
Gr rada
, hoje em Paris

nar a organização das res- derna Comunidade France� pulares ao, ar livre, com

tas de 14 de Julho� quer rea- sa,-e o Presidente De Gaulle grande queima de fogos de

vívar êste ano o brilho que fará, a entrega der Bandeira artifício, não apenas nesta

já tinham perdido as come- a cada um dos Estados que ,capital, mas em tôdas as

morações da "Queda da Bas- constítuem a Comunidade. cidades e aldeias da Fran-

tUha". ,A noite: haverá bailes po- ça.

daI���:��:���ca;â o��!��� :%�S�sc';::%E:%Si%i%iS�S�%C%E:SEi7fti%i%3��S�SC%E,ii'7ftisi%:is�%cSCSESEisisis�scscsi::sa%isi%is�SCSE:sãS
impulso de 1789; esquecidos
hinos da Revolução Fran
cesa serão, assim, interpre
tados pO,!" 600 músicos e um

côro, quando terminada a

parada.
Mas êste 14 de Julho será

também o primeiro da mo-

<NOVA YORK, 13 (U, P.J - A União Soviétiça anun

ciou haver estabelecido dois novos recordes mundiais. de

Reaüzar-se-á em Põrto Alegre, entre os dias 19 e 25 dO'1
vôo sem escala com aviões de bombardeio. Esta notícia� tal

q:ue_

é produzido para a pro-corrente mês, o VII Congresso Odontológico Brasileiro !lSSao. Odontológica)
,

,

dada ontem, à UPl pelo engenheiro e escritor norte-ame-

que, à(;, dois em dois anos, é levado. efeito. "o "

'

O local da
, realização do ricano, maior Alexanãer P. de Seversky, que captou e um-

A gíria representa .o espírito popular. E' uma criação Esse Congresso, qUf3 como iá 4iz o nome é de âmbito C.ongresso- sera Ó Centro Cí- vou U1í;,á tronsiiussão da rádio de 'Moscou. Esta dizia:

da inteligência viva, observadora e irônica do homem anô- nacional, tem nabitualmente o patrocínio da União
'o
Odon- ���t�f �r;::t������eio�W��: "Dois aviões mílítares so- Aérea dos Estados Unidos,

nimo da rua. Sempre oportuna, sempre expressando uma tolôçíca Brasileira com sede em São Paulo, sendo orçani- ' da no Parque Farroupilha viéticos de produção em sé- que' fêz um vôo sem escalas

verdade:
.-

zado 'jJ{;la Sociedade Odontológic_a do Rio Grand'e do Sul, (Redenção), [unto ao Insti- rie estabeleceram um tempo de TóquiO à Washington de

Per interpretar amplamente um estado de cousas 0'1 cumprindo aliás determinação anteriormente programada.
tuto de E�u�ação, Faculda- recorde em vôos sem escala 10.043 quílômetros, Se�undo

um acontecimento nota'vel, a gíria 'penetra em todos 03 qual seJ'a a de ser real' dA'
_

de de Medlclna, Engenharia I 'do tâ
. âdío d 1\"'" o o segun

� ,
, zza o por ,ssoczaçoes regionais. 'Ás- e, Co�é�io Júlio de Castilhos

a ongas lS ancias sem rea- a ra 1 e ••.,vsc u, '
-

meios Mesmo nos' maís sízudos como o meio comercíal.o- sim .é que, t? VII Congresso Odontológico Brasileiro sertl e ,proxlmo a Escola Prepara� bastecer-se de combustível. do, avião .sovíétíco .voou ....

, Agora mesmo foi evocado um termo da gíria para síg- efetiotuio por aquela associação gaúcha. tóría de C.adetes. Não pode- "O' primeiro aviao VOOu 17.270 quílõmetros. ,Eubanks

nínear que os preços dos artigos de um depar,tamento -co.. A Presidência da Comissão sitária proporcion d
'

riam �er sido mais felizes os 17.059 quilômetros em 21 ho- utilizou um avião-tanque
-

1" i t b "" t O t O dJ
'

I" a (') aos organlzadores do Congressn -: .' • �' ....
5

'
'

.....

mereíal sao revo ucionar amen e ara os. erm azac Organízadora Oentral do re- Q�ontolandos da ,Fac.uIdaije na escolha do Iocal
-

u
v ras e gOlS _mln1,ltos!,. e o, s�- KC-I;1 e';empregou em se..

foi o de "arronpar". Isto é, tanto a variedade �e artigos f�r'ido CongreslSo, foi c0!l- de Farmácia e Odontologia $i .sój .•já 1Y!Yffil ga�.� gup.do vooU: 21! _qu�lômetfos vôo 13 horas,
o

45 minutos e

'.�omo os seus preços são de., al'r,!mbar.
,

"

, ,.lad� a,
o Prof.

"OthO.
n S. Sl1: l-de Santlf"

qat�J.',� '8UU�f!a� stt�.._ p.OlS e4t, seus RJ:ll-o-, m.!!�,!!9-.,,!_!. !!9!� Itr lã "mi: � i6,5,.;S��. .

", _:

� "A,s Grutinlias, estão al't:0mbande", ��mllo uas� d.a:1 ,dtJl�!t�������<,>����:õil°' t_ : v I 'd
f�."m'-:d�éij;';- �utos, . Segundo ,,1It rádio Moscou,

�ia que.._ioi adãptada>e :QUe'na\yerd9:éle,�es�a,Jmm fi,o to -Alegre, incorporada, a t�rinlmi:;e através de sua�se� �e;:n�'�:a�r�r'W,tam� ld� "Depois-,dos vôos'os aviõeS"'·a_ velocidade no vôo de 17.05!J
dellçlade, f> qúe :e_s�� acontecendó. As G:ruttnhas, quer da Universidade do. Ri� G��nde ça,o 'Dentári�. merai:lós. Inclu�i�e s :U��i�- tinham ainda combustível, quilôPlEltros foi de 812

.
qUi" '

Capit·,ü quer a que está localizadâ no Estreito, estão agora do Sul, e q�e JOInvIlle Ja t�· Os de�al�' c0l!lponentes,' nará anexo um magnífico suficie'nte para mais uma lômetros e 5�5 metros por

'!arrol1�bando" -:Com a enorme variedade de arti�os de in -, ��r °f�ri�������nd�e d���:� ���s�o���:�a%iG:�r�:ife�.: �:��e�r�nte,' que po�erá .�: hora de vôo. , hora. Ao perg�ntar-§e 'a

,;verno acabados de cJ:leg_ap e com os seus preços Impressio- liza.ção em nossa cidade, do' t�, ,.Nicolau F. Miliano, secre- ram fa���ele:ua�ue r��e�õ�; "Os peritos militares ln· Seversky se aceltava como

nantemente baixos. - .. , C!}rso de Extensão Univer- tarlO.e !talo -M. Faraço,. te- Além do mais, distando �ou� formaram qúe os vôos fo- �álidas as cifras dadas p�-
s�l_!relro, todos êles Clrur- co do centro da cidade fà- ram mais longos e velozes. la emiss,ora soviética re3-

-----------'-.-------------- glOes-dentis.tas, em Pôrto "1 t' . '.
. "

'

• U d'
� Alegre e da direçãa'da SO° cl,m�n e .pode ser atmglda a que os ,'empreendidos por pondeu. Duvido que seus

"
ma gr'an' -e _- pres''eu'ça'

.

,' ... RIGS além de' t ,p�, existl.ndo v�sta condu- qualquer avião similar es· tempos sejam oficiais co-
" ' . per encerem ç_ao coletlva ate o mesmo. .

."
ao corpo Docente da Fac�il- Muitos serão os profissio- trangeiro". mo o fOI o do general Eu-

.. da�e de Odon�ologla de Por-' nais odontológicos de Santa O recorde anterior pertetí- banks. Presumo' que cita-
" RENATO BARBOSA de bonde,' na linha do Portão, e a gente .. to Alegre C t

.

I
.. ,,' _a arlJ}a gue se ocomove- cia ao bri!1tadeiro general ram simplesmente, cifras
III transpunha o� .trescalantes jardins �e Por outro lado a direção rao ate Porto Alegre a fIm, W'll' E b k d FA ·l·t"
.. Interêsses profissionais trouxeram) há Academus. Cuntlba da no§s,a Academ'!_a" de participar do VII Con-

1 Iam u an s, a orça mi I ares .

III dias" a esta Capital o notavel crimin�- dos Esquecidos. Dos parreirais da ch.áca.- III da Comissão Oientifica está
gl'es o Od t I" B

.

• lista Profe,ssor Laertes Munh.oz, catedl'a- ra Garmatte.,r, no, alto. da Rua ,Quinze... a cargo, do Prof. ,Gaspar .

s on o �g!CO raSI-

-
III Soares Brandão cabendo ao lelro. Estamos mformado� '.

tico de Direito Penal na Umversidade do Dos derradeiros .tIlbuns da. Tat�r�al P9:- .. dr. Dániel Juckowski . a Co- q�e, de Joinville viaja- GUERRA CO'N"RA, OS INSETOS OU
• Paraná. Laertes é gente n,9ssa. Dos tem- ra!laense. Do .�l�tO de FIlosofia d? 01- III missão Social, bem cOmO aos I

rao o� drs. Waldyr NeumaJ)!1l li
pos do �Ginásio Catarinense. Foi o melhor relt? � de eSpIrltlsmo do nos�o quendo e .. drs. Alvimar Pieri, Elsort (Preslde�t.e da AS$ociaçao _

• Napoleao Bonaparte, hUmilhando ter- b?p.I�sImo �rofessor. Santa Rita. Da el�- III
Ritzel e Haroldo Cauduro :'\ IOdontologlCa

de Santa Ca.. DESTRUI'.AO T�'AL
•
rivelmente o Papa, naquela quadra, pet- ganCla de cmema mudo dQ.. �outor Mlane- • Comissão de Divulga.ção e tarina) e Werner Neumann, '" _

.

dida em névoas distantes, dos nossos co Franco. Do Clube Cuntlbano d� ou-
'Propaganda:, '

um dos, fun�adores da mes- "PROCEDAM COM. CUIDA- a 27 toneladas dêles desaparece-

.. dramas de colégiO. E o Padre Cladder se
-

tros
..

tempos. Do �lrêm�o ldats DViol�tal?�' Grande é a expectativa I n:a,
-Alem deBses, poderemos DO.!' Esta advertência é dirigida ram sob o pOder mortífero do DI-

III emocionou tanto que chegou quase J. CuntIba. de Don� Zl 9: TlC�U a .
-
o VIO

I, t d i d t' 1 �.' citar 'também a dra Yolan- a todos os que se dedicam ao ELDRIN. Usados ha' apenas, 15
.. chorar com a interpretaça-o de Laertes' no de Blanca Blanchl, disputando har- - em o o, o me o o on o OgI- d' ,_.

JI 'o

.

.

monias com o pas,sarêdo do Largo do Ro-- co do paIS pelo referIdo,Con· da Georgi, d� Sao Francisco extermlnlo total dos Insetos por anos, os nóvos e pOderôsos Inse::.

• G"t I d" t ..ário. Do imenso Léo' Kessler. Do piano
.. gresso, esperando-se um r. Paulo R. Unger, de Co' melo de substâncias tóxicas usa- tlcldas têm sido defendidos e co�

aro o eva o da breca, esse -san o III comparecl'mento de mal's- d;' rupã, Ralf Jacobsen, de Rio d d I I u e batld O D t

que ioi Alcides ' Munhoz exUou-o aqui de Ema Lubrano e da pintura de dona ...
v

do T t Ott R H i i'
as em gran e esca a. ,n m ras os. epar amento de Agrl_

.. por dois anos. Época em que a disciplina Amélia Assuncão. Da versalhada ,eatedra - III um milhar - de cirurg1ges- es o" o . e nr cn, .contraversias tem surgerldo atual_ cultura dos Estados Unidos

III il·t
.

ti 1 d
.

'd Ch' L ·t 'e da� .. 'dentistas vindos a 'Pôrto de Blumenau, Alfredo G. mente nos Estados Unldgs, onde apoiando a' sUa utUlzaça-o em'
'

..
m 1 anza' a dos padres jesuítas aman- esca o meu quen o ICO el e .,

" Alegre de todos os pontos da Unger também de JOinvilloil,
..

"sava meninos rebeldes de grandes fami· aquarél-ªs' rimadas' do Serafim' França.

• nação, bem como muitos do M. <?r()f,ino e S. Fonseca, de
a batalha contra as pragas al- g[and� escala, aponta a elimina-

• lias de outros 'Estados: - Laertes, Júlio Do rebarbativo regionalismo do Jaiminho
Urllgual', Argentina, etc. FlorIano..polis, e muitos ou-

cançou o máxilpo durante o ano' ÇaO da drosóflla no Mediterrâneo

de Castl'lho"'s Revore"do Carlos Bordl'nl- Bala-o. Curitiba do coração imensurável t pa§s�do, quando' f01:am .lançados ,e a vitoriosa campanha contra
, • O Congresso, 'que terá 'co- ros, cUJo_s �omes, no mo-

;. Nogueira Flores, Otávio Mendes Filho. do nosso Acir Guimarães e da turma da : I
mo temas oficiais. Ética pr,0- men�o, nao �ao de nosso co-

de avião mais de 1 bilhão de a lagarta cigana na Nova Ingla-

III Separamo-nos ao fim do segundo'ano çle "Gazeta do Povo".'Curi.tiba menina-mo-
� fissional Traumatismo Pa- nheClmento. quilos de Insetl�das' sôbre 28 ml_ terra. Éstas vitorias que, segundo

• preparatórios. Fomos nos reencemtr'ar. ça. Curitiba que tomava a benção a DOI_ll I11III radontai (Oclusão Traumá- .oe Joi!lVill� viajarão tam _

lhões de plantações e florestas. os defensores dêste processo, ,es

nOS vestibulares, na Faculdade· da qual João Braga. E rezava o terço com Monse- • tica) e Odontologia Preven- bem ate Porto Alegre os
Imposslbll1tando a demarcação tão sendo alcancadas, não serão

• êle viria a se tornar um dos mais bri- nhor Celso. .. tiva contará também com snrs. Helmut Fallgatter c'
exata de área a ser atingida, o provisórias? NãO' criarão os Inse_

• lhàntes mestres. JuntQs, ingressámos no " Temas Livres, Mesas Clini' AntoniQ Escandón" respecti- lançamento de tóxicos, usando o
tos Imunidades com tem aconte_

III' curso jurídico: - Laertes Munhoz, Er- Cl1:r�ti?a com o dr. _caetano no govêr- • cas" Filmes Científicos, Cur- vamen�e p�retor-Presidente avião como veículo, deveria' ser
cldo com alguns germes em rela-

• nani Cartaxo, Alarico Vieira, de ,Alencar, no, dlngmd.o o Parana sem prob.lemas, .. I sos e uma Exposição Comer- � fun.clOnarlO da Drogaria ção penicilina?
- .

Quais os efe!_

•
Alberto Moreira Carrano, Afonso Wan·o com seu Pai, Laerte�,. na Secretarla-Ge- " ,daI, (nesta última, estarão Catarmense, ,bem, como o

um método condenado, segundo tos Imunidades como tem aconte_

III' derley Junior, Altamiro Guimarães e ral do Estado. CuntIba sem complica-, .. exibindo as indústrias den- snr. Max Burger Gerente ;;ISqU:leSãOat��:!ra I!��:C::I::!:' mem? São respostas ainda não

J
Joel Lobo de Oliveira. Dessa turma, ,qua- ções. Paraná sem pioneirismo, Nos, pleni- " 'tárias do pais tudo aquilo da filial Curitiba 'da mesma_

conhecidas. Uma coisa é certa:

tro de n/ó I i 't d
-

1" h'b
.

d' d
.

t 'f' mente pássaros, peixes, animais e
S ga gar amos a ca e ra umver- umos 1 ernms, po la-se ormlr ran-. lrma, a fiin de prestigia- as pUlverizações aéreas matam

.

sita'ria' L t E i P '.
.

d d d
Insetos ,benéficos ao mesmo tem_

. � aer es e rnan, no arana; qUilo, sem, receio e gea as, ameaçan o 'f rem a realização do referido desneqessàrlamente a fauna e Só

Wanderley e eu, em Sãnta Catarina. cafesais. Curitiba que quase morreu de" �ft. ' 'Congresso com sua presen-
po que as espécies' destruldm-as, ilevem ser usadas em casos de

tanto chorar, com a Itália Fausto na: � ça, eis que, através de sua
causando maior mal que bem. A- .tbsoluta necessidade,

. A nossa Curitiba daquele tempo não "Dama,; das Camêli-as" e na "Ré ·Miste-" sioMUI
filial de Pôrto Alegre a Den-

firma o Sr. George Wallace, zo_

existe mais.' Desapareceu, :para_ inicio de riosa". Curitiba �ue ca�t�rolav� operê-'.. '

'

,

, tá,ria Catarinense, essa flr- ólogo da Universidade de Mlchl-

conversa, a Char,utaria do Laurindo. com tas de Clara Welss. OuntIba que aplau- " ma estará presente a diver- gan, "que êle é pior que o des-
'

Suas diárias,consagrações e arrazamen- diu muito' a 'você, quando eu consegui li� .. ,sas iniciativas 'em tôrno, do florestamento, que a poluição daS

toS. Onde andará, Laertes, nas noites pe-- derar sua' indicação para oradO!,', dos ca- " ',.. mesmo, inclusive participan- águas pelo petróleo, pior que a

neiradas e úmidas de garôa, a pecaminosa louros, na recepção universitária que nos .. CONVÀIR >

do da Exposição ComercIal drenagem e que a caça ilegal e

capa espanhola de Paulo de Assunção, fizeram ,os 'veteranos. E como você dei": " • que lá se realizará. talvez pior que todos êstes ele-

fOrrada de cetim grená, acobertando, xou longe, Laertes, o Samuel César, ora- .. .

DIAIIO '_ Assim entre 19 e 25 do mentos de dlstqllção somados".

lnisteriosam,ente, muito romance e mui - dor dos veteranos.-:. Cúritiba da nossa ," 1""1 ,. ,Çorl'ente mês, Pôrto 'Alegre a

�a ayentura?' ,Mas muita publicid�de Adm�nistração fios Correios: - você, eu,,' i _ � progressista capital do Rio Quando o DIELDRIN foi a-

atnbem: .. Sera que acontece pelo ceo? 'Aramís Ataíd!!, Erasto Gaertner, Alô.. i:. .' G. do Sul, será o centro das plicado em alagadiçOS à bEilra mar

�aulo gostaria do acontece, porque, se Guimarães, Jurandir Manfredini, Her- "
t atenções do mundo odonto- na Florida, foi quase totljl a des_

vesse, daria um n'8gro e um cachimbá culano Quadros, Raul Gomes, Juarez e 1IIIÍ lógicó de t,odo o BrasU. trulÇão ,dos peixes Cêrca de 18
pelo colunismo social ..• ) Não acredito ROdolfo Pereira Gomes, Moacir do Espi- " ---

_

etn Paulo no céo. :mIe era um 'estéta e di· rito Santo. Curitiba filha de casa., e ca· ..
zem que o c-éo'é povoadJ por mulhere.3- sada no civil e no ,religioso. Sem atrapa- "
feia�. Paulo adorava champagne e oxi- lha�as pelo, México�

_

ou pelo Urug�al. E •g�ne e o regulamento celeste só permite voce, com suas cromcas, Laertea" queria
o :consumo de néc.tar ê hidromel. Como que ela. fosse escandalosa e desl?rag;íoal •
daUI? gostava de belas ceias! E o regime Nada diSSO. Quase no centro Ul'Oa,1:lO, pa-' ..o c_eo é de ajantarado, á base de am- l'a contrariá-lo, !f Cidade ainda guarda- "
�zla e ,capilé com :Qão doçe. Laertes, se va o cheiro bom do mato e da resina dos �

��osso querido Paulo ,estivér no Mo, é pinheiros, para os lados. do Semfnário e "
equestro, no duro. E sllb protesto. do Cajurú., E a bulha elegíaca das águas -4

:correntes. .. Sempre quando estou em"
Curitilla, tenho a impressão de �aver sl- •

,
do roubado.' Emociono�me docemente. E

(êle escrevia com z mesmo, amt� qwm'do, Laertes, naquele tempo, pensa, •
t.}�� paEio. :\lelosoI ;co!fl il;�: lll�,§,}�:rn:{osontar ,coIs,ílS � ��Ia, &.�r�lU ':QU?'� .

e't-tudQ', Duzentos, ·réIs ' ":,�a.s .'peLos <-l;;tetps? .:..
'

,.,.'.;: '.,i<;",< cê.: :,21' ",:, '.d!!'" ?,

'�'J�;·;���,li:;�:
..;" '�;�;_:..�-.:�����.�!.:;

NO BRASIL O PRES. DA VICK

.,

•
PARIS, 13 (U. P.) - O 141 antes de tudo, a Festa Na'l serão �ealizadas sobretudo,

de Julho, festa popular, é, cional Francesa, e nesse dia cerimônias oficias, que cul-

ANO XLVI.,..- O MAIS �IGO DIAIUO DE SANTA CATARINA _

minarão com uma grande
parada.
O Presidente De Gaulle as·

sistirá ao, desfile militar
num estrado colocado na

Praça da Concárdia, cerca
do dos membros do govêrno
e .dos treze Primeiros Minis
tros dos Estados da Comuni ..
dade. O corpo díplomátíco e

numerosas personalidades se

rão convídados, de acôrdo
com a tradição.

O sr. André Malraux, mí
nistro da Cultura, que está
.encarregado de supervísío-

o ,

OIP.ETOR: R'!1BENS DE ARRUDA-RAMOS - GER,ENTE: DOMiNQOS F. DE, AQUINO
,

EDIÇÃO JULHO DE 1959

Cloula·rt será Indicado Vice
líle��� ����e��:l:�ee�t�né��=1 La''-Rcamen-'to d L

.:

ttsíve, do. presídenté do part�.. 'e odo Almirante Amaral Peí- ,

:ioto, não há mais dúvidas,
,quanto ao Iançamento 90

Marechal -Teixeira Lott como sídéneíaís, desde que lhe cai
candidato do P.S.D. à, Presí- ba indicar o Vice-Presidente
dência da República, por da chapa, que seria o Sr.
ocasião da reunião do Dire- João Goulart.
tório Nacional no .próxímo - Esta indicação - afir
dia 15. Ficou assentado, aín- meu-nos - será feita após 1)

da segundo o Almirante lançamento da candidatura

Amaral Peixoto, que o P.S.D. do Marechal- Teixeira Lott.

não cogítará, na ocasião, sô- Informou-nos, também, que
bre' o nome do Vice-Prêsi- o Sr. João Goulart voltará

dente que acompanhará o,' da Europa no próxímo dia

atual Ministro da Guerra na 20.

Juta eleitoral, reservando-se O Brigadeiro Epaminon
a indicação para mais tar- das Santos desmentiu que
de. tivesse "'falado pelo' telefone
Mas, o lÍder do P.T.B. na com o Sr. João Goulart e

"-Cimara dos Deputados, se- 'que êste teria informado que
rlfIor .

Osvaldo Lima- Filho, o P.T.B. somente apoiaria o

declarou que o seu 'partido Marechal Henrique'Lott, no
deverá manter a atual alian- caso de êle, Goulal't, ser no";
ça com o P.S.D. para dispu - vamente índícado. para a

tal' as .próxímas eleições. pre- Vice-Presidência.

após o

- Não falei pelo telefone
com o Sr. João Goulllrt, e se
o tivesse feito, não seria 'le
viano a ponto de fazer de
claraçôes tais, como as que
me�atribuem - declarou.
Bôbre o problema da su

cessão presidencial, apenas
Jeafirmou que o P.T.B. já
tem um candidato lançado
isto é, o Sr. João Goulart e
que qualquer negociação fu-

do Oliveira, Brito para con
versar sôbre a unificação
política da Bahia, tendo em
vista a sucessão.
- DeClarei-lhe, entretan

to, que tal assunto deve ser
tura tem que ser realizada tratado díretamente com o
com base nesse tat-o. presidente da U.D.N. baiana

- e não comigo - frisou.
- Estive no catete parà I

despedir-me do Presidente ,A seguir informou que es-da República e somente .pa- ta o maís �istante possívelra isto, não .tenâo com êle das dlScussoes a respeito doqualquer conversa reserva- problema �e candidatura àda --afirmou o Governador vlce-Pre&idelJ-cia, quer nã ,Juraci Magalhães. connr- Chapa do Sr. Jânio Quadros
mou, 'a seguir, que tinha si- quer na do' Marechal Teixei�do procurado pelo Deputa- ra J;,.ott.

VII Congresso Odontológico
Brasileiro

VERDADES CONCiEN1RADAS NA GIRIA

$SS\SSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

A Secretaria da Fazenda, através .

de circular a tôdas as prefeituras, deu.'
conhecimento de que está pagando as

-e--

quotas de retôrno do corrente exercício
em entregas quinzenais automáticas,
calculado o pagamento do dia, 10 sôbre
a de 1959 e, -do dia 15,. proporcional
mente à dívida do Estado para com os

municípios, em 31 de Janeiro dêste
ano ..

Dessa maneira; ao término do pri
meiro semestre, estará paga, integral
mente; de acôrdo com as

-

disponibili
dades, e-serão efetuados pagamentos
extras, visando atingir á situação ideal,
isto é, o completo atendimento dessa

obrigação para com os munieípios.,
UMA PENA, TUDO NO RIO

GRANDE nO-SUL .. ,

NOVOS' RECORDES RUSSOS

- Ressuscitou
FLORENÇA, 13 (U. P.) - Cli

nicamente morta havia 1 'hora e

40 minutos, a, Sra. Glusepplna
Belll, de 46 anos de Idade, foi
ressuscitada" mediante massa�e�
no coração de IntervençãO cil'úr"
glca realizada há um mês, num

hospital de Caregglna (Toscana).
Os seus centros nervosos não so.

freram alteração alguma e ,a en_

fêrma está fora de ·perlgo.

A sra, Bell1 devia ser operada
em consequência de tumefação
das glandalas suprarenals e esta_

TAC
CRUZEIRO do SUL

CHEMICAL INTERNA(IONAL va já anestesiada quando o seu

agência I

'Procedente de JN:ova York én
obntfa-se entre ,nós o Sr. --G. B.

Jlrtac Clure, présrcten(é da DIVlliRq
Internacional da Vlck Chemlcal

Ittc" companhia de rllnome mun_

dial' de

coraçiio parou de bater. a clrur-

gliio realizou a massagem n_o co

ração durante 1 hora e 40 mInu_

tos tendo a paciente voltado a
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Para almoçar e jantar bem, depois ,de sua ,U
casa.: QUERÊNCIA PALACE HOTEL U

ANIVERSARIOS

Transcorre hoje, o aniver
sário natalício do nosso pre
zado amigo, sr. Dr. Durval

HE:nriques da Silva, alto fun
cionário do Ministério de
Agricultura e professor do

Colégio Catarinense.
Pessôa bastante relaciona-

- DOAÇãO DO SR. ELIZEU
DI BERNARDI -

Você dirá provavelmente, que eu não tenho nada
com isso, mas eu acho que você não devia se míchar

...-- .."...._... '. .. ......-- .. .. .. arsím para os espanhóis Didi. Que diabo! Você é cam-
.

Tavares.

, Dentro da maior simplicidade,realizou- 1.0 Tesoureiro Newton Alves de carValhl)., I
-

d d,.:_ Vva. Marl'a süva se na tarde de sábado o casamento da Diretor Social Adalberto Nienkotter, Díre- peão do mundoxtem ,;m nomet a �e nol e nao po e e
,

, forma alguma servir de objé o a mo ecagem que oProf. DI· Durval Henriques - sr. Gustavo Neves Filho 'srta. Lucy Karin'Schnoor com o sr. Sid��y, tor Dep. Feminino Márcia María Elias.
Bernabeu está fazendo .. "Vá para Quito"; "Não vá,da Silva - sra. Estelita Ramos Fer- I11III Lenzi. O ato civil teve lugar no Cartono·· /_-_.: : : --- 'para Quito"; "Espere-nos em New Y01'k"; Afinal você- nandes, espôsa do sr. Indio ... do Registro Civil e a cerimônia religiosa

.

Pelo conva�r TAC-Cruzeiro do Sul, via:, não é um Zé Goiaba qualquer que a um simples te-Fernandes , na Igreja Protestante Evangélica Lutera-
,
JOu para o RIO de Jane�ro �o domingo, a

legrama faça as malas e corra para o aeroporto, e
- srta. Daura da Costa Va� , na. Os noivos tiveram como padrínhos: elegantíssima srta .. Nice .Fa1;"ia; ., que a uma contra ordem, as desarrume para nova-- sr. Alvaro Boaventura de

I11III Darcy Goulart e sra., Fulvio Luiz. Vieira..eJ' --- : : � -'_'-.-
. ,., mente arrumá-las no dia seguinte. Você já imaginouOliveira ... sra., Oswaldo Lenzi e ira., Carlos �b"Elrto ,

Coisa muito errada é misturar ·Jolas.
o papel rídículo que está fazendo? E o principal

I' Lenzi e srta. Consita Leite, GaÍlcUno �osé .,Principalmente agora, que estamos !1il' culpado de não ter o Bernabeu lhe contratado por- sra. Maria Tolentino Ro- � Lenzi e sra., Mario·Comicholli e sra., tau� época do :'��n sôbre ton". É �ma arte.sa., 120 mil doláres ou mais, de acôrdo com o que vocêdrígues, espôsa do sr. Ade- ... dares Capela e sra., Zury Machado e .sra, ber usar roias. Um truque e se �ossIveI I11III vale realmente, é unicamente o seu propósito decla-lino Rodrigues ., Julieta Alves de BrIto. Terminadas as eerí- usá-las da côr dó vestido: por exemplo,... rado de querer jogar no time dêle. Se você sé amoí-da em os nossos meios so- - srta. Rosalda-Luci Silva I11III mônias os noivos receberam, em seu Sim-· vestido azul-água com jÓia� ,água-mari-, tasse e não desse bola, ao canto de sereia do Real, acíaís e culturais; será por - srta. Leda Avila ... pático apartamento -,

'

com um esmerado nha; cetin esm.eralda com es�eraldas e, peta altura já estava lá, e por bom dinheiro. O .Realcerto nésta data alvo de mui- - sr. José Donario de Olí- , serviço de bar e copa, seus padrinhos e brilhantes; vestido azul com sa�Iras, e as-
DiCiii, é como mulher: quem se oferece'muito, êle nãotas homenagens às quaIs os veíra , seus pais sr. e sra. Rudi Schnoor. ..! sim por diante. Os colares de pérolas com' quer, pode crêr em mim; o exemplo de Pelé está aí,de "O Estado" associam-se. - sra. Maria Izaura Paim A coluna Social deseja ao jovem casal muitas voltas caíram de I?oda sao usadOS, e não me deixa mentir. Bem é verdade que. o dinhei-- sr. Rodolfo Bosco. , os melhores votos de felicidades. somente com duas ou tres voltas.

I11III ro vira a cabeça de muita gente, ainda mais a de umFAZEM ANOS HOJE - sra. Bastilha Bosco Men- ,. ---: : : --- ---: : : --- ... jogador como você, que tem, no máximo, uns qua-- sra. Guilhermina Tavares, donza, espôsa do sr. Noe Foi fundado nesta Oapítal o "Turkey's Circulftu pela cidade na tarde de dOo, tro anos apenas de _futebol. Se Fleitas Solich, queespôsa do sr. Cap. Jacó Mendonza. ., Clube"; entidade de' carater social, cultu- míngo muito_bem acompanhado, o sr. Ubi-

I11III1 e-u pensava ser um sujeito correto fêz aquela índíg-, ral e civico. Para reger os destinos desta ratan Brandao. ...
nidade, pouco se pode censurar em. você.

,Bllr'IT,.I·� :'�I��·llll F1MJtll" • neva sociedade, roí eleita provisóriamente -: : :-
-

'I Não sou nínguém - pobre. de mim -·para da!'
sua primeira Diretoria, fIcando assim

_. �o próximo dia 20, "p�ssarela social", conselhos � ufu_ .campeão mundial. Mas .não faria, constituida: Presidente Osvaldo Goeldner vai CIrcular com ge.n�� boníta. I mal se você me ouvisse. agora: faça com o Bernabeu
':Mloritz, Vice Presidente , Aloisio Acácio --- ...

--- _. o mesmo que você fazia na linha do Fluminense ._

Piazza; 1.0 Vice Presidente Antônio Luz .?S cinco"Brotos .1?onitos de 59",

�a�'1
q;ando queria sãír de Já: não dê bola!

I
' Gonzaga, Secretário Geral 'Alberto Speck. exíbír os novos tecldo� das Ind�tr,a,-, I11III Siga o meu conselho Dídí; sôbre ter muito mais
, 1.0 secretárío Carlos Alfredo, Kilian: To- Carlos Renaux S. 1\.: . .

... dignidade, trará a você muito.mais lucro, pode me
que, num gésto altruístico E' I11III soureíro Geral Arthur Eduardo Kílían, ---

•..
--- 'acreditar.de inteira solidariedade ao ...,..,. .. ,. ..---..........__.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. jSSSSSSS,sss"s"sssssnJ'SS"SSiSSSSS1'SS�

CLf.f........ce8'

doação. A do Senhor Elizell
Di Bernardi, conhecIdo no

mem de negócios e velho mo

rador do bairro do Estreito

A Sociedade de Assistência
Social do .Estreito continuá
trabalhando Intensamente,
com o objetivo de conseguir
meios para a construção do

Hospital e Maternidade "Sa·
grada Fa,milia".
Já tivemos C?portunIdaçte cial, a quantia de Cr$ .

de noticiar valiósa doações '25.000,00 (VIntffe clnco mil"
do Senhor Antonio Scherer, ci:uzeiros).
da Fundição Sapé SIA; da
firma Carlos Hoepcke SIA.
da Emprêsa Florianópolis
SIA. e do Governador Heri
berto Hulse.
Hoje, folgamos em regis

trar mais uma importante

movímento.rvem de entregar
à . ComissãQ de ,Finanças .�da
�Oéiedàde .àe AssistêncIa Sn-

drésce� assim, dia a dia, :\
campanha dos homens do E'l
trE'ito em favor da .:onstru
çüo· de um estabelecimento
hospitalar naq�ele impo·r
tante bairro da nos:sa capital.

p. Antônio Loebmann

......_v�;�.... '.:..;X..,_._�.
-.! .-:-

--

trla as �ualidádes de pai e de

IlegítIniá orgulho; o nosso direitoa sua doutrina os espíritos hu. res de água turvas ...

patriotismo é êste orgulha Ie- mãl! O paI-forte. corajoso, em� de possui-las e de vivê-las e sãomanQs, obcecados, t�ntas vezes pe_

las paixões, pel�' ignorância,. pelo gltimo' e amor filial. que dedica- prendedor. que proteje os seus também um precioso tesouro que

nascemos .filhos... Mãi ela, toda ternura, devemos cultivar ·se necessário
Mada SSa. é "aurora" que um

deu em Seu 'divino filhQ
..
Jesus preconceito, enganados pela frau,.. mos à terra em que

de ma"fuliosa de' outrDs, 'vitimas ,por providêncIa divina: à PÁ-
" ,_.

tantas veZCij 'Ela �uil., ·boa fé, 'la.:- TRIA! As línguas latinas, como

mentavelm'ent�i.'expiorados: �; ·que� \ -

.

está aconte;cc·ndo .-

boje' em dia
./'

- .

numa generalizáda' confUsãO de

Idéias e não faltam os pescado- zemos' <_lue vemos em nossa

Gostosos "Sonhos" ;{j\:;;

você mesma faz, sim, é cláro!

a lu�: que iluqlln,a a todo o ho_

mem- q�e vem -a :este. mundo.: Es
ta luz espil'itual que ilumina com

.�
.

'8 xícaras de farinha . . •.. . . . . . .. 960 g
2 .. »leite ............•. 56,0 g

1/4 '.. )I açúcar. ._..•.......• 128 g
1/2)1 )I gordura........... 110. g
2 colheres de sopa (chejas) de F:S.F. 28 g
I colher. de sopa de sal fino. . . . .• Irg
I colho de sopa (essência) sabor/imáo 10 g
2,OVOS .•••••••••••••••••• !.,.. 90 g

Junte ao leite môrno o Fermento Sêco
Fleischmann" deiJfe em repouso 10 mi
nutos, er'n seguida bata bem �té dissolver,
adicione os demais ingredientes, a farinha
por último. Trabalhe_ betJ1 ·.a. massa até
alisar. Deixe descansar. dut:�nte uma hor<l.
Pulverize a mesa com farinha, e com o

rôlo abra a massa, deixando-a com uma

espessura de 1 centímetro. Com um co

po ou f8rma cilíndrica corte os sonhos,
vá colocando numa tábua ou mesa for-'
rada com pano; Deixe descansar de 25
a 30 minutos, em seguiqa inicie a. fri
tura, de preferência em gordur� de.côco.I

.

fermento seco
FEEISCHMINN· -

fIl/SCIIli4 ;

- Mais um produto I
de qualidade da

sera 'os filhos para depois os for, também defender. Este orgu_

alimentar> consolar e orientar com

it sua intUição feminina, ainda

aguQada pelo carinho maternal ....

lho, legitimamente ufanosó, e es

te amor praticamos no autêntI

co nacionalismo. Sem se oPôr aos

a nossa, usam U1f:la 'denomlnação

signIficativa ,para( carateviza-Ia:

"Mãl�patrla". Desta.' maneira di

pá-

E isso você. conseguirá fàcilmente. Basta usar na

massa o Fermento Sêco FJeischmann. E o mesmo

acontecilrá com qualquer boa receita qüe você .

usar em, seus brioches, pãezinhos e biscoitos ca

seiros, ,pórque as boas receitàs exigem, para bons
resultados, ó Fermento Sêco F!eischmann. Com a

sua· habilidade, êste seu jeito de dona-de-casa,
não há dúvida, os seus "sonhos" vão sair uma
delícia! Mas... com o Fermento Sêco Fleischmann.
(Dispensa refrigeração). Experimehte esta receita.

Fl;_ifichmann
- o maÍi famoso e categorizado fabricante
de /erment,()s, do mundo I

, GRÁTIS 1\Pe� a D. Maria Silveira, Chefe da
bt:liínha R0yal,·Gai.u Postal I I79, Ria. de JaneiFo,
� J�lheto "CONSELHOS .úTEIS".·· .. •

f,- .. • ,,".,.:�,_" '/',"'_:?i;.t>
_' -

,":,."
.

, .:

E como os filhos apresentam no nacionalismos nascidos em outras
seu corpo e na sua alma, como terras. ele se distingue como uma

espelho vivo, as qualidades. doS esPécie
.

de própria 'personalldáde.
pais, as�lm a Pátria c;lá a seus pela c;uàl somós nós o que so_

filhos qualidades distintas, que mos: Nós! no sadio Nacionalls_

----------------------------------�------------

costumamos chamar: "naclo_Ilals"!
.-\.s 'qualidades especlficaIIlente na-

mo nos unimos e solidarizamos
em redói' da nossa mãe-pátria

clonais, fislcas e espirituais. so- num laço de fraternidade

cials e· individuais são 'pols_ uma na!. O -próprio Cristo fez

nacio- .

caso

OSVALDO MELO
Nll!()N IUiÀSIL ---'- A fábrica de luminàsos a gaz néon,

painêls' e: pla·üas fluorescentes, Jegu'ndo chegou a Uleu co·

nheci!':(éilto, a á C'-st.á I em átíva produ�ão.
Os ra'pa�es ',que lá trábatJham estão em franca ati'..i

dade::
Come lõe. sabe, essa fábriGa, montada nesta CapIta:,

está corriO é1cte se prever, vencendo inúmeras dificuldad�s,
entre as quais, a de tomar conta da' praça, pois,

, enconl�nôa-s 'pa�a .fo�a t'êm sido feItas.
l'

DECORRENCIA, U.la preciosa e Insistiu em sua . d·escendência

HERANÇA, do pais em que nas-- israelita
.. Chamou-se com -car1nha

.0, npsso especial. "FI}ho do h�mem", da

famíl,lfI/ de Daví, amava.o .seu

povo e a ele com
'. exclusividade

;
pregou o Reino dos céus. Aos

seus ;apóstolos' e ,discípUloS re_

sérvou. o dir�lto de pregar·a "ta

do o mundo". Os 'deveres para

cpm ....a pátria t.errena decovrem

'da; o·brigaçôes do 4° mandamento

da lei de Deus: respelta_ÍR, ama"
.

la.. servi_la. defendê-la, trabalhar

por ela e por seu engrandecimen,'
to. respeitar as suas leis. quando
chamasse para defendê-la. acorr.er

até a morte ,sob

Dev€; ha,ver uma cooperação nêste sentido! geral e
,

pronta por -parte de nosso comércio, levãndo-se .em conta
que as encomendas feitas em outras fábricas, têm o incon
veniente da falta de assistência de que todós se queixam.

C(;m a NÉON BRASIL, nesta Cidade, essa dificuldade
desaparece, pois, a assistência é dada. de imediato; à hora
bastando para isso, um simples chamado telefônIco.

PU!' outro lado, a Prefeitura, ou a Câmara Municipal,
poderão cooperar igualmente com os moços nossos conter

râneos, impedindo as taboletas de madeira ,ou lata com
anúncios das casas comerciais, que, além de coisa comple
tamente -r-idícula e contra toda a est�tica não mais condi-
zem �om o progresso da Capital.

' .

Ai está um fato que merece a atenção de noss.as auto",
ridade:,; municipais.

Po'lque, não acabar de vêz com esses ·anuncios pendÚ
rados das paredes, que além de tudO,' ainqa -.impedem
visão dos luminosos?

Tf::�nos uma fábrica em Florianópblis.
Os que se aventuraram a esse trabalho, são moços

nossos conhecidos, conhecedores de todos os' segredos des-
sa artf!, à que se dedicam apaIxonadamente.

�

Vamos, pois, dar üma ajuda a esses amigos, para qUtl
possam assim estimulados, vencerem, oferecendõ à Capital,
mais um serviço necessário de que tanto lucrará o embele

. zamento d'e Floriánópolis.
Fica aqui o apêlo que nos trouxerãm 'OS moços qUe ti

veram ii. coragem de romper· com' todos ó� tabús, oferecen·
�íl=ri08 m,1J.Is, ,uma :vali.osa e, decidiºª :QooP'E}r�çij._Q �o, pro
g>res�') ��(Capital'do Estado.

a sua bandeira!
No entanto o que 'vemo� hoje

. -

em _nosso Br!lsll? "Nacionalismo"
pregando por filhos de�nerados,
que fizeram e fazem até hoj�
chorar a Mâi-patri.a sobre a� ví_

t!mas do m�!s cl'U�1 e' tralçoei;,?
fratricídio ..... "ou o, que .SãD. as

-vítim__as da intentona. comunista

de· novembro de 1935? que dizer

dum nacionalismo preg.ado por

infelizes, que em. plenas assem_

bléias. câmaras e senado decla

ram com cínica ousadia, e impu_
em caso de

iam dirigir as

armas. recebidas para defender

'sua Mal-Pátria, contra ela, para
,

assasslna.la. Não conhecemos IIIn_
-

.

,

,

da o brasileiro que deixasse -al_

guem abrir a boca contra a sua

'genitora, para nem falar de aI-

mesmo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUAYISSIMAS
adquire a

.,.
PR'ESTAÇÕES MENSAIS

sua :y I G O 'R E -L. L I

',

.' .

D E

..

"Opera�ão· �tgorelli�'".
.Durante '�Julho

com

O� málimo

" '

. \

o muado
, f

':::"""'=0 máliftfO TIÍI-:liré_ie -..
-

�agõ;a
�

;�_-. 50
.

hoje, buscar a sua :V I G O R IE 1-l1, e 'lembre-se, seu
,-.

c/Vá, ,ainda

/

a riláq�ina -, � em Iodocoslura vendidamais

,

ANOS · DE .GARiITlA'
crédilo já "sra :aberto, em

"

para
·u a _

'" ""

. voce "e pa ra

J r a l'a n o i

seu -lar
29

.'

,

A Secretaria da AgÍ'icultura 'do Estado dó Rio Grande
do Sul, está em condições de fornecer mudás de Q}i:v�lra,
colocadas nesta Capital ao preço de Cr$ 36,00. 0s· p�dido,l
-dev.erão ser, no mínimo, de 50 mudas e encamínaades, com
urgência, 'ao seguinte endereço:

�
.

.

Serviço Oleícola - Secretaria da Agricultura -

Pôrto Alegre. .

'

-OBS.:' - Para o atendimento, deverá -ser indicado um
-

•
ceons nesta 9,�:p'ltal.

"

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

D' E I M Ó Y 'E I S·

(Serviço Nae,i�al de
I

.

Ap�rendilagem, Industrial) ,

o Departamento, Regional do SENAI, devidamente
autortaado pelo seu orgâo superior, faz saber aos ínteres
earos que se acha à venda, por concorrência pública. o

imóvel de sua propriedade, situado à rua General Bltten
court, nO 102, nesta Capit�l.

O imóvel referido consta do seguínte: prédio com

407,14 m2 de área, construído num terreno de forma ir

regular com as dímensões de 18,00 metros de frente, 1,)01'

35,70 metros de fundo,' (área de 633,67 m2).
.

As propost�s deverão ser apresen�adas. na, séde d� n�
partamento Regionâl do SENAI, síto a rua �enente Silvel
ra, 25, 20 andar, até às 12,00 horas do dia l° de agõsto ,!e

1.959, quando se dará o encerramento da aludida concor-

rência.
.

,,'.. �.

O preço mínimo a ser consíderado é de Ci'$ 1.200:000,00
'

(hum milhão e duzentos mil cruzeiros),' para pagamento
,àVistà. '/"

O SENAI se reserva, o direito de 'não aceitar, nenhuma
das pr' postas apresentadas. ,

.'

. J', ",
",

M U D -A S
'

li E 'O L I V E I R A

J-ULHC>

\

DIA 11) - Domingo: � Encontro dos Brotinhos.
Início às 19 horas.

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

\ .

.....�. �..,:::;.
• -v-:..

.i'

/

'PROGRAMA DO MES DE JULHO

Dia 25 - sábado - SOIRÉE-SHOW com a participa
ção d� mais querida e famosa cantora do Brasil:,

A lnternacional LENY: EVERSONG! LENY Q' atração
máxín.a dos palcos de Nova

-

York� Paris, Buenos- Air�s 'e
Londres, agora no LIRA, em notável-apresentação.

Mesa à venda na Joalheria Müller.

PARTIDO DEMOCRATA 'CRISTÃO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FLORIANóPOLIS

.0 Diretório Municipal de Flodanópolis, comunica que,
em sessão ontem realizada, resolveu, por unânímídade.
manter a indicação do nome- do destacado correligionário,
Dr. Carmelo Faraco, à próxima Convenção Municipal, ro
mo candidato ao cargo de Prefeito da Capital.

'

Florianópólis, 11 de julho de 1959
Antônio Mateus Krüger ""-

Vice Presidente em . exercício
---__,,.......-----....__----------_ ...� _'.

,PARIIDO-)TRABAIHISTA NACIONAL:
,

.

Aviso de Convececão
, t

Fir.a convocado para o dia 14 do
-

corrente, ás 19,30, '0
comparecimento dos senhores Me:l;Ilbros do I Diretorio Mu··

nícípal do P.T.N. para, em' reunião de ,Oonveação, a rea

lizar-se nB,i sub-loja do prédio nO 134, sita á rua Oonselhat-
,ro Mafra, nesta Capital, discutirem e deliberarem o q'J!>
determina os Estatutos do Partido .no Arto, 15, letras a e b
E: ArtO ,2? § Unico, respectivamente.

.

Flolian'ópolis,-9 de' julho de 1959
, Vereador Menêees Filho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!

devida ambientação com o cü, por três- tentos a 'zéro,
quadro, exceção de Rod .. i- Voltou.a conduzir-se, .ímne
gues, quando se sabe que o cavelmente o tricolor 'PlliLtll
FIgueirense dispõe de valores no, em o qual estão depostta- \

(;111 melhores condições como, das as esperanças dos florl'l"

Julmho, Pereréca, Erasmo, I nopílítanos para a etapa fi

Cládío e Wilson. Que foi feito' nal ao Estadual de 59, '

,

deles, cujas presenças ator-I. .
'

'

(;::d2 alvi-negra tanto recta- Ana�lZa?do bem � Jog?, po-
EH!.'!

mos dízer que o FlgU�r�nse
,

podia ter se saido melhor se

Quando o Figueirense ini tivesse sabido explorar o cen
cíou o jogo, assumindo- lf)g,) tro da cancha. Ali ninguém
a ofensiva, o tricolor praíano 'se entendia embóra se notas- '

não se perturbou. Foi [ogan- se o es!orçc!Lle 'Aniel para fa - -

do 'de conformidade com as zer o time acertar, de, vez que
suas possibilidades, indo aos Cláudio e Âdão foram figu·

, .'
pouco, ganhando terreno, ate

I"'"
apagadas, não dand i

IDCBDcia-se '. Usni 'Mello e os juizes '.yã� ,fi mJeve, :��������;e�;�;�:��:��;�:�'
-Decisãº a,b�urdªs de T.).o.. criem um clima de- insegurança' para os, apitado res -, Houve, jogo de- nato por Zonas

'Foram os seguintes os resultados dos jogos levados a.

rntngo po_rQ1:J� Q.Juiz e seus auxiliares' já haviam sido designados - Reunião hoje do üépertamen- rretto domingo pelo' Campeonato por Zonas:
'

.

, ,. .
- -'., ,

- La Zona - Comercial 3 x Juventus 1, em Joaçaba; Inde-

to de Árbitros - O presidente da F. C. F.' vai recorrer ao Su,premo Tribunal de Justic,·a Desportiva ,endente õx Vasco da Gama 0, em Curitibanos, e Interna-
, cíonal

ã

x Caçadorense 1, em Caçador. Campeão do turno:

contra a decisão do órgão' \disciplinador" localque absolveu Nélinllo. [nde::nz�e::e,:_,paula Ramos 3 x Figueirense 0, Carlos �e'
As consequências da abSUl", Todo o mundo viu Nélinho ! o seu protesto ao mesmo I é�te declarou-nos que vai 1'.'\

'la'Pitarem
jogos nesta Capital, naux 3 x Marcilio Dias 2 e Barroso 4 x Paysandú 1. Oam

da decisão do Tribunal de dirig-ir-�à assistência com :,tempo que solicitava licença ,correr ao-Bupremo 'I'rlbunal visto que as decisões do 'l'. oeão do turno: Carlos Renaux.

Jus�iça Desportiva -da Fede, I gestos que pão se .coadunam por tempo indeterminado do j de Justiça Des,portiva d,A J D." principalmente 't últr 3.a Zona (La .Regíão) ,_ 2.a rodada do .returno - Hen

raçao catarinen�e de Fute- com a forma�ã� moral de : cargo que [há longos anos
I
C B.D. para anular o ato ver- ma, não permítía aos a�ita- fique Lage 2 x Comerciário 2, em Lauro Muller, e Atlético

bol que sem mais nem me- 'nosso povo, Os paredros pau- .ocupa e que colocou nas r.onhosodo 'T:J";D.' 'dores atuar num ambíente Operário 3 x Guatá 1, em Criciuma - Líder: Atlético Ope-
nos absolveu ,um

,

elemento Jaino� bateram palmas, ao I mãos do 1.0 secretário süv«, ARBITROS EM GRÉVE de segurança e tranquílída- rárío.
incurso em graves faltas dís- invés de puní-lo, pois quase, Serafim da Luz, visto enccn Ao mesmo tempo que se Ii- de, pois o colendo tudo per 3.a Zona (2.a Região) _:. 2.a rodada do returno -=- Her-
cíplínares, ,uma das quais que levou .o conjunto à der .. ltrar-se licenciado o více-pre cencíava o sr. osní Mello, omite s.té mesmo que os jo'J'\- cílio LUz 2. x Ferroviário 2, em Tubarão, e Barriga, Verde'4

ate�tatórias à mora� não rota .. E tudo_ fizera.m para a

I sid�nte dl�. Saul OliveÚa quo �Ire�or ,da Depart�mento de dores arrebentem a racnaus x Imbituba 3, em Henríque Lage. Líder o Ferroviário.
se fIzeram esperar, E nao era sua absolvição no J!.llgamcn-' I

esta runcíonando como pre Arbítros, Sr. Hamílton Ber- d',s juízes, como foi o ca-n 4.a Zona - Vasto Verde 6 x Beleto 3, em Blumenau;

p�ra men.ós: Existe um Có- to faccioso de se:l:Cta-�eir� úo parador técnico do Paula R t- I �et�, anunçiava a decisão cios eh,"; agressões sofridas [:'Ol' Amé�;ica 1 x Caxias 0, em Joinville, e BaepenCU 6 x Palmtl
dIgO BrasIleIro de. Futebol f colendo órgão de, "Just',ça" I mos. A nossa reportagem, U·- arbItros que, compunha� o' J08á Silva, em Itajaí, ficand) ras 0, em Jaraguá. Campeões do 1,0 turno: América e Ca-

por ele deve se orientar o da entidade,'
_

bordando Ó sr. Osni Mell<J! ('itado departamento, de n3:,o ,(Conto na 5.a página) ;das �empata�os),
.

nosso· esporte. O T.J.D. da- t,IQENCIA-SE O --------------------.-------

G,úi, por obra e graça de al� PRESIDENTE
�u)ls de seus membros, tem ,Na manhã de sábado o

, c seu código qu� é o de s�tls presidente Osni Mello estHvE
:laz.er as exigências de um na séde da F.C.F. Mostravp,
punhado de paredros de clu· se visivelmente indignado,
bes que .querem ver livres de com a decisão do Tribunal de'
punição alguma seus valOi es

I
Justiça Desportiva no caso

faltosos; me,smo que isto sej� ,do indiscipliIlado "player" co
a der,rocada moral do nosso Paula Ramos. E redigiu um

Coi porte. , lofício no quaL deixa;va claro

,
'

Panla Ramos •

� , I
•

• '., � ,
�1 �.. ..

\ '
�

, .' '/ "

.COMiEÇO�. JOGANDO BEM O FIGUEIRENSE, �AS TE,VE QUE SE CURVA'R A�IEr O: MA�OR VOLUME DE JOGO .DO TRI(O' LO'R PRAIANO 'QUE LE-
VOU A,MELHOR PELO ESCORE DE lX o� ZACKY CONSIGNOU NA P�IME:IRA FASE E HíUO f SQMBRA NA ETAPA 'FINAL - TRI.lHA:E OS(�R.

,:.-. EXPULSOS DA CANCHA - HÉLIO, FIGURA MÁXIMA- QUADROS,- ARBITRAGEM _ \RENDA r
-' ,

o prélio !te' . domingo que' zantes, Mas o duelo que "r

I
campE:.ª,o da cidade, porquan- ,: entádío da rua Boeaíuva. 'Il'flltc ctàs que apresentou nos

reuniu Paulà.Ramos e Figuei- esperava não houve, visto .:}'116 to de forma, alguma foi ad-I Uma coisa não 'podemos" MUS -últímos comprómíssos,
rense convelJ�etI ínteíramen- o alvi-negro, embóra estives- '.'bl:1;ário 19a1'a o vice-campeão i compreender: ,

'as -à.Ítetªções Nâo se compreende corno te
te como espetáculo, de vez se esplêndído nos primeiros que voltou a jogar com calma havidas na linha de frente l nhu passado pela cabeça' do

q�e houve '�nées de seni)a,�' ;Unutos, de modo algum Jil3� .e desembaraço, 'reeditand.-v' ir, pelotão alvi-negro. Urna técníco uma erensíva comu
çao como PQUCOS o gols eletrl� tifícou a sua condtçã.o de bi-- su,�s magníficas athaçãel> no linha completamente dlf�· tuiq�:por elementos sem a

(�mpeã'o',do l· turno
'-,

./

VASCO E .-FLAMEN.G,O INICIAR,Af!1 �O
CAMP'EONATO CARIOCA EMPA

-TANDO
.

POR 2 x í .

(arlos, Rena��." (��peão .. do Turno'
Vitorioso em seus domínios no duelo com o-MarcH-io Dias G conjunto de �ileirinha "que_ assim
conseguiu isolar..se, na Jiderança -do 'certame da lona leste - '9 Barroso obt&ve sua primeira vt-

,

'I

lóriaf� ao golear .o-Paysandú, de forma que a "Iante!na" voltou ao Figueire nse - A classificação
, "

, -

"-

. -- Os jogos da primeira rodada do returno
o primeiro turno dQ Caín-. x 0, co;uservando, desta f<;r- Em Itajai, o Barroso _COl1- i; Eis ai classificação do 1.0

peonatto da Zona Leste teve' ma"a vice-liderança. ·seguiu reabilitar-se" ampla- turno do Campeonato da
seu encerramento domingo a I Em seu reduto, em Brus- mente, logrando sua primei.- ! Zona Leste:

tard�, quando jogaram tc- I
que, o Ca'tIos Renaux derro- l'a vitória no certame, ao le.:. 1.0 - Carlos Renaux, 2

�

dos os seus concorrentes, em II, tau o Marcílio Dias, de Ita- v'ar de vencida por 4xl a (lon 2,0 - Paula Ramos, 3
número de seis. jaí, levantando, assim, o t_í- junto do Paysandú, de BrwJ- 3.0 - Marcilio Dias, 4

,

Nesta Capital, o Paula Ra- I tulo) do 1.0 turno, enquari:to I que, da maneira que -a "la:l- 4.0 ..:_ Paysandú, 6

mos, coriforme reportagem

'I
que s,eu adversário teve que I

terna" voltou às' mãQs do, 5,0 - Barroso, 7

em' outro local desta págÍl1ft, contentar-se com o terceiro ,Figueirense. I 6.0 - Figueirense�, 8
derrotou o Fig-qeirense por 3 pôsto. 3x2, O escore,

,.', I. A CLASSIFICAÇAO l,a RODADA DO RETURNO

I'

Com o colossal estádio do Maracanã quasi repleto, os

conjuntos do VascÇ! e Flamengo, respectivamente, campeão
e vice -i..!ampeão dO ano passado, deram início, domingo, ao

Campeonato Carioca de Futebol. O resultado foi um empa-
t.e de dois tentos.

'

I

,

'Domingo pr-óximo será efe
tuada a primeira rodada do

returno, constante do'3 Gil·

gu}ntes jogos:.
Marcílio Dias x Paysandú,'

em ítajaí
Carlos Renaux x Figuei-

I rense, em Brusque'
Paula Ramos x Barroso,

,nesta Capital.

Gustavo Neves F.o

Em meio aos cálcul'os e

lançamentos, é sempre bem-vindo

um cigarro LINCOLN - o

cigarro dos que se co,ncentram

nó 'tràbalho:., cigarr�
feito com �jcelentes fumos,
'LINCOLN, é um prazer·

que anima, diàriamente, O

ramo de sua atividade.

O nosso estimado celega de

"imprensa e conceituado ra

dialist� Gustavo Neves Filho

festeja, nesta data, o trans
curso do seu aniversário na-

, talício.

�
I

I '.'
I

;
de ponta

Quem não o conhece? Sem

exagero podemos dizer que
com o Gustavinho, como é

mais f!onhecido, nasceu p
primeiro programa espo�tj
vo de rádio, na popular Gua-'
rujá, onde até hoje· labut,!:1,
com uma assiduidade que o

faz merecedor dos encômios

mai$ entusiásticos. Seu talen

to, capacidade de trabalho,
simplicidade e mQdestia, ele
herdou do pai, "um dos mais

apreciados bf'letristas que co ..

nhecemos· e que lhe propllt
cionoq seu ingresso no rádio

porquanto foi Qiretor' do ex·

tinto 'Departamento E�tadnal
dé Imprensa e Propaganda de

Goyêrno do Estado que con·

tava com uma poderosa emis
sora.

Há quasi três lustros que'
Gustavo Neves Filho coloca
os ouvintes da· Rádio Guáru-'
já ao par de tudo o que vai

pelo esporte. Não esmoreCê

nunca na 'luta pela vitória
dos seUs ideais, razão OGl'

que o nosso esporte lhe deve'
os inais assinalàdos servtços.
As muitas felicitações que

ele por c�rto receberá, jun
tamos as nossas, formulan
doellies.

I

CIGARROS" -

.8 ponta
I

o·mel,hor!
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(Cont. da 4.a página) I ve. Domina todas as ações I)

crmo marcador e o segundo Paula Ramos. Aos 23 minu-
como apoiador. Daí resul+ar tos, Hélio recebe de Sombra
num fracasso a conduta do- e investe para dentro da área
Figueirense que assim voua alvi-negra e mesmo acossado
a ocupar o último pôsto da por Danda consegue rulmí-
zóna leste. nar para vencer Tatú e con-

. OS GOAL,S quistar O' segundo tento pau,
O primeiro tento da tãrde laíno. A seguir�udio· atlD

nasceu aos seis minutos. A ge deslealmente Oscar que
bola' veio da direita, chutada cai ao solo e se contorce em

por Sombra, provocando pã- I dores, rerazendo-se um mi
nico frente à cidadela da I nuto apó�. Zacky quase que
Tatú, indo sobrar para Zacky, consegue novo tento. Atrapa
o qual se encontrava livre de lha-se o ponteiro e vai eaír

qualquer marcação.· .Result..\ dentro do fundo das redes,
do; um "petardO" que 'l'atú machucando-se de leve. Aos

mesmo dando tudo de si não 36 mínutos, Valério avança
conseguiu deter. Aos' 18 mi- pela esquerda perseguido por
nutos um pelotaço de Rodd- Cláudio. E' mais rápido o

gues- passa quasí raspando a dianteiro e assim consegue
trave. Mais adiante, Fernan'- atirar para Sombra que num

do e ROdrigues hesitam � "sem-pulo" faz estremecer as

Gnynete avança para agar- redes do arco de Tatú, com-,

rar o balão. Duas boas opor- pletando assim o marcador
tunídades perdidas.

.

Aos 34. de 3 a O. Aos 39 minútos, O�-
. minutos já com o Paula Ra- car � expulso do gramado por
mos no domínio das açõ-u. reclamar de uma .decísão ti:)

Zacky em luta com vários da árbitro. A seguir um pelotaço
retaguarda eontráría, conse- em grande estilo de Torrado (Cont. da 4.a página) I Pt:maria e Euclides Pereira,
gue levar a melhor pára es- enseja a Gaynete realizar be- ín.punes os agressores graças antes de d e c r e ta d a a

tender a Hélio que chuta por la defesa, mandando a cor- à.eomp'acêncía do T.J.D.', greve dos árbitros, já esta-

cima do arco, perdendo unia ner,. o qual, batida, não tem' varn designados para a díro-

ocasião de ouro para aumen- o efeito desejado. No último lISSUME O DR. SAUL cão do jogo Paula Ramo� x

tar a tÍiferença. E' encerrado minuto, falha Gaynete e Fer- OLIVEIRA Fig\�eirense e, assim, não pc-
o primeiro "half-time": Pau- -nando intervem, apoderando- .Sábado à tarde, o dr. Sa'l diam deixar de tuncíonare.n

la Ramos 1 x Figueirense O. se do balão para atrazar para Oliveira resolveu voltar ao no dia seguinte sob pena su l

Vem a etapa complementar, Cláudio que chuta muito al seu cargo na F.C.F., tendo, pensos e multados de acõcdo

passando, o Figueirense a to" 'desperdiçando grande a.'..;�n, assumido as rédeas da cem o Código __ Brasileiro de

atuar com .a camisa de lís- ocasião para tirar o zéro do entidade controladora do Fut�bol. Tal detalhe evitou

tras, para melhor diferenciar placard. Final: Paula Ramos futebol catarinense. E convo- que o púbtíco passasse um

das do quadro adversário, o 3 x Figueirense O. Foi quebra- cou o Departamento de At. domingo em branco ..
que devia ter ocorrido logo da, assim, a longa invencibi- bltros para uma reunjão às Hoje o Pepartamentl> de
:no início do jogo, pois�é iu- lidad!l do alvi-negro em jo 17 horas, tendo feitq ver 11/1,:3 Albitros estará reunido pa�a , �_ -_ ..-_ �,

�:���;;:"ª�a� :�j,;�;!��= ::�:::����:::::���::a� :Nós precisamos devo(ê�
nidade de arrancar aplausos vida o 'melhor dos 22; Nery, D k C h ..

..

da assistência, efetuando ma- Valério, Nélinho e Zacky, no _ r i n s· o z i � a
_ ' \'_ravilhosa intervenção. Aos vencedor' e TatÜ: Danda" de alia liliiii _, O P-.S.D. vai ganharas eleições de 1960. E quer o .seu cort- _ .

7% minutos. Fernat:ldo atira Gastão, AnieI, Rodrigues e

, .. ,!llto do seu setor. Salta Gay- Edemir no vencido. C I a s s � J :nl e r n a C i o n a I' curso c1esd� já, jovem amiga ou jovem conterrâneo., .-,nete e defende bem, mas é OS QUADROS • liliiii , O P.S.D. está formando as suas equipes de' trabalho, e de _.-
'

pressionado por' Rodrigues PAULA RAMOS - GaYne· , .. , liliiii
que manda o goleiro com f. te; João Martins,Nery e Ma-· '_ ação.

, '

.. ,

��!:s� ��;�_�y�a áOp:t�n:ci j��: ����:;,lto�:c=:'lin�:I:i�iO�: � �'�'-(fríiRfNIiA�-7� ",,_ : deséi� cf: ����rpreCI.·
sa das �;uas idéias, d� s.ua ini�iat.i.V,-:-a, ,dO seu �;_"que multo justamente�nula Zacky. � �.1 ..

o tento,-de vez que houve da FIGUEIRENSE - Tatú;�, � G R I L L - R O O M � _ ' O P.S.D. preCIsa de red�tores, pesqUIsadores, reporteres, _
�:r�od�::r�:�������ed;�:n� �1�S�!�� e T����; ,eFe�::��.,5 u -�· ,.,._-� • _noticiaristas. / _
minutos, Trilha ássedia Za· Adão, ROdrigues, Torrado .e _ '

Você escreverá para os. jornais e para o' rádio. _
,cky que leva a melhor. Po- Edemir. , Diáriamenle �

liliiii , Talves .lhe interesse�saber: você será remunerado pelo que _rém o zagueiro perde a cabe- ARBITRAGEM ,
,

.. ,
•

liliiii
ça e des-fere violento 'ponta- Póde ser considerada exce- raniares 'Ã o ,

escrever. ..
pé no extrema que se achava lente, a arbitragem de,Lázaro ,... ,

• • P I-A N tl" .. • Ótimo ambiente de trabalho. Contátos 'que você gostaria _,
caído. Trilha dirige-se para Bartolomeu, dirigente da, e Apenhvos u�; 'de ter. _Zacky e desculpa-se e, a'uma partida.

, M U S"I c,a dos "CHARLES , , InsCréva�se para os testes no ESl'!ritório do P.S.D., à rua �ordem do árbitro para deixar RENDA
, "

o gramado, sái correndo ,ru- Não houve preliminar visto _ Das 19 -às 23 horas CHEVALlER � ,Ar�ujo Figueredo, 5, ou, pelo telefone 3577 (das 9 às 12 e das _
.:� ao vestiário. Aos f) minu· a gréve dos juizes e a renda

.. 14 a� 17 horas .

sOlpou Cr$ 2,6. 200,OQ,. ...........----
,

'>:\��,�' >" ,:-._

rismo exístente no Clube do
Estreito. - A seguir agrade
,cendo as atenções dispensa
das, falou o companheiro
Adhemar Ghisi. Usaram aín-

REUNIAO DO DIA 26
DE JUNHO

Abrindo a reunião ordíná
ria foi pelos presentes, sau

dado o Pavilhão Nacional.
Fazendo as saudações proto
colares fez uso da palavra o

companheiro,Acy Cabral Tai
Vê, que agradeceu a vísíta
dos rotarianos de Tubarão e

do convidado Dr. Mário Gon

zaga da Costa ex-rotaríano
do R.C. de Boa Vista - capi
tal do terrítóríc de Rio Bran
co. A seguir o presidente par
ticipou a ida à São Paulo, em
tratamento de saude do com

panheiro Reynaldo e apro
veitou a oportunidade para
agradecer o gesto altruístíco saudado o Pavilhão Nacional

do companheiro Osmar Mel..-
em seguida o companheiro

ra, ofertando .em nome' 09
Zeferino Ángelo Piazza, con

Consórcio TAC-Cruzeiro 110 vidou o companheíro Egidio

Sul, uma passagem de ida e
Amorim para, no ímpedímen

volta. Deu tambem conheci- 'to do diretor de protoeólo, ra
menta à' casa do telegrama _:zer as saudações protocola

.recebído de Caçador eonví-. res, Foram saudados �s com
, dando para a posse 'do novo ; panheíros viisitantes. "bem co-

Conselho Diretor e do novo
mo os conv dados; especial

governador do Distrito; con-
mente

_

o engenheiro agrôn�
gratulou-se por fim com u

mo Joao Demaria Oavallaszí.

caravana que compareceu à' Na hora da palavra livre o

Assembléia distrital realiza- companheiro presidente co-

municou que tinhá sido o
,
da em Itajaí dias 19 e 20 p.

passado.
clube convidado para parti-

; Na hora da palavra livre cípar do jantar festivo do

o companheiro' Acy fez um "Lyons Clube" de Florianó

relato permenorizado do te- p�l1S; leu o ofício de agrade

márío debatido da 2.a Assem- Cl�ento do Comando do 5.0

bléia Distrital. Em seguida o
DIstrito Naval pe�a passagem

convidado dr. MáriO Gonzaga I da. batalha de RlaChu:lo. -
Costa agradeceu a, atenção I FOI feita uma saud�çao es:
dí n ada e a gentileza do pecíal ao cornpanheíro Jose
ispe s

M t· F'lh t· dheíro Raul em pro-
a las I o por mo IVO o

compan I
. ,.

porcíonar-Ihe a oportunída-
seu amversarlO.

, .

de de observar o companhei- (Cont. na 7.a pagma)

da da palavra os companheí
cos Benjamin dos Santos iJ

Nbrivaldo de Freitas. Encer-
rando a reunião o presidente
agradeceu a visita dos com

panhélros do R; C. de Tuba
rão bem como do convidado,
a seguir pediu a tradicional
salva de palmas ao Pavilhão
Nacional.

REUNIAO DO DIA 19

DE JUNHO

Abértos
* *

os trabalhos foi

Paula Ramos...

Ferramentas
I

. "1;'
•

":

• •

especiais
garantem, o ' ..

;::,

SERVICO 'MAIS'
•

·RApIDO ..

para seu FO�Q ,!

É �

....,. .

proprrao mesmo que levar seu CFord

�''C'-..
r::o R o -�.....

..

a Fábrica!
l ·.f

Os mecamcos dos Revendedores Ford dispõem de
, ,', \

ferramentas e equipamentos fabricados especialmente para
realizar um trabalho perfeito, em menos tempo e mais

econômicamente. Ferramenta'S e aparelhagem que, somente ,.::
;:. .......

. a Fábrica Ford e o seu Revendedor Ford poss_uem! ",;\,",;':
,

MECÂNICOS TREINADOS!
,

METODOS APROVADOS!
I

PEÇAS FORD LEGITIMAS!
Mecânicos treínados na Fábrica Ford O Revendedor Ford trabalha com os Os Revendedores Ford têm Peças

Ford Legítimas ... submetidas a rígo-determinam com segurança as cau- >

sas dos desarranjos e' as corrtgem
.J....Lcoro �atj.dão e rapidez. Isso signif\�.

"

serviço bem feito e um mínimo -de'
despesa de;-mãO-de·obra,

mesmos métodos adotados pela Fá

brica. e tem assistência constante
':", ..;.!: .dós; técnicos da �"d.."Por í-ss�, não

precisa "adivinhar" o que deve ser

feito em seu Ford.

rasos testes de precisão na Fá
brica -Ford, tal como se fôssem as

.

peças de seu novo automóvel ou

caminhão!

-,

-só leve seu Ford a um

·Revendedor FORD
.'

-,
"

,.PGARANTIA DE BOM SERViÇO!

--------�--------�----------------�-----------------'�------------------------
ÓTIMA' VIVENDk ESTILO COLONIAL

. LOCAL BELISSIMO/
LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO(Ao lado da Residência Presidencial)

Agronômica

SALAS PARA
ALUGAR

com 2.142 m.2

VENDE-SE! TROCA-SE Aluga-se diversas salas no Edi_porou

tas.

fício "São Luiz", sito à rua Fe_

Iípe Schmidt, N.o 37, (ex-edifício
do IAPe).

CASA NO CENTRO COMERCIAL QUE
SIRVA PÀRA GRANDE DEPÓSITO

À tratar no mesmo edifício [un ,

to a Agencia de Jornais e Revls-Informaçôes na A Modelªr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• BT...•· • &uI un.a DIA.IO •• JUTa o.TA&lII.&

v
- E ·N D E � '-SE

\ - �-

Proíesscra. Maria .Madalena de-
'

CURSO ,PARTI(ULAR S10 JOSÉ
. _.

I

ADMIT;rMOS .UMA FUNCIQNARJA QUE ,'rENHA Moura Ferro
PRÁTICA Q.E DATILOO:a,AFIA - TRATAR: SATMA
_ EDIFICIQ IPASE _.:. 3.0 ANDAR _ FPOLIS. Aneita alunos para o Curso. Pré-primário,

-

crianças de

ALUGA SIE
5 ee 7 anos.

-

C V d' EM p" R-�E G'A'"-0" A Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre-

,uma "" na Rua Dom Jaime 'aS8-- eu e-se "

'. ..... '

paração para .o exame de admissão ao ginásio.
Came.ra n.o l-sobrado _ Tr,atar

I
- PRECISA-SE DE UMA QUE SAIBA COZINHAR. As aulas desses O'lrsos começarão a 1.0 de Agôsto.

na Loja Norberto, na Rua fellpe Vende-se uma casa nesta Capital, à Av. Mauro Ra- PAGA-SE BEM. y
A matricula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

Schmldt, 32. mos nO 94. Tratar na mesma ou pelo telefone 3757. Tratar Rua Bocaiuva, 20. 34; telefone 3737.

-_---__________ _ l • � __ _ -----�- -----.��----

-

EDITORA "O ESTADO" LIDA. DR. H 01 D E M A R ME N E Z E S �

Especialidade: Doenças. de Senheras
Partos Cirurgia

para a sua nova resi':'ncla, ofe

recemos em 12. côres dlfer". ·''!s.
'

'loua Jerônimo Coelho, 1 _ 1.0
anda. - salas 14 e 15 :: Fone 3167

Três lotesjuntos. - Tratar com' Eduardo Santos. na ru."

Visconde Ouro preto, 81.- Fone 3726 \
•

r'

-_ ..--..,-----�-
- _"'-- ----_._--,

------�+ ... - .._

ESCRllÓRIO -

. DE,. -ADVOCACIA

E PROCURADORIA

Kua' Cõaaelhet... "aln III
l'elefone 1022 - Cu. P.... la
Endereço 'Felegrifico lI8TADO

D�R.TOH .

Huben. de Avuda Íl&.�
·.G E H • N---'T •

1.)(imtolo. Fernand_ de Aqui••
R E D'A T-Ola. s-

nllvaldo Melo '.- .Flavio A.ori. - ,
Aodr' NiJó Tadasce - Pedro -Pluló Machado
Mal'hado -

COLABORADOll.S
·�rof. Barreiros Filho :- Dr, OSWAldo Rodrlgu.. Cabral.
- Dr. Alcides Abr.eú - r'ror: Cal-lo. da Costa Pereira
- Prof. OthoD d'Eça - Major 'ldetoDSG JuvenaJ-
Prof. MaDoéjiio de OrneJu - Dr. Milton Létte da Cos ,
- Dr. Ruben .l:c.�t�/ - Prof. A. 8eb:a. Neto - Walte�
LaDge -_ Dr. Acyr P'into da' Luz - Ad Cabral Telve -

Naldy Silveira' -:- Doralécíe Soaru - Dr. Fontour..
Uey - Nicolau Apostolo ...._ Paschoal Apostolo U..al
Clrulllo • 1'...10 l"erDaDdo de Ar..Jo .,....

PUBLICIDAO.
Marta Celina Silva, - Aldo Fernande.. - V Ir.m.

Diu - Walter LlDJIar..

PAGINAÇAO
SCHIMIDT - DELAMAR SANTOSAMILTON

IMPRENSORES -

T)ULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
RIIPRIISBNTANT.

Ueprellentaçõell A. S. I...ua LtdL
RIO:- Rua Sena�or na.tu 4b - 5 .. Andar

Tel. 226924
S. "'.uJo J{u� Vit_9rta 167 - e.aJ. U -

'reI. 34-8949.
�rvlço Teielráf!co da UNIT:EIJ PRESS iu- I' )

AGENTES E CORRESPO!'DEN'FJ:�
.g. ... Te>dos � municipioll de SANTA CA'fABI1U

r

ANUNCIO!
ilt4lant. contrato; de acordo com • tabela •• vii••
ASSINATURA ANUAL -, CR$ 600,00
.'

A direção não se respollsabHua pelo�.
cOllceitos emitido� nos artigQs assinadoQ.

- M O' V E I S ,E M --6 E R A L

RO·SS" A R K
V I S�" E . A N 01 S A L O j A
Rua Deodoro. nlO 1S - Tel. 3820

CASA � -VENDE-SE
Vende-se à rua Crisp.lli

Mira (fundos) - alvenaria .

2 quartos - s/jantar -' co "'_

nha - banheiro - com peque ..

no ::ogão.

Zurl

Formado pera Escola de Medicina do 'Rio de Janeiro

Ex-Interno da .'Maternidade Clara Basbaum, da Materni

dade Pró-Matre, do Hospital d� Oambôa e do Hospital do
�APETC. - \

Atende provisóriam.ente ng Hospital' de Caridade -

Parte da manhã.

- RAUL - PEREIRA CALDAS
I .' � ,

..

A.D V O G -A D 0-\ ,

, ("Questões Trabalhistas;'
.

Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo

::. eletone n. 2.467 - Caixa Postal u. 25

'EiORARIO: Das 15 às 17 horás.

.D�AI EVA B. SCHWEIDSOM BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
'Especialista em moléstias de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fiatulas. etc.

Cirurgia anal
Ccr.iuníca a mudança de seu Consultório junto â- sua

rosídência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

PRAI EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

Consultório e R_dia... COllSult..

AV. DerciUo Lu 155A apto. , SeguDda à 6:&-felra
...

dai 15 àl 17' bora.

Tel. - 2914FLORIANóPOLIS

DR. HUIJI- mME.s
MENDONÇA'

·Mf:DICQ
Pré·Natal Parto.
Operações - Cliniea Geral
Residência:

'

Rua Gal. Bittencourt n .. 121.
Telefone: 2651.
Consultório: ..

, ,

Rua Felipe Schmidt D. 87.
Esq..Álvaro de Carvalho.
Horário:

.

Das 16,00 às .18.00.
Sáblijio: ....

Das 11,00 às 12;00.

ua. WALMUR
UAJK:IA

ZUMI.
•

Diplomado peI. ".euld.de N.

elo..1 II. "adiei.. .. V ......r.
.

,.I..d... II ..
.x·IDterao fOr re.e .

..ata....dad. • �&II(ol.
( Suviço' do Prof: �'hllJ

Rodriru.. LllÍla)
"x-ID t."DO 110. oIIervtço II. \..1 fI,lI

,Ja do 1I_.ltal l.A.t'.a:I'.\...
iIo Rio d......Iro

•6dlco do Do.pltal d. Carid.o.
e .d.... tir.nidade Dr. 6.,.loa

_ Ccinh
'}O.NQAS D. BIINHORAS

.

PARTOS _ OP�RAÇO.I!
PABTÓ S.. DOa p.lo m�c

p.ICQ·profll't! 110.
CODI.I Jl\a J.io Pi�to. a. la.

d� 18,00 à. 1S,OO hor••
,U.Dd. com hor.. m.rcld·.1 -

Tel.foD. 1011 - a.. idlnd.;
ali. G�nll.1 B_itteDcoul\ iJ. iOI

Ir LOBaTU

J'ILBO
O.a.ca. II. a,a ..eí•• r""UI'.rt.

TUB.RdULOS.
'lADIOGIlAJ'IA • Jt.ADlOSCOPIA

DOS PUL.O.8
('''''.1'11. ii. Te..as

"",.acio pela "ac.ld.de N.dOL.1

d. MadlelllI, TI.lolorl.ta e. '1'1110·

elra'rrllo do BoÍI'pl ta I Ner.. _

....
Carao ii. ..p.cla11..çi'o p.l�
8•. N. T.'ax·IDterDo a .x .•.•�
...... d. (ltrarcla do Prof !'�<f

_ Gtdaad.. (alo} :��; �
(loà.;.: ,..lI,e _8e.biid�. ';3�:;: >-

rOh Ol1':r.;,·.·· .

.

A �_::_.ià- .ar.....
•••. :/- -*)ai�,",••• Juo',,,i

. "o�';'�(�,��··--
..�P:'�:�:r. .�

DESOCUPADA Trat"r

. ABSISTeNCIA .DOS .ADVOGADOS:
DR. AUGUSTO WOLF_. DJ;t. ANTONIO -onILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO CQLLAÇO

DAS 8 às 12. e das 13,30 às 18 boras
.... ",�"-'

Rua TraJano,- 29 - 2.° andar - sala 1 - TelefoDe: 3658 ua••.&l'i·a1C�U. ,..11(;<.
. , . P.&JlAJaO

iss"""6E,ii'fÀMÊ'iliô'UjfÊSSjiifDi"iõiL'lêi" b\S'� ;';,{e, '. •• D I C O

_
.. .' ,:wy.,... - Doenca. de !lei' II

P L A N T· O E S
. -D E F À R M A C' I A ""��f<i<�-'� {;UaJc. lo �'.I'�

__

.' .' -t'.�.o· 1.. a.p.ctaU.ael... Ih

MES - DE '. JULHO Ko.pital Jo. Semdo,"". .., "

ta'-o.
.

.

.

.

(Sameo '0 "'01, aa..:a •• �
.

A�drá.-.).
. .

Co...ltal - Pela m.ll)l: lo·
.

KOI,it.1 da Caridade.
Â tarda .d". U,IO lloral.r.

. diante IrO CODIUltÓrlO .. Rua N ..

Íle. .achado.17 ••qulu d. r n

,Ient..
·

- Te)". 178t!
.

B.elldluc:la - Klla Pr"'''·•.M

COlltiDho « - Til. 11:10._

com o sr. Alvaro - Fones:

3501 .• 2933.

� - Sábado (tarde) Farmácia Moderna

Farmácia Moderna5 - Domingo
. r

11 - Sábac!tJ (tarde) Farmácia Sto: Antônio

Farmácia sto. Antõ:q.lo12 - DOI!'lingo

18 - Sábado (tarde)' Farmlílla Catarlnensll

19 - Domingo

25. - �ábado (tarde)

Farmállà Catarlnense

Farmácia ,Noturna
26 - Domingo Farmácia Noturna

, ..

Rua João p.,.to

Rua João pinto'

.Da LAVa0 VAU."

C!.INICA �UAL

.
Rua Felipe Schmldt

�a FeliPe Schmldt.-
Rua Trajano

Rua- Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, No turna e Vitória, situadas às ruas

Felipe Schinidt, Trajano e pra ça 15 de Novembro.

E' S I -T

o plantão diurno c?_!IIpreendi do entre Ue 12,30 horas será ef etuado pela .Jarmá�ia V�ia.

o
.;i�.ll.ta .m .moJ6.ttal 4_ 8.

. Ilbl"fjF,',� ria. ",tiniria•.
Cura c·�ul da, II11'ecç6'1 .IIÍ
ta. • 'l'oillu., tio aparalbo 'I
nito-Ilrinirio Im'ambo. o. "XOI

:;lO.De" do Ipatelho Di.re.hn
I do ai.tem. n.nolo.
. Hor'rio: 10�<."11 • I� l. "
.ora. - CoD.uli;ório: RlIa ·tlr.

d.nte., 11 - 1.·�;Andar - r'lD.·
.....

.

I

-" IldldhelaJ au. Lac.arda·
CoutiDbo. 11 (C,i'drà 40: ••pa-

SS%"'S'''',SSSSS%SS%%SSSSSSSSSSSSSSSS;SSSSSSSSSSSSSSSSS%%SSSS·,SSS_'_'_'_S_ _...;._D_II_á.,.-_'_o_D_e..I ..I "_._·-. '
_

T
5 - Domingo

1,2 - Domingo

19 - Domlllgo

26 - Domln�o

Farmácia 'Indlana

Farmácia Catarlne�se
FarmácIa do Canto

Farmácia Indla�a

Rua pedro Demoro

Rua- pedro Demoro

Rua 24 d� Maio

Rua pedro Demoro

./

Da. 6YJlTON D. OL1VIlIU

DOIINQAS ',VO' PULII.lO· -

_ ..TU.fta.RCUl-QS.
CCVl.ultó�lo ..

- ta. F.lipe
Sç.hmidt"IS - r.el.' 1801)
Blrrlrlo �d•• l' ... lt! aoorae

•."-e,idln.d. - t.I'Ji. 8cIlmldl

D. 117

q� l'I;ll,,;rU.N )lI;A vaL"
ClJ�UJlglA G,IlAL

I)..e.,a•.�.�"O"...- t'r......
. Jolla - .&leUleJ",4e Médico.

Qoa.alt6r1o:,I\",a .Vletor ••1·

r.U.. D. IS, - TIletoQ', SIO'/

C«tn.III�. � '1>.. li 1I0...� ...

diaD�.
R•• ld'�eia � ro.D', I ,Ir -

ao.;. BI!��:nn D. 71.

-,.....",..---�_._.-/-

\

p•. lI,.UQL!!IO .IIVNI� •

_�UO
CIRUaQlA lfUUa.ATOLOG1.&'

.
.

ur�""a'
Coa.IIIUlrio;� ". ",lo, .

la -

Coa'lIlta: dil. -. li l' "Ol'U

,.dilriam.nta. ..�Ol ,�. ..b.>ia;a
a..ld'DcI."�l'n.. lU.
rODe. - I.IU.

Maurício· dos-leis
Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° i'\NDAR
TELS.: 2198 - ..2681.

- _... -

]
MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

I RMÃO 51 .BITENC0URT
(AIS OADAVÓ'. 'ON·E IflO?

ANTIC,O OlPÓSITO OJU.. i:..,.:!: '

Plldre!!iO. l!"lItlpetente, oferece

se}ls serviços, para biscates e 'pin
tura. Trf'tp.r ..pe!o fone a022 .

Um aparelho .

dé clnepla. maréa

A!VIPI{O. com 16 .m/m .� ·.8ônoro,

duas malas cjaÍto faiante._sem uso.

Tratar com Oswaldo na rua

CeI. Ped,J;o "Bemoro, 1609 •

-!/

�lIDKADOR PROFISSIOJlAl

V I "I· J E M E L H O I
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA

Ô.N_llU S �Ul,·T 'IM 1) T I';P O
s U P E "R _

..

P U.L L M A N
POLTRONAS RECLINÁVEIS ., JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS ri I R E TAS

PARTIDA

CHEGADA.

.
RÁPIDO' -SUL.; .BRASIIJE(IRO

-

FLORIANóPOLIS 5,45
CURITIBA 12,45

LTDA•

VIAGENS COM.ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 HORAs�

AGENCIA FLORIANÓPOLIS ---=- RUA DEODOJtO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA' - TEL.: 2172

'\

( L I E·N." E S' . SAli S F E I I O S'
·e n tão 'y E:N D'A,'

/

D E L 'C- O
para que. eles comprem
a melh.r ·Baleria

\

I -

•

-F

-:

< -

. .

JJleria de alta q.úalidade
. DISllibuidores H Q'E'P C �·�E

DELCO

Pr�ço! especiais para _'Rey,endedores e

Frtdislas

/'

I'

Y. conta com estas vantagenJe;
na sua Monar":

-- -

• <.

• Garantia contra qualquer
defeito de fabric:açq(il�"{ '. _

•

• facilidade �m �,fc�nfrár·p�Çài '

originais de reposição, àom:� •

contrOle de qualidade Mónark I
.

_DILOS PAU. HOMENS, MULHUP i CllANÇAS
Rua Felipe Scbmldt -

SAIAO

Vir

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Cllnto, Indla na e Cataunense.

A presente tabela não poderá ser alteraaa sem prévia autorização dêste < Departamento.
I

CR$ 7.490.410 - A VISTA oa

CR$ 623, - .MENSAIS

ll'EVENDEDORES
./

MAGAZINE

DOEPCKE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rotary Club d9... '

(Cont. da 5.a
_ página) verno estadualj, tendo porém

O dr. João Deinaria caval- fracaSsado.

Jazzi abordou o tema "Leite" Então, o govêrno do Estado

cujo problema vem afligindo criou a Usina de Benefiéla

a nossa capital desde 1943. menta do Leite, que tem por
Houve naquela época disse o finàlidade pasteurizar o pro
orador uma iniciativa da Co - duto, fabricando seus deriva
operativa rural contando des-, dos e dando a maior assístên
de logo com o auxííío do go- cia aos produtores do gado

leiteiro da Ilha, por meio de
ensinamentos e rornécímen
to de gado selecionado. O

orador ao finalisar foi viva
mente aplaudido.
Encerrando a' reunião o

companheiro Zeferino Ange·
lo Piazza agradeceu aos com ..

panheiros visitantes bem .co

mo aos eonvídados especial
mente ao Orador da noite,
terminando' por solicitar uma
salva de palmas ao Pavilhão'
Nacional.

C,OOc'Oit05, ,;
-Claros

.";

"

(Cont. da 2.& página) j5reves coritfnuas, que jogam. elas.

se contra' classe em' ódio' motal.,
aliás a

-

atmosrgra vital dó éq_

para

Este pretenso "nacionalismo"

V E N DE - S'E
\

Um terreno, situado na
� Rua José Bolteux, nesta Ç!''dade. Tratar com Liçer.o
Camargo, rua Felipe schmídt,
"7.
-------------------

RÁDIO
/ GU4RUJA

DE FLORIANÓPOLIS
haver patríeíos com Intenç§�s dia, se houver o constante .afluxo

mat�lcldas, tanto: mais que eles de novo capital na sua' forma
oi< oi< .*

O Conselho Diretor, em

reunião, aprovou os membros

componentes âe suas 4,ave
nídas: -
1), Serviços Internos: -
Frequencia - Lauro Scholz

Maia; , Classificação - Pas
choal Simone Neto; Bóletim
- AécioCabral Neves; Com
panheirismo - Egidio Amo

rim ó Revista _:_ Norivaldo de

'Freitas� Sqcios: - Darci Xa
vier Fortunato; Informações
ao Publico - Vicente Sant'

Anna; Informação Rotaría -
Herval Mellin; Programa -

. OdÚon Bartolomeu Vieira.

� Onda média': c., 2) seroiço« à Comunidade:

Bolsas, Premíos.e ajuda ao

(5 XW) ,1420 kcs. Estudante: ,._ Osmar Mleira;
Aproximação Rural: O_: Egi-

O d
-

ta dio Amorim; Semana da. n· a cur : Criançà: _ Wilson Muller;

(1.0 KW') 5975' kc·..slz'· Segur�nça:à Ce��nidade: -C...

• Sebastião 'Calixt(li" Pró Ju'
ventude: '

-e-e., Ántir
.

SaturninJ
de Br-ito. r

,

3)� Serviços Prol�sionais:
.prova Quadrupfa: Paschoal

Guedes Rodrigues; Relaçé.o
entre empr�gados e emprega
dores.: - José Ruhland Ju

nior; 'Relação entre Vended;J
res e Compradores:.- Jose
Matias Filhó. �-

4) ServiQo{i lnt..ernaci2�L
, -;'lnfOi'maçãp Í'J;l'ltel'�ci�nal ;

�
- :.....-Hélio"PeiEto;-_Projeto ln ...

t_ernaciortal para Estu'dantes;'
_:_ João N,avegante Pires;

Um terreno a rua Presidente Fundação; ..Rotaria: - IltJ
CClutinho n,o' 45

.

Campos; Contactes Interria--
Tratar a rua Fernand,Q cionais: Reynaldo Pinto

Machado 5 Rosa.,

andam tão' bem camuflados e

.uínda quem .nas rodas altas da
sociedade. Homens, por ideologia
espontaneamente confessada e

professada, andam e trabalham

mais autêntica: o trabalho! Mas

como se V!Ü trabalhar serenamen

te+num ambiente d'e agl,tação per-.

( -

manentej e trabalhar dígna-,
mente isto é: Iívremente, por
compreensão e c0J:.lvjcção I

e

amor � Pátria...
,

Em sadio nacíonalísmo,
inspirado no

' amor à Mã�
Pátria acompanhamos co-a

,.. ', L -

tlmpatia a lUta 'de. outras pa-
trías por se ébnstltuirem em

sua. r.esp. personaüdáde .pró
pnia. Entristecemo':nos pE'13
escravização da Hungria, so
fremos' com á invasão comu

nista de Tibet, partilhamosEra pois um dever de pronun.,
da ânsia dos habitantes ecrar-se o episcopado brasileiro

_

Berlim e alegramo-nos comreunido em. Goiânia e prevenir 8

Ma Iíbertação 'de Cuba... as
nação brasllelra contra os perí,

ruetamente aqui -temos as
gos deste falso nactonaüsmo fi' .

,

nossas dúvidas:' sera. queserviço da. traição da Mãl-Pátrla.
Fídel Castro o grande aní-

Be� .observa .. o..,posso episcopado:
mador - do pavoroso quebrao verdadeíro nacionalismo não
quebra é massacre de Bogo-

'pode ser hostil li outras' nagões.
d

.

t
. -

artá, que elXOU quar elr?eS -

'pois devemos estimar, que outros
rasados come na pior "das

amam o flue _nó� amamos: a nos.,

guerras e .ígrejas devastadas
sa

'

Pátl!ia! tão longe o no�so e queimadas, e que por cer
lesclarecldo .;pisCOJiladO para dI--

te.s rodas' foi, tão bem recebi-
. zer,' em previsão sombria de

do em :vâ,I;Í-Ós' países e, tamacontecimentos posslvels no' futu� bem' no Brasil __. será ele ca
ro, que a nova Capital "Brasil1a"

paz _

de construi-r um� pátria
ainda poderia si não cuidarmos

de cidádãos .livres,.unidos no
·ser li capltltl d,e mais ,;ma,' d�S amor à sua térra� no respei-
""ns-repú-blfcas->:P<>I>lilares,

.

cons-
to mútuo dos seus -dh,eitos e

truldas na base d� frauge e. -- da
,QO cumprimento esp���n�:Oviolência, praticadas �atraz 'duma' -de seus --déveres?-quê""'ó")Jô):fi

cortina de fumaça, que depois se De�B co�c�da àquele páís es
to;na ele ferro ou de bambú, pa_ ta gl'a�a, são os nossos m�
ra o mesmo efeito: completa es-

lhores votOS! Mas voltemos
cravidã'o. A história de sem-

ao nosso Brasil! Que Na. Sa.'
de A:parecida, Padroeira do
Brasil inspire a todos nós
um grande amor à; Mãe-Pá
tria, que teve a' graç� éspe
eial de nascer aos pés do aI-

.

. • .i) .,..-

tar, de crescer sob o sinal da
cruz e de glorificar á Cristo
numa legislação cristã, cuja
plena realização é ,? nosso

mais ·santo dever, como dizlíl.
o- Santo - Padre Pio XII de
santa memória.

sorrateira e publícamants
acelerar a chegada do. dia da

grande traição da' Mãl Pátria e

dos seus Irmãos,' subvencionados

generosamente com dlnli�lrba de

potências estrangeiras, Interessa-

das .em lançar mais, um satélite,
de peso desconhecido' mas de 8

e melo milhão de Km.2 de su-
v.

perrícíe e da de 60 milhões de

habitantes.

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

Vende:.se

pre e espeCialmente. dos últimos

temPOS mostra çlar'ameIite, que

o pior reg1.me e patrãO é o estãdo

totalitário.Qua'rlos
República de Estudantes.

Aluga-se na1'rua Felipe Schmidt, n.O 52, Apto. 6

pireço espetacular.

Os últimos te�pos mostraram'

como nações do nada ou o que

é pior: de rulnas podem erguer_

se:' não com quebra-quebras, com

/

[
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carta patente n.O. 230

Participar do concurso é uma "barbadà" I Envie a tampa da caiu
,

do .tínteíro Pilot com seu nome e enderêçc e nome e -enderêço do seu

revendedor para Ind, e Com. de Canetas Pilot _Pen do Brasil Ltd�.
Rua Conde do Pinhal, 92 . 1.0 andar v CaIxa Postal, 3986
São Paulo. É só' Isso! Espere o Sorteio Final do dia ao
de setembro de 1959. E lembre-se: quanto mais
cartas você enviar, maior será a sua' chance I

Vende-se -

UMA CASA: DE ALVENARIA

NÀ MELHOR
.
PRAIA DE ITA

GUAÇU': COQUEIROS COM

ONIBU'S A 50 METRO.

TRATAR CO� DANILO

LEHMKUHL EM MODAS CLI

PER .

NEGÓCIO

Vende-se

-não nasceu dó amor à Patría,
mas do desprezo e do ód10 da mu�fsmo! :__ mas com s�ndarle"
sua genítora social; é arma para dade de todos para com - todos;
trair e vende.Ia a

.
qualquer es, com amor dedicado à terra, em

cravocrata da Mongólia... E es; que," tiveram a honra de ?ascer, I • .

.,

ta tra,içãO está-se propagando .6 com. trabalho duro e qualítattva, P A R 1iJ C I,P A'·N DO [) O
organizando com expressões vi, que -torna os produtos 'nacionais -

.

d
,..",

;::0 d;ro:::I:::Ç::. :::e::U:raChe�:: :::::;:0:0P::a:g:::�IO�, ,eo �::� ',� 'gr.·.'a 'O . e:" �"8,',

-

'D-� II'.,, r_�,', 'S'f ',,Onenosa no solo fertil da. íngenuí., balho e a produção que enríque., " _'."dade e da boa fé da nossa 'gen- ce uma nação. Será o panorama, �
te, Incapaz de supor. que possa que nos apresentam se 'esgota um .

.

.

'.' "

.

,:.�::':'�':::� j.ii' •03'
• renendedoree

_ sua eoneta escreve melhor e V. ganha prêmios I

Rua_ Conde do. Pi"hal, 92'_- 1.° andar - Caixa Postal, 3986' - São Paulo
------��..

���----------�--------------�---------------------

Vende'-se
por motivo de mudança, vende- / BONITA FESTA SOCIAL.

'Ise alguns móveis. -

I No dia 4 p.p., realizou,.se no Clube 6 de Janeiro,_ uma
Tratar à rua Jerôrlno Coelho, 5

bonita festa sociál, em' bene�ício ,d� constru�ã� do Hospi-
,-- 10 andar· ,.

-

tal da Sagrada FamÜia no bairro do Estreito. -

.

,-

• -.. A �énho'rita Neusa Silveira, foi eleita a 'Rainha do;�
"

-

>�:!
-

"

"

, .. Charm� com 59 votos, enqúanto a segun'à.a cOl?�ada obteve

oVend.·�s�e:;_ '31) V!tO:i:��i�ad:, 'desti:�le'ga���-'����i�� -S�:i:� ��i-:-p�:�::
�.

'1!l<1!.�'�4<'l"" 'adqui,:'L- fundos, parà a construção do h()spital acima men·

Uma, casa,
.

com terreno bem cionado. '

localizada, próxima ao comércio 'A Diretoria do "Lions Club", fez a,. c.aleta num total
e escolas. Tr�tar na Rua Anita aprox;.madQ� a tripta miÍ �ruzeir?sj,.a fim �: serem e�tÍ'e
Gal'lbaldl, 67. Imes a comíssão, encarregada�'da-"�onstruçao do Hospitf!l

da Sagl ada' Família". do populoso 'bairro do Estreito.
.

PE OCASIAO ,

1 Motor "G.M.;' - 75 'BP
1 Gerador "MARELLI" .-

20 KVA.
Em perfeito funcionamento.
Dirigjr"'se ao Sr: Osn!: Pereira

JAGUARUN:A ..::.., S,C.

0$-' -Esl�bel'ecimentos A MODELAR:'
I

""

A-V·I SA�M

Jlue O -Argoni-Gás será ·YendidO'-·

A- partir di-boje,
a CrS 380,00 o' Bo1ljão

Juão,

"A SOBIRAN�'i ,PRAC.\ 115 DE NOVEMBRO

'lllJA FELIPE SCHMIDT

;'A SABERANA" DISTRITO �O ESTREITOFILiAL

ESQUÍNA

CANTO

à R A T I F l' C A _:'S E BEM· ,

,áRATIFICA-SE quem e�contrar'u.ma ,puls�ira de,
,

.

,nome -e "a ;data 7-6.,.52
.

...,.,-............-='cn

..
u

3-

.. ..

CONFUSÃO NA F.C.F.
,

Em virtude da injustiça praticada pelo próprio Tribu,
nal de Justiça Desportiva de nosso Estado, o Sr. Osni Meno
licenciou-se :por prazo indetermimi.d,ó ..bs árbitro� desta fe·
deração entraram em greve, e a causa vai piorar, caso .1)
Tribunal não. se demitir. Vamos aguardar os aconteCl
mentos.

��i'�""""�UEDA DA BASTILHA
•

, Toda França comemora hoje mais um aniversário
queda da. Bastilha.

Voltarei COIl) mais.

da

ESTREiTO

\

PROGRAML DO' MliJS DE JULHO

;
DIA 12 - domingo-:..... Tarde dansante ju·

. ..L. venil com início às 15 horas.
DIA 18 - sábado - Grandiosa Soirée da

\ mocidade, dedicada a clas�e estudan
I,
til.

DIA 26 � domingo ..:.._ Tarde dançante ju
venil, ocasião em que será entregue a

faixa a Miss Brotinho 1959, Srta. Dio:
ne Silva. '

N O TA: Para todas a� festas exige-se
a apresenta,eão da carteira social e do"

talão do mês.
)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VI' �ongresso Brasileiro �,e �irurgiões flJ.N.I:���:i�-dIsiiito-:
�d:Ú::;�j�::;�;:i':!i� ;:r::1:%a�:;.=i �fw;��?i; :::';'12 r���:�iE���emi ;R��,.!.',"��,,i,�JO reçleral�e elC1)ar o nível da medicina brasileira, declarou o dr.;; G' I

... �.... - f!IiIIIF s ...

Humb�1to Barteio, presidente do Conoresso fl..,do .•ColéqilJ§ ��nto 1��CO gl��e;-dOTr���� f��:âoN��: ���o'd���urj�. . � Engenh�i;� Anthero D'Almeida Mattos, Chefe do 16° •
Brasileiro de Cirurgiô,_es. A r.euniaõ, cíuê,se�á realifada 'iin:.j' ·���gr��o��eeUpW;pi���g,.ia'bbS�!: �es. e�?��,���:ea,' c���rtaemmáa- l1li Distrito Rodovíárío Federal, recebeu o seguinte telegrama: •
tre 26 e 30 âêste mês, nesta capj,tal, vem deSpertan.do gran-S ...

"D t' A th D' AI' id M D' 160 D' "

de intei ésse na classe, [â contando com setecenta";-adeso-es.l. tricii1 - Prognótico imediato geral, seÍlá tratada a ques-!III. ,.o,u, 0,r .

n ero ,mel a attos rretor, IS,trIto Ro,- �.li' e tardló das cesariadas; oe- tão da "Infecção em Cirur-'" d F d I F I 10 L 1"As cansativas e, .nem sempre;'úteis exposições não faze1ni taímología _ Cirurgia da gía", diretamente ligada ao •. ?vmrlo � era. po I� '_'. ag�m,a 506 ,1 1� Diretório Mun,l- •
parte de novo programa. Agora somente palestr4_s objeti- § uso dos antíbíótícos, CIp I Partid Trabalhi t B I I d

.

h •vas e práticas terão lugar no certame", âectarou-nos o drJ cn\a�at�; OrtoP��ia e .Trau- Concluindo a entrevista, • a" 0'"
,

S a .�asl,erro so I ,?r�za-se vossen orra

AJJlísio Neiva Filho, diretor âa: Secção de Temas Livres dvi �io� Og;roctoIOgi:urglaOo!� �����m����t�O� °il���i�'ir�:" p�la feliz gestao frente 16� Dlstrl�o Rodoviário que v�m prop�r- •
conaresso.

, i. plicações pós-operatórias em va Filho, que a sessão ínau- l1li clonando ao ES,tado Santa Ca,tarma gr,àndes obr.as necess,arl�s •
"N- h'

.

êd 1I1111111I1IlU"'J!"1111111111111111111l111111111111l111U1lllll!IIfIl"'1!1I1 Proctologia; Otorrinolarin- gural do VI Congresso Bra- .... b d I
-

ao. .a. segre o em que • Outra grande realízação gologia _ Estado atual' do sileiro de Cirurgiões ser.� lIIIIi nossa economIa vg so ressaln o particu armente 'construção l1li
o brasfleíro gosta dem.a1"fi do Con_gr.esso - é a.go.ra o tratamento da otoesclarose, f t d .n

"

'di 26'" t C b d di I t H d b M
, ...

de falar e detesta o d AI' N i i
v e e ua a o proxrmo a

'. pon e
'.
a .eçu as pt cor la men eyn em urg oreira Presi- l1li

.

,. UVlr , I r. UISIO e va F lho quem e Urologia _ Conceitos etío- no salão 'de conferências da .

...contlnuo�, � dr. Humbe�'to fala - é a realização _:te patogênicos da litíase uríná- FaiaCcinUlad.adEl Nácional-de Me-. fijd._e,!i'"n,t.e_ O,�,t_to M,ariath Secretario Ue,ral". tBarreto, e esse fato pre]u- cursos de penuena duraçao· '

I'
-

I' i
.

-

'
.

d�ca em cinqüenta por cento de atualizaçfo, especiaÍlza-
na e sua ap icaçao c ln ca. 'Il I

tôdas as reuniões em que ção e técnica, ministrados
----------------------:...---

'.Â wt�______ - .._',__���•alguém tem algo a dizer, em anfiteatros e hospitais
principalmente em se tra- da cidade, em horas que não
tando de congressos cientí- colidam com as das atívída
ficos. Por isso nosso congres- des oficiais.
s� será feito à base de sím- A iniciativa é de grande
'pOSIOS, eliminando tôdas as significação, pois os círur
citações eruditas" e ügando-: giões, principalmente os do
se apenas às observações interior, terão oportunídads
pessoaís de cada um. Não, de familiarizar-se com as
pretendemos, de modo algum modernas normas de cirur
fazer história à cirurgia". gia dos grandes centros.
"A finalidade precipua do Além do mais também se-,

Congresso é a criação de rão realizadas' sessões cine"
uma identidade maior entre matográficas, com mais de
os cirurgiões brasileiros e cem filmes coloridos nacio
traçar seguras linhas de nais a serem projetados exí
conduta, résultado' a que bindo modernas técnica� de .

chegaremos com a troca de cirurgia.
idéias. Além disso há tam- Os temas oficiais do' con
bém a vantagem de el>tabele- gresso serão em número de
cer um maior interconheci- dez, abrangendo dez espe.
mento entre todos os cirul'- cialidades diferentes de cl
giões de tôdas

�

as UQ,idades rurgia. São êles os seguin,
da Federação'. tes:

Segundo os intérpretes gover_
nistas locais, a administração
federal é a causa de tdos os

males. Concomitantemente_
como diria o nosso muy sabe
dor, pantaleão _ a governança
estadual é a fonte de nossos
bens e de nossa felicidade.
para os mesmos porta.vozes

uãenístas, o govêrno da União
é o grande ausente;, o do Es.
tado, o, onipresente,
Ainda ogora o governador

andou inaugurall,do obras no

Oeste. E' possiveI que não- teI
nha vist,o por lá os grandes e

magnificos treClhos da rodovia
"preside'nte Nerêu, Ramos"_
acertad3mente iniciada de lá
para cá.
'Também é certo que nãQ te_

.rá esclarecido que dos três
grupos escolares inaugurados,
um deles - o de São JOsé cJ,o
Cedro - foi construido por
planta do padrãó federal. E,
que os outros dois _ ·de Des
canso e Dio()nisio 'Cerqueira _

- com auxílio de verbas federais.
Não seria: exagerado afirmar.se
que tais grupos, sem os dinhei_
ros do govêrno federal, nãO' e._
tariam construidos. Os núme
ros levam a isso. Oom todas as

obra's, terminadas e em cons

trução, no. ano, último, gastou
o ,govêrno Cr$ 40.:218,600,70,
se!Ido do Estado Cr$ .

28.884.796,90 e' de auxiUas fe.

derais, para; grupos, Cr$ ...

11.373-803,80.
Evidente se torna, por essas

cifras, que o AMALDIÇOADO
govêrno do presidente Jusceli.
nlT' forneceu' _!linheiro' para a

construção dos grupos agora

FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 14 de Julho de 1959

DUAS BOLSISTAS CA-TARINENSES,
Beneficiadas com bolsas Filosofia.

de estudo pelo Govêrno Es-- Ambas conseguiram altas
panhol, as nossas conter- classificações, obtendo em'

rãneas srtas. Ivone Cristo- Literatura um '!Sobresalien
val e Ana Terezinha Sanford te com Honor", a mais alta
Lins, receberam, na ,Univer- nota e que dá direito à ma

sjdade de Salamanca, o di - trícula gratuita por todo Uql
ploma do Curso de Estudios ano letivo; em Arte, "Sobre
Hispánicos e o ce...rtificado de saliente"; em História de Es
grau superior do Curso de lPana, "Sobresaliente", e em

D---------------------��--�--------��e���'��,

M
••

I
Texto, "Notable".

sucessao IllClpa
As duas bolsistas fizeram o

curso de ,bacharelado ,am
Letra'-Neolatinas na Facul-

JOI.nVI.lleISe ,1ta�e Catarinense de Flloso-

U�e
que se destaca

nahas com a maioria' da POPula-1 BALHO.
Çã9, restam, ainda, outros proble- x x x'
mas, especificamente da, class_9 O candidato, que fôr cogitado
operária. Alguns dêles da alça-. para "receber o apôio da União No re,ç�n.te concúrso rea
da, 'do govêrno federal e -por Jolnvllense, deve estar o mais, l1zado em São Paulo, para
Isso mesmo custosos de serem re- possivel livre de ataques,- motl� ingresso i no Banco do Bra
Sfllvldos. Nêles se ·Incluem a vados por omissão ante 'tais pro_ �il, O nosso.prezado amigo, e
unta de Conciliação (que está blemas gerais e tantas relnvidlca.. conterrâneo jovem' Sérgio
por dias para--ser , Instalada); o çôes operárias. Em abono da- Ernesto �othsahl, filho do
SAMDU; I!S Casas populares. Há sua candidatura, 1) nome a ser sr. Rayinundo Rothsahl e de
Igualmente, os da previdência escolhido. deverá ter a luta elI! ama exma. espôsa d. Yolanda
Social, como ambulatórios. flnan- favor da solução de algumas _ Rothsahl, família tradlcio
clamento de construções. E, por senão da maioria _ destas ques. nal 'em nossa Capital, con
fim, os' que são .do interêsse tões. para não ficar multo vul- seguiu ótima classificação,
Imediato dos trabalhadores e suas nerável aos ataques que _ por obtendo as seguintes notas:
[amilias: CUSTO da VIDA, certo - hão de vir. durante II Matemática, 100; Inglês, 95;
SALÁRIOS e' JUSTIÇA do TRA� campanha. Francês, 90;, Datilografia

x x x .78; Português, 60 e contabi�
O obj;etlvo da União Jolnvll, lidade 5J5; médià geral, 78,lÓ.

lensse 'é derrotlir a UDN, não Sérgit5 fez o �ur!lO gina
'permitindo a voI·ta às suas mãos

siaI e co.legial/no Instituto
Dois congressos serão rea... de Educaça-o Dia V lho' ddo' ,govêrno municipal. por isso, -

S -, e , e

lizados na Europa, em agõs- há que S� escolher com a má. Florianópolis, onde sempre
to próximo: o IiI Congresso xima cautela o candidato, a fim

se distinguiu como ótimo
" aluno. Atualmente está cur-

Mundial dos SurciQs, em de que o tiro nã!) possa sair pe, sando a Escola,Modelo Ma-
Wiesbaden, Alemanha, de, 22 la culatra. Isto é, embora com kenzie, de'São Paulo onde

26 I C Ib
a União JOinv1ll;ensse, o can reside. ' '

a ,e o ongresso era
dldato venha a ser derrotado pe� ,

Am i, d S d Ao Sérgio, -

que J'á foi no-er canb e ur os, em lo da UDN. meado, e seus felizes' pais,Madrid, de 10 a.14. O que ,seria uma lástima, . ' as nossas felicitações.
----

Teatro lDla�or �e Florianó�olis
Sob a direção de Geny DIAS DA'SILVA. Uma bela

Borges, prepara-se o Teatro jovem da nossa sociedade,
Amador de Florjanóplois pa- que começou. declamando

x x '

x ra estrear-no dia 1 de Agos- «por sinal muito bem) e ho·
Joinvllle' tem estado esquecida to no TEATRO ALVARO DE je faz parte integrante do

do govêrno estaduaL Esquecida CARVALHO, a mais Bela nosso Teatro" Amador. É
só, não: desprezada. A� importân� História do Conto Infantil, uma pessoa culta, aprecia
cias da cota 11:0 art. 20" apesar da.a GATA BORRALHEIRA dora dos clássicos, que :,e

,atitude do prefeito, não vieram (CINDERELA). Contando continuar no Teatro fará
mesmo; a energia elétrica está com a participação de ele- uma bela c·arreira.
dando um prejulzo de alguns mi� ! mentos novos, Geny Borges' CINDERELA: M A � I A
lhõel!_ de cruzeiros à indústria de esforça-se o ma�imo para'STELLA RILA. Uma beleza
tõdo o norte catarinense; '0 Co- que, por intermédio dos in- suavissima, com uma voz

légio Estadual, áinda que os es_ terpretes possa transportar que encanta. Ninguém mais,
tudantes, a mostrar que o jovens

a Criança ao MUNDO DA a não ser ela, poderia inter-
FANTASIA. pretar melhor a ' beleza e

, suavidade de Cinder.ela. Do-
SOBRE" OS PERSONAGENS I �ada de grande inteligência

DE CINDERELA e talento. Quer contlnuar
,

, no Teatro. '

O NARRADOR: EDISON AM;BRÓSIA: CHRISTA
DE MELO, é um jovem do- STRECKER, a simpatia ém
tado de uma extraordinária pessoa. Posuidora de grande
fôrça de vontade para com sensibilidade musical. Toc�

politlcos contrários à UDN, 'só O Teatro. Sabe conversar piano, executando, .sempL·c
tem entravado o desenvolvimento com a petizada, preparan- clássicos. Gosta de Wagner
,do nosso municlpio e dos muni- do-a para o espetáculo à se.. e Beethoven.
cipios vizinhos. guir. É um' dos mais valoro' ANASTACIA: APARECI-

x x x sos elementos do T.A.F. DA DUTRA. E, segundo as
A par de tais questões, relacio_ A MADRASTA: DALILA elementos do T.A.F., um",

companheira cem por cen·
to. Muito cultá;, torn.ando
agradável qualquer pàles
,tra. No palco, é engraçadís-
sima.
PRíNCIPE: NIVALDO CA·

RIONI. Muito alegre. Gran
de apreciador da música es-

CARLOS ADAUTO VIEIRA

E, mais ainda foi assinado
acôrdo com o. Ministério da

Agricultura para a construção
de uma Escola em Dionislo
Cerqueira.
Como ,se vê, o

da Uniã'D é o gr�nde

Ao que tudo indica, e_ também
por, necessidade da vitória. a

UNIÃO JOINVILENSE, integrada
pelo PRP-PSD-PTB voltará
'a funcional' na próxima campa.
nha para a pref,eitUl'a do mu�

niciplo. E' preciso não deixar a

UDN - que, hOje. pode, ser apon.
tada como, a m,alor Inimiga do
desenvolvimento da "Manchestel'
,Catarin.ense", depois da

-

trama
das cotas dó art. 20 e do' racio_
namel}to de energia elétrica tão
prejudicial, de igual, ao norte do
Estado. E esta derrota, para ser

infligida aos brlgad;eiristas, exige
de VOltil o eixo PSD-PTB--:-PRP,
cUja soma de �otos garantl_la-á,
dependendo, é lógico. do candi_
dato que venha a merecer o s�u
apoio., Não é suflclent� estejam

,

os partid�� unidos. Há que ser
um bom candidato o apontado
ao eleitores. como merecedor dos
votos. Do contrário, II união
infelizmente - poderá não lograr
êxito.

Congres�os inaugurad-os.

govêrno
a,usen_

te!! !
x x x

Acabando com o estrangulll
mento do transporte no sul
do Estado, o govêrno federal
acaba de construir a majestosa
ponte das. Laranjeiras. A liga.
ção() Laguna.Tubarão era feita

em FORMA DE ,FERRADU
RA, com uma precarissima bal_

sa pelo meio. Exigia várias
horas de, ,percurso. Agora, com

a ponte DO GOV�RNO FE
bERAL é' direta e exige mais

ou menos meia hora de per.
curso. A grandiosa obra c�swu
mais de 60 milhões de cruzei.

ros e cerca lÍ'é .400 metros, sem,
contar.,a enorme extensão dos

aterros, ,na parte norte.

Mas. . . o govêrno federal

. .. é o lf!ande �usente .. ,

x x x

A preocupação dos partidos, in�
tegrantes da União Jolnv1llense,
deve é de trazer para a luta po_
litica municipal" um nome com
lastro de realiz�ões, não Só ,em

seu favor, ou da sua fortuna

panhola. Gosta muito de
Teatro e pr�,tende fazer ou
tras peças, de preferêIicia
para adultos ..

FADA: MARIA ELISA BE
RENDT, uma bela jovem de
muita cultura; gosta muito
de Teatro e pretende conti
nuar. Aprecia os clássicos e

tt;emos certeza de que fará
�rande sucesso.

pessoal, mas - o que é mais
Importante em benefício de
Join_v1lle ;e da sua laboriosa' po,
pul�ão.

AGRADECIMENTO
não permanecem mortos,' tivessem
feito o barulho feito, não está
funcionando; a Faculdade' de En-,
genbarla é Só lei; a rodovia Joln
vllle_Araquari - São Francisco

Henriqueta Thibes Bleyer, vem, de público, agrade
cer ao Pr. Pelagio Parigot de Souza, DD. Diretor da Ma

ternidade Carmela Dutra, Dr. Roldão Consoni, Dr. Júlio

Paupitz, Revma. Irmã Hortência e demais servidoras da-'

quele modelâr Estabelecimento de Saúde, pela esmerada
dedic8.c:ão f'l carinho de que foi alvo durante sua recente
estada naquela Casa, após delicada intervenção cirúrgica'.
Torna extensivos os seus votos de gratidão à todo$ os pa
rentes e pessoas amigas que a vi;;itaram, rogando por seu

prontu restábelecimento.

está com o seu calçamento para
do: ll:stes problemas, embora pos
tos como embar�o a partidos e

�nDUnua'a�ersegui�ão
VATICANO, 13 (U.P.) - 'O por sua ConstÚ;uiÇão está separa_ ,

"Ob§ervatóre Romano". orgão do doi di Igreja, se reserva pràtica-..
Vaticano, denuneiou ontem' as mente para si o direito de fazer
arbitrárias leis da Hungria comu- as nomeações eclesiastlcas, sem

-CONFISCADO

''PREMIO FERNANDO VAZ": UM
CATARIN'ENSE GANHA

Em solenidade, hoje,' na será conferido ao nosso' jo
Academia Nacional de Me- vém . conterrâneo dr. João
dicina, que contará _éom a Augusto de Mello Saraiva,
presença de altas autorida'" clínico em São Paulo, o

des, imprensa escrita e fala· "Prêmio Fernando Vaz" que,
da e cente;nas de populares, concorrendo, este ano, ao

- cobiçado prêmio de Cirur
gia da \ Academia Nacional
de Medicina, logrou conquis
tá-lo, trazendo para o nos

so Estado mais um laurel.
Sem contar o avultado

número de candidatos ao

prêmio, a preciosa conql:lista
do nosso eminente clínico,
foi recebida com marcante
satisfação nos meiOS' médi·
cos do Estado, pois o Prê
mio Fernando :Vaz é o malor
instituido pela Academia
Nacional de Medicina.
O d . João Augusto de Mel

lo Spraiv!'li _

é filho do casal,
. Eurlpedes ' de;;;MelIó Sarai-
va ':':'_,' 'd. A

.'

nçalv.es' Sa'-:
-�'-;�,:: :<:'::'� ,','iA: �,.:,:�::.�\ �---�:.

,DESMENTIU
HAVANA, 13 I (U. P.) O

presidente Manuel Urrutia
desmentiu os' rumôres de que
llavia renunciado à �imeira
magistratura da Republica e

de que houvesse discordado
do primeiro ministro, Fidel
Castro.

excluir uma só.
As autoridades esclesiasticas

competentes tem permissão para
nomear somente ali pessoas

acel_1távels ao regime.. -

E' claro que a Igreja tem que se ,

preocupar com Isto e denunciar

uina situaçãO contrária aos mais

profundos e fundamentais direitos
da consciência cristã humana."
Acrescenta o jornal que as últi

mas notiçlas r;ecebidas de Budapes
te indicam que a situ�ão da

Igreja piorou na Hungrill.
Diz que- sêgundo' as 1nform�ões,

mais de 100 >!lacerdotes em Buda.
peste, somente, foram obrigados a

prestar juramellto de fidel1dade

'!tos l:�g ,:�ID�!l� que �xigel!l: q�e
as, "riOrlle!j.ções de .eéleslástJcas' se":
jaÍil a_provadas pela regime :Comu ..

;nlstas;l,'
','

J""

nista que dão ao regime de Bu
âapeste o dir.eito de nomear' OU

destituir bispos e sacerdotes.

O órgão de Santa Sé comentou

os depachos de Budapeste sôbre
um decreto expedido pelos comu

nistas, há 2' anos, mas que até

ogora nãõ tlllha põsto em prá
tica, que' determiÍia que nenhum

,sacerdote ou '\:lispo poderá ser

nomeado ou destituida sem o

consentimento' das autoridades co

munistas.

Ao mesmo tempo, o govêrno de

Budapeste orçlenou que todos os

membros do clero jur.em tldel1da

de ao regime �'no futuro próxl-

DR. ,CLARNO G. GALEITI
Agr�decimenlo e Missa- de 1° Dia
A família do Dr. 'Clarno G. Galetti vem de público

manírestar seus, penhorados agradecimentos:',
aos Drs. Polidora Ernani de Santiago, ;Roldão consônt

e Danilo Freire Duarte, pela dedicação com que "o tra-
taram em sua enrermídade:

,

,

à Direção' e ao Provedor do Hospitai
_

de Caridade, às
Irmãs Bernardete e Erna e ao pessoal daquele nosocômío
pelas atenções e o carinho de que 'foi alvo durante seu

internamento:
,

aos reverendos Padres do Co.légio Catarinense e - aos

capelà�:� P. Pedro e P. Osma-r, pelo confôrto espiritual
com que ó cercaram;

ao Representante do Sr. Governador do Estado, à
Ordem .des Advogados, aos ex-alunos e aos amigos, o eu·

vio de ('oroas e flôrf:s;'
ao pr. Pedro de Moura Fetro, pela comovedora ora-

ção de despédida; ._
-às pessoas que, enviaram telegramas e cártas de p�za·

mes ou com que suas palavn!.s de confôrto, procuraram
minorar o sofrimento da família pela irreparável per,da de
seu inesquecível chefe e, fipalmente, a todos os' que O'

acompanharam à sua última morada.
No ensêjo, convidam

'

os parentes e amigos para a.

mJssa que em intenção de sua boní'ssima alma será cel3 '

brada liO dia 14 de julho, às 7 % horas na Capela do Co-

légio Caí-arinense.
'

acontece. E tanto

-- Mais credo! Até nem parece o impossivel L! !
E' aconteceu, por lá, nestes últimos dias, que co'

mecassem a desaparecer diversas vacas leiteiras, na

cidade_ e redondezas. Os/ seus _ proprietários, de come

ço cuidaram que os animais
_

houvessem fugido. 'dos
p·:)tl eiros e estivessem presos no curral da Prefeitura
-, que por lá' as posturas exis.tem, como por aqui.,.

N�o as encontrando no lugar da lei, passaram a

faL;H' mau juizo de alguns açougueiros e donos de xàr
queadas ...

O mistério ia em crescendo, quando um dos do,
no.". ao passar, por acaso, junto à Delegacia Regional,
ouviu um mugido que partia do pátio da cadeia ...

Como nas fitas do Gordo e do Magro, cQntlnuou
caminhando. Depois, repentinamente, ligando. o berro
ao ciesaparecimento dos - animais, parou e ficou em_
meditação, como' conta aquele samba-canção do Sal

gueiro. E, muito embora acreditando .....que cadeia não
foi feita pra cachorro, voltou e foi, espiar;

E petrificou-se! Lá no pátio, presas, vendo o sol

n�scer quadradinho, estavam as vacas - dez, no todo!
Plí.gou a carcel'agem - 100 mil - libertou a sua e f?i
avisar os donos das outrasl--

xxx

O major Amintas - justiça lhe faço - não sabia
do fato. Qúando teve conhecimento dele, berrou m.ais
que os bezerros das detidas. Também acredito que o

Cibele, que ter;n carteira de invistigador,
j
esteja inc-

cente.
l

O grave de tudo isso é que a autoridade policial
em Lages, seja responsável, por essa violência contra a

Constituição,. que, no § 20 do seu �rt. 141 estabelece:'
.

"Ninguem será preso senão eni ' fla-
grante delito ou por ordem escrita da aiL-,

toridade competente, nos casos expresso:;
em lei:'

Estabelece ainda a Carta !\{agna, logo a seguir,
qUi,' ninguem será levado à prisão ou nela detido, se

p1'cstar fiança permitida _em lei. E mais' aind,a, cjue�
toda a prisão deve ser comunicada ao Juiz competen- '�i
te

_

que a relaxarei, se não for l'egal, e, -nos casos pre-
'

vist()s em lei, promoverá a responsabilidade da auto
ridade coatora! É o que as vacas devem tentar!

Diante desses dispositivos rigidos e severos da
Lei Maior, as vacas, presas por mais de dois dias, sêUl
pr:são pl.'eventiva decretada, sofreram inominável
atentado.

Da correspQndência recebida a propósito, const;a
que a maioria das detidas era, d� pêlo salino. Ocas.)
as.,im se complica, pois demonstrá que a policia fol
além de uma prisão ilegal. Trata-.se, �or evidente, d� ,

outro autêntico rapto das salinas ...
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