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s�Jura(isistas:trava'
.

a luta naUDN
RIO, 3 (VA) - Está travada a Segundo os balanços iniciais Gerais, Distrito Federal, São 'pau- Epilogo de Campos, estará na 11- devem ser dadas tôdas as satisfa- xíma semana é a indicação do

I
CONCIJ-liAÇAO

ta da UDN entre as correntes haveria equllrbrto de flÍrças entre lo, paraná, e Rio Grande do Sul. nha juractsíata Santa Catarina, ções ao sr. Juraci Magalhães. candidato à vice-presidência e
,lU

.�Islstas e janlstas em tôrno as dUas correntes. Os janlstas te- (\ pará, se fôr representado no' 'oue é pró-Jânlo, estaria disposta a Os juraclslstas contam com as gestões estão sendo feitas seja pa- Uma tendência conclllatóNa

Jd�PVd....a sm que qevera', se reunír. .A,
y... "\

p
1>" � A'.., riam a favor da Urgência da COIl.- diretório pelo sr. Ferro Costa, se, atender o governador da Bahia no seções do Maranhão, Ceará, Rio 1'0. verificar a posição .e"iata do sr. manifestou-se nas últimas horas

éOnve�ção nacional Val'tldár1a. O venÇãO das seções do Amazonas, entrosará na Unha j'an!sta, se o caso da adiamento da convenção, Grande do Norte, pernambuco, Juraoi Magalhães em relação ao de ontem, tendo em vista sobre-

sr- Magall!ães Pil).to' Iniciou as Paraíba, Espírito SantO,. Minas J representante fôr, por-ém, o sr, pois acham seus -dirigentes que Alagoas, Sergipe; Bahia, Goiás e problema seja para: na hipótese tudo que o debate se localíza num

ndagens das díversas seções es- ,',_._ )\lato Grosso. O Ptauí, que é jU_ j,s uma recusa' do governador
I
pormenor Inteiramente secundário.

ilOt.Aual8 a respeito da converagn, ANO XLVI _ O MAIS ANTI GO nIARIO DE SANTA CA TARINA _ N.o 1 3 6 8 8 racísísta, tem no direto'rio um re., baiano, enocontrar um outro no- para que não se sentissem derro.,

:;: ou da Inconveniência .de eon., ,,"" ,,--
� •

presentante janista. me que concilie o partido, Se a tados nem os «outubríseas-' nem

vocal' para outubro O conclave má- O sr. Aluísio Alves, secretário corrente juracislsta perder no di. os "desembrlstas", os mlneh'õs

)dJIlo da agremiação. geral da UDN, segue hoje, para a t�tóclo nacional, quanto à data da convidáriam as duas correntes a

'NoS círculos juraclsistas admi- Bahia, onde dará ciência ao gover, convenção, ,a decisão previamen- conocordarem na reattzação da

te.se que a direção da UDN é fa- nador baiano das conversas que te estabelecida é a de não enviar convenção em duas sessões, que

vorável, desde que recebeu o-re- manteve com o sr. Jânio Quadros. sua delegação à convenção mas se reaUzarlam respectivamente a

latórlo dos srs. Lacerda e Alves, De Salvador o sr. Aluisio Alves apenas um representante que lerá 15 de novembro (mais para outu..:

seguirá para Natal, onde conre., uma .dectaração de protesto aa se- bro) e a 16 de novembro (mais
renclará ,com o governador Dlnar- cão baiana. 'para dezembro).
te Mariz no mesmo sentido. An
teontem, conversou êle Iongamen,
te, num jantar, com o governador

DmETOR: RUBENS DE AR -RUDA RAMOS _ G.ERENTE: DOMINGOS F. DE AQUING Cid Sampaio.
-conclllatõrlamente, Outro tema da agenda da reu.,
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I '

• OU então, a contenção nos prêços dos produtos. A-gita�
•

. : i:'::,�u:'�:,�:,�::.!o de Janeiro, São Paulo, Mi.,., ':
Serão cOD�lruidosf il1icialme�le, dois armazens - O lHe e slá alendendo, em curlo prazo, as recomendações • está�;:�:r�:d:,s�o��:a�d:l.:�V�!:ô��i!�cn�!:r�:;� ,
Presidenciáis - Inieressado O Presidenle, da República ,-no desenvolvimenlo da conjunlura cafeeira Es- tIII um- solução conciliadora. Mas, são tantas as causas •,. da atual crise, apresentando-se sôbre mil e uma ra-

leve com lK o Presidenle Renalo da CosiaLima' • cêtas, que os setôres\ não sabem, ou duvidam por onde'
Dando dinâmico

prosseguimen-lvoura
cafeeiro. nacional, o Instí- f cão. imediata, de dois poderosos

I
fé, esteve no palácio das Laran- Lima ínrormou aínda. que a cons, • começar a �e�ediar o �al. Se �s �r�ços forem congs- •

.to ao plano estruturado para a tuto Brasileiro do Café acertou as

I
e modernos armazéns, providência [eíras, acompanhado de,dois mem., ! �rução será feita dentro da obe..

� lados, estabílízando-os, Isto íncíndírá na reforma IJO- II1II
recupera�ão. em potencial, da la- últimas medidas para a constru., que. ass�gurará o armazenamento I bros da Comissão de Armazéns da

:
dlência a especiais rigores técni-I" lítica cambial. Mexendo-se nesta, daí então, é que na- ,.

,

_ 'i
dos cafes adqutrídos das quotas de autarquia careeíra, engenheiro! cos, prevendo-se o aproveitamento,. turalmente a coisa complica-se. •

- "SEMANA ·DA PATRIA consumo Interno e expurgo. O Es- Fernando Ribeiro do Vale e sr.,' das instalações para futura utlll- , A'" r 1 t .,

.

• '

tado de São paulo será o prtmeí., Orlando 'Broglolo, de três díreto, zação como usinas de beneficia- •
S proprras orças par amen ares que apoiam o

•
C

...

I C "I I 1'0 beneficiado, devendo locallzar� res da firma construtora, =. H�n-I mebfo de café, como armazéns pa- governo, debatem-se }lpr u�na solução. Estas fôrças
,omemoraçoes nes a apl a se em Bam4 o primeiro armazém, I rlque Nicolau Barbieri, Albino ra outras mercadorias ou como 10_ • representam o povo, este esta gritando, e pelo menos •

,

Prosseguindo
_

nas comemorações. progra�adas par� a cuja capacidade será para um mt., M�lzonl, e' do chefe de Relações I cals- adequados para Instalações III!! merece un: lenço para enxugar as suas lágrimas. •'SEMANA DA PATRIA", nesta C�pltal, sera desenvolvidc ),hão e trezentas mil sacas, com Publicas do IBC, sr. Edgard, Sal- industriais. III O projeto apresentado pelo deputado Temperalli
o seguinte programa, no dia de hoje,' 6a. Feira, dia .1: de uma área coberta de trinta e dois leso I • Pereira, do PTB do Rio Graúde do Sul, sôbre a: reava- •, mil e quinhentos metros quadra, ApóS ter apresentado, ao presl- INTER�SSE 'PRESIDENCIAL . _ .' "setembro:

, '.,,' " \
dos. dente da Repúbllca os seus com-I • ha?�o.dos atIvos das e�presa3, em parte e promlsso�. •

_ 18,30 HORAS - Palestra pela Radio GUARU.JA. pe- Ao mesmo tempo, será construL' panhelros. o sr. Renato da 'Costa O presidente, Juscelino Kubl- II1II
GOlblra OS lucros exceSSIVOS do produtor, dando ao go- III!!

lo Capitãá EWALDO JOSÉ LEBAR do outro em Xavante, com capa- Lima fêz breve exposição sôbre a . tschak de OUvelra rubricou os ,. vêrno maior margem nos lucros dos impostos. Mas, se �
BENCHON /POÉTA, do 140 Batalhão cidade para duzentas mil sahs, questão do aTmazenamento, frl- contratos, como sinal de aprova-. • isto for feito, o produtor tarr..bém térá a sua reação; •
de Caçadores. com 6 mil metros quadrados de sando que o Instituto Brasileiro ção, soil'éltando Informações, sôbre II1II afogará o pro�':lto, sobrevind\.' dàí ii. consequente bal- •� 19,30 HORAS _ Retreta no Corêto ,da Praça "15 de área construída. Vale salientar do Café estava atendendo, em cur- .0 desenvolvimento das exportações,. d d

- . . .

que, de conforlnldade com os cál- to prazo, as recomendações presl- :iUrante o mês de agôsto. O sr. liliiii
xa a pro uçao, com um COlapso para o comerCIO.

."Novenlbro" (Jardim Oliveira � 'Belo), culos que foram f'eltos pelos téc. denclals para assegurar o armaze- i Renato da Costa Lima Informou, ,. Quer dizer, uma coisa, anula a outra, e 'tudo ficará na
-

,

pela Banda de Música. da Socie,jad'2) nlcos. os armazéns que serão cons.... namento dos 'excedentes de café entãO, ao sr. JK. que cêrca de II1II mesma, ou poderão originarem .. se novas consequência», •Musical "A COMERCIAL", sob a· re- tl'uidos pelo IBC serão pagos côm em têrmos ecbnômicos. 'para se dois milhÕes e cento' e oitenta mil ,.
e, talvez. mais drásticas.

gencia do' Maestro Waldemar Figu,eiró o equivalente dos aluguéis em atiliglr tal objetivo, ,abriu-se con- sacas haviam sido exportadas, dan_' A esta_altura, nem seria bom pensar estar na "pe- •
e -com- o seguinte programa: I dois anos. cOl'l'ê-ncla e adjUdlcôu o trabalho do uma receita aprecláveJ de dlvl- II1II le do govêrno". Não imputamo-lhe totalmente a �ulpa.•.à firma, cujos diretores estavam eas perto de cem milhões de dó- JIla. PARTE

•
Os ê!.'ros vêm de longe, e cada vez mais avolumam-se

.•COM O PRESIDENTE JK sendo apresentados, esperando-que lares. O presidente da República, ,

1 - Hino da Independência _ D .. Pedro I
o armazém do Baul'ú. qUI! terá a apps escutar, vivamente Interes-' A crise está aí, forte, gorda, crescente. De qúal-

2 - Marcha Nelida - Waldemar Figueiró para que ,,_ Presid�nte Juscell- ,maior área coberta do país, num sado, as Informações QJ,le lhes fo- • quer maneira deveremos to&a-la. Quer dizer, "nól>" •
3 - Riggoleto _ Fanta,sia: de v:.erdi .po Kubitschek tivesse conhecl_ Só lance, esteja completadô--I!m tam p�estadas pelo preslednte do III não, o govêrno.

.

III4 _ Regina Dora _ yalsa - Geraldo Martins mento do importante fato, o sr. 105 dias. O s\', �enató da Costa (Cont. na ult. páq.) ,. a � .......•'_
5 _ Fantasia do GuaranI _ Carlos Gomes Relélato da ,Costa Lima, preslden.

te do Instituto 'Brasileiro do. Ca-
6 - Dobrado Presidenté ,Edú Marques WaldemJ:r;

Figueiró -;

"'"'2a. PARTE" 1', '.J.,'

'1- Dobrado Erasmo de Freitas _ J. éardQso fla:"'&osi.l.
- Vilma _:_. J3oIMo - Vespasiano de Souza.
_;.. Olga Martins -:- Marcha _ Joel Martins

10 - Pula a Fogueira André - Chote - V. de Soúza

11 - Sweet Havaiana _ �ox Trot

12 - Saudades de Florianópolis � ,Dobrado _ João Ros'3.
- 2000 HORAS _ Sessão Cin�matografica ao Ar Livre"

,

no Largo "l"agundes", à cargo do De�
partamento Cinematografico da Dire

toria de Obt'a.,� Públicas.

no,vembro., ,

\ )""'A;�.l,J.",U'Uw�,
"' ;: l�'_--i.t:.�:�L:'l

1.1\ �3ECÇÃO '_ ASSOCIAÇãO
ATLÉTICA BANCO DO

BRASIL
Osvaldo .

ViEgas .

l\1'mezes .

'II. da RoSa .

Nc.leu .

Cesar .

Brancos .

Nulos \ .

ISR.' A�OB,;.'êbBO.
LYAN ,

procedente' ce São paulo encon':'

tra-se nesta Capital, o sr. Agob

Goronlyan, Inspetor da Ron !\Ie
rino e elemento destacado no.
mundo dos negócios.

Ao tão Ilustre visitante, formu
lamos feliz estada em FlorIanópo
lis.

: :"L�A�., 1·�"IA�,I':1n� /)�.�
_"���4'-��...ur.,��

BESIJJ.TlDOS DA i3/�OlfA
.'

r4u;� DiRE�Ri.ÜE '
TERRAS

Onaldo .

Viegas .

-Menezes
.

V. da Rosa .

Nereu
.

C{'ljar
.

Brancos
.

Nulos .. 3
15.0. _ CLUBE 12

79 - Oln aldo
.

81 V;cgas .

1v,fenezes
.

V. da Rosa .

Nt;reu
Ge:;ar .::::::::::::::
Brancos

.

Nulos
.

16.a _ TESOURO
Ol>valdo

-

.

ViEgas .

MEnezês .. . .

V. da ROE!a ..

Nereu
..

Cesar
.

Br;tncos
.

Nalos 5
17.p, - FOMEN'FO VEGETAL
.Ol>valdo .. . . . . . . . . . . 90
Viega� 136
M(!�ezes 29
V. da Rosa.......... 15
Nereu 13
Ce8ar .', 2

. Flrancos
',' . . . 3

Nulos 2
18.a _ G. E. LAURO

MULLER
Osvaldo

.

Viegas .

MEnezes
.

V. da Rosa .

Nel'eu ; ,.

Cesar
.

BrancÇ>S .....•.......
Nulos 7
l!:l.R - G. E. DIAS VELHO
O:-.valdo li4
Viegas 92
.!VI"nezes 41
'1,'. da Rosa.......... 27
.:Nf,reu 10
'Cc;sar

............•. 4
Brancos 1,
Nulos 6

2p.a _ CLUBE 15

��valdo .

'legas .

'l\ienezes
.

V da Rosa .

Ne.reu
.

('f.'�ar
.

rllancos
.

Nulos .....

(Coniúi1ia)

121
110
93
18
6
6

2.[\ - ALVARO DE CAR-
VALHO

0/lV.aldo .

V�('gas .

Menezes .

V da Rosa .

N(·:eu .

CC'far .

Brancos .

Nulos .. : , ..

3.0. _ IPASE.
Osvaldo .

V:egas � .

Menezes .

V. da Rosa :.
Nfreu .

Ce&ar ., ' .

Brancos .

Nulos .

4 a AMBULATÓRIO DO
IAPI

o.�valdo
-

.

Viegas ' ;
Menezes

.

V. da Rosa , ..

,Nereu ..

-

.

('e�,ar
.

B'iancos , .

Nalos
.

�
fi.é. DEPARTAMENTO DE

SAUDE
('�;valdo .; . . . . . . . . . . 92
Viegas 46
Menezes............. 56
V. da Rosa.......... 7
Nereu .

Cesar
.

:�rancos ; .

Nulos
.

6.a FACULDADE DE
DIREITO

3

.�.......... . �

Se este artigo tivess� rretensão polêmica, eu

perguntaria:
- É honêsFo incluir Itapiranga no rol de vitó

rias udenistas?
Como a finalidade deste comentário é outro,

l;mito-me ao conselho.:. -

- Não façam assim, que é feio!
Excluido o próspero município do extremo oeste

dos triunfos anunciados' pela U.D.N., restam 11 ecn,·

tra 12 vitórias.
Ainda assim a tabuada não foi obedecida.
No muniçjpio de Arma�em a Prefeitura teve

candidato único, eleito sob a legenda "'Frente única
de Armazem." ,

O sr. Paulo Wensing venceu por 975 votos.'

Pelo--acôrdo feito, a U.D.N. elegeu 3 e o P.S n. 4

dos 7 vereadores.
Armazenar êsse pleito nos depositas situacionistas

é cair naquela restrição que o meu velho e excelente

:Jmigo Pantaleão definiu certa vez como "falência

ca ideologia"! .

Assim, feita a conta certa, dentro dos' rigores
da tabuada, resta o ba�rrço: forças oposicionistas -
11 vitórias; forças governistas _ 11 vitóriás.

' Cusar : .. " .

Merece ainda uma tachinha na cadeira, o au- Brancos ";'. . . . .

4Nulos
tor das expressões com que àefine essas forças, co.n- r:'-Ir.l' ,

11.a iNSTiTÜTO'
.

DE
siderando os governistas éomo U.D.N. e as opo.sid·)- �.

l EDUCAÇãO
nistas como Coligação.

C' t -b
"" Q,'valdo .. : .

Aqui na Capital, o cr.ndidato udenista r:.ã:>

ur' -I I· '11�';:l:
Viegas .

.... Menezes .

apregoou o apoio do Partido Social Progressist'l'! V. da Rosa .

Em Xail:i!:erê o candidato udenista, sr. Sl:!ody M�- Ne.reu "

rinho não foi registràdo também pelá P.T.B. e p'�t) Ce.mr .

. Blancos .

Feita essa corrigenda" a tab\1ada "vigilante" 1'�>' ?D.C;? Nulos .

gistraria 11 vitórias contra J3. Em varias outras cOmunas. não eram ostensiv'ls 12.0. _ ALFANDEGA

Mas, onde os 13? A relação palaciana informa: \'8 cartazes dÔS, candidatos da U.D.N. anunciando o O/;valdo 47

em Xanxerê, Piratuba, Lebon Regis, Papartduv::t, apoio de outros partidas? . \i:legas :..... 67
,

t t I
Menezes .

"
.-. . . . . . . . . 33

Rio Negrinho, Taió, Ita'\)iranga, Armazem, São, Cal.'- ,De todo o expostQ, res l'l 1.lma cer eza: o res-u -

V. da Rosa , 11
los, Mondaí,. São Miguel d'Oeste,' Gua:r:àmirim -e Xa� tado das eleições de �O dt agosto foi aquele qLW �eréü . . . . . . . . 1

:>rim. O Estado proclamou honestamen,te, sem intúitos bo- � �('�ar 221 l' t
'

d pinfãopública" !Jl'ancos .

A inclusão de Itap Tallga e Armazem, na .IS a tos ou farsistas e 'enganar a o .

.

1
.

� N u10s . . . . . . . . . . . . . . 4
da U.D.N., decorre de- {l.gressiva má fé."

'

No cÔmputo geral as forças governistas e ege- z

IIC
12.a _ G. E. SAO JOSÉ

No primeiro desses municipios apenas um: ca":l- ram 11' prefei'tos, com S9.71� votos; ,e as forças 090:- � � • C's\oaldo .. . . . . . . . . . . 112

didato foi registrada: o sr. Afonso Schwengber, e::;- sJcionistas conquistaram igualmente 11 prefeituras, Viegas.... 60

colhic;l.o pela convenção-municipal do P.S.D. e depois eom 41.085vO�.. C' lUZEIROd SUl t�e�:z:osa' : : : : : : : : : : i�
de registradO pelo 'P.S.9.,J,egistrado também p'3la Saldo oposi�onista: 1.366 votos. ,O Nel'eu 6
U D.N. O resto é chOramingação! Cesar I)

����S;��;i��;;���������I��������������5!�����������������5t�p:��----���__��....� IJ�Blancos

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Anunciou A GAZETA à� ontem, e� manchete,
que as eleições de 30 de agosto último haviam sitiQ

"encidas pela U.D.N., em 1� municípios, e pela "co

ligação oposicionista" (sic) em 10.

A notícia, por evil�ente, não foi feita na rzda

ção da prestígiosa contrelra. Veio, tal qual, da fã-
, brica qdeno-governista. \

Não vamos discutI-Ir.. :V-amos gozá-la.
A dura realidade dos resultados, expressos ;;';-0

números, os escrevedeiros palacianos- preferiram
uma tentativa de ludibriar a opinião pública.

Os processos usados, para isso, põem de mani

festo o quanto os resultados desse pleito ma-chuc'l-

1 am o prestígio dos maiorais udenistas, tidos e ha

vidos por causa fi efeito de anunciadas vitórias em

dois terços dos municípios!
Esses cálculos' prévias 10ram reduzidos a um

empate de 11 a 11, computando-se a extraordináL'h
vitória da Capital apenas como unidade, sem digrv,
sôes sôbre a -sua import9.ncia e o seu significado na

v:da política do Estado.
A estranha e anedótica tabuada udeno-pala::ia

na, para chegar ao score das 10 vitórias da coligação
c.posicionista contra 1_3 ·..ia U.D.N. sózinha, começou
por diminuir de 24 para 23 I) número dos municípiOS,
nos quaiS houve eleição nu dia 30.

I

Excluiu b pleito no município de Arroio Trint:l

Por ,que?
Porque o resultado foi o seguinte:
João Domingos C_an�u lP.S.D.) .

Ulindo Falchetti (U.D.N) .

511
382

84
6&
32
4-
6

1-:6
f5

O"valdo .

Viegas -

.

Mfllezes .

V. da �osa : ..

.r�ereu .

Ce.�ar .

Bl'!mcos .

NUlOS .

7a FACULDADE DE
'DIREITO

OS'';aIdo ; .

Viegas .

Ménezes .

V. da Rosa .

Nereu .

Cesar .

Brancos .

Nulos .

3.0. - ESC. PROFISSIONAL
FEMININA

Osvaldo .

Viegas .

Menezes .

V. da Rosa .

Nereu .

CEsar .- .

Brancos .

Nulos .

9 a
_ INSTITUTO DE
'EDUCAÇAO

Osvaldo .

Viegas· _ ..

'

Menezes .

...,. da Rosa .

N<.'?eu .

Cf'sar .

B)'ancos ; .

Nulos .

.(i.a _ INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO

->Os, aldo :
Viegas .

Menezes .

'i/. da Rosa ; .

Np.reu .-

27
26
6
4-

5

6

56
64
�:>
1:�
6

16
3
7

5
1
6

10J
108
65
16
11
5

106
lGO
47
22
13
6

91
92
86
10
10
20

FORRO

114
88
94
11
14
lI>

33
86
78
12
13

IRMÃOS BITENCOURT
í(AI� BAOARO ' JONf l!�'

ANTIGO OEPOSIl,' DAI-iIANI

2

:;8
57
27
10
6
5

57
52
52
4:
6
2

52
53
26
10
5
3

75
81
60
16
6

11
2
4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 5 «Fluminense Futebol Clube» Dia 5
PROMOVERÁ, UMA GRAliDIOSA SOIRtE COM l�íCIO ÀS 21.HOBAS ,ABBILB�NTlDA POR MARTUfS E .$E' ,J:QRJUtf10,

I -

._�..... - ... , ...._....._-_-_,.;

SSSSSSSSSSSSSSSS§%SSSS$%$SSS%$%SS%SS$%SS%%�
a. Para almoçar e jantar bem, depois de sua f�B casa, QUERÊNCIÁ 'PALACE HOTEL t�
>iSSSSSSSS·SSSSSSSSSSSSSSSS%%SSSSSSSSSSSSS,.,,.

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 4 de Setembro de 195il

ANIVERSARIO�

Realmente os penteadús ,nujaram hoje para o. Rio

__ era, Nadir Caminha Fer- estão em desalinho mas,
I
as srtas. Doris Brüggmann,

nõo tanto quanto certds srtas. ' MaIÍf. do Céu Tolentino, Maí

círa
_ [ovem Mário Sérgio Mafra'

:tsam, Chegam até, a sacriit- 1'Í::t de Lourdes" Damíaní e
.

car o pouco de beleza que Ma�ia da Graça Macuco.

'em: para dizerem que -estão
usanâo penteado moderno.

Era. AMILTON SCHMID'r
-- SI, Newton Brugmann
.-. H. Manoel Pedro ReisÉ-nos.. grato registrar na

dil.ta de hoje, o transcurso de
mais um aniversário natali
Li..> da exma. sra. d. Dílm-i

Bchmídt, mui digna esnôsa
do 110SS0 prezado amigo e

conterrâneo sr. Amílton S.!h-

- :sra. Marieta Mattos
- srta. Jdsefina Sallen

--:0:--

-,-.:0:--

--:0:--

--:0:--

Na próxima Semana já po,..
demos dizer qual õ Broto, que
representará Santa Catarina
na revolucionária 'lista das
'Dez Brotos Bonitos do Bra-

C atelier da Casa Silvei:-a
vai promover um âesiile de

il{odas, para o Clube da.

"l.c�d'y".

sil".
- srta, Lizete Boos Luz
-- .srta. Fanny Schmidt
__ o srta, Maria Amélia PelÍ1'O- Domingo comentarei o dis ....

eutído chá de panela que rea

tízar-se-á hoje.

'lireção de: �ILTON LEITE DA �OST" f' RUBENS

JurlsprllflenCia
Apelação criminal n. 9.111 da comar Recebida a· denuncia e interrogado s "s -ER-V� I ç 0:,7

ca de F'Iorianópolis. o reu, foram o�vidas testemunhas no:
Relator: Des. Ferreira. Bastos. Juizo .a quo e por preuatoria. : "Atenção Candidatos Civis Inscrítos Para O

_ Dá-se provimento ao recurso, pa- Arrazoado e contrarrazoado o pro-I Exame De Seleçno À Escola De
ra absolver-se o apelante, porque cesso, o Dr. Juiz da 2.a Var,a, enten-: -

não cabalmente IJemonstrado haja êle dendo provadas a materialidade da in-I .Sargeníqs Da� Armas"!!!
cometido o crime de' apropriação in- fração e a sua autoria, fixou a pena em.

'" • A fim Ue tratarem .de. seus interêsses, todos Os can

"1
d'éhita canitulado na denuncia (art. um ano de. rerlusão e-aumentou-se de um. '

• dídatos civis inscritos nara o Exame de Seleção J>ara
','1.6.S, §,1."), III" do Código Penal}, '.

_
terço" por ocorrer a hipótese do refe-. F

• " \ . . • Matnícula na Escola de', Sarg-entos das Armas, são con-
.

- Exer, íéio arbitrário, das proprias
> rido ine iso In do § 1.0� d:o a,rt. 1,68. E

i
'

. . vidados' à comparec�r ,na Décimá j 8ex,ta qrcunsc:riçãorazões: Uma vez o.corrida 'a pipótese ,de por s,eftratar dE! .crirn,é
�

c.ontinuadl(),_ nos
d é. de Recru.tarhentp.-parágrafo único do art. ,345 o CÓld�g.o têrmosil lo art. 51 § 2. do. Çódigo em a-.' ,

.

t (NOTA N.O 4/59 da 16,a CR)
Penal, só é permiotida a justiça privad_a. ,}úsão� aquela: pena adi ou �ais-um sex-: / _' _

Decad'ência Elo direito de queixa..
,

to, co,ndenando, afinal, o Dr. Alcebia-.·
,

Visto,s, relatad'es e discut;id:os ,estes d:ç'3, Cândido Pinheiro a dezoito meses:.
autos d-e apelaçao criminllll n. 9.111, dh e' vint'e- ,��ias de reclusão, multa de Cr$.: .

comar.ca de Floriãnópo'lis� apelante e a- 5.00,00 e -custas, aolem da interdição, POI') -

! _�_......,.,.

pelados. Dr. .Alc.ebtades Cândido Pi- fl.ois anos, d'o exerc.ício da profissão de ".lL!"Iri!i��...
� nheiro e " Justiça, PQ�', se� Promotor: g·ual"da.:livros e liberdad.e vigiada, ex-vil �.1. ��=��I'

. () Dr. 2.° Promotor PublIcO' desta co- respe.ctlVamente, dos arts. 69, IV com� I :'1
marca ofú'ec�u; é:n. àat� i;}.e'·6· de março hinfldo com ó paragráfo único. IV, e 94,: ') - --

I' de 1956, à vista do inquérito policia.!, IV, todos Os dispositivos do Estatuto:
" insta�I�do a �equerimento :d1a vítí�a, �e- Penal de 1940. I
n�-ncl� contra. o Dr: Alce�Iades Cand'Ildo Com fi decisão não jJe conformaram,
P��heIro, dando-o c�n:o Incurso no art.

o réu. já Id1evidamente .prêso, e a Promo-:160, § 1.0. III, do COdlgO Penal, porqu-: toria PÚibli('a interpondo. em, tempo,:
�o� an�s de 1950 a 1,:,5�� "então co�t:a- os competentes recursos.

-

:tado pOI Berna,rdo H��rlque_ Wa.rmIlmg Aquele, Ipor entender que, quando;.
pr.ra Noceder a escrlturaçao fIscal e muito e configurou na espécie � cri-:
contábil do esta,beleci-mento comercial

me d: :xerd�i.o arbitrário Idlas propriasl .

BLUME'lI"AU 'EM CADERNOS ' d'�ste.' com sede em Santa Terezinha, razõe�, eis que a-certidão doe fIs. 138-:
'.

. ;11', .••
,

.

I
dolstl'lto �e Aguas Brancas, c�marc,� de· 138v. comprova a existência de um cré-:

Recebemos e somos' agradeCidos, pela remessa de':;6a Bom RetI�·o, re.�ebelJ, ,n�st� clrla�e, em ·dito a i8J favor, e esta por se lhe af.ir-.intere,%ante publicação, corresponaente 'ao Tomo II, n. 7 quatro oporttln·lda·de-s· dlstmtas. ela 80-
gurar injustificável a fixação de pena Ido mês de julho. ciedade Brasi1eíra de Importação e Ex- bas'e no mísimo 'legal "quando deveria.

Como sempre, a materi� de Blume!nau em Caderno,', I porbção Cjbrax Ltda., a importância de
ser d� dois terços '(2/3)", haja vista:'

trás variada col;:tbQração e preciosos dados históricos de'

I
vinte ,2 tr�s mil nove.centos e sessenta e 'que a continuidade' <lo delito se 1�lesen-:

relevanLe impor�ncia, principalmente para aquela pros- dois crUl�eiros e oitenta centavos (Cr$ v01veu em 4 (quatro) oportdni,dades dis-I
',:era comuna.

123,962,80),
dst.inarla ao pagamento do im- tintas qua'llIdlo, então, o réu

dispunhàlGrato pela remessa. pôsto I 'e vendas e cqnsignações devido

(,Ie te,�!Jo suficiente para se arrep_ender
flor s,eu empregador à Fazenda Estadual" do seu ato, ,:Iesistindo da reiteração cri-

. ,Sucede, porém, que Q denunciad1o, "ao . ;, (fl 166)
;GRIUfDE CO.CURS.O - MOD,ELAR: �

,.•. invés
de 'dar ao dinheiro recebido _a .exa- mI�o�l'o�ua�i lori;:t

.

Geral, opinou pelo

PROBE'I'�
: ta aplicação, dêle 'se apropriou indevi- des,provimento dos apelos, e_esta Câ-I.LI : damente, ,tanto que a 10 de novembro

marai Ip�r acordão de 31 de março de
Conforme fora �mplamente \ divulg�do, realizou:-se no : u:l\e 1952 foi Q mesmo Be'rnardo Henri- corrente ano, converteu, pre.fiminar-I

dia 31 de agõsto último, às 18 horas, em A Modelar � Lo- : que Wal'mling, intimador a ,efetuar na mente, e julgamento em IceligênClÍa, pa-!
jas de Móveis - o esperado sorteio do, Grande, Concurso • Coletoria de Bom Retiro, e recolhimento ra que no Juizo a quo, a defesa apre-! I
l�roôel. : por verba da quantia de trinta e hum mi1 sentasse o original do docum�nto em': I

Com a presença do Fiscal Federal, Diretores dª, firma. ! trezentos e hum cruzeiro,; e sessenta .certidão a :f1s. 138-138v. sôbl'e cuja au-I
f', perante numeroso pÚblico foi Quebrado'o lacre da umu " centavos (Cr- 31.301,6ú)., inclusive o t�nticidade deveria a vítima prestar seu:
·e retirados os cinco envelopes premiados,., 0. a.cl'éscimo de.vinte POr- cento (20010) cor- ,..

i( depoimen to. . i ;
.

DiãIlte de g_'el'al expectativa foram lido_s o� nomes dos li respondente às diferenças ,do d-itado im- C f ·t d t •t - om e elO, {) ocumen o em ques-ewguintes contemplados: ·i pôsto verifiral�:los nos s,eus livros fisd'ais," tão, cújo origina] foi apres'entado a re- 11
,1.0 prêmio·: .:...:,' Dr. Miil'ild 'Coimbra fi •

•. ' , ê'- - : De notar, ainlJa, ,'que da pericia man- gistro no Cartório de Títulos e Documen-,2.0 prêmio _;.... Sr .. NÚson. 'Oondim : dada realizar pela autoridade 'policial tos :-io L0 Sub�m'S:trito da Capital, infor-.
3.0 prêmio: -_ Sr. Antonio V. da' Costa .: na escrita da firma em ,causa, ficou po- ma a exi,stência de um saldo devedor a:t4.0 pr�m�o: :..._

ssr. JOt�ciliO de Jedsus : .�itivado que o denunciado jamais' adqui:- favor do Dr. Alcehiades Cândido Pinhei-:5.° premlO. - r. ose P. Azeve o. •. I I t' 't d
. , t· d C $'1228'1300' •

t dA. '<, t d h'
,

10 1 • riU o's se, os

.r,e
;} IVOS ao precI a o Im- ro, na quan -ta e r '" com

0.1A en rega os premlOs sera e e ua a oJe, as. :1Or:;'3.. �A t "(fl 2) I, (C t -7 a ' ...·n) •
.

d M'
.

d E t b 1 d 1 '10 I'OS o s,"
,

on . na . paól a
, •na LOJa e oveIS os s a e eClmemOS A Mo e ar.

•••••_ _ EiI ,." c '"

.FC,

mídt, dedicado tuncíonárío - jovem Alice Flôres
dêste jornal. -- s.rta. Luci da Silva
_ Na oportunidade de tão ._ sra. Arlete Muller Silva
auspiciosa data, ,às muitas- - jovem Aloisa Mancellos

homenagens de que for alvo, .- SI.' Capitão Salomão de
,

junt.amos às de O ESTADO, Arruda câmara
mui respeitosamente, rormu- - sr a. Carmem Luz C�llaço
lando votos de felicidades. -- rra, Fernandina santos

1 �:' Areão
"

'F'AZEM ANOS HOJE _- sra, Nica Pereira Silva
- 51. Almir Clemente Cunha

� sra, Professora Díná D'.1.v:- - ss, Adauto Vieira
la Silva - sr. Secundino Lemos

- fira. Professora Maria Luí- - sia, dra. Sulamita Trupp�l
za Gama '

- SI'. Hélvio Vieira

DR. B I A J E f A R A, ( O
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. 'Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. '-

Alergia - Afecções da pele. "

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos'
, b d -"" i ' �;"I il!IIiiJ'sa a os.

�.

f��l;�
Rua Felipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648

. .

APEl;;> ITIVOS: .

�uslC-AOos (HARtlES
OAB /gA6P3I1s�
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Parabéns, dr. Dib, a que apresenta desenho �

mais estético semelha-se a um tumulo mal , :
acabado. CI'

Parabénsl, :
.... �) ii Q.

E, comõ acontece com bastante frequência,
o vento sul está novamente conõsco. E o pior é

que não venta 'somente sôbre nossas cabeças:
venta também dentro de nossas almas.

É o único vento que tem côr, de uma tona
lidade cinzenta escura, que desaninia a to

dos, e nos deixa com .'J. sincera impressão de que
tudo na vida, daqui po.· diante, será feito ao

con: passo de tédio dêsv: vento que não pára..
Há muito que deixou de ser um simples ven

to para passar a ser um estado de espirito. Em
dia de vento não se fecham negócios, não se fica

conversando mole pelas esquinas, e sobretudo,
não se ama. Tudo fica cinzento, os amigos nos

olham de cara feia, e o;; melhores "papos" tor
nam-se obtusos. Impossrvel se torna imaginar
um dia de verão, dêsses dias louros de sol e com

o céu de um azul límpído e honesto, sem essa an-:

tipática bruma a empanar tudo, inclusive os

o galã cinematográfico Cyli
;"orney, informa a êste co

amisia que em breve visita

.Regressou de sua viagem a rá esta linda eiâaâe.
sstomos informando que o Ehropa, o sr: Barão Dietrich

toetoso ambiente do Lux Ho- von Wamgenheín.

. --:0:-.-
--:0:_

--:0:-- '

tet, não terá mais aquetae
horas agradá'Qeis com o pui
'tif;ta Luiz Fernando saoino
e seu conjunto de "boite", Estamos

A Cidade vai ganhar uma

nova - ótica que será ínaugu
semana da rada em breves dias, seu 111)

'l vai ,t;air me será "Moderna".

I

nossos corações.
O .Oambírela apresenta um ar de enfado, ')

pico semi-coberto, e chegamos a pensar que I)

vento entrará pelas semanas e pelos anos, ,e nun

ca mais choverá nem fará sol, será-sempre êsse
vento -chato e friorento até a' eternidade..

Agora, pior que o vento, são aquelas'
pedras que a , Prefeitura/ houvepor 'bem. colocar,
no Jardim Oliveira Belo.

.
--:0:--

--:0:--.

Pátria, no
"

nonxuio.

o A -', I ( õ 6 R� A F, A·
ADMITIMOS ,UMA FPNCIONARIA QUE SEJA DATl-·

LóGRAFA - SATMA - EDIFICIO IPASE - 30 ANDAR
-- .._--------

M I L I T A I"

OSVALDO MELO
s. C. BELAS ARTES - O IV Salão de Artes da

Sociedade Catarinense de Belas Artes, fundado em lÔ
de setembro de 1949, produto de um esforço vitorioso,
de um grupo de moços amantes das belas artes, está .

, desde três dias" quapdo foi ina.ugurado, apresentando
. apreciaveis mostras do taleilCO incontestável dessc).s
nossos conterrâI!eos) dispostos a enfrentãrem como de�
ram provas, 'todas as dificuld&.des que sempre entra
'vam o difícil ,caminho da arte em todos os seus setores.

Estão representa�os néss,a_ hora artistica, éom tra
balhos qtie,.be�l dizeJill de se,u J::.IE'nto artistico com 'pro ..

messas 'de um futuro, cheio das mais lídimas Vitória:;,
os seguintes srs. José S. Rodlig).!es, com tres quadros.
Ciro Moura. com c:Iuatrq. qU'ldlOS. ,José R. FernandE's
com três. �ldo Beck, - apresent,ando

.

tres quadros. Ura
nia Moura com tl'es trabalhe.> Nilo Dias, tres. Joel

Amaral, d9is. Domingos '·Foss,ari, qUlltro aquarelas.
Fontoura_Rey,' duas, aquarelas. tJmberto Grillo, uma

aquarela.
Apresental'am desenhos de estilo, Mauro Regia,

dois estudos-lapiso
Domingos Fossari, um quadro-nankin .

. A arquitetura este a, cargo do expositor VOlfgang
L. Rau, que apresenta cinco aquarelas focalizando edi

fíciqs da cidàde, etc.
Concorrem, portanto, 13 artistas' com 41 quadros.
Abstenho-me de fazer a cütica.
Não sou crítico de arte.

COSTA,

Cabe-me, apenas, felicitar E: estimular à turmà �x

positora, que assim prova sua capacidade artistica e já
a Florianópolis, mas uma vez, que somos uma terra que
sabe etil1i,iV'lf'r 'a arte apI:.esentar trabalhos merecedores
dos aplausos do grande públko.

Desta coluna, meu abraço para todos vocês.

DESPEDIDt\ - De viligem, amanhã, para Porto
Alegre, em co�panhia de minha espôsa, esta coluna
entra em férias até fim dês�'l mês.

� Até br.eve"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O servíço Noturno será ere tuado pelas farmácias Notur 11U, sto. Antônio
sttuadae às ruas Trajano, FElipE:: Schmidt e Praça Í5 de Novembro,

J

e vitória,.
•

..

FLOf.IANOPOLIS, Sexta Feira,---4 de Setembro de 195a
/

,

quatro artigos.
Santa . Catarina COm a

t,anção da Lei que dispõe sô

bre a fluoração·
.

das águas
das hidraulicas, -serâ O se",

gundo Estado brasileiro a

temar obrigatório o uso da

quele sal com a rínandade
de prevenir o aparecimento
da cáríe dentária.

.

No Brasil a fluoração da!l_
águas é .aínda cousa jovem.

'

__ -. .... ".-, 0'- •• -v

, DEPABT1XERTO' DE
• PLANTÕES DE
•

,• ,fi - _o Sábádo (tl\l'de)
'U '- Domíngo
.' '.

.

•
7 _:; 2.a feira (feriado)

fi:?' --- Sábado (tarde)
13 - Domingo

..J

. _.

'"·�'.,\:n �

SAODE . ,OBLICl •
FARMACIA •

•
•
•
•
•
•
'_
•
o,

I
---------------------------.

M:li: S'D E :·�Sit�,- _' _:.

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

e a
lauta �atariDa, a

-

lIuora�ão �e águas�
C-·a'�rl·e" �e' la'r-lIB �����_a:::::n��l.!!::;!�;: ����;;::�n�::.�:l��;���:�.

n guara (1957), Caí é· �omE:l-' gre,
.

no tema Odontologia,-

.,',
..

�i�����;�::�� '�:!�sO�!���ç�: �:(�:;,�:��çõ�� ��u�e�u!����
.
em funcionamentó- em 195f1 ração de água de consumo,

Miguel E. M. Orofino C. D. t;ão com: o Ponto IV, na eí- e 1960: Santa l\4aria, Passo medida segura-e de eríeíên
. último de uma série de dadc espírítosantense de Fundo, Erechim, Rosário do ria comprovada" seja eonsí-

Balxo Gliandú. A expenên- Sul, São Borja, Quaraí, Ituí, derada como medida de roü- 19 _ Sábado' (tarde)
etn piloto/ apresenta depois Jaguarão, Rio Pardo, Bento na 110 tratamento da água; 20 ,!- Domingo
de quasi seis anos de esta- Gonçalves, Vacaria, Sãó Jo- onde esta fôr deücíente em

beíecímento, ao mesmos ín- rônímo e Triunfo. flúor e se disponha do eon- 2C _ Sábado (tarde),
dice,s de redução da' câne Atl\ bem pouco tempo qua- trôle técnico necessário". 27 _ Domingo
dentária observado de ma- si nada havta com reterên- EEitamos assim em plena
ueíra proporcional nas cída- cta ao flúor em nossas rE'j!- batalha da fluoração das
des norteamerícanas, níões científicas. HOje a ccu- águas das cidades catari
No Rio Grande do Sul, po- sa muda literalmente de figu' nenses, Uma batalha de tal

rém, a cousa começa a as- ra Fluoração de "águas del- menta, jamais poderá ser
sumir um carater notável. XJU de ser cousa proibida, ganha, por dois ou três ha-

O plantão diúmo compree11 didc entre 12 e 12,30 horas .scri:i. efetuado pela Farmácl!1.'Lá. existe em pleno funcio- cousa de fundo de livros ou bítantes de uma comunída- ""TI.· ,

•"" •••ona. .�M� a ��. �-�'�M�� p� ��.��� a��
•. _

Fluoração de Agp.as do Es.. motivo de teses e estudos toda uma sociedade, luta sem E S T R E ITO'
tado do Rio Grande do Sul, cujos resultados práticos co- tréguas por uma causa co-,.

. .. '

•r,f€.to à Diretoria 'de Obras meçam a aparecer para o mum contra um inimigo co-

•
6 . ..:. Domingo FARMACIA INDIANA Rua Pedro Demoro tiPublicas. Semanalmente se conhecimento do púbííco. mum, a cárie dentária. Tor- lJiI

reúnem um engenheiro sa- Nossos, Congressos odonto.ó- nf,-st necessária a união de •./ - 2.& feira (feriado) FARMACIA CATARINENSE BU9. Pedro Demoro •nttarísta, um médico, um 5il:OS passaram cada vez esforços: Associações -prorla- �
,

___.químico e um cirurgião deu- nuÚs a bater na tecla da síonaís, educacionais, entí- ,l:i -- Domingo .FARMACIA DO CANTO Rua 24 de Maio

•trsta, lutando pelo mesmo tluoração das águas. Ainda dndes de classe, imprensa,
Ideal. O vizinho Estado con- há bem pouco tempo,: no rádíc, todos unidos Iutando 'MI -- Domingo FARMACIA INDIANA Rua Pedro Demoro •ta com três cidades com seus mês de julho último, o VII pelo mesmo fim: a rluora- •

.

•ção das águas de abasteci- '2; - Domingo l"ARMÁCI.A CATARINENSE RIW Pedro Demoro

r d F 1· C t
mento em Santa Catarina. •

, •r o grama oses e I as 6m emDr Ij ,t - ta�:e s���:::er�ss n:O���::3E�; '0 I>fl viço noturno será ete tuado pelas farmácias do Ca ü:,o. Indiana e Catarinense.'

d 'l S d P
." qualquer racção os indUS-'-' .

-'

/

" - , •
VOS a

·

eOlan I '�i dIria tríaís ou os o�erciais da,'''' presente tabela nao pOd€"a:!eralteradasemprevlaau�om..açaodesteI?epartamento.c
I __ .._........ ...._..__� _nlef;ma forma que os educa- ".

-

_

DIA4��hi�-1�05h�.-P� ��nsti�ido� Tropu�M�n�� ��e��:lastra pela Ráldlio "Guarujá" - Capitão Guerra Fôrça Aérea Braaíleíra- Exército V t dos íd I t � 1Ewaldo José Lebarbenchcn Poéta· do (Infantaria e A-rtilharia) e Policia Mil_i- �:i�osflu�r��ãou��.:ss, n�si; I a

O IA'R IAMENTE
-

'I14.0 Batalhão de Caçadores. tal' do Estado, à Pé e Motoriz.adas com aguas? Os benefiCiOS de tal. � 1- 19,30 hrs. - Retreta .no Corêto d'a a ,participação da l.a Bateria do 5�0.!.Gru- :nedida já não serão nQssos, � �Praça "15 de Novembro", pela Banda po d'e Artilharia. d'e Costa Motorizado, ;dle ma!;, o que importa se te- I ��"" Ide Músi,ca "ComeNial" São Francisco do Sul. mm� nossos filhos, se tem03 I ,. \ I '�, 1'

- 20,00 hrs. - Sessão Cinematográ- ,(Programa detalhado em separado) nQ:-:m
_

infância que· ,ass1m I , '" /" J. Ifica ao 'ar livre:....... No Largo "Fagundes" - 15,30 hora.s - Jôgo de Futebol no puderá ser mais forte, m�i.3 I , ' ..-'\ ,AS Ia cargo IJo Dep. Cine. da D.O.P., Campo ,da' FoJeração Catarinense de Fu� sadia no futuro? Vamos lu- I I � '1· I, DIA -5 - sábado - 12;45 hrs. - Pa- tebo'l - Entre as Equipes do "AVAí" e tal' pela sua saúqe? 1 1- -J Ilestra pela Rádio "A. Verdade" � Capi- "FIGUEIRENSE" A luta péla fluoração das I \. � , � 9 Itão de Corveta Luiz Mário Corrêa Frey-:-- á_gt;la.s em Santa Catarina I'"� " I hs. 1esieben, da Marinha de Guerra (5.° Dis- Entrada franq.uead-a ao públic1o. apenas está começando. Va- I � I I \ , ",,,,::.,. ," Itrito Nava'!): .� 18,30 horas - MENSAGEM\D� S. U,0S lutar áté o fim? Vamos I
.

�
. Ip"açal�::� ;:�NOV.:!:�:al':I: i":::!� ��glí' a� s:�vo��;a��a�������,E�; ':.O��::ri':: ,:;,'::�!�::': I �

�IU-,�O
'

RIO IMúsica do 14.0 Batalllão de Caçadores'· Emissoras da Capital.
-

, gU1nde no campo do Sanita- I
VOO -S'. -, 1- 20,00 brs. - Sdssão Cinematográfi- - 19,30 hvras - �- R�t1'eta na Praça .fimr.o? '

I ..

d i, re" to a
_ , __

'

'.

�

_ ;_'"::._, '

'_ _

.

,."" 'c._' -:: ,

__ ._'.•_,I�!','cu ao aI Uvr.e·-"N!o Sub�distritQ do _s,aco :-B-�I1,d!ts .de Mú.sic-J..",d'os 14;1 Ba:J;alhão -4e I· _

_. _. _

. .""_' -: 'C' _:.

��J��;��������!���;J!;;o�;�;"'����:::����;�}:�!�i�;����1�g�g: �••••
'

ii V �••_�::nado��:����d:� "s�6�;:��·�E ��,�������:��� ��.?;!:I::r::1 ;��F�:::;uz.::;'; !Ia '� �
menagem às Fôrças Armadas. - "Ligh- 1.0 a 7 ;::le setembro. Colaborarão ainda (Servidão - José Mend_eS) .J.UI·ZO de Ollllre·I-'o d·a 1- Vara .datings" -_ lIomenageÇ1 ,ao E;xmo.O' Sr. LS Federações Catarinense- de Comérc.io

�:���;����;;��:i.·;;���;a;E�· ;;l�!i�����;;i� :�f:'�:: :'�d:k':= PRE���__.S?D!�MaTI��'A_ Comarca ,de FlorianópolisColégio "'Dias Velho", Colégio S. C. de COMISSÃO JULGADORA: Os Srs
FO COMPETENTE PARA nIRJ-

.

piblico léilão, a quem mais de Santa Catarina, aos vin-Jesus e Colégio Catarinense. Na quadra Diretores de "O EST.ADO", ",A GAZE- .

GIR UMA TIPOGRAFIA, PES�OA EDITAL DE LEILAO der e maior lanço oferecer, o te e quatro dias do mês de-da F,aculd'ade de Direito - 4 jogos - TA" "DIÁRIO DA TARDE" e "A VER- .

DE RESPONSABILIDADE -- c'ejeto penhorado na ação :>gô.!to do ano de mil nove-- 19,30 hrs. - Retreta no COl'êto dia DADE" e Rádios ·"Guarujáh "Diário !dia
, CO)1DIÇõES A COMBINAR O Doutor WALDEMl·

I' exol!utiva nO 12.101, que mo- centos e
-

cinquenta' e nwc.Praça "15 de Novembro", pela Banda de l\t�anhã".1 "lJnlta Garibaldi" e "A Ver_- RO CASCAES 10 J
., NA LIVRARIA PROGRESSO , UIZ ve ODILON MARTINS COll- Eu, (ass.) Carlos SaldanhaMúsic'a da Policia Militar do Estad,ó. dade".

Substituto, em exercí- _ Escrivão, o subscrevo.- 19,30 hrs. - Palestra pe'la.. Rádio b - CONCURSO, DE COMPOSIÇõES cio no cargo de Juiz tra ATHOS JACINTO e JO- (}\.<:f.) Waldemiro dasca�s ....;_

��;��.IO DA �ANHÃ pelo Dr. Nereu �o��!EE!si�:�Aa :ai��S �:ta�:l:;�:��� V E N D E _SE' �: ��::!�cad:e l;l:r��� ��:l:�!�:o'ele�ri�:��r���aa Jl'g�n�:r��:�o� original.-. 20,.00 hrs. - Sessão Cinematográ- de Educação e Cultura, Idlurante a "Se-
_ 1 cristaleira' nópolis, Estado de San- "CLIMAX" estrelada de pra- Carlos Saldanhafica.ao ar livre na Praça "15 de Novem' mana da Pátria".
_ 1 balcão ta Catarina, na f01'md ta, 220 wts, com trans,for- Escrivãobro" a �argo do Dep, éine, da D. O. P. c - Comémorações internas nos Esta- Tratar na Rua Deodoro, 2" da lei, mador nO 17070, nO ,28.884, em

- DIA 7 - 2.a feira - "DIA DA bclecimentos de Ensino, constando de perfeito çstado de Gonserva-
palestt:_as alusivas à data, sessões cívi- ,it'AZ 'SABER a todos quan-
cas e competições desportivas d!urante a /Y E N D E S E

tO!; o presente virem ou dê-
",Semana da Pátrja", e a cargo da Secl'i'!-

-' le conhecimento tiverem que;
taria. de Educ�ção e Cultura.
Pel:! Comissão:

FAli.MACIA VITORIA
FARMACIA VITORIA

FARMACFA MODERNA Rua João Pinto

Farmácia sto. Antônio
Farmácia sto, Antônio

Rua Felipe Schmidt
Ruo. Felipe Schmidt

Farmácia Catarinense Rua Trajano
Huª TrajanoFarmácia Catarine-nse

.

Farmácia
J4'ui'}1".ácia

NOTURNA
NOTURNA

Rua Trajano
Rua Trajano

NI)::'SOS programas nesse sen

tido são bastante recentes,

pode-se mesmo dizer que até
b.?m pouco tempo não se fa
lava em fluoração de águas
em 110SS0S meios cíentírteos.
T\Ído porém começou a

mudar de .figur·a depois do
Plano Piloto itiiciado pelo
SESP - Servlço Especial d�
Saúde Pública, em colabora-

'P.ÁTRIA"
- 06,00 horas - Alvorada Festiva

.

em todos os qual'teis, Repartições· e Es'

tabel(!cimentos Militares.
- SALVAS 'DE 21 TIROS - Em vá

rios pontos da Capital, a c'nrgo d!a -Pre
feitura Municlipal de Florianópolis.
- 09,30 horas - DESF'ILE MILITAR
Form:lrá em Parada um' Destacamen-

• * • no dia 22 de setembro pró
ximo vindouro às 15 horas,
'em frente do Edificio da !.R
Vnra, à Praça Pereira Olivel�
ra. 1.,0 10, o porteiro dos au

di.tó1'l0s dêste Juízo, trará. a

ÇflC e funcionamento avalia
da em Cr$ 20.000,00. E, para
que rhegue ao conhecim:mt1
de todos mandou ,expedir °
presente edital que será afi
xado no Tugar de costume f

puhlicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cida
de de' Florianópolis, EstadJ.

Trafor Vende-se

-:0:-

Nickel à Rua José Lou
esteiras, 37,74 H,P., zero
hor,a. motor Diese,l. De-:"""
mais informações, diriu
gir-se po� cárta ao Sr.
Aluga-se apartamentos re

reiro n. 11. S/104. Curi
Um marca ôLIYER de

Murillo Bastos Martins
Ca,p i tão-de-Fragata,

Presidente.

UM TERRENO SITO NA
ROA PADRE ROMA, com
2u metros de frente. -
Tratar pelo telefone 2786.

y- E N D E _·S E
EXCELENTES

. #

ARMARIOS
EMBU.TIDOS EX

IRMAOs BITÉNCOURT

'I(AI� BAO:;'PÕ', 'ONE .}!I)I

A·N·TIGO DEPOSITO OAMIANI
',-------_ ...

,;:,....--

FORRO É simples opro�eitor uma porede ... DURATEX
é o material odequodo poro fozer armários
embutidos, ràpidamente, com mc.ior econo
mia e os melhores resultados!

.. DURATEX é muito mois barato que qual
quer outro materiall
• fácil de trabalhar - muita leve - muito
durável I

..
.

,

.

� Mesmõ sem, pintura 'te'm -bonito aspecto 1
• É o materiCil ideal para armários, PQr,.qye
suo superflcie lisa-nõo ap�senta �pas.

fAZ MELHOR E MAIS BARATO'

Vende-se Pri}dio em ótimo
Pôhto Comercial.
Rua Conseiheiro Mafra, 17
Tratar pelo telefone 2556.

/

SALAS ou CASA

DURAT E X é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não, racha, é rtlQis du.rável e

menos atacáv.el pelo cupim.

Procura-se Salas ou Casa.
pan1 alugar no Centro do
Fstr�ito. Os interessados ,,1)0"
tkrãc dirigir-se, 'por cã,rtas;·
à esta Redação, para SEBAS�
�,;�O. \,

Tamanhos de 1,22 x 2.50 m e de·]-,22 x 3,00 m. nos tipos
liso, filetado e perfurado. --------........-.,

-��--

PRONTA ·ENlREGAI
-

I

PREÇOS DE SE

. Co,nselheiro Mà'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I . FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 4 de Setembro de 19õJ

Dia 5 «Pluminense Futebol Clube» Dia 5;
PROMOVERÁ UMA GRAlDIOSA SOIBtE tOM l�íCIO ÀS 2l HOBAS IABBJLH�NTlDA POR MARTINS E SE' ,CQNJJJtfJO,

.

Para almoçar:. e �an�ar bem, depois de sua tj
, casa, QUERENCIA PALACE HOTEL t�
:;;SSSSSS\S"S:SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:SSSSSSSSSS$

ANIVERSARIOI:!

Era. AMILTON SCHMIDT

É-nos._grato registrar na

data de hoje, o transcurso. de
mais um "'aniversário natali
Li..> da exma. sra. d. Dílm«

Sehmidt, mui dígna esnôsa
do 110SS0 prezado amigo e

conterrâneo sr. Amílton seh-
mídt, dedicado funeíonárío - jovem Alice Flôres
diste jornal. -- srta, Luci da Silva
_ Na oportunidade de tão ,- sra. Arlete Muller Silva
auspiciosa data, ,às muitas' - jovem Aloisa Mancellos
homenagens de que for alvo, ,- SI' Capitão Salomão de

,

junt.amos às de O ESTADO, Arruda câmara
mui respeitosamente, formu- - sr a. Carmem Luz C�llaço
lando votos de reltcídades. -- na. Fernandina santos

f �:' Areão
,

..

'F'AZEM ANOS HOJ.E -. sra, Nica Pereira Silva
- 51. Almir Clemente Cunha

� sra. Professora Diná D'.-\.V:- - sr. Adauto Vil!ira
la Silva - S1'. Secundino Lemos

- lira. Professora Maria Lul- - Ma. dra. Slilamita Trupp�l
za Gama. - 1'1'. Hélvio Vieira

DR. f A R A, ( OBIASE
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. 'Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia -, Afecções da pele. -

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

ib d N"'\<J;DlfjB.'sa a os.
_. 'r�-l',1f .... , \1 �

Rua Felipe Sehmídt, 46 sob. - Fone 2648

I I

Ap[J;;> ITI,VO.S: .

�usICAf)ós
.

CHARIiES
DlAI'MAt1ENTE DAS/9AsP3I1s,

Áo PlA�'

DLUMEtlAU' EM· CADERNOS'
Recebemos e somos' agradecidos, pela remessa des&a

intere�sante publicação, corresponaente 'ao Tomo II, n. 7
do mês de julho.

Como sempre, a materia de Blumelnau em Caderno••
trás variada cOlllbQração e preciosos dados históricos de
relevante impor�ncia, principalmente para aquela pros-
',:era comuna.

Grato pela remessa.

!GRANDE 9tlf!URSO - MOD,ELAB' �

PBOBEL

2UR.'
Realmente os penteados ,,;rujaram hoje para o. Rio

estão em desalinho, mas,
I
as srtas. Doris Brüggmana,

não. tanto quanto certas srtas. I Maria do Céu Tolentino, Ma
:t)lam. Chegam até, a sacriji- I'i::l de Lourdes Damiani e

zar o pouco de beleza que Ma�ia da Graça Macuco,

tem: para dizerem que -estão
I/sando penteado moderno.

--:0:--

Na próxima Semana já po�
demos dizer qual o Broto, que
representará Santa Catarina
na revolucionária lista das
'Dez Brotos Bonitos do Bra-

--:0:--

na

'dia

nova ótica que será inaugu
semana da rada em breves dias, seu lll)-

7 vai sair 1l1� será "Moderna".

--:0:--

C atelier da Casa Silvei:"a
vai promover um aestue de

Modas, para o Clube da,

·'l.c!dy".

sil".

__

o

:0:--

. --:0:-.-

O'galã cinematográfico CyU'
llorney, informa a êste 00-

,U1�ista que em breve visita
rá esta linda ciâaâe.

--:0:-

·.Regressou de sua viagem a

Pstomos informando que o Ehfopa, o sr. Barão Dietrich

nostoso ambiente do Lux Ho- von wamgennein.
'el, não terá mais aqueias
horas agradá1{eis com o pui
'l.i:;ta Luiz Fernando Sttbino
e seu conjunto de "boiie",

--:0:--

A Cidade vai ganhar uma--:0:--

Estamos

'--:0:--
Pátrui, no

,

noivado. -_-, :0:--

(ffjJJ(fCJ(jj
........_-_._------,-� .. ,----------.......,.�

. I
,

,�--��----�----�.--j

COSTA

VENTO E JARDIM
E, como acontece com bastante rrequêncía,

o vento sul está novamente conôsco. E o pior é

que não venta sómente sôbre possas cabeças;
venta também dentro de nossas almas.

É o único vento que tem cõr, de uma tona"
lidade cinzenta escura, que desanima a to

dos, e nos deixa com ,'1 sincera impressão de que
tudo na vida, daqui po.· diante, será feito ao

con.passo de tédio dêsv: vento que não pára.
Há muito que deixou de ser um simples ven

tJ para passar a ser um estado de espirito. Em
dia de vento não se fecham negócios, não se fica
conversando mole pelas, esquinas, e sobretudo,
não se ama. Tudo fica cinzento, os amigos nos

olham de cara feia, e o;; melhores "papos'; tor
nam-se obtusos. Impossrvel se torna imaginar
um dia de verão, dêsses dias louros de sol e com

o céu de um: azul límpido e honesto, sem essa an-:

tipática bruma a empanar tudo, ínclüsíve os

-- era, Nadir Caminha Fer-
ieira

- [ovem Mário Sérgio Mafra'
-- SI. Newton Brugmann
._. sr. Manoel Pedro Reis
- I:;l'a. Marieta Mattos
- srta. Jdsefina Sallen
- sita. Lizete Boos Luz
- .srta. Fanny Schmidt
._. srta, Maria Amélia PedL'O- Domingo comentarei o dís-

cutído chá de panela que ren·

üzar-se-á hoje.

'1ifeçâo de: �ILTON LEITE DA COSTi\ e RUBENS

Jur'isprueencia
-I'

Apelação criminal n. 9.111 da comar Recebida a denuncia e interrogado. "s -ER:' I ç O;):---�"ILi T A R"

I

ca de Flortanópolls. o reu, foram ouvidas testemunhas no:
Relator: Des. Ferreira. Bastos. Juizo a quo e por preuatoria. : "Atenção Candidatos Civis Inscritos Para O
- Dá-se provimento ao recurs-o, pa:- Arrazoado e contrarrazoado o pro-:' Exame De Selecão À Escola De

ra absolver-se o apelante, porque cesso, o Dr. Juiz da 2.a Var_a, enten-: 'ii

I não eaba'lmente IJemonstrado haja êle d�ndo provadas a �aterialidade da in-I .Sargentos Das Armas"!!!
I cometido o crime de' apropriação in- fração e a sua autoria, fixou a pena em.

I
débita canitulado na denuncia (art. um ano de rerlusão eaumentou-se de um: A fim l:'le' tratarem .de seus interêsses, todos Os can

• didatas civis ínscrítos 'para o Exame de (i;eleção ,para
,1�,S, §,l.".>, II�,".do Có�i�? Penal�. .':' t:rço': ,�?r ocorrer � hipótese do refe- & .

_ Exer,IC71O arbitraria da.s proprras 1ndo inciso IH do § 1.0.,�dO art. �68. Ele
Matrjcula na Escola d�',Sargentos das Armas, são c.on-

razões: Uma vez ocorrida a hipótese -de por s,ettratar d� crim,é' c.on�inuad� •. nos vidados' à com,parec�r ,na Décima j Sextà CJrcunsc:rição

par�grafo únic.() do art. ,345 do GÓdlig.o têrmoSl1 jo al,'t. 51 § 2.0 do.Código em a-e.' de Recrutalhent9·'
'

t (NOTA N.o 4/59 da 16,a CR)Penal, só é permi' ida a justiça privada., _lúsão: aquela pena aditou �ais-um sex-I / _' _

Decad1ência <:io direito de queixa..
-,

'to, co,ndena'ndo, afinal, o Dr. Alcebia-.'
,

VistàS, relatados e discutidos ,estes d,z's Cândido Pinheiro a dezoito mes,esl.
autos dê apelaçã"õ criminllll n. 9.111, dlá e' vinte' I�:ias de reclusão., multa de Cr$.:

.

c,omar,é::1 de Flor. ianópo'!is! apelante e a- 5.00,00 e ,custas, a.'lem, da interdição, P01'j- !.
pelados! Dr.. Alc.ebiades Cândido Pi- <l.ois anos, d'o exercício da profissão de "

..

:- n!leiro e H J I:l.stiça, por, se� Promotor: g.ual'da .. Iivr.os e liberdad·e vigiada, ex-vi I t.\O Dr. 2.0 Promotor PublIco desta co- ,r�gne.ctIVamente, dos arts. 69, IV com� I
marca oi��'ec��; .em' ààtil de '6' de março hin;,do com o paragráfo único. IV, e 94,1 ') --__---

•

de 1956, à vista do inquérito policial IV, todos Os dispositivos do Estatuto OSVALDO MELO
: insta�rado a �'equerimento :d1a vítí�a, �e- Penal de 194.0. I S. C. BELAS ARTES _ O IV Salão de Artes da

n�,ncl� ,contra, o Dr-:- Alce�lades Cand1;db Com a (Iecisão não �e conformaram'; Sociedade C.atarinense de Belas Artes, fundado em lÔ
Pmhelro, dando-o como mcurso no art. réu. já Id1evidamente ,prêso e a Promo-. de setembro de 1949, produto de um esforço vitorioso,
16S, § 1.0, III, do Código Penal, porqu� �oria Públi','a inter,pondo.' em,tempo,_ de um grupo de moços amantes das belas artes, está'
�o.s an�s .de 1950, a 1,:5�! "então co�t:a- os competentes recursos.

-

: 'desde três dias" quapdQ foi ina>ugurado, apresentando
tado pOI Berna,rdo H��rlque_ W�rmllmg Aquele, 1;:01' entender que, quando. . apreciavei� mostras do taleilto incontestável desses
p?ra proceder a escrIturaçao fIscal emito e configurou na espécie o cri�·, nossos conterr�neos, dispostos a enfrentãrem como de� ,

contábil do estabelecimento .com�rcial m�1 d; :xerd�,j.o a.rbitrário Idlas proprias!' ram provas, 'todas as dificuldades que sempre entra-

,dl�ste.' com sede em Santa Terezlnha, razõe�, eis «ue a' certidão d'€ fls. 138-. 'vam o dificil caminho' da arte em todos os seus setores.

1'�lstrIt<J �e Aguas Branca,s, comarc'a de 138v. comprova a existência de um Cré-I Estão repre�enta'Ç\os nessa. hora artistica, com tra-
,om Retl�'o, r.e,�ebeu,.' n�st� cirla�,e, em

. dito a ; e J i;l vor, e e�ta por se lhe afir-" balhos qrie"bem dizeJ;ll de se.u .t.!.lE'nto ar.tistico com 'pro·,
q�latro oport�n!da:des' dlstIntas� ela 80-

gurar injustificável a fixação de pena I messas 'de um futuro cheio d�E mais lídimas Vitória:;,
cIedadt� Br�sllelra de Im�ortaç�o � Ex- bas'e no mísimo 1egal, "quando deverial

os seguintes srs. José S. Rodrigu._es, com tres quadros.

I P?rbçao �Jbr�x Ltd�., a ImportancIa de
ser d� dois terços (2/3) ", haja vista' Ciro Moura com. Cluatr� qu':truos.· José R. FernandE's

vtnt.e ,2 tr€s mil nove,!!entos e sessenta e 'que a continuidade' do delitó se 1::lesen-CP com três. Aldo Beck,-apresent,ando' tres quadros. Ura-
dois cruzeiros e oitenta centavos ,(Cr$ volveu em 4 (q�atro) oportdnidade dis�i nia Moura com, tres trabalhe,:; Nilo Dias, tres. Joel
23.962,80), dllt.inada ao pagamento do im- tintas quauldlo. então, o réu

dis�SunhÀI
Amaral, dºis. Domingos 'Fo.;;sari, quatro aquarelas.

�

t 'I nd lo' n
-

d'd'
.

pos o

,e"v,e
as e

,e,o!l�,lg a,
çoes eVI � de

te,m,o SUf,iciente
para se arreIlender Fontoura .. Rey:,- duas aquarelas. lJmberto Grillo, uma

por .s'eu e�pre�adoI a Fazenda �st�du,�l <lo seu ato, 1,:lesistindo da reiteração cri- aquarela .

. ,8�cede> por�m, .que .

q denUn?Iaiúlo, aü minosa", (fIs: 166). Apresentaram desenhos de, estilo, Mauro Regi.;;,

I.: . �nves �e d�r ao A dl�helro. rece�ldo .,a �x�� A Procuar! lorifl Geral·· opinou pelo dois estudos-lapiso
a aphcaçao, dele se apropnou mdevI d1es,provimento dos apelos, e esta Câ-. Domingos Fossari, um quadro-nankin.

• ,damente, �anto que a 10 de novembr? mara, IPor acordão de 31 de março de I 'A arquitetura este a cargo do expositor VOlfgang
Conforme fora amplamente' divulgada, realizou:-se no : Idle 1952 fo� () �es�o Bernardo HenrI� corrente ano, converteu, pre.fiminar�:

L. Rau, que apresenta cinco aquarelas focalizando edi-

dia 31 de agôsto último, às 18 horas, em A Modelar � Lo- .= que W�rmhng. Intll�adol a efet�ar na mente,. e julgamento em IGieligênC>ia, pa-:: fíciqs da cidade, etc.

jas de Móveis - o esperado sorteio dOI Grande, Concurso
•

Coletoria de Bom �etll'o. � recolhlment.o 1':1 que no Juizo a quo, a defesa apre-! I

Concorrem, portanto, 13 artistas com 41 quadros.
IJr6bel. • por verba da quantia de. trmta e hum ml'l sentasse o original do d{}cum�nt:o em': I

Abstenho-me de fazer a critica.
Com a presença do Fiscal Federal, Diretores d!_l. firma. ! ttez:ntos e hum cruzeIro� � s��senta .certidão a fls. 138-138v. sôbre cuja au-: Não sou crítico de arte.

" perante numeroso público foi Quebrado'o lacre da Ui'ua
: cen!a.v.os (Cr-: 31.301,60), Inclu.slVe o bnticidade deveria a vítima prestar seufl Cabe-me, apenas, felicitar é estimular à turmà �x-

,e r,etirados os cinco envelopes premiado!!.. • a,creS'Clmo <le vmte par' cento (20%) cor- d
.

t
! positQ�,a, que assim prova sua capacidade ãrtistica e já

.

"
,. • .fé. epOlme'l1 o" ...

,

Diante de !?;tH'al ex:pectativa ,foram lida;s o� nomes àos I, r�3pondente as dIferenças do ditado Im- C f ·t d e t ' ues-: a Floriánópolis, mas uma vez, qUE:' somos uma terra que
.

t 1 d
�

t ··f·' 'I ..."
- om e ela, o ocum n o em q • b '1+1 tLegumtes �o� e�p.a os:, . '. ' .'

.
.Ii pOS o ven 11 ate.Os nos s·eu's lIvros flsd'al,s tãt>, .cújo origina.! foi apres,entado a re- ii

sa e -cu "lvlj:r a ,ar e apresentar trabalhos merecedol'es
,1.0 premlO: - Or. Munlo COlmbra !. D t

.

'I ' d
. . .

t C t" d T't 'I D cumen. dos aplausos do grande públko .

. o .

, .

,. <.

,

.' '"
".

..... ". e no ar, amLu, , que' a perlCla man- g'IS ,1'0 no aI" ano e 1 u os e o -.
2, premIO -:-, Sr. Nll&on. Gonchm 8

d d I' I t'd d
'

1" 1 t
..

lOS b D' t't d C ·t I ·nf. Desta coluna, meu abraço para todos vocês .

... o A.... . t ". t
. • a·a r,ea, Izar pe a au Orl a e pc. ICla os I, lO." U', J'S. rI o a apl a" I Ol'�.

,>. premIO. - Sr. An onio V. da Cos a "·t d f' f'
. � .

d ld d d •
40 .' •• , S Ot '1' d' 'l na eSCrl a a Irma em ,causa, ICOU po- ma a eXI·stencla e um sa o eve or

a.15'0 pI�m�o:
-

sr. J �ClplOA e Jedsus : sitivado que o denunciado jamais, adqui- favor do Dr. Alcebiad,es Cândido Pinhei-:
. premIO. - r. ose . zeve O.

I' I I t' 't d
.

t· d C $'1228'1300' •
A t d·

�. '.c t d h'
,

10 1
nu Os se os re:1 IVOS ao precI a o Im- 1'0, na quan la e r ", com

0.1en rega os premlOs sera e.e ua a ole, as. .10rG.�.. �

t "(fI 2)
I

rc t 7 a ,. )
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Parabéns, dr. Dib, a que apresenta desenho :
mais estético semelha-se a um tumulo mal :
acabado. Cf'

Parabéns, r. :
.... ,••: )•••••••••.,•••• il

Q

nossos corações.
O Cambirela apresenta um ar de enfado, '1

pico semi-coberto, e chegamos a pensar que o

vento entrará pelas semanas e pelos anos, ,e nun

ca mais choverá nem fará sol, será sempre êsse
vento�hato e friorento até a eternidade..

Ágora, pior que o vento, são aquelas'
pedras que a.Prereítura,houvepor bem .eolocar.
no Jardim Oliveira Belo.

o A-', I ( õ G R�"A F·A·
ADMITIMOS UMA FJJNCIQNARIA QUE SEJA Dí\Tl-

LÓGRAFA - SATMA - EDIFICIO IPASE - 30 ANDAR

DESPEDIDfo - De viagem, amanhã, para Porto
Alegre, em companhia de, minha espôsa, esta coluna
entra em férias até fim dês4;9 mês.'

Até b:r:,eve.

.,

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLor�IANÓPOLIS. Sexta Feira.'4 de Setembro de 19S(}
/

-,

-. .. 0:-' �-
.'-

'-�,\P �

Santa �atarina, a-Ilnora�ão �e águas�: p ����r.��E�tR���E��Lt��A �
C:trI1e" de'nlgr-ll9 E���:;�i:�:fE. ;ef;%':u:����:�� : � ., :=go(t�rde) �=�� =� :::i: :: :: =��::::: :

_

. n- . U . u- ii �i�:�e;�!:i� M:!�sO�!���ç�� �:(�:;'�:��çõ�sz: ��u:e�u!���� _
7 _;; 2.a feira (feriado) FARMAClA MODERNA Rua João Pinto

•
em funcíonamentô" em 195& ração de água de consumo. f12 _ .. Sábado (tarde) Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt •Mi.guel E. M. Orofino C. D. cão com o Ponto IV. na cí- e 1960: Santa :Mari!!. PllSSJ medida segura -e de erícíên- 13 _ Domingo Farmácia sto. Antônio Ruo, Felipe Schmidt

último de uma série de dade espiritosantense de Fundo, Erechim, Rosário do ria comprovadas . seja consí- .-) .•
,

quatro artigos. Balxo Guandú. A experiên- Sui, São Borja, Quaraí. Ituí, derada como medida de rotí- 19 - Sábado' (tarde) FarÍllácia Catarinense Rua Trajano •
santa Catarina com a cta piloto/apresenta depois Jaguarão, Rio Pardo. Bento na 110 tratamento da água. 20.i-- Domingo Farmácia Catarinense Hu"l Trajano

banção da Lei que dispõe sô- de quasi seis anos de esta- Gonçalves. Vacaria. São se- onde esta fôr defjciente em .•
bre a fluoração, das águas beíecímento, ao mesmos In- rônlmo e Triunfo.

'

flúor e se disponh'a do eon- 2& - Sábado (tarde), 'Farmácia NOTURNA Rua Trajano •
das hídraulícas, -será o ser díces de redução da' cãrte Atl� bem pouco tempo qua- trôle técnico necessárío". 27 - Domingo Jo'unnácia NOTURNA Rua Trajano J
p����ill�a�������m.d������� ��M��P� �-------------------------------�
tcruar obrigatório o uso da- ueíra proporcional nas cida- ela ao flúor em nossas rE':Y- bátulha da fluoração das ..

quele sal com a final1dacl.e des norteameríeanas. níões científicas. Hoje a ccu- águas das cidades "catarí-

de prevenir o aparecimento No Rio Grande do Sul, po- sa muda literalmente de figu' nenses, Uma batalha de tal

da cárie dentária.. rém, a cousa começa a as- ra Fluoração de -águas dei- menta. jamais poderá. ser

No Brasil a fluoração das sumir um carater notável. xou de ser cousa proibida, ganha. por dois ou três ha- o plantão diúrno compree11 didc entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela Farmáclll'
águas é .aínda cousa jovem. Lá existe em pleno funcio- cousa de fundo de livros ou bítantes de uma comunída- ;Vltória. . '.
Nr;::sos programas nesse sen- namento a Comissão de .de

"

laboratórios, para ser de. É necessário a luta de
,.__ ..

tido são bastante recentes. Fluoração de Agp.as do Es·, motivo de teses e estudos toda uma sociedade, luta sem E S T R E ITO"
? '

•��!e;:u:e�:�p�iZ��oq�: �!� ;���o d: �:et��:n.d�ed�:r�l� ����:�es�lt::�:e�::t1�:i:o� ���l�a:O:t�� ::ain�:�� ��= � 6 _�-Domingo FARMACIA INDIANA Rua Pedro Demoro ti

lava em fluoração de águas Filbllcas. Semanalmente se conhecimento do púbiico. mum, a cárie dentária. Tor- .. lJi1I

em 110SS0S meios ctentítíeos. reúnem um engenheirõ sa- Nossos Congressos odonto.ó- ll[;.-st necessária a união de "/ - 2.a feira (feriado) FARMACIA CATARINENSE Rua Pedro Demoro •
Tlldo porém começou a nttarísta, um médico, um ?,!toS

.

passaram cada vez esforços: Associações 'profls- III
'

.....-.
mudar de ligur-�. depois do químico e um cirurgião deu- mais a bater na tecla da síonaís, educacionais, entí- 1II1:i -- Domíngo f.'ARMÁCIA DO CANTO Rua 24 de Maio

•Plano Piloto iniciado pelo trsta, lutando pelo mesmo fluoração das águas. Ainda dndes de classe. imprensa, ..

SESP - Serv!ço Especial de Ideal, O vizinho Estado con- há bem pouco tempo.: no rádío, todos unidos lutando .�() -- Domingo FARMACIA INDIANA Rua Pedro Demoro •
Saúde Pública. em colabora- ta com três cidades com seus mês de julho último, o VII pele' mesmo fim: a fluora- • •________ ção das águas de abasteci- �7 - Domingo l"ARMAClA CATARINENSE RIU) Pedro Demoro

O d F t
ii

C t
mente em Santa Catarina. '--. •

I r fi gfama oses e J �som emDra .
t- 'a�:e:��er:n;:.�:,E�; ." '" viço noturno será." tuado pelas tarmácías do Co h.O. Indiana e catarinc""e.'

qualquer racção, os indlls-I' �

.

, _.' " � " ,.' ,- , •

VO,S. -' d"�, ' •S itl,'Oi a o' 1 d l P d' 'I' r'l- �
, ,

tríaís ou os comerciais da
i •�)�e�.:�a�a�p:�.:� :e�d�e��v�a�o�i::o,:S���a;�1II

ti II I j, 'i mesma forma que os educa- ----" -

-

- - -----,

DIA 4 _:_ 6.a feira - 18,05 hrs. - Pa- to constítuido Idle Tropas da Mârinha de ���:�!�oq::e t���: _a�=!!:os� ,

.

lestra pe'la RáJdlio "Guarujá" - Capitão Guerra Fôi:'ça Aérea Brasiieii·a. Exército Vamos, todos- unidos, lut� �1,.,·, ··1
-

Ewaldo Jo_sé Lebarbenchon Poéta· do (Infantaria e Artilharia) e Policiá Mil_i- .

fI
-

d �

NTE I
14.0 Batalhão de Caçadores. tar do Estado, à Pé e Motorizadas com �;�aas? ��r�::efíCi�: d�O��� I D IAR IAME

- ,I
pra,.';;:� �;,. Nov!;�;!�, nop��r��n:: ;�p::t��:lj,::i!ad!·��,��r;O:i!�:.r;� �:::':d: !:en:::t,: n!ss:: I

��X Ide Música "ComeNiar' São Francisco do Sul. mo�, nossos fiJhos, se temo3 I , \ I �'� � "_" I'

- 20,00 hrs. - Sessão Cinematográ- ,(Programa· detalhado em separado) no:-:f.'a
_

infância que· assIm I � " / � �
. _fica ao ar livre :.._ No Larga "Fagundes" - 15,30 horas - Jôgo de Futebol no poderá ser mais forte. m::j.i3 � � , ....'\

, 'AS' I
a cargo 1�1o Dep. Cine. da D.O.P., Campa -da' FüJeração Catarinense de Fu- sadia no futuro? Vamos lu- I � � -I -,..... I

. DIA·5 - sábado - 12,-45 hrs. - Pa- tebol - Entre as Equipes do "AVAí" e tal' pela sua saúqe? I 1- � I
lestra pela Rádio "A Verdade" � Capi- "FIGUEIRENSE"

-
A luta pela-fluoração das J 'X' -, 9 Itão de Corveta Luiz Mári<:r Corrêa Frer ..

I á&uas em Santa

Catarina�,�'< " � hs. �
esleben, da Marinha de Guerra (5.0 Dis- Entrada franq.ueada ao públk�. ,

apeaas está �omeçando. Va- � I I \., �"'�,...;" I,trito Naval). -,- 18,30 horas - MENSAGEM DE S. 111')S lutar áte o fim? Vamos � I
praçal�::� :;'�N�V�!���?,�\�I: io:;!� '�: ��g�'a� S:�vo�?r�a������� t���E�; �:0���:ri��p��:�:!�::��; �

S �I-u-�o
'

RIO I,
Música d'o 14.0 Batal�ão de Caçadores" - Emis,soras da Capital,

.
.

.
fP�nde no campo cio Sanita- VOO - - • I

- 2QlOO hrs. - S,úisão Cinematográfi- - 19,30 horas ,:- R�h'eta na Praça ,fh;mo? ' d i reto a I
I .

,

1-

Regata Ipromovirla pela Fedcrac;ão de Ve- a - CONCURSO DE VITRINES

-I \(ellde-se ]lma de madel-
"'••'" L á. � .11'la I) Motor de Santa Catarina, na baíá â cargo -da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL c'a tecem-construida. com m

• - � _._Sul - Competição--de:-:_ "Moto-náuti- DE FLORIANóPOLIS, com o concurso, todos confortos. Ver;l .�" w/� •
�::nado���e�:tg:d: ao "S��:;�:" Sr. ��� da�sC�;�'�n�am::�:r�o �� Cea:;�::�ãO de I ����a�::i;��m�uz,àn�U;

-�� 0�

menagem às Fôr�as'Armadas. - "Ligh- 1.0 a 71Je setembro. Colaborarão ainda tServidão-JoséMendes) JUI·ZO de Dlllre- ·I
..

to da 1- Vara _datings" -_ HoTllenageljl ao Exmo.O. Sr. l.S Federações Catarinense- de Comérc,io - - U
prefeit�,o��:��iPal �a�petições Ide Volei e.1:s v���i�et:'i�:�ãO j.ulgadas pela apre- Tipógra f.O Comarc'a �de. Florl·ano'p'ol·I·Se Basquete. mascu1ino e feminino entre· sentaçãà Histórica,' 4rtística e Origina-

�

as Equipes do.s Instituto de Educ'ação e }j.d'��de.
Cole'gl'", "'DI'as ....r"lhG". Col,e'gl'o S. C. de COMISSÃO JULGADORA 0s- S PRECIS�-SE DE UM TIPõ6RA-

v v...
.

: rs
FO COMPETENTE PARA DIRJ- piblico léilão, a quem mais de Santa Catarina, aos vin-

Jesus e Colégio Catarinense. Na quadra Diretores de "O ÉSTADO"· "A GAZE- EDITAL DE LEILAO der e maior lanço oferecer. o te e quatro dias do mês d,d-
da Faculdade de Direito - 4 jogos � TA" "DIÁRIO DA TARDE" e "A VER-

GIR UMA TIPOGRA,FIA. PES�OA

DE RESPONSABILIDADE __ c'ejeto penhorado na ação :?gÔfto do ano de mil nove-
- 19.30 hrs. - Retreta no Corêtp !dIa DADE" e Rádios "Guarujá;', "Diário ifia

CO:\fDIÇõES A COMBINAR O Doutor WALDEMl- I' executiva nO 12.101, que mo- centos e--cinquenta' e n'lVc.

Praça "15 de Novem.bro", pela Banda de lV�anhã". "IJnita Garibaldi" e "A, Ver_- RO CASCAES 10 J
.

, NA LIVRARIA PROGRESSO , UJZ ve ODILON MARTINS con· Eu, (ass.) Carlos Saldanha
Música da Policia Militar do Estado. dade". Substituto, em exercí- - Escrivão. o subscrevo.
- 19,30 hrs. - Palestra pe'la Rádio ,b -- CONiCURSO_ DE COMPOSIÇÕES cio no cargo de Juiz tra ATHOS JACINTO e JO- (!I.:::r.) Waldemiro dascaes -'-

��;���O DA �ANHÃ pelo Dr. Nereu fo���EE�si�:�Aa :al��s �:ta�:l::;::�� V E N D E _SE' �: ��:!�cad�/;l:r��� �::'l:���:o'ele�ri�:�:r�!�: Jl��Í1�:r��:�o� original.
---. 20,00 hrs. - Sessão Cinematográ- de Educação e Cultura, Idlurante a úSe-

_ 1 cristaleira nópolis, Estado de San- "CLlMAX" estrelada de pra- Carlos Saldanha
fica. ao _ar livre na Praça. "15 de Novem' mana da Pátria".

_ 1 balcão ta Catarina, na fonnd. ta. :::20 Wts, com trans.for- Escrivão
bro" a cargo do Dep. Cine. da D. O. P. c - Comémorações internas nos Esta- Tratar na Rua Deodoro, 2'\ da lei, madar nO 17070. nO 28.884, em
_ DIA 7 - 2.a feira - "DIA DA bclecimentos de Ensino, constando de perfeito �stado de conserva- .

'P,ÁTRIA" palesh:as alusivas à data, sessões eívi- Í"AZ'SABER a todos quan-
- 06,00 horas - Alvorada Festiva cas e competições desportivas d!urante a "y E N D E S E

tOE o presente virem ou dê.,.

em todos os qual'teis, Repartições e Es- I'Semana, da Pátrja", e a cargo da Secr�-
-' le conhecimento tiverem que;

tabelecimentos Militares. Laria. de Educ�ção e Cultura.
- SALVAS 'DE 21 TIROS - Em vá- Pel:l Comissão:

" rios pontos da Capital, a cargo dia Pre
feitura Munklipal de Florianópolis.
- 09,30 horas - DESF'ILE MILITAR
Form:uá em Parada um' 'Destacamen-

e a

O Serviço Noturno será f'fe tuado pelas farmácias Notur HU, sto, Antônio
s:�uada:s às ruas Trajano. FElipe Schmidt e Praça rs de Novembro.

J .

e Vitória,.
•

Murillo Bastos Martins

Calpitão-de-Fragata,
Presidente.

• * • no dia 22 de setembro pró
ximo vindouro às 15 horas.
'em frente do Edificio da 1.1\

Vara, à Praça Pereira OliveI
ra. 11.0 10, o pQrteiro dos au

di.tórlos dêste Juízo, trará a

çãc e funcionamento avalia
da €:m Cr$ 20.000.00. E, para
que rhegue ao conhecimmt1
de todos mandoú .expedir o

presente edital que será afi
xado no lugar de costume f'
pUhli.cado na forma da lei.
Dado e passado nesta cIda
de de' Florianópolis, Esta.j,)

Tralor Vende-se

-:0:-

Nickel à Rua José Lou

esteiras, 37,74 H,P., zero
hora. motor Diesel. De-:_
mais informações, diri"
gir-se po� carta ao Sr.
Aluga-se apartamentos ...e

reiro n. 11 S/104. Curi
Um marca ÓLIYER de

UM TERRENO SITO NA
RUA PADRE ROMA, com
2u metros de frente. -
Tratar pelo telefone 2786.

-

Y- E N D E ··S E

FORRO - t..
-

EXCELENTES
,

ARMARIOS
EMBU_TIDOS DUR' EX

Vende-se Prédio em ótimo
Pôhto Comercial.
Rua Conselheiro Mafra, 17
Tratar pelo telefone 2556.

É simples apro�eitar uma parede ... DURATEX
é o material adequado para fazer armórios
embutidos, ràpidomente, com múior econa·

mia e os melhores resultados!

.. DURATEX é muito mais barato .que qual
quer outro material I
• Fácil de tr.abalJtar - muito leve - muito
durável I

.
'

• Mesmo sem, pintura 'tem 'bonlto aspecto I
• É o material ideal para armários, p.o.r,que
sua superflcie liso 'não apf}!senta fÓÍ-pos.

fAZ MELHOR E MAIS SARATO I

IRMAOs BITÉNCOURT

',(AIS 8AoÀaQ' . lONf Hill

•

AN·TIGO DEPOSITO OAMIANI

SALAS ou CASA

qURATEX é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não, racha, é mQis du.rável e

menos atacáv,el pelo cupim.

Procura-se Salas oh Ca!;la
pan1 alugar no Centro do
Estreito. Os interessados _po·- PRONTA ENtREGA'
ckrãc dirigir-s-e. por càrtas> •

ii- esta Redl!,ç'ão, :gar��Jo;SI�E�BA",��S;..-4""""""... ....·"-PREÇOS DE SE
,

,ÃO. '. -

""�--"."',.,.,..-_......-

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos
liso, filelado e perfurado.

. Revendedor: - M E Y E R '& CIA.

____h_·UA - �el1pe Schm1dt•.:s3'_ Fone 3270

Co_nselheiro Mã�a. 2' _ FO��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. NEWTON D'AVILA

CIREURGIA GERAL
Doenças de Senhoras - proclo_
logla - EI�trlcIdade. MédIca

Consultório: "Rua Victor Mei_
reltes n. 28 '- Telefone 8307 _

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone, 8.423. 'Rua Blu,
menau, n, 71.

DR. ANTÔ'NlO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultól'lo: João pinto. 10 _

Consulta: das 15 às '17 horas, diá_
riamente. Menos aos sábados. Re
sidência: Bocaíuva, 125. Fone 2714

DR. WAUIOR ZOMER GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio_
ual de Medicina da UniversIdade

Brasil.
Ex-interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do 8ervlço de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de
Janelro.- Médico do Hospital de
Caridade '" da Maternidade Dr.
Carlos Corrêea.
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS .r: OPERAÇÕES _

PARTO SEM DOR pelo método
pslco_profllatero.

Consultório: Rua João pinto n. 10,
,ds.s l6,QO às 18.00 horas. Atende
com horas marcadas. Te1efone
3035 - Residência: Rua General
Bittencourt n. 101.

Maurício dos Reis
Advogado'

TELS: 219R - 21l81.

. FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 4 de Setembro de 195;)

/

---�----_ .. ---- ------- - ···,DR HUBI GOMES

InDicadur ProfissionaILé.�:�!�:�
.
: 'C�", � O::};i, .-.,;à �� g �_ ...__•� ..... I.._� COperlW!i� - CUnlca Ger.'

4 • •
• . ResldeJ!da:DR. AYRTON DE OLIVEIRA

D.8., EBE B. BARRO.S ��tef��'�?�::r.court n. 121.
-- DOENÇAS DO PULMÃO -

- TÚBERCULOSE-'
Consultório - Rua Felipe
Schmldt, 38 - Tel. 3801.

Horário: das 14 às 16 horas.
Residência � Felipe Schmídt,
n.o 127.

CLtN1CA Ó1:: CRIANÇAS
CODsUIIÓrto e Residência

A'· HerctUo· Llu 155A ..pl.. •

ConSUlta.

S..g unda à 6·a-lelra

11 ... 15 .S li nura.

hl - 2931

DR. H O l D E M la R M E-N E Z E S
Especialidàde: Doenças de Senhoras
-

- Partos Cirurgia �

Formado pela Escola 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
{APETC. -

'

Atende provisóriamente no Hospttal de Car1dade _

Parte. da manhã.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA 'DE SENHORAS E CRIANÇAS

ESCR·IJÓRIO DE· ADVOCACIA
. E PROCURADORIA
·\SSISTt.;'I;CI.\

DR. AUGUSTO WOLF
DR EMANUEL CAMPOS

nos ADVOr.ADOS:

DR. A�TONIO GRII,.LG
DR. MARCIO COLLAÇO

8 às 12 e das ,13.30 às 18 horas

IlU:; Trajano, 29 - 2," andar � sala 1 - Telefone: 3658

COMUNICACÃO AOS MÉDICOS E» .,

.

fARMACÊUTICOS

•. l.

RÁDIO GUARUJÁ V I A J E
DE· FLORIANÓPOLIS PARA ITAJAÍ

ÔNIBUS

'Onda média:
(S KW) 1420 kcs�
Onda curta:
(10 KW) 5975 kcs.

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

MELHOR'
JOINVILLE CURITIBA',
ULTIMO TIPO

SUPER-PULLMAN
POLTRONAS RECLINÁVEIS - JANELAe PANORAMICAS
VIAGENS - O I R E TAS

...... PARTIDA FLORIANÓPOLIS
CURITmA

SUL � BRASILEIBO

ALUGA-SE'
feito em máquinas rudímcn
Lares e o consumo é quaee
Há. porem, grandes 'possibl
que -exclusivamente 10ca1.

A:UXIL�R· DE

MARAVILHAS 'EM AlGODAO
, AS -FABRÍCAS RENAUX adquiriram; na Suiça" pa':,

tente oe um modernissimo processo de acabamento -_ de
tecidos de algodão, que altera e aprímora a olhos vístes ti.

constítuíção da razenda. �

O tecido. com. o tratamento em máquinas espaeíaís
ultra-modernas, adquíre forma e aparência Ineontundí-

Coosul&órJo:
.

Rua Felipe Schmldt n. 87.
Esq. Atv.aro de Carvalho.
Horádo�

Das L6.60 à-s ·18.(}(}.
Sábado�
Das n.oo As l2,.(lO.

veis, pnis. :
cem-construidos, situ,ádos 'na NÃO 'DEFORMAM POR ENCOLHIMENTO
rua Duarte Schutel, 32. CONSERVA' SEU TAMANHO E FEITIO
Dois amplos quartos - Iivíng DURA MAIS E TEM MELBOR APARENCIA
copa-cosínha - quarto de As .grandes vantagens o tecido .ben'eficiado por õsse
'banho - área de serviço - moderníssímo processo suíço toma-se mais resistente a
Acabamento esmerado. Tra-, ação de tempo, .agrada ao gõsto mais requisitado, adqul
tar na rua Felipe SchmUt, re grande senrelhança com o linhê de bôa qualidade � E'
34, sala 6, 10 andar. VENDIDO PELO MESMO PREÇO \>0 TECIDO DE. ALGO

DÃO COMUM.

...:

GERAL

Especialista em moléstias de anus e fI'{'lo
Tratamento de hemorroidas, fistul8s, et....

Cirufiia anal
ME'DICOCcr iunlca a mudança de seu Consultório junto á 8U� jt Operações __ Doenças ,de Senho_

r.)Rldência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54 raa � Clínlcl!- do Adnlses
--'. - Curso de Especiallza�ão no Hospi_

I tal dos Servídcres do Estado. 'II (Serviço 'do prof. Marlanb de An_

� drade j , Consultas: Pela manhã no

I
HOSPltál de Carídade. 'A tarde das
15.30 horas em diante no. consuí,

.

tório, à Rua Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes _ Telef.
2766. &esldênc:;ia - Rua Presí.,
denta Ceutmho, 44 - Tel. 3120.

5,45
12,45

LTDA.

DR. I. LOBATO FILHO

Doençaa do aparêlho respiratório
tUBERCULOSE - RADIOGRA
FI.\ E RADIOSCOPIA DOS PUL
!\iõES _. CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Facllldacte Nacíon
de Mediclpá, TIslologlsta e Dslo;
cIrurgião do' Hospital Nerêu Ra
mos. Curso de especiaUzação pela
S. N

.
T., Exínterno e Ex-assísten ,

te de Crrurgta do prof. Ugo Gui_
marães (RiO) Cons.: Felipe Sch.
mIdt, -- Fone 3801. Atende com
hora' marcada. Reá.; Rua Esteves I.Iuruor, 8.1. Fone: 2395.

I

DR. HENRIQUE PRISCO
P.I\RAISO

Simultarreamente com as praças do Rio e São Paulo,
I já recebemos os novos e maravilhdsos TECIDOS RENAUX,

I or�ulh{) da
-

I�dústr.ia Textil no Bràsil.

-'é linda ... mas
e o CONFÓRTO?

MOLAS� DO BR;\Sll S: A.

"... .:.EIcr.1 ..,.. .. Jorge,g. - Tâ ,-451, - Ca. Postal 875· End. T el.; "NO SI.O" - sao �aul.
.

'

'A PIAM tem a honra e satíeração de comunicar aos

.

lustr- Médicos e Farmacêutícas o lançamento do, novo
produto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLlANO.

GERIPIAM -, H3�:[) SUl:. AMÉRICA _ 5° A:\DAP.
.

ã base de NOVACAINA sob tornia altamente -estabilkl.d;,l.',
para (} 'especial emprego em Geriatria, no tratamento da.;

- MADEIRAS �ARA

'"1
diver,;:�;:; manifestações Ol:.gânics,s do envel�ecim�IÍto e d�.

CONSTRUCÃO senlliuade, preco�es ou ·n�o. " _

\
I RM Â OS 8iTENCOURT ' �1r>0stras e mformaçoes a dlsposiçao dos senhorca
(A I S 8 A D.\ U 6 '. 'o N f InOl

- Medi,c!;.3 Rua: Conselheiro Ma!ia - 90 com
ANIIGO DIPÓSITO OA ..... 'ANI !l. L. Steiner & Cia. - Agentes-
----------� �)

qIEGADA �

\'IAG�NS ,COM ESCAL.AS - PARTIDAS AS 6 E 13 HIJRA�
AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEUtA - TEL.: 2172

IU:B O.S lR E F 11 A.D O S

.

DR. LAURO DAU�A

CLINICA

I· Especialista em moléstias de Se
nhoras e vias urinárias. Cura ra_

dical das' Infllcçi)es agudas e. crô
nícas, do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos os sexos, Doenças do

apa.;'iHho Digestivo e do sistema
nervcso, Horário: 10* às 12 e

2% às 6 horas - Cqnsultórlo:
Rua Tlradent�s" 12 - 1.0 andar
_ ... Fone 3246:.. Resldên.clà: Rua'
L.acer�, COuúllhõ,. 13 (Cháca? do

8�panha - ��n� �f248. � \ .

., I,
... 'lO:; ,

",! f._,,f
"- ii

Rua, Oonselhe-iro ,Mafra, 1601
Telefone- 3022 - ... Cax. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda I:amos

"

GER E·NTE

Domingos Fel'nanUes de Aquino

REDATO�ES
Osva'ldo M6Hó - Flávio A1berto- de Amorim -. And'ré
NiHo Tada,s',co - Pedl'o Paulo Màchado - Zury Macha
do - Paulo dia C�Ramos.

-

"�>�'r-"n�.������··�
P {J R L , (' I DAn _ .:"

·l À V A N D O
---....------�---,---------_._------_.-

( O M-- S A B A O '.

\tnrh.· (' .. fins �tI". - Aldo FpC"nand4'.
mA,," - w.,,'·t�r Unhar ....

iLt " H E S E f'tIi T A N 1 ,

Itf>Jlrt'!lt'n{a'iii...� A. 5, IAN Ltd ..
1l1(1:- 'f(U:iI St'nildOI n't0!•• ,Il, ... i>" -\nl1"

Tt'1 2251'24
;, t'.Uh. Ihll Vitória 657 _. ("�ltl UI -

Tt:l. 34�894!f

.-�t\ lçtl I el4tl(rá(!co da UN fTElJ I'I<[S:-; t L ·1')

;\(;El'\'fES li: (,ORRF;SPO.�DENTE:-'
,f.,)j f'hdo_ ••11 munldpiu(I de �A"''';\ CA! {\lu!' ....

.\NU'�C{O", .

iM",.janl ... C'"nu .. I ... 11", Acordo ('oDl � u,bc:'l... '" .'�� .....

:\SSINATUH.-\ :\;\;UAL CR$ f)OÚ 0(1

A dir�çãu liào se rcs�)c'.l:"..ÚHJlL.�l pt'I"
""'1J(7111(,� �\nlllldn� noS' artht•• <.; ;:I:'istn;?do,;

c O L A-B O R A :p O R E S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Roi :lrigu'E'q Cabra!
- Dr. Alddes Abreu - Prof. Carlos da Cost<t Pereira =
Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena'l - Pl'of.

� lVf.anoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da C_osta -
Dr. Ruben Costa -, Prof. A. SeixM Netto - Waltel_"
Lange _:_ Dr. Acyl' Pinto d:l Luz -:- Acy Cabral 'reive -

Doralécio Soar,es - Dr, Fontoura Rey - lImar Carva1ho
- Fernando Souto Maior. .

Pis.tol�s para Pintura Pina
F.-wrica Nacional de Rolamentos
Ceramica Jalobá - Pastilha.:; para revestimentJ3

piso
M..;saicos, de Porcelana
}"l,;r.has Elásticas Silentbloc "Axios"
'PrJdutos Quimicos Minas Gerais
Fritas, Esmaltes a Correntea para Ceramicas
Vfd;ós, Cristais, Ferros e Chapas
Cnnsulte nossos' preços - Merpal - Sta. Cata�ill'\.
R'la Souza França, 20 - FO.le 3530

DO RIO PARA VOCÊ -Interessa a todos •• �
Parti(ulares, Comércio e Indústria.
Utilidades domé8�icas, remédios, veiculos ou miqui- ,

nas, aee"s6rios de todas a8 espécies, discos ou o quevocê precisar. Firma que servc .. há 30 anos a imprensabrasileira, criou um departamento de vendaI! para o
In.terior, estando apta a atender o seu pedido. Escre
ya para I

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, '40 - 5.° andar· Ri.o

Ao comprar móveis estofodos, ,verifique s. o

molejo é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG

• muito maior cenfarto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem -- nunca sc;tom

• móveis mols 'aves
• dispensam a uso de (ardi .ibo s � perclnto s de pano
• conservam o estofomentc absolutomente ind.efarmóvflf

- I

flORIANÓPOUS

��
. .------------------+---��-------------------

RAUL PERE IA
. CAlDAS

ADVO'GADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n .. 18 sobO

ülefone n. 2.467 - Cma Postal n. 25
bOBARIO:

.

Das 15 às 17 horas.

- M O' V E rs E M 6 E R A L

ROSSMARK
V I S I TE· A' N O' � S A L O j A
Rua Deodoro f R. o � 5 Tel. 3820

'"
� �

João Moniz s� 6.
...;:-___ ,.�-_..".. .

"AI$�SCOJ� fA�OCRIAMF TOOO�'�
/1'" ,-�I'W

nos VAf)�JOS \

.D��""tI· % ,

'.

'

'n�' i. --t .,:,
í

. �) ,
·-dI �

.." S08�R�"A" PRAC" 15 D� N�MBBO - ESQUINA

, RUA FELIPE SCBMIDT

,.'ILJAL "A SABERANA" DISTRITO DO ,S'lIREITO - CANTO

e01 EspeciaJiclêlde
4� lia: WfTlfl INDUSTRfAL _... Joinville - (JtáUi Reglstrlda'

eiro··_.......-- -,=---�.�

..

"

"�

_"'-;_:"'";:,�'-'f:.'''/...
-.......-"�0,-,�··�-..-.
;-. -:",

. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�antl Catarina 80 I ,
. Congresso 8ramleira· �e Filare'

relliza�n em Porto Aiegre de 19 a 2� �e julno
Doralécto Soares. glEHC' Brasileiro de Folclore,

I •.

VII
.

passamos a relatar mais os

Contínuando a divulgar os segumtes fatos, em contí

varíos aspectos do IV con- : tuaçãó do magníríeo progra-

ma elaborado: Assistimos a .seí» pela cidade, dando-nos uma nova cidade capríeho
inauguração da Exposiç�o do oportunidade de conhecer- samente traçada.
Livro Folclórico, numa das mos Porto Alegre e seus as-! En.tre o programa de ínau
salas da Pontifícia Universi- pactos pitorescos e progrea- gurações, recepções, passeios,
dade Catolica. As obras reu- sístàs de cidade que cresce estavam os trabalhos das co

nidas sobre folclore gaucho horízontalmenta e vertical l11ISSÕeS, cujos resultados dos
trs..duzíam efetivamente a mente envolvendo todos num varíos trabalhos apresenta
ríqueza tradícíonal do gran- cítmo de progresso acelera- do .. dependíam o andamento
d,� Estado do extremo sul do do. E assim nos foi dado co- das sessões plenárias, na

Brasil. Poesias; canticos, .. len- nhecer a grandíosa> obra de aprovação. ou rejeição ctClS
jUE" musicas, gravuras, nos ,('Dgenharia que são as ma- [;areteres, etc;
[('nUll apresentadas nos mais gestosas pontes sobre o Rio

diversos volumes ímpressos Guaiba que ligam entre sí

irn varias épocas. Outra ex- seis quilômetros de exten- n;..-nes no Auditorio da Pon

»oetção valiosa que nos foi são, permitindo a recupera- tiflcia Univ_ersidade Catolira
.íado apreciar foi a de pintn- :;10 dentro em breve de uma onde ·tivemos- oportunidade
.as de crianças do Paraná e gwade área que possibilita- de I'U o -carnaval de Floria

.to Rio Grande do Sul. As ,ra-' tá ti Capital Gaucha erigir uópolis em cores).
.íedades dos trabalhos apre-.
.entados e a expontaneída
Je nos traços dos motívos

.maís díversos. coloridos \fá
eles obedecendo temas mats AinUa c on.sternados com o seu passamento, espôsa
wr':ados, na 'ilustração

.

de f'lihos, netos e bisnetos agradecem de coração às pessôas
iormas' distintas em que se que os confortaram por ocaslão de tão doloroso tran
denotam à grande observa- se, agradecendo a dedicação d0o3 í�loiltoús Artur Perei
:;30 e àcuidade do executan- ra de Oliveira, Newton D'Avílu, �ulio Doin Vieira, Rol
te, dão Oonsoní, das Irmãs de cartdaae, enfermeiros e en-
, Na. Escola Preparatória de fermelraj, pelas gentilezas _ e tratamento que sempre
cadetes do Exercito, houve díspensaram durante a sua enlel'm�dade.· ..

um programa
.. especíal em Aproveitam a oportunidade para ronvilJar a todo., à

homenagem aos congressís- nissa de sétimo dia em sufrágio de' ua alma, a ser re
k\/;. com apresentação de I alizada no dia 5 (sábado) às 8 hc:· 3 da manhã n;1 Ca�
scnjuntos típicos peças e te; irai Metropolitana. Desde já f:' ::.àc·cem a todos que
rnusíeas regionais, tendo a' comparecerem a este ato de fé ( :'Jtã.

'

Banda Militar da Escola exe-

zutndo varíos numeres mu- -,

�icais' folclorícos de autores MAGAl.·iRE --�- V'EHDE ..Sf Ig{,urhos. I
O Prereíto da cidade

_

de B.(;M NO CORAÇAO DA � JADE. EXCELENTE FR&-
Pérto Alegre; proporcionou I

GUESIA -E BOM ESTOQUF . .:: MEnCADORIAS. FACILI-
3.0S congressistas um pll,S- •

TA�SE PAI{TE DO PAGA:!\_,� :-r0 TRATAR P.ELO F0:-lE

AGUARDEM

(Exibição
DOS

SETEMBRO
.

"

E N X O VOA ISM ES
NA

Continua:

-------------��--T_---------.--�����F__-.

CORONEL ia 8 p t S V I E I B A
-

AGRADECIMENTO E MISSA

�, -

PRFlrtlTuRA Mnà'�ClPli DE -'POLIS.
Départamento da Fazenda

_-,

EDITAL •

1MPOSTOS TERRITORIAL E PREf>lAL, TAXA DE LIM-

. PEZA PÚBLICA E IMPOSTO SOBRE ATOS DE
- ECONOMIA b:) MUNb:CIPIO

2.° SEMESTRE DE 1959

De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fazenda,
torno público que, durante o correáte mês, se procedera
nêste Departamento, à cobrança dos impostos e taxas aci

ma mencionadas, correspondente ao 2.° Semestre do cor

rente exercício.
Findo o prazo acima, os aludídos , Impostos e taxas

serão cobrados acrescidos da multa de 20%.

Depart da Faze-nda, em 1.,) de Setembro' de 1959.
M: C. FREITAS

Chefe_ do Ser'!. Contrôle da Tesouraria

df'

�$SSbSIo,r;;S\SSSSS;9i:SSiSSSf) I

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

PreIp.ilura Municipêl de 'Florianópolis
Ilepartemento da Fazenda

-E � fi I T- A� L
LANÇAMENTO DE IMPOSTOS' DE INDÚSTRIA E PRO

rrssxo E LICENÇA E TAXAS RELATIVAS, Sõ;BRE 13S

TABELE0IMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS
E PROFISSIONAIS

Tem .aara
De acôrdo, com o estabelecído no artigo n. 974, pará

grafo 1.0 e 2.0 da Lei n. 246, de 15 le Novembro de 1955

(·Código Municipal), ficam' conviclados todos os contribuin

tes dos impostos e taxas acim'l mencionados, a apresenta
rem à (.l,te Departamento, até o dia 30 do corrente mês, :1

,

declaracão de movimento econômico, de acôrdo com t1�'

vendas �eal'i'zada:s entre 1.0 de Julho de 1958 a 30 de Junho _I

do ano em curso. .' I_

A referida' declarr_çao poderá ser procurada neste Ue
. part�mento que a fornecerá, gratuitamente, para ser pre-
e·nchida.

.

O não cumprimento no' dispús_to do citado artigo .e
respe :tlvos p;:ll'ágrafos, sujeitará (: contribuinte ao lançil,....

mento ex-ofício, acrescido da
-

multa de 20%.

!'�part. da Fazenda, em 1.0 de Setembro de 1951:l..
FREDERiCO SATURNINO

Diretor do Dep. da Fazenda

pronta e ,trega

APARELHOS DE AR CONDluONADO.

BALA!'JÇAS- "FILIZOLÀ".

CIRCULADORES DE AR .

C.ORREIAS E Pt'\EUS 'DU!'ILOP'·.

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORE:S DE INCENOIO.

fIOS PARA ELETRICIDADE.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
lABELECltttEtUOS BANCAlHOS, NO

ESTADO 'Dt, SAN.JA CATARINA
,E D I T A L ·N�o 1

�'OGOES ECONOM ICOS "WALLIG".

FILMES RAIO X "DUPON1'''.

GELADEIRAS,

MA(�UI-'AS SOMADORAS "JWRROUGHS"

PER.5IANAS "KIRSH"

Faco saber aos que- o pres�ritt' virêm ou dele tivctem

conhecimento que, no dia 8
-

d� outubro de. 1959, litiio

l'e;lizadas nêste Sindicato as e1r.;çõéÍl
-

pál;á súa Diretorm,
Membros do Conselho da Federação a qu� está- fíliado e

respectivos suplentes; ficando r·.berto õ- prazo de 10 (dez)

('ias;/que cOl'rerá a partir da primeira pUblicação dês te, �
para o registro das "'chapas na Secretaria, de acôrdo ,:cm

disl)Qsto ne Art. 1° da Porta! il=: Ministerial N. 146, Ú

18 de- outubro' de 1957. . '.

As' éhap�s deverào ser regkt!f•.das "em separado, se:\do
uma pa:ra'. .os candidatos â DiretG�i� da .enticiade, Con3dho
FicaI e 'respectivos suplentes e outras para os Represem
tante -no Conselho <da Federação, na forma do dispo�to
no ArtO 5° '"da citada Portaria.

,

0-; : equerimentos para. o· regIstro' das chapas deverá')

fC·r apresente,dos na Secretariu_ (·m três vias, assinr.. .-ll\s
,

pelo cabeça de chapa e acompanhados da relção· aSSlO:l
da por todos os candidatos, pec;(l:)almente, não sendo per
mitida para tál fim a outorga de procuração, devendo

da mesma constar todos os dados indicados no § 1° dI)

Arto. 50 da Portaria N. 146 de 18l10/1957.
Floriànopolis, 28 de agôstQ d� 1959_

.\I.-\QC_I� AS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

MEDIDORES DE LUZ DE. fi e 10 AMPERES.

\I.-\TERIAIS CIRURGlCOS.

CLUlf 1S DE NOVEMBRO

�I:\:ERJAL P-ARA -DESENHO "KERN"

.MOTORES PARA MAQuINAS DE COSTU�A

MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.

MOTOF.ES ·MARITIMOS "PENTA"

RADlUS.

---,-------- VENTILADORES.

Rua Joio P.into, esqufna Sald�nha lIar�Db.

ARRANQUE IMEDlATO!

v. -PODE' CONFIAR EM SUA
.

.. .....
�

-

b a.' e,r i a 'D E 1 ( O
Dupla Reserva de Fôrça!

�parh, sua segurança é tranqu.Ií.,

dade, DELCO mantém sempre

em reserva o dôbw da energia

rte que seu carro precisa!

Segr�do�a Longa Vida
DEL�O contém o exclusivo eía,

'-mento

perdas

carga !

Batrolife, que evita as

de energia autodes-

. Distribuidor

CARLOS
Autorizado

liOEPCKE S/A
Para Revendedores c Frotistas --

PAR·iICIPAÇAO
LEONOR KNABBEN BROGNOLI participa aos pa-

'l'ntes e pessoas das relações de F.eUS pais.
MILTON E NAZARE BROGNOLI.

J nascímento de sua írmãzlnha SlLVANA KNABBEN

'3ROGNOU, ocorrido no dia 28 de agôsto findo, na Ma�e�
rídade dr. Carlos Correa.

._r _

C A S A
Compra-se no centro com 3 quartos e garagem .nova

paga-te até dois milhões de cruzeiros. Informações'
,�

nesta R"ração.
--�-------------------�---�-------------

L J R A T E N t s .cLUBE
P{l.OORAM.A DE SETEMBRO

DIA G - Domingo - SOIRÉE JUVENIL, das 19 às �4

horas. Dezenas de surpresas. Miro Morais,
famoso Cronista Social, estará presente à

festa, especialmente convidado, para obser

var os brotinhos do Clube da Colina. Náo,

,
haverá reserva de mesas.

DIA -15 - 3�a, .fçir.a - SOIRÊE com a participaçã.o da .

.espetacular ORQUES'IRA DE MIGUEL CA

Lá, de Buenos Aires, com 28 figuras. Música
Inte.rnacional. '''Show'' maravilhoso de '.1:3

minutos. Reserva de Mesas na Joalheria

Mfrlter.
DIA 26 - Sábado - SOIRÉE DA PRIMAVERA, com

a sensacional apresentação de "MISS"

BRASIL .:_ 1959, SENHORITA VÉRA RI

BEIRO, 5.� colocada no Concurso "Mis,,"

Universo. As mesa" para esta festa serão

oportunamente colocadas à venda.
..... �.

'

... -
..

EDITAl DE CONVOCÂ(AO
Assernb-Iéia' Geral Exfraórdinária

,

1. a e 2. a convocação '*
De acôrdo com os. Estatutos e tendo em vista o que

Iispõ:;J o Art 9° ·do Regulamento baixado com o decreto

'l° 39.3i9. de 5 de junho de 1956, �ão convocados 00 SeLl;:l1-

,'es Membros da Assembléia Geral desta Federação' a I.e

�eumr<"l1 em sua séde 'própria edifício FARESC, a Avf.J-

1ida Irlneu Bornhausen, ná 'R�dov�a Leoberto Leal, para
',leição _�I? rep.re&entante da classe rural do Estado e re,

,lectivo --suplente, que integrará o Conselho Regional local
ia Serviço Social Rural.

Fica maréado para ésta aS3tmb1éia o 'dia 26 de se

;embro, às 16,00 boras, na: séde própria da ·Federação z,

i.venidà Irineu _Bornhausen na Rodovia Leoberto Leal sin,
�ntendendo-se \que; caso não hajà número, a Assemb�éh

;;e l'ealiz8rrá, em segúnda e última convocação, no dia 1 LI

le outubro às mesmas horas, no mesmo local e par.'1. 3. ,

nesma ordem do dia.

F'.Jr'anópolis, 24 de agôstci de 1959.
JOAO DEMARIA OAVALLAZZI

-Presidente em Exercício
. .

ROBERTO WALDIR SCHMIDT

Secretário Geral

CUBS:,O
.' -

Nova Nomenclatura
.E X TE,. SÃ"
Gramatical BrasH-eini

DE

A Diret;ria de Estudos e Planejamentos, S. E. C.,
'levará a efeito a pa:rtil' de �) do corrente, no Institut()

'Je Educação "'Dias Velho" (S:,lão Nobre), às quartas e·

3extas-feil:�1s, d'as '17,30 às 18,30 homs um' Gurso ,de
Português p_ara profesl3ôres primários que esti aS3im

:';l'ogramalJo:
A) Fonétic·J, descritiva, histórica

sintútirl),

B) Morfologia:
Estruturação e formaçãQ
Flexões e classificação

C) Sintaxe_
D) Ortografia, pontuação e si�nificativo

das pa'lavras
E) Metodologia da Ijngililgem do

Curso Primário -1 rtuJas
Ê·�te curso' estará a cargo do Catedrático de Porhi

-;uês do Instituto de Educação !'Dias Velho", Prof. 03-

Naldo Ferreira de Mello.
Ao' término do curso. será ·confer!d(,l � um Certificado

a todos que tenham 100% de frequência.
Para o mesmo curso convidamos Os senhore·s profes- .

3ôres I-Ie Grupos Escolares e alunos. de Escola,s Normais.

As -inscrições poderão ser feitas. ne,;;ta Diretoria ou

!1.lIíto â. Dil'eçã.o dos Grupos Eseo'lares.

Florianópoli·s, 1.0 ,de setembro -d,e·�1959.

e

4 aulas

-.::- 3 aula,s
5 aulas:

""

',4 aulas

4 aulas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 4 de Setembro -de 195i1

ERGRARDECER O FUtEBOL DA CAPITAL. EM TODOS, OS SERTID�S É DEVER, DE- TODO BOM IS 'PORTISTA: INGRESSE, POIS,
105 QUADROS SOCIAIS ,DE UM DOS CLUBES -LOCAIS OUE, HOJE, MAIS DO RUNCA, MECESSI!A. DO, TEU APÔIO, 'A FIM DE
ATINGIR � O SEU OBJETIVOJ OUAL SEJA FORT_LECER O ESPORTE FLORIANOPOLITANO, 'COM IS SI1, GÀIHANDO SAMTA CATA,

,

RINÀ E O BRASIL!
'

-

-

Julgamentos do Tribunal�de Justica Desportiva �
- .._-....� .._------� . .. ,._�---�" o TJDem em u�a de suas úl_ de votos, .abeotver o árbitro Os'

...
t1mas sessões, resolveu o seguinte: mundino Matei, da LLMF, da in_� "

li' 1.0 Alterar o prazo das reuniõea fração do art. 183, por não haver

'as quais serão rea:lizad�' às qutn, cumprido o que determina. o art .

• taS-feiras, com, ínícío às 19,30 ,191 do Regulamento Geral da_
...
h.Qras; 2.0.- Manter o prazo pa_ F.C.F.: Unanimemente absolver

II'ra vistas dos processos na aecre, dito árbitro da Infração do a,rt'd
'tar1a, u_;.antendo, também, 'o fiorá_ 255 do CBF; por maioria de voJIJI

... río estabelecido, ou seja, das 16 às tos, absolver. também. da ilrra_'
11'17 horas, de tada -quinta-feira. cão do art. 242 e, por maioria de,,'desde que haja reUnião; 3.0 � votos. condená_lo à pena de sus

,Em vírtur : de não ter o Presíden., pensão por vinte (20) dias, como'
te da F.C.F. fixado para a pre- I Incurso no art. 230' do CBF ... III'sente ten::·Q�·ada. redução nas pe., Vencida a proposição do juiz re_,

�,nas de =-. aplícadaa pelos óf- lator da volta do processo à Auto-,
... gãos di9lplinalores, decretar. na- ria para serem índíctados os a'Cle_1d

a desclassificação das bochas que a joçai1a, recomeçandovse, nova-lI'na forma do artigo 218. § ú"nlco tas Enísio Rosa. Norton Hrurtll-"
a ocasionem. mente o Jôso "'d CBF

- III,. II' o a redUçao de 50% (cln_ ton Mal'tlns de Andrade. Gersonll'
REGRA XVII REGRA XVIII ,coenta por cento) nas multas aplí-, B!'Irros da Sllva e José Francisco"

no momento de jogá-la. E' tam., Quando fôr constatado o empa- No casp de d�as bolas tocarem cadas, sendo que. -para- os clubes Esteves; Q.uanto ao processo n.oll'
bém proibido molhar proposítal., t da'" ....te, a van

..
agem será sempre o botim, sendo que uma. delas 011'partencentes às categorias de ju- 120. referente ao Jsso real1zlltto emll'

mente. quaisquer objetos. quando equipe que jogou em prtmeíro lu.. faça por meio de algum corpo es-. venís e amadores atrrbue-se, arn.; 10-7-59 entre amadores do Ipi-'"
êstes forem jogados a ponto. salvo NA t ti l' 't h t id II'

gar. eS e caso. con nua -se-a ran o, eS_!l, não se cons erará... da. as vantagens oferecidas pelo ranga e postal. relatado pelollll
se, os mesmos on percurso. passa, jogando, enquanto houver bochas. como ganhadora. II'mesmo CócUgb (§ único do It".tl- juiz Ricciottl Queluz. por maioria'"
rem por sabre alguma poça d'água Se persistir o empate. anular-se-á (CONTINUA) ... •II'go 155); 4.0 - Conceder ao Jul� de votos. aptícar ao atleta Mario '

formada pelas chuvas durante o

S 'C
'

"'Milton Walkirlo Llberato. noven., Cesar .Blmas. do Postal. Infrator"
transcorrer da partida. As íntra., A�'TA ATARIDA UO CAMPEODATOII' II'

1'l1 ... 11 " n ...ta (90) dias de licença. convccan., do art. 250. desclassificado dÕ 254.
ções a esta regra, serão punidas II'

...

com a desclassificação dos objetos BRASILEIRO DE' FUTEBOL .dO. por Isso. o s�plente Dr. Car-_ a pena de suspensão por trils (3)11'
los Loureiro da, Luz. parttdas e ao Clube a que per_ti

Jogados. e anulados OS seus efel_ ,,,

• Quantp ao processo n.o 66., -,re.. tence advertência d
latada pelo Juiz Ody Varela e re, Quanto ao processo n.o 131. re_P

'ierente ao jô�o realizado em 9-5':' ferente ao jôgO real1zado em 28-'
,�9 en�re amadores do postal e ven í)·59 entre profissionais da CN Al_,
.�aval. por maioria de votos. apli- mirante Barroso li CN Marcll10

�car ao Vj!ndaval. tnrrator do art. Dlfts. por maioria de votos. aPlicar.
'217 do CflF. a pena de multa de '10 senhor Jucilio �ernandes. Di_'
...Cr$ 2.000.00. com os descontos de reter Esportivo' do GN Marcll1oSI11
II'Lei; Unanimidade, apl1car ao atle_ Dias. 'infrator do art. 191 do CBF"
'ta JurlC! :I'{�clmento. pertencente à pena de :suspenaão, por sessenta'
.�o Vendaval. infrator do art. 259 ,1;0) (;11as e�- da mesma, forma._
...
dO CBF. a pena de sus�ensão por ,�onverter o Julgamento em d1U_ ,

,.lI'dez (10) dias i Quanto ao pro- gêncla a fim de a Federação o In-'
,�esso n.9--' 113. refjlrente' ao jago forme qual a constituição do con'
... ·ealizado em 21-6-59 entre pro- me qual a constitutlÇão do Con_�
II' flsslónals do Comerciário E. C. e oolho Del1beratlvo do CN Marcíll"af!
'Henrlque Lage F.C .. por maioria Dias! �
á__ .,-w. ... � - ..---- _

ti' V E N D E --5 E
.

Un1a propriedade ,na Rua C:�mente RQ_vere.
T1'atar ª- Rua Nunes .Mllchado 2'1.

o BRASIL NO PAN-:AME- .cês Mauríee Fargues e o nor

��NG DE CHICAGO .; Os t,<)-americano Hije Root mor
Terceiros Jogos Panameríca- reram ao tentarem ultrapas
nos, que se realizam em -oní- sa-Ia.
cagc, estão sendo vencidos

.

Na realidade o recorde foI

pelos Estados Unidos, seguido igualmente batido por um da. é permitido ao jogador mo., T
.

d
A

t
.

te : di 13
d� Argentina. O Brasil, par- t�rceiro mergulhador, Albe'!:t eremos, am a es e ano, p1'ecIsame_E e no a

, lhar o objeto a ser arremessado. d b
.

d f t
tlcipando de várias modalí- Novelli, inventor do aparelho

e novem 1'0, por mais uma vee, e en ren armos, em

dades, não vai indo muito fte cxígenação que permitiu a' nu�ca porém. fazer uso da salíva. dísouta do campeonato Brasíleiro de Futebol, os nos-

bt:m. No futebol amador' ro- experíêncía, mas êste renun-
REGRA :i SO'S vizinhos do Paraná.

mos derrotados surpreendeu- ciou a perder os poucos t.e-
Se ao jogar-se a primeira bola Constata a história futebolística dos dois Estados

temente pelos Estados Uni- gundos que lhe eram necessá-
3. ponto, esta fali- anulada .por que, dos inúmeros encontros realizados pelo brasileiro,

dos por 5x3, depois de ven- des para perfurar a tabole(,cl,
uma punição. deverá jogar então saimos vencedores em apenas dois -: nos anos de 1941

cen�lOS Cuba por 4xO. No õei- dI'! c:ontrôle, a 130 metro;, q adversário. e HH3, justamente quando as finais foram disputadas
sebol pe.rdemos para Coc;ta para velar pela segurança de

NOTA: Não sel'á anulada a nesta Capitah-
Rica por 2xO. No basquete fe- 3e'uS companheiros, que 'lh�

primeira bola jogada a ponto. se Sumos daqueles que não aCl'ed�tam que campo e

m.inino o Brasil derrotou o part�ciam estar em dificulda-
[lorventura. esta arrasta!' ou im_ torcida vencem partidas. Mas, também, não vamos tan-

Chiic por 58x56 e no mascu- des. c que, não passou de um
pulslonar o boUm a mais de 0.50 to ao céu ne� tanto à terra:

-,

iinu batemos o Canadá por falso alarma, não podendo
m. (cinquenta centímetros). Nês. 'Local e ,torcida não vencem. mas,' inegávelmente,

78x58. Na natação classifi.. não obstante, ser -homologa-
te caso. deverá colocar_se o boUm, são fatores ponderáveis no incentivo e liberdade de

COiJ o' Brasil, para finais de ,�o () seu recorde.
no seu lugar prlmtivo; conservan_ ação para uma eguipe.

10v' metros nado livre, Ma- Alberto Novelli; médico Ha- dO;-8e o boUm no seu lÜgar. prt- Por isso, já que no próxim" campeonato com o

11uel dos Santos e Guilhar. a:tno, cÍe 37.anos, detinha já I mltlv�. ,conservando_s� a J'ef,erlda Paraná, teremos as finais aqui em Florianópolis, seria

Nu loleibol, o Br�sil der�otou o recorde mundial de mergu-
bola Jogada Ij, ponto. no local em llec�ssário, então, que, aliado l:), êsse "handicQ.p", nos

Cuba por 3xO C15x3, 15x6 e lho sem máscara, conseguido que pa.rou.. " _ orgattizassemos préviament� com um bom' seleciona-d:>

15x8). No Polo Aquáti�o o ém 1956, com 41 metros. REGRA XI e agll�rdassemos, esperançdsos, a visita da seleção p�..:
Bl'ar,H derrotou as AntUh�s _ :0: _ Ao dar os passos rll�ula.rmente, ranaeose.

pl:r 14x1. No basquete mas':: TAÇA "BRASIL" _ Resul- o jogador não poderá ter mais do. Outro fator importante no rampeonato que' se avl-

cu)ino, perdemos para os me- cados d!1 segunda rodada da que uma bocha nas�mãos. _'}" In- zinha"con.cerne à questão surgida da não participação
xil:.anos. No voleibol femini- Taça 'Brasil": Em Curiijiba fraçÍÍ{l será punida com a anula_ . de 'gaúchQ� e pàulistas no certame.

no "encemos os EE. UU. pOl' __ AtIétlco Paranaense 1 x ção da bocha jOgad�, A CÜl§istência gessas duas fôrças do futebol nacio.,.

3x1. No Polo Aquático perde- Hereílio Luz O, sendo elemi- REGRA XII nal, os representantes dos pampas e da ·paulicéia, nos

mos para os Estados Unidos nadü.:. os barrig,a-ver-des. RDU- Será considerada como não jo. colocarIa em posição privilegiada, caso vençamos o

pC';' '&x2. No tenis, o brasileiro da: 172.680,00; Em Belém _ gada. tôda ti bocha que cair das Paraná, já que sairiamos como \encedores da zona sul,

Barne� perdeu para () norte: Fenoviário 3 x Tuna Luso 1. mãos ,!o jogador. ao fazer êste. oa com perspectivas �novos triunfos, uma ,VeZ que teria-

&.1lf;ricano Dougl�s por 3x2. NecH'sário um terceiro jogo pru;s�s" regÚlamentares. :JllOS de enfrentar adversários menos_ poderosos que
- : o: _ �'isto a _vitória do segunda 110 ,REGRA XIII paulistas e gaúchos.

'F'LAMENGO X BONSUCE�- ],:rimeiro jogOi Em Fortaleza Quando um jogador flz�r uso de Do excelente campeonato por zona, organizado em

SO ANTECIPADO PARA HO- ,

__ (;t-ará O X ABC O; Em He- uma bocha do adversál·io. serão tão'boa hora pelo dinâmico presidente da F.C.F., Sl"

JE .- .. A 8.a rodada do, Cam- dfe _ Esporte 5 x Auto 2; anulâdos todos os efeitos conse_
Osni Mello, pode-se concluir que, êste ano, com' pe-

pWIJato Carioca de Futebol i:!:m Salvador _ Bahia 'I. x guidos pela mesma. apUcando-se, quena!> exceções, os 'nossos clubps tê:Jll à disposição .la

já tem ,um jogo antecipado. Nagoano O; Em Niterol _ Imediatamente. a pena de desbo_ Federação material super-sufi:.'iente para a formaçã.o
Trata-se da peleja entre FIa- Rio Branco 1 x Manufatut'a O. claSsificação de uma d� su� bo-

de um bom selecionado.

lY�engo e Bonsucesso, a qual _ :0: _ chas a ser jogada. não admltlnd()... Resta-nos, apenas, aguardarr!()s o pronunciamento
st:râ. levada a efeito na Gá- CLASSIFICAÇãO DO CER- se reclamações depOis de Iniciada

do gmnde presidente Osni Mello, que tantos bons ser-

vea, na tarde de hoje. Amé- 'L'A1VIE CARIQCA DE FUTE- a jogada posterior. em cujo caso. viços tem prestado ao futeból de Santa Catarina, a

!'ica p São Cristóvão estão em BOl _ ReaÍizada a sétim"\ trocar--se-ão sômente as bochas. e.
fim de que possamos, no cam,i,Jeonato dêsté ano,-com-

':�:���::�����a��� �����!���:��:!=;::� :2U:::�d::7::�.! vi;;����; ���;�EADADEBRITO 1111�II,Á� IIIU D� f,PIUI·
:�!��t': �a;l�':n�n:n�:c� ��= ����osse;e��id�s�egUinte; por ::loln:::::�::�ac:: :jt:�:ga:: Vende-se_ sitIO na Enseada de Brito, com negócio para I � Comissão ,Nacional de rantia d_e q�e o� o�os incú-

tuguesa x Olaria são os jogo:: l_C lugar Botafo�o, 1 granja medindo 52 mil metros quadradOS totalmente Pia-I AVlcu�,tura está aIe�tando bados sao I_.,e gIanJa de .se�

programados para domingo. �mvlcto)
suas �ochas. Neste caso. Só so

nos c�m uma éasa de material com 120 �etros quadrados, �s meIos
.. av�culas, sObre�· leção,ou. reprod'Ução.

anotai aO 4 (quatro) pontos em •

'
. ,

-

, . ti' mconvelllenCla 1:::la' aqu.l- Esta e uma -das razões es-
- :0: _ 2.0 lugar Bangú, 2

I individuai d 1 6 i
tres mIl pes de cafe, e uma cachoeIra para mon ar ndus-

_ .

, d' ..'

I;ESFORRA DAS .CARIO- "t'P-1Victo)
s ou up as e (se s)

I
tria. O interessado procure o sr Jorge Ludovino PraIa,_d� çao de pintos de 1 la em peClalS por que a nossa. As-

CAS � Concedendo "reVa,n- ..,' I' FI
,.

3 '1
pontos. em trios.

Fóra na Enseada de Brito' -' estabelecimentos que pOOc so.ciação Rural tem procu-
.

�'o" .ugar
_

AU�I�ens�1 REGRA XIV
" -'

- sam garantir a quaÜda(le I raelo vnder ao'8 avicultores
ch\!" às Cariocas às quais I. lUgar '_ merlca � a- N h

"

.

venceram por 2x1 em S;;o ::. ,- _.

.

' Jen um jogador poderá jogar "S E R V' I ç O M I L I T A R" dos ovos in.cubados. Segun- "acto vender aos avicul�ores
.' meng�e, Vasco, 5 mais de duas bolÍl.s em pal'tldas' de. d 1 'l t

-

• Paulo, as "vedetes" paulishs 1;.(,;{g:g�r - Bonsucess) e

"A
'_

C d' d' f� C'
-

I .-f P 'O
'o um (fos r��u admen os,. 0- �isillhos. "pi;nt;_os de 1 dia"

�fOtam derotadas pelas gu<!.- PCrTuguesa 9
' duplas ou trios. Se jogar uma ter- tencao an 1 a os lV1S nsen os ara vos r� ugal�,Os e granJas ,te granjas ldoneas, que -a-:

b
.

6,(' lUgar' _ Canto do r"I'�.,
celra ou mais. anular_se_ão estas'

_
-

D
e rem.etidos para o com, .umo presentam certificad'osde ,

na. armas. que desta feita '
,� v E D S 1 A E 1

atuaram mais preparadas e Madureira 'e Olaria, 11,
e os efeitos produzidos. Não se xame e., e eçno seo a e esta�lam 'se��o a��fU:1'ldo:s g'al'antia do estado sanitá-

no Mar:acanã. 2xO foi o rec;u',- 7.0 lugar _ S. Cristóvão. 12
pOdendo Identificar a ou as joga..

S f D l "111 p�r mcubatOl:'JOs lllldoneos. ri'o de suas aves, especial-_
ti.l,du do confronto que não O artilheiro principal con.

das a mais. anuilll·_se.-ão as de a�gen OS as .ti.rmas ...
' Ptntos de 1 dia, proced1entes mente quanto a não exis�

chegou ao seu termino visto t.lnua sendo Quarentinha- do
sua equipe que se acharem mais A fim IJe tratarem rle seus interêsse_s, todos Os can. de tais ovos, eVlldlent"emimte tência de pulorose, .co,ccidi-

teJ.'I!U1 as bandeirantes'abal',- Bota�ogo, que,contra o vas- perto do boUD}_ d'idat�s civis inscritos para O Exame de Se.Jeç�o para jamais serã.o ovos, �r.oduti- ose, etc. Podemos afirmar

cJnado o campo no segundo �() marcou'o único tento da
REGRA XV Matncu.Ja na .Es'cola de Sargentos, das Armas, sao con- vos. As maIores vltlmas de que as granJas Idlo Sr. Edú

tempo. O jogo foi arbitrado p;rtida, estand'o agora, C0rn
As bochas poderão ser medlda� vid'ados à comparecer na Décima Sexta CircunscriçãO' tai,s inc-ubatórios são Os ��-: Marques e a de Videira, de

pOT Mario Viana, que, assim, 12 tentos, contra seis do ,;e-
a qualquer momento mesmo que ,de Recrutamento. quenos produtores e oS IUl' cuja origem já foram ven-

,

uma das equipes nao as tenhn ' (NOTA N.o 4/59 da 16,a CR) ciantes na 3!vicultura, os dI'dos dei"de Abr'I'I, ceArc·a ,de
ll'al,areceu apitando

_

ap1s guudg colocado que é o V�g-
-

vá!'íos anos de afastamento c:ür;(, Pinga e cinco dos �er-
mais para Jogar. Quando uma da� quais geralmente, desconlíe- 14.000 pintos em sossa Sé-

da:; canchas., Cr$ 1.130.838.0� c:E'.ll'os que são Almir, do Vas-
bolas constituir-se num obstáculo CORONEL L O P t S V I E I R A cem que a maior produti· �Je· tem ,confirmado Ipleilla-

.'

t
para a medição' de outra. poderá - vl'd"'de de ov '''lepende da t ·t Ih

Cl" quan o rendeu o jogo. �G e Décio, do Bangú. . Ar.uRADECIMENTO E MISSA
'..

.

Os lU
'

.,men e O: ,cOncel o -e a me 01'

_ :0: _ _ :0: _ �

ser retirada pD.ra êsse efeito. Em qualidade dos plantéis de aceitaçãQ- de suas aves em _

MERGULHARAM 130 ME:" PAULA RAMOS' TREINl\. nenhum outro caso poderá ser AiIlldla çOll<sternados com o seu pa,ssamento, espôsa origem e do estado Idlos ovos tod'Os os setores avícu'las

'fROS _ De Roma inform'3.ffi ESTA NOITE _ Será hoje, à l'lltirada. filhos, netos e bisnetos agradecem d'e coração às ,pessôas de' incuoação. Ovos de con- de Florianópo.lis, pois que,

qw� a experiêt;1cia ,de doi.s noih�, o "apronto.:' do COll- REGRA XVI que os confortaram por oca,sião de .tão doloroso rtran· sumo o:u ovos refugad�s daI} ruem de tudo a origem dos

I1vorgulhadores submarinos, junto do Paula Ramos para
As bochas que não teham sido se, agradecendo

I'

a dedicação dos IGloutoi"es Artur Perei� granjas de seleçã,o � repro- oyos que inc'ubam-não são

Ennio Falco e Ces:3,re Olghni, a excursão que empreenderá jogadas. deverão estar no piso ou ra de Oliveira, Newton D'Avila. Jul10 Doin Vieira, Rol, duçã. em hipote!se alguma ovos refugados de outras'

que bateram sábado o r�co:. r..o dia seguinte e domingo a na prateleira dI!- "cancha". den_ dão Consoni, das Irmãs de Car!,dade, enfermeiras e en'fel'- poderão formar Ipintos sa- granjas e sim, colhidos de

ele mundial, descendo _a urna Lajes e Curitibanos onde da,- tI'O do 1.20 m (um metro é vinte meiros como tamb�m ao Rev. MQI),Senhor Freder�co Hubold L'lio,s de· rendimento eCOnÔ" seuis proprios plantéis.
prGtundidade de mais de 130 rá ·eombate ao Internacional centímetros) da saída. sendo prol- e Padre Pe(lro pela atenção espll'itual e pelas gentile.s e mico: (INOTA N.o 23 da A. R. F.)
nle:l'OS na baía de NápoI,�s, e Independente, ês_te cam� bido retit'á_las da "cancha". 01.1 tratamento que sempre dispensaram durante a sua en- Assim, a Comissão Na-

é posta em relêvo por todos peiic da Zona Oeste. O téClli- mesmo. o Jogador levá-las nas fermidade. CÍ0l1al de Avicu.ltura comu-

os matutinos de domi:Qgo. I:C Hélio Rosa dirigirá o exa.. mãos. até o local onde se desen_ Aproveitam a oportuni:d'ad,e para convilclar a todo.s à nica aos avicultores, prin
� A profundidade de 100 me- dd:J que deverá contar com rola o jôgo. ou ainda; além da li- nissa de sétimo dia em sufrágio de sua alma, a ser re- cipa'lmente aos iniciantes,
tI' a l�r{<S,ença de todos os:"com-, .nba, dos :4.20 m (quatro metros, e a.Jj.�ad'a nf) ,dia' 5 0sábadoJ às 8 hore.s da 'manhã na. Ga- que !se precavenha.m- na a:

'l�L::.:1(:;ntes dos conj:unJ.o� 'tita':' vinte centímetros), Tôda a infra_ tel('lral l\tI�etr()politana. Desde já ag,:adecem a todõs qU'e guisição de pintos de 1 dia

,1:11', 8 reserva,
.

çãó a <'esta régra, compare<;ideiÍt. li e,ste ato de' fé' Ol'istã.
'

exigindo -do fornecedôr ga-

As novas de·Bo�basregras
t,.boas laterais. Ademais. não po,(CONTINUAÇÃO) ,

I
gador, quando lançar o boUm ou

REGRA IX a bocha, aproar o corpo ou encos,

Desde a saída. é proibido ao jo_ ta!' o pé. e. mesm� as calças nas

derá o jogador colocar a' bocha no

piso e apoiar-se sabre a mesma.

tos.

NOTA: Aoproceder-se a bocna.,
�AUL OLIVEIRA

, �;
---'_--�r-------------------------------�------��

�ENDEDORES PRACISTAS
N e c e s s ít a .. s e

.NA MODELAR

COMPRA-SE UMA CASÃ'
bem �Gnservada, de material ou madeira, de paredes du·

IJlas, de no mínimo 90 metros qU8.drado$.
Propostas a administração deste jornal sob n. '101.

PREFECT 51
Segunda série, ótimo estado de conservação.
Facil�ta-se o pagamento.
Fone: 24-13, das 17 às 18 ho;ras.

ESCRITÓRIO
precisa-se de uma moça para

er-vlços ,gerais de es-cri,tó rio.

Emir R,osa. 129,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLOf�JANÓPOLIS, Sexta Feira, 4 de Setembro de 195a 7

te anos de v· i d a
UM SOLDADO ALEM�O
EITO PRISIONEIRO EM

57 -, UM CASAMENTO
EPOIS DE 14 ANO.S' DE
ECEIOS E DE ESPERAN�,

AS.
amburgo ,(Por Pe-

Cr Peters
- Impressões da,

Alemaha) .:..._, Não vamos

ntar rma história de guer-

a, mas um conto de fadas

JIloderno de -dois amantes,
rata-se 1�la odisséia da um

[dado alemão que termí

OU estes dias com um des.-
fecho f'e'l iz, quando o anti- Tanto Ipe'la entrada em transítorías' com o própcío tional, fabrica- mõtores díe-] rentes, ambos, à produção .ores de' transmissão cruze-

O Sargento das Forcas Ar- f
.r.

t d 'out d t· d i t t
.

d'
'. .... runcionamen o e ou ra u·. es mo a mpor an e me us- sel para ,caminhões. Tam-j de acessór iog para a índús- tas e elxós com suspensão

madas Alemãs Helmutli Kní- nir,lldes nas fábricas já em
'
tria de base.

.

bém a firma pau'lista Salim tria automobídistíca. ;'CARDAN", tendo no ano

ppel- tranpõg a fronteira da, regime de produção" como I � fato re.cente o registro Jorge Irmãos & Cia. con-1 passado 'faturado cêrca de
:Reflú'blica Federal. da Ale- pela instalação de novas in- feito pela SUMOC, de con- s'egúiu financiamento para Mais um exemplo do de- 140 milhões de cruzeiros.
manha, voltando à, sua, pá dústrtas, cresce a indústria cessão de financiamento à fabricar peças torneadas co- senvolviment., da referirdla Neste setor foi registra-
tria catorze anos depois de, t bíl

.

. au omo I ística
.

nacional" Simca do Basil destinado à mo parafusos, porcas- arruo -Indústrti de base é dado pe- IJO na SUMOC ainda no ano

em 1945," se ter dado a or-

I Identro 'da planificação do
.
aquisição de máquinas e e' elas e semel'ha.nte's, em Cam·lla empr-esa gaucha A'lba.rus, passado, pe'Ja Dana Corpora-

dem da cessar fogo. 3EIA, que a disciplina. quipamentos paa a fabricá- ,p inas. 'Dois iIlOVOS projetos que elevou seu capital de 24' í ion dos, Estados Unidos,
lntegr,:.ndo numa unidade

Este crescimento, quer' na' ção de automoveil. Ta;l fi- foram' aprovados pelo GE milhões para 67 milhões de um investimento de 248 mil
de artilharia pesaca Knip- � '-

-

nanciamento, no valor ,dle IA: um da
-

Cristais Prado cruzeiros, visando a ampliar . dólares correspondentes aos'el co 'abateu no 'leste até fatbricação de veículos, quer \a> •.
- 6 milhões e 200 'mil dólares dlo Brasil te outro da Cia. suas Iinhas de produção. A equipamentos !para uma no-

regI'mento ter sido cer no setor complementar rélle •

o seu
�

'sucede a um anterior. no Produtora de Vidros, refe- i cilada emprêsa fabrica ár- va fábri.ca.
'

cado perto de Libau· na Le· autopeças é o melhor des-
� ,_�__ .

tónia. Quando a sua unida� mentido_à atoarda' derrotis-
montante'de 2 mi1hões e 700

"C ·

O d�:r,S����pfe�rçtu�ua �:P��l :1�f�eU��!�:: !�����!�:::,� :i�s::i:��\�;U�I:��!::�;:,
..en,:te,l.o, e '_ ",b-Y,�..."",____________-,-...,...__

com que a empresa deuIllI,' �,-,,-:>�. �,

D E S O C UPA .. D' A ,io às sutas d atividades no Nos iiI'timo,s vinte. an,:s, '1�a6fra de cen1teio aumtentl'ou de te ir"egul�r, conquant to", _

3e

"laís. Pre en e a Simca, no nc�sa produ�ão de centeio e O 96 para 8.833 one adas, po!:>sa verIficar sua 'en·..Ieu

we se' ref.ere à produção Idle de cevada virtualmente duo P. a de cevada, de 17.535 pa- �'.J nscc!1dente. Em 195'7, a

'luitomoveis de palS�ageiros plIcou" tendo tido as respec- ,'a 28.891 toneladas. Caoe jYi"" de cultivo çlo centeio s·�

d'o -tipo "Chambo!,d", fabri-,
tivas áreas de cultivo Ulp (,0nsi�rar que os res�lta- lwdla por 25.705 hectal'f::>,

�ar ainda no .corrente exer, dC'H:!lvolvimento não menos dos de 1957 foram os mais c:o,', quais lEi.7S1 no Paraná

�ício 3.000 veícu.Jos. No pró� �)cnclerável. Entre 1933 to, b3;XC�> do triênio 1955/1957; ,��ltra dêste Estado: 11.732

dmo ano, esa produção se-11!157. de acôrdo com o ":AnuJ.- nos dois primeiros anos dp.s' �). e a da cevada por 31.221

t'á dobrada e, em 1961 pro' 1'1,0 Estatístico" do IBGE, a se �Jf;ríodo, obtivemos mais !lt'ctares, dos qu!!-is 24.410 no

luzirá 12.000 automov�is de I
j\! ,20.000 ,toneladas de cen.. R:.0 Grande do Sul íSlfr!l.

passageiros, com seis luga-
'

-- teio e acima de 30.000 de' ce- gaúcha: 24.410 t).

�,.'e'oSte_enCmiao.tor r�le 85 cavalos de

I A L'U G A SE'
;:.da - :0: _

"

", Na distribuição segundo us

P,Ol' outrá lado, a,caba de
•

As previsões feitas pelo :V!\.,u1cípios produtores, dpa-

,er fundada �m São Paulo Uma casa,-no 3, na rua 1"c- SEP para 1958 parecem indi-' �'ecem cop! 'Ill�ior destaqúe,
1. Indústria e Comércio de Jipe .Schmidt. .!Ul' léves acréscimos' em ttl- :numio ao centeio, Lapa ....

Tratar na mesI:na rua no ação a 1957: 18.968 � 29.395 (3.4.00 t em 1956) e Contell
nO 160, ou fone ·28-68.

tocleleta para a" aldeia .ldle J Quando
.

Helmuth encarou
,. próxim�., onde �avou um Ise-I e outros objeto,s ahand�na-I condesse num desvão entre,

Laza. Açodad.o pela fome e i com a filha do
,
lavrador, I �onilenJo. debaixo de .uma dlos. pelos soldados �lemae.s, I

o tecto das agu�s furta?aspela sede Knippel bateu a Martha Buschwachter, sen-I arvore gigantesca. Kníppel Knippel regressou a a'ldeía '
e do telhado. Nas busacas

uma porta.' Foi bem recebi-: tiu que chegara o momento queria a todo o transe evj� ond,e foi novamente recebido :' a que procederam em toda

do, ainda para mais em ale-I decisivo da sua vida. Quan-I tar' dissabores à família que por Martha e pela sua fa- a aldeia, Os soldados sovié-

mão, pois, -tratava-� .�? uma
I
do as. tropas sO'v.iéticas se

I
o salvara e lhe dera �brigo. milia. ',! ticos não pouparam a .casadias numerosas fami'[ias de -aproximaram.: Knjppel fu- Descoberto pouco maIs tar- --

I
de Buschwachter, Knippel

origem alemã radiéardlas na' giu na noite ,de 8 de �io, de por Iavrádores que pro- 'Desta vez a jovem insis- escapou sempre, metido no

Letónia há �lguns s.éculos. "dle 1945 para, uma floresta � curavam na floresta armas tiu em que K?iplpel 'se es-:- desvão de 1·50 m de ,�ompri-

manto e de � cm !d/e largu
ra. Quando a agitàção 'se

aquietava, Kníppeq saia do
do esconderijo. Passaram-se
semanas, sem que as tropas
soviéticas saíssem da aldeia.
Kníppel Ipassava horas se'

guidas colado ao telhado Idle
folha no qual o sol incidia
com. todo o seu vigor. Para
grande alvoroço de toda a

familia um major soviético
.nsta'lou-se nã casa. Atra
vez das frestas Knippel viu
) major é o seu ajudante __

a

iogarem cartas. Em vista do

-argo importante do Miei,
,1.1 soviético, postou-es dían
�e da porta da casa uma ·sen·
�inel_a. Nestaa horas de an

-iedr.de constante Martha
'ta '} 111jo de guarda do seu

'Lelmul.h. Terminava a guer
'a e voltaruco a calma à aI
"eia Knippel resolveu con

'ribuir para o seu susten
�o fassndo cestas que Mar
-tha vendia. No entanto nun
�a saía à rua, de x:naneira
que quasi todos os habitan-=
'es da adeia ignoravam POI'
'3ompleto a ,�u.a existência.
Num rasgo de audácia ligou
'um dia um ·aparelho Idle té-

.

efonia rlo exército alemão
1 uma rede reservada aos

privi'Iegiald'os comunistas.
onseguiu as_sim ouvir du-
i'ante mais de' um ano 0.'1
�rogI:amas da emisso�a de

Hamburgo. Seguiram-se, pO-.
;·ém. anos muito r:'lifíceis.
Devirlo ?\ sua origem alemã,
1 famUia BuschwacMer viu

S'� ex!�)osta �. perseguições.
Ainda para mais um irmão
le Mal'tha fugiu para a A

!em�mha O,eidental. A ca�
,a era vigiada constante
mente. Certo dia obrigou-se
1 famiJia a re:ebcr dúrante
1S férias crianças vindas da

:apital I�!a,
.

Letónia, Riga.
�{nippel teve de fugir, des
'.'l vez pal'a urpa aldeia on

de Martba trabalhava: co

':').0 guarda.!livros e tinha
_'o'1l quarto pró,prto.-,O armá- ...

'io foi mais de uma vez o,
.

Itimo recurso para es,capar
1 curiosos.

l,ltre,tantó os ânimos a

quietaram-se as autorida
des sóviéticas m'ostravam-se
mais compreénsiva.s. Mar
tha e Helmuth ref'le,tirltm

/ •

•

Vende-se uma com financiamento de

Cr$ 600.000,00'. Tratar com o Enge
nheiro Rui Ramos Soares. Telefone 2193.

Berúardo Henrique Warmling o caIdo dei
que se diz cr'edor por s.erviços profiss1o-.
nais�

"

I ,�'! valia evidentemente a Ipe-

_ Como se sabe, para uma sentença na continuar nesta vi:::'� a-
,

'd J
. i margurada e senão seria,condenatória a ser proferI a po UIZ.

:singular ne.cessário se torna fiquem ca-: melhOr apresentar-se às au

balment� comprovadas a' existencia dio: �oridades e pedir autoriza

fato e a participação de réu no delito,

I
<;ã.o de trabalhar na propri
edade' da familia Bus,enwa

na qualidade de autor ou co-aú,tor:
"Como que um último re'lancear de chter.-Knippel já estava de-

olhos se,autoiza ao magistrado. para de- c,irclido quand'o, no dia 3 de
,

I
,Tulho de 1957 vinte solda-cidir pOI,�lendo fazê-lo benignamente quan

.

do ba'lanceada, a prova ainda não 111:: d0S soviétic'o-s cerlCaram a

pese in�lu�t::lVelmente no espirito" (Ba�i- �asa, As autoridades tinharr

C· d d P' l' Il1'eCebidO-
a noticia de' queleu Garcia: Com. ao o: 'o roo ,.pnh. "nvia nela uma emi'ssora se.

rlp, Rev. Forense voI III, pág. 525).
,

.

creta. Antes de os so'Idardlos
- Ora, f) ma'lsinad'o d:ocumento de fls. ,

Ouvk/o Bernardo Henrique VarmIíng' 136-138 v., de suma importancia para a ;ov-iéti'cos penetrarem na ca-

dec1laro t D J'
.' .

b
.

d'
,'- ,a, Knippel vestiu sua velhau ·peran e o r. UlZ de DIreito apreciação da especle su -Ju 'I,CO, nao '

de Bom Retiro que "não pode exibir o foi destruido, quando devera, pela vítima l'ada, apl'lrtou o cinturão,
original do do.cumento cuja certidão se Na realidade contrariando a. ,d1ec1ara- e,. a,rmado da sua pistola,
".ê a f.ls. 3 verso da presente precatória. çEo inicial de r{ão lhe ter aposto o "Con- 'lpresentou-se calmamente.

pois não e'stá em 'seu poder o mesmo ,filo- fere" e de não o haver assinado, con- D.o�e anos depois de term·i-

t
' " (1.àda. aguhra, o último sol-cum�n o, como a'J.e.ga o acusado na peti- .fes:sa, em. seguida, que re,cebeu os' livros

�

d fI da o alemão r'eunia-se ...çao e S. 177 do processo principal,' contábeis, enh;egando-os ato continuo·
que lhe foi �ado'a conhecer pelo Juiz de ao seu. advogado. "'$em 'a-brir o pacote" Í{,nipp'el 'foi levarlo pal"a Li-

Direito nêste momento; que tal doeu- 1::;lai não podendO' afirmar se di·to docu- bau e condenado a um ano
..
t' t h d AI

. 'ie prisão por possuir armasI men o e es ran o ao eclarante; que o mento" aCOlprpanhou, ou não. aque e, �a-I� rJepo�nte afirma que não as:sinou .dito cote. .
"

,em autorização legal. Mar-

� documento pois que para o acusa,do arpe- _ Por outro lado não 'l'esta dúvida tsa teve -de pagar 1.500 ru-

.' blos de, custas. Em Junho
nas as,sIllOU uma procuração que lhe da- que o a.cusado praticou o crime previsto

d fIe 1958 Knippel foi postova po eres para ser seu con-t,ador" (fls. no art. 345 do Código Penal, mais porque em liberdal�le. Em 26 de Ju-2-21). o,orrida a hipótese do parágrafo único
N nho realizou-se o ca.samento,o 'entant.o, mais adiante, confessa que desse dispositivo, a vítima ,já teria ,d1e-

sem gra.ndes festas. Knippel"'reGlebeu pe'lo correios o.s livros contáQeis cai,do do .seu direito de queixa, eis que a

t
. l'equereu o seu regresso à

que E)S' av�m em poder do acu'sad'o, não 'lei, nesse caso; só perm. ite a justiça pn- ,

A'lmanha. Para passar toabrindo o pacota respectivo o não po:dlen- vada.
d f· dos os trâmites. o, requeri-. o a Irmar 'se havia documentos acom� À vista do ,exposto:

, mento levou mais de umpanhando dito pacote: que o deeolarante ÁCORDAM, em Câmara Criminal, por
apanhou dito pacote e, sem abri-=1o le- unanimidade Id'e votos. conhecendo dos 'mo.

, Hoie Helmuth vive com acia de Terreno

GRANDE
vou-o ao D.r., Lauro Luiz Linhares, s�u apelos reformar a de.cisão de primeira

..

I h 1 T f
.

dT" 'lua mulher Martha numaau o Mic e a - rans erencra e erreno \. advogadó em FlorianópoUs, não estando instância, para absolver, como absolvem,
"�:-ud I' M 1 B t C t

� de' um Rancho de . bequena propriedade agl'i-.-. e mo. anoe en o - ons ruçao
. ipresente .'!lo momento em que aquêle pro- o Dr. Alcebiades Cândido PinheIro, com -

Madeira OPORTUNIDADE I fissio,n,a:J _abriu e mesmo pacote; que o fundamento no art. 386, VI, dO' Cód'. d1e ,cola perto ,de Bücke rg,

"''''a- C
. .'

C t d C d Madel'ra Tl'pO 4U" -
-

Ih ond,'e o seu p'ai 'l"e fixara m;.Ifu o anom _ ons. e, uma asa e
. re�erII 'o advogado,não contou ao diepoen..,.. Process,o Penal, da a'cu_sação que e

aria do Carmo Santiago _ COUf>t. de uma Casa de Ma· VENDE-SE O MAIOR E :, te se havi� algum cloéumento a.compan- foi intentada, ,exp.edindo-se. iIi ,continen' 1.945, depois r:le as tropas
deira Tipo 1 _ B. MELHOR HOTEL DA

CI-I·
hando O:S 'livros aludidos; que não ,pode ti em seu :lavor, alvará de so!.tura, se

.

polacas o terem expu.Iso da

Certifico outrossim, que ilndl) o prazo ,indicado, sem DADE DE ITAJAI o c.onhe-, afirmar se, dito do' aumento acompanhou p�r outro motivo não estiver preso, dano ,)ua pátria, na Silésia. O
ue' :".. d

'

q'ual'squer informaço-es por parte dos cI'do "ITAJAI HOTEL"
'

, '

par que se c·onheceu quan.-selam presta as
..'

'

.
ou pão, aquele pacote" (fls., 221). do-se.!lhe baixa r::'a culpa.

iCima convocados, �erão "os respectivos prQcessos arquivl',- com cosmha AjLAjCoARTE. _ Dig-a-se, de pas.sag�m que há -nos Custa.s .ex-Irege.
do Helmuth contava 24 e

elos· a vI'sta do que dl'spo-e o pal'a'grafo u' ... Ica do artl'go A4 Nego'cI',O a qualquer prova·.' l\1:.artha 22 anos· ,tem 'TioJ',e

��!!:od:ei����jEi����liL; �;�l.;.eq�!k;�i!��. ;11�EE!tl::,����1����H��:��E1tl�:�,�lirit;f� ::�t:,::

,-,�;:�- _;:"i:':';" '-.,�.':'\�:. "-;"'.( :::_:: .:{::'1':-' " ," �'. ':,�I �r.;.:�t·<
.':;'I�" .• ':'

.�� >;;,i\'?���,�; "':":".�
'., ._.-:,.�,-,- ,'o ·:·�·",·",'�"/.)f

,;l::Y};;,;,)'::"" i" ,:;"'�,i'>/;;c, c

Peças para Auto'móveis, com
Com o presente são convidld::>,� os apaixo relacionados, �apital de, 2 mi'lhões de cru-

nara dentro ele i5 dias, a contar Gesta data, virem a Porta.-
"eiros. especiaJizar"la na fa

;la desta. Prefeitura, ....restar esclarecimentos, nos qlJ,ai,sl." brlcação de carburadore3. E'
são partes interessadas:, :onstituida por duas firmas
Anton,io �ariO BonettL ---: Regt:larlzar a sit:uação\ dos Te,: 1acionais 'e tem ligação com

renos
,

" 1 organização alemã Deus'
Leonida Ebel Kelher _ Consto Casa de Matle1ra

-, h V II h ft e

Osya1do CamHli'i! " ��v.is_jQ'r � � ,ªestit,!iç_�o ._�� J>lf����Ç,�_ �?_; • f�a�,@ es:����:�, .�� :,�e s:
imposto ·Pagr.. '

, ,- f'" t t'
.

-

C'i �. �.e·1 "e ere a par e eCnlCa. orno
milton de Souza Melo _' c::>nst. Casa de Mad. tIpO ,10,

b'" 't
-

,

. -:;e sa, e Ja eXlS e úma pro'
tonio Ma'i0ues dos AnJOS _ Transf. de Terreno

,

' .

A
.

ld M'
-

"I 'T f eu; de Terreno rlntora de carburadores en
guma o aCle - rans er \! ,a

,

Odil B V·' (J
�

'E 'd' Bento) _ Transferencia de tre nos .. a D. F. Vasconcelos,
on . lelra oao mI 10

• A .

tA
Casa de Madeira que usa lIcença e a�sIs en-

,Lindoiío Ventura d�s Neves _ Isenção do Imposto Pi:�dial �ia técnica da firma ame-I
'Antomo Silva _ Consto' Casa de' Madeira 4C dcan'l;l. Ben:-:!ix; Esta últIma,

Germano J6aqÚim de çarvalho _ DesmembraIllen,to ryrodnziu no ano IPtssado
Germano JóaquÍní de Garvalho _ Desmembrame�to �1.750 carburadores, pro-,

-Germano Jóaquim de Carvalho _ Desmembramento ?,Tamando p,ara 1961 uma

Odilon B. Vieira (Ana Nazareth de Simas _ Transferencia ')rodução de cêrca de 140.'00.,9
unidades.
Outra iniciativa recente

no referido setor- in:::lústrial
é a Motores Cuminns Diesel

do Br-asil, uma subsidiária
da Cuminns Diesel Interna-

-E D I T A L
toneladas, ,respectivamente. da (1.200 t) no Paraná, Ca,
.>iãe se pode dizer, gue nos- roir'has (1.235 t) e Itaiopo
�as colheitas possuam qual- U� {1.457 t) em Santa Cata

luer expressão em face do.> tina;, e quanto à ceváda,
j0t�is mundiais (20 mUhõi!s Tangará (2.400 t em 1356)
Je t.oneladas de centeio, ,'(5 em Santa, Catariria, ;Ere
,1lÍH1ões de tonelada� de cc-- ch:m (6._000 t), Getúlio Vi.l.r

iada). Mesmo o increment') gDS (5.000 t), Guaporé .. ,.

"J ttmba_ii as 'culturais, -em: :Z'iliO ln -e'.Garàzinho 2.Z,52 ,L�,
nosso País, tem sido bastan- no ftfo Grande do Sul.

Aluga-se um quarto. Tratar
cem· o sr. Aldo Bessa, na

Eeq)la Indústrial, das 8;00
às 13 horas.

'

(aluna Forense:
. ...

(� ,-

,

(Cont. 'da 2.a, página)
.competente Confere de Bernàrdo H.
Warmiling, cuja fir'll)a, está devidamente
reconhecida.

de Terreno
Emprêza de Pescados Ltda. - Consto de uma Câmara de

Frigorifico
Juvan Rocha _ ,Tra,nsferencia de Terreno

Odilon B. Vieira ,(H�lió Simas) -' Transf. de Terreno

Péricles F. da Silva _ Consto de Prédio
Odilon B. Vieira ,(Edith Mac,hado Maciel) _ ;Transfereneia

de Terreno'
,"

, ,

Odilon B. Vjeira (Vald,a. ijamos Carneiro. _, Transferenci�
de Terreno /

'

Walter Climâco _:_ Consto de um Muro

Manuel VeVnancio Machado _ Consto Casa de Mad. 4C

ady Ricardo dos Sant6s' - Isenção da Taxa de Turismo

ercilio Luz Filho (Maria, Becker) _ Transf. de Terreno
Ma Soares' - Construçã9 de Prédio
João Crisostomo da Silveira _ Reforma

Odilon �. Vieira (José Madalena da Silveira) - Transfc-

Realizada a diJigênc'ia,' esclarece o Dr.
Al;eebiades Cândido Pinheiro que impos
siv,el lhe' é apresentar o original do 1::10-
cumento, eis que ',fo'i remetido ao Senhor
Bernardo H. Warmling, por fazer parte
ill,tegrante IJe suâ escrituração confábil
não podendo portanto ficar em minha�
mãos, sob p�na de ".minha re.sIPonsabi'li.
dade, IJe vez que o mesmo está ..escritu�
ra,do no livre diádo daquela firma; em

lan�amento do dia. 30 de outubro de 1952"
(fls. 177).

renda de Terreno

Odilon B. Vieira (João Dias de OliVeira) - Transfereneia
de Terreno'

Leoly Bec'ker - ,Consto casa d� Madeira
Odilon B. Vieira (Laudelino Manoel Bento) ,Trans-c.

de Terreno
Odilon B. Vieirll (Maria Teresa Dutra) � Transferend9.

âe Terreno
. ,

ltinaldo Oelso Feldmann - Cl)n;;�. de Casa de Tijolos 4C
f:oc, Construtora Triãngulo S/A _ Consto 2 éasas' de

Madeira e um galpão. Z

Ilercilio Luz Filho (Alfredo Horácio Amaro) -,- Transfe-

\ V E N D E-S E

T(.neno
anoel Pissolatti � Consertos no Prédio
dilon B. Vieira (José Manoel do� A;njos) - Transferen-,

. 1 casa de made:ila de lei
.

UI:.1 _Q.uarto de banho e

(osinha de material com
1 terren? 370 mt�. qua-. I

F1rados na avellIda' RIO
Branco ..confronte o

Quartel dia Policia. Tra,
-tar no Depósito Tloep
cke (Rita Maria) eom o

sr. Oliveira.

,rência de'Terreno
Rercilio Luz Filho (Olga da Qonccição Becker) _ Trailsf.

Casa de Madeira
Odilon B. Vieira (Raulino Hammf>s) - Transferencia de

,".: '.:�
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---�---------�------------------------�-------_._-_._--�---�
. Resultado das Elei�ões Realizadas em 30 de agosto :;;..,;_----------------------� ...... -�_ P.S.D. f.

DOVO Prefeito �e flnriaDó�nlis'i EE.�f��eka !I�: dii �g t�i .�I:� �i� i
em fisita a "I �stado" i �1;te Getúlio ii�:: �:m ��PDC-PTB t�! + ;�� iSão Miguel D'Oeste PSD 1.540 UDN 1.627 87.'

Lebon Regis PSD 520' UDN 680 ,_ 160 ;:' .Síderôpolis PSD--PTB 1.465 UDN 1.338 - � 1- 127 •
Papanduva PSD-PTB 929 UDN 993' 64 f• Rio Negrinho PSD-PTB 1.148 UDN 1.343 195 II1II• Guaramirim

-

PSD-PTB 2.292 UDN 2.302 10.• Palmitos PSD-PTB 2.027 UDN 1.038 -1- 989 �• Seara PSD 1.706 UDN 1.272 '_1_ 434 !til• Florianópolis PSD 8.777 UDN-PSP '7.816 -1- 901 �• Arrôio Trinta PSD-PTB 511 UDN 382 -1- 129 O• Capinzal PSD--PTB 2.894 UDN 2.564. -1- 330 .

• Xaxim PSD 1.554' UDN 1.583 29 [J
'II1II PSD-J.)TB 6 IJJII Tangará 1.566 UDN 1.560' -1- 1• Piratuba PSD 1.635 UDN, 2.046 411'
• . I�
• TOTAL. GERAL 41.085 39.719 1.366 fi

• (dif.) lJ
• OBSERVAÇi\_O: Nos números acima não estão computados os O
• resultados dos Municípios de Armazém e Itapi- �
, ' :_'

.

ranga, onde houve candidato único. � /

_-,. ..-,.,. ........ "_,.,. .... _ .. ,. .. ,. -. .......... ,.-,.,. ..��.
Na sua visita a O ESTADO, o sr. Osvaldo Machado pousou
'Com o corpo Redatorial, vendo -se, da esquerda para a di
reita: Capitão Andrelino Natividade da Costa, Pedro Pau
lo Machado, responsável pelo setor esportivo, Paulo âa

Costa Ramos, sr: Osvaldo Maciuuio, srta. Maria Ccllina
':;:'isbôa da Silva, cio setor de publicidade e o nosso Redator

Flávio Alberto de Amorim

o sr. Osvaldo Machado, cordial palestra, honrando

llrefeito eleito da
. Capital nos com a declaração de

veio ontem ao nosso jornal i
que reservara a sua primei

para trazer-nos seus agra- ra visita justamente ao jnr
decimentos especiarg ao, na} que 'dera cobertura de

apôio que lhe ,demos no cisiva à sua candidatura.
pleito de 30 de agôsto úl- Quis ainda o novo gnver-
timo. nador da cidade apertar a

\ Em nossa redação o ilus- mão de todos Os nossos au

tre conterrâneo manteve xiliares e operários, num

AO PÚBLICO
o abaixo-assinado, Presidente" do Sindicato dos Va

rejistas de Carne Vêrde de Florianópolis, pela presente in
forma e declara que à questão do preço da carne, suscí
j ada no momento, não se vincula por qualquer forma, re
.uota ou atual, o nome do sr. Osvaldo Machado. Não há
razão alguma para, no caso, ser citado o nome do novo

Prefeito eleito da Capital, que não foi nem poderia ter

sídq consultado por este orgão de classe.
Claro está que os que O envolveram no assunto pro

curavam apenas fazer exploração política.
E no terreno partidário este Sindicato não penetra.

Daí a presente declaração, a bem da verdade.
'

Florianópolis 3 de setembro de 1959
NORBERTO SERRATINE

Presidente do Sindicato de Carne. Verde de Florianópülis

RENATO BARBOSA
"

O resultado das eleições parciais de 3D
de' agôsto, se, no tocante ao número de
municípios. acusou um empate de 11 a
11, apurou, no volume de votos, apreciá
vel vitória para as fôrças oposicionistas.
a govêrno (UDN-PSP-PDC) elegeu 11
prefeitos. Igual número elegeu a opoaí
ção (PSD-PTB-PRP), excluindo os tra
balhistas do pleito da capital, onde se as
sociaram á candidatura Cesar Seára, ar
ticulada a trances e barrancos, no 'Seio
do próprio. partido. o atribulado candi
dato assumiu a posição pouco simpática
de 'empalidecer, na capital do Estado, a
estrela política do meu presado amigo
Doutel de Andrade, cuja estréia aqui se
constituiu negativa promoção publicitá
ria.

Devemos, pela fria e aritmética análi
se do pleito, consignar o fato altamente
significativo do volume de votos, obtidos
,t)ela oposição e que deixou o govêrno em
uma rabada de criar bicho. Duas fôrças
procuraram dinamizar as .eleições: _

- a

I máquina administrativa e o dinheiro dos
cofres públicos. O secretariado de Estado,
capitaneado pelo Governador, percorreu
todos os munícípíos onde se realizariam

1- eleiçõe a Chefe do Estado, homem de
saúde precária. não hesitou em entren-
• tar o desconforto de uma viagem á posí-

I ção fronteiriça de Dionisio Cerqueira, on
de, aliás, perdeu a eleição. Das viaturas

f da UDN, numera�as no domingo eleito
ral, crll-zou por mim a de numero' 268, .;).

• serviço neste Município. Calculem os leí-

I tores o que deva ter sido o espetáculo no
interior .. , Seis milhões queimou o govêr
no, - ao me informam -'-, na frus

a trada tenta iva da eleição do Deputado
:1 Fernando vtégas, Esses eventos provam,
;:; sem receio de comestação,. a pujança ab
• eencional das oposições coligadas para as

: vici3situdes das eleições de outubro de
• 19W.
•

:I A despeito cio· desprestigiado reCUl.:iO
de despistamento do meu prezatlo amigo)
Deputado Doutel de Andrade, estou eo�

gesto democrático que a to
dos cativou.
Os' flagrantes acima mos

,tram "o vitorioso ,CANDIDA
TO DO BOM SENSO' em

nossa redação.
Ao sr. Osvaldo Machado

nosso melhor agradecimen
to.

cortando uma carreíra iniciada tão aus

piciosamente pela mão amiga e solícita do
Dr. João ooulart, Conhecendo Doute! e
sabendo-lhe a extensão de justas aspira
ções, não tenho poupado energias na de
fesa que lhe taço, para desfazer a intri _

ga udenista dI'! que, a partir do pleito
de Araranguá, o presidente do PTB cata
rínense se acori entou ao Poder Econô-
mico do' INCa através da ação de ama

ciainen to mercantil, desmoralizada técní -"
ca do Senador Irineu Bornhausen, usada
em face da carência intelectual para ou

xros meios de persuasão.

Tôdas as vantagens que a UDN, mes-
010 com o govêrno estadual, estertorante,
em seu poder, crerecer ao PTB, par-i
trair ao eminente Dr. João Goulart, o

PSD a suplantará. Com a oposição esta
dual, o trabalhismo respeítará a linha fe
deral já tocada de tradição. Manterá per
feita articulação com o futuro govêrno
da, República. Alem do mais, os orgãos
superiores do Pa: tido deverão meditar
sôbre o seguinte: - o Sr.' Celso Ramos,
apoiado pelo PSD-PRP, em menos d�
trinta' dias de &ampanha, não tendo tido
tempo material para cobertura completa
de todos os municípios do Estado, alcan
çou expressiva e substancial votação. Não
acredito em que um homem com a expe-

Acredito, -- isso, sim -, em que,
.

tro de muito pouco tempo, PSD-PT;B-PRI'
tenham, expurgado de dúvidas, o seu

protocolo para 1960 definitivamente fit
mado. O PTB catarinense não é um par
tido particular qualquer. 1I:le se ,prende ao
destino de um (lixo de polarização na
cional; e que é a chapa Lott;..Jango. oe
me fôsse dado opinar, eu diria que o eixo
de outubro de 60 deveria começar a fun
cionJir, em Santa Catarina, de abril em

diante, com a eleição da Mesa da Assam
bléia, pleito de profunda expressão psico
lógica. Para a frente, na destruição de
finitiva da UDN e do poder econômico
asfixiante e tentacular que governa o Es-

Ó sr. Osvaldo Mach-ado, novo Prefeito de Florian6pi.,zis
(centro), em palestra com o nosso Diretor dr. llubens de
Arruda Ramos e sr. Domingos Fernandes qe Aquino,

Gerente de O, ESTADO ,

VISITANTES ILUS�RES
Na noite de ontem, tivemos II tisfeitos com o que viram.

grata satisfação de receber a' vi- Registrando a sua presença nes.,
sita dos srs, Ge�rge W.' Mattox e ta Capital, agradecemos o prazer
Raimundo GaUo. respectivamente da visita e fazemos votos de re,

Dirétor-presidente. no Brasil, da, .Iíz p,ermanência em nosso meto.
Linotipo do Brasil e Gerente da

Linotipo do Brasil, com séde na

Capital paulista. CAFÉNa sua visita a nossa Redação, "

acompanhados pelo nosso Gerén-. tcont: da l.a pág.)
te sr. Domingos Fernandes' .de IBC, manifestou sua enorme SR

Aquino. os ilustres homens. de tisfação pelo desafogo que tal ta.

emprgsa tiveram oportunidade de to traz à economia do Brasil.

percorrer as dependências dêste Ao retirar-se do palácio das

diário, mostrando.se deveras SR- La:anjelras, o sr, Renato da Cos-
ta Lima, ainda se racenuo acom

�anhar pelos membros com
.

os

'1ua,is, se avistara com JK. enca

minhou-se aó Ministério da Fa
oenda, Durante o encontro man

tido com o seu titular, sr, SebllS
tião p,aes de Almeida, o presiden
te da autarquia cafeeíra nacional

�xpôs, minuciosamente, a questão
dos armazéns, tendo o Ministro
Almeida dado a sua Integral apro.,
vação aos trabalhos reallzados,
além de ter rubricado as fôlhas do

"dossier" referente aos dois ar

mazéns, os- primeiros que o l'hs- I
tituto Brasileiro do Café vai cons.. :

,

truir, assegurando, deste modo, o

armazenamerito dos cafés exce

dentes.

z. L. STEINER & elA.
,",A CONS. MAPRA N.- "

flLC)RIA-NÓPOLIS

FLor.rANÓPOLIS, Sexta FeIra, 4 de Setembro de 19Sa

.... 1&

Como é sabido, houve no dia 30 de agosto último,
eieíções em 24 municipios catarínenses. Em�dois d'elfls

_.

- armazem e Itapiranga - foram eleitos os eandí
dates únicos, registrados pela justiça EleitoraL D03 �2
outros, a oposição elegeu 11 e o govêrno lI.
Muito embora isso, alguem da imprensa palacíana,
através das colunas de A Gazeta, conseguiu uma si
tuação especial e particular para a U.D.N., com 13 vi
tórias contra 10 da oposição. A êsse axiomático Malba.
Tahan às avessas, com permírsão do Vão Gogo, dedico
a "t>guinte tragédia, extraida 'do Teatro Corisco, 1I0
último numero de O Cruzeiro:

.

o CÉU É o LIMITE

Tragédia em um ato
Personagens - Animador e concorrente

ATO ÚNICO
ANIMADOR - E agora, valendo cinco milhões de

cruzeiros, rés'ponda: - Duas vêaes dez, quanto e?
CONCORRENTE - Vinte
ANIMADOR - Veja bem, pense bem: DUAS VE

ZES DEZ!

CONCORRENTE - Mas, não há dúvida: VIN'l'EI
ANIMADOR - Me desagrada muitíssimo, senhor,

agora que o prêmio estava em cinco milhões de cru

zeiros, ter de eliminá-lo; porém; nossos técnicos. afir
mam aqui que ·a resposta é 17 Mas não há de ser na

da; agradecemos muito a sua presença em nosso pro- .

grama e, como' consolação, o senhor ainda ganha um],

lata de goiabada. Muito obrígado!"
(PANO) í

x x

x

Não precisam de agradecer,
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