
.Continuam nla:n�il staçi�es
,

.

p'ar�.ClllI::SO RAMOS Plt�úi:io soeial.'Õem�cráPICO eleiçãO ,,

oportunamente. estamos conhe, HI60 Nosso entusiasmo aliado
.

cendo "Declaração Blumenau" Qa�delra nome: vossencla lissegu_
,',

� � lu!.plraâli
..

va10rosos' companheiros,' �'am certeza vitória nossa causa.

!!!�!!����!!!!���!!!!!!�!!!!!!!!!!������!!!!�!.!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!i!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!�!!!!!!!lDjretórlo ,Municipal nosso glorío- Saudações pessedlstas - BA-

se partido pela unanimidade seus IA BITTENCOURT, , preslde.ate

O SI·n'dl·calo dos J- I rDall·5-las' P·ro"issl·' I nal·s de'
membros reuníão hoje realizada PSD Itajaí, ARNO CUNIER, Se-

.

.

.

resolveu hipotecar Irrestrita soll-. cretárlo�
d!l.rledade· nome e'mlnente e preza- á-��;��.:rL0ii�"z_'

DE RODEIO

Sla. ,-Catarina.prolesla conlra aaOlenlo tarifas
'.i "I" I''''''f,;-

• \.' TA VEEMENCIA EX'tORSI- RA COOPERAÇAQ,CLASSES TIDO ,INTERVIR JUNTO
-"( '1:,1 I I Ilc·a·s VO AUMENTO. ,�A1ÚF,AS CONSEJWÃpORA� C0��R DIRETORES' TELEFONICA

.

�
c

"

�
,

COMPANHIA TELEFONICA CONSTANTE AL$A CUSTO ATENDER APELO CHEFE
. ".', ',. CATARIN-ENSE_ vg PRECI- VIDA pt CONT�OS,;.�LTÔ NAÇÃ� pt

_

O' Sindicato' -dos 'Jô-rnalis- da' pela c9mpanhi@. e.em vi- SAMENTE .MOMENTO GO-, TIROCINIO AD�, �'�
.. -

. �espeitosas saudações
t.as: Profissionais de Santá gor, e cobrança. O telegra- VERNO FEDERAL PROCU- TIVO VO��E,NÇI�� :V�"�". Jazro.:callado -,presidente
ditarina, deliberou, como ma que é, um protesto da: ANO XLV O MAIS ANTIGO DI4RIO DE SiNTA CATARiNA. �,ô 1 3 5 fi 2� .medída de apoio á inici�tiva classe esta vasado nos se- .

.

� �

do Presidênte da Republica guíntes termos:
'de -conter ia prO!ressivã. alta. SENHOR HERIBERTO
do custo de vida; enviar ao HULSE

.

.

Senhor Heriberto liulse, Go
vernador do Estado, télêgra�
ma solicitando . intervenção
junto á Companhia Telefo
nica catarínense no sentido
de obstar a altá éxcessiva na

tarifa telefonica apresenta-

deio candidatura nome honrado

vossencía Santa Catarina receberá
goVernadÕl' preciso. Imperturbável

a dr: Wilmar agradeço comuníca, nossa solidariedade. Abraço� .• J·OA
cão. reina regozijo munícjpío Ro- QUIM RIGO

DO ,PREFEITO DE ORLEÃS

...

as
'�De(la

DE

De .RODEIO
para CELSO RAMOS
12 -:- AcUSO recebimento telegra,

De ORLEÃS
para WILMAR DIAS

DO

soldado PSD hoje conduzindo des

tinos muntcípío orleãs', Impõe
11 - AcUSO recebido vosso tele, dever concítar .eonvoeaçgo órgãOS

grama referente reunião realizada deliberativos fim examinar propos

.Blumenau onde lançaram candída, ta, e a acatar sem restrições dell

tura senhor Celso Ramos, nosso beração Pl\l'tldárla. Sds. VIDAL
rande baluarte partidário, ao GQ.... PEREIRA ALVES, prefeito Muni
vgrno Estado�' Minha qualidade cípal,

.

DD ,GOVERNADOR DO
ESTADO
NESTA �

SINDICATO JORNALIS
TAS PROFISSIONAIS SAN�
TA CATARINA vg PROTES-

GASPAR
.De GASPAR menau Inteiro dispor. Sds. pesse-

para CELSO RAMOS I distas. DR· WALM{)R BEDUS-
is - SolidárIos manttesto Blu- CHI. JOSE' BERNZ.

'

DA BANCADA DE VEREADORES DE
SÃO JOAQUIM

.,

.

Cérebro educado é diferente
,cérebro ignorante

de
..

DIRETOR: RUBENS DE
ç
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REPRESENTAÇAO DOS
(ESTADOS

.
ção de uma semana, mere
cendo atenção os relativos à
formação de currículos. prá-
ticos e- à disseminação de ti
po de' ensino funcIonal,. à
base das classes - emprê-
sa.

.

COMISSAO ·EXECUTIVA DO
.CER,-AME,

.

A Comissão Executiva.. do
Congresso deverá ser .presi
dfda pelo prof. Beefort 'dar
cia, diretor do Ensino Co-

a dura- mercíal, .

'DEBATES
Os debates terão

·"MAYSA em Florianópolis"
TAC'

CRUZEIR'O do SUL

agência:

I
, j

R. Felipe Schmidt, 24
Fones • 21·11 e 37-00

I
,.

.

2� D� MAI�I IE t12�
QuandQ, naquele .fatal 29 � quais chegavam até a mais

MaiQ de' 1'453, Constantínepla, antiga civilização' A tradiçãQ,
a rainha das cidádes, caia nas significam.õ gloriQSQ passaãe
mãos dQS TurcQs -MuçulmanQs de mais de trinta séculQs. CQn-
e 00 ImpériQ GregQ desaparecia: tinha em sí, aquílo que cava 00

criQu_se uma grande questão glQriQsQ passadQ de mais de
histórica e também espirituàl. trinta séculQs. éQntinha em sí,
A NaçãQ Grega perdia a sua BClúilQ que 00' PQv.o gregQ Únha

tQrmB> PQlítica, e' nQ mesmoO feitQ, éoOmQ, belQ, fQrt� e admi-
tempQ, na épQc� 'em que as rável.
terras g�regas tQram' ,invadidas Era a tradiçãQ que aquecia
pelQs AsiáticQs, multoO!! gregoOs oo's peit9s dQS nossos anteceden_
para salvar a sua' lib;rdade de

•

tes, d!1r�te DS dias negros da
.pensamento, . refUCiavam-se ' no ·escravidão. Era' dá" tradiçãQ que
Ocidente.

'

Quanto sentia o grande poe;,.
ta SO'LOMOS, dizendo que .a

liberdade grega saiu dos O�&IlS
sacros dos gregQS'!!!.
Bela, antiga '!i��, a Athenas

Vito'ria', a vitoOria grega de, ·10.

dGS QS tempQs!!!.
DurQs e IQngos Q� 400 anos

da eScravidão!!!' 4(l0 anDS de

martíriQs!!! 400 anos de dôr,
de fome, e de miséria!!! E
acima

.

de todQs·, êstes males, a

taxa' de' sangue, tão iilcompará'_
vel na· história ,da ·humanida.

de!!!.

Não . reee 1�1Jl � or n� .. ,de�. aíma , 00 gr�gD;;tioo� IndoOmáve ,

��élU '�oOlítíco,. o� alg�entro 4#sperando'o �randê momentc
oOrganiiad�.'· .'.' », ,"� da sua Iíberdade,

,

Ás'�rmàs�pegaranUOgoO, _é em _ : CÍl'egou'o mGmentQ propício;
tôda_a,' paiti! óuvia-,.se' uma .�ó e qUllndo SGoOU a hora, o escuro

-: v�z: "Libetdade�oti:·mQrtê". ·'véu
•

caiu,_ eo.nUma m�drugada
'''A voz. d'a' Grécia· se f(trá es, 'prfmávetU. foi tirado. o santo

"'cuta� nQVàrr:;;'hté' �Jn'�'tôcl'its'as' l�bâro; d; SANTA LAUJU: qU�
pa-rt�s d-;; q{undoO; convidando fõi, ientliado éorif os zefirQs 'da.

.

ôS� séu� filhos d€�e ajoelhar an liberda,ile, ......,
.

,. i" '

,,' te :Q'altar.;da 'sacrá' epopeia de
.

i821,.que 'si�boliza a,'re-ssll�el
çãQ d� nov.a estirpe. .

.

Njio. dé'\.em se� esquecidas os

grandes' e lhistóricQs dias que
. abrilhantaram 00 ",vaioOr da nossá

raça. Nem tamplllicG dev.em·. '

passar inobservávels os tãQ
grandiGsos momentos 'que tra.

çaram nOVQS horizontes para �
Grécia-

'

.

O 'dia 25 de MarçoO, apresen•.
ta...se tQdo anQ mais altQ,

.

e

E' alguma coisa a mats: a

eensetgncía da sua dignidade.
E' certamente absurdo de

crer que li tradiçãQ fGi 00 úni
coo raeor. da' revolução em 1821.
A tradição sõZinh!L' nã<o era

• motivo' suficiente para provoéar
a revolução, e conseguir a sua

métao' Era a força moral, e as

fQrças morais nãQ. geram as

necessárias esperanças· para agri
dãG PQrém, o rumo, e plantam
o fim ideal.

.

Criam a fé e multiplicam a

eficiência das forças materiais.

precisQu, de fato, anteceder'

00 bem estar. econômico do País,
a eVQlução do cQmércio· e da

marinha, os' entendimentGs com

a EurQpa, e "acima de tudo, a

criaçã<o de fOl'ças armadas, com
Q.S regimentQs dGS KLEFTES e
com as frrit�s dos habitantes
de YDRA.

E aparece comovente e apa
ratosa aquela madrugada gre_

ga, única ná história,' porque
se levantou a escráva Gre�cia ..
.�

Sem preparàçiio,- todo o poVoO,
. cheio" �e furia".�ent'ra .nã IJlta'
para combater a desesperada
I�ta . dos

_ apr,e,!ient.an�.es, ,a ss-
.

crà IlÍta ''Pro ,ares " e aras",
pro' a f{e prll a Pátria.; :. �
• "Filhós de'Gregos, Ide, li

ber.ais a rátria"l. é a VQz
..

de ,.

todGs.

E entravam na .Iuta,� ca,ntan
do peanes aoO' Deus da' guerra

�
, .I:: • �

Ares, ó seu Deus; .-

Não t�Ilh�m ·ch�te,. ._como ,

acontece..sempre- nu_re:voluçÕe_, .

'l!oliZJl a liberdade:

EstamoOs distantes da

'Pátria. ,
.

VIvemos num País com UIler.
dades.,

Recebemos oos direitos, de ci.

dadãoO no hospitaleiroO BrasU.
Mas,' como' raça, não devemos

esquecei: ,& nQssa história, 'Ilue

SQb e�cr�vidão de 400 anos, a
"

tiravam força, oorage� e espe

rança. A tradição ensinou à
êles, que eram descendentes
dQS antigos gregos, daquela ra_
ça milagrosa, que deu a luz, e

'00 exemplo ao mtJndo
A. tradiçãQ gUardav'a acesa,

nQ 'coOraçãQ dos gregQS, a chama
e o ardor 'para a 'liberdade. A
tradiçãQ é 00 retorno aQS fatoOs
dQS antecedentes.
A NaçãQ sente que é Nação.

Sente. QS_ seus' direitos CGmo
\herdeira do PassadQ e QS seus
deveres

.

perante I)
.,

poVoO. NãQ
lhe arma .a mão a revQlta CGn_

tra o tirano.

E não há nenhuma dúvida
que aqueles que pegaram 00

.rUmO para o Estrangeiro, eram
os melhores elementos das le.
tras e das artes.

Na pátria, já sulij'ugada, fi_
'cavam Qs cQnservadores, ii gran_
eie massa, a qual soSinha nãoO
produz, conserva po�ém para
,sempre a tradição, o mais pre.
cioso e mais vivo bem de cada

povo.

A tradição grega, continha
todQ que era· grego e muitos
ou'tros . elementos, as raiZes dos

Mas, tudo isso era material

simples forças irregulares. De
fatG, a tradição grega' deu ês
te 'aspecto e_êste rUmp E' sua

criaçãQ, que 'os Kleftes' fIcaram
comG herois' nacionais, os CGr_

sários como. Os heróis de Sais
mina, e os prefeitQs como The.,
mistocles e Aristides.

,

I

'Sem. a fé, sem O.entus smo
.

e sem os idéais para uma. ,mé
ta: - �ão v'iv�m' os nomens e os

POVQS
.

Aquéles POVQS que per

deram a t� ·para os ideias, e

�ofJil!ra�' �" c'oyrupçãQ; de. sey. -r:
. cariifer, - nãQ . conseguiram so-
breviver.

'.

A té pela .pátria,·a liberdade

e os ideáis,: é aquela" f�' qJle e�_

qu�nta .,e ellgl'andece 'aJ alm�s
.

dos "pOVQs.·
,

0_ dia 25 de
.. ,Março; é

. ,11:1e �.

grande dia, um dia .g1Orlps,! e'

sacro.. Ei um -entusiasmQ� p�a
"00 renáScunlintQ da nossa raça. '

E'. u'ml\ t�rçá. inven':ível qUe, �á'
.

cQ'ragém a tdos os gregoS', que

perma:nee��. ainda ·escravôs. "

Os sinQs' d"â SANTA LAU.RA
.
não:'a�unc1aram sol_l1entc :á IJ
berdàde dó� subjugadQs g,.egos
daqu�la éP�éa. .

, Os ....:mes�ós "sinos anunciam
'nÓYa.ment��1i liberdade dos fIiiIo.

, �O���irll){�{'Clpiiotas, olt ';fluais
, �!' .'. "" <;. • .'

serão Iibertit4oO� "p�rque,IàC,r.edi-
--tam nos' i'deais da nossa Í'a1A,
e' sabem' -qíiê a liberd�de sai do's

QSSOS sacros do� Gregos.

rlorianõPGlis,' 25 de MarçQ
de 1959.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- sr. 'dr. João Batista Bonnassls,

"-'_"
,

I "

1/ .....

- jovem César 'Edmundo Moreira
- srta, Maria de Lourdes Brito
_ sr. Milton' Batista da Cunha /

_ sra, Amõnica' Gastão - sr. Ewaldo MozimmlUln
- sra. Etelvina Luiz Whor
- sr Rui, Pontíficé. Souza
- sr. dr. Laél10 Luz - sr. Gal,!ino José Lenzi

PA R:ll ('te A (6,8
SR. E SRA., JOSÉ MATIAS FILHO

E,
SRA. BENEDICTA DE ALMEIDA PIRES

PARTICIPAM O NOIVADO DE SEUS FILHOS
\ . -

_" ,

RAQUEL ZARY e ADRIANO
'

Ffl.OLIS., 23 DE MARÇO DE 1959

1, Início _dO período ,
no qual as 2':- Data para a publícação dos

OSVALDO MELO
. -ii �

•

' ••.

estações de rádio divulgar�o gra, nomes dos candidatos registrados.

tuitamente instruções sôbre as 'eCód1g�
.

E!!!lt'oral, àrt� 65):
3. Encerramento do prazo para

o ·candidat'.() requerer cancela

mento de. seu 'reglBtro: e Cótl1gt'i

Eleitoral, al\t. 49)-

�l�ições e d�ta, hora e local doa

-comícíos. (lei n, 2.550, art. 78) ..
. ((' '.

r E .... A POBRE VELHINHA AINDA AO RELEN- , 2. Encerramel;1to do prazo para

TO 'Jã por mais de uma vêi vimos pór êsta coluna, fa- a expedição de se�u�da via de ti-
.

zel).de referências e apelos 'p,ara qUe sejam minorad�s os. ,ttIIO, (lei n. 2.550, art. 12)
.,

,,' 'f 1 .

t' t t', )

t; '3 Encerramento do praiW para
fiO nmen OS e as 01' Ul'as por q�·e es a passando aquela.' �

,

'nf I' Ih' h f f d' ,.
, retirada dos tltulos ,requeridos,

I e IZ ve m, a en erma, que' az pouso·e ormJtorlO, a "
.

eliu'va,. s06 a c'alçada do edificio do IPASE. . (Ie� n. 2,5,50, art, 19).

,Até agora, nenhuma proy-idê,ncia foi tomada, em fa- 16 de julho. (quinta feira)
.

' ; ,11' Encerramento do prazo para a

�or daquela desgraçacla criatura.
'

"
,

,

qnlem; ás 6,30, ,passavamos pelo local, já conhecido :ndicação ..
pelos partidos, de no_

"Toca da Maria". ' tr�es para mesários, (lei n., 2,550,

Falei com ehi.
,

,art, 2fj, § 1,0).

_ Teu nQIl}e é Maria ?
26 de ju� (domingo) :':,27 de 'agÔsto -(quinta feira)

_ E' sim sr. -'- respondeu-me olhando de maneira Encerramento do prazo para a" à.;" 7 ,hor��
imbecilizada, com um só olho, porque o outro está cégo publ1ca�ão do ed�tal de convoca__ �

1. E,D;ce�raD:\��tq. d� pra�o para_I
ha muito tempo. c:ão para a audiência. de nomea-, a distribuição do m�ter!al pa.r!!.,

.

Fiz putras perguntas e obtive .respostas vagás, in-,
\.J dos mem���_ das �esas re-·lvptaçãó. eCó1ilg?: El���;�ai, art, ".:

.coerent-es, sem nexo provandp que além de tudo é um.'il, c�Pto�a�. (le� n. 2,??0,. al'!. 25 § 177).,
2 O)

"

2 do prazo 'do' !

débil mental. ..'''il!'!1f. i
'. '.

. '
. ,

"

Est.ava emo,lando os seus l�aP?S7 �,ujos ,�o�, os. quãis�!�IRtJBlP'- -a�t:A:I, If:"e·;&.t U't;.1t1YI '�."
se cobrira. á nOite. ,',

' . f Mi! iVjl.., �. <fI,( 'IM( liIR
1- .\

, -

Aquel� cêna' humilhante,; tJ'ist�" qu� con,ti:t;iua aos. � _.' ,

-'

,;.
" ':.' t ,','

'

.'

I • '
l : ','

olhos de todos não pode cont}:nuãr.. Porque, então, não, &f= S· .....'..II CATADJU. . ii

recolher a ínulhél" á Colônia de Pstcopátas, desde que
,mD'R � DIl.

está provado, ser a' infeliz criaturà uma demente' ? A Associação Rural de Florianõpdlis comunica aos
,

'Pelo menos, estaria abrigacÍa cófii ',é�lna'·.e alimEm' seus associados que, ·em recente Portaria Pl!blicada em

tos.
'�v

14/2/59, no Diario Oficial. da '�nião, a: Divisão d� Caça
Será que esse áto de caridade, de piedade cristã e e Pesca do Ministério da Agricu1tur.a, proibe totalmen-

puro humanismo vai sair muito caro ao herário ? te a caça na Úha de Santa Catarina:
Não acreditàmós... Em face dessa' portaria, a Associà'ção' Rural reco-

ALARGA)\:t,ENTO PARA QUE·' MESMO, '? Bem. A me.nda aos seus associados para não caçarem, nem per'

Prefeitura, alargando ·um tre'c'ho onde fica o jardim na mith'€m qu� e�tranllOs cacem em seus ,terrenos, trazen
Praça Pereira e Oliveira, teve um objetivo ..plausive!" do ao conbedmento desta Associação tqualq,uer contra-

comó seja o de atender á'''nece:ssidade do trânsito 'naque� l\'ênção d,a citada portaria. 1

I ,."
.l

le IO;:�a isso, estão ,sendo feitas, ali, .várias obras. -R&tI� FI�J& IRMD.S. A� IPúSJtlA �

Acontece, porém, que todo o plano mandado exe' .. ..; •\. { ••

cutar pelo Prefeito Dr. Dib éherem, está perdendo com--
�

E·,. C·OMiftCIOr
'

pletamente sua finalidade.
", m

F,' q'ue varios carros e principalmente uma

nete, estão fazendo no trecho já alargado', ponto
rada! Parece incrivel, mas, é pura verdade.

Para que então alargar, para livre trânsito ? Pa
ra que mesmo ?

E' necessário uma

já 20m ,esse abuso., pois
será muito .pior!

DERRUBANDO O VELHO CASARÃO ,Aquele ve

lho casarão 11a rua Nunes Machado, esquina com a

Vitor Meireles, está sendo demolido,. As picaretas tra
balham com gosto' e.Qtr!o _si quizessem servir á; Cidade.

o que vai sair, no loeal, não sabemos.
Pl,"ometernoll, entre!a1;lto, '}bi��ilhotar" e. 'ci�p,o,}s� vol-

taremps.
_, . " ,,',_ ,_ ,_. __ -' � . .:_ 'i4:s::JÍ.i \

camio
de'pa--

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
C o n v o. ç � ç .ã'. � ; .

São convidados os' senhores -Acio�ista'S da Renê

Frey & Irmãos S.A. Indústria e Comêrcto� a se reunirem' ,

em Assemb1.éia Geral Extraordinaiia, ar realfzaf:.se 'ás 9'

(Nove) h.oras da manhã, n'o diaj8 (yinte_e DitO)" do'
proximo mês de Abril, em sua séde áociàl em Butiá 'Ver-
de, MUnicipjo de Curitibanos, deste Fista.do, a fi'm de "

deliberarem sôbre a segúinte ordem �dq, dia:_;. -" ,

a) AumeI\to do capital social;: ':
b) Alteração da nova sêae' cIa� �oc'iéd�de ;

c) Reforma parcial dos Estatutas,;:;'
d) Outros assuntos de interesse' social.

Butiá Verde, 5 d:e Março. de 1959
A bIRETO�IA,

enéi",gica providênciá que a·cabe
si não proibirem, já e já, dJlp'Ois

- DJA 29

Prezadas misses:
Quem vos escreve é um cronista pobre, porém

honrado, que vem de público protestar contra vos
sas pref'erencias no terreno masculino.

Em tôda competição é justo' que se dê as mes

mas chances aos que dela desejarem tomar parte,
porque esta história, do, jôgo começar de 1 x O .é
coisa para bôlo .esportivo, Não obstante, embora
não tenhais qualquer analogia com tal modalidade
de concurso, é precisatnenté o que vãndes fM:endo,
desde Marta,Rocha até Adalgiza Colombo: só en
tra no páreo quem possuir dê "Cadilac" para ci
ma.

,

Vejai o casç de Marta: Até que, o seu Piano.
não era ruim, ·embora heuvesse outros, nacionais
e de melhores marcas. Mas' como os brastletros
eram pobres lá se foi ela 'com .um português, dei
xando Os nossos muito desolados e descrentes da
indusjr.ia, nacional. Prefiro, entretanto, não tocar'
m,uito' nêsse Piano, porque êle emudeceu e se não
da azar falar dos mortos, sorte é que nunca dará.

Vosso. "afàire", 'I'eresinha Morango, é muito
mais grave que o de vossa companheira Marta:
entendo perfeitamente que se possa. amar ulp pia
no; mas casar com um fabricante de gin - que
de resto mais parece um emérito' íngeridor de
"chopps" - é muita vontade de I).ij,o fic'ar pobrev

O vosso Pitigl iani é feio. é gord,inho,' é' baíxirih»,
tem nariz de tucano, barrjga de· "General de Pi�
jal!la", e cara de trocador de 'bonde ; - mas como
do outro lado e tão despresível figura há � -írre-
"sistive] tentação. de ser dona de uma imponente
residência na 'Gávea Pequena, e de dirigir

.

um

i
'''Thunderbird'' 1958 que tem' também a sutileza
de possuir a placa númar., 1, do Distrito Federal,'
vós aéeítastes o homem. -Casai, .casai com êste en '

garrafador de gin e depois responde-me se o ne-
gôcío foi bom.

.

,

.

.

VÓS. Adalg iza, não riais "de... vossas companhei
ras, porque o vosso Jackson Flôres, além' do nada

,

('�modo boato de contrabf',ndtsta, que o' persegue
,

há, anos, tem pelas costas urna mulher que não
quer dar-I,h� o dlvórcío. Em todo caso, é admíssí-.
veI que vos ameis o homem, que afinal de contas
não é ridiculo como o "biscuit" da Morango, po
dendo-se dizer até que é um -sujeito simpático.

'

Vós, Ana Maria, não �tenàes desculpas a ale
gar; vosso caso é claro: fôste seduzida pelo di
nheiro fácil do sujeito mais ridículo do hemisfé
rio, ,e talvez do mundo todo. Baby Pignatari é roei
dos palhaços brasileiros, e, desconfio 'mesmo que _

seus ancestrais tenham 'fido ,bqfões -da côrte de
�. Emnnuelle, dnflo' â�',/ansiedlúte �

do velho
Ti·ans�-!l-aJ.' f.� I1a.tp.tJ!flas.;..Çl>mo se...t sua ca"'"

ra já não Indicasse o idrd'fã q'tí� �.-�.:r-. ,>

des a cometer a suprema 'e i1err'adeira toí��
vossa vida, casando .cem êste pateta sndínheíra-

�

do, cêdo vos arrespendereís. Gh�ga:rá o dia em que
o homem colocará em suas málas a,s camisas ha-
vaianas, tomará a prtmeira.tcóndução- pana .a Eu�
ropa, e lá chegado, sairá 'atrás de uma Linda Chris
tian qualquer deixando-vos 'a�, ver navios e a co-'
mel' acarajés para o resto de vossa vida. Casai é

depois direis: hem que aquêle crônista tinha ra-'

Z80; porém dispenso OS agradecimentos, porque já
'será tarde e sereis mais uma "ex" do canastrão,
que qu!s.eram Os maus fados nascesse brasfleiro.

, Olhai, fu-turás "misses" para o exemplo de
vossas antecessoras, e quando pensardes em casar,
lembrai-vos de que há muita gente bem lntencto
nada por, ai 'querendo f,azê-lo, inclusive, êste po
bre cronista: que apesar de, não possuir um vin
tém furado siquer. é parte integrante da casta dos
ricos de espirito, o que já representá alguma coi
sa. Segui, meninas meu conselho, que é grátis e

dado de bôa mente, e futuramente me agradecereis.
:ssss,ssssssssSSSSSS%SSSíSSSSSiSSSSiS_SSSSS$S:rES

30 de agôsto (domingo)
Eleição para prefeito Municipal

Carlos, São Miguel d'Oeste, Seárll
Sombrio, Xanxerê, Xaxlm, José
Boíteux, ArrôlO Trinta, Armazém,
Lebon Régls e SiderópoUs.
Câmara Munipipal: José Boíteux

Arrõlo "Trinta, Armszem,
Régis e Slderópolls.

Lebon

25' de agôsto (terça feira)

Data a partir da qual, e até 48
Público. (lei n. 2,550, art. 64), I

Florianópolis: 9 de março de 1959.
horas depois da' eleição, não se

pode prender ou deter qualquer

eleitor, salvõ em flagra�te delito
j ,

ou em virtl.\de de sentença crimi-

nal condenatória por crime ina

fiançável. (Código ,Eleitoral, art:

129, n. 2). ;

31 de agôsto (segunda feira)

14 de outubro (quarta feira)

Ence�ramento do prazo para a

se reunírem tõdas as secçôes de

um Município. (CQdlgo Eleitoral,

art. 72)',

,
' "

1 39 �� �?ler!b)o, ·(�l�,n..d� f�ifa}

Encerrame},lt!?, do prazo dentro

do qual nãO poder;í ser �rll<ns{el�ldo
ou removido ex-oHicio servidor

Severino Nic,omedes Alves pe_

drosa, presidente. Arno pedro

Hoeschl, Mauríllo da Costa

Coimbra, Milton' Leite da

Costa, Aldo Avila da Luz, Ary

pe,
reira e Oliveirà, Euclydes de

Ice!��e!!a Ci�tra� Àbel!l�do da

SU�!l ,G?ntes,.
,

, l

, �

,

-CASA

(

Aluga-se, ve� e trat�r � rua Feype,
, .. ,:.:'

'

Schmidt n.'f62 ,,' '.

� -_ .. ....

,�" "

�ROG·RAMA 00 �AES
PROGRAM:A, SOCIAL"

,.' ) 29.-3-59 -,DOMINGO
: Soir.é.e lrif\anto::'J.u�enil, da Páscoa ,- 'Distri, .

buiç�Q de balas ,aos petiz.es Início às 16 hora�.

4-4:59 SA1lADO
Grandiosa soirée com a apres�ntação

' de;"
, MAYSA., MATARAZZO.. •

, R()serva, de mesas na Secretaria ,_ I�ici� ,àJ;I
,22 horas. -_..... �

,

"

19-4-59 - DOMINGO
ENCONTRO DOS BROTtNHOS

, /,

Inícjo ,às 19 l;loras." '

,

25-4-59 -, SAnAQO
Soirée Universitária oferecida aos calouros

d·as ,diversas Façuldades. Mediante. a apre.sentaçã.,0
da cartejra do Diretório, os universitários terão en

..
trada franca. '-;- Iníc10 àJi 22 ·ho�as.

•

I
-

�

.; NO.TA: Os Sócios' do Lira Tenis c'Iube ,que
\, adqlfirirem mesa terão direito o ingresso; na apre

:s�!l�ação� de. "MaYsa' Mat�l'azzo, dia 4-4-59.
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A SEMANA Q UE PASSOU!J

PASCOA DOS PRESOS E SEUS FILHOS!
Ainda em franca atividade, as se-,

1.JORNALISTA
DO ANO; Dr. Ru- não suporta o 1Ih''''.',�<)''. chegou

nhOraS'1lÓlaboraci.oras na Campanha bens r de Arruda, estão.sendO bem em bôa hora] i'orque �rio PU

de sentimento Hum\U10. elogiadas. MADRUGADA, foi a março não é possívelj

Informa a Sra. Domingos (Lour-. Célebre do dia '17 (findo), em que --...--

. des) de �Q.ulno, uma das Inte- o talentoso jovem· autor, descre, Agradeço ') CII _'�ã J do d'li.r. to

grantee eficiente da valorosa Cam� veu �nuciosamente,' uma trans., casal Sérgio ('r�n ,a) Nó.,�"ga, ti,-

panha: formação ilusória. Bem, mas tudo recendo-me ; r�sj1,�n(:la em F lu.

_ DON FELtCIO, ArcebispO aconteceu, por eausa do distinto menau.

Coadjutor, celebrará a sánta miS- jovem BENITO BATISTOTI, que -'-.-:::--

sa pascal, fazendo um, 'IlIfUsslmo além d-e gentil e amlg�, nos pro., AINDA NÃ.O.. CASOL'!, r

sermão. Na última reunião, onde porclonou momentos agradáveis na A elegante MI'lS ln�Af'lL H'f8·

compareceram as senhoras Lucy camioneta azul e branca. . em luta do seu ambicionado ma-

çorrêa Ruls'e _ primeira J)aDNl --:::--'- trtmõnío, com o sr. Jackson Flo_

�o Estada _. Klrana Lacerda � 4\FINíSSIMO CHÁ" - com' fi res, cuja espôsa não pretende dar

.., Zllma Seára; DIlm,a orof1n�; Ma- presença da Dlretori@. do "CLUBE o desquite! Vai daí ... A ex-Mlss

ra Cheren; Otília Vieira da Rosa; DA LADY" e de algumas senhoras, Brasil MORANGO, casou-se tam,

tal tratada uma Importante sctu>. Dona Florinda Ganzo 'ofereceu fI- bém com um desquitado! E II

ÇãQ, cam o fim de arrecadarem níssímo chá em especial atenção, sempre bonita MARTA ROCHA J
.ruudos. para malar brilhantismo à Sxa. Sra. IRENE D'AQUINO, (viúva) também de desquitado.

da testa. Doado· pela Sra. IDA SI - pIgna Vlce-preslqente do referido Vai- daí ...

MONE, um lindo Centro de Mesa Clube, secção do Rio de Janeiro. . .

-.- --

, de Páscoa, que foi rifado entre &S Foi u1fÍa tarde agradá:vel e dísttn, A flgurll da NOITE, NAT

• senhoras da referida Campanha. ta, num ambiente de grande amt, KING COLE, artista mais caro do

Já podemos crer ainda na solida- zad!l' sendo na ocasião, tratado mundo; virá ao Brasil no próxl-

,nedade e o Indispensável sentí- um Importante. �ssunto, ou seja: mó dia 13, onde estrelará no Copa.

menta Caritativo do nosso .povo, Data festiva,. da Inauguração 'des., Mesas, "quase" tôdas reservadas,

(. ,Outra colaaoração de efeito lin-
,

portantjssímo, é a doaçiio �e MA- pios Humanos e S-oclals em "todo

<, TE'RIAL DIDA'TICO, de�tlnado o Brasil! tos aplausoa ao notável cantor!

aos filhos dos preãldlárlos. "ume

grande e feliz idéia da Comissão

Organizadora que vê a cada dia

que passa, seus esforços coroados

" de pleno êxito.

ta entidade, baseada nos prmcí., para o espetáculo Inédito.' O res

to, é NOCHE DE RONDA e. muí.,

I

ANlVERSÁRIO _ Festejou ante- Jflclalmente, entregou-lhe com o SATISFAÇÁO- - Na Ilha, os

'o'ntem sua data natalícia a ,sra. ,LUI 3érlo compromisso de NOIVADO! amlgps MARCIO e MAURO DIAS.

za Maria Hubel't, ' espôs� do Ijl'. �-Inceros votos de felicidades dêste ,que sempre podendo dar uma, che.,

Huberto Hube!,j;, Técnico Grava- amígo CRON�STA!! gada nesta encantadora Florlanó-.

dor da ZYJ-7 Rádio GUl\ruJá. Esta --"'-,- polis, não medem eSfôrço nem eon-

coluna, aus-;ura-ll}e os :melhores O acolhedor 'RANCHO DA sequência em visitá_la, gozando

v9�oS de {el1cldades. [LHA", continua com sucesso no é lógico, das amizades que desrru..

--.:..-:::-

�'CLUBE DA LAl>Y" - Entida.

de Filantrópica de C�rátl!l' NaclO-

,
l1a1, será instalada br�vemente em

_!. Florianópolis, onde vem merecendo

�6· .•RPÚO e a."'stmpatla da-"1lussll ,me-

_:::_'1...., .......... �

-:::-- --:::--

O gracioso brotinho da minha O QUE SE DIZ ... O dr. Orlan_

lista, HERMENGADA DUTR \. do Bertoll é o Deputado mala

completou suas 15 primaveras. O elegante da Assembléia Legisla,

malar presente oferecido; foi uma

.Uança que o Dr. Daniel Barreto

tiva.

--'-:::--

EXCELENTE CARDÁPIO, apre- tam nesta Ilha dos casos raros.

sentando também, fINfSSDIAS ----:::-.-

páginas musícaís que. São 0',1 violRS Ontem em festa, o. 'lar Sio Dib

com prazer, pelos. frequenta.lores Cherem. digno prefêito 'dá Cidade.

do ponto social maís em evlct':n. JOYCE, o encanto e alegria, do

eia! distinto casal. completa seu PRI-
o �"".�-<�., .. ..

.
. •

MElRO ano wde'"exi;têncal. �_
Meus caros amigos, a tempera- ·Aos distintos all!igos Dr. Dlb

(MARA) Cheren. os meus efusivos

---:::-

,O aslstente da Reviste. PANO. tura: esta semana ({juerta .. fe!rE).
< 'RAl\l�:pr. José cury, em anima.. estava bem INVEI::-I';'3'\.· l\:l�FP_

, da ,"parestra no Lux Hotel. 1;11011- lho. foram usados Fi (''''1 �'rbJ;ld(

e sinceros votos de felicidades.

-:::-

"

'_ SOCIAL dêS�� Cronista.
trouvse Interessado na colaboração carinho, (para <JS que gostam da Enquanto ,a Semana passa ...

estI'Qiio fria). É mais a opí., Ronaldo, Irá mesmo para a 'CA

hlã9 da Srta. Célia Buch, "('lle DElA. E merecidamente!

Tratar na Cacutinha da MODELAR
,

I

Trajano" 29'

,aventuras do :Ze-Mulreta.
t;"�':'.�'r�\ I

,'- n.�"1

��

--.-:::-

Estou ,últtmamente analizando
"
as mú,lca. de KELTEBEY. DIVI

NAL, 'a composição "Num jardim

de Jlm most�ro".
� ...-

PARA A ILHA .... e para

elegante:

A ':e:XPERItIlNCIA, E' UM TRO

.

FÉU COMPOSTO D!J: TODAS AS

ARMAS QUE NOS FERIR,AM! ti

As crônicas do jovem P.C.R.,

PAULO COSTA RAMOS, filho dQ

lHaBILHOeMllS f.CIL
� QUINOO" OS III.

fUNCIONIM
·.ORMILMENTE

"

"0.119. cllt ulli dia 1D&9MO cle �balllo:
• ,�� Ie Motem' per "'ina.
,iII4iQciIIu e' PreoCupaclu. Slo .�ca
cIu por clor. -nu eOBtlU, clona de

cabeça. deelrulllO, latla_ cle 'wl'(ia
.�o. &,ltada8,&enlÍo. inelu
IIv,. que IBterromper o "no para

Íaicçll81 freqÜI._ O m.all funciona-

,ll1entó ca. 1'1111 pode IIr a ea_ deli

, .!IUPI� Mio .. deecui4e di

)

,.� rIU, .... �luréUeo _"I,
,
..".. e ••,'Ir o - ai PtlaIaa

,.

,- 'MIe,. u.- IIG .1IIdo lateiro, per
........ de ""',aI PII..... Foet...
!* .,u\'lit "PWo • todoI OI diItOrblOl
pre""_ pelo mau flallllt�
.. rtII • li lIIaIp. •

-VIVER! MORRER!
um

OEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A V,DA

\ A, parturient.es após a gestação, devem \l1>.)r

! SANGUENOL

contém excelji!ntes· elementos tõ":��;:
fósforo Cálcio, A�$eniato e V;U:ild",,,

de sódio

05 PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.
E S G O TA DOS. MÁ::S QUE
CRIAM, MAGROS, CRIÁNÇAS
RAQUíTICAS, r�cebetõo a tor:i,

Para Consultórios e '.Escritórios
�3r.;��';!L't.l/{J'���C :.

. ALUGAM • SE

dências no sentido de que' 10a - Consu-lta do d,r. JuIz
a 3 professoras Ze .anda M;>,-I Elêit,oral

'

da .

41a Zona' -
ria Anzanello e Maria Pai- Palmitos, sôbre como deve
va, requisitadas durante o proceder 'com relação à ins"
ano passado. para o serviço crição dos eleitores atuais
eleitoral, possam gozar fé- dos muttiéípios de 'Cunha
rias, relativas áo refe.rido Porã e Maravilha que an

and, a que tem direito. Re- teriormente pertenciam ao
lato,r: des. Arno Pedro muniCÍtpio de Palmitós. Re'
Roeschl. O Tribunal, por lato!': dr. Ary Pereira e

maioria de votos, resolveu Oliveira. O Tribuna:l. por
responder ao Juiz consu- votação unânime, resolveu
lente que as professoras re_- respond'er ao dr. Juiz con

quisitadas legalmente e que sulente que não deve haver
não gozaram férias, pode- alteração 'nas inscrições po·
rão gozá-las, no ano seguin- dendo, entretanto, separar
te, de acôrdo com o § 20 do o fichário e as folhas indi
·art. 194 do Código Eleito- viduaiR de votação, por
ralo devendo as mesmas re- município.
querer as referidas férias Secretaria do Tribunal
ao orgão competente.' Regional F.leitoral, em Flo-
Secr.etaria do Tribunal rianópolis, 21 de março de

Regional Eleitoral, em Flo- 1.959.
rianópolis, aos 21 de ma ..r--I .

ço de 1959.
.

Carmen Gallotti
Processo nO 417, cI'asse Chefe da' 2a Secção

,
r

_' I'

SESSAO DE '6-3'959
JULGAMENTOS

NOMEAR:

Processo no 442, eIs. 71.
- Pedido de cancelamento
do registro· do Diretório
Municitpal de Floriânópolis.
Requerente: O Par,tido 'l"ra
ba.lhista Brasileiro. Rela
tor: des. Maurillo. dã Costa

I Coimbra. O T.ribunal· por
votação ulíânime" deferiu o

pediGo e cancelou n regis
tro solicitado.
Proc. nO 444, cls. 7a -

Pedido de registro do Di're
tório Provisório do municí�
pio d,e Florianópolis. Re�
querente: o PartidQ.. Traba
lhista Brasileiro. .ttelator:
'dr. A.ldo Àvila da Luz. Re
solveu o Tribunal, por unà
nimidade de votos, deferir
o pt dido e ordenaI' ore'·
gistí'o e quanto ao proces
so nO 441, considerá-lo pre
judicado,' em face da deci
são proferida no pTocesso
nO 442, que cancelou o ,re

gistro do Diretórío MuniclÍ-
paI de Florianópolis.
Proc. nO 408,' cls. 10a -

Telegrama '-do -dr; Juiz Elei;-.,
total di'42a>Zona ........! Turvo,
consultando se os eleitol'es..,
do município de M·eleiro
pertencente àque-Ia' Zona-,
passarão a pertencer à 1 ao

Zona, em virtude do des
membramento do mesmo

munidpio. Relator: des..
Maurillo da 'Costa Coimbra.
O Tribunal. por votação
unânime, respondeu afir

t\vamente à consulta.

SESSÃO DE 10-3-959,
JULGAMENTOS

Processo nO 407, classe
10 - Telegrama do d·r. Juiz
EJeitor�1 . ,.da 18!l- Zena
JoaçTa:ha, sol-icitando. pr<!tri-

DECRETO

o- . Prefeito Munici
pal· de FlorianopoHs,
no uso de suas atri
buições, resolve:

de acôrdo com o dis
posto no art. 132U,
item I da Lei n. 246

_
de 15/11/1955, '

LUCY 'MA-RTINS, .p ar a
exel'Ger o cargo ,de Ama
nuense, padrão G, do Qua
dro 'Único do Município, de
provimento efetivo. com
exercício no Departamento
da Fazenda.

'

Prefeitura Municipal de
Florianópolis, 2 de março'
de 1'959.
DIB CREREM, - Prefei-

to Municipal
PORTARIA
O Prefeito Municipal
de Flor�anópolis,' no
uso de suas atribui
ções, resolv·e:

DEMITIR:

LUCY MARTINS, dáS fun
cõe;;· de Aux�mar de Expe
diente

.

referêricia x, da Ta-
,
.....

'

.,.-

;-:-. ,;', ...

I

•

,-

a roupa a�atô,m_ica,
,

..

para o ,homem', moder.n.o
II prática.•. iá está pronta para �od usu.

II econômica ... custa menos, em relação
à" sua alta qualidade. ti elegante... desenbw�,
• cortada por modelista de renome.

,'f

Experimeute hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Exua. Será um suce....

Porque
Imperial Extra 'não ,é roupa feita
- é r?up� bem-feitas
• ,Fabri'coda com tecido•• aviamento. a.

'

.upericr qualidrde, pré.encolhido•.
• Corte 1000/0 an,a,IlmlCo. mai,' confortdv.I
• moi. elegante.

• Confeccionada em qlll'ltro ·talh•• (çurto,
lIJédio. ío090 e utra.longal • em 32
tamanho. diferentes.

• Garantida por uma indústria especializo·
-

do hd 35 orl,os, no ra"j" de ve.tiório.

TECIDOS E ARTEFATOS
Rua Proles, 374 • São Paulo

S.A.

DISTRIBUIDOR

MAG A Z I N E H"O E� C K E
lua Felip, Schmldt - Flori8"'.....

FOLHAS DE ;REPOLHO
Quem já foi à Gr'éci1l. c,o

nhece as "dol-mades",
'

Iín
dos rolinhas de folhas de
parreira, recheiadas com
cal'ne e arroz e que se co-

�

me frio. Podemos modificar
um pouco estas receitas,
utiljzando folhas de repo-·
lho.

INGREDlENTES:

Folhas de r.epolho
Arroz
Carne picada ou moida
1 cebola
1 pouco de alho
Manteiga ou azeite
Sal
Pimenta
Salsa picada
Algumas especiarias
1 gema de ovo.

MANEIRA DE FAZER:
1 - Corte a parte cen

tral mais dura das folhas .e
retire-a. Corte a superfí
cie com a tesoura, d,ando
lhe um aspecto mais boni-
}o ..Cada folha deve rriedir,
maIS ou menos, 12 a 15

. cems. de cada lado.
_2 - Lave tôdas ·elas e

me,rgulhe-as, em segUida
em· água fervente e deix�
ferver durante 5 minutos.
Ficarão mais moles e mais
gostosos. Tire as folhas da
água quente e mergulhe-as
em água ·fria. Deixe esfriar
bem. Coloque na peneira
para secar, depois num:>"
toalha, '

3 - O recheio deve ser à
base de ar,roz e acres·cen
tando carne picada.

4 - Pique cebola, o alho
e frite na manteiga ou azei"
te. Adicione o arl'{lz cozido,
sal, pimenta, salsa picada,
�.s. especiarias e a carne.
Misture a gema ao arroz
cozido.

de acôrdo com o dis- 5 - Coloque 1 colhe·r do
posto no a�t. 1320, recheio sôbre a folha de
item I, da Le} n. 246, repolho. Role a folha' como
de 15· de novembro de se fosse panqueca e amarre
1955, po�taR ,com liQ.ha. Frj�e o.�

AMAURI FREDERICO VE- roll!lhos num pouco d.e gor
RAS, .para exercer.o cargo dura até ficarem dourados.
de Fiscal, padr�o ,K, do Coloq,ue o môlho de carne
Quadro único do Mu.nicipio, diluído em agua até chegar
com' exercido no Depa'rta- a metad·e dá, a:ltu.ra dos ro
menta da Fazenda. linho� CjIôra a panela com
Prefeitura Municipal de uma .tampa o l(" p a p 01

Florianópolis, ,2 de feve- untado de gordura e cozi-
reiro de 1959. nhe em forno mo.der.ado d
DIB CREREM- - Pr,efei- rante"mais ou m'er1tr'

,

to lVI],Jnicip.aI
.

hora-.� ,(A:?liA},','
�

;";,'

béla Numérica' de Extra.·
numemários M.ensalistas,
com exerClClO 110 Departa
mento da Fazenda por ter
sido nomeada para outro
cargo público. i

Pref·eitura Municipal de
Florianópolis, 2 de março
de 1959.
DIB CREREM - PrefeI-

to Municipal
DECRETO

O Prefeito Muni·cipal
de Florianópolis, no
uso de suaR atribuí-
ções,· resolve: .

�\
NOMEAR:·'

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A d v, o g' a d o
,'i ._ .' ReitdlDcla - I'IUPI B�kJDld' .Escritório"

(I, r.li.-,I(,A DE 'S�N,HORÂ.S E C_R.. ··IANtA,'S,' �D. 117 �
-

-

Edificio São Jorgetl " Rua 'I'rajane, 12-1.0 andár - sala 18EspécfaJistá em'moléatlaj, de, ânus" e reoto.. ,i
.

, __,

D���:OQ::::A Telefone 2657
Tratamen,to de }íen:�orr.,oidà8, fistulas, etc. __----------_- _

.I: ' Ci,rutgja anal' 1
.;

__ • '.'Plmlllta Im mo16.*la... II..
ConsultórIà::::':'" Roa: CeI. 'Na,r6 Demoro,' t§08 � sala"2 nÍlora•• ri.. arlnAi.la•..

. ,L, �

"
"

'_Estreito' :.;;, t • 'Cura radical i.. IDflccll.. ••••
• 'a. I

.

.:ronlc.., do 'llarelho 'I'
nito'llrln6rio Im .mbQ' o. tuo.
90..nc.. do .parllho Diceativo
I do .I.tlma nl",o,o.

R-or6rlo: 10� 1. 12.• Z� àl l
laor•• - CenlUlt6rio� R-UII Tir.·
dente., II - 1.· And.., -' 1'0De.',
1"0.

�

,'.

- a.. ldloel.: Rua' L.cerda
CQlltlnllo. 11 (Càjcar. do I.pa,
·DIl.· - rOD.1 1148.

DR. GUARA(I SANTOS
.�CirtJrgião Dentista

CLINICA - PilOTES'" - CIRURGIA
.

DORARIO: - Da. 8 à. 12 hor••. exCIto .0•• ibldol
Ate'nde exclusivamente çom hpra_.m.rcada
,ConBultõrio: Avenida Hercmo' LllI, Si

Esquina da' rua IJ'ernando Mach.do.

(UNI(A DE OLHOS • OU.VI; OS
MAR'II E GARGANTA

do
Dr. G U E R R E I R,O DA F O N S E ( f

Chefe. do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna -Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. r�ceita de OculdS por,
Refrator Bausch Lomb. Operação c;)p
Amigdalas por processo modeJ"ll(j

CONSULTORIO' RESrDENCIA
Rua dos m�eu8 VI. ca.a.a Felipe Schmi,dt 911

FONE 2366 FONE 8560

Ua. LUlWTON "AVILA
CIRURGIA GlaAL

UH_e'. II. Sellllor.. - Fl'w"
locta - Eletrlcldad....Ift .:

ConlUlt6rio: Ru. Victor' .11·
r.n.. n. 18 - T.llfon.. 810"1.
Oon.ult.. : D.. 11 belr...

'

••
diante.

R••idlneJa: 1'00.. I, 'UI
Ru.: Blamlnau D. 'II.
--------_._-

Ua. ","'UNIO aUlUI .,
AUQ.l.4)

OIRURGU Ta.UUTOLOaLl
OrtoHG.

Con.lllt6rlo: lo,,"" �Dto, 111 _

Con.vlta: d..'6 to. 1'1 .'oru

dilri.ml.'" .Ino., ••• l'b.-i:06
a••idlu'cta, Soc.h ... , UI
I'on.. ,- ·1I.'lH.
-----_----- _ ...

Da. CLÁBO, ..
..ALLJI1'....

. -- ADV'ÜOADO
a.. Vitor ••Ir.i... �.
1'0lO: •. "1/ ".

rlorlan6Do'_'.

"A G OR Ar ..

PRON'TA

" .

Em suaves
�-

EN' T R E' G A
_

'

•.-.. .

•••
'.� II ITill��.'

,
,

;. ;, ,Trata·se dj:J1J1a máqUina para, escr!.
.torlo·veloz'pols o s_lslema'de trans·
mluio dás.Jmpu)spes é em_ rnQdo.
pllr'ttc�lar . ef@.stléo_ ·e. sln1.Pllficádg;
tra�à's'e puma màqul.!la' resistlin!jl.
pois-ás estructuraslntegralíi sãO: ao
mellmo. le-mpo IIgeiraS'e sll.lin.as,
-comq,as d.l!!l'a �rqljitect!lra nwder· .

.na; trata·se dgma máquina que.I,em
'umacescrltul'à clara e bem allÍíha.
.da�'pols cada letra "de p'er' slliate
o r610 sol,lre com mais energiÍt 'de
q�alq'úerroutr� tlpó de máq�ína, sén
do,:.que um tubo de' aço temperJl_do
está es,trihado sobre rolamentos
fàzendo

.

escorregar o' carrinho. Õ
regullldor de tocamenta; o encnlu·
nado .....ou.labul,ad,or decimal, os

'emarginal$ores·.áutomatíços, a caro
rocerla !fabilmênie 'de'smcintávêl, e o'

seu -profil elegante fazem- çoru que
,a lexikoÍl seja,uma máqui�a cheIa

de. eflcie!ltes. p"re.�tll&ões., de. se;gurD.
rendimento � digQa de vossa con,

.

fiança.
' .

':.:-:- "...� .;;:
•

".

��:L!_
< <' ,-- .....�� <:t-'

.

�
.

l· ...

.'

RNà 'Saldanha Màrinhõ, . 2
,

- .' •

� . 1"_

&lixa Postal, 461
'

fone: ,3 3:7 I8
.

.e, 3. 3;4 3 .

,.'"
ç-

•

'( j r

TELE:
·."CANAN"

FLORIAN6P0LIS .

'c n I S- T:R I B U I ·fi O R' E S,
. ,_

; .'

E X C LU SI'VtO:S

pagamentos' 'r

" .
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�� 1 "':;'.
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-

,

.

,.. ... ,. ",'t
.... i.
: � ;

. l,�gA-·V·{A��,N,!D>O, (O �M�, : lJ A ',8- li O

\'�irlJe.B1� a�p_i '.Q�;- '_

'·j'l·it1a�;rWtJlllJ'IIDUSTRIAL�, _. Jo""ille - (Marca; RqlJlrod',l<�;
�-i-:"

-, .'
,

-; omlJa-se le-mp e .. dinheIro .
� �,.",;;,."��_:�������

,

"-.. ,-" �

I
I
I, .

'1 Domingo. Fernandes de Aqllin.
R.E DA'TO R E �

I ' Osvaldo Melo - Flavio Amoi"l. - 1
CeI Pedro Demoro' Andr' Nilo Tadasce - Pedro, Paulo Machado

Estreito 1663 - l.oA Marltadó-
-

l COLABORADORaS
-.-!!!'.....---�--------------,-,--- �.,rof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral

! _ Dr. Alcides Abreu � Pro�. CarloR da' Cos� Pereira
i _ Prof. Oihon d'Eça _ Major "}detoDSG Juvenal
>

Prof. MBnoelito de Ornelas - Dr. MiltoJl Leite da Cos�-,

! - Dr. Ruben <':Ó8tll - Prof. A. seixal Netó - Walter
! Lâng, -: Dr, Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -:

Conw1tóTio .e Residência Consultas i Naldy Silveira - Doralécio Soares - DI'. FontC)�r.
AV: Helcllio Luz 155A apto. 4 SegUllda. à 6.a-felra . Rey - Nicolau Apostolo _ Pascheal Apostolo _ limar

, � '" .." das 15 às 17 boras
;

Carn.lho e Paulo Fernando de Ar••J .. LI....
.

!tOR_I1;\NÓPOLIS
'

. Tel. -; �934 I P U B L I C I D AD.
- Maria Celina Silva _ AJdo Fe..nandea

DR�_ 'flURI GDMES, .

u•., �':'ltAl·U.1 Dias - Walter LlnharN

......
_ ..,. u.DouÇA

U···t•• T.oUB.....RrCeullLoOrS..JI.lr.&4Irt.
P A G I N A ç A O

-

&.'.&:�.. .. Uíegario Ortiga, Amilton Schmidt
UDlOGllmA,. RADIOSCOPIA IMPRENSORES-: ,{ M�Z:PICO .' DOS PULIIO.S· •. ,

Pré-Nat�l -' Partoe Clr.reia .0 Toràs DULCENIR 'CARD>OSO WANDERLEY LEMOS
Operá�� - Clfnlca Geral' ""ll'llÍ.do pel. "'.culd.de N.do ..a. -R E P R E S E.N T A N T •ResIdência: de MecUclna, 1·laloloct.ta e '1'lalo· .

LtdRua GaL�Bittencourt n. 117. elrardlo do 1l01P1tal Nerf. Rep.reséntaçõel A., S. Lara ..

Tenefone.: 3889. aa.OI ruô:- Rua Senador Daat•• 'I) - iA AMar -
Conswtórlo: -Cura0 d. e.peeiaU••ç-lo pt1. �eL Z�5'24·

,--,. ---

Rua Felipe Schmidt, n. 87. S. N. T••:I-Interno • Ix·...I.· S. Paulo' Rua v:it�ria 657 - eonJ. II __

E!!q. Álvaro de Carvalho. tente d·. Clrllrr" do Prof. L'C<> TeJ. 34-8949Horário: -

Gulm.ril. (Rio) .

Das 16,OQ às 18.00. Con'.1 'r.up. 8clilmldt, 81 - Serviço Telegráfreo da UNITÉD PRE8S (U-P)
�ábado:;" ,"0['11." 1801' AGENTES E' CORRESPOt'lDENTEE
,Das 'l1,OQ às 12,00. Ate_de; ea aor. _IrQ""

"11M TodQ8 08 iIlunicipiol de SANTA CAT'ARINA.

Aten�Ê! -à Domicilio a••. : - Ru. I.te'!:.. JulltOf, IIt
_

A N U N�C I O '"
..

.

FONI: IIlil ,10

tfdJant., contrato, de acordo com a tabela e. vlaer'
ASSINATURA ANUAL --:" CR$ 600�OO

A direção 'não se, responsabili:lã 'pelos
COlJC:.eitos emitidos nos artigos assinados .

FEIRA, 25 DE MARÇO DE 1959

Dr. Adércio M. Don1i.ngues
Ciru rg iâo Dentista _

Consultório:
r; de Setembro, 14 - Fone 2109
Horário:

.

das 14 às 18 hs
�- � r

_ ..

ORA. EBE B. BARR'OS
CLtNICA DE CRIANÇAS

UK. WALMUR &UIII:.
; .

6ÀJCt:1A
OIDJom.do pela Facald.de. N.·',
d!lD.J de ÍMedlÇlDa 'da Uul ...,:

'- ,.t411.· ••. Br....
•x-Inter••.,"r _c.r.. ••
•ace�..cl. � _Ia.

(Serviço do 'Prof. Octi..lo
_ aodriClll. Lima)

.

.

,��·-tnt.l'�o �. d......� d. c,.;trw.�.�:
,f IJa ·.dó 8.....11&1 -LA.I'••;i'�l,;.

110 Il�o ,d......,ro
'.'dico do'Ho.p!t.l dI C.rid.d ..

• d• .,.. tl'J'uldade: Dr. Catl0'
Conaa

.DOitNQA,S .D. SDHO�A8 -

,

Pl.R'ros� OP:1bQOaS
PAR'tQ "-g.. DOR tlel0 lIl'WO

p.lciI profillt' 1:0.
-

,

'Conl.: 'K\:.-=,I.lo PI ...to n. lO,
da. �8.00 i. 1�00 bor••

At.ndl com hor•• · m.rc.dll
r�lefon._ - .....idtn�l.:
lu. ·G.ner.1 Bittlncourt .A. 101.

UIl. BINKIQUI Pl&18CQ
FA.....O

•• D I O O

Ulller't6.. - Doença. d. �e1'''.'
r.. - Chica •• Á4.I",.
Oarlo I. ..p'ei.Ulaeh ...

HOlpita1 dOI" Servido,.. .. '�" III·
tlllo.
(SlrriOO •., Prof. .ar..•••••

"udrad.) •.
Oo••• lta. - F�!. lIIacU u

BOlpit..l d. C.ndad.. ,

.\' taidl da. i �I,IO Ilor.� ,�,!ZIó
diante DO con.1l·lt6rio à Ru. �·ol·
DGÍI Iachado-17 ••Qul.. d-e .l"r.,
dentl' - Tel.t. 1708,

_

a••idIQcl. - Ru. fn.h'.Ili'
COlltinllo ,. - T.l,,' 1110 .'.. _ ·11

.---_--._..::::._-_.....��j�.���', � }.-

J'ãu� ..�. Morill ,'SJt: ...

.��--_., _'-------=-

, ",}>

"A 'SOBEIL�NA" I'ItAÇ-\ 15 DE NOVEMBRO - ESqUiNA"

.

1 RUA, FELIPE SCHMIDT
'

, 'j
�'IJ..I;.�J. "A, StBIff�AJ�A" DISTRITO n_o ESTREITO -:- CA�'l'O I

,
.;

�. .(\SSrST1bN-C-IA DOS ADVOGADOS:
Dr.. AUg'Ús!to _Wolf

. ";11.--, .--,. • •

nr. Emano�l Call1PoS
• Dr. Márcio Collaç,o

Das 8 às 12 e !ias 13,30 às 18 horas

-D.t.' Antônio Grtllo

Rua Trajano, 29 - 2.0 andar - sala 1
.

,

Telefone: 3658

,�t�GJ�t COM � ,SEGURA'NÇA
.

fJlARIDEZ
-'

50 NQS CQNF0RTAVEIS M1CRO·ONlBUS
DO

Florianóp"o!is - lt'aja1"':'-'�oinviIle _. Cu'ritiba
,

-i.;
"-.f", •

Rua Deodoro esq,uina de
Rua �renente Silv,eira

'

EDITORA "O ESTADOtr .LroA"
.

._ .. ,

O �dâd(J.
Rua Conaelhelr. lIafn 111'

T61éfone 1022 - Cu. - P..tallU'
Kadereço Telegrifleo ETADO

'

DIa.TOS
'

Rubena de Arruda lU...
G • R • N T .-"

.Zurl

vlraUlo

M O:'��V;,E , S

R-OSSMAR
frM GERAL

V' I S', TE· A_ .. -N O"S S A _' L o. J A

,RUi;�"D.odoro; ·n.O ., S-,- IeL_�, (
••

�

.;.�� .�-�.���� < � -�
•• �-", � • '�-

"lUal ••A Soberan." Dbtrn. d. lIatreU. - C..,.

··A Sobwana" Praç. li5 de novembro - .aquJna
,

� .'
rua F�lipe Chroldt

_

'Rua Francisco TO'lentiifõ' n.o 20

.

,�'c I.
-

_
AN�_NCIC?S J i

I fM

JIOIINAIS·
'

I _" VlS:rA!
I �JssORAS·

I cOloéAMos M QUAl·
<;tU". ODADt 00 IlASR

REP. A.S.LARA.
_.

l!Wo l8IADOI DANTAS .o, 5•• �iIll .

.,.p DI JANEIRO . D•• :.

Radio - Eletrola SIEMENS
conjunto acústico, compos
tá de 2 moveis, alta - fideli
dade, com 8 altofa'laptes (ú1
tim;) requisito) novo,' 16-33-
45-78 rota,ções, por 84 mil
(facilitado) s,endo o prêço
atual deste de 107 mil..
Vende-se outrossim 2 fil-· '

tros ,para Rollei verde e ve�
melho claro a 700,00, cada.
,Traíar com.sr. Ralf Sch:rriidt,
rua Nereu Ramos 38.

ALUGA-SE
. Uma casa, na . Avenid'a
Mau,ro Ramos," 16. , Tr.atar·
no )1lesmo lócaI, com' o sr.
Eroni Alves.

CASOS· _DE MADEIRA. fj;'
IRMÃO'S iltTEN(OÜRT
ceAIS .�AO�QÓ:'. ,!o�,'(':, ll.oi
J..NTlGO,:D I,P 6 Si 1'0:-,. () À 101_' AMl,

UMA--REVISTA DE
.

FLOIÜANÓPOLIS'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sindicato dos Trabal�adores,,'m Em
presas-(omerciais de Minérlos,'8 Com
busliveis Minerais de Sla. (alarina .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
Pelo presente edital, ficam convocados 'os senhores

associados dêste Sindicato, para participarem da As',
semblêía Geral Extraordinária que será j,'e�l(Izada no
dia 25 do cor,rente mês, para tratar da seg,�inte.

ORDEM DO DIA ;,:
"Dicussão e apreciação da proposta p�tronal refe

rente ao reajuste salarial com vigência a partir de 20-
3-59".

AUTOMóVEIS
A referida Assembléia Geral Extraordlinária .,sel:âINC�NDIO

levada a efeito, na �éd.e social do SIncticªíó ,d�- Con\é.rê'w .;
,

'

'ACIDENTES PESSOÀIS (lND!VIDUAL E COLETIVO) Varejista;' sito à rua Trajano, N. 14 altoS' dàt Confeita-ACIDENTES DO TRABALHO ria rhiqqfnho às 20 (vinte horas) e�prhpei.ra-,;conv,oc�,.TRAN�PORTES ção, ou, �s 20�M horas (vinte e trinta li).(�.r��h.�m qual-ROUBO
quer- número de associa,!Qs "presentes, conforme dispo'RESPONSABILIDADE CIVIL síção estatutária.

'
.

"

REPRESENTAÇõES COMERCIAIS Floí·fanópolis, 21 de Março de 1959
LUSTRES ASTíSTICOS

, Ernesto 'r. JJ}ançkMóVEIS DE LUXO ,DE VIDROPLASTIC

'1
'

Presidente
-

,TINTAS A óLEO. ESMALTES. VERNIZES. DISSOLVENTES. ,�_ -._ .� '" =, _,� •.

IMP::��ABILISANTES PARA CONSTRUÇõES S,imJic�lo· tlQSo trab�lbadqrt$d.;iEm�
p�as. Comerclais':dftMlMMs�'m�PEÇAS E ACESSóRIOS PARA AUTOMÓVEIS E CA1\UNH?ES "�Hrn • "uI"' • "d' �r.

<
'

t.!ll'i. •
PERSIANAS METÁLICAS ,lIMmYtlf-•.,.,lier.a,S: ,�"�\i� .."'"'-"9'"TACOS E MICRO-TACOS .

,

, <Assembléi'a�era I I�t,�(din.ã(i�",
- EDITAL DE. CONVOCAÇÃO,

, Pejo presente edítal, fic�m' convóe�os,' os" senheres
associados dêste Sindicato para p.a:t:t.i�pa.rem da" As
S emblêía Geral, que será. realizada no (\lia "25 do cor!,�,�
te m(\�,'a fim de ser tratadada ,BE!'gU�n�e, '

'" ORDEM DO DIA '" �";'
"Discussão e� aprovação do� Re1ató�iiO" des� Si!ld,icato

referente, ao, e�ercício de 1958".;
,

A l��f�rida' As-.sembléia GerAL,se:]iá:,Jey�!!a,;.a ��itt)
na sêde social do Sindicato do Comércio Varegista, sito
à rua 'I'rajano, 14, às 19 horas em primeira convocação,
ou às 19,30 (dezenove e trinta) l!:ora!!,- com \ qualquer
número de associados presentes, conforme disposição es-

tatutária.
/

Florianópolis, 21 de Ma'rço de 1959
Ernesto T; m...ck

, .,'

Presigerifte

,REPRfSENTAÇOES E SEGUROS
fi

D A DO"" LIMITADA
.)

, ,

RUA TRAJANO 1 - EDIFíCIO MONTEPIO - 3.° ANDAR _
. SALA N." 301 - FLORIANõPOLlS -- STA, CATARINA

AGENTES DE SEGUROS DAS COMPANHIAS:
FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK.

NEW JERSEy (
GRUPO SEGURADOR LOWNDES
COMPANHIA AMERICANA DE ,SEGUROS
SEGURADORA INDúSTRIA � COMÉRCIO SIA.

RAMOS QUE OPERAM

PLACAS ESMALTADAS. FERR9 E BRONZE
CARIMBOS DE BORRACHA E METAL

LIRA TENIS CLUBE
,Progr,amà

,.

d�a�: Páscoa
,

DIA 29 - 'domingo - Tradicional e elegantíssima
o

Soiréé da Pâscoà,' com a presença de
Miss Santa Oata,rina, Srta. Carmen. Er
hardt - Sorteio de premios. Reserva de
"'.1' ;"�R na,Joalheria Muller, a Cr' 50,00.
Iníc o' da -soírêe i\:. 22,80 horas.

Mês de Abril:...;..'
,

DIA 5":_ dqmingo - Éa;ile Infanto-Juseníl; com

Início, às lê horas. Sorteio de belíssimos
premies à pêtiz�da;

DIA 11 - sâbaão - Grandiosa Soirée. Homena
gem do Lira ao� correeneíonata do Para
ná; Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
de :1otarY Clube. Inicio às 23 horas.

DIA-25 - sábado -'Buate da Colina, organizada
"pelo Departamento Social Feminino. Terreno de (!squilia, com frente para a Praça Ge-
Início às 28 liO'ras. tulío Vargas. Tratar no Escritório de, Advocácia e Pro-

NOTA: E' obrigatória a apresentação d.a CARTEl� curadoria.
RA SOCIAL, n,a portaria, e.(l1, t9�as as fes- , Das 8 às �2 e das �3,30 às ,18 h��� 'R�:-'Tr�j�ilo, 29tàs do.-;-Gllube. ",' :' '.

,

'

.,.. �: ,- ,_2.o . andat', -saIa_1'_. ---'�-_--

4

(asa ,no Cenlro da (idade�- Vende-se

-,�. �Jt t,;."_�(j�Jt,ii
-, �f .; - - � �. ;�= "

<;da�éi(ladf' rnJai8.��:::.��'
,pró;t:ilfl;t, 1"

. �"1-'

:----- -.:_

v'

'�Quancto O: dia clareou, jó fazia h:õras q�e �u
viajava." P'arei um ;instant� :pala' es.tkar• .,CIs p'ernas

mas, ao pretender dar nová pórtidó,.percebi
'

desolad�' que não tinha mais bateria 1 Isto me:se'rvil,l
, �. 'Iiça�. Tenh,0,,990ra, urnc, Bateria' DeleÇ), q!_Je m�o qf.���c.\;

a �esmá garantia e a tranquil.idafle. que jn,spirã,n
as peças genumas demeu C9'C.rQ...., e, ntjq ç_iJ�tou�' ,

,

,

mais do quê uma bat.�ja c:omum."
,

.� '-: -,

__-
--,"

./
Contém BATROI;IFE, elemento oraanic:oo." � T,' _ ',y

que evita. perd9s por autol!e'Scarga�.. •

r. '" ...... -

Garnntido 'pela, GM I Em. í'_a�o .�e
.
defeito c;le fabrica,ção. V. ,re.t.;,b�!.q _em .,

troca Itma bate'2ia.lJ0'o!q.
'

1,··· ...

,

'l';,

G I_Nf" R, 'A, L :,M_ C?.1� O.1tr i c, D O
� .�.a A $ ,� L ,l ••• _ ..

• ... '100 �

•

�
,

CIIIlA$.,�����,;��:_��f����J.",��, '.

Rua Cons. Mafra, 30' - ,';-:' ,"'"

fL0RfAIiÓPOLl.S:... -
.

. ,

...

I' ._,.....
",

.� ...

"
;t

••.,:'
•

i858SS

Tem para pronta Qntrega
APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

BALA�ÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADo.RES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR
•

EXTINTORES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

FOGõES ECONOMICOS ''WALLIG".

FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,
.. . _' ..... �

.. .

1-
; I:

.., .'

-'..
.

MAQUINAS SQ�Ano.RAS "B-URRQUGHS"

MAQUINAS ,I!EGISrRÀDQRAS "BURROUGIlS"
-o
f'!r . -_ .

c

.,.. ,

ME-DmORES nE.LUZ DE fi e:JO AM_P,ERES.

MATERIÁIS' CIRUJiGIC0S.-. .

-;. 'Sr :._
".. r

-.,.. ,

"

MATERIAL PARA DESENHO. "K�RN"

MOTORES E-ARA M:AQU-INA� DE CO�TURA.
� ,

H

MAQUINÀS: ti,� COS�VI\A.

MOTORES ELE'fRí-cos.
{ .: ':'.'�;- ,�� ' ...

. - -'

MOT,.0i-ES MARITIMOS ��PENTA". ... ... -.'
.'

..:-c
.-

': "'-

_

EERSIANAS ""a{IRSH"-
�=�_'�'j:�

.

_- ":'�"L�� 'f"��

Jt�tQS., .

"

t
"

: '"NTILÜ'01UjlS,� '1·, li: �. � ' .. �

������:��:�:- ��,�����L�;(,�- :-- �" '"

, _
Rua. J.oão Pi�tJh: :í�'l.u,i!la � �a-I!Íanha Marinho

� _.. •. ,._
i

-- .. �._....::.._, '-'

,SiSS>

C A·S.Ã - A'PARtAMENTO
Alqg.a-se ver e tratar à rua Felipe

,

Schmidt D. 162

fMPR{GADAS DOMESIICAS: •

·�a8

TELHAS. TIJOLOS �
CAi. E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
ÇA"-i 8A.OA,RÓ • fONf ao.

",.lIGO OtP6�ITO DÁMI"NI

Precisa-se ,çle uma, bôa cosínheíra, pagando-se óti
mo ordenado.

Precisa-se de uma môça para serviços de Iímpêsa Alug,a-se uma casa, nova,
-

geral em scasa de- família, para trabàlhar no horário das c,o�t:tre-!it' qudartos. &i'tuao ,

á 1200 h P' -' b de ad
' quen ,e, .en,ira a par_a au 0-08,00 s

"
oras. aga se om or n�. .' -moveI ni' rua Irmao t.Toa-Par-a' ambos os ,emprêgos, tra.tar á, rua EmIr Rosa'i quim� nui!ieró 21; 'tratar ,na.127 - anUra rua Saldanha Ma,rmho.'

, :t:qa, Angelo La Posta 7

"":�����: � ':', o, ".

PROG'RAM"A 't>O M�S �

P R O Gc R'A 'M k S O C I A L
�.

29-3·59
-

--Dolylingo:::- 'SOIÍ�.:ÉI{ INFANTO-JU
VENIL DA PASCOA
,Distribllição de 'bl;ll� aoS'

petizes - Início às 16' hs.

J

\
4·4-59 - Sábado"'::' SOIRÉE UNIVERSITARIA"

Ofere'cida aos calouros das, ."

I diversas Faculdades· Me
diante a apresentação da
carteira do Diretório, os,

universitários terão entra-·_
da franca,

..,- '- ;_
...

�

-"--
.

19-4·59 - Dominga�:- ENCON,!,YW, DOS BRO- ,?

TINH�S�Jníçj;(), às ...19,h�.",
�. ,-- "'�$�'l�-�::"'" ,A.�'� "

;! '_ 25.4'":.59 - Sábado-- SOIRÉE',Ínlcj(j. �g 22 ho�as: ,,o:
,

I
'7-
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o bOl'ftot _'F,]duàrdo pedro �r_
neíro da CUII;h!, .):,uz, Juiz ue

Direito da comarci de São

José, Estado de Santa ·Cata.-.

rinb, na form�, da Lei, etc,

EDITAL DE PRA.çA
.,

FAZ SABER a todos quantos êste

Edital com o prazo de trinta dias
virem, que o porteiro dos auditó_

rios dêste' Juizo ou quem sua ve

zes fizer, trará público pregão de

venda e arrematação a quem der

e malar lance' oferecer sôbre a

avaliação, no- dia vinte e cinco

(25) de março p. vindouro, às dez

(10) ,horas, à porta do edlficlo do

torum desta cidade, dos bens pe

nhorados a José João Frelberger

e sua mulher, no executivo que

por êste Juizo lhe move Teofllo

Schütz e sua mulher, a 'saber: -

1.0) Um terreno . com a área de

duzentos e setenta e dóis mil quí.,

nhentos e oitenta e um metros

(272.681) quadrados, sttarado em

São pedro de Alcantara, nesta Co

marca, fazendo frente a 'norte no

Rio jmaruí ; fundos ao sul com

nerdeíros de Bernarde 'I;ohnj ex

tremando ao léste, com José Ma

tias Hofrmann, e, ao oéste com

João pering,' avaliado por cento 'e

lIeSllenta e três mil, seiscentos E)

quarenta e alto cruzeiros e sessen

ta centavos, (cr$ 163.648,60). 2.°)
Uma casa de tijol�s rebocada, as

soalhada e forrada. coberta de te

lhas goívas, com quatro compartI

mentos e duas Janelas na frente

e uma porta, edificada no referido

terreno, avaliada por quarenta mil

cruzeiros (Cr$ 40.0'00,00) ; - 3.°)
Uma outra casa de engenho tam

bém edificada- no m�mo..,1ierreno,
cobel1a de telhas goíva, avaliada

pai'. vinte e cinco mil cruzeiros

(Cr$ 26.000,00). - 4.°) Acessó-

rios pertencentes ao engenho de

fabricar assucar, farinha e cacna..

ça, um alambique de Cobre, um

tacho tambem de cobre, uma mo

enda de manga de ferro, seis tl

naa para aVinhar .guarapa para ca

chaça, Um tonél, um caucho para

penerar massa para farinha,' um

caixão para depósito de rarmnu,

e, uma prença com quatro, furas

e seus pertencentes, Ilv!tllados por

trezentos e oitenta e qUlltro mil

cruzeiros (Cr$ 384.000.00.). Os

imóveis se Ilcham deyldamente H

g(strados no registro de 'Imó,vels da

Comarça de SãO José. E para q�l�

chegU�" a noticia de t6dOS ,que os

MAL DE CHAGAS

"liEISHMANIOSE"queiram arrematar·, se 'passoll o

presente, que será publicado e ·a.!i -',

"ado de acôrdo com a Lei: <:_ Dá�io A ",leillhmaniose visce
ral'" e "tegumentar" são

e passado nesta cidade de Silo �(;- moléstias ·perigosas. A vis-
__------__----------------------------------------��é, aos dezesseis dias do .tlpS úé

fevereiro de mil n<ilseeentos ; dn_

coenta e nove. EIi. Arnaldo Soulza,
o

-

Escrivão a fiz datilOgrafar' e subs.-

cr�vo. .
.

Eduar(lo Redro Carneir,!)
da C1!nha, Luz
.Julz· de Direito

,

. �r�ndé sortimento de tapetes SISAL e LÃ acaba de
receher à Casa Laudares rua Deodoro, 15 -- telefone
3820 ...:.,.. P.rêÇ08 especiais .

--

"

)
.'"

.PE

.-

V. c'oHlo com.e!itas 'vantagens
no sua MOliark:'

• Goromtia contra· qualquer'
defeito de fabricação 1·

APENAS CR$ J
ou Cr$' 623,00 MENSAIS
Cr$ 6.800,00 -- A VISTA
REV.ENDEDORES

MAGAZINE
HOEPCKE

. r-" .

DE 1969 •

g-o. para os. que habitam em

ranchos e 'taperas, focos
. permanentes de proceíação.
do "barbeiro", ..

mente por meiú de sulfas-e
antibióticos tem alcançado
bons .resultados de melho
ta e cp:ra do mal. Há .•••.•
�LOOQ.OOo,1to 'b l' a s ileirQs"
portadores' de equítosomose. j
A malária, o tifo as desin-

.
. terias; verminoses e outros

E;m 8 anos de atividades, males levam a vida de cen-
o . Fosto de:'"-T,racoma e Es- tcnas M�cr1anças a cada
quétosomosê de _ Januâría auo

í '

constatou que de 31.620
pessoas examinadas, ,7.712 LANCHA DA ESPERANÇA
eram tracomatosos. A po-
breza e a. ignorância são os Como podemos vertfícar,
maiores contribuintes para tôda a sorte. de enfermi-.
o- desenvolvimento da con- dades' imperam no Vale do
juntivite granulosa, um dos S. Francisco não obstante,
sinônimos· do trácoma, Em isso não faz recuar o ca
S. João da Ponte .

e outros sal de enfermeiros míssío
municípios, como o povoa- nâríos que com o risco da.
do de Cruz'

.

dOR A'raújos, 'própria vida e de seus três
74% da ,população é cons-· pequenos filhos, continuam
tituída de traeomatosos, subindo e descendo o rio,
além de portadores de sa- no afã de minorar o sofri
píranga bócio e verminose. rnento, levando além do so
Em Pandeiros, .vâríos casos corro para o físico lima pa
de cegueira, ocasionados lavra de carinho e de con
pelo tracoma, foram regis- forto àqueles nossos irmãos

Há dez anos a lancha I ceral é comum nas crianças. trados..
.

esquecidos. No ano' passado
"Luminar", do 'Departa·· com febre irregular e per- Admite-se que esta en- com os serviços da "lancha
rnento de Assistência Sociaj sístente. A transmissão dos. ferm;dade fOI traaida ao "Luminar" 20.000 casos fo
da Organização Adventista, parasitos é atribuída ao cão Brasil. pelos- crganos, em ram atendidos e 8.000 den
.vem prestando . relevantes e à mosca, A doença é logo 1718. HOJe calcula-se haver tcs extraidoj, sendo tôda a

serviços aos ribeirinhos do percebida pelo
.

aumento U�R �50.000 .doe�tes ,col}ta- assistência gratúita.
rio S. Francisco, percorreu- r�t(0ce e consíderâvel do giantes no Brasil, O .:trata- Além dos trabalhos de
do seus 1500 Km. navegá- baço. O órgão cresce em

.

veis, desde Januáeia à Pi- tais proporções chegando a ••.••.•••.•• ii' .i'i'[.':'; .[;,., r;: "{j: 'If;:\:"l." •.·.:·i.\rif;;m·;••••••ll,I!,'\I; li '1\�\[I�[[I.I.i .';;1" iii! .::\'[[1,�'.;rapora e Joazeiro. servindo atingir à fossa ilíaca e ao .'.:':
a mais de 100 vilas e luga- umbigo passando a linha
rejos com os seus 40.00() mediana abdominal. A "lei
habitantes" que vivem afas- shmaniose tegumentar" ou

tados dos centros que ofe- eutâneo-mucoca é própria
recem mais conforto. do continente Americano.
Atualmente, o trabalho Assinalada em quase todo o

de assistência está sob os hemisfério ocidental exís
cuidados de um casal de te em várias regiões ao Bra
entermeiros que deixando sil.. e a do vale do S�.o
todo o contôrto moderno, Francisc-o- parece ,alc.!}nça.1,"
arrisca a própria vida no matores .proporções, PO'IS em

. serviço de salvar outros, nas '1958 . foram encontrados
regiões inóspitas do landâ- 2.000 casos' .da �tegumeJit.ar
rio S, Francisco. e 300 da visceral.

'

Para se avaliar um pouco
o serviço de assistência que
o casal Scofield vem rea
lizando naquelas ;paragens, A "doença de chagas" é
basta mencionar algumas ouh"o mal que flagela oVa·
da� múltiplas enf�tmidadE:fl le do S. Francisco. Em 100
perigosas que se propagam ."barbeiros" colhidos pelo
em tôd'a'

.

a extenção do S.
_ Departamento de Endemias

EranclsCQ. �. Ruruis, em Cruz dos Á'raú
jos, para exames de labora
tório teve um caso posi�i
vo, portanto um por c·ento
nos milhões de "barbeIros"
existe�tes, deve ser grave
ameaça de contágio e' peri-

o 1:R_ACOMA t.: OUTRAS
.

.: �, DOEN�AS'

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA
AVISO l·

Comunicamos aos interessados que se acham ,aber".
tas as inscrições para os curso.s de Língua, Literatura
Espanhola e Literatura Hispano-americana,' no Edificio
Machado, à rua Vit�r Meireles, apartamento /4.

As ,inscriçõê� podem ser feitas no referido 'local,
,diària.mente, . da-s 15 ,às 17 horas.

.

As aulas começarão no dia 2 de abril.

. Parti�o Tra�albista
. Brasileiro

Recebemos.
Jaraguá do Sul ;20 de ]darço de 1959
A' Redação, do �orna1
'!O ESTADO" _J_ Florianópolis
Snr. Gerente

�
,

Temos a grata 'satisfação de' levar ao conhecimen�
to desse conéeituadõ orgão, que em Convenção ]dunici
paI, realizada no dia 15 d.este, foi eleito o Diretdrio Mu
�i«j,pal deste Partido, para o trienio 59'-62, qu·e ficou
a'ssin: constituído :--.

.

Presidente - Coronel Leonidas C. Herbster.
1.0 VIce-Preso Dr. Arquimedes Dantas
2.0"" Vitorio Lazzarfs
3.0" ". Df. Arthur Urano de Carvalho
4.0" " ,Erich ]duller
Sec:'Geral Aido Prada
1.0 Sec. Osmar Zimmermam
2.0 " JailUario Stinghen
1.0 'Tes., Arthur Negri
2.0 II' Alfredo Kanchem
Membros:- Lauro Braga - Hilario Paterno -

Antonio Braga - Paulo Herst - Luiz ,Lenzi -- João
Pocidonio Pereira --,- Pedro Lopes -- Conrado Leyer -
Alexandre Dalfevo - José Rank' Junior -- Ewaldo Al
berto Petry - Nicolau Jagueski - Manoel José de
Souza - Alois Dierschnaber -'- João ]dartins - Vitol
do Geowatzki - A�cangelo Piccinini - Hilario_ Klein
- Lu'i� Narloch -- Francisco Garda.

.
.

Conselho Fiscal ,-- Alberto Taranto -- José Rocha
Carlos Hampke. ,

Sém mais no momento, aproveitamos a oportunida
de de apresentar os, protestos de nossa alta estima e

cQnsideração.
'Alda Prada Lepn�das ç.. I!er.b�er

...

PresidenteSec.-Geral

'O .'TADO" O .UI ANTIGO DUIlIO DI SANTA ,C.ÁTAIlINA

o

Francisco

._

assistência médica foram
abertas 3 escolas com 150
alunos matriculados. Mes
mo em zona ,rural onde não'
há nenhuma outra escola,
junto aos serviços da '�Ll1-
minar".
Hoje, a Organização Ad-

ventísta. dn Sétimo Dia man
tem em atividade assisten
cial, sete lanchas nos rios
do Brasil: Amazonas e

afluentes, Parnaíba, São
Francisco Araguaia e no
Ribeira (litoral sul paulis
ta), que, além dos serviços
de -assístêncía médica, pro
move abertura de escolas
para Os ribeirinhos e para
Os índios.
Neste Estado os Advan-

.

tistas do Sétimo Dia man
tem 6 Escolas ) inclusive
uma nesta Capital). 22 So
ciedades de Jovens e 8 So
ciedades Beneficíentes de
Senhoras. <

•

•

VENDE�S-E
1 lote. à Rua Belizario

Berto da Silveira junto' ao,
Grupo Escolar Getulio Var
gas em saco dos Limões,
medtn�{). 330.m�.·.Preço C:t'$
50. 900,QO. ;rra,�ar a r�iit ;r�
rOlll�O JQsé pIas, 'N: ,85.�
Saco dos Limões ou' é/O.
Aeda. C. -Pfres no' Grupo' Oe:'--
tulío Vargas. das 14 às .17
horas . e sabado das 9 às 12: .....-----------....
horas. Vende-se ná triesmi
rua uma casa recém cóns
truída cl todo o comrôrto
-- Preço Cr$ 150.000,00.
Tratar cj o proprietário do
lote acima citado.

�CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

.

EMBALAGEM

-
-

-

'-Ela - Desde ontem êle diz que é Napol�ã��--'
Ele - Quem foi que disse isso ?
Ela - Jes�s Cristo !
l!:le - Eu ? ! ?

Você sabia Que•••

A OLHO NÓ- 50' .sé
V€ UMA PARiE DO
c�U COM UMAS
S MIL E8HH:.lAS.

�;-i.,\-I.'f!h! .....".._._..
......,.�·,���.=-__.......�i:mI}·T-'_!:...:.:..=-:::z.=--....,.�_��

-�
-� ....

'

..

-

f
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NOTA OFICIAL N.o. '2/59:" membros efetivos. e para' supren., 5 56· ,9 Cons_eJ!J.p Nttc ona de

'I'
dínno, Luiz Fernandp Tzel1kls-. SII- .no, Oláudto .Grlsar.d Udspn 'Bra�1i 4 :x: Bol1vi�· 2.

COMUNICAÇÃO: " "tes, DalmÚ'o ,. Mafr� e SiM:) da
, ·D��Llprtos. vano Alves Di�s. Neusa Maria Ooe. plazza Renato' Francisco 1ft! CU�h� Argentina .3' X Paraguai' 1

1) A Diretoria dà Entidade. �ar:!. :Costa. Silva. .
' .

I' .Rmllll'lP. Si,n.llsW,
.

4&.. Slx�erta1P lho. Nina Rosa Iwer&en. Verà R�UI cavala�zl, Içara �aria Noce�ti: ,

.

CLA,S,SIFICAÇÃO
o biênio 59/60. eleita a 14 de ja. ·2)' 'Os demais poderes. dll E�ti_ .'Recreativa e ESFlortlva IlJlra�j.�:J,., Domingues, Aurélloi Bon�ttl. Adll- Igara Edite Nocetl. Íàrá Odllía 1.° - Arge!itlna, O p.p.

nelro e El�possada a 28 do mesmo dade, eleitos para o mesmo biê- para o Clube Náutico Aroérici, 'son F.rancslco CoelJlo.' Dante M'!-.. 'Nocetl; Leda MlWla Úno. Anton�o'
'. "2�0 ·-.,lIr�sU. .1 .P.p ..

mês. �stá assim' constltuida: nío, cOIIlPõem-se doasexumtes de�. subordinado ao estágio de 311 días, noel M'lll'tlns Iwe,rsen. .Jaceguol 'Dpnner plrajá. l\l.a'itlns.
<

Mágul 3.° Yt:ugUai '. 2 P:�. .'
presidente -r+- Dr. Ary pereira portístas: conforme artigo. 48 Das àell�el'R- Marque.!!. T.rllh3. 'Orm! Coellla, PIIU ,;I?I�zllc. L\Úz. RpdriguelÍ, Antonlo':- --,-':-.......- .......""......- ...,---------------------

Oliveira; Vice-presidente. - J,U\l Co�sel4o de .Jul�a'llfmto, Dr. ções Gerais, digo, DlspOSlç{;efi' f;e_ 'lo p'oberto Tzellj;cls, Rui Martln$."C6J'Jo�.Am:�rlll. M,orltz. ',6I1Jj)irl�a da , "Ir '.�, ·'lIMj'��POIf UM.' Q5, CRAas
Osc�r de, Car.valho; 1.0 Se,m,tárlo Helio Sacllottl de OUvel.\·a. 1'1' raís, Deliberação 5/56 do Conse,.· IweJsfill. Antonl_p.' Carlos Fet:rel:a iSllvâ, Neusa Grbsar.d' p.essl, ·Mariê\ . ,',

_" Altam:jro Fer�elra dl\ ::Ilnl:l,�; Paulo' Gonzaga, Martlns da f'Hva, lho Nacional de Desportos. da Cunha, Ademar Nunes pI:'e� da Gi'ltÇf .palm �V;S��é��IO Nas... .:�.
.

BRASItEIIM
.

Tesoureiro - Ary Millen .ia SU.,. Dr. Joel Souza. D�. E�'\)S Clovis TRANSFER2NCIAS: JUllior. Carlos A�berto Píerrt, Do- tClm�nto.. Carlos Grl,s.ard :ee�l.
veíra- Diretor do patrlmõnl�' Merlln e Dr. Jorge Chermn. Vinicio Olinger, do Bocaluya'mlngos Joaquim' Velo�o �fltO. iN�sqn_ Mprllo Alv�&. 'A�Slin·. 'Qerald�' Ro-;Uualdo' j;la· que. pelo. menos. demonstrou mt!_

Arda;'�o Chlerlghlnl. GOIiselho Fiscal: A!<�·ld�3 :H,)sa. Esporte 'Clube para o. Clube Doze Flavio JOsé dos' Sant,os! Ge.IlUo Pelo (Ja.r;tVa;na. Wl M ES}::oll.de isú�a;' .do .�. ,:jor�; ,dos ,Sporjts�'. ilhOI'. estado flslco
..

ÇOlJlissão T�l!l!jca d,� lleJ!l'l: .- ))1'. 1\rnoldo José Régls, I)sv,\ld:r de Agosto subordinado ao estágio da, Silva Godl,nbo. ll.erJlllnio I:'O)7.��i Clube:'" _ Walton Léo' pereira. "apJ;l)clou .0. q",adro lJrásllelr0,qUe 9RLANDO. - Multo .bom cem

João Leonel de. paU�Il;. Narl:!r.! Vi. Luiz Vieira e para suplentes B'e� de um an.o (1), a cOntar de 31 de Edu{\rdo. Ivo orÜmct� M�ller. 1,.ou. ,Jurlcl do �Nascime.nto, .Antonio 'sábadó enfrentou' e venceu a' Bo- a bola nos. P-és. porém. andou l'e�'.

leia. Alfl'edo Oliveira. Eurico Hos- l�m.ino velos.o e Walmcr Vilela. Idejllembro de 1958 cont.Olme IJa·.·ii,. rival' ElIzeu Nascimento. Luj.z, .,,1_' 'Carlos dj.1 M.e.llo. Osman d? Róaã- il!VI.� por 4 x 2.: dido também' na qestrulção e 110

terno e JoãO Mario Zomer. mem_ 3) Foram concedidas as '.el'lln· gl'afo 1.0 do artigo 13 da J:e! de tur Ulbrlcht,.Marcio José Silveira .. '1'111.. Be�(l Santos, Saul Santo�" CASTILHO - Foi surpr.eendi. -amparo. Não estêve bem.
bros efetivos, e. p�r!\ s\�plemes F.,r. tes, transferêncl�s: Transferências, Deliberaçáo fj/Se M!\Uri Eplfânio.. Godinho. Ne.llo Laurl A_ M.orelra..

.do pelo primeiro tento e depok GARRINCHA Dest� fel�,�

nésto Tl'emel e, Edllon pereicit dos Amauri Rosa, do Clube l\'úutlco do Conselhô Nacional de Oe�por- PlraJ;h.. Nel'I paulo GQular,t. Sllvlo pélo Tênis Clube ijoa Vista: .. _

andou descontrdl�do. Mesmo il�. êle não fêz. ninguém de Joã'l ...

Santos. ' Francls5lo MartlnelJl, parR o Clu_ 'tos R,JlIlê Cunha.. V31be.rto.. DOIIÜJlII.JH.,
r
l\.nnemarlo FrE:!s.le,r.. RlcaJ'do Adol- sl� não chegou. a comprometer' J�tKlo �I\;tlca e frac�mente

Comlssã; Técnicá de ]\atal'ão, be Náutico RI!tchuelo, subo!'dln�. Sidpey prats, do Clube Unl'!"r. Valci Oardoso da Costa, Victor Ce- to Creuz. R-eJla�o. llll�ry Keller, ..�talmente.. Gllrrincha foi mals uma decepçi.í>J

pol,!) Aqll:Mico e Salt.os Orna.lJlen- ·P9. �q e!!.tá;gI0.djl12 mêses.,l con;- .sltário Catarlnense para o Cluqa 'sar Batista da·Sllva. .'Gflrm3JW_CarJos. Stejn. Norberto 'PAUMNRQ -:- 'E�teve tão miJ :pal'a,o'púbI1CO argentino.

taj�; _ Lib'orl� Silva: ROID'3U Fer�' tar de dezem�ro' de 19.58, ,conrl)r. Doze de Agôsto, subo,rdlnad':> ao: pelo Cljlbe lQoj!e d.e. Agõsto: _ SChwlU·tz, RUdol{ stump. Renato' que levou autêntIco .' baile" do DIDI - O fuelhor atacante llr�-�

re!ra, lj:.}"::tn Llvramr,;;._tp. Um TI- iIR.e parágrafo 1.° do' artigo 1:� cJ,f. estádio de um (1) ano a, cOI\tar cio Mario piazza iJunior. Heltor Blt- Colin. percival ·B'roslg. Rainer ponta boliviano. Tele do: ser subs.. �lelro, Esteve. em todos os ladúS

burclo Lôbo e FI·ll;ncIs.CO '[Ili<eql\, .Lçi �e Transterfln.clas. Deli:)E;raçãp 8 de janeiro de 1959, conforme 11[1- teracolll1;, Fllhb. Marclo Nasclmen- BTôslg, H-&roldo Huth. tltuldo. 'e -além de ter mun�clado sempre

rágrafo 1.0 de artigo 13. da �L�i ce to. Mar�lo' vitte da Costa. Helolsji 'Secretar4a' da FederaçãO Aquá. DJAI..MA SANTOS - Atuou .os seus companheiros. conqul'3f,'J,1
'. •

•

·A ' .' ,

Transferências, Dellberaçãa ".'(,03 LeblP'b.llpcllQ_� ,iMºlU:II.. IZI\ Vieira t1ca de' Santa Csttarina, 13 de com maior tl'anquilidade e Impôs \1Jp. belo tento.

do Conselho Nacional de De�p,)t. :411; R.0�. M�lll< lI.e.le!l1\ N.oce,tl Bit, março de 1959. segurança ao seu setor. PAULINHO O ,artlll1ell'O

tos, .. tenc.ourt. �l';a,. !iII Lourdes· Tan. ' .ttltamiro F. da Cutt't!a ',' 'NIÁUHO'� '0 zagueiro central b_r�lIelro. Lutou, muúo dlspe,'si-
pedro Francisco Da,ulll': cio (:l'.Ioe· cr.e�Q,;·�Oíír���c_Alberto ,?a Costa LI-

,
1.0 secretá�10 'dás horas precisas. Foi o nosso Vilmente e se fez..dols., gpals pei·deu.

cie R�gatas .;'\.Ido Luz pará o ClUJ:le': ! irmíJaAfÇ . �lJlelhor. jogador da. defesa e, pos... ..pelo menos, outros dois.
Náutico Francisco ·Ma,rtlnéIU. Sq_� J� .e :·�.W..J.:

"

.1lQ '.UIIII.QIAII !,j.1(e1�ent!l'- de todo o quadro. PELÉ - Não .fpi sequer P. som.

'bordlnado ao estágio de um (1) , '.,
.. ...,;. ' ..

: ..� _ '.',
.

,
•

.

' ! CO.ooNEL LODge; multo brll dos outros pelés de peleja!!· an

BRASIL. X VRUGUÃI PRE'LIO DE HOJE'_ O' ,
1ano 1\" C0111t�.r, d!i.:f�i 'dI!, J�e1ro de_ ;;.,:" '.- ...:.:��Hl,I."'Al.�..,�� ·EHI'EU' �ongJ!, do voiuntarlos� médio su_ tei:1ores, Mesmo asslm foi útil e lLÍ-

�
, - "

. .r
'

.. I "1959. conforme �parágrafo '1.0 IÍp i""_ : �J;����'lr�" 111&. rQJI � fe�:;-su.p.er carioca. Andou inteir.a tador. Marcou o seu �e.nto.
C�mpeQI).atoA�ul-Am.�rlcano, �e'hE?te�l, �tue se reah,z� 'ar�igõ 13 d� L�I de tr��teXênPias, I

> ; .,
.

JO'G,OSo RlUA:��:q:�. mente. Pei;dido e COTtlpl'ometeu' to_ ',. ZAGA1.0 Outro. que
em Buenos Jres,. pl'ossegu.lI�ª PJ�, a nQl e, com .os JO-.

.

_. ;' C
..
i' Ava.Í 7 Xc BOéài.'.uva. 2' . >. '!ia (l.. qUadro:

'
. I

nrro
". .

't B'" 'I U
• ''0''1'' ..

'Ch'l t' O!'Up,t!raÇaQ .5 56.•do· onsf\l.ho N·fj..,: . ,'.,
. justlflcou a sua ,es(!alação. J;S6:'i

g!lS. en ,re
.

ras} e
. _ruguaJ e DlJ lv�a. x

. 1 .e, �s e COI)flO "

.,,' � .

. ,

-Pau;lh";f'ltaií!({",'S' 'x 'Guar� 1.. '", . 7-iTO __

pre.l�!nai.� ê··�q��le CernO ,jo;p·:���!.?p.4!•. Et"'e1!\�eF'adai �:::alA:�,,�=P;:I:�m, do Cllib� , .ÂiI'�tiij) 2../�T�lJnan·d�ré ,1:
. .!u�� e. aCabQu.A:=;::.d�o�la:.:ui: torll. de sintonia ''é não atira em

uma grande VItorIa dos braslleu'.Qs que. de!'rta Vw. 'e;S'pe"l1 J�'.'" '. " • > Fi"'ll"" ...hnali.,1 "'_P"-l1.}"" .......\noÍ.A-i
. 1

,gpsJ,. É �lI,liI,· um médio. ,'l'.ui um

"-�.__. .

b ' Nautlco Rlach�el(7,' D/ala 'Q .club� .... " """,;«�""""""". "" . "'" .... n.����s".., .tQ_.:b�·,sU!bstituldQ por FOl'ml�a a.tacllnte
:� 1�0 que sa em. . " �.�'l�oI'_'..:L. 1'& :t'
� - � . NáUW9c;l, Fra.n,clsco ,M!lr�lne!li, .\1..e, ,:;.:..:. ;"I'l,.�,.W· _s.".....

A SELEÇlo,DE êE�:Ó�o.L·DE JOLN:VlJJtE 'JlOGÁC' :�l.gmNi��0' �stá.f1�_��!l;U�;�· ,_L'.
r

._"...... '"

.

.

. . ,

t·,.
-

h'
.;. ·all,O a contar de 12 de jllheh'o'� d� . , 4'

RA' NESTA CAPITAL - SE}g'qDqQ n�.l.flas C �gadas de; .
" "

.

"t"'" . o' '0'
� .'

Joinvile, a Liga Atlética Norte, Ci.tt..4ri�@s.e eStá pre.pa',
1-959; conformj! para��,�� .?� ..

d'l
-

. . .'

b 'f' d
' artigo 13 da Lel·'.de Transferen'-k

rando uma grande seleçao 4!t.. b�ql\..ete OI �'. Im e JO, � .

'
.

;"
gar nesta Capital, nos dias 4. & !) dá ahril; frenJ;e á Se'le� cll\jl, .])eli}'lep1Qa'p ·�f5õ <1,0' �Qanse-<,

ll!º Naciona} de Desporti'is.
ção florianopolitana. Sabe-se que tais jogos servi·rão de
ensaios para os jogos Abertos do Interior çle. São Pau�o,

'.
4)· Fõi conee.ciide;) pegistro n�

, " .'

};ntlda,,!{!,, aq's:'se_g\l1]ltJ!§l��l�ta�: .

\,t)
x-xx ' .{ "':-i'f��

FUNDADA A LIGA, DE FVTE:aOL 'DE BRVSQVE ,Re!Wt C_' pelo ,Clube,-Náutleo Rl�� .� '''', "

, ,ilu!l]g;'. • .A:tlêtié.G, .; .•' ..
-"NotíCi�s chegadas de Brtisque dizem ter' sido funda' \; A

.

í
.

da, na terra. dos Renaux, pelos clubes Carlos Renaux,' Ivo orlal\_ao Muller. Vivaldo de
.

'\{�, ., .•
'

, .

. . - . .. . • � ,. ' ·SO\iza. Jo;é'.Vlls_o...
n
...
·. Cost.a., 'GllsOR Bticaiuv� •• " •. ;,

Pf!y.�l!ndú, Huin.aitá e 'Tirad�pt�s, .!t l;Jig:a de. Futebol de . '" ...,,' '. "

..

, '. Matheus. Amllton Teocardio Coe_ �':.lg\lell'e_nSe_ . " ..

B.r.l:lsq.ue� Deverão deixar, pQ.il\. '9, Lilrll alU��l\a,úe.n.se, os G- n'"f' ",lho e AlUizio Edwundô. da., Costa ,W�faJfl. .. .. ..

cl4ip�s a_çÍ:{nll-. qpe há anos :dm:pl:l!a:ya.m os c(!rtames da P I R:-;Souto.
. �a..", Il:, .

iamO� , • .; ••

entidade do 'Vále do Itajaí· na..of&lta de uma 'liga em T' tI.
'

,o.,
. . . 1

pe1q Clube, Náutico F.ranclsço
aman ar.e- .. .. .. '. '. •• •• a:,

BtU,S,q11e;, "

f', I
1 -"'�'. iI ;••L�� ��K ti III A,�TILHlillR08'

x X X ,;"yu- pe_.: . .. , ... "

.
.

! Abl!l .TodeªcatQ, Adema:r Hum. QSCa.:r. (Aval) •. •• ,.�:. • • \ 3

LA PAZ SEDIARA.' O 'I9lQXIM,O SUL-AMÉRICA- 'berto de: Oliveira, Furtado, Lul!? l' 'Sj�vi�'.(A��c.q) ••.••••':.,.ç .. 3.

NO - Buenos Aires 23 (UP:) -= Pela pi'inieil'a vez s�
:Fel'n�z{do Gar�07-�; .1Úl.q�rYah "dlo;o. 'lhitinho'" (Av:ru), :. •. •• •• 2:-

dis,put�rá um Campe�nato Sul Americano de Fu-tebnl a �\lpe.�al vepzi)l.a; F(cnt.lnelo 'Mar.. Palito ('Avai) ., ••.•• •• •• 2
.

4 'I" t d
' ,. .

.

ti " '

<m II' E'l
' MMr (AilétiéPJ •• '.. •• .. •• •• •• �. ..; 2

quase mI me ros e. altur;:t, ]:tais a� deJegaçõe,s .presen·� 1
.ns '" !liS.. nce "'s,

,

cio,' José. Le_ E" ('Ii.'" 1
\ I

t t
'

D I
rléo' :val),' :; •• •• .' '

./

� ao á,.ua1 certame aceita:t:�m! embera extraoficialmen· mos. em? Ta:vares, �elmo. Tavs. Pereréca, (FiJfP.�kense) 1 12':" .APLA ,/. .'
'

. �,
t�, qUe L!l Paz seja'a sede do �xr Campeonato Sul Ame- res. Donald James McLeod, Odajf

Sombra. (Paula' Damos) 1
�",.. - ..�� -�.�._.�.. � .

" rica:�lO, progralpadó para 1961.' Siqueira, Harllcio Dlenstmann:
:.:�.linho; (Paoula'Damos' .

1 �LE - Que é isso, mulher,' eu fui tomar um copo d.'agq-á:! ...... -
� A decisão definitiva do

�

torneio deverá s�.r resolvida Valmar - Souza, Lope�. .

7
�

, I

el
'

_.

"

H�io (-Paula. Rámosj �. •. •• •• 1. ELA - Como', é. que eu ouvi'a
{ It 51 Congresso Sul Amerie;ano em uma' de suas 'próxi' REGISTROS NA F)NTIDADE: ,.�, "AHt9n:c-(�ul�, :R1tm9S) •• .. •• 1 Vólll' di' .empre�da,? ...
mas reuniões, porém espera-se que sejá eleita' La Paz, Clqbe Náutico _Franc1sco M;uti..,. Adj,ijQ, (B'oeru»VlV 1 CAII'\

" .

dado o apoio que tem recebidó a oferta" boliviana. nelli: Luiz Carlos Zomer, O�car N�ib� (�áj�v:a) 1
' lV.ÂS ·DA.,' Im1?fR��JRtl .'_

.

Em Cí,l;.culós 'chegados ao CQngre,sso, informa-se' tam- ,A.lc.1!;l,es da .Cpnc,e!gã�, ,Lor�yal • .Bor._ ZaekY, (Boeaiuva) •• • '.

",

,I
"

bêm que a Fedteraç�o do Equador se mostra, ,disposta a: r� cV'�isaf TEO,i'l'f!!ra e A_ttllª H!nafo- WiIma� I (G).lal'áni) • • 1,
"AÚ•.·.D;(··10".. ·E

'

.•
"

:
'

SI.R.IAorgal:tlzar um ornelo Sul Americano extraordinário em, f!l! an.a. ..

'(I '('1"" .... 0 d ') t
�""n:1t

1960 pa 'n E t'd' M
,.

1 E
•

F<:. o ��W',n, a,r.e. ..

., A V I � (:), , ra I augurar seu SaIO' unlclpa. m caso'. Pra\ilW. (T.a.:mandar.-é:.) 1.. oro ,'. '\'"
.

de. não ser possível a 'realização do certame, seria reaÜ- [ �.e�o: Clu.�e ,Ib!� Rega*!lJl Ald,o'" Ne.ls.&n (Atlético) ..

• •

1
' :

. . Ac.ha��ae� à. disp'osição 'dós 'srs. acionistas, na séde
zado um torneio especial, com a intervenção. das equipes� !L1I�: 'R:TQenS Alfeu Soares. Man-

I J 'h (At'l�.· ) 1 . dest.ar �ot21ed,'�dé,: à. rl-l��J
...erôn.imo Coe.lho-,. 3, I(')J'a, B.,. desto

.!lur Melqulad EU R F
• QqulU a �lCe,.... • •'e tI

.

..

campeãs dos principais paísel'! sul-americano.s.
. es as, amon ei.",

'I" 'h. lU'
.

.

;. a�Jflt, o,s,/dacugt.e.ll.t�. li. que se r-efere o, • art.�· 99, do
dó, Luiz Alexandre Muller. Herm:.;. o�l'n'1-0 '. paranO •• ., .' •• , •

� • 1 •
.

tIo
' . -

X X X !
. T."l" (Taman..1a"é)· 1. :.ct.oor.e Oi.i &1•. n,' 26,21; de 26.,-:de':.s.�t�m...br,o ge. 1.940.·... ..

.

SER' DIF 'll,� Eghert de Oliveira, Dalov.r Jp�é. \" "':. "* ..,... •. " ••.• i •••• '.. ....
. �.lÀ

•
_

'U . .

'. fo... ERENTE A PRóXIMA COPA DO MUN· AB_BElaD .�NO ;.,
".l',""r�a�QPohs; 23· de··março· de 1959.

�

.•

D_O :- PARIS, 23 (V.P,). "-. Os preSIdentes da Federa· .z1m,l\\llflIlann" Marc.o MlltOD Vlei�a' � .
.

-

Net,Rosa Brasil ...:.:.. DíI1e1O"'::presideDte- .

eh'I J' :.,
.

A" I I c'" "

.. J Bavãe (l'amand-ar-é� •• •• �. .::'.. .'. 1 '
,

.

',.

ç.�o.. I e�a <le ;Football, Luis'Mesa, e o do Comité Orga- !..,orges. ':Oe co . a",!i!l, da, Sllva., J ' .AIIOWmos 'y.lQ.l;nflQ' ,

'

,

'

�elson. nôsa-':Brasil ..:_' diteiot!'-:cd:merciâ;i
lllzad'O!' do Ca'''';:e n' t 1\). ""'I'd '196'0' C'l D·tt lNiíton Thomaz d!J, Cunha. Fernan.·,· �"��I":l',., �. ��. • N·. A.,� .,'

M
. ·h"di.

,.' .,.' "

"

" 'mI:> e. II- Ó �.runtda, • e u ar os 1 -

,
." 'Jae!. (Bo.c,aJuv;a.) .. .. .. .. .. .. : .��:., .. '7.

" ,� eu . .lu'Is�s. ac�.. �� d:iretoe:-iI!dJ)striál
��rB-. �·h,��arani;:a:.:pal'is, procedentes de ·N�va Iorque. Os. fio de Souza, Horiglnaldo Leop.ol_ : 1

I
. " .

c-itafÍos espertis1ias e ma.Ís nõve representantes de enti- .dp. de Fal;las.
FOi H (Guaraní) •. ,. •• • ••.• : ••

'
.•

'

• " "ó' :WêU,
'

'·'KÀIA..�ftA.,.. :.e '1iIIIiID.".'.'1_....
t.

nu..-,.,t'dad,�s,. foo.tbeÍísticas estarão retinidos na pr6xima se-' r P'elo Chl:� Ná.I!Ueo Amé!,ic�:, �r �!�:r (7:���;.i) , ..... ", .�
.. ". '._.r 1:' 181111��ÇUIl�,,�IQ,I(.1�

;��da�f��tia;dnad�ede.4a·Fédéraç.ão Francesa de Foot-· �Ud",;vHiCO Gebler. Lae:te GonQRIl-?, WUsún.(Av.af).:.. :: 2 jM».·.··aft.,·'15'.'JIDj':.·Ot\SJ'_-t·i."·EMDB.:..

'-"

..., Im e Iscutu'em' a'ssun'tos relacionados com a .�es. al'l'y Strowltzki. Teo Sleg-
. L'·b·f. (D I R \'

. "'.,.1MIr �__ .

pJ!lilll:l>lna 1''''''1'' ...

d
'

t M Vll�
,. e,l. m�z; .E.au a, amos" '2 .

.
"

.

':.... Izaçao a Cepa JuI-es Rimet em canchas· ,
Elf ....eyet. """ar Sch.Ultz,�!lv�or;· T t' CF' ."

\

.

�

EllIlD'D.-�.S"'.I·MO.DE PREVI':I':WINCI'''' E,HIPOTErJÁRIOchl.lena�. Nos, bastid()res, informa-se q\.le o' ,próx,imo cer-' ,Cldral. Apl!Jarpo Schl��orst. New- '··r �.� 19ueJr,ense.). '," .. .. 1 �........u" 1-

-. A V .uI·......S· on.
u

,

t�me ,�ao sera dos moldes do torneio disputad'o' na Suó" ,toa: Negreiros Schwanke, Ha1<ls
N�lSen (B'õeálu"a-}' •• '.. •• •• .1

ela com 11 presen 't'
.' r

K" '1
N·il�9)l,(Atlético) :: ..��.. 2' 'Devid'am-ente au't'oriz�dh pelo' CCiJllseIilo.Diretor des-

, .' " ç.a, na � apa, f.inal; de dezesseis equipes. ,II.PP, petor uw. M;alssellhel<,l,!,', L I (A.')
, .,._, ..�:,".' t

. .
e p �val ,..,., •. .:. •• ,,�. • .• ,;- 1,"'" 1 te ·Monte'pio, venho, pelo presen e,. avrsar aos contribUln ..

, x Xc x. '

'

, ;w.US01<l. Rod.Q,lfQ, R!\dtke, Atmanyo nv:-aULSA.O'·"
'

t t' M
' .

d
'

, .NOVO RECORDE l\WNIlI:AL _ 'De SYdney (Aus' :Sc&1XJ�O, Miat:1o Knlp'peli),be�g. Gu�n. (.

.

�.. "
5"�, .,�, -

"'.' .:. .es d,à.''Capi,a1 e;' �n.}�_íP:'lOS � ��éhJosé, Palhóça e ,$1·
traha) ,- I�f�rmam que-; sôbré-·a. pista� em excelente es- te» Kaullch. Alcides ferrelt;a .. '.,

Va�êi'io (PAula Ra.mos) •••• ':'•••• ,; ..••• � ·'·1,'...,vea, .�gnàç\Í" ·ú.Ititn()sat!Xce4�,s.·;t1�s� qUôtãs"";n.teriores. cobs-
tado" do e.stadlO de SYdney>, a -au'stJ!làlianâ 1Jet4i., C�thbert. UI Radtke, Él'1,coc'�

, PBNALlIMD���_XI� .! ta:�J�' da lista.' �'�:,:��:. J�l!-9':�:�:����; p:�b!fcad�';RQ::lli�io
bateu, hOJe, P?l' um segun.do e' três décimos, o ;�u pr6pi'io.. ;Ge�r:� Hermann Oscar (A.val). -;- m�reOUi , OfiC�al d·o Es\ado;.>e 'C91h:p,teendído�: entre os· n.Wn'ér.os. 141

l'El.co:rde mundial das 440 Jarda�, realiz�Q '54"3/10, apó3'
•

b-.). Natação" polo Aquático, a
.ARJlI�RQS· e'2� 'a entregarem seüs proces.sos· no Expediente .do· �n'

u� luta severa com a nêozeJandesa Mairce Chamberlac- S.alt.o.s Ol'nlUllel\tals:
Salvador. Lemos d6S S�n.tos� 4 �r;zes. teplO" 2,� andar do Eü'i!Í:cio --" Sé,d,el é�re os dias:'i-;ó a

c.l:Jintiga recordista mundial da distancia, com 56"1110).' PI CI b Nt
. ,Gel'son 'Qen:tari�,. •• •• 3, fi de abrIl próximo Il'o horário qe,9 .às !U� I I ! •

•

i

B tt C thbt'
"

.

eo J u e aU�leo Riachuel,p� .

" l �TES-,. 0$ processos de e:x:c,�dentes' q\\81 \qlil��s' dq intef:jore. y, u, e,l'. venceu c,om Clneo me�ros de avanço. so� Jo.rge dI! M.�)le!leª,. Al'I Lel).rokuhl,
" l:o.lu�aJ', _ Figae.lrense e G.u&r",ní, O p.p!, •

ilo Es.tado, que já Ire encQj.,D.tralll \ll;este 'MB.t-"á�io, tÀll>...ãobJl� sl;la l'lv.al, ,A au,str�hana .

Madelame Bergtnan fico.u.: Al:!e�e Mel;lezés, Ra_qUe�, ,Cal·IOl',lI.,_ I 2<0; " -"- Beca"mva, Tamandaré: � Atlebco, "2 seu andamento à. partir dó>dia 36 vindauró.
"ÇP ""!'.

�:.��:i��l'�"������, �:�gdjs�:�S:af���i�:!�i�I��!��ada;�Ia' �::=-�;!:�Me�e�:$.A;;�:1 J:� � 3.0 '�chi,�!v�;�;aula>�amos,
4

. �;"$
Florianópolis, '23:�:�fu"dêGfi9,""mes:ilfa'�atleta em 55"6/10, a 17 de janefro::ul.timo; vn'son 'c-;;sta, Marl'O d'a'Silva Gil- Sáb.ad6 Atlético ,x . Fi1u.eirén�i} biretor .;..,; Pr�,:i!!
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'ruguai
, ,

+- ,,' .,': JOGas RBA,UZ.1\D6S
,�K�!lt18á .6, X €hila 1 , .

.lJ..r.t1êUf,r, i:t;,:·B<lli�la':� .,
...

Biia� 2:X'i$� 2:'
•.

Pa�ag).!ai �2 �
.

Chilé '1 '

.

Àl·giJÍ",tlna�.2 j B'ol}VIII, ô'
1'0;11:1.1 '5 X-Uruguai' 3

.

Paragua! 5 X Bolíyla O

BrasU 3 X Clitl� O
,

UrúgUal ..� X paragUai i
Arg'ept�na 3' X peru 1

4..o.:.c_ >�af.l>gUaL e: peffú. 4 p.p.

t,o - cpÚe. 7

6.° � I101iv1a., 8 p.p.

l':ltlNCliPAIS AM'ILlI.EIROS
1.0 - Pelé' (&rasil) 4-

. 2.° - Sas.1 (Uruguai.,', :Semlná
rlõ

....
e 'L�yasa (Perú) , Aveiro. Ré: e

,J, Sanabria (ParagUai). Didi (.Era.
sll) e Corbata {Argentina), 3.

OS MAIS VASADOS

1.° - Lopes (Bollvla.), 15 vezes

2.0 - Coloma (Chile). 12 vezes

3.0 - Asca (perú), 9 vezes

OS QUE MAIS PARTIDAS.

DIRIGIRAM

1.° - 'Robles (Chlle). 4 �ezes
2.°. - Malcher (Brasil.) e R'�dl'l-

gue.z (Uruguai), 3 vezes.

. -.y
/ '

S/A.
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comerciante e Industrial. '.�' Busca'.p'e's' •• _

- P. - Qual a situação
,politica do Municipio, sob o

ponto de vista partidario? .. O jornalista indiscreto deu uma bispada, ali •R. - A situação politica �
do Municipio sob o ponto de .. na Assembléia, numa prestação de contas do 1° se- .'vista partidario é bõa. As II' cretário que recentemente -deíxou fL(l_argo. .'eleições neste muníeípío sem-' A coisa é mais ou menos assim:
pre foram duríssímas e são P t

-

d t feit 1 lOS •decididas numa diferença , res açao e con as et a pe o e-

que se aproxima de cem vo- tãrío: •tos, os quais nas ultimas • Pago ao 10 secretário ..••....•• 10.000,
eleições realizadas tem sido .. Pago ao 10 secretário •...•••••. 25.000, •ravoraveís a União Demo- �

P 10 t·
.

70 000 •cratica Nacional. Posso no • ago' ao secre ano .

'

.... ; . • • • . , '

entretanto, afirmar que os ' Pago ao 1° secretário .. , .' .. ',' • • 4.000,
•'Chefes Pessedistas de todos • Pago ao 1° secretário ..••.••.••• 8.000,

os recantos do Municipio es- .. As.) 10 Secretário. •tão coesos em torno dos �
x li: X

,ideais partidários e o forta- • ' •lecimento do PSD Bomretl- .

O �11!stre ex-vereador _Carme�o Faraco gesta-
•rense, com li adesão de no- • rra muíto de relatar essa prestação, .eom o apolo

vos e reais valores, assegura I" uãenísta na Câmara. • •

•

iii
a sua próxima vitória. ,.,.. ,. _

,

,,----

tl81 j�F1III1Nlr8t1S r 1H18�UTII SINFONml
I� WjSHIN�TIN �� r�:.•:",'

esteve em nossa Redação. ontem à

",' tarde. o sr. Luiz Conzaga Botelho.
encarregado da publicidade da,

�-;" apresentação da orquestra. acom-

questra norte-'amerlcana virá a panhado pelo sr. Eurico Hosterno.

Florianópolis. cuja apresentação Chefe do Serviço de InformaQões

está marcada para o dia 27 de ju- dos Estados Unidos (USIS) e de

nho vindouro. sob o patrocínio do Mr. John Scare. professor do Ins

Instituto Brasil-Estados Unidos. tituto Brasil-Estados Unidos.

série de círcunstgncías, dlficllmen- novela. Em épocas em que a que
te chegam à atenção do grande Pú- da dos ditadores é. por sua vêz.

o escritor cubano - é o mais ím, Graças aos esforços e Interêsse
bllco em todos os países de 'IIngua atualidade palpitante e história portante f1ltro de compreensão en-. do Instituto Brasil-Estados Unidostre a filosofia norte-americana e as d t

'hispânica. Como LIFE em espa- transcendental na América Latina. aspiraçÕes latlnoamericanas. A
es a capital. o público rlortanopo,nhol circula profusamente em ca., esta obra ofecere um excelente IItano irá ter o privilégio de ai

da um dêsses países. temos a' es- exemplo do poder do novelista em
mim parece que LIFE encontrou sísttr uma' magnifica apresentação

perança de poder chamar a aten, apresentar .o 'hoje coino ontem".
uma fórmula redacíonet para ata-' da Orquestra Sinfônica Nacional

ção do leitor hispano-americano Entrevistado em Caracas. onde vi-
car a meada de fios históricos e de Washington DC. Como se SEI- -(fi

'

W 'h· t not'cl·as so"b'repara talentos l:tterários hispânicos ve desde 1945. Alejo Carpentler raciais. que foram a contextura be, a famosa orqutstra norte-ame, on Irm,ou as Ing,on I'
,

que devem ser melhor conhecidos disse que lhe parece uma grande
do continente' íberoamerrceno. rícana, que é composta por 90 rí.,

'

forfl( de seus países de origem". distinçãO juntar_se à lista dos' Gostaria de sugerir aos redatores a surae do maior destaque em todo OS acontecl·mentos no, Tllbel,'O 'protagcnísta de "E!' Reino de distinguidos escritores que apare, conveniência de publtcar, algum o mundo. Só se apresenta nas
Este Mundo" é Henri Cristophe. cem nas páginas de LIFE. COIl-

dia. obras clássicas latinoamerlca- grandes capitais. dai constitulr';;e
"

GTON 24 (U P)

I
Reap acr�certtou que esta-nas como são as histórias de Bre- � WASHIN , .,

,

'rei hattano do século' passado. A ressa o novelista que tem sido fiel o fato de sua vinda a Florian'p t t de Es rebelião ti ana é a maisnal deI Castlllo ou de Inca Gar- o 0- �O Depar amen O -

'.
_ A

cilaso". Carpentler é um homem
IIs uma honra e um privilégio pa- tado disse hoje que os tibe- r�cente explóSao de violen-'

de múltiplas atividades. Além de
ra o nosso público. tanas estão em' "uma revol- Cla contra os esforços dos

novelista é historiador. comenta- para, dar a alvissareira notícia ta" contra as forças chine- chineses vermelhos, �esd�
rlsta de rádio. musicólogo do pe- de que a famosa e consagrada o�- 'sas comunistas em seu país. 1�50,. l?ara �ornar maIOr o

rlódlco caraquenho "EI Nacional" O Departamento acrescen- d�mml�, so�re o povo do
e dir-etor de relaçõell públlcas da tau que tem informado de �Ib�t. E eVIdente q�e a re-

maior agência pUbliCitária da Ve- •

--- -

que a luta se tem deSenvol- s�stencia tibe�ana a ?pres·

P
, . vido em cidades fronteiriças. sao c,hinesa comunista senezuela Nasceu em Cuba em 1904.' rOllmO O f· d 't b tde paiS' francêses. e apesaJ: de ter 1m as Os tibetanos de Khamb,a eg- COJ;l��� �� em uma a er a

14 anos i1e trábalho ,e residência _ tão dirigindO a resistência, rebehao - �isse. Re�p de-

Dlf d
.

segundo se informou, con,tra clª,rou que a mformaçao quena Venezuela. ainda cQnserva sua I a ura,s as tropas 'eomunistas. Um tem o De�artame�,to de Es.-cidadania cubana:
t d d . f t fporta-voz do Departamento a <? pr�yem _

e on es I-

de Estado declarou em uma de<;hgnas.,.e nao/dos despa
entrevista com a imprensa: ch_os notICIOSOS de�Nova De·'
"A magnitude da revolta IhI, que t�m estado i�f�r

e sua possibilidade de triuu':- n;ando acerc�_ das eVlden
fo contra o poderio armado �la� de r�behao durante os

e cruel dos corJiunistas chi - ultImos dIas. "-

neses ainda não estão cla-
ros". O funcionário de im-
prenEa, Joseph Reap, adian-
tou que o Departamento ll;ão

t:"ORROtem informação para con· 's' Y'
firmar aos reporteres que a

I RMAOS' BITENCO'URTluta se tenha propagado à
nos Aires. China Vermelha ou que o (Ais OAO"'�O ' lON€ HOf

".

'

Dalai Lama' esteja detido ANTIGO Ofj>Ó�·liO OAMIANI
, PrimeIro a Argentina, de-I em seu palacio pelos comu-

pois .
a c.:0lõmbia e agora' nistas.Cuba se lIvraram dos regi- , '

mes opressores acrescen- O "DIA DA VINDIMA" I

ti�;:;égc!in:,a�!�edi;���fr!�,n:
,

começa a eXls Ir
talvez muito' breve pOdere-

no R'IIO Grande do' Sulmos limpar do npsso mapa '

,

as manchas negrás que ain-
ti d 19 9 i' boa. Na-o eXI'stem mai','"da permanecem". A par r e ,5, os. v nl- ,�

cultores do Rio Grande do grandes estoques, graças às
Sul comemorarão o "Dia da providências da' Associação
Vindima". A data' escolhida dos Vinicultores e do Insti
foi IOde março' e a promo,· tuto de Fermentação, do
ção foi iniciativa da Associa- Ministério da Agricultura. O
ção dos Vinicultores, com o problema sério em que, se
objetivo de homenagear ao defrontam os prOdutores de
classe. vinho é a faIta de transpor
As' comemoraqões foram 'te.

realizadas em Ga;ribaldi, n:J,
praça 31 de outubro, onde Uma grande caravana de
foi inaugurada, ,uma ,pla�a convidados especiais, inte-'
alusiva, do "Dia da Vindi- grada por: autoridades, jor
ma". Anualmente, uma cida- , nalistas, intelectuais e per- .'
de dá região colonial italia- sonalidades do mundo eco
na no Rio Grande será sor- nômico foi a Garibaldi aso'
teada Pa�'a ser, o cenário (Ias sistir às festas, visitanqo,
comemorações.

'

também, as principa.is re-
/

A situação da vinicultura giões vitinicolas da estado
do-grandénse, atualmente, é, sulino.,

Entrevista com o snr.lruo Oscar MeJer, Prusmente �o
Diretório �o Parti�o Social Democrático �e Bom Retiro

/

A nossa reportagem poli
tica, em contacto com o sr.
Arno Oscar Mjeyer, Presi
sente do Diretório .do P.S.D.
de Bom Retiro, obteve da
quele prestigioso político as

seguintes declarações: _

- Como recebeu V. S. a

"'Declaração de Blumenau"?
R. _. Recebi com satisfa

.ção a, "DeClaração de Blu-

menau", poís ela. evidenciou I lance imediatamente o seu \ Presidente como candidato à
que os lideres Pessedistas no candidato à sucessão do 00- sucessão Estadual foi otíma
Estado estão alertas na de- verno do Estado. Tem fica- mente bem recebido pelosfesa dos ínterêsses partida- do provado em eleições an- nossos companheiros,' com
rios.' teriores que o fator tempo é os quais tenho falado,' o que
- P. - ,,Acha .V. S. opor- ímportantíssímo numa cam- ao meu ver não poderia ser

tuna a abertura .pelo PSD, panha política. diferente, pois o Sr. Celso
nesta hora, do prOblema su- - P. - Como receberam Ramos é pessôa estimada e
cessório no Estado? nossos companheiros o no- benquista neste munícípío,
R. - Acho aeertadíssíma me de Celso Ramos? não só na sua ação como

a iniciativa de que o PSD R. - O nome de .nosso Político mas também como

"Lifé em Espanhol" procurará ta
lentos literários latinoamericanos

reviste publlcará a terceira parteAo escritor cubano Alejo Car- dedicado multo espaço a obra de leitor de LIFE em espanhol desde
multo antes de chegar a ser cola;
borador e' ainda recorda a grande
Impressão que lhe causaram as

"Memórias de Winston Church1ll"
e a série de artigos sôbre as gran
des rellglões do mundo. publicadas
em LIFE em espanhol.

imaginação" - expressa W1lllam da novela. sob o título "La Muerte
P. Gray. Diretor das Edições I�- de 'un Rey deI C�rlbe". com nus,
ternacionals da revista - "por- trações do conhecido desenhista
que LIFE é. básicamente, uma Gregorio prestoplno. Comenta a

revista noticiosa. Entretanto. os redação: 'A história focaliza os

escritores hlspanoamericanos pro- sucessos de atualldade e às vêzes
duzem hoje. obras de enorme' in- o modo mais eficaz de apresentar
terêsse literário que. devido a uma feitos históricos é em' forma de

'pentier cabe a dlstlnç,ão de ser .o
autor do primeiro conto Iattno,
americano a ser publlcado na re

vista LIFE em espanhol. No nú
mero de 9 de março apareceu uma

parte da novela de Carpentier, UEI
Reino de Este Mundo". obra pu

blícada orlglnãlmente no México.
Até agora a famosll< revista norte

americana publlcou somente três
contos: uEl Viejo y el Mar". dÇ
'Ernest Hemingway; 'Los puente�
de Toko-Ri". de James Michener e

"El Buen pastor". de C. S. Fores
ter. "Anteriormente não havlamos

LIFE em espanhol - prosseguiu

Dia 30: lançamen�
lo da (ampànha,de
Educação'Flor'eslal
Invulgar acontecimento. dar-se-á. Algodão retorna ao quarto pôsto

no próximo dia 30 deste mês. no

Município de Rio do Sul. Numa das exportaço-esmajestosa concentraçãe de 3 mil
,

lavradores sérã Iniciada a CAM- RIO, 24 (V. A.) - Esta- 195a desceu ao nivel dos
PAN'HA DE EDUCAÇÃO FLO- mos com um excedente ex- quinze milhões.
RESTAL em nosso Estado. portável de algodão que se Segundo revelou, à nossaNo ensêjo. será o dr. Cesar Seá- eleva, segundo apuramos reportagem, fonte bem in
ra. Exec1,ltor do Acôrdo Florestal junto aOIl meios exportado- formada, o ministr-o LucashOmenageado com Um jantar. ppr res a mais de oitenta mU Lopes está estudando as premotivo da próxima instalaçãO do I tor{eladas, num valor apro- tensões dos exportadores,novo Distrlto FloJ:estal. que abran- ximado de sessenta milhões- com referencia ao prOblema.ge os municípios de ItuPQranga.

I

de dólares. Esse fato virá cambial, tendo o diret(lr, daTaló, presidente ,Getúllo e IblrEl- contribuj.r poderosamente CACEX;' sr. Ignácio Tosta
ma, para o equilibrio monetário Filho, prometido entregarAssim. teremos o Iníqio da bata.- do país, desde

'

que significa uma sugestão concretã aih
lha do reflorestamento. que visa um avartço <te nossa capaci- da esta semana. Os exportaconservar e restituir as nossa's re- dade exportadora do pro- dores, ao que se sabe, desé
servas naturais. de que as flores- duto, que em 1957 nos ofe- jam a fixação de uma, taxa
tas representam' um dos maiores receu pOUCO mais de quareu- de cambio jqst�, possivelexpoentes. ta milhões de dólares e em mente o livre, a fim de que

possam efetuar suas com
pras. Qualquer atraso com
referencia à fixação de um.'3.
taxa cambial poderia re
sultar em sériós prejuizos;
desde que o governo amert
cano já anunciou que, em
agosto próximo, aliviará
seus estoques' de Uln milhito
de toneladas;' '�

Embora suá obra seja o primei
ro conto latlnoamericano ,pUbHca
do em LIFE em espanhol. Alejo,
Cai'pentler não 'é o primeiro es

ct1tor latlnoamerlcano a honrar as

páginas da re,vista. Seu compatrio
'ta, Jorge Manach colaborou duas

vêzes eD) LIFE e taml:>ém foram

pu!;Jlieados 8.l:tlgoB de ,nau! Haya
de la. Torl'e. Germán Ar�inlegas e

dos presidentes ,wolfgang Larrazá
b� da Venezuel", e Arturo FVOIl
dlzl da Argel'ltlna.

SAN SALVADOR, 24 (U.'
P.) - Gainza Paz, presi
dente da Sociedade Intera
mericana de Imprensa de
clarou hoje em seu �elató
rio semi-anual aos diretores
da lnstituição que o fim
das ditaduras na. América.
parece próximo.

"

"Os últimos três anos fo
ram maus para os ditado
res", disse Gainza Paz, di
retor de "La Prensa" de Bue-"TENENTES DO DIABO": desfile mar�

cado para as '16 horas'
-

florianopolltano. num desfile or

ganizado pelo popular' prOigrama
de Dakir polldoro. A -HO.RA DO

DESPERTADOR. irpadlando dlària
mente através das ondas da 'Rádio
Diário da Manhã.

Foram laz.r curso
Seguiram anteontem para

,o Rio de Jarteiro, a' fim de
fazer um curso de Assistên
cia Social'Rural, as srtas.

A �osi�ão do algodão, 'que Hilda' Schilichting, ,Evandra
este Sino, tanto em São ,Pau-· Silveira, Zélia Alice da Sil
lo C011;l.0 no NordC$te se.apre.: va e.Léa Felipe May. O re
senta· de_ qualidade superior, ferido curso será feito na
é da&,,mais proniíssoras, v01- Universidade Rural do Bro.
tandq a· ássumir o' quarto, sil; terrdo as' bolsas, d� estu·
posto na nossa lista, de ex- ,do sido concedidas pela Pon
portaÀ}ão;-superado, ,apertas, tificia Universidade ,Católi
pelo café, cacau e madeirtts, ç� :'do Distrito Federal, por
vindo lo�o a seguir, a hema- especial deferencia ao Padre
tita e 'o a'ÇUl!ar,' que' lhe fó- João Batista Vieceli, vigár,to
ram superiores' :nos· ulUmos ,da - . paróquia de Palhoça,
anos.• _ ,

• onde, residem as bolsistas.

COmo já noticiamos em nossa

ediçãO de ontem. a Sociedade Car

navalesca "Tenentes do Diabo" fa

rá desfilar seu� majes�osos �arros
de mutaçãO e de ,alegoria. com os

q�ais oonquistou uma' bem mére-.

cida vitória no carnaval passado.
além de Já ter a tradiCional agre

miação carnavalesça levado a ou

tros Estados os carros que consti

tuem o orgulho catarlnense.
Domingo de Páscoa. novamente

estarão os carros dos "Tenentes do

Diabo" deslumbrando o públ100

Ontem à. tarde. a diretoria dos

"Tenentes do DI.tbo�' esteve reu

nida. acertando medidas para a

apresentação dos carros e arregi
mentação do pessoal. tendo' ficado
deliberado que o desfile de PáS;
coa será reallzauo às 16 horas.

Pele Beltran, diret.9r de
"La Prensa" de Lima" leu o
relatório de Gainza Paz na
ausência dêste. o' presidente
da S.I.P. encontra-se em
Buenos Aires, devido ao re
cente falecimento de seu fi
lho mais velho, Alberto
Gainza Castro.
A sessão inicial da reu

nião de diretores foi presi
dida por W. H. Cowles, vice
presidente da instituição.

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

Moção �e �epudi� áo� Jórnais 'cubanos
, . ejlldedQs �por BATISTA

SALVADOR, 2.4 (U. P.) . ...-1 se contrário a que a Amé
A Comissão de Liberdade de rica Latina' deva 'estar de
Impre'nsa da Sócieaade th-' 'um ou de outro lado da
teramericana' de Imprensa guerra fria. Manifestou on
(SIP)' esteve estudando, (')ll-. 'tem à noite que os: países
tem, proj.etos .de .censura pa-. ,latino-americanos não se
ra os jOfI;lais çubanos ql,1e. cínjam com defesas atõmi
aceitaram subsídios, do ex- caso Sem meJ;lcionar os Es
ditadói 'Fulgêncio 'Batista, tados Unidos, Castro, decla
por uma 'parte, e' elogiou pm" rou que a 'ajuda de Cuba
outro. lado os .que .não ,os se dá por -assentad� em uma
aceitaram. O presl4enté, da guerra, mas no passado lhe
comissão. Dubols, corres- foi tirada sua cota de açu
pondEmte' �atiIio-a:mericãno 'éar. Acrescentou que' a aju
do "Chicago Il'ribune" deve- da ,cubana foi requerida
rá, preparar um relatório ,da, pàra dias' dificeis, mas na
comis'sãº ,para Ser. apresen- paz "sofremos todas, as in
t�o . 4 J�n�"" . Dir�tiv� _ ,da, justiças" e até o f-orneci
SIP, depois das. diseus�oes. , ,mento, der armas est!tdouni-
.,Indicou que seu' relatório; denses,' que' fOram epviadas
provàvelmente 'recomendará aO':ex-ditador Fulgênl0 Ba
elogio' para os jornai�, que tista durànte a guerra civil
não ,a�eitar�Jll ,subsidias. e. ,cl.lqana. ,

"

ceBsura para os que recebe- O primeiro min1stro de
ram:'

,.' " , . .

clarou que o programa re-
O primeiro ministro Fidel' volucionário é fortemente

Castro em seu, discurso num apoíado pelo povo e que Ba
comido operáriO, . mos�rou- tista mantem espera,nças d�

uma contra-revoluçã'o,' ba
seando-se nos benefícios que
trazem as calunias estran
geiras, pagas pelo irlteressê
da

'

oligarquia.
Onze guerrilheiros cuba

nos chegaranl de Buenos
Aires para prosseguir em.
sua excursão pela América

! do Sul, com o objetivo de di
fundir os objetivos : e os

7 ,pr��pios da triunfal,1te re

volu�ão de Fidel Castro. A

'" delegação do Moyimehto 26
,..\ de Julho foi recebida por

funcIonários do Mirlistérlo
,

,/ _l .
r •• de Defesa Nacional, e� deve-

f!!//c?,W !iJ_flO '��os���t�i�ar em. �\7e�sos

RIO, 24 (V. A.) - Est�·
mos seguramente informa
dos de que somente depois
da Viagem do ministro ,da
Guerra aos Estados Unidos,
será marcada a,datá do lan
'çamento do foguete "Félix

I", construido pela Escola
Técnica do Exército e devido
à discutivel importância d93
resultados da experiência, as
autoridades do Palacio da
Guerra' desejam que o MaL
Teixeira Lott marque a da
ta. Por outro lado, o ·'FeUx
I", está já há algum tempo
pronto para ser lançado. To
dos os testes foram realiza-'
dos com êxito, inclusive os
a frio e a própria carga qe
combustível que o Impulsio
nará até a ionosfera foi
provada no ArsenaCdo Exér
cito. Está assentado que a
torre de lançamento será
montada em, local

'

já esco
lhido no Poligno de Tiro da
Marambaia, por firma civil
especializada em andaimes
metálicos. As armações das
torres serão feitas 'em 'ho
ras, tão logo chegue a or
dem de efetuar o lançamen ..
to. Os' técnicos do Exército
que manejarão o dispositivo
eletrônico que comandará o

lançamento ficarão numa'
vala protegida por sacos de
areia, a uma distância de,
cinquenta � metros da torre.-

-�� ..

, TRIBUNAL- REGIONAL EL,EIIORAL
Calendário para as eleições de 30 de agôsto

Lancamento do 10-
•

guete brasileiro'
(ARTAUMA

Recebemos: '

'

I nunciou como aut?r da mes.
Itajaí em 24 de Março de ma infração por ele c?metl-

1959.
'

\4�: I da, J?as,. por_'irregulal'1dades
lImo. Snr. na fIscallz�ça? ,ad�aneira.
D RUBENS DE ARRUDA Tal denunCia feIta ao Se-

RA�OS " Mor Administrador da -Me-

M D Diretor do jornal "O sa de Rendas Alfandega�as
ESTADO" 'de Itajaí, foi obeje�O de m-

Florian'Ópolis. - (SC) q�érjto �d�inistratlvo, por
Prezada Amigo 'e SeBhor: mIm p�OPrlO requeridO a.

Com referência à, nota pu-, supra-c;tada autot!idft��' leI)blicada no O' ESTADO, qo qual corre seus Fam -

dia 22 do corrente' mês sob o gais, sem que, ate esta data,

título de "APREENSAO DE haja sido apuraria qualquer
CONTRABANDO", tenho a i�regularidade por mim pra

esclarecer-lhe para que o tlCada.
,_

Ami o faça a gentileza de Certo da sua'habitual aco
man�ar retificá-la, d seguin':' lhi�a, com meus prot�stos de

te: O Senhor c.apitão dos estIma e eleyado apreço.
Portos em ítajai, n�o me de- ' Oddon ReMlo

"
..

\'
"

FLORIANóPOLIS. QUARTA FEIRA. 25 DE MARÇO DE 1959

"

----, .._

. /
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-fÂ���
O sr. Herbert Levy deve de estar decepcionado

cc.m os srs. lrineu Bornhausen' e Heriberto Hulse. É
que ambos, em São Paulo, juraram ,sol1dar!edade à
sua candidatura a presidente da UDN.

Depois ... 'veio a virada/. E o bom do Levy, que
tinha .:tudo, acabou' sem nadai'

Assim é a malvada ,desta vida. Uns ao prl;l!;O d�
é9.rtórios, outros de vice-presidências, vão caindo no

circulez ... '

Muito embora se considere, da raça eleita, Levy
foi derrotado. A traição foi pinto. Magalhães, o esco�

lhido, trabalhou bem. Jogou com' cartas marcadas _,

pela. .. fragilidade humana ...
E por isso o sr. Herbert Levy acabou levymente

estraÇftlhado ...

:�/'�lj(a(/�::-_�
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