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� - A impressão dominante, no alto-comando pessedísta, é ª�
I a de que o PSD c)l-e�ará às urnas unido. Às declarações do II
I sr. Ildo Meneghetti, afirmando que não permitirá a repetição I!
� da díssídêncía de 1954, são de molde a garantir a unanímí- II
Idade .nacíonal em .tórno do marechal) Teixeira LoU. ' - ,I
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RIO, 17 (v. A.) _ O ma- Iriterrogado sôbre como re- Entre as pessoas ilustres, O' ministro da Gue'eol'a
rechal Teixeira Lott est'�rá cebia a notícia, o mímstro , ,via-se dom Augusto .snva, agradeceu o titulo de "cich
regressando, na madrugada da Guerra disse que o f9.zis. cardeal primaz da Bahia. dão de Salvador e fez um

de hoje, de Salvador, onde com o estado de espírito de Logo após seu desembarque, apêlo, em, relação ao pleito
foi inaugurar obras da 15,1\ quem perde a última espa- o marechal Lott ínícíou uma, 'presidencial, para que os

Região Militar e recebeu ho- rança que alimentava, de série de visitas a orgamza- eleitores votem no cand.da
menagens do govêrno esta. não ter de arcar com tão ções militares, sempre aeom- to que julgarem o melhor,
dual e do povo baiano, Wi' pesadas responsabílídades. panhado do governador levados apenas pelo deseío
bora sua viagem não tívesse Entretanto, estava disposto baiano e de seus secreta- de acertar na escolha. 8!J, ..

qualquer caráter político, a oferecer sua modesta eon- rios; lientou, em seu agradei�i,
Já no Rio, o ministro da tribuição favorável ao ror ia- Grande massa popular, mento, a importância das re-

Guerra combinará com o lí- Iecínrento do regíme demo- apesar do mau tempo, pos .. servas do subsolo baía ao,
der Armando Falcão o dia e crático .brasíleíro, e dar to - teu-se à frente da Câmara onde está armazenado ma

a hora em que lhe será f'llta do o seu esforço para alcan- Municipal, onde o marechal potencial energético de grm
a comunicação oNcial do çar a vitória nas urnas. Lott foi homenageado, ínclu- de valor econômico para o

rJ PSD sôbre o lançamento de Apesar da chuva que caía sive com a entrega do títu- 'progresso do país.
� sua candidatura à presídôn- intensamente à sua cheg�da lo' �e "çidadão de Sa\v�\. Ouvido pela, reportagem, o

io!.l', cia da RepÚblica- por' aquêle a esta cidade, o marecha 1 dor. ,EstIveram eres�nlie:> �s governador Jurací Ma.galh�f;"
[f' partido. Lott foi vivamente aclamado �olem�ades o prefeIto Heí- declarou que manterá a
"�r SALVADOR, i7. (V. A.) _ .. pelo povo nas ruas de Sal- tor Días, da.UDN; deputado mais absoluta reserva quan

As 20,40 horas de ontem, vador, Estiveram presentes' Orlando Espm�?la, pre�id��- to à sucessão presidenciai. E
quando concedia entrevtita à chegada do ministro da te da Assembléía Legíslatí- frisou: "Antes de tudo tI::,
à imprensa, na resídêncía do G_verra.tô,das as altas auto- va; represe�tante d� govor- nho (Mie solucionar 'os pr" ..

gen�ral Joãn de ,Almeida rídades estaduais, à frente nador JuracI Mag.a�hae� d::, blemas de uma parcela con

FreItas, o marechal Lott re- o governador' Juraci Maga. putado fede!al HelIo Ra�o:., siderável da população da

ce?,:u a' comunicação trans- lhães, acompanhado de seus gene�aIs JaI�e de Armei-ta, Bahia, que está, vivendo em

mítída por um jor,nal de que I, secretários e das' autoridades Alm":Ida FreItas, Alvt:s Jrilho miséria extrema".
seu nome, como candidate à militares, inclusive de orl- e LUIS Revedutt So�r�:p.ho; o O deputado Vieira de Me
presidência da República, I eíais da AeronáutIca e Mar!. comandante da PolICIa Mili lo, atual secretárío de V\il.-
fôra homologado pelo PSD" nha. tar, todos os yer.ea�ores e ção do govêrno 'baiano, em

_________...:;___.:....:....' ' numerosa assístêncía que conversa com a reportagem,

Be(fUJltda - f-eiJta � eClntJ.enÇã4 . ��Ji�i��:�: :�ri�o�;�:.�:
Conforme estava, marcada,
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(j>gq;. licitação que o indi�ado t'�il RIO, 16 (V. A.) _ Insta!ac-
UNESCO. Além dos mem-

��ã�adge���u -gfr;;��º ��;,t u;n,cGp" ".
; � ��ri�f�J�ro j��i;���' i��es�:� s�=á, em curítíba, a IV Rell- ��O:V!�dO�SSO�!��:��nt��:e�l

cípaí, destmada a marcar a I.J'-., çao I'I:a ata de homenagem ;"[
mao Brasileira de Antr.opo- '

data da Cónvenção para a 'I:
..+ .. Interessados em assuntos f.n-

'escolha do candidato ao ear- tormada pelos srs. Deputado Silva a seguir fez mín ío O ld M ,mer_no do sB:u�oso p �,:;- logia, promovída pela As- tropológicos, tendo em vI "ta'"
. _, I UC

_ :" I swa, o achado, Osni Or - sedIsta sr. AparICIO Cordel- I sociação Brasileira de An-
-.

go de Prefeito; na eleição dr Osmar Cunha, více-presíden- s� exposiçao dos fatos pon- tiga e José Elias. O deputa- 1'0. E o dr. Rubens de Arrud.t,
. príncípalmente os temas

30 de agosto. te, Antonio de Pádua Pereí- tlCo� relacíonados com a su- do Osmar Cunha e o CeI. Do. Ramos congratulou-se com:.. tropología, com a colabora- das mesas redondas,A reunião fãi muito con- ra, secretário e, a convite d.o cessa0 ml!-mclpa�, concluinc:lCl mingos da Costa Líno Sob::i- presidência e com o diretó- ção da Universidade do Pa-
corrida e dec;orreu num am- presidente, os srs. Pref�.i';J por sugerir que a conven;�,fl� nho, em. brilhant�s, discur-- rio pelas deliberações toma.. raná, no Govêrno' do Estádo

As mesas redondas ve,'sa-

bient.e de entusiasmo e CO:· Dib Cherem, da Capital, 01" fossem levados ?s. no.mes ao" sos, soliCItaram fosse incllli- das e pelo espirita de uni-
"

,,'

rão os seguintes assuntos:
dialidade dpartdidábrials. :pr:':, lando Beck, de Santo AmaI-) AselgUinteMs clolrrellglOnarios :--,

do o nome do dr. Adel'bal dade do Partido, �ada vez
e do InstItuto BrasIleiro de Problemas de AntrQpol('gia

sldiu-a o r. A er a Ra11l(J� da Impel'atriz e deputado v�ro u en, Armando. oe Ramos da Silva entre (lS mais acentu8do de' reunião Educação, Ciência e Cultura Aplicada em relação ao in:"
da Silva, estando a Mesa Walter Gomes'- recebidos ASSIS, Haroldo Pederneml,s, que a Convenção escolhe.l.·á. I

para -r�união.
'

'(IBECG), órgao nacional da digena 'b'r<>sileI'ro'. Problelna,','com calorosãg palmas do ' ,
�

I�l;n:���v�: i�6���sDi���t FOI- roubado,·- pro'çurOQ,. o'
-

-

d
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mentais pala o funciona-

'

roes e ,assimilação cultural do im! ..

mento da Convenção, mar-

b
.' v

.
", _. grante, sendo coordenadores;

�E�:t':g���i'���Ji. aca Ou IndO· n-o'"a'm'e'�n'-"'I'e"
' '

'�c'O''Alo' ,,{���:c�:::.��t�ald�SS,P�:���
co� duas sessões _ a pr.!. _

,
' so, C�ara e Thales' de Aze,

�:�e���sdi�ô��:r�e::�;�; Ar;!�:���t90�gl�.\�t�t:., Bancou o otário 1Iuas veies -, Na prim'ira vez' perdeu . ;i��o'pfr�:êr:�r::r�p���:=
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. 1�stas.,a ara0 var os ora; res. ���l.e��, \:�a Br�z�se�n��

,

5 mil cruzeiros' levou depois' de pensa"rmuno mal"s Durante a Reunião de An..

O dr. Ade:ba1' Ramos da pOSSUI um bar e cafe, deve- ,
, r - ,r tropologia será realizada a

30""'0 MUlHERES NUM CONG'RESSO
600 para. os m�l�ndros � 'Presos os' , meliantes con- �:S��::é��v�,e:alse�ae�i��A�

,

.' .

.

, ,: ,'" fAcur "

f
"

. ._'
.

- " " sua I).ova DiretQria. A atual
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,,_ ESTOCOLMO ,--(SIP)'� -\ leà' de SOf} delegadas de M .. ,otano q�e e. .P L ado"',partt·a--Del ela de [leao' de Bal"ros 33'Vola C'e: 1"ernandes, da Universid<tde,
, se conformando po nQO S"I' Vadiagem Sa i f i i t t'

' .

d P
.

t d
Associação F6Iillinina 'Intl�r- co continentes. A �ste con· "Joaquim'" ê não ter vin' \< d

' m.1 o n �t'- men mo. -Estes, presos nega- o
..

rana, ,en o oomo sec�e--
., _

\) roga o e aC3reaaO com .Ins'\ Iram o ,fato porem durant> tár' , I t . '

nacional para o Fomento da gresso, que só tem membros de NIterOl, 0 "seu" José AI- Alves, ocasião ,em que a��:'. a acareaçã� com a' vitima � .
Io-g�ra e esourelro-gerc!'.,

de países não, pertenoentes v�s de AraUJ{l pensou q'�e bou cO,nfessa�do, todo o g')l- cpm Sami, não tiveram duo les.pectIvament�" os profes,

Paz e da Liberdade realizf.\- ao bloco oCidenfu.l, assist,i· .era, e1ert�"J e se meteu 1.0 pe ap�Icado, C�m seus com - vidas em confessar o delito, I sores M:anuel Dlegues Junior,

rá se" 140 conaresso inteL'- rão observadores da China e
melO ,�m ... andros. panheu'os, Sr.mI Badro ap'm.. sendo todos indiciados em da Universidade Católica di)

c>oL. "" '. D' d I d'
tou Joaquim de Souza Mar- inquerito policial R' d J' "

, nacional em Estocolmo de Russia. Seu lema sera '''AI'' epOls e a guns ,las, con� quêS de 48 d ",' ,

10 e anelro, e Jose Bonl-
R, Felipe Schmldt, 24 '., toda a sua sabedOrIa Jm;e ' an�s, casa, o, mo- Sera que (l José Alves de ,fácio Rod i dE""

Pones 31.74 • 21-11 e 37.00, 27 a 31 de julho, cOJ;ltand,?: ternatlvas para a violencia e 'Alves acabou sendo _lógrado, ra�or a a�(i_l_;llda Briq;adei.r.J Araujo aind�, vai querer rc·,
d .

r gu�s, a se. ':""
_ "

_. se com a assistência 'de cê�'- guerra". I no "Pulo dos Nove" por três
LUIZ Antom�, 1422 e ErlHl3- cuperar o amh�iro perdi- e S�rvlço SOCIal do Rio de

ns..•..

fiiieiãíiãiss
..

íiãs�Nãçãõ
..mw :�!:��::::��� j�,�iritOI�i�ã dOflZ�1 IMr��n��ii I��"I .��
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[i.?�����:;����f�ª! 'r����:;��:!��f4� �M BJtlÂI E Mfm DE �IUIE�- ��j1����;re<f�f�;�
Carlos-Alberto. Princesa .pobre, <!e peql.l(�.- to 'como poderia ludibriar mf RIO, 17 (V. A.) - Reall,- lo chanceler Francisco 'Ne-

- ções de ij.m bilião�� meio de
nina estatura" nada b�mta, orfa de paI, vigaristas e conseguir o di.. zou-se no Itamarati im1)or- grão de Lima, com' a presen.. dolares por ano,:f( fim d'3
e, alem. do �als� �laudlCa�te de' uma -per'

I
nheiro p�rdido e mais pl- tante reu,nião presidida' P')-- ça do seno Afonso Ariuc,s, conseguir o corresponp<:nl(>

na.:MUlto sI�pa�lC,a, porem ... É s�m�re gum." presidente da Comissão de aumento nas exportaçõ'e.>, as
aSSIm: - a SImpatIa e o voto de Mmerva

/

B���j r�'� aela,ções Exteriores do Se· quais, em ultima analise,
gue, no tribunal do bom,gost�, absolve a.d

.

Pensou. Pensou e aCablJtl /

•

,

nado, alm. Amaral PelxQto, irão ressli-cir as importa-
mulheres �eias da pen�· �apItal. A pr1?- : tomando uma resolução. Iria ex-=embaixador 'do Brasil no., çõe�.

.

cesinha italiana, nossa ultIma Imperatnz. ! encontrar-se novamente ,�/)m Estados Unidos; Roberto
foi na sua modéstia, na sua humildade,

. i os marginais, porem, de" ta Enquanto· na Capital Fede. Call).pos, presidente do Ban-verdadeira santa, voltada�apenas para a vez descon:!iiando sempl.'�, ralo' sr, Magalhães Pinto, pil.· ço Nacional do'DesenvolVi.
felicidade do lar, D. Pedro a teria ama", não permitida que I'les l.fl(' ra ,efeitos externos, pia � pipia mento Economico; embaix<.\,
do? Dizem que não. Nunca, _ entr�t�to, : lograssem. Df'pois de marl!al' compromissos de os governado_ dor ].i'ernando Lobo, . rel)re-
se queixou. Foi, em tudo, de lI.eveta lJ'is:.;i- I novo encontro todo euforiC'o res da UDN se conservarem sentante do Brasil junto à
plina. Respeitou-a. e levando a importancia di) n'cutros em campanhas }loolí:' OEA; Inacio Tosta Filho, di-

1600 mil cruzeiros no b01s:l, ticas, o governador Heril�erto retor da Carteira de Comer-
As princesas, mais idosas que o irm1io.

l§âiq
de casa para encontrlll'-'. .H,ülse, de regresso de uma cio Exterior' do Banco de

foram, sentimentalmente, ll}ais felizes. se com o_s "amigos do alheIo". - B,.rasil,'" representantes' ..:Ias
d d h 1· C i por d I'

.

b t excursao eleitoreira ao Oeste, -...

Na a
'

e ,c ance arlas. asar am Depois .

e Igelro a e-p'tpo d' d b- classes' produtoras,' MI'nls'tc-
A d

'

te 'a chega f I f i t
'

id'
se es o ra em ordens às re.

amor. guar ava-se, na cor "
.

e e o a e numa res encm -rios e tecnicos.
da da Imperatriz, quando apop-tou:qo Rio do bairro de Vila �arianSl., partições estaduais, 110 senti. -

de Janeiro. a' fragata BELLE POULE �'onde' o convenceram de qu':
do de satisfazerem todos 'os'

Trazia, entre a oficialidade, . magnifIco !
para recupF:rar o dinheito compromissos que' assumiu

rapaz filho de Luiz-Felipe, rei dos Fran.. i deveria ir pa,� a o Rio de Ja- com. os diretórios e candida-

·ceses.' Jantando no paço, dois dias ap;)s,. : neiro, juntamente .com aqul�' tos do seu partido.
enamorou-se de Dona Francisca. Ela E.f) : les que já háviam ganho a No Departamento de Estra_

ria na lingl,lagem de hoje, grande broto. I importancia de 350 mil Cl'U" das de' Rodagem o()utra coisa

Bonita, elegante e comunicativa. Uin II'.ês

,'zeiros, Sempre confiante eril não faz, no momento, 'do

depois, casados, sem esperar sequer pel� sí, o "seu" José, que não €,,''1. que' transferir maquinas par�
ImperatriZ, rumaram para a Françd I "Joaquim" c não morava em os municipios, nos qUais vai

Chicá - como a chamavam, na côrte de Niteroi, não teve duvidas em haver eleição no próximo dia

par1�:imprimindo ao diminutivo acentua- tomar um avião e ir parfl. a 30 de agôsto, Claro que, pas.

ção final de ternura e de carinho .

....:.., se cidade, maravilhosa;.. La.. sado o() pleito', as máquinas
fez, pela graça natural, a 'linda .fa?a Que os malandros, sempr.e apli - VOLVERqN" Àssinale.sc que
encheu de' charme a Casa de Orleans. I cando o "Pulo dos Nove", antiga� e insistentes_ solicita_

, conseguiram tomar-lhe os ções de assistencia, até ago_

1600 mil cruzeiros restantt'J. ra fcitas pelos municipios ora

DepOis, por muito favor, tendidos através dos CABOS

I compraram uma passagel':J. ELEITORAIS DA UDN, fo.
de volta para São Paulo e ramo engavetadas e não. tive.
deram d? presente para c

José Alves de Araujo.
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Restava a mais velha das tl'es crian"

.ças, aqui de�s pelo 7'de abril: - Do
na Januária, descrita pelas cronicas co

mo muito bondosa inteligente e cults,
mas deselegante e' feiósa. Saíra á mãe.
Pela ordem dinástica, era, no m6meI).to.
herdeira presuntiva da Corôa, na hierar
quia constitucional. A' nova Imperat�iz
trouxe em sua comitiva um irmão, o aJ.l",
gre, buliçoso e meio aloprado Conde
d'Aquila. Por ocasião do desembarque,
viajaram na mesma carruagem do Cáis
da Imperatriz a Sãe Cristovão, o tempe
ramental napolitano, - cantor, boêmit',

',Nada. Nenhuma reação provocou, ao fanfarrão, -tocador de bandolim -, e a

:!lncipe de Metternick à prefeita deséri- \ suave 'princesinha. Chegaram ao fim ào'
ao. O casamento, do Soberano transpu- 'percurso enamorados. Casaram-I?e, pouco
a os umbrais da publicidade, peia C�I· depois. E o país respirou, aliviado.
ca parlamentar da oposição ao despres-, ,

gio da diplomacia imperial. Desencan- No destino sentimental das tres crian-
ado, desarvorado mesmo, _flill1nte do fra- ças, entregues.á desvelada tutéla da Na-

8S0, o p'aCiente Bento Lisbôa haveria. a ção, o amor so mandou nu �as men1naf>.
do pano de 'a" e&po$Q, I!Q..:tQ,.. s_eu .No dqr,apaz, a hQnra e �,dlgnlda� :�t::,·..rJ"I",""'_,

Arno e Ej'
"

' ," ,da soluÇ[o-;,·,jndiçar8,m,eamÍnll,oi'i1. s�gulr/·dô;.q
lll.atrirno. ç���s./'r'E;lb ·;m,ª,Á§';;Sl'�fá.�tÓú';.;:. ,.'"

Viaje

aQQ�a
e pague

depOiS

_ informações;
agência
TAC"

CRUZEIRO do SUL

RENATO B!1RBOSA

Fins de março de 1843. A fragata,
CONSTITUIQAO navegava na róta de
Nápoles: Levava, as impaciências acutl
lantE}!;' de um garotão de 17 anos. ,!): que o

nosso Imperador aguardava, há qU'il.�,f!
dois. anos, o resultado da missão Bentn
Lisbôa, incumbida de lhe encontrar noi
va nas grandes Casas, européias. As di
ficuldades foram tamanhas que já nem

se cogitava, na côrte, do outro capítuI')
das negociações: _:_ arranjar marido p ,\ '

r.a as duas Princesas brasileiras.

D. Pedro' II era um belo jovem: - aI,
to, louro, com esse desempenado porte
dos Habsburgos, seu ramo materno, Na·
aa de Bragança, nem de Bourbon. Perfai ..
to arquiduque austríaco. Bento Llsbôa,
10 Oficial do Ministério dos Estrângei
ros, excelente�homem, mas casmurrão €

retraído, não era plenipotenciário acon

selhado para tão delicada incumbêncl.a.
Fracassou, ás primeiras amáveis procras
tinações da chancelaria austríaca. Mo- -

fou, mese§ infindáveis, pelas súas ant.e-
salas, _ .. '

,

Obstinára-se o Imperador em casar.. e
também ás irmãs, na Austria. E escreVIa
a Fernando II, seu tio materno, ao ac!'f' .

ditar �missário: "O meu maior desejo é
realizar esses tres casamentos, sobretucl0
o meu, na augusta Casa da AUstria, á
qual já estou ligado pelo mais próximo
P�ntesco, e-- pela qual tenho sempre o�

,

lnais vlv"" sentimentos de aféto e vene':

ração, não sómente pelas grandes virtu
des que a distinguem,' como pelo respeito
â memória de minha falecida mãe."

Nem com isso 'logrou o pretende'p..te
comover. A seu turno, 'o Ministro Aul'.'·
iano Coutinho fazia publics relation� á
distância, em IOJ,1.ga carta ao Chancel.él:
e Viena: "Sua Majestade 9 _;Impel'adorbom Pedro II, cuja saúde é cada yez
ais robusta, tem o corpo bem propor ..
ionado e elegante. Sua' tez é clara, mui·
o rosada e louros seus cabelos. Já é e se

.rna cada vez mais um belo 1:lomem."

.�

�Frisou que enquapto o V'l'
lume fisico do comercio ex
terior iritern9,cional' aumen
tou ,77 por cento a partir do
inicio de 1947, as' exporta
ções brasileiras, no' m,e3mo
periodo, cairam 15 por cent'l.
O Itamaratl, para' colallo

rar com_o exportador brasi·
leiro, preparava, através (b
nossa Embaixada em Wà'

shington, um trabalho em
.seis volumes, que poderia
transformar_'se' em "q;uia se

guro para o produtor nacio
nal quanto ao panorama do
mercado americano.
Foram computados no tra-

no.
, balho, com algumas exe�� -

Após, entretanto. o discur- ções, todos Os produtos ex
so do ministro Negr'io de Ll- I portados pelo Brasil para os

�a com aquela. finalidade, ,.Estados Unidos' e que repre ..

dIversos pronunCIamentos fo- sentam no total das exool'='
ram feitos sôbre os proole" tações,'todas as fontes' de
mas do comercio exterior do tlomas superiores à mefih
Brasil. . I I anual de cem mil dolares,

.

Á reunião fôra convocada
para a apresentação' de anrv,·
lise preliminar feita na em
baixada do Brasil, em Wa-

. shington, sôbre o mercadj
importador norte-ameri�a ..

Não Fume M.ais de 41 mm do Cigarro
ram respostas. Agora o govêr
no se faz PROPAGANDISTA
e usa ,os bens p6bliCós para

ESTOCOLMO (SIP) -. O nicotina e alcatrão, na PQn

I a�úmul,o, nocivo à saúde, d� ta do cigarro, pode ser �fi·
l cazmente diminuido se êsta

se apaga a 47 mm da extre
midade acêsa e seja do ta
manho normal do chamado

"King size", de acôrdo com

um estudo realizado pelo
Instituto de Saúde' Públtca

Na noite de ontem, pC>'!'
estar precisando de dinhd
ro, Sami. Badro, de .. 52 a'lOS,
casado morador à rua Ue;
gis, 79, Vila Belga Santo
Amaro, um dos malandrQ,3,
lembrou-se, dO José· AI,ves.
Pensou um pouco e por sa

·ber' que ele era "bom' fre-'
guês'" não teve duvidas d� ir
até a rua Monsenhor An,a
cleto, 142, a fim de convida·
lo para uma partida de 1:19.
raÍho.

arranjar votos. Até maquinas
no'Vas f,nam adquiridas paTa
esse' fim, por alto preço e

sem concorrência - desne_

cessária aliás por serem' os

fornecedores gente, do PEITO
E ALTA\\{ENTE CLASSIFI
CADA NOS quadros udenis.

tas. Tais máqu\nas, adquiri
das para determinado() muni_

cipio, já estão designadas pa.

ra Ilutros _ os da eleição,
O sr, Magalhães pinto,

diante dessa NEUTRALIDA·

Ponte sôbrê o rio
da Varzea

Já se enéontra concluída a da Su�ia. Observando-se

ponte sôbre o Rio da Varz�a esta regra ao fumar cigar
com 20 metros de compri - 1:OS com filtro,'obter-se-á um

mento situada no trêcho efeito consideravelmente me

Lajes "Joaçaba da BR-36 e j lhor, uma vez que a ponta' e
c.onstr'Ui�a. "l1e1a firma "Em· .o, fIltro " :atuam , çOJ'lJu
p'i;!é,��',�,A�::'�!�v�i1�nit�?,;:2�\ ;,�l}:tre:��t��O;·�M";:,f)i.�J:t�,·!"
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Cada dono dé seu voto e dono de sua consciência liY1'e,! Uma _eas� de madeil'!:i,
sabera cumprir seu dever. I '-_ (dupla}, '�m sete com.·

Vamos aguardar, lembrados de qlIe politica,e futebol, parÍill,lentos,' a Rua C::>..-
Ia.... .. .. ""-_ ..-� ....... \Hi"

gostam de. aprese�t.ar surprêsas a cada pa,sso., _ semiro de Abreu n,o 17'1,.D r i n k s
.

C o z i n h a • A Capital espera.
. J.

no Estreito .
.:_ Tratar à

• de alia .' . Os florianopolitanos saberão escolher. Rua A:racy Vaz Callado

: C I a s se In I e r na i: in a I: V E N D E _ SE HOSPlTÂl "SA6ItÂ�i�' ;A;�"• • VENDE-SE UMA CASA RECEM

E B k f do
talação da rosacea, parece fora

� �;---.'..--QJ'V'-U..-E
...

..-..-..-R"-E':-,-N"""(-"-"-1A.-�-�·--·-� � ��:�����D�VING�O�SCR���� AO Sc'oemnlssha_oOdfe- FSlntaençVasãodS' ec
IelfI a�o me'?�eãoM'alo ::re:�e�.dane��:SI::O�onI�:�e:lenc�:

JIII � JI
em pr nc p os

emotividade, Irrltabllldade tenham
RIO, COSINHA E COPA, BA-

Soctedade de Assistência Soclal, pp éssa importante Comissão jáII1II
G R I L L - R O' OM,'" NHEIRO COMPLETO E UMA

' .. .'

i'elaçãó com a moléstia favorecen_
JIII • III' presidida pelo Senhor Manoel AI� visitou mais de ,30 firmas reslden_, d d

- I:

• do, _sobretudo, um esta o e va _

.. ;J ÁREA PARA JARDIM DEl
d B b d e Indo tres nésta capItal, recebendo, sem_II' _AJo""'-""-"'......,.......I"V'..............._......I'V'..,.,.....................·..-......... ...,...,......_- ire o ar os�, vem es nvo ve

so_dllatação e que constitue um

• •INVERNO
- PREÇO CR$ ,.;" pre o maIs decldI4a apõlo e'o.

PARTE FI taréfa <las mais elogiáveis, com o \..' fat.or sempre presente nos casos
1.200.000.00 UMA - .

Incentlwo necessárIo para prosse. . J

• Diáriamenle 'NANC:IADA TRATAR' COM objetivo de' conseguir fundos pa_
,. ;_----------_:_------�":"·D:-::E=-l::-:A:-:R:-..

;:

'0' SARGENTO LÁZARO BAR. ra a c�nstrução, do Hospital
.

e .gulr 'na ca�p�nh!! '.!! que.;1!e J;lro,,- Os Eslabelectmentos A MO .

II1II Jantares A o .... TOLOMEU NO 5° DISTRITO I MaternIdade .'isa!}rada Fàmihla:', pô;� noticíam,!s:. a,s .. <to�ções .obtl_ ,

JIII P I A N O III' NAVAL. I Tendo iniêiadQ suas aUvldades
das do· Senhor Antonio SCRerer;

� M:S�PCe��:o: CHARLES : 1��I�IlPÃU R�lll- nt:w�l& �:'::;�J:'P�t�A::�:� AVISAM
• Das 19 as 23 horas CHEVALIER. g -

;
Elizeu DI'BernardI ,e do senhor que -o Argont..&ás· será Y9ndid�... la .. _ la _-. (Secção de Avicultunl IPlantel atual,

o que mu.to
André Ma1kot.

-.----

I
SENHOR AVULTOR: A agradecemos. -- Tambem

IVENDA ESTILO COLONIAL ontem; , �als_ uma.. aSSlnatursóTIMA V
BELISSIMO Associação Rural de Floria- I uma

das finalidades da 1)1:'13- .

foi '�not�da no' Llvr� de Ouro A. PI'-'II'I de' hO'jel "LOCAL
no'polis está atualizandJ seu sent3 solicitação é a necel�li- in •da Socieda�rê, de Asslstênéla So-

I fichário.s dos avicu'Itores de dade de informar ao mercf.t
clal.

. Florianópolis, para. mtlll,lor do consumidor isto é, restau, E' a do Senhor ESTEVÃO BE-
poder atender as aquisiç.ões rantes,' hoteis, pastelarias,

CKER, conceituado comerciante
de rações, produtos quím\�os etc., onde poderão encontrDr

'no Estreito que, aC!,l.ba de fazer
utensílios, etc... Assim, se o frang'os próprios para cor<:e.

prezadO avicultor desejar co- ou mesmo ovos de granja !1�:
operar com a Secção de I\.i/l- ra revenda. - Não esqu:J'�a
cultura da ARF., ao pa:ne,r prezado' AVICULTOR:

:pelo se.u ..p�s.�o Ae:'ReVf;nda(: '�Inf.orme à :Associação Rural
..

' , "
.

. .' ..

;n,..9.",·.l\... ;,J.:e.. : :
"'. '. ". ".'.'

JQiadai'. á,qua-Í)t;���qe:� 'ct�.;. illia, ,�tu.,ü: les :qUe ,chamaram,.a si
..

a' diilCll',
.

. . .

·ô ,"íít1:,;;, �E '"
.': divü.l!�l'ertl' -mIssãO de dotar. o Elstreltg•· •.0., !.... -,' ;'.'�'" '·t'a�elecimEmt�· hospitalar,

,"";;C' ,',. _'
. .[ •. ,._,

-

")"",( :",
i'-';,'

SSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSS$SSSSSSSSSSSS%SSS%%�

H Para almoçar::e jantar bem, depois de sua t�
g casa, QUERENCIA PAL�E HOTEL t,
$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS·SSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

.

efetuará às 10,30 horas ser

virão: �v�lino Bar.b0s� e 00'
lores �lve� Barbosa; Depu
tado ;Mario Orestes Brusa e

Enlace Matrimonial
BARBOSA - PEREIRA -

Realiza-se hoje, em cam

boriú, o enlace matrímoníal
do dr. Waldemar Barbesa.ti- Lourdes.B, Filomeno.

'.

lho de Avelino Barbosa e Do- Por parte da noiva, os se-·

lores Alves Barbosa, �a socíe- nhores: Oscar Angelo Prelra

dade do Rio de Janeiro, com e sra, Ana Tereza _:Pereira, e

a gentil e prendada. senhcrí- Luiz Benjamin Pereira e

ta Maria Aparecida Pereira,. Evanildes Figueiredo.
filha do ilustre casal Ernellto. No ato civil, por parte do
F. Pereira e Evelina víeíra noívo: Dr. Benjamim cons

Pereírac família tradicional tant de Oliveira da CO�;LP
de Camboriú. Barros e dra, Ebe Borges da
O noivo, que é engenheiro Costa Barros; dr. Olóvís

agronomo do Serviço -de Df'- D. Beduin e sra, Ester'Tl'in'
fesa Sanitária veget!'t1 e Che dade Beduin.
fe do Núcleo' Colonia "dr;

.

Por parte da noiva: José
Aderbal Ramos da Silva, é Ernesto Pereira e Olíndlns

pessoa muitíssimo relaciona· Vieira; Laerte' Pereira Melo
da em nossos meios sociais e e Híeronídes Vieira.

.

culturais; a noiva, telegrafis- Os' noivos, após as cerímô- I
ta do Departamento dos Cor-o nias, viajarão para Buenos
reios e Telégrafos, conta, Aires, onde permanecerão por
igualmente, comvasto núme- 1 mês. _'

1'0 de amizades. Aos noivos e seus dígnos
Como testemunhas do n-I genítores, as felicitações de

vo, no ato religioso, que se O ESllADO.'
_

ANIVERSARWS �eni Antonio Jpié_carJt'fil
1- jovlm Marlene i�ibas

FAZEM ANOS HOJE 1- sr. (Jl:'uclides Cascais
- sr. Lenio Ribas Zimmel'

sr. Savas 'Apostolo, estu
dante de Medicina, em

srta. Evangelina Bousa
- sr. João Mariano da Silva
- sra, Olara da Costa OrU··

ga, espôsa do sr. O,;;-tl!.
Ortiga.

� jovem Rui-José da Silva
- srta. Maria do Car:no

Fª,ria
Vva. Avelina Pederneiras.
Srta. Olga Cardoso
sra. Marilia Flores L1no

espôsa do sr. Dorival Lino
Menina

ROSINETE

Curitiba
sr. Gervásio Carolino da
SiÍva

. ,

- sr. Iam Carreirão
- sr. Zulmar Arlindo Trilhá
- dr. Wilson Paulo Men-

donça
- sr. Nereu Corr&a. destaca

do membro do Tribunal
de Contas.

��];�a��,,:�����ai.�:IS
ria de Lourdes Cipriano, elementos'
conceituados em nossos meio�.
A aniversariante e seus venturosos

geriitores; as felicitações de O ESTADO.

(Ao lado da Residência Presidencial)
Agronômica ,

-

....

com 2.142 Ii12

VERDE-SE, OU· TROCk-SE por,
, ......���

.

Ror seu. carat�r
-

Inestetlco P

I
tulas de acné .e Intensa sebor_ de rosacea.

rosacea é um mal que se enqua... rél!l. Observa-se principalmente I Quanto. ao tratamento da 1'0-

.dra de um modo multo particular
.

nos Individuas a partir dos trln- sacea tem sido prec.onlzados uma

pata ser focaUzado numa secção
I ta e cInco anos alcançando s·eu sérlEi de metodos mas não resta

sobre conselhos de' beleza. mál'Imo entre os quarenta duvIda que a fIsioterapia ocupa

LocaUza-se de preferencla no cInco ii. clcoenta anos. por essa. um lagar de destaque. De've ser

l!arlz e regIões adjaCentes (na ocasião já o narIz se encontra. empregilda utlllzando_se assso_

batalha da Segunda Guerra Mun

dial. A'Úrio é multo conhecído

Estados Unidos, encarregou com,

PREMIO' DE óPERA

JASCHA .HEIFETZ PROFESSOR posrtores ·contemporânlos de crta,
.

--
'-

,

DA UNIVERSIDADE DA rem partituras originais para êsse

programa 1ie -mera hora. Nesta

temporada foram apresentadas

Jascha Helfetz, víolírrísta de. obras de paul Greston,· Harold

fama internacional, foI nomeado ShapIro, Mllhaud, Alan Hovha...

cênio 11920-1930. Com "Estalln

grado". Aurlo estreará como com,

posítor para a TV.

por sua interpretação em

CALIFORNIA Seis' Francêsas" durante O'

noss, Gall Kublc, peter Mo�nln,
Kenyon HopkIns, Ulysses Kay
George Anthell (Já falecido),

professor de músIca e artista re

sIdente da Secção de Belas Artes

da Universidade da CaUfomla.

Helfetz dIvidirá seu trabalho em

ESTUDO DE TEORIAS

Klelnslnger o GeorgesGeorges

Aurlc.
MUSICAIS

três categorias: aulas especIaIs

para alto ou dez alunos maís
Várias teorIas musicaIs, serão

submetidas a um estudo critico

por técnlcQs no assunto. O se,

minárIo será realizado sob a dt

reção compositor. Reger Sesslons.

OBRA DE AURIC NAadiantados, curso de literat�!.a
mustcal e uma série de seminá

rios. TELEVISÃO

PARTITURAS PARA
Foi apresentada numTELEVISÃO progra_

Entre os cOl}ferenclstas 'quema musical pelas televisões nor-.

te americanas a obra de Georges

Aurlo Intitulada "EstaUngrado".

A história se baseIa na grande

---'
farão ouvír estão Edgard Vare_
se, VladImIr Ussaehevsky: Allen

"Século XX", sérIe do docu,_
mentgríos que se apresenta todos

os domingos pelas televIsões dos Fort, Fellx Grelssle,
e John TUkey.

Steuemann

/

O. Diretor ,da Companhta
ópera da Cidade de Nova york,
Jullus Rudei. nascIdo em Viena,
produziu 18 óperas amerteanas

nos últimos 'dots anos. A UnIver.

sldade de (lolumbta condecorou,o

.' OSVALDO MELO

I
por ter "Conseguido êxIto ar-,

A CAPITAL ESPERA ..:_ Florianópolis aguarda dos par- tístlco � popular com óperas au ,

tidos políticos militantes e depois, do pronunciamento das têntlca dos Estados UnIdos". O
urnas, que venha seu novo Prefeito. . . I AlI M Dit 195'. prem o ce . san 9 eA espectatíva é geral, os palpites são inúmeros, alguns no valor d'e mI'1 dólares, Jullus
mesmo, 'como sempre, absurdos) e ímpossíveís. Rudel está com essa CompanhiaGovernar uma Capital, tendo à frente o problema n Lírica desde sua fundaçãonanceiro como acontece com o nosso Município, atender 1944..todas .as necessidades que o progresso moderno impõe come

única 'condição de êxito é coisa que importa numa dífíct
lima tarefa a realizar.

O tempo, porém, vai passando e impõe que o caso se

resolva,
Ha prazos fixados pela legislação eleitoral.
O dia da eleição é fatal.

. Enquanto isso, os municipes agúardam com verdadei-
'ra impaCiência que todos os impasses seja� solucionadc.:: e

que se saiba afinal em que se deve votar.
D�1 escolha do eleitor depencieráo acerto ou o desacerto

dessa grande responsabiÍidade, que, realmente e somente,
da consciência do eleitor depende.

,

Cada partido saberá indicar o homem das suas prefe- face) pandendo tamb�m atingir

rênci!!:s e cada eleitor decidirá como único juiz no pleito, a testa (entre os sobrancelhas) e

qual o que se apresente melhor credenciado para governar o queIxo. Manlfesta-se .pela pre_
O municipio'. sença <le congestão nos �asos san-

.

O voto decidirá, porque ele emana do povo e o povo, guInas aumentados, algumas pus_

hoje, já aprendeu a ser juiz na grande causa..
Florianópolis ansiosa, aguarda e espera o momento d8

decidir.
.

ons

\

no.

g dessa decisão d�enderá um bom (\'11 um máu gover- VEND'f-SE

doação da importâncIa de Cr$, ..

20.000,OOj,

NotlclaIi�ó .mals

"Os

de-

INQUE'RITO .

'Lendo, no "Diário de Noticias." o depoimento do ín

vestígador Nildo Russo, prestado à Comissão Parla

lllentir de Inquérito' que .,.apura as acusações do

>:>e-,porter Mário MoreI sôbre a corrupção na policia do
�

Distrito Federal, percebe-se fáçilm�nte que o. retendo

policial é uma pessôa desonesta.
Titubeando, sofrendo repentinos e eonveníen

tes ataques de amnésía, o sr. Nildo Russo acabou con

firmando que possui bens no valor de 10 milhões de
eruzeíros e percebe mensalmente apenas 9. 60!}, fato

. que o coloca implicitamente no ról dQ�.,_".�igeirinhos" -
a não ser que 'possua a faculdade de efetuar a tran

substanciação de certa necessidade física em dinheiro,
o que não é muito provável ...

.

Pôsto o fato de ser o investigador ladrão e de ter

conseguído a fortuna através de extorsões praticadas
'la investidura do cargo que tem na policia, a grande
pergunta surge: como se explica o fato de' ter o s

NiJ,dllJ Russo adquirido os seus bens principais' há ma.is
de 4 ou, 5 anos, quando era chefe de polzcia o sr. Ge

miao de Meneses Côrtes, vice-pres�dente da Comissiio
I'oruimeniar de. Inquérito?

, Ou o sr. IV.leneses Côrtes não sab!a. da desonestí

dade dos Seus auxiliares, ou sabia e merece outra CP!.

E se não sabia, também não o saberia o general
.Amaury Kruel, caluniado pelo menino "S:.11ll'.

peur et sans reproche" Mário MoreI, não sendo

pnrtanto obrigado a aturar as descortesias de Oôrtes.
E apurando-se bem apuradinha essa história t,;)

da, acabar-se-á por descobrir que a "caixinha" fvi

in.:(·!ada no período em que Côrtes mandava na Po·

li,:!:a ...

se

de.!

em I ssss...!�S:sB:::L�:�s�e%��:;%snus%xn;n;r;n

hos de Beleza

e o

rer!-

Cladament� a radioterapia, neve

carbonlca e a dlatermo-coagula...

ção.

Em primeiro lugar destroem_se

todos os capllares sItuados no na_

coberto de velazlnhas. e com a

côr violec·ea forte em vez de ver

melha como o era no InícIo da

afecção, Com o decorrer dos anos

as glandulas' sebaceas aumentam

de volume, a molestla se com_

pllca, evolue, dando em resulta

do o aparecImento do rlnoflma.

Em relaçãO a causa da rosacea

rlz 'e reglões vIzinhas por melo

de uma agulha flna, em sessões

semanais. Forma...se uma pequena

crôsta que' cae após poucos. dias

e llão flca a menor clc.atrlz, De

poIs vem, então. o emprego do

radIo também em apllcações de

sete em sete dias e num total

de oito a dez sessões. por ultimo

e caso a malestia ainda persista

lança.-se mão da neve carbonlca

julgava..se que fosse uma etapa

posterIor da acné juvenll P?ll-
morfa, vlslvel em certos IndIvi_

duas. A tendencla moderna é

'para julgar, entretanto, esses d0Is

males
.

como distintos. AO' jado
um lugar de dçstaque. Deve ser

acetona e enxo_tam-se que fatores emocionais, mIsturada com

fre.

Nota: Os nossos lelto::es, pode.
gastrlcos e endocrln"os atuem de

um modo marcante para a Ins-

consalhol'iio sollcitar qualquer

sôbre o tratamento da pele e

cabelos ao medico especlallsta Dr.

31 - Riopil·es. a rua Mexlco,

de Janeiro, bastando enviar o

presente artigo deste jornal

endereço completo para a

posta.

:,' f,._.
",

- \

a' Cr$ 310,08' o BOtijão

Y-Rnde- e
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.. Igtlra ,v•. pode ser um rapaz.
.

�-

.

. I

• <"PRAJICO E' fLECiAHTE�1
. r

P'R Á , I ( 9;·' porque V. Pode
-

adquirir �m
-

.... .

..

. conlunlo '''SPORI'' pelo
-

menor p�êço . <,

.

\

-. E 1 -E G A·� ,T E r' porque V.. pode combinar' .

. _

lo
.. -

I
•

.

, ,
-

os . modêlos -

.

e
. côres que

. melhor
.

.

!REALc'fM tUA P_ERSONALID·iDE , '

.'

.:.....:
,;

�
.

S' E J A, - P O I 5,
-

.

rr P R.4 T ! (O E' E l :E G A N T E rr
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,

,

A d Qui r i n do, a i n da, h� o j e r
- o'

.

seu

/

. -

conjunto "5 P,O R T" . c o m
'

• tSi •

crUZeirOS mensais

., .

•

em
l .

/
o 1.o nome em modas

, I
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.Acabou-se a greve, mas Lázaro e Demaría licenciaram -se
\

mente de Arbitros papa de'
I
díam deixar de ser, foram I de acôrdo com a gréve � na- I dente Saul Oliveira

sur.
tíu rio -da Manhã que írradi ..,va

I j.ustamenta 'os mais efíclen .

ííberar sôbre o prossegui- acalorados. Ninguem se ell- turalmente que tomar-a me- efeito, pois
.

todos a um
- só 1 diretamente da séde da tes, .resolveram, então, voltar _

mento ou não da gréve Inl_- tendia. 'O dr. Saul Oliveira 'didas severas para punir .os tempo resolveram dar por I F.C.F., tendo oportunidade atraa E de pronto
-

redigi.
ciada sábado após conhecido fez ver aos' apitadores que que prosseguissem no Intuí- terminada a gréve, colocan- de tecer violentas críücas ram oficio solícítanrín ao
o resultado do julgamento não negaria licença se. 0_3'tO de se manterem afasta- do-se a disposição da F C.F, (aos senhores nue compõem o presidente da F:O.F. lícenea
do player Neli:nho pelo. 'frl' mesmos a solicitassem. Q1W., dos do quadro de árbttros, Disso não gostou o speaker DepartamentO' de Arbtt-os por tempo indeterminado. :'
bunal de Justiça Des,ortlvel.· ria ele dizer Que não esta-va A interferência do presí- I

Lauro soncínl, da 'RádIo r» :i-I Dois deles, Lázaro Barto- Aguardemos os aconteci-
Os debate.s, como rrão pC-'1 "lome� e Gerson Dema-:la, mentos.

(

Terça-feira, à. 'noite, na.

séde da Federação Catari
nense de Futebol, com apre,
senca do dr. Saul Oliveira,
vice-presidente no exeteícíc
do cargo de presidente da

entidade, reuniram-se os

componentes do Depar-

ESTHER E OLM'EDO COMPETIRÃO'
- NA PENSILVANIA

- ,

HAVENFORD, Penstlvanía, 16 Outro! � ten-istas estrangeiros

(UPI) - O tenista peruano Alex· -que participarão do campeeonato
Olmedo e a brusítetra Maria Es- são de Abe Seral Ia:n Yerma.§.k e

ter Bueno, .campeões de Wlmble- Ray Weedon, da equipe sut-arrt.,

don, estão entre' os tenistas' que
partiCiparão do campeonato de

pensllvanla, que será inaugurado

na proxíma semana.

Na divisão mascul!na, figuram

o inl1iano Ramanathan Khri.h-

paula Ramos x Barroso.

cana da Taça Davis.

man e o norte-americano

Richardson.

RI1hardson está. classificado em

primeiro lugar entre os tenistas dos

Estapo Unidos pela Associação

Austria
-

X llman·,
daré, esta tardeHan

Fora da ler o comercio do
. (Conclusão)

CLAUSULA PENAL DO
passe

ATLETAINALlENÁVELNEGOCIA-SiE COM ·DIREITO
- E .não é possível sustenO prél!o Austria X Tamandaré,

tar que essa cláusula garan
que por' duas ve;;;es deixou de

realízarcse, será efetuado na tarde
te a execução do contrato?
- De modo algum se j 11S

de hoje, com inicio às 15 horas,
tificaria essa cláusula abomí

Tal jogo será em prosseguimento nanda como clásula penal A
do certame amador que terá seu

cláusula penal representa um

prtmeíro turno encerrado' na tarde
meio facultado à parte de

de amanhã com o Jogo Vendaval X íínuíd
,.

tUql!l ar ràpídamen e o d�,J10
Iplranga, prel!mlnar do match

que a outra lhe cause com �.

inexecução total ou paretal
.,.: do contrato. Mas, para valer,

Nacional de Tenis, . porem êste

ano não jogou na Europa. (j lme.,
co. está classifico em segundo lu

gar neste país,

Na divisão feminina, figuram

com Maria Ester Bueno as norte-

americanas Ally Moore

Thomas.

e Gwyn

INICAM-SE HOJE OS FESTEJOS DO 40.0
ANIVEjRSÁRIO DO, PALMEIRAS'

Blumenau, 17 (E) - Por gentileza do sr, Mauro Lulz

Kreíbicn, dedicado e ativo Secretário do Palme-iras, que

sempre tem procurado facilitar, da melhor forma possível
o trabalho dos homens que labutam na cronica especíalí
z;tda, pode este diário, na presente edição, apresentar no
vos e interessantes detalhes das empolgantes resüvícades
do 40.0 aniversário do gremio esmeraldino, festívídades
estas marcadas para os dias 18 e 19 de julho corrente, no

estádio da Alameda Duque de caxías,
A programação, em resumo, é a seguinte:
DIA 18 - Sábado - 13 horas - -Início dos test-jcs:

15;30 horas: Partida de futeoól entre. os veteranos do
Palmeiras e Olímpico.

.

DIA 19 - Domingo '- 6 horas - Alvorada comemora

tiva ao 40.0 aniversário da associação.. - 8,30 hora>; -

Concentração dos simpatizantes e diretores do clube mi
Praça Victor Ko'uder, de onde parti;'á o desfile com desJi
no ao estádio da Alameda Duque de Caxias, puxado'ptr
banda de música. - 11,00 horas - Ato inaugural da parte
conclu�da da arquibancada, quando será dada a �enção
pelo Reverendíssimo Vigário -da Paróquia Frei BrazReutE.l',
sendo Fl'n seguida cortada a fita simbólica pelo sr. Dr.

Aderb�l Ramos da Silva, 'patrono 'da agremiação. :_ 1,5,30
horas - A sensação dó futebol blumenauense, Palmeiral!
X OlímpiCO (Profissionais),

Para -maior brilhantismo �os festejos e como grande
utraç8.0;-contratou o. Palmeiras, o famoso Parque de Di

- versões "MARAJÁ", com inumeros aparelhos, tais como

Roda Gigante, Aviões, Autopista, Tiro ao Alvo e muitas
outras diversões.

_

Não faltarão as barraquinhas de Bingo, Rodá' da For

tuna, Pescaria, Rifas, etc., com distribuição de valiosos
premios, ofertados pela industria e comércio locais.

Como complemento, llaverá eficiente serviço de Bar
e Restaurante, durante todo o período das festividades.

,ASSOCIAÇÃO DOS ('RONISTAS ESPORTI-.
" .

.

VOS DE SANTA CATARINA
,

.

C O N'V I·T E
A diretoria da ACESC tem o prazer de convidar as au

toridades civis e esportivas de Florianópolis, para as s'Jle
nidaüe.s que se realizarão lios pró:Jdmo& dias 24 /e �6 do .!)o,·

rente, por ocasião do terceiro �aniversárió de fundação da
noss� Associação e também em comemoração ao "DIA no
CRONISTA ESPORTIVO", que será celebrado todos os al1CS

no dia 24 de julho:
DIA 24

As 7,00 horas � Missa em ação de .

graça& na Cat_edral

Metropolitana pelo transcurso dos três
anos de existência da ACESC .

.�
As '9,00 horas - Romaria ao túmulo do saudoso colega

Nelson Maià Machado, ocasião em que
será depositada uma corôa de flores

As 20;-Q.0 horas - Recepção às autoritlades civis e milita
res no Clube Doze d� Agosto, sendo ofe·
recido um coquetel aos presentes. Nesta
ocasião, o Prefeito dr. bib Cherem, re
ceberá o diploma de sócio honorário da
ACESC.

As 15,00 horas - Inauguração solen�' da "'rRIBUNA D.I\

ACESC", 'no Estádio dr. Adolfo Konder,
pelo prefeitp 'dr. Dib Cherem.

ponto rnaíor, no fato de, rre se dessa maneira o leilão do
quentemente, tomarem os atleta. Não se lhe convém ou

clubes a iniciativa da resei- não a transferência, se escá
são dos contratos, expondo à disposto, ou não a. prestar
venda a transferência do 10- serviços ao arrematante, C>

gado!' de futebol. Veja-se a elemento da vontade é essen

monstruosidade: o clube pro- cial à formação dos contra

move, por arbítrio seu, a res- tos: tanto, que a vont'a.d€
cisão do contrato e' êle pró- real deve prevalecer sôbre a

prio cobra ao atleta uma in declaração _externa. Multas
denização por essa rescísao vezes o .consentímento '3X·

equivalente ao preço que en presso não corresponde à 1.11-
tem que ser expressa, explí -

contrar pelo passe! E maü,:., tenção do contratante, <mas
cita, invariável e' suscetível enquanto não. encontra,' c êle é induzido a consentír
de redução, de modo. a não

preço que lhe pareça satísra- por imposição de outrem, ou
vir a tornar�se, mais i�por- tório, obsta ao atleta o exer- por fatores alheios à sua

t�n�e qU� o dano. O códrgo cícío de sua profissão medí - vontade. É a isso que chama
ClVII 'proíbe,

. me�mo: que o. ante a locação de seus servi- mos em direito contratual,
valor da commaçao Imposta ços a outro. clube. Promove vícío dó- consentimento. A
pela cláusula seja supervor

.

-

ao da obrigação· prtnéípal.
Como equiparar a retenção
do passe à cláusula penal?
Não é possível, desde que es -

sa não se destina expres sa .

mente- a
.

tal feito, não .e3tâ.
explícito, no contrato, -one
se trata de penalidade, é va

riável de aCQI,'do com o prer,.-:
que alcançar e, não sendo fi

xo, não se po(}e reduzir, as

sim como não se sabe s� f:

inferior ou superior ao total
.

dos salários 'Correspondente
ao preço da locação..
CONTRATO CONTRA A

cláusula em debate, de indis

farçável imoralidade, é im�
posta ao atleta pela prepon
derância econômica dos clu

bes, que controlam o mer

cado profissional. Ou o atle
ta consente, ou fica ao à'ec
semprêgo, Quando, pois. SE'

transfere para . outro club:?
que paga passe, volta a con

tratar a vontade. :Êsse con-

. RESPONSABILIDADE
.DO C.N.D.

.

Como proceder; pata
chegar a êsse -:resultado? Co
mo pode o jogador proríssío
nal preservar-se da lesão a

seú .direito?
- Responsável pela orten

tacão dos clubes, quanto a.

êsses contratos, é o Consetho
Nacional dos Desportos. D

decreto-leí n.o 5342, que dis
põe sôbre sua competência,
no art .. 7.0, que o' C.N.D. "es
tabelecerá a norma pari.. a
transferência dos atletas

TRAFICO DE HOMENS profissionais de úÍna para
- A generalização

.

dessa outra entidade desportíva,
prática infamante· gerou \:,!11 determinando, de acôrdo com

tráfico de homens, 'como se as normas desportivas inter
fôssem gado. ou mercadoría. nacionais, as Indenizações 01>'

Está-se comerciando com um restituições devidas". De tal
MAN'UEL MARTINS I momento ainda não havia conse; d�reito inalienável do' atleta forma, se os clubes estíputam
IMBITUBA - Campeonato guído uma vit2�ia n� presente (como, aliás, de qualquer entre "as índenízações: devi

Catarinense (Zona Sul - 2" Re- Campeonato Estadual. Com êsse pessoa), que é de direito' de� das", a' consistente ao preço
glão) encontro, despedem-se barrlguistas contratar com quem lhe a: do. passe, de duas uma: ou

Em '�equênCia ao, Certame Es- e atlétl'canos, do Certame, uma prouver. Os ·negros, tangidos essa- estipulação se faz de
tadual, zona Sul, segunda. região, vez que. Ferroviário e Hercíllo da África para o Brasil, pas- acôrdo com as normas' esta
preliaram nesta cidade, Barriga Luz foram classificados para dis- savam de um senhor a outro, belecidas pelo C.N.D., 'que é

V·erde de Laguna e Atlético local, putar com outras regiões, pelO preço que mais dess��m,
'

então, o responsável pp.�a
para surpresa' de muitos, venceu o Em Tubarão deixou a 6"

rOdada,]
indepf)ndentemente de m�, imoralidade, ou os ,clube, a

conjunto lagunens·e pelo placard uma-'outra supresa,:quando o Her_ nifestarem' a
, re�peito qU�l-, fazem por conta próprin. e

de 4 a 3, ap'Ós estar perdendo por çílio Luz, com as honras de Bi- quer concordanCla ou prefd devem resporlder por ela.
t'i'ês 'tentos a Zé';o.' O Atlético que Camp�ão do Estado emp�tou à rêÍlcia. Obrigado a ceder a

sofreu 3" feira. última, dia 7, em duras );}enas com seu tradlciopall um no,vo contrato,
... ncã? p.o�

MANDADO DE SEGURANÇA
Tubarão, contundente revés ao rival, o Ferl'oviário, por 2 a 2,

sua vontade, mas pela vonta

ser abatido fragorosamente pela depors de estar perdendo por 2 a

I
de do clube a que se acha - Como\ agirá o jogador

Ferrovlario por 7a 1. não teve O. Sagra-s� assim o "ferrinho d�S vincu:ado, O �og,a_dor .de_.futE:: profissionál para libertar se?

fo:ças 'suficlerites para levar d·e oficinas" _ Campeão da segunda
boI nao dispoe do dlreIto d", - J'á me responderam que

I contratar não dispõe de "ue. a lei sôbre a matéria nã(' é
vencida um adversário que até o região, colocando-se em segUndo' .,.e " ,

_____________ postb o Leão do SuL Êsses con_
liberdade, não di&põe de si o Código Civil, nem a Conso"

.

I próprio . É sem tirar n�m lidação das Leis Trabalhl:;-
Juntos, disputarão agora com CO-., .' _ .

1:.1)01' a sltuaçao do elememo tas: é a lei do futebol. .. Es ..

. merciár!o e Atlético, ambos de '

t' I servil, an es de 13 de maio.
Criciúma, classificados pela Zona!

Êsse comércio tôrpe é, incissui, priméiTa região_
cutivelmente; ilegal.

ESPORTES' . NO SUL DO ESTADO

trato é nulo, porque não se

pode ocultar que se formou
com um víció 'elo consenti
mento.

VONTADE
- De que não se trata d�

cláusula_p'enal, mas de ins
truménto de' lucro (e_ o IU'!fO
caracteriza a especulação (;0"

mercial), temos a ·evidên�i.'t,
não só na própria prática d!.l.
venda. do passe, como, em

·LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZI,TC

perando que, em todo ca:x:,

essa lei sui generis não seja
superior à Con&tituição, lem
brarei que, nos' têrmos de

seu artigo 141, não se pode '

subtrair à apreciação do,Po
der Judiciário nenhuma le

são de direito individual As,·

siÍn, em qualquer das hipóte
ses, pode o atleta promovEor,
em Juizo,' a rescisão do con

trato, com a cessação de

suas obrigações e a recupe
ração de sua liberdade de

(ampeonato
C'adoea de Futebol O

,..

M d· I d"RIO, 17 (V. A.) _ Comr1e
nle palses Inscritos no . un Ia e,

I tando a primeira rodada ct" Snl·pe em Po"rlo AlegreCampeonato Carioca de Fu- " .,
-

- Quando se insiste na li
tebol dêste ano, começ'!..1.1. RIO, 17 (V. A.). - De Jael' data de encerramento das berdade do contrato, não se

anteontem, com o "'Cláss\" ..�" Azevedo, representante da inscrições é no final do mês tem em. mente autorizar que,
Flamengo x Vasco, que �er Federação De Vela e Motor de setembro, de acôrdo êom à sombra de seus abusos, se

minou empatadO, por deis do Rio Grande- do Sul. recr.· o regulamento. consume a exploração do ho
tentos, teremos os seguíní.cs bemos 11 informação que na· Os países que confirmR- mem pelO homem, Esta idéia
jogos: no Maracanã: sáb\1d'J da menos de onze países já ram as inscrições si'iG. predomina, hoje eril dia, na contratar. Antes disso tenta
à noite � Botafogo x Por- confirmaram sua part.ci·· 'ürugua� Argentina, E,t'-t- legislação sôbre a usura, sô
tuguêsa e domingo, à t�1.':de paçã.o no Campeonato Mtn dos Unidos_,_. Bahamas, E.3- bre o inquilinato, sôbre o

América x Fluminense; dial da Snipe Classe Yacb_-, pan)la, Inglaterra, África contrato de trabalho, sôbre
Em Figueira de Melo - São Racing Association de ..f.95U. do Sul, Japão (que de�'erá outras matérias, graças, pri ..
Cristóvão x Bonsucesso; Em Conforme amplamente

-,

foi comparecer com um� del.:;- meiro, à Igreja, em pOl'fia
Moça Bonita - Bangu x I noticiado, 0- certame re.;111- gação

.

de cinco pessoaf», secular, e, depois_ aos SOCÜ\,
ÓÍaria' e No Estádio de Cnio zar-sé-á em Pôrto Alegre, do Portugal, Cuba, e Arg�\tf', listas sem embargo da rp,di- _:_ Não pode o jogador im\-
Martins - Canto do Rio ii. dia 15 a 22 de' outubro do ou França, dependendo das cal divergência .filosófica "'ri petrar mandado de seguran-
M)adureira, corrente ano, Julga a classe eliminatórias que no mo· tre uma e outra. Considp'd,- ça contra o clube?

mento se realizam. se que a desproporção da.s _: Contra o clube, nunca;
Fato interessante é

-

q,U"l Obrigações, originária da di - trata-se de pessoa de direi

mesmo que. o representante ferença das possibilidades to privado, e sua diretoria
não seja argelino, virão pe· econômicas entre as partes, não é autoridade pública, no
lo menos 12 iatistas daque--I acarreta uma lesão que e es- sentido legal. Mas pode

.

e

le conhecido centro assisti ..

I
conde na própda e�tr�t�r� do, pode" b�m,_ contra. o C.R?,

ao evento. Como vemo.;. o contrato. Essa lesa0 e .mJus, que e orgao admmistrat:vo
interêsse que vem desper-· ta e tem de ser reparada. Tal' da União, e seu president� é
tando mundialmente o c�r- é lesão resultante da impcsi- autoridade. Ré'jeitando o l'e

tame, fato lógico de. se pl:e- ção que o clube faz ao atleta curso do atieta, o CND cha

ver, está trazendo uma gran·· obrigando-o por fôrça de sua ma a si a autoria do ato les!-
,

de propaganda para o nos ,lI: superiol'Ídade econômica a

país e para o nosso iatismo aceitar a cláusula do pa�R€.
Snipe no Rjo Grande do. Sul, Essª, lesão pode éQndu�u' o
que será possível a presença

I
juiz a anular o contrato em

de mais de 20 países, pOis a
1

vigor.

LESãO DE DIREITO
- �as não há, como o ��.

nhor mesmo disse, a liberd:>.
dade de contratar?

rá obter do clube que o e".iio·

nere da obrigação ilegal: n�o
o conseguindo, recorrerá ao

Conselho Nacional dQs Del;

port.os..

vo,' qual seja o de mante�: o

contrato leonino, e contr2,

essa vilência característiea
o remédio é o mandado dé
segurança.

o VASCO EM CURITIBA E O
FLAMENGO' EM GOIÁS

.

RIO, 17 (V. A.) - Apl'O- ',dois turnos, antes mesmo da
veitando a folga que a tab�-I conclus.ão do returno. Qnan
la lhes oferecerá, Vasco e, to ao quadro rubro-nrgro 0,;

Flamengo estarão disputan I tará no mesmo dia. dispu
.

do partidas amistosas ne10. tando uma partida contra
iriterior do País Assim é' uma seleção de Goiás. Pelo

qU,e, os cruz�altinos jogar2.o I jôgo, o Flamengo receberl,

domingo próximo ('m Cmi-, trezentos mif cruzeiros 'li

tiba, contra -o Coritib!1; cam I quidos, viajando em -o vlão
peão do paráná, por antecÍ-

I
especial, retornando ,<to Rio

I

yação, desde que venceu os logo após a peleja.

�õmiiigõ-à-�rrie-------"----------------------
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i NOVA' YORK, 16 (U. P,)

I R 'd� o ex-ditador da Argentí- ecuperar ° pO er
na, Juan D. Perófi, admitiu, que Perón admitiu tal atítu
recentemente, a um repórter de "depois, de tomàr ,1,1"13
americano, que trabalha tragos". Ante as câmaras, pe,.ón
àrduamente para recuperar 'Perón contudo, não di-z: diz que só de vez em quando
o poder. tal coísa no filme,. _

,,' escreve a algum peronísta e

"Enquanto o era filmado e \ que dedica a maior parte elo
O repórter entrevistou Pe- falava comigo" explícou tempo à meditação e a sua

e rón em Ciudad TrujilloJ an. Coates _ "perón mostrava motoneta, na qual é visto, no

'I te as câmaras cínematog.á- ru d d 1

I
se muito cuidadoso no quo I me, 1'0 an o pe as l'U�S

ficas. A entrevista foi tranc- d
.

d d T 'ill'dizia. Foi somente depois de e oíu a rUJ o.

mitida, hoje, pela estação de .

haver tomado uns tragos Perón aparece no filme
televisão WNEW�

que , admitiu que tem man- acompanhado de ajudantes
O ·repórter diz, no mm �,. tido contacto constante eom dominicanos.

;'SÊiôSSêrr�ióS%S$SiRlE�SíFSÊ%SSS�S$S$SSSiSSSSSSSSSSSSSS.,�s�
�i�;�F��:::����l� III �uufel'ência Nacional.�e �olDércio�ltelJior
e fumaça a grande altura e

semeando o pânico entre os

habitantes das cercanias. il

erupção coméçou após fortes
tremores de terra, que to
ram sentidos nessa regtao
durante os últimos seis dias,
O Instituto' de Sismol()g�,l.
desta Capital confirmou as

informações procedente-r'de
Arica sôbre a atividade do �

Guallatira e indicou que pro-
Ficou assentado que o cer- Luiz, Raul de Góes, Alberto

curará recolher mais dados tame será instalado no dia 21 de Paiva Garcia, Luiz Cabral

a respeito. O vulcão ríca a
de setembro, às 11 horas, em Menezes e RuiBarreto, prest

uns 100 quilômetros a leste solenidade presidida pelo sr. dente e vice-presidente da,

de Aríca, perto da' fronteira Cid Sampaio, governador de Associação Comercial do Rio

'com o Peru e 'a uns 800 qui- Pernambuco. Dez dias antes de Janeiro, o sr. JUscelifll'

lômetros ao norte de San. da sessão inaugural passará KUbitschek, convidado, de,

tiago. ,

a se reunir no Recife uma co- clarou que presidirá a sessâo
de encerramento da reunião

',Onda média:
(5 KW) 1420 kcs�
Onda curta:
(10, KW) 5975 kcs. Beneficência Maçônica de Sta Catarina l
A L U A G A - S E Assembléia Geral Ordinária
Uma casa ao lado do cíno

Glória, no Estreito, para re

sidência ou comércio. Tratar

com D. Vitalina, na Rua Pe
dro Demoro, 1541 - Apartd.·
mento A (em frente ao Clne

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS��--
,

DE 'FLORIA'NO'#"POLIS A L U A G A � S E
Úm quarto de frente em

,

casa de pequena família.
, êr e tratar a Rua Padr'�

Pdo presente ficam' convidados os Senhores acionis
tas da firma "Celeste, Ghizoni S.A.", para uma Assembléia
Gerai E..xtrs,ordinária, que se realizará no dia, 23 de julho
de 1959, àR 9 horas, com a seguinte.

ORDEM DO DIA

1) - Reforma dos Estatutos (aumento do Capital
alteração da razão social;

2) - Assuntos gerais de interesse da Oompanhía.

Urubícr, 13 de julho de 1959
A DffiETORIA

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

Bm�MI I� rmM�ml NUm
ATÔMICO

QUINC_Y, EE. UU., 16 (U. nem os últimos adiantamen
P.) - Ante mais de 7 mil tos tecnológicos. O barco fi

pessoas e sob a presídêncta cará pronto em �60 e se

do . secretário da Marinhã, unirá à frota em 1961.
William Franké, realizou-se Será inexpugnável aos

ontem a cerimônia de batts- aviões \supersônicos e o pri
mo do primeiro navio atômí- meiro a ter 'dois 'sistemas de
co de supertíeíe amerícano, defesa antiaérea 'por melo
o cruzador lançador de pro- de projéteis dirigidos, o 'Í'a
jéteis teleguiados L ong

IloS
e o moderníssimo Terri(��,

Beach. O Long Beach está total
.
mente armado com projéteis

O navio tem 14 mil tonela- em vez dos canhões normats
das e 22 metros. de eomnrí- de 8 polegadas. Seus reato
mento com uma máquína de res proporcionam um raio de
2 reatores atômicos que reu, cruz(iro de alta veloc�d2d('.

V E.N D A IMÓV,EIS

(Serviço, Naci�nal' de
Aprendizagem Industrial)

o Departamento Regional do SENAI, devidamente
autorizado pelo seu orgão' superior, faz saber aos ínteres
sares que se acha à venda, por concorrêncía pública. o

imóvel de sua propriedade, situado à rua General Bitten
court.vn? 1,02, nesta Capital.

O imóvel referido consta do seguinte: prédi,9 com

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

regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, nor

35,70 metros de fundo, (área de 633,67 m2).
As propostas deverão ser apresentadas na séde do De

partamento Regional do SENAI, sito à rua Tenente Silvei

ra, 25, 2° andar, até às 12,00 horas do dia lá de agôsto .!e

1.959, quando se dará o encerramento da aludida concor-

rêncía.
"

O preço mínimo a ser considerado é' de Cr$ 1.200.000,00
(hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para pagamento
à vista.

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

TAPETES APRIMORAM E DÃO
(ONFÔ'RTO AO LAR

Em todos os tempos os tapetes constituiram o comple
mento do confôrto, da beleza e do bem estar das finas re"

sidências.
'

A industria brasileira de tapetes tomou um desenvel
vímento notável, a ponto de ser considerada a melhor das
Américas. Nem os Estados Unidos podem rivalizar com as

nossas f�bricas de tapetes.
As referências sobre tapetes vem muito a propóstto

pois fizemos ontem uma visita ao departamento de tapetes
da Caçulinha de A Modelar.

O que ali vimos é bem uma demonstração do progres
so da nossa indústria de tapetes e é um atestado do desen'
volvimento do' comércio florianopolitano.

Acham-se abertas as matrículas para o segundo semes

tre dos 'séguintes cursos: "

Cursos para principiantes, médios e adiantados.
Curso intensivo para aqueles que desejam uma aprE:!1-

cfizagem mais rápida da língua Inglesa.
Cursos para Universitários.

CURSqS PARA CRIANÇAS,DESDE 10 ANOS'
Os interessados serão atendidos no horãrio de 9 às 12,

e de 14 às 17 horas, na NOVA séde do Instituto, à Rua Fe

jIpe 8chmidt,' 25 - Edifício ZAHIA - 6.° andar.

LANCHA BALEEIRA A MOTOR
Por motivo de viagem vende:-se uma nova devida-

.

mente equipada com motor de centro STOLL 6 HP

'novo, remos, ferro ou ancorote, filames e outros p..'r-
/

tences, pronta para navegar no baixo e alto mar para
grande e pequ-ena pescaria medindo 39 palmos de com

primcnto e 10 de boca, construção sólida e garantid'l,
Preço Cr$ 68.000,00, sem o Il!otor 48.000,00, faz-se rese

salva de garantia. Tratar pelo fone 6222.,

UMA OFERTA SURPREENDENTE:
MALHAS A CRS 133,00

No exclnsivo objetivo de servir a nossa, população
(como já tantas vêzes ó fizera) acaba a direção das "Gru
tinhas" re adqUirir de '.lma fábrica um saldo de algu'llas
milhares de malhas, que passarão a ser vendidas" hÓje,
tanto na Grutinha do Estreito Bomo na dO,.sub-solo de A

. Modelb.I'.
I·

Jl:Jta of4'!rta;. em plena fôrça do _inverno, não podia S':'l'

mais oportuna.
(

Ao lado dessas malhas as Grutinhas estãO. mesmo, ar
romba::'.do" com os preços dos seus artigos de inverno. Ali
se en,��ntra tudo quanto é agazalho para senhoras, ho
mens e crianças,

Pel1 vIsto as Grutinhas

FLORIANóPOLIS, SABADO, 18 DE JULHO DE 1959

os peronístaa argentinos, �
com o objetivo de recuperar�
o poder".

.

. � lIIIí )

Os Estabelecimentos A MODELAR

R�IO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

-

RECIFE, 16 (V. A.) - Sob a presidência do sr. osc«r

Amorim, presidente da Associação Comercial de Pernar.i

buco, reuniu-se; ontem, nesta Capital, a comissão organt
zadora da III Conferência Nacional de Comércio Exterior,
que se realizará no Recife de 21 a 23 de setembro víndoure,

Compareceram à reunião os srs. Roberto Amorim, de Per

nambuco; Ernesto Tomanick, e Henri Qolinvaux, de São

Paulo; Florêncio de Abreu Schilling, Luiz Cabral Menezes,
·Wash'l'lgton Lôbo e Reginaldo Santana, do Rio de Janeit'c.

AVISAK

que o ArgoniaGás será vendido

A partir de hoje,
a'Cr$ 380,00 o Botijão

homa, f!2.

missão incumbida de coorde-
nar as 'teses que forem en- do Recife, marcada para o

viadas antecipadamente pe- dia 23 de setembro, às 18 hs.

los delegações. Caberá à ss- Na mesma ocasião, o presí
sociação Comercial de PG!'- dente da República adíantou
nambuco convidar entidades que vem acompanhando os

da agrícultura, da-Indústria debates da ACRJ em tôrno

e do comércio de todos os dos fatos. vinculados à atual
Estados a comparecerem à conjuntura ecônômíco-rínan
reuruao, Convidará, ígual- ceíra. Louvou a linha de in ..

mente, tôdas as autoridades dependência guardada peta
governamentaís que ch�fiam ACRJ e acentuou que ela

departamentos públicos 11- atua com indiscutivel al
gados aos problemas de mm:" truismo nas suas reiteradas

das, de câmbio e de comércio divergências com o 90vêrno.
íntemacíonal. O TEMARID DO RECIFE:
Funcionarão três comís- Na reunião presidida pelo

sões técnicas durante o cer- sr. Oscar Amorim foi elabo

tame e a comissão coordena
dora das teses se compor� ele
nove membros, sendo 3 de

Pernambuco: 3 .de São Pauto
e 3 do Distrito Federal.
COMPARECERA O PRE>Jl'
DENTE DA REPUBLICA'

rado e aprovado o seguinte
temário para a III oonr,i
rência �acional de oomércto
Exterior: I) - Política Mo
netária e Cambiar: a) - pI) ..

litica monetásía: b) -= me

didas econômicas e nnancet-

rior; d) - política de inves

timentos. II - Problemas
dora que as cõnferências de

ALUAGA-SE
Aluga-se diversas s_�las no Edl.

fíclo "São Luiz", sltõ à -rua Fe_

lipe Schmldt, N,o 37, (ex-edltíclo
do IAPC).

À tratar no mesmo edifício jun_
to � Agencia de Jornais e Revis

tas.

VENDE-SE

N� manhã de ontem, du- ras, comerciais ou ríscaís: de
rante a audiência espectai outros países ou ínterríacío
em que recebeu os srs José nais, com repercuss.ões.na
Augusto, Manuel Morais' dI.) economia brasileira; c)
Barros Neto, Ciriaco José política de comércio exte-

De ordem do Snr. Presidente da Beneficência Maçõnt,.
ca de Santa Catarina, convido os Snrs. sócios desta socíe

dade, para a sessão de Assembléia Geral Ordinária, a re'�

lízar-se no dia 18 do corrente, às 14 horas.,a rua Saldanha
Marinho 11 - A, para eleição e posse de sua Diretoria e do
Conseiho Consultivo, quandO tambem deverá ser tratatio
do ,an.nmto da mensalidade.

Não havendo numero legal para a realização da sessão
na hora designada, será a mesma realizada meia hora de-

.

pois, .
com qualquer numero de sócios.

A. Luz - Secretário

FORRO

Um terreno, situado lla:
Rua José Boiteux, nesta (;i.
dade. Tratar com Licrrl0
Camargo, ru� Felipe Schmidt,
"7 ..

Vende-se

específícos de comércio ex

terior. III) - Assuntos Ge-

comércio. exterior demons
tram cada vez maior ínte
rêsse da parte dos livres em

presários, razão, pela qual (J

"quorum" foi maior no Rio
do que em São Paulo e cer
tamente será ainda mais nu ..

por motivo de mudança, vende_
se alguns móveis.

Tratar à rua Jerôrlno Coelho, 5
- l0 andar

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

Uma, casa, com terreno belL

localizada, próxima ao comércio
�

,,-escolas. Tratar na Rua ,Anita
Garlbaldl, 67.

raís E Regionais.
A Comissãó técnica íncum

bida do terceiro item aprecia,
rá os estudos e projetos re:a

clonados com a efetiva con
tribuição que a iniciativa

privada pretende dar !WS es _

forços em favor da recupera

ção do nordeste.

meroso na Capital pernam
bucana.

No Recife, os trabalhos

preparatórios do certame es

tão sendo dirigidas pelo sr,

Antônio GaIvão, prinie!ro,
..:.vice-presidente, da Associa
ção Comercial de Pernam
buco.

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

Com base no comparem
mento de delegações aos doi"
certamês. anteriores, realiza,
dos em 1956 e em 1958, em

São Paulo e no Rio de Jam'i,
1'0, respectivamente,' calcula-
se que mais de quínhentos
congressistas partícíparàc ,I R M A O S BITENCOURT
da reunião do Recife. Asst- I ( A (� B A o A P o ' f o N f ]lI)!

• _ ANYIG,O DEPÓSITO DA .... IANI
nalou ,a comissao organíza-] '----------.....,----

...

I

CLUBE

DE
R EC R E A TI V,O

JANEIRO

•

6
ESTREITO

'\

PROGRAMi. DO' M:t!:S, DE JULHO
I,

; ,

-

DIA 18 - .sãbado - Grandiosa Solrée da
mocidade, dedicada a classe estudan

, tU.

DIA 26 - domingo - Tarde dançante ju
venil, ocasião em que será entregue-a
faixa a Miss Brotinha 1959, Srta. Dlo
ne Silva.

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

I
I

II''!
'��--;-•. :,..:_,--_".,:_:=::"-= :::::�:';-�.,;_ .._,_.=====,"",,===::::=1(.1

," .I

/ �

PROGRAMA 0,0 MES
1-8-59 - Sábado - Soirée dos Casados _:. Agradá·

vel noitada 6Xclusivamente para casados.
Surpresas! Reminiscências! Iníéio das co

'memorações natalícias. Reservadas de
na. Secretaria.

P-8-59 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. 1io
menagem às debutantes. Início às 19 horas.

12-8-<59 - Quarta Feira - Jantar de Confraternlza,
ção e Posse da Nov!t Diretoria.

15-8-59 - Sábado - Baile de Aniversário. Com>fabu
losa orquestra "Os Copacabanas". Apresen
tação das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. Início às 22 horas.

16-8-59 - Domingo - Soirée Infanto-Juvenil. Atra
ções para a petizada Surpresas.
Início às 16 horas.
OBSERVAÇÕES: ,

1-8-59 - Encerramento para a inscrição de debu
tantes.

3-8-59 - Início da reserva de mesàs para o Baile �e
Aniversário. - Adesões para o Jantar de
Confrater:pização, na Secretafia e Restau·
rante do Clube.

'

Vende-se

ÓTIMO NEGÓCIO
Vende-se 2 casas
Por' motivo de muda'nca
para'ó interior do Estad"o,
vende-se duas casas con·

fortãveis, Uma, sita à rUli.
Conselheiro Mafra, n, 4t;
outra, na rua do Merc'ado
Municipal, n.o 11.

cumprindo a sua Bem .. afreguesadas.
����I���'��������h�������1

Um terreno a rua Presidente
Ceutinho n.o 45
Tratar a

Machado 5
Fernand_orua

e
NEGÓCIO DE OCAStAO

" Vende-se
1 Motor "G.M." - 75 BP
1 Gerador "MARELLI" �

20 KVA.

Em perfeito funcionamento.
Dirigir-se ao Sr. Osni Pereira

JAGUARUNA - S.O.

Ve�nde"8e
, U�A CASA DE ALVENARIA

NA MELH01i PRAIA DE ITA

GUAÇU': COQUEIROS COM

ClNIBUS A 50 METRO.

'TRÃTAR COM DANILO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PERSIANAS V E N O E - S, E
para a sua nova resi,.:: sncre, ofe

recemos em 12 côl'es dlfer.... ·�s,

,'tua Jerônimo Coel.lw, 1 _ 1.0
anda.' - salas 14 e 15 - Fone 3167

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

Visconde Ouro preto,'81 - Fone 3726

Datilografa

RAUL PEREIRA CALDAS
A.DV06ADO

r'Questões Trabalhistas"

RUá· JÓãO PU'l�O

Rua JOão pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmldt

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua 'lrajano

Rua Trajano

O serviço noturno será

ZÚI'I

Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
t elerone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25

bOHARIO: Das 15 às 17 horas.

DR'A. EVA B..SCHWEIDSON BICHLER'
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

.
"

Professora: Maria Madalena de
'CURSO PARTI,CULAR ,'SÃO JOSÉ

ADMITIMOS UMA FUNCIONÁRIA QUE TENHA ,Moura Ferro
PRATICA· DE DATILOGRAFIA -, TRATAR: SATMA
_ EDiFICIO IPASE _ 3.0\ ANDAR _ FPOLIS. Aceita alunos para o Curso Pré-primário, crianças de

ALUGA S'E 5. 6 e ,7 anos.
-

-

",f
- -\ C V

'

alfa E M P R E G A Ô A A'ceita, também, alunos para o Curso p,ré-Ginasial, (pre-

.z: c:�: ��so�::oD: �;�:;
I
:;l\::n aS8-- eUUIi-se PRECISA-SE DE �MA QUE SAIBA COZINHAR. par�:oa�I��ad�S:::�'�r::s ��:�;;�ã:: ���á;!OÁgôsto.

na Loja Norberto, na Rua Felipe Vende-se uma casa nesta Capital, à Av. Mauro Ra- FAGA-SE BEM.
,

4 -matrtcula acha-se aberta à r;? Saldanha Marinho,
Schmldt, 32. [rnos nO 94. Tra.tar na mesma ou pelo .telefon� 3757.

.

. Tratar Rua Bocaiuva, 20. 34; -telerone 3737.

------ � ' a ---.-�----------------.�----
EDITORA "O ESTt\DO" LIDA. DRI H O L D E M A R M,lN E Z'E S

_O S.�ta,d(J. Especialidade: Doenç�s d� Senhores
---' Partos Cirurgia -

Formado pela Esé'ola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni

dade Pró-Matre, do Hospital da. Gambôa e do Hospital do
�J\PETC. -

Atende provisóriamente no Hospital de Caridade -

Parte da. manhã.

--- .. __._----'----

Rua Coue.lJtelre lIafn IH
l'e-lefone 3022 ..:.... � P..&a) 1.
Endereço Telegriflco MTADO

O I a.E T 0_ B
KUM"" de Arruda R.&1IIi�

G E R .E!l N T ·1

Uomhlgoa Fernandes de AQulns
REDATORES

Osvaldo Melo .:. Flavio AmoriM .- 1
Andr' Nilo Tadasco - Pedre Paulo Ma("h"d,.
Mal"ltado -

C.oLAHORADOH.S
{'ruf. Harrelrns Ff lho .. - Dr. OSWAldo Rodrl�uu Gabra!
- f)r. Alcides Abreu - Prof. Carloll da Costa Peretra
- Prof. Othon d'Eça - Major 'ldp.to!lst;,

_
.tuvenal -

Prof. MltOoelito de Ornetas - Dr. Milton Leite da COt ,

- Dr Ruben C08t1 - Prof. A. Seius Neto - Waltt..
Lanie -, Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -

l\aldy Silveira -- Deralécía Soares - Dr. FODtuurl
I I\d - Nlcolau Apostolo - Paschoal Apostolo Ilmlll
Carvalho • l'al1lu Jl'erDando ·d., Ara.Jo LIli.

PUHLICID4,D.
M. ri. Ctllna Silva - AJdo FetnaDd" .- V Irl'lI11

Dla-s - WaJter LanharN
�efe de Oficina Olegarlo 0rtlga

--

PAGINAÇAU
AMIJ�TON SCFlIMIDT - DELAMAR SANTOS

IMPRENSORES

nULCENlR CARDOSO WANDERLEY-LEMOS

llEPRE8ENTANTa
Uepreeentaçõea A. S. Lara Ltd".
,JUO:- nua Senador Daota. 411 - Ó 41 A�d.J

Tel.. ,225924
�. Paul6 HUM Vitória 657 _. eq,nj II _.

'reI. 34-8949
�rvlçó Teje�ráfico da UNITElJ PRES8 I U-P I

AGENTES E CORRESPOllDENTE�.
..i. .. TGdo8 os municipioll de HAl'ItiTA CATAHJNA

ANUNélOS
Mt-4'ant., contrato, de acordo com. tabela e. vtrol
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00 \ '

A direção náo se respousabihza pelo.
COliceÜOS emitidos pos artigos assmaàoo.

MO'VE'� f'M_ GER_Al

ROSSMARK
V 1St lE ,A N O � S A L O J A
Rua Deodoro" n. o 15 Tel. 3820

(ASA '-- VENDE-SE
Vende-se à rua Crlsp.1li

Mira (fundos) - alv.enaria '

2 quartos - s/jantar - co I'

nhá - banheiro - com pequE"

1;1010gão.
DESOCUPADA - Trat·u

com o sr. Alvaro - Fones: -

3501 ,- 2933.

-" ,INDICADOR PROFISSIONAL'

ORA. EBE B. BARR'OS
,

;

efetuado pelas farmáqlas Sto. Antônio, No turna e Vitória, situadas às ruas

DR, AYRT{)N OJ' OI.I\'f:UU

O(UNCAS DO PULJlIO -

TUBIRCULOSI
Conault6rio � Ru. ",U.,a
SChmidt, 18 - T.l. 1801
Bo,rirlo da. 14 tol le litora. /'

a..idheil - ',lip. Selunld'

D. 11'7

VIAJE MELHOR
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE CURITIBA

-

Ô N I'B USUL TIM O T I IlO
SUPER-PULLMAN

POLTR0NAS RECLINÁVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D I R E TAS
PARTIDA
CHEGADA

RÁPIDO ,SU.L'" BRASILEIRO-
>

LTDA.

ua. I'IJjWTON IYAVILA

CIRURGIA GIRAL
.

Uoeaça, 4. liIeallor.. - ..rec..

I,oala - &Ietrlddade M6dl"a

\. CoD.ultório: 'Bu. Victor ••
i·

r,U.. n. '18 - Telefon,. 830',

CODlulta.: O.. li bor.. ,..

diaDte.
R..td'Dela: ron., I.Ul

Rua: Bb�'Dau D. '11.

,FLORIANÓPOLIS
CURITmA

5,45
12,45

VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 HORAo�
'AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

A v. Rerclllo Luz 155A apt<l .'

CLlNICA DE CRiANÇAS
Consullór1o e RetlGêDeIa

.

Con1iulta.

Da, ALVfONIO ElUNI.I •

.&:&A4ü0 '

CIRUIGL4 T••·g.ATOLOGU
Urto....l.

Coa.vltórlo: "o.,� l"1a&o, 11 -

CoDlUlte: 4.. 'li to. 1'1 eO'tU

dtlrilm'Dt" ••no. a•••6b"Oio.
R..tel'Dela, Soe,h"., li•.
rODei - I.HJ.

S A TIS f E l-I O S" J
.VENDA
O E L C O

(L �,E:N lE S
_então�

• J

Maurício 'dos Reis
Advogado

ED. SUL" AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS,: 2198 - 2681.

Especialista em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal

CI)l'1unica' a mudança de seu Consultório junto á sua

r.widêncía na Rua Durval Melquiades de ·Sousa 54

, FLORIANOPOLlS

UK W AJ.MOR
,
ZOM••

lO.&'-;1.&

Jlplomado pela �ac�ld.de !Ioa'
doaal de MedIei.. da U1lIv�r.

aldad. •• 8r""
IU:-laterDO Il101 co.c..... ta·

IId.ralllad. - �ola

\ Serviço do Prof. Oet• .,t"

Rodrilfu., Lima) ,

(ll-IDteraô do Serflço d. "Ir;'"

ela do ItMpltal l.A'" .a." <-,

Co IUo .d....Janeiro
llédleo do Bo.pit.. 1 d� (�"rhl.o.
• da ..... t .. rDldad. Dr, Cario.

CouJ.

10.NÇAS DiI íl2NllO.!i.A6

_
PARTOS _. OP,'RAÇOE:>

fARTO SI. DO'R pelo !J1.;.t,..d<

p..lco-profitat 1:0

(;onl.( R....' Joio PI�t() II, 10.

d.. 16 00 -h :8,00 bQrao

�tand. co� ,bór.. marcad..

T.lo,fon. 'IlU - _R.. !dên,;!.,
;tua Gen.ral Bitiencourt � dH

ESCRITÓRIO' DE ADVOCACIA

S('gnn'da i 6·&-1('''.

daa 1-5 ia 17 !Ioral

Tel. - 2914

DR. RUBI GOMES
MERDOMÇA

MtDICO
Pré-Natal Parto.
Operações - Clfnica Geral
Residência:

Rua Gal. Bfttenéourt n, 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt n.' 37.
Esq. Alvaro de Carvalho.
Horário:

.

Oàs 16,OQ às 18.00.
Sábado:
Das 11,00 às l�,.OO:

ua 1" LUbA'IO
mllO

E
'

P.ROCURADORIA
ASSISTeNCIA, DOS ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL,CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

DAS 8 às, 12 e dal!l 13,30 às 18 horas

Rua Trajano, 29 - 2.° andar - sala 1 - Telefone: 3658

)o.aça. do apareUlo ree,i TC tono'
T.UIH!RCULOSS
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, r�
,PLA·NTÕES DE FARMACIA �

MES DE JULHO

•• D I C O
U••raç6.. - Uoença. d� 5",,'

, r.. - I,;Ualea '0 "'''.1' ...

C1lno II, .''''0:1:111••"•., ..

Ho.pltal Jo. S.rvid(lr ... ·.. n,

�.o.
(Serrlço to·. rro1 1It'. r.A ,.

ÁDdrad.).
CODI.ltal ,_ P,,!!a ", .. o ••.

Hu.pttal d. Garlclad•.
.l tarde dEoI 11,'0 .ora. .'

diant. no conlultório • liua N �

aGe lIachado 17 I.quh, .. �. r ..

,iente. - T.le(, 17M
.

ae.idOncla - Ra. 1' ••• ',:0'"

_joutinho '" -- Tel. .110.

FuDiácla Moderna

Farmácia Moderna

. Farmácia Sto. Antônio

Farmácia Sto. Antônio

Farmálla Catarlnense

Farmál1a Catarlnense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

E S T

O plantão diurno co�preendi do �ntre 12 e 12,30 horas será ef etuado pela farmácia Vitória.

o
Rua pedro Demoro

Rua pedro Demoro

Rua 24 de Mala

Rua pedro Demoro

4 - Sábado (tarde)
5 - Domingo

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo

,25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo

Felipe SChmldt, Trajano e pra çà 15 .de Novembro.

OI. IUN&J'IU. r.IS(;
I"A&41110

Da. LAUKO IJAl.: .....

C....INlr.4 \l.IU L

- ----------�------------------------------�------------------U

T B
5 - Domingo

12 - Domingo

1!l - Domingo

26 - Domingo

Farmácia Indiana

Farmácia Catarlnense

Farmácia do Canto

Farmá-cla Jndlar.a

CI.,a,,!alJ_la .m
-

mulu!;,... ,. "'.

<1.o.l'a•• n.... �_In&n".

']ure radicaI d.. IDtecçÕ••� 'IU V. conta 'com estas vanfa"ens
1•• e _'l'onie... ,' do aJlarelbr' ir" ..

Qit(,-urin.1r!o' em ambol OI ....0. na sua Monark:
iloenç,,_ do Ap'8relho Dllle.�,�, G
• do Ii.tema oeno_o,

• arontia contra qualquer
80r'rio: 10'lS ii !li • 1:'1iI lr � defeito de fabricação I,

80r.. "
- CODlult-Õrio,. &0-_, rira" • facilidade em. encon!rar peçascleut.. , la - L" Aad .. r "", I�!J. •

II.e, orIginais de reposição, com
- a.. ldlDeia! RuI, L.�.rd.�' contrOle de qualid�de Monark I

A presente tabela não poderá ser alterada sem p.é�ia autorização dêste Departamento: Felipe. Schmldt """"
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t it V A N D' O (O M S A B A O'

Virgem Especial"idade
-

�a ria. WEIZEL INDUSTRIAL --- Jolnlll18 (:Maftf> Retlslr.dl)

O serviço nqturno será efetuado pelas farmácias do CElnto" Jndla; na e C,ltallnense.

eles comprem
Bateria

�para que
a melhor /

MA'DEIHAS PARA.

e]CONSTRUCÃO
-

I R M AOS BITENCOl1RT
(AIS DAD"�Ó ' 'ONE toa?

A"IIGO DIPÓSITO DAMI�'

ATENtA0
pedreiro, competente, oferece

se!-,s serviços, para bíscates e pin

tura. Tr�t,ar pelo fone 3022 .

Bâteria de alta qualidade
DI�' ribuidores H O E P C K E

DELCOVENDE-SE
Um aparelho de cinema marca

AMPRO, com 16 mim - Sônoro,

dua; malas c/alto falante, sem uso. 'Preço� especiais para Re�endedores e'
,

FrolisíasTratar com Oswaldo

Cei.' pedro Demoro, 1609.

na 'rua

..J'

.r
---

APENAS CR$
CR$ 1 490,00 - A VISTA ou

CR$ 6�3, :- MENSAIS

RE\'ENOEDORES

\I.-\CAZINE

n'OEPCKE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C1Jméf&ijo e 19ê1tCias
\ _.

-

Tem para 'pronta entrega

APARELHOS DE AR CONDIt;lONADO.
BALANÇAS uFIL�OLA�

ClRCÚLADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

.fOGÚES ECONOMICOS "WALLIG".

FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,

MAQUI!'IAS SOMADORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

MEDIDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.
, "

MATERIAL PARA DESENHO "KER.N"

MOTORES PARA MAQUI.NAS DE COSTURA.

.

MAQUINAS DE COSTURA.
I

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES ,...MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

RADIOS.

VENT lLADORES.

Rua JOÃó Pinto, esquina Saldanha Marinho

Von.. 1878 - 1141
. .�, _ ......

� -. . �.
�

::-ssssssssss CS$_'SSSSSSSSSSi%SSSSSsssssssmsS;S:Si,S'_'{SS$SSS§SSssS.

G R A T I F I C'A � S E BEM
. GRATIFIGA-SE. quem encontrar uma pUlseira de

ouro, contendo o nome e a data 7-6-52
Telefonar para 30-�2 OU 20-'13 LEIA

Panorama_Q u a r tos
Aluga-se na rua Felipe Schmidt. n.o 52, Apto. 6

Preço espetacular.

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as b�ncas

I -

!

j

- é linda .. 0. mas

e o CONFORTO?
Ao comprar móveis estofados, verifique

'

•• o·

molejo é feito com os legítimas MOLAS NO-SACI
• muito muior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunta soltam
• ",óveis mais leves
• dispensam o uso de corditlhas e percinlas de pofIP
• conservam o estofamento absolutamente Ílldéform6vei

MOLAS� DO BRASil 5. A.

'.b, • ãct.1 lua ......... 174·- 'eL 9.Q51' - Ca. Postol 875 - End. TeI.1 "NO·SAG�· _ sao Paul.

/

FLORIANÓPOLIS, 'SABADO, 18 DE JULHO DE 1959

•

JUIZO DE DIREITO, DA ,COMARCA
,DE llJUCAS

PANORAMA CULTURAL

I &UI I�ml &H��MINN
Ed't I d C't

,_

d (30) II1II H. PEREIRA DA SILVA II1II
I a e í acao, ·com o. prazo e IJII!' RIO, (Telepress) - Os jornais estão agitando a IJIII

, ,

"
' • opíníão'pública universal quanto a questão da pena de'

trmta dias de mteressados ausentes 1III'!I1orte do escritor norte-americano Carril Ohessman: II1II
. , , IJIII Entre .nós, Nelson Hungria lidera um movimento que

IJIII

incertos e desconhecidos • vísa a comu�ação da pena. Intelectuais, a.rtosta\), gente'
• do povo, entím, todos que tomam conhecímento do fa.'O cidadão Carlos Te':llell trimônio da União e os ínte-.
II1II to, apoiam o movimento. Isto é humano. Digno. Mas se II1II

Juiz de paz no exercício do ressados incertos, êstes por IJIII nos fosse dado a opinar, o faríamos ainda mais huma-IJIII
·cargo de Juiz de Direito da editais, dos termos da pre- • namente - os promotores não fazem outra coisa -:-.
Comarca dé Tijucas, do sente ação, . seja a mesma II1II cpinaríam?s a favor da condenação. Como? Simples-IIII
'Estado de Santa Catarina, julgada procedente e expe- IJIII mente aSSIm: IJIII
na forma da lei, etc.... dido Mandado de transc�l-, 1.0) - O crime de ser escritor é mais grave do que'

FAZ SABER a todos quantos ção. Protesta-se por todos 010 II1II.0 de morte, pois trás consequências imprevisíveis a jus-IIII
o presente edital de cítacüo, meios de prova permitidos f!1U IJIII tíca e à Constituição do .País que julga o homem 1101J111
com o prazo de trinta días. Direito. Valor de ação: _ .. S banco transitório dos réus e o senta definitivamente'
virem ou dele eonhecímento Cr$ 7.500,00. Nestes termos, • na cadeira elétrica ou o aloja na câmara de gáz, para"tiverem, -que: pOl_\parte de Jo - pede deferimento. Sõbre ;)8

II1II moi rer lentamente., II1II
sé Chaves lhe foi dírígtda a selos devidos, lia-se - TijU- IJIII 2.0) - Todos os crimes requerem criminosos fami-IJIII
petição do teor seguinte: cas.i Iõ de junho de 1959 p.p • liares aos criminalistas, rabulas, jurados e juízes. Ora,'
"Exmo. Sr. Juiz de Direito da (ass.) Estevan Fregapar.i". I11III () escrttor foje a essa esquematização mais ou menosllll
Comarca de TijuC'li'S:- - .1(j�,é Em dita petição foi ex xra- IJIII científica, outro tanto superada. 'A rigor, se a coel'ên-IJIII
Chaves,

-

brasileiro, casado, do o seguinte despacho: .- • ela vale alguma coisa, compete ao crítico condenar ou./
industrialista, domiciliado e "A. como requer. Designo • ab�o.lver tal tipo _de crímínoso. S�ria, portanto, demai<>,residente nesta comarca, por o dia 22 do �orrente, às 10 exigir compreensao para um escrítor.
seu procurador no fim asst horas, no FOl'Um, para a' 3.0) - Afinal, qual foi o crime de Ca:rryl Ohessman .",
nodo, vem dizer e rínalmente justificação� .f�itas_ as int�- • Afirmam sete m�lheres �ue não t�veram c�rajem de'
requerer a ·V. Excia. o seguín-. mações e �.OtIfICaçoes neces-

d il�atar o_s reS?ectlvos mandos, que :le a&sasslI:ou a "s"1III
te: - La) - que é possuldo ' sanas. TIJucas, 15-6-1959.," posa, Nao há provas concretas. seía como for, Os\:srlJlll
de dois terrenos situados nu '(a� M. c�r,?o�a G.alle�o • Wilde na "Balada do cárcere de Reading" indaga:'
lugar "Campo Novo, no 1.0 J�IZ �e DI.relto . F�Ita [ust! III "Quem'não pensou em matar a mulher amada?" Ver'lIII
distrito dêste munícípío, de- flc�çao fOI pr�fend� � s� I11III aade é q�e �arril não pensou apena�. Mas 'ísso demoi1s-1J111
vídamente caracterizados nos gumte sentença. - VIstos, ., tra que 'ele e um homem de açao, nao um contemPIati-:-'
croquis anexos, 'e' que têm, etc., Julgo por senten?a p�ra ,. vo comoa maioria dos escritores. E,/no caso, agiu corno II1II
respectivamente, a seguinte que produza seus legais e JU- II1II pensam outros esposos sem iniciativa. . .

IJIII-

descrição: a) - o primeiro rídícos efeit�s, a [ustífícaçã« IJIII 4.0), -:-- Ademais, um escrítor, mesmo num país cí • ..-

·4 terreno, localizado quase In- retro produzida nestes autos • vilízado como o que aperfeiçoou a cadeira a ponto de.f teíramente de morro tem a a requerimento de .José ena- • torná-la elétrica, atrapalha o progresso. II1II
área de 154.000 metros qua- ves. Citem-se, por mandado, 5.0' - Bem pensado, não só Carril Chessman develJlll
drados, medindo 140,00 me- os confinantes conhecidos • morrer, mas sim, todos os escritores que asfixiam a íg- �
tros de extensão a Leste e a-I dos imóveis; por edital, com • noràncía nacional- ou internacional. Os governos preci-'
Oeste. por 1.100,00 metros ac

10 .prazo de trinta dias, na II1II\ sam de homens sem estatura espiritual. Bastam os bra-IIII
Norte e ao Sul, confrontando forma determinada no § 1.0 IJIII ("JS. A mente é rebelde. E como no-lo mostra a História IJIII

a Oeste com o Rio Can:po do art. 455, 'do C.P.C., os in- • numa democracia. o ideal seria o automatismo da obe '.
Novo. que o separa de terras teressados íncertos; . pessoal- • (!�é!lCi� cega a serviço de um grupo totalitàriamente. )
dó Requerente; a Leste C'Il!' mente, o Dr. Representante disfarçado. .' I

rronta com o Travessão Ge, do Ministério Público nesta' '6.O) - Quando Carril foi julgado por sete mUlner,'
ral, ao Norte com terras de comarca:" e,' por precatória, • cv.denternente o c�itério adotado não poderia ter fido,

I

,

.

Irene Tamazzfa; e ao Sti1 a �éxpedida para o Juizo I11III
outro: solidariedade feminina a serviço da justiça. Vin-'IIII

com ditas de Antônia Bos»: de Direito da 4.a Vara da co- IJIII !?;fttloras, elas não absolveriam um homem sem "trai':' o IJIII

.,:, - o segundo terreno t em marca de Florianópolis, o Sr.• inconsciente. Expliquemo-nos. Em cada seis mulholes,'
a ri ea de 319. 985,00 metru Delegado do Serviço do Pa- I11III sere pensam em matar o marido e como o jurado se II1II
(lU drados, medindo t9ü!lO trímonío da união. Custas IJIII compunha exatamente dêste número, elas não pode-IJIII
u.etros de extensão ;1, Le ,te afinal, P.R.I. Tijucas, 6 de • rlam deixar de proceder como procederam. •
e a Oeste, per 1.650,00 metros julho de 1959. (ass) M. car-. 7.0) - A condenação era inevitável. Não. há homem,
:;'0 �crte e' ao Sul, conrrun- mona Gallego - Juiz de D� -

II1II
'�i.!e vença sete mulheres. Seria uma proesa sem prr-ee-IIIIII

tando ao Norte COIl) terras do reito". E para que chegue ao IJIII (I,�nte.. . IJIII

ltcquennte e João e :,ai:' conhec�mento de todos e n.in-, 8.0) - .D: tuct"t:J ist� o que .mais pe�a. contra o réu é'
Chdilf'S; ao Sul com ditas do guem possa al�gar ignorall- II1II

a �ua condIçao de escntor. Ha tanta COIsa para se fa· I11III
Requerente; �1. _Leste com o cilj., mandou expedir o prc-· IJIII 'I.er neste mundo, e mete-se um homem com livros!' 'IJIII.
Travf':;�ão d) Amollm, e ao sent�'edital que' será' afixadc' ,

_. ;9.0) - Considerailtld u�atenuàl!tes, CRrryl se�nãc,' .

joeste com quem de direito; na sede dêste Juizo, no lugar II1II esel'eve-se, poderia ser põsto em liberdade. Mas, a foua,2) .....,. que. o Suplicante, por de costume, e, por cópia, pu· IJIII c-xistência em sociedade, seria uma captulação, ou mais
,�

si e seus ant!,!cessores, há 50 blicado UMA, VEZ no Dioido • exat'amente, uma burlada na pena 'de morte: direitu'
anos v�m ocupando o t�rre da Justiça e TRl!:S VEZES no • II1II �'agrado dos vivos.

_ .' .

no descrito na alínea a), e jornal "O 'ESTADO", de FIo-" 10.0) - Para terminar, convém acentuar: CarryJ
há 40 anos o imóvel descrito rianópolis. Dado e passad() • C11€SSman, comutada sua pena ou não, já sObrevivE'U'
na alínea b), ininterrupta _ nesta cidade de Tijucas, aOi' • a Iii mesmo. Seus livros sé encarregaram disso. •
mente, com posse mansa. e sete dias do mês de julho do - .........- ........- .........- ,
pacífica e "animus-domjni" ano de mil.novecentos e éil'l"
e sem quãlquer oposição de quenta. e nove. Eu, (l;1,�:l) A L U A G A - S E,outrem; 3.0) - que, desejan- Gersy dos Anjos, Escrivão. o

do o Suplicante legitili�ar datilografei, conferi 'e subs
sua posse nos termos dos .. I crevi. (ass.1, Carlos Temes
arts. 550 e 552 do Códigó Ci- - Juiz de Paz no exerrício
vil, com' sua redação altera·· do cargo de Juiz de Direito
da pela Lei n.9 2.437 de 7 de da Comarca. Está conforme
março de 1955, requer a V. o original afixado na 3ede

ExcÍll, se digne determ�r.al dêste Juizo, no lugar do cos

sejam tomados os depoimen- tume, sõbre o qual me repor·
tos cl!ls testemunhas arrola- to e dou fé.
das a fim de justificar a pos
se e, citados o Ministério Pil
blico, os confinantes; o pa-

Vende-se
Um quarto de frente em

casa de pequena família.
" êr e tratar.a Rua Pactrd
homa,62.

Um terreno a· rua Presidente
C(1utinho n.o 45
Tratar a

!\1achado 5
rua Fernando

Tm8DNlll�
.

J��TI��
.

NA SESSÃO DO TRIBUN'AL t,ecomendando ao Dr. promotor
Data supra. O Escrivão: � PLENO, REALIZADA NO DIA Públlco que substitua as teste_

Gercy dos Anjos 15 DE JULHO DO .CORRENTE, munhas não encontradas.
�---------------,.....;._------- FOR�M JULGADOS OS SE- --x x x--

GUINTES FEITOS: 4) Habeas-corpus nO 3.005, dQ

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5.° andar - Rio

.

A _

DO RIO'PARA VOCE -Interessa a todos ...
ParticuJares, Comércio e Indústria.

comarca de Indalal, em que tÍ

1) Habeas_corpus nO 3.007. dll impetrante. ° Dr. Eúnlldo Lázaro
comarca de Curitibanos. eE! �U.l l!<'lbello e p,oclentes Clóvis Sch,

são Impetrantes os Srs. Dios. Sal- mldt e Eullndõ Ceruttl. Relato�
vador de Mala e ÉLIO Narezl e o Sr. Des. TROMPOWSKY TAU�

.

paciente Miguel Checchla. Re, LOIS. decidindo. o Tribunal, po�

lator o Sr. Des. HERCíLIO ME� unanimidade de votos, negar a

DEIROS, decidindo o Tribunal, ordem requerida por Clóvis Sch,

por' unanimidade de rotos, conce� mldt e éonceder a Impetrada em

der a ordem. para anular o de, "favor de Eullndo Cerlttl, parl1

creta de prisão pr,ecentlva. sem ser o mesmo posto em llberdade,

prejuízo do prossegUimento do sem IÍrejuí�o do prosseguimento
processo e da decretação da novlI do processo.

Utilidades do�és�icas, remédios, veículos ou máqui.
nas, ace8sórios de todas as espécies, discos ou o que
você precisar. Firma que serve há 30 ano!, a imprensa
brasileira, criou um departamento ãe vendas para o'
Interior, estando apta a atender o seu pedido. Escre.
va para I

prisão preventiva. se novos
.

ele,

mentos forem apresentados. Usou

da plavra o Dr. ÉUo Narézl.

--x x x--

2) Habeas-corpus n. 3.008. da'

comarca de Curitibanos, em que

é Impetrante o Sr. Dr. René Dot_

ti .e paciente Zeferino Guzzattl.

Relator o Sr� ])es. ALVES PE

DROSA. decidido o Tribunal, por

u,nanlmldade de votos, conceder

--x x x--

5) Recu�so lie mandado d� ,

iegurança n. 114. da comarca do

Blumenau, 'em que é recorrente

o Dr. J_uiz de Direito da la. Va.

ra e recorrida a prefeitura MU..,_
n!c1pal de Gaspar. Relator o Sr.

Des·. ALVES PEDROSA, decidin

do o Tribunal, por unanimidade

de votos, conhecer do recurso e

negar-lhe provimento, para cpn_

.

.kJão Morilt S.G.

a ordem - para anular o decreto

I
firmar a sentenç�. recorrida. Im

de pri�ão preventiva, sem pre_ pedindo o Sr. Des. Hercíllo Me

juízo do prosseguimento do pro- dell'os.'

cesso. Usou da palavra o Impe_ LILfAM C. GONZAGA - EÍlc. da

trante. Jurisprudência;
-�·-x.x x--

3) Habeas-corpus n .. 3.011, da EXTRAVIO
Extraviou_se 'a cartei�a da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a com revoltaalaovamente a;
"

A �.B.N� �errota
�

os -�roje.tos-que vis iaol-a� cria�ã�'
� a s � O' m a r c a s � e G a s � a f: e U r u � i c i

o Presidente .desempeía a votação do projeto que cria pôstó de Saúde em São João' Bati�ta
- Rejeitado ó projeto que criava uma Colôn�a Penal Ag rícola no oeste catarinense
Ontem a Assembléia Leglslati. 'Democratica Nacional, na Assem. das comarcas de Gaspar e.Urubl_ désta reportagem, registramos o parlamentar registra com estra.,

va de Santa catárlna, realtzou bléia Legislativa do Estado ,- cí, que foram derrotados pela fato da bancada da União Demo. nhesa o fato dos senhores Depu_
uma de suas mais ímportantes-ses; Deputado Sebastião Neves - le. UDN, '" p(enar-Io passou a apre- crátiça Nacional, ter derrotado atados Altir Weber de Mello do
sões da presente sessão legislativa. vando sua bancada a votar con., cíar vo projeto de autoria do de. projeto de l�e visava Insta. PSD e José Zánin do PDC, eleí,
À hora do. expediente vários .ora-, ·tra estas duas proposições que putado Walter Vicente Gomes, lar na rica região do Oeste de tos pela região do Oeste Catarl
dores fizeram uso da palavra abor., visavam criar as comarcas de Uru. que visava 'crlar um posto de Saú· Santa Catarina uma Colônia pe_ nenses, terem votado contra o
dando I,tssuntos de alta ímportgn, blcl e Gaspar, conseguiu derrotar de- n� muntcípío' de

_

São João Ba- nal Agrlcolá. O' Deputado sebe,.s. projeto que visava, beneficiar, não
ela para a região que representam velha e justa aspiração déstas tísta, Não satisfeito, sómente em .tl-ão Neves na quaJtàade de líder um munícípío mas tôda àquela
O Deputado Bahia Bitencourt, duas importantes comunas cata. ter já derrotado o projeto que do Govêrno conduz a derrota. A região. Os referidos Deputaqos
ocupou a tribuna para justificar rlnenses. A bancada do partido criava as comarcas' de Gaspar e bancada do partido ·oSclal De. perderam uma ótima óportunida.
requerimento à bancada catartnen, Social Democrático coerente com jjrucicí. o Iíder da UDN, depu. mocrgtrco pela totalidade de seus

.

de, em sua passagem pela Assem.
se no Congresso Nacional, solíct, o ponto de vista anteriormente tado Sebastião Neves, conduziu membros presentes vã sessão, em., bléia Legislativa, de dar apoio a

firmado, deu integral apoio a novamente sua bancada, no sen., prestou inteiro apolo a êsse ím, uma medida Iêgfslattva de alta
essas justas medidas legislativas. tido de derrotar o projeto que portante. projeto, que visava be, Importância para o Oeste Cata.
Não fôra a Intransigência" do visava criar um posto de· Saúde neflclar uma das mais ricas re., rínense. A atitude da bancada
líder Sebastião Neves e de sua no município de- São João Ba- giões de .nosso Interior catannen, da UDN, 'em rel!ição a êsse Im•.
harrcada, os municlpios de Uru_ tlsta, justa reivindicação do po- se. Apesar dos esfôrços"empreendl- .portante projeto, vem confirmar
blcl e Gaspar, hoje estariam ele. vo daquêle' município. Só não dos pelo� parlamentares pessedís., o que reiteradamente têm dtto,
vados a categoria de Comarca conseguiu derrotar o projeto, a�e_ tas, êstes não conseguiram dís, 'os parlamentares que representam
como é do seu desejo. sal' da votação contraria 'da bano suadlr a bancada udenlsta de seus áquela região, que o Oeste Ca.

cada da UDN, porque o preslden. proposítos, de votar contra tão tarlnense vem sendo completa.
A UDN VOTA CONTRA A CRIA- te Bráz Alves, face o empate ve., importante proposição legislativa. mente esquecido pelos Govêrnos

çÃO DO PQSTO DE SAúDE DE rlficado, votou aprovando a pro- perdeu assim. o Oeste de Santa udenlstas de Santa Catarina.
S. JOÃO BATISTA posiÇãO a fim de que seja subme.,

.

I Termina a ordem do dia e como

ApóS terem. sido apreciados os tida á segunda discussão. Manda .Catarina uma oportuntdade ,de não houvesse orador Inscrito

proj�tos que visavam a críação a justiça que se registre o fato 'obter tão útil, quão necessário para a hora de explicações pes
do deputado udenlsta, WllIan beneficio em favor de toda a soais foi a sessão encerrada pelo
Duarte, ter votado favtJrávelmert- sua êolettvídade. Esta cronica senhor presidente.
te a este projeto, bem como tam,

bém assim procedeu o senhor
No decorrer do prímeíro deputado Walter Müler. Desta

semestre do- corrente exer- forma o projeto' que cria o pos,
d i 70857 bar-

.

.'

A produção diária de pe- gíão.pro uz t:a_m.
.

cícío foram concluídas -pelo to de Saúde no município de São
d'

�

do dia se. .

lt' unda tróleo do Recôncavo Baiano· ris. A pro -uçao .

.-

16.0 Dístríto Rodoviário Fe- JoãO Batlst,a, vo ara a seg.
.

d tníacussão. acaba de assinalar - três re 'guínte superou a �rece en 'e,
deral 4 Obras de Arte Espe·

73 706 b 1 "'o" .

cordes consecutivos. O pcí- atingindo. arr s. 4'

ciais, .com comprimento to-
11 f i I' fixando BeA UDN DERROTA AS' PRE· meíro verificou-se no dia 9 pia , o a em, .

--

tal de 658 metros, sendo 29·1
Õ O POVO DO OESTE 74 782 b iRUBICI'E' . TENS ESD'

do corrente, quando os earr,- em. arr s.COMARCAS DE U
metros na BR-36 e 364 me- CATARINENSE

. ) GASPAR tros na :SR-59. -,
Ainda na mes�a sesão, obJet� pos petrolíferos daquela r�·

J Ail}da .no dia 11, os cam-
O líder do Governo e da União

�_-_�--_::_-----,.....--..�_:_--- pos do Catu e de Candeias

-----2-0-,m-·1·-1.....__·f·u...;..__·n-(I·---o-·n�,·a�,r.I·O·S terallWo- �em\.. i�,r\�:;!:!E'�E.E
" pressivos recordes. O pri·

meiro ultrapassou,
.
naquela

b
. .

d
· � ..

-

,

t d
· data, a casa dos 30.000 bll.r-

reve· -- .I"·re-Ito -a aposen a orla :�::���I�:!!,":�:
.

.
.

-

-

. perou o índice de 19.000 bat-
maiS do que o {iôbro do funclo- ris, de vez qU,e produziu 1�.426
nallsmo da Itália ,e da Canadá, barris.

naquelas altas Casas do Congres
so Nacional. A votos o' requert.,
monto do Deputado. Bahia Bí-

tando o andamento Imediato .dO.
projeto que organiza' o porto de

Itajaí. em tramitação desde' 1952

tencourt, foi aprovado pela una.

ntmídade dos presentes. O De

putado Walter domes da ban

cada do pa.rtldo Social Democrá
tico, justtncou voto de congra.,
tUlaçõeg . pelo transcurso do pri
meiro aniversário da muntcjpío
de SilO João Ba.tlsta, para o que,

contou com o apolo de seu co

lega de representação deputado
WÍllan Duarte. Terminada a hora

destinada ao expediente passou-se
a otdem do dia, quando foram

apreci!l-da,\ matérias de alta Im

portância para o Estado de Santa
Catarina, destacando-se 05 proje.,
tos referentes à crla<;ão de Co
marcas e da Colônia penal Agrl
�ola no Oeste de santa_ Catari!la.

Obras de Arle
·PETRÓLEO: PROPUÇ�O

BUENOS AIRES 17 CU.P.)

_I
o diri:gente peronista

_Alejan'l
"ete hora� da noite do dia 26 e

A crise reinante �a Marinha de dro Olmos convocou ontem uma às 8,25 horas sOij,rá 'um clar�ml,
anun. concentração pública parca o pró- Beguindo-se um minuto de sllen-guerra agravou-se ao' ser

I d It
-

coroas deciadõ em circulas autorlz,ados, xlmo dia '26, em Buenos Aires, a cio. Depo 5 epos ara0

O S 'timo anl flôres ria calçada. .

que os 12 chefes navais ,de mais fim de comemorar e. -

alta hlrarquia eol!citaram reforma, versário do falecimento de Eva O
.
engenheiro Alvaro Albogaray

perón. novo -

ministro da Economiá· e cio

r;abalho, anuncio!! a primeira
'I1é_rle de medidas enérgicas de luta

contra a burocracia: as quais re_

p�esentn,rão uma economia de

vários milhões de pêsos. Afirmou
que o número de funcionários do

Estado, dependendo do govêrno
central e das emprêsas estatais,
era de 1.029.206 pessoas, Istcr .. é,

GORDURAS

área superior aos 9.800' me
tros quadradOS que se cog;,
tara anteriormente.

e cifra superior ao da 'Alemanha,
Bélgioa e mesmo .da Súiça "onde

a esta-tização é muito grande".
�

Entre- ás medidas, figura a su..

pressão de !Ímpregos de 30 ml1

funcionários, que reverterão para

as emprêsas particulares, numa

economia Imediata de 210 milhões
de Pôsos�por -;;:no. Du�ante dois

anos, 'os 'demitidos não' terão &\J.

bstitutos, o �esmo acontecenqo
aos 20 mil functonárlos que terão

em breve direito à aprosentado
ria.

. ..K/

por não concordadem com a per_

manêncla,rdo vice_almirante Adol�
fo Estevez à' frente da pasta,

firmemente apoiado pelo presi
dente Frondlz1.

De aeõrdo com � convocação,
os' peronistas deverão reunir_se

em frente do ecÚficio da' Con

federação GerlLI do Trabalho, às_

A produção mundial (te
gorduras e óleos atingirá um

recorde êste ano, segundo
previsão. do Departamen to
qe Agricultura

'

dos Estatj(\�,
Unidos, • com base em datics
cõlhidos ,e,fi: todo o mundo.
A previsão inicia� de 31 mi
lhões e 400 mil toneladas- se·
rá 4 por cento superior fi

produção de 1958-e 3 por cen..
to superior ao recorde, ant!go
estabelecido em 1957._ Os Es
tados Unidos contribuirão
-substandalmente para o re

corde 11 ser alcançado,' coro
uma produção sem preced,m
tes na história dQ pais.

Entre os que pediram reforma,
figuram o .almlrante Vicente p.
BaroJa, chefe do Estado-Maior de M.-B. em Long

Beach
_ SRA. KUBITSCHEK EM PRAGA

VTh:NA, 17 (U. P.)· - a '3t'a. ministro das Relações
Sara Kubitschek, espôsa dt)' teriores tc1).ecoslovaco,
presiá-ente do Brasl1, JUSCl"-'1 clav David.

.

lino Kubitschek, foi recohi-
da ontem pelo.presidentte Ida 1960: E.I.,C.Tcb.écoslováqUla, An ou. n

Novotny, no histórico castelO
de Hradcany, em Praga,
A. Rádio Praga anunCiou

que a ,sra. Kubitschek, (!UA.
atualmen,te realiza uma vi
sita à Tchecoslováquia, loi

acompanhada em sua vis\t.a
por suas duas filhas, Marcia,
e Maristela.

Hoje, a flra� Kubitschek e

.suas filhas foram homena
geadas com um almôço pelo

.

/'

Goordenação; o comàndante das

Operações Navais, vice_almirante

alberto P. _Vago, q'lle assumiú. o

cargo quarta_feira; �·o chefe do

,,:Estado-Malo� Geral. da
.

Marinha,
contra-almirante Jorge perren.
Segundo os Informantes, a de

cisão coletiva, ocorrida depois que
o presidente Frondizl declarou

que Estevez cont!.nuará em seu

Pôsto, poderia ter consequências

gr!]<ves, pois, a 'Ilão ser a.fastado

o atual ·secretárlo, continuarão as

l'ef.ormas em todos os setores da

Martnha..
Apenas ,tr� contra_almirantes

contlnuárlam em serviço ativo e

tedos os capltães_de_mar_e_guer
ra. atualmente ocupando aitos

postos -acompanhariam os coiltra_

almirantes em sua decisão' de

passar para a reserva�

LONG BEACH (Callfor�
nia), 17' CU. P.) - Chel?;a
ram hoje, por .: via aérea, a

esta cidade 7 jovens que-tQ ..

marão parte no Concurso de

"Miss Universo".. As recém

chegadas foram recebIdas
no aeroporto por um grupú'
de beldades. latino-americ'l'
nas que também intervirão
'no concurso.

-

Eram elas �\S

répresentantes do BrasIl, Ar
gentina, Equagor, Colômbi::>"
Uruguai, Bolívia, Guatema
la é Costa Rica._ �,

E'{·
Via,

_ Devido à considerável pro·
cuta de. espaço na Exposiçã)
Internacional de ComércIõ,
que será rea�lzada em 1960.
em Caracas, firmas' britân1.
cas .especializadas nêsse ra
mo

-

de organização (A. C.
,

,

Eons, Overseas Trading Li·

mited) elitão adqúlrindo

Contou ta rde
ROMA, 17 (U. P.) I�-

formou·se hoje ·que o imã
do Iemen contratou os s�r

viços de uma agênCia partí
cular de detectives para en ..

C'ONGRESSO INTERNACIONAL DE ��t��r��::��:�cu:�:,a�����= 1
tamente, "preferiu a llh�i"- I

INVESTIGADORES [UTERIANOS
'

dade" nmfl convento catÓJlcO
a voltar ao reino do. seu amo,

MUENSTER, -(l.F.) - A I· gadores Luterlanoll, no qúe,l no deserto arábico.

Federá�ão Luteriana lMun- participam teólogos de todas. Acrescentou-se qqe S!tud
dial r,ealiza na Universidade as partes do mundo. Bint, considerado uma de.!>
de Muenster, . de S. al 13 de mais belas mulheres do mul'l'
agôsto de 1960, o 20 Congres- Automo'vel·s do e concubina favorita do
so Internacional de Inye<;ti-

;'BALADA TRISTE", (HOVE lA FORA"�
E., AGOSTINHO DOS SANTOS

Florianópolis conhecerá po
-

A sua próxima visita à

próximo s�bado, dia 25, o nossà cidade .�a:ca!á, por

cantor-romântico Agóstlnl:lo certo, nova vItQrla em sua

d()s saittos, de renome inter-, cu.rta po:é�. brilhante �.a:l:'
nacional, que vem à noSsa l'erra artIstlCa. De parab.:n",
Capital contratado pelo Li- pois, a Diretoria do Lira Te

ra TelÜs Clube, onde se apre- nis Clube, pelo acêrto na es

sentará em elegantíssima colha de Agostinho dos Satl

soirée. tos, para a grande noite de
25 du corrente.

FOR'RO

........_-_.--- ---- Foram produzidos, em ju
nho último, pelas empreGas
paulistas, fabricantes de
auto-veículos, um total de
-7,715 unidades..

Segundo fomos informa
çíos, no primeiro semest�'e
dêste ano, foram próduziil.o.'
44.209 caminhões, automó
veis, peruas e jipes, em todo
o EStado.

Celebrizado no Brasil in·
teiro e ta,mbém no ext"t'lor
pela' suavidade com que in·-

, -

terpreta às &uas can�0�l3,.
Agostinho ficou famoso jUl1"
tamente com suas . melodi�?
"Balada Triste", "Chove .....á
Fora" -e ':Três Marias", '."':lÚ-

. 1iicas brasileiras bonitas e'

sentimentais e "'Minha O·.a

ção" CMy Prayer), "Só \fO
cê" (Only You) e "Conc�r
to d'e Outonp'" (Conc"!rto

. d'Otonô) , do repertório in:
ternacional, são alguns' dOd'

.

sucessos máximos de Agosti'
c.,a,n:or

Papel-moeda _ em

circulação
A Caixa de

"Para a criação de satélites no hemisfério
ocidental,' a poucas milhas dos 'Estados Uni
dos", Fidel Castro conta com o apôio dos so
viéticos, disse o ex-presidente de Cuba Ful
gêncio Batista, em entrevista concedida a uma
revista em Ciudad TrujilIo.

�

Batista disse ainda que a União Soviéti
ca deu ajuda a Fidel Castro avaliada em 9
milhões de dólares durante a revolução em

Sierra Maestra assim como armas e propa
ganda especial. Segundo os calculos

_

de Batis
ta, Castro recebeu perto de 30 milhões de'
dólares em ajuda de diferentes fontes.

Batista disse também que "o serviço
que está prestando Castro' á Bussia é .extra
ordinário" e que obedece a um plano,

HAVANA: FERRO E FOGO
DOMINAM AS RUAS

Ontem, à hora em que encerrávamos os

trabalhos, colhemos, pelo rádio, notícia se

gundo a qual Havana estaria dominada por
tropas rebeldes e que suas ruas'viraram cam
po de' guerra.

A notícia veiculãda .pela emissora, dizia
ainda que Fidel Castro .havia renunciado e

'que reinava em tôdoo território cubano gran
de desordem,

.

causando a perda de centenas
de vidas; "sendo que a situação aIí reinante
é delicadíssima'). '

·ti
-_._------� ---.-

FLORIANÓPOLIS, .�ABADO; 18 DE JULHO DE 1959

Loleria
,

do Estado de Sanla Calarina
ér$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

2.176
21if>9
6.:S06
1.513
1.827

500.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

Joaçaba
Concórdia
,Florianopolis
Florianóp.ol1s
_,Florianópolis

No dia. em qúe comemorou, entre de·
monstrações de saudade; respéito e carinho, o ·cente
nário' de nascimento do seu ilustre filho Procópio 00'

mes, apai'eçeu no Mercado Público, encimando uma

placa de bronze ali .recentemente 'colocada, oütra dt)
madeira, cõnforme o cliçhê aba�xo indica.

O dr. Dario G.' Sales, ao que se sabe, apenas pre
cedeu a uma reforma no Mercado. Mas fez como o sr.

Irineu l;lornhausen, que ao reconstruir.a ponte "Ser..a
dor Vidal Jtamos", em Brusque, não se esqueceu de
denominá-la com o própriO nome... Agora, com are··

petição do, uso, aéreditamos que êle faç-a parte dos Es

tatutos da UDN ..•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


