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�J�:� '. AL�OÇO "NA RES!DENCIA DO· DEPUTADO DRlULT ERNANI TRASFORMOU-SE ,NUM -rrME'ETING�r POLITICO
J RIO,3 (V.A.) _.:. Almoçando hoje na residência do depu- 11-----·------- ,_-__��- ..�,.-----------1

, tado Drault Ernany, em companhia de vários prôceres do PSD, 'J
· . ·11'

- .:

N t do E 't d' o marec�a). Lott f?i �p!a��ido quando s� refer!u ao "nosso va- • Oln'l e . e ,o DF e o s a O, �oroso p�rtido 'ma)OfltarlO . A referência do titular da Guer�a • .

'_

.

, repercutiu favorav.elmente em todos os presentes, que a conSl-'
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- �;::;:d�e:�:cip,:::�!.blicodomarechalàsuacon.: ec ,amam nergla- etrlca.� . Estivera� prese�tes, além. dos convidados, os srs. R�i�a:r- 'S�SSiSSSiSSS$�SSShSSSSSSSSSbSS$SSSiSSSÜ;SS\c:sSSSSSSiSSSSSS"Sssn"d"$SS:S".SiSiS�SSSSSSs
� nerro, Jandui Carneiro, ,Abelard,? ,Jur�ma, Jader MedeIros, • Compromissos Assumidos . Pelo Diret, or Comercial· da Empresul- O Gra-
•. Humherto Lucena, do PSD paraibano, [untamente com os srs. • .

!'

•

• Etel�jno Lins, �rmando Falcão, Mauricio �icalho! Ulises �ui� • ve Problema do Racionamento de Energía Foi· Objeto de. Movimentada
• maraes e Joaquim Ramos. O general Floriano LIma" Brainer • R

i
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Q E t· P
.

C'
•
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• ... :::..�:mãu=�' juntamente com o ajudante de ordem do. •. ,��laO _

em ue s lYeram
..
resentes ategor�� os epresentantes as

'a_ _-_--------------- ._fI :;' ';- Classes P�odutoras da Reglao.
csssssS'SSSS\,ssssssssSSSSSSSctSSSSSSSSSS'5SSSSSSsssssssssssssSSSSSSS%SSSSSSSSSilSSSi33\SSSS'1
Por, iniciativa de represerv díretores daquela emprêsa gou-se S. ,S. na sua. explaue. é mínimo. O Sr. Adolfo

tantes das classes . produt: - estiveram também presentes çâc, "explicando também as Meyer declarou então qu � c;

ras do norte-catãrínens'. os deputados Tupy Barret.o, providencias que a emprêsa' caso tinha que ser estudarío
cor vugando os di�rsos mn- Dario Sales � J. Gonçalvc., está tomando a fim de me- e Que ele ia estudá-lo, não
nícípíos servidos pelo �b ...s além de representantes . dos' lhcrar ou resolver a sítu» achando naturalmente justo
teeimento de energia elé�,! jornais e das emissôras 10" ção Foi.o Sr. Adolfo Meycr nem normal que o povo con

ca da Emprêsa Sul Brasílel- cais. ouvido com ,muita ateneão, tínuí pagando a luz que não
ra de Eletricidade (Emprt· Abrindo a sessão o Sr. como aliás merece, norquan- lhe está sendo rornecvu
sul) e sob coordenação da Adolfo Meyer"diretor comer to S. S. estando apenas na ncs horarios e com a regula
Associação Comercial e IX',- cía. da EmpresuI, fez amo (v, poucos ·meses no exercicio do rídr de previstos. Após esce
dustrial

'

de Joinville, refI''.' exposição da situação, aon ca- go, nadá. tem '1 ver com peoueno episódio o Sr. A<!ol
zou-se ontem à tarde, n JS tando o que já é rto conns- os erros passados que cr.a- fo Meyer atendeu a alguns
escritórios da Empr;�sul, uma cimento publico, ísto é, os ram a situação atua]. a qua-, outros apartes 'de menor ím

DIRETOR: RUBENS DE AR RUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. Dl!: A9UINO importante reunião, à quaí. motivos porque passamos a- aliás, nesta eoníúnníra, -po1iJ portancia, e contícuou '�Ja

além dos delegados do 'CO- tualmente pelo plano de .L'I\-' ser mesmo. consíderada ,de exposição, bastante serena e

mércío e da indústria- e cos cícnamento de eIÍergia._J\!r;n- força maior, visto que não á explicita. Os -repv-senta-ites
. .

possível corrígír ?m pouco das classes produtoras dos

"Nova�· guerra- se'ra' '/a" rUI-na -Unl·v'ersal" �����e-1âP�;ri��:�!��s�c.r. ��i��OSsuaP�;Sr��t�sed���
.

Durante a explanacão. escrareeímentos que lhes ro-
muito .clara e convincente raru prestados.
do Sr, Adolfo Meyer, o repre- Em todos ficou, natural-

CIDADE DO VATICANO 3 (U A) E i" í l' i t't 1 d verdade, se quiserem gozar It d ConcUlo
sentante 'deste jornal pedto mente, a convicção de (ine

. , . --;- m sua pr me.ra enc c zca, n. u a a aque-, 5 o e convocar um
um aparte, solicitando ao a situação, como se apresen-

Ad, Petri catneârum, o Papa João XXIlL pediu aos lideres de tôdas as nações que
la concórdia e aquela .paa que Ecumênico para tratar dos gra- ilustre diretor comercial cta ta não. tem remédio lmedl!.I,.

esgotem' todos os meios na busca da paz e, fêi-lhes uma advertência sôbre a de� podem, garantir a verdadell'a pros- ves problemas da rellglão, e par- Empresui que esclarece!!�e to. Entretanto, a:põs os de-
" perldade públlca e particu�ar". tlcularmerite para enriquecer a

para a assemble'l'a e no l'n;',.,- bal"'�, concorda"'a"',.l os "éS-vastação que r.esultaria do emprêgo dos arm.amentos nuclear.es. '.... ,,, Li :.' ,
.

que
Igreja com novas adesões. resse do povo se os consun,.I,- pOrll'aVolS pela Em9resul " '.n·,

O Papa exortou tambem 'os diretores, escritores e ed,itôres de livros e "or-
Afirma o chefe da Igreja

d d E I d
- ...

I "se as nações não chegarem a Na última' 'parte, reprova o co.- ores a mpresu, uran�� m�llter por mais algum tem-
nais a usarem a ·cuidadosa, f!xçr.ta e prudétÍte expOSição da verdade. E escreveu' esta união fÍ'aternál, fundada munlsmo: "Todos aqueles que este periodo de racionamen po €' a título' prec'uiQ, o fur··
Estes mesmos homens_ acha'n-se solenemente comprometidos pelo ãever de não necessárlamente na justiça e alj... desejam perman'ece.r fiéis a Crls- tO. seriam obrigados ,a p':!' ne"i.mento de en�rgia . CIl-

disseminar mentiras, erros e' obscenidades, mas tão somente a verdaô;e". mentada p�la cllll'ldade," a situação to têm obrigação grave de cons.. gaI, 'como vem acontecendo, ra"lte a noite, io;;.:n é; ter.. -

..._.._._..........._._•••••
_.......__ � . _ mundial. se manterá muIto tensa. ciência de evitar por todos ps as mesmas contas de luz, ba· mo:; luz pelo me l'�S dur'�n-

'. A enclcllca começa pelas 'llJl,- abuso enorme comentem! Que I
p.li:>r 'i'i�d-:::··;::-·;;:r;i�fõ'·'"d�ã·_·"d'ê� Com otimismo devemos porém, melas os erros que já. foram seadas ,no consumo total, te toda a noite, ) que jÍl. é

lavras "ad petrl catÍledr-am", Iilbra reprováve1 realizam'" pois de conhecida, por causa das reconhecer que· .há a1gum tempo, contienados pelos ,nossos predece- quando. esse consU1!l0 agora (Cont, na última página)
sendo datada de 29 de junho. O A segunda parte da 'e�clcllça vantagens que multas vêzes . S6 está, vlgorand�, aqui e além uma sares e pessoalmente por Pio XI '

dlcumento )ntltula_se "Verltas é dedicada à unidade, à concor_ esperam das falsll.Ei opiniões ou situação menos tensa._entre as e Pio XII, e que nós Igualmente T A FUrutas et- pax" (Verdade 'Unida- dâncla e à paz: 'IDa união das por .causa aaquela reprovável ce':' várias clj,tegorlas sociais. Todavia condenamos" Sua Santidade êx- ,.....
_

"

de e Paz.) e é dirigido IIDS vene- almas na verdade - diz Sua guetra que leva os homéns a pro- multo caminho falta ainda, pois pressou compaixão por aqUêles

rrA J 'IA DO CONTO UNIVERSALrávels Irmãos patriarcas, prbn.... Santidade - deve seguir-se ne_ �urarem descu,Ipas dos 'próprios existem demasiadas delÍlgullildades, que são petsegUidos por seus go- O
zes, arcebiSpos e bispos e outras cessarlamente a união dos espí- vícios e das más aÇÕes. E' pois vernos, ,no 6xerclclo de sua rell_

autoridades em paz e comu,nhão l'ltós dos propósitos e das ações. necessário que tõdos, tanto 'os glão, e solicitou preces para De autoria' do m,undh!-
com a fé apostóltca, a todo o De qualquer contraste ec 'desacôr, simples I,ndlvlduos como aquêles ��nt� c����êi90 �el'r�u�t,
-clero' e a-to�os os �lélS do'mun-' do encontra a sua pi'l�elra: cau;- q:tl6 têm, em suas mã!*! a sc;lrte vlv.em no�_paÍ!!es, domlnadO!!_ ,Çm<t�!-,ela., e· O mais_'notá-
110 -eatóttcq. aa na Ignorância da vel'datte" QU, dila poyqs, �D;lék' slnceJ:��nt&. tl, _ �m�,;" � .,.-t:r- �,yelJ�:�n��'Ím�gi.:,a;�;e,.��êl:tt\.:

. r i .
�,." .-" ... ;' .• -'Õ')"." '" 7', e�. -"-" :'.' •••

' ".. ,'-
'

�' "_ tanient6 lamMs.'escrito. '

Na primeira parte, subordinada

':�'�l'-a-z:er �âecla'ra-
É Um conto 'para crianças,

ao tema "Verdade", o chefe da

•

�

e'-m,'
porém quando de suas apre"

Igreja afirma a neoessldade sentações em cinema'e tel:t.-
conhecimento da verdade revelada tro houve uma afluêncIa

enorme do público adulto,
provando com isso, qúe sen·e
para tôdas as idades.
A critica especializada as

sim. se expressou, quando
Walt Disney nos deu' no ci.
nema a "Cinderela": , Per·
rault devia estar num mun
do à parte ao nosso quand�
escreveu' "Cinderela". É t.\n- E os ens�ios prosseguem,Em resposta a oergunt·a.s, ta a magia_desta maravilho- 'aceleradameI:lte, sob a dire

o porta-voz deu a entend�r sa história, que contagia a çãQ da .nossa conhecida Oe ...
que os dirigentes 'lJrte-fl.Ole· platéia, como se fôra uma ny Borges, que reuniu sob a
riranos por ocasião das· coo. varinha de condão." sua direção, moças e rapa-
versações que tiver�m on.. •

, ZElS da nossa melhor socle-
tem com o primeiro vice-pre E .��ima de tudo, o auto� dane, empregando lnteHgên-sidente do Conselho soviétl· deu à Cinderela . a humani- cia e vocàção para o desen
co, não tinh� deixado a mA- dac:'l.e; ,tornou-a tão humana volvimento do Teatro em
nor <iúvida no espirito do que ela sofre, chora, tem nossa Capitàl.
sr. Zoslav quanto à fiTmeza seus anseios de moça de tr a Vamos aguardar mais umada atitude dos Est.ados Unl- I um baile ama, compreende vez a aparição desta equloedos e perdôa' É a mais bela e \ tão uniçla pelo mesmo ideã1.

-

.
.

.

'ele e,xilll a reunião do,PRP
no Salão Daoubio azul em

'Pirabeiraba ...

PUBLICA. A "NOTICIA" DE

l JOlnvlli�
'cok � Inexpllc�_ver per-JOINVILLE.

,

. segulção por parte do govêrno do
Com a partl�lp�Ção dos - mais Estado. Vibrantes palavras neste

altos próceres do PRP no Estado, .mesmo sentido foram dirigidas à
realizou-se no salão Danúbio reunião pelos oradores sr. Jade
Azul. de propriedade do sr. Arno Magalhães e Erlco Mueller, cuJas
Krelllng,. uma reunião daquele palavras segUidamente foram In
partido, estando presentes pl'ln_ terrompldas por grandes ovações,
ctpalmente. representantes da

agremiação no NOrte do Estado, Encerrou a reunlãó O· prefeito
Inclusive o prefeltQ de Itaplranga. Baltazar B1iIchele, com brllhaÍltê�
Esteve tambem presente o sr. pala,vras' mais uma vez afirmou

mou ,ft Imprensa' que realmente ::� s�;fea��:e�� ��=a!��, C::d:::= �:se t:���Si�;: n�o �::c�es:���
será pectlda a restauração dos'

PI\.. do Celso Ramos e. Igualmente nar, e sim usou ês�e boicote total
doiS processeis - 0_ que, segundo o deputaçio' estadual perreplsta por parté do Estado 'como estimu-
Prevê demandará algum tempo. Querlno Flach, ,Na mesma reunião lo para demonstrar áo ,govêrno e
Só depois de restaurados os .anotamos Igualmente a presença também aos que aqui o comba

processos desapare!lldos,'será deslg_ do sr. Rodrigo Lobo, pr!lsldente
nado relator especlaJ para a mJl,- do Diretoria Municipal do PTB,
téria, I . W I do PSD, além de Inú'meros, amigos
A maioria parlamentar na

'.
As- e populares, A reünlão contou com
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que conduz à vida eterna: "Aquê-
les que, com temerárl$ "oUSadla, � • "

Impugnam de propósito a verdade coes' sen°saC'lonalS!o:�::�:� e :�:�� ;:::ve�:� ..,." ,

'

mentira para' atrair o favor dO 'WASHINGTON, 3 ru. P) -::- Os Estados Unitlos não, s;� to a 23 de.junho- último, à crescentou,que o govêrno so-

povo slmp�es e plasmar a Seu deixa,rão !ntimidar pelas ameaças do sr. Nikita Khruschev, nação �o�te-amerleana, Pf!� viético "às 'vêzes 'sentia P!�:�
modo a alma dos jovens Ignoran- que as vezes parece sentir prazel· em' fazer declarações sr· ChnstIan Herter, e nu zer em / fazer 1eclaraçl) ..Y

.

. qual o chefe do De'Oa':tp..- sensacionais".
tes e moles como cêra - que sensaczllIJais, declarou um porta-voz do Departamento. de menta de Estado tinha S!l-

Estado. O porta,-voz oficiªl acreSêentou que não estava lientado a nefasta inflnên
consciente do fato de que os círculos oficiais estavam preo. cia, que essas declarai(L'�S
Cu�ad?s em. face das, ,�e�larações. de improviso� feitas pelo ���!�a�����i!i;ã��r�etig����
przmetro-mmistro sovzetwo. brú.
O porta-;voz dl.t Depa'.ta· O porta-voz do sr; Hert:er ReCDrdando que o secretá-

Numa reunião da As- . mento de Estado navia sin' declarou, em primeiro lu�ar, rio de Estado tinha, entQ:J,
sociação Comercial de La· solicitado a co-mantar- {'(,r que não tinha nl� 'hum co- feito claramente :!ompre"n
des, várias e enérgicas- pro- tos despachOS d� impl'er,<:a. mentário a fazer sôbre' as devem seu discurso que :H
vidências. .l0ram tomaàa3 relstivos à entrevista que o conversações do ex·goveina- Esta_dos Unidos não se deixa
contra a degalissi11!a taxa antigo govern!tdflr de Nova dor'Harriman ·na União 50- riam intimidar I por tais a··
de investimentos, em def--3'

I
York, sr. AvereU Harriman, viética, meaças,� o porta-voz afirmou

sa
A
da CtMss_,e. -

. teve neste� últim.)s"dias cem J.ndependentem�'Ilte do QU � que sempre tinha 3ido asslm.
s vo ago�s foram aber- '; o sr. Khruschev

.

o fr. Kruschev pOde tl-r a1�o Depois de ter recordado.' que
t'!S, entusiasticas e und- Nos I mencionad·):! dellpa.- em particular ao sr Har- não estava a par da viva 1'Q.-
nzmes. .chos era :mencion�,.ia a vlva riman, declarou depois o quietação que teria provocÍl·
Ao final da' reunião, um inC)uietação que h'�ja provo - porta-voz, convem !.lotar (iue do nos meios oficiaiS. nOl'ttl·

fotégrafo impertinente ('0- cado, 'nos circulas governa. ne�tas últimas semanas fJ americanos (> tom ('om q"e
ll!eu

.
vários aspectos da mentais norte-americanos. o <!hC:fe do govêrno soviétl::a o chefe do govêrno soviéti··

mesma. tom extremamentE" firme fê'?: declarações púlJücas cujo' co teria falaõo de Berlim
Vários próceres udenis- com que o primeirJcmini5�i'0 tom era. claramente amett. com'('rsando com o sr. Har

ta�, de, 1}eito esticado, i!ze·, sovi�tico teria frJ.lado". de çador:, C.hamou, el'l;tão a \ l'iman,
o repres,entante .

dn
ram ate, pose para fzca- BerlIm. atençao sobre o ren�Ql"!o f('i- ,Departamento de Estado a-

rem documentados...
,_

.

Mas um hauve que pr')·'
Ct'70U fugir- à. ob;eti1"l.
at'aixando-se de forma a
só deixar a caréca à vista.
E p'or i.sso mesma. /Oi: . o
mats notado.

'

Era sócio do sr. Irineu,
Bornhausen!11

Viaje

'aQo�a
e pague _

depOIS
em suaves mensalidades

.

informações;
agência
TAe·

CRUZEIRO do SUL
�

.

. R. FláUp. Schrnldt, 24
:atra. 31-7

.

;,J
....

DE JULHO DE

•

bOf\doSá criatura jamais sai
da das <páginas de um livr:J.

,
Q ,Teatro cAtl\S.dor d� F,lo

l:ianopo1ís, .�. tinha um com
promisso c'(lm â' garotada da
nossa Capital,' que tão bem
aceitou ''Simbita e o Dra
grão", "A Revolta dos Brin
quedos" e tantas outras pe
ças infantis, aqui levadas· à
cena, Por êsse motivo, reu·
niu-se, .-tentando resolver
qual a peça a ser encenada
para o pÚblico infantil; e r.e
solveu, optou por Cinderela,
por ser realmente o melhor,
nessa mat�ria.

.

os seguintes oradores; Vereador
Rlidl Goerck, prefelt� d�' Itapl
ranga. Deputado Estadual Que
l'lnG F1ll,Q!1, professor Aluisio
Sehnem, Dr. Heitor Guimarães,
l'epresentante do PSD, José Car�
valho Ramos, que' falou, em nO-,

me cto Presidente do PRP, Dr.
Jade M�alhães, ex-candidato pa
ra· a ,chapa de suplente de Sena
dor, Erlco Mueller, preslaente do
Diretório R'eglOnal do Éstap,o,
Balta�ar auschle, P!efelto Mu
nlolpal.

I
�em; que uma férrea fôrça em

sentir
.

JOlnvllle deixará progredir
o nosso �unlcíplo. Grandes e en

tusiásticas palmas coroaram o

alscurso de S.S,:Golêruo Jinio:" Não po�erá ser
classilica�o �e �ouesto"

Foi dirlglda'a r.eunlão pelo pre
sidente do partido Snr. ArnaÚto
Budal Arlhs, e fazendo.-se ouvir

S. PAULO, 3 (U. P.) ...:... A. Coinissão de Finanças da
Assembíéta Legislativa de São Paulo determinou a res�
tauraçiio de dois processos relativos a créditos extraordl.·
náriO.3 abertos por decreto ex�cutivo. do ,entâo governador
Jânio - Quadros,' no.........montante_ de Cr$ .10 milhões e de
Cr$ 1 milhão .e meio, respectivamente, e sôbre os quais há
suspei�as de aplicação irregular, não tendo obtido ainda o

referfindo legislativo. j
HOJ'E, EM NOSSA CA_PIJ.AL, O FAMOSO

CANTOR NELSON GON(ALV'ESsembléla vai requerer a anelClI.Qão
de seis outros processos, para exa

me conjunto pela Comissão de

Finanças. '

A bancada oposiCionista é
contra essll anl;lxação e se pre
vê· obstruçã.o acirrada.

Nos debilites do plenário em

que o sr. Jânll) Quadros foi aber
dmente acusado de ladrãó, o sr,

Hilário' Torlen dó PSP, disse que,

"enquanto o sr;- Jânlo QUadros
não cons.egulr provir coDÍo con

seguiu multiplicar os vinte contos

que tinha não poderá querer quel
séja • classificado de

a presença de cêrca de 250 pessoas,
estando presente, como represen
tante de nosso jornal, o sr,' Hel
mut Fallgatter, diretor de A
NOTICIA.

O deputado Antonio Sampaio, l bléla,
em 1955 e 1_91;6. solicitan

do PSP, que vem combatendo a do o referendo legislativo para

awovação dêsse� créditos, acusou essas despêslÍs' já- efetuadas. Mas
na Assembléia o sr. Jânlo Qua- ps processos se extraviaram na

dros lie "estar dando a volta ao Assembléia, não _se sabe como';
mundo, possivelmente para rece- na 'leglslatura anterior, quando
ber comissões". O sr. Chaves do já haviam 'sldo designados relato-

Amarante, do PTN, aparteou: res para examlná�los,
"Ladrão é o sr, Ademar de Bar-. O l'rlbunal de Contas tinha

ros". E o orador pesseplsta re- "egl�tradO prévlamente Jêsses
trucdu "Ladrão é o. sr, Jânlo créditos, aCnda pendentes do

�uadros". "plàcet" legislativo. Agora, a

Depois de abrir os créditos, me- Comissão' quer saber como fo.-
diante decreto legiSlativo, o aplicados taiS credltos,

-N.a.gIb Chabib presidente

Viajando num dos confor- blico, em duas sessões n:J
táveis e luxuosos

"COW-ITEATRO
ALVARO DE CAR

VAIR" da REAL, c��gará !lo- VALHO, às 5 e 8,30 horas.
As pessoas que na ocasião fl_ je às 9,30 horas da manhã,

zeram uso da palavra ressaitaram
a E'sta' 'Capital,. !l, fammlO Dando prosseguimento ao

a nOssa condição de �unlclplo car,tor NELSON GONÇAI.r:: Sel\ progr�ma" NELSON
lIder tlo..�stadO e puseram também VES, da Rádio Nacional rio GONÇALVES também esta
em evidencia o abnegado esfôrço Rio de Janeiro, que fical·á rá cantando na grandios9.M prefeito Baltazar Buschle, que ho<;pedado no LUX HOTEL. "'soirée" que o veterano CLU.
apesar do bOlcoté. completo porI, SE 12 DE AGOSTO, levará a
parte dó.ogovêrnQ estadual está no

I
Co aplaudido cantor, constde- efeito em sua séde social, ho

seu Incansável trabalho, servindo
I raQo pela .crítica como o je à noite e que prómete

como um belo exemplo para to.- me)hor intérprete da música transcorrer com grande bri
dos os demais Munlclplos os qUais pop.ular brasileira, aprese '1 � lhantismo.

�t:uação.}� _Ja.l'· e�á .hoJe, .!to.: l;lQSSO ,pI.-, '->'�"��:_<:"':;'" ,-,\_ ,,_,�·')á';7;;<J: t" �/c�.,:t.,�,�:::;'
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SRA., MAIIA"SI�VfltA'
A data de ôrítem assinalou .a passagem de mais uma

data natalícia da .sra. Maria Silveira, pottádorá de gene
roso coração e invulgares quàlídades 'moraís.

Destacada: runcíonârta da Fábrica de Rent�as- e Bor

dados "Hoepcke", .a aniversariante, graças às suas virtu

des de grande dedic�o pela fe�icidade �o� .seus semelhan- Ites 'formou em seu torno selecíonado círculo de amízades

que, no dia de ôntem, lhes levaram os mais calerosos e

sinceros cumprimentos, aos quais juntamos os nossos, pe
dind;)-a Deus que a data se reproduza por muitos anos.

ANIVERSÁRIOS ,pires,

FAZEM ANOS HOJE:

_ sr" Lourival Almeida
_ sr. Norton Gandemll pereira

'�
••

" "i

_ :S� "Sendo estutia�o· um novo pJ81ne. p'ar� (, estab�ie.cic
mentó"de paradas de ônibus nesta _capltal com,o obJetlvo
de d�flcongestimÍ.ar o trânsit�. '

.

" ,. '"

" '. ,.

I 'Gemó sêmpre f,l,contecf,l, q problema esta m,(JVI�entan
do úm grande 'grupo de interessa..dos riô à'Sllu,nto � em, "'ca-

dá ça!>eçª, umª, senteQça:'.,,_
.

,

.

'A
'

.'

, Primeiramente, aéomodaçõe� -d� interesses, puxand07
se no casõ,· '��ál-a 'R_br-aza sua s�r��fih�".. " ,>

'

,

Existe tanibem os' acomoda:tlCi.os, os ,que se· ferram à

idé� de -que' está tudo ipulto bom é que ó çon_gestionaJUe?-:
to dó ,Otrânsitá- nada adiân�ará para mellior com �a questan
dos "póntos"� ,,' �., :

'

,

'

,Individuos que" imitªm antas -:. não saem de modl)

algum 'de s11a trilhi.. ,. '.
,

'

O, fato ,é .qú�' não 'será somen�e a �ece�sida�e-1n��ia
vel (lessa mudânçª como, também outras 'providencias_, co

'ino m'edidas de gtange proveito e ,que devem ser tomadas.

, 'ultlmameate; o descaso tel,p si�Çl completo em todos

�s setores' desse' ,departam,ento público. '
'

,...
.

Ninguém dá atenção aos avisos constantes e a âlreçao

apontada pelas sinaleiras qa cidade. Avançam o si�al
como umà indiferença criminosa.

.

'Outros como ainda ontem fomos testemunha, param
seus carro� no meio da praça,- recebem e transmitem re

I
cados de amigos, enquanto os outros carros fonfonam de-

sesileradamente.� \.

d id m"o no caso apontado, ainda. -

E quando se ec em, co

o fazem com cará feia e resmungas. ,'.; ô. -: "

Um só' guarda não haviã no local e se llOuvesse-, ,en-

contraria por'eerto� um motivo par� se fechar em c�pas ...
Ó carro era chapa�branca .. , oficial.

'

Converihainos que Florianópolis' n.este particula� ne

cessita de'... "mão''', isto ,é mão fórte, que venha por as

coisas nos seus' devidos lugares.

A reviravolta que se pretende fazer pode ficar em "na

da" se ás idéias' dos ''luminosos'' e "entendidos" no ,assun-,
to �omeçarem a dar palpites desencontrados.

." ..�
A<}1.1i é asshl,l. Todo,cmu?do conhece- .dl? "metler ',;, All.as�

de ,quaisquer assuntos é talvêz 'seja JilQr ·lSSO,- que esta?, nu"
càrgos té!::nieos:'em g'rande maio�i� p��soas se� o mmimo

conhecimentO dà' serviço sob su� dll'eçao ...c' A

."

i\gorá, querem colocar os carros, da A�rono�ica ��
la perto da antiga, AsseIllbléia. Pa.rece-n<;-s bqa. i�ela, po.:
tal' medida virá' descongestionar !lm. yarte, o transito d<,

.

,fi " f _ ...

PXl:\-ça 15.
, '.', .

-

d

qs do ��ntra já,' estã� apresetltartdo se�S' errad�s pa..

�

:,.r'" •

('

FLORIANÓPõL�S, Sá�ado, 4,DE�JULH6 DE 1959,'

tese é conveniente um tratamento

Interno, posslvelme�te·Pluri-glan-'�..
_

'

'

,

dular: Também 08 J;.Ostos que

'CONTI"UARAO OS 35 EM '1'.1'possuem sardas não ficam livres n ,," :I;':

..-

São mais alguns dias' para serem _aproveitados pela.
:poPulação em geral> pela gran.de freguezia QOs 3 Estabe

,:E agOl'a um ;ce�selho final paPa,
lecimentos A Modelar; em particular. O encerramento da.

as' pessoas que têm os vostoa com

sensacúmal e simpática pfomcição de vendas comel,lloratiquaisquer 1lipos 'de, mf!,nChaSI '�vi_ t b 1 i to�Vil, do 35.0 aniversário dos populares es a e ec men "'.

,narcado paraô 'Último dia 30, foi adiado" a pedido insis-.

.tente de centenas e centenas de pessoas, para o próximo
á

dia 10 do corrente. '-.
"- '�,

na própria resldencia.
'''::o

..._

molhado lWl agua quente"

S CLU:BI -:da ',às oras:
8(I�E 'INfn�umMt Br�iU' "rElJlfIJ,· mi, 25"'1 fI�.' tlt_J•

�..
........ �

�. L
•

_

._ 't.._----�----------�----------------------�

HDI
.

:s:mpa:s:mra-ét�lm�oçaS:S::S:res:a:jan::;Stàr:ç:s,be:::::Sm,�dep�ois�deca.:su'�a I Triste'BatalhaAél'e
t� casa, 'QUERÊNCIA PALACE ,HOTEL ------- "r:ando' �outo'Maior c�re�. Se já éXist��rasil 'u�=·.sSSSSSShSSSSSSSssssssss:ssStSSSssssssssssn • .Lançam-se as companhias de transpov- de franca desconfiança para com o

• tes aéreos.numa luta inglória e Insensata, transporte aéreo, a sua .tendêncía é a .:
• cuja única e verdadeira vítima é o pas- de aumentar cada vez mais, pois numa •sageiro..A inoportunidade da luta; atiçada emprêsa onde não há ordem ínterna,
• pela desmedida ambição de competir, se- jamais poderá haver serviço externo que'
ajam quais forem as formas, ainàa .maís se corresponda . à expectativa do passageí-

•... destaca 'porque deflàgrada precisamente ro, levando-o a encará-la com confian-
,,

quando o País começa a dar os seus prí- ça. Cabe ao 'Govêrno intervir na tríste
,

-:•.. metros passos 'a -caminhO do progresso, ae- batalha aérea travada em nosso pa-ís, e .'
, ronáutíeo, já alcançado por outros países. salvarguardar os ínterêsses e o bem es-

•' Ressalte':sê que em outras nações não !-oi tar do público, que não podem,' sob pre-

• 'PIe.Ç!so uma luta inglória para que se con- texto algum, ficar a mercê .das mano- ,
iii s·�guisse,� �solu.çã,ódos seus �roblem�� em bras ocultas e subterrâneas 'das' compa- •.- P tao importante, .setor da -vída nacíonal, -nhías.

•• E;las tiveram também os seus problemas, A Era: do Jato chega ao Brasil em mo-

• mas lião reeorrerãm a uma violenta' Iuta, mento dramático, quando se sabe, per- •
;\11 �a.ril solucíoná-Ios, como i.nfelizme��e ,vem feit(lmente, que grave crise assola a via� .. '

Jl acontecendo no Brasil. J;.::I., a solução sur- ção cemercíal, e esta deve ser esclarecj.da ....

, gíu graças a estudos e racionais planeia- ao púbüeo, pois, caso contrário, êle estará •
4 'mentes, enquanto aqui foram mobilizados sendo lesado em suabôa fé, utilizand:_o- •� recursos que chegam às raias do ridículo se dos serviços de companhias que �stãE '

.. e do 'intolerável. Ao invés de uma união, sobrevivendo só Deus sabe à custa de que •
I11III h� ';Ima .desunião que ?stá lev�n�� o traria- sacrifícios.!í, situação é gra�e, e as .c?n. ..:... .porte aéreo ao descredito público, mas o sequências poderão ser funestas, ainda

..• passageiro não se deixa levar pela-ilusão mais do que já têm sido. A vída e o con- '

,;_ sr . .Jo�é Germlniano Cidade • publíertáría quê ve,� sendo feita, na -ten-
. fôrto do passageiro não podem ser ío- •

� sr, walmor Adão gcnmídt I11III tatíva vã de encobrir uma reali�ade que, guetes nas mãos de companhias, para •:,
_ srtlÍ, Lêdã., Andrad_e ... mais tarde ou mais cêdo, será .denunciada cuja utilização êle paga e, consequente-
_ srta. Valéria �e Queiroz • ao povo'. mente, tem o direito de exígír co.nside- "

da ração, respeito aos seus interesse,s, e- pro- ,- srta. AmUda Damasceno I11III
• • • .,.' " •

d'-,_ ... Além,de criar problemas graves de testar 'contra a incuria que-vém; poli o_,-sr, Luiz Mario Machado Silva
, I11III ordem l·nterna. as companhl',as aéreas �m sobressalto aquele q'ue-'vÕ'a. 'Afinal d3 � .

-::-
sr. Arnoldo S. <;le Azevedo

.'

I .... entrava'm O Úvre desenvolvimento do contas, o passageirÔ nãlo é umá. cri�a, f�"_ s!l; OSGar Bonassis "
' .... _Cr�z

Cai- passageiro, ObrigandO-O, de modo 'revol- que se contenta com o sórriso de uma ae·-
_ sr; Enio Silva Gentil -Extraviou-se a carteira da

_ "

_ sr. Jucu�dlno W'Olff -

j
xa Ecônomica ,Federal do Estado .' !�����t::�:\��a��!:r:���!��:�r:��� ��:�çt�!�:�t� �::�:��.:u:�r��: ::;: I11III,_: "r-. Ep'on Arno Krepshy c/c nr. 773 3& série 'flcande 1\

• '

1 P' h
' ...• " ."

já não se aceita ma-is passagens de ou- talha aérea que asso a o alS. A ora e

•- '''ra

Mar�ia. ceS_ária
pereira.

mesl}la.,
sem efeito.

,
' 1

-

d f' ·t' "a-"p"'''
•

'. tras companhias. Isto, em outras pa- para so uçúes e mi lvas, e ,u o '!):rUo

lavras, significa que �o passageiro é es- sorrisos h,ipócritas. O passàreiro ns:_o ? •
a' "s f! I, M E ft ,l-O • cr�:vo das pret:e�sõ�s, g�ssé�ras �as em- . ca�anguej� que. ap�nha quando o mar

'.\. • ,presas, para cUJa sltuaç!j.o ele nao con- br,lga com a praIa.. .

"Marisley-foLo nome escolhido para· a 'encantador� e
,_ .. ..__�-_-_' ' ,.._�a.<._�

robusta meniníl - cujo' 'nascimento ocorreu, .ap.teont�ln: na.,·

d" "8 .,-
,

E�=",n::E�.'::t�:p���-:.:;]]�:: Conselbos .. , e ' 'e la
".

Ao casal e alegres vovós, nossõs parabens. ... '

_

"
' ,

'

"
. 1 / ,

' ·1: ,

" HASeAR."
""

AsiDf.;>íMflD,".',_. 'I'_'�'•.
'�
1 D.tLElfE' ;::;;r::::':"T; d. OU-

r "� '/ -,
1- 'C"

. r 1. "
.

Veja;lnQ!i.. agora como se deye,
;�. ,PAU, ·BRAfiÔUEA,R't, fPftE�. prepa�/ õ7,iósto para .r:oooer .�

, . , mascara. ,pl'1meiro é necessário
DR, PIRES' cClÍnprad�s em qualquet(.Cilsa espe_

.., -
'

, •
..J.

'

'\ " lava-lo com agua e sauão neu..:
Ha uma variedade !le mascaras c,iallzada- e ir juntaUdo depois, ,

,troo );lepois protegem-se los olhos
a, bas� de amendoas 'para a, .pele ,_' agua até', que ã conslst,encia

.

da
,

com pedaços de algodão mollíados
'ent're . elas uma das mais usadas' massa ",nqu.,e ,bem hOmOgene

..

a e ,

_'

'numa solução fraca de R(lido .bo�
é a feita com o fim de branq;:ea� pastosã: para as p,llsooas (tue-tive- -rico, Aplicar, agora, sobre tod� a,
la, Trata...se de 'um tratamento rem, um ',l!quidlficador €lsta op�ra- pele' a�pasta' e tão perto quanto,
caseiro podendo, ser pr,eparado, '�ãO é mais fácil ,e ba.:sta ,pôr a�

possl,vel dà linha dOS cabelos. ,00--,'
portanto.- por qualqYe� pessoa e .a81mendoas e um pouco dag�a d�n__

tro d,o mesmo e ligar a' corrente
brir todo rost9 com ,umã uni9a�

peça de gaze 'telÍdo"-Se o éuidado
, '

de "deiX,(tr' aberturas' parà as re_"

giõ�s o.n�e sé encQntram oS_Olnml �

e os labias. Esta peça de pano f

Eis o modo como se deve pro.� POUCos minutos são necessarios
, f'

ceder: amassar bem· umas .duzen-' A ,C!t1antidade do liquido regularã
tas gramas de amendoas comun� a consistencia da pasta. Algumas·

ad�Ptãaâ :convenlÊmtementé sobr(

a �asfa' e sôl;lre ela será emovi-
.

'da' oom- o au:rlJ1o de um panoDffR-IO PNRA VOCÊ-lntere-ssU·u.fodos •••.

Pa rt�ê u I areS, (0.111 é.n io e I'nd ústria.
Utilidades domésticas, remédios, véÍculos ou fu'áqüi- "
nas, ãce�órios de "todas as espécies, discos OU o qúe
você pl'ecisar. Firma que serve -há 30_anos 'a"im;prensa
brasil'eira, criou um departa�ent.o de velldãs para o

Interior, estando apta a atender o seu pedi'do. ,"f:scre-
va paral

' ,

i\. 'masc�ra de leite é'emprega,
da�om" a mesma finalidade dr

- cl�rear a pele. 'POde ser apl1cadJ
nas cuti:s mals delicadas deixan

do-as f.resc_as, e 'aveludadas. par�

se .
obter um.a. mascara 'deste tipo

basta' substituir a agua da .mas

-cara'expl1cada anteriormente pel�

leite. _o úso de ·algumas gotas 'tio

,!tgua oxigenada é desnecessá-rio ..

E' evidente que essas mascarar,

não poClem resolver por si Sós. um
, .

caso' de hopercromia, isso é, pele •

com 'mánchas, panos. Nessa hipo-

I�

Repre,s_entações A .. S. Lara ·Ltda,.
Rua Senlldor Dantas, 4() _'5;0 aniJal:" -ltio

" ,

O PIONEIRO IV EM ÓRBITA AO REDOR DO SOL

das mesmas com o uso de mas_

camo ,.as' que clta·mos ,acl-

E' necessário um tratamllnto

exColiatlvo
.

mee-'-

'tem o sOl:,O uso dé veus,

brinhas, -etc.' são indicados

Bom-'-,

para
,

,

"esse fim assim como cremes

,�

S A-U D,ADl
'No dia em que todos os ex-alunos estarão'reunl

dos no galpão do COlégio-Catarinense par_a mais �u�
.

'muy leal e valeroso" Churrasco da Saudade, acodem
, me à lembrança certos acontecimentos .eomíge rela
cÍQná-c:hi11! ,passaldos' dentro do trad1ctonal. estabeleci-
mento de ensino. ,,',

.

Vou referir-me" aqui, a um fato "que ocorre:u em

'1952, quando cursava a primeira séríe do ginásio.
Decorria a aula de Latim, mínístrâda por um prores
sor leigo, cujo nome' o .devído, respeito à sua' velhice'
'me Impede-de citar;quando tive uma luminosa idéia:

� época era, essa mesma,' dos festejos Iunínos, e 'd�n-
'

tro 'do meu bolso havia um pequeno saldo de bombi
nhas de salão, dessas que explodem aoxsímples cho

que com o chão. Pois bem; a oportunidade era de.,
, .Juro;: e: as bombas estavam 'pefi'Ímio uma útUização
imediata; Não títubíeí; e no justo momento em quer
atirava a primeiro ao chão, o P. Prefeito Geral entra

<

inopinadamente mi' saia. o estouro foi altissonante,'
e o detetive que há em todos os Ps. Prefeitos eomecon«
imediatamente a funcionar no -p;-- Longino, batendo
- gesto que foi sempre muito seu -:- nervosamente
com uma caneta esferográfica nos' dentes. Como nín- ,

'guém se �cusaS'se', e nln-gu€m
.

a:cusli;sse à' :m:im, P.
, . 1 •

Longino tomou singular medida: levaria um dos alu-
nos da saía para '0. seu' gabinete, ,onde fiçaria, até

'

que se apurasse a precedêncill, do estalo.
Sempre fui um sUjéito de azar,·mas juro que na

riu'ela vêz, não ésp.erava ser o escolhido; as, feita a.'
E.scolha,·não Ílàvia o qüe choramingar, e lã fui eu, de
armas 'e bagagêns para o gabinete. De meia em meia
tiora P. Lôngin� passava lá e. perguntava:

"

.

.....,. Como é; '<;Seu" Paulo, não tem iMia de quem te·
:úha sido?

- Não selilior ...
.

- Então:-Pbde ir ficando por aqui atê descobrir ...
"

Resisti aquêle resto. de dia, e :mais outros dois; ra
do'Cinava que se m� co.n�essassé cOlllA o autor da tJ:a'-'
Quinada a suspensão seria certa, e a surra em casa

mais cérta ainda. - . lógo, o ·meu silêncio era ouro,
meQ9s no que tocava às aulas, que ás perdia" já há
trêSldias.

-

"

" '; "
::-:-

"
,'-'- '\

" *d quarto dia não re�il'ltImai; _;, 'f�Sse' o qué Dêú;'
,e o 1>. Prefetto q\iisessem:' ,,'

,

.

<
.

'

,

.:._ Olha, P. Longino\ d�scobri·que� jogou a boq'lba:.
- E' mesmo? Quem foi?

. ,

- FÚ! eu! -

\

- ,Não aéredito!
- Mas estou lhe di.zendo, fui eu!
- "Se.u'� Paulo, admiro muito a sua solidariedade

para com o colega que-foi responsável pel-a vagabun
dagem, mas não posso aceitár sua confissão; eu quero
o verdadeiro culpadéÍ! -, .

Essa agora nãó j
- Mas, se sou;eu o culpado!
� RecUso-'me a acreditar!

. \) �nic() jeito-é�a i� até a sala, conseguir,a assinaturf;1-
de tátios os cctl�gas confirmandQ que Jaou,\\8J.!a sido eu e

�íogueteiio, e trazer a êle - e 'foi o que fiz. Era --: e11
,

bem o sabia - a mais cabal cenfissão jámais cónse-

gujga de .qualquer aluno que já�passara pelo Gin�sio;
'"tinha tudo: b dia, a hora, a �ula, o tipo. de bomba, '

'o. .niOdo como 1'0i jogada e à chanceÍa de tôda,s as tes
tenlunhas p.r:esentes - só faltaya 'a; pena:. :'

'l!liltaaté-que veio branda, sób à forma-de decorar
:'Ii poélna -,- 'I;!.elis�_irtro., por sinal.-;-,!'Napole�o em Wa:'
téiíoó", e de'c0piar 5 vêzes o "Ser.mã-o da Montanha". '

.

*
.

*' *

'C{jmb (l caso acima narra.do, devem haver centenas
de similares, e que poderão ser re'lembrados hoje, com
o finó acompanhamento de um churrasço preparadO
pelos Padres Bràun, Ernesto e l\{�J:l.'tlel, que já se

r.cham em concentração,'para 'OS devidos fins,... ,

Até meiO-dia então, no GalpâQ de43oJégio' catari-
.

-.'

nense.
·"SSS"'SSSRSSSSS$S,,"SSSj$S?'sS"sj;�;$SSS:

AH 10 DO CORRENTE
,

'

base de quinina' como, por exem�
-

� -.....

pl�., cinco g�amas� ,d,e ,�SUlfatO-.lI.e � 'Melhor do' que qualquer ,referência elogiosa falam .asqUi�lna mlstmladas em; cincoent�' entusiásticas"apreciações de milhares de pes�oas, que alem
grámas de cutlnà. Mais o melhot '"

'

-, O que 'exI'ste de melhor em merc�dorla na. ',' de comprarem,produto 'para ev1ta_r. 0, sol é o,

maça receberam valiosíssimos prellentes, esco�hidos intel-
emprego;>, da ,gelobarino. i:'�mente ao.gôsto de cada um; numa propor.çao de 35 em

Nota:' Os 'l!.0s·sà� leitores pode..;. �ada 135 cruzeiros de compras.
'

rão solicitar ,qualquer conselho

sobre' o trILtamento dá, pele e ca

belos ao medico especial1s�a
!ires,

•

rua .México, 31

E.:;tamos certos que a nossa população guardàrá na me··

mória per muitos an9s; essa promoção de v,e:.lldas, 'feita.

em moldes' inteiramente diferentes e pela primeir"",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SSSSSSSSSSSS'SS$SSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSS'�iSSSSSSsssssssssssssssssssssssssssssSSSSSSSj

I 'SO -I re'e JrJlco lo""r' .Dia 4 de julho. a Direfo�a do Fluminense da, Prainha. promoverá uma elellinfe "SOIRK", No
.

.

' . decorrer •.me�ma serao apresentadas mUitas
-

surpresas
-

.'

,
.

- O tricolor Praiano-tem, o máximo prazer em eonyid�r seus assoei_dós e simpatizantesa, '

ifi�irifi�iii$'�iiii:ii;a;iii'���iiiii:iriii1iiii:iii'Si'i""""CO"S"""gs
..i.iiii ·.·S···.ii'� i.··.S ········.SS.••i .

,Diretório' Regional
.

�c o N voe A.Ç A o c�'��J'
.

....................... .

- .

.

, Ia forma dos esialulos- arl. 28, § único - pelo pre-
senle, COMVOCO ., Direlório Regi�nal para reunir-se, nesla '

Capilal, às dezessete horas do próximo dia 8 {oilo} do corre0-
lei na sede parlidária, marcando a seguinle ordem do dia:

1.0 - credenciar o represenlanle desle Direlório Regio
nal para .participar da reunião do Direlório Macion,al do Par
lido, que indicará à Convenção Racional, o nome do candida...
lo do P,arlido ao cargo, de Presidenle da República, às elei-

ções de 3 de oulubro de 1960. .",' .

2.0- Tral.r de oulros assunlos de inleresse partidário.
Florianópolis, 2 de julho de 1.959

,

ADHEMAR GARCIA

�

NOVAS ADESõES: Nota. Falta a lista do Sr. Ademar.
Casa América. Continuem a Inscrever-se alí.

,

Walter Mor-itz Fo. -'Milton da Cunha __::-Oldemar Vei
ga - Waldir Carreirão - Heitor Bittencourt - Mario Luiz
Reitz - Helio K. Silva - Ivam Farias - WOlfgang Rau -
Jorge Maflsad - Walter �ayer - Giovanni Faraco -

Glauco Olinger - Carlos L. Luz - A. de Mesquita - Ed
mundo A. Moreira

-

- Nylspn Neves - Jorge Cherem -

Alamir Faria - Walmor Poletto - Alcino Caldeira - Pau
do Blasí - Almir José Rosa - João Carlos Ramos - Ge'·
raldo 'G. sànes - Hans Buendgens - Osvaldo Fernandes -
Walter Bello Wanderley - Walmor Borges Hélio S. Olivei
ra - Léo M. Coutinho - Nereu Ramos Fo. - Jorge José
de Souza - H. Ferrari - Frederico cíaueen _:'-Ernesto
Giorno - Ayrton Ramalho - Celso A. Moreira - SérgiQ
Reitz - Édio Pais e Líma - Paulo Camilli - Nicolau S.
de Odveíra - Airton P. Machado - Ceniro Martins -
Carlos A. R. Coelho - João Cunha - João D. Ferreira -

Emanuel Campos - Armando Miroski - Miguel Digiaco
mo - Otto Entres - Ari Mafra - D. Trindade _:. Jau
Guedes - Otaviano Silveira - Edgar Silva - Jauro Li,
nhares - Dario Pederneiras - Elmo Coelho - Edson
Araujo - Affonso Lemkuhl - Qoão Gonçalves - Alfredo

Por fim encerrando a reu- Russi - Rubens A. Ramos - Ledo Barreto - Domingos
Aq'ui�o _:_ Heitor Ferrari - Paulo Ramos - Joa-o N�ves -níão falou o companheiro

Presidente'_ Zeferino Ange- Dàrcy GOUlarv ',� Luiz Acastro Gonçalves �. Alvaro GentU

lo Piazza, que agradeceu a
- Almiro P: �liveira - Monsenhor Hobo}d - Dílermando

presença do dr. Eduardo Or'1 Brito - P.,Bianchini - Jospe Abreu - Newton �c�co -

le; do capitão de corveta JadelBílva -�Léo M. Xavier - José Figu�iró - Dr. Bar

Haroldo Castelo Branco de reta - Jayme, A. Ramos - Acelon de Souza - Celso Ivan
da Costa - 'Dr. Dib Cherem - Jair Borba - -Gustavo l'Je
ves Fo. ,- Luiz Beirãó .:_ TceI. Leandro - Piraguai Tava
l;es - Joci Borba - Cte. Euclides Simões - Lauro Rupp -

Julio Dutra _- Haroldo Caldeira - Sidnei Lago - M. H,
Klappott ....,. Cesar A. Canem - LuIz Batista - CeI. Rui

mes; agradeceu ao compa-
P. Moraes __ João D. Cavallazzi � Roberto Schmitt _ CeI.nheiro Defendi Damianf"por

visita bem como ao governa'. Paulo-Fontes- Renato Ramos da Silva - Haroldo Glavall

dor do Distrito cómpanhein
- �oberto M., Lace�da .

- Clod�rico Moreira - Charles

Pedro Milanez, e por fim so- I
Montz - .Rubens SIlveIra - Helio Mossi�ann. ,

licitou uma salva de pa:lmas
., Falta�. os nomes da lista do Sr. Adernar Gonzaga -

ao Pavilhão Nacional , Casa AmerIca.

_____.__.__ Inscritos .�té o momento 297.

I

Presidente em exercício

.

I i
_ Cine Produções Car-; c?ntrando a melhor r?cepti

reírão filmará o des- víuade nos nossos meIOS so

file . I ciais, aidda mais quando se

sabe que o resultado rínan

_ possivel a apresenta- ceíro da noitada reverterá,
/ ção de Nelson Gon- totalmente, em benefício do

çalves. Hospital "Sagrada Família.

Também o Senhor Dírceu

Gomes, responsável pela vin

da do festejado cantor Nel

son 'Gonçalves
-

à Florianópo
lís, prometeu levar ao Clube

6, no sábado, o popular íntér
Agóra, tornando a fésta prete da música popular bra

mais brilhante e muito mais sileira, colaborando assim pa
comentada, a Cine Produ� ra o êxito total dessa fésta

cões Carreirão vem de eomu- de carater filantrópico.
nícar aos organizadores da Com tôdos êsses atrativos,
vsoírée", a presença dos seus a "soírée" denominadà "Nl,i

eficientes cinegrafiBtas nos te do, Charme" agradará aos

scalões do Clube 6, com a que comparecerem a éssa

A iniciativa do Rotary ciu-' missão de filmarem' o desfi- . parada de elegância ,e _de ale-

beiõiâ,y�CIÜ'b��dõti_'istre,to.-
REUNIAO DO DIA 12

I
panheiro Zeferino Plazza pre- cartas de navegaçao. - N�

• DE JUNHO sidente do Clube comentou a hora destinada a palavra lí-

�o início a mais. �lUa carta mensal de Abril, des- vre o campanheiro Egidio fez

reunião semanal ordmaria I tacando a Assembléia Dístrí- um relato das festívídadea

; f�i saudado o Pavilhão Na- tal de Itajai bem como a a- com a entrega da carta' cons
cionaI. Saudando os vísí- presentação do novo gover- títutíva ao novo Clube ele

tantes e convidados usou ela nador do Distrito 462 compa- Urussanga.
palavra o diretor do proto- nheíro Izaltino Raizel, bem
cólo companheiro Acy C:l- como sua mensagem envia

bru� ,Teive,' que agradeceu o da 'dos Estados Unidos da

comparecimento, de persona- América do Norte. Em segui
lidades da vida social, polítí- da foi feita pelo presidente
ca, econômica e militar, a- á' f presentação do Cap. Ha
proveitando a oportunidade roldo Castelo Branco de 011-

para agradecer a presença veira, que proferiu uma pa
do companheiro Damiani lestra sobre a Marinha de
bem como a do companheiro Guerra do Brasil, no setor -de
Governador do Distrito. Na transportes e levantamento
hora do expediente o com- das costas do. Brasil para 8.3

A "soirée" de hoje, no Clu

be 6 de Janeiro, intituladil.
"NOITE DO CHARME", está
fadada a se constitUir como

uma das melhores féstas dan

santes já realizadas no Es-

treíto.

Em seguida usou da pala
vra o companheiro Hélio que
fez entrega ao presidente 'do

Clube de uma ,flâmula do R.

C. de Araranguá. Agrade-.
cendo as referências feitas
ao seu Clube falou o compa
nheíro Defendi Damiani; em

seguida Õ companheiro P'edl'(,

Mi!nnez fez um retrospecto
das atividades desenvolvidas
no Distrito 465 e apresentou
suas despedidas por deixar '\

governadoria em Junho, agra
decendo as atenções do Olu
be. - O eompanheíro Egidio
Amorim fez· a entrega ao pre
sídente da flâmulá do R. C.

OPORTUNIDADES' COMERCIAIS
Publicamos, abaixo, .as recentes notícias que interessam

ao comércio local:
.

ATENÇAO EXPORTADORES BRASILEIROS - Para
tecidos e fios texteis, sendo artigos crus ou acabados e fios
para malharia ou tece1agem, deseja representantes n03

Estados Unidos da .Améríca, a, firma JULIUS KATZ, 3421
Gates Place, apto 3F - BRONK 67 NEW YO�K.

Para equipamento elétrico a fírma ,

Marvin C. Holt,
2010, E. Pratt Street. - Baltimorp. 31 MD - atr, também
está interessada em ter representação naqíiêle país. "

NOVA EXIGÉNCIA DAS ALFANDEGAS NOS ESTA-,
DOS UNIDOS - As Alfândegas norte-americanas, a par
tir de 1 de janeiro dêste ano, não desembarcarão mercado
rias contidas em envólucros fechados, sem que êstes con

'lignem o país de origem, o qual também deve constar dos
artigos embalados. Assim, tôdas as mercadorias brasilei
ras, além de marxadas elas próprias, devem consignar na

f-mbalagem - quando envólucro fechado - "Made in
Brazil",

FEIRA INTERNACIONAL DE OUTONO, EM ZAGREB,
lUGOSLAVIA - A feira em epígrafe será realizada de 5
a 20 de setembro de 1959.

ACORDO PRORROGADO - O acôrdo entre Brasil e a

Tchecoslováquia. foi prorrogado por seis mêses, a partir de
de janeiro últi,mo.

de Tubarão.

Oliveira pela belíssima pales
tra proferida, e ao deputad'l
esta,dual Walter Vicente Gi_;-

Se já houve alguma iniciativa comercial que realmen
te empolgasse e que representasse vantagens reais a popu
lação, é esta, sem dúvida, a atual promoção de vendas'
dos !j EstabeleCimentos A Modelar em comemoração do
35.0 aniversário da firma.

As vantagens foram e são tão patentes, tão extraordí
nárias mesmo que milhares e milhares foram os pedidos,
no sentido de ser a venda prorrogada.

Assim, terá a população mais 10 dias para fazer mag
nificas compras e magnífica economia.

J

, '

\

Prorrogada até o
día 10 a venda
35/ •.em �"cada .135

/

,

;
_ i.__ -'_ •.

,
r

DIA 4 BABADO - A UMA HORA DA TARDE

'-�,\..;�
, NO COLÉGIO CATARINENSE·

UMA PAGIENTE com sintomas de tumor cerebral está
tendo na foto ,sui enfermidade diagnosticada pelo uso de
energia atômica. Ela engulíu uma dose de radio-isótopo
que será absorvida somente pE110 tecido do tumor. Os aps
relhos cont_adores de radiação, em cada lado, de sua cabe
ça, revelarão a presença e o . tamanho do tumor, se êste
existir. Devido ao fato de que o radio-isótopo não, prejudi
car outros tecidos do corpo humano, êste método utilizaelo
na foto no Hospital Geral de Massachusetts, em "Boston
-está sendo amplamente difundido nos Estados Unidos.

João Mor.itz ,S.I.

Iventuras!do' Zé Mutreta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMPRENSORES
DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

REPRESENTANTI

Jlepre.entaçõetl A. S. Llll'a LtdL
RIO:- Rua Senador Daata. 4" - 6,. Anda.

TeL %%5924
S. I'aulo Rua Vitória 457 _- e.aJ &I -

\ Tel. S4-8949
\

�'.
�rvlço Te!ecrát'ico da UNITElJ PRBSS tu-PJ

AGEN'fES E CORRESPOilDENTEB -

.

". T6doe .,. Dluniclpio. de SA1'IITA CATARINA
A N-(J N C 101)

-

t1�4í"nt. contrato, de acordo co•• tabela e. vlKel
ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabílíza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

CLlNICA DE CRIANÇAS
Consultórl� • Retd4iaela Consulta.

Av. Oerelllo Luz 155A apto. , Segnnda 1 6.a-telr.

das 15 ls 17 bor••

Tet. - 2984FLORIANóPOLIS

o.ihts·r
sIil

L' Ku. Co....lh.lI'•. lIafra 1..

Telefoa. SOU - c.s. Pee&a1 1.

EDdereço TeleJl"ifleo UTADO
DlK.TOS

, -

......._ .. _� ...._..._.._---

DR. HOLDEMAR -MENEl.ES
Especialidade: Doénças de S�nhoras'

._ Pa-rtos Cirurgiâ -

--_..- .._----_ .._ ....
-

EOO'ORA "O ESTADO" L1'QA. -

,.

Ruben. de Arruda lU...

G B

S�
n.

-hUomlnco1 Fe d..
�.

D. �
REDA R JJ

'....Ido "elo - FI...lo

A.ÜAndr' Nilo Tada8co -:-' Pedro Pa
. '1f9ftrlMal'hado-. . 'fiCOLA80RADO .

�rof. Barrelr9,8 Filho .:_m.·'..
do

ROdrl8
Cabral

lIII'rio: _ iE-
Pinto n. 18 sobo

.

_ Dr, Alcidea �breu -

..
;1 OBê I�"a' n.

_ . Calxa·P�stal-n.. 25
_, Prof. Othen d'Eça _II IdetOlIl""_ !O: às 17 horas.

P'"�, ..;:::�t�.��.o,ne;.:��."t�F! .:v1Y.a::Jt, SCHWEIDSQN BKHLER
-�:�:; �i?:;i:.Cy�-P:O�:����� S:��J;;ri ta�tt1NC2Dr�NHORAS E�CRIANÇAS
Rer - Nicolau Apostolo - Pascboal Ap�8tolo - II�... anil fi RfJM'1�kl\mcYnoléstia8 de anus e recto.
CarvalJao , Pulo J.i'er8.�cI_o .!1�fxWt.J.a9J[19;1Jlq oiH OBa e n1H'1Dt�gr�M'b ad\ hemorroídas, fistulas, etc. .

. P U B L AoGl�9P � }lt�ol 89'IJHiHm S as'! ríílrn SUl? ornaern ani'Uleirurlía anal .

-Mearla Celina Silva - Alao Fernand".sfilrg���"'�·s n9)/; s '1!la.S� Ob�l1ífuRaa de seu Consultório junto á sua
, Dl m...H..... ·ll..h__. . - vOT1UIUC a lU ç

_

88 - ..�rxs�om"'�r 2mb OI arsrn OS? lfJq��fdCí\� ItI�iGftuA Durval Melquíades_ de Sousa 54

\
P A G I N A C A U .strnonooe S:JÍt rrgarn 9 aarqrnoo Ul::Jl1Ht

AMILTON SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS
_

' DRA.· EBE B. BARROS

Formado pela'Escola de Medicina do Rio, qe Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara .Basbaum, da Maternl·

dade Pró-Matre do Hospital daGambôa e do Hospital do
., . - .'

tAPETC. - ,

Atende provisóriamente no HospitaZ de Caridade -

.

�

Parte da manhã. -

.

O0'"' I�EIRA CALDAS·
.. �OGADO "

. Ot· .

.s· ,rabalhisla5"

ua. "ALJlOB -ZUM••

liAM:ü

DR. HUBI GOMES
MERD,O.RÇA

. M2DICO
Pré-Natal -- _Parto. -
Operações -"CIIDlca Gera.
Residência:'

Rua Gal. 'Bittencourt n. 121 .

Telefone: 2651.
.

Consultório.:
Rua Felipe Schmldt�. 87.

Esq. Alvaro de Carv.lbo.
Horáde,:

.s J:l IsylaaocI _
afsT1 ib qfig

.asVIE?

m,lomaclo pela ".culdad. Na·

eloul· •• MedlCl U.I ..... •

...... ' .
.x-lIaterao �i eeacane ••

•atenJ..cI. • a.c...

(a.roço do Prof. Oct,n9.
Rodriru.. Lima)

1::1-18&&'0. d. Sem� d" \..1rlol.

'1"- do 11_'111&&1 lÃ ......T L.
.

.I.,.",.f

- aleq ,eb JJ02S.J sblU
eup oi!?!H orlerínaqm
ob s;109blas'Iq oa ,BD

-

.51 ob JÜIJmAr� arnu

-'SbIl'!'2A . .ÉlIJ;lIlI.G"l1l
1.·.fj�ls1 aSi:>afj"Isb'I

Ul9 ;irlJ:lÍfW::G lblISls
<)'I1>S"l o'lISnnJH.tlOoo O

oS;!) 80'li9·i rrnr set sWd:::rr...·<it·
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FLORIANÓPOLIS; Sábado, ,4 DE JULHO DE 11}59
.

.

�--------�------------------------------�<----------------------

Au s t r i: a x Ta:m en d a �ré, esta tarde
o TAMAN'DARÉ, QUE SUBIU PARA A LlDERAN'ÇÀ AO LADO DO POSTAL TELEGRÁFICO, VISTO A ,D:ERROTA DESTE DIANTE DO IPIRANGA, NA
TARDE 'DE DOMINGO, FARÁ HOJE SUA ULTIMA PARTI,DA NO TURNO DO CERTAME ÀMADO'RISTA, ENFRENTANDO O AUSTRIA.· É FAVORI

�TA A EQUIPE TAMANDARINA, MAS SEU ADVERSÁRIO �PODERÁ SURPREENDE'R" POIS VEM DE IUMA VITORIA SÔBRE O . TREZE DE MAI:O
POR 4 x o. O,CERTAME TIERÁ SEU PRIMEI'RO TURNO ENCERRADO AMANHA, .QUANDO' JOGARAO VENDAVAL E ,IPIRAN'GA, FAZENDO A

PRELIMINAR DO JOGO FIGUEIRENSE X BARROSO •.
'

lal�ir'Ri�liro: Foi UI frabal�o de equi,e �em Orlanizado
Opinião abalilada do nosso confrade da ACEJ sôbre a ·I.a VOLTA AO MORRO

.'
.

Eis-como o nosso confrade dos aqueles que paralá se dí- la ACEJ. Não é nosso objetl
Waldir R:ibeiro, enviado espe- rigiram com o objetivo de voo entretanto, empanar um
cial da Assocíação dos cro- competirem. Forisso mesmo, pouco síquér -9 feito de Car
nístas Esportivos de Joinvil- está de .parabens a equipe de los Schulz. O rapaz deu tudo
le, viu a I 'volta CicUstica áe Esportes da Rádio Guarujá, que teve pela vitória lut-ando
Morro, realizada domíngo ] está de parabens a SER lado a lado com os seus com
nesta Capital: União Palmeiras e todos nós panheiros de clube, tão bons
"Com apenas 65 concor- joinvillenses pela magnifica I quanto, êle, pela vitória que

rentes dosIüã elementos íns- vitória alcançada. finalmente surgiu-lhes 9/,)
crítos, teve lugar na capital CARLOS SCH-ULZ término da segunda volta ao
do Estado a grande prova cí- "O maior" morro..
clístíca denominada "Volta A surpresa, principalmen- O trio Carlos Schulz, Rolf
ao Morro", promovida pelo te para êste cronista, foi a Klemcke e Anazário' Borcas

HOJE' NO PRAIA CLUBE. SOI- cio Cruz F. C .• do Estreito. clube
Departamento de Esporte da vitória de Carlos Schulz pois desde a largada permanece-
Ra'dío GuaruJ'a' de Florh:"n,o' - t' h

.'

t
' RÉE DO INTERNACIONAL F. C. var,z.eano ,dos.' mais categorizados

'" lU amos quasi que cer a a ram distànciados dos demais '

polis. Antes de entrarmos em melhor forma de Izaltino concorrentes, p,assando na

"��. \
- Hoje com início. às '22 horas pila .ua· oJ:líán1Zação e poderio.

maiores detalhes sôbre o d� M h d d d 11' mb'
.

and
"

nos salões do praia Clube em A posse dos-elettos se dará atn.,
ac a o, vence or a prova -uoa sal[I apepunuroa '� anb sal

e �
;...

.

t i Coqueiros. teremos o sensacional da esta semana. Os resultados eo-,
senrolar daquele acon ec - "9 de Março" organízada pe- primeira volta ê(nh"uma vau .'

'

I

:e���ne;ie�rt�:o t���:��n:�'�, GA'RRINCHA E' INEGOCIA"V·:-rE'-L�' --- I,
.

'.
,

'.'.� -�
-

.�:;Il;. ��::Vi::tr:i:: �:::n::���� ��;i;;�D��;. �E s;��=::: �

ríanôpolttanos, é de justiça

'

"

-,

.

.-
.

_ (l "Derby", a mais famosa-.,soviética por,�,mais de 1�OOJ dos festejos pelo transcurso de Hermlnio dps Anjos. Carlos N.

f
'

tese RIO 2 (V A ) Garrmcha M�drl'd terá de pagar 90 mí: 'mais um aniversario do simpatlco da Sllva" Baldicero Filomeno.
que se aça um paren esc: ,. .

- .. o.
'. •

• disputa do turfe que se ete- -metroa-Odettesemente abriu ' , ,

,

t "'" tá I' 'l'negocl'a've'l <resolveu n dósres ao Botafogo se qul , ". clube do Balnea'rlo,. EstaFa' ,a.brl_ ','.: PRESID,ENTE: juventtno Car-'-nes e eo...en ano para rea - e ,- ".' '. ., 1- tue, na Inglaterra todos os.. ·-seu pára-quedas quando;le . \
çar com merecimento o tra- direção do Botafogo ontem, ...��l ficar com o famoso meia

anos, foi ínstttuída em 1780, enc{)n/trava, a 400.' metros do,:. l,hantando'!Lsoirée o-conjunto c;l,o _.�OBO (ReeJlllf;o) ,

.

.

d d
. 's-', . -

d d L'ira Tenls r- C1ube. O diretor de' VICE-T>,R'ESnliENTE: Aécio Ca-balho dos nossos colegas de man an o comumcar essa ,F�mpeao o-mun o.
per Lord de Derby. solo, o que vem provar a ex-. ,.

.'
,
..

.
,

crônica da Rádio Guarujá no decisão ao Real Madri, que 'Apreciando ainda o cass * * ;,* ',celen,cia de seu ;prepáro a pai-'
.

publicidade' do �Internacldn.a{'F:c. hrn] Neves (r.eelelto)
tocante a' organização do eer- fizera uma .consulta orícíal, Paulinho, segundo informou A quem pertenee o recorda de um arrojô' e uma corage:n':

- 'G'lí�etto' N-ah:as, nos' fe;" aten-' 10 \SEbRETAlRlb: M0l1val da. \-

'tame. ' sonhando ficar com a mator o mesmo diretor . alvi-negro, d( tentos num só Campeon:.t- incomuns.
.

dloso -êónvi�e ;bara" compareeer- SllV"aw po!ciúnOUla � :1.),'

Todos nós ,sabemos das di- ala 0.0 mundo. a ,�lta direção .

resolve� .naOI te?' R�sposta: a, :p.elé, que no ,moS, '0 que :pór' cert,o fal·etnos. 2" SECRE'gA,RIO: Válerio de

ficuldades que apresenta a ll!ssa informáção.foi tran'3- arll..:ar nenhuma. penalldade �r:o passado, atuando pelo Contln:ua assim o clube dlrlgl'do 1II.'tt(ll

promoção de uma competi-' initida pelo �r. Otávio Pin,to
. a.o jogador. As circunstân- f Santos, hlar.co� 58 tentos, SU- pelo Sarge�to Cônde, a promover

ção esportiva, seja desta; ou GUini-arães, diretor botafo- Cl"tR em que os fatos se desen p<"rapdo o recorde anterior, ..�� .

Fonl.lo .: granpes re�lzações, tanto no se_

daquela, modalidade. Em ci, gU('nse, ·que participou da, ro.ú!'am foram plenamente que ,per.tencia a Feitiço, tam- tôr esportl,vo com ,excursões a

cli"mo então nem se tah reunião e tomou conhecimen' justificadas. Paulinho havia bpl1l, do Santos, que em 1927 íRM'AÕS BITENCOUIH
Di.!'so já tivem9s provas COll- to do interêsse dos espanhóis recebido uma carta, de sua assinalou 46 dos 110 conquis- 'l ( A', � ,8 A o A NO. 'O N f 11 � t

cretas aqui em J:oinviÍle e só pelo fabuloso jogador das esptlsa, anuneiando que pes- tp.dos pelo cl�be santista. E..
..."'1,1(,.0 o Ir ':l S, 1 v o ... M I A � 1

..-- vencemos graças a nossa pe ...� pemas tortas. soa de sua família estava ago.ra, a quem pertence, no
sistência. e trabalho. c' sr. Otávio Pinto Guima- gr�T!e�ente, doente. O j�ga-I futebol paulista, o recorde
Admiramo-nos, ,entretanto rã,:,s confirmou a informa- dor, fl�OU preocupado e. �s,:so" d," tentos num só jogo?, Res

é da maneira como Nazare- ção dada pelo DC, nod omin.. deu ongém 'a uma mOdlflça- posta: a Araken, que marcou

no Coelho e' seus' colegas da go, em exclusiva primeira çãc, que não afina com o S�té gols contra o. Ipiranga;
capital conseguiram venC'3r mão. Didi ficou mesmo em p3.:-sado do jogador.

. I emJ927, e ãFriedenreich, em
os cbstáculos, levándo a bom ·-P!'ris e foi para Roterdan Quand� faltavam dois )0-- j 1928; contra o União Lapa.
termo, tão magnificamente, com o dr. Hnton Gosli�g, con go::;, Pa�lmho �stava �Ult'Jl No futeb�l carioca, o recorde
a rEali)!:ação da prova "Volta sOfote noticiamos. Acresce.n- nervoso e a chefIa da embai- é de nove tentos e pertence a

ao MOJ;l'O": sem que se notas- tcm o sr. Otávio Pinto Gui- xada, depois de ouvir o téc- dOIS jogadoreS: Brás, do Sã:)' À tratar �o me;mo edifício' jl!{,,_
se uma fatlha siquer durante marães, entretanto, que não nico João Saldanha e o mt- Crktovão contra o Madurei to a -AgenCia de Jornais e Revis

O seu desenrolar. IndÍScutí-· _sabe até onde vão o!, pbder�s d!co �mion Gosling, desligou- ra e Delamore, do Botafogo,
tas

velmente, foi um trabalho de, qu" "forám delegados ao clr. o, outoriúmdo o seu regresso o primeiro ,em 1920 e o se· ----�------�

edqoUlq'puee mdeuI.lx·toou' ba,emv'onortgaadneiZt9.o- s�aobSleinl�S'''OParSl�mnegq?uCeiaro DRiedar; tA"t:o'ngdOennda_00 apu'tnuI�UOoiSJ�OOg' 'aodBorO- g:U;ldOt emf 'i1910, qU�ndO o al-
.

,A�C.M.: Eleições, ',. .

" • _,' • "VI'pre o o campeao. .

verde ovacionados por mui-
tos dos assistentes que se lo, clísmo".

segun'do . fomos informados . pelo
Os franceses sempre foraí� I sr. dr. Wilson paulo .

,Mend�nça,ardorosos adeptos do
_

esporL
I Secretário' Geral da Associação

cem por cento emoçao - o Catarinense de Medicina" serão
pára-quedismo. O primeiro. realizádas '�s' elei!:ões que elege-
salto em pára-quedas foi efe-

-

, rão' a nova D.iretoria daquela �ó-
tuado por. um' entusiasta vel entidade, pal'a o biênio ...
gp,ulês' no já longinqu� ano 1959-I!l:6'h
de 1797, munido de um apa
relho rudimentar. Dessa data

para cá, um fervor quase pa

�-riótico de obter. 'recordes

mundiais, invadiu a juventu
de francesa. Recentemente, a
jovem' Odette Rousseau, d�
25 anos de idade, dispôs-se a

suplantar a marca mundial

que estava em poder de um1.

representante soviética. Após
uiP.� série de rigorosos trei
no� de preparo físico e téc.,
nico; Odette lançou-se de um

avião da altura de 11.609 me
tros, caindo livremente 8.2q_O
batendo o recorde da atlet't

tagem de 400 metros do se

gundo grupo, on'ae lutavam
Izaltino Machado e Francis
co Brunckem contra o me

lhor Ciclista da capital, Sa
muel Santos. A forma dos

calízaram nas calçadas, o

que não aconteceu nas opor
tunidades anteriores em que,
os l1,0ssos representantes iam
à capital disputar uma com:
petição, de eíclísmo, Louva
mos nêste particular, o espí
rito altamente esportivo 'dGS
nossos amigos de Florianópo I'

Iís. Souberam reconhecer o

valôr da nossa equipe de cí-

NÁUTICO ESPORTE . CLUBE
Recebemos e agradecemos o ofício abaixo:

"Florianópolis, 30 de junho de 1959.
Ilmo. Sr. Diretor Espórtivo de "O ESTADO".
NESTA

L Por intermédio deste tenho a grata I!ati.sfação em
comunicar a' V. S. que no dia 24 do corrente, foram realí
zadas as eleições do NÁUTICO E. C., para o período 1959/
1960, buía votação acusou o seguinte resultado:

Presidente - EdsoI}, Ruy Nahas
-

'

Vice-Presidente - Nery 'Carriço
1.0 Secretário' - Morival da Silva Porciuncula
2.0 Secrétário - c5lmiro João Alves

"

1.0 Tesoureiro .:_ Miguel Domingos Vieira
2.0 Tesoureiro. - 'José Anacleto de Líma
Técnico. - Humberto Leão de Araujo
Diretor de. Publicidade - Gilberto Nahas

Departamento MédicO - Ivan Cardoso da Silva
Guarda Esportes - Adaílton Barreto de Queiroz
Supervisor Geral ,- Nery Carriço.
2. A nova Diretoria tom-ará posse no dia 1.0 de julho

às 17 horas.

Aproveito o ensejo para apresentar. ã V. S. os meus

protestos de estima e aprêço,
SAUDAÇõES ESPORTIVAS.

GILBERTO NAHAS
ciclistas joinvillenses deixou
a assistência entusiasmada.
Durante o percurso eram os

raruzes da famosa camíseta

*

:S�lAS PARA
A�..L U G A R,

AIl!ga-�e diversas salas no' Edl�
fíclo !;Sã9. Luiz". sito à rua Fe.
lipe S'chmldt. N,o 37. (ex-edifício
do IAPC).'

......

Diretor de Publicidade,
, '

NOTAS V A R,Z E A NAS

* *

PA�t� FERIIEI�l UMl 'I�� �IMr�i�, N� T����m
IBE8T� ·I� TIJ�U T�Nlf, Itn�'

Rec�bemos noÍÍom de que o" 'nOSI?O �onterrâneo Paulo Fer
reira -Liríla alcançou um título-.honros'o para a sua já v�sta ba
gagem de tenista novo.

Sagrou-se'vice-campeão no importante Torneio aberto
"João Carlos dos Santos", anualmente, realizado no Tijuca Tê
nis Club, tradicional sociedade da �etropole carioca. Agora�
Paulo está se preparando ativ�mente, para o próvimo Campeo- .'

nato Brasileiro da Juventude escalado pela'Federação Metropo
litana para compôr p equipe, que vai 'representá-Ia naquêle
magno cert�me, a ter início no dia 11 de julho próximo, em Belo
Horizonte,

'. -

Faz�mos votós sinceros para que Paulo' Ferreira Lima,'
consiga em Minas, o título de Campeão Brasileiro da Juven,t:ude.'

No pr�ximo dia 10 de Julho

lO 'l'ESOUREIRO: ';oão Rocha

(Reeleito)
2° TESOUREIRO: Olmlrlo Jo-

diversas cidades, como no ão Alve.
"

TECNICO: Waldemlro Campos.

(Reeleito)
ORAÚOR: Norivaldo de Freitas,

(ReeleitO) ;

GUARDA ESPÜ'RTE: Jaime ,

social.
***

N.ÁUTICO F. C. X G. E. "O

ESTADO" - Domingo pela ma-

nhã, no campo do Osvaldo "Cruz
no Estreito, estarão se defron

tando em partida' revanche as

equipes d.::), Náutiéo F. C. do 5°

Distrito Naval e do G. E .. "O ES

T I.DO" O jogo vem des�ertando
;;rande interesse haja vist,o o úl

timo resultado que acusou o em
I

p.lte de 4 tent,os na partIda prin_

cipal. e, de 1 a' 1 na partida pxo-

.

Rocha (Reeleito)
DIRETOR DE PUBLICIDADE:

Gilberto Nahas
***

LIGA VARZEANA
Na ultima reunião da Liga; Var

ieana ,de Futebol do E$rei1Joo.
ficou resolvido que o término n;o

campeonato será disputado em for- .

ma de torneio, em data a ser mar_

cada pela Presldencla no \ campo

da Escola de Aprendizes Marinhei
ros. Os jogos ja foram sortead08

os clubes participantes recebe�

pão oportunamente as Instruções.
�

lininar.

NOVOS MANDAT;ARIOS ISO
OSVALDO CRUZ F. C. - Do�

mingo próximo passado fOl'am

realizadas as eleições para escolha

dos novos mandatários do "Osval_

PERSIANASLEIA EM. NOSSA NOVA
..EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC
para a sua nova resi'::'llcla.· ofe
recemos em 1,2 c§res dlfei'L. ··�s.

Q.ua JerÔnimo Coelh",. 1 _ 1.0

"O, ESTIDO" I NIIUTICO·.�.
.

-

/

Em partida que terá cáráter de desempate,' visto o màrca
dor igual do prélio que disputaram em junho último no campo
dó Oswaldo Cruz, voltarão domingo. àquela praça futebolística

. situàda �o Est�éito, os- conjuntos do Náutico, local e do "O Es
tado". A turma daqui de casa, bastante animada com o triunfo
d� segunda-feira sôbre o Guarôjâ, está"é�nfiante e certa de que
brilhará diante do público estreiter,se', 'brindando-o com uma

"pedormance;' técnica aceitável.
'

DOD1ingo a· tarde:1 :'
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s Ilus de Ca arina
seria

I
a

..
enava que seria. ímposslvel a re-\lar. :0 sr. GU.stavo 'Rlchard, Neto"j

os -erusrvos parabens io Idealiza-
de . 26 de Junbo, de . na".' parece-'-me que não � � � �

.Na, sessão
à'v.el que se não allza"a-o do que desejava o sr. há tempos trazla"ao.conheclmen- dor d,O álbum. pelo. seu esforço e

nossa AS$ernbléia Legislativa, (I justo e nem raz a7'
.

..

1-
.

C render Gustavo Rlchavd ,Neto. Houve to dos Deputado!; 'à Assembléia dedicação e· sobretudo �e o seu

sr. d"p"tado -Antonio Gom.es de. falasse nesta �a para
t b"'ho n:: realí aç-o desta obra derãl, Depo.is· pas,s.a 'a registar os" ,.. .

traba_ mesmo, na-o so' deniro desta Ca.-, Legislativa, que estava idea.lIzan- ra... .�. z�.a .

Almel'da ,p�'oferl'u o s·...,;�l·nte dis- homenagem '80_ esfôrço, IID
•

d f' das e�"-
O livro se inicia com dados resu- homens as orças arma ,

lho e a idéia que teve um moço . sa, como fóra, certa descrença de do um album no qual figurassem
do mídos e histórlcos d.ó Estãdo lIe que atualmente estão exercendo

que' a obra viesse· realmente a ser as pessoas representativas
em Florianópolis, em consubstan-

Santa Catarina. Em seguida a as suas
-

atlvi_!iades em nosso Es-
feita. pois bem. Quantas - vezes, mundo político e da vida Públl-ciar num album blografias.'de ho-

bIografia dos atuais presidente e tado, passa depois, IIDS homens
mens Públicos do nosso Esta_ neste ano, vimos Gustavo Ri- ca de Sta. Ca.);arina. Devo dizer,

vice presidente da República. De- que têm a grande responsabfltda-,chard Netq entrando em' cónta'to sr, Presidente, qw:: eu tam»ém,
com os deputados na Assembléia partícularmente e, inicialmente,

e,

tribuna' na 'ffianhã,. 'de noje para ' Evidentemente, sr. presid.ente,
congratular-.me com o fato do como não poderia ser' "de modo

aparecimento' de um album "Ho- contrárlo,_ }�as
.

réf�rênc1as : que
_I com uma pas�a 'volumosa,;à pro

mens ,Ilustres de Santa
-

catai"l-I pretendo fazer desta tribuna, não cura de dados �iOgráflCOS de ho

mens Públicos do Estado de' San-

Ita. Catarina.

curso.:

do.

O SR. DEPUTADO ANTONIO
L '.

preslden.teALMEIDA -, "Sflllhor

e se;'hores BepU·t;a.dos. 'Ocupo a

atualmente estão no cenário po

litico federal e exercendo man

dato de senado�'- e deputado te:

encaminhada 'a todos às centros'

que c�nstam deste album.

O
I

SR. ALMEIDA - Vê V.

Excla., sr. presidente que a pro-
.

prla imprensa da capital, ja vem

interessando em publicar as bio

graffas de nossos homens Públl
coso NãO seria simplicidade do

catarlnenses nos outros

Eu mesmo Ire1 publlca� no meu

jornal as principais biografias

de de serem, nesta Casa, os re

presentante tio' povo cetarmenae,
pois vem as bi�graflas do sr G.o

�er,nador do Es�ado, do presiden.

te do L1!"gislatlvo, na pessoa do
Legislativa, ou percorrendo apres

sado, as ruas da nossa Capital, E assim, sucessivamente, o autor nosso "Gufa", pela amizade que

'ão
_
aÍbum, COlOCC;lU na sua obra, êle �me liga, que deíxesse de

os 'homens .J:·úbUcos de §anta Ca- 're�.lstrar o fato que tem. realmen-

"

sr, deputado Braz Joaquim Alves,

")io presidente do egrégio Tribunal

Justiça. passá, depois, a roca., tartna, nos diversos setores' da te grande repercusão, não .só em

nosso Estado, como fora dele.llzar os homens Públicos do Mu- .
sua atividade

nícípío, nas pessoas do atual pre- O SR. M:ANOEú DE
ZES - RealmJlnt� a obra lança- congraj;ulações, e os meus para

da por � GU�tIWO ��hard Neto é' benS� ao sr, Gustavo Rlchlt."d

digna de constar da nossa. blbllO- Neto, pelo seu tra-balho e pelo seu

téca e -:que possivellmetlte será 'ksfor�o.-

MENE-
.

Assim, ficam aqui as mlnhBil
-

Agora sr. presidente, temos

B'!fui à �ossa frente o' album

'''HOMENS ILUSTRES DE ,SAN
TA CATARINA". E não me pa.-

feito e presidente da Câmara de

Vereadores de Florlanópolls, An&.-:
Iíza também homens' da vida Pú
blica de Santa Catarina querecta justo, que não trou�sse

aqui as miIll:fas congratulações .
e

, íncluíret; em absoluto, o

modesto .nome, que também figu

ra no álbum. Sr. presidente,
"

o esrorço e o trabalho de

moço, o sr. Gustavo Richard Ne

to, ligado à tradicional familla_do
,

t
Estado .e aquele homem que lá

exerceu o cargo de governador
de Santa Catarina, o sr. Gustavo

Richard, que desejo �inda asstna.,

D'aqliém e d!alémmar.·, �.

1·lgttlllla· e dos Sexos
No tempo em que os homens eram, suo como fiCOU demonstrado nos campos de

periores às mulheres, o que em- verdade concentração; o suícídío �é máís rrequente:
data 'de pouco, o mundo deveria ter aído entre os homens. numa proporção de 3 vê
maís feliz, para os homens, evídentemen

-

zes a mais. Os soviéticos pretendem expe
te. Esta frase bem que caberia no- ínícío rímentar, primeiramente, nas viagens'as
de um tratado sôbre a 'História da huma- tronáutícas, uma cara-metade, sem que
nidade, marcando o capítulo .primeiro de. seja daquelas que pegam urso à 'únha; os

.

grande revolução social do mundo moder- homens são vítimas fáceis de doenças cal':
no. Há quem discuta sôbre a exístêncía de

.

díacas e arteriais,
,

sobretudo no caso do
fases de matriarcado em determinadas so- enfarto. E, por aí afóra encontraremos nu
cíedades primitivas. Se esta tese for ver- merosos fatos biológicos que asseguram,
dadeira os americanos concordariam com objetivamente, a superioridade da mulher.
pretencíoso enunciado arírmatívo de que Os cientistas, mais- precavidos, advertem
a "história se repete". que a superioridade remínína é orientada

numa finalidade instintiva cÍa própria es-

,O fabuloso mito da inferioridade femi:... pécie humana, ou seja para sua perpetua
nina está cada dia mais ameaçado pelas ção. Assim sendo é bom que âs "m�ninas"
pUlsações cre�centes das opiniões de den- não se julguem as tais, as vedetes do uni
tistas que, ao contráriO, atestam que o s_e- verso, põrq1,1e em muitos ;lispectos da :vida,
,xo frágil é o mais forte. Acredito que pa- o homem, também -objetivamente com

ra nós, hotnens. a tlivulgação de elem{!n- provado, se manifesta
-

superiormente, �o-
-

tos d�. superioridade feminina seja pre- mo por exemplo, na capacidade de pagai.'
)udicial a nossos interêsses egoísticamente o que elas gastam ..

adônicos. Mas a difusão não seria respon- Mas é tão evidenciada a aceita_ção do
sável pela "tomada de consciência da rea- homem norte-americano sôbre o manda
lidade pelo exército feIbinino", porquanto chuvlsmo feminiIio que .p professor HatrylnUmerosas "delicadezas" há muito que' F. Harlow, psIcólogo da Universidade de
surram cotidianamente seus yarões; sem Wisconsin, recentemente fez vma

deCla-1'que jamais .tenham ouvido falar de que a ração curiosa: "Podemos, afinal, conside
mulher' ê superior o,u_igual a9 homem. rar que um dos principais objetivos de
Sl;lrram-nos porque sabem que podem SU1,- nossa civilização foi alc,anç�da: a perfeita
rá-IOs, �impulsionadas por um mecanismo equipatação entre a mulher e o homem .

que o famoso pSicólogo Tborndike ehama- Hoje podem,os s,_firm-ar .com orgulho que, c
ria-de "'discel'IUmento's\ibito";'·ge liem:qu.e homem americano: é fisicament� dotado.
tal tenha sido primeiramente aplicado aos de todos os 'lltr:ibutos reais ê essenciais pa
macacos que, de -repente aprenderam de;' ra competir, -na base de uma· igualdade
terminada soluçáp' de

-

um problema. Em perfeita, com a mulher ameilcana, até nr)
compensação, porêm, a divulgação, pOi' ca_mpo da criação' da prole".
Ashle.y Montagu" antropólogo americano; Estas relevações, sem dúvida alguma,
,de um a:r;tigo "O Sexo Forte", não deixará

- constituem importante 'marco na história
de a,presentar grande estímulo à. "revolu- americana, inaugurador' da fase que red-

mo em UV1'0 próPFlo. r·R.!.. Co- -·ção" que. os maridos- americanos �á, em taura os valôres masculinos,�quiparando-
munlque�se na forma de artigo grande parte, aceitaram camo fato natu- os com os predicados das filhas de EVil.
609 do C.p.C. e 104 da lei dos' l'Iil e inevitável. Na inumerável lista dêsse Os homens brasileiros considerados emlRegistros' 'P.úbllcos. Custas pela nosso "inimigo"; coméça-se pela conside- sua totalidade, superiores às mulhere;, es-
promov.ente.

-

'Florianópolls. em 12 ração -científica da superioridade femini- tendem "congratulations" aos seus CO-
de Maio de 1959. (assinado) Lau� na, etn?_virt'!lde de que o Cromossomo X é irmãps do. norte, enquanto prQcuraremos
'1'0 Pereira Oliveira Juiz

_

de Direl� mais completo que o Cromossomo Y no nos colocar na política conservadora, bas-
to Substituto em excercíc10. E

I
elemE:lnto barbado. Elas têm vida mais tante vantajosa, para nós, é claro.

para que chegue ae conhecimento longa; gozam de melhor saúde; são mais Apenas lamentamos que nem todos� os
de tôdos,.mandou expedir o :pre� resfsterites

.

às doenças e delas se curam integrantes da fôrça masculiIia do Brasil
sente edital que será _I:>ubllcada • m�is fàcilmente. A. hemofilia é doença se encontrem na fase _tradicio.n�l do pa
digo" ed1tal que será públlcado na

I tr�stemente monopol�zada pelo hom��; t�iarcado, o q_ue mQ�tra s_intomas de' PN
forma da lei 6, afixado no lugar ha apenas uma mulher entre 17 daltom- vavel revoluçao SOCIal, como a ocorrida
de costume. Dade e passado

nes-l'
·cos; uma eptre 6 gagos; suportam situa· nos Estados UIlidos.

ta cidade dé Florlanópolls, Comar�' .ç.ões de privações com maior resistênci\1,.
/

.

Fernando Lago .

ca de igual nome, Capital do Es.. '
- .

.
.'

tado de Santa � Catarina IIDS deze_

JUIZO DE DIREITO DA 21 VARA DA
tOMARCA i ·DE _FLORiaNÓPOliS

. 'Edftal de_ In_terdiçã�
BAS- a sentença d_o teor seguinte:O DOUTOR DALM"Ü

"

PR·ClGRAMA 0·0 'MES

TO SILVA" 2° JUIZ DE DI

REITO DA '2" VARA, NA FO-R�

MA DA LEI, ETC ...

Vistos e bem examinados éstes

autos dêles consta que Gerald1n'a

Leandro Linhares, brasileira, ca.-

FÁZ SA-BER' a quem IJ:ltersssar. sada, domiciliada e residente nes': '

possa qu�, BOS _aútos de Inte).1di- ta Capital pede se decrete a in�

ção em 'que é requ�rente a se. terdlção de Alzira Leandro nascl

nhora Geralcilnà Leandro LIBha.-, da a 2'6 d� setem'bro de 1913, a

l'es, foi pelo MM. Juiz proferida' -qual é dOente e Incapaz de reger

'S\lIIo pessô·a e bens. para examiná

lOS. digo, para �mina:la.- foram

nomeados d'ills . J�.erltos médicos
"CSiSSSSSSSS.\S'í('SSSSSSSShSSSSSSS"!S$SUj'S'",!S"".AliíS$S_S'

CORREIAS E P.NIDUS ··DUNLOP".

C�NETAS COMPACTOR

EXTINTORES VE INCENDIO.

fiOS PARA ELETRICII)Âf)E.

FOGOES ECONOMICOS "WALLIG".

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

'MEDI.DORES DE LUZ DE" fi e 10 Ar.tPERE�. ,_

prootà
.......

�
.

APARE:L.HOS DE AR CONDIlJIONADO.
BALANÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

FILMES RAIO X ;'DUPONT".

G�ADEI�AS, '

MAQU�;'MS SOMADORAS "BURROUGHS"
,

. -

MATERIAIS' CIRURGICOS.

'Lue elaboraram o laudo de fis

••
p�ssôa e bens. O exame pessoal
consta de fls. 11 . ...Em 'face do ex�

..

posto julgo _procedente o pedido
\ '

cíe rlÍr. 2. pa..a Jeer'étl-ir-como de_

16, concl�indo que � paciente a-•

Ia
presenta dõença lPental, cons1sten.
/

te de apllepsia, forma simples e

que torna incapaz de. reger sua

creto, a Interdição de Allzira ,Le-
an!1ro 'declarando-a absolutamento

Incapaz de .l'eger sua pessõa 'e

eotrega��
bens. Nomelo-'lhe curadqra sua

irlpãa ,Gel:ald!na Learu1ro. Llnha_.
res que deverá prestar o compo�

nente. comp.r-omlsso assinado '0 ter�

nove dias do mês de Junho do

ano de um mil novecentos e'cIn

quenta e nove. Ú9-6-1959). Eu

Waldemlro Simões de Almeida �

EscriYão órfãos, Ausentes, prove

doria e Resl'duos, o mandei dati_

lografar, ,.conferi, subscrevI e as

s1no. "�_..-
.. DALMO -BJtS.'l'O SILVA

�� Ju1zo de Direito Substituto em

H
exerciclo.

._

h T��,:.��:�
p.�. Cunha entre Av. Rio Branco e

preSidente Coutinho. Tratar à rua.

Estev�s Junior, 85 das -16 horas

em d1ante.

/

� M-ATERIAL PARA DESENHO "KERN"

,
'.";

MO'FORES PARA MA�UINAS DE COSTURA.,
J U L H O

Ml\QUINAS DE COSTURA.

l\1ÓTORES ELETRICOS.
- I

-MOTORES MARITIMOS ..PENTA ..
··

PERSIANAS "KIRSH"

_RADléS.

VENTILADOR-ES.

DIA 4 - Sábado: - Monumental Soirée com a
. apresenta-ção de Nelson Gonçalves ..:_,
Reserva de mesas na Secretaria. A Soirée
terá início às 22 horas./'

DIA 19 - Domingo: - Encontro dos Brot�nhos.
Início às 19 horas.

".

'Uma casa na Rua Dom Jaime
Câmera n.o l-sobrado - Tratar
na Loja Norberto, na Rua Fellpe

- Sehmidt, 32.'
I
I.

\·1 t..
•
)
.. DIA�6 - ?omingQ: � Os Brotos s� Desp�ql!m: das

.
Férias _: rnício às 19.i1'oras .

.
'"

. pr" ,
,

alUI

Rua Joio P,i.nto, esq.uina Saldanha Mar!�bo
�. ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis Rev�r�n(ia e Memória de. Leoberto Leal
'AS SOLE'NIDADES DE HOJE CONTAR ÃO COM,A PRESENÇA DO SR.'MINISTRO DA EDUCA(AO, REPRESENJANTE DO SR. JUSCEliNO'

,

c
'

d M' ..... d' Ed ã" 'f' R',
"

,',
-

�
, 'homenagens contarão com

. ' om a presença o Ims�o a ucaç, o, o magm ICO eI- '- -

apresenca do povo floriano-
tor Pedro Calmon representante do Presidente da República, politano "que, em praça pú-
dr. Juscelinó Kubitschek, deputado Ulisses Guimarães, e mais blíca, irá, mais < uma V2Z,

vinte deputados federais; será, inaugurado, hoje, às 16 horas, �:U�a���it°re1:m���rr����e1:
em frente ao Palácio da Agronômica, o busto do saudoso depu- que- em vida, cognominado
tado Leoberto Leal, tràgicamente desaparecido na catástrofe de TANQUE CATARlNENB,I!l.

não mediu esforços para .iã.r
aviatória nas proximidades de Curitiba. A caravana,' que deixou à terra que êle tanto amou
a Capital Federal às 8 horas, ,;está,sendo aguardada entre 11 e 'o melhor de suas energiàs,

G b t d G d d E d
marcando época na história ,

a ine e o overna or' o sla o 12 horas, devendo ser recepcibnada no Aeroporto "Hercilio de nossa vida pública.
Luz" com honras oficiais. i

-

Cidade Universitária ',,- C�mo já tivemos oportunidade de noticiar, o busto é um

O Governador Heriberto Hülse tem oj magnifico trabalho do prof, Morrone, um dos mais' famosos es-
- . _. cultores 'nacionais, com projeçio em 'outros países. As soleneida-Iprazer de convidar às Autoridades. Civis,l' des que terão lugar hoje constituem' uma reverência à memória
IMilitares e Eclesiásticas, os Funcionários; do saudoso catarinénse, que qinj;os e assinalados serviços pres- . .= =., d b

.
-

d
. Camara Federal, será mau-

IPúblicos, as Àssociações de Classe, os Pro-I= .

tou ao Esta o arriga-ver e.
"

/ gurada também a placa qua
-

'RODOVIA LEOBERTO LEAL dará à estrada da tradícío-

si ,�

U"
'

it
'"

d f d
'�.' nal volta ao môrro o nome

! essores nlverSl ano� e e o os os graus� Logo após a íríauguraeão ocasião em. que 'pará ,dà pà- deputado ,Ulisses _Gu1ma�ãcs, Ide Rodo':la '''Leoberto. Leal".

Ide ensino, os Estudantes e a População em! 'do busto de Leoberto Leal, I lavra, como ora4lPr oficiai, 'e I da hancada de sa�auIO na SeIJl duvida alguma, esta;;

IGeral, para a solenidade do hinçamenl,o dai NO DEPARTAMENTO DEI SAQUE POBUCA:

����i!�n::::;:�a �i����o ��i;�;��á�:111 stala-se Ho�·e I Beu'D'I'a� 1- �e' Moo' I'C-OS te�r'I'I'ogl·stas··ide Santa Catarína. no dia 5 do corrente, aSj ,

'
.

=
-

=, .

110/30 horas I no bairro da Trindade.. ! '

'

I Florianópolis, l° de julho de 1959 I As 16 horas, sob a presidência do dr. Felix Placêncla Filho, será Iniciad o o debate em tõr-

i·Sr;�"H;;���;-ihib;�"·'Bi;;;;'""-'"'" no > dos problemas da CamQilnha
.

Nadoria I contra a Lepra - Seis médicos pa!ticiparao
ceituado homem público do do importante encontro - 'Os resultados obtidos neste Estado serão levados a· impor-progressista: município de '

caln�f�i�:�ãma e seu d\g-

. .-.•-----•••-.-.-.-.-

�. tante reunião em êenebra
no esposo,' os de "O ESTA- 'A IGUALDADE DO SEXO

DO", formulam os melhores

\ (Leia na 7& página)votos de breve restabeleci-
mento. _.

FLÕRIANÓPOLIS, Sábado, 4 DE JUL�O DE 1959

Em apartamento da .Ma
ternídade Carmela Dutra,
once se submeteu a melin
drosa intervenção círurgíca,
encontra-se internada II

Exma sra, Henriqueta Thi
oes Bleyer, digna esposa do
f,_. Silvio Neves Bleyer, co 1-

Com a presenç_a âos.ârs. Felia: Placência Filho! �uper
visor do Programa. 5 da Campanha Nacional Contra a Le
pra - Paraná, Santa Catarina e Ri� Granâe do Su'Z -
Helio Ortiz, Gilberto Cordeiro Rosas, Ivanildo Albuquer
que, A.ri Schett, Boslelaú Ussyk e Pessoa Mendes, respec
tivamente dos Grupos de TrabalhQt 3; 2, Chefe do Setor de
Santa Catarina, -e Chefes dos Setores do Paraná e Rio

..............� ........ G d d S li t l 'h h.......... ..R����JOSA Discursando na festa iiiemorável do III
ran e· ou, ns a a-se, as 16 oras de oie, no Depar-

.. Na semana passada, roram-me ende- PRP...:. (e o PRP é como gato: tem sete .... tamento de Saúde Pública, a Reunião de Médicos Lepro-
III reçados dois honrosos convites. Lamentei, fOlêgos ... ) -, o líder Rodrigo Lobo ana- • loçistas, que debat-erão importantes aspectos relacionàdos
... sinceramente, não me haver sido pos- 'lisou a profundidade da conjuntura po- III' com 'a Campanha que vem sendo feita em todo o territé-III sível atendê-los. É que reservára o fim- lítica. Abordou, com decisão e· tranque- ... rio nàcional. .

...
d

. .

i
'

za aspectos econômicos da mesma. A lu-
•III e-semana para. corrigir provas pare aIS.

ta' da sucessão se esvasiou, nos quadros �--,.,.-......---

... Um desses convites me veio do ardoroso. Graças aos singulares pro- REUNIõES TlllCNICAS
III jornalista Jaime Mendes, para tomar da realidade. brasileira, daquelas carac- III gressos alcançados pela eíên-
... parte, - comensal de honra -, no ban- terísticas límítadas de pesquisas super-'" 'a êdí b t à 1

ficiais, de preferências afetivas, de orto- III CI me Ica, 0- qQ;m a e e-
III quete realizado na encantadora cidad'3"

Idoxia partidária, p,ara se ,encorpar na de- ... pra tomou novo1r.a modernos... de Brusque, ao evento do 5° aniversário .

'f t I t III rumos. Realmente, grandçIII de seu excelente jornal. Outro, do meu finição de nova e dI eren e conqu s a.
... fol o passo�da,dOi baseado. em...

dI'gno e qu-erido amigo Sr. Érico Müller, Porque, de um lado, balizada pe�a U�� e. h' t
.

ô
• por alguns partI'dinhos

.

de mel.a .
tIgela, I

con eClmen os precIsos s-
transmitido pelo dr. HeIvídio Veloso e pe- br'" a imunologI'a

-

e histo
agita-se eI]l Santa Catarma, o serIO pro- "" -

III lo ilustre deputado 'Querino Flach, para blema �o:ril reflexos na vida internacio- • patOlogia da enfermidade,
... assistir á memorável concentração, rea -

nal até á base do poder econômico e (io � associados à observação cui-
lllllizada pelo PRP em Joinville, onde deve- lnsuficiEmte �endimento dos dinheiros ... dadosa da femonologia cli-

, ... ria ter faládo, Ao "MUNICíPIO", como, 1 d III nica, podendo os especialis�
III modestissima homenagem natalícia, re- públic,?s, crdimiEnotsadmente c�n:::o ��8�- ... tas modificar, radicalmente,... meti trabalho inédito. Aos meus queridOS 10 gl?verno o s a o, �as a c ..'

• a classificação da lepra, tor-III De outro o irredentonsmo democratlco,
... integralistas, com inalterada simpatia,

a .sensibiÍidade para as equações gerais nando-se vatiosQ. elemento
III gratiõão e estima, enca!?inho o espirito de_organização expressas na a�itude d? • :Interpretativo para a profi-
... do presente comentário. ,-

PSD do PTB e do infante, porem ObStI-
'

laxia. Encara-se, atualmim-
III nadG PRP .. Contra os cálculos entreguis- • te,. êste problma médico .'10"
... Culminada com 'concorridissimo chur- tas de Jânio Quadros, de Carlos de La- III

cial em têrmos de campanha
• rasco, - desses suculentos e tentadores cerda do Irineu e do dr: Alcininho Cai - ... sanitária de grande enver-

III churrascos de Joinville,. onde a profusão deira,' o elevado e não-isolacionista na- III gadura, colocando-se em pla-
... e a variedade de saladas caraterizam (I, cionalismo econômico do marechal Tei- ... no secundário o aspecto as-

'lIII'evoluçãQ do p.rimitivo tipo alimentar, xeira Lott, do Presidente da RepÚblica e III dstencial dominante, que
... ... preocupava técnicos e ad-através da passagem do ciclo exclusiva- do ilustre dr. João Goulart. III ministradores em face de t§.oIII mente pecuário ao-ciclo agro_::j.ndustrial ... terrível cQntigência... da economia do sul do país -, suced<;!- Apelando para a coêsão e discipli!_1R III

'
.

• ram-se, nessa reunião, ao que me infor- dos partidos, que formaram, na eleiçao ...

III mam, magnificos oradores. Entre êstes, e de maio de 195.8, a Linna-Jomville, con- • JOINVILLI: E' O NOR'Ii,E DO E'STA'DO .. ;,
... com grande autoridade política, disere": quistando, casa a casa e voto a voto. a .:; I'
III ção e dignidade partidária, um dos pon- espetacular vitória do honrado prefeito ,... tos altos da-festa foi o eloquente discur- Baltazar Buschle, o líder Rodrigo Lobo (Cont. da primeira pág.) drfJstico. A situação,sem duo'
III so do líder trabalhista, sr. ROdrigo Lobo, soube, com sua peregrina inteligência, si- • alr,uma vantagem. vida, será então melhor:
... meu antigo condiscípulO e prezado amigo tuar as, sucessões de 1960 no esquêma tra- III Mas ainda- 0, �l.'. Ad'llfo Mas também ha ��e p01;l• de mocidade. çado pela direção nacional de seu parti- ... Mc': er comunicou q.ie ate 31 derar Clu� tudo- iss9 Ja podl::t.

,do. Não seria Santa Catarina, a esta al- � de ,iulho entrante as águas ser realIdaqe, se h� mais

• Rodrigo, populista de primeira ho- tura dos acontecimentos, que, entre os • �(j rio do Julio ('cl�ão aC'I'es" ,tempo .se tIvesse cuidado,
ra, - (mas não confundam, por amor da seus petebistas, conta. com expressões e cel·,tadas às do Bl'aeinho, ou com serIedade, desse probl�-
• Deus, meu leitor, populismo com o car- valores exponenciais, capaz de permitir • mf)hor, irão aume,�tar o '110- ma, adotandO-SE! a SOluÇ�O
III roção de�ciganos do Adernar, em Santa

-

ao arregiment�do' partido se delx:tr III lun,E da repres'a do Bra.<:i- nB.tural que so agora es ,á
... Catarina) -, é homem pÚblico que, pe-' imantizar pelos lindos olhos azúis do Iri- ... nh�" garantindo, 'porta.aw, s�ndo Ilo�ta em pratica. E

IIIIlos irrecusáveis im,perativos de formação neu. Aqui, o dr. João Goulart, com o pres- III mais quantlda.de de enerJi.;t aI�da maIS: isso tudo .''1erIa
... moral, pelas tradições de familia e pela tigioso deputadO Doutel, de Andrade ... no sistema da Empresul. feito com calm�, .serenamen-
"" clàra inteHgência, jámais se atolou n03 (28.000 votos em 27 dias de campanha), • Ainda mais: conta também t�. em t�mpo �abIl e comum

• empaiissados e na terra \.pôdre do pele- no comando da Executiva, não terá maio-
,

' a direção da :l!:mpresul cl)m \,dlilpendlo mu�to meno!" p'ois
III guismo, hoje, felizmente, superado para res 'apreensões. E a prqva do que afirmo, iIIII o fornecimento, regular de agcra II!atenal e mf:\o

.

de

... sempre, nos domínios do PTB, Êste par- alem de outras menos recentes, foi a ... to:ça d!,! Capivari, �través da obra �stao custando mUIt,as

III tido, nascido da dedicação afetiva ao maneira amiga elegante e educada, com , linha p,e Jaraguá. E forne- ve7es mais ,!o que custarIam
... destino do inesquecível Presidente Var- que, há poucos' dias,. a cúpula petebista celldu o rio_ do Julio capacl- se em,ocasiao propria tivcs-
III gas, - vitima dos tôrpes, soturnos e cla- ,tomou contacto, nesta capital, com, o iti- ,. daàe para mais 1.500 ki.l.;I- sem ��do e�ec:utados os pl�.
... morosos proéessos da UDN, do Clube da nerante deputado Fernando Ferrari, hO-, III .watts e talvez,outro tanto de nos: Ja e�tao 'elaborado�, -ao
III Lanterna e da "T·RIBUNA DE IMPREN- mem que se dá ao mau e anti-higienico' ... Capivari, estaremQs livrEB ric do. JulIo e do Cubatao ... "... SA" -, se apresenta aos quadros nem hábito de não lavar mais as mãos, nem III de um· racionamento tão AceItemos, pa:a que nM
iIIII sempre ensolarados da realidade liacio- mesmo antes, das refeições, porque estas ... nos chamem de mtolerantes,

: nal, não só com penetrante polarização se lhe apresentam sempre imáculas, li- iIIII as explicações ·que agora os

... das classes populares, como tambeni com riais, angêlicas e' cândidas ... Trataram- ..../ dirigentes da Empresul :nos

III a sedutora opul�ncia de autêntica elite., no bem e cordialmente. Quando, ,entre- , apl'e�entam. Mas reconhe-

... Os. catal'inenses, aliál'l, sempre a senti- tanto, a palestra infletiu para a possibi-. çam eles, como é de justiça,
III ram e não se surpreenderam com isso, lidade de apoio â indicação de sua can � • qUf! se a situação criada não /

... é inteiramente de sua res--porque, de início, Carlos GOmes de Oli- pidatura á vice-presidência da República, III 'ponsabilidade pessoal é' en-III veira, Rodrigo Lobo', professor Telmo Ri- na eventualidade de uma convenção par- ...
t t t i d•... beiro, Acácio 'Santiago, Cristaldo Araujo, tidária nacional, sei que, entre outras, a III re an o consequenc a. e

Rodolfo Tietzmann, Saulo Ramosl Miran· palavra sincera e honesta desse impoluto ... uma orientação politica' à
da Ramos, Braz Alves, Medeiros aos San..; político, que é o professor Telmo Rlbei- III qual estão ligados e que nãJ

• tos, Walmor de Qliveira, o saudoso dr. ro, - a quem tenho a honra d� admirar' ... soube prevêr nem prevenir G

iIIII Antônio Dib Mussi, entre outros, soube- e estimar, de velha data, tanto nos tem- • que agora acontece.
... ram se afirmar como linhas compositi- pos em que me foi deferida a fortuna de III

(De' A NOTICIA de Jotn-
III vas de uma brilhante pleiade. Aqui, o pe- ser o mais mod�.,to e despretensioso de ... v_il_le_)

...... leguismo jámais floresceu, com a intensi- seus mestres, como no posterior e grato III REPRESENTANTES Dr. Edl·lberto Par·1-• dade com que eclodiu em outras parttls convívio na Congregação e no Doutoral ...

III
do país. Os mais modestos trabalhistas da Facúldade de Direito de Santa catari-. Z� L; STEINER & CIA�

... nunca se apartaram de atitudes genero- na -, soube lhe recusar pretendido apoio. RUA CONS. MÀFRA N.o 8.

t d SIII sas, idealistas e 'patrióticas, mesmo.']lo Nesta terra generosa, a gente petebista • Pa.oRJANÓPOLJIi go e ouza... primarismo comovedor e desinteressaào não se apartará do dr. João Goulart. Não III
III em que situavam legít�mas reivindica . �oma,.m, para ela, as vantagens lunáti" ...

I
'

... ções, c6nsequentes do culto e da' devoção (las "da UDN, nem o dinheiro todo do IN- III A uga se'III ao Presidente Vargas. Partido igualsinho C8. O discurso do sr. Rodrigo Lobo, pro- ...
•

... aos outros, como fôrça atuante, o PTB ,fei-ido em Joipville,. e delirt1ntemente, Alugam-se $alas' para es-

• tambem não se libertou de algumas ama- aplaudido, reforçou minha convicção: - critório, à Rua J.iIelipe Scil-
III

veis sujeirinhas de bôlso e 'de safadezasi- o lrineu vem aí, não se discute. Mas en- •
... nhas domésticas, cuja sublimação se con-, contrará fechada a porta de Paláció pe- III

. midt N° 14, s,obrado, áltos

III tem no inexpressivo colaboracionismo do' la Linha-Joinville: - PSD, PTB, PRP. E ... da Livraria
... sonâmbolo dr._ Lerner Rodrigues, politi- terá de enfrentar a dura e melancólica

,,_:v_iJi.g�>rn:H� Y,?lt.a,;,c0Q'l:T·o,

Palavra de um líder

-

Nas. reuniões técnicas to .

marão parte os drs. Ernesto
Giorno, Diretor do Dépar
tamtmto de Saúde pública;
Jorge Kotzias, diretor da Co
lonia Santa Tereza; Agripil.
de Farias, Assessor Técnico
da LBA; médicos- Ieprologisu
tas drs. Vitor Mendes, Iva'l
Bastos de Andrade Guerrei
ro da Fonseca, Ercy M. 00"
mes, Mário Cantição, repre
sentante do Delegado Fedz
rol de Saúde, profa. �ria
Madalena de Moura Ferro,
presidente da Sociedade de
Assistência aos Lázaros e De
fêsa Contra a Lel1ra.

TEMARI0

O temário será o Regui.n
te: .

1 - l'!ormas para uni.ficl),
ção e apuração dos dad>:;s

e1-

Al·l\40ÇO NO QUER:slNCIA

As 12. e 30 horas, o dr. Dtb,
CMl'em, Pre-feito Municipal

.
-_

. .

de Florianópolis, oferecerá,
no Querência, Palace Hot�l.
um almõço aos iÍustres vhi
tantes. destacando-se a fi·-

gura do Ministro da Educa
ção Pedro Calmon, que vi-

rá representar o Présidente
da República.

.. --_._--------------_ ...._----------_._---

estatísticos·
�

é·�idemi91ógí�-
•

Vi"": Basêi·pârââ preSta-
co. _: Articulaçao dos .serví- ção de Assistência técnica do '

ços de Lepra i. dos Estad:ls 8.1'\.1. a serviços de Iegra eS-1
com a Secção de, Epidemi'l' taduaís.
logía- do Serviço N::tcional de V�I1 - Exames da posição
Lepra. dos Dispensarias em face da
1 ----:- Normas' . para elabo nova politica ,sanitária de

racão de planos de apl,ica- combate á lepra.
ção de verbas, federais, a sua IX -

� Adaptação dos re-
execução e-comprovação. prosários á finalidades m� ..

II � Padronízação de mo- dico-assistenciais e de recu-.
delos para coleta de dados peração .

sobre funcionamemo -de Le
prosarios e Díspensaríos,
IV - Articulação da Cam

panha Nacional Cont1a a
Letra com os servill"ls de Le
pra das Unidades Ffldeladas,
V � Delimitação de atri..

buições dos orgãos federais e

estaduais, no combate a Ie-'
pra·
VI - Bases para a presta

ção de assistência técnica do
S.N.I. a t:erviços de Lepra
das Unida,des Federadas.

X - Posição atual dos
educandários para filhos 'áos
leprosos.. '

XI - Artlculaç1'l entre o
Instituto de Leprología do
S.N.L. e os setores de pesquí
sas dos Serviços de Lenvas
das Unidades' Fe'j',ra:das

.. XII - Normas para esf.::\
beJecer o lnterct�t:t;I.blo, �!'�
os trnbalhos de p�squisa6 e

OS de rotina aplic 3.aOS ás ta
re�as prof�lá,ticas.

-
'

loteria do Estado de Santa Catarina'
1.441 - Cr$ 500.000,00 Praia Grande
3814 - Cr$ 50.000,00 Blum'enau
2.623 _ "Cr$ 30.000,00 Florianópolis
4.856 ' Cr$ 20.000,00 Florianópolis
4.038 - Cr$ 10.000,00 Florianópolis

j
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.. Hoje, às '13 horas, no COlégio Catarinense, haverá
mais um "Churrasco 'da SaudadE.", do qual parti...:i

- parão ,ex-alunos do renomado educandário.
A nossa ausência - sem falsa modéstia - coope

_ rou decisivamente para a falta de propaganda da
grapde, tradicional � festiva reunião .

Isso', por certo, va(levar o Padre Braun à cruel
dade de,' hoje, como Churrasqueiro, servir-nos carn'3

., de pescoço!
\ Reservamo-nos, 'pois, desde já, o direito de defesa t

E adiantamos que, em matéria de churrasco, es·

tamos mais exigentes do que a ELFFA -"- com perdã.')
da má. palavra - na cobrança das suas cantas. É que
acãbamos de regressa}' de Lages e lá fomos agracia··
dos com vários churrascos de um mocho preto espe
cificame!lte destinado à festança. Ari da Costa Avila,
um gentelman da Coxilha Rica, escolheu-o entre os

da criação da sua fazenda. E entre os melhores, optou
p�lo melhor, por, aquele que acabou levando-nos ao

peêàd,? ,da �ul,a! _

-'

:

Q\}e' o 'chUrrasco, do Padre Braun não seja, agora,
a penitênCia.

;;.' .

\ ,

x

·Hoje, lá· esta,renios, nõ velho e querido Colég�(t.
, Para mais um "rodeio" nas saudades dos tempo.�

que "no"vuelvem mas". .. ' /-

Depois contaremos o que houve e o que deixou.

,d� ha.ver.
x :x
x

Enquanto isso, ao govêrno concederemos umas
-feriazlnhãs. . . �

Deixá-lO engordar um pouco, para churrasqueá-lô
deppis ...

'

,

-

'"
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