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Assumiu, ontem, o exerci

cio,do cargo de deputado à
Assembléia Legislativa' o

nosso ilustre _ coestaduano
dr. Antônio Edu Vieira, que
'na chapa do Partido Social
Democrátíco representa La-

-_-. -
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ges.

- .

Osvaldo e,' o Morro,
D,N,P,A, .

Beneficio ao Pais
-J

Apuradas, porém, as eleições, via â�
regra, tudo se esquece. Porque atitudes
como a do meu querido amigo CeI. Lopes
Vieira, por exemplo, são bem raras, Êle
não se preocupou nunca em marcar elei

tores, .como quem marca rês no" campo.
Fez amigos e semeíou compadres. Legião
de gente simples que, - ainda há p.oucos
dias, sabendo que 'uma gripe, Ilcamára o -

velho chefe, para sua casa' có11"eu, suce
dendo-se visitas de manhã à noite. A
modesta moradia de Lopes teve maís mo- .:

vimento nesses dias- que, o Palácio do Go·

-vêrno, onde bisonho matutão acontece,
como estadista da República, no seu úl-
tímo an-o de Pompéia-... '

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 29 DE JULHO DE 1959
------------------------�------�--------��----- ---------__\--'-------------

�

OS CINCO BROJOS BOIITOS DE 59, SERÃO HOMENAGEADOS, COM OS TECIDOS- DA INDÚsTRIA RENAUX,; OFERE(IDOS
·

PEL
ÇASA BRUSQUE, 'EM 'UMA ELEGANTE FESTA NA: NOITE DO DIA' tO, NOS. SALÕES ,DO LUX 1 HOTEL.

Elil!-na Araujo" depois de I bar8,o;, srt�. �arIa de Lour- Iões do Clube 'Doze.
tantos outros. tl,tulos con- des Damíaní, srta. Mary "'. *

-' Pelos laços sagrados do matrimônio unem-se na
'

q.ll,istou mais um, Rainha do' Wolf, srta, Marta da Graça Marlene Dietrich apesardáta de hoje, éIVIL e RELIGIOSAMENTE as 14,30 horas '

Clube ·Doze de Agosto. Sua Maeuco,. sr. Miguel Daux, de seus 57 anos está fazen-
na CAPELA DO DIVINO ESPIR,no S,ANTO a gentil srta ' -

coroação, será no próximo Dr. Paulo Bauer Filho. do sucesso no Rio.
ZULMA MORITZ dileta filha do sr. DALMIRO MORITZ e dia 15. '" • �� '" • *
de sua exma, espôsa, MARIA ADELAIDE MORITZ, com c '" .. * Sábado, dia 1.0, Soirée dos Festejou aníversãrio no
distinto jovem ENIO LUZ, funcionário da CONTADORIA "

GERAL DO �STADO, filho do sr. ARNÁLDO ,ARNOLDO
Na. noite de domingo o casados nos salões <d'a Clube dia 25, o DI;. Newton d"Av};

Lux Hotel apresentou' ao Doze de .Agosto, Será exclu la. A Coluna Social asso"
DA LUZ e de 'sua exma. espôsa.. ESTER VIEIRA DA LUZ,

_ A cerímonía CIVIL e 'RELIGIOSA terá lugar na
"Society"; o discutido can- sívamente"para' Casados.

-

ciando-se ao acontecímantn.
tor A,gostinho dós Sãntos '" * -*

-

deseja-lhe felicitações.Capela do Divino Espirito Santo e servirão de padrinhos
por parte da noiva no ato .RELIGIOSO: Dalmíro Livra- que se fez acompanhar do A Sul Cíne Produção, vai

'

* * *

mento Moritz e Sra. Korb e Sra; Dr. Heitor Ferrari e píanísta Antônio Roberto; filmar a festa dos Cinco R�aiizo�-se sãbado, em

Sra. no ato Civil. 'Ójalma Ferrari e Sra. Dr. Paulo Píraja- Vibraram 'aplausos ,e o mo· Brotos bonitos da Cidade. Curitiba, na Igreja Santa

ço em questão, .com, ali sem ,,"'" • * 'I'erezínha, o enlace matrí-ra Mal tins da Silva e Sra. Evaldo Moritz e Sra. '

Por part� do; noivo no ato RELIGIOSO; Arnaldo Ar- microfone mostrou 'suas qua 'O Dr. Paulo Malburg cír- monia1 da senhorínea Célia

noldo da Luz e Sra; José Maria da Luz Netto e Sra; Dr. lidadeg artfstícas, apresen-' culou pela praia, Lagoa da _Fausto Gil com o Dr. Edison

João José de Souza :Cabral e Sra; representados por Dr. tando um vasto repertório. '«onceição, .muíto bem acom- .Collare, Marques," No con-

Nilton José Cherem e sra;' no ato CIVIL Edgar Olíveíra Entre os presentes o Colu- panhado. fortável apartamento do ca

e Sra.; Dr. Domingos Bezerra d'i Trindade e srta. Josina nfsta
, notou: _Dr. Walter "'. * sal José Pedro cn foram

Bezerra da Tl'indade; Mário MOl'itz e Srta. Celina Moritz.' Wanderley e sra., Deputad., "Desfile Id;e-férias" foí a recepcionados os convida-

Ao nóvel par, as- felicitações de O ESTADO, extensivas Fernando B. Viégas e sra. fes,ta dos Brotos, que a.cón- dos com uma elegante festa.
aos seus dígnos genitores.. Srta.. Rosa Almeida Althof, teceu no Clube Doze, com Célia no seu gracioso traje

Sr. e sra. Serafim Faucz, grande, .anímação e garotas .de.noíva -irradíava simpatia.
Professor Renato Barbosa, bonita.s.. As distlntas familias e ,dig
Sr. e sra. Lamartíne Richard Agostinho dos Santos tam- nos nubentes a� felicitações
Sr. e sra, Sidney L€nzi, srta bém foi conhecer o "Society'! desta Coluna.
Concita Lei,te, Sr. e sr�a. Dr. juvenil e cantando bonitas

/'
* * *

,Vinicios- Olfnger, .srta, Ilza 'mef6êi1iaé; 'foi 'bastante aplau A Casa Brusque já n-ece-

Damiani, muito bem acom- dído. beu os tecidos ultima cria-

panhada, srta., Maria do '" '.

�I ção das "I�du�trias Renaux
Céu 'I'olentíno, Sra. Edith

'

Dia 9, Soirée oferecida às S.' !>." que os ,cinco Brotos

A1thof, da sociedade de Tu- Debu�antes- de 59,- nos sa- vã:o 'lançal; à moda..
'

O p �I' I '1-'
,

..

.. .. ..
. ..a e' mp Iara

I (WlWarfORENSE 1.15 j No 'sas Fo�tes
1Mreção de: �TON .LEITÉ DA COSTA e RUBENS CÕSTA de ·Economla

�
,

JU,rispru,d,ên�ia .

Aindustrializaçãodarubiáceaémarco
detisiY'o na economia'rural do País -(

\

em que lédmpe\tante <> autoridade presi4ial, está " 1

'f:� �e;:!?l:t:o��f!�� :l.â�:�::�::' ile�!t:' i���:� ReYitalização da-lavoura ,através de
�c�:;!�, ém ;;í:ihun�l de t?'ACO?tece, e�tretanta que, medidas 'enérgicas _.:; Assistência à

Jâstiça, por unanimid'ade ,de Afopso Hüttl completou a '

f· IIu
-

'
\

'

votos e de acôrdo- -com o pá- maioridade em plena execu-
.---' ta eleu, ra '

,

recer verbal do �Exmo. Si'. ção" da pedagogia e,specín-
, A nova e realista. política ciciu ãnterior.

Dr. Procurald'or Gera1 do Es- ca, que subs,tituiu irre,gular ca!eeira, a longo prazo; que
tado, em exercí.cio, não c.o.- s�nten�a �ond,enatôria pelo está sendo executada pelo
nhec�r, do, p,edido e determi- juizo de menores; está, pois Instituto Brasileiro do Café,
nar a remessa dos autos ao jU'l'isdi,cion�dlo a essa -auto-

I tem o seu ponto alto 'ná ,sua

Egrégió Conse'lho Discipli- rida-de, a quem compete- ou industriali!l:açao que, inega-
nar da Magistra-tura. determinar, se aSsim lhe pa- velmente, _abre novas Jontes t-cação das Divisões de ASSlS-
Custas ,a final. recer, o ,desligamento, ou, de económia para o País, amo t€>r.cia Econômica; Financie-
O pa,_ciente, processado nf' se tal não for aconselhável, pliando�se-consideravelmente l'[! e Técnica e de Estudos e

forma do Decreto-Lei 6026, providenciar njt forma di,s- l\,iárco decisivo na econo- Planejamentos são apresen
de 24 de novembr'o de 19�3, posta no Decreto-Lei ,3914 mia rural.brasileira, o apro- tl1dos englobadamen}e, rela

foi, _por ,sep-tença Idlatada de de 9 de dezembro de 1941.' v�itamento industria).. da, ru- tivos à parte assIstencial,
,23, de janeiro do ano em Enquanto, ,pqrém, o inter- biàéea virá �onsolidar a nos- de<;tacando-se �omente IlS

curso, e até lhe fosse'decla�, n;ado não' for posto â id'jspo- 'sa mais "tradicional lavoura atf�idades da Divisão"de Es

rada cessada a periculosl- sição dn juizo crimina), sô- nÊÍ.o só nos mercados inter- tr.tistica.

dade, 'por fatos ocorridos ,êtn bre' êl� e para todos Os efei- r,0S como nos externos.

novembro de, 1953, interna- tos de' direito, permanece
I

As medidas enérgicas 'que ASSISTENCIA
do na Penitenciária do Es-_

-

int�gra a. jurisdição do' jui- estão sendo adotadas pell) No tocante, pois, à assis-

tado.' zo ,egpecializq<lo, do qua1 é Instituto Brasileiro do Café tencia direta à cafeicultura,
A inicial opõe reparos ã instância de :reexame o Co- r�vital�zarão a lavoura, co- têm-se a considerar a situa

circunstância Idie, já então lendo Coní!e1ho Disciplinar -locando-a num� posição ca· Çã0 das sedes de agrônomos
maior, ,não ter sido o pa-, da Magis,t'ratura. da. vez mais firme e; .sobre- e das salas ambientes e o

�iente pessoalmente inti- E ,como, nos têrmo,s Id'e tlldo, procurando colocá-la I movimento da revenda d�

mado daque'la decisão e sus- ,torrencral _ jurisprudência, numa estabilida-de capaz oe material. As sMes de I;l.�rôno
tenta, como argumento fun- tribunal do habeas-corpus é evitar' as �lutuaçpes tão- p'er�' nçmos foram criadas para
damental, o desaparecimen- o tribuna:! do recurso, tor: l1iciol>as ao nosso ,prinCipal prestar, aos cafeicultores,

to dos motivos dete,rminan- na-s,e evidente o êrro de en- produto de ,exportação, e que aS[;Ístência técnica em geral
tes da medida, cuja persis- derêço do presente pedido, tantas divisas poderá dar ao isto é, para promover as me

tên.cia em face da evi<d'ente cujo julgamento compete País, além de reabilitá�lo did&s necessal'las à rac1o

recup�1'ação átestada pO)" àquele ilustrado órgão, a mesmo perante o nosso con- nali3ação da cultura do ca'

�------....-----�---.----------
qu,e os' autos -devem. ser re- sum�dor, uma vez,que a be- fé; visando, principalmente,

metidos com urgência. bida estava sendo entregue melhor e maior produção em

,F110rianópolis, 29 Idie' ou- ao consumidor com impure� ll'enores áreas.

tubro de 1957.' :.Ias que anulavam por com- Fatores financeiros, no en

Qsmundo NÓbrega� 'Pre- pleto o seu verdadeiro sabor, tanto, têm impedido a efe-

sidente. tivação do 'aparelhament'J
TI' t DEPARTAl\1ENTO:OE ,

del'sas sMes. Somente no
Vítor Lima, 'nela ar.

fim do ano- de 1958 se con-
Ferreira Bastos E.cONOMIA

HercíHo M�d,,�,iros �egírnentalmente incumbi-
de 'da 'excecução de todas as

Alves Ped!'QS:-a -'

'laedidás econômicas, finan-Arno Hoescll)' ,

','-' ,', ceiras e técnicas que cumpreMaudIlo,;;cQ:iDibrá
" Beli;mrit):Cõ�ià � ao Instituto adotaI:. com re,

José do:Patroeínio Gallotti laçã:<i à .lavoura, o Departa

�.' Adão Bernardes. mE'nto de Economia e Assis

Estive' pre,s'ente : Milton da
tência à, Cafeicultura - em

bora carente de recursos que
Costa; -,'�

1:t}e permitissem o funciona-
.]foi yoto vencedor Q 'Exmci. mento pleno de todos os seus
Sr. Des. Iyo (juilhon Perl!i� setores'- conseguiu, dar ln-
ra de Mello. tegl'al desempenho, no ,de-
Vítor Lima. cerrer de 1958, a todas as

tarefas que lhe foram co

Dlt:tidas, apenas, adstringin
do a'as:;istência direta e fn-

�.:.-
-

Enlace Matri'monial
MO:RITI L U I,

ANIVERSÁRIOS
menino C�RLOS

Transcorre na efemêríde
de hoje, o prímeíro aniver

sário' do inteligente' menino
Carlos Eduardo, dileto fi,
Ihínho do sr. Ademar Cúr
do e de sua exma, espôsa d.
Zulma Cúrcio,' ,elementos
destacados em 'a ' socieda'à'e
10'ca1. \.

O aniversarÍante, que já
cpn ta com elevado número
de amiguinhos e admirado
res, oferecer-lhes-á, na re

sidêJJ.cia de ,seus, g,eniteres,
uma 'lauta mesa de finos

r doces e guaranás. -

'

Ali Carlos �. seus v�ntti
rosos pais, as felicitações de
O ESTADO,

,

com votos !dle

prosperidades.

pôsa do sr. Máciel Cha

ves, Inspetor de Trânsito
em nosso Estado.

- srta. Irma Schutz
--�'srta. Olga' Maria Corrêa

Rei� "

..

- sr, José Sérgio d'é Frei
tas

- sr. \Job�l da sIlva Furta,

do,
sra. Zilá Duarte

- sargento Vitof Manoel
Mendes

- ,sra.,; .Beahiz Noronha
, Liml/'
- sra. A'lumindes Silva
Silveira

- sra. Ma.rta Simas
- sra� Maria Cunha
- sr. Emílio Jannis
- s·ra. Altair. C�utinho ,de
Azevedo. '

- sr. Mário Rocha Meyer
- sr. Raul T. J. de Almeida
-- dr. Detlev Ing H�r,ing.

'

.

,FAZEM ANOS HOJE,
-' sra. Zoraide Chaves, es-

OSVA.LDO MELO
PASTEIS Na 5a linha - "�li tem seu manturo"

faltou o "tem".
Li,n1las antes: ":Suas chagas públicas", - Escrevi "suas

chagas pútridas".
Ontros pasteisinhos sem prêmios, o leitor já os te ....{/.

perdoado ...
Isto, na crônica de ontem. ".

.BWICLETA CONTRA MAO DERRUBA PEDESTRE ...

-

Sete horas da manhã. PedalandQ com gpsto sqa bic!cleta
com r.hapa 179, vinha seu dono pensando no horário 'que
delV�ria estar atrazàdo.

.

.

E na fúria, frente a Catedr90l, derrubou a sra. Julieta

Farias, doméstica,' produzindo-lhe além do grande sust:J:
algumas escorriações, inclusive nos lábios.

Ausência absoluta de guardas como sempre.
E fICOU por isso mesmo.

FIZERAM A LIMPÊSA ATÉ COM PAS. Para ateneJe,:
as reClamações sôbre o estado em que se ,eJ;lcontravam OI!,

fundos do ex-mira-mar, andaram tratando de limpar
aquela -porcaria.

Até pás e_,enxadas entraram no "coma.ndo".
Pouco adeanta�á, porqu� os "habituées", voltarão.
O jeito mesmo' é derrubar aquilo.
Meter a picareta sem piedade.
Acabar com aquela coisa par" bem da Cidade.

DERRUBARAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Acres·-

cente-se para ficar bem claro . Trata-se da Justiça De1i

porl1vd..,
"

De!&.m um tremendo "chute" na composição, da "Jus

tiça l!:sportiva" e const�tuiram outra que esperam os ho
mens do futebpl, seja um tribunal ao jeito de salõmão.

Democracia é assim ...

REGISTRO FUNEBRE. Deix�,ndo um nome respeitado
e a lembrança de l!mà vida dig(!,a, faleceu nesta Capital,
dia 27 rio corrente, o nosso conterrâneo sr. Mianoel Cus
tódio Pereira.

84 anos.

Conheci-o desde longos anos,

Com ele trao,alhei, quando ainda moço, na Prefeitu-
1'a Municipal.

Todos o estimavam.

Sempre calmo e sereno, resptràndo uma tranquilidade'
'que nem a 'todos é dado gozar, o Manoel Custódio
aquele 50r1'isb permanente, sabia c'omo fazêr amigos.,

Fui um deles.
" \

E honro-me disto.

�gora, deixou çle viver nêste mundo ao qual ,ele deu
um nome honesto e exemplos dignoS' de que sou test�
munha.

Foi para um mundo melhor

Que Jesus acolha sua alma que

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

O Brasíl está empenhado totalmente na campanha de
erradicação da maláría, como parte do esfôrço latino-i'me- -:

rícano para eliminar a terrível entermídade do hemisfério,
Um acôrdo assínado entre o govêrno estadual de São Paulo
e o Ponto .]V, órgão do govêrno norte-americano, resulta
na assistência prestada pelos,Estad9s Unidos àquele ea

tado em sua luta contra a rrraláría. trma das' contribui
eões -maís importantes do govêrno norte-americana foi
uma-frota de 169 veículos que se destinam a dar maíuc
,lnobilidade às unidades, sanitárias. Os primeiros 66 veícn-.

LOS, 56 camíonetes e 10 ,jipes, -d�sembarcaram recente
ziente no pôrto de Santos e seguiram pela estrada de .ro
dagem conhecida como Via Anchíeta até a cidade de S:).f)
'Paulo, '-localizada a 65 quílôrriettos do mar. A fila dos'
veículos, com quase um quílômetro de extensão é vista na
foto na estrada Santos - S. Paulo. Partíeípa também da

campanha para erradicação da -malá.ria o Bureau Pan
Americano d� Sai!de, órgão da Organização Mundjal de

Saúde, qas Nações Unidas.

Habeas-porpu,s - n. 28,77, da'
comarca\, de São Bento do

Sul., , ' :

R�latQ�: Des. Vítot Lima.
ti· ..

. �.-
," -,' ,�'"'�.:r- .

HABEAS-CORi»US. CE�
SAIÇÁO D:Ji: PERICULO
'SIDADE, POR' ÍMPJjE
MENTO DE iDADE, DE,
MENOR SUJE!TO ALE

GISLA'ÇÁO ESPECIFICA.
iNCOMPET�NCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Mais coerentemente, por
te.nto" com a sistemáticà em

,

preEtada por aquele plano
aos serviços do Departamen-:
to os dados referent,es à 9,-

Enquanto pessoa su

,
jeita, quandó menor, à

_-,internação prevista pelo
Decreto-Lei 6026, de 24·

11-943, não fôr, depois,·de
�lcançada ,a maiorid'ad�,
posta à disposição do Juiz

criminal� competente pa
ra, 6riginàriamente, apre
ciar a, cessação da peri
culosidade, continua a ser

o JUIZO de menores de

cujos atos é i�stânci� de

recurso e:; portanto, tam
bém dé Habeas-Corpus,
relacionado àquela' situa
ção, o Conselho DisciplF
nar da Magistratura.

•

Vi.SltOS, reIatados edis,
cutidos êstes autos ,:IC

habea's-corpus- n;Q 2877
de São Bento do Sul,

seguiu adquirir e remeter o

material necessário ao equi'
pamento das 19 sedes para o'

havia a Junta Administrativa
havia aprocado o respectivo
crédlto, em sua reunião ex

traord�nária de junho. :Illsse
equiparn�nto obedeceu a de

túrminação ,e consta de mó-
(Cont. na 7.a pág.) ,

-y E N DE - SE'
Uma casa de Pladeira
(dupla), com sete com

partimentos, a Rua Cn
de A�reu n.o 17',

- Tratar à
CaÍlado
reito,

APEDITIVOS 49 PlA�

'!'-US/('<ADos CHARLES

������ DAS /9Aâ8I1S., HEVALlBP
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·Ve:aha ver e ouvir seu novo radiofone
/ -

,_. .

\.
- r:

V 'E J A QUE _ C A R A c , E R I, S T I ( AS!
.

'

,- .

. --� . (

"
,

--"'

* Reeeptor super-heterodino de-5
válvulas .com 7 'funções.

* Duas 'faixas de onda. �

* Toca
�

disees PhUfps'l semi-auto
méíico, de 3 velo'Cidades,
com. fonecspíor �� de -, crisíel.

'

* 'Alf9 faJante' de - 5", pesado.
-

*, Contrôle· dec> tons. ,'graves" e,'
'- agtrdos�'

,
I

•
',.

... 7.'; �, �.�
, �, -

:. _.-?
'.

ij.--
.,

...��-�_f-��� "' c-' "._� :." )�
<,

1,' c �- o

·.1.0Co·m .

Sõn:Jente

.

! '(..:'� .... '" ,�.�._ ... _ .. _._

•

Mullard

,- MOD-R-9356-A

-

,

-
-

E, ii -ludo, isso; vem
_ se juntar- o

,/

noto aperfeiçoam'aflle
'''lropie . Sealed" para proporciona"

a v. o prazei' de adquirir um

INGRESSO PERMANENTE PARA -

O REINO DA MÚSICA.

..... , ......" ....

"
-

•
�

A.
....

.. de· Entrada
"

. .

\

.. -

p r e s I a ç. õ e s m e n s a i s

6
. .

.

V.ã' _in. a ganha um disco LOI19�Pla,ylng_ à:'su,a es(olha.

-, _

'

......J _'

.

-.
.

I .1

em
..

'--.�

Rua Trajano" n�O 29
O Estabelecimento Que tem o qu� ha de melhor para V. e para o seu lar .

•
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3 anos de P'ro-gres'so �::O)(�ó:�:�:ri�a�;Um���
_ . ..• :,..:�,:mo(::::"::r�:

.

") faltar). O .foco das verbetações in-Fernando Linhares da Cronistas ESPO)",tivos de San..

I Machado, o mais velho cro- não foi feliz, que não SOUbP.1 Nunca esqueçam que é a di,
, Manifestações aquelas até justas e despeítadasi- acêrcaS!lva . 'J -'I ta Catarina, que vírta a ser' nísta esportivo da, cidad-=,! corresponder à confiança dos vulgação, a bôa vontade da
certo ponto coerentes, no en- dr> futebol 'do Brasil, localíTrês anos são passados. Na a entidade de classe .daqueíes 'I Waldyr Mafra, Jorge Che- I,' seus colegas, "daqueles que ,� ACESC que contribui para o

I
' tretanto peculiarizavam-nas za se na Inglaterra Eis quenoite de 24 de julho de. 1956, qUE. militam na 'imprensa fa- ! rem, João Luiz Neves" Luiz sufragaram seu nome nas, engrandecimento dos clubes,

-
, ."

I
- sempre o exagêro, quando os cronistas daquela nação,nos salões do Clube Doze de

,
lada e escrita da capital den- Omijdo Martinelli, Ilmar urnas. Ilmar foi afastado, as- ! entidades e dos próprios jo- não inverdades. Como ímpro- (não são todos), em cujosAgôsto, ressurgia das cinzas I tro do setor esportivo. Pre- Carvalho Souza Junior, Mau- sumindo Jorge Cherem, mo-

!
gadores, que sem dívulgação

I
"" ,

I cedentes foram também, as "'psiques" se formou odes::;,quase, frias, a :Associação dOI:!
•
f:cntes estavam Pedro Paulo ry Borges, Rosendo Lima, deste, sem gestos e atitudes sem a propaganda quê muita

dirigidas aos clubes brasíleí- contrôle, a mesquinharia e a
Claudio Oliger Vieira, Ru- espalharatosaa, que preferia i gente gosta, estariam perdi- ros qué há pouco se exibiram parcialidade, consequentes--.,_
bens Cunha, Lázaro Bartolo- trabalhar devagar, mas

prO-1
dos, na tormenta e a ACESO,

na Europa, porquanto, nunca aos insudessos com que o seu
meu, Waldyr � Grisard Filho, dctívamente, Juntando oà'ca- que completou três anos ,de corresponderam à realídade, futebol tem sido distinguido. '

Mílton Filmriéno Avüa, Dal-I quínhos deix�dos, e forman- existência terá que 'contar
haja visto santos, Corin- em tôda suá história mas que

miro Mafra, Rui Tlburcio I
do no taboletro o.quebra ca- s�m�re, em qUalq�er eíreuns- tníans, Vasco, Botafogo e : êlês os "gentlemans" preten- '.

Lobo, Huberto Hubert; José b.eça, sem faltar uma peça, tãncía, com o �?0l0 das ;�nti, Amértca, retornarem todos i
dem esconder, aproveítam-se

Duarte Silva, Hamilton Alves,- hSlquerD' MJas �Jocrghe çherCdln, dade.st des�rtflVas pObI� os
1
com um saldo amplo de vi- I·de secundário, .doaparente,

l!:dgard Bonassis da 'S,Uva, oje r.. orge erem, e- croms as -nao azem o rrga- I tortas e empates sôbreos re-' ,. d marem a sua on-.

de Iareo nerí d t t
-

h
.

1 b pa .. l'l erra
ELIMINADO O ARBITRO OSCAR PINHEIRO _ O ár- Gi:berto Oliveira, Braz Silva pois e a�go _peno o a es�, çao ne� uma e SIm co a 0- •

sultados negahvos por si ob- 'dfl de vitupérios em cima elo
bitrO' dn Liga Brusquense, Oscar Pinheiro, que S'e tornou Moaeyr Iguatemí da Silveira ' d�, Assocíação, afastou-se, ram des�nteressa�amente Pde- , tidos. futebol nosso. '

.

famoso com a sua deplorável s.tuacâo que propícíou ao e cu mesmo Fernando Linha- deixando em seu lugar Clau- lo crescímento esportivo a
Contudo, a resposta que

Carlos Renaux a 'vitória contra o Figueirense no jogo rea- res da Silva. dío Olinger Vieira, àtual pre- capital do Estado e de tôda
() adági6 "en�ua�to os cães lhes damos é a última excur-

lízado em Brusque, visto ter anulado um gol legítimo do Daquele momento em dían- sídente da ACESC, que não santa catarínà. claudio ladram, a caravana passa" é são do Selecionado Inglês à
alví-preto e que seria o do empate, acaba de sofrer à pena te surgíría .derínítívamente a I permitiu que nossa ent�dad� Olinger na presidência, Ed· per!fJ.itamente aplicável à es- América .Latína.
.de elíminação, imposta pelo Tribunal de Justiça Desportl- A(;ESC, depois ,de ·muita tro' <ie classe sofresse soluça0 de gar.c Bonassis 'da Silva na

t" &�uação. Afinal de contas, O� resultados foram:
va, de forma que não mais pode':'á fazer uso do apito 'para ca de idéias, após a iConsulta

I continuiàade, .. tral;Jalhand:l vice 'presidência, tendo -R'ui
a.Eeleção 'Br-asileira, após � INGD'ATERRA O x 2 Brasil.

,referir .iogos oficiais e amistosos. aQueles que pertenciam a "mUito, c,ontapdo com o �apôio ,Lobo como 1.0 Secretár!o, c(\l1ouistamáxkna do futebol INGU\TERRA 1 x 4 Perú,
* *' * ACEF que não vingou,- que

,I :le alguns e a indiferença de Maury, Borges como 2.°, Mil- Il u�(Hal aind� não foi der- INGLÃTERRA 1 x 2 México.
SANTA 'CATARINA NO CAMPEONATO BRASILinHO não 'floresceu, deixando o ',)utros. Porém a Associação íon Fil�meno �vila como, L: ;

r�tada, �es�o perante an- li'inalmente derrotaram os
DE FUTEBOL DE SALAO - Ao que fomos informados, a I c':onista esportiv() isOlado, co-l dos Cronillt�s Es�ortivos de tp.SGure�ro, �Ilson �eis 2. 't:::.g;onistas ele alta categoria, U8A, cujo futepol é técnic,�
Federação Catarinense de FuteO:ll de' Salão e,stá .estudan- Imo numa pequena ilha nq Santa Ca�arma nao desapa' tek'OUreIl'O e com LUIZ Gon-I ntÍn dentro e nem fora do mente medíocre, 'e que adce-
do a possibilidade" de vir, a ser representada n9 campeo-I meio do oceano

. imenso, su- receu, rrtUl�O pelo. contrário, zaga Lamego, �ou7'a Junior
nosso' país.

'

ma.il não �ertence senão à
nato Brasileiro de- Futebol de Salão, cúja fase final terá jeito a tudo e a todos, as ln- c:-��ceu, fo� �onsIderada dI) e Ademar MadeIra no conse-

E- eis os seus balanços: p':lrção inglêsa da América.
por local a cidade de São Paulo, ,em outubro com as pe .. compreensões, a ignorâncil't utrhdade.,publlca, tornando- 1(\0 Fiscal, são os homens que RHASIL 2 X PERÚ 2

.
Em 1951, os inglêses joga--

iejas entre os vencedores dos' grupos norte, centro e sul d<_; muitos; que viam no cro- ,se nos dIas, que correm, um cc.:mpõem a, diretQria d�
Buenos Aires. r:Ull ria América do Sul" 2

::<lém dos paulistas que são ós promotores do� certame ql.,1 nista,- não um homem que' �larco de progresso, �ma rea- ACESC a quem envio o meu BRASIL 3 X CHILE O ):..artidas.
c o 1° que se efetua.,F!J,la-se que a entidade salonista cata- trabalhava com sacrifícios, lwade fulgUrante ..

E preciso, abrãça nesta oportunidade, Buenos Aires. INGLATERRA 1 x' 3 Argen-
rinense para a formação ere uma boa seleção fará, efetuar pelo esporte da capital e do qU� .clu�es, entIdades e os meu abraço agradecido pela' BRASIL 4 X BOLIVIA 2 -

tina.
jogos de sele"ões participando ouadros 'de Ital'aí Joinvl- Ebtado mas um ser qualquer 1 propnos Jogadores dai capital mUlto que já fizeram por nós, Buenos Aires.", -.", 'I' 'I, d '1 h d'ie e desta Capital que são os únIcos centros que possuem I que poderia ser manobrado IlUnca se esqueçam o pape. omens a Imprensa espor- BRASIL 3 X URUGUAI 1 INGLATERRA 1 x 2 Urugua.i.
'lrga:nizações ofici�is para difmão do' esporte em Sants, como fantoche, bastando um aa ACE�C" que �ongrega �s Uva.'

Buenos Aires. Ademais, nunca chegaram ,

Catarina. Se vier a se concretizar a participação dos ca- &llSSUro no ouvido, qüe o cro- verdadeIros cronIstas da Cl- bRASIL 4 X PARAGUAI 1 - à c0nquista do cetro máxim'J
tarinenses, seu primeiro adversário será a representação nista seria então um porta dade, que tem f�rça, que é (Lido ao microfot\3 Buenos Aires. ao futebol mundial, embora
do Rio Grande do Sul a seguir o Paraná, 'vó'Z dos próprios descalabras, coesa e que por ISSO, mesmo da Rádio Guarujá, BRASIL 1 X ARGENTINA 1 - sejam os iniciadores do' fute-

� '.. * das próprias tramas excusa� p"ecisa e deve ser respeitada.' 6.ª feira) B�enos, Aires. boI Eis mais dois argumen-
CAMPEONATO P�ULISTA DE FUTEBOL - Foram daqueles �que por sells club!='s 'BRASIL 2 X INGLATERRA I) tos; ,baseados eoi fatos, que

GS seguiÍ:1tes'. os re�ultados dos jogos da rodada de'domin- tudo faziam, não importando DIDI FOI MESMO _ VENDIDO _:_ Rio de Janeiro. :;ervem de réplica à crônica
go pelo -certame paulista de futebol:: Santos 8 x XV de a quem átingiam. O, cronis- Sumárip: Jogos realizados

-I
ti€: lá.

,Yaú 2, Taubaté 1 x São Paulo 1, Corint�nas 3 x Jabaqual'a t.'3. esportivo .

v:ivia isolado, AO
,',

R:EAL MADRID 'I
'i. Vitórias _.:_ 5. Empates - F-ácil se, torna depreendei',

O, Palmeiras 4 x Noroeste 1, Ferroviária 1 x Bótafogo 0, sem uma entidade, s�m apõi'l "
•

2, Derrotas � O. pelo ,seu despeito e sua pre-
Portuguesa de Desportos 4 x Nadonal 2, Juventus 1 x Co- St'Ol ter person.alidade defl- Embora tenham circulado notícias segundo, as .quais I.) Ante fatos diluém-nos os

I
V61}ção, que oS move no sen-

mereial de Ribeirão Preto O, Ponte Preta 2 x Portuguesa nitiva dentro do -esporté, pois, campeão do, mundo Didi' não mal,; sairia do Botafogo que: a:'gumentos em contrário. E tido de dilapidar o futebol
lJantista O e X_y de Piracicaba 2 x Gua,aní 2. dir.. 'a dia, apareciam novos havia clado como finda a novela do famoso craque, che, I as ocorrênc�as supracitadas b!,=asileiro, em seus detalh':ls

* *' * uretendentes à profissão, !Sa-nos a notícia conJirmando de Que o grande meia teve Ílldlcam a invencibilidade do e particularidades, uma ve�

CERTAME GAUCHO - O Resultado de sábado-do· que é arctua, que é espinhosa, seu passe vendido ao Real Madl'td que resolveu aceitar a I' fmebol brasileiro, no atual não possuam elementos fun,
mingo: Grêmio 1 x Flamengo O, Internaciónàl 3 x Juven· que muitas vezes é incompre- fabulosa proposta do alvi-negro carioca. p�l1orama internacionaL damentais. Flagrante se apre
iude 3 e Gruzeiro 1 'x Floriano L endida,para fazerem da crô- '----------

'

Compare-se os resultados senta a sua falta de impar-
* *' * nica 'motivo de curiosidade, EXTRAV IO acima referidos com os das dalid'ade e desportividade,

DERROTADO O CÔll4PEAO DE WIMBLEDON - Ha- n"eio para � obtenção deuma,. Ef'JCCÕ�S outrora campeãs do (tão decantadas por si como
verford (Pensilvania), 28 (UPI) - O' tenista sul-ameri- permanente para não paga· Extraviou-se a Carteira Mur:do, SUl'.S características) perant�
eano Ian Vermaak derrotou, ante-ontem, o campeão de rem jogos no estádio da Bo- rl, 3061 e 3069" 2R série, dll.! F'ORnO" * • *

C& fatº3 e a superioddade da;
Wimbledon, Alejandro Olmedo, do Perú, na semifi:rl:al de caiuva. Éram os curiosos, os Caixa Econômica Federal d�., -A Alemanha estabelecf}11 ouLras escolas futebolísticas
individuais do torneio de Pensilvanla, Vermaak conseguiu penetras, os que �esmo 'sem Santa Cata·rina. Qualquer í ,I R M A OS BIHN(OURT

um cartel de 16 jogos, com 5 do mundo.
uma vitória surpreendente fácil, pO,r 6-2,6-4 e 6-2. terem categoria sem terem :r.tormação, dirigir-se à

cat-\,'(AI�
810.0;.'0 . lON1 ;5/1'

V1t-órias, 3 empates, e 8 der- Por pIor que fosse e-'seja a
"

. E'" R C
ANllGO OI>�\IfO 010.'·11,"'1"1

* ' *' * l1'IJral para serem um crODlS- xa conomIca, na ua on- l rotas, Chegando' inclusive a cr-mpanha do futebol brásl-
JAPONESES SUPERAM RECORDE - De Osaka in-

\
ta, se arriscaVam e �tlnetr,a- felheiro Mafra. atuar 10 pelejas, sem obt�r leiro, ao nosso modo de ver

fo.rmam que a equipe japonesa bateu o recorde mundlal VHm no barco: S�rglU .. feh7.-1
-

'vitória, sendo que as mesm!!.,;; gJoriosà, é ainda a melhor de
de revesamento 4 x 200, nado ,livre, com o �empo d,� \

mente a Assoc�açao dos Cro- , C O N V 'I T _'E
I
lóoaesponderam às iniciais, tõdli& quanto registra a his-

WI3"7/1O. ,* *' >I< '

' n!stas Esportivos de Santa
I 1

O Uruguai, entre 50 e 54 t6rio. do esporte-rei. -.....E ,,"n-

OUTROS RECORDl!:_ DOS NIPôNICOI? - Osaka Cat,�rina ,que hOj,e é'uma rea' (para não filar de ,54 para quanto' não surgir outra su-

(Ja.pão), "27 (UP!) - Isuyohi Yamamtka,- o novo astro da lidade, uma potencia dentro
_

MISSA DE SETIMO_ :orA cá, período bastante des'l.3- perior, somos nós os brasil�i-
natação japonesa, estabeleceu, esta noite, novo, recorde I da vida desportiva de Floria- ' '/ '

troso para o futebol orien- rl)�, os mestres nêste se-tor
mundial para os 400 metros, estílo livre, com o tempo de J.nópoli� e de Santa Gatarina. A Família da Exma. Sr�.:)'Mãria Waltrudes Bona;ssis I ta�), :per�u d';las vêzes em Donde se poderá inferir a ra-
4 minutos, 16 segundos e 6 décimos. Antes não existia, nada. A , da Silva - (Dna. - TudjJllfa) - convida aos parentes e . CiOíb cotejos, para a Seleçai) z:lo de nosso orgulho.,

Yamanaka, aluno da Universidade de Waseda e de 20 ACEF era apenas rabiscos em lJessoa,; amigas para a MISSA DE SETIMO DIA que man-
I
Brasileira como também pa- No tocante as "critlcazí-

• ...-:. ._

? I.·'
anos de idade, superõu, as�im, amplamente, ó recorde pp,peis amarro-ta�os, e havia da celebrar em mtençao a sua alma, no proximo <;lia 29, r3 c{ubes nossos tais como o tihas", fechemo-lhes os ou-

atualmente reconhecido, de 4 minutos, 21 décimos, estab:l- !:l l,ecessidade frement� de do corrente, qU,arta feira, as 13 horas, na igreja' de São
I
ArPérica, o Internacional de vidos por não encerrarem

lecido em 1958 pelo australiano Jonn Konrads, assim como ::e!' crrada a nossa entidade. Luiz, no bairro' da Agronomica. P. Alegre, e ó Fluminense, st:�ido construtivo, mesmo
o recórde ainda não l;lOmo!ogado d,e 4 minutos e 19 seguri- Su,:giu então a ACESC tendo Antecipadamente agradece n todos aqueles�que com- Isto, sem contár outras der-- porquê, "enquanto os cães la-
t�OS, batido pelo mesmo Konrads, êste ano.' ii frente Úmar Carvalho, qlV) parecerem a �ste ato de fé cri�tã.. '

'

I ro;tas como as acontecidas d':nm, a carayana passa".

_ r

\
• FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 29 DE JULHO DE 1959 ••T...•· • .uI

'OFutehol

. ,. ,\. ,

OS SRS. ABEL (APELLA E HUMBERTO 'MACHADO,. PRESIDENTES DO AVAí" E FIGUEIRENSE, RESPECTlVAM,ENT!E, VEM DE AS
SENTAR A REALlZACÁO -DE UM' MATCH AMISTOSO ENTRE OS SEUS CONJUNTOS TITULARES, PÁRA ESTA NOITE, COM 1NICI0
�S 20,30 HORAS, NO- ,ESTÁDIO DA PRAIA DE FÓRA, A,OS PRECOS POPULARES, DE ,20 - E 10- CRUZEIROS.

_
O JOGO, LEVAN

DO-SE EM CONTA A GRANDE RIVALlDA'DE EXISTENT'E ENTRE ÁLVI-' CELESTES E ALVt� P'RETOS, POR CERTO QUE LEVARÁ
UMA ,GRANDÊ 'ASSISTENCIA A' PRACA ,DE ESPORTES' DA RUA BOCAIUVA.

, , ,

Brasileiro e a Crônica Internacional

I
/

�égis Prochmann. I síderações a respeito do

fU-,
"Coupe Jules Rimet"'. Os

mo-'"se
bem que não -transudem, inconsciente de conduta dos. passa o "association" nacío-

Excede-se a crônica inter-I tcbol brasileiro, como vem se tivos que a levam a essa ma- deixam antever um bocado I seu!' representantes, em face nal. '

nacional, quando de suas con excedendo após a última n�ira de agir tão Incorreta, de despeito como motívaçao da auspiciosa fase por que Palpáveis. foram as .mam-
-

'

�

teetações despreciativas, quan
do da recente apresentação
do "escrete canarinho" (1')

Sulamericano de _
B. Aires,'

pela crítica uruguaia (em g�
ra!),' parte da portênha
(Rádio El Mundo, RevÍ8ta
Mundo Deportivo, Rádio Bel

grano, Revista EI Gráfico,
estas duas no início do tor-

diante do Chile (Panameríca
no de 52) e do Paraguai
(Sulamericana de 53), ad
versáríos êstes os' mesmos
qüe o Brasil enfrentou e ven

eeu de mo'do categórico e tn-:

sotísmãvel.
Ressaltada deve ser ou

trossim, a parttdaperdída pe
lo "Scratch" da Itália" em sua

apresentação inicial após ,a

euuquísta sensacional do bi

campeonato mundíal- em 313.

Atuando em Londres, foi do-
'

brada pela ,IVelha Albion"

por 3xO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sente ação, de usudapião, I fossa o suplicante adquirir
.pelo que, -muíto respeitosa- O domínio sbre os Iterrenos
'mente, requere se digne V. usucapiendo, pela transcrí
Excia: mandar marcar dia e çãó .da sentença 'd'efinitiv�
hora para a audiência de mente

-

julgada. Protesta
braças de fl:ente por 750 \ quadrados, sito. no lugar d'e-) por terem sido assinadas a justificação, em que serão provar o alegado documen-
braças de fundos, /lto no' nominado "Pagará", Colo- rôgo do vendedor. ��tre-, ouvidas as testemunhas tal e testemualmente, r:eque- r

lugar 'denominado "Paga- nía de Sant'Ana, município tanto, desde que adquiriu os abaixo arroladas, que com;" I rendo desde já, o depoimen
rá" Colônia de Sarrt'Ana, de São José -'tendo. ais se- terrenos acima refertdos e I to pessoal das pessôas quenêste município, tendo as g u in t e s 'confrontaçõ�s: descritos, o suplíeante os parecerão independente de I por ventura vierem a con
seguintes confrontações: � Jrente ao Norte com Albino in�imaça.-o, � qu.e,. pr�ce�id'a I

testar a presente açã?, sob
frente ao Norte com o Rio Silveira; fundos ao Sul com vem ocupando com "animus e julgada a [ustlficação ab-

pena de confesso. Dá a cau
Maroin: fundos ao Sul com o Rio Pagará; extremando domini" mansa -e pacífica- Inítío", se prossiga no feito, sa o valo- Cr$ 2.100,00. Nês
João M'iguel; extremando a' a Leste com José Inocenc�o mente ;em interrupção nem na forma da lei, cltando-se I

tes têrmos, P. deferimento.
Oeste com Constanclo Ino- Pereira e a Oeste com Ma- conte;t.ação de quem

.
que� os .conf'rontantes e s'uas mu-; São José, 22 de, janeiro de

n '0 Pereira e a Leste rio Lourenço dos Santos. que seja. 3.0) - Desejando lheres, se casados forem,
I 1.958. (Ass.) Anatólio Pi��mcILeopoldo Adão e José 2.0) - O supljcante , �ão' _adquirir. o domíní., sobre bem como o Dr. 'Promotor, nheiro Guimarues. R Ó L

Ariri'ano. b) ,- Um terreno pQude registrar as e�,crltu- . os r�ferid'os imóveis, vem o Público, ,para: que, julgada I DAS TESTEMUNHAS' 1)
com a área de 9.636 metros ras mencionadas no Item 1 suplicante requerer a pre- f .procedente' a presente ação, � Manoel João,'de Andrade,
- --

I rio do. Registro de Imóveis ,.bra.sil.e. iro, solteiro, la.vra..
-

. O Cidadão Felipe,

Dom�n;_ E'.,.' ..
,.... '.�.,.. '':',� di

·

t·
-

a I da. comarca, da
.

sentença .,dot. Z) - Caetano Bernar-gõ:. Petry, Juiz de �az em
.

'.. definitivamente julgada. I do; ,brasileiro, casado, la:pleno exercício no cargo 'de
Protesta provar o alegado vracor. 3) _ Manoel JoseJuiz de Direito da. comarca

por todos os meios em díreí- Martins, brasileiro, casado,de São José, Estado de :a�t� onde mede 60, braças com cante adquirir o dominio SO' to permissiveis,
-

partícular-
I

lav.rador. Data supra, (Ass)Catarina, na forma a et,
Albino Silveira; fundos ao bre o terreno acima referido n.ente pela prova testemu- Anatolío Pinheiro ,Guimaetc.
Sul, com João Mig-u�l; extre- e oescríto,por isso requer se I, nhal, documental e' requer, rães, Ressalvo a entretinha
mando a Léste 'com Cons- digne V. Excia., mandar do- c'esde já, o depoimento pes- . ,"Constancio". Data Supra.- EDITAL
tancío Inocente Pereira e a signar dia' e hora para a au- .

soal .de quem quer que por- (Àss)' Anatolío Pinheiro
Oeste com Firmino-Pereira, drencía _de ju�tificação, é':!\ I ventura venha a contestar 8.. Gui;narães. nES�ACHO: _FAZ SABER aos que o pre-
João Saturnino e o Rio Pa- que serao ouvidas as teste- presente ação, sob pena de; A. Designe-se dia e horasente edital. vírem, ou dele
gara onde méde 275 braças, munhas �baixo. a.rroladas, I

confesso. Valor da Causa: para a justificação previaconhecimento tiverem expe-
... -

t d e tdIdos nos' Autos- de Ação terminando num pequeno qUI; ueve7::ao. ser ln �ma as,
I crs 2.100.00. Nestes Termos, -la posse, cientes as pa� es

trlangulo com a área de 308 que, procedída e Julgada a Pede deferimento. São José, e o Dr. Promotor Púbhco.Usoeapíão, em que é reque-
metros quadrados. 3°) justírícacão "ab-Inítío", se 2� de janéiro dê 1.958. (J\�s.) São José, 22/1/1.958. (Ass)rente JOSÉ INOCENClO PE-

·t fNão possue o suplicante, en- prossiga no feio, na orma
Eduardo Pedro Carneiro daR�RA, que se processa pe-

tletanto, o dominio do refe- da lei, procedendo-se a cit�- A:r:htolio Pinheiro Guiína.,. Cunha Luz -Juiz de Direi-rante esse Juizo e pe�o Car-
,

f t t dtido imóvel, por não ter sido ção dos con, ron an es e e rães. RÓL DAS TESTEMU-. to. � Pl;oferi,j'a a jus,tifica-torlo do Civil desta Comarca, "

Ih" �1)L)ssivel registrar o titulo de suar, mu eres, se casa'lOS N'HAS 1) - ManQef João de 'ção foi a seguir julgad!1. por _e atendendo ao que lhe foi ..

D 'P ,Iaou1sição, visto tet: sido o forem, bem como o 'r. ro- Anàrade, brasileiro, solteiro, sentença do teor seguime:r'�ouerido pélo autor que .

bl" fi '"Irr.esmo assinado a rôgo do motor Pu ICO, para, a n.. , lavrador" residente em Pà-
_ SENTENÇA: ,_ Vistos,J'�stificou 'devidamente a

d tvenC1edor. 'Assim, com fund:a- jUlgada proce en e apre· g'ará, Colonia de Sant',Ana, etc. Julgo po.r sentença aPosse, Gonforme sentença,
d t

-

o idos 0." _mento no art. 550 do Co . sen e açao, perc rr ., neste municipio. 2) - Cae-. J'ustificàção d'e fls. paraque passou em julgado, pelo
d t ·t 1

. ,

o suCívil, e Lei 2.437, de.? ,e
I urr.,nu es· egals.,. possa -

G:\no Bernardo brasileiro, C9,- que produza seus efeitos le-,presento cito a todos aqúe- -

t d d imarço de 1.955, e nos termos: pllcan e a qmrIr o om -

saào, lavrador, residente nas gais. EXDeça-se mand,'ado deles que porventura tenham
t di' d t iendo _dos arts. 454 e seguin es o· mo o erreno usucap Campinas" nesta cidade..

dtaçf.éJ para ciência do Pro-165,00 - Dúzi� qualquer direito sobre o
C. P. Civil, déseja o supli- ! pela transcrição, 'no Car.tó- 31 _ Manoel Jos� Martins, mo�oI' p.úb'lico e dos con-in,ovel abaíxo descrito, pa-

_125,00 - C.aixa
re, que, no prazo de trinta

B I
" brasileiro,·�asado, lavrad':>r, f�·ol;tant.€s no imóve'I; ex-

�!::�� = ���: !::raq�:b��:::�: d:apre;:!-' �O' I se,'I�oS/'�"e' 'e· eza' ,�:5������0��;1:d!C��.��?A:� �,e����� ad�:d;�:in��i����./q:��115,00 - Dúzia
te edital,' contestar nos de7. milnicipioc de São José. Dat� ,será pubiicado uma vê� .no�165,00 - Dúzia
diàs .subsequentes a lletição .I �upra. (�ss:) �natolio Pi-

Diário tle JUSltiça e par três338,00 - Dúzia·t , nheiro GUlmaraes. DESP�- ve"zes nll,m dos JO'I'nais dair.:cial abaixo transcrr a, a-'
338,00 - Dúzia.

lp.gando o que se lhe oferei UM NOVO METODO PARA �cfrimento pode originar pro- CHO:' - A. Designe-se dia Capital. P.RJ. São José, 7245,00 - piízia '

co' em defesa ae seus àirei- REJUVENESCER dutos de resistencia, mas !la (> hora 'para a justificação de março de 1.958. (Ass).1. 780,00 � Caixa
t6s, sob pena de, decorrido o ilguns entre eles que sã:> � 'Qrévia da posse, ciente as Eduardo Pedro Carneiro d'a1,100,00 - 'CaiXa

'-. pl'azo marcado;, se considerar. Dr. Pires melhores do que os outr.:>3.,' rartes, o Dr. Promotor Pú- Cunha Luz _ Juiz de 'Direi-230,00 _:_L Dúzia
pp.rteita a citação dos lnte- Após tantos processo� ex- E e assim que entre um

-

in- blieo e intimadas as teste-, to. E- para que chegue ao1.340,00 - Caixa
rt'l �ados e ter inicio o prazo p�'rimentados para comba- ca!.culavel numero de teci.- Ill!lU1has. Sãp .José, 22(1/ conhecimento, de todos os750,00 - Lat�
.para, a contestação n8r for- tcr a �elhice, algllns deh�:.l ,dos experimentados chegou-, 1..958. (Ass.) Eduardo Pedro

i-nter�ssados e ninguém pos-1.730;00 - Caixa
lliú da petição: _:_ PETI- bem interessantes e com cer-' Sé á c:onclusã� que a placea·· i cu.rneiro' . d� Cunha. Luz. sa ignorar �anldlo expedir o.190,00 - Caixa
ÇAQ: - Exmo. Snr. Dr. tos resultados praticos, ou- ta humana e o que melhor JUlZ de Dlrelto. ProferIda a

presente edital, que s-erá_.130,00 � Lata
" J';;iz de' Direito -dá Comarca tro3' l:!ompletamenté postu=i preenche ·todas as qualida- ,

ju::;tificação foi a seguir l.:f1xa':�'o no, 'lugar de costu-'1,150,00 ",:,,',lCaixa, 'de: São' José. Por seu -proéu- ele ladG, eis 'queJjá Se podé: UeE requêrlàás para, o caso. julgada por sentença dI)
'l'Ie, e -por cópia: publicada$40,00 - Caixa

rr.dor q�e. está subscreve anunciar um novo metodo e A facil obtenção do produtü, te:>r seguinte: - S�NTEN- pela �imprensa. Dado e pas�50,00 � Ca1x� (Doc. 1); advogado,.. inscrito que está superando em e fi- DS suas diversas e ativas ÇA: '- Vistos, etc. Julgo sado 'nest,a cidade, de São310;00 -

��c�, e sob nO 891 na O.A.B., Secção cai5 todos os até -então ca- funções, grande produtor de

I por sentença a justificaçá'J José, aos 24 (Vinte e Qua-58,00 - uz a
ele Santa Catarina, com ec;, l!hecidos. biostimulinas e incapacida�.:! de fls., expeça-se mandado tro) 'd'ias do mês de julho3.200,00 - �a:a clitor-io á Rua Gaspar Ne- Chama-se terapeutica tis- d,l produzir choques- anafi- d� citação, para ciência do de' mil novecentos e cin-430,00 -

D�a·
ves, n. 70,. nesta cidade, on- :m]:;.t e com cert�za muitos laticos são fatores q�e_ con- Prúmotor ,Público .

e dos eoenta e nove. Eu, Sue'li Do- c-980,00 - a
CE recebe Citacões, JOSÉ dos nossoS leitores já ouvi- t!ibuirarn para a elelça,o da c0ntl:Ontarites 'do imóvel; mingues, Escrivã fiz datilo-245,00 -_�to INOCENCÍO PER'EIRA, bra· ram falar dela, sobretudo CIS placenta como sendo o 0:-- expeça-sEl ainda editais 'grafar_ e subscrevo. Confe-9::::'-= ca:Ca sUeiro, solteiro, lavradQr,.1'e- Que estão habituados a ler gão ideal para ,a reallzaçao. (!Jm ,o ,prazo de trinta dias.

re com o origina'! -afixadô'",
. s-idente no lugar denomma- revistas europeias, como as 00 metodo de ,Filatov. Quan- Qi.lC sera publicado uma vêz no lugar ,de' .costunfe�315,00 - ,.Caixa

dl' "Pagarª,"" Colônia de pllblicadas.,na Frànça.
.

do se deseja
. ef�t,uar uma

rt9 DIáriõ ,de 'Justiça e por Felipe Domingos Petry', JuizSant,Ana, �este municipio, Tambem na Russia mUlto <-ura de terapIa tIssular usa', trê�: vezes num· dos Jornais de Paz no exercício de Juiz-vf·m dizer a V. Excia. que se tem escrito a respeito do� se a placente sob diversds da Capital. P.R.I. São' José 7 de Di-rei,to.
�.

de5eja móver perante êsse 1\OVOS tratamentos tissula- fOl'mas, mas' a que se ap:'e- de março de 1.958. (Ass.)
JVlZO uma .ação de usur.a- res, Illesmo porqúe o autor sE-nta sob o aspecto de en·, Eduardo Pedro Carneiro da
pIão, por isso que, respeito- do metodo sobre o qual es- x.::rtos é a mais preferida � a Ounhá Luz _ Juiz de Direito.
s·amel).te, expõe e requer o tamos escrevendo ,é o sablO que dá melhores resultados. Jt para que chegue ao conhe-
Seguinte a V, Exciâ.l°) - O l!'ilRtov, proféssor, em Odes.:: Um tratamento completo cImento de todos os interes- ,

SlJ.IJlicante adquiriu, em 16 sa e diretor do Instituto Ex· p.:tra a revitalização do or- sz.do.:: e ningue� possa iguo-

loe julho de 1.934,' há mais perimental de OftalmologIa. ganlsmo é feito ,com quatn rar mando expedir o pres�n
rie vinte anos, ,portanto, por 'Segundo a concepção desse i:r.plantações ao nivel da te- te edital, que _ será- afixado
escritura particular assina,- �xperimentador russo, tod..> gHi.o pilosa, do pub1s. N.enh1�- lÍa lugar de éostume, e, por
da a rôgo do vendedor, uma e qU:llquer tecido vivo, seja·, ma dor é sentida. A cicatrlz cópiapUblicada pela impren-'á,ea de tirra com 80.168 me- ele animal ou veg,etal,' sepa-Il'ésultante é nula, mesmo

sa. Dado e passado nesta cJ
tro5 quadrados (Doc. inclu- l':.do do organismo e subm�- porque o corte que se dá nã.:> dc:lde de São' josé, aos 24
�(;), terreno êsse, que o supli- tido em condições desfavora- E1tlnge a' um centimetro de (vlnte e quatro) dias do mês
cante sempre ocupou. com veis (obscuridade, pequenos dimensão. de julho de mll novecentos e
"animus domini", mansa e e repetidos choques, balx� 'A terapeutica tissular de cincoenta e nove. 'Eu, 'SuelÍ
padficamente, sem lnter- tempera�ura) elabora subs- Fllatov representa para o Domingues, Escrivã a fiz da.
l'\lpção nem oposição de tanciais estimuladoras

..

que problema da .. velhice e de .ti1C1grafar e subscrevo. Con
q1.J.un quer que seja, 2°) - O lhe permitem sobreviver e aeordo com o estado atual fele com o original afixado
terteno acima referido está que são chamadas biostimu- de / nossos conheeimentos, ne lugar de costume.

\situado no lugar' denominado Enas.·
,

-uma poderosa arma com que Fêlipe Domingos Pet'l'lj,
"Pagará", na Colonia de Está provado por inumé- conta a moderna medicin<=t. Juiz de Paz no exercício de
Sant'Ana, municipio de São ras experiencias .tanto em NOTA:, - Os nossos leito- Juiz de Direito.
José e tem as seguintes con- animais como no próprio hJ- res -poderão solicitar. qual-
fmntações: frente ao Norte, mem que essas biostimuli- qüer conselho sobre o trata,-

nas são dotadas de um no- menta da pele ê cabelos ao

tavel poder de regeneração médico especialista Dr. Pi

do organismo, excitando os res à rua Mexico 31 - Rio

púcessos de defesa <;las ce- dt· 'Janeiro, 1Jasta�do enviar
lulas do corpo humano. Já o presente artigô deste jor'

Aluga-se diversas salas ni) Edl_ citamos anteriormente que nal e o endereço completo
qualquer tecidó' em faze de rara a resposta.

o cidadão Felipe Domín- o que lhe oferecer em defe

gos Petry Juiz de Paz .em sa de seus direitos, sob pe
pl'eno exercício n� cargo de na de, decorrido -o prazo
Juiz de Direito de São José, marcado, ,se 'considerar Iper�
E.stado de Santa Catarina, feita a citação dos ínteres-
na forma da lei, etc ..

'

.. sados e .ter início o prazo
E D I T A L para a contestação na for-

FAZ SABER aos que o ma da petição: - PETI-.
presente edital virem, ou çÃO': - Exmo, Sr. Dr. Juiz
dele conhecimento tiverem de Direlto da comarca de

expedidos nos Autos de São José. Por seu procura
Ação de Usocapião, em que dor que esta subscreve
é requerente CONSTANCIO (Doe, 1) advogado Inscrito
INOCENCIO PERE�RA1 que na O.A.B. sob n. 891, com

se processa ,perante êsté escritório á Rua Gaspar
Juizo, e pelo Cartório do Cí- Neves, n.o .70, onda recebe
vil. desta comarca, e aten- intimações, CONSTANCIO
dlendo ao que 'lhe foi reque- I'NOCENCIO PEREIRA; sol
rido pelo autor que justifl- teiro brasileiro, "lavrador,
cou devidamente a .posse, residente no lugar denomí

.,onforme sentença que pas- nado Pagara Colónia de

sou em julgado, pelo pre- Sant'Ana, nêste município,
sente cito a todos aqueles vem expôr e requerer' o se

que porventura te n h a m guinte a V. Excia.: 1.0) -

qualquer direito sobre o imó Por escrituras particulares
vel abaixo ,c'escrito para de 30 de agôsto de 1.932 e

que, no prazo de trinta dias 6 de outubro de 1.936, o su

que correrá da primeira pu- . plícante adquiriu' os se-

"bltcacão do presente edital, guintes imóveis, respectiva
contestar n03 dêz dias sub- mente: a) - 'Um terreno

sequen tes a petição inicia), com: a área ,d'e 69.970 me

abaixo transcrita, a�egando I tros quadrados, tendo 19

-'ÃriENCAO, SRS. COMERCIARTES

FACAM SUAS COMPRAS NA
,

.

Societade Açucareira Calarinense Lida'!
Rua - Conselheiro Mafra, 25

Telefones: - 3521 e 3717

O F E R T,A S E s·p E C I A I S

(VALIDA� ATÉ O DIA 31 DE JULHO)

Creme Dentál'KOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE Cx.c/2. dÚ7.ias "

Sabonete DULCE Cx.c/2 dúzias "

Sa'bonete GESSY .�.... 0_0.°_°...
"

Sabonete PALMOLIVE Médio. "

Sabonete LEVER ,
,

"

Talco LEVER Grande .'- � '..
"

Talvo PALMOLIVE Grande .

Talco GESSY Pequeno' "

Azeitona MOURARIA 60/500 grs.
"

Ervilhas SWIFT (Rio Grande) u'

Sardinhas RUBY 100}200 grs ..

COn'ifórVaS dt ABACAXI...... "

Ameixas Sêcas PAOLETTI -5 kgs "

I ..eite em po N.INHO "

FONTOL cX. c/l00 Envelopes .. .

"

Fermento FLEISCHMANN 1 kg. "

Oléo p/Máqú�na SI.NOER :�.. ;"/' "r

Soda Cáustica CARAVANA gr.
"

Anil IMPERIAL Bonécas" cx. 20, "

Cadf.rnos Escolares 16 fôlhas .•
,;

Copos "AMERICANO" Nadír La "

Lâmpadas CrE cx./120 lâmp�das "

MAIZENA ex. 25/400 gramas..
"

Oleo MAZZOLA ex. c/36 1 kg... "

Lâminas (Gilette) BIG-BEN ..

"

Cor:da SISAL La qualquer bitóÍa "

TODDY de 12 ex. 24 latas ..... "

SapoÍlaceo RADIUM .-....... "

VE}\jDA A VISTA: - Para compra superior a Cr$ ... '.
2.000,00 fazemos entrega na CaJ?ital e Estreito, sem

acréscimo;·
,

.

N, B. - Estes preçQ3 são válidos até o dia �5 de julho.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAl>; COMO: - Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Ross, Lever, Dyrc�, etc.
Azeitonas em' latas de % kg., 1 e 8 kgs;, Sardmhas,
Conservas Diyersas, Ameixas Sêcas, Leite em pé e COÍl

den�ado, Colorau' "àINER", Cêra "PARQUETINA",
Fermentb ROYAL e FLEISCIL.VIANN, Gelatina e Pu-,

dim ROYAL, Soda Caustica GIANT, Pasta para Sapa
tos 2 Ancoras,

-

Cadernos Escolares, Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Gillete) Azul, Futebol e Thin; Pa
pel Higienico Sul-América, Lápis, TOddy, Chapa Prata,
pó de Aluminio, e Chocolates, Drops e Balas '.!6ARDA

NO", etc., etc ..

DISTRIBUIDORES :DOS AFAMADOS
.

PRODUTOS:
- Açucar Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.
"TIJUCAS", Trigo, Farélo, Semol1na e Arroz "MAL-'

BURG", Açucar Refinado,"TAMOYO" em pacotes de 5

kgs, e a granel.

IND. e COM. 'B ( SO(�' ANONIMA
A Diretoria de ABC-RÁDIO E TELEVISAQ comunica

aos seus Amigos e clientes, que o. partir desta data, o seu

repres€'ntante para tQdo o :p'rósp('ro Estado de Santa Ca·· .

l,arina, é o Sr. EDUARDO RIBEIRO DA COSTA ZANATTI

residf·nte à Rua Altamiro Guimalães,- 75, nesta Capital.
Flni'ianópolis, 1° de julho de 1959: -

.-----,--------------�--_._-------

VANGUARD 51 2.a, SÉ,RIE
(ÚNICO DONO)

Vende-se em bom estado de conservação, adquirido
em novembro de 1951,� motor 100% (usa sem gastar 0100

30). Preço único Cr$ 250.000,00.
Ver na Oficina do Juca a rua Desembargador Urba

no Sales.

P A R T" ( , P A ç A O
.

Vva. MARIA EUPHROZINA ,NEVES
e

HUHBERTO H .. HOFFMl\N E SENHORA

Participam o noivado de seul! filhos

ªl,Q_,l\R�().LU�Z,.__,._._..�,-.....

',...

"",.::;";"

FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 29 DE JULHO DE 1959

EDIT

Vende-se·
Um depósito, n,O centro,
medinds 126,00' m2.
Informações Rua CO�
selhéiro Mafra 99' -

.

�

'Fundos, t-elefone 3797

Vende-se ou se

Aluga
. Duas 'casas de alvenaria,

.

recentemente construídas,
situa_das na, Rua Antonio
Matos' Areais, no Estreito,
Distrito de Florianópolis, a

tratar eoro o sr. Aristides

Borba, em Biguaçú.

.
TRIBILHO MIIS FáCil
QUINDO OS RINS

. FUNCIONIM

ALUGA .. SE Vende�se OS' se
I_. guintes Imó,éis{jclo "'São Luiz''', sito à -ru� Fe_

lipe Schmldt, N.o 37. (ex-edlflclo
cto fAPe),

Á tratar no mesmo edlficlo Jun_
to a Agencia de Jornali e Revlll-

NO�MllMEN'E 1 Casa sito à rua Conse-,'
Iheiro Mafra n. 168

Qepois de um dia Intima0 de trabalbo;
muitas :-easoaà se �ntenl por demais
Indispostas e preocupadas. São ataca

das por dores nas costas, dores de

cabeça. desAnimo. falta de energia
e passam noites agltadas,tendo, inclu·
sive. que interromper o sono para

micçõ'és fr�ü�ntes. O mau funciona·

'mento dos rins pode ser a cau� eles· ,

lias pert�rbllções. Não se descuide de

8P.US rins, use um diurético suave,

Agr�dAvel e seguro - as !lIulas
Foster. Usadas no mundo inteiro, por
milhões de- pessoas. as Pllulas Foster

dão alivio r.�ido a todos 08 distúrbios

provocados pelo mau íUllcionamento
doa rina e da bcxiga.

1 Casa sito\a Rua Alvaro
de Carvalho n.o 45

1 Casa sito a Rua Tenen
te Silveira n.o 77"A.

Ver e. tratar' com Normelia
Castro. Rua Fel�'P Schmidt
n. 38 Nesta.

tU8.

NILMA MELO. DEBATIN
Viúvo, filha, 'pais e sogro, irmã e demais pa�entes' de

NILMA. MELO DE�ATIN, ainda consternados com o SI'U

passamento, vêm por este meio agradecer a todos quan
tos os confortaram durante o transe pQrque tiveram qu�
oassar, bem comO aos r,nédicos drs. Holdemar Menezes c

Dani:io -e as irmãs de Caridade Romana' e Aguinela 'e as

dem�u; enfermeiras do Hospital de Caridade, assim com')

as pé�:;C'âs que enviaram flôre� e �legramas.
Outlossim convidam para a Missa de 7° Dia que_man

darão rezar na Capela São�JOão--t�.edra G�ande) às 8 ho

ras do dia 30, quinta-feira.
A ,todos, q1,le comparecerem a este ato de fé cristã ano

;��G�R��i�rS;r,t�
.

APARTAMENTO _

NOVO VENDE-SE
2 quartos. IIvlng espaçoso Uma casa de madeir&

(dupla) com sete com.'

partime�tos, a Rua Cn
'serniro de Abreu n.O 17\
no Estreito. - Tratar à

,Rua Aracy Vaz Callado
n.° 492, no Estreito,

copio cóslnha e banho. bem

no centrp. prolOng.amento
Chacara Espanha, � Llnhares,

aluga-s� por 8 mil. Informa

ções fone 28.34 rua Nerêu

. �2.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO·' L'fDA.

o SJ/;ad./J.·
!:tua (;ollMlbetr. 'btn 1M

1'eletone &022 - Cu. pt«aj 1.
Endereço l'elecráflco asTADO

OIGIETOH
I<UM-nll de ArrUM fU..

GKR8,NTI
UumlnX'_o. ,,'ernaD�ea li. Al,lulll.

K K !; A T O R I i!t.

1)11\'814" Melo ',- �'Iavlq A_ov:J. ,- I

Andr. Nilo 'I'adaecc - Pedre, paul" Macha'" ZIlI1

.\IIl"-tlado-, ,

COLA80HADOHIS
t'rof. Harretros Filho .- Dr. Oswllldo Rodrl,u�. Cabral
_ Ur Alcides Abreu ,_ .'rof. Cal·los da Costa Pereira
_ Prof. Ornun d'Eça �. Maw, 'ld"toilsc; .luvenaJ .....

I'illf. MllDoellto d4! Ornt'la8 1L- OI. �f.!lton Leite da Cq._, ,
_ UI Ruben CUI>lll - l'rof. 1\. �1X!l8' Neto _:_ Walt".

Lanlle - Dr. Acrr Pinto da Luz - Ad Cabral-Telve -

Naldy SUveira � Doralécte Soare. - Dt. Fontuurl

Rey - 'Nicelau Apestol« _ Paschoal Apostolo - Umal
Car... llto • r•• lo reruando eh Ara••_, Lat..

PUBLICIDAVI
MarIa Cellna Situ _ Aldo-Fe�nand.. Vtrem.

l>Ias - Walter L1llhares
Chefe de Oficina Olegarlo Ortlga

PAGINAÇAU
AMILTON SCHIMIDT - . DELAMAR SANTOS

lMPRENSORES
nULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

B.PR.SaNTANT.
Hepre.entaç6ea A. S. Lar. �tda.
BIO:- Rua Senador �.P'.' 4b - 6 _ -\nÓ&1 -

TeL 116.14
s. "aUlo Uua Vitória 657 -- e.Dl.,U --

,

Tel. 3418949
Mervtço Telecráf1co da UNITJlU PRIl88 1 u-r I

AGENTES E CORBESP-o,tDENTEe
-' .. Tndos Cl!' munJclpioll de SANTA CATARINA

ANUNCIO!
.

Mf'4lantfl contrato, de acor.do €um • 'libela •• vl,ol
ASSiNATUR:\ ANUAL

-

CR$ 600,00

A direção não se -respousabiliza pelos ,

eour.eítos emitidos nos artigos assínado-.

RAUL PEREIRA CALDAS"
ADVOGADO

"Queslies Traballtislar' �
Escritório: Rua João Pinto: n. 18 sobo

.

� eíetone n. 2.467 - Caixa ,Postal n. 25

hORARIq: Das '1.5 às 17 horas.

M O', V E 'S E M ú I R A l

R O S S ., A 'R 'K
V 1St T E A, NOS S A tO j A'
Rua Deodoro.- n. o : � S -- Telo 3�2'O {

INDICADOR.
DL Al'aTON D. OLIVIIU-------�----;----------
DOIINQü DO PULII1-O I· M' t S ft
cuDlal!ó��·��U;!8·,.up. - JrIil lar I Z • � •

• Scbmldl. JS _ T.I.•801
f:l'odrlo d.. U' l. 111 11......
a.. ldtnela -, r.up. SclUJlldt

Ó 117'

PROFISSIONAL

CURS/O P�RTI(ULAR. SÃO JOSÉ
Professora: Maria Madalena de

Moura Ferro
Aceita alunos. para o Curso Pré-primário; crianças de

5 6 e 7' anos.
. v

Aceita, também, alunos 'para o Curso Pré-Ginasial, ...pre

paração para o exame de admissão ao ginásio.
As aulas desses C'\rsos começarão a 1.0 de Agôstó.
.8. matrícuía acha .. se aberta à rua Saldanha Marinho,

;:;4; telefone 3737 .

DR. HOLDEMAR MENEZES
Especialidade: Doenças de Senhoras

-- Pàrtos Cirurgia ,-
Formado pela Escola de Medicina do' Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da. Maternl·
dade Prõ-Matre, do Hospital da Gambôa e do Hospital do
tAPETC. _

,

Atenge provisóriamente no Hospital de c;artdade -

Parte da manhã. .

V ... -.&WHJ� lTA,VlLA

CIRURGiA G.aAL
ilueA.<a.' •• lIe"o_ - I"r....

Jo,'a' - I5letrlclM4e- ....Ico.
Coa.aIUlria:.. Kaa Vietor .el·

r.lI.. o 18 _ T.I.toni. l<�'1

cUO .... n.I', ll.�.· I� I&or•• "..
diaat.

-

R.uiÜo�ia: 'ODe. • .."

alia' Blvmenaa a. 11.

o....\l'U.NIO .U"'" •

&••"'0.

":1J4U.lWIA TalW_.T01..t)U.IA
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COGlulf,órlo': "Joi'" PlDIo,·tI -
CODau.l.ta: _ da. _. la 17 •. o�LÍ
dllrlam.a" ••ao. a•••Ab.,...

a..i-dhcI". 8oc.I�... 1.'
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"A SHiHHtA:\A" "KAÇ-\ 15 UE NOVEMBKO - ESQUINA
lUlA n:Lll' E SCJU1WT

t'ILIA1. "A SABERA.�A .. DISTIUTO DO ESTREITO CAN,TO

A .

00:110 fAIA VOCE -lnter,sSG G todos •••.
, P ct'rt ic u Ia r

. .e,s.��o�,é��c,-io ';I'Ja d Ú 5-'r i a.
,

,
_

f.' �. �
. r �: #�. : lo

t
Utilidades ,d,omÂBtica!l; remédiós, ve�culo, ou mAqui
nas, ace"sórios de tod�s as espécies'- discos ou o que
voeê preeisa'l'. Firma qu.,- serve h4. 30 anos a imprensa
brasileira, criou um d.epal'tamento de vendas para o

Interior, estando apta Íl atender {) seu pedido. E_
va ..para.

Representações A. S. Lara Ltda.

Maurício�,dos Reis INSTllUtO BRAStl- ESTADOS. UNIDOi

Advogado DE . FLORIANÓPOLIS
-

ED, SUL AMÉRICA _ 5.0 ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.
A""

.

Acham-se abertas as matriculas para o segundo semes

tre dos seguintes cursos:

Cursos para principiantes, médios. e adiantados.
Curso intensivo para aqueles que desejam uma apren-

dízagern mais rápida da língua Inglesa.
Cursos para Universitários.
CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS
Os interessados serão atendidos no horário de 9 às 12,

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

.i1pe êchmídt, 25 - Edi·fício ZAHIA - 6.0 andar.
.

VIAGENS COM,ESCALAS _ PARTIDAS AS 6 E 13 HORAf.I
AGENCIAIJFIlQRIANóPOLIS '_ RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

Onda média:
(5. IW)-'1420' kcs.
Onda,. curfa: '

'

(10;' KW;) ��975-kcs.
---------------------------------
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ORA. EVA BI SCHWE1DSON BICHLfR
- CltNIC� DE SENHORAS, E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc.

CLrurcia ana.l
.

Coriunica a mudança de 'seu Consultório junto ã sua

r.wldência na Rua Durval Melquiades \de Sousa 54
-

,-

DRA. EBE B. ,BARR·OS
Consultório e

CUNICA DE CRIANÇAS:
Consulta0

AV. HerelUo LUZ 155A ..pto •

FLORIANOPOLlS

"II WALMOR
tiA.Et:ÍA

.llploma'o pela Jl'uald.d. !'lia

"Oll.al 'e Medlcll!.a 4a Uulv..,.
.Idad• .do 8r..U

&:I-IDter.o "' COIl�.rae ••

Ma'.l1Ildacl. - &eeel.
I S.nieo do Prof. Oethl"

Rodri&,a.. Lima)
&.-IDterlllo '0 lienice 'e ...1 r". ,

rI. '0 1I000ltltal LA,t',•. ·f' '-
110 &10'. d. ..••• 1 ro

.�Alc; do BOlplt.' d. (' ..1,'.0.
'-

"- d....t.rulda'. Dl C.rlo.

COrTl.

'O.NÇMl ,D. SBNHOR,o\S
PARTO�'� OP�RAÇO.�

I'''RTO S.. DOR pelo ""'''d,

p.t..u-profll&t f')
I.;OD.' R", Joio ·PI..to n ln

d•• III.OU •• :8.UII bora.

lt.D4f. eom bnr.. marrsd".

Tel.fon. IOU - a..ldla<!l.:
Kua G.n�r.1 Rltt.o�"(I.t" II;

.ESCRITÓRIO (DE �AD·VO�A(IA
E PROCURADOR.lA
'\SSISTt:'\CIA

DR. AUGUSTO WOLF
DR EMANUEL CAMPOS

nos " ADVO_G�IlO,'3:
DR. ANTONI-9_ GRILLO
DR. MARCIO COl;:4AÇO

DAS 8 às 12 e das 13.30 às 18 horas

Rua Trajano, 29 - 2.0 andar-:::" sala 1 ,_. Telefone: 3658

4 - Sápado (tarde)
5 � Domingo

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado (tarde)

> Farmácia Modern'a
Farmácia Sto. Antônio

Farmácia Sto. Antônio

Farmálla Catarlnense

F'armálla Catarlnense
'

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

19

25

Domingo

Sábado (tarde)
26 - Domingo

LEIA
Panorama
A �EVISTA 00 PARANÁ

em tôdas as bancas

.

nlla leão pinto

Ru" Fellpe Schmldt

Ruu Felipe· Schmldt

Rua Trajano

Rua Trajano
Rua Trajano

Ilua Trajano

E I

o plantão diurno )compreendi do entre 12 !! 12,30 horas será er etuado pela

os T R .E
5 - Domingo

12 - Domingo

19 - Domlng�
26 - Domingo

Farmácia IndIana

F'armác�a Catarlnense

Farmácia do Canto

farmácia Indlar.a"

Vitória.

I
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Jndla na c C:.>tslInense,

-

í �---
i A presente tabela não poderá ser a'ltemda sem

- prévia autorização dist.! I epartamentn.

,J,�%$"SSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSS%S\%SSSSS,.SSS"<,..%'S%SSSS%SSs:SS%%S,."

T
Rua pedrp Demoro

p'ua pedro" Demoro
[lu. 21 cie·MD.lo
P. ua P)ldro Demoro

Se�uoda à 6.a-relta

das 15 '" 17 bora•.

Tel, .r: 2934

• .I"

DR. ,HUm(';GOMES
'r�ENDORÇA

MeDICO
Pré-Natal Pal10e

. Opera�ões - CUnlce Geral
ResIdência:

.

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

f tua Felipe Schmidt D. 87.
I�sq. Álvaro de Carvalho
Horário: '

I)as 16.00 ÀS 18.00
SAbado: "-

f)3M 11.00 às 12.ÚO.

'

.. Rua. 1.".9 ••
""'. ��lIt

Jun UJ oh

VIAJE MELIOR
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE CURITIBA 1Í_

Ô�tfri U�S U L II M O TlP O
s U P ,E R - P U L L M A N' .

POLTRONAS RElCLINAVEIS _ JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

. PARTID_A FLORIANÓPOLIS 5,45
CHEGADA CURITIBA 12,45

RAItD(f''' ,SUL .. BRASILEIRO LTDA.

Rua Senador Dantas.. 4O�S.o andar - Rio

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

:3 �8-59. - Início da reserva de mesas ,para o Ba1Ie (.te
Aniversário. _ Adesões para o Jantar de
Confraternização, na Secretaria e Restau·
rante do Clube ..

. ".�"�,
PR'OG'R!AM;A DO MES
.... .-'\ -

,

1 -8�59 _ Sábado _ So)rée doi' Casados _ Âgrada .

vel noitada exçlusivamente para casados .

Surpr.esas! ReminiscênciaR! Início das co

memorações natalícias. Reservadas de'
na ·Secretaria.

r-8-59 � Domingo - Encontro dos Brotinhos. Eo
-

�nenagem às debutantes. Início às 19 horas.
12-8-59 _ Quarta Feira - Jantar de Confratern:za·

. ção e P<isse da Nova Diretoria.
15-8-59 - Sábado - Ba1Ie de Aniversário. Com faou- .

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.

OBSERVAÇOES:

.... d&"""ll.4l. 1'.1'1',.

t·"I.."'.U

... VIClI
..... t· (I

.... l!.p.t"latl ••ça.t'
tiuap!t.,. ,..'..10".. ,�. �j

"14(1

.. ,.. .. ., .

-;SSSSSSSSDÊpiiiiAMiiiô$S_SjJ'ÊSSSsiôjES:pôimJ� nssS"Q

P L J( 'N'�T Õ E S D E F À R M A C I A
M�S \ DE JULHO

..
; F'ariná�la Moderna

o serv!ço. noturno será efetuado nelas farmácias Sto. Antônio. No turna e Vitória. sftu!idas às -.ruas

Felipe Schmldt. Trajano e pra:a 15_ .de Novembro.

iondrlld .. ,

\ .ou.ulta,

MADEIRAS PARA ::

CONSTRUCÃO
I RM A G S BITENCOURT
(AIS <IVd)AJlÓ fONf.IOO?
ANTIGO· DIPÓSITO 'OAMIANI

( O·M S A ,8 A O -
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Elogia�o O, Sr. Hélio IlimaDo oo��:nd:.���I'�s P Ô�ouu����P!�:�:���m�
o bacnaretanao Hélio :Mo-' féior' ao' aalârio mínimo. têrmos deprimentes à sua . I transitável em dias de ehu-

T,emos, o prazer de itrans- personalidade ou às suas
Heíss

d d C ·tib ní
a população na pendencía ] riamente às seis horas ' da

Vil. O trecho Põrto União _.

... ,

\ Na cida e e uu a u - ,

',' II manhã e chega em Cu:r1tib:t
crever do "DIÁ�IO OFI- atltudes. Valo-es constitue se no pior'.'

. rara-se pelos sagrados laços NOVA LINHA DE ONIBUS .'-
CIAL", de 16 do corrente a, Como presidente da Cespe do matrimônio Raul Waltér ' ài'; 12. Ó percurso é o de Poc- deles, chegando a encalhar'

seguinte: tive oportunidade, não sô-
S('hier e NeÍlza Santos. O PORTO UNIAO - CURITIBA to �,nião' canoínnass - Ma- carros mesmo eneorrêntados.

PORTARIA N.o 37 mente de confirmar ô meu
i

.

fl'cial maior do 2<> I Em confortáveis PULMAN iN!. - Curituba, sem para,' Otirio�o verificar-se que o

C
. - "

'

,,.,, no vo e o ,

l' id d d 1 O km
-

f it 1O presidente da omissao conceito 'anterior, como lUte
tabelíonato de Pôrto União l�a-se ag�ra a c a e d'l as. 2 sao e os pe a gcvêrno de Santa Catarina.

de Estudos dos Serviços PÚ- ampliâ-lo sobremaneira, ao
filho de Arthur Schier e es-

Porto Uni�� à capital par�- radovía asfaltada. De Ma, deixe em tanto abandono vh

blicos Estaldluai,s, resolve, entrar em contacto com no-
posa da. Orcinda Schier. A naense, O onibus parte dia- fra a Canoinhas a estrada é tâo importante.

Baixar.a seguinte portaria vos aspectos de seu caráter, noiva, de Curitiba, é filha do ,ssSSS'SSSSSs,:cs,sssssssssssss,sss�SSSSSSSSS"SSssssssSi.'"
-

elogb.ndo b
'

sr, Hélio de para mim ainda desconhe- distinto casal Argenor e da.
Mello Mosiníann: cídos. ,Mp.ria da Glo,ria Santos.
Ao' assumir a presidência Baseado nessas observa- Aos inúmeros cumprímen-

da Comissão de Estudos dos ções, cumpro agora um de- tos de que foram alvos os

Serviços -Públicos Estaduaíj, ver 'simultâneamente agra- recem-casados, juntamos os

em março do corrente ano, dáv�l e triste. Agradável nossos, com votos de perenes
já conhecia" sobejamente, porque ,na qualidade de su- felicidades.
as suas qualidades die inte- períor hierárquico,' posso

ligência, senso de responsa- elogiá-lo pelo . desempenho
bilidade e capacidade de eficiente d'e suas funções
trabalho, pelo contacto que nesta Comissão, onde sem

vínhamos mantendo, atra- pre demonstrou, ao lado de
vés do nosso interêsse co- uma competência funcional
mum em colaborar com o jamais .

desmentida, nímia
então 'Governador Jorge La-' gentileza no .trato com os

'cerda, 'cuja aversão à me- superiores, colegas e partes
IlHocridade, tão fartamente interessadas nos processos
demonstrada, fê-lo reconhe- a seu cargo, que bem de�

cer, até à morte,' o seu va- monstra a educação que lhe

101', jamais se referindo em foi transmitida desde a mais

tenra idade, Triste, porque,
como responsável por' um
órgão de administração ge

ral em fase de reorganiza
ção pluitó nos 'custa perder
um servidor tão altarnente
categorizado.

da,> Resta-nos cumprimentá-
lo <pelo êxito 'das provas a

que se submeteu no Tribu

nal de Justiça. O Poder Exe

cl�tivo perde urna de suas

maiores 'espera-nças, mas o

I Est'ado continuará a UiSU-

•
-

fruir - nl) Poder Judiciário
. .:..... da sua experiência.

1
Agradeço a •colaboração

que me prestou durante o

período em que trabalha

mos juntos e faço votos de

uma carreira' brilhante e

pontilhada de sucessos.

Comissão de Estudos dos

Serviços Públicqs Estaduais
em' FlorIan9pó'lis, 11 'de ju
lho de 19'59.
Mairo Caldeira de Andrada

_ Pr�s'i'dente �-

simann, líder unlveraitârio
e prócer juvenil do PRP,
ao se afastar da Comissão
de Estudos dos ,Serviços
Públicos Estaduais ·CESPE,
para ingressar, por concur

so, em alto cargo na Secre

taria do Tribunal 'de Juetí-

ça, foi elogiado nos termos
da Pcrtaría. abaixo 'trans-,

crlta, �olsista do Estado, o

Sr. Hélio Mosimann, na

Fundâção' Getúlio. V.ãrgas,
.fez excelente curso de Ad

mínístração Pública, Itendo

sido escolhido orador da

'turma- e, à oportunidade,
prdferído befísaímo discur

so. Regressando ao Estado,
to altuacionismo udenlsta,
corno castigo pelo fáto de

se haver mantido fiel ao seu

Partido e ao seu chef.e, Sr.
Plinio Salgado, l),ão o apro
veitou, devidamente, em sua

.posição de técnico em as

suntos administrativos, man
tendo-o, na CESPE, com um

padrão de vencimentos in-

SERVIÇO TELEFONICO

NASCIMENTO
Com o nascimento de Ro

sane, dia 20 do- corrente, en
cheu-se de alegria o lar dos

proressôres
'

Abílio e Maria

Helss.

Segundo tivemos" oportunl
dade de noticiar há meses,

pela concessionária do servi_
ço teletôníco de U�ião da

VItória e Põrto União, Cla

Telefônica Catarinense, fo-Iram majoradas as tarjfas no

mês de janeiro em mais de

I100%. Como: porém, se tra
tu de serviço publico, não

concordaram as 'câmaras 'de
vereadores no assalto que se

razía ao povo das <luas cída
des, Assim, a câmara de Por-
to União concordou em au

mento, porém menor do es- 1

típulado pela coneessíonârla..
A edilídade de União da Vi

tória, em sessão da semana

passada, riegou-_qull-Jquer au-'
mente. A companhia, PO!
sua vez, não está recebendo
as mensalidades dos assinan

tes, a não ser no quantum
ela estipulou. A maioria dos

assinantes, contudo,
-

nega-se
a pagar os novos preços, no

qUE' tem o ,apôio ",da popula
ção e dos poderes munícípals,
já que a concessionária des

xespeitou 0-coIÍtrato..que fir·',
, 'miú a.

.

E'spêra-se que venç!l.

SÓ PARA CASADOS!
tnícíando as' comemorações natalícias o Clube 12 fará/

realizar uma soírée exclusívamente para casados.

Agradáveis surpresas esperam' os papais e as mamães

que, desta vez, não estarão sob a mira reprovadora da

eéjuventude do rock'nroU.
E' que todos dançarão sob o compasso saudoso

músicas de seu tempo. �

Será-a festa da saudade. A festa que estava fa�tando ...

Portanto, não convém. perder,

C L I E H 'tE S S A 11 S Ff'l TOS
e RI ã o � V E H.O A

OELCO
pata que
a melhor

eles comprem
Baleria

...

OEL(O

.- .

U dl:'� Dib Cherem rece

beu' da Sociedade Pró De
senvolvimento do F;streito
0S0DE), o ,s,eguinj;e ofício:

'Estreite, 21 de Julho de
1959

'
'

t •

O Depa rtamr.nto Regional do SENAI, devidamente
autorh.ado pelo beu orgão superior, faz saber, aos interes·

saras ,que se acha à' venda, por concorrência pública. o

imóvel de sua propriedade, situado à rua General Bitten

court, nO 102, nesta Capital.
O imóvel refer�do consta do seguinte: prédiO com Exmo. Sr.

407,14 m2 de área, construido num terreno de forma 11'- Pelo presente fazemos

regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, 1,)Q1' chegar ao conhecimento de

35,70 metros de, fundo, (área de 633,67 m2). V. Excia. que, em sessão or-

As propostas deverão ser apresentadas na séde do De- dinária da Diretoria desta

partamento R egional do SENAI. sito à rua Tenente sn-iei- Sociedrudle, foi por um 'd'e
,

ra, 25, 20 andar, até às 12,00 horas do dia 10 de agõsto.!e nossõs as&ociad'Os' delibera

-,,959, quando se dará o encerramento da aludida concor- do que se transmitisse os

rêncÍ't. mais efusivos ap'lausos pe

O preço minimo a ser conslderl\do é,de Cr$ 1.200.000,00 las suas providências, man
(hum milhão e -duzentos mil cruzeiros), para pagamento dando abrir uma ótima rúa,
à vista. embora ainda sem nome no

O SENAI se .reserva o direito de não aceitar nenhuma Beco Cacuira, uma das ,tra-
das pr' 'Postas apresentadas. ' vessa,s da Rua General Gas-

. C·Dlémt1l e AgênCias
fem

•

.
"

para pronta entrega

APARELHOS DE AR CONDl\,;lON'ADO.
'

BALANÇAS, "FILIZOLA"..

CIRCULAQORES DE AR.'

CORREIAS E PNEUS- "DUNLOP".

_CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDIO.

•

FIOS PARA ELETRICIDADE.

/
.

(t'OGOES ECONOMICOS� "WALLIG".

FILMES RAIO· X "DUPONT",
/

GE�AD,EIRAS,

MAQUiNAS SO-MADORAS "BURROUGHS"
_ _

_.,. .• ��L �y -J-. \

--\

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

MED)DORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

MATERI.ÚS CIRURGlCOS.-

... -t'�� _

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTU:aA.

MAQUINAS DE COSTURA,

. MOTORES ELETRICOS.

MOTORES. MARITIMOS "PENTA"
'\

PERSlAN,AS "KIRSH"

_-::\' RADIOS. '';'' .i..; ' ..

rODeà'- 1878

,Rua Joio finto, esquina Saldanha Marinbo

1141

par 'Dutra.
Queira pois V. Excia.

a,ceitar o agra,decimento que
ora· se faz em nome do Povo.
dlo Estreito, principalmente
dos morador,es daquelas re-'
dondezas, e o nosso ,parti-
cu'lar aplauso pela abertura: .

-

'•• ',$S}-SS;CSQíssssssssssssssssusSSSSSSiWif$'SSSSS'SS*SSSS"SSS_

VENTILADORES,

'"

•

ta consideração ,e apresen
tamos

, COI'ldliais Saudações
Jader Goss

, Presidente
Carlos Zenisch Ramos

1.0 Sec. Exp.

(Cont. da 2.a pág.) ceiros impediram 'que as sa- signação dos respectivos elas-
.

veis, máquinas de escrever" las ambientes pOdessem, sei sificadores. As salas ambiell.
teodolito, bússola, altímetro, 3,parell�adas para o cumpri- _ tes do Estado ,de São Paulo'
trena, corrente, balisas, mi �mento do seu objetivo. Ape- criadas no regimé das verbas
ra, máquina fotográfica e nas em dezembro, é que fo- nos 'acordos, estãa a cargo
àpetrechos para desenho. ,.am adquididos 18 conjunto:s da Secretaria da Agl'icultu.
Como a sêde dos agrõno- para as salas que irã() fun- ra daquele Estado, enquanto

mos, também motivos finan- clonar com a esper�da d�; a<; dos demais Estados cafe
e�r.os estão sob o controle
direto das Sêdes dos Agr!-

ExéELENTES

ARMÁRIOS
EMB'tJT�"D,OS
É simples aproveitarum� pared�, .. DURATEX

"

é o material adequado para fa:z:er armários
embutidos, ràpidamenfe, éom mo.ior econo

mia e os melhores resulta,'os.!

• DURATEX é lÍ1u'ito mais barato que quc;al-
, quer outro material!.
• fócil de trabalhar -- muito leve - muito
duróvell-
• Mesmo'· sem'pintura tem bonito aspecto I
• ! o material ideal' para armórios, porque
�ua superflc:ie lisa não apresento farpas.

� fAZ MELI10R, E MAIS SARA TO I
'

Tamanhos de T,22· x 2,50 m e de 1,22 x �jOO ln, rios tipos

-;..._

PRONTA ENTREGA'

Itso, filetado e perfurado.'
Revendedor;_ - M E Y E R & CIA.

eultol'es.

CURSO
A exemplo da sêde e dI)

Escritorio de São Paulo, fo
l'am instalados, em 1958, en
contrando-se já em pleno
funcionamento, os Cursos de

Çlassificação de Belo Korl
zante e Lqndrina. lilsses cur

'SOS, destinam-se a proporclo
no.r ao cafeicultor os ensina
'mentos necessários ao .co

nhecimento da qualidade de
seu café-e a prepará�lo para.
a. obtenção de um melhor
p!'eç9;
A medida. que as condições

tecnícas o permitirem,
-

no '

que respeita ao professoradt;l,
deverão 'ser' instalados "outros
C1lrSOS seD:l-elhantes, apro
veitando-se para isso, as ins

mbientç

I
J

'i

DURATEX é 'três vêzes mais resistente que o

madeira comum. Não racha, é mais:duróvel' e

menés a!9cóvel-pelo C1JP!� ••.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LENINGRADO, URSS, 28 (U Estados unl�s. 1 a espô�a deste, num avião a jactõ

I
completa e multo construtiva sô- clonadas-na mesa de conferência e

I
"Torne a falar com �les. !'

P) - Os Estados Unidos e a Nlxon acrescentou:' soviético TU-104.
" obre alguns dos problemas entre' não no campo de batalha" . desejamos nilda que nllo e:

União Sovl#tlca decidiram que "'Í\gOra, a minha mensagem ao' A viagem entre as duas cidades nossos àels��s - declarou NI- O presidente do Partld9 CO�lU.- certo mas sím to que .é· justo. Se

suas divergências devem ser so-,

�o�.� soviético e ao povo norte, foi felt� em uma hora e nove xon, posso ,d:zer que tivemos al- nísta em Leningrado, sr, SPlrldQ� gundo eu acreditava, você iria ver

Iucíonadas nas mesas de conre., americano é a seguínte: minutos. gumas dlvergenclas com o pre, nov, num discurso de boas-vinda" o mesmo, nada, mais, que o que sendo:

rêncla.s e não nos campos de ba, paz para todo omundo]
'

Cêrca de mil a míl e qutnnen. . mler Kruchev sôbre muitos pon., a Nlxon, disse: .' Kozlov viu nos Estados UnidOS",

talha! Nlxon chegou a Leningrado, tas pessoas deram boas-víndas. 'ii. tos. "Nosso povo deseja viver .. em \
.
I�edlatamente, Rikover foi c_.9-n-

Está foi a sensacional noticia procedente de' Moscou, acompa., Nlxon tl Koslov. A recepção foi Mas h'á um ponto em que estí.. paz e amizade com todos os po- vldado a permanecer a bordo e

dada hoje e� Leningrado pelo VI-I nhado de sua espôsa e do více., cordíal, -vemos de a.côrd·o: As divergências I yos do

m.und.o, especialmente ( tudo o que queria ver lhe 'fol mos.,

c?--presldente Rlcha�d'Nlxon, dOS. premíer soviético
.

Frol Koslov
.

e "Tive 'ontem uma dísoussgo entre as nações devem ser soíu. norte-americano". trado.
. - O' vice-presidente dos Estado". Nlxon, no entanto ,logo depois

��Ult� D� D1��lGl�AI DI ��rl� DE ��IENn�ÀO .�. �D��I�ÂI �ICIIl ���2:E;��[
,Ox� o

=';�;Ó�EO:
·

;�����:
Encerrado- com brilhantismo o (urso d e Atividades ArUsficas Infa.nUs do S,ESI :�ce���m�:n��ss;��:�mit��::,v�� Dos campos petrolíferos I situou' em 2.425.445 barris.

"pai" do submarino 'atômico dos do Recôncavo Baiano desta- ,A parte restante (822.363
Contando com a presença I Nacional do SESI, senhora

I
SESI, foi concedida à pala- mos -da Silva, Superintenden- Estados Unidos, realizar uma visl- ca-se O de Água Grande (Ca- barris) representa a contri-

. . .' I Hlldete LuZ. vra á oradora da turma, S€- te�do Departemento Regional ta cabal ao quebra..gêlo atômico tu) pelo alto índice de pro' buíção dos outros campos
do senhor DIretor ReglOnah� nhora Mathilde Amim Gha- do SESI e em seu próprio, ex- soviético "L-enln". duçãb dos poços que o cons- que, no mencionado período,destacados f.uncionári�s do A sessão de encerramento I nem, encarregada do Núcleo pressou a alegria com que o Depois 'de uma hora. de ínspe- tituem. Em segunlo lugar, estiveram. em produção.
flE;SI, cursistas, alem de teve como local a sede do ,: Réglonal do SESI de J_oín- SESI dava por encerrado Ção' ao navío, atualmente em cona, figura O de Candeias, que,grande número de assísten- Clube 12 de, Agôsto, gentil- I vi!le. mais êste curso de alcance trução, sem que os russ'?!> lh� mos -há muitos anos, vem man-' Aco"rdo' sa I·[a'tos, foi encerrado sábado Úl-Imente cedida pela sua dire- coletivo, agradecendo sobre- trassem nada Importante, Rlcko-' têndo essa posição.

. '. toda, constituindo� nota de Em eloquentes palavras ex- maneira a participação de I 1
t C d At id d ... t

.

t
ver se queígou de quê s mp es..

No primeiro semestre do Caminham pata um acêr-Im?? urso e. lV a .,es ces .aque a exposiçao progra- pressou o júbilo das cursistas todas as cursis as, em espe- mente o estavam "fazendo
_

da:'

IArilstlCa.s Infant.ls do SE;:;!, mada, que desper��u VIVO ln' cm terem a oportunidade de ela; a valiosa contribuição ano em curso a produção Sh� do 8,S bancadas do govêrn., e
f i i t d 1 t

-

t t t
.

h Hid t L
voltas" e exigiu "a mesma corte

petro"leo baían., ultrapassou da Oposlçãe na Câmara dosque aqui o m nIS ra o pera f'.resse
en re os VISl an es.

'. I
participar dêste Curso cuja o!:,· sen ora I e e uz.

O dora O· I da Dl'V'
-

o Ab t t balhos nelo d b' A' d sia" que êle teve para com o vtce.,
em mais de dois milhões da Deputados em têrnn de limae, .uc� s era isa er os _os r8: .

t-' semente lança a, reve ger- .' seguir em repassa as e l!"

'IccnIca do Departamento senhor Joao Batista dos San- minará em tôda Santa Ca- sentidas palavras a senhora.' primeiro ministro soviético Frol barris a de igual período de i nova redação para a chama
de Jntercâmbío e Assistência tos, Diretor Regional do tarína, Encerrou sua ora- Rildete' Luz, professora do R. Kozlov, quando êste esteve re., 1958, alcançando 10.355.408 da emenda dos conselheirns,

! çáo fazendo mênção especial Oui so, agradeceu o apoio que centemente de .vIsita aos Estados barris. Ao mesmo tempo, I O secretário-geral da
ao trabalho desenvolvido pe- lhe dispensou o Departamen- Unidos e Inspecionou os estaler-r cresceu a produção do cam- I UDN sr. Aluíslo Alves, to
la senhora Hildete Luz, oca- to Regional do SESI, expres-. de Shlprlngfor, pensllvanla. Nes- po de Agua Grande, que mou a iniciativa de .consulta
sião em que, no nome da tur- sando a satisfação de ter sa oportunidade pôde ver, sem n contribuiu para êss,e total, ao 'líder do -govêrno, com f)
ma entregou àquela professo- c.envívido com todos. �ervas, os reatores do navio mr· com 7.107.600 barris. o 'mes- : consentimento da direção do
ra, sugestiva lembrança Encerrando a solenidad'J cante atômtcé> norte-american', mo suceod1endo com a do seu partido e da liderança
Lugo após fez uso da pala-l foi levado à cena um movi- "Savannah".. campo de Candeias, que se da bancada.

vm o CeI. Ruy Stockler de mentado teatro infantil que "Levamos o sr. Kozlov '"

Souza chefe do SOES que despertou o interêsse. de to- mente à sala dos reatores e J"

eJ:n nome do pr. Renato Ra c1(l.�, pondemos a tôdas as suas pergun

tas, disse o vice-almirante.

./

Vê-se na Mesa dos Trabalhos d'3 encerramento da direita

para a esquerda: Major Gilbertó Silva, Cheje do SAE; Sn1'.

João Ba-tista dos Santos, Diretor do Departa,mento Regio
nal do 'SESI; Sra. Hildete Luz, e'ducadora social da Di1li
são df intercâmbio e Assistência Técnica do Departamen
to Nado7wl do SESI e professora do Curso; Cel. Rui Sto·
ckler de Souza, Cl(eje do SOES; F;rancisco Oliveira, en

carregado dos CurSos Populares e M. H. Bompeixe Kohler,
encarregado do Serviço de Divulgação; no momento em

que jazia uso da palavra a oradora da t�a sra. Mathil-
de Amim Ghanen.

'IIIQP A rt 'Q .Florianópolis, Quarta' feira, 29 de Julho de 1959

.....��.ObA· ..�%!.. CELSO RAMOS AO "DlARIO CARIOCA:
���:::�:�lhe, sr. Di·I-Melhor entendimento entre 'patrões e

retor, de u_!lla das nos- "
sas .cidades do s,ul. -

, empregados-. LI, tomada - a mesa

da sala de espera 'no

hotel, na GAZETA _des

sa Capital, um
- artigo

defendendo o .govêrno
catarinense. Seu autor
afirmava que, no Esta

do, o governador pune
os faltosos e exonera

os desonestos.
Ocorreu-me, então,

indagar do desfêcho de

.
um inquérito .....que, há

alguns mês e s, fôra
aberto no Departam�Íl'
to de Éstradas, de Ara- .

ranguá.
Estando \ lá, aquela

época" ouvi aeusaçóes
� arrepiar.
Infocanaram-me, ago'

ra,
.

da
. d·emissa-o, 'por

incompetência, do En

genheiro residente. e

dos srs. Alamiro Ma'

ciel e Gilson Soares. �

Estava a dar minha

razão aos que defen

dem o govêrno, quando
ouvi .; final da histó

ria; os de�itid(i:s aca

bavam de ser nomea

dos, pelo govêrilo do

Estado um pa"á escri
vfio do civel de Ara:
ranguá e o outro para
diretor de um grupo

escolar, no arrabalde
Cid3de Alta.

Apure a veÍ'dade; sr.
direto'\

. Acho o caso

muito grave, pois, se

verdadeiro,.é o govêrnQ
digno de ser severa

mente castigado pela
crítica oposicionista.
\ Quem lhe diz isto

não tem partido no Es

tado. E' simples solda
do libertador, no Rio'

Grande.
Atenciosas ,�auda

. cões
i Rufino de Andrade".

X X

Enquanto bebiam uma taça (

,champanha no refeltorl0 do c

tão de "Lenin", Nlxon torno" .

o protesto de Rlckover e lhe or

denou:

•

Com a palavra "as

no�mas de honestida
de" do govêrno! \

Alunas' do Curso de Atividades Artisticas !njanÚs do SES1,
cujo encerramento ocorreu sábado último na s4.de do
Clube Doze de Agõsto. I

-

Na Assemb.léia Legislativa
..

Edú Vieira estréia: 'enaltece candidat úra lotl - Assembléia colabora com

censo: não criará distritos_ e municípi os··- Anfonio Almeida: significado da
J\lh d O Id M h d

.

COLABORAÇÃO AO CENSO ;Ch'ldo_ para �andidato .. ao
esco a e swa o ac a o :r-..latéria de transc.edental \faC'gc de prelelto da cap_ltal,

.

,

_. .. . '.mportância foi votada nn � na� eleições de 30 de ag,?sto .•Nal sessao. de 27, do c�r- I contmu.ando" afl�I?ou -J sessao de '27 do corrente pe-:I Discorreu, o orador, sobre
rente, assumIU. lugar, na. ya- I SI:..

AntOnIO
. Ed� V�elra su.a Ia Casá. Trata-se de resolu- OR n:éi'itos do candidato, poIs

sa c sr. AntOnIO Edu Vlelra,
I crcnç� nos .Id!!al� do cand,l-

.

cã,o relativa a ofício do pre- tratava-sI! de homem de

inteL�rante .

de bancad�. do ,dato a presldenCla da repu- 'sidente do IBGE à Assem- irreprochável honestidade,
Par:�ldo �oclal DemocratIco.: bhca. pelo PSD, marech�l I bl�ia solicitando a não apre- personalidade perfeitamente
Apos o Juramento de praxe, Henrique Lott, que na chefia

I dacão de projetos que te- ident.ificada com os problc
o �óvem 8:dvogado. e jornali�- I do govêrno co�tinuar� ... ,a i nham por fim alterar a di- I

mas da cidade, apministra
tn d.e LaJ-es estr�lOu na t_rl- i obra do sr. Juscelmo KUj)�u"- viRâo administrativa do Es. dor capaz e seguro de em- ;
buna, causando a melhor cbeck .. Referiu-se, tambem, tado facilitando .assim o' plezas na capital. Manifes-

Iimpressão. Senh?r .

da p�la.
- là�3 dec�arações do marechal prócessamento do' prÓXimo I' tou o sr.. Aht�nio 'Almeldft

vr9., fraseado obJetivo e slm- I LQtt sobre
.

a regulamen�a- ,censo. Examinando' a maté- que seu partido .fará uma

pl�s. orador segu�o, o nO�l,o çãQ do' capI�al estrangeIro ,rh a Comissão, _ de Petição, c!1IT.ipanha alta, dentro do

va�lamentar �eferlU-s�, P�l- I en1 nosso paiS, amp�ro ao Ei;tatística e Divisão Civil ,mals absoluto respeito, sem

l11€'lramente, a. sua sltuaçao homem �o_ ca:mpo, . lef?rma ,submeteu à consideração do ataques.
A

como c��po�ente. da banca· (ta yrevldenCla SOCIal, �nto- plen::irio, que aprovou, o pro- O lider do governo, sr. Se
da. OPOSI�lOnISt!'t hdera�a pe- ca�)hdade da Petro}:>ras, e jeto de resolução assim re- bastião Neves,

_

congratu!ou
lo sr. Joao Estlvalet PIres. Clitr?S l?ontos de Slapltal1m· cigido: '"Art. la' _ Esta J\!J- se com a escolha do nome

portanCla e, que �ao a plata- sen:bléia Legislativa não;3.- dI) sr. Oswàldo Machado pa
,LOTT: CANDIDATO IDEAL fo::m.a do candidato que v pl"tciará projetos que vise� ra. candidato do_P�� � Pre-

Desej�l�do, com se� traba- Bl,3.Sll es�e�a.. ..
alterar a divisão administra- feItura de Florial?-0polls,. es-

lho e mais o de s�us eol�as·. O pl�l!-ar�o OUVIU o ?rado, tiva do Estado, .até a 'reaH- pero.;.ndo que o plelto decot:_ra
de parla��nto, cr�ar melho- em

.

SilenCIO, aplaudmdo-o zr.ção do recenseamento >le:_' em ambiente de ele�açao.
·r·�s condlçoes de vI�a para o

I
ao fmal de suas palavras. A .

ralo do país a realizar-sé no Adiantou, na o.portunIdade,povo, o orador manIfestou-se bancrtda do PSD n� Assem- ano de 1960 que a UDN escolhera tam-
integrante da linha nacio-

I bléi� te a C�sa destao �ertas Parágraf� único _ Ressal- I,b€'�n seu c�ndida�o ndas p�ó
I':_&,lista, condenando a �va- i da ln egraç�o e Ill:als um vados os projetas de cri r xiwas eleiç_?es de 30, e a�os
[ao vultosa de .lucros de ele�mento . Jovem,'. vlbr��t�, de distritos em tramitaç�o to, e a escolha recalra sob.rc
firmas estrangelras, para I cUJo entuslasmo construtlvo 'na j\�sembléia ou os q

açao
o deputado Fernando Vle

suas respe_?tivas _fontes de � o conhecimento que possui lIa ve�ham . dar ent �e n�: gr-Ib. nome d?s mais conh�
or-igcm.' Le, entao!. recorte I de no�sos problemas, !IlUito ,ii] de julho dêste

ra a a: cidob na capital, e que '\11-

de jornal que espeCifIca, nos _,so.marao na elaboraç?-o d� : mr.,is que visem a��y' o_s � nha se destacando l?,or sua

ultimo.s anos, o

mono
tante leiS de completo beneficio a 'distritos. ou munic'

!'tçao

eI3.tua,ção na AssembleIa.
. .

d
-, I t· 'ddi'

IplOS porem cruzeiros
.

essa �vasa.o, e . co e lVI a e. despacho único do Preslden-tecendo conslderaçoes sobre I to aguardão na Se t· TRIBUNA DO ESTADO
o -seu efeito maléfico n'a eco- NAO SERÃO CRIAD(,>S MAIS c1� Assembléia' o t

cre al'l'!t

I
'

nüniia nacional. DISTRITOS E MUNICíPIOS: d� prazo prevIsto r�n:cur�� Os srs. Walter Rousenq e

tigo.
nes e aI Fr;!'nando V�egas subsc�eve-

PAiRA A PREF'EITURA Art. 20 - Esta Resolução ,ramo requerImento soliClhn�

. entra em vigor' na data ue -: do .voto de lo�vor pelo. apa-
I sua publicação revogadas as l(�cm.ento-do Jornal Trlbuna
disposições em' contrário." 1�:1 Imprensa. Ambos os 'pM-. IO-projeto em questão é de

i!1.mentares usaram da p�
autoria do sr. -Estival t p... ln.vra,; tesendo elogios ao

. I'd . -

e I
novo orgao de imprensa. e

Ie�.,: 1 eE da op'p�lçao, e teve
ao seu diretor,

.

sr. Eduardo

���?vaçao un:;LnIme no ple- Fatuch. O sr. Estivalt Pires
,

GL 10 da Casa.
endossou os conceitos emiti-

ANTONIO ALMEIDA: SIG-. do, pelos oradores que o an

N1FICADO DA CANDIDA-! tecederam, o mesmo fazendo

T1JRA OSVALDO MACHADO c sr. Manoel de Menezes.
. I

- DIA DO COLONO

-1
� .de�uta�o Ant?�IO Al- Subscrito pelos líderes das

h e:aa refellu-se a recente i lespectivas bancadas foi
f)E;)oll;a, ,I?or una.n�midade" 'If.rrovado requerimento soli

d� I?lretorlQ: MUnICipal,
i
do

I citando um voto de regozij3P.,rtldo SOCIal Democrat.co, pelo tr.anscurso, a 25 do cor
d,) nome do sr. Oswaldo Ma- ·1 l't'nte, ,do Dia do Colono.

P.

s. s.

D.
A'· ENERGIA REALIZADORA,

.. ,

x

s:sssss' ssssssssS"'fsss

'Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobl1ás
Entrega de obrigações ao Portador'
A Agência do Banco Indústria e Comércio de Santa.

Catài";,[l S/A., desta praça, está autorizada pela '''PETRO··
DRÁti" a fazer a entrega aQs contribuint!,!s do exercíciú
de 1051j .das respectivas "Obrigações aQ Portador", emiti
das p,;r aquela Companhia, bem como efetuar o pagamen
to dos juros referentes aos semFJstres vencidos.

Os interessados deverão agência local

./

todos os modos, o assunto era "de-
masíado cornpltcado" para ele.

Três horas mais tarde, Rickovee
terminou sua visita ao navio, dh

I

"VI tudo o que quts

guntaram.me se estava

Respondi-lhes 'que não, mas que

est;'va agradecido.
I

Fui o primeiro norte-americano

RIO, 28 (V. A,.)_ - � segundo destacou dois as-

Os srs. Celso Ramos e JO-11 suntos de importância na
sé Inácio Caldeira. Versiani Conferência: a admissão dos
representaram o Brasil na empregadores comuni!;ltas
Confêrência .biternacional,1 nas comissões, com voto. d"do Trabal�o, em Genebra. todos os. países, entre 03
Ambos desembarcaram on· quais o Brasil, e a expulsãotem do "Vera-Cruz". O pri-' da Hungria das -comissões.
meiro adiantou que o coo· Segundo êle, os resultados
clave veio demonstrar um da conferência serão bené
melhot\ entendimento 'entre ficos para empregados e em-
patl'ões e .empregados, e p:-egadores.

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

Partido Social Democrálice
"CONVOCACÃ'O

, ,
,

Pelo' presente, convoco 'os cOplponentes
do Sub-Diretório do Partidó Social Democrá
tico do E'streito, para a reunião de 4.a-feira,
dip 29, às 20 horas, na séde partidária à Rua
Coronel Pedro Demoro" quando serão trata
dos assuntos de interêsse partidário.

Estreito, 25 de Julho de 1959.
ULISSES CUNHA
\1.0 Vice-Presidente

�.
..

\

Hoje, passados 4 a1'10<1, os udenistas catarinen-
ses estão muito sentidos com o que o Mar. Lott fez

com o _pessedista Carlos Luz
Em 1950, em Minas, ú pessedista Carlos Luz

fez dissidência no P.S.D. e, com isso, elegeu Dara

o govêrno mineiro o udenista MiÍton'Campos.
Em 1955, o pessedista Çarlos Luz, mancomunado

com o ministério udenistu- do sr. Café Filho tentou
<) golpe para evitar a posse d'o pessedista Juscelino

, Kubitschek
,

Depois se acabou!

i� Claro que os udenis�a:; ficaram cl:_!..ateados!

*

Os planos para eletrificar o Estado continuam
cada vez mais numerosos.

Mas ... de verdade, somente Itapiranga, de 1951
para cá, conseguiu luz elétrica.

Foi ·obra do govêrno guucho! ">

* *

*

No sul, sob a regênl!ia do sr.· Afonso Guizzo.
udenista só paga impost·) se quiser.

* *

*

As máquinas do Est'3,do estão se concentrando'
em diversos municípios!

Depois de 30 de agosto voltarão ao serviço do
Estado. Agora estão no eleitóral, "para atestarem a

neutralidade dos govêrno'l udenistas, prometida à
Nação pelo sr. Magalhães Pinto, chefe nacional,
da U.D.N.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


