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'�'� RUBENS DE ARRUDA RAMOS -'axiII1'i,!)S�.b.h'L%""SSSS.,;;\::::a:s:ms:::nu:
� De regr�sso do Interior, repassando os diários, :�ai e Leb��'R�a�S Mlgu<:!l hdO Oeste,.Piratuba, Mon ..

�
-ncontro dOIS artigos do jornalista-chefe d

' g gan ou o governo.

- ambos exigindo algumas averbações' à �a���: ramN:1.���a�0�tr:ot;:'7:9s, torças da �POSiÇãO soma-
"i

.

Um de.les, ontem publícado, derrama-se, em a mais.
. : com a van agem de 1.366

mais
_

de dOIS terços, em tórno de evidente erro de
revisão s�ido em crônica de nossa autoria. Onde
r:usemos 1 o linotipIsta pôs 2 e o revisor 'deixou co.
mo estava... .:

Mal sabiam eles que do descuido, agressiva.
mente manifesto, sairia ... a defesa do govêrno!

'Também pouco falta, nessa defesa, negarem
que na eleição de 30 de agosto, nesta Capital, a

{I.D.N. usou de 300 carros - todos numerados _ e

cesemplacados,
O povo foi testemunha.

x

Guaramirim, Rio Xanxere,
""-....::::.............,..�w.".._,w......,.._,.�_,.���..-

...........�_.,.--��I-��

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

Caravana ... "Ele�voltclrá ..." Ip; Ferrari em;}...:

Em trânsito para a cidade de I pouco
se demorou em nossa capl

Cl'iciuma� estêve ontem em nosss talr foi recebido, em cordial visita

cidade o dep. federal Fernando que fêz à Assembléia Legislativa,

Fel'ran ex,hder da bancada_ pete.)
blsta � Câmal'a. o deputado pelo presidente Brás Joaquim Al_

mais, v'ttadO do Brasil. ves, tendo sido acompanhado nes-

O ilÚstre homenl Público, que sa ocasião pelo ar. BartolollÍai,

(tA
ex. rostal, 2�4 .�dt <�,� � �I

"

COBser(a�ores IDgleses [roIDo as Broas
PASSEI POR DUAS GUERRAS E TODOS OS- MEUS ESfORCds SE DESTINARAM

CAMPANHA POR OUTRO MANDATO DE' CINCO ANOS
I

LONDRES, 12 (U. P.) - O pf'l'ança de h
IJal'tido Conservador que to 'o ul

gan ar o manda- ceseo ; e tornar um exíto as

eoverna a Grã:Í:3retanha há ,�p ar por outros cinco Importantes negociações que

oito anos, atribuiu, hoje, a
anos. C01'!i.amos hão de continuar".

suas gestões aproxima tro- "Graças á iniciativa do go-
A mtrodução da platafor-

ca de visitas entre o prímeí- V':j no conservador" _ diz _ ?:�. conservadora. co.iltém a

ru ministro soviético, Nikita "o ímpasse diplomatico e11-
,.:smatura do prnneiro mi

Kruchev, e o presidente Eise- tl'� o Oriente e o Ocidente
nist-o e diz: "Passei por duas

nhower. Fez essa declaração fOI quebrado. A visita do prí- gu�'; las e todos os meus es

na lilataforma com que es- n1f.i�o ministro (Harold Mac,
fQrços se destinam a evitiOtr

pera triunfar nas eleições ge- r.l.J!an) á Russi f
uma terceira. Os aconteci

raís
_

de 8 de outubro próxí- 1'e1:0, iniciou a sé:ie edm eve- ?1;ntos dos ultimos meses

mo. têcllnentos que
e a.con- .r..,undem-me a esperança de

conduzlranJ que podemos estar avanao atual afrouxamento d '
oom um manifesto de 5.000 tenrão. A projetada troca

a
I
cando para um período mais

palavras, em que enunciam .. ,
de . clInf,trutivo. Haverá vitais

V�!GI as entre Eisenhower
seu programa, os conserva- �"l'u.chev constitui a pro\,a,e ntgüeiações internacionais e

-dores iniciaram, hoje, em
eu vos peço que continue a

....
mais recente dIsso. E' nossa ,.. I

.

granae escala, sua campa':' determín -

" coar.a- as a um governo con-

na!". proselitista, com a Es .. 1 CC)Ia que
açao

t.
preocupar-nos servadçr".

•
_

'
. con mue esse pro- Outros pontos d I

ANO XL
a P ab-

.,'
VI)- O �s A_NTIGO DIÁ.RIO DE SANTA CA TARJNA

forma, dizem'
"A liti' , pem da expansão da ríque-

-: po ca conservadoé. za".
ra e ?uplicar o ruvei de vi.
da bntanico nesta geração e
Ls�(.gurar que todos os se
tores da sociedade partic�-

-,- "Nosso primeiro proje
to de lei importante, no pró
xírno Parlamento, será para
remodelar e fortalecer nos-

,

EDIÇÃO

x

x'

,

O outro artigo é mais interessante, peló esrorço
de provarem que a U.D.N. e o govêrno ganharam as

eleições municipais.
Na véspera delas, o mesmo jornalista, interpre

t�ndo as,certezas-p)artidárias e palacianas da vító
ria arrazadora, sob-o pomposo título de UDN VITO ..

HIOSA, proclamava o seguínte:
"E é porque Iríríeu pertence à União

Democrática Nacional que a União De
mocrática Nacional vai vencer as eleí
çõ�s do_dia 30 do corrente, em mais de I
dOIS terços' doo municipios. (A Gazeta,
27 de agôsto) ",

DepoÍs. .. veio o pleito.
Em quantos m�iciploE? Em 24 municipios. Não

há duas respostas.
Em todos ,eles as forças-governistas e oposicio

dstas se- defrontaram?
Não! Em Armazem e Itapiranga essas forças

votaràm nos mesmos candldatbs, que eram únicos.
Restaram, assim, 22 lnullicipios, nos quais HOU

VE eleição 'e nos quais .13 referidas forças conten-
.

ó�n:a�. : \

_'
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Slellinha Egg Chega amanhã
B��Cj PE'� no?��!�r��a}a�:!V���Ss���:ãcO0:° 't"POlldor" atu!,-lmente tem contra.

•

' , o com a 'Odeon"
- •

vaír da REAL, chegarão amanhã ,_

.

14, a esta Capital
' Em seu ult!mo disco I ....vamos

,
os afamados todos, Círand " f.

- artistas de Rádio 'e TV Stelll
ar az-se acompa,

O deputado Fe_rnando Ferran°, nha Egg e Maestro L 'Ga'
• ohar pelas crianças da Casa -de

�

. ya. Lázaro.
- cujas atitudes políticas per O distinto casal, que será hós.
tencem à economia' dlOméstic: pede do Querêncla Hotel, Vêm a

do P.T.B. - aconteceu inespe:' FlorianóPOliS, em missão cultural
radamente. em Florianópolis. e be!lefloente, visto que a renda

E foi em visita à AssemjJléia da AUdiçãO, no Teatro 1\lvaro de

Le&'islativa, onde surpreendeu o Carvalp.o, reverterá Integralmente
, �eu .pre�dent-e, d�putado Braz

em benefício da Maternidade ti

Joailuim Alves, em pleno exerci. Hospital Evangélico, do Estreito:
cio do cargo.

-

A aplaudida intérprete do Foi.
Da última -visita do chefe da Jlore Brasileiro, é detentora de

campanha DAS MÃOS LIMPAS lnúmeros prêml�s por sua brllhan�
o presidente Braz Alves muit� ie atuação.

'

sabidamente, - escorr8&'oJ para lftelll��·Q;1.le· Já gravou "long:
BrulqUé•..

- Plays". p�ra li' "R.C.A. Vitor" �

Desta vêz não deu. E apre. '

si!lente, éÍilrá'ntê "-..ta-par.e_
cla. ,menina e co�lo .d.�lamll.D.
!lo ça. ......_�1E1!I

pôr

Dando-lhes bôas vindas almeja.,
mo_lhes pleno. sucesso.

'

China.

S'lS faculdades para fazer
frente ao desemprêgo lu-.

- "No proximo Parlamen
to contínuaremos nossa po
;ü:r:a de reduzir, dentro do
possível, a carga dos ímpos
t os"

- "Somos contrários, de
todo. a qualquer extensão da
nacionalização" .

x x

x

O municipio de Arroto Trinta teve sua criação
cancelada, por decisão Judícíaí. Mas o fato POLI.
1!C0 da eleição ficou. E €sse municipio foi consí
c:eradc como unidade, para as vitórias unedistas
em mais de dois terços ...

-, ,

Afirmarem, agora, o.�pois da derrota, que a

U.�.N',
votou no eandídat.. adversãrío, é lorota que

a Justíça Eleitoral já desmentíu, poís registrou na

quele municipio, pela- União Democratica Naci�nal
o sr. Ulindo Falchetti, derrotado por 511 contra 382
votos.

Inconcebível seria que houvesse dois eandídatos
registrados pelo mesmo Partido, em Arroio Trinta.

x k""
x !t:

Tendo proclamado prévíamente a vitória udo- :
njs�a em mais de dois terços de municipios, o [or- ,irnalísta-ehete da U.D.N. ficou em ser! �,

E daí, aceitando para seus cálculos, as nOSSllS
�--'

verdades, 'misturou-as corz, as curiosidades arttma- I

tícas e forçou uma saída de qualquer jeito.
Vejamos essas curiosidades.
Para nós o pleito foi disputado em 22 municio

J íos, excluidos Itapíranga e Armazém, nos quais
l-e..ssedistas e udenistas votaram nos mesmos candi
datos.

Para,' vencer- em mai� de, dois terços de 22, a
U D.N. teria que vencer em 15 municlpios.

QUe faz o jornalista? Conta assim: vitórias ude
nistas 11! Acrescenta-Ih�·. Itapiranga e Armaz'em!
Chega a 1�! Alega havel'l�m sido adiadas as elelções
de Turvo e Sombrio, que seriam vencidas pelo seu

1:artidu!
\

E .zás ...

•

Fpolis
prestigioso lider petebista no vi.

sinho estado do Rio Grande do

sul. Na data ne hoje, o sr. Fer_
nando Ferrari deverá estar na ci.

dade 'de Cricluma, seguindo pOSo

teriormente ,viagem para pOrto

Alegre.

x_��·,�(}._.()

IComerciantes de Tecidos

'TECIDOS NORTE
I Cõmunicamos aos nossos chst.into� Fregueses, A�igo:3 e Comercio em geral,

motivados pela grande expansão de vendas e devido ao nosso sistema

I

1_
VENDAS k DINHE�RO, COM PREÇOS MARCADOS EM ALGARISMOS

sistema que revolucionou o c.omercio de tecidos de Sã·) Paulo e do Pais, fomos

forcados a nos transferir IJb.ra predio e local mais amplos, com novo e variado

,
sortiménto, onde melhor att.nderemos aos Srs. COIúprciantes que compram a

DINHEIRO.

�
" Confrontem os nOf;:.,os preços com os da conc0rrencia.

" Só nos comprem depois Jle verificarem as grandes diferenças que

apresentamos.

t
.

TECIDOS NORTESUL - Novo enderêço: Rua 25 de Março, 1.-090

I
SÃO PAULO

_y ��H."O�"""�(-- _,._.(�:� (� ()o.'"

---_:;;..'.-_--..-_--_--_-:::--=._=-=_=-=-_=-=.=-=,_=-=.=-=_=--=_=--=--...=-.=_---=.=-,=_:.-...=--=-=--�-...-.---..----.-----...----..,.....-.---_._-.__;:;;;.�;..;�;;;;�-�;..;..:::..;....;•...;::--��-_ .......---,._ ....,..-_ -

•
F. ESCOBAR FILHO GOVern<J teria experiment�do dificuldades, há .![uase dois cas e, mais ainda, político-partidárias de _ Eurlco, - as _contentou.s� com o Conselho de Economia, sem as galas _

a'10s, quando ocorreu a salda de Nerêu Ramos, do Minis. gr�ndes fôrças de apaziguamento da situação que se criava. da sua presidência. ,

•
• Siio Bento do Sul, 5 de setembro de 1�59 - As mor· tê,lo da Justiça. Mêses depois, em junho de 58, uns quinze dias,antes Sem alardear honestidade, era um dos lhoOmens ,mais

tes súbitas, _inesperadas, não convel)cem no primeiro lus. Nerêu, também representante político de um Estado do trágico desastre em que pereceu o líder Nerêu RlUIl>Os, limpos e probos que já conhecí. por isto mesmo, não g:-s·

• tànte. Queremos ter a certeza, verifica!', indagar como foi, p�queno, mas revestido' das platinas do generalato na PIO:- já o Govêrno precisava desloca� Eurico Salles dó Minis- tava de entrar em setôres onde a luta, contra os que� "

•
até aceitarmos a realida�e (lo acontecimento o que, de cer. lítica nacional, por seus atributos inatos de chefia, super. tério da Justiça. Como se estivesse alheio ás combinações nejavam armas, de que nunca se servira, podia levá;.ao:.. •
to -mOdo,) atenúa'o choque emoci,onal, porque nos alimen. postos ao brilho dos cargos e resistentes até mesmo aos do alto comando, Eurico Salles nem ao menos quis �pro. excessos de repressão contrários ao seu feitio, Daí, sem

•
• tamos, por 11m'as ou por dias> da ilusão de um engano na períodos de ostracismo, não deixaria o MinistérioO na sua veitar.se do motivo mais plausível para ,!l sua saída, que dúvida, a recusa formal que opôs ao convite para � pre.

comunicação� pasta política, por definição, sem que houvesse u:u-desas.' era ,a deshicompatibilização para disputar um mandato feitura do-Distrito Federal, reiteradamente feito, com'D se- ,
• _

Tal !,oi o que experimentei, nêstes dias, longe dos r .__ l _ ..___ divulgou amplamente em tôda a imprensa do Rio,' na

"
lCêernt:I�: d�á�i:ti���:i:��lef�O=o:i:�:�i!;: !n!it!:C::�r:e� ...

,

- ·E,oeaça"O' de Eurl·c I Salles
'

.....
' ócaslão. ",

mas. do sepultam-ento de Eurico ,salles;a quem uma aml. III' III'
---::0::---

zade trintllnária, mais do que trintenária, me ligava in�lma.
Como parlamentar, foi um dos mais operantes mem- ,

... mente. __...... -_ .. ....�__'a.. , ..�_. _ br.as da Câmara dos Deputados, tendo ocupado a pl·esidên.

III' S;JI1 se tel! ornado com as estrêlas do comandoo, no sossêgo uma crise, digamOS, senão tivl!sse o presidente da eletivo no seU Estado. Esperou o desenrolar dos aconteci. cia da Comissão de Educação e dedicado aos altos proble. ,
., mundo. político, em parte, talvêz, porque o cenário de Repúbl�ca encontrado, num homem como Eurlco Salles, mentDs, perdeu a oportunidade 'de� candidatar.se (e fatal. mas' legis1l!ltivos Os cuidados, sobretudo, (is cuidados da

•
.. sua-s atividades era uJl1 pequeno Estada, Eurico era um aquêle algodão entl'e cristais, de que nos fala a re_petlda 'mente eleger.s,e deputado ou senador) e não criou diticul. sua vocação de homém público.

� dos milis sagazes, no sentido daquelas habilidades que, do refrão: dades ao Presidente, seu amigo, e conhecedôr do espírito ...

linda há alguns anos o eminente sr. Octávio Mangabeira A escôlha de Eurico Salles teve ainda a virtude de
,
de renúncia, da vocação de sacrifício que o tornavam um Era um �dvogado de grandes recursos, pela -argumen_ III'

per.li'uutava como se pOdllrjllnl ![I1�ficar, par!l definir os ser a primeira de um homem- do Espírito Santo para um '. dêsses companheiros tão raros, no mar de ambiçõl's e per. tação desenvolvida tanto na tribuna co_mo_na palavra ,
ê:xiéos de u,'c dptôr de correntes de oP!niào. Ministério na República. Esía circu"nstância constituiu o sonalislllo da nora presente.

_.
porqú"" � a antes -servir' e pensáva p,oucb, em fundo da aceitaçã,o 'pacífica da substituição. Mas, na ver. Tinha saido da SUMOC para o Ministéri,o da .Jus.

P· 'seI'vir:se. Não' fás
.

o seu temperamento e .cert'amcnt� o dade; foram as :quálidades, direi meslí10 as vJ,rtudes polltl.
�

"�-'---'-----'--_"'_-_"_-----.---_"'._-_""_.

!
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DE APRESENTACAO DE Vera l.vell'E)
. ,asa,

QUE DESFILARÁ COM', o MAILLOl DOURADO E VESTIDO
.

DE BAILE USJ\DOS' NO MARACANAl1NHO E L0N�. aEACH
...��••••a••••••••••••"••••••••••••••••••••"'�' •••••�•••••••••••••••••••••••� Hte ee4 !••••,
·...

�:����J:r��N:;:l�i�i;��l�;ll.

lilQrianõpolis, Domingo, 13 de Betembro de 1959
.

sL'ta, Nair Namara do Dr. t I .-

- srta, Marlene Vieira �

, a , e suas �ízes são profundas. Possuimos a máquina
- sr. Armando Doln Vieira * >I< * a?minJstrativ,a m,�s. emperrada e onerosa que se 'co-
- sr, Luiz Carlos rasl! (,'

'.
, llhece.\ � \1- sr, Arquimedes Monguilhot V,EREADOR' NEREU DO VALE' J3samento: Na cidade de A

-' .

- srta, Maria Reis Dutra PEREIRA Jaragu.á do. Sul, realizou-se'o burocratizaçã� dos berviço's pUblicos, é VIcIosa, C:f)Mp',
.
ANH'tA MELHORAMEKT,QS' DEA

.

enl"
-

t
. ta,iha,' e o Pio.r,' mal intenciona(la. São os servI'ços

- sra, racy Lopes A. data de hoje assinala a pas. ,,,ce,-ma nmonial da, bo-
sr Adolfo do Cf -'- t:It PUb!ICOS no P.aIS, uma esp.éci'" do int'ermedia' rI'o

. no ,_, '"
.

�, �. ",ouza sagem tle mais um aniversário na_ '. n e suave srta. Marcia -

--

JOACA
.

- sr. Raul Callc;jas Filho, talício do ver,e!tdor Nerêu do Va.· ''I'�l'lgres da Cunha Mello
Ienomeno comercial.

.

. I I BA (em orgaru"zaca-o) .'FARÃO ANOS' AMANHÃ - te p'�relra,
.

rom 'o 'Pr. Carlos TheoPhiI� Este mês de sétembro, está se constituindo oCa, ' , '"
'

"

.

DR. BfASE A. FARACO -

....--Membro de tràdlconal !amllla Ofensiva. parlamentar Nacionalista. Dos trinta'e qu"-
I

.

convida-s.e os se1,!hores ,subscritores. do capita( socialÉ,nos.... grato assinalar na data largamente concel"'��do em nossos'
de Souza Mello. O aconteci- ,. I C hOUq

t J;ro oradores inscritos que ocuparão a tribuna da Ca- _ ,( � ompan la Melhoramentos de Joaçaba, em organi-za-de amanhã, o tr)lonscurso do anl_ ,�irculos sociais e culturais Nerêu
men ,O foi de grande relêvo

.

'ao 'A '

vcrsráio natalício do nosso prezado do Vale pereira Irttegrou_�e des- ullindo as tradicionais faml� :t1lé'ra, ,.vinte e seis pertencem a 'Frente Parlamentar
ç ,par� a ssembleia Geral dc' Constituição a se reali-

amigo e conterrãneo sr, dr, Blase de logo em nossa vida Pública, a Uas Tavares da Cunha Mello
Nacionalista, Numa verdadeira "Operação", .-preten- I

�.ar n.o, dJa 19 de. ,Se�embro do .corr.ente ano, às 15 horas,Agnesino Faraco, humanitário fa.- ela .emprestando o brilho de sua Catarinense, e -Souza Mello ?em o_s deputados integrallte� da 'Frente, apresentar'
na se�,t- da Assoclaçao Comer�I9.1 e Industrial do OestecuJ.tatlvo nesta Capital e uma das Inteligência à Câmara Municipal Caricca. a Naçao, tema� que realmente vêem de encontro ao,' ,Catarmense, a Rua Dr. Getuho Vargas N. 73. para deli-culturas que honram a terra ca_ de Florianópolis na legenda do interêsses de emanC1pacão econômica e desenvolven � I berar ,�obre a constituição da mesma entidade e assuntosturinense, Partido Democrata Crlstâo,

A noiva trazia um lindu -

I tO ESTA tld tI,·.sta do povo brasileiro. E, estes deputados, na-o es-
corre a os.'- DO, nesta oportunidade, 'As Inúmeras homenagens que'

VtS. O em tafeta-perola COJn J baugura_lhe votos de crescentes fe- lhes serão tributadas no dia de t-rJ(Jrme cauda. A coluna so-
tao representando uma agremiação política não. es- oaça a, 10 de Setembro de j 959.

licldades, llOje, os que faz�m O ESTADO se eial do jornal "0 Estado" tão, � mer�ê dos caprichos e ordem de c�p�las par-
INCORPORADORES

SRTA, .HELENA DO E, SANTO associam, desejando ao vereador f l' tIdanas, sao componente� a'as·. dI'v'ersas bancadas RUY. KLEIN ,HOMRIClL.T aí e lcita ao jovem casal ,.ranscorre hoje, m., s um anl. N,erGu do Vale votos de crescentes cU'?:nas famI'II'aS. u,nidos em. defesa dos an.seioi! nacionais, para lnelho: DR. MAURO BATISTAv·ersráio da gentil e prendada sr_ prosperidades,
.

f,

A "rADEU* * *
rIa nas condições de vida do povo. .v,

, BORDIM

DR B I A S f F A R o' Eis alguns temas que sHão debatidos na CaAma-
DR. MIGUEL RUSSOWSKI

.
, A ( O.

.I sr. Dirceu Gomes, que... , e.3ta ('om a responsabilidade
ra Federal, e os seus respectivos oradores:

-

Doenças de Se���Jras: Infertilidade' Frl'gl'dez. d:� �inda de Miss Brasil à
' InfJ,uência da políticá econômica atual no agra-

nc�sa Ca it 1 t" vamento dp custo de vida - Sérgio Magalhães'Varizes, Inflamações, Distúrbios menstruais. C01;1 o i�e�s� e;r�g�:;�It�: Acôrdo de Roboré ,não beneficia nem ao Brasil
Exame pré-nupcial. Tratam,ento pré-natal. _._ festas. neni à Bolívia - Gabriel Pa�"sos;

AI * >I< *
..

Monopólio Estata,l da borracha para impedir aergia - Afecções da pele. 'S,não �presentadas no
açao dos trustes na Amazônia _ Sílvio Br.aga;Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos prÓXimo diil 3 em reunião

Mercado Comum L.atilJO-Americano _ Almino
sábadós.

'

chnçante na boite P'laza" as
Afonso;

R F 1 ,.: "Cm,e - Universitárias mais Nacionalização dos Bancos' estrangeiros viràlia e ipe Schmidt, 46 sob. _.- Fone 2648 Elegantes de Santa Catari-
amenizar o custo de vida _ José Joffily;

..-- ,. ...�-� .._ .'
'

.....
. �eavaliação dos Ativos das Emprêsas de Energia

• A G E N T E S P R E (
- Eletl'lcá - Temperâni Pereira,

.

,

"

,

"

I S A,M .. S E � Voto do analfabeto par� corrigir uma injustiçá
� hiftór-iéa - Rui Ramos

, m(�smo sem nrática e sem capI't.ai, Base Psicológica do Nacionalismo ,brasileiro
� P' Clidenor Freitas;

,

p Para:' CasimiT as, Linhos e Tropicais �. O Brasil no Mercado Mundial: exportação e im-, ótima comissão - Mostruários grátis 111',
portação _ Campos VergaI; _,'

�
Vendas pelo fácil sistema de Reembolso Postal , Trustes em todos 'os i1etôres da economia nacio�III' As correspondências deverão ser dirigidas para: J nal _ Nelson Omnega;.� T E ( I' DOS M I; H E R O •

A crise do Capitalismo - José Sarney;
III'

' Elet�'obrás e o problema da energia elétricaCl1-ixa Postal, 4020 - São Paulo • Floi'icerio Paixão;", A MAI?,R e mais perfeita Organização de Tecidos do País em vendas pelo • Reforma Agrária _ FeriJando Santana;=

.

R E E M B O L S O P O S T AL'
_

Medidas para fazer baixar Os prêços e impedir a'fill - - ....- .. - .._ .. _ .._ .. .. __ ..__ .. ..: açao dos senegadores _ Josué de Castro .

• Raie-das 19 à-s-24--=-h�ras: "Noíte do, Éncanto"
eu... a escolha da '�Ch"," .. ,

�G· 1,1" -� 1S'S,97
...

. I •. .. .tr.rm . l1J. Ue • naa/ '

- I
.. , II' �

,
'

•

f
NR última 4a. feíra a se- na, Acreditamos qu, n"ía OutUbro'n", ,alõê."do Copa-I�nnora Ivone d'Avila recebeu lista estejam figurando, os cabana. Palace. Heliane fígu- •

em sua luxuosa residência nomes; Marilia Peluso e rará entre os Dez brotos I
um grupo de amigas' para Beatriz Luz. maís bonitos do Brasil.

I••\ um Elegante chá. * * '" * * *

.Como já fez parte das des- Levará cento e tantos me- Passou o wek end em nos- Itacadas reunião, o serviço do
I
tros o finíssimo vestido, de sa cidade o milionário Xa- .'

. Queréncia Palace compareceu. noíva da srta. Layla Ãmin, víer
\

Arp Dorokhogem � I* *..., * I que realizará seu casamento . cxma. senhora, •
Elegantemente vestida es- com o Dr. Acácio Ramos * * '"

1-.tava a srta. Leda Bchmidt Arruda, no próximo dia 10. O programa
.

"'Gente Nos-
com seu vestido de noiva, em * >I< * sa", na ultima 5a feira apre
cetím branco com sapatos e . A boite Lux Hotel reunirá sentou Luiz Fernando Sabi-· t.ramo azul. todo o "society" na noite de no que obteve' grande suces-

* >I< * 19 próximo, com a apresen- S0 'pda sua bonita vóz.

IEstamos informando que o taçãc do cantor Gregório

��:;��od:t��:a:� ���:Ci��: D2,:rrios.
* >I< * YO I P I L A

veíra, será num elegante eh. Helíane Líns, a d'bUlant'.
. I'111), tarde do dia ,26, nos sa� que conquistou fortes aplau-

lõcr do Clube Doze de Agos- sos, representará nosso Es-
to com á. possível apresenta. tndo no elegante "Chá das

ção da srta. Gilda Grilo, Miss
Ballgú Fluminense.-

AMANHECER
LUIZ ARTUR CESARINO

Como desabrochada, fresca rosa,
Com pétalas de bruma purpurina,
Sustida pelos cimos da colina,
A aurora surge lenta, prímorosa., .

í

A natureza, nesse instante, goza
De uma alegria vívida, àivina,
Que de esperanças novas ilumina
A nossa débil vida caprichosa.

Na hora certa, justamer1t� quando a Nação está se

contorcendo com as agruras de sucessivas crises, a

Frente Parlamentar Nacionalista dâ Câmara Federal,
-stabeleee uma ofensiva saneadora, que se ouvida e

apoiadn pelo governo, poderá minorar-lhe o cêrco gri
tap,te que as camadasmai� ,baixas da população estai'
mada muito naturalmente impingem.

,

i Não é de se dize,r, que '(F ré-nte Parlamentar possue
s: fór,mula �xata pãta a çont.enção de tõda a crise.

A Iíríca manhã prossegue lenta".
A luz benigna do nascente aumenta

E a plácida amplidão, veloz, percorre.

o sol, rompendo"a' bruma do horizonte,
Surge resplandescente sôbre o monte,

-

Enquanto a aurora, esmaecida, morre.
ANIVERSA'RIOS ta, ,Helena do Espírito Santo, rt,

Srta, MARIZA SARDA AMORIM lha; do sr, Otávio Espírito Santo
* *>I<

,

O bonito Edifício do Ban-

- sr, Alvaro Flóres

e de sua exma, espssa d.· Ros�_
Maria do Espírito Santo,
As felicitações de O ESTADO,

DES, ALV�S PEDROSA

,Registra a data �e' hoje,
transcurso do aniversário do

Desembargador Alves' Pedrosa,

Com satisfação registramos na
co �Jacional 'do Comercio, quo
tantc veio enbelezar nossa fJILVEIRA LENZI

efeméride de hoje, mais um nata,

Iícío da srta. Marlza Sardá de

Amorim dileta filha do nosso

conterrâ�eo • particular amigo sr,

Egídio Amorim, alto funcionário
do Acórdo Florestal e de sua ex

ma. espôsa e. Alalde Sa,rdá de

Amorim, elementos destacados em

cs nossos meios sociais e cursuraís.
A anlv.ersarlante, na oport�nlda

de de tão grata data, . receberá
seu vasto círculo de amizades na

residência de seus pais,
'As multas homenag,ens de CJue

fõr alvo juntamos as de O ESTA�
M

cidade, será Inaugurado
o j.róxímo dia 19. Entre

sr, recepções programadas,
do

sr Guído Bott, diretor

no

f!,S NACIONA>'L
o

doEgrégio Tribunal de Justiça,
'S'-\' multas homenagens de que Ii.H:smo, reunirá seus runcío

fór alvo, juntamos as de O ES- náríos para um jantar, n03

T,�:I;)Ü, com votos de fellcldade�. salôes do Querência Palace
_: m�nlna Vera_Llúcta D'Aquino HI)Í'-r-l.

Avlla * *
menino Luiz Carlos da Rosa
Luz

,Na Rio: já surgiu o Clube
da "LaCly" Juvenil.

rezinha Seáre. * *

sr, JOão Cardenuto
sr, Sidney ISllva
sr, Herlberto 'Boohme

I'

I
r quando a gente dá 'pol) si, a, coisa já está feita e mela.

dÚZ:,l de nmígos fora o povo em geral, se acha ofendido. Foi.
o caso daquelas duas frasezlnhas. que cometi aqui contra' a
veneranda e tradicional cidade de Laguna,

Dlsse,me, por exemplo essa flór de lagunense que é o

proressor Nelson Teixeira Nunes que eu houvera trtpudíado
sôbre a cabeça d� seus Ilustres antepassados

Já '0 também professor e Igualmente amigo Alcides Abreu

telerona.me, lamentando o dito e me convidando para visitar

de novo Laguna e colhêl' dados para uma possível retratação,
Conta-me t'ambém jaíro Calhdo Que foi Instltulda, na oída,

de ofendida uma Comissão permanente de Recepção para ês_

se pobre cr�nlsta e que peta robustgs física de seus membros

não esconde nem' de longe os objetivos visados, Comissão que,
de resto obriga_me a decltnar do convite do professor Alcides,

pod'erla úntar dar uns remendos, colocar aqui e ali umas

muletas efornecer uns óculos especíàís pare. nova leitura da

afrontosa crônica, "mas agora não. tem adianta". como diria

a filha do Ylmar Carvalho,' E nem que eu quisesse, seria pbs.:
sível entoar alelulas ao progresro de Laguna, pelo simples mo

tivo de que êle não exísue.

Mas Iagunenses] Eu não ofendi a vossa comprovadisslma
moral! NãO deslustrei nem um pouco - e se pretendesge_não <;

o conseguíeía - a vossa, sempre louvada Inteligência! VossaS
,tradições permaneceram Intocáveis no decorrer do meu escrí ,

to e, meu caro Nelson. você Já caroutou a que altura deveriam

chegar os meus pés para tripudiar -sôbre os vossos antepsssa-.
dos?

.

O que eu acho é que os lagunenses estão se tmportando
demais com as coisas materiais; e que levam muito ,a sério

,eesa luta surda contra Tubarão - que não tem nem 30 anos

de vida quanto mais tradíção,
perto de Laguna' Tubarão representa fl'3lmente o papel

de um abastado "no�o�rlco" e não há' que., se Incomodar

com o ritmo progressrsta dêl�, pois Laguna sempre sar,á La,

guna ; Tubarão acompanhará -apenas as ondulações Irregulares
causadas pelo seu evolucionismo, - e quem me .garante que
amanhã ou depois não será suplantado J!9r Jaguaruna ou jjrus.

sanga.?
'-,

.<
As etdades passa,rão, e Laguna, flcará';'--.p?�s é, arítés de

tudo um patrtmanío a ser preservado. Meus respeitos para com

ela,

APED ITIVOS ÁO PIANO

�USIC"A D0S CHARt'ES
.

DlAQIAMfNTE DAS/9ASPtJNS,
---=-.--==---- HE.llAUEP
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JC , ..... a

\/

�
�,,--

na be'.�a'
no confôrto

o moior congelador existente,
onde'cabe um leitão ou um peru,

inteiros (3.220 em ) I Ampla ga

veta, plástica "quid.lreezer" poro

O rápido con'gE}lamenta de carnes

e pÉillJes. Gavetão plástica paro

legumes.

na técnica

'VITaRIA
na economia VIT9RIA

Novas linhos ... novas côres ... novo

perfil.. - o estilo do luturo I

Contrôle oulomótico. com Q tem

peraturas, Tdnca macio {Feother
louch}, cromado d s ação firme

e suave, Tanque Interno Inteiriço

e totalmente parcelanlzado

Econômico na consumo, de ener·

gla, graças às modernos carac

terísticas e ao 'alto rendimento do

silencioso compressor P-91. Iobrt

cada SOO··IICe(lçO dó Tecumseh
Products Co. (U.S.A)

no espaço_

VITSRIA
na qualidade

.

\
/

o melhor e mais Rerlello gabinete �
fabricado no pois, obedecendo à

técnica da mais moderna Indús-

VITSRIA VITSRIAVITaRIA
9.5 pés cúbicos d� espoçq utlll

lável. Dísoostcôc Ideal dos prate.

leiras Interna's _ lia porto I '

tr.lo de relngaração I

,i'

de Entráda
•

'mensais
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11 'oríanópolís, Domingo, 13 de Setembro de 1959

p,óximo 'sorteio dos crt-tO�OIO.OOO,OO. em ,..ênrios do

Multiplique suas chances I Quanto mais voc� voar �ela .

Real mais oportunidades você tem de ganhar I Esta próximo
Ó momento de você chegar em casa, dirigindo o seu

DKW-Vemag, dando alegria a tôda a fa.mília. E ganhe ou /

nõo no próximo sorteio, seu cupão continua ten�o. valor.
Com êle, você concorre, também, ao grande. premio
extra "Milionário do Ar", 3 milhões de cruzeiros paro

A

compra o que quiser l Viaje com mais confôrto,voce
A ,

mais rapidez, mais tranquilidade". g.anhando prerruos
mar'avilhosos! Voe pela Real e boa viagem para a fortuna I

1/Milion6rio cio Ar" I '

Agentes Reunidosda.�
Procure tcmbém seu agente de turismo

FAZ SABER aos que o

presente editaÍ de praça
uom o prazo de Ili'ez (10)
dias virem' ou' dêle conheci
mento tiverem que no dia
21 de setembro, às. ie horas,-

à frente do edifício, d,o Fo
rum sito à Praça -Pereira
Oliveira. n.O 10 nesta cida
de- o porteiro dos auditór-ios
deste Juizo trará a pubi
co pregão de venda' e arre

que,m
.

ma�s der

GANHE
DI N H E I R-.O

SEM CAPITAL

ALUGA-SE

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO
DIA 13 - DOMINGGO - "NOITE DE' ENCANTO"�

ESCOLHA, DA "CHÁRM-OIRL 191>9". _ DAS 19 AS :.!4,HORAS.
DIA 15 - 3a, FEIRA - SOr.R}<�'E COM A FABULOSA,ORQUESTRA DE JllIGUEL CAT,O'. 28 FIGURAS. RJi:SEFi.-CASIMIRAS - LINHOS -

\lA I.:E MESAS NO MULLER.BLUSÕES - CAPAS - 9,J,)\fISAS
DIA 17 _ 5a. FEIRA _ SOlRE'E DE; APRESENTA:'pejo Reembõlso Post.al e no Baloã�,' ÇA9 DE VERA RIBEIRO - MISS BRASIL 1959 _ QUESol1clte Mostruário Grátis. .0ZSFILARA' COM O MAILLOT

.

DOUnADO E VESTiDOpor carta à Tecidos Lasco - DE BAILE USADOS NO MARACANAZINHO E LONGRua SUva Pinto. 311 - S, paulo 8EACH.

Mostruário_' Grátis
A tradicional firma reemos

LASCO - São paulo,
precísa de' Agentes para. todo o

Brasil

-x-

VIl! préáio· de madeira
com 4 peças, 'situado no
Beco Tupã. 28, fundos _

.

Balneário.
Informações no local com
dona Almira.

R'�sídios e cavacos de

VENDE-SE'

PARTICI-PACAO
,

B 'R O No Z E
l' A TÃO
AlUM'lNIO

VITOR CARDOSO
e

, VANIA MARIA CARDOSO

PH� ticípam aos parentes e pessoas de suas relações
o nascbnento de sua filha, SILVANA MARIA, dia 8 li:;
corr-nts na maternidade Dr. Carlos Cbrrêa.

,.... »r pramos qualquer quantidade.
propostas para:

N K AE S/A.'
:h'.l2 Curuca nO 776 -, (Vila Maria)' � ,Caix�
lli..�45 � F�ne: 9-4820 - São. Paulo. '_,_....,..,....,-...-

I

cneverotee., 52, de côr verde, quatro ,portas,tan na Almirante Lamego, 144, �. Teleidne -:i8�i8.. ". _- -

"'.' .

�':":...-,)�t'tJ_:·

\ .

Carta lPotent. ".0 ·221

Flaoo 4, da Rádio Nodo.al

do Rio de. J....."o,

ARRANQUf. IMEDIATO!

'ade (onfiar em sua

Bateria DELCO
DUPLA RESERVA DE F'ôRÇA!
Para .sua segurança e tranquili
dade, D E L C O mantém sempre.
em serserva o dôbro de energia
de que- seu carro precísa!

SEGRÊDQ DA vLONGA VIDAC
DELCQ contém o exclusivo ele
mento B a t r o I i f e, que evita as

perdas de energia aütodescarga!
DISTRIBUIDOR AUTOR,IZADO

CarlosH09Pcke S.A·
REvtNfiE RES ,E ' It' 'A�,..,._.,�,�"""_;'-��T

.

DQ;sjn'ftlr'nC'
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Sindicato _os�mp ,e i!li_s;
carlo� �tno�'� ;':"do; t;id�-;i;S��:J;e';l ,m,;\vfr-:'Ii' "

t' � ,III : '., �� ,;,. <o. �_j
, "

'
"

, , ,I '" • w " "

, t � "{'r '-,'
_

ç ..

'0-.
' .... ;I"z � h;':;!'!..:.._l.1-..1 I

Sede: Rua dos Ilhéus, 13 -'-"- Sobrádo � 1

_<

�

f a seguinte a indicação
q�e JteI1tio"dé formular, pa-

! i I I

) ,

...T...." D UI. un•• UlUlO D •.um a",na..n 13 de Setembro de 1959

Ví�Hredo Ma�Y�iB�!,eÍ'>' ;Carteil'a· prbyi�fp� :' (f� JWio
Nect Mund Carteira Profissional Nl) 13423
Cláudio Olinge� Vieira:

. c�rteit'a rr..9l��s�OP.�j NN'�, 39595
Armando SilveIra de Souza cllrteira" ProflsslOÍláf 13237
Enio Selva Ge!.i1i! ."' ,;:',. fartwrai Profissional N° 24635
Milton, Luiz Bu6hele'; �" ",l 'Cartclra Profissional NJ 39345

�yivic Regueira�Pel' SO
Geo Ma Q1J,S - J ,J ' •

"

José dw Silva. Dlasf , •

fi j q LV ; l

_ '.' I '.' -

h' 're 'Carteiril ProfissiOl:l�l' NO 72i� Sme" 58.°.)1 .. rrrr
�úao Jose �amos aE �.7, r", ., I -P'':'f''''' o ... ".i.;t�'») 9..rS5'4" S rie', 581l- (1111, I>' I"j

"Sil' Días
-' CarteIra ro issionar 1'1 '01 ,

Jose da va 1
.

,
'

'b '1"'N'.)':lU412 Srie .ltl4!'l.HJi'fi.,
W&.ldemar Figueiró _ .,' �arteira Pr.o�issl ,n� , I" ,

"

, a ão
'i''-' b' 't' 'p'razo' de' '5'(cinco-) días para o ()f�recimeilto e)lmpugn ç
Fca a er o o

".,- .. !.�'. ill.!l r(f�(�(r""")'} ,1!' t .�,,'))t .d,�,;,.�.!tll�11i.�:'� ,pt .'1

contra qualquer dos candídrrtos.
"

.. ,-, , , c r -I 1'1' '., '.q 1'1 d'
, <j!·.....:·br'0'·d'e·'19áO' L ,,1 of.{\ ,hl'.lIi,,,.,C. I í

" "I ,.,_..Floi'lanOp,lllbi ' e se.em' , � .... "

.;e,ll
' i,"" ' ,,'

r '.d 'OSNY LAUS,d, .;, r {::[ 1!-.r�·1Ijt..l .. (l

J ' i i ,,' ," ,,.1 "h"" "'préI'Jdente'

I)"

�����:E�;;����"1Üi" J' ,I ..
, ,,) • ,; f

11"\
' �,

Prlt��h�' o cup.élo .a"'�ixo' e' remeta·o, urg.l!� If '[ t"
:_. I .1.1 j I r . t 1 I ,

OU al1r,etE{n,te-o. pe,�o,�en,�;.; �a IMO BI�IA�IA ,SV,l-,
'

"",'f,'RASI�IA HPA ..:Rua S�o 10....., n.I'í;:9(),í lI�o Q�dar ,

fi, grupP11 11().4 .,1,1.05 .' RiO"de Jgnei�o '.il ficar4 i

B habilitado 'a, ganh�r �RÁTISt .!Im' jota, d� \terreno,.

_ .• ', III> Par.que '. Sulbrasilia !que a' empresa est6 dl,-
,

,i :tri�uinda gr6tis, a TiTULO DE PROP.AGANDA.,
� ..-------�....- �,_, --- ..�- �---'

;�'ri Não perca tempo! a ún,ica coisa oun
�', � bem, que nuncc perde o valor, mQl�

sempre � valoriza� sã� as .. ,,�ra.:! .
!f."

, .<lI!,:Jnt�f,es�Ó'�Q.- ri�tlez:a't{p !ia':i!-'�'.(*, .�.� � ''-'j \r..'·.11,. ... �.: 1 � i ��-.,.�
. ��:;"..� ,(f� �!�,���:i �:J� �} .".-, *;-' 'J_1. .�� �:,.,; :{;

,t ''''
, fi e�ceto' domlngo,s" ,

" ,.

�t,:;;;,�,;(;K:J.?i�����ornpare asl .

� ,�' v�ia a:'/gr6Jltfe "'�anta�em dos'
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Jr�0rlanópolis, Domingo, 13 de setembro de 1959

EDITO� "O ESTADO" .LfD�

() ..&�
Rua O()nselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 _ Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTAD�
DIRETOR

Rubens de' Arruda Ramos

G E R E-N'T E

Domingos Ferna;Illdles de Aquino

REDATORE�S
. '. AndréOsva'ldo Mello _ Flávio Alberto de Amorim _

ilo Tada,sco _ Pedro Paula Machado _ Zury Macha

o - Paulo da costa Ramos.

PU8LfcIDAD·.
Mlrl&. ('"lIn. Silvá - Aldo Fe.-naDd_

DIas - Walter Lblbar..

R.PIl.SaNTANT.
ltepreaentaç6ee A. S. LU'a Ltdal

RIO:- Rua Sena40r DaDt.. 4<tI - •• ADd.;

Tel. 226124 ..

�. l"aulQ Rua Vitória 167 -- e.. '_ II -

Tei. 14-8949
/

�rvlço TeJerrtfico da UNITEIJI PRIlSS' 11·'-P�'
AGENTES_E CORRESP-'QllDEN:r�'

" .. Tbdoa 08 municlploll de �A"NTl\ CATARINA J

ANUNCIOsl '

Mf'4t.Dt .. coott.to, dé 'Acordo ('0111 • t.bel... ",irDi

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00,' ,

A direção não se respousabiliza pelos
c()ll(€it.f,s flmítidos nCos, artieos assinados.

�
.

•

Vlra1U.

DO RIO PARA VOCÊ -Intere�a a todos •••
P a r t h.U I,a r e 5, C o m é rdo ,e ln d Ú sJ.r i a" .

Utilidades doméstieas, remédios, 'l'eleulo. ou máquI
nas, aee<lsórios _de todas as espéeles, discos �u o que

'l'ooê p'reci8ar. Firma que serve há 30 �n08 a Imprenn

brasileira, criou um departamento de ven�as para o

Interior, est�Dd,f) apta a atender o seu pedido. EIICl....

". par. I

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador- Dantas,

-------- --,.----,------- -

_.

iIDd·�adUF 'Profisslonl.-Rl;';'�
E

��:.� K
/08·' ''''''I":''U''''RI-I· "'GO-.-ES·�����:ttN1tm;�ir�Ê�&�"'Rlg�

• ARAGÃO PARAISO

.ERDOIfÇA CIRURGI-A- TREUMA-TOLOGIA _operações _M����� de senh�-
MeDICO ORTOPEDIA ras - Clínica de Adultos

Pré-Natal, Parto. Consultório: João Pinto, 14 ..:... Curso de EspeCialização no Hospl-

Opera� - CUnlca Geral Consulta: das 15 às 17 horas, dlá- tal dos Servidores do Estado.

Residência: , rlamente. Menos aos sábados. Re- (serviço do prof. Mariano, de An-

Rua Gal. Bittencourt n, 121.' sldêncla: Bocaluva, 135, Fon� 2714 dradej , Consultas: pela manhã no

Telefone:' 2651. Hospital de Caridade, 'A tarde das

Consultório: DR. WALMOR ZOMER. "15,30 horas em diante no
: consul-

Rua Felipe Scbmidt B. 8'7. '

GARCIA tório, à Rua Nunes Machado, 17,

ESIl' Álvaro oe Carvalho. esquina da Tiradentes - Telef.
Diplomado pela Faculdade Naclo-

. oririo-:.
nal de MecUclna-- da Universidade 2766, Residência - Rua présl_

Das 16,0'0 Às 18,00. '

.

do Brasil. de�te CoutinhO: 44 - Tel. 3120.
8tbado:
Oas 11,00 às 12,00.'

DR. -BOLDEMAR
MEREZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS 'DE SENHORAS,:.
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado (pela Escola de
,

Merllicina do Rio de Janei
i

ro Ex-Interno da Materní
dade Clara Basbaum, aa

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital -; da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
A,tendle provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã

DR. AYRTON DE Op-
.vEIRA

'

- DOF;NÇAS DO PULM�O -

- TUBERCULOSE -

Consultório - Rua Felipe

f:lchmldt, 38 - Te!. 3801.

Horário: das 14 às 16 nores,

Resldên�la - Felipe Schmldt,
n,o 127.

e

Consultól'lo: Rua Victor Mel-
relies n,o 28 - Telefo.ne 3307'

'Segunda serle, ótimo estado 'de conservaçãô.
Facilita-se' o pagamento.
Fone: 24-13, das 11 às 18 horas-.

:
---DEuirAMENTO, D�, - SAÚDE lJiitiêr�'-:'� 1

p L ��� � 2 '�EST E JB� O,

F À R M A c- I �, .:
.,
•
,
r

COLABORADO'RES DR. I. "LOBATO FILHO
,

. C b I- Doenças do aparêlbo, respiratório
:Prof. Barreiros Filho _ Dr. Oswaldo RoId1rlgue,s .a ra

'TUBERCULÕSE _ RADIOGRA-
- Dr. Alcid� Abreu � Prof. Carlos da Costa Pereira '-

FIA E RA'DIOSCOPIA DOS �UL
;Jt.rof. Othon d'Eçã _.:.. Major Ild�fonso J�vena'J - Prof. MôES _, CIRURGIA DO TORAX
l!1laÍloelito de Ornellas _' Dr. MIlton Leite da Costa --. Formado pela Faculdade Nacional

Dr. Ruben Costa _ Prof. A. Seixas Netto - �alter de Medicina, Tlslologlsta e Tlslo

nge _ Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Telve, _ cirurgião do Hospital Nerêu Ra-

R II C valho mos" Curso de especialização pela
Doralécio Soares '_ Dr. Fontoura' ey - mar ar

S. N T., Exlnterno e Ex-asslsten_
- Fernando Souto' Maior. te de'Cirurgia do prof. Ugo -Gui_

marães (Rio) Cons,: Felipe Sch
mldt, - Fone 3801. Atende com

hora marcada. Res. : Rua Esteves

Junior, 8·0. Fone: 2294.

FAli.MACIA VITÓRIA
FARMACIA VITóRIA·

FARMÁCIA MODERNA

Farmácia sto. Antônio
,

Farmácia Sto. Antônio
-

Fármácia Catarinense
F:mnácia Catarinense .

,
.

Farmácia NOTURNA
F'al'mácia NOTURNA

menau, n, n.

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone, 8,423, Rua Blu-

Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novem�ro
.

Rua João Pint9--

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt <

Rua Trajano �

Rua Trajano

l{ua Trajano
Rua Trajano

n Serviço Noturno será pfe tu�d() pelas farmácias- Notur na, sto. An�ônio
Tráj�no, FElipe Schmidt e Praça 15· de Novembro.

Domingo Fr,\.RMÁCIA INDIANA

FARMÁCIA CATARINENSE . Rua Pedro Dem�ro

Rua Pedró Demoro

2.11 feira (feriado)

I ,

FARMÁCIA DO CANTO

FARMÁCIA INDIANA:.

e Vitórl.l,
"

Rua 24 de Maio

l"ARMÁCIA CATARINENSE Ruo Pedro Demoro'

Rua. Pedro Demoro
"

DR. LAÚRO DAURA

V I S IT E, ,A NOS ,S A L O J A
Rua Deodoro, n. o �·s - Iel, 3820,

s. ,a.Mtrilz·João
Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do prof,

Octávio ROdrlgue� Lima). 'Ex
Interno do Serviço de Cirurgia dQ

"

Hospital I.A.P.E.T.C, do Rio ,de
Janeiro, Médico do Hospital de

CLINICA GERAL

Especialista em moléstias de Se

nhoras e, vias urinárias. Cura ra_

dical das II!-fecções agudas --e crô

nicas, do aparêlho genlto_urlnjírlo
em ambos os Sexos. Doe�ç!ls do

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10* ·às lI! e

'2% às 5 horas - Consultório:
Consultório: Rua Jilão,plnto n. 10, Rtia_,Tlradentes, 12 r-r- 1.0 andar
das 16,00 às 18,00 norae. Atende

_ Fone 3246. Residência: Rua
com horas marcadas. Telef()ne L�cerda Coutinho, 13 (Chácara do
3035 -' Residência: RU!l General Espanha _ Fone 3248.

.

Blttencourt n. 101.

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇÕES -

PARTO SEM QôR pelo método
paíco.prornaerco .

Maurício, dos- ,Reis'
Advogado-:

"A SOBIRANA" t'RACo\ iii DE NOVEMBRO - ESQUlNA_
aUA FELIPE SCHMIDT,

t'lLlAl. "A SAJlERANA" DISTRITO DO aa'fIlEITO
ED, SUL AMÉRICA ,_,6,0 ANDAR

TELS:_; 2198 2681.

CAN-TO

VENDEDORES PRA{ISIAS

�. â base de NOVACAINA sob fornl:l. altamente estábili�a1fl,
�=-"""tI�---__;=---------._----__-.- �_, para ú especial empr&go em Gor�atria, no tratamento d.a�

comPlJandido entre 12 e 12,30 horas ser:i e,fetuado pela �armá('la A
d1verila:::: manITestações orgânicas ,do envelhecimento e daI

iii' senilictc>.de, precoces ou _não.
--------�-------�--------------�� •

A!��ffiS e �furma�� á db��ç� d� �nMre3
E S T ,R

.

E I '1' 0- '#
... 'l\t1édirc(; a J}ua: Conselheiro Mafra '_ 90 com
� z. L.' Steinel' & Cia. - Agent.es '

. '

� "$ E R V I ç O, !t11 L rT A R"
, II

Aten�ão Candidatos Civis Inscritos Para O
• Exame De Seleçfio À Escola De'
• S '1 D' 1 ,','III
III

t.. argen os as ...'1.rmas· , ..

1111' ,A 'fim Id1e tratarem de seus interêsses, todos Os can

�---------�-----���----��-----�-� dida�s ci�is inscritos para o Exame de Seleção para
.

\
,

III Matrícula na Es,cola de Sargentos das Armas, são con-noturno será cfetuano pelas farmácias do Carito, Indiana e Catarincnse.... 'd d
'

-1)' •

S t C.
� _.

.
. VI Ia Os a comparecer na eClma ex a ll'cunscrIçao

t' t b I
-

d' lt d '- , -de Recrutamento.}Jresen e a e a nao po e ta �er a era a-sem previa autorlzaçao dêste Departamento I11III o. . a__________________- .. 11 (NOTA N. 4/59 da 16, CR)

FORR,O:.
IRMAOS' BITEt�e:ÔURT

Il (A' 5 8 A o A , O ' 'O'N E H O,

AN11GO OfP_'J·S'lO 'O':'MIANI
.

�"';

-

DRA: EBf B. BARROS'
CLtNICA DE CRIANÇAS

CODsultórlo •. ·8_.'.'" Consuna.

Ai', HercWo Los lUA apto, • se,uuaa • 6,a-lelra'
4a. 15 l' l1-bora.

Te&. - ·.el4FLO lUANOPOLIS

DRA. EVA "B. ,SCHWEID,SON BleRLER"
CUNICA UE SENHORAS E CRIANÇAS

Espeeialista em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, listulas, etc.

C�rurria anal
C'jHunica a mudança de seu' Consultório junto ã sua

rostdêncla na Rua Durval MelQuiades de Sousa-'54

ESCRITÓRIO' �DE
' ADVOCACIA

; .
/.

-.... �
,

'"

ASSIST2NCI� DOS' ADVOGADOS: ......
,.

,

DR. AUezUSTO WOLF· DR. ANTONIO GRILLú
DR. EMAN'UE_L CAMPOS DR. MARCIO ,COLLÀÇO

dai 13,30 àB 18 horas.
'

DAS 8 às 12 e

Necessita-s'e
, -

NA-. MODELAl

\' \

Rua TraJaDO, 29 ---: 2.· andar - laJa I - Teletone: 3658

.RAUl
.

PEREIRA CALDAS

ADVOGADO
".Questões Trabalhistas"

.
.

�scrltórlo: �ua João
-

Pinto n. 18 sobO
� �lefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 20
hORARIO: Dás 15 às 17 horas.·

..

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS' 'E'
FARMACÊUTICOS·

A PIAM tem a honra e satisfação de- comunicar aos
,lustro' ': MédiC�s--' e F�rmacêut�c�.:· o lançamento do. novo
produto do INSTITUTO BIOC�IMICO MARAGLIANO. "

üERIPIAM _. H3

,

V 1 A J. E -M E' r HlO� I
PARAJT'AJAl.�. JOINVILLE. - CUBITmA
Ô N I B:&l U L TIM O: '-T I P O,
s ·u p, E R - P U 'L L M A N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS' PANORAMICAS
VIAGENS. - D I R E l' A �

PARTIDA
CHEGADA

'RAPI�O SUL .� 'BRASILEIRO
8ALAS k eARrmP·"'·"" •_�R
RIANOPOLIS - RUA DEODORO

TENENTE SILVEIRA --
,_ TEL.: 2172 �-

FLORIÁNÓPOLIS
CURITIBA.

5,45
12,45

LTDA.

DE E X T E R S Ã�O
Gramatical BrasileirétNQ\f'a "Nomenclafura

A Diretoria de Estudos e PlaneJam�ntos, S. 'E. C.,
'lev�rá _a ('feito a partir de 9 do corrente" .no Instituto
de Educação, "'Dias Velhol' (Salão Nobre), às 'quartas e

sextaS-feiras, das 17,30 às 18,30 horas um Curso de
Português >para professôres primários que está assim
programal::;lo:

A) Fonética descritiva, histórica. e
sintática

B) Morfologia:',
Estruturação e formação
Flexões e classificação

C) SÍlltaxe
m Ortografia, pontuação e significativo

das pa'lavras
'

E) Metodologia da Linguagem do
Curso Primário

'

4 aulas

3 aula,s
5 aulas
4 aulas

, 4 aula,s

4 aulas'
do Catedrático de Portu
"Dias' Velho", Prof: us- "

_
�,ste curso estará' a cargo

guês do Instituto de -Educação
waldo Ferreira de Mello.
Ao término do curso será conferido um Certificado �

a todos, que tenham 100% de frequê�cia.
�

Para o mesmo curso convidamos Os senhore,g profes
sôres' ,t::le Grupos Escolares é alunos de'Escola,g Normais.
As ,inscriyões p,oderão' ser feitas nestâ Diretoria ou

junto ,à. Direção dos Grupos Esco'lares.
FlorianópoHs, l,0 de setembro de 1959 .

R E P R E SE, N J A C Õ' E S,
MERPAL - ME;RCANTIL PAULISTA LTDA., firma

je re!'reser,tações de ambito nacjonal, possue 15 fUiaII!
em dirersos Estados, seleto corpo de vendedores dandIJ
perfeita cobertura por todo o Brasil de 'norte li sul' df:
�ste ar.. Oeste._'

A'.fita-se representações, para todo o Brasil ou reglõe3
dá ótimas fontes de referencias.

Sã,v Paulo"� Rua Marconi, =i4 - 60 andar' - conj-;- 62·
Santa Catarina - Rua S01Wa França 20 FlOf'l'

C')l!Íi� as suas vendas a.Merpal.

-c-o M

vrrgem.' Especiatlrtade
,Zf I -r.. J.

, '. .

<J. �. /. '. ,_.

• ..

eCOnOmlla�Se te)ppo e ;�dlnhelro�'"'
.

,.

lAVANDO S A B A o�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• UTUMII" D .:UI urnua DU.IO DI UJlTA OÂTA....A

A C.M.

Agora podíamos chamar, com

todo o direito, C. M. N°. ·so
da Glória, a incipie"nte C.

Foi escolhido' o dia 8 de se'

tembro dêAe ano�.pina lCome
morar o fausto' oconteciment•.

De crescimento vagaroso, im

primiu desde logo /O marca da

profundida�••.

Em 1910 teve' como Presi.
dente THomas Fontes, hoje cô

nego, no iRia.
Nês!>:! mesmo tem,po foi rece�

bido como aspirantcl·o aJuM
Jaime ae Barros Câmara, Car
deal do Rio de janeiro, bem co

mo Carlos Gómes, um dos ex

senadores "e' 5ta. Catarina.

coamenta, ensi,.ando, e mostran'
do aos seus congregados. o ver.

d·odeiro caminho de santifica
ção própria e �do próximo.

Poro isto conto corn 05 diver
sos seeções de uma Congrega ..

ção Mariana. /'

, Temos;a Secção de Cateque_
se, que desempenho um ·�apel
nobre e de mérito.

Florianópolis, Dómingo, 13 de Setembro di 1959 •

D.
-

Jaime de ,Barros (amara( .

A Siecção CIo Catequese aind�
ehsino religião católico para .. 5

jornaleiros, que todos lIS sábados

ap!:lrecem aqui no Colégio Cata-
rinense.

o E' \Im trabalho que moçtra

aos marianos que o esfôrço, pa-

Foi em 1908. 50 de Letras, conquistou o pri
Um grup.o seleto de .alunos meito prêmio Ide .Filotofia de

do Colégio Catarineme reunÍll- 1958.
se 001 pés da Virgem Maria, NOllles de homens preeminen
protestando�lhe devotamento pár- tes no cenário do Estado e da
ticular. Naçõa, sem querermos el\Umeror

Entre iistes estava",: Danúbio a todas que adestraram suas ar.

Andrade, Leopoldo Waltrik, Odi: mas nas fileiras da C. M. Na. sa. ra obter-se um fim bom, traz
lo� Tavares, ,Manoel Lemos, Fran- da Glória. '

ale9rio.
cisco Gallotti, Aristides Vieira,

I MUi.tos e muitos outros segui-
Álvaro Vieira, ;Acrui1es Galloti, ram...jhu, as Modas num árdu9 /E;tá oírida Ia cargo da Sec,
Em,ílio Olsen, qU(e formavam G e since'ro trabllfho de aperfeiçoa· ção da Catequese, de irem 01-
<liretoria. Todos jovens briosos e

i
menta espiri!ual, ,moral e inte- gUR5 membros todos os domin!Jo�,

destemidos, loldados do IExército kC'tual; sempre sob 05- auspício�. à tarde, até Coqueiros, um balr-
azul. da boa e carinhosa Mãe d� Céu. .fO de FI�rianópolis, para lá di-

E a Co,.grega�o nascente-- ia E' animados por
_

tais prece- rigirerr. a s. missa, reZ"ondo o

crescendo. dentes encorajadores que nós. té.rço, e 'endo 'os partes móveis
O Pe. Diretor pediu a agrll- que ocupamos palitos tão 910- do missa, fazendo assim tam-

gação à Prima Primária, o qu'- dotas; nos sentimos não só 'Ufa·' .bém o apostolado da presença.
se deu aos 27 ,Cfe julho de 1909. nos, mas verdadlliromente imge. Temos ademais a Secção Cul-

lidas a uma maior santificaçôê' tural da C. M., cujo G��mio Pe.
pessoal e a maiores empreendi- Vieira dá, oportunidade aos een

mentos de apostolado. gregados de fazerem discursos,
E de fato a nossa C. M. vem ap'�rfeiçoando-se assim Ina arte

tlla!,tendo- êste nível de ap::rfei· oratória. bte Grêmio apresento-

'Cince ..ntiambros de' 'nossa C,, C. M. o �ju:fllr à misso, torllOl1-
:..t., a pedido do Capelão do V do se isto questão lndlspenséve!
Oistrlto Naval, foram dar duo: de pr.rmanêaciCl no CongregClçõo

rÓ' dia treze de setembro .no Teo-
-

I
tro Álv-CIro de Carvalho, por OCCl'

siãó do Jubileu de Ouro dCl Con·

gregação, uma peça teatral mo,

de.rna e duas conferências· sôbre
a CongregClção Mariana.,

Há também na C. M" a Sea::·
ção Litúrgico, que se encarrega
de, ensinar todos os membros do

D. Jaime .assumiu em 1912 (1' catequeses semanais na próprj(' Encarrega_se ainda esta. see-

presidência da Congregação, .fI· sede Fiaval, _.!lo Estreito, distrit, ção de dirigir, quando POSSíVfll,
qual muito incentivou com seti de

.

Florianópolis. Esta catequese d missa no Colégio Catorinen5c,
fervor e dinamismo.'

/

além de ajudar aos Aprendi:zer mudando os dirigentes semanal,
,Em 1927 deixoú a C . .M. pa- de Morinheiros, nas verdades �da mente que siío em número df

ro ingressar na Companhia' de fé, trouxe também vantClgens dois.
Jesus, o hoje Pe. Milton Valente, )aro- os catequisros que muitli
S. J. q'Ue na Aca�mia ,Franc&- aprenderam para (I vida futuro - Conta a C. M. com a SeC:C;Q(j

Cênica que já ia·pre!1entou nQ

,Paróquia d� Ttinda&!e, siruadu
-nn IIh" de Sta. Catarina, ai,

guns "�otras, fazendo assim um'

bem apostolada, principalmenti! c

'a;>o;;tõ!(I(!o da presençe,
R1'51'a lembrar que a' nossa'

Congregação Mariana, conta

tllmbém com a Secção Missio'�
nória que e� outubro ".,-oxlmo

-..;;...;;.........-1".�f���freoSrne·J�ç'.�lá
no ema passÕdo esta secção
desem,penhou um papel 'espeta
cular, d-irigindo a festa dos Mis�
'sões, na_qual arrecadou .... '

_

Cr$ 93.000,00.

ATENÇÃÕ" SRS. COMERCIANTES
F_ACAM SUAS COMPRAS NA

Sociedad. Açu.Gar.e,�r,a Caladnense.Lida.
Rua -. Conselheiro Mafra,' 25
Telefones: - 3521 é 3717

SEMPRE PELOS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA.
"

O F 'E !_'t '1' !f.. §.. $\. :E: S j,LlSJA tA'

�1jIA 15 DE SETEMBRO)
PÓ de ALUMINIO p/chap� - 25 euv: Cr$ 115,00 - caixa.

Aveia QUAKER - 1 quilO líquid0 .. Cr$ 125,00 - lata

Av_eia QUAKER - 36 yacotes de

250 gramas Cr$ 970,00 caixa

AZEITONAS MOURARIA 60/
Cr$ 1.780,00' _ caixa
Cr$ 800,00 - lata

Cr$ 45,00 - vldb
Cr$ 200,90 - caix!l
Cr$ 100,00 - dÚZIa

500 gramas , .. , .

AMEIXA� RED""INDI�N" - 5 ql1ilcs ;

BIOTôNICO FONTOURA .

SONRIZAL - ex. c/50 envelopes ., .

Goma ARÃBICA - 30 gramas ....

SAL AMARGO - cx. com 100

, pacote:; 30 cc ..,

Sabão COMBATE - cx. c/60 paus ..

Copos AMERICANOS de 1.a .

PAPEL AlMAÇO .,., ........•...

Espirais DETEFON - c�. c/I. ÕOO

espirais , :
". .'

Paliteis POR,TUGUESES - cx.

c/12 pacotes , . . . .. .

Extrato de tomates ELEFANTE
- 150/200 , . ,

.

Envelopes AEROLíNEM ; , .

Leite condensado VIGOR - 48/

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

140,00 - cafxa
380,00 - caixa
58,00 - dúzia

550,00 _ resma

Cr$ 1.250,00 - caixa.

Cr$ 120,00 _ caixa

Cr$ 2.300,00 - caixa.

Cr$ 570,00 - mnhe� ro

Cr$ 1.050,00 _ calx�
Cr$ 1.450,00 _ caix3i

Cr$ 245,00 - caixa
�

Cr$ 3.250,00 - eaix'l

400 gramas ..... , . , , .... , ....

Leite' em põ VIGOR - 24/454 �rs'..

Lâminas BIG-BEN - cx. e/100 .

Lâmpadas GE - cx. c/120 unido .

Corda SISAL especial - tôdas

bitolas "
.

Anil IMPERIAL -c- bonécas -
Cr$ex. c/20 .. ,

, .

MERCÚRIO' CROMO - cx. �/l

dúzia ,., .. ,
,. Cr$ 40,00 - caixa

Conserva de p:tl:SSEGO - 48/500 glS. Cr$ 2.20D,00 - e�ixa
Óleo SINGER para máquinas Cr$ 140,00 _' d�zla
TALCO _ tôdas as marcas Cr$ 245,00 -, d�zia
Creme dental KOLYNOS " Cr$ , 165,00 - duzla

TODDY _ Libra - cx. c/24 ,.,., .. , Cr$ 1.200,00 _ caixa

VITAVENA _ 'cx: 36/500 grs. .. . Cr$ 2.760,00 - eaixl

MELHOR.A1. - cx. c/ 200 comp. . Cr$ 220,00 - caix;l.

VEJI,DA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2.000.0{ fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

Cr$ 55,00 _ quilO

50,00 • caixa

Contamos finalmente com

um programa bi-mensol na Rti-- membros, conHnua em sua mor

dia Diário da Manhã, ótimo veí-I cha gloriosa mostrandó o ou�ros
cuia de apostolado da palavra. . do que é capaz uma Congregu_

Graças a Deus, nossa congre-I ção Mariana, que sabe cumprir
.�açõo_ Mariana, contando ape- sua m;ssão.
lias com o exíguo número de 30·, E 05 antigos poderão ficar

deseensedos ,que n&s ldaremoSf moldáda nos princípios da "Bis�
tudo que p\lderm.os, sustentando' so·éculari".
o nível por êles alcançado, e I Salve Maria!

. batalhando sempre para q!.ll3
.:I nossa Congregação Mariana' VICTOR COSTA
continue sendo umo congregação I Preso da C. M. Na. sa. da ,Glória

I

•

2Banos
no

SOanos
no mu.ndo!

I ,,' I

30.000 toneladas de nossos produtos. 5 milhões de horas ge nossos engenheiros e técnicos, foram empregadasérrí construções brasileiras;" nesses 25 anos de existência, Eva nossa contribuição ao progresso arquitetônicodo Brasil, r preservando para o futuro _ as anojadas concepções dos primeiros .rnestres da era -modernista,Como v!mos preservando, 'há 50 ano� no. mundo inteiro, pr,édios e' importantes .obras d_(!·�eo.M,p�
. Ao ensejO dt;ls seus: 25 �ano!i ·n.o__BlrhasiL�� �" ro....d��-�Ih·.?a-r DI.A��•.IJ..

õ"
._

t àãcfe que es olerece de po er se orgu ,

," NrllSlletros, cJ_:>e a . �por um a

d b d construção de todo o país'! , PrQQutos QUlmlcos para Construçaotambém de particIpar nas gran es o ras e.
,

.'

���------�------------�--��-11082

·,TOM ·T. WILDI
& (IA.

representantes da Sika em Florianópolis
associam-se às su�shomenagens ne.ste Estado

i
-

...
'

'I

ISanta �atarina 00 l�� �onlresso
Brasileiro �e folclore

l E I A RACIOCINEE

Doralécio Soares

DARIO R. CARVALHO
O f f'nhor Jânio Quadros, é positivamente o demago�

.)·o,·mór do :"éculo vinte,=>

t d doEm :lua campanha, politica no visinho
.

Es a o
. ,

Paraná, muito enalteceu o Parti de TrabalhIsta Braslle!
ro, di.zenr.lo entre outras coisas, quI': a grei do senhor JO�o
Goulart vinha. prestando relevantes serviços ao PaIS,

<! Que seu fundador, o imortal Getúlio Vargas, foi a gran

de m:;, evilha da terra brasileira.'
Deé'orrido um ano apenas � eis que surge o intruso

REALIZADO EM PORTO ALEGRE,' DE 19 A 26 DE'JULHO \'Ír���t�i;� �:��a��eFc:;;:i,_ lJor um barbar� equiV?cO
dizia o dr. Edmundo' çhaves I'l::s"presentes ao IV Congres- _ Pfl;:'. legenda petebista naquele Estado, vem agora,

ao� espectadores dO'-oocan- so de Folclore confirmando segm:.do afirma o petulante Caqo!-, Lacer�a, esbravecendo
VIII taménto de nossa terra e da lealimente a fama já exis- contra c Partido que numa h'lIa infellz lhe assegurou

'd d d
.

t ri tCllta do Carnaval Ilhe'u Os uma ,·d.o·el·ra no Pala"cio Tirade.:!t.·es..Na sequencia dos trabalhos neceSSI a e e mcremen a-, .

O alegorl'cos e 'de O'n',,",m o senhor' J"nio Quadros considerava o P.T.B,dQ "Congresso de Folclore", mos o turismo interno e co- hOfl>OS carr s " ...

d b 1· 1 iaça-o tambe'm deslumbra- 'um pr"r"\do de princípios sadios e dignos, h_oje, descara-
e·'l1. que Santa Catarina $�' r.heeermos o que e e o pos- lT.,l. v .'

.

S· s cena� ram a culta assistencia que damente tacha-o de "Uln conluio da corr�pçao com a de,.fez representar pelOS Douto- sv.:'l11os. egUlram-se a "

ld de Motivos folclorI'cos capta- scb a palavra do dr. Édmun- ;nagogia".ce!: Oswaldo Cabral, Osva o
PT B,

R do.", em varl'o's pontos do n03- da Chaves dizendo da .gran- Jár..lO Quadros iniciou sua vida. política no
A'
.. ;

. Melo Filho, professores i.1-
d i C araF kl' Cas- .�c "uI'S, usos e costumes de 'd�za do oarnoval fo.rianó- partido este que lhe garantiu uma ca e ra na am _.bem Ulissea. ran m " ....

G d Saod t t· ]'losse, povo e varl'as das sup,s o(.,litano. Seguiram cenas do Municiral Paulista. QuandO foi eieito overna ?r. re .caes e o autor es e ar IgO, .

A P l' TIra•

d P festas tradl'cI'01"laI's, E foi emo- �(j5SC mui conhecido Boi de 2aui" pertencia às fileiras pedecistas. o. a aClO -

riV!:'mos, no Auditorio a on �- ,

t' t t nce ao'1' "I·on'''.dos que assistimos as� Mp,mão, nos seus minimos de.., dente:: levou-o o P.T.B .. Hoje PU). lcamen e per e
Lifida" Universidade Cato 1- '" "

' , ·t·vamente.

C ·ll.ect·,os em cores do CaIlnaval tr.lhEs, vendo-se a Bernuch part'do de Eduardo Gomes. Eül suma, e pOSI 1
ca, onde se reallzava o on- -

t S d t a sua perda Ilha de Santa Catarina, e 'a Maricóta. Foi realmente um r.ornem voluvel·, impersisteu 'e. en o es a
. .

.

:�l't'sw, a exibição de filme�
·t .. dinglr uma..

.::; l',(;'Sa Floriano'poUs. Os tra- Ut1Ht grande contribuição do sona'i.nade, não está capaCl a,.o f,.em paracoloridos, como' contnbUlçao � "

t it de aciodl·CI·onais Blocos Carnavales- !l1stituto Histórico e Geo· orgar,:zação limitada, com um numero res r o
A _

�

do, Instituto Histórico e Geo- -

sa de ,,!)
C0S Protegidos da Princeza grj,Hco de São Paulo, na pes- nistac; e muito menos para governar uma em�re . /'

I

g!'f.fico de São Paulo, na pes-
�""'l desse entusiasta' da gran- I11I'lhões de empregadOS, como pretende a mmona ude-

soa do dr. Edmundo' Chaves, . e Copâ Lord, nas suas ricas oJ.
,

•

-

f tasI'as multI'cores desfila' cít'za brasileira que é o Dr. I
nista, ---...

Foi excepcional esta con- an

I
.

d' C lo� Lacerda o ex governa-fí.lll" com graça e encanta- ,Edmundo Cha:ves. Para a curriola o sr. ar. , �tr!buição, visto nos ser· dado'
mento diante dos espectado- (continua) dQr pa,ulista, o da vassoura ,e dos ratos brancos, e un: ho-'ler, não só aspectos do Fol- I

!Uem austero,. genial, hones�o e com grande capacIdade
i�lore Brasileiro, filmados comacréscii,lO. - administrativa.

N.B. _ Ê:s'tes prêços são válidos até o dia �5 de setembro l(�enica de Mestre, como tam-
I Se realmente é' honesto, pOI' que .desbaratou n� vora-

DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS, bém pontos pitorescos deste

A G nA· D' E C' I ME' N TO! p,:em ele'toral - nos dois ultimo.; .anos de seu governo -:-'
TAI8 COMO: _ Creme dental, 01eo para cabelo, Talcos T:C!'so grandiOSO Brasil. A 1\ I tudo li que constr�iu o sr. Carv,-lho Pinto na Secretariá
c SabrrJ'Les, Gessy, P�lmolive, :Ii'·u.call'l, Ross, Lever, Dyrce, té(!l)ica empregada pelo Dr.

A Turma. de Técnicos em CC'ntabilidade, -da terceira da Fit',�enda?· .

.-_ .

etc. AzeitoIlas em latas de '!2 Kg 1 e 8 kgs" sa�dinha3, Ecllmmdo Chaves em foto-
ierie da Escola Técnica de Comtitdo SAO MARCOS, vem, : NRO acreditamos que a ml'\10ria dos, cpnvenc�onals

COU!>(l vas Diverstls� Ameíxas Secas, Leite em po e Cou pai&..r os aspectos demons-
c.:e pÚiJÍico, trazer os seus melhúres agradecimentos ,n ,udeni�taR se pron�ncioe , faVOl:a�Aelmente a c�ndidatur�dem�.C;o, ColoraU,' ,aluer, Pimenta, /Cominho e outros trf'.do� diziam bem da visão
quantos a auxiliram, financeiraml'nte, para leva:: a e�eL- I Jânio pot duas razoe�: 1) porque Janio n�nca fQl u�eniSt<l:condi.mentos, Fermento l,tOYAL e FLEISCHMANN, 0(:- mtistica do cinegrafista, nos
(;O a excursã-o cultural à capit9,l do �sta�o de Sao Paulo 2) porque a U.D.N. amda conta--com homens p�oeml_nente:;,

lat;',a e pudim, Pasta para Sl\patos 2 Ancoras e N�g:t.t�, [lprE'f;entando cen�� �ue erar� c pontos intermei'iários, sendo ve justiça, salientar a sa-: di�nos sénsatos e com bons serviço� pres�ados ao �aJ,"tid'J
Cad:-l'nos EEcolares Ch)�petas, Goma Arábica, Lammas' f:ipetaculares, prmcI?almen .: iÍicitude. e cavalheirismo do dr: Dib Cherem, PrefeIto

i qu� pod-erão, indiscutivelII}ente, p�eltear a indic,açao seus

AZ1.l Futebol e Thin Papel Mauilhl_t e Manilhinha, Ri- t� a::' quedas de �gua �o
I
Munic(Pal o sr. Chárles Edgar ,lVipritz, o dr. Aderbal Ra- .

nomes.
fiêl'.i:-o SuI-America,' Lapis, TOddy, Sal moldo e refina- :guaçu, �m s�us varlOS po�- mos da silva, e ao Prefeito' eleite da Capital, sr. Osvaldo

1&... Mas, caso a U.D.N. persi�ta em ���:o�"��I1�ido, Chapa Prata etc. etc. tos de. VIsta, �gualmente Ven
:vI�G-ha'CIg, u(:ls quais, J;a,mbém J?o�·,. ês��, ,D1eiÇ>, .. �x:�.ress,a a2·S 2c hí;lçtese,Qv,e, atribuímos . re:DGta -;-0 .g��a,�()mS�R.IBlJmQR.oES" ])Q� AFAMA?�E1 P:t;t��:g�0S: d2 N:?lV��/J:'tvm�fl �tc. ;ugl.a."('qU�S déspêcÍielJli.' !

. .

�?'
.

,Ror certo far� � s.ua camp��1hL: Pl:?�al;anil2pa,.9"AotiQ�i, ç
.. '

...(60)�:,,�:�s.. e Aç9êa,r.Nt:.�1do" fie(w\�?c�!t, .. d.e ,yl�t:l1� .�s mu�s 's'f:l;;; 1}�,fL4' 195'9 y",< ;4.( '-.,. '.
.. vento"",óa terfa'b.l:i1�ileira:, qU�.)n;tt>ql:�Hr�.;uw"'�i";' ,; i :,':"! ,';

,

)leIfioli?�'i;�";�':\�" : ';" ·t�?,..��as;,,) dizendo çla" ';' if\K:B:_!,.;;�?:,�- k,> ,·(('U:.,h�':i',,, )"é;;:r;i;�\jficl'e hó �,�u" ..... ....

·ter .()
Q·,.enk

,,�,'��-Jti�·',:}"
"
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,
A diretoria do ,América concluiu, anteontem, as demarches com o novo presidente do Avaí, Sr. Jú'lio Cesarino da Rosa, para a realize
ção de um amistoso do conjunto"ezzurra" em Joinville, na tarde de. hole, As negociações foram coroadas de sucesso ,e já hoje 9S join
villenses terão um espetáculo dos mais atraentes com o confronto entre azuise rubros Que deverá arrastar grande público ao estádio

,
.

-

americano, pois desejam conhecer o famoso "bpressinhn" Que sábado último venceu de goleada o Caxias: A deleg'ação avaiana deve-
rá viajar emônibus "Pullmann" que 'deixará 'esta Capital às prlmeiras horas 'da manhã, chefiada pele seu Presidente. Boa, sorte, avaianos!
cssssSSSSSSS$sssssssssSSSSSSSiSi,SSS'SSSSs$SSiSSSSS"SsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSSSSSiSSS4<SSsSSSSSSSiSS'sssssssssssssssssSSSSSSS%SSSiSSSSSS'S2

, ,

,
,

Hoje Joinville

'"

BOTAFOGO X FLUMINEI�SE _:_ Este o clássico da
nona rodada cio Campeonato Cal foca de Futebol' que esta
tarde será efetuado no 'colosso cio Maracanã. O prímeíro c

,lidera o certame enquanto, que os trícolores, vice-líderes,

I esperam voltar a ponta ao lado do clube da estrêla so·,·

lítáría.

,-"-,

INTERNACIONAL X PAU�A RAMOS,
Sensação Deste Tard·e' CAMPEONATO COMERCIARIO DE FUTEBOL - Na.

.

.

.

.

manha de hoje, tendo por local o estádio do Ipiranga, na

ESPERADA UMA BOA PELEJA ENTRE O CAMPEÃO DE LAJES E O CAMPEÃn DA ZONA LESTE - AN-� ���:���ac�::r���ri�o��i��:to�er:r:�����Ui:�:t�e�
� partamento Esportivo do SESC; cievendo defrontar-se de

TES DO CONfRONTO O PREFEITO,DIB CHEREM INAUGURAR·A O RESERVADO DA ACESC --- NA PRE- :�c�éI: ;�:i:'g:::e��no;. ��������� :a!i:�b�er�:sp��;�
LIMINAR O POSTAL (JÁ CAMPEÃO.AMADOR DE 59) ENFRENTAR.Á ,O IPIRANGA. I�:b:�!��:��'od�o:�� ��� ::uef���:�,c�:;ioroam�:;istê��
Será hoje à tarde, finalmente, a parte da, geraiS, teve sua constru, , v"rf!ário de nóje, sr. Euclides Pereira, devendo. o preços das Iocalídades : Arqul-

I cia deste de disputar o segundo turno.
.

, -

Inauguração do imponente reser. ção iniciada na gestão do prefei- O paula Ramos visará a cancha Jôso de. amadores ser dirigido pe- bancada - 30.00; Meia arqutban., I
vado da Associação dos Cronlsta� to Dr, Osmar Cunha e terminada como franco favorito. Al1ás 'já lo sr. Osmar de Oliveira (ChoGo- cada - 20,00; Geral - 20,00 e IEsportivos de Santa catarina,' na do seu sucessor o dr, Dlb' dla-7 último o conjunto de 'valé-. late). Mela Gerj1,1 - 10.00.
mandado construir pela p:._efeltura' Cheiém, o qual hOj� terá I>. hon, río suplantou o Internacional, lá

.,

_

I
GR€MIO X ATLÉTICO PARANAENSE, HOJE PELA

da Capital e entregue à ,entidade:· ra de inaugurá-lo em solenidade mesmo em Lajes. por -;três tentos 'PODERA"""O INSCREVER NOVOS JOGA· 'lAÇA "BRASIL" -_fia reunião de terça-feira na séde da.
de classe da crônica esportiva que, . que deverá ter cunho brtlhante; a zéro, isto depoís jde emI?atar no _

,-
..

. -

I Ç.B.D. ?,e�idiu-se sôbre O local �o Prim:iro confronto ei:�-
/'

.

assim, conseguiu a maior vitória: para tanto ef�tuando-se um In- dia anterior em Curitibanos com

DORES PArl-A A ETA'PA FINAL DO CAM .tre Ore�110 Porto Alegrens�, tn-campeao, -gaucho e Atle-
de sua curta mas proveitosa exís; i termunlcipal de envergadura, jo., a ·forte esquadra do Indepemllrlte,

' � J
-

- .

.

-. tíco Parananense, campeao das araucarias, pela Taça
tência. Como se sabe. o reservado gando os' conjuntos do, paula Ra- campeão da Zona oeste. Será mais

.
. .,

.

j"Brasil", que será em Porto Alegre, hoje devendo o �e-
de dois andarea, localízado, na: mos, campeãO da. Zona Leste

.

e uma oportunidade para o quadro
.

PEONATO ESTADUAL- DE FUTEBOL ,gundo jogo ser efetuado no domingo seguinte, em ourí-

-----------'-'--! Internacional campeão invicto de paulaíno demonstrar suas reaiS· , tiba.

ODRES N�S [oms Liga serr;n� de FutAbol AlUes 9.ptidões como um dos candidatos
.

- A Federação Catari-I mo o .Ayaí, Bocaíuva, ANé- I'- "

"ei1se de Futebol Ievando ] tíco, Olímpico. Tamandaré

I.
. .

( I Jogarão 'os conjuntos cio Póst'al reais ao título máximo do Esta-. "

nisa��s��'����sf!��;w��t.el����� i 'J,'�16g:·áflco e IPirangá", pelo certa-. do, O Público florianopol1tano por
em conside:ação a extensão

I' e. outr.os. n.ã� send'O.permí- GAUCHOS BI-CAMPEõES BANCARIOS O c�m-
tadas noturnas, nervosismo. pés ín-, nie amadorista. cujo tl'tulo ja' .sr t

"

d' i
da etapa -f ina] do Cample0- tidas mS<:'l'Jcoe·s de Jo'gado- peonate Brasíleíro dos Bancárlos efetuado \ em curttíba,

.. cer o que nao per era ma s ,essa. '
. o..; �.". -

, '"

I'··_
.,

;:::�dO�o�t����a��::�e�;'ic��:: •

encontra em poder dos postál1stas eX!biçãO;3 classe e' técnica dos I
nato -Estadua! de

FutebOl.1reS p.e:tenc�ntes aos des- com a ,partiCipação de vários E:.tados, teve .como vence

d08 por dlsturbios .dos rins e da be-
-,

1 I t _ ta
' em doi,; turnos- paeticípan- C:h�'·HfI.c;adoi3 dos certames i dor o selecionado do Rio Gl'and�' do Sul, pela segunda.

:!f�ía�:�':i�\;j�����'t_�� ��;: {�� / �s "a�13 duran�e todo o certame

ftrico ores'IPrat· anois �u� erato pe a

'I·
do cad�

.

clube

'Ieoncor.
rent�

I
por zoií�s. como o F'íguei-" vez consecutiva, ao vencer o sêlec'i�nado carioéa por 3 x 2

o ui hões de pessoas 11. mais ",ofreram uma unica derrot, jus- rente, pe a erce ra vez es e ano . .. I
.

...

��-A.I.LI"-""1tjrifímFiJitn��n�:t.��:;�;';:;��_'-'=':'i-�'�: .

f·l
' ·de,nada ,menos de 14 jOgos'l·rense. PalmeIras Ferroviá- A classifica"ão: Campeão -'-- Rio Grande do Sul; vice-

I' ('O. (lX-ü·EU' DTo'A'" tádlo da' rula Bocal��:s�uej!, :n::� '.

e joga 'ore', Que ;'os m�smo ���.�!"de: BaE�:p��-1 'ham2eão '-�Distrito Federal��- Minas Gerais e
J nA IYI A . _

- "-
.

'
.

i .' _.
e O"""""" '

ao:raulO e 'f"lUgar santa Cahrina e Paraná
<

talha de logo maiS, está fadada a d'J,p�em
_

p�ra aS lutas que i derao SEr ins�ritos jogado-
.

.

, SEMANA �gradar em cheiO, pr�porcionando I
apontaraO O· .-campe'ão de 59 . res de ou_�ras Federaçõ.es 00-.----

D. CORDÉIRO a� bilheterias uma boa, arrecada-
I re�o!�eu abr�r

.

novas ins-I de.sd_e ,Qce. as referidas ins-
'

(Continua na 7a. página)
�scolhl Cecato, para Meu Personagem desta cro-

çao.
. .erlaçoes de Jogadorels, mas CrIçoes sejam puMicadas no ' ------ ..

�!��:����: :�;e::�ooA�:t�l;te���a�I���� brilhantes m�0jô:� �:�;�m�::::a: t:r�r:�� ;:�a�o�:n�:r�:�o;U�ed�I��� I ��i,;:imd�fi����i:�}'" oCo :�I'N O V A S R E G R AS D E BOCHAS
U"t

.
.

minar às 13.30 hóra�. N� arbitra" I
sifieação ("relâm.pago") e! turno. .. ·(CONTINUA'ÇAO) " gldos,,\ O loacl ou pique d,e, caida

�....Ul OS .amda se lembram ele. qué, quando Cecato 'I I ,
defendia as côres do Figueiren.<-c, inúmeras vezes lhe

gem do Préllo. prjnCipal es�rá o fQI.;a!m de'�c.Jassificad,ols· io- j .
. ..

_

·h) A bochada é irregular, quan" da. bocha atinadâ. ElStá fi �anos �

!:�J���:,mc!ea�::��aa��il�����:,d:t�'.b:��� �::Si��c:� O CARLOS RENAUX' fóra do ESTADUAL I'�...�:.. pele,.,: :t�::i:d:.::O: :1:olcoa:I:!Oeu:spdiq:tU!�::d:oes :�::;e::sru��:g�d:s�.:on��:2�j::�.��', :��;.que tive vontade, também, de chama-lo de "perna d� \a: . � .

pau", pois Cecato, naquele tempo, não somente com- Suspenso por 210 ,dias e mu. Itado em '.. J.p"M4. ; :�:a ddeaOb,gOOCmha daotslradObaj'etoe:taa'tln_!l. :;:lead:1Sc:!:ade doa:.3�!l:had··O�tO·�badj·e't·ao;�·
'

_

prometia lao s�u clube como ,também a si proprio.
-

.

�

�:::Sf:'��s p��:g�\I���O a��_��tes�::o�:d�uem����toa:: dois mil, cruzei.ro.s o clube br.us.que.nse FINAL DO CERTAME DA, ZONA SUL a:n:uISn�c:l�a:dto:.:�,:;cno;n:ds,Oe:q�ujeentOtPeom�:emnet'e!�:.·O seu estilo de jogar. Sua asc'mdência dentro d� es- S I f d M I D
'

po�·te-
..

rei se fêz rápida e notória. Suas magnificas
--, era c assl Ica . o o· arcl 10 lac; Finaliza, esta tarde, o Campeo" o Atlétlpo Operário'. Rá a possl_ ,

a boch!lda é Invalidada e 1rregu_:
t

. •• nato da Zona Sul estando mar bUl
I

a uaçoes deram um "elan" toc!o c.olorido ao clube de O caso Ma,rcl'lIo Dias _ Carlos d I 1 b
. . '. ca, dade do certame vir a terminar I lar sempr·e que atinja qua·...ueros o s c u es. efetuado em Itajal) ',los dois encontro d 'd I' I

' ,

Julio Cesarino da Rosa send h' C ti· t di'
s. even o

seI.,. empatando entre os três isto' ven objeto anunciado ou daqueles qUQ
. .. , ') 0Je, eca O, Uma fi- Re11aux, levado a jUlgamento pe- e runca o com a sa da de campo [,:10nt�dos os cam D-

•

.,

..'
.

.

'

gura :i.mprescindivel na ret'lrguarda azurra. Nos or- ,'10 Tribunal ele Justiça Despõrtlva. d I b
.

_
( p"oes e vice.

I
cendo

o.
Atletlco ao Ferroviário e

I
se encqntrem ligados pela medld�

"". a equ pe rusquense_ que nao se c:tm,D�,ies C'ue ir-o di'pt t f .

.

gu_Ihamos disso, amigos, pois, c�rtos ,estamos de que I
na noite de qUinta-feira, teve 1\ f'· 1_'

,a � I ar a as�. empatando Rercíllo Luz e Comer_ regulamentar ao anunciado ou
.

con Olmara com a expu sao da fin!l.l do Campeonato Est;td
.

I d
'
,_

"

nao SÓ O Avaí Futebol Clube u:lIno também o futebol ! pl'csença de grande número de'
- ,ua o cla-1'iO, Tanto ·em Tubarão como vice-v·ersa.

b
' I

quatro de seus elementos pelo ár- . Futebol d � 59. Na éidade ·de Tll� I
eml'l. _ I

- ,arl'lga-ver�e, contará, futur.a'mente, com um autén- ,. e�portlstas que quase lotaram 1\ bltro da partida. I I". -o o'
_

d '

I
C ciuma reina o maior Inj;e_

,. 1) Quando uma bocha atlrad�
tico '·crack" qu d' d' 1 '\ ,···a . _"o a ve!Sa!'ios Rercll10 J'-sse p91 j d

, e,!,a a la ga ga a ·fama, graças às séde da Fed.eração Catarlnense de O Tribunal de Justiça Desportl-
I

I ti.: I l' C'
e. os ogos e dupla signl!l•. otear o piso a mais de O,30m de

flUa� 'nveJ'aVel'S qualI'dad
.

I
'u oca e omerclarlo de Cri cana-o' o t'tul I I -

I
'

, ,. es. Futebol, ávidos para conhecer a va julgou o assunto da noite de f riu' ,- ". 1 O e a c ass f1caçao. distância do objeto anunciado e

Eis ai, meus amigos, a· razác porque. escolhI' Cecato 'dI'
'

,

I ma, enquanto que nesta cidade .-

'1
cc s.ãO do colendo com. respeito qUinta-feira. decidindo por maio-:

I
serão protagonistas Atle'tico Ope.

que e�tlver na área d� jOgO, e,
para o Meu Personagem. .

I
aos acontecimentos do jÔgo entre t'la de votos de seus membros r'l'io I I F

-. esta por sua vêz. deslocar quais--
" a , oca e erroviár!o de Tu-

U·. 1
-.- su�pender o Carlos Renaux por; oarão. .QUARTOS PAR.A

O,30m como o que tol anunCiado,

,."

nlver,sa F. --C.lu'be,' 210' dias e multá-lo em dois mil
a. bocha atlt'ada será desclassifl-

.

.

_

Dos quatro clubes três estão em

�:�:=r::dO�u:::;e::o:e:oratl::� 10ndiç!J.es de obter � titulo da ZOo ·ESTUDANTES �::: :b;:::�d::n�:o s::� f�::�0:03
"ESTIVAL ESnORTIVO PATROCINADO PELO. UNIVER."') AL F. C. A R·EALIZAR .. -.:!E

na �, a classlfica0ão. O Ferrovlá_
.

'. 'j) A bochada que se atira de
NO DOMINGO DIA 13 DE SET

f1
� • partida com o beneficio do pará- l'lO ja está feira do Estadual visto AI

.

, ,! ',. _
.

EMBRO DE 1959. NO ESri'DIO DO BUTIA F a grafo único do arhgo 151 (sursis).'.
" u�a-sJl quartos, para es-,' i'atrocesso contra .. cabec�ira do

LOCALIZADOS EM ITAGUASBU (BAIRRO
. " ,.er sido batido novamente domln_ . tudant

.

, •
.

.

.l
-

. DE BOM ABRIGO, COQUEIROS. Votaram pela suspensão e mul- . 'I I

I
es, preço modICO, na I Jqgo e aQ voltar tocar objetos

_..,.-__ .. _ .' O .. /_�___
go u ,t mo. Os lideres do certame Felipe Schmidt· 52 t 6

" ,

ta os juizes Arnoldo Suarez Cu' _ _'
, ,ap o. •

em qualquer lugar na "cancha".
oaO os dois protagonistas do en T t t _

I
'

� neo. Riclottl Queluz, Nilson VI- .

- ra ar nes a Redaçaó com alnda. que devolvidos pela cabecel_

FLUMINENSE
contro marcado para Tubarão es Flávi Am .

.

e,ira Borges e Ody Varela. O� srs, t d

,. O. Ol'lm, no período r:l. será valld". como também os

r
an o um ponto atraz dos mesmos da tarde .

.

,

\ Enio Luz e Carlos Loureiro da ,�
. (Cont. na 7,· 'Página)

MONTE CASTELO "
.

Luz votaram pela nulidade da "......
•

pa.rtida e o sr. Lauro Santos pela· .. , ...

-----000

---------uoIO---------

----__---1000---------

8,00 horas --

. 8,30 ..noras

9,00 116ras .--'

' ....

9,30 ·horas

10,00 horas

"O ESTADO"

,x C. RAMOS

.x lPIRANGA

X UNIDOS
..

X UNIVERSAL

X UMAITA

anulação do jÔgo ·e também pela
suspensão do clube.
BERA' DESCLASSIFICADO
Em vista da suspensão do· Clu

be Atlético· Carllfs Renaux por

�empo tão l�ngo, a F,C.F. terá
que desclassificar o clube brus_

quense da d.isplÍta do campeonll-
to da Zona Leste proclami,ndo, <::

vlce-ca�peão .0 Marcíllo Dias que,
assim, disputará o Campeonato
Estadual de Futebol de 1959.

R E P R E - S E N T A N' T -E S
GRANDE INDÚSTRIA METALúRGICA PRODUZINDO
MA�{;JNAS OPERATRIZES DE MARCA RENOMADA
E, TRADICIONAL, PROCURA REPRESENTANTE CO
MERCTAL NESTA CIDADE P.t\RA PROMOÇÃO DE
VENDAS A BASE DE COMISSÃO. CARTAS COM IN
FORMAÇÕES COMPLETAS 'SOBRE O CANDIDATO,
SUAS ATIVIDADES PROF-ISSIONAI§ DE VENDÂS E
REFER1i:NCIAS COMERCIAIS FARA: DENISON PRO

P�GANDA - RUA DA QUITANDA 113 _ 7.0 ANDAR
- SaO PAULO.

13,30 horas "O ESTADO"

X FLORIANÓPOLIS

X BARBEIROS,

X IMPÉRIO

X ARSENAL

X EMPR€SA

J
lNTERNACIONAL

ESTIVA

:0:----__

13,00 horas
. i
C, RAMOS

14,00 hoi'às.: ,_ INTERNACIONAL

14,30 horas FLUMINENSE

15,00 horas EXPRESSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pretiro. para Instala�ão dp' Forum e' (QJ_t)rJa: em (�ador
o deputado Siqu:_eira 'BIÜe te. INDICAÇÃO, sendo de há muito nece�r,1o à "construido sob preceito para ê,sse, Estado de santa., Catarina d� há as suas ínstataçaes, no 'Interior" "Estado,

neste momento 'inclui também o próprias instalações dos Foruns.

I\lvitre- de ,dar ao Fonum. de Caça:- J Não seria difícil ao Govêrno,

dor o nome do íntegto Magistra�o I
atendendo a êss� importante pro

que, é o atual Desembargador Os. blema, construir um edifício em

justíca, mas também a Coletori!t
JUSTIFICAÇÃO em 193,5' e que" durante alguns d() Est840, cUjllilinstalações,lt1;.Uais.

. 'Justlfica.se fácilmente II urgên_ anos,' conduziu com integridade os em, prédio part�cular, são péssi.

dia dessa
_ obra., que tÍotar,á a Co. \ se!:,ViÍ;OS

,da, Justiça na

mes�a, C�. mas.
, ' rC'Ont. da ,4a B pág.)

marca e o Municfpio de Caçador 'marca, assegurando o pr�tlgio Basta dízer. que, quando chove mesmo por veículos de me

de uni próprio estag.ual que vem 'tradicional d� que desfrúta o ju; o prédio em que está instaladá � Il1Llt.e;_;, A pro.pdrções" após, do!s
-=-================ diciário de Santa Catarina. Coletoria se torna inacessível, o

I
(lU três dias de chuvas, que

Sei que Govêrna tem procura. que, evidentemente tra,z prejUízOS 1:'. convertem ,em extensa

d_o atender, -neste sentidO, a ou. para o 'orário, CÓU;lO dificultar os
I
fil,;xa de lamaçal, constitüin-

,

' ,

do perigo para (j tráfego e,tras' coml\_l:cas, como acontecêu s,erviç,os da, mesllla, procurapa to.

'ainda há_ poucos meses, com, a ,de dos os .dias por numerosos contri- ass�m, dêterminando O co�n-'
Tubarão' dotada' hoje de instala.c. bull:ites: pl,etc isolamento da cidade

, :

p,ro'prio, T h i t i d e de Caçador, que' é hoje im-
en a_se em v s a, a n a, ,qu o

portante éentro de expansão
h·,dustrial.

/

.
De Vehe:;;a vem uma hi,s:=-

E' sabido. que os, cami., tória interessante, conf�,r-
l-c t- ib'd d ta-I Il1ada pela polícia. Na prisãon 10e." es ao pro .1 os e r

.
1.0('a1 um prisioneiro I conse-

fegar pela referida. ,estrada gUill uma fuga eSp'e.tacular
durante as chuvas. Nem Com pedacinhos de pão, que
mesmo essa providência, qqe espalhava na janela de gr�-
� ',; "

. .' t ,._ de, ag,arrou um dos 'pombl-"lh.s contraria os ln ere"
nhos atraidos pelas mig>t-

,.ses de
.. am�la zona de pro- lhllS; nos pés do mesmo

seus ,efeLtos. Se pQrém não tocar letra f, coloca-se a bocha atirada d\.{çao e duma grande . áre.a. amarrou um papel com um

n,enhum ohjeto, os
,
,efeitos que no local ou no pique de caldal'prp- pcpulaoionaI, impede que se p:�mo de fuga' que ti�ha ima-

..

.. d'f'· ld d ' t' g:ma.dQ. Os seus amigos, ca-
foram rejacionactbs com os mes. cos demarcatórios do objeto ou ,;aça com 1.ICU a e ex r�- çand(J o po"mbo, -, í1podera-
mos que foram devolvidos pela objetos atingidOS, e se obterá UIll ,J:1a 'o transito dos automo- "ram-se do "'aviso" e: agindO
cabecelr,a, serã� anulados; e a ba� angulo reto. Do eixo deste angulo, 'vei::: de passageiros. de aeordo' com a mensagém,
h ti d 1 TC'dos louvamos o esfôrço fftc.ilitara�-�l).e _!t fuga. A.�éc a a ra a" será dese asslficada. éom' a medida regulamentar, se

À hOJe a poliCia nao conseguiU
1) Tôda a boehad'a �e.1 retraces-

se medirá em Unl;la reta, até a c·)m que o Governo conse- l�(.;('aljturá-Io.
If i' d -b h ti d i "'.uiu fôsse asfaltada a es-

só, deverá ser anunciada ao jÚiz per era
_

a oe a a ra. a, ver-

tl ada Itajaí Blumenau
em voz· alta não sendo porém

ficando-se 'se a jpgada, foi váUda
,-

'- ' :Óu irreg\jlar. .um de cujos trechos foi há
obrigado a deter,minar os' objetos; \

1) Quando por efeito. de uma pm:..c(j festivamente inaugu-
2) Entende-se por bochada de

bochada o boUm saltar e ,tocaI ru:dc. E' que nunca será de-
t 1 tipgedi' ala' iQ facilitar, p�r todos osre rocesso, aque a que, a -

em .jogadór, jUiz,' fiscal ou assis.. v

retamente à madeira da, cabeceira.- tente ,e ficar dentro da "cancha", meios práticos, o desenvolvi
mento das, regiões produto-

te.

reíto da Comarca de Caçador.

Assembléia Legislativa, a res- eminente Chefe d? Executivo do

peito da indicação que, fez IW . Estado, uma indica,ção, no sentido

quem coube

ve ocasião �e proferir aÍ$' pa. Proponho que, ouvido o Plená_ boa' Instalação de- sefviços púbU,
lavras abaix.o, da tribuna. da, rio, seja' ,enviiiãa a S

..
Excia. 'o. eos,

, .-

Não- se explica que /0 Forum da
,

.

"-
Comarca de Caçador conttnúo ii

de que seja, dentro do menos pra.

zo posstvel construido 'na cídade:
I , , '

de Ca,çador,' um prédio destinado

runcíonar em prédio alugadO,- sem

as precisas condições ,para a séde

da Justiça ,e sem conrarto mínimo

"govê!'_no, relativa à construçãO,
em', Caçador, de um prédio.
para

.

instalação do Forum
.
e

Coletoria, Estadu�: às instalaçôes do -.Forum e da, Co. que seria Hci·to dese3E' para um

letoria Esta,dual de modo a dar estabelecimento de íão magna n,
, ,

a êsses servíços do ,Estado séc!.es nalídade qual a do Forum."Senhor preslgente, senhores

DeputadOS. condignas. e ao nivel._ do pregresso:

daquele Município e Comarca. Suo

A indicação de. que me ocupo.

Venho a esta tribuna, mais uma giro,. ainda, que êsse edlficlo seja
vêz, para apresentar à ?onSidera.
ção do meus nobres pare.. uma

IndicaçãO, que, aprova,dlj,'i Irá ao

encontro duma j'ustll. ,I\I!P�raçã9. do
Município de - Ca9ad:or qtte � tenho

. '.>.' ,,' ..... ' ..

a honra de represen�ar" ÍleBt� �lus�:
tre Casa, embora tranSi�órla�en:-

çlado o nome do desembargador
Osmundo Wanderley da Nóbrega,
que rei O' prímeíro - Juiz de Di- mundo Wanderley da Nóbrega,. a

ínatâiar a Comarca

objetivo. muito saiu da ,fase_ode ;v.el1,lçã.o
A óomarca de Caçador não'me; que lhe Justif!Cllvá' certas .praxes

rece menos, Al1ás, essa obra se rotine�as e fá póde e deve ir' pia.

Florianópolis,' Domingo,.. 13 de

tem tornado imperativa dadas as
,

más condições em que se encontrll{
em edíneío inadequado o Forum

,
.'

da Co�arca.,. Além do mais, êsse

smpreendínrento reflete o respeito

que .merece o poder JUdiCiáriO, ao

qual infeUzmente escapa J!cs prer;

'�ogativas da iniciativa do setot· das

que não sómente funcionasse a

Continuação da ,6a. página
LORENZI DEIXOU A. PORTUGUESA Do Rio in-

formam: que· o sr. Lourival Lorenzi, ex-treinàdor da sele
ção- ca.tarinense, sendo jOinvilense d� nascimento, acaba
de deix�f, a direção, tée-nica da Portuguesa Carioca, fa-
lando-se que -ingressará no :Madmeira.

-

NOJfElS lIeQI€XS
de Bach,as'

duzidó no . piso., Fecham_se os' ris�

Em Flórida faleceu a mi
H,\nária ',. Mrs. Margareth
Blill" No seu testamento ala
instituiu como

'

o seu her
deiro' aquele, que pudesse
pr'ovar perfeitamente bem,
I!l,rCa se ter desviado do ca
minl'lo da vir,tude. Isto é: não

Rtcentemente quando três ter nunca tomado uma gota
cl:?f'f€s de tribus da India· álc001, jamais ter fumado e
',iRltiram Paris, receberam deyia também ser solteíro
de uma fábrica de· maca!'- mLtUl'alment�. Caso não ÍOs�
rfw, certa quantidade fabri:" se encontrado entre' os seus
cada com as côres da bar.- parentes o herdeiro exata
dE'lra fràncêsa. (Azul, bran-

I
n:el1te nas condições citadas

co f: vermelho.) Como agra- : no testamento, toda a sua
aec�mento foi ofertado ao: fortuna reverteria ao Esta-'

lHS, que representam ao erá- dono da fábrica a "Ordem. do. Mas ... -Cis felizes páren-
-

rio estadual e ao bom es-. africana da Morte." tes éncontraram o hendeiro'
ter elas populações, decisivas que corresponde perfeita:-

·e anulados os efeitos anteriores
CO'nt',ribuiço-es para progre�

Urr; ladrão entrou no apa-r- mt'nte á clausula do te.s�a'-
" ",

ao toque
",- tam.ento de um dos locuto· nlc·?:1to. Nunca tomou ál'cool

'RI::·sr"JAOO· ftlS E"Elt:iil::t' R,I::'I\ll"lADA S' D,a.,1 3'0' DE A60"SlO .

. so' 1'(."S' da Rádio de Nova ,York, I
nunca fúmou" é sóltel1'o �, �c VI. " UII" � ,�Vfi� 'E''' < "Il' .,�" " '

�

IA, ','

.

.'
,

.

'

m) Quando uma bocha ou Dolim
. -

de r.ome Gallops, e Já fe?: nunc.a sé 'afastou do cami-
, rettoceder e passar à Unha de sai- f ,�erviço comp'leto. Foi U')'_! (lho da. virtude! É um' netl'-" "-- o'.-''_'' '�-,'� '" -o,"''''·�':' ,- ''i!;:. -t,. '<'" 'i di(,úóm)-"ãer�� c�tí'iCi�rid08i;_"�J,lwdt,0,,PQrtoanato'deqllc�açau'd�O�r' d t· d f 1:1 d fOvídio Gomes- (UDN) ,.......... 68(» vacos,-:anulados _" ..••. ;:;: �.. 14' "o e,'�T.a a com "

gu:;tr a--Toupa�' ves.m-se ,a!J. Q �-. elee�da- ·M!S. Mar",,,
O C• (PSD)

• r:abeça aos .'pes, deixando Ja, gan:th, que amda nuo com-sner orrea , '. C' .:........ 522 !\'[UNIClflO' DE S:-i\PIN,i4_L, ,ra .�e jOgo\ ainda que tornassem
>( Çuritibanos, único elo de �(lmo troca a sua própri::t plotou Un1 àno de vida!Votos em branco. '

.- :....... 11 Eleiúol'es insc,r.itos
, ,.......... 6.097 a tr.anspor esta :última. c:)IDunicacão 'entre OS

.

dois roupâ:'que jác'liãu e,stava em _'V'O E P E L A'Votos anulados
.. .. • .. . .. .. .. .. ...... 5, Numero d� votantes' .', " v.. .. .... 5 647 "; cC:ldições de e

.

s d
,-

1\.'
'. •

'

MUNICIPIO DE RIO NEGRI"T,H?
..'

nJ 'Se '""b'ih ,efeitO'd,e ump. ,·;1)0'.: : cr·n.tros de_trabalho opero30' "',. _

s r � a a..' ,I "

,"" '" Numero d� abstençõ.es •... '; , :
. . 450

. 4� .

;
• --C" ,

'

..'" .' pel-lC'la n::).o conseguIU , deséo- ,

Vcita,ão: ,.�
chada, o. �ol1m der contra as ca.. e cons�ante, ��mbem t�nha o

I
rril' .0 ladrão. Algum tempo

����III!I,II!I
.•

'-'I!I.II!I!,lJml!l!!!I��Silvio Santos (PSD)' .,:.:............. 2.827 beceiràsd a "cancha", qUe este. s�u leito retifICado o maca,- depOIs, quand9 Gallops che- . j' ""','
Luiz Gonzaga Benissoni (UDN) :. 2.594 1am protegidas por gradeS, paredes damÍ:zado, O qué não sel'Ía! gQU em casa, lá estava a sua �I \

Votos em bra,nco' : . . . 34 pedir demais. r�:.upa dobradinha em v cima ".
'

,--, ....
1.343 Votos anulados

" , ..•. ".......... 92
etc., a mais de 1,50m de aJtura, d::t ('ama e do guarda-roupa

-

"
..

:
.,L 148 MUNICIPIO DE PIRATUBA de forma qu'e impeça' a liVre .saL Creio, porisso, que. a indi.!

23 Eleitores inscrit_os ,., ;. 4.167' da. do mesmo, a joga,da st;J=á ailU. l!lt<;ã!' que ora tenho a hon- P A R T I C I 'P A 'C"Ã- 0-32 Numero de vQtantes ". .. 3.790 lada.· l'a . de levar à, consideraçã'J' H _

N:umero d: abstenções .. , .. ;'.
, : . . . . . . . . 377 , • ,

Votarão: .
. :w

.o) Se uma das bO�has sair da da Casa, faz jus ao apoio ZILTON MACHADO E SRA. -participam aos .parentes
Adão Wil1baldo 8-teln (UDN) . :.'.... ;",' 2.'046 '''canóha'' e veltar ii. mesma, 'tle� uuânime dos senhores depu- e pessôas' de suas relações o nascimento de seu primoge-
Walter Alexandre Frapke (PSDr:-".',.� ...

' 1 ::S3.!> ,ve-sjl considerá-la for.. de jogo, e,
todt'li O terá de Sua Exelên- : nito EDSON, ocorrido dia 10, na Maternidade Dr. Carlos

Votos em branco
". "

. , '; . ' .. .- ,
.'. ' ..

' 41 se a mesma tocar em outros r:ia O Senhor Governados do Correa.
Votos ,anulados

'/'" ." '. .

' 68," E�"'�do O I'medi'ato acolh'l'menobjetos, os que forem tocados, '",1;0.,
-

MUNICIPIO 'DE XAXIM'
;,l', transf.ormada em deli-

1l;.l��to:,es inscritos'
,. "

. . .
. . . . . . . . . . .. 3: 766 deverão ser colocados em seus ,

Numero de votantes
. '.' .... '. , . . . . . . .. 3.193 primitivos lugares. Quanda uma

hei ação, do Executivõ, ao eu-

NMmero de ab�tenções .. . . . . . . . . . . . . . . 573 bOCh�. voltar a "c,ancha", tocir centro dá lícita aspiração do
Votação: meu Muniéípio e de tôdas asno' bolim em movimento esta5,702 Osmai' Cont,e (UDN) 1. 583 , ff:giões que mantê,m inter-

4 793 Ad' L d' (F1SD) permanecerá onde parar.. n re unar 1
, • , .. " ,

- 1. 554 râmbio comercial.909 Votos em branco 34 p) Quando uma bocha Clu bo"

Votos anulados
..

' , . . . . . . . 22
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA'

----,.,000,

k) <Poara., es,t.abelecer se existe a

distância de 6,30m, p,reVlstas na

'se dará par anuladit a jogada �e_
,

começamlo-·ã. Sll for a bocha ao

linvés do boUm, ela será retirada
-------

(Cont. da, 6.a página)

SELÉl�ÃO BRAS.ILEIR:A 'PARA OS· JOGOS COM 0'3
CHILENOS - Segundo se infoí'ma no Rio, para os jogJ,S
com es chilenos, pela Taça "O'Higgins", o selecionado
brasileiro já está delineado, êÍevendo formar com Oilmar
Djalma Santôs, Belini e :*ilton ,Santos; Zito e Orlando'
Julinbo, Dino, pelé' Quarentinha e Zagalo. Como suplen
tes estarão Castilho, de Sordi. Garricha, Décio Esteves,
Coutinho e Pepe.

. .

GILBERTO NAHAS, o JUr.Z; - O jogo de hoje em

Tuba :":io, pelo certame, da zona EUl, será dirigido pelo sr

Gilb.erto Nanhas, desta Capital, 'conforme decidiram Her
cUio 1 u., e C9merciario.

'

EJ.el,tores inscritos. 2.853
2.546

307
:r-<umero de votantes

' " .. ' . ,

'

Ntlmero _de abstenções '

.

Votação:
-

Nivaldo Simões de OUveira (UDN) .

Herberto Tur�ck (PSD.PTB) .; .

Votos em branco ,', ..

-

: .. '

.

Votos anulsdos
..
'.'

, 4
MUNICIPIO DE TAlõ

Eleitores inscritos
.. ;' "

.

Numero d� votantes :-<: ••
'Numero de absten�ões .,

'

.

Votação:
Ingo Hosang. (UDN) .. , .

.João Bertol! (PSD) ,

Manoel Negreir� (PTB) .

Votos em branco , .

Votos anulados
." ••••• 0'0 •••••••• i •••

MUNICIPIO DE GUARÀl\:IIlUM
Eleitores inscritos

, , .

Numéro de votantes
.

Numero de 'abste�ções .- .. : .

Vota!lão:.
paullna João de Bem (UDN) .....•....
Arnoldo Bylsardt Júnior (PSD) .

Votos "m bran,co ...... " , .. " .

Votos anulados
•••• 0_0 ••••••••••••••

MUNICIPIO DE PAPANDUVA

5.954
5.123
831

2,135

'2.081
796
15

97

2:302
2,392

65

134

"Eleitores inscritos
.. ! ••..•.••.•.••••.•.

Numero de vota:�tes ,. , .. " '.' . ,
.

Numero de ab&tenções

1.000
941
59

Votarão:
,

João Domingos Cantú (PSD) ; ..
Ulindo. Falchettl (UDN) , .

Votos .m branco
, ; ..

.

Eleitores inscritos
., . 2,317

Numero de votantes,
.. .- .. " ". 1,983

Numero de ab!ltenções 33J
Votação:

.. ' '-

Jovino TabaUpa (UDN) ,
.. , .

_,_�---t...._
Alfredo Lopes de Oliveira (PSD) ;

atos em branco
,

_> •••• , ••••

Votos anulados
, , , , ..

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE
Eleitore� Inscritos

'. 3,583

Votos anulados
o •••••••••••••••••••

,

MUNICIPIO DE SEARA
929 Eleitores inscritos

, .

28 Numero de ·votantes '.;

33 Numero de abstenções � , : ..
Votarã''):

Clay,ton Wosgrau (PSD) ",' '

.

3.222 Domingos Rebelato (UDN) .

·361 Votos em branco
'

'
.

Votos anulad6s
........... 0"0····· .. ".

1.627 MUNICIPIO DE TANGARA
1. 540 Eleitores Insc.rltos ' .

.............. '. .
. . . . . . 23 Numero de votantes

, .

Votos RJlll1ad_os .. ', ." , . ,�' .. ' '. . 32 ,Nunlero de abstenções " ..
'

.

,
MUNICIPIO DE DIONíSIO CERQ.UEIRA Votação":

:Eleitores inscritos
.. ' , , L 557 Darcy Fi'ancizco CasagrandEl (PSD.PTB) 1. 566

Numero de votantes
.."-;............... 1-,320 Jo- N di (TTDN) 1.560.

. aO ar
, " ..

,' .

Numero de abstenções ................: 237 Votos' <m b"!inco
VGtarão:

.

Votos anulados
, :: : : : : : .

Hercy Bramb1lla de Oliveira (PTB-PSD) 701 l\RTNICIP)O DE FLORIANóPOLIS
Mário Turra (UDN) , ,...... 602 Eleitores inscritos

,

'_.
. , , , ' . . . 31.1l61

Votos em branco .6 Numero d .. votantes
, 26.073

Votos" anulados
"�""" " " 11 Numero de abstenções, ,...... . 5.288

MUNIClPIO DE XANXER1!: Vota.rã,o: ,

Eleitores inscritos'
'

3.633 Osvaldo Machado (PSD) ... r ••••••••• "

Nuinero de votfmtes··::.·.·:.·:::::::::.·:: 3,278 F,arnando Brtig-gmann Viégas (UDN) .

-, Numero de abstenções 355 Manoel de Me:nezes (fTN_PSP) .

.Vota!:ão:
.

.

',' "

Cesar S�ára ..•...... , '.' .

Alberto Nichelin (UDN.PTl3-PDC) -:- 2.086 Vieira da Ron
Sf\dy Cava-lheiro 1\-fl;ll'inl}o (PSD) 1.148 Neveu do Vall�.p���l;�····'··

0'0 ••••• - ••

Votos em branco
,

: '. 28 Votos em branco � .-: .. ::: :::.::::
vo�os anulados . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vot.os anulados
, , .

MUNICIPIO DE' :\RMAZEM
Eleitores inscritos

.Numero de votantes

993

3.136
.

3'.027
109

1.706
1,272

30
19·

'Numero de vatantes
, , .

Numero de abstenções ., ,.,
.

Votação:
Avelino d,e Bena (UDN) . .- ,.

Balduino Batera Lyrio Stringhini (PSD) ,

Votos �m branco
3;442
3.168
274

8.767
7.858
6.261
1.10B-

-

842
603

. ....-. . . . . . ... � . . . . . .. 1.340 Totfll de eleitores Inscritas
.

1. 068 Total de numero de votantes
.

257 de numero de abstenções .

__ o1iglJ !!� vot.os'em branca ......""��__'I"!";�''''''",
'TqtaL

•••••• •••••• ..... 11...

Numero de abstenções

lim/saltár:e correr sobre as tabuas

lateraís, que tenham mais de

o 50m de
,

espessura, e volta!" à

511
382
18

30

"cancha", dev.e_se d!l-� por ailu_

Ilada a 'joga,da, se for .� bolim e
, ,

desclassificada, se por a bocha,

I q) Em caso de ter a "cancha"

como limites nas laterais não ta..

buas, mas. siin alambratlos cer-I" ,

cas ou outra qualquer divisa que
, '

impeça a saida dos objetos, como
'

no caso da �etra p, deve.se tomar

pbr altura da lateral, aquela esta.

belecida' na re'gra I, letra C deste

regUlamento (0,30m) máximo,

10

3�

considerando_se fora de jogo as

que �ltrapassarem esta medida.

1') Se'por efei,to de uma bocha.
da,' a bocha athígida, em seu

percurso..- de ida, não tocar em
--

nenhum objeto e for devolvida

'pela cabec'.!lra, e, em seu per
.

curso de volta, não tocar, ne.

nhum abjeto, dentro do metro:
será colp,cada junto à cabeceira"
na direção onde bateu.

.NOTA: Se a' bocha'la,nçada, não
atingir nenhum Objeto dentro da

I;ona de 1.00m, e ocm o _gOlpe,
(lcasionl!!r à dtElsJpcação. de objetos
que se. encont�em

, cabecell:�, �stell-
encQstad'1s à

retorlJs,rão aQS

. 158. .eus lug�rlls, �mo que a bocha
'476 .

'joga,da permaneça dentro da re_

n1f1cando um sistema de' construo

parmjtam aos- servtços

. Eis porque me anímo , a +espe,

rar dos meus ílustres pares o seu

Intégraí apôio à minha "propesí.,'
cão. como estou certo 'de: que. ele
merecerá de Sua Excia..o senhor

Governador do Estado acolhida e

interesses especiais.

ções que

públicos

refletem _o ,l1rest�gio da- que goza

,junto: dos .põderes. do Estado. Do

mes�o modo, � 'coletoriã répàr;
"

, .
. '� .

tição arrecadadora, faz _j ús a 118"

pecial atenção do', Gov.�rno, no

sentido de torná-la tanta; acesaí,

vet, ao pubtíco ao' qual iambéin
estaduais no interior,

,

terem }nstalações, condignas.'

fôrto para as partes e 'para' os

oferecer comodidades e 8,S. em 8 de setembro de 1959.

conforto, como ao nível de suá óSiqueira Bello, deputado );leIo
função no si�tema orgânico do I .PSD,

Ideal seria pnsar, não sóm_llnte
em fazer funcionar. com descon,

precisa

funcionários, tais' serviços, do

qUI! ,depende, tanto da estabilida.

de e equ!l!brio social da Estado.

Na verdade, a Justiça merece

tratamento à altura das suas res-

ponsabütdades
,

sendo _Jerío que

Iclftlece , ...$i
Colecionado de revistas es· -I tinha desaparecido .um ou

trangeíras por Walter Lange.. ! tro terno novo, que o esper-
N° 121 _I talhão levou, assim como ca-

I ml. a, meias sapatos, grava-
Os Americanos são ho- i tas, chapéu 'etc .

mens do futuro. FabrJcara,m' .---

agcra um relógio planetário, Ooítc homens em Vau
o qual marca as, horas CO':- couver (Capadá),�.com mui
respondentes no .planeta ta dificuldade conseguiram
.Marte, ao lado do horário levantar do chão uma "me
terrestre. Sabe-se que no .pía- n.na de 4 anos. Ela-tinha es-
neta Marte o Dia' é 27 minu- b.ue·ado com ,ul1}. barril ,de·
tcs 8 23 segundos mais com:- ah1trão, ficanâo presa nô
pC'ido do que na T(lrFa. �ste chúo ,senta�a dentro de �-'

relógio terá grande utilidad.e, ill1la pqça do liqUido ,der-'
quando começarem. as via- l'amHdo. Na �olicia êste 'Sa!-
geris pelo espaço. No mo- Vfdllrnto foi reglstradQI co"rnento só serve a:os Srs., as- lnQ,_: "Operação nádegal\\ . no '-.

trô,:lOmos. 8,Jcátrão."!
-/--- I)

A Senhora Ethel- Ra_nds·-'.
borou:gh de Lexington (Ken-'
tl'��ky) solicitóu o seu di
vorcio, alegando ser ,uma
"v.lu_va de televisão". Assim
é chamada ali a mulher que
é . (;,handol,lada pelo seu ma
l'idu. quando' êle prefere
ouvIr, o rádio, descuidando-,
se dos seus deveres.para com
a família.- '.

.' ,

•

.p A R T I ( I'P A C A O
"'"

.,
. .

FRANCISCO HEGIDIO AMANTE E SENHORA parti-
cipam aos parentes e pessôas de suas relacões o nascl
mento- de sua primogênita :t\IARIA MÁRTA

•

ocorrido dia
\ 12 do corrente na Maternidade \Dr. Carlos Correa.

,
.

e mal-s.·

20Y.
NAS PASSAGENS

DE VOLTAl
� .

�
Tarifas em vigor nas diversas'

linha8 do Consórcio
TAC-CRUZEIRO DO SUL

E lembre-se: �
..
,� ...

"EM QUALQUER CASO\

CRUZEIRO'A PRAZO
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Louvável atitude I café 8rasileiro�tem a sua casa DO �aoa�á
Inaugurada;em Montrea,1 a "Casa' do B resil", cuie. finatidade principal. é' a
de servir o fredicienal caíésinho à 'moda brasileira - Patrocínio .do Escritório
Comercial e do IBC .. Somente São 'Paulo aíendeu ao apêle formulado pelo, '

Escritório - "Brasília Bar"
'

Com uma solenidade pre-
Como J·á ficou claro, era nossos vinhos, foi instalado to c cafésinho é servido por:;idida pelo Embaixador Ed-

i d, desejo que a "Casa do Bra- na "Casa do Brasil um pe- jOVt�IlS senhor tas cana eu-mundo Machado e tendo co· .
.

sí!' apresentasse uma feira (�ue:t(\ bar, tambem decora- ses.que usam uniformes es-mo convidados especiais a "

t d "'0 por Carybe' e que se cha- uei íalmente desenhados pa-srta, Denise Guimarães Pra- brasíleíra, apresen an o os ',l "',
f .tartigos que são mdustríaü- ma ''Brasilia-Bar'', enquan- \ ra este e ela.

'

<,

do, Rainha Continental do
Café, o sr. João Roberto su- zados em nosso País, constl
p.Iey Uafers, presidente do buíndo-se, portanto, numâ
Bl.uf'au Pan-Americano do j.romocão publicitária de

caie e altas autoridades do grande escala, e excepcíonal
govêrno canadense e do Cor- envergadura para a indus

po Diplomático, inaugurou;' tria brasileira.

se, no dia dez último, .

em Como, lamentavelmente.
Montreal, a "Casa do Bra- não contou o Escritório Cu
stí, localizada num ponto mercíal do Brasil em Mon
central da cidade, à rua treal com o tão indispensá
Mansfield 1.477. vel concurso das Federaçõel\l
A ünalídade principal da das Industrias

.

nacionais ,e
"Casa do Brasil" - que tem nem tampouco com o dos
0'3 f.uspicios do Escritório Co- própríos industriais, rícou a
mercíal do Brasil em Mon- tão anunciada feira trans
treal e do Instituto Brasilei-' -tormada apenas numa expo
"0, do Cà-fé, será a degusta- síção permanente de artigos
ção do café, ou seja, servir industrializados no grane E
o . tradicional cafésinho a Estado Bandeirante, que

atendeu prontamente ao

apêlo que lhe foi formulado.
Desta maneira, á exposi

ção conta com os seguintes
t.,;:U'ws paulistas: veludos de
oJgodão e rayon, suco da
maracujá, palmito em con
serva, banana flake, tornei
ras e chuveiros hidroelétri
cus, mármores, suco de aba
caxí, abacaxí em calda, lus
tres, vasos e potiches de lou
ça, batedeira de bolos, li
quidificadores Standart, ar

tigos de couro, louça e obje
tos de decoração,' artefatos
de vidro em' geral, pistões
dlversos.ccopos, taças de cris
tal, pratos, ceJ;�micà,· arte
fato de cerâmica, café tor
rado, moído, enlatado a vã
cuo, cabeçotes de máquinas
de costura, lápis, ,capas ra·

g.ta� e Slipon. �

"BRASlLIÁ BAR"
A decoração do ambiente

da "Ca&a do Brasil" .tem Cl)·
nlO base d"oi' '. '.'.

.

, h de nar-se u'tll a' st" mesmo e à socle�" s paIneIS execu- Levy 'wengrover, gauc o

tad;:>s pelo consa_grado pip,tor nascimento, com �3 ..ànos de Ida. dade onde vive.

,carybé, O mesmo que recen- de, filho do' i:qdustrlal Israel Wen, Achava-se êle na sua' missão

ti:'mf:nte venceu um,.concurso grover proprietário da firma "In, 'viajando pelos Estados do norte

para: píntár dois grande" dústrl� Rllunidas Rio" de Pôrto quando recebeu convite oficial, 8
,.,

W!lm de fazer pa1"te da 'delegaçsQPaineis no Aeroportode.ldle- Alegre, e d� dona cecy engrover,
I dedléan brasileira aos congressos a. se rea.wÜd em New york. Um dê- 'nêstes últ mos anos vem -

.
'

, : do-se Inteiramente a prestar ser. lIzarem na Espanha e na Alema.

!t�S redtrataf ,uma fazenda ano
viços na campanha de recupera_ nha, tendo em vista os conhecI.

19a e ca e e o' outro apre- ·0 Ele surdos-mudos que se está mentos de qJ.te é possuidor.
senta motivQs folclórieõs, �:allzando em vário� pontos do Além disso a convite da 'Fede�
tal's como F evo B ba rãção Mundl�l de Surdos-Mudos,' r , um, -- ,Brasil. '.lendo êle frequentado a es-

meu-Boi, Capoeira, ,etc. cola mantida' pelo casal Schmldt
Objetivando a degustação em Pôrto Alegte conseguiu uma

das bebidas ·típicas brasilel- bôa Lnstrução, aprendendo a fa_

ras.' como a aguardente e 'Os 'la,r, lêr e escrever, de' modo ator.

........,..,..,..-"'"""'.,-_..........-�
ramento de um período de irrealização
social, tecido e entretecido pelos desajus
tamentos de todo pórte em determinadas
camadas da socíeuade, Esse clima: de de
composição' permitiu o depravado flores
cimento das curras e dos curradores. Fe
lizmente, a classe média propriamente di
ta, - essa admirável juventude- que tra
balha, estuda, crê ê prospéra -, deronta
da, nas grandes cidades, com a tremen
da angústia de todos os problemas, a co
meçar pelos, de ordem econômica -, essa"
merece simpatia, apreço e amor. Graças
a Deus,' nós náo possuimos Juventude
transviada. Ronalcio e seu grupo repre
'sentam uma minoria, nascida das adver
sas condições de meio ambiente, agrava
das pelo doloroso império de circunstân
cias negativas de formação e orientação.
É claro que, provada, corno entendo já se
encontrar, a responsabílídade criminal
"dos matadores .de Aida ourí, apartados
em definitivo- seus autores do convívio
socíal, para o ingresso na fase penal de �
reabüítação, o menor que às Reverendís- S
S!mos Padres Franciscanos de Lajes aco-

�llfíeram em seu excelente educandário
não poderá ali permanecer, porque o es
tabelecimento mio se destina á recupe
ráção de menores delinquentes. Antes,
não.

v

'Vltjc/w',).'·,,··Ioj�,;".,.OJI"'��

� RENATO BARBOSA
.

Se a ação criminal se encontra em

�
pleno desenvolvimento de uma lesão so
cial, no caso Aida Curi, nem por isso se
deve levar ao ódio coletivo um' dos indi
gitados; resguardado pelo Código de Me
nores. Colocado pela lei em situação ex-

cepcional e especifica, face ao �le,mentQ,___
da idade não se póde recusar a esse me
nor o minimo a que lhe dá direito o seu

próprio estatuto pessoal. A finalidade do
I:>erviço de Assístencía a Menores (SAM)
é a de recuperação e reajustamento ás
naturais solicitacões. do meio social. 'A

I
função modernada pena nao é eliminar,

,

mas reconduzir e reentrosar nas con

dições de ambiência o elemento humano
que daí se a�astou pelo ilícito penal.

I A ação pública no caso referido corre
seus devidos trâmites, em demanda de
definitivo julgamento.' Na fase de ins
trução criminal, não é -bem �ervir .á lei
recusar-se ao menor, -envoivído em um
crime b_árbaro, a assistência educacional
que lhe foi assegurada pelo Estado. 01'.1,
se as escolas. mantidas pelo SAM, não
atingem ao nível cultural do menor, con
forme constatado pela Curadoria, nada
mais perfeitamente normal -que o defe
rimento do pedido, proferido, pelo Juizo
competente, no sentido de ser o menor
encaminhado a estabelecimento idoneo,
onde lhe fosse oterecído grau de educa
ção compatível com seu desenvolvimento
intelectual.

F:o.ianópolis, Domingo, 13 de 'Setembro de 1959

Colocado o caso, sem a menor paixão,
embora ainda me comova profundamen
te o fim tão prematuro dessa infeliz Aída

---- Curi, sob o ponto-de-vista técnico, não
Denuncia é, apenas, a inicial íntor- tenho palavras de expressivo louvor para .

mação, na estrutura do:' processo crímí- assinalar .a corajosa atitude. de Frei João
-

nal. No caso Ai(ia Curi, existe decreta-
. Capistrano Binder, diléto filho do "'pove

ção de prisão preventiva. Acontece, en- Vello", em abrigar a esse menor, cuja
tretanto, que, pela sistemática do Codi- lrresponsabílídade penal, desgraçadamen
go de Menores. a segregação do menor te, será difícil, senão Impossível, de ser
envolvido no evento não deverá apresen- adequadamente decretada. São Francis
tar o aspecto de pena medieval. Na espe- co não teria agido de outra fôrma. Nem,
cie ainda nada se apurou .derínítíva- o meu querido Dom Bosco, no resguardo,m�nte, porque o inquérito policial não sob cujo impulso sempre agiu, em sua
projéta efeitos alem dos de informação, luminosa e agitada trajetória das

miSé_1
podendo a instrução criminal posterior rias terrestres ás excelsítudes do Céo, dos
chegar a outras conclusões, q.uanto a seus vagabundínhos. É o' gr�de espírito
responsabilidade do menor. A atitude do de Cristo. É o sentido de Sao Francisco
ilustre Curador de Menores do Dístrítn de Assis. É o confortador conteúdo numa
Federal, um dos homens mais dignos que no da obra de São Francisco de Sales.
existem neste país, ao concordar, .no que

,

foi atendido pelo Juizado, com a presen- Aos jovens da "UNIAO LAJEANA DE

I
ça do menor no Colégio Dioces��o de La- ESTUDANTES", cem olhos marejados de
jés visou completar uma condição mate- lágrimas, não pOStO, nesta hora, recusar, .

� riai de recuperação, deferindo ao me�or o meu abraço comovido, pela atitude as

� meios de prosseguir os estudos, sob aSSlS- sumida, firmada na ferteza de que a Jus-

I
têncía religiosa, e sob o justo fun�am�n- tiça desagravará a: sociedade, no caso
to de 'que o interessado ultrapassara m- Aída=Curí, mas que, nem por isso, se so
telectualmente aos padrões prímáríos ore- lidarizou por antecipação com a retira- i
recidos pelas escolas do SAM. da 'de seu convívio de um jovem que ain

da se encontra sub-1udice. Eu peço per
Horroriza-me pensar na brutal elírní- missão para declarar que não me envol-

�
nação dessa 'infeliz menina, - Aida Curi, verei em polemícas em torno do assunto,
sangrenta e trá.gic� advertência � con- pélo respeito e a solidariedade que me
turbação moral da epoca em que VIvemos. merece a pobre nifnina assassinada, e pe
Aida foi seviciad)\ e assassinada nas con- la piedade que me inspira um pobre ra-·
dições demasiadamente' conh_ecidas pelo . paz resvalado para a área da/investiga-.

;I país inteiro como holocausto ao desvai- ção' processual. )
,_ __••-.-,.._•••_- .....,..,...,..� _._••-•••- -� "'"-w •• oI"W".w........,._..,

Evocacão' de Eurico .• ·
1 "

."Carlos Gomes", :(lllo qual serãO
tados ao fim de uns três ou qua. acentuou diante da minha obser_ exécutadas as seguintes peças ue
J di

.,

f música:t.,o as c eu ainda pergUntei., ao vação apoiada nos atos:
, 1.a pa-rte: Ketgíby '- "Melodias'que nos libertava,' se êle tlnJl.a _ "De qualquer maneira, o

,

Imortais"; ,Bach,. -' "Tocata e,autoridade para faz�Lo, do que processo não é êste. (Referia.se á
Eurico não gostou ,pois estava an_ carta, .que estava entre os seus pa. Fuga" em, ré DNlnor (execuçãO

original em ,órgãO);' Haendel -'Gioso para se vêr livre. péis). O sr. Ministro da Justiça
Eurico estava noivo e. embora tem que onéiar aó sr. Ministro da 'j,argo"; Jóias do Canto Alemão

a noiva, acompanhada de sua mãe, Fazenda, Pílra ser informll.!!ti o (côro).
ensivo, mas eu lhe fiz a 'ver a ne. pedido e levado a despacho 0'0 sr. 2.a parte: Me,ndelssohn - "Oc_

OE presidel1lt� da República". teta".

Não me impre,ssionou o ale. 3,a parte: Beethoven - "Missa

gado e respondí que' êle devia dar Solene" (credO), a pedido,
--------�--------------------�----�--�-----

Bom Retiro contente.com o
seu Prefeito:

-o MAIS JOVEM DE SANTA CATARINA

moda brasileira. No mesmo
local foi, apresentada uma

Lxposlçao permanente .' dos
peoautos índustríalízados . do
IblFil. Jnrelízmente a expo
liirão,' que foi sobejamente
an unciada como uma reíra
brasileíra, está sendo apenas
paulíata, de vez que-aão obs
tante os reiterados apêlos do
EH'l'itório às Federações de
Indústrias de quase todos os

4.\,t,: dos do nosso País, além
de centenas de cartas dírs
ta'!�(.Ilte, a industriais, so
mente a Federação das In
dustrías do Estado de São
Paulo, tomou a iniciativa de
coletar e remetei: os mos
truaríos desejados.
A COLABQRAÇAO PAU

LISTA

cruzei-

comendou:
_ Não te esqueça de devolver-me o trôco!

10,00,. re-

.Y3.�o/
UM GAOCHO PARTICIPAN'DO DO CON

GRESSO MUNDIAL DOS SU�DOS

completa e satisfatoriamente re. fáceis. Está, ainda mais, Instal'an_
solvidos. do uma usina dleseLelétrlca na Àntes do embarque para a EU.
A administração de Jaime Ma- 3éde do distrito de Barracão, a ropa. desse no.tável moço, �ulto

chado no município de que .é Pre- qual Irá fornecer energia suflcLen. contenteflco _ti ,ao saber, quê no

feito. é alguma coisa d'.! extràor_ ·te pal'a a população daquele dls- recente Congresso de Ensino Co.
dlnárla. Percebe-se a cada passo trlto. merclal foi aprovado uma moçãO
,óe se�Prefelto. Trabalhos como êsses, pontl-- 't ser �,nvladá. ao govêrno federal

Iham a estada de Jaime Machado no sentido de que' os surdos_mu.
_.jom Retiro, município de pau. na prefeitura de Bom Retiro.

ca rend( está na' administração Tal é a razão pelo que. o p!rvo
de Jaime Ma;hado entrando nu. bomretlrense acha_se satisfeIto

".�-; �na l'ota gloriosa d.e progresso e �oní o seu \Prefeito.
1 desenvolvimento. E tudo nos Indica que em 62

Enumerar suas obras seria, de_ quando Jaime Machado, o popu�
masludo longo: Mas o que não lar Toco, lançar.se em campanhe,

, podemos. deixar de regis,trar foi a para consegUir, -representando o
atitude dêle no tocante a carne seu povo, uma cadeira na Assllm
verde '" a eletricIdade. Conseguiu bléia Legislativa, tôda .. "popula

, estabilizar o preço ..... carne verde I �ão bomretlrense sufragará o seu
'Gm todo o território de seu mu· nome, numa dessas demonstre;..
�11cíPIO, tarefa que não é das mais gões de confiança e ne fé.

CONCERTO
DISCOFONICO
_./

Terá lugar ás 15,3U hs. no Sa-
lão Nóbre do Colég[o Catarlnense

, ,

êste domingo, mais uma audição,
orgânlzada pelo ,_Grêmio Sinfônico'

(Continuação da 1.a pág.)
gável que não escolhia horas para
as s�as tarefas. . Dormia -tarde.
acordava muito cêd.o, reduzia as
horas de refeição, para desempe.
nhar os serviços que lhe· eram co·

metidos. Assim foi quando Secre.
tário da Educa ão no ESPírito
Santo e quand inistro da Jus.
tiça, como também na dir�ção da

SUMUC e noutros "altos postos

I'.dministrativos, do seu Estado e

da união.
--::0::--

ria era estar sõlto para' que
idílios não se realizassem em sítio
tão pouco romântico, como aque.,
las salas um tanto lúgubres do a e"'plicação ao Ministro da Jus;
,chamado Pôsto Poli�ial. ,'. tiça.

Mas o Eurico, ·para mim, nesta I A noiva, tão menina, tão mel. Fim do diálogo:
h,ora de tristêza que a, sua morte ga, tão te�erosa, e�tã.Q, do que Sabóia: - "Mas, o senhor·é o

me traz, é o menino de Vitória, o chamavam a nossa prisão. era es- jnteerssado". Minl\a última (res_
"Schmidt" como todos o chama- ta sua viúva, incongolável lia ago. posta,- já saindo do Gabinente: -
vamo O apelido' t�lvêz decorresse ra, mãe dos seus filhos, ,coll1panhei, "Nã.o senho�. Eu fuf convidado'
do fáto de ter os cabelos aloirados, ra fiél• devotada de mais tle cin. ---::0::---
como os alemães da família Sch. co lustros de vida matrimoni�, a Uias depois. Euri�_!l recebIa 'um

m,idt, que tinha uma padaria na minh� nóbre amiga Alba. qúe telegrama do Ministro da Fazen.
cidade. sempre chamámos Albasinha, fi. da., Mostrou_me o despacho, que
Um pouco maís velho do que lha de Afonso Coelho e O. Zizlna era uma repetição do que dissera

Enrico (uns oito 'ou nove anos. Ayres coelhO, Já fafecidos II pa. o chefe do Gabinente. Era a exi.
mais) já eu saia do Ginásio quan_ drinos de minha espôsa, no Illeu gência do' ofício: Então eu pedi a

do êle entrou p�ra a escola li'ri. primeiro matrimônio. Eurico que não mandasse o ofi.

�ria, isto por volta de 1916. Mas ---::0::--- cio. Estavamos no seu automóvel
viemos ser companheiros no G'o- Feito 'Ministro da Justiça, Eu- (O automóvel do MinistériO, por,
vêrno do seu/tio, o saudoso' pre. I'ico Salles convldou.me para ser, que êle, como eu, nun,ca poude
sidente Aristeu Aguiar, emínente vir no seu gabinente. Escréveu, comprar um carro), a camInho
p-rofessor e advogado. que a ava- nêste sentido, uma carta ao Mi. do· seu apartamento na praça 'Jo_

rnche de outubro de 30 arrancou nistro da Fazenda. que era 00 seu sé de Alencar. E'urico compreendeu
do palácio no Espírito Santo.- amigo José Maria Alkmin, para a minha resistência e resumiu
E t t- d'" do a que se fizesse o expediente relativo numa frase bem' sua:s ava eu, en a9, lngm

Imprensa Oficial e desempenhan.
do as funções de chefe da propa_
ganda do Serviço de beresa do

Café (organizado p,or um tio de

GF.NEBRA, 12 (U. P.) - A

110mfação do ator cinema-:
togr�.fico Yul Brynner para
cop<;;elheiro especial junto ao

,/\ltc- Comissariado das Na

ções ,Unidas para os Refu-

Acha_se há dias nesta capital o

prefeito de Bom Retiro, Jaime
Machado o popular Tôco, on.de
velo tratar como sempr,e, dos ln,

terêsses d� 8e1l município.
pelo q"e nos foi dado Informar,

Jaime Machado volta hol� para o

seu rincão ban' ·etlr,eÍÍse côm os

proble�as, q� o troux�ram aqui

á minha presença no seu Ministé_ - "V. aceitava servir no _bi.
rio, 'em' face da minha situação nete do amigo, mas desiste de
de funcioJlário da Fazenda. pertencer ao Gabinente do Minis_

O Ministro Alkmin entregou 1]/ troo Está !lireito. A estas·h�las,
Eurico, meu inolvidável amJigo, assun�o, Isto é 'a carta, ao cheff voltando para casa, eu me sinto
,Audifax Aguiar) e Eurico Salles do seu gabinente, sr. Sabóia. E tránquilo, porque não me cansi.
era Oficial de Gabinente do pre. êste, mandando chamar.me, quiz dera Ministro".

_/sldente. reduzir_me á situação de postu. Na verdade" Já estou velho }Iara,Com a entrada das tropas�ml. lante de uma, situação, que eu curvar.me aos protocolos dos sa,
neiras ,no Espírito santo, foram !iem siquer solicitára. Disse.'1Ile, bóias de tôdas as situações. Acei_ I

prêsos alguns .dIos auxiUares do solenemente, que a minha classe talia então, porque ainda tinha,
Govêrno derrubado. Entre êles, estava submetida a um regilnll es_ saúde, colaborar com um amigo,
o Eurico e eu. pecial para Os casos de reqUlsição. que era Ministro. simplesmente
Eurico, muito jovem (20 ou 21 Observei, entãO, que um COlega porque era um amigo. porque os

anos ainda) ficou um tanto apre. meu servira no Gabinente doo Mi- ministros, na sua imporfância
ensivo,( mas eu lhe fiz ver a ne- nistro da Ju�tiça. qu�ndo ocupa. pouco valem pata inim, salv�
nhuma imp'lIrtância dalluela exi_ do pelo sr. Negrão (',e Lima. quando vão para o Pôsto, como

bição dos adesistas da undécima Sabóia não gostou. Não o co. êsse inesquecível Eurico Sanes",
hora, preocuPli;dos em

.

mostrar nhccia, mas ,vi ma saber que é com o âni_mo de servir ao Brasil,
serviço com a nossa detenção. vaidoso e matreiro. Levanteí-Jlle sem a preocupaçãll de servir.se do r

Tratei mesmo com ironia, e até ,para sair. Mas o mesmo Sanóia cargo.
com um cert,o desrespeito, os in.

Yul Brynner vai ajudar campanha
refugiadospró

roizaf,:ão.
DepQis de'ter conversado

com o sr. Lindt; o ator nor
te-americano disse que pre
t,cndia visitar o mais ràpida-'
!r,pnte passiveI os' campos de
j:efugiados na Europa. Acres"
�entou que se sentia satis
feito por poder dar, graças à
ONU, uma contribuição, pes
seal e positiva a favor dog
reiu giados.
'ruI Brynner, que ofereceu

a. I'ua.· participação nás ati
vidades do Alto-Comissaria
do a título de contribuição

vão", temas deveras palpi- p�s:3oal para o Ano Mundial
tan!es que carrearão,' por I do;:; Refugiados, vai fazer pacerte. àquela Casa do Povo ra a televisão uma reporta
grande numero de pessôas, ,

gem sôbre os -refui!ados que
Dessas ,confetênc1as par!!> as 19Jnda se encontram. nos cam-,
_qur,iR estão convidadas '� t !lOS (·urol?eus. J;_amb�lIl r�a·
-allf;oridâÇles e o povo em gl�- li7nr6. documentos 80n01'0S

às. .. . r�l, daremos )nfOl'nleS em. S(I!Jrc os d.ifereriJ;es âspectos
a confe- nossas .pEóximas edições. . 'do problema do� refugiados.

vasôres, o q\le Eurico achava imo
prudente e :i!wigoso. Fomos lfber.

,

,�
P. Dr. Gustavo Pereira Filho S. J.

rênria do General Macêdo
Soares sôbre "Siderurgia", e
no dia seguinte, terça-feira,'
no mesrflo horário falará
Aníbal Alves sôbre o "dar-

MACEDO SOARES'e ANIBAl BASTOS
virão a Florianópolis

Desde o Início da passada se. I reira Filho exerceu a clínica na.

mana,
.

encontra.se entre nós o. capital gaúcha, Chamado pela vo

abalizado sacerdote jesulta P. Dr, cação sacerdotal Ingressou na
Gusbvo pereira FilhO, que vem Companhia de'J.esus. tendo slldo
de 'mInistrar preleções sôbre Deon- ordenado, em '1952.
tologla médica, as religiosas ,{ ue- E' o Padre Gustavo .uma' figu.
mais pessoas ligadas li enferma_ ra dlsputadíssima.- para ministrar

parà pronUnciarem na As
sembléia Legislativa do Es"
tnd) duas conferêncIas, .de
v�rão 'estar em Florianópo
lis amanhã, os srS. General
F:dm'Ímdo Macedo Soare�
PrEsidente da Companhia
Sic1erurgica. Nacional e Ani
bal Alves Bastos, Diretor da
C.EPCAN '(Comissão Execu
t1(;& do Plano NaCional do

os Cà ·vao)". "

:Amanhã, dia 14,
ra,� está marcada

}�m. preleções de Deontologia mé!llca"O Ilustre sacerdote é natural llm' virtude de sua dupla autorida.
de Santa Maria, Rio Grande do de de médIco e sacerqote, tendo,
Sul. tendo éursado a Faculdade no decorr�r a.b suas conferênéla�
de Medicina de Pôrto Alegre, on_ nesta capital dlscorrldó e escla.
de foi contemporâneo do Dr. Bla. recldo numet!osos' casos em que
se Faraco, abalizado facultativo estão Interessados a medicina. e
d� nossa capital, tendo, sido amo a moral.
t:bs Tlll)!'adores' da mesma pensão Com êste registro

_..R••IINTANT••

estmlantll.

vlsitar_!Í as ,escolas especlallsal:la�
no énslno de fala lablal·e na re,

cuperação e educação dos d'e!!.
"lentes de oUvia na Itália, Franç�
e Sulça.
Aqui no Brasil a' campanhlt de

reeducação dos surdos está ""ndo
os �elhor'.!s frutos, havendo 'Já
um regular número dêles traba.
lhando em vários ramos de ativl.

dwe. E se êsse esfôrço que nó.&
também' d,evemos apoiar, contl.
nuar �m poucos anos uma grande
partt{ deles poderá viver perfeita.
mente sem qualquer eSPécie de

auxílio,

dos possam trab_alhar em servlço�
contábeis.
Está multo esperançoso com a

serenidade com que as alltorldadea
.iÓ Brasil '.! do Estado do Rio Gran
de do S�l, estão encarãndo a e!.l.
cação e recuperação do surda-.

mudo e deixa uma mensagem ps,...
-

,

"a todos os pais de filhos com

deficiência auditiva para que c_on.
greguem e lutem por escolas on,

'ie seus filhos possam se educar e.

terão 'a alegria de Vê_los um dia
'�omo todos os sêres humanos' 1\
t�dos que como êlé, Só não ·ou.
vem exorto a que não se deixem
acabrunhar por essa de.flciêncla 8

convoca-os .a cerrar fileiras na

Campanha do Surdo-Mudo, 'apo.
lando as escolas existentes, &U,'

xllfando a quem luta por êste
aacrificlo.

Atentado contra,

Grau San Martin
HAVANA, 12 (UP) -.o 'lor_

nal HEI 'Crlsol" informa em sua.

edição de hoje, que ontiÍm à noi_
te, ocorreu uma te�tatlva de ata_

,

�,e ao ex,presldente Ramon Grau
San Martin. em sua resld�ncla,
mas que 'os supostos atacantes fu_

giram q'uahdO o ex_presidente dis_

se: "que querem? Que vão fa_
zer ?".
Alguns empregados do &X_pre

sldente encontraram nos jardins
'da
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