
pernas, os
_

programas de prêmios

e. todo o divertimento"; enquanto
os trabaJhistas enipurrar�tu�s
não desejadas de cultura no �c:.t}

das maasas, Morgan PhUlps secr
tário do Partido Trabalhls�a
.m�ntou que o ar�o' é "uma .men

tIra fantástIca �u�;_,. Díz.sn,
do 'Abert�entE(Que ê8te• ,j)ra
o objetiVO da lÍllestão Pll1ll{ps
declarou aC?ll' jorn41st� que lCO
IllIJ exemplVes 'do "Sketch" .'�ta
aín sendo' distrIbuídos gra'.1.4I; a, rase014-QU:'
mente em 6 dIstritos d' Lon'h'es ��z
onde a luta entre os dois pal'tldo�' .-" sua fO'iifbra
é parelha, Os detensoí-cs dos t!Il,.1 hlemas Interno�
balhlstas estão InvestIgando para

'

"O grande objetf\'ó de tôdas 88

apurar se não existe v_lolação d'!s nações é chagar a um acflrdo de

estatutos eleitorais. TranqUll<1. �esarmamento amplo que abran»

mente, os chefes conserva1oH's ja a todos os tipos de ar-- _

nas zonas em que vlv!'! a dI

-- --

sseram que alguns exemp�p,.s Subl'stUdo, esteja ce"ltral1zado -I.po:
trabalhadora, O "Dally SketC'l", do j I

.

orna estavam sendo' como...k JoIm sistema efetIvo "ae lusne"a-o' �

fa'lorável--aos cnnaervadores, a.l!!?:;t· d ,:;o-
.. '" �

os para distribuIçãO gratul� e contrOle Internal91_orials",
,que um govêrno ttabalhlsta. 'l:t.,,_ file d h

'"

•

l na a avia a comentar Qefítou Churchlll.

fiado por Galtskell, 'acabarli «Ót.x.! o fato,

a ,televIsão comercial, deIJllà"r.ó. ,. �
anenas em funcionamento. a 'lia

Referlndo.s_e ,a'O -plano d _

.

� Em menSlIgem _

BBC de Londres que _ta:rr.e
aos operárIos mamento total pro.llosto p.e18't li

, •
.

coneervadol!lllS o VIsconde Hail_ sovl6tlco Níkíta -Khniacbe�
*'"

DIDETOR: RUBENS. DE ARRUDA RAMOS - G1i'�1i'r.rTE: DOMINGOS F. DE AQUING
ao Estado. Isto - dIz o jornal -- Sham, presld�nte d P I

-

I

_
...

-

--_ - acabara' com fitas 'we

o artldo Con_ Nações Unidas p!r WlD.litaorl

_-----...;,;.-�--"-...;...---
....
-_..,.----------....;:---.;.---------

----

-"
servador acusou os t b Ih

•
,
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da Ide usarem de todos os aratIafI ll,stas ('!lUrCh:ll disse que essas proJ)'Jl!I.

-------------------------":::e-
....-

dfil:/Jas
r c ose ·oel; nao diferIam em J?l:lnOio'o

LUIIH alc'anç .. O apogeu·1 7.000 kÍl da face §::::::§�:f��l� §����::��:!
aeulla da Lua e já está de regresso _/. ��·;��:�I��E

'

LONDRES' 7 (UP) - A emls_'1 A posiÇão·· exata do foguet.e fOI,.va para começar a fotografar

de�
em sua programada Viagem

tlGnela
parte escura da lua. Um grU,!lIl29,ndO a campanh' >

•

'.

.

,.
.'

-

,. DOS 81;. a�"

8.ora
de Moscou 1Uf0rmou que o traçada. como sendo sôbre _o OCi'a. Imediato, o lado oculto do saté-

re.
gresso até uma órbita ovatadn po ae homens de ciência Ingltls!?!: para�onsegulr reeiellftio na. C.'rma'

,
. "Lunlk H'" cmn}llettlu "seu mn- no Atlantlco num ponto ao nor, llte natural da terra. Os sovlér.!c,)s em tôrno da terra. Labol-,ít.ól·los ntrou na sala de contrates no ra fêz uma vla��--' I ,,3. _'Z-

,
.

I.

.

. .

., -
,,�g�-· ..e o tjl"tn�o

vlme�to" ao redo� da lua, às deste da _I ha de 'MaI'tlm Vaz, na anu�claram que o labo\,MóI1u de observações russos acompanna, ob&ervatórlo às '9,20 horas de h,O- de Woodford, a!l..tn�r(J(OBte de Loo-

14,16 hs. de ontem. A rádio atn, posIção de 17°30' de latltu�le sut voador em seu ponto mais próxl- rão o satéllte em sua t�,aJ3'II)r!a. oJif, para tnícíar as obsel'vaçõ'�s Pó- de.s, onde conta com :forte e1J.

da anunciou que a nave síderal e 22° 48' de longítude Oeste. mO;e; cAegará a uma dlstâUl'l:l. de O cíenttata soviético I. 1\. Kh\'os-I bre o foguete soviético. ,Ás 1l;G5 torado.
,-

esteve no ponto 'maíe ·próxlmo d,a O laboratórIo validar dos rUSBIJ5 7.000 qu1l0metro� lua. tlkov disse que o veícuto sideral
I
h01'RS (hora do Brastl )

.Ó:
os nrímet.,

lua a uma distâncIa de 7 mil deslocando-se a menor velocidade Dizem os cIentistas russos que transmitiu Informações ,e.n rlla

I
ros sInaIs .captados em JOd:dll

km:. O locutor leu o sagulnté: prevIamente planejada Üe1Te,·J . o "laborllJtórlo automátiiJo rJ)ID_ ascenção, sôbl'e os cantP��8gn,,_ Bank desapareceram em uma l'll1_

"Tendo alcançado ·a. dlstânc:h chegar hoje pela manhã à lua, I Pleto;', como �hamam ao novo ta. tlcos, esperando_se qU4' -&. n:lé�mo gltude de on�, porém contl,lua_

mais curta. possível da começando sua hlstórljt obset'vR.- téllte,;começará a enviar Imed1lttlt_ aCOITa em seu regresso podeOlfo rJl,lIl em outra onda. Esse perioao

Ção do lado lunar nunca vlsr.o dps.. mente Informação eletr\)nl�a a comprovar-se, entãO, se' ;lssos dfÍ.. d.� Interrupção coIncidiu �OID o

de a terra. A agência llolt!C'lo3a q)lal será Interpretada pela est". dos são constantes ou flutuan;;e�: cálculo dos clentista.s sovliltl"os

.soviética "Tass" Informa ::ttue o

I
ção central �oVlétIC" �O}'nanc.:o O foguete alcançou·unia \''0)10(:[1190_ para que a estàCão espachll 1111.

satélite russo, carregado de 'ns- pública a malar pa;te a� men, de. de 11 qullõme"tros por se�ll:ldo clallli8 B,ua':V agem ao .01' ;'a ;l,a.

tí'umentos c'fiegará a seu deetmó sagens, Os cientistas estão lnte,,'s- d!pbls qe ser .lançado no domln� O ab.!erfatórlo· de Jodrell 'Ranle

às 11 no1'�s de hoje (hora do nrá. i Sados em ver que espécIe de lu_ go.' Mais tarde a veloeidade 1:)1 r.< 'Informou atnda que os sln'\ls E'.�m

�ll) -e logo fará uma-lIgetra cOJr- I formação duzlda para 2 km por seguuãlll bem audlvels e diferentes d03 i.e_

O gigantesco radlotelesCóP16' ere glstrados abterlornientl!, Os slm,ts

Jodrell Bank recebeu,. iis lO/� podiam sét' escutadas �laNmE!nta
horas de hoje (hora dó Br-a'5i1)., �cIma do l'ulda das Interl1'1',\nC!as"

rádio do foguete lUnar 5;�1l som !l!ft mats agudo do (".l�
EOvlétlco. Ainda não se sate- so antes. Um observador oJomentoü

Isto !luer dizer que o, f.Ogu"3.e FO. que "er'a. como se os slnRls fS.'

vlétlco �nha iniciado s�a volts ttvessem ficando. loúcos".

entretenimento nas noites
_
'130 .n,

verno, Is'to ocorre

. Pelo avIão dIe carrêfra "con;alr"
d� Re�, seguIrão .hoje para a Ca
pItaTloFederal o nosso 6lrOl1fsta S
eial m- Z

' 0_

_
"JF-' ury Mach�o e ·a arta

Eliane. LlllS acompa�ada de

�amlllares.
' seus

"Aconteça o que

"futuro, uma c,olsa é crlstalln� �

·tUsse Churchfll. "Nosso 'paíl!' R.
Comunidade e o ImpérIo tem
lima grande mISSão a cumprir nO
mundO.

Massu apreendey, t�rtazes contra,

plano de 6aulte

"T:' mInha fIrme convIcção qU�
11m �ovêrno conservador é o nfI9_
'''01' equipado para ·aproveltar ,')s.

''t oportunIdade e levar adrrmte

um_ povo unIdo nesta era de ráPI
,

.� " dInâmica mudança Por con.

':gulnte. confio stncer;mente '�m

�ue será reeleIto com Macmlli..u
� l'rnte, p3ra PI'�servar � a"umen..
tal' o progr·esso que .estamos cOJi!
'eT.llndo futer�ente e represen.
t!u- !tel e. f!rii'iémente noss08' In_
tllr(lsses nÍls' próxIMas nego�es
com no�sos 'I!ml1\Qs,'çIe �te e "

Leste". �,
. ��t4.

ARGlj:L, 7 -(UP) --'-_Pela .pr1_ I'PiT "O Exército

1n:!!lra vêz a pOlícIa argelina. por 1 a Al'g-é!la
prctf}m do generaL Maasu comah. �ses ou

Concluiu o.Cwso da Escola de Sarg_entos
das Armas

Entre i� e os 'colegas de tur, ba de Ingressar após brilhante

ma acaba de concluir o Curso da curso no servlçb ativo de seu no

Escola de Sargentos das Armas vo pôsto, conquIstado com tngen_

em Três' Coraçõ� MInas GeraiS; tés,
.

es:(orç_os. e com grande devo�

o nOSSQ Jovem conterrâneo CE. ção pela n.ó.bre profIssão das Ar.

-SAR AUGUSTO CARDOSO DE mas foi. classIficado na. 'Arma de

MIRANDA fllho do nosso colega Infa'ntaria.
'

.

de ImpreIlBa Jornalista Adão Go. O �STADO se congratula com

mes de �randa e dI sua exma. o novo Sargento do EXércl'W Na

,ispôsa ·1;Ina. Jocellna .Cardoso de clon�l, fazendo votos de que con_

"M'!.rl\_Ilda. •

tinue a se destacar como até ãgo.

.

O brlOSÓ1aOjiClulstado com Ingen-I r·a, e' fellclta, com'satisfação seus

·to_ cardoso tsJ' "MIranda, que aca- venturosos genltores, .'

Grande vifórja do Tenista Cafarinense fI
,

Paulo 'Ferreira--Uma I
.

=

Vem de conquistar .1'and<. pado de clnc'o campeonatos v,en, §
triunfo paulo FerreIra L\ma; quo cf!_ndo três e s!I.IWndo-se Vlce:cam. i
·se sagrou campeão c.a1'loca da 2.a peão nos demaIs. Além do cam_

•

i
categorIa represÉmotando 8S côren peonato-Indlvidual Paulo Sagrou_ �
do coun'try Club da RIo' de Js. sa campeão' por 'eq�l-pe,. Integrando I'
nelro, paul!l, que se transferIu há a repl'esenta9ão do Country C3.- ª
.pouco para a CapItal da Repúbll- r1oc.a.. parabéllS. ao nosso .Jovem e :;

ca, pcb' motIvos estudantIs. vem_se bl'11hante conterrâneo e slncllrOs ª
destacando lia cenário

- tenlstlco ',otos de novas vItórif\S para gló- ª
daquela metrópole tendo part1CI� rIa de Santa Catarina ·Espor�. -

I , �
SELWlN LlOYD �Ã2.�� ç��y��,.,.. _==.i"<!stlgmatlzand'o a "dem8.gogia"

trab!llhlsta. ::

MA TE-- I

pl'ofél'l·cít êle -\jm:t· palestra, no

clube 10caJ; e conferenciará. éom .-�
presIdente »aulo Gl1lmarã�s Se,

(ll'tárlo Newt9n Bruggmann e 'pre:
"jildente das Comissões - de .SetvlqoS

Internos, à' e. mUn!clsde, profi�_

o 0$ O:S

iilS; _fo� ..tJlmbéÍ», .rl'esld�te.
, Foi elel·ta G1lvernaãor do. J)iS---
·trlto do :(lotM'y InternaClonJI

pal"a o peNado de"'1959.1960 po;
. .. ,

ocasIão da 50.8 ·.�on"enção Am;-al

7l-0 Rotary Internatlonal _reallzittl8,
na cidade .d", Nóva York, .lU.A.,
� junho próximo passado.

. __,E' um dos 261 Governadores de

Distritos que superv1slonam as

Bai'eia .avarioo nO
vosubf!18rino atô

mico dos EUA
PORTSMOUTH (EUA) - 7

:UJ;» - 'A Marinha anuncIou me

J �ubmarlnoc atõmlco "Sea v'r·a.
.-)'01.1" chocou_se com' uma baL\la
durante um mergulho tendo dani_

iicado uma hélice c�m o respec.
C;\'l eIxo. Não houve ,vítImas e

o submersível
-

está a camInho
'.
de

POl·tsmouth com suas próprIas

It

PORTOAli.·ePEIDl
..

MAIS U ATARINfNSE SE DESTACA

r�áqulnas.

O "Sea Dragon", segundo sub,

marina nuclear construIdo no Ar.
senal de MarInha d,e Portsmouoth

',avla InIcIado ontem as provas d�
quatro dias prelHnlnares á sua

entrega. O vice-almirante Hyman
RIcl;ov.er encontrava..se a bordo
'durante o mergUlho noturno e�
que ocorreu a colisão.

lC�
CRUZEIRDdoS
ti l'NHARfS' Pua

Busca-pés
o regime eleitoral,
Por êsses BrasÍs afora,
Não vai bem, vai muito mal
Pois não sara, nem melhora!

-

Em Recife - comó.pode?,
Já mostrou ser pr stigioso
Nada menos do e u� bóde,
Eleito como "CHEIROSO"!

FoI Inaugurado ontem no "haU"

do Clneac-Trla�on n'a 'Av. Rio

Hra.nlJo, no Rio, UlJI.: pôsto.plonel
ro da' Rêde· Brasileira do Mate,
Esse empreénlilmento é de Inicia.

tlva tn'iv!tda' mas 801:1' DS r..utIV1-

clll� �uotb Nl:'-clonal dQ J-JIo

t4(.

Na grande terra paulista,
Um rinoceronte novo,

. � candidatosJIla lista
o preferido do povo!!!

Do Ademare mais do Jânio,
Sem propaganda; sem eco,

Dá' forle .é firme no crânio
.�

.
-

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2URI AOS ESTUDANTES

AI;fIVERSARIOS
CAPITÃO VIRGILIO DIAS

Com sllit1sfação registramos na"

data de hoje, mais um aníversgrío

natalícío do nosso prezado amigo

e distinto conterrâneo sr. Capitão

Virg1l10 Dias, da Reserv!!:_ Rem-.l.

nerada da policia MiliJtar e peso

sõa muito estimada nesta Capi_

tal.

os de O ESTADO se assdéiam

com votos de crescentes telicid:. \ �
des,

. �
FAZEM ANOS HOJE

* * * Infelizmente não poderei comparecer à
.

'" -

- *. * festa de _ formatura dos Bacharelandos
Na, Festa "Encontro dos Brotinhos" dia em Direito, que acontecerá no próximo

25 próximo, serão' apresentados os "Dez sábado, Agradeço aos srs.: José Borges
Mais Elegantes Brotos do Ano". Dias, Sérgio Alberto Nóbrega, Luiz Acastro

�
'" * * Gonçalves, Herminio Daux e Oarmínattí

Foi bastante agradável a churrascada Júnior a gentileza do convite que me foi

I·
havida no último domingo, numa acolhe- enviado. .

dora resídêncía na práia de Itag\lassú. * *
. *

com os srs.: Tenente Heraldo do Valle, NOIVADO: Registramos o contrato de I

João Fernandes, Paulo Braitt, Prof. Pedro casamento da srta. Lais Maria Calado,
'

Bosco e Josué Areão. com o Dr. João Jannís. Cumprimentamos

II'" * • . aos noivos e dignissimas famílias com vo-.

O Lux Hotel, na noite de 3.a feira, esta- tos de felicidades.

va com seu bar e restaurante movimenta- '" * * \

díssimos. Eleazar Nascimento é o locutor de "A
>I< * * musica é do Plaza".

�Estiveram a cargo do atelier Silveira as· '" * *.
.

toilettes, com que Heliane Lins se apre- O casamento da srta. Layla Amim, com
sentará nas festas das "Acácias Douradas" o Dr. Acácio Ramos Arruda está movímen- �

'" * * tando o "Society". Fomos informados que
O Querência Palace está em preparati· os serviços de bar e copa estão sob a com

vos para a festa que acontecerá no dia 7 petência do Sr. Eduardo Rosa.

de novembro, quando estará .reunído o '" * *

Hoje as 21,05 h. na Rádio Diário da Ma·

nhã, surpresa no programa "Gente Nossa".

... Soube da coisa assim por aIto, mas em resumo ..
• é o seguinte: em Assembléia Geral os estudantes da •
• Faculdade de Direito deliberaram, por maioria abso-

•luta, enviar à Assembléía
-

Legislativa um telegrama• de protesto contra a mais justa, límpída e honesta •• cassação de mandato de que se têm notícia até hoje, •
•

e que em dignidade e decência sómente se compara a

. uma outra, levada a efeito anteontem=na Câmara .'• Munícípal.
- I

•
• A falar franco, não - sei o que muda - se o

meu conceito de moral ou se o dos estudantes. Afinal, ,
• me pergunto: não foi êsse individuo que os mandou,
� as favas, quando convidado para uma sabatina pré-

eleitoral, e que não satisfeito com isso ainda assa- •• cou as mais infamantes calunias contra tôda a elas- •• I'e'? Calunias estas, que aqui foram tomadas

como.• mais uma
-

demonstração da enfermidade mental
.:10 individuo, mas que lá fora tiveram a mais de- •• sonrosa repercussão, <ínfelízmente. lIIII

• !I'ambém não foi êsse sujeito que babou sua III
baba viscosa e peçonhenta sôbre todo homem de bem •• de Florianópolis? Não foi êle que... •

'.
Mas não falemos disso,_ sob pena de estarmos

lIIIIincorrendo em clamoroso lugar-comum. O que êle '"-

é, todos o sabemos - com exceção· agora, dos estu- lIIII

• dantes de Direito. III'

• Chega-me aos ouvidos que a justificativa des- •
lIIII

sa atitude injustificável é a de que o referido perso- •
II' nagem é um representante do povo, e em tempo al-

• ;�t�d���::;sÁ-�::!��di:�' ����e :�es:�: ����t::�t�::
•

• era de apenas 4.000 pessôas, enquanto que os que lhe �
• tomaram as imunidades representam 400.000 - o III,

",
lJOVO, também! E atitudes do povo contra o povo são •

III válídas, desde que tenham essas duas condições - se- •
• jam legais e possuam maioria. Que é o caso da As-

• sembléía, justamente. •
lIIII

Mas não digamos mais nada. Para chamar o ex- '.III
futuro deputado à -razão, não houve argumentos -

• para, os seus defensôres não os haverá também,
JI provavelmente.

. ,.
II E eu me vejo na contingência .de figurar men- •
• talmente um entêrro simbólico daqueles que são pre->
..

c'samente os que mais os promovem - os estudantes.• -

li Requiescat in pace! ,
--�-----��------�

LAGRIMAS CRISTALINAS
.

SEBASTIAO MANOEL" NUNES

o gato deu show, mas continua no seu

lugar de destaque, na movimentada ex

posição 'do gravador Hugo Mund Junior,
nos Salões do Querência Palace.

No próximo dia 17, o Clube. Doze de

Agôato homenageará o Lira Tenis Clube
.

com uma elegante solrée.
* * *

Éstas lagrim-ás cristalinas
qu€' são por ti derramadas
são maguas do teu passado
ou talvez quem sabe alegrias
de um futuro brôtado

Sôbre a campina éla corre

em fonte pura éla nasce

pois a fonte são os teus ólhos
a campina é tua' face

Élas esprímem um sentimento
de alegria ou de dôr
Mas as vêzes são mensageiras
, das saudades de um amor.

- sr. Moisés Schmitz
- srta, Júlia MarIa Maciel
- srta. Ana-Maria' Mendonça
- srta. Marly Cataguazes
- sra, Maria Luiz p.zza
- sr. Elias- paladino

O natal1ciante, corretor dêste - sr. Silvto José de Souza

jornal na oportunidade desta tão - sra, Aércia Ferreira de Souza

auspícíosa da1;». será alvo de sig- I - sra, Anita Fernandes

-nificativas hO�enagens, às quais 1_ sr. Eli Bostield Tesa

nosso "society".
* :r *

Na tarde de ontem, na luxuosa residên-
cia do casal sr. e sra. Dr. Stavros Kotzia3,

'" * *

sua espôsa reuniu senhoras
Clube" para um elegante chá.

do "'Lions
Na ultima segunda-feira o Tenente He

raldo do Valle foi homenageado com um

jantar no Querência Palace.
* * * * * '

JUIZO DE DIREITO DA COMAR· l1a justificação seja feita a cita- o prazo de trinta' diaS, na forma
,

Ção dos interessados incertos edes, do art. 455, § 1.°, do C.P.C., os

conhecidos por editais de trinta interessados ausentes incertos e
,�

, ,

dias, �em como o sr. Diretor de des�onh-ec1d�s; pessoalmente, o dr,

:pllItrimônio ,da UniãO, por preca., Representa-nte _dO M. PúbliCO, nes.
tória em F1}Orianópol1s; p_o sr. Re, ta comarca. Dispens,o a cItação do Foi efetuada durante o "IV: CONGRESSO DE ESTU
pre�entante1- do Minist��io Púpl1co, Representante -do Domínio da U· DANTES SJj:CUNDARIO", a eleição, da nova diretarta da
nesta cidad�, e dós cO�l'ront�n-tea nião\ -

por ,erite�dê.la' d,esnecessá_1 "UCES" (iUie assim ficou constituid.a: Presidente _ Rogé
do imóv�l, I�fim de c'?Átestarem a ria eÍn tace'. da-:jUriSprudênc�-a não l rio Queiroz, Vice - Hernani Leal, Secretário Geral _ Ma-
presente açao, no prazo legal, do do. Supremo Tribunal Federal co.. nuel Dias, Tesoureiro Geral _ Werner Berdt.

.

conform,ldade com SO artig� 455 mo ��:nbém da, Tribunal de .rl1s-1 Na gestão do atual Preso foram realizadas diversas reu

citado, �dO,� -�_!do.....�lça�j.!!sj!e ,Es�à9P· Trata...se de ter-
. niõ� prelirininares, tendo como principal objetivo a reor-

o-aarnÚl o a� -r,eq-a.,-r"""
'

"'--._....._,_...� cautela J:eoo_I_p;���� '�de!' • ..Esboçada a campanha, começoureferido :movel, cuja sentença mendada diz, r�peito aos �err�-l O trabalho. A preocupação inicial foi o acessso a um dos
lhes servl-ra de_ título habil para o �os alodiais de m�.inha o que nao

I jornais da capital, a fim de tornar ciente ao estudante o
respeotivo registro. Dá.se, para' ba e o caso- da eSPecie. Sem custas. ,movimento interno do órgão que lhe representa. Cabe no
devidos fins, o valor d,e cr$ ... p. R. I. TijUCas, 4 de mlllrço de

I tificar nesta
_

altura, o gesto solidário do idôneo Gerente
8.000,00, a presente causa. PI·o- 1959, (ass.) M. Carmona - .Tuiz

I
de "O ESTADO", Sr. Domingos de Aquino, que tão amá

sua mulher, lhe foi apresentada testa.se por depoimentos de tes, de Dir�ito." E para que ChegU� ao

I velmente nos recebeu. Certo, essa rece.l?ção magnânima
uma petição" do ',teor seguinte: � temunhas e Vistorias, se necessário. conhecimento dos inter�ssad08 e impõe-nos os mais efusivos agradecimentos, que lamenta-'\
"Exmo. sr. �r. Juiz de Direito da Nestes termos P. deterimento. Ti_ ninguem possa alegllir ignorânCia, I n10S inexpressivos e não correspondentes.
Comlllrca - BENJAMIM FAUS. jUCas, 20 de janeiro de 1959. mandou expedir o presente edital I No "C. Coração de Jesus", bem como no "C. Catari

TINO DE ANDRADE e sua mu-
(ass.) Cláudio Caramurú'de Cam. �ue será fixado na sede dêste .Tu,i, ,nense", nomeamos elefIlentos tributários à "Secretaria de
poso "Em dita petição toi exarado ZO, no lugar do costume, e,'v-por I Imprensa", respectivamente: Sônia Ferraro e Ma'rcio LeI'",lher Ana Cristina de Andrade la-

vradores residentes e dOmiCil;adOa o seguinte despacho: - "A. cO-I cópia_ pUblic,ado UMA VEZ 110 te. Para o preenchimento das demais secretarias, foram
'- mo requerem. Desígno o_ dia 7 de Diário de JusUça e TRES VEZES gastas duas prolongadas e debatidas reuniões pois os ele-no. lugar Nova Descoberta destll '_ ,

.

' ·fevereiro às dez horas no Forum I no jornal "O ESTADO" de F:o. mentos indicados para esta ou aquela secretaria recusa-Comarca Cjuerem mover a presenteI" ,

. para a justificação feitas as, ne. rianópolis. Dado o passado nesta vam-se com injustificáveis alegaçõesação de usucapião em que l'X ,
-, '

.

'
,

•

, cessárras �ntimações. Tijucas ... cidade de Tijucas aos 5 dias de mar E aqui sem, pretensões d'> increspar tais �lementos _

põem e requer·em a V. Excia.o' '. �,
,

23·1-1959. (ass.) M. Carmona - ço do ano de mil n()vecentos e cln-,'uas antes, de sobressaltar o espírito, edifica,tivo e a efiseguinte: - 1.0 - Os suplican_
Juiz de Direito. "Feita a justif1. coenta e nove. EU, tass.) G.ercy ciência Já notória desta diretoria, alertamos que, por vetes .são poss.eiros, há mais de vln,

te e cinco anos de um terreno
cação foi proferida a segu�nte sen. dos Anjos, EscriVãO, o dllltilogl'a- zês, ela tem desempenhado cargos alheios aos que lhe fo-

rural, situado no iugar Terra Nova
tença: "Vistós, etc. _JUlgo por fei, conferi e subscrevi. Isenteo de ram confiados. Certos, de vossa colaboração, antecipamos

com 230 metros de frentes e 700 sentença, para. que produza seus selos por se tratar de ASSlST:8:N- Os agradecimentos, pondo-nos ainda à disposição, para
legais e juridicos efeitos, a justi- qualquer iniciativa de interêsse comum.ditos de fundos - ou sejam

_

...

ficação retro, procedida nestes au. CIA JUDICIÁRIA. (as.) M. Car- Ass. Mauro Regis Secretario de Imprensa·

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O

PRAZQ DE TRINTA DIAS J)E

INTERESSÁDOS AUSENTES IN

CERTOS E DESCONH;ECIDOS.

•
Ainda persistem os métodos políticos de anta- •

nho. Passam-se os anos, o tempo, as sociedades evo- •
.uem, as exigências populares crescem em gritos an- •
gustíantes. ",

Tudo o que previam os enciclopedistas da Re- III'

volução Francêsa está-se processando, lentamente.' .�_
Os países mais evoluídos, já estão adotando há mui- •',o tempo, outras regras é normas para o jôgo polí
Eco. Atu�.I:izam-se em face das .I>0derosas reiv�dica- 'i � ,.-çuc:s-lJ"op 1.1lttr e�, aal1UU l-��C"��o-�-�--�",--�",--r-,,-"',<>-"'ó>.!:�

O EXEMPLO INGLÉS CA DE TIJUCAS

U.'C.E.S. EM MARCHA"
O DoutOl' !\<farroel' Carmo�a

Gallego Juiz lde Direito da
, �

comarca- de TiJucas,' do Esta.;
do de 'Santa Catarina, na for.

l;aç-ões ditas conservadoras, cambiaram em seus re-- ..
gimes, naquilo que se refei-e à grande maioria: o •

�. povo. •Veja-se o e:x;emplo da Inglaterra, quando ago-
ra, enfrenta uma das eleiçÕes mais disputadas em •

.<: ,�ua história política. Os Con.servadores - sem dúvi- •
" da ainda poderosos, lutam febrilmente por não eri-
1 .

tregar os destinos do Reino· Un)do Inglês aos Traba- .'
�--' lhistas, legítimos representantes das classes 'média e' •
� obreira. Embora as sobejas e festejadas tradições, a ",

povo inglês, não descurou no aprimoramento políti- III'
J to-social, demonstrado com o impulso grançlioso do •
, "Lubour Party". Mesmo que venham assumir o' po- •
III der, os trabalhistas não rejeitarão a idolatria tradi-

",III' donal de Sua Majestade. E, com razão. A corôa in- II'
• 51ésa, representa a-ordem, o respeito pelo regramen- •
• lo bocial, contribuindo muito para o "modus viveI}-

_ ..
di" do povo. E' a corôa, a p<;mte entre o trabalho diá- �

• rio para o engran?ecimento da pátria, e a fé domi- •
•.... ("aI, con!iança propulsora, áe égide orientadora espi- •l'ltual. Não. se constitue um tabú o trono inglês, não
• é um monumento idolatrado, mas um acêrvo tradi- •
• clunal, vivo na mente dos britânicos, que os conduz •homogeneamente para o bem estar social.
", . • 161.000 m2. - fazendo frentes ao
III' Entre nós, infelizmente, ainda marcam as nos-

,

•
sul com terras da Usina de Açu.III ;;las orientações políticas,. os espíritos retrógrado, por -

III' .car TijUcas, e fundos ao norte em
<:clDveniência. São métodos superados, que embora •III . te,rras de Conrado Silva e dr. JoãoIII' fj,l.\-tiguem as aspirações populares, continuam em

,

", plena Vigência, em parte por comodismo, falta de • Bayer FilhO, extremando a Leste
III' em terras devolutàs ou abando.
III aperfeiçoamento moral e educacional, -que o poder ", ,

, III' (�onstitucional, conveniente mantêm. A situação pq_ -: nadas, e a estrada da Terra Nova,
• lítica brasileira, merece ser olhada em certos fIa- �

e a Oeste em terras de Adão' Jo.

III �5rantes, -é O que fa�emos a seguir.
.

lIIII sé de Souza e José Vicente Quin-

� __ �..
�

I
do-ta. 2.° - Que a referida possq

pertenceu a Sebastião Manoel Je

'II r e m i a s há mais de trln_
�;!��P'-;��_:::i-=:illCI-=:JICl_::JI-=_=:J-':;::;J!IIIIClK:a ta anos e foi comprada há mais

, ,

de vinte e cinco anos, pelos su�

plicantes do mesmo 8ebastião Ma.

teressados aúsentes incertos. e des.
,

conhecidos côm -o prazo je trino
, -

ta dias virem ou dele conhecl
,

menta tiverem, que por parte de

Benjamim Faustino d·e Andrade 8

tos d� Ação de Usucapião a re_ mona Gallego - Juiz de Direito
querim-ento de Benjamim Faustino I

Está conforme o original afixado

de' Andrade e sua mulehr 'Anfl
I
na sede dêste Juizo' no lu'gar do

I . , (
Cl'istina dOe Andrade. Citem-se, por .costume, 8ôbre o que me

..
repo!'- j

mandado os· confrontantes conhe-I to e dou fé.
,

'

cidos do im\)vel; por editaiS, com
1 Data supra. O jl:lcrivão.

ÂG'RADECIMENTO
Com referência ao emprego de certos idiomas na for

mação derivada do vocabulário .português ou, brasileiro,
"onsideramos a lingua grega como uma das principais. O

idioma da Grécia, sem dúvidas, presta relevante papel, no
desempenho de formar certas palavras portuguêsas. Por

:;xemplo, FILOSOFIA; Esta palavra é derivada de dois vo°

cábulos gregos: FILóS e SOFIA. O primeiro, FILÕS, sig-
JOSÉ VICTOR GARClA nifica: AMIGO. O segundo, SOFIA, significa SABEDORIA.

3.gnidecem a todos os parentes, amigos, vizinhos e dem'lis Lógo, Filosofia quer dizer: AMIGO DA SABEDORIA ou

pessôas de suas relações, as manifestações recebidas, bem AMIGO DA� CIENCIAS,
como o comparecimento às cerimônias de seu sepultamentD TEOLOGIA. Outro vocábulo derivado do idioma grego.

Outros�im, convidam para assistirem à missa de 70 Assim como no primeiro. exempÍo, esta palavra é derivada

dia que será celebrada Da Igreja de São Francisco, dia 8, de dois vocábulos: TEÓS que significa: DEUS e LOGEN

quinta feira, às 7,30 horas. (pronuncia: loguen) que significa: ESTUDO. Lógo, TEO-

Por êsse ato de religião antecipam agradecimentos. LOGIA quer dizer ESTU'DOS SÔ:SRE DEUS.

Florianópolis, 5 de out;ubro de 1959 GEOMETRIA: Vem de GEÕS (terra) e METREN (mf::
________________________ dir) Lógo, GEOMETRIA: Medição da terra.

GEOGRAFIA: Vem de GEÕS (terra) e GRAFEN (es
crever). Lógo, GEOGRAFIA: DESCRIÇÃO DA TERJtA.

MICRO-ONIBUS: ésta palavra deri,va-se _
do latim e

do grego. MICRO em grego significa PEQUENO. ONIBUS

ou OMNIBUS em Latim: PARA TODOS. Lógo, l\(ICRO
ONISeS: (pequeno lotação ou pequeno onibus)'-

Assim vimos a utilidade do idioma grego, com relação
ao vocábulo português. São inúm�ras as palavras brasi

leiras ou portuguêsas, como queiramos, que são oriundas
de idiomas extrangeiros para nós. - -Não há propriamen-:
te, necessidade de tais idiomas como o grego, serem ado

tados nos· programas de imMino· do nosso Pais. Mas, ao me

nos, os sigl}ificados de certas- pll-Iavral> 'deveriam ser ens1-
-

,

na;dos.

, MANUEL MARTINS

nosl Jeremill-S, e tanto a posse .dos

suplicados co·mo de seu ·referido

tmtecessor' sempre toram pacin,
,

cas, continua, ininterrupta e exer-

cida com "animus.domini". 3.° -

Em
r
vista do' exposto querem os

suplicantes regularizar a sua pos

se sôbre o r·eferido imóvel' de con_

,

formidade com a lei Federal 2.437,
que modificou o artigo 550 do có,

digo civil e para o dito· ;im I
re_

, '

querem a designação do dia 6

hora para a justificação e!ngida
pela al1tigo 455, lo Código dê -I'ro.
cesso Civil, na qual deverão ser

ouvidas as testemunhas João Rai.
mundo Soares e Manoel peixer o

,

p�meiro operário e o segundQ pro�

Vva. Maria Henn Garcia, Hélio 'Victor Garcia e famí.
lia, Zenon Carlos Garcia, Willy Goldfeder e família, Ro1f
JacobS<:L e espôsa filhos, genros, nora e netos-- do sempre
lembr,�do

DR. 'B I A S E
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes: Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré:-natal.

Alergia - Afecções da pele.

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-CAMtNHO CERTO
FERNANDO SOUTO MAIOR

Vai o Bra'*l delXandQ a dolorosa fase em que a jUVfjI.tude :r_l:l!ftl,
então relegada

-

a plarro secundário, começava fi moncr,' tísica e, I,h-,
telectualmente ainda na' InfãJífJ.Ia', fàmlnt.!t ,e maltrapilha' >éar€éen�o
de 'l�em lhe levasse assistêncIa efetiva e constante, capá?,' lÍe i�P�.
dir o atrortamento dos futuros líderes da suas comuntdades, pegada.
no caboi da �nxada,_ de sol � sol, a fOrça viva do pais que, tropeçan-
do nos naturais obstáculos- das zonas des!,-sslstldas, constrol a gran,
deza 'nac�onal com o produto da terra, estava sempre à marcê

.

do

acaso recebendo Instrução das mais precárias quando alguém se
. '

.' ., .

lembrava, por Interêss�s ocultos, de construir uma escola, e defi_

nnando num melo onde faltava tudo.

Até mesmo as. mais -elementares necesstdudes para lima subsis

tência digna do gênero humano ainda constltue>;n, em todos I)S qua
drantes nacionais, o mais clamoroso libelo contra um Brasil ,que
'cresce no asfalto e morre no campo. Herdando de seus antepassados

. costumes e normas de vida do mais arrtíquado prlm!tlvlsmo a ju;
ventude rural transmite às 'gerações o fruto do trabalho irràcfonal,
consequência do pouco caso que assume proporções verdadeiramente
absurdas. MuHo -embora constituam o alicerce do Brasil - a terra é
o coração do desenvolvimento pátrio - a verdade é que cs braços
jovens sãO .aínda tidos nas cidades como colonos caboclos, matutos 'e

, ,".
outras variações, por um ,prisma de Ind1!eren!lsmo revoltante.

Agora, as mãOS calejadas dos jovens rurais começam a receber
de abnegados extensionistas rurais apOio material e moral, comy
ímplarrtaçãé dos conhecidos Clubes 4-8, - Saber Sentir ServIr e

Saúde - a mola mestra que faltava na \ colossal ;"áqulna' ruraí que
dá mais do que reoebe. Rapazês e moças, com ares de agrícultores e

donas de casa discutem e levam a cabo com autonomia os seus, "

planos recebendo a assistência técnica indispensável para o aprímoc.
ramento dos trabalhos que executam a contento. Futuros agriculto_
res é futuras donas de casa são hoje preparados nos Clubes 4-S be,
neficlo Inestimável da Extensão Rural que amanhã estará entregax.-, ,
do ao Brasil uma plêiade de Iíderes que mOdlflca;rão, em exten.ão e

e,m prorundídade o panorama de suas 'comunidades. Em Santa Cata
- rina, como em outros EstadOS, a Extensão Rural abre e caminho
certo para o encaminhamento da juventude rural fazendo ralar a.

,
alvorada quando, plllra multas, estávamos ainda no poente das fôr.
ças jovens que lutam por. um Brasll agricola emancipado.

Rotary Clube de florianópoli�
SEMANA DA [RIA:NCA

,

CINE RITZ, para. os alunos Jil;Js
O, ROTARY CLUBE DE FLO- dive1160S Grupos Escolares e cole

RIANÓPOLIS, tendo Incluldo no gios primários desta capital.
plano de ação, pa�a o ano rotá_ Outrossim eonvídou a compa.,
1'10 de 1959-1960 a comemoração recee a reunião semanal do dla 8
da SEMANA DÁ CRIANÇA, pro- de outubro em curso, às 12,00
moverá, entre outras festiVidades. horas no Querêncla palace �l
em colabraçgo com os ESTABE- para proferir a palestra aluslva �
LECIMENTOS JOSE' DAUX S.A., DIA DA CRIANÇA o dr. lW-Iguel
entre 1-2 e 17 de outubro corrente Cavalcanti a que gentll.mente
em colaboração com 'ás ESTABi I acedeu.acordados sessões de cínemà no
/"' I'

"0 E STj D O"

V EN D E-S E
Um armazem'otima freguezia �o de - ocasião cito

a Avenida Mauro Ramos 210. l'ratlg. no mef!mo local.

u

•
- ,

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 8 de Outubro de 1959

ESTREITO

PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO
/

3 Elegante testa prímaverü com a .eleião

da Rainha da primavera

\
n - Destile Robustez Infantil, patroclnlo

d�otary Clube do Estreito

18 - Tarde Dançante

31 - Solrée elegante
/

n=============�==========================��
r---------�----::=il

f

CLU'BE" RECREATIVO

6, DE - J A N E I R O

SEDANlOL

Toliicardium

? I

Dia 11 - (Domingo) - -Festa das crianças._---'
Haverá surpresas para a l,letizada, - Inicio às 16.00

!loras.

CóLICAS CóLICAS,

Molestías das Senhoras. Combate cólicas. '

Ir .vguíarídades nas visitas: Hegulador. Calmant��

T ,O N I ( A' R D í"U M', -:.

Tônico do Ioracão
,

CarcUotônico-diuretico. Artéríosclerose.
Disturbios de pressão arteríat. Cansaço.
Falta de ar. Doenças dos Ríns. 'R'eumatismo.

- TONICARDIUM - TôNICO DQ CORAÇAO

ADV.oGADOS
Dr. Antônio Gril-lo

�r. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Márcio Collaço

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

Rua Trajano, 29, - 20 and,ar - sala 1 - Tel. 3658
\

Edutandário Santa Catarinã
DIRETÔIRA

,,_

PROtrRAMA DO MES

O Educandário Santa Catarina precisa de uma dir�
tôra, pessôa idône'a, apresentando credenciais, paga-se
bem. 'Iratar à rua Saldanha Marinho nO 34, diáriamente
das 9 às 12.

>
Dia 17 (Sábado) - Soirée em .homenagem ao

Lira Tenis Clube - Os sócios do Lira 'terão ingref'-
1>(8) - ]nício às 22 horas.

Dia 25 - (Domingo) - Encontro dos Brotipho3,
Início às 20 horas.

RIO � (Do CorreSpOndellde Idade faleceu, no Rio de .1'a
neIro, o 'mInls)ro aposen�udD tI,o
Supr,emo Tribunal Federal Antô_
n�o Bento de. Faria, que por várl,\s
Vezes exerceu a presldêncl:\ d�
mais alta côrte do país. "

No empenho de incsementar e, elevar
o-seu número de assinantes, O ESTADO dá
hoje início à campanha do NOVO ASSI
NANTE, nesta Capital.

As assinaturas novas, do ano de 1960,
feitasagora, terão como 'prêmio e bonifica- ES,CRJJÓRI.O ,DE a;n�or j '".:�-Ação a vigência nos mêses de outubro,' no- �:,j \.At
vembro 'e dezembro. Assim, os assinantes

�� ano 'de lmio' receberão desd_'-e.-::.j_á_"-.n'-'-o_ss_0--lr-- ....._.__.�_'!' PROC
jorn

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais.correspondentes a 15 mêses.
A 1.0 de novembro, por outro lado,

voltaremos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornàl, a todos os assinantes da Capi
tal, que assim, pela, manhã já o terão em

, suas residências, pois a entrega ·será feita de

madrugada.
"-

Para essa campanha são nosso& corre

tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan
des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.

Faleceu Behto de
faria

O extInto era vIúvo da sra. Noe,
mia Bento d·e Faria, de quem te_
ve quatro filhos, dos quais ainda é
vivo o sr. Edmundo Bento de Fa
rIa, recentemente promovldo ao
cargo de procurador da Justl"a do
Distrito Federal.

' ,

Filho do desembargador J osá
Bento de Faria nasceu Be'lto de
Faria a 4 de fevereiro de 1876. Ba
charel em Dir,elto pela Faculdade
de Direito do Rio de Janel�o em

1895, exerceu; antes de asc;nder
ao mais alto pOste da m!lg'atra
tura do pais, as funçÕes de procu_
rador-geral da República.

Deixou várias oPr_a&, entre as
qUals cumpre ressaltar o "Códlgo
de processo pena1 Comentado"
em seis volumes e "Con'orlWe!l:
rões Penais, e Código de Prõcesso
CIVil", em três volumes. cUja. rf.
"são havIa coneluldo, POUOO .al1_
tes dé falecer, a fim de dá-lo no�
vamente à luz.

/

Seus funerais reallzaram--se no

Cemlté�lo de São Franclsoo Xo
l'ler, com a presença de des!.aca_
das figuras do nosso mundo social
politico e cultur8.I .

'

,. AR.RAN'QUE ,IME-DIATO!

·V. Pode Confiar em ,sua

Bate'ria DELCO

\

'''-'''�.,
""

'

....
,

DUPLA RESERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança e tranquili-\

.

dade, D E L C O 'mantém sempre
em serserva o dôbro de energia
de que sen carro precisa!I

I,
\

SEQRÊDO DA ,LQNGA VIDA!
DELCO contém o' exclusivo ele
mento B a t r o I i f�, que evita as

perdas de energia, autodescarga!
DISTRIBUIDOR AUTeRJZADO

.

jCarlosHoepcke ,S,A;
I para REVENDEDORES e ,FROTISTAS
! Descontei: ,especiais'

..

M ISS A EAl:TA ÁGUAA G.�4�D � (I M'E NIO
Vva. Maria Henn Garcia, Hélio Victor Garcia e famí

lia, Zenon Carlos Garcia, Willy Goldfeder e família, Ro!f
,Tacob:';,;l! e espôsa filhos, genros, nora e netos do sempre
Iembrade

E
FRiANCF.oRT,13 (UP) - A Sê_

ca que há nove semanas açoLta a

Alemanha Já afetou a Indústria e

provocou uma "crIse de prímerra
magníbudev em uma gramle cida
de do .país,
Com· ereíto a escassgz; de

.

água
obrigou a algumas IndústrIas a r-e

duzír 'súas heras de trabalho I)

mesmo à fechar suas portas a ou , ,

tras, Em Dusseldorf um runcto;
,

,ná,rlo '<4> -

g_ovêrno disse qus "ns

reservas de ,água (da cídadej não
durarã'Ô maís 'de três mçsea.
"Se 'n·ã ci chover abundantemen

te estaremos - frente a uma crise
d'; primeira magnttudeu.
No vale do Ruhr, outro runere,

nário expressou que os reservató.
rios de água estavam esgotmuo.,
50 l·àpldamente.
Esta sêca de nove semana" la

obr ígou a ímplantaçgo de um 19_'

(;lonnmeI?-to� de água em algumas
LOnas da .República .Feds·,ll.

JOSl! VICT.oR GARCI�
agradecem a todos os parentes, amigos, vízínhos e demais
pessôas de suas relações, as manifestações recebidas, bem
como o comparecimento às cerimônias de seu sepultamento

Outrossim, convidam para assistirem à missa de 70
dia que, será celebrada na Igreja de SãoYrancisco, dia 8,
quinta feira; às 7,30 horas.

Por. êsse ato de religião antecipam agradecimentos.
Ftoriànópolis, 5 de outubro de-1959

NOTA DE FALECIMENTO
AGRADECIMENTO

\ Vva. Helena Jonas, filha, genro e netos,' sensibiliza
dos agradecem as provas de sentimento e pezar recebidos
de patentes, amigos e pessoas de suas relações, por oca
sião do talecímento e sepultamento do seu querido e ines-
quecível espôso, pai, sogro e avô, BRUNO JONAS, e con-

-EII·te '(pa'ra reforvidam para o culto comemorativo a realizar-se dommgo,
di::l, 18 de "pu-tqbro na_I�eja .Eyangt}_ica., sita_a _r__ulLN""e"..,·"""-t-'---"IT1Al1'''r''i.....-...-tt-r..,;<.,r---''--------j

\.
-

o Bar Elite, que -há anos

vinha sendo frequentada pe
la nossa sociedade, ficando
tradicional o lanche, das . 3
ou o café das 4 horas, cer:"

rou, agora as suas porta,>.
Dentro em breve, porém,

possivelmente ainda este
ano, o Elite voltará a fun
�ionar, sob nova direção. O
sr� Orlando Machado, que já
tem nesta capital diversos
restaurantes e bares nasci
dos de seu dinamismo, ,ad
quiriu o Bar Elite, no quai
promoverá reformas de b'lse.

CURSO DE ADMISSÃO-AO' GINÁSIO
AGORA VOCE PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

O GINÁSIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

TEMA'nCA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA
FRANÇA, N°_ 20, TELEFONE 35-30. PREÇOS MOlUCOS
�--------�---------'----_._----

procure.nos. Temas para ven-.

der vários, bem situados e de

grande valor. Alguns no centro

da cldàde ·e outros no EstreIto e

em varlos bairros. Temos tambêm

V E N D 'E - S E
1 Casa à rua Conselheiro Mafra
1 Casa à rua Aranjo Figueiredo
2 TC:_'renos no BUlrro Bom Abrigo
3 Terrenos no Estreito
4 Lotes em Camboriú
1 Fazenda em Palhoça

Preços,de,ocasião
Tratar 110 Escritório de Advocaciâ e Procuradoria,
à rua Trajano, 29 - 20 andar - sala 1.

VENDE-SE conjunto gera
dor de 33 KWA, fabric�çã(l
alemão - -Impressora Para

naense S. A. - Rna Alvln

Schrader, 181 - 'fone 1142 -

Blumenau.GRUPO-TURBO-GERADOR - a vapor
V'.!l1de-se. Siemens Schuckertwerde AG -Alemanha,

1957, comjJletamente novo, encaixotado. e coconisado. 2100

KW - 50/60 ciclos - 380/440 V. - 3000/3600 RPM - 15 atrn.

Demais inforIíl�acerca de preços e condições de

pagamento etc. co� a Gerência da Loja das Casas Per

Ilamburanas, à rua Felipe Scbmidt 15 em FlorianópõUs.

Desejando adquirir
IMÓVEIS

P,A 'R' I (I PA ç Ã O
NASCIMENTO

HUDSON ROSA E HELENICE SANTOS ROSA, com chácaras e casas de praia. Aten

satisfação participam aos seus parentes e pessoas de suas demos provlsórlamente a .. rua

relações, o nascimento de seu filho LUCIANO,ROSA, o'cor-I Conselheiro Mafra. 22 junto a

rido dia 5, na Casa de Saúde São Sebastião. ' loja de D'ALASCIO & FILHO;

't'lstSl1t�sXs�sis;::"'ó:�::�:S!?�\s:S!S�;�:tJ!'is;7:sssssss'"I- --

MÊS DE OUTUBRO

l5 - Domingo- Farmácia Catarinense
30 - Sexta Feira (feriado) Farmária Noturna
::>.. serviço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna
tas às ruas Trajano, Felipe Schmidt e Praça 15 de Nov.
a plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vit6rin.

ESTREITO
4 - Domingo. Farmácia do Canto Rua 24 de Mal0

11 - Domingo Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro
18 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro
l5 - Domingo Farmácia do Canto Rua 24 de Maio·
�O - Sexta Feira Heriado) Farmácia Indiana R�a Pedro Demoro
a �ervíço' noturno será efet!tado pelas farmácias do Canto, l"!.�tg,na jj Catarinense.
A presente tabela nlIo poderá ser alterada sem prév' mlto-ffzação dêf>te Departamento.

)

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antônio
Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense

Praça 15 de Novembro
Praç-a 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schtnidt
Rua Trajàno_ /
Rua Trajano
Rua Trajano
Sto. Antônio e Vit6ria, sitUI'l,-

3 - Sábado (tarde)
4 - Domingo

_I,O _:_ Sábado (tarde)
L1 - Domingo
17 � Sábado (tarde)
l8 - Domingo
�4 � Sâbado (tarde)

.
��;�"'--------------------------------------------------------------------------------------------��--�----------------------._/_'�-------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS--, COSTA

Ju risprudenda-
JUIZO DE DIR�ITO DA 40 alegado 'após o que se(á0 respectiva taxa de saude el!'

VARA DA. COMARCA DE pessoalmente c i t a dos 08 tadual. Em a dita petição foi

FLORIANÓPOLIS; EDITAL atuais confrontantes e seus proferido o seguinte, despa
DE CITAÇÃO COM O PRA.,.. conjugues, se casados forem, cho: - A. Designe-se dia e

ZO DE TRINTA (30) DIAS. bem como o Orgão dó Minis':'. hora para a justificação.
o dr. Juiz a quo condenou JQão Bar" de sua propriedade" (fla., tério Público e, aínda, por Florianópolis, 10 de julho do

comarca de Jolnv1lle. Tanner 'pelo crime de corrução de 596). O Doutor MANOE1 BAR. editais de trinta dias os in:" ano de mil novecentos e
Relator: Des. Ferreira Bastos. . menores, e. Ebe Veringer pela co. - A razão -está com o !lustrado

BOSA DE L CE t d'
-

t d cíncoenta e nove (1959) (as-
.

A RDA, Juiz ,te eressa os incer os e esco- "

autoria no crime de corrução, e Dr. 1.° Sub-p�ocurador.
l,i' Pito da .4a. Vara.-'- F 3i:)s nhecidos,' dispensada a cl- sínado) Lauro Pereira OU-

no dellto de lenocínio. Com efeito, não se provou bou-. da Fazenda Pública da (10- tacão do Domínio da União, veira. SENTENÇA: _ Vh.
Entrementes o Supremo Tilbu_ vesse a 'ré Indicado a João Tanner f d t t' marca de Florianópolis, c«- em ace . a nova íuríspru- os, e c. Julgo por senten-

nal Federal\ julgandO um habeas. o local por êst� escolhido para d
. .

t'f'
-

-

pital do Estado de san!« encia considerar racuíta- ça a JUS I icaçao constante
desvirginar a menor' Arlete que tí, Catarina, na forma da tei, iva, a apresentarem, se o rI", rorhas e tornas em quo:

corpus Interposto, em gráu de re- êle para ali a conduziu por delí ,

etc. - quizerem, as suas defesas e. foi requerente JERONIMO
,curso, por Ebe verin�er, decidiu beração sua, exclUSiva, Sem Inter- a seguir, provados os íntens VALENTE, a fim de t. "e
que a sen.tença, na parte que, re, ferêncla de- terceiros, aproveítan., FAZ SABER da Inícíal se digne Vo Eaos que o pre- w ssa x- produz os seus devidos e le-
feria à recorrente era nula pois do.se da casa de rendez.vous de t dí 1 celencí

.

1 d te, " sen e e íta de citação com era JU gar prece en a gais efeitos. Expeça-se man ..

co se pronuncie sôbre a espécie. tratando-se de açãõ prlva�a, não propriedade da ora apelada, como, O prazo de trinta (30) dias. presente ação, determinando 'dado de citação aos conrt-
Vistos, 'relatados e dlscutL poderia o Juiz pronuncíar.se por também, constatado não_ficou ti. 'vírem ou deles conhecimento a expedição do necessário ti- nantes do imóvel em questão
dos ê�tes autos de apelação, crime de ação PúbUca e; por ISSO, vesse esta prévio conhecimento das tiverem que, por parte de tulo de' dornínío pleno /':0- bem como ao doutor 40 Pro�
criminal n.o 9.163, da co- determinou ·que fôsse prolatada Intenções do réu auxlllando-o, de 'JERONIMO VALENTE e sua bre os imóveis descritos no V d

.

marca de JOinville; apelan, outra deeísão " com r.eferência ao qualquer forma,' na consecução MPLHER na ação de USUG",- itém 1, em favor dos reque-
motor Público na qualidade ,en e-se por mo-

te Ebe Veringer e apelada crlme de ação privada. do seu Intento.·- t d
- de representante da Fazenda -

piao em que requereu peran- ren es, que - o man arao
d E t d d O

-

d I· d
-

da Justiça, por seu promotor; Na nova sentençl!-, o Dr. Juiz ___: Há, no processo, eleme�t08 te este juizo, lhe foi dirigi. transcrever no registro com - : . St ,a .

o

P
�
sn

o rgao
cl

.:) .

IVO e mu ançaACORDAM em Câmara Criml- de Direito julgando procedente pelos' quais se infere que Ebe v«: d t·
-

d
� petente. Protesta-se por, to-

f I?IS .eno u ICO e �o OU-l
'

, ,"
a a pe içao o teor segu.n-

d d
tor DIretor do SerVIço do Terreno em Bom Abrigo com

nal, por' uriantmídade r de votos e em parte, a queíxa.ccrtme Impôs a .rínger explora o Ienocmío.
, I te:' - Excelentissimo' Senhor o o genero e, provas em " ._

- ,

consoante opinou o Exmo. Sr. Dr,! Ebe Verlnges "VUlgarmente co- Atestam_no os depoímentos de Doutor Juiz de Direito da direito permitidas, inclusive

I :�tnmon�o, tar União para 2.200 m2, com duas frentes, água

1 o SUb,procurador Geral do Es-.' nheclda como "Edlth" a pena de fls. 44 64 68 68 v. 69 v. 71 '87 1411. '[ara desta Capital Jil: vístoraís, testemunha se de-
o os ido. es arem o pedido, encanada.

. , ' I '" , '"
.

.
-

. . queren o, no prazo da lei Uma casa pré-fabricada com
tado connecer do recurso e :pro- . "um ano de reclusão nos termos 88 e 89 e o seguinte tópico do. RONIMO VALENTE e s/mu- I poímentos pessoaiS dos que '

, " .' I' . Out ossim item tf 1260m de de fundos, em Bom
vê.lo a flm de reformando a de- do artigo 218 combinado com o parecer a fls. 597 é Incisivo: "Pel� lher, brasileiros, casados êle contestarem. Da-se o valor r , c -se por e t- "

c(sã; de prlm�lra instânCia, ab. artigo 25, am�os do CÔdlgo' pe_1 situação seria,. Isto sim, não tenho comerciante, ela de prendas de dois mil e cem cruzeiros tal com o prazo de trinta Abrigo

I d
. (C $ 2 10000) f·t dias, os interessados incer_-· Um terreno em Saco dos' LI-

solver como absolvem .a ,apelantl! nal por ter concorrido com co, dúvidas em afirmá-lo Ebe Ve- omesticas, residentes á rua r .• para e e! os
,

I' t lt
-,

d' -mões,' com 42m de fr;entll com
pela �rát1ca do criu:;,e, em co- autora na corrupção �'a menor ylnger responsável pelo crime de FreI Canecá número 14, ne�- fiscais. ROL: - André Bar- os, Cl açao .essa que evera

t b· d N
. t' Ad ser féita, de conformidade asfalto, com um .chalé de mate.

autoria de corruç-o de menores Arlete Ledoux OUvelra Nasclmen- lenoclnio, por manter casá dE) a Capi.tal, ..vem penmte osa o aSClmen o e . e-
,
a, I V

.

com o artigo 455 § l0 do CÓ- rlaI
que lhe foi aMlbuldo. Custae ex� tO"-(fls' 518) e a;lnda ao paga, prostituição: - "O lenoclnlo que ossa Excelência, atrllvés lino Fa'!lstino Pereira, resi-

lege ' ••. ••.• ••••• menta � .taxa' penitenciária de
I
no dizer de 'Hungrla, é o f:ta d; de seu advogado infra-as- dentes á rua Nova Trento digo -de Processo Civil. Cus- u�a marcenaria na Rua 'Fran�

Na queixa ,de tIs. 2 e.fl iol Cr$ 20,00 e custas. prestar assistência à lIbidlnagl:'m sinado, expor e requerer o sjn .que �e aprésentarão sem t'as.� final. P.R. Intima-se.
cisco, Tolentlno ,

,
.

t intimação. Termos Florianópolis, 2 de setembro
apontada Ebe veringer, também Inconformada com a '�()ISãO" de outr�m ou dela tirar proveito, segUIn e: - 1) Os requeren- em que, ,. Tratar com walmor, no Salão

recorreu a defesa. abrange consoante ainda o mes- tes estão, de .posse há mais Pede Deferimento. Florim\:)· de mil novecentos e cincoen· 'DO-RE-MI

�:nh:r�:�e�::iaE::,u:aq::�da:: ma Hu�gria não' Só a �tlvldade de trinta (30) anos, de dois polis, 9 de julho do ano de ta � ,nove (1959) (assinado)

denomlIi.ada plãno's em longo pa. I I 'di d f (2) lotes de terras e respe<!- mil novecentos e cincot:lnta Manoel Barbosa ,de bacel'da,
rendez-v9us, .

Nesta lnstãncla, cr m nosa por me a ores �u au·
Juiz de Direito da 4a. Vara.

Bar situada à rua Visconde de recer opinou o Dr. 1.° Sub-pro, tores cerno a dos aproveitadores tivas casas de madeira, que p, nove �1959). (assinado)
,

'

, , ,

adq i
.

p'
.

f' inny Gonza.!: .1. Esta arr eE. CUMPRA Florianópolis.
'faunay, na cidade de ,Jolnville, curador Geral do Estado no sen em geral, da 'corrupção ou proatl. U nram ar compra el- c

como tendo alugado o quuto no tido de ser provida a apelação. tulÇão: tráfico de mUlheres, pro_ ta I'a LUIZ GONZAGA VA- tamIJilhas estaduais no va- aos quatro dias do mês de

xenetlsmo favoreclm�n'to a pro. LENTE, 'e sua mulher, (J'á 101' de 'Cr$ 4,00, .inclusive a sete�bro -do ano de mil no-'
qual a menor Arlete Ledour 011- É que para S. Excla. não ficou .�.. � vecEmtos e cincoenta e nov?.

I Is"
'

ti I' -

b 't -

d d falecidos),' situados á rua:IIeira Nascimento foi desv rg n....a demonstrada a par c paçao, so tltulÇão, manu enÇaO e casas e

por João Tanner; qualquer aspecto, da co_ré nu prostituição e o rufianismo". Frei Caneca ·sob numero 10

Capitulou a queixa.crime a :n. evento criminoso "mesmo dla�'l _ Assim· determinam ,que os
e 14, no sub-distrito da Trin-

'gura penal de Ebe Veringer pelo te da conceltuaç�o, ampla, que o autos balx:m à coma;rca de orl. dafe, medindo nove (9) m�-,
concurso formal do crime de sedu_ art. 25 do Código penal emprestou gem para que ? Ministério Públl': tros de frente. e trinta e

�ão r: pela prática do delito' de! à figura da co_autoria".
"

co se pronuncie Sôbte a eSPécie,
três (33) metros de fundos e

.
.

I, seis (6) metros de frente elenocinio nos têrmos 'dos arts. 2171 O crime por cuja prática velo .. crime da ação púbUca que é.
,. trinta e seis (36) metros de

e 229 combinados' com o art. 61 João Tanner a ser punido - aduz Florianópolis 31 de julho de 1959
, '., ' funQos ou s�jam 297 m2 e

§ 1.Q todos os dispositivos do C6- o douto opinante - "cometeu.o Fel'1'eil'a Bastos presl<iente e
,� "21� m2, tespectivamente,digo penal. êle sozinho independentemente Relator. --

, ,
, . \..,

__ confrontando, o PRIME!!RD,do concurso· da acusada;. 'Contra Belisário 'Costa

'at.o de lIbidln�a,g�m-=- a-c'o·'pu-Ia -=-_'
- �--___ pela frente com a rua Frei

� - Estlv,e pres.em�:
se 'haver realizado !la "P!ano's Milton da Costa.

ao conhecimento de todos
mandou expedir, o presente
edital que será fixado no lu
gar de costume e public'ldo
na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Flo
rianópolis, aos quatro dias
do mês de setembro

.

do ano
de mil novecentos e cincoen
ta e nove. Eu, VINICIUS
GONZAGA, Escrivão, o SUQl'l
crevi. (assinado) Mario"!l
Barbosa de Lacerda Juiz de
Direito da 411.. Vara.'

Apelação criminal n, 9.163, da

_ Dá-se provimento ao recur,

so para absolver.se a apE!la;tte
porque não provada, a. sua co.,

participação no crime de forrupção
_ havendo nos autos etementos

,
"

pelos quais se Infere que a ãcuea,

?la explora o lenoclnio, devem OI

mesmos baixar à comarca de óri-
,

gem para que o Ministério Públ1-

Confere com
.

o orígínal.
O Éscrivão.

Vinicius Gonzaga'

'_i
�,

Vende�se OU
'

·�Aluga-se
VENbE-SE OU ALUGA-SE

ALUGA-SE Eu, ,VINICIUS GONZAGA, ·uma casa de material com'

Escrivão, o subscrevi. (as-, todos os confortos na Rua
sinado) Manoel Barbosa de Major Costa. Tratar com q
Lacerda. Juiz de mreito da Sr. Gassio Lemos na mesma

Uma casa cito à rua Duar.

te Schuttel n.O 43 ,tratar ao

lado da mesma n.o 45. 411.. Vara. E para que chegue rua, nr. 54.

Ofef!cêmK� lhe·,para
PR_-IIIRES.

...

M L V-V'H fi.

Aluga-se óti'ma casa. pal'a resl_ dos com a propriedade de
Maria Paulina Val:ente d,=t
.Costa; lado esquerdo rua. "

Antiga Nova Trento hoje
João Pessoa, digo João Car�
valho; e o SEGÚNDO, pela
frente Rua Frei Caneca; .Ia

d,o direitp com a Rua antiga
Nova T.rento hoje João Car
valho; lado esquerdo com a

propriedade' de Augusto Mel
lo e fundQs com terreno re-

centemente adquirido por
Manoel Goia; tudo na con

formidade do, .documento
anexo, onde os· vendedores
eonlprometiam-se outorga- c

lhe§ as respectivas' escritu
ras públicas de compra e

ven"da. 2 - As áreas em apre ..

ço constituem anteriormln
te ,á aquisição pelos reqm!
rentes, 'um Só bloco de ter-'
ras" até que '. t! .açado da Ru"_
antiga Nova Trento hOje
João Carvalho dividiu o -.ter
reno em: duas partes. 3 - A

posse desses imóveis tem si
do 'exercida desde o inicio,
mansa, pacifica e in,�nter'
ruptamente, �em OpOSlÇ.itl'
de terceiros e com animo lÍe "donos manifestado por i.ttçm
de benfeitorias que consis
tem: em eercas fec,bando os

,

perimetros dos terrenos, po ..

ços de agua potavel ,sendo
que os requerentes resld-=m
ná casa de numero 14, man
tendo a outra, número 10
alugadljt. T_emos {'assim con�
figurado' o' usucapiãQ

,

ex

traordinário' dt:rinido no ar

tigo 550 do Código' Civil,
frente ao qual a posse vin
tenária ,para a aquis\ção
<:to domin,io pleno indeoen
de de ju�to titulo e bo� fé.
Diante do exposto, não pos
suindo os requerentes título
sobre os mencionados tet·
renos pretendem adqUirir o

dômínio do 'mesmo, na ;lon-

10rmidade do ,citado artigo
550 do' Código CIvil e artigo':)
454 e seguinte� do Códiga .1e
Processo· Civil, para o que
requerem a designação de
dia e hora, afim 'de se pr,)· R S ld h'ua Q Qn Q Meirinho,ceder, com a inquirição das
testemunhas consta

...n_t,3'es."..lll..d_;;.o;".,....__..........._tJld• telegráfico. ,�RIMU
'Uic'açao ",�, "\'�:_+'�'"��'''''

dêncla bem centrãL
,

Ver e tratar à rua pedro Soa-

DR.res n.O 14. (Travessa da rua

Anita. Garlbaldl), fone 2043.
,

BIASE
Doenças de Senhõras: InfertilIdade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. ,Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré�natal.

,/

.Alergia Afecções da pele.
Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

-,

LEIA
Panorama

,- -"_
... ,

"�,
.--

__
.

Equipal1)ento de Escritório,,
Engenharia

./

, '-. � "�.:sa_.:'
I
.. _}__ .. 1.. __ .�

'" .... )j-,.... ,A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas
sábados.
Ruá Felipe Sc4midt, 46 sob. - Fone 2648

Alu.��PQS!T�u., ""'" � I
Faculdade de Direito de S. Cata rina

Frederico Rolla 110 _lado da bar-

CONVITEbearla do MaChado
,

Rua Tenente Silveira
brado.

tratar na

29 SIr_

O Prof. João David Ferreira Lh.na, r da Facul-
dade de Direito de Santa Catarina, convida aos int?I'es
i:ados para assistirem a conferência que o, Pro!. OTHON

. DA GAMA LOBO d'EÇA, proferirá sôbre o tema "CLOVIS
.
E. ALGUNS ABPE;CTOS HUAi!ANOS DE SUA VIDA" ,.nu
Salão Nobl:e da- Faculdade, � dia 9 do corrente, sexta
feira, às 20 horas. _j .

.

( A S A
, i-

VENDE-SE uma residen
�lal à Avenida Hercílio Luz
33 - Tratar pelo têléfone
24-53.

����-� " I //�,,-fJ \.. �

Ii� � �\ J.\S
�- �-----� � 9\: ,�

�/' '" I hs.
" I \, ?

�

S. PAULO - RIO

Máquinas e

Motores
��� Matarial Cirúrgico

El=,mbre-se: além de produtos de marcas cons'agradas
MACHADO & CIA. 8,/A oferece�ll':e 'completa.
assistência técnica �',..

"
-

.......

VOO
direto a

·t . COMtRCIO
�

E AGtNCIAS
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Sanla Catarina· DO IV Congresso Brasileiro de I

Folclore, realizall.o em Porfilllegre ·de']gfZli· ü�1i
.

Doralécio 'soares senvolvímento do turismo,

I
com n�ssos Usos e costu- :veitamento

I
do .. folclore' para enviando' os resultados à Co- I

VX "citando as recomendações mes. Manifesta-se sobre a incentivo e manutenção dó missão Brasileira de Turlsmo (
"A IMPORTANCIA DO dos varios congressos de tu- atitude do folclorista em fa-' turismo, os especialistas .des- - COMBRA�(1R. I..

FOLCLORE NO DESENVOL- rísmo aos governos rederals, ce da utilização do folclore te campo começaram a soll-
>
2 - O IV oçngresso Brasí->

VIMENTO TURISTICO" - O estaduais e municipais, na como recreação turistica. Da citar a colaboração efetiva e leiro de Folclore '''reunido na _-----------__:.------�.-----

professor Alfredo João Ra- inclusão dos concursos, res- nossa responsabiliàade em real dos folcloristas".
.

cidade de Porto Alegre, Es

baçal apresentou a esse Con- tívaís, museus rotclorícos, evitando as deturpações as E com a responsabilidade tado do Rio Grande do Sul ...
gresso a tese sobre o titulo festas ,populares, festival improvisações, afim de que que temos diante dos fatos de 19 de julho de 1959, reco
acima. Como se trata de um anual de folclore brasileiro o nosso trabalho de pesquí- como se apresentam, urge menda à CAMPANHA DE
assunto a que sempre me nas cidades escolhidas para. zador não seja' prejudicado uma tomada de posição dos DEFESA DO FOLCLORE
dediquei atravéz da ímpren- sede dos Congressos brasí- na SUá essencia. Do entrosa- folcloristas, responsáveis pe- BRASILEIRO, que institua,
sa catarinense, resolví razer leiros de turismo, etc .. Con- mento de especialistas êID la proteção;' restauração e com urgencia, uma equipe' de

. um comentário, dado a ím- tinuando a focalizar a Im- folclore e em turismo résul- desenvolvimento das nossas especialistas, destinada a ela

portancia �
do assunto e o portancia que vem dando os tará um trabalho eficiente tradições populares. borar estudo sobre Folclore e

valor em si de trabalho apre- técnicos de turismo ao fol- que trará não' só beneríctos Sugere o autor de "A 1m- Turismo, visando a concílía
sentado. clore como "atrativo turístí- á industria turistica como ao portancia do folclore no de': cão dos interesses comuns

F.Dcaliza o professor Alfre- co de primeira grandeza". - proprio folclore que'nãe 50- senvolvimento do turismo", dos dois campos.
do João Rabaçal, com cíta- çomenta em seu trabalho I ferá disvirtuamento de base, a Comissão Nacional de Fol-

ções, os varios aspectos tu- sobre essas razões e a in- Tece s.s. considerações 8(1- clore. Não tenho dúvidas que a

rístícos 'do Brasil, é enquanto fluencia do 'folclore pene- bre "A Campanha Nacional RECOMENDAçõES: cúpula (Oorr.tssão Naeín.i '.i

que o governo do Brasil, trando Indiretamente em de Defeza e Proteção do I - O '''IV Congresso Bra- de Folclore) saberá dar ím-
atravéz dos seus organismos todos 'ós atrativos em que o Folclore", dizendo da sua síleíro de' F-olclore, reunido portancía a este trabalho do

especializados, congressos, turista toma conhecimento. oportunidade de instituição) na cidade de Porto Alegre, professor Alfredo João Ra

etc., procura despertar o in- Que o "Folclore 'constitu�n- pelo Presidente da Republl- Estado do Rio Grande do baçal lhe aprovando as su

teresse dos' estrangeiros so- do todo um sistema de vida ca e dos resultados que adví- 3ul, de 19 a 26 de .julho de gestões apresentadas, cujos
bre os valores turisticos bra,;.· se estende a todas as. atíví- rão.: 1959, recomenda à Comissão resultados serão promíssores
sileiros, 'nós' negatívamente dades em todos os grupos de Focaliza o sucesso

alc:m-I
Nacional de Folclore, a r�a- por vir ao encontro de pre

deixamos de praticarmos o idade, e que sendo o nos)') çado pelo I Festival Brasí- lização, com os dados que mentes necessidades, visto
turismo interno, para faze- folclore um dos mais ricos leíro" de Folclore, realizado possue no- momento, de um que o turismo no Brasil ores
lo externamente, numa eva- do .mundo deve ser aprov sí- em São Paulo, realizado no levantamento das manifesta- ce em

são de doiares superíores a I tado n9_ desenvolvimento do encerramento do Congresso ções folclóricas que, tal como
dois milhões por mês. '. turismo como tem sido e vem Internacional

. C!e Folcl::n'e, se apresentam atualmente,
Nos aspectos técnicos" do sendo recomendado nos seus no Parque Ibirapuera. tenham interesse turístico,

turismo o dr. Rabaçal acen- Congressos". Diz o professor I
"Nessa oportunidade inédi- PROM�VIDA PELO ACÕRDO DA UNIAO COM O ESTADO:tua conceitos e definições Rabaçal que tendo o tolcto- ta por seu brilhantismo to-

das mais eminentes figuras re penetrado no campo das da a America do Sul acor- FESTA DA íA'RVORE COROOU A'nacionais e estrangeiras em atrações essas
-

facildamente t reu .ao importante logradcu- . ,_.' ,

que se correlacionam tOdO'3 passam a ser um elemento ro -público, bem como cerca AMPLA CAMPANHA DE EDUos valores entrelaçados, nas essencial para a realização de um terço da populae'ão .

'
.

.

.,

l' �

suas vantagens 'economic'ls do turismo. Dizendo da "Utl· paulista, na ocasião ma'lS- de'

CA''ç Ã 10 FL.ORESTA-'l.que traz aos paises ou pais. lização do Folclore pelo Tu, um milhão de pessoas. Rela- Jo\:
que. proporcionam ao . visi . rísmo" focaliza tudo que �e'l ciona as cidades paulistas e

tante fazer, cultura, etc. e a' relaciona com atrativos tu- brasileiras que anualmente

este, todo o prazer que nós, rístícos dentro de FolcI0re.: I realizam Conferencias, res
como turistas retiramos dos as artes técnicas! a pintura,

I
tas e festivais, cujos resul-

Ilasseics ou '.'iagens que em· a escultura,. a cerâmica titi- tados têm sido os mais bri
Tôdas as secções do 'A.côrdo, sando a pr.estllir uma orientaçãQ

preendemos cóm est� obje�i- litária e figuratiya, ve-sti- 'Ilhantes. Nas s�as conclusões
Florestal da. União com � Estada' esclarecedora do prOblema florestal

voo mentos, adornos pessoais, do

I
tece o professor � Rabaçat de Santa Catarina estão moblll. aos pro1'essôres e alunos das esco_

No entrelaçamento do tu- artezanato, da in!iustria I�a- considerações sobre a ascel1-
zadas e desenvolvem intenso mo. Ias e ao' povo em gera.l.

rismo e folclore o prof. .\1- zeira, "souvenirs"; no setor' ção do desenvolv.imente do ,

. I I t d Ed
-

FI t 1 Assim" nos munlêiplosfredo João Rabaçal foi mais da Ludica, constituido por .Turismo no· Brasil e os seus v men o e ucaÇaO or,es a np
.

t b .
Acôrdo mantém serviçosalém, atingindo realmente o jogos, sortes, danças, baHe�, resultados economicos e fi· Int.erlor cl\tarlnense. Esse 1'91 a

,

t
.

t
.

.

'Ih bed 1'" 1 'b d t.el1_VOlV:i.!ll,.ento �stão se processan_oJ5jetivo. da sua tese' "A im- cor eJos" e c. e uma infini- nancelros. ·"Que reconheccm- o o ece ao··P!ill0 e a ora l'> e
I do atividades l:elaclonadas com os

portancia do folclore no de- dade de coisas relacionadas. do a importancia do apm- posto em prática, Pelo, Acôrdo, vi

OFIC1AL DE ALFAIATE
/

,.

Ul\-I .

OFICIAL DE ALFAIA�E

A �LFAIATARIA CAM'ARGO' NECESSITA DE

INFORMAÇÕES /
.I

í

í

,
INA MESMA. A RUA ·FELIPE SCHMIDT 37.
i
/

° Fes.tlval de Música de Wo.r-

cester em Massachusetts é o também dançou outros
, ,

mais antigo festival de músléa dos Diversos bailarinos se

com música de Bélá Bartók e
,

números.
apresenta-

Estados Unidos e vai comemorar ram no feStival, entre os quais

multo brevemente o seu 100.0 -Merce Cunnlngham, paullne Kro_.
de ner, paul B·érne,. Lucas HÓVlng,

concêrtoe, na semana de 19 a 24 Betty .Jones., Yemlna Ben-Gar .,

de Outubro. A Sinfônica de De- Daniel Nagrln. A orquestra foi

regida IJ'r Simon ::ladoff .

corpo e ação.
Último artigo .ãesta
Série.

aniversário com uma série

° Teatro Takarazuka do Ja-
,

PãO, fará uma temporada de 21

espetáculos na Metropolltan Opera

House de Nova York. A campa

nhia cujo elenco é Inteiramente
,

feminino é composta de dança.
,

rtnas musicistas e atrizes e se
, ,

apresentou pela primeira vêz 110

continente norte�amerlcano pCI

ocasião do Festival de Vanc01lver.

Agora visitará seattle, Los An�<!'
les e Chicago antes de apresen.,

,

de Novã Y�rk, publicou uma 1Is.- tar_se em Nova York,

ta desertttva das suas coleções de

.troít dirigida' por paul paray se.
,. ,

râ a orquestra oficial do fe�tlval.
Entre os artistas participantes há

nomes como Elleen FarreJl EII
,

sabeth schwat:zkopf, Cesare Sie.

pi Yehudi Menuhln e Lorln HoL-
, ,

lander jovem pianista de 14 anos,
,

Constará do programa a estréia

mundial da obra musical de WIl.)-
ter plston para orquestra "Ncw

, ,.

England Sketches" especlalmento
,

composta pára o festival.

A Universidade de Colúmbia
. ,

manuscritos, em número aproxí.,
Vinte e sete mil pessoas, e.

mado de 300. Entre os documen,
malar platéia na história dos con,

tos e livros enumerados na lista .: t d TI bl H' d Dp11 en:
_

,

I'
cer os e �.o n 00 .-

,
constam f24 cartas qe Leon Tols-

Flladelfla ouviram a Orquestra
tal; cartas de GeQrge Washington de Finla�dla, regida _por picrre
e Alexander. Hamilton documen_j Mouteux no seu conegrto ínaugu.,
tos de autoria de Hectar Berlioz, ral da t;mporada de verão. Zlno
ou relacionados 'com êle;. e uma: Francescatti apresentou.se ao vio_
Página original da "Origem das

Uno como soll�ta. Não foram co_
,

brados' Ingressos.

Palestras, demonstrações práticas, exibições de materiais
permanentes e exposiçoes . vêm sendo promovidas pelos
agronornos e 'técnicos - Distribuições de 'livros de nnaít-

dade florestal nas eScolas

------------r-----------------------------------_.------------------�-->---�--------------------�----------

.' , ..

.f ....;-;;;�....

,�

d-",,�cida(l-i! ,n,ais

"Quando o dia clareou, já fazia horas gue eu

viajava. Parei um i!1stante ,para esticar as perna.
mas, ao pretender dar nova jJartida, percebi

desolado que não tinha mois- bateria 1'1510 me serviu
de lição. Tenho a,gora uma Bateria Delco que me oferece

a mesma garantia e o tranquilidade que inspil'am
as peças genuínas do m_eu carro ... e não custou

mais do que uma bateria comum."

! ".

__-
_ .....

-

Ba tê rfa DILCO /

"

. Contém BATROllFE, elemento orgânico
que evita perdas por alltodes·cargas.
Garantid.o pela GM! Em caso de
d�feito de fabricação. V. receberá em

troca uma bateria nova.

\

,...•

.produto da

G IN. R A L M O f -O R i . D O "I • A S I L -I. ".

-\- .. ," '-' .�.'.

CARLOS HO,� CME S. 1.·'Com. Indúslria
Rua Cons: Mafra, 3?
FLORIANÓPOLIS\

.....

onde o

em 'de_

várlGs aspectos do Importante pro,

ESPécies", de Charles Darwin,

blema, cuJo movimento vem 6en.

. _o há muito empregado em Sa.nta
I

" .Catarlna. por ocasliio do Dia dr

° 22.0 Festlyal de Música

Berkshlre _realizado no verão em
, ,.

Lenox Massachusetts foi encer
,

,
rado com a Nova ,Sinfonia de Be.

ethoven, sob a regência de Ch-ªr"
tes 'Munch. ° programa foi apre_

sentado. pel� Orquestra "Sinfônica
de Boston e teve como sofistas

.. AArvore,. (21 de lW!tembro) autor!, Adele A.ddison, $oprano;_ l"lorence;
dades de diversas patentes' pronta.. KOPleff, contralto; Blake Stern,
mente aderl.ram numa. mostra glo� tenor; e Donald Çil'amm, baríto- Rachel 'Goodman, de 16' anos,dosa (I; compreenSão à causa

�
110_ no. O concêrto teve uma assls-

filha do famoso clarinetista e che�
restai. têncla de -

quase 13.000 pessoas
, fe de orquestra, Benny Gooclman,

Palestras, demonst'rações prátl- sendo que a· assistência totM do
deu o seu primeiro concêrto, de

lia>!;, distribUição de cartazes, 11- festival foi de 187.775 pessoas.
plano em Nova Cannan Connec.

v,'os educativos postos à distrillul-
..

"

tlcut. A jovem pianista tocqu' u�Z,
•.ão, exposiçãO de suas ativIdades ° Connecticut College serviu '

r trio' de Mozart com se\). próprio
e outras Iniciativas foram proces_ mais uma' vêz -.91 12.11. - de sé-

pai e David Dawson :vloloncel1s-.:
Ladas pelOS agrônomos e técnicos' de para o Festlvál Norte-Amerl.

ta do Qu�rt�to de c�rdas de Ber-
\do Acôrdo, conjuntamente com as .cano de Dança, r.eallzado em

kshlre.
Secretarias da Agricultura e t'a New London, Connectlcut. Entre

);ducaçãe e Cultura' pelos seus as sete estréias apresentadas flgU_1titUlares, bem como a colabor:\ção raram duas novas obras de JOSé

�o ETA projeto-17 - ACAR,ID3C Llmon, uma delas com o título '

e das Associações Rurais .. En�ida.- de "Tenebrae, 1914", com músl_
des filantrópicas com o Rotary I

ca de John Wilson e a outra In_,

Clube e o Lyóns Club também dt; titulada "O APóst�ta" com mú�
modo magn�nco aPoiaram as ma.. slca de Edlth caldweli a heróicã'
111festações referentes à Campanha enfermeira britânica �a, primeira
de Ed�ação Flor�tal, num mo_ Guerra Mundial. José Llmon dano

vlmento que e.stá despertando çoú a "Dança sObre a Terra" de
i

. ,

grande interêljSê nas 10cal1dàdes Doris HumPhrey, criada para a

onde se desenvolvem.
-

sonata. para Plano, de Aaron Co-

Como complemento a,essa Cam. pland. Daniel Nagrln foi a respon_

panha, o Acôrdo crl0'P, junto as .�á.vel pela coreografia de um no

escolas rurais, grupos escolares, vo bailado, "Teatro p_ara LOUCOS",
ginásIos, ,etc., um espirita ;Uer.es-
tal condizente ao aprlmoramen-

, .

to cUltural, das nossas crianças '

em referência ao grande problema RÁDIO GUARUJAque nos Implica. A.lém dessa pro.

vidência, procedeu-se ao plantio' ,DE FLORI,A,NO�POLISde Inúmeras mudas de árvores nos

páteos escolares jardlns- públicos
,

e praças de todo o nosso Estado.

para,malor êX,lto .da campaIiha,
o Acôr'tlo· está contando com a

pl'eclosa colaboração' dos profes..·
sôres e diretores das escolas dag

,

prefeituras do Interior, das As...'

soclações estabelecimentos técni_

cos, casas da lavoura e do povo
em geral assim comp também"
\ ' , ,

moblllzou todos os seus Pôstos
Florestais no Estado para malar

difusão e. expansão deste movi_

ttí:ento inteiramente patriótico
elabora<1o pelas autoridades fIores�
tais, ,c�m o fim :da preser�ação
das nossas reservas IlJ"tIOrit!cas. Ai>
essências utilizadas nesse movl_

(51(W) 1420 kcs.
. .

-

'( -

r----------.IOnda curta:-C CAl=EZIT�O 1(10 KW) 5'915 kI' ,

'" cs., ACORA COM 1.jQVA
EMBA�\_GEM Onda média:

{

menta proveem dos seu Põstos,
Instalados no Interior, e dos Hor_
tos Florestais.

A. Metropolltan Opera House de

Nova' York contratou três coreó

grafos para quatro de suas produ

ções da próxima temporada, São

êles: Alexanc;ira Danolova Dania
,

Krupska e Zachary Solev. ]lat.s

último Já foi primeiro, coreógl.fo

do p�óprlo Metro�ol1tan de 19ú1
Il 1958.

'EMPREGO
ÓTIMO ORDENA.DO E COM�""

SõES PARA. J;'ESSôAS ATIV,'\.'S
]l EFICIENTES. OS INTERES

SADOS DEVERÃO SE DiRIGIR

AO SR. HEITO_R. À .RUA FER

NANJ;l,o .MACHADO, 6 - 1 .....
MWAR.

L O , E S
VENDE,SE LOTES a longo

prazo sem juros e sem entrada,

- �ó,xlmo a Penitenciária -

Informações e :vendas np

MONTEPIO 3.0 andar

sala n.o 305.

/

----------�-----�,---�

GRACAS
•

AtCANCf.DAS
AO G:tORIOSo. sr_O, ANTONIO
Agradeço diversas graças alcan

çadas

CECILIA. DUTRA

AO PAPA PIO ''XII
Agradeço diversas graças alcan

çadas

CECItIA DUTRA

GRAÇAS ALqA.NÇADAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" ,LroA.
/ /

.
. .

é) &JrtaJ:14
Rua Conselheiro' Mafra 160

>
' ,-

-

Telefone 3022 � Cxa. Postal 139

Endérêço Telegráfico ESTADO
..

DIRETOR
Rubens de Arruda. Ramos

GE'R E-NTE
Domingos Fernandes d'e Aquino

C�LABORADORES
Prof. Barreiros Filho rr: Dr. Oswaldo ROldlri·gues' Cabral
._ Dr. Ahdes Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

PrOf. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvéna'] - P�of.
. Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Lei'te da posta -:

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange -'- Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares .__ Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho
Fernando Souto Maior.

P U B L- Í C I D AD.
M.,I., Cf'lIna ,Silva - Aldo--,Fe�mnld� - Vlrl'lIIc

OIu - Walter Lblhar-.
REPRES.NTANT.

j�prflentaçõel A. S. Lua Ltda.
RIO:- Rua Senalior Daat.. .II> - , ••4.0d.,

_,
Tel ,225924

e. Paulu Rua Vitória 167 -c- e••r •• --

\

Te!. '14-8949

'ServIço Teleirá(!co da UNITED PRE8S (v-P)
AOEN;rES E CORRESPOilDENT�

,. TCldo8 os munlcipioll de SANTA CATARINA
ANUNCI08

K ..4Iao"· contr.ato. d.e acordo co... tawla e. ""0'
ASSINATURA .ANUAL CR$�60b,oo �
A direção náo se responsabiliza

.

pelo!
conceitos emitidosnos arligos assinado»

.; ,-ClUBE bOzr'.o� A6ÔSTO
EpITAL' DE -CONCORRl!:NCIA,

o
.....

o Clube Doze de Agôsto faz saber a quem interessar
que encontram-se aberta as inscrições para o arendamen-

. to e exploração do B�r _e 'Restaut:Bnte do Clube.
-

. Ai-J propostas deverão ser entregues na Secretaria do
Clube, em envelopes fechados até o dia 10 d�' outubro às
10.00 horas.

Paru maiores esclarecimentos os ínteressauos serão
atendídos na Secretaria do. Clube no horário das 8.00 à"
LO.OO de segunda a sexta-feira.

HIRAM DO LIVRAMENTO
,,- Secretário Geral

DR EUGl!:NIQ TROMPOWSKY TAULOIS FILHO
� . -, Presidente

,

FLORIANóPqLIS; �uinta Feira, 8 de Outubro de 1959

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças· do aparêlho respiratório
rUBERCULOSE - RADIOGRÁ
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES ;._ CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nac19nal
de Medicina, TIslologlsta e Tlslo
cirurgião do Hospital Nerêu Ra
mos. Curso de especlal1zação pela
S. N T .. Exinterno e Ex-assisten_
te de'Clrur�la do prof. Ugo GuI_
marães (Rio) Cons.: Fel1pe. Sch
mldt, - Fone 3801. Atende com

hora marcada. Res,: ltua Esteves
Junior. 80. Fone: 2294.

DB. ,HO�DEMAR
MENEZES

ESP-ECIALIDADE: .

,
DO

ENÇAS DE SENHORAS
--: PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado oela Escola de
Med'lcína do Rio de Janei
1'0 Ex-Interno da Materní
dade Clara Ê;sbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital

-

da Gambôa
e 610 Hospital do IAPETQ...
Atellidle provisóriamente
no Hospital de Caridade
'- Parte 'da manhã

D.R. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO _

_
-, TUBERCULOSE -

Consultório - Rua Fel1l?e
Schmldt, 38 - Tel. 3801.

Horário: das 14- às 16 horas.

Residência - Felipe Schmldt.
n.o 127.

DR. NEWTON D'AVILA
CIRURG,IA GERAL

Doenças de Senhoras - procto
'ldgla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o :28 - Telefone 3307

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

a__.,_ .. ,.; ""----_.-_ ...-_... .__ ..R . O,
Dft.. -RURI GOMES DR. ANTONIO MpNIZ DE DR. HENRIQUE PRIS'CO ',-'

M,I!RDOlfÇA . CIRURGI:RT::�:�TOLOGIA Operações :�;�?�O de' senho_j' 'V' rs t T E A NOS' S A L Q ) A
MJ:DICO I ORTOPEDIA ras - Clínica de Adultos R D d

.

o' �S_. l_Ali· 38,'0Pré-Na.tal- .- Partott/ Consultório: João pinto 14 ..,.:. Curso de Especialização no 1:'0II'p1- ua eo' oro 'O. '. CI "Operações - elfDjca Geral Consulta: das 15 às 17 ho;as. dlá- tal dos Servídores, do Est�o,
'

.

Residência: riamente. Menos aos. sábados. Re- (í;ervlço do Prof. Mariano de An_Rua Gál. Bittencourt n, 121. sldêncla: Bocaluva, 135. Fone,2714 dradej «, Consultas: Pela. manhã no
Telefone: 2651;

. . Hospital de Carldade.- 'A tarde dasConsultório: DR, WALMOR ZOMER
-

15,30- horas em' díante no consul;R E D A T O R E S Rua Felipe Schmídt D. 87. GARCIA tór!ci'", à Rua Nunes Machado. 17.
Osvaldo Mello_ Flávio Alberto de' :Amorim.. - André' . Esq. Alvaro de Carvalbe.. Diplomado pela Fatuidade NacIo_ esquíriar'da Tiradentes _ Telet:,Horário:Nilo Tada,sco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha- nal de ·Mediclna da universidade· 2766.. 'Residência -, Rua Mare-

. Das 16,00 às 18.00. do Brasll .

._

ehal Gama D'Eça n.o 141·',:'_'_ ·'Tel.do - Paulo da _gosta Ramos. Sábado:
3120.

• ,...
Dás 11,00 às 12,00. Ex-interno por concurso da Mater_

nidade_Escola. (SerViço do prof.
Octávio Rodrigues Lima) .. Ex
interno do Serviço de ,CirUrgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do RIO de

Janeiro. Médico do Hospital de ESj)eeialista em moléstias .de Se-

A Diretoria de Estudos e Planejamentos, S'. E. C.,
levará a efeito a partir de 9 do corrente, no Instituto

A PIAM'tem a honra e satisfação de comunicar aos de Educação "Dias Velho" (Salão Nobre). às quartas e

,lustrf: Médjcos e Farmacêutic(1,:l o lançamento do nóvQ sextas-feiras, ,das 17,30 às 18,30 hora,s um Curso de
produto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO. Português para professôres primários que está assim

GERIPIAM - H3 programaid1o:·
â base de NOVACAINA sob forma altamente estabilt�ada,' A) Fonética desCll'itiva,. histórica e

para o especial emprêgo em Gcr!atria, no trata�ento das' sintática
diversas manifestações orgânicàs- do el\velheci�ento e da B) Morfologia: _____
senilidt'.de, precoces ou' não. Estnituração e formação.

A�r"õstras e informações á disposição dos senl'lores. Flexões e clal'lsificação
. Mé'dircc � Rua: Conselheiro Mafra - 90 com I C) Sintaxe

z. L; Stéiner &. Cia. -:-- Agentes . D)

\

linda ... m,QS

� 'ooCON'FO'RTO?
,

-e

Ao comprar móveis estofo�do<:., ve;ffique se o

molejo é feito com as legítimos MOl-AS NO-SAO
• muito moíor co,..(ôrto /''\
• excepcional durobilidade

,� "llnCa c-edem - nunéO lollam
.. móveis 'mais laves
• dispensam o uso de cordj.,has e percintas oe pa.no
• conservam o estofomentó

-

absol,utamente indotform6vef

MOLAS� DÓ. BRASIL S: A.
'

'clb, • Esc,., ltt.Io SGo Jarg..37" -'''''-451,- ea.'osfoI875- e,nd. Tel., "NO.5��· - SOo "aul.

lfVtNDfQOlfS, M E Y E.R & C I A.
'" f.,;pé Schouc$t. 33. • R.uo Conselheiro Mafra. 2 - Tel. 2576 - C. f'o\tol 48 - FLORIANÓPOUJ

GERAL
QR. LAURO HAURA

r.

CLINICA

Caridade e da MaterJllda!'le Dr. nhoras e vías urinárias., C1.!ra ra.,

dical das Infecções agudas e erô

nícas, do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

apavêlho Digestivo e do sistema

nervoso, Horário: .10!)., às 12 e

2!)., às 5 horas - Consultório:
Rua' Tiradentes. 12 - 1,0 andar
-. Fone 3246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 32�8.

Cario!!, Corrêa.
DOENÇAS'DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DõR pelo método
pstco.prorítatíco

Consultório: Rua João pinto n. 10.
das i6,00, às 18.00 horas, Atende
com horas marcadas. Telefone
303i) � Residê�ci,a: Rua General
Bittencourt n. 101.

.

\

JoãD· MtJritz s. ,a.'

FORRO
IRM'Aos BIH.NCOURT

Ilc·AIS 6.o.DA"0 . 'o�ú HOi

ANTIGO DEPôS·lro.OAMIANI
.,.-

, 1."

-----.....--------------------------���-----

"A SOBERANA" PRAÇ" 15 DE' NOVEMBRO...;
.

ESQUINA
I1UA FELIPE SCHM!DT

t'ILIAL "A SABERANA" DI8'1'UI1'0 00 U1fllEJTO' - CANTO
------�----------------------------------

PREFECT
Segunda. série�. ótimo estado de conservação.

. !'acilita-se o pagamento.

7f�:,e: 24-13, das 17 às 18 horas.

y, I_ A J E M -E' ,L B O B
PARA ITAJAÍ JOINVILLE - CURITIBA
Ô'NlBUS UL,TIMO' ,lIPO
S,U P E R - P U L L M' A 'N

� JANELAS -PANORAMICASPOLTRONAS RECLINAV�IS
VIAGENS D I R E' TAS

PARTIDA
CHEGADA,

RAPIDO

FLORIANÕP()LIB
CURITmA

SUL· .. BRASILEIRO

CLINICA DE CRIANÇAS
Consnltórlo • Real4iDCla

'

CODlultu

A 9. RereWo Lna li5� apto. Sellunda • 6.a-lelr.

da. 15 .. 17, boru

FLORIANOPOLIS Te!. - 2914

, .

DRA� EVA B. SCHWE10SON· B,IC'HtE'R
CUrtlCA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Espeelalista �m moléstias de anus. e recto

Tratamento dê hemorroidas; fistulas.
_

etc.

Cl,rurl!a anal

'Cr;t;tunica a mudança de se\! Consultório juntQ! â sua

rosidêncla na-Rua Durval l\1elquiades de Sousa 54

:-��jJrD'V"D-G-A D O'
"Questõer' Trabalhistas'" 1

.

Escritório: Rua João Pinto 'n�.18 sobO
� �lefone n. 2.467 - Càma Postal D, 21l

.f.
hOR.ARIO: Das' 15 às \7 -horas.'

COMUNICACÃO! -AOS MÉDICOS E
, FARMA,tÊUJ.lCOS'

-

"

A -_

DO RIO PARA VOeE -Interessa a todos •••
P a r t ic u I a rt 5, C o '" é r ci O· e I n d Ú 5 t r i a.
IJtlJldade. dom'.tiea., rem'dio., t'efeulo. ou mAquI
na., aeeu6rio. de todas as espécies, discos ou o que
t'OClê precisar. Firma que 8erve hA 30 anol!! a imprensa.

brasileira, eriou um departamento de vendas para o

Interior, estando apta a atende, o seu pedido. EH....
ya para I

,

Repres�ntaçõe8 A. S� Lara Ltda.
Rua S.ador D�nta., 40·5.· andar - Rio.

"'S E R V I· ç 6 M I L I T A R"
ATENÇAO CANDIDATOS CIVIS

\

INSCRITOS PARj\ O

___ EXAME DE SELEÇAO A· ESCOLA DE SARGENTOS
DAS ARMAS!

Deverão comparecer n,a Séde d!l: Guarnição Mi,litar
de Florianópolis (l6a CR), os candidatos: - LUIZ CAR

LOS DA SILVA, MARIO SÉRGIO MAFRA, MILTON VIE!

RA, ODEVAR MACHADO: VALDO CERLACH, WALTER
PEDRO DA SILVA e WALDEMA? HENRIQUE DiAS; a

fim de tratarem de assunto de seus interesses

_

Lelubramos' que as provas serão realizadas nos dias

6, 7 e 8 do corrente no 140 Batalhão de
\ Caçadores, com

�!cio àf' 7,30 horas.

5,45
12,45

LTDA.

CÓM
, .

I

VIAGENS COM ESCALA - PI\.RT1DAS AS 7 e 13 HORAS
-

AGENCIA FLORI,ANOPOLIS - RUA _DEODORO· 1
,

ESQUINA' TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172.
, /

"'c U R S O DE EXTENSÃO

Nova Nomenclafura Gramatical Brasileira

4 aulas

3 áuIa.!'!
5' aulas
4 aula:it

Ortografia, pontuação e significativo
das pa'lavras

-

E)'Metodólogia da Linguagem do
Curso Primário 4 aulas

4 aulas -

.
(

do Cated'l'ático de J:>ortu
"Dias V-elho", Prof. Os-

Ê,ste curso estará a cargo
guês do, Instituto de' Educação
walrlo Flirreira de Mello,
Ao término do carso ser4 çonferido um Certificado

a todos qu·e tenham 100% de frequência .

Para o mesmo curso convidamos Os sen-hol1es profes
sôres tdle Grupo� Escolat:es e alunos de ESlíolas Normais,
As inscrições poderão ser feitas nesta Diretoria ou

junto à Direção dos Grupos Esco'lares. ).-

FlorianópoHs, 1.0 de setembro de 1959.
(,

R f P R>E 'S E N' T A (' Õ E-'S
•

MERPAL - MERCANTIL PAULISTA LTDA., nrma
de re-r>reser tações dé anibito nacional, possue 15 filiais I

['m dirersos Estados, seleto corpo de vendedores dandll·
perfeita cobertura por todo o Rtasll de norte a sul dE<
t'Jste ao Oeste.

At€.Íta-se representações para 'todo o Brasil ou regiões
dá ótimas fontes de referencias.

Sá ....

·

Paulo - Rua Marconi, ::14 -'- 6° andar - �onl. 62
Santa Catariria - Rua Souza França 20' - Flod 1,
C'mfie as suas vendas a Merpal.

Virg m' 'Especialidade
�i· lia. WETIEl lifDUSTRIAl Joln,Ule, (Marta �egtstrada)

d
.

_

_.j

.�f "" O
./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SENSAC'ONAL . EMBATE ENTRE OS CAMPEÕES DAS ZONAS LESTE E SUL,· PELO CERTAME ESTADUAL
,

.

���������������������������=���������:..:'�'S�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�SSSSSSSSS,.SS% ,SSS"''''%'''';<5'S'S'"�

.....

c�do{)s, a situação passou a ser a turno em face do atraso em que
,

..8 RECEITAS DA RODADAS . seguinte: Fluminense, com 150 se encontra o campeonato da ea.

Total anteríor - cr$ 24071632 pontos; Botafogo .com 150; Vas� tegorla. Os resultados apurados
,

Receitas da 11.8 rodada '- Bota- co, com 136; Bangú, com 131; foram os seguintes:
fogo x Flamengo, cr$ 1 944161.00; Flamengo, com l05; América, com

ASPIRANTES _ Bangú x Ma-Fluminense x Vasco cr$ 98' OlaTia com 6J' Bonsucesso, ' , ., , '
. 'I durelra 4x2; Olaria x São Cristo_ /1924854,00; Bangú xMadurelra" com 57; portuguêsa, com 54;

t vão 1X'1; Botafogo x Flamengo 10 - Paula Ramos 88 votos
cr$ 45580,00; América x Portu, Madureira, ,coIl!. 47' São Crlsto- '

20 He 'I' L' 44..:...

10XO;
Fluminense x Vasco OX1; -. reino UZ

gUêsa, cr$ 35780,00; 'Olaria x S'. VãO, com 32; e Canto do Rio, América x portuguêsa �Xl' e

\
30 - América 29

Cristovão, cr$18 960,00; Bonsuces,

I
com 29. ' '

Bonsucesso x Canto do Rio 2xO
---

so x Ca.nto do Rio, cr$ 7680,00. ' ,. -------------------------
JUVENIS- 4.8 rodada: Bota-.Total da rodada - cr$ 3 977 015�OO TAÇA LIDER

fogo x Madureira, 7x2; SãO Ctls_

,tovão x Fluminense 1X2; Vasco
,

x América, 1x1; Bangú x portu-

guêsa, 1xO; e Bonsucesso x 010.

I ria, 1xO. 5.8 rodada: América! x

Botafogo 1X1;· Vasco x Bonsuces-
,

,

so, 3xO; Olaria x Madureira, OX;O;

I Flamllngo x São cristovãO,.. 3�0;
e POl'tuguêsa x Fluminense Ox5.

,

.Qual O Clube que representará Santa
Catarina no Campeonato BrasileirQ?
Pai;;' que o leitor participe dã ENQUETE ESPORTIVA,

promovida pelo cronista esportivo Daltir Cordeiro, bas�a
''''Juir as instruções abaixo:

a) Colocar o voto na
.

"URNA" exposta na Agêncl!t
Gera: de Passagens A.G.P., à rua lj'elipe Schmidt n. 7;

b) Os votos poderão ser proc1!rados na referida Agên·,
eia de Passagens ou recortá-lo; dos jornais;

c) Os votos do interior devem ,vir para o seguinte en

dereço: - Agência Geral de Pass�.,gens, rua Felipe Schmidt
�. 7 sôb o' título: QUAL O CLUBE QUE REPRESENTARA
6ANTA CATARINA NO CAMPEONATO BRASILEIRO? '

C'A r A D O R 'X A D R E Z C L U B E
d) Os votantes do interior e da Capital estarão concÕÍ'-,

'"
'

.

I rendo a um sorteio, assim distrHmido: se o votante (sor-
Segundo ofício dirigido a meira diretoria está assim. ttado) for do interior, êste recel'>r,lá - GRATUITAMENTE'

esta redação, acaba de ser constituida:
- uma passagem para assistir Catarinenses X Paranaen-

fundado na cidade de CJ:lça- Presidente D C',
I
ses em Florianópolis, inclusive uma permanente que lhe

r r. e"ar
d

'

t' di ddor uma agremiação com Pereira ara acesso ao Es a o a F.C.l", Se o votante' (sorteadol
'l. finãlidade de praticar e

. Vice-Presidente _ Dr. A _I for da Capital, êste acompanhal'á a delegação catarinense
aifundir o esporte do Xadrez tão Timm

n

I a Cu�;t;ba, e também assistirá a pugna gratuitamente:
naquela cidade e que reçe- 10 Secretário _ Adelmo J.\.I e)? nome � endereço do votante dev,.e �er bem legível,
beu a denominação de Ca· ZandavaIli' I'

M' posslvel dactIlografado;
çador Xagrez Clube. Sua pri- 20 Secretário _ Gentil

O clube que e�tiver �cupando II liderança do campeo-
Bertoli

' nato estadual, sera o indlcad!J a lepresentar Santa Cat.ari-
10 Tesoureiro _ Padre Ber-j \la n_? campeonato. brasilei:o uma vez que durante � rea-

nardo Hugo llzaçao do certame brasileIro, ainda estaremos reahzando
.

lo. certame estadual. Em caso de dois �lube�, na ocasião, es-
20 Tesoureiro _ Ivo Raisel i llver�m ocupando a liderança do campeonato, far-se-á o

Orador _ Cládio Costa
mrtelO pelo goal average.

Diretor Técnico - Nicolau �"'Q�:�Ô9·�LÜB�Qü';"REPRM��-;::Ã·�Ã-;TA�
Z.é Maria (Bonsucesso) - dez li;� (;C'juipes do Olimpico e Phillippe I:' CATARtNA .NO CAMPEONATO BRASILEIRO?' I, jogos - 29; JoãO Reis (portu_ Mardlio Dias pelejaram dJ- Diretor de Publicidade ... A equipe do' Paula Ramos, tará treinando sob as ordens

guêsa) - onze, jogos - 25; An- i1l\nf'o passado em Blumens,u,
\
José Giacomini Filho

I· C L U B E
, . . . . . . . . . . . . . . .. . . . i que domingo passado colheu do terinador Hélio Rosa, de,.

tonfnho (OI1U'la) _ Onze jogos _
tendo c triunfo sorrido ao. Conselho Fiscal Dr. ..

um empate honroso em Join- vendo o coletivo tricolor ser
22; Alberto (Maqureira) _:_ oito. C;tl2 dlú local pelo escor·':) :le Jundir Sperança, Dr. Edinb

.

. , � '. . . .. . . . . .. . . •.. . . . ': ville, frente ao América, vaí, premiado, como nas' vezes
jogos -:-...20'�-Atl Jórlo (canto do

I fi X 1 Beltrani e Gustavo Roeber. I I tio próximo domingo, re(\e- anteriores, por um bom nú-
Rio) - dei 'JOgOS - 20; H:um'ber:- Em{r;;A Paulo,' so' a"'ompanhados Me- e.: v O T' A N TE

','�:' ,.. I· ��.�z:,,_v��t�.e��.íl��t�guOzr,lzabdl'� inero de '''torcedores'' do clu-
to (ISão :qrl�tóvãO) _ oito. jogos IJ .taU '" �e da "estrela solitária".

oito l��g!�rnRn;:; (F�::o�SãO �.ore.. s .podem..a�sislir Jogos de,fuI.1 I
. . c. .

·.0 ; ••••••••

�i., P-p':::':'"io���::::rqUge�l�,,��,r'aa': .--------...;:___;-Crlstõvã9)/� três, 'jOgOS - 11; _. n. I 6 (V A) �. I EN D E RE ç d
"

''''''"
.

.... L i:l.U o, ., I: ,1J
.

• / -, • de 6 x 3, sobre o Carlos 'Re-Ublrajata, (Bangú) - onze Jogos JuizàdG de r,'·trores fO'l "5- • d S- P 1 j i • •u por ..ts e ao auo.,. el �
•

'

'.-tl, nalux, bi-vice-c�mpeão ,b�F-11; Barbôs!l- (ValjCO) - nove fogoa I"!'r Ilda portaria, permitl..lio que �stejam llr(:mpanhajos '.
. , -

..,' ' :, t.':.';···I"····· • '

- .10; �i (AmériCa) _ nove jo. . i d : I �·iga-verde. Na noite de hOjp..ug:.:rsso e menores de 5 rtr�o l;&ja venda de be'Ji 1 iS -

e � no estádio da Praia de Fóra,
e es-

l'J:81,;Jes ,I ,!I>'r.rrAr;1Ji���!I!iIl� .i"

Números do Campeonato
.

Carioca
RIO, 6 (V.A.) - Sem altera,

Çôes na ordem l;Ie classificação dos

principais canâtdatos ao título de

campeão da Cidade, terminou o

turno do .eampeoneto carioca de

1959. O Botafogo e O Fluminense

conservaram as su�s 1'0;rções. como
lideres da tabela, segutdos de

Vas��. 'lue, com 6_

derrota diante do clube das Laran

jeiras, viu aumentada a dírerençe,
existente em. race à s.tuação dos

demais. Enfim em seus detalhes
.

'

,

técnicos, o turno orerceeu os da-

dos estatistlcos que v:ão' em se

dez jogos - 5; Castilho

lFluml_,
oito vêzes José Gomes Sobrl. Total geral do. turno - cr$ .,.

nensej - onze jogos - 3. brlnho Gama Malcher e Eunáplo
I
28 048 647 00.

de Q�elroz; sete vêzes - W1l-1
_

A maiO: receíta do atual cam,

ARTILHEIROS POSITIVOS son Lopçes de sóuza; cinco vêzes! peonato foi de cr$ 3380529,00, do'

PRINCIPAI8_ - Amilcar Ferreira e Cláudio Ma, jôgo Vasco x FlamengO, da 7.& Te.

ga!hães; três vêzes - Jorge pal,f dada do turno.
'

COLOCAÇÃO DOS CLUBES

,

I

O Botafogo �antém em seu

poder o troféu embora dlvlalndo
,

a liderança com o Fluminense:

ASPIRANTES DOS CLUBES
O certame dos Aspirantes "pros

seguiu normalmente. O de juvenis

porém, ,teve, a semana que passou

uma alteração: foram dísputadaa
a quarta e a quinta rodadas do

Quar-entlnha (Botafogo) - 16;
plngã (Vasco) e Henrique (Fla
mengo)' 8; Zé Henrique (Madu.
relra) e Lu•.Carlos (Flamengo)

í{; Luis (Olaria), Valdo (Flumi_
nense ) Décio Estêves (Bangú) 6

,

Artoff (.Bonsucesso) 6; Almir

(Vasco), Escurlnho (FlUminenSe),
Dido. (FlamengO), Luis Carlos

(Bangu) e Correia (Bangu) 5;

Leme; duas vêzes - Airton VI
eira de Morais; uma vez - José •

Monteiro.
TAÇA EFICItNCIA

. . Em face dos resultados verm ,

• Zequlnha (Canto do RiO), Anto

ninho (América)', T�otônlo (Vas
CO), Calazans (América) e N1lo'

1.0 lugar. - BOTAFOGO, -com (América) 4; Babá (Flamengo)
,

Mltuca (Bangu), Garrlncha (Bo-
talo&;o), ZagaLo (Botafogo), Ge.
nlvaldo (SãO CristÓVãO), Rubllns

pró e 6 contra - �aldo 22. (Vasco), Sabará (Vaeco); Telê
1.0 Iugar FLUMINENSE, (Fluminense) paulinho (Botare,

,

gO), Valter (Bonsucesso) e Me- I
delros (São CristÓVãO) 2. I

I

onze jOgOS, nove vitórias, um em.,

pate e uma derrota; �9 pontos

ganhos e 3 perdidos; 28 tentos

OFICIAL DE ALFAIATE
com onze jogos nove vitórias um

, ,

empate e. uma derrota; 19 pontos

ganhos e 3 perdidos; 18 tentos

A ALFAIATARIA CAMARGO NECkSSITA DE i

SITlJ_AÇÃO DQS CLUBES

.JUIZES QUE ATUARAM U1\1 OFICIAL DE ALFAIATE - INFORMAÇÕES(

i
Antônio Vlug; {

I
I

pró e 3 contra - saldo 10.'

3.° lugar - BANGU, com on,

ze jogos oíto vitórias dois em- Dez vêzes _

-

.,. , �
- ----

pates e : uma derrota; 18 pontos, nove. vêzes __

,

ganhos e 4 perdidos; 22, �tentos

NA MESMA A RUA FELIPE SCHMIDT 37.
-"

/
--"-"- -- /

J., }\'
Em faee" dos resultados acima

, '

a situaÇão na tabela, por pontos

perdidos passou a ser a seguinte:
,

ASPIRANTES - BQtafogo, 2;

Vasco, 2; Fluminense, 6; Ban

gÚ, 6; .Flamengo, 11; Portuguêsa,
12; A,mérlca, 12; Bonsucesso, 15;

Madureira, 16; São Cristovão, 16;

Olaria, 16; e Canto do RiO, 20.

JUVENIS Flumlnense,O;
Vasco, 2; Bangú, 2; Flamengo

2; Botafogo; 3; América, 4; Ma.

durelra, 6; Bonsuceso, 7; ,SãO
Cristovão, 8; Portugllêsa, 8;'.
Olaria, 8.

.

Frederico Lopes;

pró e 11 contra - saldo 11,

4.0 lugar - VASCO, com onze

jogos sete vitórias um empate e
., ,

três derrotas; 15 pontos ganhos
e 7 perdidos; 31 tentos pró e 13

contra - sMdo 18.

,JULGAMENTO
0,0 T. J.D.,

Será encerrado domingo ,o Campeo
nato Comerciáriotle· 1,959 -, '

Domingo proximo, pela
manhã, no estádio do Ipi.ran-

Departamento Desportivo do
SESC realizará a peleja de

o oncerramentc do certame,
ji'gando os conjuntos da FuJ:'
l1;ácia Catarinense e, Meyer
devendo na oportunidade c-

I fetuar-se a solenidade <:la en ..

treg_a das faixas simMlicas
aos jogadores � primei,�:>
'Que ja são os campeões,

O Tribunal de Justiça Del
portiva, -reunído na última
semana,

.

julgou vários ,pro··
cessas, decidindo o seguinta:
Aplicar ao atleta Adão No

gueira . Pacheco, do Figuei
rense, a pena de suspensão
por duas partidas;
Absolver o ·atleta Djalma

Bertoncini, do mesmo clube.
da infração do art. 24;9, do
C.B.F.;
Aplicar ao atleta Deodoro

Trilha, também do Figuei
rense, a pena de suspensã:>
por 150- dias;
Aplicar ao atlêta Dilney

Bilbao, do Atlético, destà' Ca
pital, u pena de eliminação.;
Aplicar ao Treze de Maio,

da divisão amadorista desta
Capital, a pena de suspen
são por 210 dias.,

Em nossa edição de ante
ôntem, dando os resultados
dos jogos do Estadual, come
temos um lapso. Não houve
empate no jogo Caxias x Co
mercial, disputado no reduto
deste último, em Joaçaba.
Houve um vencedor e êste
foi o clube joinvilense que,

assim, ficou isohido ria pon
ta do certame. Aqui fica, p:>is
a retificapão necessária, com
as nossas desculpas.

, 4.° Iugar - AMÉ_!tICA, com

0lólze jOgOS, sete Vitórias, um em,

pate e' três derrotas; 15 pontoá
ganhos e 7 perdidos; 18 tent.os

pró e 11 contra - saldo 7.

6.° lugar - FLAMENGO, COm

onze jOllos, cinco Vitórias, três

empates e três derrotas; 13 pon.

tos ganhos e 9 per�ldos; 25 ten

tos pró e 16 contra - saldo 9.

ga, em Saco dos Limões,

(AliAS, .' ÚNICO'

líDER
OLARIA,7.° lugar com

.

onze jOgOS, duas vitórlae, quatro
: empates e cinco derrotas; 8 pon

tos ganhos e 14 perdidos; 16 ten_

tos pró e 22 contra. - "deficit" 6

7.° lugar BONSUCESSO,
com onze jogos três vitórias dois

, ,

empates e seis derrotas; 8 pontos
ganhos ..e 14 perdidos; 15 tentos

pró e 29 contra - "deficit" 14.'

9.° lugar - MADUREIRA com
,

·onze jogos duas vitórias um em_
, ,

pate e oito derrotas; 5 pontos ga.

nhos e 17 perdidos; 13 tentos pró
e 26 contra - "deficit" 13.

9.° lugar - CÁNTO DO RIO
,

com onze jogos, uma Vitória, três
empate,s e s�te derrotas; 5 ponto�
ganhos e 17 perdidos; 7 tento"
pró e 21 contra - "deficit" 14.
9.0 lugar PORTUG'UÊSA

,

com onze jOgOS, duas vitórias, um
empate. e oito derrotas; 5 pontós
ganhos e 17 perdidos;

.

9 tentoQ
pró e 25 contra

" "deficit" 16.
12.° lugar - SÃO CRISTõVÃO

,

com �nze jog�s uma vitória zero
, ,

mpat" e dez derrotas; 2 pontos
nhos e 20 perdidos ; 10 tentos o Olímpico goleou

oi4arcílio Dias
• ó e 29 contra - "deficit" 19.

ARQUEIROS MAIS VAZADOS

....
.

ijQUAL 0, CLUBE, (OUE 'REP'aIESENTARa
SA·MTA CATARINA NO (AMP'EONATO

BRASILEIRO!
AINDA LIDERANDO A NOSSA
"ENQUETE" O PAUlA RAMOS

A segunda apuração para
a escolha QUAL O CLUBE

QUE REPRESENTARA' $AN
TA CATARINA NO CAMPEO-'
NATO BRASILEIRO DE FU

TEBOL, o Paula Ramos per
manece na liderança com

uma votação extraordinária,
o que vem demonstrar, cla
ramente, o prestígio e a co

tação do representante da
Capital no Campeonato Ca
tarinense.

4° - Carlos Renaux 21
5° - Caxias 18
6° - Independente 12

.7° - Atlético Operário 7
8° - Comercial 3

{
Convidamos os desportistas

de todo o território catarí
nense a participar desta EN

QUETE ESPORTIVA, apon
-tando QUAL o CLUBE QUE
REPRESENTARA'. SANTA
CATARINA NO CAMPEONA
TO BRASILEIRO: Basta
preencher o cupon e envia
lo à Agência Geral de Pas'..
sagens, 'rua Felipe Shmidt 7.

Deposite desde ja o seu

voto e concorra a uma pas
sagem de avião para assis
tir um dos jogos da repre
sentação catarinense.

De acôrdo com a segunda
apuração realizada, a classi
ficação ficou sendo a seguin
te:

.:.!.S.20RTE E POLlTl<iA tistas de Taiwan (Formosa).

Parte 6 (U? 1.) � A Co- O RUSSO PLUKFELDER
missão Executiva do comí.ê CAMPEÃO MUNDIAL DE

AJ_,TEROFIl;.ISMO�li:;npjea Im",r�aci...o�al .de
ciarou, onte.n, 8, nõíte, que
se HH rva a CE.r a palavri (.

no;r:e Ue'Ul11l ('luipe compe
tídora. se existir alguma con

trovéi :,;a sôbr-. o País po . ela
representado.
A !l( eisão cem relação com

,15 ':mufovérs!.as surgidas lOS

casos China ,F r rmosa e Ate .

manhã Ociden: aI - Ale�n,t
ilha Ocidental.

V�RSÓVIA, 6' (UP.I.)
o russo Plukfelder tornou-se
campeão do mundo de hal
terofilismo, categoria meios
pesados, totalizando 457.5
quílos (o antigo recorde era
de 452,5 quilos, do próprio
Plukfelder, desde setembl.'o
do ano passado).
A classificação final [,)j:

Plukfelder (U.R. S.S.) 457,5
quilos; Palinski (Polônia

�

432,5; Tim Georges (Estàdos
Unidos) 417,5; Pszetwij (Po
lônia 402,5; Kailajaervi (Fio
lãndia) 377,5.
Por seu lado, o inglês Louis

Martins se tornou campeão
mundIal da categoria dos
pesados ,çopl 455 quilos, dian
te do l'uss.o Voroblev, 455 qui
los, e dô polonês. Bialás, com
'422,5 quilos.

A Comissão declarou

proporá ao .Cong-resso do ro
mité Olimpicu Internac!:J:l.al
uma revisão do regulam ;n

to, do;) forma oue se dê �h
�'amente a oJ'ganizaçãó aUL' •

ridade na ma.téria. '

Segundo o comunicado' di
vulgado, a medida tornou-se
necessária por causa da la
mentável confusão surg(dn
em dois ou três paises 'em
relação' à participaçijo, 'nos

Jogos Olímpicos, dos eS!)Ol'-

,SANTA CATARINA E PAR,a
,NA', NOS JOGOS ABERTOS
DO 'INTERIOR PAULISTA-

S. Pauro, 6 CV.A.) -. Os
JogOS' Abertos do Interh;;, a
se realizar �ste ano em Saü ..

to André, com início no pró
ximo dia 17, registram novo
recorde de inscrições, pois
nada menos que 112 cidade
participarão do. magno cer
tame interiorano. Além de
cidades do Paraná é Santa
Catárina, solicitarar'n inscri
ções as' c!e Passo, Fundo e

Santa Cr1,lz do 'Sul; aIr\pas do .

Rio Grande do Sul, e Itabu
na, na Bàhiá, Q q�e bem'de
monstra a reper'cussão na

cional da importante compe
tição.

O SESC
INSC'REVEU-SE
O Conjunto do SESC, qUl� já
conta com alguns triunfos e

cuj a diréção técnica estã a

C!lirgo do sr. Gerson Demá
ria, resolveu deixar sua ins
crição na séde da F.C.F.,
afim de tomar parte nos jo
goS que se efetuarão' como

preliminares das disputas
do Torneio "Dr. Heitor Fer
ran'" entre os clubes Atlétl
tico, Avaí, Bocaiuva, Figur.i
rense, Guarlimi e Tamandaré
e a ter início na próxim;=t
quarta-feira.
\

TREINO. DO PAULÁ RAMOS NA �

NOITE DE HOJE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lPerSODa�'lida'des do SE'SI Na'c.joD'J
�� e CNI em nossa Ca_pttal II

Recebidos pelo sr. Celse Ramos - O Seminário Sócio-Econômico em eção -Iurso de psicologia-e' Serviço 'Social em Joinville:. término,Na manha de hoje chega- mencionada entidade. de transcendente- iniciativa I dades do ínteríor do Estadí)._ dos. teve notável �ceitação, I pes�oas inscritas, nas maisrão a esta capítal, por vi» SEMINÁRIO,: PROVIDÊN- do sr. Celso Ramos, e que Nossa reportágem, 'que vem O dr. Nelson Freire 'lVÍl:Itr- contando com mais de mil variadas camadas sociais.aérea, sendo recebidos pelo ClAS INICIAIS teve, ímedíatamente o apôio noticiando todos os aconte- tíns -vem ao nosso Estado es-
, .

sr. Celso Ramos, presidente O� drs. Jacy Montenegro do sr. Lidio Lunárdi, titular cimentos- relativos à conse- pecíalmente para .estar pre-
-,

'
,

da Federação Nacional das Magalhães, Euricó Siqueira dá Confederacão Nacional cução do Seminário Bocíc- sente ao encerramento, saIndústrias e Díretor Regio- de Carvalho, dr. Paulo Frei- da 'Indústria.
.

Econômico dará, na oportu- pado, em Joinville, do Cursonal do SESI, em nosso Esta- re e ceI. Antonio de Lara Ri- Referidas personalidades, nidade, minuciosas informa- de Psicologia e Serviço so
do, várias personalidades bas 'promoverão, juntamente cuia apresentação dispensa ções a respeito de tôdas as cial que o SESI de Santa Oado SESI Nacional e da oon- com os técnicos da Federa- comentáríos pelo renome que" p,tividades das personaüda- tarina, mercê da colaborafederação Nacional das In- ção das Indústrias de Santa. nossuem no campo de suas de que no momento nos v1- ção da 'Divisão de Intercâm-dústrias. Catarina, os entendimentos especialidades, além de COn- sitam.

.

bio e. Assistência, Técnica da.
São, eles, o dr. Jacy Mon- iniciais para a realização elo tactos -com o elemento téc-

,.
entidade nacional, realfzoutenegro Magalhães, Diretor Seminário 'Socio-Econômico níco da' FIESC, em nossa ca- EM· JOINVILLE: TÉRMINO na OídadedosPríncípes, duda Divisão de Estudos e Pla- que, como se sabe, trata-se )ital, 'promoverão vários con- I 1),0 CURSO DE PSICOLOGIA rante 30 dias. O curso, comonejamentos dcDepartamen- éact6s informais em locali- E SERVIÇO SOCIAL é de 'conhecimento de tô- FLO.r?IANÓPOLIS, Quinta Fe'ira, -B de Outubro 'de 1959.

�fg:a�c�on�lei�os:Eff�lig 2�: Desistência à vista O I B ( VAI A'S RU'AS
�-------------------___,__,- .

nardí presidente dá conre- "

/' • •• '. .'
: /'

deração - Nacional das In- Sob o título-acima, publica

'��:!fiasdO���ná:�peJ����: J,?3r���0:�e::rn��:Barros O pO'V'O oprende emcorr:05Economico de Santa Catari- chegou, ontem inesperada- /

.

_. I
. .

na; dr. Eurico Siqueira ..-de mente, no Rio para um en-
\

_

,r

�

Carvalho, da alta .admínis- contro com o marechal Tei-

S' d" btraçãodoSESINacional,de- xeiraLott,comoqualalmo- II,'
) t''a'�'n s' ,I, O',p,..lepa.l'a-r'um om /ca

.....

te'.sígnado pelo titular da CNI çou e manteve longa' con-
.

_

.

coordenador-técnico do .eon- versa.
,

clave; ceI. Antonio de Lara Nos meios ligados ao sr.

���f�i�i::;�� d�oD�!���t�� �:��a�u�e oBs��_rAde:�:id�; Significativas 'homenagens' prestadas ao sr. Ren'ato da Costa lime. no tranSCUTSO/ do ' 1.'0_ ani-mento Nacional do SESI, e Barros, face aos resultados ,

J�0����it���-��:i���f6\tiVJr. �������:e,d:f�,��u��ec�ã� versário de sua gestão - JK reitera sua confiança no presidente da autarquia _ ,cafeeira - CaféPaulo Freire, assistente téc- dispõe mais de fôrça política "

Cnico da Corifederação Na- para enfrentar o sr. Jâmo nos lares de' 'to'do o' mundo "arras stands"cíonal da Indústria, e dr. Quadr:os e se dispõe, por isso .' .
,

-. _.

•

Nelson Pitta Martins; Díre- a abrir -mão de sua candí- por ocasião .do transcurso do 1. p"rtaria do Il.st!tuto, foi o ar, presidente é o testemunho vivo estão' circulando pelas ruas dotor da Divisão de Intercãm- datura -em favor do ministro aniversário 'je sua gestãO à frente Renálto da Costa' Lima homena. da estima' qUJ! todos nós lhe de- Rio, de Jh)),elrO, fazendo a propa,bio e Assistência Técnica da da Guerra."
da autarquia cafeeira o sr. Rena_ geado !argamente, destacando.se .votamóav, ganda do café distribuindo o pro.,
to da 'Costa Lima foi alvo de síg , um artístico bôlo .representando duto' ao peva 'e ào mesmo te.npo

NOS LARES DE :TODO O
MUNDO

nlflcativas homenagens, tendo l'e

cebído do presidente da Repúbll
ca palavras qye vieram I.terar

II Bl,;a conttança nn política agré�l-
Em artigo anterior tivemos oportunidade de focalí- V,i de vendas do café que visa con,

zar O grande e momentoso problema do carvão, analísan- qi.tstar novos mercados, Além du
do em linhas gerais, os seus reflexos na economia cata- uma Missa em Ação de Graças,rtnense, Desta feita, queremos' aduzir mais alguns comen- mandada rezar pelos auxiliares da
tários sôbre .tão palpitante questão, e debater outro ;ln-· -:'
gulo, não menos importante, de grande relevo e mesmo
apaíxonante, por que profundamente humano.

Para não fazer mossa aos estudiosos da matéria e aos
economistas teóricos e bolorentos, 'que vivem alardeando
as qualidades inferiores da nossa hulha, em comparação
com as de órigem alieriígena., especialmente êom as do caro
vão de Cardif, devemos' dizer, para bem situar a nossa
nosição ,nessa ,iniportante questão, que sabemos, que re
êonhecemos as altas, as extraordinárias qualidades do fa
moso carvão de Cardif, mas ,defendemos a tese do apro
veitamento integral de nossas riquezas e, conseqüente-
1)1ente, 'o aproyeitamento integral do carvão nacionaf. Se
é verdade, se em princlÍpio aceitamos como dignas de fé
as proclamada:s superioridades do carvão estrangeiro, nãJ
é' menos verdade, e isso se impõe ao jUlgamento menos

apress9.do dos nossos eçonomistas, que a nossa hulha, em
bora sendo de qualidade -considerada inferior, deve ser

ç proveitada, deve ser protegida e amparãda. É cert:>
j�ualmente, e isso ninguém poderá provar em cont_rário,
que quanto mais carvão importamos, mais divisas dispen ..

deremos, - agravando a situação da nossa balança co

inercial, já deficitária. Portanto, o bom senso indica o úni
co caminho a tomar: a proteção da indústria carbonífe-
ra naeional.

,

O raciocínio mais claro e mais positivo, sôbre tão m0-

mentoso problema, que envolve, pela sua natureza, a ecoo'

nomia catarinense e tem l'eflexos fortes e poderosos na

economia nacional e, portanto' no desenvolvimento do
país, )levaria, sem dúvida, o Poder Público à decretação de
medidas urgentes e acauteladoras dos altos intel'êsses em

jôgo.
.

d' t
.

b 'f dA crise' em que se debate a, m us na car Ol1l era e

Santa Catarina, ameaçando a completa paraUzação dm
trabalhos. em toda a região hulheira ,çlo �staqo, reclama
a- atenção do. eminente Presldçnte da �epú�lica, para qu�,
com medidas rápidas' e adequadas, seja contornada a SI

tuação 'e restabelecida a normalidade, salvando a· econo ..

mia catarinense de tão graves cpnseqüências.
.

-Defendendo a tese do aproveitamento integral de nos

sas, riquezas' e pugnando pelo desenvolvimento nacional,
entendemos que deviam ser tomadas medidas urgentes,
capazes de assegurar mercados para o carvão catarinenr,·�
e sàlvar a indústria, do colapso iminente. -

Caberia certamente, aos diretores do Plano Nacional
do Carvão 'fixár medidas normativas para o ,amparo da
indústria determinando o consumo obrig�tório do carvão
'laciorial 'estabelecendo quotas, e impondo condições ca

:1azes de garantir mercados pa::a � p�oduto.\ S.ex:i�, assim,
julgada a crise e ampar�da a md�stna. posslbllltand,o o

desenvolvimento 'das reglOes hulheIras de Santa Catarma.
A fàlta de mercados consumidores vem determinando;

como lógica conseqüência; o aumento dos estóques e: dai,
a intranqüilidade, a angústia, a crise.

Se a fábrica de álcalis e a usina de Piratininga, ao

invés de queimarem óleo importado, tomassem largas
quotas do carvão nacional, est�riam co�cor�endo �upla
',nente para o nosso desenvolVImento. PrImeIro,· evitando
o emprêgo de divisas e, 'depois, contriquindo ·para o pro
gresso da indústria carbonífera nacional.

O carvã,o na economia cafarinense
GIL VELOSO

Agora, b outro prisma do palpitante problema. ,O car

vão,' das jazidas aos pontos de embarque, e destes as fon
tes de eonstimo - é vinculado ao braço do trabalha�or.
São nlilhares de catarinenses, milháres de brasileiros que
têm o.� seus orçamentos domésticos estreitamente ligados,
dependentes, obrigatoriamente, do carvão. Isto quer dizer
que o agravamento da crise, forçando a paralização_ da
indústria, leva_rá ao ábandono e à miséria milhares de
brasill,i.ros ! .

O desemprêgo em massa, com todo o seu largo coro

lário de tragédias, é o quadro desolador que se apresent.a
é ,que urge evitar por todos os meios e com medidas Ul'

f,'entes e ·enérgtcas. Do contrário, teremos o drama negr()
da fome nesta lÍora trágica de inflação e de alta· eston
teante d� custo da vida, -a fazer clima ,para as mais exó-
ticas -jdeologias�

'<

Ê';te o lado humano da questão,' que urge amparar
pelo qué eVi(J.entemente significa para a tranqüilidade da
fàmílb. brasileira.

---
..
---

Certamente foi pensando em têrmos assim que o 61:,'!
,\lente candidato do Fartido_;Social Democrático ao Gover
�.O do Estadd fQcalizou o importante prOblema em sua no ..

l;':,vcI l)!ataforma.
.

-....

(). �;énhol' Celso Ramos, em seu histórico document,),
Lmbr::ndo �s medidas de amparo à indú�tria. carbonífe�a,
i 'rOU o iõeu nome h-cnrado à consideraçao e ao respelt0
das ci2sses produtoras ,e da grande massa tr�balh!}dor'l
do Sul (,i-o Estado .. O seu nOme é uIn,a legítima e�peranç�
para milhares de catarine�ses, que fi?" vasta regIao suli,
úa c!;:;dLam todo o seu esforço ao labor fecUI;ldo, a des

'peito da precariedade das condições" de arr.ancar do seio
'�da tWTa ·a hulha redonda da' nossa eco�omla.

_ Ê dentro dêstes conceitos que nós 'compreendemos o

ideal r.f.l,cionalista.

Agradecendo, visivelmente em • .>_

cíonado as homenagens que .)�

funCionários em -conjunto lhe S. PAULO, 7 (VA) � As

Últl'l
rioca pela prefeitura <le São

prestaram ô sr, Renato da' Cos- mas horas da tarde de hOje, o ri, Paúlo obtenha 'uma votação final
ta Lima 'disse que gefende a di.. �o�e.ronte ",Caçareco", que os ca; de 110 a 130 mll votos, que -ôa..

versificação das exportaçges ura. ríocas reclamaram com tanta ínsíe. ria para eleger (na legenda) ll1t!�
stleí ras, O café deve e pode além tência para o seu Jardim. Zoológl_ de cinco vereadores).
de reconquistar arrtígos mercados co, estaria eleito vereador de 'Sãn Tendo.se em vista. que o "quo�
penetrar nos lares de todo o mun� paulo, com cêrca ,de 45 m!l votOij �14m" eleitoral é de 17,777, �'otos
do tornando_se, em '-curto prazo

contados em '1,600 urnas até cn_ "Cacareco" está eleit�, Alg',l'�la�
a ,'bebida preferlda� dO$ h.pmens � tão apuradas, se, � Justiça E!e1to_ vê�zes em sinal de protesto do ele1 ..

mulheres d.e tôdas as classes de
ral tivesse admitido o regi8h';) de terado paulista 90ntra os ve:'c'ldo"

todos os 'povos
�

de todos os' que tal candidato. res ,da Câmarà Municipal .e ('on_

traba.Jhal)l enfim 'por um ,mundo A prosseguir &sse ritzpo de vota: tra os homens de govêruQ.
meihor," Ção - ocmentavam popula�'!s lile-
Finalizando o presidente do sentes à apuração -' o rln;;ceron_ Segundo Informaç{)es que (':rcu_

IBC voltou � agradeçer os esfor_ te ultrapassará os srs. Carlos La_ laram nesta capital ten:1o em

ços dos funcionários da autarquia
cerda e Fernando Ferrárf os de. vista a repercussão' negatlv!\ (lo

ressaltando também o apôio lnes� putados mais sUfagados du !lals, epiSódio da .eleição do rinoc�rl1n�e
timável da lavoura e do comér_ com." os, votos_ obtl�oS hOje, "cac.a_', o Tribunal Eleitoral teria '-<>i!;i,a:.cio das associações de classe e

reco ja bateu, em votos Obtidos, do de impedir a dlvulgaçjiO (.03,

.de' todos que contrlbuiram com o sr..Elól Dutr�, eleito pará a Cil-
I
votos dados a "Cacareco" _o: o

seu trabalho para tornàr eficaz a
mara de Deputados, pelo Dist··,to

I' que"
se

.fOI ve.l'dade, não 3e "O;'nOll
polítlcl> que antes d·e tudo tem' Feder-al. - passIvei pois a marcha <lQ pleito
seus objetiv�s voltados para o beCl ,

ObservadC?res os mais pessim1sbilB .. t.em dé ser anunciada' à medida
do Brasil e par� o -café, que, s!lO

acreditam que o rinoceront·e. re� I em que São abertas as urnas e

-dúvida,. 'é um bem para Q Brasil.
centemente devolvido ao '!ÔO c�, contado.s os votos.,

"

Serviços no Mer:

cada 'Municipal
A reportagem percorreu

as dependências do Mereadô
Municipal, em' companhi�
do seu Administrador, sr.

Osvaldo Meira.
Sua Senhoriá deu a conhe

�er uma serle de providên
cias determinadas pelo pre
feito Dib Oherem e po�tas
�m execução.
A reforma das instala

ções sanitá_tias, a pintura do
próprio da Municipalidade;
já iniciada em seus compar
timentos internos e a inten-·
sificação das tarefa&< de lim
pesa, incluem-se no conjun
to de meciidas que visam à
melhoria de suas condições. o Instituto Hrl\slleiro do Café

qua, numa batalba publicitária da

mais alta envergadura vem cola

borando inestimàvel�ente pa,n
que o café seja uma bebida emi.

a lavoura cafeelra; eneímado por
um dístíco que é em verdade em.,

punhada pelo presidente do IBC
sm sua política de agreSsividaq�
das exportações _dO produto b!si
co de nossa economia' e' no qual

,

se lia: "O Incremento C1l{�iro
de 1959". Sôbre o bôlo, nas cur

vas de níveis - método que a téc
nica moderna aconselha para a

'malar produtdvídade "do produto
- via-se o çilstico: ".Estrada do

progresso".

"O CABOCLO JA' CHEGOU?"
'o

Momento emocl<mante foi ó qn�
falou e -!,l', JoaqUlII{ Alves, Chefe,
da portaria do IBC dizendo que
o sr, Renato da cost'a Lima é, an,

,tes' d.,e tudo um amigo tendo Ie-.

vado
.

para aqúela Casa uma novo.

madrugador dando 'o exemp'" de

madrugador· dando. b exmplo de

dedicação e' entusiasmo pelo trll_

balho que v,em sengo executado·

�m favor do c� (lo BrasiL
Acentuou o orador: "E como

prova dessa estima, ?S nossos co

legas a quem o sr chama de "ca.

bocla'" Já transfe�lrani para V,
,

Excia, aqueLe mesmo tratamento,
amigo '-' cordial, ão .pe'rguntarem:
"O ,caboclo Já chego�?". Isto, sr,

ENSINANDO O POVO

Partído de Representação Pop�lar
O Diretório ·.'Reglonal do Partido de RepresentílçãQ !lentemente popular já conseguIu";:

Popular, reunido em da.ta de 3-10 corrente, resolveu, ,por em temro autênticamente récorde

unanimidade, tomàr a seguinte resolução: levar'Q. nosso produto aos mais ctl.

'fel'entes pontos do mundo, torna0.Tendo em vista que os Orgãos Deliberativos do Par-
dO_Q conhecido e preferido.

tido, ainda não se definiram em fac� do pleito ·de 1960, - Agora o IBC na gestão di�l�
Recomendar a todos os membros do Diretório Regional o:'l ca do ;1': Ren�ta da Costa Lima
diretórios municipais, que se abstenham de

qua.lquel\ ati-1
vai às rua�, ensinar, o povo a pre�

tude que contrarie ,o princípio de hierarquia partidária. parar um bom cafe. O presiden,
te da nossa autarquia cafee'ra

F!o.rianópolis, 3 de outubro de 1959
.

encerrando o pr.ograma que ,h�
. Ass. ERICO MULLER homenagerm procedeu à lnaugu.

Presidente do Diretório 'RegLonal ração dos ":carros.srt;�nd�", que Já

Todos os dias

,para

CONVAIR
A '.

P9RTO ALEGRI '

tamJJem 2!!; 4� e Sextas· ....e agora
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5 Serviço de CJa�se'Intemac::iollâ:1'
• Viagens mai$ râpic1as
• Deseou,to de 29'/, nas pàssaq_na

,Pcu.t�4as diárías d.
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café.

em que lhe ministra os ensínà,
mentos de como preparar um bOIl1

Repercute a,vitória,de "(ACAREC'O" i

AVisararp-nos, depois, que êsse Panturra Pantu�
fo ou P..alúrdio .'_ sabemos lá! .....: é o 'mesmo 'que ilqul
tentou faze,r' Santa Catarina, impingindo-se jornalis
ta com unias fôlhas -impressas,' que lhe deram' em
Curitiba.

:In mais: que o insultador me agredia em defesa do
gcvérno!

Que o Maru_!o, Penujo . ou o que seja, aproveite
bem os el'paços que. lhe abrem na rádio os arrendatá
r'bs do seu talento, da sua cultura, do seu idealismo!

Que se. despeje, por lá, nas suas frustrações e nos·

II seus complexos de aventureiro fracassado.
Não nos cabem, culpas de haver encontrado nossa

1_ ,'terrà em momento que não .está. importando, mas
I exportando ...

I
I
I
I

_

x x x,

Nosso conceito_profissional não se cristalizou por
obra de gOlpes ou de ou�adi'as. Enrijeceu-se ao calor
das lutas, na tradição 'do ·trabalho, na estima do es�'
tudo, na servidão às melhores causas do grupo huma.- '

no em que vivemos. Na imprensa pOlítica, nunca fu
gimos à res'ponsabilÍ'tlade da nossa atuação,/nas mais·
árduas e *spera&,. campanhas.

'

P-or isso tudo, que é compostura e é tradição, as

injúrias de interêsse e de alug'uel,�qué nos endereçam
desconhecidos da nossa terra e' da gente, em nós ínais
não despertam cio que piedade, condqida e cristã.

O govêrno que' os aproveita,
.

Sabendo-os falidos
em suas. tribuna,s. de i_mpl'C1��a, ,.em 'vez de'com eies se

expõr nas horas de rádio, deveria calá-los com algu- I

ma tribuneca, aí no canto 'ele qualquer repartição.
Defender-se-ia, assim, melhor! E mais i:larato .. '
E as vagas estão aí!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


