
.. ,< ·.R.·>�··:�.E-·· "Z'.� 'tlg,� '.

'No .d.i,a""-segumte/· p�lli.':man1J,i1.; via Aireso: p_rOllSegu7.u.
, � vicwevi; ,VÍsitandó '11c:iri�. ciâ�àes e-pontos d(j' atraç4fJ, co-

. "', S. SPRl oo� aí>an�ua�õ8. SClUB! .toinllndo m.o,? 'L_ago Maggiore., Sim'jJlo1J.; Montrg.aux, 'La'lÍ,8an�, �a�
.i • :fieste dia" todos os anos; llnquánto, sUbslstír .-á.ato· iXf�.. m�.l!J.cta.s. ati- lJ8i_rIj..:, um "or�o, a go La:man. No dict 2, -em aéneb�a, �Vi8itou O ,Paláció -da Li·
fãIDafl.te, reunem-se OS .�R�Z�. ReUnil'.,se�ão .hoJe. Essa ::.0 �::alc��:.,amJ:r�::��:��:;� .ga �'No;çõe� e estepe no Bureau: Intern(Lcio�'al do 7'1'a
reuníão- é o protesto sorenl\ que_manterá . aces� ti. '.cn-alt'Ut tador do Sa,.l:genfu Mãrlo.

.

não bg.iho, onde foi rece�i8o pela..- Itr. pauio t.opes, Chefe âo

que.,J:,rii; de Uv,mhulr �a histÓria o tribUnal. �de. com!)s,r&"- está ',?la� atesta .l;lo Cd�alldo que ,Escrltério Bfasil_eiro li pelo dr. J., Figueiredo, encarregado
eeremos junto; com os _'ex�gO-",erIla4o:re.s e Sée�etárlQ, ..da' ,el� t�t.o cOIllPr6�ete�, revelan�o- âôs -l'aís�s s�b-1!mer..i<i(1.n08 [untõ-a ONU.
Segurá'hça lrineu ,e;..Luiz de aouza e os ex-eO-lnand9.il.t-es;' se o m.ail! submísso e em, conse- ' De.}Jois· 'de âestncumoir-ee ae sUa missão, o sr. Celso
_. ; •.... ,

.. .

•.
...

.
"

•.'. -queneía ° ml,1.is�,pp.rclal de todos R"" . �. " -' ;..

ÇorOnels l!.e�ra .Píres e l\.f..arloó·' . .,
.

.

0'1 Çoma.ndOs·
.

que já passaram
amv�.e �:t;ma, esposa ·vzalq.rao para 'Roma" onde prele�-

.

F";' ím In.....'�
, '1IlUlUllIlIlIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIllIIÍIWIIIl!IIIIl.'j'IlIllIHIIIIIIUIl I POI'�T" MIllt

e; .-

ri
. ,. âem. ficar algou.ns dias, .prosseguID,do- bp6s, visi.tando a tic:"

-:-'>
C ......eme, ..atrtbuída a clusão ae que fÕt'a. 1). li- MIIJo.negra, _j)e a l .....a

' ar]. que amos ,.

!lla4ll' . responsa.bilÚI.a.de' de
.

fjl.tl;,· ·dO '·caso. :Foi,"o__ çorÕt.!el M�rlO' .esquecê-�· parque e'le' nãn
.

tem lia, Áti$tria, Alemanha e P.oloniti.
'. ..•.

'..
ao então comand�te!-' Som-�nte quem tumultQu' -a .

Sessão ã0 elu; mais nas _mãOB< o bâstão dG Co- "NQ iú�iÚ! acima, �.. jlwt,re cat7iJ-inmIi6 apóá" 'ter vis1ta-titafií
> '.

- ", '�� •

';utnqô qüe usou . tão �r,. mas IP �." ?b,'·�Q"E!t.ioo P.qlaç,_� ..
d,as Nàçlies;' li1J!-� Genebra.':

sr

!il.1.I.:e-er� ti s� ú}�IGa tº'I'._��;_ '9-1Ul; -o
- � ,

lltmás_§i;l1!i_,C11·.n.!>.,��_,�m, ':.::":",,,.:��e1!�"f<!.!}!J��t�.-iJ.Oj ',*�eü:os dias de- q,9orto
, J>onãeM'lãni. . nótÍI)..as de -éa., .proX'zm!); .; -,
• ,to ... r .. �..::- t;::"... _

-" '..
-.. - '<.,

·!!;lheJriilÜi).o, .. :�lda. ... ,sÜl!JW,!a.r·

::- CARM�b FARACO
. ° jQgo de azar .enquadra-ée entre as contravenções

penais.
.

.EXÍS't'ê. Lei federal, coíbíndo a prática do jôgo em
do o terrítõrto nacíonal,

-

tô'

na

Após, Sessiio Cíviéa com a aos seus Assoeíados pela SI):
participação de oradores e cíedade R. "15 de' Janeirn" .E'

alunos do- Grupo ESC01a.r soo os. auspícios da M,un Id-
"Nerêu Ramos"; k palídade: abrühantedó pela

. ! orquestra da cídade de. rM.�-
22 horas ."T Ba}lé _ ofere�l:d0 RUI.

'-

com o mesmo

pre, reunem.se consagrando o seu
r!!púdlo contra o ato humilhante.

,(O'NFE�EAN(IA DO' ENGE·'NHEIRO.. o 'Coronel MarIo .desmanda...sê to,
ft J,J .talmente·e joga à lama. os regu-

-.
'

, Iamentos." PIsote1a:os, Tomado
'.

. SEBASTIÃO '4:10LEDO =:ba��nO��tr�U:s oseu:V::;�:�
.·E O pio'B.LEM.� DA }roll_ lml1§;.tn,iii·.IO& -e cot;p � basPã'p

ENE�GI:A tELÉTítICAt,. • _ �d!; comand� ésQordôa., Impõe pu

'.� .para a.sslstl� � '�ssa promQ9ãô' n�ç�d ,-t ...adlcl�nà.lrileÍlté ):lul:9flhan-

ele; qual
-

apllilj. a

e19 ge_' "�ad!lia de corneteiro.".. a9S' o_fl_ .

clals da ·atlva._- os que
.

eStlj.vam. 0, "jogo do bicho" antigamente;' era feito 'em'-barbea-
Inals. aó .s�u -alcance, aplica -pa.... rias' e vendolas.

..

" .' PROf.... '·HUBER.TiO' R·.OH"DEli . _;"'---'-.-..�.,
_

ra '0 que ele r�puta uma falta,
.

HOJe, porém, (viva o progresso) já exist�m corretores
_I! 'I;n" .

'dols c�tlgos, enquanto ,se 'aco_ €speclaliz.ados, ·que. se' enearregam de receber' as li'st'a-3 a
.

�'
. .' .. varda., se apequena e' se omite

ESteve ontem, nesta ,Redàçã� 'yers{dade de Wash:lÍigton. - '.< .em use,r ní�dtd�, Idên�i.e8.!" po�. dOmlChio; poupa,ndo ao bom cÍiente, a incOmoda ·;.tarefa
éin� �õmpanlíla .C\.OS'

.

- prqf,e$S9.r�· Ú' )Iustr�. CO�f',!,encísj;a' Já
. se os coronels. ma1!{, antigos. - preten- de ir.à:-obàrbearia ,ou à "verdural' próximâ. . ,

'dr.:,,:: Carlos gÚêheie.. JUI}J.or e �ez ouvir, ,qull:t�.felra. e' 4uI�ta>. deu mantei fóra .
.um oficiai'·' qúe E fxiste' até· crediário para o jogador contumaz.

CI!!tnênte Brue·nl.ng, o conheo.1do na-Teatro '�lvarp de Cll;�v,�l?o ,abla -e!;tar c�rsRndo uJha Foi '.' ....')gu�ago.ra ,e'-.. pague quando puder" é.O "sI(man"profés�or HulJ.erto, RoIlden,' for_ conl'. grande "é �leta _a.sststêIlctl\.,. ·c\J.ldade, np in,tulto de, prejudj_'
.'

.... _ .'
.

..
•

IllRd,o
.

em ?I�ncia e filosofia, pai' ,Ht>je, ás 20' h:Opas, fará o.

Pf<l:"':IIlá-IO
nãs seUl> estudo�, .d�sc!lD.áó p�r a sat�sfa?ao. �o 1!08S� orgulho verde-am�r!lo, 1 igl� .

UUlve

..

rsidades _.da Europa e. que'. f�ss?r 'Sua ultima, pales�ra_ ,p�,�g.
ra.� !lssfm ao. terrllnQ .pessoa

.

.I d

..
·aS Yt,:n-

ra

'6.n.,r:!.a.
S �nst�tu:çoe� m��s renomadas do. Brj!.sll.·

.'
_

estudou np. univerglda.de de p�ln-;.",mada. :. '_'- ';<= ,.'
. "anças' mirins. Móvlmento.u

.

tO-f' ,'Not.av,el,..ess� \/Ijogq .do. bICho" ,... -, .' ,.,;.'
ceton

.. {�ElW Jel'�eIY)-': cinde

teve:,. '·.A.gratlecend.o sua )J.onr.0sl!' ViElh ,�9S os �edursos'M �U�:dlspunha .. O� ;prémios são ... pagos.' r.eligiosament·e,
-

salvo' 'Úg�ira
C?poJ,:tufildade ·de :c.onvlver .c,?m ta, faZemos vo�s pá.l,a que.' CQ� para-. déturpa,r ·os· móvel ,que X ,,'. li êi d' i' "":tin' . I'

'

..

$��t�ln 'e :leGIO�ou
.

filósofla du- em 'ou��'!"s v'e��$.Já te� 'iúipnte:. .;mpulslonou, :OS': TREZE'. ,na .1:en-
e ceç",o_, enun la a.por coz:sp ç)10 !l1��� ?.. lfCa , ��xceção

I rant; cinco·. anos, �numà un�- cldo! .ç0I?sl�a, h:!lje� i>leno êÍ{it�.' �atfvà. dir que,_'ês�e caracte,!súco q�e, d,:a�se çl� p�ssag.�m, p_os .em perl�O' a .S��ldez��·o ·cré-:.....:..__��..;;__.:..,.._...,;..�-;,_;,�..;;_-----_..........,..'-----:,'7,.;..;.,<-"'"'"""!'"-.---:"•...,....�-�.,_� :e }hlfilltáo. !ft0vimento de ,. �la-sse dito C;h.. pocterosa ent.ldad.e, a qual,.� toâavll�, :proi1tamffite
.

'ô��e' sen�ldo .
e ,-compreendido por 1;e reç!,lPlU'ou.

. .
.

�Qdps _c�.ti;,o um '�ovJIXlen�' . ·dO ,É ,-o jôgo campeia, SObcas, '(istas:atentas da' h(!.ssa: bra ..

_01?,osI9I1q �olt�lca, fjl.l�anaO as-; va Ol:ganizàçãs' policial-;
, .

11111 •

a. verdade- qu� el:e 'bem" Co- .
.

primeiro a qui!).to, in,vértido"
"Prá lÍlÍl!l o tigre vai âar nà cabeça"

'lOJA DE ctdtGi\ I"- �
P.. 'Felfpe $chníidt. 40'
Fones 22-10 e 25.00

Acontec�, entret�ntõ; ,qUe.: éstão '. apar�cendo· sério&
concorl'eD:tes.

, Já não. falalU_os qas -casas de família owie-,·se:joga at.é
alta mádrugada. .' ,.,

.

E Jô�() forte.',
.

:
_

Sabemos que, dltigen�es iie· cla&se.1_ d�esRer�c5s por
não cOllseguirem recursos para obras que virão benéf!élar
sua ccm..ullidade; est�o' utilizan�o � o. J6go, pltt& an_garie.r

E o i'lne�óci9" vai de vento em- p.õpa.
;Bj.ngo ·a· dinheiro é realmente gostoso.
Já existe projeto (!e melllorar·.as "instálações"
,E até mudar de !'ponto"

'
.

Sera que o honrado Govêrno do Estado vai fazer "'vls-
ta grOs5�"?;;

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



washington _ As d!Jspêsas pa.
serià' 15 porcento' mais que

I'a nov'lll! ,f,ábricll8 tl equipamentos ,passada durante o mesmo.

durante, ''0 ano de 1957 atIngiu
um recorde de 12.145.00'0.000 de

o

FLORIANÓPOLIS: Sexta Feira, 10 DE JULHO DE 1959
..

==-:;.._ r

Para a .moÇar e jantar bem, depois de 'suá'
'casa, iUER�NCIA PALACE HOTEL

MELO

chl, filho do sr, Des. Arno

Silva Hoeschl.

O aniversariante que é bancá-

da JOSE' MOTA PIRES FILHO

Corrêa

ESTADO .GRIPAL Cabeça meio õca, pernas meíc

bambas, um olhar de peixe moido, carantonha meio amar

rotada, lingua saburrosa, chateado ao extremo.
Eis as linhas do meu "clichê" de hoje, visto pela tele

visão, à...distância .

• • • • ••

-.. E é com esta cara e toda' esta indisposição que tenho
�.l1onita Silvia Felício também será

"

Q Professor Laerte MunhGz .. foi .reeep-
� de rabiscar' II. crônica; de hoje.'\

uJ:l.Ut-da.S.:.'fBAbut,antes" na. noite de �15 deu cíonado com um eleganu -,jantar, Da l1'flEi-" Aliás; aqUi 'pelre- Redação, as 'fisionomias são todas
agosto. Fomos informados de que' sel! ves-o .dêncía do casal Dr!t J:tJiltonJ....l(El1ana) •.mais ou " menos assim.'
tído de gala está sendo confeccionado com Cherem.

.' � 'Taàos ·gripados.
di • • ."

1 j itI muítos metros de renda e organ . Tossindo mas trabalhando de qua quer e o.
• • • Está marcado paraae dia 18:B .casa.men-' como�é"�esmo"o 'nt1me dessa espécie de gripe?

j Transcorreu ontem o aniversário do Cel: to da srta. Julia Capela··Dücker com o sr. � Sei lá ...
� Lope�YieU'.a,.que foi muito'cumprimentado .Filinto Bastos.

.' ". Que'é'1'Uit'ft"'éIotnesmo.,

. . .

, por, seu.vasto circulo de amigos. Pelo aC')l1" E você, leitor, 'que tal?
tecímento as nossas felicitações. Vera Ribeiro, '"!\IUSs: Brasil!'.. ;.embate:0u, Faço 'Votos para que tenha escapado dessa chateação.• ... • • ontem para Long J3eacb,' onde 'Concorrerá. E -a: 'crôniqueta?

• Roberto .FeJ:.ri e Garotas Paulistas são ao título "Miss universo:.· '. .

� Ah, sim ...
� as' famosas .orquestras que estarão nCR •. •

" Vucê sabe, meu' caro, que isso de grande aumento no
" saiõ�s d� Lux Hotel na noite de demingo. A .bonitatLeda .cotrin .. eStá • .circulah,dO� .preço da-earne-verde, não vai sair ao gosto de muitos.
• com um belíssímo ,e variado show.� em -nossa cidade. "

Pa'l'ece "flue está 'mvendo um trabalho para pôr uma

� • '" • • • • • barreíra -em mais essa=arremetida contra o povo.III
Em.q-palquer ,recanto da cidade,� eer- .Encontra-se em nossa cidade.-a .gr.acl.osa. A tabela vai ser estudada.• . to moço. dlsçutia� dízendo: Fim de noíte menina-moça Arlete Mendes. Desejamos

. Olhada com atenção .

� musical para você. .

'

uma feliz estada. Parabens P.C.R. • E depois, então, alguma coisa ssrarâ ...
.. ........ , Isto, foi.$ que-ime disseram.

Ih d B I
() que será não sei.

. C.onse, I' S', ·e'· e. eza O que sei e o que todos sabem é que o preço de uma

rõrmaou.de outra, vai subir.
"-

COMO 'AP'L'ICAR UMA 3° ':"',Mas�a.gém facll liquldll:.

\
raís dã"natureza da pele, Isto é: Com-licença ... vou espirrar •

• �

E depoís-:', 'esperar.MASCARA � 3° _ ,Massagem face ligeira mascaras gordurosas para quaniIb
Desculpem a crônica sacada da. eacnola em pleno e'l-

40 -,--' Retirada do creme com a cutís for seca e mascaras secas

tado .gripal.algOdão ou gaze.
/' para quando a epiderme for oleo.,

50 ApUc�r a Mascara. sa. Nas peles normais . pode-se

Domingo comentarei os grandes aconte-'
cimentos da semana. Casamento Araufo- �
Pôrto e o elegante cock-tail nos salões do"
Querência Palece Hotel. •

Héito·' da Silva, H.oeschl

........ sra. AuréUà Melo Bottaro,
- Vva. Maria Lopes Fernandes
- sra. Maria Simas Fregozo
,_ sr. Leopoldo Coelho
_ srta .. Edy Santana.
NASCIMENTO

ANIVERSARIOS

Na data de hoje. ver transcor-.

correr mais um aniversário nata

Iícío, o sr. HéUo da SUva Hoes.

Na maternidade Carlos

�. <;
rio nesta capital, possue um vas-

._-

to circulo de amízaes, motivo,

porque será alvo de muitas nome,

veio à luz no dia 7 do corrente

mês o primlgenlto do 'dlstlnto

casal pr<;>f, José Motta pires e

d. Elisa Motta pir�s. que rece,

nagens, às quais os de, "O Esta. berá na pia batismal o nome de

do" praeírosamente se associam.

I
José Mota pires Filho. Ao seus

genítore, os cumprtmeítos de "O

FAZEM ANOS HOJE Estado".

�'
--"'--------

. '

sra, IOlan<ía' Bolteux SOALHO
--

.

I
IRMÃOS BITENCOURf
( AIS B A O A • Ó f Ô'oI! I'Ó '7
ANTIGO CEI'OSlro O.A ..... A .. ,

Russo.
_ sr. Jorge Espíndola.
_ jovtlm Márcio Ramos

Souza,

dll

:õ�':k's
---- -C�ii':fa��'

• de alia ," •

• classe Inlernaci�Qal:
• "�i •

i�!� �-����" •. 10 _ Antes de mais ,nada a

• Diá'· e le lIIIl pele deve ser limpa eom agua e 6° _ ApóS o ttlplpo neces�arior,.
.
r.. n III e que varia conforme o caso que� sabãO comum se for de natureza

: Jantares
.

4
.._,-0' • normal ou gordurO$ll. Caso seja se tem .em vlstjl, retirar a masca.-.

" _" , uma cutls seca.é pref,erivel o uso rã co� '.com,presas umldas caso

• ,-ce Ape_x:iJiyos'
.

P I 'A N O � de agua e sabão l1q1Íido. sejam hidrosoluveis. Se forem de

� M
'

d PUaRLES
� 2° _ Enxugru: a pele e. em se,.. gtllatlna sairão soslnhas,

podem apresentar o possibll1dade Através de progra:qlas' ra�iiof(mic9s, de publicações e
" U S iço a· O 's ct'!!!�. _. • guida passar ..

um c{.eme bastante 7° _ Depois que se retira a
de um choque Rlergico, de outro.s lVeículos' de publicidade, a' LBV Vl'lm estabelecer:.·

',Das 19 a'-« ·21) �o:r'�,
"

� ."_H.EVAL·IER .. oleoso o qual deve -ser bem dis. m-ascara usar loção tontca Ilds..'
,

,
,

"do. umi'c-ontá-t,if)s-catla"''Ve'z maior com ;r'col�tlvidade, aus'lU-·.01) "11 u.� li: "
trlbuido em toito 'rosto. tringente- se a pele, for gordurosa Nota; Os !l0ssos ,leitoril' pode. :tando- .-�uai n�cessidadés' e. indistintamente, ,faze:ndo" Ee��

'

.. __ ,.. ..-- � 'tIL._- -III..
,

ou pormal. rão SOl1Cit�,S _qualquer conselho presente, onde. esteta uma' cdatura.'" n�cessitando de seu__ , ---' -.......

\ !lO _ Caso a na1<_ureza da ,putls '!lQbrtl 1> tr,atamento. 'da pele �. ';:ie;...H.� dlas'. e'steve. em Florianópolis o dr. Jóa-p ,,-
.

l" eJa ullSr E!n,�ãO_��, crem� ® c�b�IOS .0.0 ee<;l.leo espeClallst�l' Dr., q\lim.E.:'lilá$io •. E�adp.r da .�egião da"Bô.a Vonta'd,e �o�..l/I/FO-<S,f/E.,'/..._ \ mesmt�oleo, "

Pires,;!l' R1a Méxlco. 31 -:- R�o Bras!1,que, nUJ;Il dos cl)Jb,'ésfIocais, profe�iu magistral t'on·

I DE I�S
9° _ Maqu�a�e habitual. de Janeiro. 'bastando enviar o fer:ência versando sôbre o benemérito movlmento humanr·.

•

f�. Quanto -á e*otha da mascara,' endereço com.pleto para a re5- Em no's�a edição de amanhã, 'daremos aos leitores um�

.i.i..... . ,';' .'

§
.'.

.

.........." �
•.

Jdle:e eía'l' !!_eir l��at" t:nsdO--lesieS· egme pp::::nte artigo deste jornal e o visão do que a conferência em referência. ,-
-'

I

J__ r·
�

.

v sua. pr nc pa mÇn, � . ,

REGRESSOU O DR.. FÉLIX PLAC:&:NCIA
,

-. '.' . AGBEDECIMEUTO E "ISSA Após uma permapência de vários dias nesta capl�p.I,��-'""-.!""""�""���""""!""'!""���!!I'!'l!!P!'""!I!!!I'!P'M""_-"!ÍII---_"""""'!!""'-"'_-
111 '''A viajando em Convair da Real, regressou ao Rio de Janet-·o

._,�, LUIZ'. P,HELIPE '1- A família' de J�SÉ COMICHOLE� ainda consternada
/
1'0, ontem, o dr. Félix Placência Filho, Supervi�or do Pro-

.1
.", \

• com o se� de&apar�C1mento, vem por este meio externar o grama 5 da Campanha Nacional Contra a Lepra, que tem
José de. Alencar .'l"j. de certa fórma ,encontrar uma conforn.\a-

'mais profundó. agradecimento às bondosas ,Irmãs de Ca n sua área. compteendida pelos Estados do Paraná, Rio
"Obras Compl�tas" ção ,para a perda enorme que represer..tou

I
ridade e aos médicos Drs. Roldão Consoni.e Polidoro Sa':\- Grande do Sul e Santa Catarina.

Editôra JoBé Aguilar às letra sda América, sua morte prem':\tu- tiago pelo cárinho e dedicação com que trataram seu es- A exemplo do que vem 'sendo feito em outras Unidades
aio. .. .",., f�""" ra.

1!,Pôso, pai, avô e tio, e muito especialmente ao Dr:-,Aderbnl. da Federação,' a campanha vem atuando neste Estado,
Aguilar, a editôra que na Espanha pro- Ramos da Silva pelo interêsse demQnstrado na.recup:!!'a- �.lantendo Grupos de. Trabalho no interior. A presença lio

/ . porcionou à literatura -daquele país uma Nagira Salem ção do e:x;tin�o.
....' /

dr. Félix Placência ;Filho tev� como objetivo presidir os
divulgação sem precedentes, com snas' ,f'Literatur-a Infantil" Agr.adece,_ainda, a todos aqueles que enviaram tele- trabalhos da Reunião de Médicos _ Leprologistas1 à qual
edições maravilhosas;. adata, ao Brasil, c Editôra Mestre Jou

gramas, cartões e flores, bem assim aos que cotr)parecer:,ur. demos ampla cobertura.
mesmo processo vitorioso na Europa.. sdo Paulo. ao seu entêrro.
Agrupa, em volumes impressos em p'l.pet Mestre Jou que deu a São P.aulo e ao Aproveita a oportunidade p_arã convidar os parante:]
biblia, a obra cO_!!lpleta de nossós máxi· B�àsil a maiS completa Uvraria de assun.. .

e amigos do pranteado para a Missa de 7.0 «!ia que man-
mos' escritores.

'

O programa que Agnllar tos ibéricos e hispano-americanos, homem dará realizar no altar de São José da Catedral Metro'polj-
traçou para o nosso país, é vastissimo. �á. . Elxcepcional, dotado de um grande !del'lJis� tana no próximo dia 14 às 7 horas.
nos deu livros de Manuel Bandeira, Cor- mo acaba de transformar sua casa numa - .....- ..-;-__....,... .

nélio Pena, Raimundo Corrêa, Ooelho Net- edltôrã, oferecendo-nos os primeiros li
to e entrega ao público nacional, np.ntà vros. Esta "Literatura Infantil" é um ro-

hora, os quatro volumes com os romances,' teiro bem feito, de quanto se escreveu no

o teAtro e a poesia de José, de Alencar. mundo, para as cr�anças.
A "Obra Completa" do grande faccl�·· E' obra orientadora e informativa.

nista cearense, traz estudos preliminares'
/

de Raymundo de Magalhães Junior e M.· Outra edição de
Cavalcanti Proen(ia. E está enriquecida Ôi� Mestre Jou
um 'Glossário de têrmos tupís bem como São P_aulo.
de um índice do Topônimos. Outra edição, de grande sucesso, é a de
A ediçã(} Aguilar revestiu de beleza ex- "Método Pratico de Magnetismo Hipnoti&-I

I terior a obra admirá'(el do grande lirica mo e Sugestão", da autoria de Pa'lll C.:
• de "Iracema" e do épico de '�Guarani". .. _Jagot, numa tradução de Raimundo de NO-:

Ii
,/

.

�...& j8;,' nato Corrêa. O autor a(iot� cinco. processos e

Jorg!· de Lima de estudo dos fenomenos psjquicos: os la·'
"Guerra dentro do Beco": tores !ie influencia, a experimentação dos I

I
"A mulher Obscura" e f:nomenos corrent�s; cond.ições. de obten-I

I
"Calunga". - Agir - çao dos ..fenomenos 'ecepClonais, o meqiu-

. �iO. . .
nismo e as aplicaçõe.s�,.,terapeuticas. O IA EdItora AgIr apres�nta, em belo re· método de Jagot é eclético.

Ivestiplento, a obra completa. de Jorge de......c ber a, quem interessar possa, que se encontra nesta, Unlda-Lima, com belíssimas: capas; e ilustraçõ'e.3 O Hem-y _

I
de o programa para o exame intelectual para matrl�Ula na

de Poty. E' uma homenagem. de '''Agir'' "Pagina da Vida" e
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS no ano de 1960.

ao maior poeta do Brasil!. nestes ultimo" Ed. lT.ecchi
'

.,: Os_:.interessadoll.·devem se dirigIr à 3.á Secção do 14.0
tempos. Jorge de Lima, Q autor discutido R' Batalha0 de Caçadores.t� _.de "Invenção de Orfeu" - constitui um -o contista americano do norte William:tema sedutor à grande critica literária do, Sidney Porter, que adotou o pseudoniml):país. ·Ele foi não somente o grande p')éta de O, Henry, pertence ao século passado, Ide sua, época, mas o romancista e até (). pois ,f,aleceu na primeira década deste sé- e
pintor, de raras qualidades criadora�, E" CUIQ,; Sua experiência literária foi no 'I c": :acima de- tudo isso, um grande eorl:!oção.. xas, nas páginas do jornalismo provincIa'lNa capital do país, naquele :reduto da Ci' :nB.. Depois, escalou a�celebxidade e pass()Unelandia, onde Jorge tinha seu �J:>inet.e' a çplaborar na mais alta imprensa do
médico e seu atelier de pintura, todos Df!' paÍfi. F'ublicou diversos livros. O que lhe
estranhos que apartavam ao Brasil, en-' deu renome, porém, foi o "The Four MH
contravam sua casa, seu amiga e seu mé-' lion". O livro que a Editora Vecchi tradu ..

die:o. Hoje, com â. morte de Jéu-ge de Lim� ziu e pU1:>lica, sob o título "Paginas da Vi'

DR. PIRES

E' muito Importante seguir um quente ou frla. conforme o tipo

e o fim requerido. Os olhos na-

alterar, sem _ lneoveniente algum,

� lrês4etrltr"lle lepresenlam :.umf'luema. quando se qulze� usar

uma mascara de, beleza, seja ela

ad�tringente. toníca, nutritiva ou

simplesmente de limpeza, ExpU-

rtz e boca- ficarão Iívres, Convem

um. OU outro tipo da mascara
..•

caremos adeante as etapas prin

cipias de aplicação.

lembrar que nas mascaras de pa

rai1n� é necessãrto hão passa-Ios
nos supercUlos pois sofreriam uma

dellagradavel c;lepilação no mo-

Ainda em relação á escolha de
U

uma mascara convem lembrar que w!t�Mov.imenloL,nUmanO
sob o ponto de vista desmato,

i t
. .A5Legdâo:.da Bôa-Vontade - LBV - é um mov me� ,.

logico nao é aconselha,vel que
que, .. atuando nos mais diferentes pontos do Páis,' vem

seja .JliH'fumada. embora II
i

-

i
"

p blicidades ca.......

I promovendo,_mu tas vezes sem ma ores. u " "'.-

maioria que se encontra. :\: venda
I h

.

d sobretudo aos menos favorecidos/

'. .L pan as, qU&. vlsam. ar, .

.

....
,.

no ·comercio possua na sua

cO�·lpela sorte;.lI.pôiO;Jm()lJ:'al, material e espirltua1. Os 'legionà-
posição substancias aromatizan_

rios estão espalhmk1s pelo Brasil, inClusive em Santa Ca-
tes. .

'.

tarina, .movidos pela fé' em Jesus e pels>. ardente desejo' d'l.
Ao lado dps perfumes ser,em

prátieS\.. do: bem s�m ��har a( querÍl.
perfIlUlll!lllellte-, "dispenSll.lleis-,- alnde

i

óTIMA VIVENDA ESTILO
LOCAL BELISSIMO

COLONIAL

�V:VEHDE ..SE '

. 'r .' OU tROCA·SE., por

AUMENTOU A EXPORTAÇÃO' do l1vre'/"spresentam enormes

AMEI'HCANA EM MAIO , .1' promessas pa,�a o f4turo no senti,
.

I do de .expa'n<!:lr o· cO!l121'clo in-

Washington _ A esportação ternaclonal .

amerlcaoa dê produtos domésticos i '

e estrangeiros oumen�ou durante

I
CQSTRUÇÃQ NOS E8I1'ADC'-:;

o I.'lês' ele. mato o totld attnglu 8 UNIPOS
1.5fi1.8000.000.000' segundo o

I A nov,a obra de constl"u(/ãO no,

Depart�mento de .comércio dos' Estados. i'Unidos alcançaram á ct. .

(Ao lado da ResidênQi� Presidencial>
Agronômica -

com 2.142 m2

. CASA NO CENTRO COMERCIAL .QUE
SIRVA PARA GRANDE' DÉP-éSITO

In,formações na A Modelar DE 1957 mêses..-Nesta. avaliação inclu_se

!':stados. Unidos. fm máxima 'mensal de
,

flESPESAS:MA;XIMA FORAM AS 4.500,000;000 de qólares desde o

E. D I T A L
Q Coma:ndante do 14.0 Batalhão de Caçadores fa� �:;',- A PRODUÇ!O DE. AÇO. NOS

dólares segundo o levantamento ESTADOS UNIDOS

'lnual de fabricantes pelo Depar
tamento do Comércio dos Esta..

dos Unidos. A cifra de 1957 re

presentou um aumento de oito

porcento sêbre o total de 1956, .

N03 Estados Unidos foi prQdu.
zida maior quantidade de a�o

,
, , ,,
", :.-

SUBVENÇÃO PARA AGENCIA

DO ESPAQO
Washlngoton - O comitê dr.'

Câmara autorizou !84.!l00,000 dó

lares para financiar a Agência

Civil Espacial da América duran

te o próximo ano· fiscaL

durlll'lte os mêses de março e

abril dêste à.no do que em qual_

quer outro período prévio de dois

mêses. Nesta avali:lção incluo-.o

me�ffiO o pariodo de guerra.

VENDAS DE AUT0MOVEL NOS

ESTADOS UNIDOS

EXPANSÃO DO COMÉRCIO
MUNDIAL

As vendas de automóveis ll:ovos
nos Esta�s Unidos alcançaram·
um período de 22 mêses, O va

lor de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de valor-
, '

('RS
CR'$
CR5 500,00
CRS 1.000,00'

1,00
50,00

A G O R, A
val,em

rr

CRS 2�00
CRS 100,00
CR'$ 1.000,00
CRS 2.000,00
ele. ele.,

rr

Ir

/
�-·1.,

VALE NAS CiRUTIHHAS
(do Estreilo e do sub�sólo
de A Modelar)

"

Porque; nas 'Grutinhas
AS MERCADORIAS DE INVERNO PARA
SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS
CUSTAM AGORA A METADE DO
PRÊ(O (OMUM

, '

, I

\

ESTÃO MESMO POR
\ !

�Preços Que
-

Estáq "

,

J
-

,,�--. :

:;:'�:,;���·�;"�=""ll·' (ffjjj'fJ!C1'"til t�OREN's'E "[:.
-

:='�;::�fr�E;:��Õ�;��?;.?�::E.:���
A denúncia de fls. 2 doa- _ O ,A ' zo do paciente, constituindo digo de Processo Penal", ed,

creve delito ti�icamente .d,"-,: ,", '.

assim uma "reformatio ln da. I"REVISTA FORENSE",
loso contra a vida. A capítu

, _

-

__:;', _

pelus"; Donde a nnlídade de vol. V, n.0_181). Na hipótese
lação 'ali enunciada em hípo-'

.

i .
'

acórdão por. ter sido prolatá dos autos decidiu-se apenas
tese alguma podia prevale- llireção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA do contra a letra do art. 617 a nulidade do processo, nem,

c.P.r_. Pois já do inquérito po-I P R E' (E R
,.

E
'

S
do Cód. de Proc. Penal. E:o- gravame drreto à situação do

Iícíal, do que era dado de-'A tando o paciente já pronun- paciente. _Inde�iro o pedido.
preender dos depoimentos de

.

/ _
ciado no segundo processo., DECISÃO. Como consta da

Valter Germano Finck!er I
-

.vem pedir o remédio para re- ata, a decisão foi a seguinte:
(fls.8) e de'Hermes FranMs-1 parar o constrangimento íle- não tomara mconhecimento,
ehína (fls. sv.), estava res- em julgadas de tribunais, gi- i meíra instância. Indaga-se cas anexas. Supremo Tribu- gal a que o mesmo se acha unânimemente. Deíxou de

saltada, à evidência, a ma -I �a em tôrno do assunto quoé se a nova decisão que se vier : nal Federal, 23' de julho de submetido. A petição veto comparecer, por motivo jus
neíra como haviam se

pas88,'1 objéto do artigo 617 do Códi-
I
a pro�erir pOdera,' agrava� a ,1947. �. JOSÉ. LINHARES, acompanhada de todos os tificado, o Exmo. Sr. Mtni'ltro

do os fatos. go de Processo Penal: a "re- I penalidade, sem ferir o p-m- presidente; Ambal Freire, ;elementos necessários. VOTO� EDGAR COSTA". - (REV.
O processo, todavia, se=uíu formatío in pejus". � I cípio da proibição da "refor-l relator. RELATóRIO O SR. .0 SR. MINISTRO ANIBAL FOR., VOL. 114, págs. 486/

todos os seus trâmites e, afi- I Seguindo, contudo, a oríon- matío in' pejus". Na ausência I MINISTRO ANIBAL FREIRE FREIRE (Relator) - Foi o

. nal, foi o apelante.conqena.-! tação -fracada por FLbR:mN - de disposição legal expressa I
- O advogado Dr. AfOnSO de paciente denunciado come 487).,

do por crime que, realmente, CIO ·DE ABREU, (COMEN- em contrário, a solução não I' Resende Junior impetra a êa- 'incurS(> nas penas do art. 129 Opinamos, assim, em prelí
nos parece não ter cometído, TÁRIOS.('.O CóD. DE PROC. poderia deixar de ser afirma- te Tribunal uma ordem de § 3.0, do Cód. Penal, combí- minar, seja a decisão anula
-o por juiz que não tinha com- PENAL, VoI. V,

'

pág. 364), tíva. A sentença anulada não habeas-corpus em favor de nado com o sarts. 53, e 17, § da, para que, tômando o pro-

petêncía para fazê-lo. chega-se, facilmente; à con- produz efeito algum; é [urí- Virtulino Martins Ramos, 3.0. O juiz condenou-o à' pe- cesso o rumo determInado
'" ,'" '" clusão permissiva. Diz o tra- dícamente inexistente; não oleiro, domícílíado em Cata- na de um ano nos têrmos 10 pela nova classificação [urr-

Não há dúvida de que a tpdista em referência: haverià, assim, o que agra guazes. Minas Gerais. Alega art.? 121, § 3�0: homicídio cul- dica -do fato, seja o réu [ul-
decretação da nulidade, na "Póde, entretanto, Ievan- var".

. 1.1 o· im�etrante que o pacien�e. poso. O-Tribunal de Justiça, gado por quem de direito.-

presente fase, é materia con- tar-se dúvida no caso em que O princípio doutrinário cl- embriagado num boteqmm examinando a prova dos e11" Êste o parecer,«.
trovertida. A divergência de 'o juizo "ad quem", em con- tado, a nosso

. ver, é dign_o
I
daquela cidade, após troca

l-tos,
concíuíu que o acusado S. M. J.

.opíníões, quer manifestadas sequência da apelação 'Só do de ser acompanhado. Em ver- I d� palavras com pessôas que devia ser denunciado como Florianópolis,
em artigos de doutrina, quer réu, anule a decisão de pn- dade, a decretação de nulí- ali se achavam, sacou de uma incurso nas penas do art. 121. de 1959.

,.__
-

lia .. ..... (li dade de seutença . proferida garrucha e disparou, um t.i- combinado com os arts. 5'3 e

•
Á _

,

II1II 'por juiz inc<fnpetente, não rO:lnd? êste �lcançar Aq'.li- 17, § 3.0, do Cód. Penal. Ànu··

N
.,

d
A iii' póde ferir o prihcípio estabe- Ies Bazílío, no Joelho.':por taí- lou então' todo o processo, a

•� OS p'.'_'re,(I·S·am'"O,'s.'' .e.' 'vo(,e,�
cido no artigo 617 pela ra'3ãJ t�.âe cuidado� médicos, Bo,-

. partir da denúncia, �x:vi do
... •

simples de ser tal sentença zílío teve de amputar a per- artigo 364, n,v I, do Oódígo de

inexistente. A instância su- na, vindo a falecer. O pací- Proc. Penal. Prescreve êsse

períor, dessa fórma, não esta- ente foi então denuncíndo dispositivo que ocorre m-lí-

•
.

:_': ; • rá reformando um [ulgad« como incurso nas penas do dade no caso de incompetên-

• 'O P.S�p, :vai, ganhar as eleições de 1960. E quer o seu con- � mas anulando-o, crime previsto no artigo 129, cia do juiz. Na hipótese, cun-
. • De acôrdo com o princípio § 3.°, combinado com as arts. péte ao júri o julgamento, cá-

• curso desdé já, jov�m amiga ou jovem conterrâneo. ..' consubstanciado pelo trata 57 e 17, § 3.°, do Cód. P·ma.l so seja o .réu pronunciado lO-

• O P.S.V. está formando as suas equipes de ,trabalho e de � dista em referência já se pro- (delito culposo). O juiz con· mq incurso ,na pena do arT..

,� ação� : nunciou; também, a Suprema. denou o paciente a um an,j 121, na qual foi, aliás, con;
• • Côrte. E porque o caso seja 'de detenção, como incurso no denadQ e aquêle é que vai

• ,O P.8.D. precisa das suas idéias, da sua, inidativa, do seu • quase que idêntico ao.presen- art. 121, § 3.0, do Código. decidir'se a morte da vítima

• desêjo de criar � te, não nos furtamos ao pra- Apenas o réu apelou da S9n- ocorreu em consequência da

• zer de transcrever o acórdão tença. O Tribunal de Justiça lesão ou de suas yondiçõ�s
, O P.S.D. precisa de redatores, pesquisadores, repórteres, '. na íntegra. É êle do teôr 5a- ·conheceu da apelação e lhe pessoais de saúde. Não hou

• noticiaristas.
'

� guinte: deu provimento para anular ve na decisão senão estrita
• "H. C. n.o 29,.839 --Relator ,todo o processo, de acôrdi> observância de lei, nem se

• Voce escreverá para os iornais e para o rádio. , MINIS'TR'o ANmAL FRE- t 164 o I d C -d t·
-

e fig .

• '" .1.-_ com o ar. ' ,n. , o ,o . carac enza, como s a UIR

• Talves lhe interesse saber: você será remunerado pelo que � RE. ACóRDAO Vistos, re\a- de'Proc.' Penal, a pfl.rtir d:l ao impetl'ante, a reformatio

� . escrever.' �)_ : . tadós e discutidos êstes au- denúncia, a fim de que'o ré!l in pejus. Aliás, FLOR1!lNCIO to a Agencia de Jornal� e Revls...

• - • tos de habeas-corpus n.o •.. seja processado e julgadO ps- DE ABREU, nos seus valto- tas. I
• Ótimo �h1bÍfnte de trabalho. .contátos que você gostarià • 29.839, de Minas Gerais, -em 10 júri, Gaso seja pronunch- sos comentários, enfrenbt a' -----------

, de ter. � que é paciente Virtulino do como. incurso na pena do hipótese do juizo "ad qupm" _-----_------,.

• Inscreva-se para os testes no Es'!ritório_ do' P.S.D., à rua ," Martins Ramos, resolvem os art. 121 combinado com � anular a decisão de primeira
- - ministros do Supremo Tr!- arts. 53 e 17 § 3.°, do Cóc}. instância,· em iconsequênciac

, Araujo Figueredo� 5, ou pelo telefone 357'1 (das 9 às 12 e das � bunal Federal indeferir o pe- Penal .Declarou o Tribunal da apelação só do réu, e ad-

14- àS: 17 hor
.

\: dido, unanimemente, de acôr- mite que a sentença a profe
enaU, '

Processamento e condená

ção de réu em crime de le
sões corporais seguidas de

morte. Incompetência "ra ..

tione materiae", por' se tra

tar de crime doloso' con

tra a vida, da alçada do tri·.'
bunal do júri.
-4 anulação do processo não

infringe o princípio da proí
bíção da "reformatio in );'e-

Apelação criminal n."
9 .118, de Chapecó
Relator: Des. Herc!Ho
Medeiros

�

Apte.: Augusto Fel'
. nandes Malfatti
Apdo: A Justiça, por

sey.. Promotor _>\
•

.1' EG�lÍJGIA',CÁ�RA,:
Pr;e1i�lnarmente; afigl�r.a

se-nos nula a sentença pro
latada -nos presentes' auto').
A nulidade decorre de in

competência "ratione mate
riae". Em virtl?de de errônea

interpretação dos fatos, (PJ'"

no caso nos parece ter sido

grosseira, subtraiu-se o jul"
gamento da alçada do Tri-

14 de 8.'hrh

j1is.,;';

João Carlos Ramos
1.0 Sub-Procurador Ge

ral, substituto

NOTA: A Câmara Orímí-
nal, em [ulgamento proferi
do na sessão de 2/6/1959, aeo
íhendo o parecer, deu provi
mento ao recurso para anu

lar o processo "ab-initio".
,

SAIAS PARA

ALUGAR
Aluga-se diversas sala'S no Edi_

fíclo "São Lul�', sito à rua Fe_

llpe� Schmldt, N;" 37. ,(ex-edlflclo
do JAPe).
A tratar no mesmo edlticlo jun_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• i iS �".A A

Professora: Maria Madalena de
CURSO PARTICULAR SAO JOSÉ

Moura Ferro
o'�DatillgrafaPERSIANAS V E N D E S E

para a sua nova resi,,:'�ncla, ofe

recemos em 12 côres difer... -"s,

'tua Jerônimo Coelh"" l_I,·
anda. - salas 14 e 15 - Fone 3167

'./
.

Três tctesjuntos. - Tratar com Eduardo Santos, na rur

Vlsconge Ou�p preto, 81 ...:::: Fone 3726
:') �

.! ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA

PRATICA DE DATILOGRAFIA - TRATAR: SATMA
. - ED!FICIO IPASE - 3.° AN:QAR - FPOLIS. A(}éita alunos para o Curso Pré-primário, crianças de

56e7anos.

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre
paração para o exame de admissão ao ginâ,sio.

-

As auías desses O'}rsos começarão a í,o de Agôsto .

a matricula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,
34; telefone 373'7.

-----------------------
., --------�.-----------------------------------------

,_ --- _ ..----_..._---_.- -_.
--- ,._--------------------

Um.�!���:�m J�m..", , Casa--Vende-s'-e EM P R E 6 A DA
Câmera n.o l-sobrado - Tratar Il"tI.""· . PRECISA-SE DE UMA QUE SAIBA COZINHAR.
na Loja Norberto, na Ruà Felipe Vende-se uma casa nesta Capital, à Av: Mauro Ra- PAGA-SE BEM.
Schmldt, 32.. [ mos nO 94. Tratar h� mesma ou pelo telefone 3757, 'l'ratar Rua Bocaiuva, 20.
--- �� --'---a-�-�-- __

tc;UITUKA "O ESTADO" L1'PA, DR. li O L,D�E M A R M E H E, Z E S
Esp,ecialida�de: Doenças de Senhoras

- Partos Cirurgia -

INDICADOR PROFISSIONAL·DIl.. 'AYKTON oa 01.1\ tllU
OO.NCAS DO PULlUO ,

TUS.RCULOS.
I COD.ultôrlo � Raa ... li!).
Schmidt; 18 - T.I. 180i
1I0rárlo da. U t. UI lIror..
a..ldh"j. - r.lip. S�lllDldt

Q. 117

V I A J E M E L'B'O R
'pARA ITAJAÍ - JOINVI,LLE - CURITIBA

Ô N'I BUS Ut TIM O _ TlP O .

s U P E R'- P U. L L M A N
POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D I R E TAS
PARTIDA
CHEGADA

RÁPIDO SUL y BR,ASILEIRO

Formado pela EscoÍa de Medicina do Rio de Janeiro
�----------------------

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Máternl-
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambôa e do Hospital dó
tAPETC. -

Atende provisõriamente no Hospital de Caridade
Parte da manhã. (

.

Kua COIIHUaelre Mdre IN
felefone 3022 - Cu. P.... I.
Kodereço Televilko �TADO

D I R. T O-H
H UMM de Arruda Ra...

G li: R • N T •

Ullmlngoa Fernandee 4e AquI••
REDATORI�

O'!J\'àldo M�Jo - !,'Iavlo AmoriM .- I

André Nilo Tadaace - Pedro Paul .. Machado - Znrf

.,&. N"WTUN' .,.AVIL"

CIRURGIA Q.&aAL_
UH.C" d. Sealaor.. - "r�
locJa - Eletrldad. M6dIC'a
Coa.ult6rlo: Rua Vletor a.

r.U.. a. 18 - Tel.foD'. 83«1'1
CoulUltall Da. li bo�a. tt-·

dlaat.,
R..idlueta: rODe. 'UI
Rua: Blv.m.�aa D. 71.

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"

FLORIANÓPOLIS 5,45
CURITIBA 12,45

'LTD•• ,

VIAGENS COM' ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 IJr..:>RAR
AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA � TEL.: 2172

Mal'hado --

CClLAUORADOKES
r-'roL 118rr�lro!l Filho :- Dr. OswÀldo Rodriltue. ('abra'
- I)r Alcides -\ breu - I'rof. Carla! da Co�ta Pereira
-' Prof. Orhen d'Eça - Major fld�toD8' .IuvenaJ-

Prut. Manoelito de Ornelas - Dr. M!1tC11t Leite da Co" ,

- Ur Ruben l't)ht.l - Prof. A. Sei:ua Neto - Walt�

Lang:e _. Dr. AcYr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -

Naldy Silveira' - Ooralécio Soarea - Ik. l<'ontour.

Ue)' -, Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo -; limar
Carvalilo a 1'..10 Feraaado d. Ara.j., Lal.

t
. PUBLICIDAD.

.\larla ["lina Silva - AJdo Fe.nandé-a
Dias - Wa.lter Línhares

PAGINAÇAU
AMILTON SCHIM!DT - DELAMAR SANTOS

Escritório:. 'Rua João Pinto n. 18 sobo
't elerone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
l::.ORARIO: Das 15 'às 17 horas.

UI ""'UNIU ''4UNI6

&&AtolA0

•

Ta.uaATOL·)Or..:CIBURGU
ono......

CÕDIUIUrlo: Jo"� P1Dto, '" -

Coa.alta: da. & t. 1'1 "0f'U

di"rlameDta. a'DO' a.. .6b.......
a.lllltlDet•• Soeah,.., III.
rOD.1 - I.n•.

SATISFEITOS
VENDA·
DELCO

I
•CLIENTES

enlão'
DRA. EVA B. SCHWEIDSO" BICHLER
CUNICA DE SENHORAS' E CRIANÇAS

/'

I Especialista em moléstias de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas. f'iatulae. etc:
Cirurgia anal

Cor.iunica a mudança de seu Consultório junto â sua

. r ..,_<;idência na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

Da. CUBO ti. '

W.&a.LftTl eles comprem
Balerià

Dara que
a melhorA.DVOGADO

••a Vitor ••Irele., eo.
ro".: • .-...

rleriaa.,on.DRA. EBE B./ BARROS
CLtNICA' DE- CRIANÇAS. _ ..'

Consult.ór1o e ReliOi_eIa 'CoDSUItu

IMPRENSORES
nULCENI'ii CARDOSO WANDERLEY L.EMOS

H.EPR&SBNTANT.
Uepruentaçõea A. S. LU'a Ltd..
1"0:- Rua Senador Da.t•• 4(1 - 6. Andar -

Tel 225924
�. Paulu Hua Vitória 167 -- e4JoJ ti -

·rel. 34-8949
'Scnlço Tele&cánco da UNITEJJ PRI!:S8 tU-I')

AGENTES E COKRESPOllDENTE�
"' .. T6ctoa 08 municiplo. de SANTA CATARINA

•\NOfoiCI08
tlf'4'aot., contrato, de acordo co•• 'aMla •• vllol
ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

.

A direção não se responsabiliza 'J)eJ��
cOIJceitos emit�do's. nos altigos assinadoS', "

Maurício dos, Reis
Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 6.0 �NDAR
TELS.: 2198 - 2681.

".. Hercll.lo Luz 155A apto' , Segunda à 6·...'e1r.
- das 15 às 17 bora.

Tel, - 2934FLORIÀNÓPOLIS

DR. BURI GOMES
,

MEIDOIÇA
MIi:DlCO

Olplomado pela "ae�ldade Na Pré-Natal Parto.
elo.al de lIedJdaa da V.I" .... · Operações _ CUolca Qera•aldade d. IIrull 'Residência.:-

"

..:s:-IDterDO ..r �.ca.... "
Rua Gal. Blttencourt n, 121.lIatendad. • ·1EM01.

(S.rviço do Prot. Oethl" Telefone: 2651.
Rodri(u•• Lima) ConsuJ.t6qo:

n·laterao do de"lço ele ,-.r-o,' Rua F'eÍipe· Schmidt; n. Sl.
rta do ftO_-PI�1 LA ...... r�. Esq. Á)v!1ro de Carvalho.

, .. lUo d. Ja••lro Ho:rário:
.édl".. do Bo.pltal de. CU;.I.O. Das 16:00 às 18.00.
• da ...teruidad. Dr. Cario. -ªábado,: "

,

ConJa
Elas 11,00 às l?,OO.

uO.,NCAS D. S.N80RAS,

PART_OS - Ot!'UiAÇ08�
·PARTO s•• Doa p.lo 1D4t.od�

pllw-protnat: 1:0.

(.;001.: &"'" Jelo P1 ..to D. 10,

. da. UI�OO, ta!''l8.6�. lora. !

"c'DéI. com bora. lI!arcadu'
T.h,foD' leU, - Ji.ea!dAnda,

G'D.ral BitteDeourt .t '.61

_..".,.,..._ .. -,.

�
MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO'

I R M Â O S BITEN(OUR
(AIS 8AD>l-�6 . 'ONE 190

ANTIGO." DI PÓSIT o DAMIAN

o., WALMOR
"AM;U

DELeo - Bateria de alta qualidade
DI:'lribuidores H O'E PC K E

Preço! especiais para Revendedore.s e·

Frolisl�s

-,-----'-_....

ATENtA0
pedreIro, compet,&nte. oferece

�eus _servIços, 'para biscates e' pin-

tura. Tr°_t.ar pelo fone 3022. f

II. l, "U ..... O

nLllO
U••a(aa .0 .....elào· ,éa,..u.,.fI�

r.UB.RCu�US�
.

ItADIOGabfl."R!<o-iOSCOfIA
DOS PULIlO.S
(:Inrcla '0 ToulI

'"rmado pela "acaldade ;<O.clor.al

I. MecDcl�, TI.lololrI.ta e .'1'1 .....

elrarctlo do H"lJIIltal Neru

....

CUrto d. ..p.eiaUlaclo� p."
S. N. T. '.x-Iat.mo • Ih-...I.

•.. d. Clmr,la do Prof ! 'f'
Gaimaü.. (alo)

Coa... reup. �llmldj;. ••

roo AOl
'

Ate••••• aor••arca'4

a••. : - Rua ••t.v•• Jao;"r "

- rON.: .1111'
t

.

CASA - VENDE-�E ESCRJlótlO D� ADV,OCACIA
���.!�,._ -.:... .

,.

E PROCURADORIA
Vende-se à rua .crisp,Jlj

Mira (fundos) - alvenaria .

2 quartos - s/jantar - co�'

nha - banheiro - .com peque·
no fogão.

ASSIST�NCIA DOS ADVOGADOS:
DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS

-

DR. MA.RCIO qOLLAÇO
,I

. DAS . 8 às ·12 e dai! 13.30 às 18 horas

Trac>tt
,DESOCUPADA

com o sr. Alvaro -'Fones: -

3501 .. 2933.
,

Rifa Trajano, 29 - 2.· andar -'sala 1 - Telefone: 3658,

I. ,

SSSSiSSS"SSSSSS%SSSSSS"'SSSSSSS%%SS_S�SS"'SS%SS"SSSSS"'SSSSSSSS, :SiSSO

DEPABT'lQ:NrtO OE: �AúDE
_ PUBLICA

PLA·NTÕES DE FARMÁCIA
M�S DE JULHO
Farm1cla MOd�rna.

u�. aJINII,lQu. 1'1l1!<.,U
-PAumo

•• D I C O

0,8,.(6e. - Oo""c;•• 4,. �� .. a',

ru - {;U.lu .0 .•ah...

Gano •• ' ••".daliaatl_' 1>,

tfo.pltWl lo�' 8'I'..hI0;•• , .. > a,

tado.
'

(Sen1ço '0 Fl'of a;"r:.•• ,. ,•.
ADdrad.),
Coa.dta. - P�!. lDa"lo. .'

Bu."ital d. Caridade.
4 tara. d:.� r'�lu Iloral oh

. diaDt. DO cODaultlirio • Ru. N',j
nc;. Machado 17 I.qul ... l. r rI;
dente.'- ---T.I.t. 111111{

.

&••id'"ela - RO.' f'r.. ,.,.,,1.

:outinho '" - T.í., 1110

Rua João PintoSábado (tarde)4

Farmácia Moderna

.Farmácia sto. Antônio

Farmácia Sto, Ailtônlo

Farmálla Catarlnense

Farmálla Catarlnense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rua Jcão PI�to,
Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe .Schmldt
Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

6 - Domingo

11 Sábado (tarde)
Domingo

Sábado (tarde)

12

18

19 Domingo

26 - Sábado (tarde)
26 - Domingo

o serviço ·noturno será efetuado pelas farmácias Sto, Antõnlo, No turna e Vitória. situ9.das às ruas

Felipe Schmldt, Trajano e pra ça 15 de Novembro. ua .LAIJIlO UAld ...

Ó.INIC.á 1i.1tÁL
� :'
.,.

• .J!"

·
.....·lt",

O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12.30 ho.ras será ef etuado .pela, farmácia Vitória.
(apeei.lI.ta -.m mol4.tta. h �

daor.. • via. arlDárl.".-
.Jura l'àdleal 6•• ' inflaeç6e" ..,.
Ja. • �t'linlea •• a'O .pàrêlhó ra,
lIit<.·uriD.1rio em ambo. o•••xo,

.·)!>eDçao do 'apa,relho Dilfe.tív ..
e do Iliumâ D'iVo.o,

'

.

Bor'rlóí lCI"JS' i. 12 e I � ae •
'lIora. � "CoDlultÓrlo: Rua Tira·

IHD"', 11 � 1.· ADdar - ""D.·
I•••.
- a•• ld_Dcla: Rba Lac.arda

Coa ti nh'Ó; iÍ" (Clr.áca�a d� ."pa,
ola. - "on•••ua.

APENAS CR$ .)
CR$ 1.490.00 - A VISTA ou

CI!$ 623. - MENSAIS

REVENDEPORES
JdACAZINE

E S 1i .. ,a- & I T. O Y. conta com estas vantagens
na sua Monark:

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação I,

• facilidade em encontrar peças
originais de reposição, c0"ll
contrOle de qualidade Monark'l

aoDELOS PAlA HOMENS, MULHUEJ E CIlANÇIl$

Farmácia Indiana

Farmácia Catarlnel}se
Farmácia do Canto

Farmácia Indlar..a

Rua pedro Demoro \ ,

Rua pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

5 - Domingo

12 - Domingo

19 - Domingo

26 - Domingo

o serviço noturno será efetuado p.elas farmácias do C�nto. Indla na e Cataunense.

A presente tabela 'não poderá ser alterada sem pr�via autorização dêsteI:epartamento. Rua Felipe Schmldt .J,

l<lorlanópol!s - @ .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RESTAURANTI: LUX B TBL
(A �Me�lho·t l4e&à -fia' CidGd:e) "

�" �i, fttIHl SjBHID�- E B�MINGll JINlI ff!�n �IM um�� E S�� CONJDNn
DOMINGO DIA 12, ÀS 20 'HORAS NO TfAtRO ÁLVARO Dl CARVALHO -E ÀS 23, HOR1S, "O JANTA� DANÇANTE.D O LUX HOTEL SEN
SACIONAL APRESENtAÇÃO DA ORQUESTRA D'E ROBERTO FERRI E O 'fAMOS()_(ONJUNTO MELÔDICO "GAROIAS' PAULISTAS"

(ASA - ALUGA-SE

,

�il�:'U;�� ;�:l�: �i���:'� 'REPÚBLICA 'DOS ESTADOS UNIDOS DO . �::!:c��r d�:��a�� :O;h�;:
Substituto da 1.n. Cir-

.

' '

, �_ •
' "I deíros Hélio Carvalho de Oly-

cunscrição judici�ria do BRASIL - Estado de Sanla Calarlna dia Vieira e por Edital o Os-
Estado, no exercíeío do ,valdo Júlio Garcia, marido
'cargo de Juiz de Dírettc Juizo de Direilo da 2 a Vara da Comar- da herdeira Maria Madalena
da 2.a Vara, na forma fIa I.. Garcia. _,Fpolis, 469. (ass.)
lei etc d FI

I ,

Ii C ri'
I

d O' Dalmo B,astos Silva. E p-ara
FAZ' SABER ao Sr. osvat- ta e orlanopo IS - a orlO e r- que chegue ao conhecímento

f A- P d
I

R'd
dos interessados e ninguém,

ios, usenles, rove orl&-e eSI UOS· possa alegar ignorância,
. mandou expedir o presenta ,

, -EDilALUE C(TACAO DE "AUSENTES p.dital, na formá; da lei. Dar.o
4...,..., e passado nesta cidade de

dia 21 de 'outubro de 19'�7, l bra aberta a sucessão ocorre- FlorianÓpolis, Comarca de
nesta cidade, sem deixar tes- ram os seguintes falecimen- igual nome, Capital do Esta.
Lamento - éertídã:o de óbito l· tos de herdeiros do espôlío: do de Santa Catarina, aos
- dé'seja promover na torrr-a Firml�.o yiei,ra, a 6 de maio auinze dias do mês de Junho
da lei o arrolamento dos bens de 1956, Waldomiro Vieira. a do- ano de um mil novecen
do finado, a fim de transmí- ,30 de dezembro de 1952, LuIz tos e cíncoenta e nove (15-6-
ti-los aos seus sucessores. Pa- Custodio Vieira, a 2 de junho 1959). Eu, Valdomiro Si
ra tanto requer lhe seja de- de 1�49. Os sucessores dêstss mões de Almeida, Escrivão de
ferido o respectivo compre- constam do rol de herdeiros órfãos, Ausentes, .Provedorla
misso de inventariante, me- que acompanham á presente. c Residuos, 'o mandei datllo ....

diante termo nos autos que Os bens do espólio são tnre- grafar, conferí, subscrevi e
será assinado pelo mesmo ad- ríores a duzentos mil cruzei- assíne.
vogado a quem outorgou am- ros (Cr$ 200.000,00). Têrmos
pIos poderes para acompa- j em que, pede deterímento,
nhar o feito. Durante o lapso

"
Florianópolis, 17 de fevereiro

de tempo em que se encon-
I
de 1959. (ass.) Azní Gonzaga

, A

DO RIO PARA VOCE--Interessa a todos •••
Centro Rua Alvaro de

Carvalho - Aluguel Cr$ ....

�. 500,00 - Exige-se contrato
com fiador - Tratar com ()

sr. Alvaro - Fones: 3501 .

2933.

Particulares, Comércio e Indústria.
Utilidades domésticas, remédios, veiculos 9U máqui
nàs, acessórios de todas as espécies, discos ou o que
você preeísar. Firma que serve há 30 anos a jmprensa

.

brasileira, criou um departamento de vendas para o

Interior, estando apta a atender o seu, pédído, Esere-
va para J do Júlio Garcia, ou a quem

o interessar possa, com o pra..

zo de trinta (30) dias, que

EXTRAVIORepresentações A. S.- Lara Ltda.
Rua Sei:iador Dantas, 40 - 5.° andar· Rio Extraviou-se a carteira da

caíxa Econômica Fêderal do
Estado c/c n.o 773 ? 3.a séríe
ficando a mesma sem efeito).

nêste
.

Juizo se processa o In

ventárío dos bens deíxados

por falecrmento de CustóC\c
,[t'irmino Vieira, cuja petiçi:to
inicial, têrmo e despacho a

quem o conhecimento perten
cer vão em segutda transcrl
tos: --: (petição inicial) :

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-

. , .:10. �

. :lparlameR 85 ,

Alugo dois amplos apartamentos a rua Santos Dumont,
8 aptos N. 1 e 6 aluguel Cr$ a.ooo,OO e Cr$ 7.000,00
respectivamente. Tratar pelos Telefones: 3115 ou 34-24

Chacara da Espanha.

ALU&l,-5E
Novo, pequeno, apartamento
com ou sem móveis.
Tratar à Rua Duarte Schu

tel, 34. reíto da 2.a Vara desta Ca

pital. Diz WaldemS/ Custó-
dio VieiJ;a, brasileiro, cas-ado,

Terreno' Vende se funcionário público aposen-
.'

- '

.

-

tado, residente' nesta capital,
Alguns lotes na nova Av. Osmar através do advogado infra

Cunha entre Av. Rio Branco e assinado que havendo fale
Presídente Cou1)nllO_ Tratar à rua cido em' estado de víuvez.
Esteves Junior, 85 das 11; horas Custódio Firmino Vieira, no

I _ II) ii S T R 'I, A I -S
Para a divulgação e- propaganda de seus produtos,

disponho de 6000 endereços de Ferragistas, em todas as

Oapítaís e principais cidades do país.
Para maiores détalhes, queiram dirigir-se à WALTIR

NUNES - Rua da Q\litanda, 82 - 5.° andar -:- CQJlj. B

,

Dalmo Bastos, da Silva
Juiz de Direito Substituto
em exercício.

em diante.

( L U B E-L I R A T E N I SIlgradecimenl� .I Martha Anna Wojcikiewicz, Ernesto JUllo- WOJcIkIeWIC2'
1 Motor "G.M." - 75 HP

.

e Família, Egon Carlos Wojcikiewicz e Família e Ilsa Me,r--
1 Gerador "MARELLÍ" � tha WOjcikiewicz. .

20 KVA. ' S.;nsibilizados agradecem ao Pastor FIos, pelas pala
Em perreíto funcionamento. vras eonrortadoras proferidas no ato do Falecimento e no

Dirigir-se ao Sr. Osni Pereira' sepultamento do nosso estimado Esposo e Pae.
'

JAGUARUNA - S,C. Ao Dr. Ewaldo J. Schaeffer, pelo carinho com que C
----

tratou durante á sua entermídade..

NEGóCIO DE OCASIAO

Vende-se PROGRAMA DO MES DJjl JULHO)

CLUBE R.EÇREA rrvo

6 DE JANEI�O
Dia 11 - sábado - BUATE DA 'COLINA, com inicio

às 23 horas. Não haverá reservas de- mesas.

Dí'-t 25 - sábado - SOIRÉE-SHOW com a partícípa
ção da maís querida e famosa cantora do Brasil:

A Internacional LENY_ EVERSONOl LENy a atração
máxin:a dos palcos de Nova York, Paris, Buenos Arres e

Londres, agora no LIRA, em: notável apresentação.
Mesa à venda na Joalheria-'MüÜer..

ESTREITO

j
I ,RÁDIQ GUARUJA

Df FLORIANÓPÕLlS
.

�

A Comunidade Evangelica de' ;FlorianópoliS, Associa

ção de :àêneffuiencia dos, Piptores, Sindicato de cçnstru-
ção Óivil de Florianópolis, As Diretorias do Flamengo ms- .

V�'
.

porte Olub e 12 de Setembro de Capoeiras e a todos Que

\ fi fi d Q '", -l,�
.

,.

e-V;'compareceram por ocasíão do Se�)l!ta!Il:�nto de no�sq'
, "

[; x' .

. �,D. ,,_ i)inesquécívet E.sPo�;'Pã;e;-' SógfÔ -e AvÔ- os nossos sin�eros, ,

Agradecímentos,
' .

- ,..;_.. '-'� ., " '" Uma<caS'a, na AV."Trompcrn·sky, '57, bem eomõ duas éni"
Convidamos os Parentes e Amigos para a' Missa a ser Itagunssú, sendo uma 'd� material e outra dê madeira.

celebrada no Dia 19 de Julho às 9 horas .na Igreja Evan·- T:atar com o sr. Octávio Feriari, na Cónfeihria
gélica de Florianópolis (Alemã) - Chiquinho. ...

<,

PROGRAMl, DO Ml!JS DE JUL,HO

, ,

DIA 12 - domingo - Tarde dansante ju
venil com início às 15 horas.

DIA 18 - sábado - Grandiosa Soirée da
mocidade, dedicada a classe estudan-

.

til.

c '

.

Parâquedlstas $11·
, larão em (ixia's

./

DIA 26 - domingo - Tarde dançante ju
venil, ocasião em que será entregue a

faixa a Mlss Brotinho 1959, Srta. mo
ne Silva.

N O TA-: Para todas as festas exige-se
a apresentação da carteira socíal e do
talão do mês.

RIO, 8 (V-A.) - O Batalhão
Santos Dumont, da Divisão Aero

terrestre, sob o comando do te

néúte-coronel Roberto pessoa, rea

lizará a partir de hoje uma pro-

I' va rústica de longa duração, com

-O emprêgo de patrulhas de pe

lotões sucesstvamente lançados de

para_quedas na região de Caxias
e orientados, através de terreno

ácldentado, em dli-.eção de' petró
polis_II.I!_·�===:::"-'==t:::. _

I Onda média:
I (5 KW) 1420 kts.
Onda curta:
(10 KW) 5915 kts.

J U L H O

O exército aeronáuji;I�:> será
reILlIzado em três jornadas com

pletas e consecutivas, e o coman

dante da divisão, coronel Sllvlo
santa. Rosa, prestigiando os xer

cicios .programados, saltará em

cómpanhla do' tenente-coronel
Roberto pessoa, acompanhando
tõdas as atividades da primeira
patrulh sorteada.

mi Morilz S.I.
C�SINHiIR'

! 1I
II .

! I

,i
I

, j
i ,

DIA 19 - Domingo: Encontro dos Brotinhos.
Início às 19 horas.

-�
. ."

�-'
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Precisa-se de uJ:Xl,a bôa cozi·f115'.', ' III nheira. Tratar a rua EmIr
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RUA' FELIPE SCB�JOT
FILIAL "A SAIII!f{A�A" mSTRIHI no. ESTREJ'JO - CASTO r

DIA 26 - Domingo: - Os 'Brotos se Despedem. das
Férias :- Início às 19 horas ...

COMPETIÇÃO

Após' os saltos de Pára-quedas
na região de Caxias, sôbre P'.
Estrada União e Indústria. hove_

rá o exerclclo de atividades e dl

Ugêncl_!ts diurnas e noturnas, com

caráter de competição entr·e ofi_

ciais e sargentos comandantes de

frações, e em estreito contato- com
os conscritos �partlclpantes da

prova.

'.

LEIA
Panorama Todos os oficiais do batalhão

tomarão parte no exerclclo' tanto
n!lo arbitragem dos traqalhos como

na figuração de tr�pas agressoras
contra as patrúlhas. As provas

·r I estão sendo aguardadas com mui.
to Interêsse pela_s autoridades mi-

litares.
.'.

A REVISTA DO i'ARANA

em .Ôda5 a� ba.,C'ac; GRATIFICA-SE BEM

. -

GRATIFICA-SE quem encontràr uma pulseira de

ouro, contendo o nome e a data 7-6-52
Telefonar para' 30-62 ou 20-73

1 Bat�lão com 1'9 palmo�
de comprimento, por 3 d�
largura. Em perfeito es
tado' de conservação.
Tratar na casa 114.
Rua 13 de Maio
(Prainha)

.

Aventurasldo ZélMulrela -----------��-------- ------------.--------

/ Q <u a ,. tos
/. República de Estudantes.

,

Aluga·se 'na rua Felipe Schmidt, n.o 52, Apto. 6

Preço espetacular.

SIM JEN'HORES!
A casa n.o 219 da'Rua Felipe
Schmidt, está a venda. Ofe
rece todo confÔrto com 3

quartos, sala de visitas, jan
tar' etc. Além de um terreD(�
de .l6l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seria 'em setembroo Campeonato Catarinense de Remo
'A nossa reportagem, esteve'lontem, pa lestrando com o' sr. Altamiro Cunha, secretárioda FedeNÇão Aquática de Santa Calarina, que reve
lou estar o presidente de entidade, dr. Ary Peréira Oliveira, propenso em antecipar de novembro pàra setembro o Campeonato Calari
nellse áe Remo de 59i isto após recebe r a notícia-de que a (.8.,D. elet'uará o

,
certame nacional mais cedo, em ja neiro, e ser desejo da -

mentora barriga-verde realizar um selecionamento e 'preparo como nunca houve igual a li� de que nossa parti cipação na disputa do
cetro máximo brasil�iro seja a.melhor possível. Não há dúvida que'é uma boa. idéia a' do maioral da FASC, pois só assim terao os nossos

- .remadores feinpo \su'íicienle pára apresenlar um rendimenlo à all'ura da im porl'incia da compeliçãol

Marcilio' Dias .2 x··Páula
.

Ramos O
. DOIS GOALS DE DICO SELARAM A SORTE DO TRICOLOR DA PRAIA DE FÓRA NÓ ESPETÁCULO SENSACIONAL DO ÚLTIMO' DOMINGO EM ITAJAí

" . .:
"

�

..;., .",

pense. A equipe da Capital I mente pelas tramas do ad- Ramos é uma equipe que ío Oscar que andou as surras to bem codjuvado pelo ínst-
I
tados anteriormente, bem

iniciou muito bem a pugna,
I

versário. Um dos raeto-es ga com bola no chão, en- I com o defensor Papai do der esquerdo armador Fer- como falta de sorte de seu,

jogando dentro de suas ca- 'gue contribuiu grandemente
I

quanto o Marcilio,Dias costu- MarcilJo Dias, durante todo o narído II. O Paula Ramos foi goleiro, no que tange ao mes-

racterísticas de jogo, envol- para a queda de produção
I

ma. jogar com passes. longos I transcorrer .da peleja. A equí- infeliz, pelos motívos apon- I (Cont. na 7.a página)
vendo com muita facilidade do tricolor da Praia de Fúra rápidos; envolvendo assim pe do Marcilio Dias, ímpres
a retaguarda marcilista, aon- no espetáculo de gigantes do,: racümente ao ultimo reduto sionou favoravelmente pele
de pontificava, a figura espo- último domingo em Itataí, i da equipe da Capital. Outro '

sua voluntariedade e desloca
nencíal de Gaia, com um tra- 'foi o estado pesado da cano i factor que contribuiu gran-

I mentos perfeitos de' suas ti
balho primoroso. Já no se- cha que se encontrava mo- I demente .para o trabalho :;;l'JU 1 nnas, com um trabalho de

g,Jundo tempo os comandados lhada dificultando' assim I co Ilzongeíro dos rapazes fIO-I destruição digno dos maiores
de Oscar decairam de produ-i] grandemente ao trabalho dos rianopolitanos, foi a falta de elogios; aonde Gala Í'i\zia
ção, sendo envolvídos het1:· rapazes paulainos. O Paula experiência de seu dianteiro uma cobertura perfeita mui,'

Escreveu:
Souza Junior,
'enviado especial ds
ACESC.

O público esportivo de tta
íaí teve a felicidade de assís
tir na tarde do último do
mingo a uma peleja dígna
dos maiores elogios que trou
xe sempre a enorme. torcida
presente ao Estádio Dr. He:
cílío Luz, em constante sus-

DIZ O "NEW YORK TIMES":' PÓDE Ç> BRASIL OR
GULHAR-SE DE MARIA ESTHER" -.. Nova Iorque, 8 (UPD
- O jornal "New York Times" publica hojeo seguinte
editorial, intitulado "Vencedores de Wimbledon".

"Os Estados Unidos se sentem orgulhosos com razão,
de seu filho "adotivo", o peruano Alejandro Olmedo, que
acaba de ganhar a cobiçada taça do campeonato de Wim-
bledon.

-

CamP' 'eo' t B ai"
.

d V E L A
na ��r�r��e����u�g��:��, oo�����a���l:�n����:q�:�

.

•

'_'.

c
"

.

na o raS I e Iro e
-

.' R.", �:n����OS mais el�vados que um tenista amador pode al-

- . "No caso de Olmedo não houve desta vez nenhuma

I
.. '

,- '" ---::.

I
''''o '.

d
\

FVMSC I
..

.

d
disputa - como a que houve quando jogou na Taça Davis

. 1IJIII5,_, encla .

a, ',' · n.operanela. 0.5,' q�a���:: ��t:�p��í:n!:v:I:�O����;I�s�:��:'r�p:::é�t�� �.
. tenis '- o melhor do tenis - e ganhou como deve ganhar

.. clubes filiados - OS,nomes que surgem ::d:�:=���:"ii::';�:':;�V:n�:,���,��m=:r:
Por

Arna_ldo, SILl[EIRA
.

I síleíro, a reali,zar-se em

n0-I'
aos fatôres que passaremos

I peti,ção
que sem saberem o

I presidência
da nova Federa- sas felicitações.

-

P�lo, que fICOU. delíberado

I
vembro próximo víndouro.' a narrar mais adiante, a - que está aconliecen'do, COl1-, ção de Vela e Motor de San- "Náo se pode passar poi- alto o' fato de que esta é a

Il:0 ,ultimo Campeonato -Bra- Nessas círcunstâncías, ,«a- .

- ,.,s._- rínuam preparando seus bar- I,ta Catarina, porquanto dado primeira vez que jogadores sul-amerícanos levantam estessIlelro. de Ve�a -. cl>t�:=u
.

ber!a a organízação e r_�a�l'l F.V,M,S,C::_'INExrSTE cos-a 'fim de OI! mesmos es-
.
a sua. condição de Se�le- títulos em. W,ímbledon. M\lltos'bons Iogadcres têm surgidosharpíe - reahz�do e,m Sao zaçao d�

,

tal campeonato a
" ta-1:'em em condições ravorá tário de Estado não pode .,

Paulo, nossa capítal fora (;!-;- Federaçao de Vela e Motor e de forma alguma poderá veis de competirem no XII dispender
-

o índíspensável neJses países vizinhos ao novo, porém nenhum, até agem,
c?lhida como séde dos pró- de S�nta c,atgr!na. -I organizar e realizar um cam- Campeonato. Brasile!ro. I tempo .para dedicar-se c�;� havia conquistad_g';estAA :famosas coroas . .Estamos satísre: .. ,

_

ximos XII Campeonato Bl'a-' Acontece, .porem, 'que, dado ' peo:f:lato dessa natureza. ,I assiduidade aos problemas tos por verifi�a!,qú� 1sft> já não ocorre. ;
"

.

DIzemos que a F.V.M.S.C Nem tudo esta perdído, _ atuais que a vela exige.'
.

., .L

Jull"nho e N Illtnho e
-- � I .IA h· não mais existe porque> em Sabemos que homens ínte- I

. "Olmedo espera jogar pelos Estados Unidos na Taca
; e s rao JU gauvs �oJe agosto do ano passado t'�L" grados no esporte da vela es- Outro nome que está e:;1 .oavís. Esta é uma boa notíêta para todos nós. Aumenta
..

',,� .

' ".. minou o mandato do então tao se. moviment.ado a. fim de
I congítações é o dó sr. Cri.j - nossas probabilidades de que retenhamos o troféu. Mas éO .Trlbunal de JUStIÇ� D�,,· Iulgamento ,de rml?ort�ncJa

I
presidente _ sr. Walter aproximar, as díretorías do taldo Araujo. Pelo que sou-

P?rtIva �a F.C.F. es!ara reu- sera o ,do mela do Flguelren- Wanderley. Convenhamos Veleiros da Ilha e do I.at<> hemos, o sr. Cristaldo já f:;i tambet'm umda btoa coi�a qt�e apre?t'�amos o fato de que o
nído hOJe! C! que ,nao act:ll", SP, JUlmho, expulso do cam- que o sr. Wanderley nad�, Clube, .no sentid� de acla.a-

I "sondado" e está dispost:) P. espor e e a es reza nao �m fron elra-s. Cada barreira que
teceu n9:..ultll'�a, semana, pa- p.o em B�us!lue po� ofensa; fez em fa:vôr da vela em San- rem um denommador,' c..o- I enfrentar as causas que a.f.li _ se derruba é um passo adiante." ,

ra ,apre�Iar: v.anos caso� �:'),- 1 n_1oral ao arbItro. �elmhc /"'- ta Catarina. Minto! Fez al- mum para. ? problem� da ;��em. a vela c�tarinense, ha.: I LARES CATÓLICOS DE ClJICAGq HOSPEDARAO OSlat�vos as ultlma� part.rl,"'.�' t� incUl:s,? nos artIgos 25� e
guma coisa: acabou com a vela, ou seJa. o

reSUrgllU!:l'n-1Ja 'VIstO que e um conhe(�e- ;ATLETAS Ch' 8 (UPI) Di 'lh-'
,

O
. Julg!1I:f:lento prmclp3;1 �el c. 258, e Julmho .

n� art. 1 'J? Federação de Vela e Motor tI' da F.V.M.S.C. ,dor dos problemas velísticl'8.
- Icago, � - o s mI O,es de cat.o-

s,em dUVIda o do medlo Ne- Quanto ao di�ntem?, Peré're- de Santa Catarina. Enterrou-. Nas convers�s bavidas,;na�' pois já foi presidente des�'á 1I�OS .na zon� de ?hica�o se disIJõ'� a,oferec�rJ1mpla hos
lmho, o qual, como �e saba ca; que tambem fOI expul§(. a' sem "velas" e cujos chôl'OS tu,ralme:f:lt� fora das cupu" mesma Federação:, dispondo pltalldade, m�luslve os seus próprióil lares muitos deles,
��o,u e abusou._de Jogad�s do .camp� em �rusque, n�o são os roncos dos mot.:wes las clublstlCas,

I'
do tempo .indisPénsável para aos atletas

pa,n-americanos visitantes. Coordena esses es-LICitas por ocaSlao da pe�la s�ra, pore�, _ JUlga,do. hOJe, das lanchas. que-navegam a
SURGEM NOMES

.

'rdaarr "velt3;s �o vento"f� segn- forços uma CQmissão Especial da Diocese de 'Chicago _na�:iPaula Ramos e Carlos .•,e- VIStO a omIl!sao do arb�tro cto 'todo vapor pelas tranquilas -, .

I
o . Imao com umez':l, '. . . " ......

n�!Ux e ao ser expulso .�do ,encontro, nao. f� e espelhadas águas, digo lá- .

'

.
,_pal"a que o "barco" da

os Jogos Pan-Amencanos, preSIdIda pelo -vlgal'lO geta!,.gI amado o�ende� m�:" I· !
tar na_ sumula· ,'_ " grimas, de n,ossa baía sul. capazes de fazerem da V:flt�· F.V.M.S.C.. volte a nevegar 1ll0nscnhor E. M. Burk, que vem trabalhando com o grupt'!

���Istencla. O ltrc ; expulsa0 do playc", ;" ',Não .fez o sr. Wanderley, novamente o esporte (Hle, como nos bons teinpqs. de vinte homens criado há dez meses para preparar a "Hos
,- " ouando· do término do se� tanto orgUlho de�u a Santa. t pitardade P nA· "

OSVALDO' ('RUI' FUTE'BOL (lU mandato as convocações .nt'- Catarina.'
1 a - mencana .

,-

cessárias dos repr�sentantes- Assim falou-se no nome do O acontecimento principal das atividades é uma missa

Recebemos e agradecemos: dos clubes filiados, com a sr. Heitor Ferrari. Achamos ",. campal a cargo do arcebispo"'Cie Chicago, dom Albert Meye:
, OFICIO CIRCULAR_ N. 109 finalidade de realizarem no- que o desportista em' 'ques:' CAFEZITO num Darque publico central, à margem do Lago Michiaan

vas eleições, naqüefa opor- ta-o mUI·to embora estar 'I' •

t
>
o,

S b D· t·t d E t it tunI·dade.'
-) I -

AGORA COM NOVA tres dias an es dá inauguração oficial dos Jogos Pan-Amc'-
. u_ IS n o o s re o, gado ao esporte da vela qua- .

Florianópolis, em 9 de julho de 1959 si que. diretamente, não PO-i EMBALAGEM ricanos, a 27 de agosto. Espera-se a presença de pelO me··

JLMO. SR. .

Um ano já se passoU,. e Q derá ser o indicado pára a nos 50,000 pessoas. No início e no fim da missa, a congre-
-

que observ.amos fol que a
DIRETOR ESPORTIVO "áESTADO"..� ,�ação cantará um hin.o em esp_anhol, porém o resto do

1. Tenho a grata satisfação em comunicar a V. S., .1NOPERANCIA DOS CLUBES N O -T--::Â---S
-�-

.----y A R Z. -E - A N. A.S ofício, naturalmente, será sobretudo\ em latim.

que no dia 4 do cQrreqte, foram empossados 'os novos di-
f t b"

.,
.

ESGRIMA FAZ UMA VITIMA - EVREUX, Fraiu:a,
.

t 'd OSVAL-D·O CRUZ F C d'
.. -

1 b I ez, am em, com. que ate a 'Sá..Q-ª,dO' à tarde no ca'mpo do OSVALDO CRUZ no Es- l! ('UPI) - Um médico sueco de'u morte à seu contenderngen es o :.' " que Inglrao o c u e no presente data os srs, Como- .
'

períOdO 59/60, e cuja' Diretoria ficou assim constituida,
I
dôros do VeleirOs da Ilha e treíto, estatão se defrontando em peleja amistosa,. as equi- f�ancês em um torneio de esgrima.

.

eleitàs que foram'por maioria dos associados: do Iate Clube não entras" . !)es do NÁUTICO E.C. e da GAZETA ,�.C .. O Náutico E.C. O nome do matador não foi dado a conhecer, devido
Presidente de Honra: -: Herminio dos Anjos, Ç!3.rlos �el11 em entendimento, e a- I que vem de uma derrota sofrida domingo frente ao G. E. às circunstâncias em que ocorreu o acidente.

N d S'l' B ld' Fil Judando' portanto, a F.V.M. "O ESTADO" espera se reabilita� amplamen.te. O cote]1) e morto foi identificado como Bernard Maillard, de ,2,3
. ,a � velra. e a Icer� omeno.. S, C. a ir por "águas" a, ba:i-
PreSIdente: - _Juveu'tm,o Cardoso (ReeleIto) xo, O destino do esporte da está níarc�do para às 13,00 horas. Não percam. J.nos de idade e membro da equipe local de esgrima "Juana'
Vlce Presidente: - Aécio Cabral Neves (Reeleito) vela, cuja bandeira já tre- "'. '" '" D'Arc".

1." Secretàrio: � Morival da Silva· Porciunculã mumou por vitórias espc:o,: Domingo finalmente, com a varticipação dos melhores A espada do médico' sueco (tratava-se de uma prov�,l
20 S t'" '\1 1" d M t

culares em Gampeona.os clube", varzeanos do Estreito, será realizado na Escola de çle espada)' atravessou o peito do francês ferindo êste sob
.

. ,ecre ano. - a eno e a os Brasileiros, se v:ê nessa si-,
'

1.0 Tesoureiro: - João Rocha (Reeleito) tuação por culpa, já agora,
' Aprendizes Marinheiros, o Torneio de encerramento da a axila direita e decepando-lhe' uma artéria. Maillard ta'·

2.0 ,Tesoureiro: - OImiro João Alves /
exclusivamente dos clubes LIG_A VARZEANA DE FUTEBOL. Estão em jogo valiosos leceu devido a perda de sangue.

Tecnico: - Waldemiro da Rocha Campos (Reeleito) filiados q,ue cru,zaram e crn- troreus, tais como a COPA Dr. Aderbal Ramos da Silv(l, I O torneio foi suspenso devido ao acidente.

Orador:, � Nerivaldo de Freitas (Reeleito) ���c��, ��ai��. ,e deixam o
I Deputado Ivo Montenegro, TAÇA vereador Júlio pauUno I _MEDAL�A DO MÉRITO DE�PORTIVO PARA MARIA

Guarda Esportes: -':_ Jaime Rocha (Reeleito) Até aq'!li concluimos que, I da _Silva, e a COPA INVICTUS "Escola de Aprendizes Ma- ESTHE:ij, - Noticia-se no Rio que por proposição dos "e-

Diretor de Publicidade: - Gilberto Nahas. ' em face da ine�istência da. rinheiros". O. torneio será por elimina..tórias, com dur(l�ão I readores . Raul Brunini e Jair Martins, foi concedido, p01'
2. No ensejo; aproveito a oportunidade para agrade- F.V.M,S�C, e a inoperâncit:t de 30 minutos. unânimidade, o título de "C,idadã Carioca" à tenista Mariel,

cel' toda cooperação e puhlicidade feita ém torno do Osval-
dos cIUbesFlfil.�ad�S, nl,ão tetãr�, '" *, '" 'Esther Bueno, pelo seu brilhante feito nas quadras de' VILlin,·

,
,

.

mos em onanopo IS (h o
" i- d ; LX d d' -.,. -.

do Cruz; que espera sempre, _poder ,contar com o valioso! esperada XII Campeonato: Face ao grande sucesso alcançado por oca� ao a uLí.". Ule on, quan o. se tornou campea mundIal, t,ltulo conqms-

apôio d,� V: S, -...

-

I
Brasileiro de Vela - clas.3tl I' ,ma .soirée levada a efeito nos, salões do P,RAIA CLUBE.. (' I

tado pela primeira vez para o,
BrAsil. O presidente d.a Re .

Atenciosamente, Subscreve-se, sharpie.
, .

INTERNACIONAL F.C. do Balneário, está programando I pública re,solveu que o nome da atleta brasileira seja lns-

GILBERTO NAHAS� I
Mas Se.1S�0 a!!ontecer, Iro· I oatra festa aos seus associados desta vez nos salões ae

'

('dto no Livro do Mérito e lhe seja conferida uma Medalha
'lY�Os fazer JustIça aos vtlle- "

'

'
'_

I" d Mi' ··t D t·"Diretor de Publicidade. I jadores interessados na com- GALERA CLUB. '

,o ey� o espor IVO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PE�OILl MINICJPll1
:;N-(lti'clas ">:de�t)rto

cataratas do Nlágara. Êsse mural
Do correspondente prof. Abílio Foquetes espo{;cam no ar. s'obem ,. o BrasiL Este ano, porem, tudo an., No bairro dos Tõcos, de pôrto em Escolas Deunldas ou até Gru-

terá 6 metros de largura por2m·

I
.

.,

altura. Benton, considerado o
Helss � os balões. Foqueíraé andem e o quen dou dlferente. 'Menos alegria. Me- I

União,
.

porém, a festa é a mesma

I
po, pois há' afi m:àls .de cem alu.,

No semestre pasasdo reaIlzou-ae melhor expoente de pintura da .. FES�� D� SÃO.PA?LO NO.. tão acoinp�nha a ·r�da. 6anções ti-l nos fOqU�tes, menos .foquelras. Me_/ de todos 'os 'anos, São pedro: e Sã!>" nos. Na atua; situação professõ-

I BAIRRO DOS TOCOS . picas, eis as festas junlnas de todo nos dinheiro, em suma. paulo são os patronos dêste rirós- ras normalistas não podem ser no-

'Um Festival· de� Belas Artes em paisagem regimental norte-amert.. '. .

_.'..
.

_ , ... _ - ,. r" ." __ .

, o cano tornou se conhe Id los �!ªt'!-?!'-�f"C?3 «, ,., ..
' ,

.- oi:w UI wÚm Ui.. - •

'I
pero recanto da cidade. Dia 28 a : meadas dentro das condiç'es de

Falrbranks. Dest�cou-se �m grup I'
t - C o pe .... ;i#SSS�::!S�S�S$�SSSiSSSSSSSSSjSSSSSS$SSSS,SsSSSSSSS5559 S'S'SS I

o

festa com missa" celebrada pelo' tl'tU'lo que adquiriram Respondem
de 11 quadros a óleo, desenhos seus murais sôbre a vida norte-

I - vigário· �a 'paróquia. Festa com I' como extranumerãrías recebendo
e aquarelas emprestados pelo MU., americana na Nova Esc;ol,a de . "

,

seu Guggenhelm de Nova Yo�k. PesqUisa Social de Nova york ,... ( _ churrascad�, leilão, etc. Á noite a. í por, tão .menos e sendo prejudica,
.

1 I b 'd Kl I -

B d M do ,riU I 'J'1 tradíeíonal f·eguelra frente à bela das ena'r'memente.
O grupo inc u u oras, e ee

I
e na Iblloteca o useu ,"'. '

( ,

,I"
.

"",' il.;
,

,.'l'
capela -Úr.metros media a rogueí.,

Chagall, Glelzes, Folnlnger, Le- Arte Whltney.
.

-

ger, Albers e Kandlnsky. A ex-, l' .ú
ra. O 'povo cio bairro aparece ali

pOSição esta.rá aberta até. outu-, LIVRO SOBRE A AMERICA
' -J- I' • para homenagear os dois santos.

bro próximo. LATINA .'

.

G" t: 4" Fogos de artifício.!. canções, tudo

CARICATURISTA ELEITO
enche '0 ambiente de alegria. que vem' obtendo da admmtstraçgo

MEMBRO DA ACADEMIA DE "New Horlzons ln Latln Ame- Este ano a alegria foi dupla. É I
eficiente do Dr. Laur';. Receben-

ARTE E CI:I!:NCIAS rica" (Novos Horizontes na Afué-

�
-

1\ que chegou ao conhecimento' dOS! do luz aínda êste, ano, pode-se

O earacaturísta H"'''' ",ook. ,
_

,f';'ftlal _'l' ,�·O: ,att�t!ft.'�. c.,-as,
moradores dos Tocos que a pre_ assegurar que os Tocos se torna,

mais conhecido como Herblock, rica Latina) é um livro de Jahn vum t"b II '�J.l. ; II feitura está para Instalar luz elé- rão o .mals progresaísta dos baír;

foi eleito membro da Academia .r. r::onsldlne que apresénta .lute. trtca aí. Um velho sonho que se
ros das duas cidades.

Norte.Amerlcana de Artes e CI. ressantes pontos de vista sôbre p, transforma em realidade. A p�efel,

êncla.. Além de caricaturista de A.mérlca Latina. O seu autor, "Tem para pron ta'
I'Q"t'r.-.. ítga

tura, apesar de seus '�oucos recur;

"Washington post", foram tam-, padre Consldlne, se refere 'ex... �"F' f'� WS, apesar da dificuldade que

bém eleitos ,A,llan N,?vlns. autorí-, tensamente à nova concígncía so; lhe causa o govêrno do Estado

dade em" ii.i�órla da ·lJ�iv;rslda.. cíal na. América Latina com nãO lhe devolvendo a quota do are'

de Columbla; lr�l'Qld .Dc?�d�:teX� valtosas observações sõbre cada tígo 20, .a prefeitura tem dado tô-

presidente d,a, Universidade' Pi:IlI;-:- um dos países que visitou. da a assistência aos Tocos. Ras-

eeton ; 'b a tlsta 'Ben Snahn e 0.
APARE:LHOS' DE AR CONDicIONADO. gou-se à Avenida Getúlio Vargas;

- , BALA ....TÇAS "FILIZOLA".
advogado e escrltor_ DHlon An-'

.

REVISTAS LITERÁRIAS AME- 4" esta e a Avenida João pessoa ro-,

derson. Academia fpl .rundada RICAS DEDIC_,�M NUMEROS ram revestidas; .a população eoadj.,.

CIRGULADOR�!3 DE AR. [uvada pelo município ergueu uma

nova escola, pcís que a antlgá não
CORREIAS E PNEUS "DUNLOP",

.

oferecia as condições mín�mas pa,

rã a ,Mucaçã.o O govgrno do ES-
CANIl:TAS' C'bMPACToR tado vinha de, há., tempos prome-,

EXTINTORES 'DE INCENDIO.

ALASKA

FESTIVAL DE ARTE NO

MATERIAL PÁRA DESENHO "!I{ERN"
.

d
--------------------------------�-------

O bafrro dos Tocos é servido por

linha de lotação de hora em hora.

progride, pois graças à assistência

--(:)--

ACAMPAMENTO DE ESCOTEI- \

ROS EM SÃO FR�cisco'
DO SUL

"cultivar s artes e clên�as que

possam contribuir para preservai' Duas revistas literárias amert,

a dlg Idade, a honra e a fellcl. canas dedicaram números especiais

da' de um povo livre, índepen, à América La\lna. Um número

ente e virtuoso". de "News World ,Writlng" dedí.,

MURAL NAS CATARATAS DO cou 100 páginas a traduções de

I

Doze escoteiros partiram sexta.,

feira para a cidade de São Fran.

cisco, onde participam do 20 acam,

pamento distrital do 6° distrito de

Santa cattÍrlha com' sede em JOill
v1lle. Os escoteiros, que pertencem
ao Qrupo'. professor Celso Cordeiro','

de União da'Vitória, são cnerrados

em 1780 ar John Adams para Á, AMERICA LATINA

----'-...;.;;=------=------�----

«'OGõES ECONOMICOS "WALLIG".

FILMÉS RAIO X í'DUPONT".
_)

tendo um prédio, mas tudo não _na presente e?,cursão pelo )ovem-

.,
passava de i>Í'�messa.-E o laboriosO' Gerson Araújo Bauermelstel'.; São

I povo
mostrou que era capaz de ta.. êste os partiCipantes: Helvidlo

I.zer
algo p,elOsf1lhos. E ali está II Mala. Cecll L. Leme, Emílio J. de

e�cola agrupada, oferecendo educa- Souza, Luiz FranCisco 'Carvalho,

ção à Infância. -Lamentamos apenas Wa.ldemar Neumann, Douglas

que o Estado não a transforme AraújO; Carlos Relmbold, Elias

SUba, NettO, Rubens Stelmachuk,

NIAGARA escritores e poetas contemporâ.
fIOS PARA ,ELETRICIDADE.Thomas Hart Beton foi encar_ neo.s A revista "�vergreen Re

regado de pintar um mural para, vlew" dedicou um número espe.

a central de energia elétrica nas clal à cultura mexicana.

MOTORES PARA' MKQUfNAS DE COSTURA.
.�\O.....

� I -

,4� .. ,;_. - _:.�
. ..,.....� � ..,,,_'""f

-
• " .

•
__

-

• � .....

Ven�e;se
UMA CASA DE ALVENARIA

Algacyr Kosloski, El(llr Alves/, e

A gusto B'àuermelstel:."
.EDITAL GELA.DEIRAS,

I

M�Q t'J I NAS SfrM�DORAS·�i130R:ROtrGHS"

:\lAQUINAS REGISTRNDORAS ''UURROUGHS''

° Comandante do 14.0 Batalhão de Caçadores solic!ta

o comparecimento .a secretaria do 14.0 B. C., do cidadão

ARI TOLENTINO, a fim de tratar de assuntos de' seu in·

terêsse.

'ENCERRA-SE HOJE L

A-�Promoç�o J�35 Em" f-35'_',
Comemorando os 35 arios de atividades comerciais em

Florianópolis a firma d�retora dos Estabelecimentos A Mo� _

delar promoveram uma série de festejos.
A apresentaçãe gratis à população de João Dias- - Zé

. Fidélis e do D!l0 Paquetá, obtiveram uma repercussão alt9,- ,

tamente simpática. Mas ... o que realmente empolgou ;;lo

população foi a alta característica, o verdadeiro desprezn·.
dimento da firma com relação aos seu� luctos comerciais.
A inst'.tuição dos .35 em presentes para' cada 135 de com

pras foi o gesto mais cavalheiresco que uma casa comer

cial ja teve para com os seus freguezes. Práticamente abriu

mãó 00 seu lucro integral.
Na verdade os 35 de presentes em cada 135 constitul'

ram o assunto obrigatório em tôdas as rodas. Todos beT.
avaliaram o alcance dessa oferta e a sinceridade de propó
sitos de ·quem a instituiu.

Milhares de pessoas foram beneficiadas. Milhares de

pes�as lembrarão com saudades, durante muito tempo à
original e generosa promoção de vendas comemorativa do
35.0 aniversário dos Estabelecimentos'A Modelar, cujo tér-

r.ssssssssssss·SS%SSSSÁ;SS$sSn::s:u'sS';h'ÍSi'it"sSSSSSA'.:S'"..'1\'%\" -mino se verificará no· dia de hoje .

••••_ � & ;ii� i .

MarciUo -Dias -x Paula- R-
-

�c
-

S HI"R-IAS VE���'�'ija, lIihson
_.

(Cont. da 6.a página) ,

I boI. Dico, pela extrema direi- �.��� DE VERUS
mo ter praticado defesas mi- com a pola, re�u�ar sua apre- ria por certo um .tra��no ta, foi sempre arisco, opnrTIu··
raculosas e sensacionais. Por s�n�aç!10' .Valeno, eS.forçad0, i

bem melhor. Antomnho, fa:
I nista,

assinalando
..mes.mo (lI) ._'

"""q� .�,,". "'" .D'-

ocasião do .primeiro goal, aOi! dmamlco, Jogou mUlto bem. buloso, com um .trabalho mm dois tentos de sua equlp�.
dois minutos e meiô da eta- Z!1cky numa tar�e pOl}co tn;,- I to bom, d�.mdo a�nda uma de- JdéziÓ� fatitlloso o 1nsider dl
pa complementar teve -':lUa pIrada. No Marcllio Dias, Me, i monstraçao �e desportivida· I r€.ito do Mateilio o homam
visão prejudicada pelos seu;; deir<?s, e s t e v e sobel'do de qua�do Jog,?u. doent� e 'esteve em toda a' parte, um

companheiros de defesa, do pratIcando defesas dignas de � lo�o apos ao I?relio foi. reco- verdadeiro dinâmo. Deba pe":
que se aproveitou 'inteligen-- clm :;trqueiro ?ategoriza:do co· ! lhldo ao �ospltal a fim de lo-comando do ataque, eome�
temente o dianteiro marcl- mo e.na real�dade. Gala, pa- I ser s�corndo. ótimo llxen:" çou mal para melhorar baR'
lista Dico, para 'de pé esqucl' 1'::\ nos o. maIOr el�m�nto da.

i
pIo, digno .mesmo de ser eml- tante na fase complement.ar,

ao fulminar as redes de Gai- ca�cha, Jogador classlCo sen- I tado. Genmho, teve seu. tra' ótimo O seu trabalho. Fer
nete. No segundo tento, 11'11.\ saclOI}al se!ll ser exibicio�t.'i- balho grandemente faç,ilita- nando II para nós um exCt!�
bola cruzada pelo. próprio ta, n.ao pl'lnca em serv.ç�. I do pela so.berb@- atua9a'l de lenté jogador, armando mui
Dica, traiu a vigilância do Papal, nao fosse �ua manel- seus demaI� companheIros �() to bem as jogadas no centro
jovem goleiro Gainete, pican· ra: pou�o �cavan�e�resca,.p'\�a defesa porem ,s";la atuaç!:\o de campo para 'seus cóm!.J�;
do antes de penetrar no-'arL<) COI? os adversarIas dIStl'l', t�ve grandes mentos. Loca. nheiros. Tilico, um bom potF·
quando o arqueiro prepara- bmndo algumas caricias, te·· ,firme, possue um bom fute- teiro esquerdo. Os bande!rl·

, va-:-se para defender o petar- 'nhas Raul de Oliveira e Lau'
do. No que peze a este pecado, dino Silva, decepcionaram. A
do segundo tento, no mais v arbitragem do senhor Vlao-
arqueiro esteve - firme e sen· mir Borba, deixou muito a

saeional. Nery, fez. o que desejar, principalmente no
poude. policiandO muito bem concerne a marcação de.

mEia cancha .

.o sector. que lhe estavit dis-' A renda do prélio pode ser

tribuido, 'Marreeo, fdr'a de 'd da b' e levarlno�
,

Numa das últimas rodadas do camp'eonato ingl�" do.
conSI era oa s .,

sua verdadeira oosição per
.

,
em consideração o tempo

uma contingenci::.. tod� espe- ano passado, O· jo��dor Archie Gibbon, médio-esquerdo; cio chuvoso da bela e progressis··
cial, não poud� render tud.l Leeds United, fói expulso de, ca�pq pelo árbitro, por ter. ta eapita,I do Vale do Itajai.
o que realrtiénte''strtre e pod,c. ,agr�dido um adversário:' O fato em sI não despertaria a Não poderiamos de maneira
J. Mar�ms, .estS'\l'e'·'ft\lmá. �ar- � nenhuma deixar de ãbraçal'
de iIls�ura.,·não �izando SUlts menor im·portânci.a se n,ao f�ra a circunstânaia do TLeeds , êh'âgra<iecer aos nos$os aIl'Í-
ultim.1J,s apr�e��ções, Zilto;n United se v�nglona'I\ ate entao, de uma p'roeza,realme�'lte gos de Itajaí, pela acolhida

. êxcepcronal há 37 anõs" durante os quais di�putoti iíadii "ifítignifica. que propQ:r�ion8.-
drntro .de suas' caracterii;ti" 'menos de 1. 259 ericóritros, jamais sofrera úmà punição. ramo a n0SrSa reportagem. Ffi
casO de jogo. Nél1nho' eom um _

_

'

.'. . '. zemos um agl'adecimento to
bom primeiro tempo decaln- Desde 1921 que nao se registrava um so caso de expulsá') do especial a José 'l'olenth\o
do bastàht&na etapa derra- do gra'tnado, de qualquer jogador do Leeds, por motivo de � Silva, verdadeiro gentJe-

. :ir,. HéKnho pela extrema incorreção.
.

.

mann de Itajaí, bem comõ ao

•
rel a este'V'e muito bem po- Os jornais inglêses ocuparam-se do a:;sunto, e embpra. nosso amigo ,Leôn�io Buch!e

� ���Jt? af�r4���!:f�:r d� ���r';�� f�sIco do Mar"-

- "'-:c..-..:.:..:....,...;_�;....;.. _,.....,..---
f'.., /'

ONIBUS A 50 METRO.

TR.l.TAR COM

LEHMKUHL EM MODAS

PÉR.
,\ 1\1ATERIAIS· CIRURGICOS.

-'-1
MAQUINAS 'DE ·COSTURA.

PERSIANAS '.-KU1SH" )

-"
MOTORES ELETIÜCOS.

M(}TORES MAR1TIMOS J'PENTA"- I

RADIOS.

VENTt-bÁDéRBS.
.,

.Rua Joio I,>into:' esquina" Saldanha Marinbo

'ODII 1178 --�114I
- 1!:le pegou essa' mania depois que assistiu uma se-a··

são na Câmara dos Vereadores.

3:!t Di\ SÉRlE-
.

LUVAS DÊ OURO _- Robinson, ràplda'
mente, justifiCOU 'a fé, que seu ins"trutol'
nele depositava. ° ágil e flexÍ'\1el jovem.
participou de 89 lutas cómó amadore ..;,
vencendo�as tôdas. Culminou sua campa ..

,

nha impreSSionante ganhando ó .título dos
meios-médios em -1939, no Torneio_, das.
Luvas de-.Ouro, com:petição�lniernaéibnai
que cOl'ôa'os' melhóres amadores do'm,ll.l.\'-
do em tôdàs as c'àtegorias�

.

doras. Pela primeira vez. em sua vida, ,R9.y
possuia dinheiro. Gallantiu então o SUi)

tento de sua ,mãe e de' suas irmãs, dandO:';,. �
-

lhes a segurança financeira qu� elas n'áJ.
conheciam ,há muito tempo.

;, 1;.-

pi,
CASAMENTO - Eaftã:; M�e'H911y, dan-

sa'rina profissional co.m' quem Ray se ca

sou em 1943, ,enquan:to :servia o Exército
durante a II Guerra Mundial, 'fêz núllto

para ajudar sua carreira. ° apôio q Jf•

,1940,
.

sempre deu .aos. elevados-princípio� morais
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[UJIRlLoISIADO
"DE SANTA CATARINA-t

".

MIL i
CRU'ZEIROS
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Os conspícuos jornalistas do govêrno não podem: decididamente, ser letla
dos a sério. Temos que discuti-los por aqui mesmo, dentro da gaiatice � que la-

II

AINDA AS ,HOMENAGENS ,A
•

-

,

-c
; LEOBERTO LEAL'

houvesse a menor menção de 1106 eríanças vindas tõdas do> ,Ti'Teram a máxima repercussão as eerímõnías reaã

que são filhos de deentes.: leprosário' daquela cidade,' zadas,' sábado,' nesta CapItal, que, se eonstítuíram em co
são crianças sem complexos

I
pois os pais não t,inhaIP a movedora homenagem à memÓrIa do grande Leoberto L��.

e sem recalques, poís c;�m- quem entregar. -
,

pre tomaram. parte ativa. na Hoje, com o desenvo-vt- Aqui estiveram deputados federais e o sr, Ministro da

vida da cómunídade, mente da ciência e a' desce- Educação, na qualidade de representante do 'Presidenfe
No "Éducandário d.é Curi- berta doe, novos medícamen- rusceüno K. d� Oliveira.'

'

tiba rüneíonâ um, Grupo Es-' tos, a lepra, não, é, maís um O Chefe da Nação, convidado par pessoalmente justa homena..,
colar onde frequentam, não espantalho. É uma moléstía a comparecer, não pôde fazê-lo,. gem prestada àquele eminente e

só as crianças do Educandá- curavel, de contágio peaue- enc;lereçando ao prefeito Dlb Che- pranteado lider popular catarí>

rio, como, também, tôda r. no, mas, entretanto, é aín- rem o seguInte telegrama: prefel- nense, euío prematuro e Infailsto

população infantil daquela. da contagiosa. E está 'Jr,,- Dlb Cherem _ Florianópolis desaparecimento vida pública br�
zona, em perteíta comprep.n- vado pelas pesquisas feitas,

Imposs1b1l1tado comparecer nome, IIllelra ainda hoje se deplora, em
são e sem distinção de- fi- atravez de estatisticas, qU6 nagem ao saudoso deputado Leo-. todo o pais. Congratulando_me
lhos- de p-oentes e outras a lepra se contrae mais, na
crianças.

'

infância, razão porque deve-
berto Leal tenho prazer' comum, prezado �refelto oportuna Inlcla-_

Os nossos Educaridá;'ios mos proteger a 'criança que
ear de!llgnação Ministro da Edu- tiva perpetuar bronze praça. Pú

são grandes lares abrígando nasce sadia e deve eontí- cação para me representar. Cpr- bl1cã aquela figura excepcional de

uma família unida que tem nuar sadia' para ser fel� e.
díaís ,saudações Juscelino Kublts.. intérprete reivindicações seu Es

por base a compreensão de ser um cidadão vãlído à Pá- chek, presidente da Repúbl1ca"; tado, associo-me. comóvldamente

auxílio mútuo entre os .;;eus tría, '

Também o ministro Lúcio Mel-· 'êsse meféCldo preito Ilustre líder

membros, Se os Educandá- Agradecida' pela atenção ra, titular da ViaÇão e. ObraS extinto, sondarízando-me Govêr-"

rios ainda estão runcíonan- dispensada; subscrevemo- 'Públ1cas, convld�, enviou o no'Municipal ê nobre povo ca

do, são porque ainda são ne- nos com tõda a estima e ad- seguinte despacho telegráfico: tarínense. Apraz-me esclarecer de-
, .

tt i
- agradecendo, cordialmente amável Slgnei' 'IÍleu representante 'pessoal

cess�rlos e mui o n�t'�s- m raçao.
sários. Recebemos crianças Maria M. de Moura Ferro convite anaug'uração bústo SaU- soléntdade 'Diretor Reglonai D"t::T
dos Leprosários, récem-nsscí - Presidente da Sociedade de doso deputado Leoberto Leal, la- assa Capital,; Darcy Llnhar,es'." Cor

das, diariamente. No Edu- Assistência aos Lázaro� emento compromíssos inadiáveis dlals Saudações. LúCIO-MEIRA,

candário de Belém do pu-.:ã, . Defesa Contra a' Lepra, em nesta Capital não me permitam, Ministro Viação e Obras' Públl-
ví uma linda Créche Com Santa 'Catarina. conforme era meu desejo partíeí-, �as".

Produção é horà, de fainciOl1àmento da'
Usina durante-o'mês'de junho de 1959.

GERADOR I - Marcação _:.!.: 3'0/6/59 14,658,2
Marcação - 31/5/59 , 12.946,1

GERADOR

.
1.712,1 x 100 igual 171.210 KWh.

,Horas de uso 238 horas, e 07 minutos.
-

II - Marcação - 30/6/59 14.258,2
Marcação - 31/5/59 - 12.667,8

1.590,4 x 100 igual 159.040 KW"1
Horas de uso 24,) horas e 20 minutos:-- t

GERADOR III - Marcação - 30/6/59 14.908,7
'

Marcação - 3115/@9 -:- 12.695,9.
1.942,8 x 100 ignal 194.280 KWh.

Horas -.de .

uso 291 horas e 14 minutos.
--xxx--

,
RESUMO

171.210 KWh. 238 horas e 07 minúÍos
159.040 KWh. 245 horas e 20 minutos
194.280 KWh. 291 horas e 14 minutos

GERADOR I
GERADOR II
.GERADOR III,

Uma carta da Exma. Prof. M�ria Madalena de Moura; saram, entretanto, na sua

Ferro , •• ",.-=< I,' grQ��is�:s��dO�' posttt ..osIlmo. snr. \; que possue o jornalista para
Dr, RUBENS DE ARRUDA RA;MOS ; fazer tal afirmação?
M.D

..�iretor do _Jornal '�p Estfl�o" i Os Educ;ndários pará fi-
Oordíaís Sau.daçoes 5 lhos sadios elos doentes de

•• !lIl1l1l11nJumIllJII'III""'''!1II1m'''''III1I1Ii1I11'"l11l11illl"UlJ"r 'lepra fundados n'o Brasí!Agradecemos, sensíbílíza- DO, publicando esta carta -,
.. 0,-,. '

das as palavras de, estimulo onde desejamos fazer alguns pela grande brasíleíra :tlJt'm
e conforto que manífes' ;11' esclarecímentos sôbre o ca- c� Weaver, prestaram e es

'para com o nosso trab.uho so, ao povo do nosso Estado, t�o prestando relevantes ser

de assistência social e as que tão generosamente n03 VIÇOS na campanha' contra
palavras de justiça para com ajuda.' o mal de Hansen.

o grandioso trabalho de D. Como trabalhamos n�.3SIl Quando foram construí-
Eunice Weaver. setor há 23 anos, prinr.'pal- do!'; os Leprosários em todo
O senhor que acompanhou mente, no campo 'de assts- o território nacional, t.rm-

o nosso trabalho desde o seu tência social prestada Hoii bém foram erguidos estabe
início, sendo um dos seus portadores do mal de Han Iecímentos para amparar os,

grandes colaboradores, 90n' sen e aos seus filhos, fica-I filhos sadios dos doentes,
do sempre a sua pena _bri- mos surpreendidas com 'l. crianças nascidas nos len.o
lhante

.

e o s.�u grande Atat�n- afirmação do [ornalísta que I sários e as que ficassem ao
to de Jt;>rnallsta a favor das escreveu o artigo - NO\'AS

I' desamparo
porque os seus

causas Justas' e nobres deve PERSPECTIVAS paRA li pais deviam ser internados
�esmo ter ficado surpreen CAMPANHA N A C I O � A L

. para tratamento de saúde,
dído com . a reportagem do CONTRA A LEPRA, quando '.J!:stes estabelecimentos f�
nosso prezado' amigo Di'. dizia: "Os Educandários, an- I ram erguidos pelo coracso
Souto Maior. tigos Preventórios, apesar de generoso da mulher br.ist-
Agradecida ficaremos i;'ela seu trabalho grandioso, em. leira, convocadas pela pal.,,

acolhida que der no seu benefício dos filhos dos 00:' vra candente entusiasta I.)
conceituado. Jornlll, O ES'l'A- tadores da doença, fracas-, patriótica de Eunice Weavel'.

g�Fi!t1�:!,;::1�r��:1� '"hoêrll'eaus.homem das Deixa a _Pr'e-s'
\ l-deA,nd,Ria o -'sr_,têncía completa-'-às crianças

,

�
a êles coufiadas, dando-lhes

W II R�:!n����Ç��r�n����. ��:
zer (;;��l�: ;a;:!��na)acertadl). a er· olssenq - rea'551·

I

demos afirmar. o valôr desse do que a de V. Exa. para te- _

,

���a��ope���s o :�:roa�h�: �a:Sa��r��d��er���am!��ei: .

me Ira'z 'II',"e'5 !�:e:�._t:n:::�::Oen�: �=:s �:
vemos o prazer a convite de 'd d b 'lh i t 'i
D, Eunice Weaver, de '.'l81- lSg'i�;�i� aqu:' or�a� ;eu n�;�i� .

,

pllila_mental·es.

tar os Educandários de Pôr- A'A'llSelllbléla, em tôdos os se-

'0 Alegre, Curl·tl·ba, N',tnr}'l,
ríto. .

Com o retôrno, da capital fede- sou o comando do pl,ena'rlo a seu tôres, ficou 'a Ii,ar , -da manéira
" , '" v O SR. CARVALHO .SORRl- ,/" �

Beto Horizonte, Salvador, na N'LIO _ Agrade"o a' V.' j!':lI::a. mi, do deputado Braz Joaquim colega de grêmio partlliárlo. eJ.evada e segura com 'que foi con_

B h· M
..

M \,... ,..
AI f I t t ..;, t t T d I

-"

di' duzlda pelo' seu vl�e-Iireslliente,II la, l aracaJa, ac'�), a distinção, qu� me confere. ves, que o ra ar, J�n alllen e o ava, nao e ' email ressa....

João. Pessoa, Recife, pg,Í't'.L- Mas, nobre -Peputado 1:10' com seus Ilustres companheiros" tar a maneira com que o vlce_ que ôntem passou a iiveçã:n' ,

da

ba. no 'Diauí, São Luiz, no ,.

L f V Exa ao cnn da Mesa da Assembléia, de as- pr�sldente da Casa, na ausência Mesa ao sr. Braz Alves, uma das
� raClo a er,.., -

_

M9.ranhão, Belém do Pará, ceder-me a deferência d� suntos pertinentes ao órgão que do titular, dirigiU os trabalhos malQres expressões do legislativo
Manaus, Rio Branco, no fl:lJar em nome de São Pa,u- preside, e outros de Interêsse da demonstrando completo

desemoa..1
cat�iií'ense, e já veterano, pode

Território do Acre, .!?ô-.:to lo, faz justiça aO Estado qUE', populaçãO de ,Sapta Catarina, o

Iraço
nessa árdua e honrosa mls.. se diz,er, no dirigir os destinos

Vplho, em Rondônia e CJL'U- -com tanta honra, o tr.O'lxe deputado-'Walter Roussenq pn.s- são, obtendo produção, das me- da Casa do povo;
zeiro do Sul, no Terrlto;·jo ao Parlamento. E, mais a!r;,"

' ......
-_--.,.....-

��a�i�r�O�a� J:�t:ir:sB(itl� ��e �:�!�el� tr!m��açbJ! -ISINA DIE'��L �tE'TBI,�1via. cultura paulista, porque foi
J!:sses Educandários (�O� al!., :p.a auster:a e venera�lda

outros espalhados pelO ter.. Fa.culdade de Direito, qua'1- "-

ritório/nacional, não frlles,s, do ainda os homens públi-
saram na . sua finali1:tt'l.')' cos e os professô'res se àe

pois foram edificados e .são bruçavam ao parapeito de
conservados para prestar re- uma visão maior e mai� S€

levantes serviços aos nos�()� dimentada da coisa pública,
irmãos sofredores que nos que Nereu, foi buscar e €1:··,

estenderam as mãos e rws controu os fundamentos da

entregaram' os seus fl.!::l'i;;. quela sólida ,formação jurl
'J."E>mas restituido êsses cnt!'s dica que o projetou como es

queridos .aos seus' pais, sa- tudante, como jurista, sobre
dios, educados, preparudoE tudo na fase da recon';�i
para enfréntar· uma vida tucionalização, da vida bra

melhor, estando aptos a ser sileira. -A Faculdade de Oi
vir à 'Pátria, como parc,elas reito de São, .(laulo, pouco
vivas da cP!llunidade, crla- importa que o t-empo venha
turas sem complexos, ,pois, desgastá-la na I cq.ncel}çl'l
nunca foram trancados os moderna das coisas que) se
nossos Educandários. As r.DS� pl'ojetam'tl'- at\1�IIllente. HEi.,
s_as crianças sempre frequEln.. pcrém, um.a coiSa impered
taram as éscolas 'COtl1UnS vel: Há, porém, uma coi"'!a
noS- Estados - e nos Terrlt.ó. ro.ais sólida. Há ped-x.tais
rios, não só as escolas prl- que não se cizalham; há i)·!i
márias, como as escôlan su-=" cerces que não sé derruem,
'Periores, faculdades e \!s..:n- porque aquela ,velha Caea
las de especialização, As viu florões de" inteligên:::ia,
crianças, aqui do nosso Es- aconchegou à sua tradi�ã� (>

tgdo, do Educandário S9.nta à- sua história vultos CCfil)

Ca.tarina, frequentam o,Ins- Ruy, B1la!: _,e tantos out,':os
tituto de Educação, Es�oias. para os quais o Brasil d(',vE',
RegionaiS e outros' estabcle' sobretudo nesta quadra, "01-
cimentos sem qqe m::.nca, tar-se com profundO respr.i-

______�_
.

�

te> na copt�mpJação dos seus
- exentplos.

B-USCA-,-PE'S,.'
Nereu Ramos era um co· NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

, mo que paulista, pm: direito D'
"

"

�� �g�g�:��:' fof t�ra�ii�::� �.gageín do p",� de L�guna e saneamento n� Sul-
�6s ���� ��sa, h����n:���;,� Apelos do, Dep. "Wa Idemar SaJles na Asse.m_bléiação - acredito - porque, -

passadas as desavença'!, fe1- O deputado Waldemar Salles, Salles vg apela espírito Públ1�o brarla vossência draga 6 OK
tas as contraditas, o .tempe na tribuna da' Assembléia ,Legls- vossê�clas .sentldo mandar sanear 160 cUja recuperação estará con

veio a serenar os espíritos, e tatlva, na sessão de 7 do corren- rios mo'ho Bonito e Jaguaruna �lulda breves, dia!! yg que su

aqui' os próprios adversá- t' abordou COIll pr9fUndl�ade no município do mesmo nome vg ,poem sem designação outros si!r-.

rios, quando da' sua morte, vários probl�lllas do sul do Es. em virtude calamitosa situação
i
,viços vg concorrencla- para mi.

trouxeram a palavra de re- tado, es�eclalmente o que diz I povo aquele munlclplo' I1toran,eo I
norar sofrimento aquele povo pt

posição da verdade em favor;. resp,slto ii dragagem do pôrto que vg não dispondo area sanea..I Cordiais saudações
de sua dignidade pessog1" ,d.e J;.agun3., Posslb11l'tando desp- da para outra cultura vg tem WALTER ROUSSENG _ pre_
Não devemos

. prant�ar,. a fôgo no escoaml;'!nto do carvão economia estruturada na farinhp,! sldente
I

memória de Nereu Ramos, daqUel� região, e outros prodU:tos mandlosa vg cuja cotação e mer-l Em nossas proxlmas édições

Pcoo�uUrt ddeOsSapaarceoCnetUecnima..nVatolas agrícolas. Re.quereu, na, ocasião, a cado vivem momento de verda.- publicaremos 0$ discursos prote-.
expediç;:o C::e tele:;!'amas lia Ml- delro colapso data vênia lem_ rido pelo Dep. Waldemar SalleB.

dolorosos: ao, 'contrário, ,ue� ,nistro eh VlaçãO e 01:)ras PÚ-
vpm�s exal�a-la, devemos bl1ca � diretor do DNOS, nos se
terna-la mal?r,. devemos l:!-- guintes têrmQs.
c(lnchegá-Ia as nossas ,::IS1)1-1

-

rações, no sentido de (iue, ASS�II?-b�éla LE�glslatlva Santa

perpétúada nás gerações que Oatllirlna vg awovando, proposl-

I nos sucederão ", nesta Casa, ção deputaro Waldemar Sales vg

possajn, ,elas, aÇlPi, maní�r, a cumpre dever. Informar vossência

altitude
'

e o "exemplo do yg que d�aga Holandesa vg atual

grande brasileiro que &le mente parto Laguna vg acha.-Se

I soube _s_er. ,
'

.

ha mais de, ,lO ,meses parada vg

<

estando sua '1;rlpulação percebenc;lo

I SRA. ADELAIDE em dolares cOl!forme contrato oca-

I, ,KONDER DE
slonando 'flagrante prejulzo eco-.

nomia. nacional vg sem no entan-

I
t

. 'CARVALHO que necessita aquele ancoradouro

I No dia de ontem, ,no Rio de nacional Impedindo' assim aporta-
Janeiro. onde reslcUa, faheceu a mento navios maiores calado que
sra. Adelaide Konder de' Carava-

. ,I

lho, espôsa do sr. Homem de Car-
vulho 'e' irmão dps saudosos coesta

duanos srs. Adolfo Kond,el', e VI-

524.530 KWh. 774 horas e 41 minutos
CALCULOS EFE'l'UADOS POR: Ariel Battara

Visto: ASSESSORIA TÉCNICA

tanto complementar dragagem de

zem JUS. '

Porque eles são genialmente piolinescos quando nos interpretam as loca.ts�·
Se afirmamos-que O ESTADO não é nenhum TIMES;mas um modesto diá-:

rio provinciano, estamos dizendo uma verdade que ninguem ignora. Mas, para
ele�; iSSd equivale, nadã mal:) nada menos, à confissão de que somos a favor do

roubo! E logo nós, que aqui temos vergastado os cotl.cussionários públicos, com os

quais o honestissimo govêrnrl udenista faz acordos para conceder-lhes exoneração
a pedido! E logo n�;'que temos pedido soiução aos inquéritos engavetados I

.

Com- o ,intuito de prollocar-nos para outro terreno, lá vem alegações con

tra a NOVACAP. Dela não participava71J alguns dignos representantes da UDN,
como fiscais da oposição? A inclusão deles na enti!lade não era prova. provacÜr da
honestidade do Presidente? Pior houve por aqui, às vésperas da eleição POE,

-

. quando um decretinho de última hora, modificou as regras do jogo para evitar
a presença do sr. Stodteck Filho' entre os da direçdo. 'E êsse ilustre coestaduano,

. ,

sem contestação, é 'homem. o.e alta validade moral, cercado do respeito e lia consi--

deração dos qlumenauenses.
�ntre discutir casos longinquos, cujos detalhes são desconhecidos, e casos'

locais" que por aqui mesmo lJodem ser explicados, ficamos nestes, que ntlo nqs le-
varão a falsos juizos ou a conclusões erradas.

,

Ainda ,há poucos dias, com o testemunha do velho amigo e obstinado ad

versário depu'!Pdo Fredericó Kurten, o ilustrado li4er udenista, deputado Ernani

Sátiro, relatava-nos que apenas uma vez fora ao Palácio das Laranjeiras. de
nunciar um episódio grave ao Presidente Juscelino. Não ,s6 fora recebido de ime
diato como vira a sua denú1wia apurada com ordem rigorosa do Presidente, que
lhe agradeceu e ofereceu-lhe o número particular do seu telefone, para quando
qUise.sse colaborar ass.im construtivamente. Sôbre a Novacap o deputado' udenis-
ta Iris Meinberg e outros diretores do mesmo partido poderão ilustr.ar os 10rna
listas. locais, que não querem. discussões locais ...

Na verdade, torcer e dzstorcer o que publicamos é mais como,do. Se nos ne:'

ga.mos a tratar qp,estiuncwQs ou intriguinhas, porque não fazemos joguinho de
varzea - eles logo concluem que não queremos discutir assuntos municipais.

E a nós, que estamos a cada passo na Justiça, em defesa de perseguidos e

lesados em direitos pelo govérno, é que procuram enredar êom acusações de via

lencias, atrabiliarfsmos e :perseguições do govêrno federal. Mas exemplos, não

apontam. Os nossos aí estão, 1W$ despachos judiciários, determinando 'suspensões
de altos ilicitos.

Quem, mais do que nós, tem tratado dos fnteresse� e da politica dos muni

cipios? Não denunciamos o anti-municipalismo do governo udenzsta, suspenden
do o vendas�e consignações e multipl_{cando por, cinco as pautas

-

de exportação,
-"apenas com a finaUdade de tesar as comunas eatarinenses na participação a que
teriam direito?, Que ê essa la1'(l.igerada taxa de investimentos senão um aumento

do vendas e, consignações, dtsfarçado para que os municipios se1am roubados?
Onde já se viu.TAXA destinada a pagamento de funcionalismo em geral?

Nada disso os escreventes palaCianos querem que tratemos. O gosto dele

-_CJ_�-','�rct para-que; d(lqui" sem a 1tecessáda,,1'eperc.us.são, viv.e�semos a. �1!4ª,gar. ,?/-ais as
. ..c

I

ttclrst;tç�Éje.s feitas aJK peira' '. eSPP1J.àê-la,s. Isso é' que eles, querem. Mas�bS inimigos.
.

.wiiÚiarf·f!ore,lk; .. eécollfelhb,�e: r'�pos�s,�rnorte ,�� galinb;âs ... ';(�'ile1n �uiS�r",

.

'\;g�€t91�q.q9Pleis,�c�;vél];t8,;�/:nro;�.f!:·pi(j;,\j�ift;� q�"Z,�.T:4; �ta?fÍgtfll�:;r"i.�ü� ;J0f,!:;iS);:.;:<;"

poderiam escoar carvão nacional

e outros produtos agrícolas pt
pi',ejuizo economia sul catarinen-

lIe afeta. enormemente município
tor Konder. Era ainda a extinta e portuários lagunenses pt Certo
sogra do Tabel1ã,o Edison' da .SIl- pllotrlotlc� medidas vOSE:!tncla
va, Ja,dlm, desta, 'Capltal'. apresentamos r,espeltosas sauda-
À famllla enlutada, nosSas sln- çõespt

ceras condolências.
I WALTER ROUSSENQ - pre

sidente

SANEÀMENTO RIOS MORROS
BONITO E. JAGUARUNA

'O representã.nte pessedlsta
sul do Estado ref,�rlu-se, em ,se�

gulda, ao angustiante problema
COIll que se 'vê a braços laborlo-,
sa populaÇão agrícola de Jagua..
runa e clrcunvlslnhanças" pela
falta de .saneamento do Rio Bo-.
í:J.lto e 'Jaguaruna é que prejudica
sensivelmente" a população da fa

rinha de mandioca, agricultura de

eleyação naquelá zona; já de si

tão ..carente oQé

do

Acho-as mais próximas do governo de Santa Oa,
tal'ina .. Elas, no inverno, têm o costume de escond�r
pinhões, nos campos, próximos .aos matos, para ,Jre
venirem a falta "de alimentos, quando as pinhas ama·

dUl'ecem, e debulham, nos f�s, de safra.
- E como nã,o tem muita'meniória, acabam perd!'n

do o local aonde enterraram os pinhões.
O governo do Estado, justâ�ente nesta época em

que as gralhas estão nessa tarefa,' anda lá pelo Oest.:
enterrando pedras· fundamentais.

Passadas as eleições, o -govêrno, tambem desmp".
moriado, se esquece ,do.lugar em que as plantou ..•

Do esquecimento das ,gralhas nascem -pinheiros.
Do esquecimento do govêrno não nasce nada. É a dt
fe:·ença ...

.. '

Embora os dicionário� digam que as gralhas se·

jam pássaros conirrostros, próximos dos corvos eu,
que as conheço, não acredito�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


