}ll'ur,!a. .do"; Prof. l'lo

.

,. ,DIaS j_:Wa.lter, Linha"__, "

.'

_
,

Horário::'
'

,
..... G.ulmnl.. , .(alo), I

� -

Das 16,00 às 1,8.00. Cone.l, ra>Jlp. SckDlld� 81-" P A G I N. A'Ç ..\.',0
..

Sábado: roce 'r 180l- , , I Olegario Ortiga; Amilton Schinidt
Das 11,00 às 12,00. AteIUl..

'

e" .. lora. .arC!a'" 'IMERENSeRES'
Atende à Domicilio . 11... :. � Hui ..II.t..... ,Junior;80:

.

'

.

. ":'.. _.

.

- Il'ON.: UH· ,ÜúLCENLR Ç)ARPOSO WANDERLEY'�
DOENÇAS DO CORAÇÃO : R Il P R Jil SlE N-T A'N T.

'

,

ELETROCARDIOGRAMAS :'�aepreuntaç6e8 A. ,S. LU'&. LUla.
.

Dr. ORLANDO BORGES
SCHRQEDER, .

Da.. a.alqUII'p"I8CO ,R�O:- ·Rua Senador Dant.... 4(1 _', .,•.Allh,
PAUlaOCursos ,de especia·lização e'm '!'el. 226924

São Paulo Rio e na Harvard 8; Paulo- Rua Vltórla� 157�- e.•DJ� II _.Mediéal S�hool Estado. Unidos ... D I 0, O
da América do Nort-e. Tel. 34-8949

'

,

Rua Tenente Silveira, 15 O,.r.c6" _ Doeaea••• 8........ - Serviço Telea-ráflco da UNIUD PRESS (U-P)
Telefone 2 4, O I) " lU ....._CUIda.: ••�"a1I.. AGENTES' E CORRES:POJ.1IDIlNTÉ�'_
Co'nlulta. ,das 9 às 11 horas C.rlO I. ..p.el.UI......

.

da manhã. Hupltah, irOI. _S.melor.' ... .1'
• li. Todo. 08 mUil!ciploa. de SAbiTA CA'TABINA-

tado. A N U N C I O 8
ua. w�..:� ZOMB.

(S.m�o '0 Plot.••0'.. 11. ·d. ' ••Uan&., :COD�J'8to" de acordo co•.1, tabela. e. "cor
Andrad.).OipIOlll.do" ,.la Fleald... Na·

COIl••lta. _ PAle m.1l1aI .0
eloaal: 4. Il..nel.. ta U......r·

:ao.pit.l do.Oeria.d•....... '0 Bru..
... t.rd. da. 11,10 laorlU.1II

•:r;·••�no .or eoacant fa
�iant. no cO'nlalt6rlo l Rua N'••

..ttnd..... _Ia
nf. '.aellad� 17 ...'qui••.d. T:ra:

. (S.niC�'o Prof. OcUYiQ d.nt•• ...:., T.l.f.. 1'1".
,

'. M'. ",'O',� y'E J SEM' ,. úl!.:"�,·.R 1\' L'Bo.ri..u•• LI••);" ,

·.R••ldh.cla·- Hua Pr•• id.nu
�

, V.it" A.»........O',lilo�....fO' ••
'

Clrli.
Coutlnlro" _ T.l.; 11Iq .

•1a.,'do.,lICIapttaJ- U.....õT.C:

'H O" S S M .'.�...��:F.l:��'" Ora. EbeJl.
- Barros .

�'. > .

-

_' _

' ,J,
.

.

�O����SD���=Q��(- ,CLINI,C>\DlfCRIANÇAS ..�_.Yf:SlT:E 'A NOSS-A LO,J>j
P::::,�;:.r:;��� :'7:.0 :::'�_,::'·;:::c��o l���O 1:;' .::�,...D'O.'D� ,

".o _'� S,1�� l�l��3.:
"

,
·,4a. 18�00C�_1�,OO hor.. ·' Apt.,.·.. . ,

'. �. �..gt�L'\·AJ8011er........ DI.t�id8.1I1at�_ t'..... ,

·t;:��o:�o��-a�::::::t�: HOI"rlo: ••• ll-l. 17 lIor.. .' :
..A': SdbWan�'" Praça ],5;,d. 'nôv.inbro ..... etqú1Dá <

ali•.-G'�.r.bBitt.iicourt 'II. 10'1. Todo. 08 di•••:reotoe .'badOl.'
".

'rua .F:.UpiI- Chroidt
-

, ,

--��---.�----�--------���--�--

-�-
.

lsala 18

r�- -'��>:
.�". _-. �

O'fTO FREUSBERGDr.
�. t

, ,
'

A direção não se responsabiliza pelos
�oolit?eitos emitidos nos artigos assinado:" .

Joiô Morilz. S�·B..
- �

,

,ADVOGADO -- Dr.Anlônio Grillo

FILIAL "À SABERANA" DISTRITO ,DO, ESTJlEITO' - CAl!J:rO
"A SOBERANA" PRAÇ<\ 15, DE NOVEMBRO --'ESQUINA

RUA FELII'E SCHMIDT

... t1"_-

",DAS 9 às 12 e DAS 14 às 17 HORAS
,

RUA DEODORO,' 5

�M A , R (' ( U L· A

Curso Particul&r -SAO JOSE

•

Diretora: "Professora M�RIA MADALE�A
DE 'MOURA FERRO

A matrícula ãcha-se àbe;ta à rua Salda

nha l\:Jari]\lho, 34 todos os dias úteis.
. Curso Correspondente aos gr.upos e1sco

lares e.prepara alunó's para .os exames de ad

missão,ad Ginásio e Escola d� Comércio..

Profkssores esp�cializados.
----------------���--------------���-=������--- ----------�- --------------

. DEPARTAMENTO Df -SAODE POBLlCA Casap,'t A N T Õ E S n E, F A'R MA"Cl.A
M:E.:S DE FEVEREIRO

Edital

'V.ende-se a rua Anita Ga-'
riba-!di N. 28 desbéupada.
Tratar com Octavio Fer,rari
na· Confeita,ria Chiquinho.

___...._ ;.._ -::-�:__"""::".....o;___:_:
.... __._--

7 _. Sábá(lo (tarde) Farm4cia Esp.e�ança Rua Conselhei.ro·Maf.ra
8, - Dom�ngo .

• Fa::má.cia Esperança Rua COÍlselhêi.ro Mafra
10 - 3.a, feira, (cl;).rnaval) Farmácia Moderna Rua João Pinto,

.

14 - Sábado (ta,rde) Farmácia' sto. Antô,riio Rua-Felipe Schmidt "

15 - Domingo" Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
21 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trájano

.

22 - Domingo c Farmácia Catarinense Rua T'ra�ano
28 - Sáb�do (tarde) Farmácia Noturna

,

Rua TE3Jano..
O'serviço noturno selá efetuado. pelas 1armacias Santo Antonio, Noturna e

VItória, situadas,às ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça 15 de �ovembro.
O:,pl!lntão diúrno c.ompreendido entre 12 e 13,30 horas sera efetuado pela

Farmá{lia Vitória.

----..,....---

\

E S'T R E i T O

1 e 15:
'_"c<.:t:� '"""'::�:S;"'< FarmácIa do C_anta ,Rua Pedro Demoro', '!627

8. e 22. ' ,- . ,

1
_,

Farmácia Indiana Rua ,24 de Maio, 895 -

O .serviço N.oturno sera efetuad:0 pelas Farll}.ácias do Canto e Indiana.

Arpresente tabela não poderá. ser arteradà sem ptévla autorlza.ção dêste'
I Depar-tamento.

D. S. P., em janeiro de 1959
Dr. Ernesto Giorno

Diretor

.
;�

'... </::\ ,
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. A..,..,.
Passa. � lfídlio artIHslesc8, será reiniciado o (ampeonalo Esladual'dê futebol referente lo ano passado, lendo a F .(�F. marcado
ii data d� lIIIà. parI a reàlit�i.j em Tubarão, do primeiro malch 8"lre, Hercíllõ Luz 'e MarcR:io'Oias, Devendo· o segundo ter por

. local �sd_ esll último, quando, enlão, se,rá cónhecido o advetsário do (arlos Reftàüx pâra os confr�n'tos qu� decidirão a

hegemiaia'-1I, futebol barrig8�,erdeg Hoje de,erá Iransilar. por está �apltal; rumo ,à cidade sulina, o Õhibus,condúzindo ii valorosa
.

, delegação marcilisl�)
�

, '

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

I

�ó aSTAD(J" o IIMS ANIl'IQD ClAMo- Yia
• ts tft ire ri r fW'" n

7,

-} , ,

Amailhã a grai1de prová natatória PiI-
IrôCldádâ peló Clube Dôte de Agôsto
Mira-Mar - Praia (Iube, cóm a partici-

pação de moças e rapazes
J

'HIGIEWE 'E � (UlTURA FIS(CA,
- COELHO NETO --

GENTIL DEIXOU o
Bangú _.:.. ,Acaba'- dé

"

déí- ,90S 4:t por cento '�' (tentou
xar a direção técnica do 110, acertou 2 e "desper
Bangú o eficiente Genltil díçou 58-;- média de lances
Cardoso. Fala-se no norue livres 68 por' cento (tentou
de Flávio Costa, para subs- 22, acertou 15 e'�errou 7);

- tituHo. ,;c_ pontos assiní;ll_ados JJ9; fBr.:
�(o}-_--, tas' concedidas: 18, média

FLAMENGO ESTREIA de rebates ofensivos: 25 1'01'
DOMINGO ·NO CH1LE�;- cento (apanhou 29); rnédia
O Flfamengo, do Rio', dev'e- de� rebotes defensivos; 10
rá estrear- 'domingo em Can- por cento (recÜ'lhe'u ,15);
cepcion (Chile). passes errados. 13; ViOIé)-

--(0)--.. ções 4.
MORTE' NO ·AVTOM4>-

,BIUSMO',,- Outro" qhe AMAURI PASOS (d('
acaba de perder a�_v1da""�m !3rasil) - atuou: 224 miuT

competição áutomobiUstice: tos média de arremessos 40

Claude Storez, ótimo' vO' por cento (87-35-52).; média
la�te francês de 32

-

anos' de de lances livres
-

-35 pOc

idade,- quando,.' �e'alizata- 'cento (47-26-21); ponto; <)6;
as provas do Norte da faltas: 22, rebates of �'l',i-

Fran�a. . vos: 18 por cento (21i re-

-·-·-(o)-----..;.._ botes defensivos: 22 por
DIGNOS -REPRESEN cento (32), passes eITados:

TANTES � Santos' e Pal- 7; violações: 4.

meiraS, ambos de Sãe Pah-' JUAN VICENS (de Pêr'

10; estão representando �ik-· to ,Rico) - atuou 159, ni
namÉmte o futebêl ;.brãsil�i- nutos; média de 'lri'émes'

1"0 no exterior. o. primeiru sos: 35 por cento (80 - 28

até agora 9 jogos,. vencen- - 52); média de la l(,�"

do todos elés, enqUé\nto qu{! livres: 79 por cento (39 -

o Palmeiras efetuou ,7� en- 30 - 9); pontos: 86; faltas:
c'Üntros, �,vencendo seis e 11; falta, técnica (J j:ebotes

emI)�üándo' um. Bravós! ófensivos: 5 .por· cen_to (4)-S
_,_'-{o)-..- rebotes defensivos 10 por

A SELE_:ÇÁO DO MUN- eento '(13); pases errados:
DIAL DE 'BAS�T-BALL .13;' viulações. 7.
- 14 jotnaUstas. nacionais MAYGONIS VAI .DMA-
acabam· de dar seus pro- NIS - (da Rússia)

, nuncianrentO"!t-sôbre".J Mun-- atuou 181 minutos· média
dial de Baskei-Ball,' rece,m- de a'hemessos: -44 por'cenH
realizado no Chile ,,-com a te (54 - Ü - 31)), mé
vitória :do.B'I1ásil. E orga; dia de lances livres: 47 por
nizam o se.guibte !;c:ratcM cento (23 - 17 - 6); pon
do certam.é;. V.a�dl�ani<j �tos 65; faltas: - 11; rehotes
(URSS), Zubkov! '(URSS'}', ofensivos: O por cento (O);
Vlamir '(Btasil) I Ah�all:'Y l'ebotes defensivos: 5 por

(Brasil) e Vincens <fôrto- ceríto (8,; paSSf!;
- el'raillls

Ric'Ü). Vlatnit foi o :único 4; violações, 4.

que �ohte-ve votação unãrJ- . VICTOR ZURKOV (da
me·

.

Rússia) :.._ atuou 174 1111·

A produção d_os icinco Dutos; média de arremês
meih(jte's�jogado:t:es doJMun -sos: 42 por cento.' (56,--,- 24

do, apO'I'lta-dós como tais �Il1 - 32; médIa ele ,l�!l:::e;;. li
face de S4as performatU'e� vres: 24 pr,r cento (18 - -1

no-:'"re�éhr-find()' III Campeo- _:_ 14); p0ntos; 52; faltas:
: nato -Mundial de Bas�t�tb3n 12; rebote., oftmsivüs:· 26

.

efetivado -em Santiago do p,r Cf'ntr� (2:�)· rebates de.
Cb}le' foi a "seguintê: fertsivos: 36 por cento (57);
VLAMIR MARQtJE3� err .,rklS: U; viola-

�do, �ràsfD atuou 223' ��'<3es

Si há enfermidades que nos assaltam, as súbitas
Escreveu GODOY� na a Taça do Mundo da Sué- va-se saber se estava certo endiabrado ponteiro terá toda a crltrca mundial na são mais frequentes, as que nos entram no corpo pelas

"Gazeta Esportiva", de São I da era discutído por mui- que, alguns adversários cais- um lugar .certo 'no time dos Suécia - chegou a uma-pro portas abertas do 'nosso descuido. Dois são os meios v

Paulo: tos, hoje constitui verdadei- sem no ridículo porque JOÃO ...
,

Claro. está que jeção Invejave! comparável principais que temos para defender-nos de tais inímí-
"Há diàs,' um famoso co- ,1'0 ídolo, não apenas da tor-. Garrineha abusava do direi' chegam a um 'exagero que à de tantos outros qUe o gas, opondo-lhes resistência como as cidades se resguar

lunista carioca, esquecendo cida do seu clube mas de- to de fintá-los sem -ser con- não é proveitoso nem razo- futebol brasileíro já produ- dam com fortalezas; é a cultura física,. outro é a hígíe
por momentos os graves f todas as torcidas que não tido. Em outras palavras, o aveI. Póde muito bem um ríu, devemos combate-los? ile, constituindo a soma dos dois a "eugenia" ou ciência
assuntos que diáriamente Ilhe negam os meritos nem. nosso campeão do mundo grande craque levar a pior Pensamos que restrições de- do aperfeiçoamento físico e moral do homem .

.

aborda, sempre com brilho. se queixam dos gols que estaria deixando de lado o num duelo com qualquer veriam caber _ e nesse ca-
O corpo 'robusto e sadio, além de que um organismo

-,

e muita oportunidade" pe- são marcados por ele. Ne- futebol para realizar auten- adversário e, nem por isso so ninguém poderia diver- contaminado ou belo, resiste mais aos ataques do que
trou no

. .

. l.lffi organismo contaminado ou enfraquecido.ne rou no terreno esportivo nlfum outro jogador eonse- ticas exibições teatrais devem cair no ridículo. An- gir - si Garrincha tivesse o
. Assim como para apurar em eficiência as, troí)'as ée fios surpreendeu com Um .guiu tamanha projeção nes- que comprometeriam írre- tes de mais nada há a consí- proposit., .de menosprezar o neceàsái-ío adestrâ-Ias

'

em manobras contínuas, assim
. malicioso lomentário- futebo te campeonato çarioca de 'mediavelmente os seus mar- dera, 11 um fato que ninguém adversário. Si atrás de suas

, também o corpo é só com exercícios que se desenvolvelistico. Preferiu falar sóbre 58 como 'O popular "extre- cadores. Surgiu assim aque- 'discute: por suas próprias fintas e�petac�lares,,, hou- 'com mais proveito os eflúviõs da vida.este fabuloso craque-quê se ma das pernas tortas".
"

.'

la história do JOÃO - ca.rac.teristicas:�. de
. a�u.�. ves�,e a lntenç�o do debo- ;A inércia entorpece e 'tanto com ela definha e.ehama GARRNCHA. E és- Em torno' de Garrinêha' celebrizada depois do "baí- Garrincha s�qtpre fiol ?i11cII che. c�ntra um colega de enerva-se o corpo, corno se acabrunha o espirito; a von..

colh€l.J bem, porque o pon- formou-se até .um prín- 1e" que foi dado no zagueí- de �arcar. Agora, mais ex-. profissão, -Mas t�,dos s��e� l ta-de entíbia-se, a inteligência torna-se obscura, apaga,teit1:f do Botafogo qUe até cipio. de polemica. Deseja- 1'0 russo, na peleja de Go- perimentado e atuando ao que o popular Mlane e se a memória e o homem reduz-se a um parasita de si
temburgo, a 15 de junho. lado de c.ragues também acima de tudo, um homem mesmo consumindo-se em depreceamento melancólico.'
Desde então à "vitima" consumados, é.evídente que simples e bom. Simples até E' ao ar livre ou nas águas, caminhando, nadando,

eventual de Garríncha pas- os seus recursos aumenta- demais e estimado mesmo eorrcndoa cavalo, exercitandô-se em-ginástica e na atlé

sou. a ser encarnada na fi- rãm. : ...r_:.:L_, :. ,_� -_ pelos adversaniosqus sabem, tica, à ho-ra.matutina".que_ é quando a .natureza distri-.
gura de João. Todo aquele Se Garrinchà -um dos va-. ser aquele o seu futebol. O hue, com prodigalidade, as suas energias, que o 'homem
que se deixa .envolver pelo': lores mais -d�stacàdos"" por proprio Garrinch.a não seria' deve 'refazer-se, nutrindo-se de 'ar e de luz e agitando-se
-----------------�_.----- capaz de repetir com per- p�ra "pôr alerta todos os seus órgãos, exercitando-se

JON KONRAD$ ESTABELE;(rU� SEU :200 feição uma jogada, porque para as funções que lhes são "própríàs, e desentorpecer:
,

. Judo o que executa dentro os nt2sc�los.
RECORD'Ê

�

MUNDIAL DfNMA(íÕ t:tu1�f:6��a:c���r��!���Z� porq�e ,���:�í:��n�i:tÓ:i;��j���:i��ado ::�ale::aeg%�e�
Cheganos da Austrália a barreira dos 400 metros ção do momento por isso é pera.

.

noticias sensacionais sôbre e para as 440 jardas, mar- qus se tornou um atacante A 'respiração larga areja Os �ulmões, o ritmo regula
os novos recordes mundiais cando 4,19". Jóhn Devitt, dificilimo de marcar. A sua

o coõ'ação, o movimento põe em jôgo tôdas as articula-'
de natação que acabam de na mesma ocasião, melho:-,malícia é' inata, do mesmo ções e o espiríto repousa enquauto o corpo se agita
estabelecer nadadores aus'" rou seu recorde mundial modo que despretenci'Üsa.

éomo se recolhem as asas do pássaro quando êle cami-

tralianos, entre eles Jon para as 110 jardas, regis' Temos, ai em São Paulo,
nha.

" Os cuidados de eugenia. devem.ser desde a infânciaKlonrads, inegavelmente o trando 55' 1 contra '55"2 o' caso de· Pelé-. Quem cón- na jMtita da mais rigor6Sa higiene, senâo continuados,maior (nádador de tndos os' obtidos em janeiro. Tam- segue dé::ter os passos do'
em gl'adua'ção raciorial até '0 fiin da vida, por assim como

tempos, que conquistou seú bém a norte-americana Syl- espetacular artilheiro do nos alimentamos ingestamente devemos buscar elemen,20� record mundial, si� via Ruska estabeleceu o re- Sa:ntos? Por acaso se pensa tos de nutrição que nos f�rÍ1e.c.� a natur.éza e que apreensenhor�s, vinte records. .E carde 'mundial �as 220 jar- em c'Ündená-Io por ,'isso? demos no ambiente.
o qu� é interessante, f<_li ob- das, nado borb...oleta,' c-em Seus marcadores, evidente- . A cultura física é o preRaro do corpo para que o
tido pelO jovem de 17 anos 2'40"3. O recorde ímterio� mente, dão-se por vencidos' "espírito encontr.e meio próprio para desenvolve�se. A
em apenas um ano. e um pertencia a Beverly Bain' mas nem por- esse fato se terra, quando mais tratada, mai� produz .l- e· o homem
mês de lutas contra o cro- bridge, com 2'43"8. -, julgam desiludidos.' é terra.

'

nômetra. Klonrads quebrou
.

---(0)--- Garrincha e Pele - essa
é 8. verdade - encarnam

c?m (id?lidad� extraordin�
rIa o vlrtll,oslsmo incompa
ravel do futebol brasileiro.
Mais do 'que virtuosismo

Realizou o Fluminense e Romeu. Os goleiros vasa- puro 'daquele que só servia

bela campanha pelo norte
I
dos param os segúintes: para efeito nas arquibanca

e no:::deste do Brasil, num! Castilho com 5, Marcio com
das: são �a.labari�ta�, ma�

total de 13 partidas. Ven-1l e Gonzales com 2. Golea- sabem deCIdir partIdas. FoOI

ccu 1P, empatou 2 e perdeu I dores: Waldo 13,' Telê com
,com

fsses predicados. que

L Marcou 36 goals sofrendo
I

�o�:�� c�;�cis�ári�Ol:a� t�:��;:m�:o:e;�:e:as t:�36.
3 Alm· '2 E'

.
_ cobiçada Taça "Jules Ri-

, Ir com . IS ·Os JO
, t" V " "�o

'

, me amos torce
. ,

Nesta tempora_da arreca- gos: Fluminense O x Ba- ,
., r , pOIS

dou para seus cofres a so- 'hia O; Flumiruiese 2 x Ba- ��I� que�outros Garrinch? e

rr:a de Cr$ 2.5000.000,00. Na hia 3', Fluminense 4 x Ba- - e--,surdJarnf, Pbarlab mallor..
.

suce' 'o o t
. .

Bahia, o �ricolor foi sem.- hia 1; Fluminense 3 x SeI. V
" � e ?

' rasl el-

pre bem recebido Basta ci- de Jequié 2; F1ui!1inense 3 :;O,. af:lOs �p auddos quan
tal' por exemplo, que tinha x Vitória O; FI�minnese 3 � sa

fml Impa:>' a sua ad

prioridade nas partidas' de x Ferroviário O; Fluminen- m,U'lave c asse,;, Mas, conde-

fu .] t B t f O F t I O FI
. na- os, nunca ..

n",o, enquan o o o a .0- se x or a eza ; um1- �_. ,-_

vo fazia a preliminar. Mas nense 5 x Ceará (camp) O;
vamQS aos dados: utilizou Fluminense 3 ,�x ABC
o tricolor 30 J'dgà2b::-es, Ou (camp) 1; �lumineilse 4 x

seja quase todo o seu plan- Treze (CaII1pina-- Grande IRMAos BITEN<OURTtel, que é de 37 homens. camp) O; Flu 4 x Campi- í(AI� 8ADA�Ô ' fON.f 111)1
Eis a relação ccmpelta: go- nense (Campina Grande) ! ANTIGO DEP-:>SITO DAM.IANI

leiro Marcia Castilho e G(m 1; FIu 6 x C. -E. Alagoano
zalies; zagueir.Js direito: Ro .(camp) O. Como vêem, belis
berto, Marinho, Lazaro, sima' campanh.a a do "Ti
centrais: Pinheh:� Beto; minha", CO_fi é tratado po,r
médios-volal;ttes: lvan, Nilo, "vascainos, botafoguenses e

e Jair Santana;, centro: Cló- rubro-negros" de�peitad()s.
-vis e Italo; esquerd<;?s: ,Pau� Sem se matar.

_

Sérn 'preci
lo, Dodo e Altair; pontas- sar do supei-�trph-caml?,
direitas: Almir e Paulinho; êle nessa pequen� tempo
meias: Léo, Robson, e 'Bre'- rada arrecadou 'para seus

no,. cent.r·�-avantes Wa1do, cofr.es a pequenina quan
Jorge e Wilsã,n; meias-es- tia de Cr$ 2.500.080,00
querdas; Jair Francisco,- Escrec.eu: MARCO AlJ�
Telê e Mário; p(')nta_s-e� RELIO �D() , VALLE· PE
querdas:l EsmJl'inho(Moza:rt RrEIR!!\-. '.

'-',

:".;..
"

,.�:/�::,: "'�';,i���?/-��: :�.:.,-\�.:;�:;(:-
... :<,:�, .• _'-'_'.' �"" ;':':';::<.":. ':

- .(-: �;.';:1<'(· , <;';':f"/"

Os ,evlllfelhos e' o conefUo de' Nicé�
GIOVANNI p. FARACO

Num. jornàlzinho editado nesta· capita.I, foi re'pro'
duzirio um artigo que menciona o Concílio de Nicéia co

lllO autenticador dos Evangelhos, po'i uma es,pécie de
milr.gre atribuído aQ Espírito Santo. De 54 alfár.rábios
teriam sobrado, num golpe mágico, os 4 EvangelhQ_s.

. Nem Eusébio em sua "Vida d'e Constantino" nem

Atanásio, nem Hardouin, nem Rogola, ou Burn, ou lÍaas.e,
ou D'Ales, El,utre Os mais conspícuos estudiosos do refe
ddo ;concíiió, :p� mésIl10 Ce'Sare Cantu, em sua tão po
pu'larizada histiu.:ia U11iversa,l, consagram uma lieba
Sf<fu'Cr' ,1l0 ·:p.ré-�e�did:a mHa'gre do aM,325 da nossa era.

QuafauJ,lI" pessoa de mediana- cultura religiosa sabe que
a 1nqol'tante reunião ecumênica dos 318 padre" em 'Ni"
céia objetivou-se na condenação do arianismo, haven'
do sido fiqna<_lo_ o ."simbolo nicenc", o CREDO IN UNUM
DEUM,' que se reza na Missa, com-a definição do "ho
mousios" ou consubstancialidade do Verbo ao' Pai; além
da condenação d·a doutrina de Ario foram ainda esta

I tui�of) cêrca dt 20 cánones. dis-ciplinares
. (sôb�e Os no

,...----------- vaclanos,r' meleclanos, o batIsmo dos sequazes de Paulo.

FORRb � I de Samosata,' sôbre a questão das "subintroductae", a

adocã:o do uso a.lexan'drino para a celebração da Páscoa
etc.) questões ventiladas por Belármino e Hefe}.e.

'

É possível' que a balela dos 54 alfarrábios, de qU.e
teriam sobrado 4 pela intervenção' direta do Espírito
Santo, tenha tido origem no -fato de Santo Atanásio ter
publicado, na Páscoa de 367, o cânone ou catálogo pós
Livros Sagrados, do Ve.Iho e Antigo Testamento ..

.

Que finalidade. terá então 9. deturpação, à Vêo;t,ill.
milagrosa de "espiritualização"? 'Procede por sem dú�
�7ida. do espírito voltaireano: "Mentez, mentez toujours,

- Ii, en re�tera quelque chose". Hoje, como ontem os ini
lliligo� gratuitoê.. da Ig,reja prnchraín comba�ê"':ia peia
mentira, pela dIvulgação de f:�tntasias rotuladas ds "fa
to histórico", aqui e ali deeorada� com

-

uma da�� tlnl
nome, um acontecimento rea1.. A impostur" :-8el'v�e da
aparência do verdadeiro.

"

São Paulo previa na .11 ii. ':F� úl,�) qlie os ho-
mens afastaria

.

'a� 1Ja� os abri-
; DeJU às; fábulas!'
.'i= �:, -� ._.:- ;;�=-. -'

(. -_-:
-

_�r{.__, �;_- :' -

•

BElA CAMPANHA DO FlUMINENSE
NO NORI1E, E NORDESTE DO PAIS
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a Câmara Municipal de -fpolis. '
(idade homenageia jornalista OSVALDO MELO Louvávef proposição
,veread�r Espiridião Amin - O (�rnaval .: Me"sagem�· felicitações Soeie-
,- , ,.,' ,

,', d'ades Carnavalescas.
considéra�do, enfim, que ! Câ ,

mara não poderia passar ,'desper_
cebida

"

obra despretenciosa; mas
entusiâstica e infatigável de quem,
corno a primeira, a que temos a

hom:a dê: pertencer, -trabalha em

pról do i:engrandecimento de Plo ,

rianópolíp, tomamos a libcruade:
Assim sendo, 'nada' mais justo de requerer r-:

me parece, do que o .reconhecí ; 1.0 -JSeja prestada uma home

menta desta Câmara, pel'o traba- nagem c:f�' reconhecimento ao Jor
lho desinteressado e incessants do nalista Osvaldo Melo.
jornalista, que deseja ver r; sua 2.0 �:,Q'úe essa homenagem con

terra bem
.,

colocada, material, sis ta ' na: ofertá de uma placa de
moral e intelectualménte,. no con-, prata, aí'íisiva ao fato, e cuja dei.
cêrto brasileiro.. , pêsa de'Í;:.�onfecção correrá por
'S;,la das Sessões, Floriafl.,spolis, conta do autor do presente, re.,

13 de fevereiro de 1959, querímenjo, 'de modo a pouparcse,
_ ES�tRIDIÃO AMlN o erário,

J

do ônus correspondente
à mesma,. ainda que a espontanei
dade da ;sugestão acima em nada
afete o cunho oficial da oferta;
3.0 - Que na placa em apreço,

figurem oS dizeres do' seguinte
teor' .'

• r,
Senhor Presidente. �AO JORNALISTA OSVALDO
De acôrdo com o parágrafo 2.0 MELO, PELO MUITO QUE VEM

do art, 77 do Regimento Interno, TRABALHANDO EM' PROL DE
cossiderando que >o Sr, Osvaldo NOSSA CAPITAL, OFERECEM
Melo vem, há 'longQ tempo, pres- OS VERI!;ADORES,,:" (nomes
tando relevantes serviços à nas_ri dos srs, vereadares), '

8a' Capital, com a sistemática, in_ 4.0 - O" sr, jorn. Osvaldo Melo,
cessante, zeloza e desint�ressada l:cl'ceberá a ,homenagem em ;:;essão
divulgação ,de crônicas que visam Solene em data a ,ser ,marcada.
110 progresso e embelezamento da Sála d ..�, Ses�ões, Florianópolis,
mesma; 13 de fevereirb de 1959.
considerando que as mais ,efi� (Ass') ESPIRIDIÃO AMIN

cientes obras de proselitismo eU_ ", Vereador
çontram na imprensa o seu me- CARNAVAL EM FPOLIS.
'Htor veículo de divulgação; A requeritnento ·do vereador Ne-
considerando' que se tornou.uma rêu do VaTe 'Pereil'a, a Câmara

secç'ão de leitura apreciada e 'qua_ Municpal apl'OVOU o envio de men- No desfile dos blocos
,se obrigatória' na imprensa :flo� sagens telegráficas às Sociedades I B'

'

carnava escos, Os ororosrianqpo}itana aquela subordinada Carnavalescas "Tenentes do -Dia_ •
, - ou Bororos, como querao título ',Nossa Capital", d{l' ho", "Granadeiro,s da Ilha', e "Vai J G d do nosso au ue e�, aJornalista Osvaluo Melo: ou Racha!', 'assim como às Es_ F f'.. , onse.ca - Izer,am suces-considerando que numerosos colas de, Samba "Protegidos da "t' I" ê- so com um, resp�l ave"pêlos e sugestões, va-sados em Princesa', "Copa Lord", e "Filhos gorila. O bicho, acorJ:en:"linguagem elegante e construtiva, do Continete'J pelo brilhantismo tado, parecia' indomável..bem )lssim Í'elaci_onados' com {lS qUe emprestaran1 aos festejos mo_' Na frente do Palácio, e'Il-

'

diferentes a,s!pectos da vida em mis,ticos, dêste ano" tendo, na t-
.

f' Q", ao: VIrOU ur1OSO. uerla
nossa Capital - 'sobretudo quan.' oportunidade, discutido, favora. entrar. E, entre seu DO-
do está em jôgo o zêlo pelo his- velmente, à propos'ição' os verea- MADOR e um popular'tórico, artistico, material e c,ul-, dores Ne1'eu,do Vale Pereira (au- surgiu o dialogo: ... ,

A primeirà 'e a mais elevada, distinção conferida a uma tural do Municipio -, tiveram en- tor), Domi'ngps' 'Fernandes, de _ Deve estar Icom fo-
personalidade leiga ..residente em Santa CataÍ'ina, por SUa caminhamerfto e solução, graças Aquino, HbJ:�)}ínio Menezes Filho, ,me! Do que é que êle gós-'
-santidade o Papa João XIII, depois que subiu ao trono

aos comentários publicado's pelo Hélio Abreb e MaQQel Alves Ri_I ta?
'

JOl'nalist:r Osv!lldõ Meio.; beiro. '
,

. D CARTÓRIO "",

pontifiéio, coube ao Sr. Vereador Esperidião Amin, figu-
- e :n.' •••

Ia i_lustre e respeitável, que sempre ,mais se projeta �m N
' • -

'f
'�-:--.,

-, d'���:���:.eios sociais; políticos, financeiros, �ulturais' €. - em' ,I la,l,z' OI, r_espel, a ' o
Por intermédio de S. Exa. Refma. D; Joaquim Do.. '.

' .

,
'

' -
,
_, - QERTIFICO, em cumprimento

mingues de Oliveirá, preclaro Arcebispo Metropolitano de

VI'f"I·ma,,' de um ''"!IIS,qU'e' de'L.'.'f',.�P'1·I,e'pSI·a',' a despacho do Excelentíssimo se-

Floria,nõpolis, vem de receber aquêle ilustre edil de nossa .. U'
_

nhor Presidente da Comissão Per_

Câmara Municipal, uma alta e rara distinção, um perga" manente, qu;:, na sessão da� citada

minho confeccionado em valioso couro de carneiro, espe- morreu, na 'via pu',blc',I·c'a <'
Comissão, re�lizada nesta data,

.

'lt ..

foi lido, no expediente, o seguintecililmente oferecido por S.' Santidade as mais a as llerso- P d
.

Pld Q
. te'I."l'a'n1a 01'I'''ndo de Jnnçaba'.e ro au o e uelroz, para o centro da cidade,"'" U ..,..

nalidades dos diferentes países do mundo, como homena-
,

I rd d brasileiro, de côr' branca, ,q.uando fO,h acpmetido pelo "Presidente Asse111bléia Legisla-
gem ( reconhecimento da Santa -Se, quer,.pe as qua I a eG

f A f
• '

,'. tiva -

..Florianópolis _ JOAÇA.
morais e intele"ctuais dos ilustres agraciados, quer, pelos ora uncionário da Pr'éfei- mal que' �ofria, caindo e BÂ se _ 525, 109, 7, 9 - Dàta
seus méritos no campO" do saber, da filant�QPia e da jus:.. tl;!ra Municipal de Florianó- �9rreI}do em seguida na venia venho trazer conhecimento

tiça.
' polis e como viesse sofrendo. via públic�à, sem 'ter dado vosencia série arbitrariedadés vem

Nã-o pg.deria ter sido melhor, nem mais àita a escôlha de constantes a-faques epn�: ,tempo a r�ceber qualguer' send,o praticada delegado regional
. t' 7 f" ,,"A

'

'd
• '"

' iI,'e "polícia est� c,·idade vg c,ontrado venerando Chefe da Igreja Católica, conhecidos que P lCOS,_ OI ,por .Isso :§I:}ilosen-, �oçQrr6 � pessoas quê 'se' �inha Pessoa: vg .bem comg .orde-
são os dotes morais, as qualidades de talento e, cultura tado'.

"

-.�: .

"

"'1
hâyiam àphrximádo e' qúe. o" nando 'eisge� espaucamimtos' ci-·

que a modéstia Pessoal e a formação e&piritualista' do 'Sr.
,

_'
d

� , ,viram:--cair por terra.' dadãos cadeia pública vg cujas

Vereador EsperÚlião Amin fazem por ,enc()brir. Sua aposenta orla, po-
"

violências há muito' pra:t;icad'as

Profundo estudioso das coisas do espírito, dono de se' rém, nâOl lhe bastava, pelo VIAJANTES·'" provocaram, abandono função há
, ..

h mêses delegado polícia numicípio
teta (; riquíssima biblioteca particular, com.. mais .. de doIs pouco que gan ava, para. Tenente Diniz Oliveira Filho pt
mil ,,�iumes, portador de cultura geral ampla, mas sem seú susténtq-,..e de sua famí- -pR., DAVID FERREIRA Em data o;tem Juiz Direito Co-

alarde, nem ostentações, amigo das' boas causas, e, homem lia. LIMA E SRA. marca foi �bstado penetrar cadeia

;nedularmente espiritualista e religioso, o distinto finan-. .'

'

Viajou p�ra Capital da Re� pública 9n<le com�areceul�com vá:'

cfsta e poÚtico há trlhta e, dois anQ� feito catarinense ,pe�
" Ult,lmament�, faZia pescar

.. , pública, � pelo., '''Conval'r''
ri,os adlVogados fim tom�r conhe,

d
-

d ' cimento e providências denuncias
10 coração e pelos filhos que deu à nossa terra, 'soube fa- ria e camaroes· e ven Ia TAC-CRUZEIRO DO SUL arbitrariedades estão sendo leva.

ze,; jÚS à alta condecoração que lhe vem de ser oferecidtt pela cidade" o produto de
o Dr. DaVid Ferreira Lima', das' efeito pt' Encareço vossencia

por. sua Santidade o Papa João XXIII. seu t,rab�lho:. acompanhado de sua espôsa: providêitc_i\l!l' fim tranquilizar es-

d· t· t f 'I' d S V H d d d de ,píritos 'Vg salvaglfardando direito
Regozijando-nos. com a IS ln a aml Ia o r. erea-

I ,a OIS. las .passa os,
,

_

Sr'a, ,Nely_ Ferrel'ra LI·m.a.1 -, '.

e liberdade constitucion.ais pt 'Res_
dor Esperidião Amin pelo significativo 'acontecimento, vo ta da pesca e com 1m ba

O '1 st ,'.
t' peitosamente FRANCISCO NIE.

formulamos a S. Exa. os nQssos maiª respeitosos' e, efusi· laio transPbrtando os' êama-
,

'

I U re vlaJan e, e pes-
TO".

,vos parabens. I rões, dirigia-se Pedro Paulo' soa bastante relacionada
nos' meicf _sociais desta Ca�
pital, seqdo Diretor da Fa
culdadê tIe Direito de San

� CatallÍna e Diretor-Pre
sidente 'uo CONSO'RCIO

. TAC.CItUZEIRO DO SUL.

. ;

A Cãmarn Municipal de F'lo , 'no assentimento' dos seus pares.
rtanópo lis, através' de oportuna Maís significativa ainda quando
proposição do vereador Espiri. no referido projeto, o seu autor
dião Amín, prestará 'significativa determina que as despêsas deco;:
homenagem ao jornalista Osvaldo' l'�ntes' da confecção da placa
Melo, como reconhecimento da Ci , correrão por sua conta, pessoal,
dade aos b'riihantes e asstnalados podpando ao erário inúblicc mdsi
serviços .prestados a ela, -pelas cipal, num gesto que teve a me;

colunas do jornal "O ESTADO", Ihor acolhida dos edis de' Flori a ,
discutindo problemas, apresen. n õpolis,
tando soluções, louvando e criti. O projeto ESPIRIDIÁO AMIN"
cando as admini stj'ações com in. que fabaixo transcrevemos, é o

tuito sadio de servir à sua terra e seguinte:
a todos os flnrianópolitanos." , Exmó. �r,
A homenagem a ser prestada Presidente da Câmara Munici.

ao' ilustre jornalista consistirá na 'pal de Florianópolis.
entrega de uma placa de prata NESTA.
com' dizeres; que se encontram no Senhor Presidente:

. referido projeto abaixo transcrito, Na forma do art( 77, parágra.;
no final da mesmrê os nomes

fo' 2.0, ítem I, do Regimento In ,

dos edís f lorianopo litanos inte., terno, venho requerer "a VExa"

grantes <la presente legislatura. A que, após ouvido o Plenário, seja
Presidência da, Câmara Municipal consignado, na ata dos trabalhos

assentará uma sessão solene" da� presente sessão, um voto de

quan-do Q talentoso homem de im ,

louvor ao Jornalista Osvaldo Me

prensa receberá as expressivas lo, pelo muito que aquê le. homem

manifestações de aprêço e estima de letras 'vem trabalhando em

do povo de Florianópolis, por ii\.. favor de nossa Capital. através de

termêdi,o dos séuS- legitimos re ,

crônicas diárias, publicadas na

presentantes, ' imprensa local, visando ao pro-

Louvamos o 'alto propósito do g resso e embelezamento de nossa

vereador Espir ldiâo Amín, tam., cidadç.
'

bém '1'evelado como grande a1ni. Com efeito, Sr, Presidente, o

gIJ da Cidade, na apresentação de jornalis,ta Osvald'o Melo,' já de

'uina prollqsiçâo que alcançou p].e- há m_"_ito, vem bátalhando, herói-

camente ll. ,se111 esmorecimentos, no

sentido, de melhorar cada vêz mais
o aspecto e as cond ições de nos ,

sa '!urb,s", de modo a torná_la
um centro à altura d08 nossos
foros de progresso e condizente
com sua condição

'

de Capital do

Esta:do,

Vereador
Exmo

'

Sr.
Júiio

.

PaulinQ da
D,D. Presidente

Municipal,
Nesta.

Silva
da

Florianópolis, Sábado, 14 de Fevereiro de 1959

1 Honrosa Distinção do Papa
JOÃO XXIII

.

-_.\.

ORla preferência 'consagradora!

I' passageiros:

-,
I
I
"I

_J

,I
� •• '�""""".''''.'.'•••••••••• 0'0

:533.442 Kgw.:71_�
I

.

car�1S é encom�nd�s
,�
l_

" ,
_ D3�OS oficla� do D. A, C, do !eroporlo Herclllo Luz de Florianópolis dilraate

I .e ....
_

_

'Conduzindo passag�iro& .

'

.... "

ou transpQrtandÓ-'"cargas o ('Ollsórcio TAC ,CRUZE ", ','
foi distingui1lo' com a pr f • ,

IRO do SUL
, ,

. , e erencla doPllbhco clltarinense no ano de 1958
'

9 Consórcio TAC, CRUZEIRO .,.'
esse apóio de�variescedo·

do.�Ul. agradece
.

r e. espera continumereçe·!o em 1959 ' ar a

\

a

Câmara

;,'

SR- FbAVIO GONÇAL
VES DIAS

)'

As melhores
Viajou fom destino à Pôrto fa''n'ta'sl·asAle$'e,.:- .pelo "Convail''' ,

- ;'
TAC-CRUZEIRO DO SUL, Conforme. noticiamos em

o Sr. FI�vio Gonçalves Dias; edição passada, o Clube Dá

estudadte de Direito nesta ze de Agôsto, que congregá
Capital;\�. brilhante radia- a sociedade de Florianópo·
lista, tendo pertencido à lis, fêz promover,' por oca

dois (2): prefixos locais. sião dos bailes carnavales
SR. GENTVAL RABELO cos, concurso instituindo

Viajaram' pelo "Convair" prêmios- às melhores fanta

TAC-CRUZEI;RO DO SVL, sias. Q, concurso que se re-
•

'com de�iino �à 'CapiÚíl" da vestiu de brilh.antismo" teve
República, o Sr. Genivat as seguintes vencedoras:
Rabelo� aàom.parihac;J.0 1.0 lu�ar - Srta. Hercília
sua espôsa, Sra. .(\dTiene Luz} coin a fantasia' de

Rabeld e seus filhos, Cibele' Bambolê. .

e Gen�val Rabelo. 2.0 lugar - Srta. Grazlela (A' D· f
A

' .' ,

'h/'
. '- ,Peixoto, 'com a fantasia, de onCeM ,ISCO onleo no'

O SI'. Genival Rabelo, é' Egípcia. l"Oi
'

610 CATARINENSEpessea;"bastante relacionada Ressalte-se aqui o nome � E .

I

no� m1eh�s 'publicitári?s do do cronist� social deste jor- I, (j 1. çQncerto Dlscó!ônito que se devia realizar do
paiS, sendo.um dos I?lreto- nal," j�ornahsta Zury Macha"

I mingo passado no Salão Nobre' do cOlég-'ió ,Catarinense po�
res d�, ReVista PN, editada de," a quem se deve o êx�to motivo' de força maior teve quê ser transferido' para este
no Ri9,. de Janeiro; o referi· do certame. domingo, dia �5, às, 15,30 h. com entrada franca. Estão
do, viâjante, veio à nossa Na ,ocasião foram entre- convIdados ós alllnos, ex-álunos e suas exmas. famílias,
Çapitál, par�,assistir o 'No�- gues à,s vencedoras, ricos e como em geral os amigos da-poa mtísira.

.

�
.so Carnaval , sendo convr- vaÜosos prêmios, tamb�m O 'programa constará ,de' "um passeio. no reino d:$,S-
dado ..pela Pr!'!feitura 'M.,uni- adquirido� pelo crônis,ta Zu� 'melodias, 'cie�de 'o feio-grotesco ,até o subUme'" e será exe-

ci�al.de Florianópolis. ry,' "
,

cutado sob a orientação d? P.'An.tônia LoebmaiUl�,_-..I"""�

Nofas Politicas
.

- (
"

o sr. Braz Afves se opõe ao novo"panalJlá" da Assembléia. _

,

Pressão -dos Irabalhislas., FruJos 40, acôrdo mal feilo"
.

'

.'

Quando o órgão diretivo do PTB catarmense, em surpreendente decísãc•
optou pela proposta da UDN, para formar a Mesa da Assembléia," uma certeza
ncou evidente: o eleito para a Presidência seria 'um prísíoneíro dos Secretários,
ambos udenistas. Pela recusada proposta do PSD - 'apoiada pelo PRP -, os tl'a�
'balhistas teriam o Presic\ente e um Secretário. com esses' dois cargos; teriam
maioria na Mesa, que assim, "passava à responsabilidade do Partido. 'Se, como
tanto tem sido repetido, o acôrdo com a UDN se limitou exclusivamenté à Mesa.
não resta dúvida que foi. mal feito. E isso deve.estar sentindo o sr. Braz Alves, na
sua cadeira cativa de Presidente, na qual reina, mas não governa, devez que em

minoria, .• -,
.'

_ '_,�' -,
-

.
Ainda agora-corre sem reservas que o Presidente dó Legislativô está co

mendo fogo para evitar novo panamá no quadr� de rurícíonáríos da' €isa: Os
atos já estariam todos prontos e já teríasn sido Ievados ,à sua assinatura. E sa
noticias adiantam que S.S, não quer, 'por'nada, engulir essa dúzia e meia de sa-

pos. A 1>ressãó, no entanto, é forte e.o cerco cada dia aperta mais, ,

Por outro lado, colheu ,nossa 'reportagem, que um _do§ prímeíros requeri
mentos a serem apresentados à Mesa, tão logo a As�embléia 'se reúna, ordinária
ou extraordináriamente, pedirá uma comissão parlamentar de inquérito para 'ia ..

zer um levantamento completo naquele setor, e mórmente sôbre as movimenta'
ções e alterações dos últimos tempos até o presente, verificadas no quadro fun-
cional.

'

"

Enquanto ísso.r nâo: pode mais ser desconhecido o amplo movimento tra
balhista, no interior, contrário a entendímentos com a, UDN de Carlos Lacerda,
tão intimamente/ligada aos acontecimentos .que levaram o Presidente Getúlio
Vargas ao extremo gesto de renúncia, Fiéis à carta-testamento, os getulístas ca·
tarinenses se demonstram dispostos a 'uma orientação politico .partãdáría, sé!Jl__
eumplícídades cõm a UDN e consentânea às recomendações, recentemente feitas
pelo sr. João Goulart, em São' Borja, quando ali reunidos altos próceres:: do Par
tido, entre os quais os governadores.Leonel Brízo'la e Parsifal. Barroso.

,

Os acontecímentos relativos à sucessão presidencial, ao que tudo indica,
estão em vésperas de se -precípítarem, estabelecendo um inevítável 'divisor de

. águas, com. o qual, talvez, tudo volte aos eixos... com novas tomadas de posí-,
ção...

"

'

.
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Willys Overland do B-rasil
S.A. apresentará" dentro de
poucos dias, o seu programa
de fflbricação dos famosôs
automóveis francêses da \

marca DAUPHINE, oca

siã6 que 'Os seus dirigentes
concentrarjio ho Rio de Ja
neiro e em São Paulo re

presentativas figuras do
mundo sodal, político, téc..,
nico e cultural da Nação.
Com essa .t;nedida, os Db

retores da Willys do Brasil
pretendem mostrar aos r.es

ponsáveis pelos destinos do
País, através dos seus mais
diferentes setôres, o que se

tem eril mira ;ealitar.

BUSCA-PÉS

Ampliando o seu raiõ de
ação em nosso País, e inten
sificando' o seu programa
qUe v!sa,' cada vez 'mais,
prestar inestim,áveis servi

ços, à terra brasileira, a

Aba'cate em 1958
Estima.s� em 300 milhões

de frutos nossa produção de
àbacate, em 195�. De acôrdo Ontem< à noite.Lreceb�u ..

o

com os d.ados dô SEF, os nosso Diretor, dl';. Rubens
principais Estadqs produto- de Arruda Ramos, um 'con
res dessa fruta são, -Minas' vrfé espeCial pára

J COnipa�
Gerais' (62, milhões�de uni· I rec:er a tãó 'grãto àconteci-.
dades), São Paulo: (42 mi. mento, e cujo textó é o rsir
lhões), Paraná (40 m,ilhÕes guinte:' .

e a Paraíba, (31,milhõ�). ."Ao ehsejo da apresenta
Outros �ons produtores: ção de pr-ograma de fabrica
Santa· Catarina, Goiás, Cea- ção,do, automóvel Dauphine
rá, Pernambuco" Estado' do .no Brasil, temos a honra de
Rio e - Distrito Federal. convidar V" S. para parti-'
(IBGE) .

'
'

cipar dos seguíntes ev,entos:
25 'de fevereiro, às 18 horas,
recepção na' ','Maison- de
,France" em homenagem a(}
exmo. sr.

.

encarregado do§
negócios dá" Embaixada
,Fiãncêsa e ao Diretor vig
nál da Renault' e Conferên-.
cia Imprensa. Dia 26, vôo a

São Paulo, com visita ao

nosso Parque Industl>ial e'
almôço no Aeroporto de
Congonhas antes do regres
;50 à sua cidade. Ficaríamos
�gratos por sua resposta te

legráfica urgente endereça
da "WILLYSCO RELA
ÇÕS. PUBLIÇAS S. PAU
,LO" para, provi:denciarmos
'resel'vas hotel e aviõês ida
e' volta p�ra. o ilustre c{)n�
vidado· Atenciosas sa1:lda
ções, Willys ..

Overland do
Brasil ,S, A.,"

Jorn. Enéas de
Souza'

"

Em visita a esta Redação,
e_�teve ontem, o 'jornalista
Enéas de Souza,' da Revista
o Globo, de Pôrto Alegre,-

,

,

O nosso cole.ga ..çle. profi�.
são veio à nossa Capital 'a
fim de conseguir materi'al
sôbre o nosso carnaval.

!

.o jornalista Enéas, que
ainda irá se demorar' nesta
cidade ,até segUnda-feira,
pretende,

'

'igualmente, visip
iar o_:jnterior da Ilha e suas

maravilhosas .praias.
" Agradecemos -o'prazer de
sua visita e· formulamos VOe

tos de feliz estada em nossos

Florianópolis, em 12 de Ie7('c'c

de 1959.

Euclydes Antol1io dos Santos

SECRETA'RIO EXECUTIVO
O expediente acima, lido na

Comissão Permanente d'a Assem_

bléia, foi remetido ao sr. Gover

nador,
meios.

·1I.á EXP'OSIÇÃO 4 - S
O ETÀ _:_ PROJETO 17 ,_:_ A'CARESC tem a satisfil;'

ção ,de comunicar, ao Com�rcio e a Indústr�a ;em getal, a,'
realiznçã:o da lIa. Exposição A-S, nos· dias 7 e 8 de inárço,
em São José.

-

,
'

As firmas. interessadas 'em expor pro,dutos agro-pe·
c.uários, poderão dirigir·se· aõ Escritório Central, à rua
Aristlà.es Lobo, 62 - Agronômica.'

.�

Loleria do Eslado de Santa Calãrina'
�XTRAtAO� DE .13-2-,59 .,

Cr�
Cr$
Cr$
'Cr$
Cr$

1.000.000,00 :_ t Florianópolis
100.000,ÓO :.� Criciuma
50.000,00 � Pôrto União
3ó'000,00 Lajes
20.000,09, / Florianóp_olis

1.939
6.470
5,333
4,520
2.380

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


