
..

:'

CONVAIR

OIÂR'IO':

agência!
R. Felipo Schmidt, 24-
Fones 21�11 e 37-00

Não se cogitava de manter o tonus
,

partidário. Diluia-se de ,CjiSO pensado, a

di,nâmica de um mo�imento de profun
didade, em 11m pais carente de líderes,
com a sentimental estáticà do endeusa
mento do Presidente Vargas, cuja obra

�xtr3:0J;�inária, marcada pela' perenida
t
e, fIngIa-Se não se 'aperceber, nem sen-
ir. A intransigente' defesa, de nossa

fill1al!ciPaÇão econômica, pela efetiva rea-
zaçao de Imensa' ríqueza potencial, que é

a ossificação, por assim' dizer, da política.redentora de Vargas, descambou para, o
liesenfreamento de primária .demagogía,
�Plcamente caudilhesca e sul-americana.

kn
distorsão causou males ínealculãveís ,!)
preVisíveis ao PTB que, em conse

Qllencia, a despeito de uma minoria real
mente de elite, não podia opôr eompór�as á impressionante caudal do fàrisais-
o e da falsa liderança.'

,
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_··_··Liii[-flir·-CLÕii�···--rãiifo···-�····iiiã,�3i�i··2j-im··---
("�·-1."-"�- I' -

_'o S ,O I ,R É· E', D',A U. C. Ei E' D O;S ',8 R O.J I K H, O-S
DIA _, DE ,JUNHO SOIRÉE - DESfiLE ;'StMONETTA'�! 'COM A'PRESENTAÇÃO DE AUl1NTICOS- MODE10� EUROPEUS I

,

INSTALAÇÃ1) DO {tUBE DA LADY ,DO BRASIL, SECÇÃO ,D'E FLO'RIANÓPOUi t'Reserva de· mesas pelo telelone 2354.

, ,

. O 'INSTINTO DO POVO-.,- _. .
.

:i.:��:':::�;:=oã: '-::'::'::;:;�:� ��ÃDÇ{)e·:.o"Icf'Sa�réa·óc-,-.Noe!Rs-".Àd"'·e-A-'·mFÀp·-Zo!s-Nt-·oÕ.-Ad---e--PROeBnLdiéaÂ......Falar mal, fazer contra.-propaganda, solapar os esforços e a� boas
.Intenções são fenômenos comuns, São armas de f..acassadoa ou de

�:::=::�:.'p:;:�m são armas e artimanhas que não Uudem o são

� Adminisua.cão. ,de Prédios
Quando foi ,lnaUgUrad� a 1.a Grutlnha no sub-solo de 'A Modelar .� ESCRITÓIUO DE :A,';VOC�CIA E PROCURADORIA

houve quem Irontzassa a "slogan": 'A Grutinha não 'se destln'a a' :. R�a 1;raJano, g9 � 2.0 andar - sala 1
ganhar dinheiro e sim a servir o povo": H01,1Ve q��.aflrm&,!lSe que. os' --:. 'Telefone: 3658-

.

p:eços baratós Só seriam mantidos no'c�ço e que deP9�,d�.r-se.la ,V#!',,"-"'-�7'."'."""'·-.""_"-" • __ •• _...-......"__-__.-,.,,,;
o contrário.

pois bem. Fazem dois an:� que a Grutlnha foi hlaugllr�.
HOje existe uma tllIal da Grutlnha no Estr.eito. A Jlua 'l1opUlaridade
cresceu,. A preferêncl� pública aUDlentoU. A Ç9!ÍvlcÇão de que real-

"
'

mente os preços a� ,são .,bar,allOS mala arraigada ficou.'

HOje em dia há milhares de' pessoas que bendizem a Iniciativa

de crlal', as Grutlnhas: Estão, "e fato," lIo,ervlço do povo.
'

o Para almoçar e jantarbem, depois de sua
Jt casa, QUERÊNCI� PALACE HOTEL

Não éra possível ser mais
animada e movimentada,

.

a

noite de sábado 'na buate
Lux Hotel ...,... Como sempre
o vermelhinho conquistando
a opíníão publica e o descu
ti(1o pianistá, •muito feliz
tocando cada vez melhor.
-xXx---

I "

Entre Os que la estavam
o colunista anotou C. C.
Fernando Alvares e sra. se

nhora Alvares discreta na

sua beleza suave - Sr. c

Sl'2H Dr. J. J. Barreto,
.

sr.

e sra. Walter W;!_nderley, o

jovem Paulo Schilemper fêz
seu "Debú"· em buates na

noite de sábado, Gr� e sra.
Recebeu domingo último, na Hamilton Caminha, srta.

Catedral Metropolitana, o Santo' Neliia Lehmkuhl, Dr. Mau
Sacramento da Crisma, 'II. Menina rido dos Reis, srta, Maria
Sônia Regina Silveira, .fllhlnha do do Céu Tolentino, sr. e sra,
casal, Sgto. A:lézlo Berto da SIl- Dr. Petrele, sr, e sra. Dr.
veíra e senhora Élta Páscoa SIl- Alvaro de Carvalho, sr. e
veíra. 81'8.. Dr, Murilo Motta, 31'.

e sra, 'Dr. Armando V. ele

ASE;is, sra,
.

Sínova Moura,
Wilde, .srta, Jane Guímarões

"

.

/,

ANIVERSARIOS: - sr. Eugênio Cordeiro
- sr. Alvino Zommer
- sr. Alvir Riesenberg

sr. Osmar George Lo,s-

sr. e sra. Bruno Schlemper, I na lista e sra. Abdon Fóes,
srta. Olga V. Lima, srta, festejaram bodas de Prata.
Arlete Gonçalves, sr. e sra. O simpatico casal foi eum
Serafim Faucz, jornalista primentado pelo mundo 80-

Narbal Vilella, sr. e sra, cial daquela cidade.
Mare ío Alvim Martins que --,-xXx---
festejavam aniversário de O' Clube do "Lady" esta
casamento. organizando uma bonita fes-

---xX�--- ta para o próximo dia seis
Exposição de Pínturar (6).
Na 'noite de sâbade com

grande numero-de expecta
dores foi aberta ala expo
'sição de pintura" de AÍdo
Beek ..,... Recebeu o pintor
catarínense Os melhores
elogios dos que ali se en

contravam, pela sua arte
àplicada nos belíssimos qua
dros.

---xXx-.--
Está circulando em nossa

cidade o '�legànte' 'casal .

sr.

e sra. Wilson flJl'sula) Leal
Mourá ..::._ O casal em ques-
tão. na noite de sábado di
vertíram-se �a buate Lux
Hotel.

--o-xXx-.-.-
Na ddade de Itajaí o jOl'-

SR. JORGE DAUX

�:Auxiliar "de e�&rilóril
ADMITIMOS UM (A) FUNCIONÁRIO- (AJ,_ QUE SEJA

. . .

, Com satisfação registramos
na efeméride de hoje, mais
um aniversário natalício do

nosso prezado amigo sr. �or
ge Dàux, conceituado indus
trial nesta Capital e pessoa
muito relacionada em nossa
sociedade.
As muitas homenagens de

que for alvó, juntamos as

de O ESTADO, com votos
de perenes relícídades.

11n
sra. Alzira de Almeida.

Leal
- sr. Osvaldo Clímaco
- sr. Alexandre Gomes

---xXx---
Nas yitrines de Jane Mo

das estão expostas as últi
mas novidades da moda pa�,
ta a estação que esta se

aptóximãndo.
---xXx---

- Srta. Ubaldlna Ortlga-.

-r-r- menino Tulyo Marlyo Ortlga,

filho do Sr. Olivlo Ortlga Filho.

Pouco a pouco surgem as

Debutantes: Maria Cecílta
Machado, também fará seu
"Debú" na grande festa de
agôsto. o

.C R I S M A

SRA. SOLON NEVES

Ê·nos grato assinalar o

transcurso na data de hoje,
do aniversário natalícia, da
exma. sra. d. Marian G!llUR
D'Eça espôsa do sr. soíon
;Neves.
As felicitações de O ESTA

DO, ,

FAZEM ANOS HOJE:

LEIA
Panorama

Serviu 'de madrinha a Srta. Clo

tilde SUvelra.

CAFÉZITO
AGORA COr.! NOVA

EMBALAGEM

GR1NDE OPO�TUNIDADf A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancassra. Alba Magno Ra·-

mOIl
VENDE.SE, dm Curitiba, um hotel a uma quadra dEi estação

rodoviária, com 20 quartos, dua. salas de refeições, três Instalações

sanitárias, bom quintal. Informações em Florianópolis com. o ,sr.

Vivaldo, telefone 2159 -- Rua Trajano, 12.' sala n.O 7: das 10 às p
horas ou das. li às 16,30 horas, preço CR$ 320.000,00,\, \''- ...

t ;I'

I

sr. Bernardino, Borges
Neto
- sr, Gladstone Paladino
_._ sr, Osmar Oliveira
- sr. Walter Damiani

Só
'

esta
--

D.-\.TILÓGRÀ!O (A) E QUE T,ENHAj PRÁTICA DE SER.

VIÇO DE ESCRITóRIO - TRATAR: �ATMA - EDIFI

CIO IPASE - 3.0 ANDAR.

4.
_,

DA LA:M-1 SAI. UMA ESTRADA ,- o conhecido "Saco
Lama" nos CoquetroB, sempre constrtutu um problema Lama, Pân.
tano e o mar numa praia suja e descuidada.

Nlnguem mais passava por ali.
Agora, tudo aquilo está desaparecendo,

estrad�om a quilômetros de _ extençgo e
.

1
contado o passei,?

Uma abra que marcará uma vltórl� para a nossa prefeitura Mu-
nicipal. ,. ,

Domingo, convidado pela prefeito Dr. Dib Cherem, estive vend�
aquele magnífico trabalho. Sim, domingo, não somente para verlflCllf
o que ,Já está feito, como ri que contínua a ser feito, porque encon,
tramas caminhões, 'm�qulnas, planadoras, grande número de oper

rtos, todos entresuee ao trabalho contínuo e ininterrupto, n

azãt:am� que leva para frente a obra' em rítmo acelerado! DI
admirar mesmo,

"
'

porque aU trabalha.-se tambem aos domingos, por mais incriVel

�ue nos pareça.

A presença do prefeito é assídua, bem como a do dr. (engenhel.>
ro) RUi Soares e sr. Gualter Tlbau, que prestam sua COlaboraçãO

deslnteressa�a, além dos funcionários operários da Diretoria de Obrll8
Públicas daquela prefeitura.

,

A estradá será mais uma '*" acesso à ponte Herelll,? Luz, �UIDI
réta até o entroncamento com a estrada geral.

.

O servlç� de aterro daquela zona se processa de maneíra rápida e

segura e as pedras para o cais nos seus devidos lugares, já assentadaa.
As terras avançam para� mar, aterrando assim uma enorme ár�

Já consolidada com material de primeira ordem.
, .,

.

A prefeitura freten�e �ar prontRj a estradal para ser oflclalmente
Inaugurada, dentro do prazo máxlm.'- de sessenta dias, talvêz 'mesmo
antes, si os serviços correrem como até agora, sem qualquer percal
.' .

�

',' ço que venha deter sua marcha.
Além disso, todil aquela zona ficará perreítamente saneada e em

condições perfeitamente hlglenlcas, o que virá trazer ótimos resul,

tados para os que ali residem.
A Saúde PúbUca, também, por sua vêz terá: que colaborar apres.

s,ando os moradores da região a abrirem :fossas tão recomendadsa

n4 caso.

Vale a 'pe,na a gente raser com S. Tomé ver para JOr!;r, e chegar
para veilflcar) o trabalho que �stá sendo feito pela administração dó

pretel� Dib Cherem, a quem vívamente aplaudimos .

.
O titulo dado ho� como assunto para esta coluna não é titulo

de romance, nem de filme cinematográfico, porque em verdade, di
"lama está saindo uma estrada". I

E que estrada!
\ ,

,

'e ,E I· T R o
ALUGA-SE 'rODO'O PAVIcJ\>fENTO SUPERIOR OU EM

SALAS DO PRÉDIO '!A RUA FELIPE SCI{MIDT, 19

TRATAR A RUA TIRADENTES, 12 - 1.0 ANDAR,
OU PELOS TELEFONES: 3 2 4 '6 E 3 2 4 8.

FORRO
Uma para cnda
orçamento,
uma para

--

cada famrlia,
21�..4, 6 e

8 litros.

IRMAOS BITENCOURT
(Ais IAOA'O ' fONE lU'
AN1IGO OEPOSITO'OAMIAi'll

-------------------------�
,

'

,� -

RADIO, GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

'.

.

I'

'''ljf'ífl
,

Rj'
.

T'RANSFERIDÀ,·SINE DIE, A FESTA "E.N-
CONTRO DOS -BROTINHOS"

'.' ,

Dia 27-5":-59 - Q\t�rta :Feirá- Véspera de Fa-,,

fiado - Monumental Soirée
com apresentação de Pedrinho
e seu moderno conjunto e o

mundialmente. famoso TRIO
GE:VALTH (gaita de boca).
·Mesas na Secretaria.
Inicio às 22 horas.

faz�r;,económizando gás ou ener..

gia elét.rica. V. lucra um tempo
extra ... para cuidar ainda mais do
seu lar... de si mesma! E ROCHEDO
custa bem·menos do que V. imo9ina I

Acabou-se o cozinhar demoratlo!
Agora V. ganha tempo na c;ozinha ...
com a Panela de Pressão ROCHEDO,
que prepara em minutos o. que as

panelas comúns gastam horas para

COZINHE RÁPIDOI
COZINHE BARATO I

COZINHE BONITO I

':RÔ,C�f)O tel;(s'(Jas:tºm�éfs'lem,:> , ."'-

�,bé,as_e:inQlte(6v�is:',c6res:. 1 __

[' U

-...
;\

_..
* .

àzi.l;:.o.�ro e a,lumfõlo poliaó1r \.� '.� ;

�. �-

.�. . .. :. �
,

��;I��í.V�'t R�D9.::é.·� �h�Ç�\�91D q noVO "Pis�_:,:�ta.:t9."!�'l
• Piótiço' e"'seg.lJro, ê5S"_' dlSPQ�tflVO .,m escQ�Q�ntos.rÇJt,�!.t}(Y�
renovam .constantemente Q ,press§o. Isso 01l0:lIn9 91 g$$Q�IO, �.,
chiados e torna o' cozinhar mais r6pido I

:8

UI� 30 - "NOITE DO CHARLESTON" <, '.

PROMOVIDO PELO LlONS' CLUBE
.. j . '- .
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;�:'-��'� M+'�'�� J!9
'.'

Pela primeira yêz oiclubê
-

�� PELE'.,conquista.os lauréis �oiTorneioI8io·lãO Paulo
COM A 'VITÓRIA,QBTID4·DOMINGO NO� PACAEM,Bú,. f·RENTE AO VASCO POR. 3 1 O, E A DERROTA DO ,FLAMENGO �IAN'E ·DO· SAO PAULO
POR 412, NQ,bll,AN'Ê.R_IDR�' O'CONJUNTO DO'SANTOS 'FUIEBOL�(LUBE, DA CIDADE PAULISTA DO MESMO, NOME, ALCANÇOU ,PELA PRI
MEIRA VE,z,A�:,HQN�AS'DE' (AM�EÃO ;DO.JQRNfí,O'''�IO. SÃO PAULO" DE 1959,COM CINCO;PONTOS PERDIDOS� CONTRA SEIS/DO VAS-

I
O, VICE-CAMPEÃO, E,' SETE DO FLAMEN'OO QUE cotOCOU- SE ',A SEGUIR. TODA SÃO PAULO EXUL TOU ,COM O TRIUNFO PAUtlSTA QUE
\, ·</ç���1�<í�� MAIS'UMA VEZ COLOCOU O FOOT-BALL BANDEIRANTE EM EVIDÊNCIA NO PAíS! ), í}',', ,

i ' ,. I

WliJiIli 1i1�'@ii .__ _

;/ Tranquilam,ente o ,Paula 'Ramos
passou pelo Tamandaré

-
I

Derrotados 'I'amandaré e Treze de Maio -'

A classificação - Os jogosna 3.a rodada
o Campeonato Amadorísta melhor pela contagem' de

de Futebol do corrente ano seis a um.

teve prosseguimento sábado
à tarde com a realização da

segunda rodada que constou.
. de dois encontros.

.

Na primeira partida foram
adversários PastaI Telegrá
fico e Tamandaré, os dois
finalistas do Torneio "Inl

tíum, tendo o conjunto dos

oorreíos Obtido a desforra.
batendo a turma campeão
do citado torneio, pelo esco-e

re mínimo, após movimerita�
da peleja.

"

Na. partida de fundo pele
jaram São Paulo e Treze de

Maio, ambos estreando no

certame. O Jogo' transcorreu
inteiramente ao gôsto do�
sampaulinos que levaram ,8.

NAO TEVE DIFICULDADE ALGUMA EM CONSTRUIR O IPLACARD DE 3 X O O TRI COLOR PRAIANO QUE DEVERÁ DECIDIR COM . O ATLÉTICO O
SEGUNDO PÕSTO QUE DÁ DIREITO A DISPUTAR O CAMPEONATO/DA ZONA ESTE - SOMBRA (2) E HÉLIO MARCARAM QS"TENTOS �rEXPUL_
SÃO DE NILTON, DOALVI-RUBRO-ARBITRAGEM MEDIOCRE"DO NOVATO,'ZENICIO FERREIRA, QUE SUBSTITUIU EU CLIDES"PEREIRA �QUE

.

" RECUSOU REFERIR A-CONTENDA - O TAMANDARÉ VENCEU NA PRELIMINAR: 3xl.'
.

. '.

Teve o seu éncerramento que - exerceu sôbre seu . v�·
na tarde de domingo o'Cam-' lente adversárío. Q. ataque.
peonato "Relâmpago' da ei- em dia ;i:ns'piradó,rpÔc:í� reve

dade, em boa hora irtstttui· lar. ao pqblicO ser o melhor
do pela Federação Catari- e, mais 'técníéo dO' eampeona
nense de Futebol com a 11- to, muito embórà superado
nalidade de realizar um na conquista de tentos pelo
maior e melhor certame es- AvaL Valério', Sombra e

tadual. O Paula Ramos, co . NÜson, o 'trío ofensivo; an

a vitória alcançacià diant� ,daram fazendo mísérías pe .

. ......-----....- ...... .--

"". do Tamandaré, vitória, ellsft la cancha; fazendo a torci"

Divi.di'ulise a oP. 'nlão dos c,ríticos Inglês,es �d��E����i� :�:?��o:�:��#�
pôsto, conservando desta for- á equípa.paulaíne, como-que

nes elogl·es e ires··t' rl·(·o--es � .'J v,'to' filia' "d"os" :��:�\:�i::�e�::��;�:��� �::!��;ta;;O};��o��J��r:·\II U de uma série de partidas en- "train" para' fazef da par�

b·res i Ie i r'.os
LÓNDRES 17 CU:iJ.!d press) ... l;lrilhantes malabaristas da bola... .wood no "Iíaily �ail". 'Em ge-

tre os dois tricolores para tida um treino para o-!'. seus
. .. decídír qual dos doís írá com compromissos com. o Atlético.Os enviados' especiais da =L foi admirttvel ver... os brasileiros ral, a. Inglaterra �oi dominada,

. .

. o Figueirense representar a Daí. ter o quadro decaído
prensa·londrlna. estão

..

divid-idos. e� passeavam ... êles enfeitiçaram... proisegue Wood. "Nas ocasiões em
, .

desc'onsertaram". para San Leitch, Capital nos jogos da zona bastante, proporcionando. aosuas opiniões' a J.espeito da parti. que conseguíram escapar, seus ra.,

da entre o B�asW·e a Inglaterra. o' prtmeíro goal" do Brasil foi "u'à ros ataques fracassaram �ont;a os
este (Florianópolis - Blume- quadro alví-rubro ígualar-se

.1 •

" • nau __: Brusque _ Itajai) , em ações, de forma que a
.Uns .acha;» que a"Inglaterra foi' niaravrlna'. defensores brasíleíros tão sólldos
'ln'

'
.

. que apontarão dois clubes retaguarda tricolor teve que
u poucoTnrenz. Outros, que o '�Claramente superiores em ha- quanto rochas".

para a disputa do Campeo- se redobrar em esforços pa-
Brasil era superior e teria que 'bi1!dade e Iõso de posiÇã'o, os bra. "Não foi um grande Jôgo" - é

nato Estadual de Futebol de ra não ver o zéro cair do
ganhar mais fàcilmente. Mas os sileiros tentaram transformar o Jô , a opinião do correspondente 'espe., 1959. placard. Somente aos 32 mi-
especialistas de futebol são ungní., go em 'exibição" - es�reve' Jae!> (cont. na 5a pâgína) Futebol e dos bons o trí-

-

nutos é'que o Paulo Ramos
.

::.:e::n:::l::re!::a:ç���oe :�: COLOCArÃO FI.N.Af DO TO'RNfIO �::�[a:�::Strc::����;�e:�;t��: ;��!O�aa e�p�l�:� ��u��lt���
. rios ficaram decepcionados com o \t ramente à sua feição, tendo por desrespeitd ao árbitro.

��::. ::0 b:::::::i:'a:ue�e;::�::i: ,"RIO - SAO PAULO" DE 1959 i !:éi�e�=;:��o�u::tr:�z��n� m�to' T�::t:�:e�ré, re:�::��
sua forma da Côp1lc do Mundo. Assim terminaram os clubes no Torneio .tas vezes esteve na ímínen- bom preparo físico, não con-
A maior parte dos. correspenden.,

\ ? da de tombar, tal o domínio (con t �. ')8 pági,.!:!.·
tes britânt%s acha 'q:u� 'Hen�iqUe "Rio - São Paulo" de 1959:
estav� f�ra, de jÔgO quando mar-. Campeão '-.-: Santos, 5 p.p.
cou o segundo' ponto brasileiro, e

V· C
�

'V 6criticam a S�b�tttu;Ção de Orlando

.

Ice- ampeao- asco, p.p. .'

por F�rmlg� pouco antes de ter": ,3,.
O lugar _ -Flamengo, 7 p.p.

.

minar o primeiro.�empo.,.
'

'.

' '4.0 Iugar-c- Palmeiras e São) Paulo,.8 p.p.
Entretanto, certos _criticas .:ta. 5 O I

.

A" t. •
'.

9'
zem o 'elogia' dos jogadores br��i- .' ugar _ merICa, ,p.p.
leíros, os q�aiS cha�am de,brl_ 6.0'lugar�"'Botafogo, 1Q p.p. t:

Ihantes -. E' assim que se expressa 7.0 lugar _. Coríntians eFlumínense, 12 p.p.
San Leitch, no "Dail'Y Herald": 8.0 lugar _ Portuguesa, 13 p.p.

-

"Os i�glêses foram .derrotados por

A CLASSIFICAÇAO

CONHEÇA O '(óDI,GÓ BRASILEIRO,
') . DE FUTEBOL
(Conti:Íluação) além da perda automa�i�a

dos pontos e Indenízação de

vida, inclusive a perda
.

da

renda. em favor da entidade

patroctnadora da competi
ção.
Art. 201. Alterar, sem pre

vio concentimento da entid,'l.

de, sua denominação, seu

pavilhão ou uniforme, não
comunicar a a.utoi-idade su

perfor, dentro de 20 dias, a

eleição' dá diretoria ou qual
quer alteraçijo nela verifica

da, ou reforma introduzida.
em seu estatuto, Jei interna
ou ,r�gulamento, ou ainda

muc::tn5<f1 de 'sua sede ou pra
ça de desportos.
• Pena - no caso de altera
ç�o de denominação, PJtvi
lhão ou uniforme, multa da

Cr$ 50,º,00 a Cr$ 5.000,00, ou
suspensão até aprovação pe
la entidade, da modificação
feita: no caso de não comu

nicação, advertencia e, na

reincidencia inúlta de Cr$ .'

200,00 a Cr$ 2.QOO,00.'
Art. 20�; Não enviar à en· ,

'

tidade �. copia .de sua rela
torio e balanço geral, den-
tro dós 30 dias 'seguintes, a

sua .aprovação é bem assim
OS relatarios a.que 'est.1vel.'
obrigàda:
Pena - advertencia, mul-

ta ·d.e: Cr$ a Cr$ .. , �

f.Ooo,oO.

CAPITULO IX

POSTAL \ TELEGR,Á'FICO E SÃO PAULO
VENCERAM A RODADA' N. 2 DO

. CERTAM!E AMADOR,

. '.

. .

aa$.\IO
Art. 198. As entidades e a,s

Conlinuará vago. o •.
.

,... "
"

..
A
..

'

{'
..

' " �:��c�:�õess:!�õ::nd;r:v�:t��
1'1 lo d'e 'R" R' .

\' neste' capitulo.
lU" ay.0- ,

. .,' " P!iragrafo único. Alem das
,

..

binson' , DliM" IQ IiIIMINIT"OIIQ �a�;l:�r�rP:n:��e��:ri:���
AS�:�:Çã:or�:�iO��l ��'��x'e�n� _,'

"�IIU U 10 D� I 8 OU 80 ::�e��'!:tr:ad::����r�lv���;
'. ,,' ,

. !'

.

Dia 21 de junho próximo, quiser., estaremos presentes, transitar em julgado à. .cleeF'formo� q�e. O· .título ;dl! ·pes() mé ..

dia de boxe continuava vago eri':' .ffi'ais uma vez o remo cata- com uma embaixada que re- são sob pena d� suspensão
duunto Oarmen i1'a:jíliQ nã� as�;� rinense estará pelejando' com ,presentará a Federação A-' até cumprimento da eXigen·

, 1 , -. cariocas e gaú�hos, em' sen- quátíca de Santa Catarina. cia.
nar contrato para lutar contra Su� .'

R R bi E t 'lti
.
sacionais eleiminatórias. na Os ca.riocas, atualmente trel- Art. 199. Disputar, sem pre-

gar ay o nson,' seu mo .

f
•

j B 'li
Lagôa Rodrigo' de' Freitas, pa nados por Rafael Verri, es·· via licença da entidade, com-

o ereceu no e mesmo a aSI o '. "

ti d
trocinadas pela Confederação tão dando o máximo nos petições com associações fi-

uma garan a e 200.000 a
. "-

<
'

.

'. ':
. ..

Brasileira de Desportos e que tre.inos, revelando a sua ,te- liadas ou não� "

250.000 d.ólares, caso este assine .. -

1"
'.

I'

Vlsarao se eClonar os con- meridade pelos Estados su11- Pena - multa. de Cr$ ....
oontrato para uma peleja em que

juntos brasileiros que parti- nos. Por aqui, temos, atual· 1.0000,00 a Cr$ 5.000,00 e sus-
se decida o titulo, a 21 tle satem_ . .

ciparão nos Jogos Panameri- mente, o ,outrigger a oito do pensão de 100.a �60 dias e o
bro em Filadélfia A A.N.B.; pri-

Ca:nos 11e Chicago .. ,Resolveu Clube de Regatas Aido Luz, dobro na reincidencia.
vou de seu 'títUlo de campeão a

. o ConselhoTecnico de Remo uma guarnição, formada de Art. 200. Deixar ou desis-
.,f;obinson pOl"que, em três meses, da entidade máxima dos des- remadores exclusivamente til' de pela entidade, desinte
não defendeu o títulp contra nin_ portos brasiléiros, baseando- novos, mas com. muito bôa ressar-se pelo torneio patro
guém_ Robinson, no ental1to. as.-

se no relatórIo do' Comité vontade., O oito aldista vêm 'cinado ou:determinado pC,la
sinou ontem um contrato pelo tid d 'd

. .

'. . Olimpico Brasileiro, ,ap!>ntar treinando desde há muito en a e, ou esjntereSSal'-Se
,qual se comprometeu a defender

OS conjuntos atuais campeões sob as· ordens de Ernesto Tre- pela sua continuação, ou lm
o titulo a 21 de setembro, no Mu�' sulamericanos como base pa.: me! e ainda não atingiu o possibilitar por quª,lquer

. n1cipal Stadlum de Fi!9.délfia. O ra as eliminatórias. O nosso máximo de produtividade,' o meio o prosseguimento
.,

da
dr.. Ward W?Jle, presidente da Estado,. como não pOderia que nos fàz crer que terem.os competição:

1isse qt,I,�\.r�e�end�:9:3 à d.eixar ��" ser, "foi gentilmen- até.c próximo dia 21. d�: ju- Pena � multa. de 01'$ ..

.

.o 'r9,cdnh,e,ciment "óu_'6:a:' .té�convidÍl;do para pàrticipar rrho 'u 2.000,00. à G�$ O,QÓO,PO, e

no',��
..�j'P:i nas,�lirlf;in;a1: ',.

�

. sU's��p.são.p'or i a,�360 diasl
Oi,"'.

.

Dal> infrações das entidades·
e assoctações

E' a seguinte a clessíríca
ção dos concorrentess, após ps
jogos de sábado:

10. lugar' - Postal Tele·

gráfico e São Paulo, O p.p.
20. lugar - Austria e Ipi

ranga, 1.
30. lugar - Tamandaré,

Treze de Maio e Vendaval, 2

A TERÇEIRA RODADA

A terceira rodada, marca
da para o próximo sábado,
cons'ta dos seguintes . jogos:
Treze de

\

Maio'x I�iraíiga';e
Austria- x Vendaval.

A Classificação final do "Relâmpago"
.

Eis a classificação ,do 'Campeonato ."Re
� lâmpago", nas duas categorias, após a última
rodada:

Profissionais
Campeão _ Figueirense, 1 p. p.
Vice-Campeões -, Atlético e Paula Ramos, 3
3.Q lugar - Avaí, 5
4,. o lugar _ Bocaiuv'ê- e Tarhandaré, ,9
5. <) lugar _.Guadmi,� 12

:

'Aspirantes
Cal.npeão _. FiguéireW!Je; 2:p.p.
Vice-Campeão _.' Tamandaré, 4 p.p.
o
;ugar _ Avaí, 5 H.n.
'ligar- .-',-. 4'!]éticp e Cillaraní, 6 p,.P>,
'.'

"

",_.._,: .' �u!.�;' r
.', -·'.;é

,'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paula: 8amll8....
,

jj: ".:. '·"_:�·��"�··\}�il.! �

mos 3 "versus" Tamanda-
Aos 7 minutos, depois de ré O. '--,.../

Ailton ter perdido duas boas
opértunidades para marcai',
Sombra obteve o gol ínaugu- No Paula Ral,Ilos como dís
ral, em belo "estilo, atirando semos acima, brilhou o trio
forte de cpnsiderá'vel dístan-

.
atacante constítuído po� Nil

cia, tendo Tonico, esforçado son, Sombra e Valéria, ca
debalde para evitar a entra- .bendo ao comandante pontida da pelota que se projetou .rícar no campo. Ailton este
no angulo direito do arco,' ve irreconhecível e Hélio
Um gol indefenllável. também não reeditou suas
O assedio paulaíno a� ar- boas' atuações.)�·� retarguar

co tamandariIio prossegue. da sobressaiu-se Nelinho que
Nilson recebe u!D bonito pas- .progríde de jogo para jogo,
se de Hélio e arremessa via, tendb' domingo réalízado uma

lentamente, tendo Tonico atuação que o faz dono da
defendido com maestria. Pou- posição de médio <votante.
co depois o mesmo'Nilson in- Os demais satisfa'tórios.
veste e atira por cima do No Tamandaré, o zagueiro
travessão. Zé Carlos, '0 arqueiro Tonico

- -.. Aos 24 minutos, atacando e o extrema.Díoney foram os

, pelo direita o ponteiro 'H�" lÍtÍ:iços que apresentaram 'a

lio dibra �ensacionalmeni:e tu�ções convincentes. Zé
Zico e ato continua chuta í Carlos e Dioney poderão t01'

certeiramente, no canto es-
nar-se elementos de "'primei-,
ra grandeza do nosso futebol
desde que melhor orientados

Aluga.-se uma casa com 15 c�m_ técnicamente. Fraquinha :l

partimentos à Rua Tenente Sil- linha intermediária e o ata

que que somente uns pou
Tratar na mesma ou pelo te_

cos minutos consseguíu dar o
ar de sua graça.

1"0 riutfJ8
..

I j
n� . nnf(l(jf{l... Iftnfa IP ,

,

• à medida que
Você escreve,
ela conserva

t

sempre nova

sua canela I

• nunca entope a caneta

• evita a corrosão

• manfém a pena sempre limpa
• faz a canefa deslizar melhor

• fixa para sempre o que escrev;
• cBres mala vivas

- - -' -
'

__ ' _ - - - - -

Pilot , tinta especial .• ,

não' tinta

-

- lua caneta escreve melhor �

DISTRIBUIDOR: INCAS REPRESENTAÇÕE�
CÂTXA POSTAL 469 - FLORIANOPOLIS

I

CATARINA
'

/

I;ia 28 - domingo

Ltd'a, I
Sta.

···Tra,bquilaDlént8.(Cont. da 4a página) querdo, conquistando o se- Tamandaré, na: segunda ra-
seguiu ser 'adversário para o 'gundo' ponto dos b1col(lres. se, além ae'outros:,erros pre--' quadro dos Cario�es, consíde- O terceiro' e "último tento judiciais aos dois quadros- EIrad<: o melhor da, cidade, da tarde surgiu aos 32 mínu- o que é píer, deu, por terraíanalizando-se bem as "pepo. .tos da etapa final e teve nado o jogo quando aind1;forníances" dos clubes ria �omo seu autor' o ';cfmtel'.'" faltava quatro mínutos para
Oampeonato, ,'Sombra;' com novo e sensar' o seu encerramento. A.certou

, 'ci�naipelotaçq, após'receber. n.a expulsão de NÚton:. •

de Valério. Final: Paula Ra-
OS TR:Il:S TENTOS

OS MELHo-:>RES

Tamandaré, por 3 a 1, con
Formaram assim as duas quistando o více-campeonato

equipes: _ de aspirantes.
PÀULA RAM,OS Lei- lio Nilson, Sombra, Valéria

bnitz; Joã() Martins, Nery e e Ail�on.
Jacy; Z�lton e Nel1nho; ,Hé- TAMANDÀRE' - Tonieo;

I Zé Carlos e Érivaldo; 'Rato
ceea e Zico;' Dioney, Telê

o Nilton, Jair e Laury.

OS QUADROS'

(Cont. da 4a página) chos no último Campeonato, phal,_!::;chmitão e outros. Va-
presentar condignamente, o Brasileiro, e nada melhor mos águardar as elímínató
nosso Estado.na Lagôa Rp' para .essa conquista do que ri�s Iocaís qU� serãe reaíí
drígo de Freitas, caso vença as eliminatórias de junho zadas no próximo dia 30 do
antes as eliminatórias locais. próximo. A imprensa cario, corrente e equílatar as pos
Pena é que os outros clubes ca vém- noticiando ultima- síbíltdades dos nossos eon
não tomem iniciativas (e�- mente que � guarnições "ca- juntos, espeéíalmente do oíto
cessão honrosa para o Amé- ríocas "já' estão tremando 'do AÍdo LUz; atualmente a

rica, de Blumenau) , rorman-: para os. Jogos: Penameríca guarnição que niàis trema
do guarnições de quatro com nos", revelando, desta ma- na Capital. De Blumenau,
patrão e dois a/patrão, afim neira, um certo otimismo virá o América, possivelmen
tie nosso Estado ser bem re- com a vitória. A ocasião, te com a guarnição campeã
'presentado nas elímínatórías, portanto, para ,', surpreender estadual do 4 sem, que rema
nacionais. Material humano i os' cariocas, é dá!! mélhores, rá no 4 com e ainda o seu
contamos com um dos, me- e tudo deverá ser planejado oito gigante. Os blumenauen
lhores do Brasil, conforme com carinho, afim de que ses vém treinando desde as
arírmou 'o Prof. Rudolf Kel- desta feita volte o nosso re- regatas de Montevidéu e po
ler, faltando 'somente Um mo a reviver glorias passa- derão surpreender }los cata
pouco mais de bôa vontade. das. como as que foram cOll-1 dráticos, tudo fazendo crer
Podertamos formar duas ex- quistadas por remadores de que teremos dia 30 próXi'
celentes guarnições de qua- escól como Orlando cunha'l que teremos dia 30 próxt
tro e/patrão e dois a/patrão Otávio Aguiar, Eds�m West- em nossa baía sul.
e não temos medo de errar,
dizendo que, estariam em

condições de derrotar gau
chos e cariocas. Ainda fi
tempo, senhores dirigentes

Constituiu um impasse a do nosso' remo, pois faltam
designação do árbitro pata 35 dias para as éliminatória:3
referir o jogo. Estava destg- nacionais.
nado para a missão o sr, Lembrem-se que desta' fél
,Euclides Pereira, que teria -ta a FASC levará única' e
como àuxílíares Gerson De- exclusivamente ,guarnições
maria ,e Ernani Silva. A que estejam capacitadas tec
últim� hora, porém Demaria nic�. e físicamente a fazerem

por determinação do diretor frente contra os demais És
do Departamento 'l'écnic.o tados. Vamo� trabalhar� potr,

.

fdi sUbstituido,-,por' ·Faísca, � re�ultado destas' eliminató
muito embora 'aquele se en" rias em muito dependerá o

contrasse ,no estádio. progresso do nosso remo.

�,�., :,:._.:Ó=-�� preçisa.m,,oS"teG.l&P,€lrlY,. Q�te;t'·.- ;�V.Ull1"'t 'ir '�U'lÇill"""l."'�AV na,"� ,...._ -r-'�""'ft" -t.-.' - \�- I)
-

- �
.i

',- d ""b'it di" reno per<fld,o para os', ga\hconcor ou o ar 1'0 a par-. "

tida que fez ver ao Diretor
do D. T. que só dirigiria o

jogo tendo como auxiliar
Demaria. Resultado: Foi
inantida a s'ubstituição êie
Demaria e designado para a

direção do encontro o :Q.ova
to Zenício Fer,reira que as-'

sim foi lançado na fogueira.
E queimou-se bastante, pois
sua atuação esteve muito
abaixo da crítica, não sen

do recomeQdável sua presen·
ça em jogos de profissionais.
Deixou de assina)ar três pe
'naHdades máximas contra

ALUGA_SE

s
v

OI

�
..J

veira, 86 - 1.0 andar.

lefone n,e 37�3.

ARBITRAGEM
-

CASA:

Aluga_se no

ALUGA-SE
centro da cidade

ótimo apartamento, sobrado, na

rua padre Roma, 60.

Tratar no número 48.

ALUGA_SE
Aluga-se uma casa grande e bôa

com 4 quartos e demais peças na

Avenida Santá Cátarina, 1496,
/,

Bairro Nosia, Senhóra de F�tlma
- Estreito.

APARTAMENTO
Alqga_se á rua Demetrlo Ri_

)",etr';_ '14, .com� d�i�. ''Pra-
tar fone 2905. .;. =1 '

\'

Aluga-se
'A rua' Brigadeiro SilV� pa�

(Chácara do Espanha), com 3

quartos, duas salas e porão habi-,
tável, com tôdas as Instalações.
Tratar com d. Lorena, à praça

15 de Novembro n. 15 - sobrado.

Cas.a

Mau,ício dos Reis
:Advogado

ED. SUL AMÉRICA. 5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

·Joãn Moritz :S.O.
PA�TlDO TRABALHISTA ;BRASILEIRO
Diretório 'Provisório d� Florianópolis

Na fO������ut� �!N!n��?��nv.nção IMunicipal para, o dia 23 do corrente, as 14 horas, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
Eleição do Diretório Municipal e do Conselho Fiscal
FlOrianópolis; 17 de maio de 1959

NALDY SILVEIRA - Secretár�o

------�--------------------�--------,------

PA�.1 .�. eOJ
( " �� --"OS "A/)�JOS '

%M-�D�>\ft,�·"/?fl " •• '

;:;_ .)
", Conselho Regional de Medicina do

Estado de Sant� Calarina
Recebemos, e agradecemos:
Florianópolis, 12 de maio de ,1959.Prezado Senhor . }

.
De' or(lem do senhor Presi-dente, tenho a grata sa

:�s�ação de comunicar a V. S. a eleição e posse da Dire

clefla �o, Conse!ho Regional de ,l\'[edid�a, :em data de 24
abril p. p., e que ficou assim constItUlda.

� P�esidente - Dr, Joaquim Madeira Neves

'Ph'
Vice P,residente - Dr. Polydoro Ernani de São

lago. •

l°) Secretário _ Dr. Jorge Kotzias
20) Secretário - Dr. Mario Wendhausen
T�soureiro - Dr. WilsoÍi Paulo Mendonça.
,Cordiais saud'ações,

Dr. Jorge Ana�tácio Kotzias
10' Secretário

PROCURA-SE EMPREGO
,Sebhóra c 't' d 't'

,

cura coloca-o e
' om PIl'a lca e escrl 01'10, pro

pllldeScritório.. ou' casa· comercial '

(Jtn, A�l\�o�ar "r.�f�rêl!d�,}S,�. Telefonar, para<fi., .;:,N A'li' �1.�
-

i�i\,. . •.

�;�/,

"A SOBERANA" I'RAC<\ 15 DE NOVEMBRO ESQUINA

'I,aUA FELIPE SCHMfDT
.

fILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO - CANTO

Partido Social Democratico
DIRETÓRIO MUNICIPAL

Na forma dos estatutos, convoco, pelo presente, todos-os
senhores membros deste Diretório para reunirem-se, no próxi
nio dia 20: quarta-feira, na séde partidária, à Praça Pereira e

Oliveira n.o 12, às 20 horas, com a seguinte ordem do dia:
1.0 escôlha dós delegados à convenção regional, con-...

vocada para o dia 24 do corrente;
2.0 tratar de outros assuntos d� interêsse partidário.
Flo.rianópolis, 16 de maio de 1959.

,
. ( ADERBAL R. DA: SILVA'

PRELIMINAR
Na preliminár venceu

Dividiu�se, ,8 •••
(cont, .dá 4a página)' extrem'�s rápidos' e de um 'líder

cíal do "DàlJ'y Telegra'p�" no, Rl'o.
-

agressívo. Greavec e :kevan teríam
"'Jamais os dianteiros inglêses pe- podido fazer pender a balança pa_

seu artigo esc;evendo, - "Pelé e total posslvel de 10):

,D!di., vár��s veze& .r:ve�ara�� ��, ,. G�X'� 2���m�_santo�:.....,8;.,,'�]f� �ntastico � pernas, ffi� _

itton w.rito� 7;, nino, 7; Bel�
�ssa eqUipe não se assemelhava' nl, 8: Orlando, 7;' "(SUbStituto
absolutamente à formação brasl- Formiga, 7;) Jullnho e Dldi 8;

netraram 'no brilhante sistema de_
fenslvo dos brasileiros, embOra,

L I R A
"

T Ê N I -S'� C [' U B'jE
Programa de, Junho

Dia 6 - sá-bado - SOIRÉE DESFILE '1SIMO-
NETTA'\ com apresentação de
autênticos modêlos europeus.
Instalação do CLUBE DA LA
DY DO ,BRASIL, Secção de

, Florianópolis. Reserva de M-e'
sas pelo telefone 2354.

Dia 20 - sábado - BAILE DE SÃO JOÃO, às 23
.

horas. Dança da Quadrilha,
dirigida por Nhô Medeiros. Ca
samento na Roça - Queimada

L:u'anja - Pinhão - Ra

padu!"9. - Amendoim. Reserva
de Mesas a '200,00, na Joalhe
ria Muller.

BAlLE INFANTO-JUVE
NIL DE SÃO PEDRO, às 16
horas. Pé-de-Moleque - La

ranja � Amendoim.'

'com um pouco de "chance", te_
riamos podido obter dois pontos".
"M,as o ataque Inglês nãO Imp_res
sionou, ,continua o comentarmta

'CIo "Daily Telegra.,Ph�'! que termina

lelra que vimos na Suécia".
John' Camkln, enviado especial

do "News Chronlcle", é o menos

impressionado de todos os cronla-.
tas Inglêses. Acha que Bllly Wrl
ght e seus homens "estiveram ab_
solutamente sem sorte" e preten_
de que os campeões do mundo,
que "estão fenecendo", não conse

guiram sua primeira 'vitória sôbre
os velhos mestres,
damente.

senão aperta.-

Camkin é de opinião que o se

gundo gol' brasileiro foi "um pre-
sente" do árbitro, mas escreve

-ele: - "Nem um instante, eu su_

giro que a Inglaterra tivesse podl':'
do derrotar uma, equipe brasileira

que não era senãO uma pálida
sombra daquela que eu ví Infligir
um 'corretivo à Suécia, na final. da
,Copa, do Mundo".

"Mas a Inglaterra, maréhando
sempre com dois cilindros no ata.

que, não era absolutamente II

equipe mais ,fraca neste jOgo de

cepcionant,e. O Brasil poderia fá
.cilmente ser. batido hoje por um

ataque ortodoxo Inglês., A famosa

linha de quatro zagueiros, exten.

dlda através do terreno, estava len_
ta e seria vulnerável diante de

ra o lado inglêS" _ afirma o en.,

vlado especial do "News Chronl_
cle"

.

Como habitualménte,_ Camkin

concede, pontO$ 11/ t,e'dos os jogado_
res. Eis' como ele�,atribui seus pon-'
tos ao onze.brasileiro (sôbre um

Henrfque; 7; pelé, 8; Canhotel_
ro, 7.

Os ingl�ses são creditados êbm
os pontos seguintes: - HoPkin
son, 9; Howe e Armfleld, 7; Clay
ton, wrlght, Flowers e Deeley, 8;
Broadbimt, 6; Chárlton e Haynes,

..

7; e Hqlden, 6.

Finalmente, Laurie plgnon, no

"Dally Sketch", critica assás vio

lentamente a Federação Inglêsa 'e

os. selecionados inglêses. "É um

escândalo para todos aquêles que

organizaram a viagem Ilul-ameri_
cana. É escandaloso ter lançado
nossos jogadores contra os cam;.

peões do mundo, após �rês dias de

clima, tropical da América do SUl"
E o cronista exclama:, - "Não

é uma vergonha ser derrotado 1 pelo
Brasil, mas se não pudermos fazer

melhor contra o perú, MéxIcQ 8-

a equipe de TiO San, será melhor

para nós _aprendermos a trlcotr'
em lugar de jogal' futebol".

Mas Dehmond Hackett, do "Daily
Express", resume a opinião geral

In,!:lêsa quando escreve': - "Uma
derrotá de dois a zero no terreno

dos c9Illpeões. do mundo, não é
um mau resultado".

Sabado - dia 26 de Maio de 1959 - SabadoI .

,

A União Catarinense de Estudantes- convida aos UNI-
, ,

VERSITARIOS em GERAL, para a SENSACIONAL E
iJIVF.RTIDA: NQITE UNIVERSITARIA!

GRANDE SOIRÉE E DIVERTIDO SHOW!
LOCAL: Salões do ESTUDANTES UNIVERSITA

luO, com INICIO AS 21 'horas do dia 16 de Maio
sabado.

Entrada franca para os Universitarios
Pessoas 'não Universitáriás. deverão solicitar con

vites na 13ede da UCE, a Rua Alvaro de Carvalho 38.
Tambem as mesas estão post.as a venda ao preço de

Cr$ 50,00

I'

I
•

TERRENO NO CENTRO DA ,(ID_DE
Esquina com a Praça Getúllo Vargas, VENDE-SE,

com casa perfeibmente adptáv,el a uma ótima rdorma
para residência, construção de Iprédió de apartamento
ou casa comerci!d. Tratar no :macritório de A:cfvocacia e

(lcuradoria.: D9,s;8 ,á;; 12- e.,.d,9.s13;30 àS�'8 horas. Ru3.
'.

{i,?9 ;\:t.��J��:i:o�, ' t�ala.ik' 'i.l "LtJc--�,���, < ,,_J
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EDITORA "O ESTADC)" L1'DA..

O ,'Õ.ar:úl4."� ·DU. "EvA :."8. SêH·WEIDSOft ..B1tRLER .

..

CbfNICA DE SENHORAS l 'tR1ANÇAS
i, l!lspeci'alista em moléstias de anua e' recto,
.< Tratamento de hemorroidas, fistulas, 'etc..

Citrurgia anal
o Comunica a mudança doe seu Consultório juntõ"á; ·8U,." .

r'oliridoên,cílt na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

:;:\ �::
"': 'l'�'

I �.�i�4;
I

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00

. '-....
.---.-._. Trata"se duma máquina para �scri�

torio veloz Itols o sistema de trans·
missão das impulsões é em modo

párt)cular elastiéo e sÍI:nplifieado;·
l trat.·se duma máquina resistênte•.

,

í ' Ilpis as ê�truc!uras irl!egr<lís são-ao
, .')"e8",0.. �empoc';ijgéira,s e: �olldas, .

"

,
COlI)o.'as duma arquitectura [!lode·r·

'1'. n·a;.trata�se dulna'máquina"que"tem I!.

umà escnltura.clar·."''bem.ail"h3.''·.: .. '.

do. pois cada letra de per si. báie
o r610 socre com mais energia' de'
qualqucroutro.tipo de máqulll3, s�n·

do que um tobo !le' aço tenlPe..,dp
está 'estribado ·.o'bre r�l"men1os
fazendo escol'reg;tr;' oj CilrrJ'1QPJ 'O
;reg\lilldor de JoÇ,il"'I!.!' .c111,,· .

"�7:-... � nador ou tabul'adbr
.

l� errlarg�nadores automatic9�,""iI'" '.-'��; -:.�....�.
- -

"
"

" ": roceriil facilmente desmontavel, e o

O· ·�.f·:V·"8"., t,,-
.

,í\ seu profil elegante fazem C9m que ...
.

a Lexikon seja uma máquiINl··Cheia
. .' � de eficientes prestações, de seguro

!' .rendimento e digna de vossa eOIl' .' •

,.;-.....-, Uanc;fa, �

,:'};:. �-

DIAJtIAMENTE
às 6 hs. para Itajaí, Joinville e Curitiba;
, ,

às 13 hs. para ltajRÍ e Joinville, nos dias
.

úteis e feriados. '.

NOVA FROTA de ÔNIBUS RAPIDOS da
classe EXPRESSOS DE LUXO

AGENCIA: Rua Deodoro '(esq. Rua Tenente
Silveira
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AD4r' NUo· Tad..co - .Pedro P.ule MachlUlo - ZIlI'I

CLtNICA DE 'C',R1ANÇAS M.�h.do -

Consultório • ReltdêDela
..

COD:SUU"
.

C O L A B O R A D O B • 8
Av. HercíUo Luz lIíliA' :ap� i, i'

se,U�a à 6;�e'r. .Prof. Barrelroa' FUho - Dr. OawaJ4o ROdrlp" Cabral

I d�� 15 àl 17 bora'
_ Dr. Alcidea' Abreu - Prof. Carlos d. Costa Pereira

.

; :Tel, - 293. _ Prof. Otllbn c1'Eça - Major 11detoll8G Juvenal-

D--R-�.'-'-H-U-R---.·-·U-O-ME--S---U-.-'-Ir-'-W-"'-TO-- Prof. ManoeJito 4e Ornei.. - Dr. MiltoD Leite" Coat:l'
.' ". I'ILIIO. - Dr. RubeD Costs - Prof. A. Selxa. Neto - W.lter

.....,....
'

.",..... r....'."rI" ,L.n,. - Dr. ACfr. Pinto til. Luz - Ad Cabral Teive -

':,,: : .:ME.PONÇA .

..&DI·OG=�=�8CapL\ .

NaldJ Silveira _:. Dor.l�io Soar.. -' Dr. FODtOur,

M.DICO D08 lroLIIOJ18 Re1 - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - naar
Pl'é�Natal ';;_'. Par&. ar••••• TNas Ç.".lIlo e Paalo �ena.Dda de Ar•••o La...

Operações - <.:linlca Geral ".�a -pela ".eald.a.. N.dos.1 P U. B L I C I D AD.
Residêneia: .'. •• iii....... TlatolOi1.e�r e·,Ttid'Oo' .. .

Rua Gal. Bítteneouet-n, 121. cfr'Ii'rI. 'ilo 111_1..10"••'."; Marta CeJin. ,SlIv. - Aldo Fernand..

Telefone: 2651. .....
.

DI.. - Wldter LInharea
Consult6no: . Cur�a' d. ' ..p.ei.U••cla· p.la P Â G I N Â ç A O

Rua Felipe SchDÚdt 1#. 87. s. ;N:' T: •.:râurDO ••s-ii.u- Ol....río Ortig. Amilton Sehmídt
Esq. Álvaro de Cá"albó.'· �>lI...·efitirctli;· do "Prof: U,oJ .-..,

Horário: ". ' G1dJllaI'i" (ato). IMPRENSORES

Das 16,00 à's 18.00.t '.
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Sábado:. . C· ':lllr" roo 1801 .' ;

Das 11,00 às 12,00. IA&•..- .......,......... S. PS. B EN T A N T •
.. ••i.! � �••••�..v�. oIasaOor;." Repr....t.ç6ee A. S. IM. Ltd•.

--u-...-,-,,-AL..........o-a--zo--..-.-
-'- r.O.NII: .. tI

.

BIO:- Sua Senador D••t.. 40 - i.. And�r .....

, <' ./. G,AIKU
" Te.. 116114

DjJI9�"\.j. ..ik .r&C1l1d�. Na· 8.·�f'....le Ru. Vlt6r1••67 - e.8j••11 -
eJ....,:ti.�!..Ci..à' lJlIIYlr·

"J

Te·l. -4.894SlU•• IIlIN"QUlI P."CO .. · ..

'i ','11.... ;-:••·.·.,.... I. ·r......o.. 8ervfço Tele,r6fico da UNITJ:V PRJ:SS «(l.P)
'. Ib:�"ura.,", __ ••.

.

: .......... �. ...... .
AGENTES E CORRESPO!lD.NT�

. (8.m� 'lo' Prof. OeU'f1o • • D I º Q II. Todoa _ aUJdcipioa de SANTA CATARINA
',í&odíip.i.�L1..) . ." Ó

as-I.ler•.• ' .•0 '.rYlte .. ur... ' O,.r... _ D...cu •• ......
A N N C I O 15

.

ri. da ....I&al P...T.d..
. ;r.. - CIhd.�" ....�. 1I...�8IÚ. CODtr.to. de .cordo co•• tabela •• vicor

... aa••• I r. 'Carl... .,.lIaltMtle'.t: ..
"

.'dieo do Bo.pi&al �. C.rida4. BOI,I&a1 II.. Sem_r.. .... a.-
. • d. "unidad. DI'. ClII'lo. &aM.
. Cori.. '. (Bem....... ..,....... 1 .A. dit·

- - I .,. 1
· •.s �. '.' nO.�Q.� J?,;, �IDfB,OllAS

.

- .Ddnlle).
.

I n eçao nao se responsaOlll.t.ã. pe os

,. ....1.os·� �DAQo.s .
eo•••lta. - 'r�Ia·...1ai .. 't 't'd art'

.

d
PARTO ·'S•• Doa 'pelo, m... · BOI,ital de ·o.J1.Iaj..

. I
conteI os eml 1 os nos. 19os assma 0.1'1.

,11'*'Íll"ofllf.tt... ' " urde ..... 1i,'0 ltar�".1II .

"

.• ;·.Co�,1 ,au ".10 l'Il.oto D. li, 4i.lIu DO eoD.uli6ria • &11. N.· .. \..

... i/ LI �� .us�oo •• 18,00 hora. Dai ••cll.do 1'1 ••qllta. de t:�!&- I
,

'. .tend.· Com hor•• m.r·c.d•• - deDte. _ T.I.f. 1'1", Da. AYIITON"· O. OLIVEIIU ua.
.

N.WTON U'AVIL.l
. '.

"'. T.l'etoD. 10li _ ".idIDd.: a..idlllel. - Ru. Pr",,'aDM I' DOUQü<-DO POLJ[.lO - CIRURGIA G.aAL

aa.1'G'Huil 'BitUDeoUlli A. 1:01.; CoaUüo " - '1'.1.' '110. . TOB.BCULOS. Uoe.c•• II. Sanita,.. - Pl'ee"

Con.alt6rio _ au. r.up. lorla - •••erleldad. 116411".

I Sehlll{dt:,'8 _ '1'.1. 1801. COlllu-lt6rio:' Rlla Vie&or àel·
BorAria d•• U u I' hr... r.nu D. 18 - TII.fone iM.
a..iflDda - r.up. Scamtd'; Conlllltaa: Da. 11 110;.. ••

'a.
11'1. di.DU•.

R..idlDclal .OD•• 1.61'

..

' �. () a!l':. Blltm.Dall D. ",1.
, l D. LÁO� DADa" ------------

I oLnaCA.DA.L· U•. áM'OlNIO, IIDI.'iU •

Q 'AlLAtlAO
.

(I ", ........Ih&a .. '.01......... S. CI&U&GLl Ta.O.ATOLOQ",
., P -Dllol"u • ria. ailDAria.. 'Ono......

,� :.::. b
Cara ,.tical ••• IDftcc6•• , •••• CODlUlt6rio: lo"" l'ID&o, II -

-�
•••• �Illca�, do··.p.l".lllo ••" COD.ulta: da."6 l.·U �O"-ll

'ti Di&o-ariaút".m III1IIbo., 'O••no•. · ·dià1'i.m.Du. .."0 'b......

�ol
.

-' BO'DC" dp .par.ÍIlo Di,..tiv. a..ld'Dc1a, Soe.h , III.
.

II, //1 (.. • do ".tema' Ilft'VOIlO. .0De. _ I. '1141.

f(
..'. .

",
(I..

�. 1,
-'

..,;' .II01"'Hó:ilO� ••·l' ......� '.'11

, .....� lIara........ CcNl.��o' au,T.tr.. Da. CLAaNO ...
, cc

V-.' (� I leliCUi 11 - l� .lDd.r·- ro••.· VALLII'l'TI

O
".,. '

?
• "'/

1
1141. '.. _: ADVOGADO

"UVELlRIU!Vf.lR.fMEI\IS" Sd AFETA ""';'1' . cc;;u:�"::�!::,,5':::=�� ," :::m�f*:�41.!·irel••, 10.

A l' POR. eENro· .DOS BEBEDDRES "'. ala. '- ••••,} �....' ' .. ,
". JIori.1I6,oll.

MAIS I-IABITUAIS E COSTUMA OCORRE.R I

eOMO eDMPLlell;ç-ÃO DE OUTRA ENFER
M/OADE. UM ArAGft.tE PODE DURAR ATE'

SEIS', DIAS G:I .SÊ.'MitO /-IA' COMPLI(!AÇA'O.,
DIFIC./LMENT8. Sf:rORNA FATAL •.

UM ELEFANTE I/Ç " �

.

�"
AO -NAS(!.ER> dA' f -

r. �/,.... ,

PES4 ao GUILOS.
.

_''<. if- "!i-i
.,..

'

•. ,",,\\111 I". � _ . �/
'.'

\. �""

;:���:��Jw�
. SUI.B�:;;·eiíl . f

, .

DRA. 'EBE B. :BARIOS

_',- ---..... -'--;'-'---�----:"'i":--"',
---

....

_�",_'_'_�i'4"_

FLORIANOPOLIS

V�cê:�:,.�S·abra�"que.. e
C"<'.l.�

.' I

Y I.S' lE� .... A;� 'ft'o:-s � A.
Rua Deodoro, n.o "1S Tel. 3820

--fRlSEIIOOR
.'

.

«.(�O S: U l»
elét�ico e. a querosene

VENDAS EM SUAVES' PRESTA�ÇÕES
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Rua Conselheiro Mafra, 47
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A numerosídade de problemas é diretamente proporcional \ à In_
tensldade das soluções buscadas. DI\� ,:se�' expuca .� Ideallzação de Sir
Cyrlll Hlnshelwood, endossada pelo prof. Vandlck Londres da Nób�ega
(brasileirO), ,�ropondo a universalização da falecida e pouco saudosa
llngua; latina. Expllca-se, mas não se Justifica mesmo c síd d
\

.

_' on eran o-se

a. existência de u� mundo repleto de problemas variados e ultradl

fícels. Não se pode, entretanto, deixar de louvar os esforço.
I
dos que

1ll0bll1zam preocupaç�es e energias mentais pâra sanar alguns �ales
que Impedem melho� coesão entre os povos. Assim, seria Injusto que'
"ab Inltlo"\ Iste( é (propositadamente sincero) condenás�os o; re.,
feridos espíritos guardiã,s da ltngua mumificada como ralíquía do pas

slLdo. Mas, algo qu� sentimos se chamar de, ;senslj,tês, nos le'Va asar ..
rir da gracícsa preconízaçgo apresentada pelos defensores de uma I1n-.

�a, e,xtremamente ,rIca, maleável e apllcável' a d�termlnadlj.ji sítua.,
Ções esporádicas, mas que em geral, "não fala". Vlttorlo Gue�r�lro.
por exemplo, reduz suIi! avaliação sôbre o Latim. na seguinte opinião:
"uma língua, graças à qual a menos bobagem se converte em verdade

sober�a". por Isso � que muitos. oradores sãO ,francamente favoráveis
à valorização da Iíngua em apreciação. ,Quando pronunciam dêssea
diséursos soporíferos, Injetam, frequentemente determln�as 'alocuções
latinas que( produzem _It.o de reabllltação do fiasco oratória: Acha...
ve é sempre semelhante a: "

.. ',;e. como dizia Cicero ... ". e sapeeam
frases que o Públlco não entende e os oradores também 'não. Ma, ai.
o Latim, s�rvlu. Se tais' Individuas pensassem mais demoradamente se

colocariam no partido antl-latlnlst� já, quê se todos pudessem saber

a dita língua, suas alocuçõe� perderiam 90 por cento do efeito bom

bástico. É bem passiveI, _portanto, que a ínternacíonaüzaçgo do La
tim signifique séria ameaça àquêles q�e dêle" 15e uti.llzam nos mo.,

mentos decisivos das, expOSiÇões d.Af idéias.; ce�tó engenheiro{ acredita
no funcionalismo do Latim. .Demonatrajo 'p]!la._ 'pubilcãção de uma

obra, verdadeirá tratado" sôbre técnicas ele construções' de pontes,
narrando' o seguinte:' "Após sofrer os martírios, comuns a todos os

estudantes do curso seéundárlo, encontrei •. finalmente, a justificativa

d�, ensino do Latim, pois, não sabendo como ,'Intit}llar; meu livro, re

corrí à, concludente li magistral capacidade da 'lIngua. e batizei-o:

"DE PONTIBUS".

,Cremos que as llustra�ões dtI que servimos são mais do que lAu_
'I . l ,-

flclentes para dar ao leitor as coordenadas de :nossa posição quanto ao
,

valor social da. língua que serviu de poderoso "pipe-line" cultural de

tempos passados.

Serviu, frisemos bem. Agora é apenas sobrevivência, tentada,'
vâmente, por alguns, ser tornada rediviva. Lembro_me de meus anu.,

gosl, professôres_ do Ginásio( e de como suavam para; nos mostrar a

utilidade do Latim. Nâo sei se êles acreditavam realmente nas doutrí., , •

nações pró-�.atlm. Decerto não se mteressavam e4 revelal\ a .realída.,_�__.&;���"a,.&"4.�..a..e..
de, porquanto estariam atuando .no sentido de perder emprggos, o. que

" � c ' ��IJI!!!Ili'�JMtDt&i&!iAilP'li

D'aquém e .. d'além mar .

• • • E, VIVA ,O LATIM ••• I

é( extremamente desagradâvel ,

--

iAgGl"a 9S latinistas resolveram agir conjuntamente, elaborando um
'

plano mirabolante. que, caso rôsse concretizado, significaria a ressur..

reição dominadora do\ Latim. Levarão à O.N.U., propóstas de adoção
do ensino da línl1;ua, não apenas para envernizar·' a cultura dos, sdu

;

candos, mas para que os mesmOlf a possam falar fluentemente.

ll:st�serla, portanto: a lIngu� rnternaeíonal, capaz de, segundo os

propugnadores da Idéia, evitar nacionalismos IlInguistic.9s e melhorar

as relações entre os povos.
.'

Outras Iínguas "Internacionais" fra,cassllram, 'foram abandonadas,

come q':-El>pe�·ªÍ!.to, _iii _LiJl.gu��yl, o V�W.!!9W4.,�_Ji_La�l� apr.��
,

senta cóndlçqeS superíores, calcadas· na tradição. argumentam os,

guardiãs. E, armaram-se de postulados lIlefenslvos, e aeúsadores Ilqu'ê
les que' certamente desprezarão e combaterão o projeto: '''Olvidar o

Latim é ultrajar ao lIngUa-mãe": "Desprezar o. Latim é Injustíçar

valôres históricos". .. etc.. E �ã() por ai afóra. criando "slogans" nu_
merosos, e irão, até desistirem do que alguém chamou dei "necrofilia

lInguistlca" . F . L.

SALA
Aluga-se uma, muito espaçosa, à Rua
Conselheiro Mafra n. 72, 2.° andar.
Tratar no térreo.
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18 D.K.W. - Vemag', 59
o carro do atualidade brasileira I

ua ,prêmios de ida e "oito para duas pessoas,
'.

.
com eslada paga de 15 dias li

18·Geladeiras GanHai Eleclrlc!
E lembre-se. G�Iadelro começo com G. E..

720 canelais SHEAFFEI(5
_uma j6ia de caneta
_.

� ,r·' ...

Sim!
.

São 8.000 prêmios que esperam os

passageiros, do Real no Grande Concurso

que se prolongará áté, 10 de Julho. Prefir� a

Real, agora, para participar desta promoção
grandiosa dos Agentes Reunidos da Real. Vocâ

; ii-" . quer .�iôr:.to" r-'Wl��� 'cQr,te.�,_pontuolidade?
Tudo isso d Real H1s .oferece. Quer ainda mois�

Os -Agentes Reun'id'os da Real lhe asseguram
a possibilidode .de :ganhor prêmios realmente

maravilhosos! Para isso, basta escolher a

LOOO ·ptam••••fé 10 'H 'ulho.
.. "_

�

"f
.. '

,

(;y.f.ão fã,clI!
"."1- ' ,; .

•

1. Cada Ye�N.Q.eA.��J_t�,n.�:.--v�t"!.0,:d�çºda cupão
Real, na ida e, na�vbltCl, até, lO de-4u�· r:- e conto fi) Regulamento que estará
lho próximo, você r-e;cébe'rá um à sua disposição nas Agências da

cupõo numerado que concorrerá ocs Real, Agências de Turismo e Balcões
prêmios do Grande Concurso Real. ':, da Real nos Aeroportos.
2. Os prêmios serão sorteados pela ,

�3. Concorrerão €IS pasSagens com-

loteria Federal de 15 de Julhe de prados à vlsfo ou a crédito, mas

1959, de ocôrdo com as condlções sôri1ente nas'linhas nacionais:
.

·Real poro. as suas viagens! Cada vez que

você voar, receberá um cupão numerado.

E cada novo cupão representa mais uma
.._ cho�ce' para' v'ocê I É tõo f6cil!

basta:�:voar

para�--ganhar t
•

f

a Agentes Reunidos da�
Corto Potente n,· 221.· Plano 4 • da R6dlo Nacional do Rio de Jenelre

. passavam, eram recebidos com as mais
carinhosas maQ.ifestaçõ�s de carinho,
mas o que Mej'ltre Jerônimo qeuria não
e.rll festa e, sim, muito'jeJo contrário, a

e,\ecução de ,medidas 'que mil10rassem a

vida atribulada' dos seus companheirQs
que ficaram 'nas praias do Nordeste, 'à
espera de que, o País soubesse recÓnhe··
cer o sofrime�to de famílias inteiras que

'

�, .� � vivem da pesca..
"

ta -paz de D�usr Com os jangadeiros nor- De volta ao Nordeste Mestre Jerô-
,destinos se deu o mesma coisa. Aind� me nimo espera q�e s�� gesto he;rÓico tenha
l�mbro quaJldo, �m Boa Viagem, numa sido compreendido pelo Brasil e, real·
tarde de verão tomando água de côco mente, tenha' chegado o momento exato
verde os valorosos homens do mar, ví de se saldar o grande débitÓ' moral que

A Sêca do Nordeste é. um exemplo o "Kailko Maru" passar ao 19r9o daquela . se tem para com Os jangadeiros nordes
flagrante do pouco caso que faz em re' linda praia pernambucana, lavando, ,jun- 'tinos. ,�' preciso, e imperioso que se r�
lação aos seus efeitos e ao seu ,verdadei- tamente com Os peixes um pedaço da pita h�ra a hora, minujo a minuto, que
ro combate. Quando Os jornais ,ábrem própria' alma do jangadeiro, cismando, .....nos libértamos da emoção tão comum ao

manchetes vistosas, anunciando que ti junto à sóa 'jangada, porque o baréo nosso temperamento latinoamericano,
Asa Branca volto,u para a !erra 'nordes"": motorizado japonês anula o trabalho he- qUé só, desperta para' as soluções quan
,tina, a Nação respira aliviada, 'éomo se róico daquela gente simples 'que ama- do o desespêro de' causa bate às nossas

•
Por mais que se proclame a neces· ali tivesse ocorrido o milagre da multi- nhece e anoitece singrando às verde� portas ou, em outras palavras, só cha·

sldade imperiosa de se levar assistência plicação do pão de que nos fala a bíblia. águas braVias, tão cantadas pelos , poe- � momos por São Bento quando a cobra
efetiva' que vis�.a solução de problenlllS Quando porem � sol volta a !austicar tas.,

'

nos morde. Urge que se planeje, e �e

e ,questóes verdadeiramente inadiáveis. duramente aquela desventurada Região, fuja de uma véz para sempre, às saIu-
pouco se tem feito, nesta terra de fute- espécie de, filha bastarda do Bras�l, e os Foi- necessário que Mestre Jerani�o ções' apressadas de última hora. "Mada

boI, no campo do planejamento, càpa� caminhões roncam levando os retIrantes arregimentasse .seus bravos companhei· Tereza" cumpriu a missão que�foi dele
de' evitar as soluções de' última hora e o. em direção às supostas _Canaãs, ou êstes ,ros � se lanças!!1e :n!l mais arrojada via.- gadil por milhares de jangadtliros nor

corre-corre precipitado à base de socor- se estiolam nas 10l).gas caminhadas pelas, " gem'até BU�O!lI Ah:es para mostrar ao destinos .. Do Ceará' grito de advertencia
rOs ,engendrados com discursos bonitos, estr1fdas marcadas <le cruzes,- o País i(l"

. páís"Õ�erdadeir()l círâ"a de ,milhares d� ao Brasil que, talyez, seja o úÍtimo, poi"
inflamados de um pàtriotismo nas'cido às teiro se m�virnenta com as campanJuls jil1'lgádeiros nordestinos. 00'Brasil intei· um nord�tino iludido não se contém.

pressas, mais como fruto da �moção mo- filantrópicas, "ajuda o teu irmão nor.·- ro polarizou os s,lIas atençies para., des· Mostrar aos olhos do País que o Nordes'

_
mentânea, do que mesmo ante a reali· destino", e mobilizações'·,outras, como se· tinO da "Mari� Teresa", e·ninguem $ê te Q.ão p�de esmola e nem tão pouco fEi+

,

��de. q?e está a desafiár a ca�acidade o nordestino ,aceitasse esmolas. Cessadà �anso,n de' tee...·hino8 de Jouvor 1 Il'an- vor, foi a grande missão de "Maria Te,.,

urasIlelTa a pensar antes que seja t.-de. a Sêca, cessam Os tnbalho.,s de. se,! com- de em"r,?itada daqueléS. �omen8 tostados resa". Esperamos, pois que o Brasil sai

Ão, observador dI) desenvolvimento nacio- bate, e tudo volta, aparentemente, a 8an- pelo sol da terra de Irac�a. �or ondl! ba cumprir com o seu' dever,

���.����.•�,�ii��������i�������,��,��������P���?!SU?$?SS}"*SV%**$?�»%"s»nUg�%i�M%S$S;"Sfir$%S�

nal pão escapa. por certo, (J detalhe
curioso de que ,-ia de regra, os proble
mas vão aos homeQ.s, e êstes raramente
vão a êles.

Foi preciso
.

que "Maria Teresa"
saísse do Nordeste, na arrojada aventu
ra com quatro valorosos homens do mar.

para que 'I1osso sentimento latínoameri
cano despertasse .ruidosamente para o

drama épico sustentad� por uma classe
que tem vivido mais de esperanças e fé
em sí mesma do que pGr providências que
lhe le:vasse recursós efe.tivos para huma
nizar o seu trabalho. Na verdade, o Bra
sil só dtlsperta para as grandes questões
econômicas e sociais quando o deses"
pêro atinge as raias do insustentável e a

emoção o fâz olhar, todo embevecido e

caridoso, para os que estão prestes a

arriar a bandeira da luta em setores vi
tais à manutenção da própria t,ranquili
dade social do País, Que não pude em

,

absoluto viver divorêiada da ,prosperida
de econômica, vivendO' uma em função
da outra.

FerDau�o -Sllt-Maior'
O Senador J. William Fulbright,

de 53 anqs, democrata pelo estado

de Arkansas, é o novo presidente
da éomlssão I de Relações Exterio
res dO S�nado dos Estados Unidos,
'em substituição ao Senador Theo_
dare F. Green, de,91 anos, que re_

nunclou voluntárlamente a seu

, pôsto devido a razões de saúde. O

Senador Fulbrl�ht é conhec�do em

todo o mundo graças ao programa

de bolsas escolares qu4\ apresentou
ao COI:�gresso norte-americano e

qye c,onstitul um dos pont�lI' altos
do -plano de Intercâmbio cultural

com os demais, }larses '8.�l!tos,
,'''',

.'
.

'MADEIRAS PARA ','
I 'CONSTRUCÃO
IRMÀOS f3IHNC.()IJlH

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NaEuropa.o dr.--Na
poleão de Oliveira
Em fins do mês passado veira. A sessão dêste ano, do presentante da Federação

víajou para a Europa, a fim aludido organismo mundial, da Indústria da Extração
de participar da Assembléiª- se realizou,na, �id�de de Oe- do Carvão. O dr. Napoleão

cl� salvando-a do golpe, no

j'
cas que levaram à chería da Ordinária do Conse�ho 111- nebra.. N�'tl(�!as .que no�' c� �:s,���:�;�itri�sd�e�:::s v:�11 'e 21 de novembro o ma- Re.rública o maior presiden- ternacional do Carvao, da gam 9a11, dão-nos con_a a

rechal Lott por um �onjun- te Que o Brasil já teve, o sr. Organização Internacional at�a�a9 do dr. Napoleao de Assembléia, tendo. merecido

to de circunstâncias espe- Jusêelino Kubitschek." . do Trabalho, o il�stre cata-, Ollve�ra que .íntegrou a de- ínctusíve menção especial
rinense, dr. Napoleao de Oll- .! íegação brasileira como re- da mesa diretora pela opor-

tunidade dos esclarecimen -

tos trazidos ao conclave.
Coube ao Brasil integrar, na
pessoa do dr. Napoleão de
Oliveira, a sub-comissão de
Relações Profissionais e ain
da ,a comissão de Estudo das
Conclusões 'das Conferências

.

Anteríores, constituída de 5
países membros.
O apreço 'em que o emi

nente catarinense foi tid'l
pelás delegações dos países
participantes, se configura'
nos convites que recebeu pa
ra estágios na França, Ale
manha, BélgIca e Holanda.
Aceítando a honrosa

.

defe
rência dos govêrnos desses
países," o ilustre delegado
brarííeíro, realizará visitas
às regiões mineiras nas áread'
mencionadas, antes de em
barcar para os Est!l.dos Uni
dOE.

Depois' de" Alkmim, tambem
.Armando Falcão "diz: LOIT

Ouvida a declaraçâo re- I tínuará ocupando o Palácio
cente do deputado federal c' da; Alvorada, pois, vamos

ex-Ministro da Fazenda sr: I vencer uma' vez mais as elei
Alkmim, de que se, ocupou a ções. Estamos com dísposí
imprensa do país, achando I ção para a luta temos c

o Marechal Lott como candi- apetite de vencer e havere
dato mais provavel á .prest- I

mos de encontrar candidato
dência da República no pró- que empunhará a nossa b�n
xímo pleito, sabe-se agora, deíra com firmeza e decisao,
das seguras afirmativas de levando-nos ao triunfo, que
Armando Falcão, líder da será a vitória do povo bra
maioria em Fortaleza. síleíro. "Falando, ainda sô-
As declarações feitas em bre a candidatura do Mare

Fortaleza por' Falcão abor- chal' LOTT, da qual é ar

dando . a política nacíonai dente defensor, disse o líder
foram as seguintes, já dívul- Armando Falcão: "O maré
gadas no Rio em 18 do cor- ena; Lott pelo seu passado de
rente: "Nlnguem duvide de I'solc!ado exemplar, pela sua

que a vitória nos surgirá no- formação de homem de ,lllQ
vamente nas urnas de 3 de ral sem mácula, pelos servi
outubro de 1960. O PSD cpn- 'ços que prestou á democra-

cíaís e naturais, pode vir a

ser sem dúvida, o candidato
que o PSD, PTB, PSP. e � PR
evidentemente o apoiarao.
E fora de dúvida que o

seu nome encontra uma

grande receptividade no seio
da massa.. As classes menos

favorecitlas,' aquelas que vi
vem' de salários, assim tam-.
bem todos os .homens que
aspiram para o Brasil dias
de tranquílídade e de segu
rança, vêem na figura do
eminente marechal Lott, fa
tor de consolidação do regi
me, de tranquilidade nacio
nal. E' possível, embora alu
da seía cedo para fazer qual
quel afirmação definitiva,
que em tôrno do nome do
marechal Lott venham a

congregar as forças politi'

� IMPORTANTE
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(Conclusão da t.a página)
to dêsse padrão custa caro e vala

multo. Daí não ser possível, sem

uma colabqraçgo efetiva e de or

dem final)oolra do Estado, propi
ciar à mocídade 'estudiosa. máxi
me a de zaenos recursos. aceasíbí ,

IId!ide às respeetívaa aulas.

Rio do Sul. pela sua pOSiÇãO
geográfica, exerce o pf!.pel de vál_
vula de sucção. no. que toca ao en

"sino dêsse tipo. Alunos procedentes
tie munícípíos l\!llítrofes afluem

aos estabelecimentos de Rio do

Sul.

Faculdade de Medicina:·
RELAÇÕES POBLlCAS

Na blblloteça da Câmara dali

I têncla Social. ISaC Lobato, Roldão
Deputados. semana finda, reunl- Cansonl li Mário F�r�elra, para
ram-se os senadores Irlneu Bar. um plano de- ação' 'junto ao Con-
nhausen, Saulo Ramos e Francis-,
co Benjamin Gallottl, os deputa.
dos Konder Reis. Lenolr' Vargas
Ferreira e 'Arol!lo de Carvalho.
Esses parlamentares. .assentaram

providências, com os drs. Albino
Zenl, Secretárló de' Saúde e Assis-

selho Superior de Ensino.

que supervíaíona- o ensino supe;
rior, a fim de conseguir autori

zação para funcionamento. a

partir de 1960, da :Faouldade' de ,

Medicina de Santa Catárlna.

.
'

. Na fór�a dos�estatutos" co_nvoco, ,pelêr presente; todos os:.
senhores 'membros deste Diretório para reuni:r;em,...se, no próxi-'
mo dia 20: quarta-:feira,' na séde paI'tidária,'à Praça -P�eira e

Oliveira n.o.12, às 20..horas, com a'seguinte ordem do dia:
'

1.0 escôlha dos delegados à convenção regional, con
vocada para o dia 24 do corrente;

2.0' - tratar de outros assuntos de interêsse partidário.
Florianópolis, -16 de máio de 195'9'.

\
ADERBAL R. DA SILVA, 11Presidente

...................! i
'

,',

•
,,'

" �·,·.,...t·<t .. ·

..........

,-,

",
.... Na próxima

""1,._ viagem,

�
-

leve também
o .eu garotõ'- !

,
.

� 1
c
.::i .

poderá agora gozar

aisuas férias
>,

pagando ai paisagens
'I

I!:PÓ8 � viagem em suaves

prestações meD8ala

..

A fotografia, transmittda de Genebra, mostra. o dr. Napoleão 4� Oli·
veira, delegado do nrasü, quando falava no plenário do Conselho

Internaciotuü do Carvão.

'''- TELHAS. tiJOLOS �'
CAL E AREIA

I RM AO 5 BITENCÓURT
( ... '� 8AOAR6 • fONf ]IOf
ANTIGO DEPÓSITO DAhI'A'"

Felicitações a "0 ESTADO'"
por ocasião da data de 13 d� festiva. Wagner Ribeiro Guimarães

mala. que assinalou o 46.0 aní- Gerente LlriotyPO.
versárlo ,de fundação dêste jornal, ,-- ...

--

recebemos os seguintes telegr�mas De Florianópolis
de congratulações:, JorI!al O ESTADO

Assoclamo-nos manifestação ju
bilo 46.0 aniversário eoncettuado

. órgão Imprensa catarmense. TAC_
CRUZEIRO DO SUL. Ferreira Li-

\ .
", I T A L:O (Ú"R C 1,0I .' i' .

Comédi'as, com o "Vaudeville"
e 6 quadros de ,sua

'

autoría-

D' E' S ,p E ,A M E j " IN O I T E
.- .> •

•

.

(A· L e-v i a n à )�',t'
'. ,

(Rigorosamente proibido pára menOJ;,es até 18 'anos)
�

A ,I e g r e !, M a I i c i 'o s 1)! Di·ver t' i d o
.

Ó: e s p e t á c u loque VOCÊ e s Ii e r alv a !
4 ÚNICOS ESPETACULOS� SOMENTE ATÉ DOMINGO 24!

TI{ÇR�$§�� �A"N'E�1)A,-N�� -B�HETEIÜA •PQ,TEA��,s...

u·}"fr2·n:�··'I�··:�
..·1'.. •..:·;M.f..."'....

·

,
.

B L �.
, rusque L� '·'<·�,1 fi,Ji\

NOTlílAS DO CENTENÁRIO
A Sociedade Amigos de 'pítal.

Brusque, reunida semana Vamos aguardar melho-
Se é uma obrigação do Estado. última, com a presença de res detalhes para informar

nos têrmos dos artigos 169, 170, seus diretores, elementos re- com precisão. 5.a R. M, e 5.a D. I.
172 e 174 da Constltulçp'_ do Es- presentatívos de todas :13 A BANDA DOS FUZILEI· HOSPITAL MILITAR DE
tado, oferecer condições que rací., camadas SOCiais e profissio- ROS NAVAIS do Rio de Jft- 'FLORIANOPOLIS

- _
IItem o Ingresso nas 'escolas}.pelo naís desta Cidade, elegeu a. neiro, será convidada a par- Florianópolis, 16 'de maio' de

N I nt d T D S menos aos alunos de parcos recur., sua nova diretoria para o tícípar do Ia Centenário de 1959.OVO ançame O O' • • •
,

sos, cabe_nos elaborar uma legls. níenío 19p9-�960, OU seja, a Brusque, após as várias de- Do Diretor do Hospital de

r,o OU.T"RO·lA·DO, .. DO RIO"
.

lação que torne realidade essa

Direá,toiri_a .dOi centtenátrlO. malrchoes que o�resdponsfáVtets Guarnição de Florianópolis
promessa. V r os' e mpor an es as- pe 9. rgamzaçao os es e- Ao sr. Diretor do jorna-l "O
.Asslm Inspirado, nasceu êIJ&e suntos foram ventíladcs, jos deverão promover junto I!:STADO".

Ruggero .Jacobbl, o conhecldô" um drama que se desenvolve na projeto. 'principalmente o que diz as altas autoridades da ne- NESTA. "-

diretor, crítico, professor e conre-, Europlt logo depois da guerra, Entregamo-lo à crítica e ao respeito à programação do pública. Em, nome dêste Hospital e no

renclstã. que tanto' contribuiu pa_ criando uma situação excepcional' aPõlo dos senhores deputados. Centenário de Brusque par- A-, proposição deu entrada meu próprio, apresento a V. Sla.
fa a renovação do teatro brasllefro, .em tôrno da fuga de um 'bandido Com êste projeto, prestamos' tícínando das discussões to- na Sub-Comissão de Propa- e aos seus dignos aux1l1ares. os

apresénta-se ao público com sua e de sua amante: uma famosa as- uma homenagem a CongregaÇão dos o� membros presentes. ,ganda através de seu pró- cumprimentos' pela passagel1l do

prlIIíelra peça em IIngua portu- trêla de cinema. do Colég'" Dom Bosco. e tilstemu-' _. • • pri·) presidente sr. Ivocilio aniversário de fundação dêsse
jlUesa, "O OUTRO LADO DO peça moderníssima, "O OUTRO nhamos a nossa solldarle<Í!>(i,,. à O ponto alto 'da reunião de Oliveira, e foi encaminha, tradlclonal--órgão

•

da Imprensa
�IO". considerada pela .critica Çl LADO DO'RIO", é escrita e dl- juventude estudiosa de Rio do da SAn foi o relatório' apre- da, com detalhes, à Comis· .8arrlga Verde, fazendo votbs pela
melhor texto dramático do reper. rlglda com Impressionante reaUsmo Sul.

"

sentado pelo presidente, por são Central que deverá pro- sua crésçente prO!lperldade.
tóriõ do. T.D.S,. ,

'

Ingressos à venda na blltleterla S. das Ss. em 11 de maio de 1959 sinal e merecidamente reelei- videnciar as medidas sug'.l- DR. RUY PORTINHO DE MO-
�ó OUTRO LADO no RIO" é do Teatro Alvaro de Carvalho. Deputado WALTER }l0USSENQ' to, sr. Ayres Oevaerd, o qual ridhs.
_=- :-- .;._ �-----------::---: sintetizou � em importante -------------

Partido 'SoeiallJellocrálic8 ���::���i��· ':ntf��. N�.������!:)
Por oéasião da Reunião da em discurso que fizera 'na Liga de

DIRETO'RIO MUNICIPAL SAR, visitou aquela entida- Sociedades, em Jolnv1lle. se refe-
. 'Florianópolis. 13-5-1959. -- ...

--
,

de, apresentando !luas des- rira à culpa dos técnicos na fa.
Senhor Diretor: De Flot1anópolls

Iled!das, O llústre Bispo lha da linha de transmissão em
Jornal O ESTADO

Coãdjutor de Lajes, Dom referência, e os quais o 'ludlbrla- Apr'az-nos, apresentar a essa
Levo 1\ Direção dêsse conceitua-

Afcn�o,. um dos fundadores ram, e se o governador de então
"
lIústrada· RedaçãO, nossos cumprl- .do órgão da Imprensa catarlnenae

desta nobre instituição e () não tinha culpa" cabla.lhe a res- mentos ·pelo trans�urso de mail!.
estendendo jlOS seus corpos da con-.

qúe' mais colaborou nas ponsabl11dade pelo mau suces,so do um anlv��;árlo d� fundação dasse sà!ho administrativo da Caixa
grandiosas e patrióticas projeto. Manifestou, ainda, o sr. brilhante órgão da Imprensa ca. Econômica, Federal pelo transcur.
campanhas e'mpreendidas em Jota Gonçalves' que os Isoladores tarlnense, que ta-o bons serviços

' ,

50 festiva data. IAtenclosamente
favor de, Brusque e de SU'l s'ubstltuldos. eram Idênticos aos presta à coletividade. TAU GUEDES FONSECA
data magna. originaiS, e o govêrno devia dar a Atenciosamente, presidente ..

O prestígiO e os lIervlçÇ)s malar asslstê®la a Jolnvllle-, mu- Gustavo Zinuner - PRESIDENTE

emprestados à SAB por Dom I nlcíplo que'-cm 1958 conti'lbulra João Teixeira da Rosa Júnior -

Afonso, constituiram um aos cofres do Estado c'om 210 mi. SECRETÁRIO.
bálsamo magnífico de incen- Ihões. e até abril dêste. exercício, Germano Lepper - TESOUREIRO
tivo e exemplo a todos os com 83 milhões de cruzeiros. --

...--

brusquenses, com vistas 1',0 SEBASTIÃO NEVES: JOINVIL- Do Rio
Centenário em 1960. LE TEM RAZÃO El\l REIVIN;;; Dr. Rutllens Arruda Ramos

• • • DICAR Cumprimento todos quanto tra-

A Sub-Comissão de Pro-, O sr. Sebastião Neves manlfes_ balham O ESTADO pesso,! Uus

paganda, também reunida tau' que Jolnvllle tem razão ,em tre Diretor. 'Abs. Sauda. HERI
na séde da SAB, elegeu os reivindicar 9 que lhe é devido. BERTO HULSE - Governádor
membros de seu Conselho 11scorrendo sôbre o plano de ener� :::__

Diretor para o primeiro se·- 5111. elétrica do govêrno, referindo. De Florianópolis
mestre em' 1959. ,'le à usina diesel do Estreito. que Dr. Rubens Arrqdli Ramos
Q membro escolhido 'para lol construída numa época 'que (J Diretor "O ESTADO".

Pre�'idente_,_foi O sr. Ivocillo atl'O do óleo custJ�va um cruzeiro "Queira, eminente Diretor digna
Oliveira, jovem' catarinense e clncoenta c.entaroa.. e que a.gora equipe' colaboradores servidores

que lnuitQ tem emprestado o preço subiu para seis cruzeiros, mais antigo matutino, aceitar nos
sua colaboração a campa- � que a mesma Iof construída pa- nas felicitações festiva data 46.0
nht>, pró Centenário de ra emergência, no caso' de falha de aniversário fundação. Cordial.
Brusque.. Caplvarl. Reiterou. na ocasião o mente JORGE KRAUTS Diretor
Seus auxiliares d i r e tos convite do diretor da Elffa para I.O.E"

foram '!scolhidos na mesma os deputados visitarem as Insta

ocasião, recaiI'ldo a eleição lações do Estreito. aludindo ao for.
nos secretários Alneto Orai neclmento de energia à Coopera
e Agostinho Mauricl. tlva de Forqullhlnhá e aos proje
A· Sub-:Comissão ·de propa- tos de hidrelétricos no Estado e

gandà, promete, para ·OS, pró- ,\ termoelétrica de Caplvarí.
ximos dias, grandlosa movi- VOTAÇÃO DE PROJETOS
mentação em' �orno de seu' . Foram discutidos e apl'ovadÕe, Do Distrito F;.ederal

'

obidivo principal. pela Casa, os 'projetos n:os 69/59, Redação "O �STAnO"• • •
que cria o distrito de Barreiros; Em nome Llnotypo do Brasil Receba meus cUjJlprlmentos ant.

.

A Sub-Comissão' da ,Expo- n.o 62;57, que -cõncede auxílio à SA e em, meu próprio apresento versário Jornal O ESTADO. MAI
sição Industrial, e�possaJia �reféítura de Ituporanga.' cordiais saudações transcurso data no CALDEIRA DE ANDRADE.
semana últilna deverá esc'l-

���Liii��a:iiii����i.iã::::iii��ã;Q�i;'-iSi���ii=ã::r.i��ii:ãiij

;I�r.{�;�:;��� iê·ã·i;·õ···lii�rõ1·ilfrcirvalh
minhada por firni� especia- /

5 a FE'IRA DIA Q1" 20 30 h
.

��ç��.��lã��::��t e���� ,.,
•

'.�

'. t\ �'i '.' às ", oras
ção lndustFial:-do centetl.�1'!o ·E�.,,:'S . T,_' R E- I A DOfE.··' ",

;. �'"
de Brusque, cuja reallzaçao

.

'
.

será a mais _impressiol\ant�
atrl.'lcão. da festa magna de
nossá Comuna.

'

.... "

Será convidado a colaborar
na exposição' Industrial re:

nomado arquiteto_ brasJleiro,
,

,residente 'no R10 de Janei-
ro. ,

. Nome dos, m.ais categorl.-'
.
- em qualquer caso "CRUZEIRO A, <P_A1Q�1 �����d:Omj���:rti1c�p��st�:

fj
'. . ....

d �.
.

I'
. várlas exPosições, inclusive

, •. '

. : perlnanecendo etp., Bruxelas

rI",.".��"L :�:�;r�o! �e;:�n:�e �;:�:
- - - - �___JIL__ ___ - - - sile1ro naquela' monument-al'

,

Feita Internaciônal.informações: . Aqência TAC· CRUZEIRO PO, 'DL Recentemente ainda esteve
�Fones 21,11 ,,37-OO.�i,·�t;.Ruil·e:lip. SÇ;�,�;�\�c,��." ,'�Il1J�r_!1s.il1_a;!!!g:,r���r�:�u,

',':c );-._; �
..ii; ��'''��''-é�t'es.ê -e's,.nãnóva.�Ca-

, ,,�*E.;�,i;.�f;'�I�(�i,';(,b,:t!,.,!é' . ;

'. '!)f.

RAES - en., Cei. Médico, Dire_,
tor elo H. Gu. Fpolis..

.'
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ASSOCIAÇÃO
.

EVANGELIljA
BENEFICENTE DE ASSIS1,t:N_

CIA SOCIAL �
N,o 84

--.:"t:--,-
Do·Rlo
Jornal O ESTADO
Augurando uma _sempre' ascen

ção feliclt�mos passagem aniver

sário jornal.
.

ALEX' Ll\RÁ..
--;:':�-'-'�'

e

,

I
sua Cia. de
em 3 átos

S E"E L A

ma -- Newton Cruz.

De Florianópolis
Jornal O· ESTADO
Aos caros amigos do vigoroso

matutino felicito grande d{ita en

viando-lhes cordial abraço. ED
MUNDO ACCACIO MOREIRA,

De Flerlanópolls
Jornal O ESTADO
Congratulamo.nos com O ES-

TADO, passagem 46.0 aniversário
WALTER LlNHARES' PUBLICI
DADES:

De Florianópolis
:Rubens' Arruda Ramos

,Redação O ESTAPO
SlnCliroà cumprimentos

data que assinala mais um ano

existência êsse conceituado jor
nal, TRUMPOWSKY TAULOIS.

--.-"'--,-

De Fl<lrlanópolls
Jornal O ESTADO
Em nome Associação

Esportivos Sta. Catarina envio no

brllhnnte órgãO Imprensa barriga
verde efusivos votos felicidadeS

pas�agem mais um aniversário
fundação. 'CLAUDIO OLINGER
VIEIRA.

De 'Florlanópolls
Jornal O ESTADO
ÇonseUio Regional Medicina meu

Intermédio envia cumprimentos
l>a.ssagem natalício brilhante des-

o

dente.

De Florianópolis
Diretor jornal O ESTADO
Ao Ilustre colega e demais aU-

xiliares de O ESTADO o meU

fraternal abraço nesta data. ADÃO
MIRANDA.

De, Florianópolis
• Jornalista Rubens Ramos
Jornal O ESTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


