
CONVOCO todos os membros,. da "ALA MOÇA" do
Partido Social Democrátíco.: para uma reunião extraordí
?ária a realizar-se no ilr9,ximo' sábado, dia in de outubro,
as 16 horas !la sede Partidária sito à Praça Pereira e .Oli
veii:a, com a seguinte

Linha justa do Dcideníe.pere' as nego� B.·r'.·e-Y.'·e'.. ·N•..0'tl'C'lla �e �.�,M,II'st,e'r ,I�'� -;'-.' às
I - Relàtório d���!:r�Op���sória com rereréneía

CI"aCO-es .com o1<re'm'" 1·1".n· .

atividades no pleito 'p.p., para Prefeito Munícípar; -

H - Acêrto da data para a realízação da eleíção e

EISENHOWER, 'DÊ GAULLE E MACMILLAN (ONTEM posse da nova Díretoría que regerá os -destínos da '�ALL\

VITORIOSO) REUN,'IDOS NUM ENCONTRO HIS.TO'� . MO;(A", no período 1959/61;
, F. ESCOBAR FILHO desviando cambiais do -nrçamento em assunto de ciência astrongutr; HI _ Assuntos Gerais.

RICO VISANDO A LIMAR AS ULTIMA� ASPF;RÊZAS de divisas. O presidente do I.H.C. ca ou desejosos de aS,soclar_se á
.

Florianópolis, 8 de outubro de 1959'.
� DATA EM EXA!'1iE São Bento do'Sul '1 de outu.bro (Instituto :BraSIl�lro do café') Ilropaganda do _Imperialismo so.,

LONDRES 9 CPP) - Tt'ans.::. Inglêses parecem ser favoráveis a
de .1959 - A mais' recente ·dimo. anunciou que já-sabia quem era viético, habllmente feita em

ARNALDO TAVARES
cendeu traje 'que os -aliados oci_ uma conferência de chefes a·e go-' mlnaç_ão de "Mister X" foi apll_' õ dirigente da ':gang''', mas não obrigaçõ·es de retribuição em es. ,

Presidente da' DÍretoria Provisória
· dentais projetam ·efetuar uma rã. vêrno sem uma prévia reunião dos cada á figura de um homem que faria revelações para resguardar a pécle,

"

�,-.------.-.----,.----- --_

plda neunlão. de Chefes de Govêr. ministros 'do .F}":&terior, para pr.e. conseguira afetar, cÇlm as 'suas in_ marcha. do Inquérito. Nem a Co- BOM DIA FrRREIR'A DE CASTROno antes de qualqller conferênccla ,pará_la. Tudo indica, porém. que, tervenç\ões nlister,losall, o mãls im_ missão parlamen�.at deixou que. 'Falemos, entretanto; de ,"Mia.
'

., f.
.'

.

de cúpula com a União Soviética. antes qa conferência de cúpula, os. portante m.ercado b.rasllelro _ o se desvendasse o mistérIo 40 ·(MIs.,. _ter X" ou melhor do' pai de '

Essa reunião de governantes ocl. ministros do Exterior para pr.epa.. do .café. Aco�teceu Isto há uns' ter X".
.

'. , "Mister X'I, pois que o Nlcola1.l. .

Oliveira e Silva

dentais tratarlà de limar as àspe. rã.la. Tudo Indica porém que" quatro mêseS- e a 'CurlOsldade j;r.· Zarvos desta hora é
-

j I'" ,.' [Especzal para a VOZ DE PORTUGAL)'
, , "

nall'st-lca na-O .-foi, sa.lsfel·ta nas Um jornalista ,da nova:. gera"a-o .

-,' ':: l!n or .

81
Em 1933, um advo�ado provinciano, residente emrezas' ,existentes e organizar uma antes 'da conferência de cúpUla .

" -

.
'

'. .

�
". , umenau, Santa ,Catal'lna recebe do seu amigo Vitor

sólida frente p�ra ;s traIl,Bceden- os ministros cio' Exterl� '-da 'FI'lm.: Indag.açõ�...1!lXasjJga.Ç�s4·i.ri)çe_' o .
colunista Helio F,er':landes' que '9 NIColau Zárvos pl,tl morreu Konder então exilado em Portugal t d' l'

I
dld j I oJe mantriêln""( . �� .' '

.. em 1948' _!. ,
,

'
, o presen e e um 1··

tais discussões com o 'priPleiro mi. ça Estados 'Unidos Grã.,Bretanha, as, para dentlf cação' d:e peso
"

. e. .

n;na SI)C"aO no, 'm!á,.. ,. _:"', ,na mesa· de .opeliações VJ.'O: "Eternida,de", de Ferreira de Castro.'nlst�o soviéticb- Nlkita Kruschev' ê .trnião Soviética ;'se reunlrão'·pa. sôa que' armava. na sombr.a uma ,lIO, de NO.tlClllS" (uma .secç�o n�s 'qe um. dos grârtdes hospltãrs d,e I '�javem --prov'irici'ano se comove diante das página'E; do
disseram fontes' autorizadas. .,

ra l'<l.nçar·!ls base� daquela: cltuação 'delicad�' e aSfi*íante pa. moldes de uma coluna "s?clet��' Nova York. Sua hlstúrla apar:eceu, escntor .que··lhe era desconhecido. Além' do encantamento. '

, o presidente. Elsen,h"wer. lnto�-: ra o cu�so, dos negÓCios de .'uma .para. os. acont:eclmentos p'o�ítICOJl e
.

na éPoca! impresslonandq a tOdOS: do ?enário da ilha da Madeira, na ob(à havia 'um debate
En consequênt!ia, o,' p�esldente :mou aos aliados ii. �espeito de·'si-{1tI1' m.ercadoria. em' qu'e se; 'basel;( a econom.lcos) ,adi�ntou que o bo- por9ue tmha consegU!do, em pou. r apalxonll:n�e: o do !J()mem I perecí;:,el com' a fmortaHdade

, Eisenhower s� reunll'llj. em.Was_
.

!',e�entes conv,ersações, em Camp nossa..estru,turà ,econômica e da m�m ·era Nicolau zarvqs,�do �lr. 'Cos anos, fazer' u�a das ma.ibre� que am!:nclOna, o grIto 'de quem nao quer .morrer, de quem
�Ington com o presldent.� da Fran- David; com o primeiro :mlnlstro qual dep�Iide-lt '�o;Vlmentação 'fI-- C�lr; (ia. alt� ,tinança de 'Sã,? pau. fqrtunas do Bra�ll, avaliada há

1 se ,obstma a triunfar das léis do �empo, cobiçando que a.
'

ça, general' )),9 Gl\Ulle',.e o prl. Kruschev porém" não .há, dúvida nancelra do país
. ..

lo.. �o,l !�t� em ''Palo do 'corrente 11 an.os aI! redór d.9 um bilhão d.e
sua sombra permaneça.no pmndo. .

metro ministro da ·Gtã-Bretanha. de que uina ent.re�lsta pessoal ofe.
J'

'

'I ·ano.; �� bem J.!le 'tecor·do,. cruzeiros. E o' mais curloJlo é qU1l
Uma carta de admlraçao chega. ao, teu escritório - à

Ainda 'ãno foi tomada nenhuma 1'ooerla ,melhor 'oporrtunldàde. na Corria. u,�' .lnqué�Lto o,. ,�I_giaosO, ��.\!!C.,;, . '). '.' '

. . '. . Imensa fort!lna- eriL ,ràpl&t_ 'rua do Salitre - Ferreira de Castro - do brasileirQ
,

",deciSãO slibre a forma das piole: opinião ,-dos· diplomatas, para

ven_1
com a par�icillação direta -, das"; V�et:am .:.çSI�. ��s�eD:t!dOs:, 'F&'Z�se' ,�nt(e' mobilizável Apo�qUe' estava .que sentira a impaciência -das inumeras' vidas que se re

tadas 'negociações entre o O.rlen. tllar as dlvéÍ'!�ê�cias' e coordenar'. fôrças armadas. n.esc?prIfa..se que
.. ,.0 � Silêl.1�O. i't.,os...-??tr(\s j_órna,is.'. qU�.:.�,r.esentil'd.a, nun;. CJuatr.o�entos cusam � sofrer o impacto da morte e dq esquecimento.

- t� e o Ocidente. Os diplomatas (ContInua na 'últlma página:) . havia uma export&ção clande�t1nai �.aa qJ:lI65:� J;e��rth��er Ó. "fura'.' ,.m':).�õe� ... de 'éruzeiros, pai tlepósi--
Logo depois, a magia do romance ,p'A Selv�." ond� e�-

, '.' ..

_ _' ... ,,' �, . ':, ou,�.e,.ctelx,�rcam; I�var<,p�l<:t;rece�(f .'Ilo,nem,dlversoB,bancosc de . _

tala o drama do nbrd.e�tino espoliado no_seIln.gal, me�o

'8''1'''''Q"S-"1·.]" 'e" .8'IQ·S·�l��·�·�-Q:." .'J'.'•.:,'"f:)'
.
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bI es mah a mlsetla e. � soh�G. Vtbr-a, aI,... o segUlldo
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X Em; 1�41f SU!g�' o. ��vro, "a Lã '0, a, Neve'" 'que
.

fôste es-

,;,!ç.;.-,",*-(i'l\.�aQe�endd, ,na nfiite Jij;! ;quinta-féj� p. . a, na pt\eterI. ." ''',' cI.swel'��'FerFelr,avde 'G'a'Strti _:_"hànestamente; >transpor-
, ra, a homexmg,em prestaida .pelo§> Qaeha'� de un�� Jj�asi1B.i.J.�o do pórte do Governa�ol'" iÍit de 'I!l. e�itp: 0:eit:l

.

iLri":' tõáste .t�ndo-te para 3; �erra p�rtuguêsa ond.e conversaste com

,rt;la�dos .de-1959·da'no.ssa'l\'a�Uldade de. JuraCl ��galhM3. pelo :pulcro .e�\1ard.l�, "'fta ..

ç1i�z, (noJef!,'r"aClrtw.).1:iiô. �. '", a pasto!es e op.erarlOs,fab�ls. !':lesse terceIro debate em q�1C7' DI�.eItO .a seus Pru�essores, o Diretor Fer- mo .�d�msta, pa,ra,. destacar o: egréss'O .'. 'rito ",.s�nto lÓJ'll<al �B;; ��PI .
e

...m.oclOna a flgur� dram�tica do Marret.a, contas a pe?u·
lIIIII reIra' LIma proferIU um speech no qual meSSlamco de todos os, partidos o: ho., jlIlI t

.' .. � �.: . ,�;-. figura!!. . na «:ie homens Incapacitados ,de realIzar um rázoave1
.... usou de um conceito que para �im pas- mem com' mais Jortés tendencias' ditato·· Iiil esl· s-eclmdll}10§� . .rorna�s, qUI) �ão Telido' httvlgo um', desastre: ')las d,estino. Como observa o esçl'itor René Jouglet, crias "pá�

�'II sOu a ter a expressão de'slogan.;. "O Bra- rias neste país, ,0. desréspeitador reinci-
p qu_ s.eram lny\\sUga: a,:_denúnolá de. yroxi,mldades' d·e A.ra�atuba .In_ gina por Página,. implacàvelmente, um clima de hor.izon

J" si! é �ra�d:e demais Para ser cenduzido dente. d2l: Cons.tit\!ição, no tl:lcante_'a con- " Helio Fernand,es, despacharam II cendlaram_se a.iguns ·v.ágÕeB de ce.
tes fechados", mas �cendes no coraç-ão d?s �umilde's, em·

lIIIII por b.rasll,elro� pequ�nos." No decorrer tas p:ublJc�s, quando desgraçou Bao Pau ..

!!ii
r.epOl'tagem para a mqdesta cidade reais, (')""garçol?H Zarvos cOmprou

bora fr�ca, uma luz. a d.a �sperança na. Justiça.
_III' de brIlhante ImprOVISO, proferido sem lo. EscraVIzado a grupos de pressão· so" "

caplKaba. a mercadoria lelloaã� e ihlclou ASSim, tua obra de flCçao, como a de tantos, nao re-

'arroubos, na�uela sua manefra tão en- bretudo nipo-brasileiro. Jânio é um' des" lIIIII' 'daí
..

a Slla carr,eira no cemérclo�' çuma 'de.rr�tisn;l.O ele�ante OU ironià fácil. .Não te julga'i

, cantado�a, Simples e l_llodesta que� por 'se� .elementos qu_e, a nJ.eu ver� para lhe l1li . Enquanto 11I�6,'0 mercado entra_ Foi ·em 1930 o desastre e em 1945
com o dlreIte de sorrIr ,?U zomb�r_. de qualsqu�� agrup?-

vezes, r�ça pel� humIldade, es�a frase e'YItar,�no�mal�ent.e, a ascensao ao go- lIIIII'
va no seu ritmo habitUal":do se. íqulnze anos mais ta�de)' l' era men�os :t:uman?s. O aldeao de (;)}lVelr� de Az�m�ls, que ha

• repercutIU em mIm como uma slnt.ese de verno, sena ate de se desejar o mal in- iii' ,gundo'-semestre de. cada; ano co� Nlcoia'u Zarv'o 'd '

_II
I
em ti, cre na Vida e nos seus valeres Inarredavels,. lutando

.
. d Id

' " s um os glandes da' ··t d l'd' d d tI"tudo quanto.-vembs por a!. Usoll-a o ,meu ,finitamente menor das caligens de uma'
a esc a �o caTé �<os embarques finança de São Paulo por �� �spln o e so 1 a�le a. � e o �ran�la p�ra a ,so-

,. fratérno amIgo despreocupadamente sem ditadura. para 0'" e�terlor, 111'tenslfrcados pe.
.

breVlvenCla comum. Com SUl).p!lcldade e a força mvenClvel

• ���:inJ�m;�t���al tre���:tên�fa,V��q���
.

Apequenamento do Brasil é a desor- � �� �ue::�I��s:��:�os��ur�::��:�� Foi para esbarmr uma de suas �: ::::::t��ã�, d:���ê�� � !O�Oe���o. a l!ecessidade urgente

!tA
harmonio:so equ. iIibrio de espírito e ex- dem ambiente, em consequencia de uma iii' da quadrilha dirigida. pelo "Úls- manObras, no mercado de. algb. Escritor autêntico, és u,m homem de aço e veludo, cio

.1I1l pressã,o; vasio de negativas, mas com ve- democracia,. exclusiva e aritméticamen- lIIIII tll.r :X", que era-mesmo Nicolau dãO, que lIugo )3orghl aproxl� so da dign,idade da' pessoa humana. Por isso, tua obra -.

, ladO' desencantó. "' te partidária, entregue, em nome de falo ... Zarvos mas que nãÓ fôra Identl_
mou_se 'do Catet'e e obteve os Ferreira de Castro '-, b.rilh�rá mu�to acima das. cil�das do

-

.

" ,so sufrágio universal, a um processo elei- d 'flcMo 'para o público. Completa
largos f�nanclamentos, que lÍle de. tempo e dos julga:men1;ps volúveis das -gerações. Quando

.

No desordenado processo de gigantis, toraI incompleto, porque exclusivo do vo-, III' obediência ao .fIgurino para êSs&
ram também uma enorme fortu_ muitos, � glória retumbante nos dias de hoje, forem ape-

b p'opulista, em que a nossa geraçâO', to do analfabé-tós, . e perante ,o qual as • � tipo de�apresentaç�es: na dlsperdiçaqa depois nos aza_ nas poeira e silêncio, estarás vivo, P?r("!ue" sem pleitear
attngicta,

..
apenas :saida da infância e en- clasl>es se enc'ontram irrepresentados. II1II

res das lutas poJl,tlcas. OU aceit,ar prêmios, generoso te: deste a tua epoc,a e ao teu
a na maturidade, pela tragédia dos. ViNemos, assim, apequenados, em uma JIII }1ovo. '

is após;.guerra não teve. capacidade democracia legítima, por.ém incompleta, lIIIII
Divulga.se agpra �Úando ou- Zarvos tlnl:la dinheIro para for. No romance ,,)\_ Curva da Estrada" teu idealismo cons-

: mati_va para digí,rir; i�eológicamente, cumprindo aos m?ço� a conjugação. de JIII tros assuntos oqupáin'-as "manche. O3r a baixa do m,erCado algodt!eI_ t.r�.i, _na. pelêja por, u.ma fraternidas!e'que, reduza a
-

nossâ
geraçao sucessora, s���mlos, crescente esforç(!),s para atIngirmos a respectiva lIIIII 'tes" jOrnalístlc�s a descoberta de ro e reallzar seus planos de esto. �x��tencla a. u� mInlmO de 'dor, Agitas, aI, um debate de
alarmante, a deposlçao dos valores complementação .. Fustigando o Brasil '" "Mister .X". 'Jt' a e,sta altura o camento parlt um gOIJj� monopo, IdeiaS o� se,J.,a a de caber a qualquer um de nós o direito
anentes da 'Cultura, no processo de apequenadO, diminuido, Hliputiano, a voz • leitor est� preocupado, .com' a lista .. Borghl enfrentou_o com

de repellr ° que pregara 'como bandeira de regime poU·
rie�tação social da vida ·politica. Mui- serena e sincera do ,Professor Ferreira . "teroel!) fôrça",:' que se .ar-unela apôio oficiai e desartlculou.lha o_!;

UCO OU viée-versa. Mas tua fórmula sagrada 'reside no con--
. tos, a meu ver, são os males, jus�ificati- Lima indicou ao� jov'eÍls �a,charéis o ,1'0- • para ,as lutas s,ucessórlas ou com proj,etos. ee,ito final. d� livro em que �m avô, �itando uma carta �
.. vos de�sa,m�lan,colla, que d�termInou ao teiro de libertaçao a segUlr: - o .estudo, -lIIIII as enceÍlaçõ�s dO-deput;do �e.nó. sua neta,.InSlste neste conceIto que e. uma legenda: "Nós_

, c!-l-lto fln�n<:lsta ale.rtar aos Jovens e que.' a ação e a dignidade. 'Nos quadros' da p' rfo, no caso do sacop�, ou mesmo por essa ocasiãO, Nicoláu Zar_
devemos amar os homens"..... ' .

ndos GOlegas,. afastados de nossa Escol� realidade nacional, -insensível á impro'::- III com a..aftua�o da lua .;'<lU!!· 'deve yos. 'jij estava no comércio' do ca:_
Tua Visita ao nosso. país'� Ferreira de Castro - ii

• parar a.s duras vicissitudes. do exercício' cedência de críticas, existe um homem .. tel' l'1lcebkl'Z a_ baÍideirà .da· foice -fé, mas preócu{iava.sé m�fs com
um ato de amor ·ao Brasil. Na moldura d''':A 'Selva" exal

}Jl!OllSSlOnal do Direito. 'Ferreira Lima moço, que reputo o·mais -alto fatot"'do ,. e do 19artelo, segundo divulga, a o algOdão � ainda ,com os cereais
taste a bravura c'omovedÓt'a �lie c�arenses e maranhenses

.. pei'te.nce a' uma linha de homens públ:- _ engrandecimento., coletivo: - é o 'Pre- liII vell\a age-ncI' "Tass" 'colhl'd'
- na resistência à floresta estra.agulante e àqueles que ten�

, t 111"
w w a �e devia suã fortuna. '.

IhC?S que S�H e o ap�uenamento dQ Bra· sictente. Juscelino Kubitschek, cOm. o
lIIIII pMo notlclál?o"tie .tôda 'á Impren_

tam es impor a servidji,o. Emocionou-te a en!,!rgia indo-

,
s11, �l�ga o. no degelo da avalan.che de- irredentorismq interioran0 e civilisador

JIII sa:' te�el'osa;, dê �ometer, "gaUes" . Finalmente nesta'
mável jdêsses brasileiros obscuros que, longe do lar, sabem

magoglCa, destinada;, cada dia mais im- "dt) Brasília, mar.candri, pleno século vin- ,
bre\le e In- .

que o castigo da chfbata e do& jejuns vergastará qualquer

•
po:;Itivamente, 1\0 processQ de inferi.oriza..; te, com idêntica ,-deCisão seisc,entista, o , completa reconstituiÇãO,' pura. tentativa de liberdade. De três anos de sOfI:imento, nesse
çao .das ell�es,. dl;tnte da c-rescente 1?0!3ter- Ciclo de nOVaS entradas e bandeiras. lIIIII me.nte m.

emÔnlca da vida de velho livr.o autobio�ráfico, oferecellf.e-nos a experiêrtcia de um

, gaçao dos leal§ valores da formaçao na- l1li Zarvos, devo, lembrar o que se di. �estemunho tao vivo, que sangra. ,

donaI. � c.umpl'e aos moços enf1;t!tndecere�. a lIIIII zla em 1948 em São pauló.�D1zla. 1'"or 'isso é que somos. teus devedores por êsse grito ,de
• . ,

.' '. . "Pátria comum, entrosados ;;;ao eSpll'ltIJ III' se que Nlcol�u Zarvos ,tinha ado alerta;, cheio cl,e verdade, com que preferiste sofrer a in-

.a1?eq�e�amento do Br�sll, n? que po�- de renovação e de conquista, no lança- , qulr!do :em milhões de cruzeiros: justiç� .de interpretaç.õ�s. tendenciosas a l?-0s lisO�jear �0J?,. �ulmo;s alnda em re.slstencla moraIS,. mento de rtltas 'econômicas,'- de, onde dso 1amosos bonus, cuja circulação, uma hguagem d� artIfl.clO. Escreveste O llvro maIS perfel- I

_ ... e, po� exemplo, no :-rapIdo quadro, da' surgirão, q11'ando realizadas, o bem- ., , P"li:l, depJleclada arrulnár1t--os orçamen..:. to, mais intenso e coraJo.'so sôbre "o inferno verde", a que
• a.tualld>j.de_, aquela trlst� condu�a .?e um estar social, a segurança -da Cultura '3 lIIIII

C
.. iI. ,to,s pa.ulIstas· nos' o�lnosos tem_ aludia Alberto" Range}. e a respiração dos qu'e. vivem a

: h_omem. publleo d� n<;>tavel proJeç�o, ex.. a valorização cristã e:-Nerdadeiramente 111" .'

t· b
:-:. pos d�Ademàr. ofegár dentrq, da selva implacáv.el.

g_avernado,r, da malS rlCa-,·tll�ldade fede�ft- democratica do Trabalho. Eis porque o lIIIII ,.. �i.
.

A colocação dos bonus com um_ Bom di'a ......... Ferreira de Castro! - nesse retôYffo lirico
tlva, des�mbarcft�do no .Rl0 'de JaneIrO "Br'asil é grande demais para ser con- III' UFI I I" lucrQ de, .trlnta por cent� propor. ao Brasil que tanto amas, com a pureza de um limor inte-
dE)

. sapa.tos 'de ..
tems, c!1ml\'l� de maJandro duzido

-

per brasileiros. pequenos",
.'

nll,_" "'. . ,

l
.

clonando '1!lnta �llhõeS". de. cru'- ,·gEal, amor �em aI,!lrde, cheio .enerosidade
e comp�een-e b?ner'c1e ga�t: para rtlP�tlr, na afronto- frase lapidar, do íÍustre Pr�fes.sor Fer:. lIIIII 2elr,!� de-vantagem ImedIata'a sao. Bom dIa,. �rtlsta fie �or 1 e d?�.mundo, aC\j.TII!a�O

,
SI;!. m.dumenta;tl�,

.a.
�eprunente

de.m.ago-
reira Lima,. contendo, na eXIgUIdade de IIJ �:�v'

Nicolau

za.
rvos __ 'fôra . anunclad� e.m· qu:;-torze Idlqma:S, >b.r.asl�ElVéi'.

onorarlO, futuro !,re!_!l1a
�ia adtillnistratlVa,

d
com �,ue s� 13;.nçou, sua formaçào' gramatical, ·.imenso con- lIIIII _.,_ "�"�: ' pelos seus "Corr�tô�e�' .para "N Nobel, a hora �m: que ..

te recebemos com o fervor dEl lrmaos,

, como.ch.efe .de Esta o. fia re.al�zaçao do .teudo de verdade nacionalista, despi- III' �"'il" ... '0". Y"fk E ," ai 1'- .. '

. o�a a ti que té c'oI).fMsas·irmão de todos ·os homens.
as<:alto Q "'''lXO pre,ço" e n,.os varIOS e gra- '.

d e � �'PCI�
,

4"" a. eg.r,a do bom, .�ego.. . ... ......� .. ,_
, ' da, todavia, do primar1s�o ver. e-amar.

- lIIIII '_ I I it' �

,. ves negócios de que vem !lendo acusad,o. lista. A vocês, meus querIdOS e mesq:uecI- III' I'CON" ••'I' ...�'
,c o preep cara a sua .�orte, per., ...

O Sr. Jãnio �àc;lros, ap�q�enando o,Brll-' / f r lIIIII ,"'W.. ft t�l'ba�?o. �&
..

cutdados post-p!Jera- C t
.,

-, h
'1'

67'
.

b h• sil, e ofendeilflo as. tradlçoes
.

de pundo- ��i:IO�I��gsC:�l �9��par�rlh�:e�tO���lOu� : -:;.,. j ". !ól'I�s. Eva o.,que.se dizia na épp-
.

l) arão grau' 'oJe-, novôs' at a-
� nôr da terr,a que iJ adoto�, qT.l�nâ'o no pl'ofessor mas cOm a "lgualdade confor- III'

IJd. � ,. a:. _
I',"

� ��;i�fia�.d� ���n:����:C:�;:�6�0:"etfu �:!.�� �m�� �fgtô:a:iSa:e���a�:d�;�?, � ,lartO" "n'��'�'g����:s:e�::���:r��1c�� .

réis em D'ireito) ?

III' Banco da Cidade de âão Paulo pelo Ban· deixem, por amar de Deus que o BraSIl -lIIIII
e tervenclonistas nos mercados .com

• co Indústria e.. Cornércio de Santa Cata'� se ap·equen.e ainda mais ... ,/ Contra. o en III' �-. lU-
.a ámbli;iio:"de lucro� me�tt"'dll. Estão marcadas para hoje, da Faculdade de Direito de

d a � I d b Aft
'1'1!1' dia 10 de 'outupl'O, as sole··' Flo·rianópolis. Contando comrina (INCO), receben o,. com() compens -,

tl'eguismo vassourista desse .rídiculo ca- , po s e ,"er�r com as IrmãS" uma 'd d ... 1
-,

d
"

Iht t t ;!
. , 'm a es ue co açao e grau v.e os e experimentados pro<til ção, o deferimento de um� car a;-pa en e

. bôclo que estamos vivendo contra a vo- . das maiores �tunas. de máis uma turma de ba·� f�sores: a gloriosa Casa d�
.

,. de diretor .da. filial d,: Sa? ,Paul?, par� eação �mpenitente par� a bric�ra � o, eH"0I180.U'I
. 'OfSd; .�. ê1lÍ''imelra rev,etacão. chlrellÍndos .

da nos,sà Facul" Difeito vem mirustrando um'as . contingenelas de pe'SsIveis dIas de. rabo-de-papel, oP.Onham á grandeza. In
-

,� '. colunista Helio Fernandes dade--de Dir�itó;·· '67 jovens e.nsina sério, rigido, forman-
, ostracismq.

. . .

, .
finita d.a compreepsão, reden.tora..à,a sa- quatrp mêses aéredftei '- qUe pa$a,rão ,a: ifit:e�rar (;) Mundo do autênticos íva:lores para

.

"

,.

dia política eçonôin1ca nll-cionalis. ,lIIIII
"

." 'Zarvos, ·ju\uof setia' lnesm0' da Lei do,..páís, �'Que já tem a defêsa da 'Stiledade.,_----------- -,;_,--- •.--..-1 --� ,,, � �
� ém seu�- -y.alóres 'sáido$ (C(\ntlnua na úl1tlma Página)

/

.��
�

<pos grupos eSC?lareS da c�d.'�.de
l
a

díreção de um dêstes o Grupo
, .

,

Escolár Ruy Barbosa, n!io i poden;

Dir�tores e Proíessôras fazem "malabarismo" para compensar a deficiência da obrrgatória As
sistência êoverneméntal - Dez cruzeiros pormês e por classe pará tôdas as' despêsas . cem

.

material de Ixpediente, limpeza -e higiene - O sacriücio des ebneçedes educadoras é motivo
- .

de chacota' de irresponsáveis qué ganham muito e nada fazem
do 'satlsfazer a �odos os alunos ,reclamação do pai·de 'um aluno sem .maíor exame! transmtttu o. conceito socíal encarregoucse decávels "indlvlduos, esctareceu.aios

que são' em número de 9'00 ado� j. natúralmente um partldári'l po; assu�to.'E um dos "seus fUI1CI::má· difundir. mais 'o �sunto, J.ç�scen�'1 qU� as flnalldade� são as segutn.,
tou um c.rltérlo próprio 'P�ra a

I
i·Ltlco que levou 'sua queixa à uma rtos ou .colaooradoresv pessoa sem .tando mentirosos

.

deta)hes éomo tes:

distribuição 'dos ·Ing�.ea���. Houv,e emíssõra §ffibém poÚtlca.,· E�ta, q u a 1 q li e r responsabütdade �cu os de que a diretora ao Grupo és- 1.0) � auxüíar a Caixa Esoo-
--..._----.......-_.�-----......---...._-------�---,,_-,.....----, tava'vendendo os Ingr"ssos. E na

lar a dar, ao ....menos, o primeiro.
ANO XLVI .: 'o MAIS, ANTIGO DIARIO DE SANTA Gl\ TARINA - N.o 1'3 7 f 7 cretlnlce dos comentárics de �afé material aos alunos mais necessí.,

referla..se ao estabele.oiment.o eB� tados, uma vêz que- a contribui.

colar e àsua diretora como "o cão inicial dos pais é Insuficiente

grupo que vive fazendo ri!lnlli\s" pa�a. atender aos . eseolaree que
�'

_.

0\ QUE SÃO AS "RI f!'INHAS "

para dar ao Público, o connecí,
mento real do que se passa na .

quele e em outros grupàs' esc�lareá
da cidad:, vamos üranscrever as

� Informaçges que nos prestou- a sra.

�!!!�!!!!!!!�!�l!!!!!I Maria 'Amln dlretàra do Grupo
..__... ... ,.,..iIo'II .,,!Íia�� Escolar RUy' Barbosa. Sôbre os

PIB..ETOR:_ �tnfENS DE A8RiUDA. �AMOS":'_;GERE�TE.:. DOMINGOS F:DE AQUINO objetiVOS das 'campanhas JQcials
____ (depreciativamente chamadas de

10 DE OUTUBRO DE 1909 rlflnhas pillos citados e' Inquallfl_

precisam de auxilio. No corrente
ano muito nos valeu também o

material que os �nerosos sócios
do Bloco do G,Illmarrão deram às
escolas.

2.0) - manter o Pelotão de
Saúde sempre provido de medica;

mentos, para' os socsrros urgentes
a fim de atender a. todos os alu:
nos que o procuram durante as
aulas. O Pelotão de" Saúde tem
síão também multo aux1l1ado pelo
SESI, pois não há medicamento
que chegue para atender a tantas
crianças.
3.0) - conduzir alunos doentes

de carro, quando ImpoSSlb1lltado�
de Irem a pé para suis casas. E
não são poucos O'S que se sentem

(Continua na última Página)

publica a 'A NOTICIA. de Jàln.

Há dias surgiu '

Pú'bllcam1nt�
um Incidente a propósito de ín.,

gressos dístrlbUldos a grupos es

colares para um éspetáculo dedi

cado rI In,fâncla e que' foi patrocl.
r-ado pela Indús!-rla .e o. comércio
tá sempre presente em tais Inicia

tá sempre pre,3ut eem tais íntcía -s
,

ttvas, Não. .queremos e n'io.-nega,
n:OE o mérIto do autor da Iniciá.
tlva quel al1á,s já reconhecemos
atra.'vés de comentário publicado
sexta;.felra última nês1;e '».J�rnab
O fato porém é que se 'Imls�ul_

, . -'

ram no assunto ,pessoas que llllda'

tinham a ver' com- êle e v.quêle
promotor do festival não "soube
ou nãO pôde conter as más !ln

guae que prejudicaram

l�IS
á

próp�la ínícíatíve do que'a essõa,
visada.

, ,,�, .1�
•

-

- -. ".' �I

OS BOATOS E SEUS RE�PON.
,SÁVEIS

Como Já foi diVUlgadO tendo

� sidq entregues. 300 Ingres;os �a.ra
o ,espetáéÍllo Infantil· a çada um

"Ala Moca" do Partido Social
.'

'.,

.

.

'

Derno,crático

EDIÇÃQ DE HOJE: '8 'Págl:las -Cr$ 3,0,0 '-:- FLORIANóPOLIS.I � ; \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• FLORIANÓPOLIS, SABADO, 10 DE OUTUBRO DE 1959

•

E DOS BACHARELANDOS EM DIREITO (Turma 1959). APRESENTAÇÃO DAS-DEBUTANTES COROAÇAO DA RAINHA - �POSSE
DA DIRETORIA.

. JOÃO EVANGELISTA a "gauch�r�e" propria das primei. temivel, escand'8.losa, pejorativa e

(continuação) ras teIlltatlvas de afirmação e aín, obsoleta rúbríca de "pintores

Interesant� é notar que a ade, da desarvoradas .pela ínexperígn, mOdernos", esta adesão aqui foi

são d� povo a artistas que lIles� cía podem Já perfeitamente en., imediata e =--. sem ter passa..,

mo apenas moderadamente e com trar, para Uns ClaSSificativos, na
do Pelo circulo costumeiro por que

passou em outiõs centros maiores

e mais In!telectualizados do Bra.
sl1: horror, ,ruptura, desconfiança,
ln�ferença, 'comp�nsão dli;Cur.

,slvà, aceitação parcial' e final�;,
mente participação emotiva. Em

Florianópolis, feliz e surpreendeu,
te o processo começou pelo tlm,
isto é: pela acertaçgo emotiva pe.

. � f

la contaminação do sentir. Deve
haver uma vazão pava isso. Sem
dúvida e possivelmente mais de

, V E 'N, D E - S E

,ANI.YERSARIOS - sr. Francisco AJthoff,

retratos

Ó TIM ASR'l'A OLIVIA AYRES DA LUZ - sr, dr. Constantino Dlmatos

Com satisfação',. registramos na _ sr, Durval de Freitas Noronha
efemél'ide de hoJe o transcurso _ sr. Fel'x Brandão Sobrinho

J
. \. 1

de mais um aniversário n\\t!Oi� - sra. Suzana Koerlc,k
cio da gentil srta. Ollvla. AyréS - sr. clr. Jáclo Caldeira de An4rà�

'de

RESIDÊNCIA

Locrilízáda e muma das mais aprausíveis ruas do Sub
.Qistríto do Estreito, vende-se uma bela residência dotada
de todo o confôrto e instalações, com três amplos quartos,
Jardim, diversas árvores de enchertos, etc, etc ..
,

Tratar no mesmo local à rua Osvaldo'Cruz,' 405, depois
das 17,30 horas.

em que se �nsinasse fó,rmulas de

desenhar e de sentir nunca nou;
, '

ve alguem que fosse, com fria pai_

xão, apaíxonado pelos feitos vir.

tuosistlcos e fotográficOs da pln.
tura verlsta. por um abençoado
provincianismo não houve mestres
locais que achassem não dever a

pintura fazer s,acriflclos !! dever

contrariamente, esgotar-se Vitor

Meireles, que por áínal fOI em

sua época o melhor acadêmico do

,/ Brasn e cujo desenho enquanto

da LUZ, filha do saudOso. Gervásio
rerelra da Luz e de Sua exma

" ,
'

sra. d. Elizabeth Ayres da Luz. - sr. Wal�Lr Lamarque
Às muitas homenagens de que - sr. Prof: Antônio Lúcio

lar alvo juntamos as de O ElSTA. - Jovem Sandra Regina Fernandes

DO, com votos de felicl'dades. srta, ElIzabeth Bayer Filho
,- FAZEM ANOS HOJE srta, Delsa Vieira
- sra. Seloar Silva Mazzolll

/

P A·RT I C I P A C Ã O
" uma, mas a definitiva parece ser

a segUinte, <l a hipótese surgiu
numa palestra entre Hugo Mund
Junior 'e Ilmar Carvalho da qual

I ,

tomàva eu parte: Em Florianópo_
11s não houve academismo. Quer
isto dizer que em Florianópolis
nunca houve uma escola oficial

Sylvio Ferqtri e Senhora: P..articipam aos parentes
e pessôas amigas o nascimento de sua filha MARIA

-

BERNADEl'E, ocorrido no, -día 4 do corrente na Ma
ternidade Carmela Dutra.

srca. Olga ventura

CASA NO CENTRO
ALUGA-SE ( 1 U B' E 15. D E O Ú T U B R O

Aluga-se bôa casa no centro da cidade, à rua Mal.
Guilherme (em .frente ao Grupo Lauro Mueller).
Tratar PE)IOI! fones, '2796 e 2198.

Temos a-honra de convidar os-srs. .Assocíados e Exmas.
li'amÍJias pára a churrascada que ofereceremos no' dia 11
de> corrente, às 12 horas, em regozija, pela magnifica data
de lníc!o das obras de construção da séde própria desta
nossa tradicional sociedade, e a qual se realizará à Rua
Conselheíro Mafra, no terreno de nossa propriedade.

A DIRETORIA

desenho não deixa de ser Interas,
sante aqui teve mais uma' atua;
ção, hlstorlca que propriamente

direta,. píctortca, Era o pintor cé
lebre nascido na Ilha, a iterla,
nacíonat do tempo da pintura
ePlca mas que forjou esta glória
lá

.,

fora e lá fora deixou as suas

obras marcantes e a' sua atuação.
O muito excelente Eduardo Dias

.
.

\- ,

pintor que merece melhor m:emó_

ria' e-que, e,t@ a' esperar dum en,

sala .critico que o revele ao Bra.:
Sll, enquanto viveu recusou.se a

deformar algum aluno. É uma fi_

gura Impar' e solitário. Se�ro na

sobriedad� dos 'seus momentos f,e.

_A VITRINE DA SEMAN�
Alô vítrínístas, vamos preparar as vítínes para esta

semana '? Hoje 'e amanhã a noite estarei ob'serváindo caís
/ mãmente, para promover A,VITRINE DÁ SEf�íAN�. f

:'pSSE DA NOVA pIRETORIA NO IlIRA ", ' (

Í)ià �)�.P., t�.�10U posse, ã' !lavaiDiretoria do Lir! TêiliS
Clube, nar qual- e �:Pr�sidehte o fDr. Walter Warlderley.
Vocês que .gostam de frequentar esta sociedade, tratem de
rícar em d� financeitamellfe com o clube, porque, a causa
vai ser apertada. O D�., "RADAR" feliêita a nova diretoria
e estima que tudo corra bem durante a gestão regulamen
taro

CHURRASCADA NO 15 DE' OUTUBRO
Amanhã haverá .uma churrascada no Clube 15 de Ou

tubro, em comemoração ao trígésímo oitavo aniversário de
rundaçào. Está marcada para às n.so horas. Os senhores
sócios, fiquem em jejum para que amanhã tenham um bom
apetite O Berreta não "come há quatro días'" esperandoOSVALDO MELO por esta churrascada. Coitado do Clube, vai abrir "falên-

.

i
MAI_S DUAS J:"ILIAIS � Registramos com prazer, as cia". À diretoria e aos associados as minhas telícttações

I��.;�iaçoes de. mai� duas '�o.nitas casa� na Capital, - .por e::>ta data. :Oisponham sempre,
-

fIlIaiS: respectIvamente da otlca Modelo, a rua Arcypres- ""CACARECO" VEREADORte PaJva e da Casa Y-olanda, à rua Felipe Schmidt.

"cararecob' foi eleito vereador em 'São Paulo po
;

_

A b �. t t d d' I
.

b I ' r maIO
, ma",

;
o§ en an o OIS ummcsos para o em e

eza-, ria de votos. rancamente, enquantõ em certos países pro-mmlto da CIdade. .

,

,
" _

.

.

,
/

.,

I
cura-se melhorar a educaçao e a cultura, aqUI no nossoE por falar em lummosos,la vem o velho tema e com, procuram andar para trás' igual a carangueJ'o Fize meJ, no"sas re I ç- d C'd d

'- '. ra
.1•.

:
", c am� oes �m nome a _1 a 6. .' da democracia, um brinquedinho de__j)ichinho. Vocês já

;sto, _porque,. sao mUlt?S os que cstao e�quec�dos. �orttaram quantos "rinocerontes" têm em .são Paulo? Até
I _',ummosos apagados e o mesm� que nao eXlstirell;l. o presente momento tem 80.000... '_

. �am�em" (��m a ELFFA)
.

e?,Iste u�a lampada da -

DIA DA CRIÀNÇA NO ...
llummaçao pub.lCa na rua FelIpe Schmldt que vive às Am!i.nhã DIA DA CRIANÇA, haverá uma festa interná
eSCUlas.

no ColégiO Contção de Jesus. Todas as classes ,vão tomar
Qual a razão?

, "
. ,parte nE'ste programa. A srta. Lia Warken, pr_ofessora doDeve have_' pelo nl1mos'1!ma, para que se sacrifique 3.0 ano primária e a: Irmã Arlete Diretora dêste\curso, proFlol ib,nópolis.

,

Razão ju�tl:l.? moveraIl'l" Uma interessante, festinha, para as alunas, des·
ta ciasse. Aos professores dêste importante educandário da

Injusta set'i� Ciespir um santo para vestir outro, mas, nossa ddade, os nossos parabens, pelos momentos felizes
por aqui tudo é J,lussivel ...

que vão dar a todas as alunas, em comemoração ao DIA
Sa;.:rificar o lltteresse público pelo intelesse particu'- DA CRJÀNÇA. Felicidades meninadas;.. ,I

lar ó muito ti: !,rnume de nossa ta,rra. , .

MERCADO MUNICIPAL - Vai passar por muitas
reformas internas (�anéamento) e pinturas externas com

adatação de medidas muito necessárias aquele própr!o
mUllicipal.

'

Tambem figura entre essas iniciativas; algumas que
sernpre lembramos nesta coluna.

11-edidas justas sôbre o estacionamento de ambulan·
tes .. , mas,' que,em Florial1ó�olis não são ambulantes.
poi;;, estacionam' em lugares inadequados, atrapalhanpo
o trànsito, tumultuando tudo e fazend() os pedestres pas
sare-n por grandes, sustos.

E os amendoins e pinhões com casca?
Voltarão à ,Praça 15?

,
Eis aí uma providência que tomada pata' impedir a

sujeira da Praça, merecerá os aplausos de toda a popu

lação.

IIzes que atingem o ponto alto

e algumasem alguns

marinhas, Martinho de Haro, que

teve, uma forml'oçãO parisiense
bem contemporânea remcncando
a Othon Frlez caio quem estuccu

,

de volta à Ilha, preferiu també"ll
pintar sózlnho .sem formar escolas
nem ter alunos. Nem o ,acadêmIco

Vitor, nem o original ,e Vigoroso
Dias nem o sóbrio Martinho fize-

,

ram alguma COisa; boa ou má,
para a plntu�a da cidade. AcradJ_
to qu.e pOderiam t.er feito bem,
especialmente os dois últimos

, ....

,q�,e qualidades positivas possulam,
mas preferiram o isolamen>to., Foi,
pena porque eles nada tinham de

Bem. Outras coisas temos

barba ...

acadêmicos.

E aSsim pomos poupadOS, gra_

ça aos !teuses, de uma "educação"

artistica,_embora, ameaçaq..aen_
te as ,exPPsições de Wlllie Zumbl1,

_./..

ck, arquétipo do àcademlsmo as.

simhado f
e tradiclonalmelsta, se

, ,

repetissem com regular frequê.. -
cia.

(contip.ua)
-

Recepcionistas (homens) datilógrafo�
Precisam-se pessoas cultas e de bôa apresentação pa-

ra trabalhar na recepção de' hospedes.
'

Tratar no escri'tório do QU6rericia Palace Hotel das
10 às 12 horas e das 14 às 16 com o sr. Manolo.

',,", TELHAS. tiJOLOS ;:-
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
Ç"'I� 8A()ARÓ • fONE )lot
ANTIGO DEPÓSITO OÁMIANI

c O N V rT E --------- -.-

DEPOSITO_

Os ESTABELECIMENTOS "A MODELAR" S/A.
COMERCIO têm a grata satisfação de convidar seus clien
tes e ú povo em geral para comparecerem à-exposição que
será levada a efeito nos dias 10 e -11 do, corrente, nas vitri
'nes de sua loja de Móveis, Trajano, 33, on_çle será exibido
o il1ais belo e original quarto para casal até então ·á.prese.n-
tado ao público' florianopol1tano. "

Estabelecimentos "A 1j!oãel,!-r"" S/�·Çomércio

Aluga.se um a Rua Cals

Frederico Rolla ao lado da baf- .

bearla do Machado, tratar na

Rua Tenente Silveira, 29 So

brado.anotadas e uma até com

.t

Que o sr. Gustavo, Corção,. de sua coluna-no "Diá
rio de Notícias", proteste 'contra a construção de

Brasília, compreende-se. Além do jornal ser "do con-
tra", êsse é Mm direito que lhe assiste,

.

Mas, a bem de sua nunca negada inteligência,
'devia o cronista furtar-se de cair no descrédito de

f ':'tlS leitores, ao entrar pelo terreno raso dorataque
ridículo e sem fundamento. Que êle dissesse as maio
res inverdades sôbre a nova capital, - digamos, que
"Juscelino está enriquecendo com sua con�trução",_
e que "remonta a três milhões o desfalque na

NOVA CAP", ou outras coisas assim - mas que não

metesse o ilustre nariz em coisa que não entende:

arquitetura. Baseia-se êle na opinião de. Madame

Vela de Tal, "aluna de Le Corbusier". Que me des

culpe a Madame, ela então foi muito má aluna, Ou

que me desculpe Le Corbusier, que foi um péssimo
professor, Niemayer roí-o segundo campeonato mun

utal que nós conseguimos, .(0 pri�eiro foi Ruy) e nos

prezamos de conservar até hoje, e não vai ser uma

"aluna" que vai retirá-lo.
Outra coisa: Brasília pode ser cara, pode ser -pí

ràmíde (eu não acho), pode ser loucura (também
nua acho) mas é uma beleza e uma obra-prima de
arquitetura - e é sobretudo e antes de qualquer
coisa funcional' e planifiéada. Quem disser outra coi

sa incorre em êrro de má-fé ou ignorância. E como

ignorância não é o caso de Gustavo Oorçâo, só pos
&0 admitir que o escritor esteja apenas se íncorpo-

_ rando no pensamento do jornal em que escreve.

O que- é feio, meio humilhante até.

. DR. BIASE FARACO
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações, Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal, -

{'. Alergia - Afecções da-pele.
"í Consultas das 14 às 18 horas, 'exceto aos

sábados;
Rua Felipe Schmidt, 46 sob. '_ Fone 2648

Politico� f'agrante
;SSSS,,',S;SSSS)S?'

,sILVEIRA LENZI

O EXEMPLO

A segunda fase da estrutura-tipo no desenvolvi
mento ou subdesenvolvimento - como frizamos on

tem, é a chamada semi-colonial, que se inicia a par::--""" ,

tir de 1850. Nesta fase as coisas naturalmente já
'

:toram tomando outros rumos, não os rumos que a

nação realmente necessitava, mas outros, desorde
nados. Assim, começa

-

a surgir um ,fraco mercado in-

-terno consumidor, erguido por um débil capital na ..

('ioilal, iniéiando-se a remuneração de trabalho. Os

serviços do escravo tornam-se assalariados. As rendas

internas são reinvertidas no própria mereado, no
consumo de bens - na sua maioria, importados.

Tateando, foram as nossas instituições se desen-,

volvendo, e, em decotrênciá as culturais, que já mal

argamaçaqal!, sofreram os impactos de ventos não
bons. O fenômeno cultural, educacional, espelhava-
se fortementé na insólida economia, que produzia
para exportar. A .. êsse tempo, não tinha cO país me(os
para ministrar ed�càção e ensinamentos aos seus

*j filhos. Os que, podiam, 'rumavam 'pata escolas de

'Po-rtugal, França e I:nglaterra. Assimilados 'na cul-
.

I tura européia, para cá 'transportavam um pepsamen.,.
I,

I
to que não refletia os

nos,
sos desêjos, as nos's,as .co�d:t;óes, A maioria, o' povo compreendida nas' classes

, niédia e no povo própriamente dito, não f,��ébia,m
instrução, permaneciam subijiiSSQS a

_ um, pr�césso '

"oi eulturaI importada aquí despejado em.goUádas pe-
:

I-.IOS filhos dos senhores dQ dinheiro, seus fU

..
turos guias

E-spirituais e políticos. A população d�stá �ase -

como 'a das"subsequentes continuou sem algum acêr- ,

IVO cultural, ignorante dos males q4�,lh�� ��)'l'ecarÍ'e,"
gavam os ombros.

"

�:c :
.'

I O advento da Proclamacão da Repúbliça, ..foi 1:ltn1!
lt�"olução profunda. Uma s�cieçiade difei��t� tom.á�

J
Q,_lugar da respeitável e fina socieda�e im,Rel'lil.::Um,a
'Outra elite, mais dinâmica, tomotros ãestino�já,�a ...

,

çâo; a classe dos grandes -plantadores, os ag!icülto
.

r es do café, liberalistas é individuáli�tas n'o�_seus, il,i�-

'fi
mit.ados enriquecimentos.

",
,,- ,.� :

, (Continua).
'

,
'

,
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EDITORA "BESTSELLER" - B A R NEY R O S S negócios escusos, até entrar

IMPORTADORA DE Lr(7ROS M A R T I N A B R-A N S O N a serviço de AI oapone. Um

S/A - SAO PAULO Frederico Branco, t-em des- derrota um mito", contando, dia o bandidõ deu-lhe vinte

"FUI UM TOXICôMANO", pertado curiosidade sem pre- numa confissão tremenda- dolares e intimou-o: "Volte

obra recentemente lançada I cedente,
constituindo-se nu- mente corajosa, \ a sua ver- para a escola ou arranje um

no Brasil, pela Editôra aeí- ma obra de fôlego, onde o dadeíra história. emprêlho, menino". Mas Bar

ma' numa- tradução ótima de
I
autor "sobe do abismo é "BaÍ'ney Ross viveu nas ney continuou a trequentar

,
, '

manchetes dos jornais nor-, os pontos mais perigosos de

te-americanos desde mil no- Chicago e conta que em cer

vecentos e vinte tantos. Su'as tos .momentos via no escuro
,z AV vitórias, no Box tornaram-se a imagem do pai- a grítar-

HumO'erto de càmpos, em, suas crônícâs diárias, foto- lendárias e chegou a sagrar- lhe: "Não Beryl, não", Pas

grafou à \tida brasíleíra e,' em geral, a vida do 'seu tempo se campeão ,mundiaL Sua sou a boxear por neeessída
nos seus ,múltiplo.\> aspéctos, .' ", atuação como fuzileiro de de e no período de um ano

Escrltór fértil, fluente; �,de, pro,
fundos _rec'Urs �ite,

rá- guerra em Gadalcanal, o ví- enfrentou 125 lutas oficiais

rios, roí-de rara felicidade nessas fotografias; "cio dos entorpecentes, o di- c.pelo menos ·75 não oficiais.

SentimOS, por elas, as mudanças profundas que ,e, ín- vórcío e o ré-casamento com Só deixou de ganhar três.

traduziram nos costumes do povo e das' elites. a antiga espôsa foram no- Tornou-se campeão mundial

Lamentava êle a fls. 196 do seu livro "Notas de, um tícías de extrêma sensação. de Box, em 1933, mas nunca

diarista" - 1.a série, 'publicada postumamente - lamen- Esta é a maior de tôdas as deixou de sentir que vivia

tava que não tivesse nenhuma possibilidade de ir,'à Eu- histórias vividas - pode-se entre a amargura e o ódio.

rapa. Isso acontecía em 1932, proximamente. dizer! A história .do garoto Com o dinheiro que ganhava,
Pois bem. Em 1959 estão os jornais cheios de notícias pobre de um ghetto de Chi- sentiu despejar-se em sua

de que pessoas das mais variadas camadas soçíaís estão em cago, orfã pelo assassínio do alma a febre irresistível do

constantes viagens pelas Amérícas, Europa, Asia e por on- pai. Viveu no reino trágico [ôgo - irresistível e ruinosa.

de mais, terras houver.
-

do gangsterismo - jôgo _e. Para salvar-se, meteu-se no

� diga-se, de passagem, que se tratava de Humberto violência a atraírem os íc- corpo de Fuzil�iros Navais e

de Campos, escritor laureado, integrante da Academia Bra- vens e a levarem muitos ho- em 1942 estava em ação em

süeíra de Letras, [ornalísta e que foi, por algum tempo, mens e mulheres para a ca-I Guadalcanal. Ferido come-

deputado pelo Maranhão. / deira elétrica. çou a receber injeções de
,

.,. Em 'outra crônica (fls. 214 'do mesmo livro) conta \
' entropecentes. Sofria tanto

êle que um livreiro francês - (Georges - Adreién oropelet) ��pois .:
a �Orf!na, -:- re-

que os enfermeiros não lhe

criticando os comentários de um seu antigo hóspede que
'

me�lO,.:rlm�ro, .pa�a � cor- recusavam doses extras, até

lhe elogiara a espôsa que "era uma das mais lindas mulhe- po en o e epois an asma
que se verificou necessitar

res de Paris" � "não admitia que lhe falassém na mulher, �a_voro�o na me�te enter- de doses cada vez maiores
mesmo para louvá-la e achá-la boníta". ma. Sao cenas' tiradas da Estava nas garras, do vício.

E que vemos hoje? profundeza de uma alma, até Sentia como se precisar-se
As crônicas ditas sociais descerem a mínudêncías por

a renúncia de sí mesmo, esconder-se do mundo in

vezés vexatórías mesmo para quem as lê, no afã de elo- quando Bareney se entrega teíro, mas recorreu a amigos
-aos policiais da FBI para a

gíarem senhoras casadas e isso com -a aprovação orgulhosa e os foi transformando em
ousa de desintoxicação. Esta (

dos respectivos maridos. inocentes traficantes de dro-

'Tais cronicas acompanham as senhoras pela socíedade,
� também uma grande hís- gas, Caiu, final�ente nas
tória de amor. Relata' o que

seguem-lhes os passos pelo interior dos próprios lares, vão mãos dos verdadeiros trafi-

aos seus aposentos mais íntimos para atestarem, publica-
a adorável Cat hy engenhou cantes e chegou a gastar

. e realízou com sua coragem
mente que elas tem bom gosto... 500 dólares Par semana, no

Não há, pois, dúvidas alguma de que os tempos estão poderosa, pas.a reconstruir
entorpecente, Já era casado;

ddum
casamento naufragado. .1 espôsa propôs-lhe dívór-mu a os. Lutando contra todos os

-,

, -,
'----- ' --------

percalços, conseguindo rear-
cio. E, onde, a - coragem de

A· ronressàr-lhe que suas a

rr===============-=-===========� tlcular uma VIda já em ,u-,

sêncías eram para procurarI _,--------------------....,.
,

rrangalhos, Barney Ross res-
)

,

'f a droga? _ Fez-se aprisionar,
I CLU SE· R EC R E A, T IVO :::!: p����a�un����o:a�- numa tentativa desesperada

I
'

-

de salvação. Mas o processo'

6 DE- J A N E I R O peão autêntico vencendo sua
,

,

,

do divórcio prosseguia, Sua
mais- fabulosa luta."

üuta, era, agora, recuperar

,I' f. 5 T R E I T O BARNEY ROSS
Cathy, à espôsa, de quem

----- ouviu a íntímação: "Você

:
tem de me provar que, é ca-

Barney Ross foi um cam-
paz de curar-se e-que jamais

peão mundial de Box, em
se sentirá tentado a se apro-

�933. �e fam�ia,,"despap�ra- xímar de novo de um entor ..

I
amen e po re

.

,- .con es- pêcente". No hospital-forta-'
;;�lU. P-ara seu .par, "toda vío- 1 ,;. ,

t
,.. ,

..,
ezU. ).ti. :fi<ue es a;va l.1e.colh-idn -

-

Iêncía entre sêres humanos ,-tinh 'f'
,'"

1'· '. _'
, I'

era uma vergonha". Isso no .

a. unosas arucmaçoes: ,

via elefantes com chifres,tempo em que Chicago era
uma das cidades mais sem

càscaveis cuspindo, veneno,
leis do mundo. Moravam en-

montanhas afundando,
,

rios

tretantó, no coração do cri-
invadindo, e afogando gran

me, onde I'lluitos chefes de
des cidades e êle coberto de

quadrilhas e seus bandos ti-
lama, empurrado para baixo

nham seu quartel general e
do IMo, até não·poder respi-
,orar. Num surto de loucura

se homiziavam. Os Barney
viviam entre favelas selva-

cOrreu ao banheiro, apanhou
uma navalha, mas qUando, a
levou à garganta um outro
viciada a segurou.
AIí havia companheiros que
estavam em tratamento pela
25.a vez. Já estava então de
vÉlndo milhares d� dÓlares e

tudo pareceu começar a nor

malizar-se outra vez quando
a espôslJ, cochichou-le, êle,
curado, dizen,do-lhe sôbre
aquele divórcio: - ."Foi a

coisa mais difícil que tive de
fazer em tôda a minha vida".

Realmente, FUI UM TOXI

CôMANO, é uma 'obra que,
d'eve por todos ser lida, por
qu.e. antes de tudo, é uma

mensagem, escrita em estilo
fluente e belo, vivendo o lei

tor, a cada passagem, os tor
mentos como sE! fôsse o Pró
prio Autor.

'_

,TEMPOS QUE MUDAM

i
\

l
PRO<1RAMA DO Mt;:S DE

/ OUTUBRO

3 - Elegante festa primav,erll com a eleião

da Rai�ha da primavera

I

I'II, I
11 - Desfile Robustez Infantil

,
patrocinio

do Rotary Clube do Estreito

gens onde eram habituaIs
os roubos até entre as qua-:'
drithas, de meninos e meni,
nas. A família se esfacelou
quando um desconhecido
matou o velho Barney. Cres
ceu no jovem filho uma rai
va ·furiosa dó mundo intei
ro. Deu em procurar brigas
e se batia com uma ferez.;,
tão brutal que era capaz de
vencer meninos maiores que
ele. Começou a esplorar um

joguinho de dados no fundo
de um café, passou a outros

II
,I' í.
'II
"L
I '

, ,

.

18 - Tarde Dançante

, 31 - Soirée elegante

.'

A R, R A N QUE I'M E D I A T O-!

V. Pode Confiar em Sua'
; ,

Bateria . DELCO Uma casa cito à rua 'nuar
te Schltttel n.O 43 ,tratar ao

lado da mesma n.O 45.

p�re,nos. TeMos para ven-;

der 'V1rios. ,be,m situados e de

grande valor. Alguns, no centro

da cidade e ,outros no ,EStreito e

em varios bairros. Temos também

chácarás' e casas de praia, Aten,

demos

ALUGA-SE

DUPLA RESERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança- e tranquili
dade, DE L,C O mantém sempre
em serserva o dô,bro de energia
de que sen carro precisa!

. "

VENDE-SE conjunto gera
dor de 33 �wA, fabricação
alemão - Impressora Para·
naense S. A. - Rna Alvin

Schr�der, 181 - fone 1142 -

Blumenau.SEGRÊDO DA LONGA VIDA!
DELCO contém o exclusivo ele
mento ,B a t r o I i fe, que evita as

,.\ perdas, de energia autodescarga! I

DISTRISUtDOR. AUTORIZADO
.

CórlosHoepcke S�AI
para REVENDEDORES e FROTrSTAS

Deséonlo'

Desejando adquirir
(

IMOVEIS

'.! �
.'0.,

I:'!'°.j

condução independente. .. 1 ",.'r.")

Mooarh I '�,�c .���
APENAS CR·. ,/"
CTI$ 7.490;00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
R E V E N DE D O R E'S

v. conta com estas vantagens
na sua Monark:

• Garantia contra qualquer
_

defeito' de fabricação I,

• facilidade. -ern encontrar peças
originais de repoeçõo, com
contrOle de qualidade Monark I

.,.0$' 'AIA HOMENs, MUUWIiS E CIIAN'A$

MAGAZINE HOEPCKE

Rua Felípe Schmidt, "-'-
"

Fpolis - o - Sta. Catarina

GRA'ÇAS
AlCANCi\DAS

,

AO GLORIOSO STO. ANTONIO

Agradeço diversas graças alcan-

çadas

CECILIA DUTRA

AO PAPA PIO XII

Ag�adeço diversas graças alcan-

çadas
CECILIA DUTRA

GRAÇAS ALCANQADAS

SE, N ·T I N f 1 A
MANUEL MARTINS

Grande parte da riqueza dos nossos vocábulos, deve
se ao latim - considerado como língua morta. Isto por

(ue, são inúmeras as palavras portuguêsas que díáríamen

,e proferimos, originadas de idiomas latino. Daí o lema,
aliás, mui corréto: "Qualecum que humanus pegerat, de

lectat Iingua latina" - Todo ser humana, com um pou

quinho apenas, de instrução! gosta da língua latina. �'E
no entanto, à; despeito dessa colaboração valiosíssima de

que somos alvos, o idioma latino vive afastado de nossos

programas educacionais, sem justa razão. Vejamos por
exemplo., algumas palavras de origem latina:

,

ONll3U�: - vem de "o:tp.I}ÍQUS e SigI1ifica. (para todos).
ORIENTE": - vem ao vérbo oríre e significa (nascer).

Dai a denoíhíríação, terras adentais ou seja,' terras do sol'

nascente.
OCIDENTE: - vem do verbo occídere que significa

matar, Denominamos: terras ocidentais, ou seja, terras
I

do sal poente
Assim podemos observar, o alto quilate do latim com

r:elação ao frutuoso idioma pátrio. Não sómente nos edu

candários relogiosos, Semin::írios, por exemplo, mas tam

bém tiOS colégiOS e ginazios"deveriam ser ministradas au

las de latim, de tanta utilidade para o desenvolvime�to e

maior difusão corréta de nossa "flôr do lacio inculta e

béla".
Confrontando o inglês, francês e latim, notariamos ou

notamos que, o inglês tem sua utilidade nos estudos 'atuais
cu mesmo na vida profissional do brasileiro. Haja visto o

noticiário rádio-jornaÍístico, repléto sempre de palavras de

Tio Sam. Porém, para aproveitamento extritamente éultu- ,

ral, é indispensável, isto, no meu ponto de vista, aliás, mui
to modesto. O francês, é mais aplicado quando tratamos de

setor artístico ou mesmo lírico. Assim, êS$es idiomas, vivem

c�da um desempenhand6 suas eterogêneas taréfas n!lc vid:-t

pública brasileira, sem falarmos em outras "linguas que

quebram linguas".

VENDE-SE UMA CASA DE

NEGóCIO SITA A RU)\
SAO JOAO EM CAPOEI:
RAS, A TRATAR NA MES

MA, COM O PROPRIETÁ

RIO' TEOFINO ALVES.
------�------------�--------------------�----��--------

, ,
' ..

�;"., ,..

PROGRAMA D'O MES

Dia 11 - (Domingo) - Festa das crianças .

Haverá surpresas para a petizada. :_ Inicio às 16.00

�oras.

Dia 17 (Sáb';do) - Soirée
-

em homenagem ao

Lira -Tenis Clube - Os sócios do Lira terão ingret-:
IiOS} - Início às 22 horas.
, '

Dia 25 - (Domingo) - Encontro dos' Brotinho3.
Início às 20 horas.

/
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O Clube Doze de Agôsto faz saber a quem interessar' - DOENÇAS DO PULMÃO _

que encontram-se aberta as inscrições para o arendamen- - TUBERCULOSE ,-
to e exploração do Bar e Restaurante do Clube. consultórlg - Rua Felipe

.•".s propostas deverão ser entregues na- Secreta,ria do Schmldt. 38 - Tel. 3801-
. Horário: das 14 às- 16 horas.Clube, em, envelopes fechados até o dia 10 de outubro às Residência - Felipe Schinldt.W.OO horas.

n.o 127.

EDITORA "O ESTADO" L1'DA...·

O b-dtar14
nua. Conselheiro Mafra, 160

telefone 3022' - Cxa. Postal 139
r

Ende!_êço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E n E-N T E

Domingos FernaIlldles de Aquino

- REDATORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha-
do Paulo da Costa Ramos.

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo RoIdlrigues Cabral
.- Dr. AI- ides Abreu -="Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça � Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito ele Ornei las - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Rub'en Costa - Prof. A. Seixa,�etto -r-e- Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da' Luz _:, «cs Cabral 'I'eíve -

Doraléc io Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernand0 Souto Maior.

P U 8 L I C ,I D AD.
(:�lIna Silva/-Aldo Fe�nand"

DI.. - Walter LtnharN
RIEPRESIIlNTANTI

lupreaentaçôea A. S. Lua Lida.
flIO:- Rua Senador DaDta. 411 .- •• �Dd.,

.. Tel. 226924,
�. Paulo Rua VltÓila 167 -- e•• J ti ...;.

Te!. &4-8949
�en·tço TeJe&,rAf!co da UNITEU PRE88 (H-P)

AGENTES E CORRESPO,lDENT�
l.., T(ldotl 08 munlcipioa de �ANTA CATARINA.

A,NUNCI08
-",4jaotll contrato, de acordo co•• la�la e. v1rOl
ASSINATURA ANUAL CR$. 600.00
A direção lião se .respoysaQUi�éí pelo!

conceitos emitidos nos artizos assinado=

- \. t rrtlte

CLUBE DOZE DE AGOSTO
r�,�,JI'�"'01';"��' ._,.."":�-"'��::

, EDITAL DE CONCORRli:NCIA,

Para maiores esclarecimentos os ínteressados serão
atendídos na Secretaria do Clube no horário das 8.00 às
10,00 de segunda a sexta-feira.

HIRAM DO LIVRAMENTO
secretário Geral

DR. EUGli:NIO TROMPOWSKY TAULOIS FILHO
Presidente

'iõiifcaiftii-prõflssliiiiiil··
�----_._�-----------� �.RDR. HURI GOMES DR. ANTONI_!) MUNIZ DE DR HENRIQUE PRISCO

•

. ARAGÃO PARAISO

MEHDONÇA CIRURGIA TREUMATOLOGIA
MaDICO ORTOPEDIA

Pré-Natàr - Parto. Consultório: João pinto 14 -

Opera� - CHnfea Geral Consulta: das 15 às 17 hO;as. dlá-
ReSidência: riamente. Menos aos sábados. Re-

Rua Gal. Bíttencourt n, 121. sldêncla: Bocaluva 135. Fone 2714
Telefone: 2651. '

Consultório: DR. WALMOR ZOMER
Rua Felipe Schmídt B. 87. GARCIAEsq. Álvaro de Carvalho.

Diplomado pela Faculdade N'acl.o_Horário:
Das 16,00 ls 18.00.
Sábado: �

Das 11,00 As 12,00.

Carlos Corrêa. dlcal das Infecções agudas e crô

DOENÇAS DE SENHORAS - nicas. do aparêlho genlto_urlnál'lo
PARTOS - OPERAÇÔE13 _. em ambos os sexos. Doenças do

PARTO SEM DOR pelo método aparglno Digestivo' e do sistema
pslco-prof1latlco. nervoso. Horário: 10',2

_
às 12 e

Consultório: Rua J()ã'o pintou, 10., 2% às 5 horas Consultório:
das 16.00 às 18.00 horas. Atende Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar

com horas marcadas. Telefone - Fone 3246. Residência: Rua
3035 - Residência: Rua General Lacerda Coutinho. 13 (Chácara dohora marcada. Res.: Rua Esteves

Junior. 80. Fone: 2294. Blttencourt n, "101. Espanha - -Fone 3248.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório
rUBERCULOSE _ RADlOGRA
FL\ E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nacional
de Medicina Tlslologlsta e Tlsla

,

cirurgião do Hospital Nerêu Ra
mos, Curso de especialização p.éla
S. N .T .. Exlnterno e Ex-assisten_
te de Cirurgia do prof. Ugo Gui
marães '(Rio). Cons.: Felipe Sch
mídt, - Fone 3801. Atende com

-DR. HOLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS -;- CIRUR-

,
.

GIA .,-

Formado Ipela E�coia de
Med'lcina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materní
dada Clara Basbaum, da
Maternidade' Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.

. Atend1e provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DR. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA

�
GERAL

Doenças de Senh�ras - procto_
logta - EletricIdade Médica

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

_

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8·423. RUJ Blu-
menau, n. 71. \
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Ao comprar móvais e�tofod�'f:, verifique se o

molejo é fe:lo cóm as legítimo: MOLAS NO-SAO
u mUjto m·o.ior COdÕllo
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nun�o solto",
• móveis moh ;�ves
e dispen�o'Tl o uso de cQrtli.,has e percinf'H oe pano
• conservom e es.lefomente absolutomenr .. indp.forrnáverl

MOLAS� DO BRA_Sll S. A.

Nbr • bc,.1 ·LIa Sdo JOC'(fe.31.. - T.a. 9�' _ Úl. Podal 875 - fnd. T el., ·NO·SAú· - 560 Paul•.
$

IEVfNOfoom. MEYEI & elA.
" ... h'� Scbmidl. :ti e Ruo Conselheiro Mofr�. 2 - fel. 2576 - C. I-O\!O' -líl· FLORIANOPOU'

_.

l Vi Y A N D O C' O M', ,S A B I 0.-
". ".- �

Virgem ·Es�p.ecialidade
(4a lia. WETIEL INDUSTRIAL - ]01n,1118 � (Marca Rellstrada).

economlla-se le -

mDO e nhelll-

't,;
.

COMUIICAÇÃO AOS MÉDICOS E Nova Nomenclatura �ramafical Brasileira
FARMACE"UTI'(AS A Diretoria de Estudos e Planejamentos, S. E. C.,'

. U, 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

.Iustr- s Médicos er-, FarmacêuticJ": o lançamento do novo. sextas-feiras- das 17,30 às 18,3'0 horas um Curso de
·

produto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO. Português para professôres primários que está assim
GERIPIAM - H3 prcgramado :

â base de NOVACAINA sob rorma altamente estabíüeada, A) Fonética descritiva, histórica e

para o especial emprêgo em Gcr!atria, no tratamento das sintática.·

diversas m;nifestações orgânicas do envelhecimento e dà B) Morfologia:
senílldade, precoces ou não. Estruturação e formação

Amostras e informações á disposição dos sennores Flexões e classificação
Médlccs .� Rua: Conselheiro Mafra - 90 com C) Sintaxe

Z. L. Steiner & .cía. - Agentes O) Ortografia, pontuação e significativo
das palavras

E) Metodologia da Linguagem do
Curso Primário 4 aulas

ltste curso estará a cargo do Catedrático de Portu
guês do ,Instituto de Educação "Dias Velho", Prof. 08-
waldo Ferreira de Mello .

Ao término do carso s'erá conferido um Certificado
ii todos que tenham 1ÓO% de frequência.
Para o mesmo curS'o convidamos Os senhores p_rofes

-sôr'es Id\e Grupos Escolares. e alunos de Escolas Normais ..
_ As inscriçÕes poderão ser feitas nesta Diretoria ou

junto à Direção dos Grupos Esco'Jares.
Flol"-ianópoljs', 1.0 de setembro de 1959.

ME'DICO-
Operações - Doenças de Senho_

raa - Clínica de Adultos
Curso de Espect!tllzação no l:oapl
tal dos Servidores do Est�o.
(Serviço do Prof. Mariano de ,n_
drade j , Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das
15.30 horas em diante no consul-

Caridade e da

GERAL

nal de Medicina da Unlversldad.e
do BraSil

�órlo. à Rua Nunes Machado, 17.
esquina da Tlrl\dentes _ Telet,
2766. Residência - Rua Mare-.
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120,
.'

Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do prot.
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

DR. LAURO DAURA
CLINICA

Especialista em moléstias de Se-
Maternidade Dr. nhoras e vias urinarias. Cura rs_

FORRO
tRMAos BITENCOURT

lCAIS BADAaO . 'ONf lSQf

....�HIC.O DHÓSITO OA,MI,o,NI
• . Q.�

CLINICA DE CRIANÇAS
COll&ultuConsultórlo e Reat4iDoU "

Av. HereWo Lu liGA apto • Se�uDda , ,.a-feUa

d.. Ui 's. 11 110ra.

Tel. - 2914FLOR1ANOPOLIS

,ORA. EVA ·B. SCHW'EIDSON .BICJlLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas. fistulas. etc:.
CI'fur,!a anal

Cor iunica a mudança de seu Consultório junto á sua

r.ss idênc ia na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

RAUL PEREIRA CALDAS
, ,

A �, V CiG ArD tr� )1.

/'OUeslóes" CTrabàlhislas-�.r·
Escritório.: Rua· Joãp Pinto n. 18 BobO
� eíerone n. 2.467 - CaIxa Postal n. 25
bORARIO: Das 15 às \7 boras.
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.

l
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DO RIO�PARA VOCE-Interessa a todos •••.

Parth::glar •• , Comércio' elndús.tria.
WtlUdadea dom&tieu, re�ldid�, veiculo. ou mAquI
na., acele6riol de toda. a. e!lpécie., dilcol' ou o que
voeê preeilar. Firma que serve hA 30 anol a imprénaa
br�Ueira, criou um departamento de vendaa para o

Interior, _t.lUldo. apta a atender o .eu pedido. Eae....
•a para.

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua S.Dádor DaDta., 40 - S.· andar - Rio

US E R V I' ç O M I: L I T A 8"
·

ATENÇAO CANDIDATOS CIVIS INSCRITOS PARA ,O
EXAME DE SELEÇAO A ESCOLA DE SARGENTOS

DAS ARMAS!
Deverão comparecer na Séde dlt' Guarnição Militar

de Florianópolis (16a CR), os candidatos: - LUIZ CAR-·
LOS D,A SILVA, MÁRIO Sli:RGIO MAFRA, MILTON VIEI
RA, ODEVAR MACHADO, VALDO CERLACH, WALTER
PEDRO DA SILVA e WALDEMAR HENRIQUE DIAS; _a

fim de tratarem de assunto de seus interesses
Lempramos que as provas serão realizadas nos dias

6, 7 e 8 do corrente no 14° Batalhão .de Caçadores, com

início àf' 7,30 horas.

-
.

,

V I S r I E A· NOS S"-A L o J A
R·uI-Deodoro, n. o � S' Tel. 3820

·João Moritz

P,iE � ....
" _CO'�
DIJIIAItTf TODIJ 'orA

/ " ._�__ nos �Af)�;lOS t
�\

�,:_••r��.-

.�

"A SOBERANA" PRAÇo\ 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
aUA FELIPE SCHMIDT . :_ ,

t'ILIAL "A l!ABERANA" UISTUITO DO J:9'fREIlO CAi"TO

PREFECT 51
Segunda série, ótimo estado de conservação.

!'acilita-se o pagamento.
7ç:ne: ,24-13, das 17 às 18 horas.'

VIAJE MELHOR
PARA ITAJAí JOINVILLE - CURITIBA
Ô N II BUS U LI I M O TlP O
SUPER-'PULLMAN

POLTRONAS RE_CLINAVE:IS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS'

PARTIDA
CHEGADA

·�·RA,iDO ' .. SI'L oi BRASILEIRO
\:J:AGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e '13 HORAS

.. AGENCIA .FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO
E$QUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

�

FLORIANÓPOLIS
CURITmA

5,4b
12,45

LTDA.

CURSO DE EXTEHSÃO'

4 aulas

5 aulas
,4, aulas

4 aulas

R . f P R E S E N T A ç Õ E 'S
MERPAL - MERCANTrL PAULISTA LTDA., firma

de re!"reser tações dE> ambito nadonal, . possue 15. ftliald
E'01 dií'ersos Estados, seleto corpo ãe vepdedores 'dàl1.Çl1) -

oerfeiÚl .·cobertura por tQdo o Brasil de norte a sül 0çtl!
�ste ao' Oeste.

...
- :'

!A'.€ita-se rep;.esentações para todo o Brasil· ou regiões
dá ótimas. fontes de referencias.

S3.v Paulo - Rua Marconi, !i4 - 6° andar - conj. �2
Sauta Catarina - Rua Souza? França 20 -:- Flocll·
C01!fle as suas vendas a Merpal.

" i '�, J
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente
edital que será fixado no lu
gar de costume 'e publicado
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 SUl'>:;
crevi. (assinado) Manoel
Barbosa de Lacerda Juiz de
Direito- d!j,_ 411• Vara.'
Confere com o original.

o Escrivão.
Vinicius Gon2aga

VENDE-SE QU ALUGA-SE

Eu, VINICIUS 'GONZAGA, uma casa de material com

Escrivão, o subscrevi. (as- todos 9s confortos na Rua
sinado) Manoel Barbosa de I Major Costa. Tratar com (I

Lacerda. Juiz de Direito da, Sr. Cassio, Lemos na mesma

411• Vara. E para que chegue I rua, nr. 54.

ALUGA-SE
Uma casa cito à ruI!, Duar-

te Schuttel n.O 43 tratar ao
,

lado da mesma n,O 45.

_'

"'-
..

_

'Equipamento de_ Escrit6rio

Engenharia
)

,
"

Máquinas e

Motores �
.-

Mciterial Cirúrgico

E lembre-se: ci.lém de produtos_ de marca� consa-gradc3
MACHADO & CIA. SIA oferece-lhe completa
assist�ncia técnica �, ,�'-i�

.

iS:

E AOtNCIAS

Rua Saldan� :M�rinho, 2. - Fon&: 33-62, a 26$36

�nd! telegráijco�PRIMUS, � C. POSTAL, 37

EDIT
JUIZO DE D,

IREITO DA COMAR'j
ta comarca. Dispenso a citação do zo: no lugar .!ia costume, e, por

CA '-DE TI.JYCAS Representante do Domínio da u.1 cópia puolícado UMA VEZ no
, I '

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O nlão, por entendg.la desnecessá_1 Diário de Justiça e TRES VEZES

PRAZO DE TRINTA DIAS DE, ria em face da jurisprudência não no jornal "O ElSTADO" de F;o.

INTERESSADOS AUSENTES IN- do Supremo Tribunal Federal co. 1 rHmópol1s. Dado o pa�s�o nesta

CERTOS E DESCONHECIDOS. mo também -do Tribunal de .1118- cidade de Tijucas aos 5 dias de mar

tlça dêsté �stado. Trata...se de ter- ço do ano de-mll novecentos e cm,

ras Interior-es e a cautela reco. coenta e nove. Eu, (ass.) Ge�cy
mendada- diz respeito aos terre, dos Anjos, EscriVãO, o d8itllogra

nos alodíaís de marinha o que nãO fel conferi e subscrevi. Isenteo de
,

,

é o caso da eSPécl�.' Sem custas. selos por se tratar de ASSIST1l:N

P. R. 1. TljUCaS, 4 de março de CIA JUDICIÁRIA. (as.) M. ,Caro

1959. (ass.) M. Carmona -

.TUIZ'I
mona Gallego - Juiz de Direito

de Direito." E para que chegue ao Está conforme o original afixado

conlíeclmento dos Interessadós e

I
na sede' dêste Juizo no, lugar do

, ,

nínguem possa alegar ígnorgncía, costume, Bôbre o que me repor-

man-dou expedir o presente edital to e dou fé.

que será fixado ,na sede dêste .rui.1 Data supra. O Escrivão.

,pela al'tlgo 455, lo Código de pro. Vva. Helena Jonas, filha, genro e netos, sensibiliza
cesso CIvll, na- qual deverão ser dos agradecem as provas de sentimento e pezar recebidos
,ouvidas as testemunhas João Ral. de ,parentes, amigos e pessoas de suas relações, por oca

mundo Soares e Manoel pelxer, o sião cio falecimento e sepultamento do seu querido e ines

primeiro operário e o segundO pro_ quecível espôso, pai, sogro e avô, BRUNp JONAS, e con·

prletárlo, residentes e domlcllladof!. vidam para o cuito comemorativo a realizar-se domlngo,
nesta Clda4e, os quais comparece. <;lia 18 de outubro na Igreja Evangélica, sita -a rua Nereu

rão Independentemente de cita.. Ramcs, às 9 horas.

Ção dos Interessados Incertos e je

conhecidos, por editais de tl'1nta
,

AGORA VOCli: PODE PREPARAR SEU FILHO, PARA

dias, bem como o sr. Diretor de O GINÁSIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

p8itrimônlo, da, uniãO, por preca_ TEMA"flCA, 'PORTUGUES-, LATIM,;NA RUÀ SOUZA

tórla em Florlanópol1s; do sr. Re, FRANÇA, N° 20, TELEFONE 3q-30. PREÇOS MÓDICOS
_ ...... .,_ ..' .. ..,� ...

r;

presente edi1;al de citação de tn ,

teressados ausentes Incertos e des,
,

conhecidos com o prazo de trín,
,

-

ta dias virem ou dele connecí
,

mento tiverem, que por parte de

Benjamim F,austlno de Andrade e

OFICIAL DE ALFAIATE

- ,

JUIZO DE DIREITO DA 4° alegado após o que serão

I
respectiva taxa de saude e�-

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

FLORIANÓPOLIS; EDITAL atuais confrontantes e seus proferido o seguinte desna

DE CITAÇAO COM O PRA.- conjugues, se cas-ados fo-rem, cho: - A. Designe-se dia e

ZO DE TRINTA (30) DIAS. bem como o Orgão, do Minis- hora para a justificação.
térto Público �,aiiú:la, por Floriapópolis, 10 de julho do

O Doutor MANOEL BAR· editais de trinttl dias os in- ano' de .míl novecentos e

BOSA DE LACERDA, JUi2 âe teressados incertos e desce- cincoenta e nove (1959) ! as'

1Jj' eito da 4à• Vará ,;_ F';i-:)S nhecidos, dispensada a ct- sinado) Lauro Pereira Olí

-âa raeenaa Pública da ('0-" tação do, Dominio da, União, veira. SENTENÇA: - Vi;3-·,
marca de Florianópolis, Ça- em fãée, da nova jur�pm, tos, etc. Julgo por' senten

pital do Estado de Sant.a dencia eonsíderar faéulta- ça a justificação constante

Catarina, na forma da lei, tiva, a apresentarem, se.,o �!'" ío.has e rouras em quo:

etc. quízerem, as suas defesas e. foi requerente JERONIMO
a seguir, provados os, intens VALENTE, a fim de (:úe

FAZ SABER aos que o- pre- da inicial se digne Vossa Ex- produz os seus devidos e le

sente edital' de �itação com cslencía julgar procedente -a gais efeitos. Expeça-se mau ..

o prazo de trinta (30) 'dias, presente .ação, determinando dado'de citação aos conn

virem ou deles,conhecimento a expedição do necessári.o ti- nantes do imóvel em questão
tiverem que, por parte de tulo de domínio pleno :0:0- bem como ao doutor 40 Pro-
JERONIMO VALENTE' e sua 'bre os imóveis 'descritos nõ V dmotor Públíco , na qualidade en e se por moMPLHEF na p{'ão de usuca- item 1, em favor dos reque-

--

de representante da Fazenda
pião em ��e requereu pe_ran.- rtentes, ,que o :mandarão do Estado e do Orgão do I'·IVO de mudançate este JUIZO, lhe foi duigI- ranscrever no regls.tro com-

M'
:
té P 'bl' d

'

• _

..

A' I
.

-
Inls eno u ICO e ao ou-

da a petição- do- teor segn::1- petente. Protesta-sé por to-
t D' t d S i d!

-

• •

�'" <, ar lre ar o erv ço o Terreno em Bom Abrigo com

te: -:- ExcelentIsslmo Senhor do o género de provas eI.1
I Patrí

.

d U·-
'

água
Doutor Juiz de Direito/ da direito permitidas, inclusive

t � os conte t
a mao, �.a;a 2,200 m2, com duas frentes,

4a. Vara desta CapitaL Jil:- vístoraís, testemunha se de-
o os cdon es arem o Pde 11 'J1, encanada.

RONIMO VALENTE e 's/mu- poiméntos pessoais dos que
queren o, no prazo a e, Uma casa pré_fabricada, com

lher, brasileiros, casados ôle contestarem. .Dá-se o valor Outrossim, citem-se por edí- 12,60m de de fundos, em Bom

comerciante, ela de prendas de dois mil e .cem cruzeiros
tal com o prazo de trinta Abrigo

domésticas, residentes á rua (Cr$ 2.100,00) para efeitos dias, os interessados íncer- Um terreno em Saco dos LI

Frei Caneca número 14, nea- fiscais. ROL: _ André. Bar- tos, citação éssa que deverá mões, com 42m de frente com

, ta Capital vem 'perante bosa do Nascimento' e Ade- ser feita de conformidade asfalto, com um chalé de mate.

Vossa Exe�lência, através lino Faustino Pereira, rest- com o artigo 455 § 1° do Có- rtat

de seu advogado infra-as- dentes á rua Nova Trento digo de Processo Civil. CUIl-
Uma marcenaria na Rua Fran.

_,s.inado, expor e requerer o s/n que se apresentarão sem tas a final. P.R. Intima-se,
cisco ,Tolentlno'

seguinte: _ 1) Os requereu- intimação. Termos em que, Florianópolis, 2 de setembro
Tratar com Walmor, no SalãO

,tes estão, de posse há mais Pede Deferimento. Florhu\::)· de mil novecentos e cíncoen- DO-RE-MI

de trínta (30) anos de dois polis, 9 de julho do ano de' ta e nove (1959) (assinado)

(2) lotes de terras e respec- mil novecentos e cíncoenta Manoel Barbosa de Lacerda,
tivas casas de' madeíra.r oue e nove (1959). (assinado) Juiz de Direito da 4a. Vara. \/-ende-se' OU'adquiriram por compra fei- i:my G'Jnza!,' ,lo -Esta arr, e5 CUMPRA Florianópolis. V-
ta a LUIZ GONZAGA VA- tampilhas estaduais no va- aos quatro,' dias do mês de'

LENTE, e sua m�lher, (já. lor de Cr$ 4,00, inclúsive a setembro cio áno de mil no- Aluga-se
falecidos), situados á rua vecentos e cincõenta e nov(',

Frei' Caneca sob Ímmero 10
e 14, no sub-distrito da Trin

dade, medindo nove (9) me

tros de frente e trinta e Itrês' (33) metros de fundos e

"seis (6) metros de frente e

trinta e seis (36) metJ:._03 de I
. fundos ou sejam 297 m2 e

216 m2, ,re,spectivamente,
confrontando, ,.0 F'RIME:!:R\J, "

pela frente' eom a rua'Fref ' '

Caneca; lado direito e fun·
dos com a propriedade de
Maria Paulina Valente' d:1

Costa; lado esquerdo rua

Antiga Nova Trento hoje
João Pessoa, digo, Jeão ,Car
valho; e o SEGUNDO, pela
f-rente Rua Frei Caneca; !a
do direitQ ,com a Rua antiga
Nova Trento hoje João C,ar-

o valho; lado esquerdo com a

propriedade de Augusto Mel
lo e fundos com terreno re

centemente adquirido por
.ManoeIIGoia; tudo na con

formidade do documento

anéxo, o�de os vendedores Icomprometiam-se outorga
lhes as respectivas e�critll
ras públicas de compra e

venda. 2 � As áreas em apre·
-

ço constituem anteriormc:1-
te á aquisição pelos reque

re,ntes, uin só bloco' de ter

'ras, até que 0, k:l.çado da Ru".

antiga Nova Trento noje
João Carvalho dividiu o ter
reno em duas partes. 3 - A
posse desses imóveis tem si
do exercida desde o inicio,
mansa, pacifica e ininter

ruptamente, sem oposição
de terceiros e com animo ue

dõnos manifestado por ittos
de benfeitorias que consis
tem em cercas - fechando os

perimetros dos terrenos, po ..

ços de agua potavel - sendo

que os requerentes resid�m

na casa de nume'ro 14, mab.
tendo a outra, numero 10,
,alugada. 'T-emos assim con-

figurado o usucaplao ex

traordinario dtrinido no ar

tigo 550 do Código Civil,
rente ao qual a posse ,yi.n-
tenária para a aquisição
do dominio pleno indepen
de de justo titulo e boa fé.

Diante do exposto, não ,PO;f,:
suindo os requel'entes tgulo
sobre os menciónados ter·

renas pretendem adquirir o

domínio do mesmo, na ;:cn·

formidadê ,do citadO -\artlgo
550 do Código 'Civil -e"artl!Jo
454 e seguintes do,Gódiga ,11e

Processo':Civil,
'

para: � Que"
requerem a desigl!ação; ,de

dia e hota, ,afim de, ,se: pm·
ceder, com a inqulri9ão .da�,
testemurtha�. constantes...·.do
rol abaixo, 'a,' justitica�o do

. ,
-

O Doutor Manoel Carmona

Gallego Juiz de Direito da
,

comarca de Tljucas do Esta..'
,

do de Santa Catarina na for.
,

ma' da lei'
-

etc.
,

FAZ SABER a todos quantos o

sua mUlher, lhe foi apresentada

uma petição do ,teor seguinte: -

"Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da

COm8iTCa - BENJAMIM FAUS,

TIN'0 DE ANDRADE e sua mu- ,�
lher Ana Cristina de Andrade' la-

, 'I
vradores residentes e domícüíadoa

,

no lugar Nova. D�scobert�, desta
I

I
I
I

Comarca querem mover a presente

ação 'de usucapião, em que ex

põem e requerem a V. Excla. o

seguinte: - 1.0 - Os supttcan.,

tes são posseiros, bá mais de, vín,
te e cinco 'anos de um terreno

,

rural; situado no lugar Terra Nova

com 230 metros de rrentes e 700

ditos de fundos - ou sejam ...

161.000 m2. - fazendo frente00
sul com terras da Usina de Açu,
car Tijucas e f�ndos 8iO nor� em
-,

.

.

terras de Conrado Sllva e dr. João

Bayer Fllha, extremando a Leste

em terras devolutas, ou abàndo.
,

nadas, e ,a estrada da Terra Nova,
e a Oeste ,em terras de Adão Jo.

sé de Souza e José Vicente Quin:
dota. 2.° - 'Que a referida possq

pertenceu a 'Sebastião Manoel Je

r e m I li; s há mais de 'trln.

ta anos, e foi COIP-prada,' bá mais

de vln,te e Cinco anos, pelos su.

Pllcantes do mesmo Sebastião Ma,

noel Jeremias, e tanto a posse dos

suplicados como de seu ref.erldo
,

ttnteces�or, sempre foram pacifl.

cas, continua, Inlnterrul'lta e ex,er.

clda com "anlmus.domini". 3.° -

Em vista do exposto querem os

supl1ca{ltes regularizar a sua, pos

se Sôbre o ,referido !Dl'Óvoel, de con_

formidade com a lei Federal 2.437,
que mOdificou o artigo 550; do cÓ'

digo clvll e para o dito tlm re_
, , '

querem a deSignação do dia e

hora para a justificação e�rglda

/
A ALFAIATAR!A CAMARGO NEC}!jSSITA DE

/
INFÔRMAÇÕESUM OFICIAL DE ALFAIATE /

..

da justificação ,seja feita a cita
,

Ção dos interessados Incertos edes_

.I

,NA - MlllSMA A RUA FELIPE SCHMIDT 37. I
I

presentante do Ministério PúbliCO,
nesta cidade e dos confrontantea

,

do Imóvel, afim de contestare� a

presente ação no prazo legal de
, '

conformidade com o artigo 455

citado sendo afinal reconhecido
, , ,

o domínio dos requerentes sôbre o

referido Imóvel, cUja sentença
lhes servirá de titulo habll para o

respeotlvo registro. bá-se para ba
,

-- devidos tlns, o valor d,e cr$ .' ..

8.000,00, a presente causa. Pro

testa.se por depblmentos de tes,

temunbas e vistorias, se necessário.

Nestes termos P. deferimento. Ti_

jUcas, 20 de janeiro de 1959.

(ass.) Cláudio Caramurú, de Cam,

pOSo "Em dita petição foi exa.rado

o seguinte despacho: - "A. co_'
mo requerem: Designo o dia 7 de,

fevereiro; às dez horas, ,no Forum
par,a a jUstificaçãO, feitas as ne.

cessárias Intimações. Tljucas, ...

23·1-1959. (ass.) M. Carmona _

Juiz de Dlre�to. "F�!ta a justlfl.

cação foi proferida a seguinte seno

tença: "Vistos, etc. JÚlgo por

sentença, para que produza seus

legais e jurldlcos efeitos, a justI..
ficação retro,' procedida nestes au_

tos de -Ação de Usucapião, a re_

querimento de BenjamlD\ Faustino
de Andrade e sua mult!br 'Anil

Cristina de A�drade. Citem-se, por
mandado os confrontantes- conhe_,

,

cldos do imóvel; por e�ltals, com

o prazo de trinta dias, tia torma,

do art. 455,' § 1.°, do ,C.P.C., os

Interessados, 'a'llsentes Incertos e

lIesconhecldos; pessoal&ente o dr.
- ,

Repr.esentante ;do M. Público nes .

,

í
-- /

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

,E PROCURADORIA'

ADVOGApOS
Dr. Antônio GrÍUo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Márcio CoUaço

DiI,;; 8 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

Rua Trajano, 29, -:- 2° andar - sala 1 - Te!. 3658

..

,------ ---_..::. -�,

-

Educandário Santa, Catarina
DIRETÕRA

O Educandário Santa C�-tarina p_recisa de uma dir('

tôra, pessôa idônea, apresentando credenciais, paga-se

b�m. Tratar à rua Saldanha Marinho nO 34" diáriamente
das 9 às 12.

NOTA DE FALECIMENTO
AG,RADECI,MENTO

CURSO DE ADMISSÃO AO' GINÁSIO

�-----------------�l
t)

CLUBE

DE
RECREATIVO

J-A N,E I R O6
f-STREITO

EROGRAMA DO MES DE' QU'l'UBRO: "o

3 - EJ.e_gant� festa priffiav,erll com a elelão

da Rainha da primavera

1,1 - Desf1le Robustez Infantll
, , '.

patroclnlo

do Rotary Clube do Estreito

18 - Tarde Dançante

31 - Solrée elegante

/

I

'd'
l

------,........,___.. � ..._- ----� -

�_====-;.:...;.;.., ._..;.;_._�_ - ..- ��;........;-.....

I

__ .

.:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.8 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 1959

20 h.,l',
i, ..........

da citlade"'H,a,js. ,

,/

p'�Óxiitl(' 1"
\

"Quando o dia clare911, jó fazia horas que eu

vlo.cvc, Parei um instante para esticar as pernas
mas, ao pretender dar novo partido, percebi

desolado que não tinha mais bateria I lrto me serviu
:._ d" lição. Tenho agora um� Bateria Delco que me oferece

a mesmo 9aTanti� e a tranquilidade que inspiram
'as peçcs genulnas do meu carro 1 •• e não custou -;

mais do que uma ba.teria comum."

__-
_- -

/

"-" ......
_.

, Ba�:';í:'DElCO
Contém BATR0l1FE, elemento orgânico
q.u� evita .perdcs por aut.odescargas.
Garantido pela GM I Em caso de
defeito de fabricação. V. receberÓ em

troco umá bateria nova.

produto da

G I N r R A, L M o r o R S o o • R A S I L S t: A ,

CARLOS HDL}CnE S. D.· Com. Indústria
Rua Cons, Mofro, 30

flORIANÓPOLIS
�

(URSO DE ADMISSÃO AO' GINASIO

v f, N J) E- S E Pi-R' IC I � A ç Ã O
NASCIMENTO

HUDSON ROSA E HELENICE SANTOS ROSA,

1 'Casa à rua Conselheiro Mafra
1 Casa à rua Araujo Figueiredo
2 Terrenos no Bairro Bom Abrigo
3 Terrenos no Estreito
4 Lotes em Oamboríú
1 'Fazenda em Palhoça

Preços 'de ocasião
I'ratar no Escritório de Advocacia e Procuradoria,
à rua Tru,jano, 29 - 20 andar _ sala 1.

satisfação participam aos seus parentes e .pessoas de suas
relações, o nascimento de seu filho LUCIANO ROSA, ocor
rído dia 5, na Casa de Saúde São Sebastião.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA,
GRUPO-TURBO-GERADOR .; a vapor E PROCURADORIAV'"nde-se. Siemens Schuckertwerde AG ,Alemanha,

1957, completamente novo, encaixotado e coconísado. 2100
KW _ 5,0/60 ciclos - 380/440 V. -....3000/3600 RPM _ 15 atrn

DemDis Intormacões l_tcerca de preços e condições de

pagamento etc. com a Gerência da Loja das Casas Per-'

nambucanas, à rua Felipe Schmidt 15 em, Florianópolis.

ADVOGADOS
Dr. Antônio Grillo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. _ Már-cio CoBaço

D8", 8 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

'OF1CIAl DE ALFAIATE Rua Trajano, 29" _ 20 andar _ sala 1 - Tel. 3658

/
I
I

) Ul\'l OFICIAL DE _ ALFAIATE _" INFORMAÇÕES
I

(
I

/
A ALFAIATAR,IA CAMARGO NECESSITA DE

,

I

/
'.I I ,AGORA VOCE PODE PREPARAR ,SEU FILHO PARA

/-10 GINÁSI0, MANDANDO-O A"SSISTIR AULAS DE MA

I . TEMAr;CA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

/ __ __ _ _ / \ FRANÇA, N°- 20, TELE�ONE 35�30. PREÇOS MODicos
�----------�--------------------------------

NA MESMA A RUA FELIPE SCHMIDT 37.

EXCELENTES

ARMÁRIOS
E,MB'UTIDOS
É simples aproveitar uma parede ... DURATEX
é o material adequado para fazer armários

embutidos, rà-pidamente, com mClior econo·

mia e os melhores resultados!

• DURATEX é muito mais barato que qual. ,

quer outro mptériall
�

• Fácil de trabalhar - muito leve - muito
duré:vGII

-

-

• Me,mo sem pintura tem bonito 'aspecto I

__ko material ideal poro armários, porque
$ua superfície lisa n;ão.. o'presenta farpas.

\
....

Coluna'· �SiDdicalista'"··c
Ac�ba de regressar do Rio de ,Diretoria eleíta 08 quais' assim nal, dos Trabalhadores no COmer.

Janeiro o nosso 'Partlcúiar amí-, j f9ram 41�t;lbUldO�:
, 'cio, saudsndo �o '

rhomenagelido.
go HUMBERTO �ARITZ, lIItual HUMBERTO MOIÜTZ Diretor de S. Éxcla. 'o' -sr,

_

JUSCELINO
presJdente da Federação dos Em. patrimônio o sr. ANTONIO BAR- KUBITSCHEK respondendo a

pregados do Comércio de' SantB ,BOSA MACHADO supente de saudação num longo e comovente

Catarina oD;de' fora tomar parte Diretoria e o. sr. 'GUILHERME improviso agradeceu a homenagem
na reunião do Conselho de Re

presentantes da Confederação N!\-
BUCH foi dlstlngl,lldo com uma de. que foi alvo tecendo consíde,

, ,

Representaçã? Internacional. P�. rações em torno das causas e pro.,
clonai .uos Trábalhador,es do Co. rabens POIS, aos comerclárloa tle blemas que afligem os trabalhado.

Santa ,Cllltarlna e parabens aos ser. Reportou.se- sõbre .a cons,

srs, HUMBERTO MORITZ ctn. trução de BÍ'asllla bem como sôo, ,

coinpa,rtllharam ainda da reuníão LHERME' BUCH. e "ANTONIO bre as rodovias a el� ligadas e'
08 ldlrlgemites Sindicais, Senhol BARBOSA MACHADO' pela elel. cujaa obras silo o principal pro.

GUILHERME BUCH ,e ,AN,TONIO ção dos referidos cargos.

mérclo reallzÍlÃia em data de 9,4
,

25 e 26 do me� de, estemcro.

BARBOSA MACHADO dos sín.: NESTA MIDSMA' ocasiãO, no te, S. Excla. em'
_

retribuição 'as._c.
dícatos de Blumenau' e Laguna dia 24·9-59 os comerciários ali homenagens que estava sendõ alvo

gra�a do seu governo;- Flnalmen-

respectivamente. reunidos homenagearam a S. convidou aos comercígríoa pre-
Nesta reunião foram, debatldo� Excla. o Pl'esldente da República sentes para com ele jantarem opor

assuntos' de grande relevancía pa, com' um jantar realizado ertr sua tunamente no Paládo Presíden.,'
ra os com_!lrclárlos e trabalhadores propríã séde, na rua Alvaro AlvIm clal.-\.pós o' ,dlscursQ, ,� Excla. a.

em geral. Na mesma oportunidade n.o 21, 9.° andar, S. Exch. o com�aJlhado de sq.a ,omltlva -n.
realtzou-se a eleição para reno-, presld,ente da República fez.se rígíu.ae a sala de .reuni fies da

vação da Diretoria da, c'onfede: acompanhar por lusída cómlt1va, Confederaçgo onde plÍlestrou 'com

ração, cabendo a FeÃe�ação de entre os quais enccntrava.se o todos os comerciários num clima
Santa Catarina 3 cargos na nova Exmo. Snr. MINISTRO DQ TRA. de camaradagem e simp�clda.ae

BALHO; Ministro do Trlbunat_ dando uma prova de seu ,esPirlto
Supérlo-r do Trabalho, Dlretol excessivamente demOCrátiCO, O,C!l_

Geral do Departamento ,Nacional sião em que distribuiu autografas
do Trabalho, seu oficial de Gabl e pousando para os fotografas. A
nete e outros auxiliares diretores. Representação de Santa Cllltarlna,
Nesta oportunidade usou da 'pala. aproveitando a ocasião também

-'"
Terreno em ,Bom Abrigo, com vra em n�me dos comerciários o fez..se fotogratar em companhia'�o

2,200 m2. com duas frentes, água sr. ANGELO PARMIJANI, pre., presidente.

com

no

sídemte da Confederação' Naclo. Quan<io S. Excia e sua=brlliiãn_
te comitiva se retiraram da séde
da Confederação já eram 23 horas

da norte,
Este acontecímentó é para ó!'" CO_

Vende�se por mo-,
li,o de mudança,

EMPREGADA
DOMÉSTICA, merciárlos sumamenta honroso e

Familla dei destaque em CtJr1U .. agradável poís é a prímeíra \>ez
na historia que um presidente da

República se apresenta e janta
numa séde dum sindicato de T!·a.

balhadores.

Fl�rianóp'alls" aos 28 de setem.

bro de 1959

encanada.

Uma casa

1260m de de
,

Abrigo

Um terreno em Saco dOI LI-

pré·fabricada com
,

fundos. coem. Bom

mões, com '42m de frente com

asfalto, com um chalé de mate,
rial

Uma marcenarte na Rua Fran.
cisco Tolentlno

Tratar com Walmor. no Salão
DO·RE--MI

DEP'ÚSITO
•

Aluga.se um a Rua Cal.
Frederico 'Rolla ao lado da bar

bearia do 'Machado, tratar na

Rua Tenente Silveira 29 So_
,

brado.

c� A S A
VENDE-SE uma resíden

cíal à Avenida Hercílio Luz
:t3 _ Tratar.. pelo telefone
�4-53.

EMPREGO

ba necessita de 'Uma com ou se,n

prática branca entre 17 a 20 Il-
, , ,

nos, paga.se bom .alárlo e d�[

pesas de víagem. As Interessadas

poderão telefonar para 6355, nes

ta Capital.

, óTIMO ORDENADO E COMIS·
SõES PARA PESSOAS ATIVAS
E EFICl_ENTES. OS INTERES·

"0 E S T A D O'�
,No empenho de incrementar 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;
feitas agora, terão come prêmio e bonifica
ção a vigência nos mêses de outubro, no
vembro e dezembro. Assim, os assinantes
do ano de 1960 receberão desde já nosso

jornal. ,-

Pagarão a'assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentes a 15 mêses.
A 1.° de novembro, por outro lado,'

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

suas residências, PQi� a entrega será feita d� '(

madrugada.
Para essa campanha são nossos corre

tores credençiados os srs. CeI. Aldo Fernan
des - Cap. Virgíli« Dias e sr. Ivo Frutuoso.

Educandário Santa Ca,tarina
,

DIRETÔRA , ,

O Educandário Santa Catarina precisa de uma dire

pessôa idônea, apresentando credenciais, paga-se
Tratar

.....

à rua Saldanha Marinho nO 34, diáriamente
às 12.

SADOS DEVERÃO SE DIRIGIR
AO SR. HEITOR. À RUA FER.
NANDO

ANDAR.
MACHADO, 6

tôra,
bem.
das 9

L O , E s

MADEIRAS PARA

), COI"JSTflUCÀO V E N' D EIRMAOS [lIIENCOllRT
'

• •

( t. ,', a 1\ p ,\ W Ó '
< 6 ,i f I h o I Um armazem Qti�á freguezia preço de ocasião cito

A�,IIGO r..!PÓ\ll�) Ú-" ...... A,. .. '
, "

•._�_ a Avenida Mauro Ramos 210. l'l'atar no mesmo, local.

Aulas 'Rerig>iosas
na l.V.

VENDE·SE LOTES a longo

EX
pela teJ.evlsão, como materla ell-.

colar. A maioria fol aprovada,
tendo direito a duas hlras de .

teria 'rellglo�a na Universidade A
mericana uma Instituição meto.

,

dista. Cerca de 2.000 peua.. ..

tão fazendo o curso televisado sô

bre "A Vida e Ensinamentos de

Jesus", ministrado pelo prOfessor

E. W. Bown da Faculd'!l.de Teoló.

glca 'da Universidade. A Univer

sidade e o ConcUlo de Igrejas da

Á!'ea da Capital N�clonal que é'
,

co-responsável pelo programa :Já
- , ,

dlVUlgare.m planos par� novâ dali..
'

se de ',r.V. no próximo

prazo sem [uroa e sem entrada
- próximo a Penitenciária -

Informações

MONTEPIO
sala n.O 305.

vendasli

3.° andar -

(FJA) - Mais de 2'00 estu.

Aluga-se ótima casa para rest,

dêncla bem central.
,

Ver e tratar à rua pedro Soa.
res n,O 14. (Travessa da rua

Anita Garlbaldl) fone 2043.
,

dant,es se subemeteram lloS exl\-

mes finais recentemente
, ,

w'ãshington D. C. para o prl�
\,,' ,

melro' cllrso bibl.1eo Já oferecido,

em

/

fAZ MfLHOR E, MAIS BARATO'

liso, filetado e.'perfurado.
Revendedór: _- M E Y E R & CIA.

_ .:l.. __
'

pURATEX é três vêzes mais resistente gue a

madeira comum. Não racha, é mais durável e

l
menos atacável pelo cupim.

Tamanhos de 1,22 x i,SO m e de 1� x 3,OO,� nq. típ

HUA - FeUlle Schm1dt, 33, - Fone 32,70 - ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Números do Campeonato Estadual de
Futebol de 1959

CLASSIFICAÇAO (P.P.)

1.0 lugar -- CAXIAs .

2.° lugar -- ATLÉTICO E PAULA RAMOS ,.

3.° lugar -- CARLOS RENAUX E HERCIqO LUZ ..

40 lugar -- AMÉRICA E INDEPENDENTE .

5.° lugar -- COMÊRCIAL .

o
1
2

N O T I C IA S-VI-V--E--R-S-A-'S-
3
4

, TENTOS A FAVOR
LOURIVAL LORENZI É o timo o

OVO TÉCNICO DO' MADU"

Flamengo
,

com 15. Os principais
, ,

goleador,es . são: Marl- no (Aimoré) com 9 temos

MIii.1
Corrnttans e Portugugsa de Des_

tinha (J�ventude), com 8; De- portos, 15; 7.0' - Taubaté, 17;
raldo (InternaciOnal), com 7 e : 8.° - Juventus, 18; 9.° - Bota.

Gessl e Juarez (GrêmiO), 1l1auro fogo e portuguêsa santlsta, 19;

(crUzeiro), Raimundo (Juventu- 11.°- XV de Piracicaba, 21; 12.0

de) e Ivo Diogo (InternaciOnal), � -Ponte preta,22; 13.° - Co.
com 5 tentos. O certame,' até a merclal Ribeirão ·preto e Guara_

4.& rodada do returno, já rendeu nl, 23; 15.° - América, 24; 16.0

cr$ 7.204.230,00. - Noroeste, 25; 17.0 --=. Naclo-

x'::c x naí e XV de Jaú, 2j'; 19.° - Ja.

TERMINOU O PRIMEIRO baquara 28 e 20.° - Comercial

TURNO PAULISTA - Teve en, S. P', 30.

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

ourlval Lore��I�cra::�::::I:en:: "Bolo Esportivo", faz confusão na
leção catarlnense, E. C. Bahia e

V' I
portlvo''_ por um' padeiro amigo

foi contra. arzea que, aS�lm, parecia bastante CD-.

devendo re- Escreveu: Jóca Mello tado para ganhar a "bolada" que

ordenado de Fano reaímerste Interessante, Importava em cr$ 120,00.
O mil cruzeiros. "Mariposa" co-, e, até certo pont humoristlco, ti. No entanto, 28 mínutos após o

o é mais conhecido, já assumiu v,e. ocasião de presenciar, no sába_ reinício do préllo, _o ,Colorada

técnica do clube

•Ubur'l'dO passada, quando da reallzação consegue o seu 4.0 tento. venn,

-,_�.J do préllo amistoso entre as equí., cando
"

a llsta de palpites, notei

x x x . pes do COlorado e Farmácia Ca. que 4 x O não constava entre os

BOTAFOGO x PORTUGUESA tarlnense. demais escores. Existia, Isso sim
I

'

BANGú x CANTO DO RIO -- A peleja revestia-se de 'grande o placar de 4 x 1 que havia sido
. I

·

jogo Bangu x Canto do RIO, da Importância, de vêz que o conjun, I
consignado pelo meta-dtreíta Ru-

a rodada do returno do Gampeo. to da Farmácia Catarlnense tinha I bens,
do Colorado F. C ..

to Carioca fl.l!rá efetuado hoje um título a honrar ou- seja o de. Até ai nada de mais. porém
'. , ,," ,

noite, no campo do Botafogo.. "Campeão comerciáriO;' ao pas,
o arqueiro do rerertdo Clube, ao

tarde jogarão BotafQgo x por- 80 que o Colorado vínha de uma
tomar conhecimento da novidade

HERCILIO LUZ 6
4

4
4

'

4

3
3
1

CAXIAS ,

( .

ATLÉTICO .

PAULA RAMOS ........................•.........

CARLOS RENAUX '.' .

AMERICA

COMERCIAL
• o

, \
.......................... o •••• o. o ....

INDEPENDENTE 0 o ••• ô. o •• 0.0-: ...• o ••

TENTOS CONTRA

cerramento o 1.0 turno do Cam.
�

peonato paullsta de Futebol de

1959, verificando-se a seguínte
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O artilheiro principal é o re,

nomenal PELÉ,' do Sanitas, que

já marcou 22 tento's, seguíndo.se

pepe, do mesmo clube com 19
1.° - Santos com 4; 2 o tentos. O primeiro tur�o rendeu, J

•

Palmeíras 6; 3.° - Ferroviária I
a fabulosa soma de -ers

,
, , ..

7; 4.° - São Paulo, 10; 5.° - 50:.831.731,00..

classificação dos concorrentes:

'AMÉRICA .

HERCILIO LUZ 00 o o •• o o o •••• 000 ••••• o o ••• o •••••••

COMERCIAL . .................•.•................ 5

7CARLOS RENAUX /. o o •• o. o o •••••• o •• o ••••• 1 ••••••

fez um acordo com o meia.direi.natável estréia frente ao Aimoré
, '

,

pela contagem de 4x3. A tabela do returno Carioca
ND BRASIL O MUN· O íntergsse despertado pelo pré. Ele deixaria passar um goal e o.-.-....__..-_-�....- ...._..-_-�_-�...

IAL DE VOLEIBOL Volta. 110 fêz com que os rapazes do "bolo" seria entregue ao avante RIO, 9 (VA) - Na reunião de

a falar no Rio na possiblll:Oa. co�junto do Colorado F. C. -dr- do Colorado e, posteriormente, a segunda-feira da F.M.F., tratou-se

Importância seria dividida entre da organízaçgo da tabela do 1'·0.

ta:x x :x

.........�.._..--....---..............-

Botarogo x Vasco OBSERVANDO E· COMENTANDO
./

Fluminense x Canto do Rio

Bangú x Bonsucesso
e da reallz�ção em nosso pais, ganlzassem um "Bôlo Esportivo"

o Campeonillto Mundial de Volei_ no qual a maioria dêles consígna., os dois. turno do Campeonato, sendo apro

01 de vez que o Congresso Mun- ram OS escores que mais-lhes pa., D�O e feito. TOdaVia, os rapazes vada a Que vat abaixo:

Ia! de Voleibol aprovou, em ca. reclam eventuais. E embora pare. da def:enslva desconfiaram da s01l_ PRIMEIR_\ RODADA

.

ater excepcional a proposta ira., ça que o fato n,ão tenha Importân- cítude com que o arqueiro dei. Fluminense x Vasco

Ilelra no sentido de ser aguar- cía alguma, foi justamente êsse xou a pelota ganhar o fundo das Botarogo x portugUês3.

o dia 15 de novemro "bôlo" à""causa de enormes con, rêdes, acabando por descobrir o ) Bangú x Canto do 11.10

vindouro apalavra final sôbre a fusões. "mole" e resolvendo levar a ereí., América Y. Madureira
,

,
.

O j' t 1 to a vingança Flamengo :Xc Olaria
realização, ou nãO, do próximo . ego eve como pa co o gra.. ...

certame no Brasil.

América x Olaria

Flamengo x Madurelra

portuguesa x �ao Cristóvão,

SETIMA RODADA

Bangu x América

Fluminense x Flamengo

;Botafogo x , Canto do Rio

Vasco x São CrlstÓ'vão

GRli:MIO ESPORTIVO O, ESTADO X MINIATURA E.C.

Amanhã o Grêmio Esportivo "Ó;Estado" :V:ai enfrentar
a poderosa equipe do Miniatura, no gr'amado .do Coríntians .

É interessante saber-que os atlétas do ·Minía.tuÍ'�:,E;C., são'
todos Inferiores a 1,60. Quer dizer, .qU� são uns "míníaturas
no duro". Os de casa vão gaºhar dé--3xb

.

O .uís será "agarrado ne peito" na hora do jogo. Quem-
se recusar vai entrar no "páu".. Cruzes! ... '

'

_,_o,·:0: -::) :0:',-" :0: _.- -

Hll::tWIL!,O�'U2".!E!;EAU14 .�M9S' :;.l:./f�' .�� ;�:-:: -:,
...""

..

:;: <..- :.:...."..
'

Amanhã, teremos tini-�Jmportantê prélio do campeooato
Estadu<\.!, que será disputado no Estádio da F.C.F., com as
representações do Hercílio :!tuz e do

.

Paula Ramos. Será
sem dúvJda alguma, um grande -espetáculo futebolístico. O
Paula Ramos tem .-possibilidade de vencer, somente devido
o fator campo. Pais o equilibrio será de igual para igual.

-:O:�:O:--:O:
VASCO 3xO

Bcnsucesso x São Cristóvão Olaria x Bonsucessomado da 3.8 Turma do Abrll?lo de Quando .mtnutoa após, o conjun,
Menores 'A peleja na primeira' to da Farmácia Catarinens.e ím-

" I'
GREMIO L!DER -:- O Gra- ,tap�, f� bastante .movl!ll.en.tad� .provlsou \Im _novo ataque, dessa

lo porto Alegrense, marcha flr. e ttranscorreu sem qualquer lfiCI·1 vez foi a defensiva da· equipe do

me na llderançe. rumo ao tetra- dente sendo que o ..conjunto do Colorado quem "amoleceu" vi

Campeonato Git'trCllo de Futebol, COlor�� F. C. aO' térmlhcrda Prl_leando<- com Isso. prejudlcar'a'm o
I '

. ,

estando com três pontos perdidos, melra fase, ven�la. convencendo,' arqueiro que, aSSim, perderia a�
vindo. em 2.° lugar o AimOré, com pela contagem de 3 x o. I cha�ce de ganhar a "bolada".

�
5; Internacional e cruzeir�, com }Tais _bem, 3 x O favorecendo a

I
Ao conseguir,em o seu Intento,

bal_�7; Juventude, com 9; .Floriano, equipe do Colorado era o escore dadas todas as desesperadas ln.

São José com '12 e ú1- consignado no referida "Bôlo Es_ � tervenções do gOleirO, quase todo

-Qua-'O Ci�be que representará Santa I :Ul:O;j::t;on::nta�:::�:el:·���l!sofrido, participando assim da ale.

C t
. ·

C t B "I' 1 grla dos adversários Inclusive a-

a arma no ampeona o rasl elro. braçando efuslvamen�e o autor do

Pala. que o leitor participe d;). ENQUE1'E ESPORTIVA, I
tentO' da Farmttcla

'catarlnense:jpromovida. pelo cronista esportivo Daltir Cordeiro,. basta _Esse fato provocou risos de toda

�eguir as instruções abaixo: a assistência presente e creio
�

_..-
, ,

a) Colocar o voto na ,"URNA" exposta na Agência que tal ocorrência é caso único

Gera! de Passagens A.G.P., à rua. lj'elipe Schmidt n. 7; no futebol varzeano da CaplJtal
·

b) Os votos poderão ser prQc1!rados na referida Agên... Estado·e quiÇá do Brasil.
'

·cia de Passagens ou recortá-lo; dos jornais; O placar alterado para 4 x 2
· C) OS votos do interior devem vir para o seguinte en- favorecendo ainda a equipe do Co

dereço: -- Agência Geral de Passr',gens, rua Felipe Schmidt lorado, tinha como vencedor do

n. 7 sôb O título: QUAL O CLUBE QUE REPRES]i:NTARA "Bôlo Esportivo", o "capitão"
ANTA CATARINA NO CAMPEONÁTO BRASILEIRO? equipe da Rua Crlsplm Mira ou

,

seja, o atleta cullca, que

nessas�alturas dos acontecimentos era te.

do "sorrisos". '

O Goleiro no entanto não se.� - -- _ ,, _-_-_ -_.. - �.

, .

conformando com a vingança dos

SEGUNDA' RODADA ,Por�uguesa x Madureira

..,O}TA,!;\,ªQPJ\,DA
Flumlnénse x Bonsucesso

Botafogo x América

x x x

América x Flamengo .

.

� _... .__. �

Botarogo x Olaria
Bangú x Madureira

Vasc.o x Élonsucesso Bangú x portuguêsa

lVaséQ x Qlàrif,,' ,,- ,;INumlnense x São Cristóvão

;P0rtuguêsa x' Canto do Rio Flamengo' x São Ortstóvão.

. TERCEIRA. RODADA Canto do Rio x Madurelfà
Botafogo x Flamengo NONA ROD�DA

Fluminense x B�gúBangú X· Vasco

Fluminense x portuguesa
-

Botafogo x São Cristóvão'
América x 'SãO'Cristóvão'
Olaria x Can!t;o do Rio

América x portuguêsa

Vasco x çanto do Rio Nesta rodada eu vou provar ao Nazareno Coelho, que
o Fluminense vai entrar bem, será ainda com' juros. O
Vasco vai ganhar de três a zero. Coitado do "pó de arroz".
Guarde o hino, NAZARENO ...

- :0: -- :0: - :0: -

O CAXIAS LIDER

Bonsucesso x Madurelrà Flamengo x Bonsucesso

QUARTA RODADA Olaria. x Madureira
América x Vasco DECIMA RODADA
Fluminense x Olaria

BO'tafogo x Madureira Vasco x Flamengo
Bangú x São Cristóvão Fluminense X Madureira

América x Canto do Rio
O Caxias é o líder do certame Estadual, mas aindá é.

I
muito c'êdo para se pensar em campeão. De onde não se

espera, é que pode sair.

Cuidado, os senhores fanáticos e' crentes que vão ven·
cer esta temporada, é melhor ficar com as pernas bem
encolhidas, ante's de cairem numa.

---:0:-:0:-:0:---
MARIA ESTHER NO RIO

Flamengo x portuguêsa.

Bonsuce�so ;. portuguesa

Olaria x S. Cristóvão

Bonsucesso x Canto do Rio

QUINTA RODADA

Fluminense x América H.a RODADA

Bangú x Flamengo Fluminense x Botafogo

Bangú x OlariaBotafogo x Bonsucesso

Vasco x Madureira América x Bonsucesso

d) Os votantes do interior e da Capital estarão concor

rendo a um sorteio, assim distrHmido: se o' votante (sor
ttado) for do interior, -êste recep(,lá -- GRATUITAMENTE
- uma passagem para assistir Catarinenses X Paranáen
ses em Florianópolis, inclusive uma permanente que ihe
dará acesso ao Estádio da F.C.l<'. Se o votante (sorteado,
for da Capital, êste acompanha:á a delegação catarinense
a Cur.:t'ba, e ·também assistirá a pugna gratuitamente:

e) O nome e endereço do votante deve ser bem legível,
f,(' possível dactilografado;

O clube que estiver ocupando li liderança do campeo
nato estadual,' será o indicado a lepresentar Santa Catari
(la no campeonato brasileiro uma vez que durante a rea

lizàção do certame brasileiro, ainda estaremos realizando

,o certame estadual. Em caso de dois clubes, na ocasião, es
riverem ocupando a liderança do -Campeonato, far-se-á o

sorteio pelo goal averáge.
,•••••••••••••�••••g••••••••••••••••••••••••
Qv"L' O CLUBE QUE REPRESENTARA SANTA

I.

CATARINA NO CAM�EONATO BRASILEIRO?

C b U B E '........•

•••.••••••

<

•••••••••••••••• -:...................... I
VOTANTE · .. H ••••••••••••••••• i

•

:
•
•

..............................
•

:
............................ ,

.....................•

. :
............................�.......-...�

RECORTE E VOTE .

Olaria x portuguêsa

Cauto do Rio x S. Grlstóvão

Vasco x portuguesa
.

Fla.-mengo x Canto do Rio A Cfim�ã Mundial d� Tenis, Maria Esther encontra-se
·em nosso país. Ela descansará uns trinta dias e depois irá
ii. Austrália, onde permanecerá três meses, disputandO
campec:;.atos.

J SEXTA RODADA' Madureira x São CristóvãO

colegas de eqUipe, �esolveu de'xl\r

passar por Bua' meta mais um 'ten.

to. ASSim, agora era a d,efenll'va

do, Colorado que passava a guarntl,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS ---:O:--:O:�:O:--

JUIZES PARA DOMINGO
INDUS'.lRIÁRIOS -- DELEGACIA EM SANTA CATARINA

Nesta Capital, o juiz será o "Mister ÉCo", em Joinville
o "Mister Sai", em Criciuma o "Mister Jaz", em Brusque
D "Mister Pata". Foi uma escolha secreta, f.eita dentro do
.'Café Nacional.

cer sua meta contra 09 ataques
dos adversários sabedores de qu«

,

o arqueiro não se empe''lhurla pa.

ra defendê.la.

A
DE CONUORRti:NCIA PÚBLICA

- :0: -- :0:,-- :0:-

�yiw aos interessados que, no Diário Oficial do Estado, CAMPEONATO BRASILEIRO DE ...
êxito, pois úma bola Z01 desferida aO dia 8 do corrente, foi publicadO 'o Edital de. Concor- Hoje à noite será disputada a pútida 'de futebol de
contra o arco, e, embm..� 'não ate. rêncÍ'l Pública n.o 18/59 . relativa à aquisição de material Salão pelo Campeonato Brasileiro, na Cidade de Itajaí,
recesse dlflculdÍl.d:es- pa;�a;' uma ,de_ para Consultórios Médicos. entre catarinenses e paranaenses. Esperamos que a nosoS!!.
tesa do arqueiro, êst� a (!,eIX01\ Rodolpho Victor Tie.tzmann representação, faça uma bôa partida.
,chocar-se cont�� o "vé� da noiva'! DELEGADO I .' \__MlSTER K
Com o p.',war asslnal:ando 4 x 3

fOII.................................................... �...
encerrada a Interess<ln�e· partld$,' . por: Luiz A.ves da Silva Colo d 4 F -,. C t

I

3
aos 38 e Nazalieno aos.41 IDS.

entre Colorado F. C. e Fatmácll\. ,

ra O X armacla a annense . A arbitragem esteve à cargi]>do

Catarinense préllo 'que POdOrl:l1 prellaram no campo da 3." tur.· 110 final do préllo verlflcara1ll.!,e Na fase complementar decaiu jo)'em Hamilton Ollvelra com

,

:
. ,- ,

apontar 'notável e consagradora vi_ ma do Abrigo de Menores, as va. confusões por causa de um "Bo. multo rftmo .da con:!:enda, pois os bom trabalho.

tqrilt do primeiro pela contag,emllorosa equipes do Colorada, da lo Esportivo". atletas da ru.a Crl�Plm Mira' e8. As duas equipes formaram ás.

d; 4 x O, não fossem as consequ.êll.lrua Crlsplm Mira e Farmácia Oa. No perlodo Inicial o onze do m�i·eceram::m pou,cb, por não .sen. sim: COLORADO: Baga Ari

elas verificadas decon-eutes d9sltarlnense, campeã da. Ca�peona_ Colorado foi muito superior a &eu tlr a reação, dos 'Campeões doa Walmor • Mário - Adilson' � �uo

. tentações que aflulra.'ll de um. to ,dos Comerciários saindo vl- antagonista que atuou com alguns Comerciários. llca • Mércl0 - IVAM- Carllnho's -

. ' ....

"apetitoso" Bolo ,Esportivo' questorioso o onze do Colorado pelo desfalques tendo o conjunto da. Aos 28 ms, Cullca após reée_ Rubens e W. pacheco.

n� final das contas, fl"

entreguei·
escre .de 4 x 3. O ref�rldo encontro Farmácia 'sofrido '3 g6al�, C��S\g'- ber 'ótimO'

Pas.
se .de IVAM, marcavl\ FARMACI:A: Moacir .(HéllnhO)

a uma pessôa oompletamente a- foi efetuado no ultimo síil>ado nados por IVAM novamente o 4.0 e último tento dos Colorados. pulga _ An1zl0 • Wllle Naza.
, \ _ 1

lhela aos acontecimentos. e, por com Inicio às 15,30 horas. IVAM, de penalti, e JOão (con., Os temos d.a Farmácia foram !IS- rena e JoãO _ Inhapa Cf J.

Sinal, do sexo feminin�. Essa. não._ A partida pouco agradoU, pois tra). .' slnálados por Tito aos 33, Ivàldo Ivaldo o Tito e Eiml.

Porém, não lO'graram completo

.......... � / .

ENDEREÇO

2SD1A --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Encerrada a solenidade no .Ins
tituto de Engenharia (Palácio
Mau!) o presidente Juscelino
Kubits�hek acompanhado dos go_

,

"ernadores . seguiu para o
.
aero_

porto de congOnhas de onde par_
ítiU em a�lão p,a�a. �. Rio.

DIA DA CRIANCA
-

.'
"

.-

Amanhã" domingo, o grande Concurs o de Robustez Infantil

Plaou ie larga escala na �acia �e �ois
soruçgo de problemas comuns fla_ seguem aten.

tamente os trabalhos.

I
contar co� o apôlo do ,govêrnh

quela região, a fim de se 'criar Iniciando a contergncía o go., rederal .

..., _
-,

condíções índíspensgveís ao de., vernador éarvalho J;'into
'

saudou '''1.\ mailifesta�ã.o que desejo
sensolvímento das extensae ár,eaa o' presidente e os governadores trazer lJ- tão eminentes ccncída,

do vale dos-doía rios. presentes. Qualificou de notável a \dãOS, nesta oportunidade, é de

Fazem parte do conclave Os go, Iniciativa do onere do fi:ov.êrno, sa, que os seus .esfôrçQS serão firme.

vernadores Carvalho pinto (SãO ltentando que ela vinha comptetar mente secundsdoe pelas autorída,

Pauto), Leonel Brlzola (Ria Gr�n- os ,esfôrços do govêrno da Repú- des da Rellúbllca,' em ,tudo tlue
de do SUl)" Moisés Lupíon

(paJa_\bllca
na Luta contra o subãesen, Incidir na estera., de competência

llá), Heriberto Hulse (san�a Ca- volvl'mento e pela Intertoríaaçgo- dessas mesmas autor��ades, para

Larina), João ponce Arruda (Ma- do país.
.

que seja prestada a devldà coiaoo,

to Grosso) José �eliciano Ferrei_ "Não .está 'longe a dia em .que fação aos ,trabalhos já em anda,

ra (Goiás )e o sr. Tancredo Ne- empreendimentos hldtelétricos, do menta ou que se Iniciem prõxlma_
zes representando o govgrno de porte de paulo Afonso de' Três mente no desenvóIvlmento do

Mi�as Gerais Autoridades civis e M�rlas de Furnas e do' que pre- programa da Bacia Paraná·Uru-
.' ,

n!lltares . além de economistas tendemos executar em Urubupon- guaí " ..

, ,

.'

rIOS
, RIO, 9 (VA) - O presidente

IdOS
da Bacia paraná-uruguai, com

Juscelino Kubitschek instalou cn- o objetivo de, segundo salientou

tem em São paulo a VII Reu_ em discurso fazer um planejà>
, , �' , .-

nião dos Governadores dos Esta- menta em larga escala visando à

o LIRA HOJE 'EM FESTAS, .

Atenção; srs. con

tribuintes do Mu-

�á, 'interligando_se, encerrarão em

deflnLtivo o cl�lo do empobrecí , F!I;lando sôbre as obras que o

mentó de vastas regiões quer dos govêrno tem executado naquela
,

nossos Estados quer do próprio regiãO, o presidente Kubltsc�ek
Nordeste solda'ndo com os re; lembrou as grandes rodovtes.tron,

. ,� "-

cursos da técnica moderna os la, co pavimentadas. que, de São

ços históricos e espírttuats que.,fa- paulo atingirão a fronteira me

zem a grandeza de nossa Pátri&", rldlon�l do pais; a POnte sôbr·8
disse o governador de São paulo. o Rio Paraná, com - o fim der-ln_

Em seu discurso o .presidente crementar o Intercâmbio comer,

Juscelino Kubitschek esclareceu' eíal com ,o _paraguai: a constru,
os objetivos, da reunião de gover, Ção, já adiantada" da grande cen

nadones frisando que se tratava trai elétrica de Cacuoeira Doura •

,

de recuperar zonas ainda não in- da, que rornecerg .energta elétrl_
telramente integradas' ,no noresci, f ca à parte setentrional da Bacia;'
menta �conômico do pais" de tal e junto ao ponto em que come.

maneira que "da seu gradual ní., çam a correr as águas que afluem
velamento resultem novas fontes para o Vale Brasilia,

. �, .

mClplO
A pr,efeltura de Florianópolis

.�stá CObrandO, no corrente mêS,
o, Impósto. sôbre Indústria e pro

fissões, Licença, publicidade ti

,\.tOjl de Economia do Munícípío

,. e as Taxas sóbre Aferição de Pê-

I
sos e Medidas e Limpeza Púb11éa
iJôbre -estabeíecímentos ccmercíaís
industriais e profissionais.

'

,

O recothtmento deve ser feito

até o dia 31 do corrente sob pe.,
na �o acréscimo da mult� de 20%.

distinto' am�go, sub�crevo_me ,com
a malar estima e ,ª,preço,. (ass.)
Guida Bott".

de riqueza e prosresso para a cole,

tivldade brasl�ell'a".
- .

Dizendo que An.dré Malraux 1\
.

Disse. o presidente que, para ês_ chamara d9 "Capital da ESl>eran
se trabalho os Estados da bacia ça" o presidente disse estar se::'
dos rtos paraná e Uruguai podem gUP� de que a capital futura re_.

presentará para tôda' a Bacia pa_
raná-Uruguai como para a' Bacia
Amazôritca _e' a Bacia dQ: São

Francisco, uma �ova' ,era di trá.
balho riqueza cultura e clvll1za..

ção.

AGRADECIMENTO Dà SR. GUIDO BOTI

.'"

A propÓsito de brilhante comen. te,.a quem cumulou com expres_

táriO, feito em sua habitual co. sões extremamente bondosas, co

luna 'nêste jornal recebeu o Ilus.' mo -de parte do Banco ao qual
,

tre professôr R,enato Barbosa li

seguinte' carta: "Florianópolis: 5
de Outubro de 1959. Ilmo Sol'. Dr,

Prof_essor Renato Bàrbos�. Nesta
Capital. prezado amigo e' senhor:

Ao ler,? jornal "O E8TADO" do

dia 19 'de setembro último, depa
rei com um_ artigo de_autoria. dq
prezado amigo no qual a propó
sito da

-

recente inaugu:.ação do.
novo edifício séde' do 'Banco' Na
cional

-

do Comércio S.A., nesta

estou 'vinculado manifesto aln_
, , ,

da que ,tardiamente, os melhores
agradecimentos e- formulando os

. . " ....

melhores votos de f.elichiades ao

S""?1 ",.SSSSSS'" e:ct:t:t::;;:ce::QE4E<EC:C:::;::C:C:

,As 2:t horas de hoje o trad{cional CIubê dã êÔITnââhrl:
rá os seus salões para a realização do Baile de Gala de

duplo e memorável significado, pois que é comemorativo
de seu aniversário e de homenagem aos Bacharelandos d.e

Direito de- 1959.
É a festa máxima do Lira. P.elos seus 33 anos de luta çapi'tal, tece lisonjeh'os comentá_

rios Sóbl\e a �inha mod,esta pes_
e de glórias. Pelo carinheso preito que tradicionalmente
oferece aos bacharéis de Dtreitri de Santa Catarina. Pf:'la

coroação de sua nova Rainha, a elegante e bonita Ma,ria

_ ClotildE' Araújo. ção desde os já longínquos dias de

No marcante acontecimento social desta noite o LIra minha mócidade. O gesto do pre_
zado amigo - porque espontâneo

Teni's Clube reunirá a alta sociedade da
� Capital do E8-

e despido de qualquer Interêss-e _

t'ldo. A festa é sua. Dos novos advogados. E da bela' c causou a mais ag,r!i.dável das im_

morena Maria Clotilde, a moç� do clichê. pr,essões, e tanto de minha par-

3ôa
.

e sôbre o referido Banco ao
,

qual venho, realmente; empres.

,ando a minha dedlc&da ·coopera-

SERA� FILMADOROTARY CLUB DO ESTREITO
E' O PATROCINADOR

Terá lugar amanhã com início
, marcado para 09 00 horas no�

, ,-

salões do Clube 6 de Janeiro o: o
. , .

Concurso de Robus�ez InfantU,
-patrocinado, pelo Rotary Club do

Estreito.
' .

A COMISSÃO JULGADORA
A comissão julgadora dêsse mag_

nifico certame, estará constitulda
dos Drs.. Zuilnar Lins ,Neves, pr.e.
sidente da ASSOCiação Ca.tarlnen
se -de Mediclnã ÀÍvaTo de Carva-'
lho e Miguel 'saLes Cavalcanti,

, "

especialistas de medicina infantU.·

OS COLABORADORES
Colaborando com a felt;z: Inicia

tiva do Rotary do Estreito, of�c
receram brIndes e prêmlos- a.qa

O Concurso será fUmado pela
Sul Clne Í'rqctuções,' por Iniciati_
va do seu diretor Armando' Carrel_

Ião.
ÓS CONCORRENTES

Estavam Inscritos a.té sext!,.fei
ra à tarde as segul'ntes crianças:
GRUPO A' (6 mêses' à 1 ano de

idade)
,

Renato Gasparlno da SUva, Sl1-
via -Garcia Martins Ana Lúcia

"" , -.

Ma.rques da Silva Odalr Corrêa
dã Silva' Ricardo' Stelnmetz Lul-,

,

za Helena Costa, ,Sandra Mara

'Santos, Sergio Luiz de Souza, Ro�
$ãngela Teixeira, ,Maria Inês Ma...

rlano, Jeanete Seara polidora

, Sergio Luiz platt Inêz Ter.ezinha
Martins �Evan:dro' Cravo.
GRUPO, B (de 1 à 2 imos de

'_ l,Jade)
Kátla Regina Campos Lopes Be_

..
.' ,

nedlto Selva Jr. - Marise.te Muller
, , ,

Luiz Antonio Brasil, Rogério

Há um drama nos...
(Continuação da 1.;1 página) I

tas de aulas; construção, em 1950, I
de fim de ano; que não são"pou_

mal durante o ano letivo. 'At<; bo- de um reservatório de._água com caso com relatórios e outras coi-

je entretanto, apenas um pai dr. caJ?acidade d,e 9.199.680 litros" asas: - .'
alimo pagou esta despsêa. ,fim de atender às crianças, pois -Material ide Limpeza 01'$ ....
4,0) - contribuição para o Na- até água estava faltando 'por de. 5.158,70; Material de Esc�itura_

tal de Fllhos de Lázaros, QUE NO !lclência das antigas Instalaç.ões, ção e Ex�dlente Cr$ 3,853,70.
. CORRENTE ANO Já atinge a C"$ consêrtos de luz; consêr�os 'de consêrtoê, -,melhoramentos no

1.000,00 (hum mU cruzeiros), carteiras compra de ,tinta para encanamento d'água, '1nstalações
MELHORAMENTOS POR CO:s- os alunos que não 'dispõ,em C!e re- sanitárias limpeza dllS caixas 8

TA DO GRUPO E SEUS' cursos. tanques� d'água. ligação. especial
, ALUNOS HIGIENE A DEZl CRUZEIROS 'de água em virtude .da nova rêd,e,

No Grupo Escolar RUy Barbosa POR M1l:S... telhadOS, ,tainbores, tinta 'para Il1U·_
foram. realizadOS, ultimament�, vá- O govêrnQ paga ,uma _verba nos, consêrto de carteiras, luz,
rios melhoramentos, assim resu- (quando paga) de dez cruzeiros' medicamentos 01'$ 12.673,60.
n1idos: por mêS e por 'classe para atender Tudo IsSO, tôda essa despõsa,.
-a) - confecção de um estaleiro às despêsas de Expedl,ente, Llmpe- que repr,esenta obrigação do Go

p1>l'a bicicletas que ,era de nenes. za e Higiene de que necessita um vêrno do Estado e que por omls
sldade urgente' tanto para a con_ estabelecimento ,�sçolar. Como po- são do Govêrno do Estado não foi

servação das próprias. bicicletas co derá 'trabalhar Jil conservar seu ,.tendida, pôde ReI.' .satlsfeita atra,
mo do prédio e támbém pela bôa patrimônio um Grupo Escolar em vés das "riflnhas", sem sacrifício

orde!l1 no pátio da escola;, ordem e em dia, com esta 1n:13Ól'ia de ninguém mas apenas com a

b) - para o movimento das quantia, tendo em conta o aumen_ bôa 'vontade dos pais de alunos

A:SSoci�ções Aux!llares da Escola, to constante das matriculas e que dispõem de recursos, do Pú
como compra de mo·b1l1árlo com- ainda mais ,quando,. como acon,� bllco qU2, em JOlnvtlle, m,Inca nEo_

pleto do pelotão de Saúde Mu- ce agora, até presente data ás vei·•.
' ga colaboração às bôas. obras 8

seu Biblioteca Alto-Fal�nte e bas dêste ano ainda não foram pa- das dt-retoras e professôras t'Wis
, ,

aparelham,ento de seu serViço, dls- gas? grupos, cuja
_

abnegação faz de
cos etc,.,; organização completa e Vejamos apenas a título d,e s)1a profissão 'uma perfel� mi�são
conservação do Clube 'Agríco'fã; curiosldadé; alguns dadOS, refe!·en. das mais nÓbres, flnal1dad,es.
compra e conservação anual da 1;es a compras' e pagamentos fel_ Ainda é necessário notar que,
Banda de Tambores; compra dê tos à eusta das "riflnhas", até> atendendo e resolvendo tatltos
carteiras e de cortinas para as sa- esta data, ,sem contar as d,esp�sfts problemas, as dedicadas mestras

não descuidam um instante'. sua'
prinCipal tarefa que é o ensino

, .

-

-......
e cujos níveis, graças a elas, e3"

tão sempre mais altos entre nós
nesta f,elíz �dade de JOinvnc:
que tem s.abldo sempre resolver os

seus problemas malgrado a Indi_

ferença do govêrno' estadual e a

host!lldJi,de declarad-a' de certos

elemcl1íos aqui concentra-dos para
trallalhar contra o muniCípio,
aj)esar U,1l viverem. dêle e dêle. ti

,tarem os elel!!.entos de sua, ncl;Jsa
prosperidade.·
) Ora se os h.omens do trabfllho
na indllstria e nó comércio ·0 pro�

, ,

fessorado_ Da� pago e os cidadãos
de bôa vonrf<d7, todos conrtrib\lem,
,na capacidade peculiar de cada.

ulIl, paul c:ue os grupos escol�s
de,. Jolnvlll·� se apresentem como

�:d�õoeSe:��n�T::IZ���: : ;�i���:: 'LI'nha J'us-ta' do O'cl'dente pa' ra.·como é que se permite a lndiv!_
duas desclussiflcados cuja tarp.f�

(Continuação da 1.a páglná) Ee êle ,�staria .çIisposto a Ir a Was
na vida é (\ bate_papo vlchso e

a 'política a adotlV' no encontro hlngton para uma conferência. com

bar�to dos cafés. ou o proflsslon.iI_ com K'rúschev. Eisenhower e ci primêlro_mlnlstro
l1s�o da p<lliticagem, investfte:n

Se, os trabalhistas vencessem as' brLtânico. No passado o presiden
contra obra tão digna de lou'; ;ros

eleições de hoje seria urgente uma te'De Gaull� senipr.� se op()s a

quanto a Ql:.e se ref,lliza, ÇO'al, entrevista seria urgente uma en. um.a cónfel'êncla de cúpula tora
imensos .siu;l'�ff!lloa, e nóse en6r. i t d 01" h G i k 11 da Europa. O presidente Elsenho.trev s a e � ..�g, a se, que I
me d,e abneei Ção, nos nOSS')3 glti_ wer, o convidou a yisltar os Esta..
pos escolares? seria O futuro_ primeiro_ministro, dos unidos, durante sua, 'reaente

Positivamerte; Isto túdo está a com ,o
.

pr,esil1ente EJ,senhower. J viagem ao Europa. pe Gaulle acel_

exigir luna Il'eação COrlljO,JI\ e d;,- ,Quan.to a 'Macm11lan, sa,be-se que' tau e�' principio, porém �ãO mar_

finltlva dos homens dlglJS destll êste, no caso. ele ser reeleito (Có., cou nehuma data.
terra' para que Indole.1tes e' deso., mo o .fÔl)., estaria pronto para voar

CUPados- aproplnadOS com CH. até Washington e conversar _no_
.

gos onde não prestam nelihum vam,ente' 'co� �o primeiro JIlanda-
serviço à col(;tlvidàcte �elx!lm ao tárlo \lorte-amerlcano.
menos de at"�paíhar' l 0bl''l d(lS
que traba�halI1 e se esf'Jrçam n

bem de JOlro;llle. Já ba,,"a d� tr.1]
"j, indignidade I

vencedor,es as. séguintes firmas:

Drogaria catarlnense, Nestlé, Cla,
União dos Refinadores, A Mode-.
lar G. da Costa pereira e Sylvlo
O,rialldo Damlani.

N�gócio Urgente
VEN'DE�SE

,Colarão gráu hoJe 67 novos.

Un: terreno àe" "esquina" com' uma casa antiga ad;:tp
tável fi ótima reforma ou, especialmente, para construçãt:'
de Ca!F! de 'apartamentos ou comercial, no ,melhor pauto
da cidade, com frente para a RUA V1SCONDE DE OURO

PRll!TO e AVENIDA RIO BRANCO.
.

Preços: - Cr$_ 85,0.000,00 - 50 á vista e o restante a

combinar.
T-ratar

Preto, 121.
à rua Viscondt; decom o proprietário Our!,)

(Continüação da 1.a Págtna) ves, homenagens especiais ao

As 9 horas do dia 10, será Presidente Juscelino Kubits
rezada missa solene, em chek e Governador Heriberto
ação de graças. por D. FeU- Hulse, homenagem de hon
cio da Cunha Vasconcelos, ra ao prof. João David Fer··
na Catedral Metropolitana. reira Lima, homenagens pós
As 11 horas, homenagem ao tumas aos professores Hen
fmldadolI da: Faculdade, riqué Rupp Junior e Salvia
pi'oL José Arthur Boite�x,' de Sª Gonzaga, e homena-'
ria Fà"culdade. As 19 horas gens, a uma plêiade. de- de.
colocação de grau, no Teatro dicados Mestres daquela Fa,
Alvaro' de Carvalho, e às 23 culdade.,
horas, no Lira Tênis .Cl'!lbe, Santa Catarina. cujos fi
baile de gala. O Orador d9. lhos brilharam e continuam
nova turma é o bacharelan- brilhando no cenário nacio
'do Emanoel Campos, nal, te�á, l!!ail'l uma' vez, !l

serviço do Brasil, um punha·
A turma "Desembargador do de jovens que, desfral

Alcebíades V. Silveira de dando a Bandeira da Justiça,
Sóuza, tem como patrono ajudarão a fazer com o quP,'
Clovis Bevilaquà, paraninfo, I Brasil se orgulhe dos seus

prof. JOl1quim Madeira N()- filhos.
,

I
.

CONVOCACÃO
A Adl1�inil\trf!-ção .dó Se�- d.as su'as atividades na feira,

ViÇ0 de AbasteCimento e Fel- fique o local perfeitamente
ras comunica aos comer- limpo.
ciantes, feirantes e amQlk.. 3° - A-Administração não'
lantes, que normalmente mais permitirá que ambulan
operam nas feü!J,s

/

:livres, tes de quaíquer gênero, es,
que: tacionem em locais, 'que não
P - a partu' de 2a feira, sejam os mencionados para

12 de outubro as feiras· li- as feiras, livres e previstos
vres passarão' a funcionar. nesta comunicação.
nos locais abaixo relacion,a-
dos e no seguinte horário; 4° - A Administração, por

Início .""- 5 horas'- último adverte, .• qué agirá
Término - 10 horas com- o máximo rigôr, a fim

2a feira - l;l.uá Major C08-- de qu� esta comunicação Se-
ta (Canudihhos) ja posta em prática e devi-

3a .feira ..-"'- Largo São Se- damente obedecida, alertan-
bastião e' Coqueiros do aInda áos ambulantes que
4a feira � Mercàdo e Es- �ostumam estacionar em 10'-'

treito
'

cais proibidos, de que apreenc
5a feira - Bairro da Agrq- dera as suas·,. mercadorias,

ni';miéH " enviando-as á entidade fi-
fia feira - Praça Etel'irina larÜrópicas. (

Luz € Saco dos Limões' : '5° - Esta: portaria entra-
Sábado '- Prainha" J.1á em, v.igôr a partir de 2ft

\ 2° - Os feil'antes serão- -feira, a fim ·de que 'todos (1)
os responsaveis diretos pelas interessados dela tomem co

condições"higiênicas dos '10,- nhecimentõ.
,

-

cais que ocupam, devendo I Florianópolis 8 de Outu-
para. isso" disporem de um bro de 1959

'
. ,-

caix9te para a coleta do 11-- I' Osvaldo Meira .

XO, a fim de que, J10 término Administra<ior alo Mercado

'_' TELHAS. TIIOLOS �,
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
c IS IAOARÓ , fEHH UOI
AHTIGO [HP6SI10 OAMIANI.

Até agora se desco�h'êCe o

'CASSADO O MANDATÕ DO DEPUTA
MANOEL DE MENEZES: 31 a O

Confor.me vínhamos notí- I
'

Ontem, reunida, a Asse
ciando, estava em tramita- bléia houve por bem d
ção na Assembléia Legisla- acolhida ao projeto, falan
Uva do Estado, projeto .de na ocasíãe- líderes de tod
resolução que tinha por' oiS � os partidos .com assento n
jetivo cassar o mandato do quela Casa do Povo, veri
Deputado Manoel de Mene- cando-se após .votação nq
zes, por procedimento. íncom- mínal, a sua aprovação .p
patível com o, decôro parla ..

, 37 a O.
.

mentar.
'

FLORIANÓPÓLIS, BABADO, 1O-DE

LOTERIA DO ESTADO DE S,' CATAR�NA
3.833

/ 1 fH5

�,694
1 G74,
3.039

500.000,00
50.000,00
3'0.000,00
20.000,00
10.000,00

F.�orianópolis
"

Florianópolis
Rio"'ao Sul

Florianópolis.
Joinvllie

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Partido- de Representaç�o Popular
..... . .,

EDITAL' DE CONVOCAÇÃO
OS abaixo assinados, componentes da Comissão

Reestruturação � Diretório NIunicipál do··Partido de Be

presenta�ão rop�ar, de Florian�polis, com base fio artigo
81, .comnínado [om o artigo_880, cOl).vocam, para.o próxl
mo:dla 31 - sábado _:_ com início às 20 horas, a Conven-
,ção Municipal; pará eleger o ,novo D1retól� , .

Constitui a Convenção Municipa-l os )filiados regulá'r
mente inscritos ,no Município e quites com a Tesouraria
do Par1ido.

FlorJanópolis, em 7 de outubro de 1959.
Dr. Jucéliq Costá
Ali de Mello Mosimann
Oldemar V. Magalhães

d,e Castro Túllo Cesar Pereira
. -,

Luiz Marina, Antonio Carlos pe_
r,8lra Marlse Schmitz Delson

, '�'

Valente FlIho, ;ElIzete relve Hell,
Maurílo, Rosa Maria de Lourae�

Dams, Rosângela Aj)ar.ecida· Loba.
to Gevaerd, al\{rclo Xavier Fortu,

nato, Ma,reos Damerau Cruz Ro.
sângela de Morais

-

Nadia Marl.�
-schlempel'. ,.

. .. ""
Hoje, maiS67 academicos passarão a ser j:laeha-

reis e!ll direito, pela nOSlla Faculdade.
Não falarei das responsabiliG",des que. assumtm

os noveis colegas, Elas lhes decorrem, já, do nome

que escolheram para a, tUTIIla: "Desembargador AI�l
biades Valério Silveira 'de Souza".

Homiziado na modéstia, foi um juiz sereno 'E.

pu�o. É um grande e adm\rável caráter; um desses
valores morais que honram e exaltam a espécie hu
mana.'

, X
I

x

x

Clovis Bevilaqua é...() patronó da turm'a, reJ.-cIn
brado e homenageado pelo Brasil inteiro, ao tram-
curso do cente!lário do 'seu nascimento.

'

O seu nome, esmaltando o quádro de formatura,
é convite 'permanente e solicitação viva ao estudo dl)
-Direito:

x x

x

O talento vi'goroso de Madeira Neves _:_ estudçUlte
�

sem férias - invocado como paraninfo, assistirá' cs
novos advogados, "'com o viático do conforto e da ex.

periência, para a jornada, suas dúvidas
-

seus risccs,
suas ansiedades".

.

,

Era assim, '�:ó.os esponsais do trabalho com, a mo
cidade", que Ruy compreendia' o paraninfo, "o eleito
gos que receb!,!m o anei e RS palmas - "a fim de lhes
,auspiciar a felicidade da aliança".

-

x X

x

Pela ternura' falará o dr. Emanoel Campos. ComI}
o tempo passa! Há mais de 20 anos, quando perseguia
meu gráu, ao abrir as janelas do meu quarto, na RUil
Blurpenau, êle era sempre o priíneiro Bom-dia! à PU!',
ta da sua casa fronteira. Creio ,que; para respondel'-

,
_

me, escondia a chupeta, como seu irmão, Õ Toninho,
mais tarde! Nos seus dignissimos pais' - excelente,,·
criaturas de Del.).s e magníficos e lembrados vizinhos'
- seu Emanuel e\Dona Florisbefa, abraço e felicito
todos os pais que hoje vão abençoar os filhos com 11r:

X x. ?S

X
A Faculdade, a êsse nobre Professor Ferreira" Li

ma - "flôr dos bons", como diria o'Eça - novas c"Jn

gratulações, por mais ,êsse. grupo que entrega à' eHta
catarlnense, tão precisada' de elites, como, de restá,
o Brasil. O nosso Brasil, dos C�earecos ...

.

;.X X i,.

x

Aos. nãyos colegas:' Bem-vindos à profissão!,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


