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inda. sob o efeito do lan-I atenções mundiais para

lP.lliSj
alta ímportânbía no camoo Trata-se; -.-.desta: feita, .: do I Segundo cálculos feitos, o

nento vitorioso do LUI1Jk um fato que, dado o· seu ex-, da batalha que se trava en- lançamento sensacional ·jie·. engenho deverá chegar à

'. Lua' os cientistas russos cepcíonal. . significado eíen- t:e os Estados Unidos e a uma Estação Cósmica Lun9!r," Lua hoje, pela manhã, de
vame'nte polarizam .'tl! tífico. está revestido da m3,is 'União 8Qviética. . (Luník III) que transm'it!l'� vendo regressar à Terra, po-

TO XLVI _ O MÀlS ANTIGO bIARlO DE'SANTA CA T�RIN�'N.O '137 13- �i��Õ':S� inestimáveis íntór- r:'lft�Ó'd�orer:;/i��r����rSr��
z áfi' i ou de ambos, durante algunsO noticiário telegr c() n-

anos. 'Os cientistas amerlca-furma Que o novo proj-:YW nos enalteceram o notávelcósmico prossegue rigorosa- feito dos seus colegas rusmente dentro da tra,jétótia
d dí t d 1 d �os, acrescentando que a e,;;-calcula a, a ian an o a n a tação íntemlanetáría russa

que durante a viagem com- �

plexos
. inst�umentos farão.

é sumamente signi:fj.catlva,
medfções= complícadas.> 111e esperando-se que os cíentís

serão transmítídas à ,T�l'a tas russos enviem dados sôo

por dois rádios. O eÍlger.ho ")re o novo engenho.'
conta com baterias solares e

{
O gigantesco ,'iadiotetes

químicas,' com.. cáps�la Ins- cópío de Jodrell Bank (In
trumental constítuínde ver- gl�teria) .

está captJl,ndo si":
.._---_.;;--......----.....---------,---------=..------- dadeíro labqratórío cósmico, nais do Lunik III tendo ..!..�-
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,. Bl.lENOS AIRES, 6 (U. P.)

-.'.,';" 0-ver'n·o con mucr um O' os -Soboêfeito dohipnotis-
mo, um estudante de Medí-
cína foi ooeíeto de uma ope-

) fontes
.

da soberania,popúltlr" ��l�t1�fJ,f�f�*
.. FORTALEZ�" Õ (UP) -; o nordestina. e �xalta o companheí, de_.tntelectuals ílustres, petCo.ri, que. a títulos Vicrios, é, 3spl�ndl, vestindo de primavera a patsagén, Henrique Beguê praticou a-

p�llsldente Juscelino KUblt3",1('k !;G de Ideais civlcos que tendo J em tôdas as dlreções o Cep,.'á ob., damente 'a "ter"� do soV'. RepIto varrída pela desola
.. ção". intervenção -r- informa "La

F .' , r , . , Prensa", de Buenos Aires:.
ao. receber o di.Ploma. de nout0t deixado a sua p'rOfl.ssãO de. métll('o

.1
servando-lhe 'Os concraatea fis.cos a títulos várlGs pois nã') f(ll ES. conc1lulu o presidente JU�')ellno 'd'

.

d est.. " Pequena ose e anes P,-
"hOllórls clj,üsa" da Faculdade de ,para assumir a, responsabtttdade entre os quais os campos tomados sim chamada apenas .porque II. ,Kubitschek dízendo que, "coa. o sía local foi administrada
DireitO da 'Universl.dade do C?\fá, de adm_tnistraQãó, .espirltu,>l\meIJte apôío .ç.-e todo o Ceará, o Govêrno, durante a tarefa do círur-
declarou ontem qUII-_o' díploma n;ela perm'l\nece, pêlo senU!!;> 1m,l pelas estiagens e seus v�l�g rsr. abrase a luz cios trópiCos, qUf,1 democràtIcam�nte, eonttnua uni. gião. Ao despertar, o pacíen
era um' 'cert'lnêado de fell�lda:l'l terável de sua conduta 3Ul ravcr tos. Tornel.me .u}ll devoto ch� mando..Ihe as plantceís sedentas do às fontes mais legitimas d", ao. te declarou de nada se re
qu eUdistlngue'o éhe!e de F<êtact-\ do homem brallllelro". "Sou dos qualldades Individuais do cear sn , que entretanto às prímetraa ('hl.l� beranía popular de/ que se Ollgl- cordar bem como não ter sen-
que "distingue o .Chefe de .Estado, que amam esaa atormentada !;lp. se e. em conjunto, da Dr�vlnclfl vas; reverdece� mllagro"lmente, nau, para bé.-n 'do BrllSll". I tido qualquer dor.

'. de apôlo a essa.. admlráY'el go,we ba de traba:hadores Inven,�iv�is e
•

. � .'

rB:o��T�!�'����T�p��w�!!�!��, Visiüs �e Difel �DDremOJ; fODt� �e es.neraUPISIPlano de Vàlonzaçao.Economlca da Amazo-: P P V
D I

Nenhuma .surprêsa D'O USO

;nia, anun�iou -que �Ro�ovia Bel�-Brasília,�
,

.

AC arac,ões do- M
..

ihistro d,.O Exterio.r australiano na ONU de tais atmas. A coação' flS.

iII-que deverIa estar conclUlda em abrIl de J960," �.
.

. cal; de, há muito, vem sendo
,

NOVA I�RQUE. 30 (por Klr�y tua, de caráter mais reall.ôta, ,das1. Ademais, contln]lOU, a suspeita como "não.ingerêncla qlianno Sf arma dos que encontram no

Icoincidindo com a transferência da nova Ca:-: Sutton, conespondente diploma. respectivas atitudes a' dlmlnul_ não é apenllS um est;ldo de es. tratar de países comunlst'ls po_ ,'poder. fl!éonômico a fôrça

fhÊpI·t'a-1 'para,o planalto gOl'ano, sera' e-ntregue ao�.
tlco do BNS na ONU) - A 'lco. ção d�S suspeitas e ;lmn. ·confla,n. pírlt� que possamos trllitar sem le_ rém llvre acesso aos (;Ómurilsta� mais "poderosa do mundo.
rajosa e fecunda InfcI2,tlva" do ça reciproca mais be:n fundac!n. var em conta as suas caUS!ls. Do em �odos os demais pafses" ' Dêle vivem e por êle 110m.

ráfego três mêses antes. � Pl'lmetro-Mlnlstro MncmUIan eTn M\ls frisou que êss6s .;ncontrGS se lado democrático "o que nos pa- Falando no desarmame.rto,_ dtese
.

pem tÓdos' Cls limites.

E ..
dar Inicio à série de telll�lões" de destinavam a atacar a causa do rec,e mais dlficli de cOI}lp!'eende� o Sr. R::tchard Casey que as grap.. Os' autos de infração' la.

�I No dia 31 de. janeiro de 1960, 'os enge"� nivel supremo entre. o OcIdente 6 m�l-estar mundial - a' SllSp�\tlL é a pressão sistemática exc�cldfl des potências est�vam ne posse dI' vrados em Siderópolis são
lO.,' �

o Leste abrindo um rlovo cam!. e n-o os Sintom!l.s pat'l' 1 t'
.

IA' - .i

�.inheiros, cassaços, topógrafos e tratoristas que� nho· pa�a Rolução de problemas � série
a

completà"das ,'j(lIt:s�;:::; �o:�::IO� �����ve:��-:m��::;:::� �:::=e�t� ��::�:ç:v::::r�t�:I���

!
:t ::��\=v:::O:::i�a�O;�:!rasgaram. O cbraçáo ámazônico" na maioria! .crônlcos nas r.elajlões !ht,�l'na('jó_ ser con�lderada �c()mo'tlm 'exerllic1ó do.s partidos comunlstc,s de ins., fivêncla do mundo ml)dflmO" e gem de usar. São persegui.

-

h
o: nals, foi 'ressaltada pelo lI;tlnlstro de relações públlcas '"m grande piração estrangeira'.', 9,8 'amuaça,) nenhum acôrdo, :nenhym!l. resolu. Ções c,onscientes e deli�ilra. :.-

�das vêzes a goJlfes de foice, enxada'e mac a-g dó Exterior da l}strául!a, Sr. RI. oscala, Um -exe:ciclo d�st,!llado a e Incursões a,l?ertas -"como ocorr�'u ção das Nações Unidas que não das. �
=d ..J -d' B'I" B 'I'

'''' � chardCasey na sessão de.ho.1e IlII \nsuflarconUança.-· no Laos" e "mesmo ,llga"ls via. contasse com a jl.provação da

I
Nada!àrsso espanta corno �1=

.

_0, perCOrrenQ� .

e � em a ras! la, It�O en-� Assembléia 'chi ONU.' No" disc\mo Talvêz; disse o Sr. RlchiLrd Ca.. lentos choques de fronl:elr!ls re- União SÕ,Vlé-rclf', Il,a Grã-BretAo- disse.
'

.

contrar no Palaclo da Alvorada o Presldente2 proferido 'ante o plenári,J, declll, ley, "precise o mund� de t.:mll gis�r�os em algumas partes" nha e do Estados Unidos, não. te. O qííe espanta o que es-

...- .

.

= rou êle que conslder.wa a atual sequência d�ssas ,f visitas ppr. um Dísse. o Sr. casey que as novaõ ria qualq),ler valor prtáico". tarrece é que o ;r. Governa.
Juscetíno Kubitschek: será o dia .do quart� troca de visitas de nível �upremo período conSiderável, antes que ii esperanças de-çoexlstênc1a p"cífi. Referlu:"se em seguida ao c(\- dor do' Estado sendo de Cri.

, anive.rsário de 8eu govêrno. ' .

-

. [ como uma contrlbulçã'J essel1c�al temperatura da POlítl�a. mundlall Ja não poderiam subsistir se �stfl municado conjunto emitido pelo ciuma permítà qu� a politi.
. - à solução ou atenuação dos pro, possa baixar". ; fôr .-interpretada pelos com.unlstas presidente Eisenhower e pelo Fr. '·ca aq:'i tenha no tal fiscal.'

Disse o Sr. Bouhid q;ue, retomando ��ca-� Lllemas existentes: O IntarcAmblo ..

". -,
/' Khruschev após as COl1versaçõ('s -} zi'nho o. 'seu chefe. E' incri_

h d
'.

d
'.

"d
. teve_Inicio com a vis�ta de Mac.
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PAUln de Camp David c d

�
vel! A UDN tem 'Ilqu. hq •.

I! O 08 conqUIsta ores e com os pô, erosos� ,Mlltan e Sel�yn Lloy4 à-U,RSS,
�

unoS! vtSlfam o'
.

,

_:'� I', u' :funda�ente a;nl��:'�
sen o

�ro, mens de be�, d.o. melhor
-

-'"'80S da� t�'�nica moderna a
- 'ua'·Iórizap.ão� Jl, que se }egUIU a ,do Vlêc·l resl. "

" (C,... ,

"

,-.' ',Flnal1zr,\ndo falol!l o Mlnlstw do ,quilate moral e nBrtidllrio
· ',.:"'......_'.' .,.oç.••", ''"'. ,,'.;:, .• ' •.• ,', .�.';.r:.". "'. ..�, .,,,_�.,. dente NlxonvQ·'.Moscou" a de 1.'1 'Est�larlQs dos s ,lia F,arJ.) do l\:[a.!D-ll. ta.ls C'Onlo o Curso ,Su- :E ti' ü 't li ,,'d" (

,
.
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- K"'·...,X er 9f. a s ra ano a' pre.;el).....,' �:para.. rlgt .. a .. 'n .

�eOnomlea -1l;t' AIQ.4j01.1!a" 9:9.",e_rL�
.

�-o".'�"�."'a.,. ,_..q:_�., :>enll;o;wel;', a t[fês cffu>lt�\"" fiul·(1pé.,ns {ln., S'tIiP.�tlo_r......�{\r.
. VI�WU1�" �I>.erib!) 1� �G�l'rl>, Curso de rllim'.

(}a, das NílÇões
<'

u.ni�s'" ,Em alg,-\, DO
-

GOVERNADÓ.h l;Jlerecia
de' que (l li;lfernó-.Verde, er,a !Dd.í,evãs.�.,�.�,!I,·lle�.I.:_� ;"'�4a:!?�"Khfti'$<;ll�v:'RO-i .��f\ji��:; �exta.fell',t\ jltlTll -'!f �!I,\'q'�e "�Il. lnaçges (.�·Cul'!!.O �e 'MobI1��llCãO, lnàs partes do mundõ' onde ex18�

.

essa pr6va de r�spélto dt'

d''-l
' unl�J13� deV&�® Pf&'3_;:l.Llr ,f�nt ���tr��1:'���� '>'«i�scy���;l

�$',d��-n:�mbr��::,!,e 'seu .e�l'P('!" te'm teris;o pOlltlOà �"fócOS 'po. cê'ncia.,O sr. Heribert�'H-u-l�e
V,enda O mistério de Orellan� e altera a geó-�' a p10xlma v,,,gem'1e J<�,eenh1:lWel, "f'1l7�,.stmgn� " iJ\t;[J", :e.

lÍa:t���-JldPlIn)���IV�Q,�ncfÀ1s;pé CO;Ilfl)to 'a s<}"preSHl1 ,·ti.nha o deverc-cIe entreg'lr '),
�

.

União Sovl'tlcA. DrAs, A comt.l.
.

'1'''10' s&JZVI__ 'a um.es p< l' �.
, .' ',. " '

i f· '" • ,,' = a Eo 'l' �,. -' ,

. 'l
"

- l'
'

.• '
. \'I), çD� ...trnidils tél!J, 'tú:lo - seu partido aqui à 11eS5'):1

(gra la amazonIca . f ,,ª
' Gal. Comandant Ar ur.�t.O..,_,.t.\)1(f"'�9�b�(ltlvp efl'udo -J;) • inf!t� :te

.

.

1_'
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Wiiliiüuuiiliimruuluu"mmuaHtIí.!�i.m.::�:2ilimu.;.�mUij;,INmlUlluíIlUl'IU.uunnmUIIUdmltlUllUn � Dessa cadela. de encoutr JS pcs... cheket Hall co pl'eende 121 ptE:_ s�ãô d1l -emprêSaS lndmtl'l51Js . �.
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" luçao do lItlglo sej", no- -rela"" • sad.o IIniPo Q�ot�aftiooa� e.

r
soais diz. o Ministro. t, lScy po. soas pertencentes MS diverSfJS couslderadas de grand,e valor para"

'

� _ , ,....- : _

. '. _',

VACINAÇ'A-O CONTRA A DIFTERIA d 'b .' . I
" I mento da <tensao. ('A presença austendade- aCIma dI!' Ilual_

.

'.
.

. '.' em rotar Uma- compransao IDu. cursos de especlallzação, do Esta. o desenvolvimento econôml<'J e _

-
-,

.das Nfl:çoes Ul,lld'as em um ;ponto qde)' suspeita e nunca :t um

C d d 'F Ao

'15 T
' I segurança nacional vlsàndo nln. de perturbação pode ser de grl1.n. fu,ncionariozinho cujo passa.

A difteria é uma doença grave,,,uma criança 1ôr ·vacinada urc.,

on ena os a orca error' Istas ' d" tA I lh i
.

i
I

da a faml1larlzar ós alunos Esta_
A

e tmpor anc a par.a a paz", <'llsS<l d.o, não e perm tu a seq�erda garganta, que pode ser. evitada vêz contra a difteria, estaria p.ro-
.

� - ele � conclamou os delegad"s a tomar posse do cargo. I\c 1m.
pe}il vacinação na fnfâilcl'l. . teglda por tôda a vida. ,

gIál'los com os problemas bAs[clls , _

'T ' ". do desenvolvimento so'clo-eco!'loA. e;xercltarem suas mentes no sen- portação desse dirigente par_
Tôda a criança sem exceçãfJ, Sabemos agora entr·etanto que 'na

'

unlsla
-

w
, ,

'
-

mico do país, No SENAI de "a'o "do de ampllar.se 0- conceito de tidário 'lrportado de outras
déve ser vacinada. algumas cr1an�s perdem a pr:)te_ -

Ção, gradllalment<l em aI..,ms· TúNIS 5 (UP) _ A Alta

c'r., mesma pena foi t
Paulo onde lhés foi ofere;'!ldo o "presença. das Nações Unidas" terras onde dei!Xou rastNs de

As .tnji!ções são feitas a06 9 mê. anos. ',te dt! Ju;tlça condenou à pena °cte .J,uatorze outros ����;��::�g :��!I�� almMb: foram recel;>tdos 'peb :Q1., :u�� mais ddO que tem, sido. :9!. inc�p�ci�ad� mOrald.é imo

ses, não sel�do· aconselhada devois, E' portanto _nconselhável apll. morte por enforc�mento a Salah dô sete presentes à' 'audlêncla c �retor Regional da referida �nstl. passa o. per Oave. o()mo po e o sr.

porque II .doença é pill'tleular. cal' �lIt,la outiá' InJeçãO, sUl;ll�me�. Najar, responsável pela õrgaulza·1 �ete foragidos. A Alta Côrts j)ro- tulÇão, Sr. Italo Btllogna, e tive. ,

I "i
Governador permitir que

mente 'grave nas crianças }w ..us tar "atlradera'; um a três .anos ção d·e bandos '�youss.,eflstas"."que Inunclo'u, também, tie3i)!l.Ô pena0
I'am o�ortunldade de aprecia.!' o

.

,LI.. tl"ma etap.a
seus conterrâneos 50t"il.'1l

, " "::-'c .
�

f' 11'1 t essa humilhação deprimentp.,!
AlIcam.se duas ou três iníeções depois da pr1meirl\ e novamente tlnnam por objetiVo." duraute cs

I
de trabalhos forçados perpétuos

es orço que se rea za para 'o ar
. , . .' , p' d • d'b li fi

.

Como p"ode o Chefe de F:st;l.
com o Intervollo de um m§s .01.1 quando a crlanç(l, começar a fre- anos de 1956 e 1957

. ensangupn. várias penas de
.

vinte' dez e cllico
o aiS e maO. e·o ra qu·), ca_

da h• da para atender o t ct campan
.

a
do permitir que comerciau.,.

mais. guentar a es�ola. tar a Tunísia paro. derrub�tr o 'l'e_ anos de trabalhos forçados e cInco .

crescen e �Hen.
.

.

tes modestos 'e honestos (:0
Raramelllte uão qUalquer �eaçáo. .(Colaboração. do Rotat:y Ç\nb -�� .glme do presldent;e B01Hg-lllbtl. e I absG!vlções.

volvim.ento d!,- nossa Inrl(lS)trja .,
�

.

. ...... ,; nos seus diferentes setOres õ (U")
seu 'conhecimento pesso li

Costumávamos pensar '1u3. se Estreito à "Semana :da-Crlallç�');. assassinar o l..chefe de fl:st.a.do. A .

LONDRES, r A cam.
sejam víti�as da fiscali7.Wiió

p'anÍla -eleitoral britâ'J.I<1a entrou
de que;n não podê ter�

Ihoj,e em sua etapa finn.l com tra.-

balhistas e conservl\r1.ore� esperàn, vida pl!�gressa fiscaiizl1da,
, po'rque acabaria déntro do

çados na vitória mas todos certos

de que o result�do õerá equlllbra. Código penai?,

do: C'êrca de 31> lllUhõeq de Inglê- Não posso crer qU9. .o

NOSSO 'ileriberto que I4qul

ises elegerão na qul::lt.a,felrl\ lima
viveu trabalho� e sufreu

nova Câmara dos C')I'!l\lD.S, de:>ols ,

de oito anos de go�ê:tlO conserva. conosco, concorde com I�so.

Ele deve ter sido engaludo
dor. O

prlmelrO_I1I.I.n.:stro �ar·�t·lu I
e ludibriado. Induz_ka.m.no,Macm!Uan que decr'),to..l hQJe "r

['mala e rrials' �onfiJ.nçJ.·' no tiO!.
sem dúvida, a êsse êrro tre.

fe'cho 'da batalha >�If;,'.to' '\1 dnpo·s. -mendo, 'do qual deve &alr,
para merecer nosso respeito.

(i,e uma extel!sa excnrsã o
.

p\ll aa�
Se o ,Governador mallllul'

prov!nclas, partiu esta no:te pala·
pessoa da suB. confiança (ó1J'••

a região agr!cola do leste da 111-
vir as vítimas da' persegui.

gl9iterrll, )a fim d'e pronunciar
ção do citado indivídu'D, 6e

seus últimos dlsCUl'SOS. O seu ado

versárlo Hugh Galtskell que se. mandar, aí mesmo na Capi_

rã. o P'rlmelro.Minlstro
'

no caso tal, junto a um dos est),be.

lecimentos bancários, rS.zer•.
de triunfo dos trabalhistas, der.la,

lhe a ficha a êsse fiscal II
1'0U em I,eeds crer Ila vitória Cl

!ç
da sua vid� passada colher

que a luta será árdua. O sr. R: A. -

alguns informes, conclui:'áButher Ministro do Interior e
que há forças ocult3.S tm-'

princlP�1 IUgar�tenente de Mac_ mando' contra a respeitabi1i.
mlllan também. d·ec1arou que o

, dad_e d.1) seu govêrno. Sõmlm.

I
embate será renhido mas prog. .

nostico.u que' os cons��vadorell vol_ .�
te anulr,rodo as notificações e

multas e saneando o .:jue to.i
• ,tarão a ter maioria cômod� na

expôsto, poderá restitlllr .i;.
futura Câmara. O' partido Conser.

administração do Estado 'a

vador tem. maioria de 53 vótos,
Eôbre um total de 630 na Câma.
ra dissolvida pela Rainha Ellza
beth II no mês raS�adO, a pedi.
do do Govêrno.

08 APlJ\USOS 6ERA�S:

,Esta<ã vo

,Hipno.Hsmo na

. Medicinà

363 mil quifôllletros <la Te.c

�, devendtr' tampem roto
�rafar· a7faére desconhecida
do :solitário astrb.da noite.

��,..�,:���!."-- -

Prefeitura:
,DIR.FI COLABORA

pecíal de Moscou. O lan�'"
mento do i>,Jojétil coíneíde
com mais uma, viagem de
Kruschev ao exterior, as

sinalando-se, portanto, maís
uma etapa das relações pe
líticas do chefe comunista.
para com os países estran
geiros, coincindindo também
com o aniversário do Lunik
I, o primeiro satélite artifi·
cial 'lançado pelo HOlnem.
O disparo do Lunik III foi

feito justamente quando a

J;,.ua está a'uma distância de

O 16'.0 Distrito Rodoviário Fede
ral colaborará com a prefeitura
Municipal de Florianópolis, .1UlS
trabalhos de urbanização do atêr.
ro da prainha. nesta Capital.

"Criciuma, 25
de 1959.

de agôsto

EiS' uma carta. Antes de

PUbl,icá,la, fizemos, por t;xi
gênc�a

.

do seu autor, várias

indalfa�ões em tôrno do que
ela afirma. E a eenclusão
foi que o que ela afirma é'
APELIDO: a verdade é aín,

da mais triste _e mais doloro.,

sa

Sr. Diretor.
Logo depnís do pleito,,..,!lJI1 �

!;IideróPolis, vários comer.

ciantes d,(} PSD foram mut.,
tados l!.elo fiscal de Fazenda

!lue aqui é o dirigente ude.

nista, no Diretó�o Munid.
pai. Mnltas criminosas de

vingança política e lI'Ó de

outra vingança de JÔgo per_
. , .

dido para quem· apostara .na

vitória do candidato deÍ'ro.
tado.

Ta�chinhCls e
-

Taxonas ,G�!!Aa_?�p)CU!��
... da fames� e antiga Catedral de'
• W . . "

- � � - .,.--_ }'ão Marcos empreenderam uma

_ RUBENS DE ARRUDA RAMOS �raJ.s eletrIca�, em vez das cinco !tnuncia."das, temos n€'- "" nova campanha cbr.tra o "luclfu_
Quem e!!cu�asse a propaganda udenista, nas Cal�1- nhuma. De estradas asfaltadas, tirante pouco -lllais ele _. bts" que. é um tipo de cupim o

II panhas que 'precederam a vitória e a subida ao poj�r 20 !ems. estaduais, temos as que o Presidente Juscelint)
II

'quai está destruindo a estrut�l'a

li. dos seus atuais detentores, no Estado, escutaria um rol pavimentou. No setor' dos irrip�stos e taxas o govêrno :e madeira ddêsse templo situado

III
imenw de promessas feitas com o fincado propósito de andou plagiando os luniques, em subidas e velocidades. 1III1·.s margens o Gr.ande Canal. Um

III levar o povo a acreditar, pelo menos, na estabilização O ·tributo de maior incidencia, o de venda!! e cónsigna-
III ,perito em combate aos Insetos ad.

III' do elisto de vida.
.

�'ões, de 2;8%, com; taxas e sobre ditas já. uIt�apasdou II vertlu �s gU�rill.1es da Igrela de

III ",

• flue. antes de v,mcer a luta co�-:-
III Cinco gigantescas centrais hidroelétric-as dariam os f-c;I". O regimento de custas é um assalto à 1'l1ão' ar'- tra os cupins, �rão de .substltulr

: ene.rg,ia para Santa'Catarina, enriquecendo-a de novas m,ada. No que não incidem as taxonas nóvas, tachinhas .. y�das as estrutur'\s dê ' niadelrfl

III fontf's de produção: carreadoras de enormes investi- pérfuro-cortantes espetam
.

os' consumidores ,obriga. III �tetadas Qor 'outras tratadas espe.

t
' III cialmel'lte com rrod�,tos quloilc.os:• ":'l1en os nas mais 'diversas zonas; estradas pavimenta- todos, nos preços volantes da ELF�A -- com perdão da III

<las garantiriam um transporte rápido e permaneI].te. lllá palavra � ou do leite - "que jamais seria aume11.- ' __ mimo mais barato, já pela economia no comhustíve;, t-ado"., III

II ji pela allulação do desgaste nos veiculos; condena- " III

III ção extremada e veemente a todo e qualquer aumento Ãinda agora tramita na Assembléia prqjeto de _
III de impostoSou taxas, pois do pouco se faria muito, sem o;:igE-m governameI!tal, de aumento extorsivq,·:e esfo- ..

_ apélos às sobrecargas tributárias; fomento à p.roduçã,c, lante nas ta�as de registro de veiculas. O créscimento IIJ

• valOrizada pelas facilidades 'criadas com as-certezas de' 'mrnorzinho, proposto pelo Govêrnô, é de apen� 500%! •
III

c;s(,'oamerito imediato e sem problemas; 'limitação 1'01'- Os veiculos de carga, justamente os 'que se vinQull1.'m ao _
III mal- ao·empreguis_mo, etc., etc... (�usto de vida: sofrem aúmentos de 600% a, 1.;l00%! O 'l1li

II A realização dessas 'promessas, acrescidas de o ceu governo, incapaz de nos dar as prometidas '�stradas III

III ta;mbém, fariam, nà pregação dos comiciCls e da im- pavlmentadas, dá-nos ,táxas nessas percentagens' all1- •
III p'rersa, que a UDN, vitoriosa em 1951, permanecesse no (inuntes. Um caminhão, que além de outros tributos _._ poder, ad valorem, por vários lustros. �vários, entre lIn13ostos e taxas, pagava c,em ·cruzeiros

1.1

'I' Mas, já à sucessão do sel.! primeiro elei.to, para não anuais pelo seu registro, pagará, 'se ap!ovado o�projeto ...
ser substituida no Palácio 1;>01' um' adversário, a eternÇL governam.ental, mil, mil e quinhentos ou cfois mil cru- _.' vigilânCia teve.que se. socorrer do prestigiO pessoal 'lUc zeiros por ano. ,Um carro de aluguel, 'que pagava cin-

-I o lõaudoso Jorge Lacerda, do PRP, conseguira aV91umar .CGellta cruzeiros, só de 1'egistro pagará trezentos, q1lt- _
-l10 seio do eleitorado éont�rrâneo. I�hentos ou,'set!),c�entos e cincoenta ,cruzeiros-. A tabela, _.' II .. Ê que as promessas eleitoreiras, tOdas, ao final do .que hoje .reproduzlri'ros; e.m... outro local, merece, de fa- III �

• �êrno Irineu Bornlíausen" estavam em ser, quando to, estudada como contribuiçãO-'do-gcwêrno ao au-men- III �

• :pãQ> ç\1mpridas 'pelo modo inverso. ,� :to do custo de vida.
..,,- .....=

'�), _.�.
IIC• tRoje, quando os tristes efeitos -da :ad!�ãQ da Mó�te

'

Na Assembléia, nem -a bancada da- UDN sõzinha .,,�.
'

•

• aos gAadros partid,ârios da UDN, no tr4gicó desastf� tem força para aprovar êsse novo aumentp ind1reta.. do

II
.:.-de Curitiba, se fazem sent1�, observamos que as pltLta- / custo da· vida, nem a do PSD têm poder,sõzinha, para � C-D.UIE'IRO.Mlo-SUIformàs. governistas continuam ainda mais riegatlV'a�. l'ep�lí-lo. III R:JJI U

• O�preguiSlÍlO devora e. exaure' as r,endas. De cen- O res�o. .. é es erar;... desesperadamente...
_ ..

.
'

.. ,.. __--------W
......

HONG KONG, 5 (UP) - Três

pessoas morreram outras quatorze
_ ficaram feridas e' 2:000 estã.o sem

IN.CÊNDIOS

confiança que deve e precisa
merecer.. Do contráfio, es.

taremos, em Criciuma, send,!)

/
vítimas da mesma e tristíssi.
ma inversão há pouco verJ�

ficada em São Joaquim,
Criciuma não está pedin.

di) muito., Quer, até muito

pouco: respeito".
X X

abrigo em consequência de quatro
Incêndios' Irrompidos hoje em Hon�

Kong. Um dêsses lucêndlos des.

trulu pràtlcamente a :;:ona Indus

trial
.

no extremo ocidental de

penl�sula de Kullon. Os três ou�

\tros Irr�mperam nos quarteirões
babltados destrullldo e.proxtmada.
m·ente 250 --Casas de madella

X
A assinatura dessa cartll

não precisa' ser revelada.

'Aparecerá quando surgjrem,
se surgirem, as providênêlas
do Govêrno. A divlllgação,
antes disso, corre _à respon.

sabilidade da direção do-'Jor
nai.

.

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

,.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�E DOS -BACHARELANDOS EM D'lREltO (Turma 1959). 'APRESENIACAO DAS DfBUTANTES COROÁ\AO DA RAINHA
. ,I -,

.

(

, DA DI,REJORIA.
t

-

F�'�� ,�

'1 A ara. N.,adlr'. Gc>ulart Neto fun.
Iízado recentemente em Belo Hb·

, rízonte o dr. Antônlo MUDtz ele",

cionárla, da' Secretaria da Agrlcul�' ,

Aragão, com sua invulgar capací-
dade conquistou o. titulo de pre_
sidente da Associação de Medlci-

3.

;. "

ssssssssssscssssSS'ssssssstSS%SiF· SSSSSSSSSSIl
Para almoçar e jantar bem, depois de sua B
casa, QUERÊNCIA r�LACR HOTEL H

ANIVERSARIOS

EDf OLIVEIRA
�

. .

I'
Domingo V1U transcorrer .m!\1ll, tura, os cumprimentos dêste jor

, '

um amversjrto natàficrcí" a jovem ',naL
Edi Oliveira. FAZEM ANOS nora
A aniversariante, que é admíra-, - srta. Cleura EH Barbosa

da principalmente pelos seus dotes � srta. Arle�e F9l1pé Vaz
de Intellgência é fino ornamento sr. 'Alaor-Marques de Souza

,
.

do lar do casal 'Ar! Bernardes _ _ sr.. Walter de Oliveira Cruz

Eulália carvalho de Oliveira. - sl1ta. Maira Zélla .Franzolü
À jovem Ed! O ESTADO for:" - sra, Alba GriÉard pessl

mula os mais a.rdentes votos de - sr. 'Newton Álmelda
,);M!renes - sra, d. Wanda Luz de Souza_feIlCId.a.des, pedindo a

-jovem Reglna-patr!claDeus Que a d9!ta se reproduza per
...... "-.; I

muícos anos, parai alegria de' seus
- �,)" � �.'

familiares.
" ",

'SRA. NADIR GOU-LÂrRT NtTO
A data de hoJ«: assinala, .a, pas- ,...-----.....----,

sagem do aniversárIo na,talício 'da

-_sra. Maira das Neves Rosa

�<srta. EJli Terezi�ha Meira
srta, Arina Beck'

,CAFÉZITO-sra. Nadfr 'Goulart Neto, esposá.
do sargento Lourival Bernardino

Neto, da reserva da Força Aérea
Brasileira. �-------,------- ...

AGORA,COM NevA
EME.I1..l•• \GE_r..;1

DE
A Antônio EvangeUsta e Exma: Espôsa,
um Amigo. I

' ..
-

-Faz um quarto de século hOje, exatamente.
•

Confesso-te Antônio não fôra o convite de teus filhos para'
_, ,

_..
I •

a Missa de ação de graças a tua grande data passaria desper-.
.

'
"

.ceblda para mim. •
�

.EU te vejo orgulhoSO, sorridente, feU?: comQ. naquela tard.e.,
de 6 de outubro d,e 1�34, quando subias 'a ladeira' do. histórico t
Convento dos FranCiscanos, para pronUnci_!l.res o "sim" que tratis_:
formal'ia tua vida.

, :
Às -18 horas - recordo.me bem - Frei Evaristo de saudosa.

,. .
memória dia.nte do altar magnífico deslumbrante flôr,es bran.•

, "
. .

cas a nos impregnar de um perf�me celeste, deu Início à Ceri,.. :mônia.' .
,

.'
Eu estava lá Antônio. E poucas vezes na minha longa eXls_l., ,

:�:�_a�o:t�:=:: ;:eiso��:��:o�S:::oe��ç�:Il:s::u:;= :;:: IV';as de profundo...signlficado cristão e de nltido conhecimento dR'

alm!, de tua espôsa esta dama de excels�� per�grin� �irtudeS! I,
. .Tu Antônio que vieste da longínqua Itálla guiado pelo ra-., \,.

'.dar do teu ImenSO coração para. buscar lLQul entre nós a éQm_:' , -' -

I
panheira de todos. os teus minutos, - tu sabes, meu Amigo, o.
que é a fellcidade. , ,I

, Trocltste de Pátria escolhendo o Brasil iden tlflcando_� com.
" , :os sentimentos dêste po'(o generoso. E deste a êste mesmo Brasil:

qutlltro filhOS, - três moçJ!S e um rapaz � que SãO,

não.somentelo teu orgulho e de D. Rosa, tua espôsa, mas o nos�_ próprio
i orgulho!

• Conquistaste Antônio o coração de nosso povo. pel� tua
'

, , '

i.o :::,d�:�ô=��� tua,
dignidade. pela tua honradez. pelo teu

cora-.= .

No ComérCiio onde te distingues - na tua Casa "perrone" •, , '.muitos não té conhecem por Evangellsta chamando..tte de "seu.

MachadO", õu de "seu perrone". Mas' to�os disput�m uma pa-I,
lavrlnha tua um conselho teu. •

,
.Como eu te admiro Antônio Espôso exemplar pai boníasi.•�

" ,
.

mo, tu q_ue fazes da honra o primeiro Código ,ganhaste do céu.
esta espôsa Santa que sobe os morros para confortar os doentes I
para amenizaI' o' sofrimento dos desesperados, para 'dizer sim ond;;
Só ... para dizer sim onde Só se o�ve não. Simples e .dedicada, :'i ela é espôsa e mãe ideal, esteio da sociedade tão transformada eml
I

nassos dias. '
.

' .

Eu Antônio que te acompanho desde tua chegada à nossa IDestê�, quero �dir-te que não t-e afastes um milímetro seque/e
da estrada que vens palmilhando. A curva final da minha eXiB-:
tência se aproxlma1 Mas ,raramente tenho enc�ntrado honien�":
que so�beram cama tu- galgar os obstáculos vencer as Incom. t
preensões as enfermid��S as l�tas dlgnlflC�ndo sempre a Vida.', , ,. .'

Nunca prtlltlcaste. nada que pudesse manChar o nome daque_.
les .que te trouxeram partll cá. pelil contrário Só os honraste., .:;.;.- , \.,

,

'Até na longa doença sentida por todos nós, foste fellz. E.
quem te acompanhou viu que não te faltaram as graças do CéU: :: Continua, meu Amigo,' tua caminhada serena. ve�ceste pélO:

I t�aba-lho pela persistência. Mesmo aqueles que quisef'am esque-.

I
cer�te f�l'am

.

vencidos pela tua ,bondade pelo teu exemplo pela:
, , , Oteu caráter forte de homem de bem. ,-'

'I-

'segue, Antô1,1l0,' sei, que és felÍz. E o meu coração sentiu von

tade de dizei_te tudo Isso hoje no dia das tuas Bodas de prata.•, , ' O

i À- tuá. esPôsa a minha admiração. A teus filhos uma palavra:·
1l:stes 25 nos'Significam mais do que um Jubileu �ue se festeja.1

I
Valem., ma�s._pelo con�udo cristão. 1l:les são a biografia de 'duas,existências santificadas escrita com honra com fé com dignl- I- , '., .dade! .e, '. . O"

.

......................................�.....

DR. fARACO
}

Doenças de SenhÚras: Infertilidade' Frigidez.
V:trizes. Inflamações: Distúr'bios menstruais.,
EXélmc pré-nupcial. Tratamento pré-natal.,

Alergia _' Afccçoes da-pele.
Consultas das 14 ?s· la horas, exceto aos

sóbados.
"

Ruá Felipe Schmidt, 46 sob. - F.one �26,18

B I A S E'

coroação da Rainha da -União I Fomos Informados que no pró_
. Blumenauense de, Estudantes - ximo dOmi�gO a "Produções Car_

, - ,

SãO as seguintes, candidatas: Ja... relrão Sul Clne", levará em nossos

nete ,Dl:essel, Elk�, Clasem e EU. cinemas, a bonita' e movimentada

:lIIlbet,� Casagrandll. festa ,das qebutantes do Clube Do-
"" "" ,"" ze de Agôsto

No congres(!O de Medicina rea.

. ,-

na do Brasil. - Na mesma ocasião
o dr. Zulmar Lins, foi eleito pre_

'I'sidente da mesma associação em

'.t'Santa Catarina
'" * *

São paulo: ;:.s..,::1i,.��:õ!S"!D....."-l%;;::%CS�SC%;::;'�,..;:JSr;;:S�%�%�"'';,�' mus;:s:sSSSSSS S'U
"'DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA"

'sILVEIRA LEN'ZI

Com prazer registramos 'o nas.
,

.

cimento de Feres Edu9!rdo fllho
_. , �

"

do nosso prezado amigo dr. Kalll
Boabàld e' senhor,a.

Como já f�izamos anteriormente, a disciplina em u!!"a
agremiação, ép. alavanca de seu crescimento ordenado, e

a eixo do seu contrôle, Não queremos dizer com isto, que
esta disciplÍnaJ.seja daquelas que automatizam os índíví-

,\ . '"

duos, manírestando-os' em situação caudatáría e servil. Nâo,
esta discip1ínJlj de' alto nível, é o regramento natural de
tôda a assQ�ia'Ção do' Indivíduo, nas suas diversas escalas,
como' há' naturalmente, na escala social; uma híeraquía

sentido grupal,

'\', '" *
Será no SábadO, a grap.de para

.da dos B.rotos ele_gantes e bonitos

do Brasll nos sQ,lões' do CGpa_
,

cabana palace
* * *

Contin�a em séNas discussões'
no

o desapareetmento da Gravura Derivando, para a 'prática, notamos, que poucos dos
"O Gato'�, do desenhis!a Hugõ, \10SS0S partidos' políticos, cumprem estas e�igências, po'
M_und Junior. dendo-se dizer mesmo, que a pluralidade de agremiações

* * * existentes., impede uma melhOr disciplinaçao.
E!ll comllarihia do daputado, Os- Para sanar a lacuna somente uma modificação em'

mar Cuna_a Vi�ltO� nossa' cidade, nosso-éodigo 'Eleitoral, _:_ a par das tantas que nece"l·;t
o presidente do IAPE' sr. EnGs ta, rio :>entido" de permitir um maior contrôle 'pelas dire..l
Saddok, de Sá Motta I Aos ilus- cões partidárÍàs entre os seus filiados, seus orgãos inter·
tres visitantes, foi oferecido nos ;os, 'suas bancadas na, câmara, rias As'sembléias e Câma
salõés do Querêncla ' palace úm �'a Municipais. Geralmente, nos estatutos dos partidos po·
cock.�ail lliticas, encontramos entre os seus capítulos, parágrafo f:>

* '" '* que normalizam a atuação de suas bancadas pelos dito,
O sr. JoãO

'

Neve� está sendo, 'Regimentos Internos-!!-, Mas como é corrente, poucas ban-
convidado' com insistência plil'a I cadas partidárias seguem os t�is regimentos, fazendü

,continuar com as promoções das Euas atuações nas Casas .LegIslativa.s, ao bel prazer de,
festas do Lira Tênis Clube suaS' próprias vonta_dés; contrariando mesmo - � vê'llcs,

'" * *' as decisoes'� .deliberações de cúpula. Nêste ponto, é ..;.qlt<!
O Q'l<erêncía, palape l1ronrete e.htraria'Çt fã' a' de u.ma reforma de Lei: as banca'das ir.-

"uma' elegante f�sta �ara o pr�llleiro cUsciplinãdas,"o .seu� integraIJt�$, I seriam 'punidC9f pelas'
sábado de nov,em.b!p, dia 7' Eixectitiv�·'do§- .. al'tidos, com pirelto até de cassação de.

../ '" *.� ...-' �andato; pelo
-

Q cumprimento dÇL dec�ão par�id-árif.t, e

M·oc».s bonitas ba no;s� s�cf:' éónSeq�Ílenteme �" da decisão, de seus filiados.
dade 1r�unir.se�ãa' �a noite de d: Urge' que se faça, uma

..... revisão no Código Eleitoral
min; 'no acomedor resy.urante' Brasileiro. Para que o regime se., tornem cada vez mais

Rancho da Ilha democrático; no sentido puro da' pala;vra, devem os, par-
tidos político l�tarem por esslÍ reforma. O eleitorado ,exi

Da cidade de Blumenau acabo ge que os seus representantes .cumpram ffêlllfente, os

de receber convl,te 'P1tra a festa de mandatos que lhe foram conferidos.

'" * '"

Gostosos "Sonhos','
'�!;,::' � ���..,..��.�.......-'-l'" ....."�'i,�;:..'..;,.�'- �h��

.. _"1�c"��
�

você'mesma faz,' si,m, é�cl�!� . i;fi;,�·�·��:;:i!:�1f��,!t.�,� ,�:,

-I ";;'���s'de fárinha I

•• :: ••••••• 960 g
. 2 " "leite_, ........•.... 560 g

: 3/4" "açúcar 128,g

I 1/2" ", gordura .•..•.... ;. 110 g
2 colheres de sopa (cheias) de F.S.F. .

28 g
1 colher de sopa de sal fino. . . . .• 15 g

: 1 colho de sopa (essência) sabor limão 10 g

I ;u:::s �� 'l��t�' ��;���. �������o' =c;
Fleischmann, deixe em repouso lo' ml

'1 nutos, em seguida bata bem até dissolver,
. adicione os demais ingredientes, a farinha·

, po� último. Trabalhe bem a massa até
'. alisar. Deixe descansar durante uma hora.

I Pulverize a mesa GOm farinha, e �om o

ralo abra a massa, deixando-a com' uma
espessura de 1 centímetro. Com um co

, po ou farma cilínd�ica. corte os sonhos,

I vá colocando' numa tábua ou mesa tor
rada com pano. Deixe descansar de 25

• a 30 minutos, em seguida inicie a frio

I tura, de preferência em gordura de _;8co.

,�firmenlo 'seCO
FLEISCHMINN

E isso você conseg�irá fàcilmente. Basta usar na

ma�a o Fermento Sêco Fleischmann. li o mesmo

acontecerá com qualquer boa receita. que você
usar em seus brioches, pãezinhos e biscoitos ca·

seiros, porque- as, boas receitas exigem, para bons
resultados, o Fermento S�co Fleischmann. Com a

sua habilidade, êste seu jeito de don_;t-de-casa,
n�o há dúvida, os seus "sonhos" vão 'sair uma

delíCia! Mas... com o Fermento. Sêco Fleischmann.
(Dispensa refrigeração). Experimente esta receita.

Fleischma.nn
",.

- () mais famoso e categorizado fabricante'
de fermentás, do mundo

- Mais um produto
d. qualidade da�GRÁTIS! Peça a D. Maria.. Silveira, Chefe dá

Cozinha Royal,Caixa'Postal 1179,Rio de laneirá,
�·o 'fólheto "CONSEUiOS ÚTEIS".

,
'

POSSE

S·ô B R E TUD�
Faz um pouco de frio à hora em 'que sala elJlbora jÁ se' poso

-

"

.

-,> "

sa ng.tar um leve ar de verão. Caminho sem pressa ie deixando o

pensamento "fazer uma equttaçgo petas campinas da ima�lnação",.
segundo uma brllhante figura de retórica do dé.J5utado :Ten-ó,rio
Cavalcanti.

Sorrio ante a perspectíva:de as idéias galoparem fogosamente
no lombo de 'um cavalo,. que. no caso -serta .0;Pr-óprlo pensad,o·r. E

pensar em TenMio, Iembro-sne outra .v-êz dilo -"campanha" por

êle desferida em pról (OU llerá con!ra?) do Tenente Bandeira e
- " -

!-
que já está enchendo o saco .•. (P�?) E' um t):'.OCadn�O infame,
não nego mas à alltura da' inglóri,ll::iiÕ'Ve(e:.

J
,

»: \

Diviso: 'de repente, no outro lado da calçada um vascaíúo

abominável, sujeito que discute futtfbOI'. 24, horas. por dia, e ten.

to passar desapercebido -. mas qual] Daí a Instantes vejo-m''; ao

seu lado escutando prollxa arenga sÔbr� o insucesso de domingo,
'cé uma vergonha, com a defesa �campeã do mundo detxãr- passar.' .

duas. bolas d� atáquesínho mícno .do Flumlnenlle; duas, heln, se

'rõsse uma ainda vá!" Tenho von tadt! de .�eiurá�lo pela camisa e

berrar�lhe "E Ó Flamengo, :;;fI? At� '�Ol que não entra vale! 'I"�
mas desísto porque 'isso provàyelmente impol1ttllrla em meia ho�a

J , '., _

de desentendimentos e o meu desejo. é descat-tarc.me do tlpO,Ime-
dlatamente.

Súbito ocorre-me uma bôa desculpa. para desplstá.lo, e cor;

tc.Ihe a palavra, na metade de' uma frase: "tê logo, tenho qU&

ir 110 Mercado":.O SUjeito fica meio éspantado, eom -o resto da

frase ainda na bôca enquanto d,esço 'a rua da Alfând�ga. E' úmll
,

bôa idéia ir ao Mercado há tempo que não o faço. A última vêil
,

. Z .. ,

em que estive lá' foj.. na., quarta-feira' de cinzas; com um gl'UpO
. ,

I não ,de todo hOmogêneo, onde despontava um pretão alto g.U6
,

tacava um pC:lUCO confusamente um ,bumba - eramos passiveI.
I . '.�

mente os últimos remanescentes da. folla mpmêsca e nos !!sfqr_

çávamos ao máximo para (> Carnaval não parar.c'Ou .pelo menós

não pararmos nós dÍlsoladissimos com "a
.

.efemerid'ade dQ tl'lduo da

1011a.
' ,

'....... \...
O MercadO, entretanto., está muito por baixo, e não júst'lfl.

cou a caminhada senão CGmo pretêxto para desgrudar.me do
-

.

"
-*

v�!:caíno. poucas e feias foram as coisas que observei, como flla$

para carne, mU!heres :reclamando cO,ntra o prêço de tUdO, o am_

'-bLe�te cheirando- a 'peixe e.a revolta; • - >

De iá deslif.ei suaveqlent� para o :jornal ond'e me e_ncO!!�ro
, f I l

ago:a' batendo essas mal traçadas (OU será "batldas!'?J llnh&4l,
que comlílorã.Q.Jl-�deli",llnpaYaàa crônica, de hoje.

_
.

Que pouca POSSibllldãde tem de agraciar, no mais.

,Educandário Santa> Catarina
DIRETÔIRA

° Educandár:io Santa Catarina precisa .'de :_uma din'
, tôra, pessôa idônea, apresentando credenciais, pa!�_a-se
bem. -Tratar à rua Saldanha Marinho na 34, diáriamente
das 9 às 12.
------------�------------------------------------------

OSVALDO MELO
ORQUESTRA SINFóNICA. Depois do grande sucesw

obtido nesta Capital com o aplaudido concêrto que marcou
mais uma vitória 110 meio musical do Estado� não era po,�- ,

siv�l que ficassemos a viver dos loúros colhido com tantos
sacrifícios e boa vontade dos nossos abnegados musicist.a,;
e de quantos se puzeralll á frente da nobre empreitada
�rtistica. ,.....

,

Assim é que ficou deliberada a criação de uma grande
orquestra form�da' de elementos desta Capital, Blumemm
e ·talvêz' de Joinville para que nosso E;stàdo, peias suaJ

figuras'mais representativas nesse setor de uma das mais
belas expressões da arte, _pUdesse competir com vantagem
com as orquestra sinfônicas das grandes capitais .'

.

Para tanto contamos com elementos dedicados e' com
petentes, que saberão lçvar para frente a explendida ini-
ciativa.

'

Aguardemos que sê estabeleçam 'e se completem os
contá tos que estão sendo feitos nêste sentido, para o CJ

l'oame.nto final da grande idéia, já tão 'bem recebida pelo
grande publico.

'Outros pormenores dàr�!ll0s nestã coluna, assim que
nos cheguem ás mãos.

CORPO CORAL DE FLORIANóJ;?OLIS. Com a decisão
tomada pelo nosso conterrâneo, maestro Pelluso, trata-se
também; da fundação de um Corpo Coral- piu'a esta cida
de, j-tí tendo stdo tomadas as providências que se faZem.
necessárias.

De início: soubemos que o conhecido proféssor de m-ú-
'-

�ica já, está trabalhando com bastante fervor, afim de
levar á realidade mais 'esta iniciativa que é dos aplausos

_ de todos os florianopolitanos. 'Louva,mps igualmente sua
atitude e desejamos que leve até á vitória, mais ê�te
grande emweendimento de inegavel valor artístico. .'

Nesta 'epoca conturbada em. que, os mais dificeis e in�
trirfcada-s problemas da vida tumultual'\l a cada· hora nos.;..
so esyírito" a música se torna uma fuga. para um 'munqo de
meditação, descansd e"paz:

E"um espaç0 divino 'na dura rômagem ga

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;< O céu po rece mois azul ...

EMILEI.
ADEMAR GHISI NA ASSEMBLÉIA: DOIS PESOS... I

"trocar no palácio do Catete

110
vtce-Iíder do govêrno e dirigi-' socsrro de seu Iíderado que con

VICE-LIDER DO GOVÊRNO CHAMA JK DE LOUCO VAR- um lo�co varrido por um 10UC� das ao Chefe da Naçã�.' ttnuava mudo. E, dess� entalade�
RIDO MAS INTEGRA COMISSÃO AO CATETE ... _ SE..

I

varrendo"'_ •

GLUIN A MELHOR IMPRESSA? la difícll, e que não é a primeira

INJURI-' _..Em sessao posterl1lr. o lider do POSSíVEL DE JK... em que o palrador representante
BASTIÃO NA DEFESA: NÃO HOUVE "ANIMUS PSD, deputado Estivalet pires I Tão logo o sr, Adernar Ghisi re, da UDN do sul coloca em maus

E FUCMINA ATAQUES DE TUPY - LAMENTADA DEMTS- manifestou sua estranheza ao to., tornou a Florianópolis na sessao lençóis seu líder, a êste não res-

SÃO DO GAL. MACEDO SOARES DA CSN - VARIAS mar conhecímento de que o vice. I
de 1.0 do corrente o lider oposícío, ta senão dizer que o sr. Ademar

ANDI" ... _ JOTA EXALTA SEMINÁRIO DE CANOINHA8 .líder do govêrno houvesse Viaja.: nista perguntou.lhe sôbre a .m., Ghisi usara aquelas expressões
.

•
,

do para o Rio para soUcitar ao pressão que tivera do sr. Juscelino sem "animus ínjurtandr» O riso

J Antes de Integrar comlssã� I ções para a crise dêsse minério,
presidente JusceUno KUbUlic'hek, I Kubitschek. A resposta foi pron-, como se podia esperar foi gera{

que se dirigiU da capital e mun!.1
o deputado Ademar Gbisi foI à juntam.ente com grande caravana

I ta, sem vacüar DIsse- o deputado E andando sôbre ovos 'nessa dolo.,

clplos da bacia do carvão para trIbuna para dizer sem mai� aque- j'que
se deslocou de nosso Estado

I'
udenísta: "A Impressão melhor rosa tarera de tirar se� Iíderedo do �eira, demitido sumariamente daa

reivIndicar junto ao catete solu , la que era cheg�da a hora de
para a capital federal, medidas possível". Em SegUida, cranscreve Cipoal, o sr. Sebastião Neves aflr. funções 'que vinha exercendo há

.

, tendentes a solver a crise carbo, textualmente 9.1'1 palavaras do Chefe mou que seu COlega exprimira 1 O ti 1 t I
. I 7 anos. sr, Es va e P res, em

DR CELSO MAFRA CALDEIRA DE
mfera, após dizer o que .dísse do

I
da Nação ao 'receber no C�t'3te a aqueles têrmos devido o fato 'aa

aparte mencionou que o- Corre,
•

'

'. primne�tOur�lagqlsuteredocoudsaosNseaç:oo. �Er. caravana catarinense" e após ex-
atividade do -Presídente da Repú·

era �" �"" �
p_ I I di bUca ímpôr ao adjetivação de lou., gedor de Justiça fez voltar às

,

ANDRA
Estivalet plr�s es 'cie de ex. I or suas re v n caçõ'es: "Recebo

DE "1
'

i;
Pe um

com honra e alegria a retvín-üca,
co no sentido de reallzador reco. mesmas funções o juiz de paz de

.

ouco varr do' estar em condí.,
I cão

de Santa Cata�lna" nhecendo as grandes qUaitdades. Lages, de onde -também fora ex()'�

E'
ções de resolver tão palpitante ( ESTIVALET: "EN'I'Ã.� V. EX-

de administrador do sr. Juscellno
com profundo pesar que noticiamos. o f-ªlecimento, problema da economia de Santa CIA. MUDOU DE "OPINIÃO 1. Kubitschek. Agradecia no' ensê-

nerado. As bancadas do PTB e da

em NiteI,'oi, onde há longos anos residia, do dr.' Celso Ma- Catarina j 1
' lTDN se sotídartzaram com as pa,.

Diante das expressões, do sr. o, a co aboraçgo da oposíçgo ao ,-
fra C�ldeir'a de Andrada, "advogado e alto runcíonãrío da DUAS ATITUDES DA UDN gov"rno estadual \1l.vras do sr. Bahia Bltt�court

Cont.ínuanqo comentou o líder
Ademar Ghisl o SI' o'Estlvale..t pi. . e '.

fazen®. do. Estado do Rio.. � res concíuru 'que ."�ni:a·o o "j,.�_ 'AD'EMA GHISI' A CULPA E'
O tlustre conterrâneo, de' tradicional família cataff- .oposícíontsta ;�como age a UDMj _.lider. do, gO�êrno ;i�ucÍar� dO" ;P"i.

,.

.DE M� l\TCHETE'
" em Santa Ca:taJ:ina" Com ,r.elação , ..

liãb'
• -

•
.' ''Y

·nense, era filho 'de Antenor 'Caldeira de Andrade 'e sua ao maís alto magistrado da Nj),Qão 'nl:ãO, I.é
.• o·"}r. -.T'lTs eli�lO Kubtrs- _'Mais' eneOl'l1j'ado, o sr. Ad.emar

espôsa D. Antonieta Mafra Caldeira de Andrada, e n�to atacando-o e insultando-o Mas' chek não, era mais um loucO' va!- Ghisl aproveita a "saída" de seu

rido no Ctt l'd fi JOTA: -CONCLAVE SOCIO-ECO-
d

'

C Ih' M d no Rio quando se trato d'e rel-
a e e. . .

I er a rmando que não qUizera
08 sauaosos onse euoo anoel a Silva Mafra E\ Fer- � .

" O sr. Ademar Gbisi a esta ai. ofender o prJmeiro magistrado da NQMICO DE CANOINHAS
nando Caldeira de Andrada, "10 voluntário da' Pátria". vindicar favores e benesses do tura, ,na'O se lemb�ara' que llsal'a N

-

•. r aÇao, e que usara as expressões
O dr. Celso. deixa dois filhos, Fernando e Lauro e Catete para o Estado o ar flca a expressão acima citada em S"8. acima devido a uma reportag.em

O deputadO Jota Gonçalv�s, na

"iuva d. Vera Born Caldeira de Andrade, tendo o seu pa.::-
Inundado de elogios ao P.resldente são anterl9r, Mas hàbllmente da revista Manchete que 'a essa sessão de 2'4 do corrente fez um
da República em um blfront!smo conduzido pelo sr. E'stl:valet Pires olttll'a, entrou bem...

' ,.

samento causado intensa constern,ação .assim em Santa ' ",.ubstancloso relatório sôbre co.

Catarina como no Estado fluminense, face ao amplo cír- ��earl,:::�!�rIZa bem o udenlsmo caiu em si .e perdeu a fala. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 68.0 mo decor.rel'am os trabalhos dO)
1 d I

- , .

t d d t d
' 'f

SEBASTIÃO: "NÃO HOUVE ANIVERSÁRIO

,conclav,e
soclo�econo'mlco l'ealiza_cuo e suas.re açoes e as VIr U es e o es e seu esplrlvo. BRAZ ALVES: EXPURGA NO- ANIMOS INJURIANDI"... ..

TAS TAQUIGRÁFICAS INSUL. JK: GRANDE ADMINISTRADOR
O deputado Bahia Blttencourt do em Canoinhas onde compar,e.

V E' N D 'E _ SE· TUOSAS � Com tôda presteza e gentHeza
manifesta, seu regosljo e o da ban., ceram representa�tes das classes

O sr. Estlvalet pires lançando o sr. Sebastião Neves acorreu e� .cada pessedista pela pas�agem do I conservadoras 'dos municípios dó
seu protesto contra os t�rmos In_

Isultuosos proferidos pelo sr. Ad,e--

'SEH'TI.NELA
nopte.catal'inenSe, pref,eltos, vere-

mar Ghlsl contra o sr. JusceUno .adores e o orador,' representando I

Kubitschek com quem, no entre_ o Legislativo Estadual.
melo não se pejara de estar re.

" continuandO, o representante
cebldo com a devida '\tênia, pediu
ao presidente da- Mesa para __ue

!pessedista de Jolnvllle �iscOl,,'eu

aoolhesse sua justa manifestação.
O presidente Braz Alves incon.

tinentl mand�u ,expurgar' da ta.

qUigrafla as expí'essões usadas pe_

»:
.

há beleza em, tôda· porte_ .�

:-
- 7

-

�. _��,

J

1 Casa à rua Conselheiro Mafra
1 Casa à rua Ara�ljo Figuéiredo

Ten'enos no Bairro Bom Abrigo
Terrenos no Estreito

/

2

3

4 Lotes em Camboriú
Fazenda' em Palhoça

Preços de ocasião
,,1

Tratar no Escritório de Advocacja e Procuradoria,
à rua Trajano, 29 - 20 andar - sala 1.

Dia 11 - (Domingo), - F�sta das crianças.
Haverá surpresas para a p�tizada. - Inicio 'às 16.00
�oras.

.:

D�a 17. (Sábado) - Soirée em homenagem ao

Lira Teriis Clube - Os sócios do Li,ra terão ingref:
I;OS) - Início às 22 horas.

.i.
I

Dia �5 - (Domingo) - Encontro dos Brotinh03,
Início às 20 horas.

roias de sol brincam na relva .... \

r�':·.-·�-·�:
.

J1toRywood!

j

tu'�!'�rQd;çao de bom gasto

68.0 aníversãrío do Tribunal de

I
O representante pessedlsta de

Justiça do Estado tecendo Ion- Jolnvllle em continuação contou
, .

, "

gas considerações Sôbre a atuação com detalhes, a verdadeira versão

daquele poder, e da honorablllda. d� agressão de que fora vitima de

dos homens que o integram atu., parte do
' prefeito de Guaramlrim

., ,

dlndo à recente prova de Justiça criticando as palavras proferida, an

que deram. reintegrando em seu oca�ião ,pelo sr. Tupy Barreto.

pôsto o conhecido. e estimado j'Ulz 'Este, sob protesto de que seu ad,

de paz sr. HIPóllto do Valle pe. v,ersário queria fazer tempestade
em copo d'agua, Inicia uma série
de acusações infundadas sôbre a

atuação política do sr. Jota Gon_
çalves em Joínville todas elas re,

,

lutadas incontinenti. Mais uma

vez não paude, o sr. Tupy Barreto,
deixar de demonstrar sua Inteira

Identificação à doutrina de Ma_

qUiaVel, procurando atirar o depu.,.'
tado adversário às feras mas a

,

reação veio fulminante. A vtda

públlca do sr. Jota Gonçalves é
um .. livro " abeJ.'to, que ele tem

multa honra de exibi-lo toda 'Vez

que necessário. E é com Isso que
o sr. Tupy Barreto não se con.

forma. E em Jolnvllle todos- sa

bem disso
...

��m relaçgo ao aniversário da

'Fals �lta corte de .Justlça do Es.

tadJ. �
-

MADEIRAS PARA _

CONSTRUCÀO
'

IRMÃOS 81TENCOURT
(AIS BAD,\»Ó IONE 100?
ANTIGO DIP6�ITO DA .... IANI

GAL. MACEDO SOARES: LA-
MENTADA SUA DEMISSÃO DA

OSN •

O sr. Mario Brusa, em sessão
(continua na 6.")

sôbre a perfeita organização da

MANUEL MARTINS Importante reunião onde foram
O idioma brasileiro nosso tão querido português dlscutidoE? problemas' dos mais lm-

bem que merecia Um mais adequado sistema de publicl- portantes da soclo.eco�omla da_
dade OU aperfeiçoamento, digamos. quela região reunindo nos anais

Falamos, é verdade, a lingUa portuguêsa, corrétamen- uma, série de r,ecomendações da

te, como afirmamos, Mas, falando sinceramente ainda mais alta' transcedêncla para o

muito precIsamos aprender, especialmente quand'O del·t"-.. progresso econômico e social de

mos, ou mesmo nos aprofundamos na cegueira hodiel'llJ. Santa Catarina. Téses abordando
modernista de empregar palavrões bonitos e cheinhos de
letras, -sem sabermos não raro, seu verdadeiro significad'1.
Mania de querer saber, digamos com mais clareza. Mas, aí,
creio não existir. todo o maL Porque pelo menos sabemos
que tais palavrões bonitos e coloridos existem em nosso são dos municípios participantes fi
querido vocábulo, herdado com tanto carinho e até sacri- um conhecimento aprOfundadO
fício de nossos antepassados. E o que deveriamos fazer dos problemas' que afligem aque.
para sanal: êssl_l mal? - Cada um por sí e Deus, por todos. la rica, �egião, além de um desejO,
Quando nos ocorrer uma palavrinha bonita, porém, difícil, de vê-los resolvidos. -'

cujo SIgnificado ignoramos, devemos procurar logo uma
pessôa amiga mais esclarecida ou mesmo o "amansa bur·
1'0" (perdão pelo têrmo) e nos elucidar no assunto. Feli,
zes seríamos sí, em cada mês aprendessemos'o significado
de uma palavra difícil.

garam ,e multas sugestões foram

É
• . aprovadas para posterior recomen-
este o melO que podemos empregar, porque, espel'ft- _

,.

mo.s por meios suficientes (esco�as, educandários ou outro I
daçoes aos poderes constltuldoS,

qualquer sistema) que nos viriam beneficiar nêste sentí- pois a colaboração do governo ·em

do, sería deitar eternamente em' be;rços esplêndidos. Nos.-
tal setor daria para aquela zona

SOS alunos primários, já dificilmente possuem meios para
'abal'rotar o. Estado com produção

estudar as primeiras letras. E o. estudo superiór, secund,á- agríCOla. Lamentou o sr. Jota

rio que seja, ou até escolas para adultos? Onde? Só se es-
Gonsalv,es que sómente 5%do oro

perarmos pelap novas e promissoras locações lunares! TIJ- çamento estadual para 1960 seja

mo como base, o município onde resido: Henrique LaF'� destinado à 'S�cretaria da Agrl

(ex·lmbituba). Diariamente, dezenas � dezenas de mo.;i- cultura. Ordem, OrganiZaçãO, enA

r.has e rapazes, enfrentando 'dificuldades com transportes, tuslasmo e conhecimento dos pro

d�stancius, fins economicos e outros obstáculoll, deslocam. blemas comuns à reglão;debatldos
se para a vizinha cidade de Laguna a fim' de' a'dquirir UIT',a todos num clima alto de compre_

formação mais segura e que se constitua �m ponto de pal" ensão, fizéram do conclave soclo_ (5 KW) 1,420 kcs .
tida para o cumprimento de uma vocação. E assim, outros econômico um� reunião das mais

municípios sofrem a mesma carencia de fontes instrutiva,>. troveltosas para o progresso do Onda curta:
Enquanto isso, nosso latino-luso-brasileiro vai sendo nosso EstadO, concluiu o dep"Úado·

aos pnucos martirizado pela incompetencia de uns e exi.- Jota Gonçalves. (10 KW) 5975 kcsbicionbmo de outros - tudo isso, para o mal de todos e NO\_'OS ATAQUES DE TUPY '.

infeEcidade geral da posteri�ade. BARRET�;U�:��:�DOS COe

1 Onda"média:

EMPRE'GO
ÓTIMO ORDENADO E COMH3-

SOES PARA PESSOAS ATIVAS
E EFICIENTES., 0$ INTERES
SADOS DEVERÃO SE DIRIGIR
AO SR. HEITOR, A RUA FER-
NANDO
ANDAR.

MACHADO, 6
temas como energia' elétrica re_

�
norestamento armazens geral! sa_

- , ,

neamento educação saúde etc
, ' "

revelaram um alto espírito de coe_

.. /\

• 4

RÁDIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

Com relação à agricultura, am_

paro ao hómem do campo disse o
,

orador que os debates se prolon.
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AGENTÉS E .CORRESPOjlDENTJ:�
...... T6doa 08 munfcfpio8 de,SANTA CATARINA

ANUNCIOS
Httilja,Dtfl coatraiõ, � acordo co. I, ta�la e. vil.'

. AS.SINATURA ANUAL - ,CR$ 600.00.
A direção não se respqnsabiliza pelos

conceitos emitidos n(\s\,artü:�os assinados.

Vlrlrlllf

CLUBE DOZE DE AGOSTO
EDITAL DE' CONCORR1l:NCIA

esquina da 'I'íraderrtes _ Tele!.
2766. Residência _ Rua Mare
chal. Gama D'Eça n.o 141

.

- Tel.
3120.
.',

� -

DR'CL��:O GE���RA ',�.A ;6 ..
;.

.... ,
�Onl

Especialista em moléstias de Se- I 'S.Caridade e da Maternidade Dr. nhoras e vias' urinárias . ..cura ra.,
.

"'-,. / 'DUIIAIfTE'" Ti'ODD�'�'� (
"

Carlos Corrêa. ,dlcal das Infecções agudas e =-t .

'��
,

D'ÜENc;lAS' DE SENHORAS - nicas. do aparêlho genlto_urlnÍirlo
PARTOS - OPERAÇõES - em ambos os sexos. Doenças d� /".

: ,

,
PARTO SEM DOR pelo métopo aparglho 'DI(:estlvo e do sistema' _,

.�,'
.

.

nos. \IA.'/)�.lO,5,' i.�.·,.d.'.,psíco.rirontatrco nervoso. Horário: 10lf., às 12 é.

L1!
""'.!I,

Consultório: Rua João pinto n. 10. 2% às 5 horas _ Consultório:

....
J.

..

�<;..�ftt
.

dás 16.00 às 18.00 horas. Atende 'Rua Tiradentes. 12 s.: 1.0 andar' ,,_<- �
.

com horas marcadas. Telefone - Fone ?246. Res.ldêncla: Rua .tIO ;;,' ,

"

3035 - -Resldên!:'la: Rua G'éneral '4_acerda Coutinho. 13 (Chácara do � �

_. '},,; ','.
;; '-t

.

.' :,"Blttencourt n. 101. Espanha - Fone 3248. -"

... 'II', �
'-J�. - �.

DR. AYRTON DE'OLI-'
, VElHA,

O Clube Doze de Agôsto faz saber' a quem interessar - DOENÇ�S D,O . PULM.40 _

que epc:ont.ram:-se ,aberta as insc�içõ�s para o a;rendl}mer..- "
.

-;. TUn�RClJ�OSllJ '",:
to e explora<ção do' liar e Réstauranfe do CItlbe:

I· - cons1<lltór�o,:,,-x "�;u!,J fellpe
As P�?PQstas deverão -$er -erlt.regues na S�Cret�ria do ,H'S�hi;n�dtd'" �8�1"'-4�:Te.fl·638h,01.�-1" _-.� L; "_ " .

_ "
.

_

., or.ar o. as. - aS .. Q._ras.
Clube, em �íivelopes fechados até o' �na 10/çle outubró às - Ir�slcÍêncra � Fillípe sôhmldt.
10.00 horas:

"

".
' "

n,o lin.
.'

�-lnli1lL-d-'--:-;r�-lr"-i:e--��----I'
-r

MO'VEIS, EM 6'ERAL "

: �_�J_l_�!..�,_ç!���'ª:R-O-S�-S M A·/R'K
: ,DI. 'flUlll GOMES DR. ANTONIO MUNIZ,DE DRí. HENRIQUE, PRISCO. _

6MIi.80I�1
' ARAG.ÃO ,P!:�I�OO .

., ..
c :

lr':lI
mJér:' fr fI ;:A ü '�Ui O' ( r A' L' O 'J 'I

.', ,Y CIRURGIA TREUMATOLOGIA Ope�ções :- Doenças' de Senho_ -, .'"
..

, I·
,

n .I J A
M�DICO ORTOPEDIA ras - Clínica de-AdUltos .

R D d O � S 'I 3820Pré-Natal Pa..-,' - Consultório: João Pi.nto, 14 _- Curso de EspeclaJtzação no I�oapl- ua, eo oro. n: , -:... e.'
.

Operações - Clfnlca Geral Consulta: das 15 .às 17 horas. dlá- tal dos Servidores do Est-!Wo.
'

.

ReNdêp�a: _
ríamente, Menos BOS sábados. Re- (serviço do Prof. Mariano de An-

. ;Ru.a:. qV. iB�ttencourt-n. 121. sidência: Bocaluva� 135.. Fon.e 2714 dradej , Consultas: 'pela manhã no

Telefon!!: :0:0651. Hospital de Caridade. 'A tarde das
Consultório: ,DR. WALMOR ZOMER 15.30 horas em diante no" eonsut,

R E D A T O R E S -Bua Felipe Schmldt a. ,87. GARCIA tório. à Rua Nunes Machado. 17.
lb

' ,

d
' Esq. Álvaro de:. Caryalho.Osvaldo Mello - Flávio A erto de Amorim An re Hórárlo: .

Diplomado pela Faculdade Nacle-

Nilo 'I'adasco _ Pedro Paulo Machado � Zury Macha- Das 16,00 lir 18.00.
nal de Medicina. da Universidade

d P I d C t R Sábad ,da Brasil
O _ au O a os a amos.

Das 101,:00's 1'2,00.'IA Ex-Interno por-concurso da 'Mater_

nlda�e_Escola. (Serviço do prof.

Octávio Redrlgues Lima). Ex.
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospjtal I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. Médico do Hôspltal de

Par:l maiores esclarecimentos os ihteressauos serão
atendidos na' Secretaria do Clube no horário das 8.00 às
lO.OO de segunda a sexta-feira._

::.-
,

"I �, - ..... _,

HIRAM: DO LIVRAMEN'l'..O
Secretário Geral

DR. EUG1l:NIO TROMPOWSKY TAULOIS FILHO
Presidente

DR. 1. LOBATO FILHO
Doenças do' aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
,FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL:"
MõES _ CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nacional
de MediCina; Tlslologlsta e Tls.lo
cirurgião do H.ospltal Nerêu Ra
�os. : Curso de" especialização pela
S. N .T,. Exlnterno e Ex-assisten_
te- de Cirurgia do 'prof. use Gui_
marães (Rio) Cons.: Felipe Sch
mídt, <" Fone 3801. Atende com

hora marcada, Res.: Rua Esteves

Juil1qr. 80. Fone: 2294.

DR. BOLDEMAR
MENEZES'

-ESPECIÃUDADE: -DO
ENIÇÀS' DE SENHQRAS
_:_, PAR.TOS _:_ -cmun-

GIA -

Formado IPela Escola de
Med1iclna do Rio de Janeí,
1'0 Ex-Interno da Materní
dads Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e doHospital do IAPETC.
Atend1e 'provisóriamente
no Hospital de Caridade

_:_
..
Parte da manhã

DR. NE'WTON D�AVILA
CIRURGIA GERAL

D?enças. de "se_nhpr!,-s!-;-' procw-
,

logla' � Eletricidade Médica
.

Consultório,: Ru� Victor Mel-
relies 'n:o "28 � Telefone 3307

Consuitas: Das 15 horas em.dlante.
Residência: Fone. 8,423. Rua Blu-
men�LU. n. 71.

;:

.!
, I

\ '

.

'�-é linda ...
·

mas
e o C0N-F'O�TO?
Ao comprar rnóv�is estofado".'l verifique se o

molejo é fe;t-o com os le.gí.timor MOLÀS NO.SAO
e múito muior confôrto

. e excepcional du�abílidade
e nunca cedem - nunca 10ltàm
e mó�eis mais leves
.. dispensam o uso de cordi,ltlos e percintas de pano
e conservam _o estofamento' absoluta';'ente ind"formóve(

MOLAS� D,� B\RAS'� S. A.

, -,'
,

" .........
hbl • &a.1 lua SIo Jorg.. S'� - TIIl. 9-451' - Ca. Postal 875 - fnd. T el. I' "NO,SAO" - SOo Paul.

'UVENDEDOUS. ME'ER & elA.
ln fel.. ScblDidt. Q, • Ruo Conselheiro Matro, 2 - Tel. 2516 - C.K f'ostal 48 - fLORIANÓPOUI

\

-;;-r-b-n-n-o---' Maurício dos Reis
Advolladó

I'

MorHz s. ft.João

I

"
"" SOBÉRANA" l'RAÇ4 15 DE NOVE'MBRO - ESQUINA

RUA FELU'E_ SCJlMIDT
t'ILJAL "A SAJlERANA'; VlSTlUTO 00 J:S1'ItEITO ...::. CANTO,ED- SUL AMltRIÇA _ 6.0 ANDAR

"

IRMAos B1TEN<:OURT
(AIS 8AOA'0 . 'ONf JIQ�

ANIIGO OEP�SITO OAMIAN'
TELS.: 2198 - 26!n.

PREFÉCT '51
DRA. EBE B. BARROS -

CLlNICA DE CRIANÇAS
Consultório • R_dia. Coa.uJtu

Av, lJercWo La'z USA apto, Segundjl • 6 .....lllr.

4&.1 15 .. 17 bora.

Tel . ...,. '29UFLORIANOPOLIS

DRA.' EVÂ B. -SC.HWEIDSoJ- 'BICHlER
-

CUNI'CA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Es-pecialista em moléstias de an'l:ls e recto.

Tratamento de hemorroid�s, fistulas.· etc.
,

CJ,rurlia
.

anal
ClJuunica a mudança de _seu Consultó.rio junto. á sua

r,}sidência ,na Rua Durval Melqui'ades de Sousa -54

RAUL PERflRA CALDAS

A D V�OGA D O
..;'" ":!4ôê'slões lrabàtbislas"

'i." .;) '.
' �....... •

Escrlt6tlo:- Rua João Pinto n. 18-sobO
'�::>lefone n. &.467 - Caixa Postal n. 2D
hOHARIO: ti'as 15 às 17 bo;ras.

.

,-

Segunda série, étimo estado de conservação.

'!'acilita-se o pagamento .

'?one: 24-13, das 17 às 18 horas.

" I A J E· M, E L B 'O B
PARA ITAJAj - JOINVltLE - CURITIBA
Ô N I BUS U L TIM O, TlP O
s U P E R _'p, U L L M A N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA

CHEGADA

,
'

COMUNICAÇÃO AOS,�7MEt)ICOS E
FARMACÊUTICOS _;,

R1PIDO

FLORIANÓPOLIS 5,46
éURITIBA' 12,45

SUL � BRASILEIRO LTDI.

� PIAM' tem a �honra e satisfação' �e coniun1c�lr aos

,lustrp" Médicos e FarmacêuticcM o lançamento 'do 'noyo

produtp do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
'

GERIPIAM - H3
ã base de NOVACAIN.I\ sob forma altamente estabili�ada,
para o especial emp.rêgo em GCl'!atria, no tratamento t1a�

divers:t;;: manifestações orgânicas do envelhecimentó e da

senilid;>,de, precoces ou não.
A:r,ústras e informações á disposição dos senaol:es

Médico,!; .!l Rua: Conselh_eiro Mafra :_ 90 com

'Z, L. Steiner & Cia. - Agent.es

( "

pO' RIO PARA VOeE -Interessa a todos •••
Particulares, 1:omérci� e In'dústria._
Wtllidade. dom�.�ieu, remUio., veiculo. ,ou mAqui
na., ace••6rioà de toda. a. e.péeie., diSC!o. ou o que
vooê preelsar. Firma que·serve hA 30 anol a impren.a
brasileira, criou um departamento de vendas para o'
Interior, e.tando apta a atender' o .eu pedido. Eaereo
vapara. J',

Repres'entações A. S. Lara Ltda ..

.

Rua 'Senador Danta., 40. S.· and.r - Rio

VIAGENS COM ESCALA - P"ARTIDAS as 7 e 13 HORAS
, AGENCIA FLORIANÓPOLI-S - RUA DEODORO'-

,

ESQUINA TENENTE SI�VÊ1RA - -TEL.'; 2-172 j

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

"SERVIÇO 'M I L I T A 8"-
ATE;NÇAO CANDIDATOS CIVIS INSCRITOS' PARA O

EXAME DE SELECAO A ESCOLA DE SARG:§:NTOS
_PAS, ARMAS!

,Deverão comparecer na Séde dl:l: Guarnição Militar

I
de Florianópolis 06a CR), os candidatos:,

- LUIZ C�R
LOS DA SILVA, MARIO S1l:RGIO MAFRA, MILTON-VIEI
RA, ODEVAR MACHADO, VALDO CERLACH, W�LTr:R.
PEDRO DA SILVA e WALDEMAR HENRIQUE DIAS; a

fim de tratarem de assunto de seus interesses

Lembramos que as provas serão realizadas nos dias

6, 7 e B do corrente no 14ô Bata'lhão de Caçadores,' com

início ar 7,.30 hpras,

Nova Nomencla,fura Gramatical Brasileira
j!:' '. .

-
•

-

�

Ã "Diretoria de Eshl.dos e Planejamentos, -S. ,E. C.,
leovàrã a efeito a 'partir de 9 ,do 'cDrl'ente, no Instituto'

-.. .\ '.. '"..

de Educação "Dias Velh'()" (Salão Nobre). às qqaf'�as e

sextas-feiras, das 17,30 às 1"8,30 hora's um Curso ne

llortuguês para professôres primár,ios que está assim

programard1o:
A) Fonética descritiva, históricà e

_ "'-
sintática

'

" ,�4. _aulas
B) Morfologia:

' " , '

Estruturação e forlllaçãõ, . -.'

�-v ��l'����
Flexões e classificaç.ão

. I) ;'�ilHa&'
C) Sintaxe 4 au1ai:�
D) Ortografia, pontuação e sig'ntficativo ,: ,H

das palavras 4 aulàs
\.

.

'* '\�_".' ;..:, ,E) Metodologia da Linguagem, do .�

Curso Primário
. -4 aulas

1!:,ste curso estará a cargo do Cated;rático 'de Portu
. guês do Instituto de Educação "Dias Velho", Prof. us

wa'ldo Ferreira de Mello.
Ao término do cursó será conferido' um Certüicado

a todos que tenham 100% de frequência. ,

Pára·o mesmo curso convidamos Os senhores profes�'�
sôres Icj)e Grupos Escolare$ e alunos de Esc.olas Normais. '-:

As insdriçõeg' poderão ser feitas· nesta Dir-etpria-ou',
junto à }}ireçao dos Grupos Esco'lares.

'
.

, Floí.'ianópoJi,s, 1.0 de setem,bro de 195'9.

R f P R E S E Nr T A ç Õ.E' S "

MERPAL - MERCANTIL PAULISTA liTDA., firma
de rerreser tações de ambito nacional, _possue 15 filiaIs
em dirersos, E:stados, seletQ corpo de vendedores. dando
perfeita cobertura por tõdo-õ Brasil de norte a sul d� -

t�ste ao Oeste. /
A'.,Eita-se representações para todo o Brasil ou regiões

dá ótimas fontes de""'referencias.
,

Sãu Paulo - Rua'Marconi,-:i4 - 6° andar -'conj. 62

Sauta Catarina - Rua Souza França 20' FloL'i 'lo'
C,)l!fie as suas vendas a Merpal.

l'A Y A N D O (O,M S A B� I O. '�:,��jtJ�fft�:"f "\};I'�i'ij�
, "

Vi·rgem Especialidade
-

fa 'tia, WEllfL 'IHDUSIRIAL, - Joln,lllé - (Marca R81lslrada)
r '

.

. -

,
'

.. j";; ;t·�Q""""""�no·'--='ml'la"�e,le;'�: tnlJU' ;e,z dinheiro .

,', " .

,,' '>"'" ,/-"'''' >',; ," '. ,",'" �,. '\1;';,;,,' ........:.,...-'�••_,��.........�.'*����.......��__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. .nARft I IbII pn., IJIUJO o I.uTI ".lULa.
IIFLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 6 de Outubro de 1959

vende-se. Siemens Schuckertwerde AG Alemanha,
1957, CômjJletamente novo, encaixotado e ceconísado, 2100

.KW - 50/60 ciclos - 380/440 V. - 3000/3600 RPM - 15 atm.
Dempis mrcrmações acerca de preços e condições de

pagamento etc. com a Gerência da Loja das Casas Per

nambucanas, à rua Felipe Scnmidt 15 em Florianópol!s.

ADVOGADOS:

.

Dr. Antônio Grillo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Márcio Collaço

Significativa homenagem a modesto,
mas exemplar soldado" 'raso da',

Çã���T���A�����i�1RS:�� I'rlag'ada'Gau'cha ��mu�i.�!��!��Çã�edie�:���-registra o "Correio do Povo", .

gradas. sendo, na ocasião,de Porto Alegre, edição de. .,
.

por intermédio do dr. Aríostoanteontem, acontecimento
.

tíd d d B it Peréí d due bem merecêra divulga- garan 1 or a segurança pu- Eis na íntegra a referida e r o ereira, a voga o
q_
o visto tratar-se de um bhca, o apreço e a estima notícia:

. daquele Fôro, entregue ao

iaU; incomum para os que
de todos, e ao passar à ína- BRIGADA MILITAR homenageado, um fino mí-

e�tão habituados a ver .que tívídade, lhe foram. tributa- Soldado da BM Militar nome- mo. Usaram da palavra, atn-
merecimento, quando eon- das Justas e merecidas ho- nageado da, o dr. Hermes Jorge Ps-

o

uistado por pessôa humilde, menagens, por parte das pes- Por motivo de sua trans- reira, Prefeito Municipal,q
rissímamente é evidencia- soas mais representativas do rerêncía para a reserva, foi saro Nely Fernandes Borba,

�� ou premiado, pois, não lugar, conforme relata o alvo de significativa home- representando .a imprensa
transparece aos olhos dos nosso, venerando confrade. nagem, o soldado Pedro José falada e escrita, sr. Max Ma-

indiferentes e dos precon-
... .._ Camargo, do 5° BC, e per- cedo Kolowky, Delegado de

ceituosoS, qué constituem A L U G A _ S E tencente ao Destacamento Polícia, que fêz a leitura de
. Policial de Venâncio Aires, uma comovente portaria degrande maíoría.

'lt· 2 o
Modesto soldado da Brí- Uma casa cito à rua Duar- onde, pelo espaço de vinte louvor, e por u Imo, o .

gada gaúcha, destacado ha anos, prestou relevantes ser- sgto. Cícero César de Castro,
uma vintena de anos em

te Schuttel n.O 43 tratar ao viços. Comandante do Destacamen-
uma das cidades do, interior lado da IIlesma li.o 45: A homenagem, que cons- to Policial, que representa-
sul riograndense, conquístá- tou de um almoço festivo va, também, 'O Comandante'

ra pelo seu corréto procedí- (A S A
no Hotel Gaúcho, contou do 5.° B.C.

��t�u� ���b�:ne�:Se%��� GRUPO;.TURBO-GER.ADOR � a vapornharsua árdua missão de VENDE-SE uma resíden-

-'guardião da - ordem e da leI, cíal à Avenida HercUiõ Luz

33 - Tratar pelo telefone
24-53.

ORDEM DOS ADVOGADOrDO BRASIL
SECÇÃO DE SANTA CATARINA <.

EDITAL N,O 130/59·
Para conhecimento 'dos interessados, torno publico

que se encontra aberta pelo Instituto dos A,tlvogados Bra
sileiros (Av.Marechal Câmara N° 210 - 5° andar Dístríto
Federal), e até 31 de Dezembro de 1959, a' inscrição para
concurso de trabalhos que versem o tema: DA PROTE

ÇAO JURISDICIONAL -DOS DIREITOS SÚBJETIVOS NA

LEGISLt,\ÇAO BRASILEIRA. (
Os prêmios serão de Cr$ 50.000,00 a Cr$ 30.000,00.
Melhores informações poderão ser obtidas nesta Se

cretaria
.

no período de 7 às 1,2 horas. -

FlorJanópolis, 2 -de Outubro de 1959
ALTAMIRO SILVA DIAS

. pelo 10 Secretário
-

OFICIAL DE ALFAIATE
/ /
/ A ALFAIATARIA CAMARGO NECESSITA DE

(
.

I

I U1'I OFICIAL DE ALFAIATE _,_:_ INFORMAÇõES /
(

. ; p
.

I'

( NA MESMA À RUA FELIPE SCHMIDT 37. I
I

f v .... /
,

. , ., ,

/ -- >�, ,__,__ -- � -'--- -- -- /

Vende-se por mo·�
--------------�---

tivo '-de'mudança
Terrenó 'em BOpl AbrigO, com

2.200 m2, com duas' frentes. água

eu·canada.
Uma casa pré-fabricada, com

12,60m de de fundos, em Bom

.
Abrigo

Um terreno em Saco' dos LI

mões. com 42m de frente �om
asfalto. com um chalé de'mate.

rlal

Uma marcenaria na Rua. Fran
c�sco Tolent�no
Tratar com walmor, no SalãO

DO-RE-MI

...

......_
-__

,-

ESCRITÓRIO 'DE APVOCACIA
E PROCURADORIA

Das 8 às 12 horaa- e das 13,30 às 18 horas

Rua Trajano, 29, -
_

2Ç} andar - salá 1 - T§-!. .3658' ,

A R R- A N Q U 'E I M E D -I A , O!

V. Pode Confiar em ' sua
,

. ,

-

Bateria-' -DELCO
=»,

DÇPLA RESERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança e tranquili
dade, D E L C O mantém -sempre
em serserva o dôbro de energia
de que seu carro precisa!

SEGRÊDO DA LONGA VIDA!
DELCO contém o' exclusivo ele
mento B a t r o I i f e, que evita as

perdas de energia autodescarga!
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

'

CarlosHoepcke S,A
para REVENDEDORES e FROTISTAS

Descontos especiais
-

(SSSSSSSSSSSS$sssssssssssssssssS<SSS$SSSSSSSSSSSSSS1ªSsssssssisssDEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA
PLANTõES DE FARMACIA

MÊS DE OUTUBRO
3 - Sábado (tarde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
.4 - Domingo Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
10 - Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
11 - Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto
17 - Sábado (tarde)

.

Farmácia, sto. Antônío Rua Felipe Schmidt
18 - Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
24 - Sábado (tarde) '" Farmácia Catarinense Rua Trajano
25 - Domingo Farmácia Oatarínense Rua Trajano
30 - Sexta Feira (feriado) rarmácia Noturna Rua 'Trajano

. O serviço noturno ser..á efetuado pelas farmácias Noturna Sto. Antônio e'Vitória, situ,,-,
das �.�uas Tra1ano, Felipe Schmidt e Praça 15 4e Nov. .

O pla/"j;ão diúrno .compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efe�uado pela farm'ácia Vitó�ia.. Quem fornecer informação '

'.
E S T R E

_

I . ,!f O
. ...

" -segurà ,bndê '-possam seli·
4 - Do'tp.lng9 Farmácia do Canto· Rua 24 _de �aio apreendidas�as .peças de an.-

il
.

- Dolningo 'Farmácia IRdiana Rua Pedro Demoro tomóve1!! roubadas na fÍrnui
18 -:- Doni'1ngo

. Farmácia Catarinense Rua Pedro. Demoro Importadora Florianópolis
25 - Domll')go Farmácia do Cànto Ruã 24 -!ie �aio ttda.,:rno assaltõ da noite de
30 - Sexta Feira (feriado) Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro sexta-feira.
O serviço not�o será efetua do pelas farmácias do Canto,

.

Indiana e Catarinense: Qua:lqueÍ'
.A �

.. s�!!1.��Jrfl�.eJf:.;_��.B:p�er ,.�p;.(llLe?;p;�J!:..��1!lJ?t,,�p.!(L'(f1;,"it&J;j,�a2.t�cof;.rJ,��17 nk"ll,i."". ".;�l
.

.

procura_se para

xlmo ao centro.

alugar pró.

Telefonar

guiar.

para 2635 - A-

üeseiande adquirir
IMÓVEIS

procure.nos. Temos' para ven-.

der vários, bem situados e de

grande valor. Alguns no centro

da cidade e outros no Estreito e

em varíos baírros. Temos também

chácaras e casas de praia. Aten

demos provlsórlamente a rua

ConselhelrQ Mafra, 22 Junto a

loja de D'A.LASCIO & FILHO.

. �

L O T E S
VENDE-SE LOTES a longo

prazo "sem Juros e sem entrada.

- próximo a penitenciária -

Informações

MONTEPIO

Sll:cla n.O 305.

11_ vendas
"

no

.3.°' a,ndar _

C A S A
ALUGA-SE. Espaçosa, pro

pría para familia numerosa.

I
Próxima ao Departamento de
Saúde Pública. Tratar pelo

•
fone 3875.

Prédio à Venda
VENDE-SE '0_ prédio n.o 113

da rua Aracy Vaz Callado, no
E;;trpito. Tratar no cartório
de Ef>treito. -

Gr�·tificaMse com,
.. e�$ B�OO(t,OO

._0 ._--r-

'Equipamento de Escrit6l'io
.

Engenh�ria

--, . .-......._,�

_.__'o;Ln_-'_ ......

...._,.,..... ,_ ._

l.
I

Móqu'inas e

·Motores
..�� Material ÓirúrNico""���"" "l:lI

E lem.bre-se: além de "produ tos de marcas consagradns
MACHADO & CIA. S/A oferece-lhe completa 'f ..,�f'
.assistência - técnica ."..., '�'l...",,�. \ '"

.:?,:.,
.

�,�#;..,:,-���,� ;.-

.CHlDO-IeIA. S.A.

COMÊRCIO E AOtNCIAS .'

Rufi 'Saldanha -Marinho, 2 • Fone 33·62 e 28-36

End; telegráfico PRIMUS .. C. POST�L, 37

CASA
,

Vende-se ou

Alug'a-se
VENDE!>::SE ou ALUGA-SE

uma casa de material com

todos os confortos na Rua

Major Costa. Tratar com o

Sr. Cassio Lemos na mesma

rua, nr. 54.

APARTAMENTO
ALUGA-SE c/3 quartos e demais dependencais cons

trução nova aluguel Cr$-5.000,0f) Ver e tratar a rua Fe

Lpe Schmidt n. 164.

NOTA DE FALECIMENTO
AGRADECIMENTO

Vva. Helena Jonas, filha, genro e netós, sensibiliza
dos agradecem as provas de sentimento e pezar recebidos
de parentes, amigos - e pessoas de'suas -relações, por oca

sião do falecimento e sepultamento do seu querido e ines
quecível espôso, pai, sogro e avô, BRUNO JONAS, ,'e con

vidam para o culto comemorativo a realizar-se dommgo,
dia 18 de outubro na Igreja Evangélica, sita a rua Nereu
Ramos, às 9 horas.

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas��============�>�
I

CLUBE

DE
RECREA TIVQ

J'A'NE,I RO6
. Aluga-se um a Rua Cals

f.STREITO Frederico, Rolla ac lado da bar

bearí{..-· de( .. M·âõh.ªdQ, tratar na

Rua-:-Tenente SUvell'a 29 se,
,

brado.
- , ,

I
! ,

EMPREGADA
PreelSá-�e ·d� ,uma empre

gada. Tr"Wtar com o senhor Lá-

I' -zaro no 5.° Dístrlto Naval das
, ,

I
9 às 12 e das 14 às 17 horas.

OQrdenado a combinar.

i,
.

GRACAS
I AlCANCi,DAS

,

l
II
'I

Agraqeço 1:!lversas graças alcan-

PROGRAMA DO MmS DE OUTUBRO

3 - Elegante festa prímavertí com a elelão

da Rainha da primavera

11 - Desfile Robustez Infantil.

-,
patrocínio

I, .

. do Rotary Clube do Estreito AO GLORIOSO STO. ANTONIO <'"

.

Agradeço diversas graças. alcan-

çadas. . ,;" _

CEDIdA DUT-R4:
AO ·PAPA:BIO XII

I
I
1,
!I

18 - Tarde Dançante

/

31 - Solrée elegante

çadas-

I .

cEéILlA DUTRA

GRAÇAS ALCANÇADAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 6 d'e Outubro de 1�5,�e

(Continuação da 3.�)
à rtrlbuna para te.'

er considerações a respeito d'l.

lssão do gal. Macedo �res

NA - SANTA CATARINA - nlcípíos sem entretanto atingir

RG SUL PELO LITOR'AL COM' aqueias' condlçõeã, técnfcO:S que o

INTENSO MOVIMENTO MI;·· pesado e Intenso transporte de

LHõES DE CÁMINHõES TRANS hoje exige.

direção da c1i� Slderurgíca Na. PORTANDO PRODUÇÃO SUL Além de- servir aos dois muni,

nal, referindo-se à luta que essa BRASIL E REGRESSANDO NOR. clpios CitadOS, Gaplnzal e plratu_

torldade manteve para concre, TÉ COM MERCADORIA PARA b\ como sua estrada tronco po.,

zar
.

a CSN, af1�mando-se que SUL VG ESTA EM CONDIçõES ra escoamento de tôda a ?rOdUção,
se despia da, túnica partidár(a REC7EBER ULTIMO REVIDS... ligará a estrada estadual Concm'.

a enaltecer o trabalho dos no, TIMENTO MACADAME HA dia Joaçaba à estrada estdul que

MAIS: DE UM ANO PT POR SA- demnd� Lajes
-

via Anita Gari

tido idêntico fala o, deputado BER GOVE.RNO VOSSÊ&CIA; baldl e à est'rada Lagoa Vermelha

-Francisco Canziani em apart.!lr!\, TEM SIDO VERDADEIRO PIO-I-CaJ;JlPOS óOvos em vias de con>

Au colega de blj.nC�da. O sr. Ma.· I NEIÍI.O ABERTURA ESTRADAS clusão, interce;tand; esta última

rio Brusa finaliza confiando em. BRASIL VG É QUE L'ANÇA- I Justamente no lugar Umbú. )

que "o governo encontre para MOS ESTE VEEMENTE AP:l!:LO Este trecho que se pleteia ra.,
,

aquele cargo, um ;t_imo_!leiro, à aI. VOSSÊNCIA·ULTIMAR EXPE- tlf1cação é de pouco mals de 20

DIENTE JUNTO AO DNER VG kms e requer como obras de arte

O deputado Estivalet pires se 'SENTIDO SEJA BREVE l\u,cA. tão sómente duas pequenas pon-.

retere aos altos serviços do gal. DAMIZADA TRECHO JOINVIL.· tes sôbre os lajeados Agudo,-I)

Edmundo de Macedo Soares e LE - ITAJ4.-I ESTRADA - BR Despraiado. O terreno é de cem,

Silva ao pais e ao nosso EstadÓ, 59_ VG. AFIM ESCOAMENTO po e por-isso muito favorável para

arírmar que o

PSD lamenta profundamente seu

afastamento da direção da CSN.

O líder do PTB, sr. Evllásio Caon

também reconhece o valor do gal.

Macedo Soares, soüdartzandc-se

com as expressões dos colegas que

o antecederam na tribuna.

ATIVIDADE DO DEPUTADO

nhausen

INTERVENÇÃO DA COAP EM

JOINVILLE

MAIS RAPIDO NOSSA PRODU

çÃO. PT ATENCIOSAS SAU

'DAÇõES
BRA� JOAQUIM ALVE�

presidente

o trabalho com máquinas não na,

vendo grandes acidentes a vencer.

Já consta do plano rodoviário
estadual e é uma velha promessa
das campanhas politicas do en-.

S. ·S. em 30 de setembro de !9õ9 tão candidato sr. Irlneu Bor-

JOTA GONÇALVES
-INDICAÇÃO

Sr. presidente!

JOTA GONÇALVES Na forma regtmental e após O deputado Jota Gonçalves, na

O deputado Jota Gonçalves. do ouvido o plenário requeremos que' sessão de 1.0 do corrente .apresen.,

PSD em uma das sessões do...... seja expedido ao 'Chefe do EXilCU".1 tóu e foi aprovado o,seguinte :�e_
gislativo Estadual, requereu a -tívo Estadual, o seguinte telegra., querimento à nossa Assemblêia_:
mesa o seguinte: ma: Na forma regimental e após

'Senhor presidente: "Governador do/Estado - Capl. ouvir o plé'nário seja ',expedl� o

Na forma regimental e após tal - seguinte telegrama ao Exmo sr.

euvtr o plenário, requeiro a V. Esta Assembléia aprovando re . Gal. Vieira da Rosa,. Interventor
Excia. sejam enviados os seguín., querímento deputadas Hilário Zor- Federal junto à COAP de Santa.

tes telegramas abaixo:

Exmo. Sr. ,

.

téa e Augusto Bresola sol1clta a catarina, setor da carn� verde.

V. Excia. se digne determinar or; Exmo sr. Gal. Vieira da Rosa

presidente da Repúbl1ca são competente o inicio imediato Florianópolis'
ASSEMBLÉIA LEGISLATI'VA' da retificação do trecho 'de estra; Assembléia Legislativ! santa

SANTA CATARINA SESSÃO' da umbú-capinzal, conatan-a do Catarina sessão hoje vg aprovou

HOJE _YG APROVOU REQUE�, plano rodovlá1'io estadual, com requerimento autoria do deputado

'\ RIM�NTD DEPUTADO JOTÃ, cêrca de 20 kms., o. qual cou, Jota Gonçalves Vg sentido fô�3e

GONÇALV�S DA" BANCADA clUido, completará a ligação V-. expedido a vossência o seguinte

PSD SENTINDO F�g�E'

E�'I
nha Sete --;-- 'Lajes, pas_sando por telegrama: :'vlrtude preço carne

PEDIDO SEGUINTE TELEGRA· Capinzal. Cordiais Saudações. verde cidade joínvíüe vg estar' su,

MA VOSSÊNCIA: "MOTIVO ES- .

indo assus�_adoramente vs va.!'ía.n·1TADO LASTIMÁVEL SE EN-. BItAZ JOAQUIM ALVES do entre 5.0 e 70 cruzeiros por flui-

CONTRA ESTRADA BR - 59 presidente lo vs apelamos vossência na q�a-
ITAJAI VG DISTÂNCIA APRO_ Sala das Sessões em 2� de se- Iídade interventor federal 'Para so.;

XIM.APA, DE 50 KMS VG APE- tembro de 1859 tução pr-oblema .carna verde "faade

LAMO'S VOSSÊNCIA SENTIN� HILARIQ ZORTA deputado ;Joinvqe Vg. afim encontraI' melo

SEJA REFERIDO TRECHO UR. 'AUGUSTD 'BRESOLA-deputi\.ào por fim eomtda alto .preço quilo

GENTE MACADAMISADA VG JUSTIFICAÇÃ càrne' aquela cidade pt

POIS VIRTUDE FALTA REFE· 'A estrada <te que cogita a pre Atenciosas sauda�

RIDO MATERIAL ESTRADA sente indicação é praticamente 8 Braz Joaquim,' Alves

FJCA INTRANSITÁVEL PT IN- única via de escoamento rodoviá.
-

presidente
FORMAMO.s TRECHO JOINVIL- rio para os grandes centros de S.S. em 1.0 de outubro de 1959

LE - ITAJAI 'QUE LIGA PARA· consumo do país, da prOdução Jota Gonçalves
-;

dos Municípios de Capinzal e Pi-"," DeputadO
ratuba.

Aberta nos primordios da colo.

nização e desbravamento do Oeste

foi por assim dizer construido. "a

'casco de -burro" tendo sido su,
,

cessivamente melhorada pelos mu-

", TELHAS. nJOLOS -�
CAL E A.REIA

IRMÃOS BITENCOURT
ÇAI� 8AOARÓ • fONt nOI

ANTIGO DEPÓSITO OAMIÂNI

,"""

. ----�. __ .__ ..._-------

CLUBE DOZE,. DE AGÔSTO '

EDITAL DE CONCORRE.NCJA

o Clube Doze·de Agosto faz saber a quem possa interes

sar qv.(' encontram-se
I

àbertas as inscrições para o arrenda

mento e exploração do .Bar e Restaurante da sua - S�di;l. -.

Balneária.
'

. . '.

As propostas deverão ser entregues na Secretaria do
'

Clube, em envelopes fechados 'até o dia 10 de outubro às'

10.00 horas.
Para maior esclarecimento os Interessados serão aten

didos na Secretaria do Clube no horario das 8.00 às 10.00

de segunda li sexta-feira.

C A S A
. ALUGA-SE. Espaçosa, pro-.
pria para família numerosa.

Próxima ao Departamento de

Saúde Pública. Tratar pelo
fORe 3875.

IRAM DO LIVRAMENTO
Secretário Geral

Dr."11:UGÊNIO TROMPOWSKY, TAULOIS FILHO'
.

Presidente

20·) h",.
...

:d� �idaJe mais
.

I I�

"
•••u

\

(�--
-

. "Quando o dia cJareoli, já fazia horas que eu
vlcjcvc. Parei um instante para esticar as pernas

'!'las, ao pretender dqr nova partida, percebi
desolado que' não tinha mais bateria lIsro me\serviu

d, liçãó. Tenho agora uma Bateria Oelco que m. oferece
a mesma garontia e a tranquilidade que inspiram

as peças genurrías do meu carro � •• e não custou

mais do que uma bateria 'com�rrit
'.J •.

'

....

,'�

'-:';�'_;'!':;"-
-'.- - - _.

/B�':í� UElCO
,
" Contém BATROLlFE, elemento orgânico

que evita perdas por autodescargas.
Garantido pelo GM! Em caso de

_

defeito de fabricação. V. receberé em

troce uma bateria nova.

produto da

GINIRAl MOfOR, D.O I.ASli a. A. :1

CARLOS HDEteKE S. A.· Com. Indústria
Rua Cons. Mafro, 30

,FLO.RIANÓPOLlS

Perdura ainda'a agradável beleza e da elegância! Abrtn
impressão deixada pelo últí- do o desfile, a candidata de
mo chá promovido pelo Clu- Santa Catarina à festa das
be da Lady de Florianópolis, "�Acácias Douradas" - a ser

nos salões do Clube 12 de realizada no Copacabana Pa-

Agôsto, sábado p. p., dia 27, lace -, Helíane Lins, rece

em benefício de duas cégas, beu a aprovação e sentiu o

Contando com o prestígio entusiasmo de todos os pre
, do comparecimento da elite sentes peia feliz escolha. A
social catarínense que pôde seguir, foi apresentada '�'Miss

assim, .aplaudír ao sobe-co J ó i a ", senhorinha Karla
desfile "PrimaveEa -

verão.", I
schae�fer,' ,-:--'. qúe �v�io es_pe

apresentado pelo Atelier Sil-' cialmente do Rio a fim de
. veira, a reunião foi das lílais 'prestigiar a festa do Clube
finas e elegantes. As senho- da Ladyõ' convidada pelo sr.

rinhas que desfilaram, Lêda, Zuri Machado e que caÍlvou
Yára, Brenda, Diva Mal�ia, a assistência.

-

Heloísa Helena, Cenir, Maria As senhotinhas que tive
.

Clotilde, Mia Mariá, EliZ�''::t-1 ram a seu cargo o serviço do

na, Leticia e Pau!!pa mere .. chá, desincumbiram-se ma

ceram realmente calorosos ravilhosamente da tarefa -

aplausos embaixatri�cs 'tão bem se houveram .

que se fizeram dá graça, da J Animando a tarde, Lu\z

Fernando Sabino ao piano, ,dido ao Clube da Lady 110-1'
foi outra nota de classe e seu dinâmico presídente Dr.'
motivo de justas apreciações. EugêniO Trompowsky: Tau

O sr. Alfredo Silva, como de loís. Em linhas gerais - aí
outras vezes, apresentou mui- está o que foi a tarde de. 27
to bem o desfile e animou os de setembro em que o Clube
sorteios dos brindes - que o da Lady, confirmando o ele
Clube da Lady deveu desta vado padrão' de suas ínícta
feita à gentileza de Germano tívas, proporcionou à nossa

Stein S.A. e ao Atelier sil- sociedade, excelente reumao

veira. O Clube 12, numa tar- de caridade. Esperamos pelas
de em que se apresentou, co- próximas - que hão de vir
mo sempre, artisticamente renovar alegrias e trazer

decorado, foi gentílmente ce- maiores ben�fícios!

po Escolar "Professor AnísiQ
O Prefeito Municipal de Teixeira" de Costeira do Pi"'

Florianópolis, no 'uso de rajubaé, distrito de Florianó-
. �,;

suas atribuições, resolve: polis), a contar de 1,,0 (Ie��:""
,

março de 19'59. _"
Prefe"itur� Municipal d�, FIo .. ·

rianópolis; em 11 de. n;larçõ. "

de 1959.

D E C R E-T O .

. TeriamlVisto· 01.
"DiscoIVoador"?

i

,Numa das belas manhãs da teza vêm procurar a Grmi
última semana, 'ijezena,s de nha de A Modelar ...

pessoas, nas i.qJ.ediações -da
rua Trajano com a FeHpe
Schmidt, olhavam curio-Bs

parà o céu límpido, nariz8s

espectados para cinta, apon
tavam, discutiam e chama-,
vam a atenção de todos. -

Será um disco voador?, p�r
·guntav��m alguns. - É um

balão do serviço metereoló
gico, arriscavam outros..--; É
uma belá estrela diziam .Ç>s

.

mais. sabidos. E -o assunto que
há anos vem empõlgando o

mundo inteiro, voltou a bai.
la. Era ou hão era um disco

voador, até que alguém, es·�
pirituosamente, no meio da

aglomeração, disse, em voz

alta: Se são discos voadores TOS, para exercer o cargo de

Diretor, padrão "8",. do Qua
dro lífri1cÓdb:M' ítti�""::rir:r;ril""""--"",),;!lp'rli",pit:n': :n."r""."',t";·:",,,

_. '.' ',c, ---;"'t\0/- :"

NOMEAR:

DIB' CHEREM
Prefeito Municipal

de acôrdo com o disposto
no art. 1320, item' I, da
Lei n.o 246, de 15/11/1-955,

Risada geral acompanhou SELMA BASTOS, para exer-

o gracejo que serviu contudo cer as Junções de Auxiliar de

para trazer um ponto de co- Expediente, padrão R, do

mum acôrdo naquelas discus- Quadro único do Muhicípio,
sões acaloradas. Um objeto co�. exercício lia ·BiJ:j.lioteea�
estranho no céu pode susci·�- Municipal do Estreito. "

tal' as mais controyersas opl- Prefeitura Municipal, de 'Flo
niões. Porém, que as Gruti: l'ianópolis, 2 de janeiro de

nhas de A Modelar, quer na 1959.

Trajano, 7 ou no Estrei.to
vendem por preços quas:L
iguais aos das f�briças, desa
fiándo galhadarmente .0 aUo

. custo de v,ida, isto ninguém
mais discute porque tôda fi.

popUlação já teve oportuni
dade de comprovar estas v�r-

dades, comprandO com o. N O M E A R :

mesmo d.inheiro o dõbro do SILVIO COELHO DOS SAN

normalmente
.
comprarIa.

"...".....,.,.,." •.._ '·','LL.,,,,=-<.d,a,s.. QJ;"utinba§.

DEGRETO
, ,O Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de
suas atribuições, resolve:

._N,OMEAR:

SEBASTIAO CORDEIRO DA

-SILVA, para exercer o carg.l
Prefeito Muniéip11 dê e-Zlador, padrão "0", do

Quadro único do Municípi.o.
D E C R E T O (Grupo' Escolar, Municip}ll
O Prefeito Municipal de "Batista Pereira'), de A<Íto
Florianópolis, no uso de I Ribeirão distrito de Ribeirão
suas atribuições, resôlva: da Ilha), a coptar de 1.0 de

janeiro de 1959.
Prefeitura Municipal de FIo··

ria�ópolis, em 12 de junho de
1959.

OSMAR CUNHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, '6 de Outubro de. 1959
-.. '. .

,
....

7'. 81"AR" • QlI gTlU.. DlUJO III luTA OiT.&LJU
.

-·EMPATE Q"UE - VALEU
-

-

POR UMA V1TORIA
NÃO CONSEG_UIU O AMÉRIC1SOBRE'PUJAR' A FALAIGE.PAULAíNA, QUE'CONIINUA INyKTA E NA 'PONTA, 'Df YE:� QUE' (AliAS,' iE' ATLÉTICO,
OPE!RÁRIO� TAM'BÉM EMPATARAM ,í=ÓRA DE' SEUS DOMíNIOS �:'G HEIKíllO LUZ ONICO VITORIOSO DA .Sf6ÚNOA 'RODADA,' COM, UMA'
·GOLEA'DA SÔBRE'O CARLOS RENAUX: 6'X l'!

, _'.'Pelelendcna lerde rled,o'l1Jingo, em Jóinville, CQnt.�a a 'conjun'1o local do -América"
campeão da Zona Norte,' colheu a equipe .de PaulaRamos, cilmgeã�o EJà lona leste, um 'bero resu Itado; Isl, ,continuando, assim; a lide
rar invicto'o certame ao lado do Csxles ' e' Ad:éHco- Oper�rio; 'os quais tamhém empp-ta�a,RJ fóra de seus �omíjni,oso A atua,ção do tricolor da

, Praia de Fóra, segündo os que viram 0- jog·o, foi, 'pode-s-e dizer, ·eStup<tnQ.a, � levando-se em consi deração 'Que teve contra, si os fatores
'tampo, torcida-e arbitragem, perquanfn 'o segundo gol dos americanos for ir[egu1á�rrn�r�te assinalado ,pois foj .assinelada depois da bola
"ter Silri0 ,pela linha 'dos fUfldos. De qualquer maneira foi um resultado mag.nlfico pare as.côres írlcolores, Demais resultados da segunda
I' rodada. Caxias 2 x Comerda12, em Joaçsbe, Afléf.ico Operário 1 x lndependeaíe L em Curitibá'nos e HercHio Luz 6 x Carlos Renaux 2,

... -
.

I �

"

em Iuberão, A terceira rodada. .e efetuar-se domingo .PJQxime, marca os seguintes encontros: Atético Operário' x América, em Criciu-
-, ma,; Caxias x lndependeaíe. em Jeinvllle. Pãu'la Ramos x Hercílio luz" nesta Capital'� Carlos Renaux x ,Come�cial, em Brusque,

/
'

Bó·ta·fogo ,'e' Iluminense, os vencedo
res do primeiro turnõ do,

Certame Carioca" fS_�mrrm,'17R�lS,�l(��U LS� CERTAME (;AR!OCA -

1 turno foi ,esta, por pontos 'perdi_
,� A última ,rod�da c:l0 primeiro dos:

-----------:----."..--'---:--:----_,_----:--"'-'-''':'"....::::s��� --.:l.:::=::;_;.:::;.__-"/_-----�-----'--''-------' turno do campeonato Carioca de
I <.

"

"

'" " Futebal de 1959 disputada sába,.1 1 o Iugar - Botafogo e Ftu-

.-,.OAldo Luz.'ven_ceu aPré-(am.:,:",eofltode59 =:B::���:;:=�:'"-im:::n:::�BA::;':.V.;�:7
, P Banaü 1 x Madureira O

I
4,Olugar - Flamengo ·9

..

'Seis vitérias do campeão' catarínense : cõDtt� trê) do iMartinelli ,e nenÍtuma do Riachuelo '::::::n:e x2 :ar�::::s: o '

.

ria5.o14lUgar,- Bon�uce;:a ,e

'"
-

.- . .

F se
"

.
,

'Bonsucesso 2 .x Canto do Rio 21 6\ iugár-':::' Portruguãsa Madu.

'; :BrilhantismQ inVulgar (orao·u -a realizaçêe da A na ��nhã de domingo -',
.

A disputa do páreo '��::� 2

aX S�l�::::�:::o \0 1) l'ei�': l:ga��nto s�o'�:;st�:ã.O 20

prf�!�� f?iF�d'�.�!SN�u����!�e��!!��,o o :al.vi.rubm de�������1�;�u;�!t�:C!!,�gO��t!:;! q�,P'�!�u��'
. -,..'-

-{r1r&1�1-f'
--:-

Aquática de Santa catarína, que obte-ve a segunda colo- e seus venced(J,re::"�02'1' barco . .Qu�rniÇ:ãó vencedora: I,:" Aldo Luz "A"; 30 lugar _ Um -armazem otima freguezia preço de 'ocasião cito
-na manhã de domingo, a Re- c�ão, E o Riachuelo contí- Maia/Martins e Oswaldo' s�_r-, H�ilton.'��-er��l,_�e�i�- Ma�·lMar_tinelli

"B" e-4° lugar :-' a Avenida Mauro Ramos 210. tratar no 'mesmo local.
gata Pré':Campeonato que se nUll, na sua '''via-crucis'', não veirà.

"
'-" oo-reH�\. JO-rg�: '[zelik_ls e Ant- Aldo Luz "B". Guaraíção 1-, -

destinou a atestar as possí- tendo vencido nenhum páreo, 3° páreo -:- Single ,skU{._:; b�l>.f3i'ognuiâ,: ,<;�,. J, '.:' "vv'�n-f�dora: Jobel Furtado, �', 'M ISS, A, D E 7.°' D 'I-Abilidádes das guarníçôes dos Apenas um segundo lugar 1s- 10 rugar � Martin�lli.-, -: �00,111 _,,: �o páf_eó.', ,� �óuÍ>le-,skfff-::::;' timoneiro e os remadores ,

nossos clubes para ,i!s'dispu- to no 5° páreo, Assim, tive- Mp:llÇlel Sjl:veira; 2° �g�r�,,�,�" ·J;�."l�g,',;tJ;,.-,-,:;_:/· '«�1i�lí�,:,,���ni :-'Í'�,p,'?,�r,0, ROgerio_yahl, Er- - M A R I A C l-Á U' D' I O
�

,

3.'S_ .do próximo mês, quando mos o seguínte cômputo de do Luz '�A"; com Orilqo �", !tlJif'edO"-.,dos s , 'Fl1h5 e, neste Vahl Filho;, .Lu�z C3:t- '
, ., ',IJ., .

. I��t�:��r:�::�n���:remacia poC.,t�� Algo Luz, 116 pontos ?ô�,; _ 3,
� lug�r.- .t\tc(6�, .,_�\�,. �da�(FUr��d�,::;�:,,:fgà�}_,�' :lÕ,S�,�BÕli,:linon,i e ,Edson AltiM I

.

CíCERO, ÇLÁUDIO, A,LqDES CLÁUDI,O, �NTONIO
_

ik-competição, póde-se di�
'B.

'. c:� ��ao Fl�r�?p,l���.:.. �l�n LUZ,��'� :'�} .

::� 1' .. :':- ::�'�\€,Ir��, '� _

_:__ -. � '" .,' � HÉI:;�.9 J;>,EpWTD co�vidam seUs, parente:. e-a..m.ig.os��- -

." <. ' ,_,C�.N�EJ;8:nqsco�.MaJ:tiriem) l:ença ç:!o 1 p�ra"'�.� �'C /f.Lu� ,��,;. '}::'�'o��reo OIto re,��� :;;., ra a MISSA DE 7° DIA, de sua esposa, mae, sog!'a' e avó, �
zer 'seln-exagero'que conv.en .. 91�

"

cos',',
"

'

;�:';t:;<:,."ba,r.Cú." ,"
1.,." ,?:, """"','?' �':'l:qg,,;ar

- Al�.o L�z A! �, "que mandam .celebrar na Catedral Metl'opolitalia, no dià
'ceu: plenamente; porquanto ,�' N. R�ach:uelo, 2� ,�q pareo -:- 2 coni - 10 7Q p�reo,'� JçlEl,s a 4 rê- lugar - MartInelh "A"; 3'.1 7 do cor.rente às 7 horas. _

.

.

."

empolgante's foram quasi to'
,

' _
,. lugai ""Ô:";Âldo�Luz,. "A;,';�" �Q,:·mOR>'.:par.�, )?.rincipia'ntes"" �'" lugal' - Riaehuelo.; 40 lugar

.

'

"

' ,<
,dos'os pareos.principalmente' �" -OS-P4�OS E SEUS lUga,r ��ttiheÍlt, 3° }�g·��:;Â!.-;_,': 'IO-lugar' \':::-�arti!ieI11':'�'��'>: �ar.tiirelli "B:": e,5° lugar '-I "

rIO . E f, T A' . D' O'rr
' . ,

o último,- em��'�,Q�tcos a Oi�9"� - "VEN€ÉUORES ,�� do LuZ' "B"� Difere.nça do l0 2° lugÇtr �'Aldo '�Lu� "A" e Aldo Luz� "B�'. Diferença do, 'r ti
remps ,disputádp;,:PI?t'�,�p.d!t -� .�:(, �"-.... '

lugar ;pa'ra Q.2�: :'7' b���O;�, '3° l,ugar',- Ma,rtillelli "B" :10para 02°: % barco, Guar-I, ;'

menos de cinCó'embarcaçõe:;.. , 10 pár�o'>-=: 4'c.om _ 10 lu- Gl:lafnição�vehcedora:·brlan- Diferença do 10 paJ;'a o 20: 'tliç'ão vencedóra: Orlando da i '

No empenho de inérementar e elev3J;
'Verdadeiro desiuinb�mento lar -'Aldo Lúz; 2° lugar - do da'Sil,va Santos, tiJ!lonei: 1 barco, Guarnição veneedo�, Silva Santos, timoneiro, e os,' ,O seu número- de assinantes, O ESTADOdá
p'ara. os olhos,

'.

Martinelli e 30 lugar - �i:t- tO e os remadores Hamilt"l1 ra:' João Flôres, timoneiro e reinadores Odilon Maia Mar-
,-

"
" clWe1o, .Diferença do 10 paa Cordeiro e Sigismundo Scra- os remadores Raulino Pedri- fins-, Sigismundo Sch-áfhu- I hoj,e início à campanha do NOVO ASSI-

CAMPEÃO O' AI.DO LUZ 02°: 1· barco, Guârniçãq ven- fhette.· li, Osmar Wilhelm Tiefens';f;, entte, Hamilton' -cordeiro,! NANTE, nesta Capital. .

• cedóra: Alvaro Elpo, timo- 5° páreo - 4 sem - 1° João Agostinho da Silva e :iEliziário' Schmitt, Dionís\ú I

As assinàturas novas, do ano dê'ÜJ60, .

Mercê de umá organizaçã0 l!sirp e os remaQores Dioní- lugar - Aldo Luz; 2° lugar

I
Elígio Oswaldo Müller� Schmidt, Manoel João Tei.- . f �. -.'

'

", -

.f'
.

im:pe�vel, foi coroada d() sio .§_chmitt, Manoel J09,O _

Riac,huelo e 39 lugar .:__' 80 páreo _ Iole a 4 remos I xeir-;, Nivaldo Dali'fenbach e ,-
CItaS agora, terao c:omo, prem�o e bom lca-

,brilho invulgar a porticipa- Teixeira,�Nivaldo Doufenbach Mártinelli. Diferença "do 10 I para est�eantes _ 1° lugar Osvaldo S,ilveira. 'I � ção a vigência n,QS mêses, de _?utubr.o, no-ção dó Clube de'Regatas AI, e Eliziário Schmitt,

1 b d h A
('�oOur��Zdaq���������,ou ve��

/

lU::/ár��d�L!Z�;:.'; -;0 l�:
.

f::I;-"er.r,o: ","lal1 flBO' "'12 I ·'.i' tle'til,co':.) �:�n:Od: l�Z::; :e:e�be::�mde��êaSj��:::;;
. ·cendo chico dos, nove páreos gar - Mitrtinélli; 3° lugar - -,

•

al.

, JO:r-n .

e conquistliL'ndo o segundo lu- Aldo' Luz, "B" I?iferença do

ar nos três páreos que fo- 10 para o 20: 5 barcos, GWlr- Pagarão a assinàtura de 1 ano e rece-

vencidos pelo Club�, !lição vencedora: Odilon
'

" . beriío jorn�is correspondentes a 15 mêses ..
V ,. °d

.

I
'.,., -

d lO T b I 'nelhor cate�oria çlemons-
-

_-

end ' O.,: pe O campeao alga u
_

a- j trou, bem merecendo deixái.· A 1.0 de novembro, por outro lado,
..

'

'

I
'

o
.

d d I a cancha como vitorioso voltaremos a fazer a entrega domiciliar do
rónense O pré ia arrustoso e' omingo Os' que mais se salie�ta-

no.sso J·ormil, a todos os assinantes da Capi-.

, ram na cancha furam Tito

nesta Capital p'elo mesmo. escore de (o melhor em campo, não :e tal, que assim, pela manhã já o terão em

, ", -' compreendendo sua substl- suas residências, pois a entrega será feita de
Tubarão _' Na pre,liminar u conjunto ��;::a:C�,r LO��!C:�,' ;���n� - .madrugada.

'
'

d A d P 'd
o

.'

I
.

Norzinho, no quadro rubn.'- P�ra essa campanha são nosso� corre-
o ses o assa o assina ou . negro, e Ciro, Cesar, HamU,

, tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan:
.

o , �" recido' ton, Alípio e Ala,ir, no es- .

d'
'

C V· '1 Dnova -'vitoria' d
-

1 l'
, es - ap. lrgl io , ias e s.r. Ivo.Frutuoso.

"
_ Na fase. inicia} já o Ferro. qua rfl;o, oca,

_
'

F d' t'd' ·viário comànctàva as açõ"s
A arbItragem esteve a car-

ornas, omIngo ao es a 10
'

. ,.,.' '" '��" '

o do sr, José Silva \ ue �e
da rua Bocaiuva para rever o . Mas. os 45 mlnutos inICIaIS tl- g

,

.

' q
•

,

Ferroviário, o famoso clube veram como vencedor o Atlé- conduzlU cor_n grande ,acerto
d T b ,- d -t t

� 'ticõ pO:r um tento conqu'l's- faz-endo, asslln, um reapare,
e, u ara0, e an as e me-, , , . ' ,

,
' !

t
-

V' I
.

tado pelo meia AlípiO aós 1!1 CImento auspIcioso apos au·
moravels a uaçoes, Imo- I) e

,
"

,_' sência.de quasi' um ano.
gostamos de seu desempenh'J mInuto", de açoes, como um .' ,

, ,

d f t
'

b " pelotaco feliz desferido de ASSlm formaram os dOlS
001S, e a o, sou e corre",-, " '

.' . quadros' ,

ponder ao que se esperava do f01:a da area, VelO a fase com
.

eampeão il1victo"da Liga Tu- plementar e 'Q panorama do FERROVIÁRIO _ Waldi�';
baronense, surpreendél1te- prélio pouco se alterou. Con- Edú (Safira), Bega e Nilton;
mente alijadO da etapa final tinuou técnieamente mel!:tor Tit<_? (Nesior) e �eregar('i_;
do Campeonato Catarinense, o Ferr017�ário, por�m teve que 'Lol.lrinho, Bracinho (Pedl'i
ora em disputa. � I

se empregar mais a fundo nho)., Dego, Mangueira (João
Foi seu adversário o Atlé· para consegUir o empate aoi! Carlos e Canhoto (Norzinho),

tico, o qual \lma seman� an- 8 lniriu'tos por intermédio d� ATLÉTICO '_ Nilson; Al

tes visitou-o, tendo a partida Deg9 e o desémpate aos· 37 cides (Bezerra), Valdo e' Ci·
terminado favorável aos su- minu�os, com novo tento do ro; Hamilton e César; Dia·
linos pelo. esco)'e de 2x1.

- mesmo dianteiro, tendo em ney, Alípio, Roberto, Ãlair e'
E nova vitória, e pelo mes- .a.mbos os gols' claudicado O> Vadinho (Ramos).

mo- eseore assinaloú o time �rio-final atleticano..
'

Preliminar: Venceu o Ases,
rubro-neg'ro que, .soube, as- O jogo convenceu :como es- do Passado ao

sim, demonstrar sua, maior petácl:llo, hajam visto 0s_l!l,l1-' Koerich, por dois a zero, gol.s
categória, diante de um au- ces sensacionais que oferece.; de Meireles. Quadro �encé
tágonista mu��o ardoroso- e mm os 90 minutos. Ambas as dor: Vilaim; Motaci; FlOres

valente: o que' "aloriza, ba� esquadras lutaram com en- � Cazu.za; 'Bráuli9,e Fredel'l
tante o triunfo que póde, ser éusiasmo e ardor, principal"- co; Lebetinha, Nizeta Meire
considerado como just'ó.e me- mente o "onze" visitante que les, Toinho, e Car.éca.

, '\
'

�

CORDEIRO
,

VITORIA DO' FIGUEIRENSE EM
IM'BITUBA '

, '

o Figueire�se, prosseguindo os a Imbituba, onde enfrentoU""o lm.
seUs preparatiVOS para o Torneio bituba Atlético Clube,'a quem

"Heitól' Ferrari" que será inloi- derrotou pelo escore de 2 x 1-

o dia 14
,

I·

APED ITivos ÁO PlA@

�l,J�CAOOS CHARLES
ÓIAQIAM'�TE DAS /9AS28H8,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No próximo ano, três fábricas de aut�móveís!MI·S'so

....

�es cap'ue'hl·n"ha's 'em i

nacionais e�tarão produzi�d� tra!ores p�ra a1 " '

'

,.',
'

.

, ,Ilavoura - Informou ao ministro da

AgrIcuI-ª1 h-I' h
CAR�VANAS DO I!f�RIOR plicaram-se e o hino ",M:ãe-

'S'd 'L ti
.

di t t' d E m I u a
CONDUZEM N. S. DE FA f1- zínha eu quero te ver lá no

tura, O sr. I n�� a InI! rre or-exec? IVO o� MA A, IMBI'l'UBA c�u", se ouvia ,já há longa
IGEIA em reumao realizada no gabinete dO] _ dlstanc�,a. Éra a alma humíl-

• '_ _ • .§

I Reportagem de Manuet Cumprindo o roteiro das . de, porem, devota, do povo
[titular da pasta da produção. O sr. Latini] Martins 'Santas Missões pelo interior, que" bra,dava 'aos quatro FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 6 de Outubro de 1959. Ê

M'
. 'M h t

.' -

, =- os míssíonáríos e a imagem ventos, os louvores da Vh-

[apresentou ao sr. arro eneg e ti os estu-� (Contintraçáo) peregrina de. Fátima, acom- gem Mãe Cele�t�al. Éra o c�-

M
-

'Bidos para a fabricacâo de tratores agrícolas noí o I�TERIOR IMBITUBEN·- panhados por imensa cara- raçao de tamílías, a palpl-

IS,'S' r'a'S I- ,I; 'e 'm'E
"

,.' �-, ,ª SE RECEBE N. S. DE FA, va�a, de camínhões, auto- t�r d.e anseios ,n� expecta-
IpaIs. o ministro apos externar os' pontos de� 'l'IMA m!>vels, camlOI?-e�as e grande tíva isana e_ crtstã de. rece-
i

'
. .' ,§ nume=; de bícíclétas orna- ber as bençaos de crísto e

[vista da pasta, concordou, em Iínhas gerars.; Deixando tmaruv, a Oara- me�t�as, ségue.m para a' Mari,a Santíssima, dura�tCl 'La I es
-

r

d'
-

17ê - h' �

d § paroquía de tmbítuba, ondo os días de graça e bençãos nO 'Ia5=com- as conclusoes a que c egou. o grupo e_J vana Missionária seguia agó- o povlo, impaciente os aguar- das- Missões, A -caravana se-

,

" ,', .

'. '

"

ra para Imbituba, visitando r

.

[trabalho encarregado pelo GEIA de coorde-] primeiramente o ínterlor,
dava de braços abertos.

j "

I
' = Em, Roça Grande,' o rervor De Araçatu6a, os apósto- guia seu trajéto de glórias Lages vem, últímamente, I ções prestadas pelo sr.. Dir-

enar tais panos.
"

ª dos humildes lavradores fez los de Cristo e a imagem marianas; de entusiasmo, d.estacando-se no ce�ário soo ceu Gomes a êste, diário, ea..
"'"...."1111.."111111111""""'''""111"11111111111'''111111''11.. '"111"''""11111111.111111"''"11111""""""11""11""

-

com que as Missões alcan-
.

'Peregrina de Fátima foram míssíoneíro, A 'medida. ,que o cI�1 de �anta 9atarIna .psle 1 berá ao Clube 10 de junho'
,

.

d R I M M"' cassem êxito inesperado. ievados até Mirim, conduzi- tempo passava, 0_ traíéto �e �rIlh�nbs�l1o ínvulgar s= realizar outra marcante reu-

Juventu e urat erece alor Crianças, "mulheres e ho- -dos pela população araçatu-: tornava mais curto. O ar- rmprrme as suas promoçoes r.íão, no próximo dia 17, e
mens compareciam. em mas- bana em massa, $0 longo do rab,alde de Paes L.eme, onde Há pouco, por exemplo, o que contará como atracao

A
II' A I sa às Santas Missões, ouvín-

.

trajéto, as famílias acla- esta sendo co�strUl�o o m�- Clube �4 de íulho promoveu máxima -a presença da sim-
ssstêncía do atentamente as conte- mavam os Peregrmos da Fé ges�C!sc;> Hospital Sao oamí- um baIle .da: primavera que pát1ca e bonita �iss Brasll,

rências e pregações capu- Cristã, com Vivas; e palmas, 10, ra SU!gla aos olh�s de to- co;ntou com ,a pr�sença�
das senhorita Vera RibE1iro, que

chínhas, A imagem de N.S. enquanto nas, lotações todos dos. �als alguns mmutos. e MíssesParaná (Shlrley,Tom- dcveré estar na cídade ser
de Fátima constituiu-se em entoavam hinos a' Nossa Se- o� b!I,?SOS e tervorosos ml�- pski) San�a C�tari.na. (Ivone rana naquela data, especial
especial atração cristã. Os nhora, Chega a procissão

SlOnarIOS penetrayam na CI- Baumgartém) ,e RIO .�rande mente eonvídada. Desta tes
missionários iam assim, sen- motorizada, em Mirim, duàs d.ade, levando Fat!ma glo- do E!ul (M�na Otílía do ta daremos ,maiores íntor
tindo mais de perto o 'pp.r- outras caravanas esperavam

nosa e protetora. (AS PORo. Carmo Rodrígues) e que se -mes em edições futuras
.

f d f', �.

IIi'
. " 'I\T' dITAS DA CIDADE, ABREM- constituiu em inolvidável SI.!-

•

ume a e nos coraçoes 1111- os �SSlOnarIOs. ,,:,m� eas, SE PARA A LUZ)bitubenses. organIzada na propna loca- I cesso. '

8ã�mpa���ç������' Fdaezex�: �f�:��!�i ��:�cg�!;��� M I scrconotinuuaJ ,'ei\gosra, tsegeU�dl:a'ínforma;- ,r, Congresso 'Nado-
Mathtas e Mirim, as Santas Unidos os três blocos de ca- '

.

'r I d D"' "f
'

Missões foram bastante fru- tÓlicos, foi dada;ordem de '_
'

na 'e" irei o 8,mtuosas. Em Vila Nova, trans- partida, segUindo a multi- .

g����rãa�l1exc���o�!r�or c���= ���a:s� g���ç�ir����:iU�f�
/

a reloluç'a
....

o Fortaleza
te das famílias da locallda- tuada entre Imbituba e Ara-
de. Demonstra assim, o povo çatuba. Em sessão solene realiza-
do interior" que a religiã<J

_-

_ MOSCOU, 6 (UP) -- o Coml- missão mais urgente de nosso
da na Universidade do Cea-

católica continúa de pé e ,Antes de pisar solo imbi- tê Central do P.C. russa. acab.i' de tempo e convida os povos. para. lu_
rá, em FórtaIeza, o Presto

jamais se extinguirá,' ccn- tubense, a Caravana foi uma colocai' a próxima celebraçãO d(l tarem 'Incansàv,elmente pelo desàr_ �e�te Juscelino Kubitschek
tradizendo sempre . mais as vez mais aclamada em Vila 42,0 aniv,ersário da revoluç0,D de t 1 el II?-stalop. O I Congresso Na
mesquinhas afIrmativas de Nova _ próximo a Imbitub�. outubro sob o slgn;> do entendi.

mamen o gera e p a_ proibIção, ClonaI de
�
Direito, seguindo-

Martin Lutero. Aí, as manifestações, multi-
para sempre, das armas atômicas se a oraçao de-abertura p"ló

,
meruto sovléti(lo-amel'lcano. 'Antes e ter.mohuclewres. \ Reitor Anto'nio Martins,

-

-------------- -----------""!""!-----.........--------------- des "slogans" tra�lct()llt.l\S do Co. .

CUNTRI8U1�ÂIII GI'���� l�' I�Mf�TI 00 ��u� I� JlDj ,f;�COig:::�;,:�:·��� JOAO �!�����T A?��C��1!�!�eu p,óprlQ, >

AUMENTOS DE '50'0% A 1900°1-'. 'E U A I t' d 11 14ao-o O Governa,dor Juraci Maga- merIto:- Sempre que se pre-.'
°

_ 70 I d� �u�r;ao fr�a e�e�: fo�tal��men�o lhií,es, pelo "Binômio", err· tende anular um debate' de�
da paz no mundo inteiro" As pa.

viou .:t .s'eguinte mensagew -mocrático, constrói-se, o ca-
,.. ao povo mineiro: "No mo- minho para o dissídio,' -a l'n-lavras de ordem do c�m\te C.,n� menta exato em que decido'

t 1 di 'd 1 Ag'ncia Tass compreensão. Ao ,contrário,ra vu.ga as pe I{ e "aceitar a condição de candi- dacentuam também a neJe83�d!!.d� ;qu�n O se trava uma' boa
.dato, perante a conven.ç'io peleja 'pelos ideais, encontra:de desenvolver a amizade e a co

•. udenista, saúdo o bravo povo se a estrada. 'do entendimenoperação pacífica entre a UniãO mineiro; especialmente o� to, da unidade, em meio a
SOVlé'tica., a Grã.l!retanhll II II correligionários udenistas, ,divergêricia,s. Estou convicto
França, Num apêlo especial dll'l- em mais, um prélio cívi�o de ,de que nie cabe o direito de

.

gido a todos os povos do l�und'o, onde sairá engrandecido o disputar o voto dos· cOl're1i
o Comitê afirma que a mp,nuten, . nosso glorioso partido. Só te-
çãQ e o fortalecimento da paz é à me a livre discussão quem gionários. Para ser o porta�

V?Z, �o .nosso programa p'tr-

'OPORTUNIDADES C,OMERCIAIS_ '.
��ttt�a �ad�]]5�ti�Oqg: t��
to a luta nas condições em

néflca ou maléfica. As vantagenr, que me é imposta pelos aCOfl

ou desvantagens dessa elevação tecimentos e deveres cívl-
pela Confecl3raçãD Nacianal cio cos Agitarel' a n'o

.

deve ser ccom;l\,nicada ao Conselho, .' �
ssa ílgre-Come'rclo �om séde na Cápital !lo ''\

.

mlaçao contI'a
.

f I,� de politica -Aduaneira c,Jm .'<,cle >
_

,

,as asas una-
país e de lnteri\sse do comére!o. no Rio de Janeiro pois uma '.êl2l

nimidatles' que apenas. amo-
c.atarinense há >l, ct�r.tacar o �di- ., lecem

.

e desf.iguram a gran�
tal n. 83 do Conse1hc/ de Polí�lca alterada, difícil será redu�i-la,. d·e�a �a vJ.da denioeráttciá�
Aduaneir� relati.vam�nte ao pedi.

- O mesmo' edital 83, do C.j>·A. Disputal'ei a. preferência ',«ó
do de ele;fU;ão ae ���ql:lota de lU

também de�eja a elõevação de hJí- eleItorado udenista para ter
, quotas para "trlóxldo de cromo,", O dI' rOI'to de apelar ma" t- _pata 40%, do "apatêlho pulverl_ ".s ar

zador de fungicida Inseticida €
"sulfwto de cromo" e "bic:o_mato de para a consciência dos

, , 'de SódiO", de 20 e 10 para 60 e I meus concI·dada�os.·
"

nemelhantes" <:'Jns,ante do, sl!b_ 40%, respectivamente. (Ass.) Juraci Magalhães".Item 84-24-001, de' alto Intel'êsse
da lavoura 8úbretudo na d'lfes!,

, ,

Jas plantações, chE,madas de 5R-

fra, SUjeit�s à infecçãO. Os iute_

r-ilssadcis devem estai' alert",dos
, ,

quanto à alteração pretendida fi

filil de que se conheça o estâdo
dos mercados, no que tange ao

prêço, à qualidade e à quantlda
d·e Isto é conhecer se a àlterfl.

" .

ção pretendida; pelo aumento da

aliquota de 10 para 40% será be_'

. AUMENTO- DA TAXA, DE REGISTRO DE VEíCULOS
Projeto de Lei n. 209';59, enviado pelo Governador à Assembléia Legislativa

,

I

admínístração de proprte
dades . rurais; não só no se

tor agrícola como no setor"
doméstico. Durante a 'fI:!U

nião, foi apresentada aos de
mais técnicos a "equipe de
especialistas em: educação
agrícola da Universidade
Norte-Americana ,de Purdue,
que ,está se"aiada na Uni_vel'
sidade RlN"aL de Viçosa, Mí
[,as Gerais.
(Transcrição do "Boletim

d� FARESC)

Mais de 30 técnicos nort=
-amertcanos, pertencentes ilo'
Escritório Técnico de Af;i'i
éultura- 'BrasiPEstados Uni
dos, e�tiveram reunidos lu
l'ante uma semana na So

cie..dade Nacional de, Agl'i
cultura.

Feram debatidos . diversos
temas visando o me�hor
renQ�mento dfl, assistênJia
que l'r�stani à nossa ali(ri·
cultm a. O ponto.' alto" 1a
rAunhto, foi o lançamento de
UlU programa para intensi
ficar a criação q,e clubes 4-S
em vários pontos do País.
Nêsses clubes serão ministra
COS, a meninos e méninas,
de modo interessante e ob
jetivo, métodos racionais Ü'3

MADEIRAS PARA
CONSTIWCÀO

IRMÃOS 81 TENCOURT
( A I \ B II D .\ W Ó r O ;j V 'H ft 7
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'Total aumento

pwposto

not_iciárló enviado

Siiuai:;ã'o proposta pelO' Governador
" Sitqaçãõ' Atual'

Va1:>l' atual "da Taxa .Lei n. 372 de 15/12/49

I Valor, da
< I Taxa

I

Na.tureza do Veículo

\1
Valor da

Taxa,

Va�'lJ da Taxa prevista no pr()jéto número 209/59

I 20% a

I\
mais re-

boque

percentagem

300,00 9000/0,30,OIJ I Motocicletas. '

75,00 Automóvel part, ?-té

1_· 60 HP

Idem idem de 61 a
, ,

I ' a- 100 MP

I: Idem, idel!l de �ais'
100 HP

60,00 I _Idem Idem até
60 HP

.' I Idem Idem de 61 a

I
'

100 'HP
I Idem Idem de mais

I
.,

100 HP

1,03,00" Ide.1!!, idem, até 13'

I
'passagelros

, j 700,00,
I 1IdeI!:l, Idem, d�·13 a

1\20 passageiros
'

Lo.OO,OO I \'

I Idem, idem, de mais \ I I\
. de 20. passageiros I 1.500,00

I 100,00 1 Idem, jde�, não s�p.e_ I I reboque I'.

.

, I ·,rior a 3,500 kg. I 1.000,00 i -1- 200/0
. ,··;;.r Idem, idem, de 3,500 I II " II.

,.1 .. -'. a 10,000.kg. I 1.500,00 '1,400,00 I.
, . ·l'�iiem idem de ,mais I I I

". L de�als de' 10·000 kg. 1 2.000,00 1- "I ,1.900,00 I
"

1900%
,SSSSSS'SSSS'SSS;CS:,.SssSSssSSSSSií't%SSiíS"'$:CU:;;;,.,.SSSSSSSS:�:�S%SS%SSs:S,.%SSSSSSSSS,

I

''
I

M<Jtcicicletas

750,00

Automóvel -particular (Taxa única)
• .r< 500,00

750,00

1.000,00
Automóvel aluguel (Taxa única�

VelQulos Transporte Coletivo (Taxa
única)

Veículos de ea,rga (Taxa única)

\
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� Serviço de Classe Internacional
,

� Viagens mais rápidas
; Desconto de 20'1, naa passac;,ens

I de ida e volta',.:» .. 'f.'t", '; :��-':..!:rJ.:;.;t'"�.-
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270,00

425,00

'9000/0
,

567%

67500
'" .

926,00

250,00
,

450,00 j
I
I

I
I 900%

9nO%

700,00 llDO%

600,00

900,00 9()0%

10400,00 1400%

1400%

Hasfeamenfo da Bandeira Nacional
i�0 Ato' das Disposições. Transitóri�s, ao final da nos ..

�a Constituição, há um artigo que dispõe sôbre os simba-
los nacionais. referindo-se, principalmente, sÔl_)re a nossa

Bandeira.

Por ocaSlao da passagem de nossas datas histórirj.1s,
"lota-sé por parte das nossas instituições, eompleto desca
so à lei que determina q1:ie a Bandeira deve ser hasteada"
Não só nesta Capital, onde o abuso cada vez mais se ge,:
aeraliza, mfts em todo' o _país vem se verificando seme

lhante coisa.

,A respeito disso'; colhemos', no Jorna:! do Brasil, edi
ção de domingo, o seguinte, que merece transcrito,:

"O hasteamento da Bandeira Nacional em todos os

estabelecimentos de ensino médio do ,Brasil vái passar a

con�tituir um programa diário, com todos os reflexos bt)·

neficos de um sadio programa de incentivo ao civismo ,

anunciou ontem à imprensa o .Prof. José Salvador /J1.),U�,,,
nelli, diretor da DivIsão de,' Educação Extra-Escolar e ·lan,

çador da idéia que já vem recebendó ao maior acolhida sm

fodos os setores ligados aos problemas' educacionais. ,.
,

simples not�cia de que um plano desta envergadura seria

iniciado - explicou o Prof . .1ulianelli - deu márgem para

que particulares, entre \os . qUij,is empresa,s bancárias, se

prontificassem a efetuar doações de bandeiras para a dig ..

'

tl'ibuiCão 'com os estabelecimentos m!;tis pobres do nosso

interior. Nosso ,plario de trabalho, que compreenderá um

progiamjl. de grande profundidade, será lançado oficial

niente no próxitno diá 19 de novembro., o "Diá da Ban

deil:a""Para tanto, estamos cogitando - ;sclareceu o Prof.

Julianelli, - de organizar um concurso de composições de
ft�llhito nacional, capaz de estimular a nossa jUVtmtude'
Gstll{lio�a para um trabalho relativo ao nosso símbolo má-'

xlmn e. o culto que a êl� d!,!VE1 ser tributado por todos Os

Carioca" de domin-

Justamente nesse instante, meu velho e excelente
-amigo e autor de apreciadíssima secção dominical
aqui nas colunas, veio falar-me, áli no "Rosa":

- Viu? Comeram o NÃO! E logo na frase de
maior significado!

- E verdadeí O Jobim deve de ter ficado' furioso!
Uma' rata, assim, dá motivo a muita explqração.!

.- Jobim? Que .Jobim!
,- O Danton J :tião é dele e do seu artigo que você

ésté falango!
- Não! Nada dissot Do Jobim não sei nada! Sei·

é que no seu artigo, de. hoje, falta um NÃO!' Veja
aqví! '"

Vi! De. fato: n'a frase do sr. João Ooulart, citada
pelo sr. ,Celso Ramos faltava êsse NÃO! Diss�l'a. Õ
Vice"Presidente: "Em

.

Santa Catarinà NAO existem
atrito$\ entre P.T.B. e P.S.D.",

.._

,

Como consolo, resta' sempre' a certeza àe que os

_leitor.es inteligentes não esperam r,\tificação. Eles mes

_mos corrigem o engano e fazem o cOIJ,ceito çorrc-to.
Os àpro'Veitadores deSl'les inevitaveis �ochnos"de

_revisão Já estarão. a c�minho de ,mais algumas expltJ-'
ra,çõE:zifil)as, '

"

É deixá-las. Os errados 'precisam de .. erros pa�a
viver. Éf orgâniCO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


