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eBgeD�eiro no· o emitiu-se ao-'.ser remoyi�o! Alta3 aotori�a�es acusa�as
�e Jfoteler Jeculatários. Doeriam uamolecer" até -UIU juiz I

- ,
- II

nome da Repartiçao, salva
guardando o bom nome dos
Funcíonârícs Públicos, en
caminharmos à Justiça, tu
do quanto poudesse 'conter
duvidas ria, aplicação dos di
nheiros públicos canalísa
dos à esta Residência.
E assim procedendo, en

contramos mais (16) dezes
seis documentos que, se não
evidenciam, pelo menos

apresentam indícios evidén-'
tes de fraude.
.Estando o caso já na es

ferà do Poder Judiciário; jul
, (Cont. na última p,4gina)

III *

de dos serviços que 'tá vinHam sendo tado de São Pauloi,e ��a l'egião do se fim, localizados, junto' às l;Jn1. ,Joaqu1m Faria Góes Fllho, Dir,e_ I ,

prestados pelo SENAI à Petrobrás �ecôncavo Bá,lano,-' no E!tado da -dades de Operação' da emprêsa ou, tal' do Departamento Nacional do Foi uma pena que tantos paulistas perdessem, 'dessa
ha' a.' ...ms anos relacionados co� Bah1a. O plano para a construçí!0" ' ainda. em escolas superiores, ins,';' SENAI ROberto" Hermeto CorreAa f

,.

H' .... id á i.......
, - maneira o seu su ragro. averia, sem uUV a, nos v c os

a 1'h.......ação profissional e treina; instalação e manutenção das duas titutos de tecnolOgia -e ousras ms, aR Costl\ ,D)'retor-AdJunto 'da re.
- , '

-

.3"-, '

j
,

t
,. � nartídos algum nome de homem digno e capaz, em perreí-mento das egu1pes do pessost de Bscolas de Aprendl�gem, será tituições esco ares da. en Idade. ferida instituição de ensino dos "

,

manutllnção e de conservação dos elaborado por comum aeôrdo en-, .ftsse plano, aliáS; ,a petrobl'ás Já- díretores Regionais do SENAI nos tas condições de honrar o mandato,
diferentes setores- l.li1au�triais da tre as duas entidades devendo .vem d�senvOlve�dG, há' ak(-un'B Estjl.�OS de São Pl'ulo e BaJ;liã, srs, ,Valeu a demonstração de f-Ôrç:'j. -da rinoceronte "Caca-

��êsa, �as zonas o�e se- acii� Incumbtr..se- de sua execu�o por �s; a.�rav� do ����i _vara os �t�Io 1I0longa e Lauro Barret� reco", como prova de reação do eleitorado contra o baíx»
{)ftijMindo. yisa, alDf1a, 8;..çonce parté �'J'eúophis, o Gent�o de cjiferJhtes UIveiS" rijl- empresa. Os Font'es, que' assinaram !;leio SE- teor dos candidatos. ,

Ó;»

,

_'

- ,

pe.l'obt.á'B _1s�S qe-parte" dali, Apel'!elçoamen'to e Pesqu�sas de progr,amas <!,e �pl'enQ,1Zf1,gJ!m fndus- 'NAI;' do.sr Lycerlo, StCohreiRneegr:Q1)tna�,' 'na.' próxima vez, 'haverã,�'liàif!�cUid,P.dO, em -selecíoná-
-A1.\ ��o, (CENAP). &ét#�a-.,}pr-_ ,trial;" supet\ü�ienados',,I?elo' SENA" .reton... do- Dejl � "-

<'-' -

,$,"ç�.'ti;,;D}ej:§di�� e- ,t.M�' e.
,:

• ·trl�·F�:i ',;l.qs. "�4 .: ". _ " ",' _\, "'. '� -=-<,
-'��q$' - ·",;_;._j:,W''''� ",'" ,_ ,'o

4

�lfc;lo:':'s\; a eJit1ftêsa�{)Mf. 't'áj �in,2a a, �f.erlC!llo:,e��s8""Jràr' ''Pé" (1'9';'
"

brns..,da C.:r;Ú,.-.e a.o� '-jf::C'��'M,�r'r"I' �LNi""'A! 1\'1";'1
r if-COIl.sttUif e a__ ,manter duas sua' p�pi-ia con�a.ijpl jj1'ogramà d1:.NkP" órgãO }'r�ãgj �'·d.e IÍdmlnisttação da Pe�' ,�. I: , . U A
u�idades ,esc(llare�,' ,qü� pa:ss8,rijo anuat de trei�amelÍto Jl IIp_éJ:fe;i_ ,emgl:êBa. . �'Ob�ás'�.do SENA!. Na ocasião� An:ézrfl Nil6 Tiida�Co. .

campo onde se achava estra-
il., intfl@',lI.!:' a rêde 'de Escolas'de çoamento de seu pessoal do _nivel Ia;aIam - -srs. ,JoaqUln;t Farl«

,,_ .Estàmós em plena "Sema- nhu-aparelho. Éra o 'grandeApreJ'lCÚZagem�do SENAI. Segundo de chefia, supervtsão, mestr��, O ato da asstnatura contou com G&es, Filho-, em n�me do SENAI, na -da Asa", cüías comemo- Santos Dumont que se apre-
o, aC'ôrdO, as unidades de ensino oorrtra.smestrta e de outras cate- a presença do sr, Lídia Lunardi, e, ,Idal� ,SM'denbe!g, pela p'eti-o- rações tiveram <mícío a 16 xímava do "14-bls" ... éra o
estarão concl1l1das dentro de dois 'gorlas dos seus escalões técnicos presidente da C.N.J. e do, Ganse. bras" ambos ressaltando � impor_, do 'corrente e terminarão no �'mais pesado que o 'ar" e
anos e representarão um investi- e admin:strativos. atr.avés de cur_ lho N�eional �o SENA!, que pre-_ t-ância e a sígnlf4:ação po acôrdo 'próximo 'dia 23 de Outubro, entraria, dentro de poucos
menta inicial de 10 milhões de sos" es.!agiO,s e treina�ento me� Sid,iU. a solemdade. ale� dos srs. para o :I.lesenv,olvllllento da emp_rê, quando se festejará, em todo instantes, em sua fase fl
cruzeiros; serão edificados em ter- tódiCO, l'eallzado n� proprio

am-lldali{) sahdcnber.g,
preSidente da sa e da, indJÍ�tr.ia :pe. trQ1íf,era

na. O T.el'i'itório Nacional, o "DIA nal... Santos Dumont .. jns
renas de propriedade da petrobrás biente de trabalho "ou_'em 'centros, petr�leo Brasileiro S/A, ,Antonio lCiq,nal. Após o ato o sr. Lídia L11- DO. 'AVIADOR", ressaltando- pecion� O seu querido apa
no munl�iPio de Cubatão, no �s:, especialmente pr,eparados para ês- Seabva Móggi, Diretor do CÊNAf, nard� ofereceu u� co�uete1. se a figura invulgar do "Pai relho. e dá ·as últimas ordens

.da Aviação", o grande Bra- para a largada que, o eleva-

0. Macha�o atento aos -pro�leBlas de FJolis. ��f�:���� ��J�t�*.��
QuandO de sua ,estada na

C'-Pi_,
contactos com- autoridades f�e- I Governador

de Florianópo!1s será: da construção do cais acostável' rendam culto à J;nemória 'do. sões. Santos Dumont toma o

tal da Repúbllca após o pleito de rais com vistas 'Já à administra, transmitido pelo dr. Dib Cher,em. entre as pontes Hercílio Luz e do magnifico Patrono da Força seuJugar no intrépido avião
30 de agôstó, Ô sr, ósvaldo �os Ção' que ini"iará a 15 de NoveÍn_ Nâ Metrópole do pais, Junt'a. Leal ,bem como de drágagem do, Aérea Brasileira e da Avia- e faz funcionar OS contrô
passos Machado mantev,e vários I bro próximo, quando o cargo de mente com o deputado federal pôrtô de "Florianópolls, quero in. ção Civil: les ... ,' alguns segundos mais

Osmar cunha, 'VtSit�u diversas re- for�ar ao ilustre amig,o qull"!? Õl'- Nunca é de,mais recor- ed o �parelhoh�lriranica, gir.anp!l.rtições govemam,enta,is entl'e gão, e�pecializado dêste Ministério dar:... 53 anos são pal!sados (I celere a e ce, mprovlsa
elas' o 'Ministério ': d,a 'VIaÇãO e está eátuçl'ando� uma outra so_ão do' sempre memorável feito. da... desliza suavemente e

Obras Públicas, : ,ocasião em que que facUltará o empreendlmentC), No Campo de Bàgatelle, em aos poucos vai ganhando ve-

P
.

'

ta de f' ia de' céu locidade ... ganhimdo altu-abordqu o problema da COBStru- em tela. ans.. . r, , r,
I e> 'nu'ven ha' "s l'a. . . voando espetacular'-ção do cais acostável desta Capi- Tã{) logo se ultimem os traba. C aro e s m s. . . �

-

"ai entre outros assuntos. lhos e possam ser iniciados os ser_ pectativá em todos os sem- mente ...
ESTOCOLMO, 18 (U. P.) - t.,o .d� qu.e 'Chessman está na , ,- blantes presentes .. "

Anima. ' A multidão delira frene-
- ,

d'
A Com data de 8 do corrente flr_ vi"os comunicar me ei com ,o pre ti t O fAUm ator italiano, Piero lmmenCla e morrer -,na ca- , ",", - -

-

ção e esperaIlça em alguns camen e. espaço ora.

,Qhiappoini que vive 'na Sué- mara de gás. Imada pelo almirante Ernan_f do zado C81'religlonárlo. corações, enquanto outros se conquistada 'pelo valoros').-
cia, diss�-hõje, haver decla- N. R. _ Ontem, quando

Amaral peixoto. titular da Pasta' Cordialmente' mostram indecisos. l3rasilel-,rO,�uetão a.
,.>

t 'tá da Viação recébeu o sr. 'Osvaldo .' Erplcln1 'Áma�al peixoto". ' -

vava O ;)lI' ., •rado sob jurarn-&.."l O-Ay"e um es vamos 'encerrando ns -

Machado \,�artà: nos seguintes teAr_'
" Eis que homem" um , tan- '.-

norte-americano, Silvanoãel nossos trabalhos, as rádi.os Como se Vê; ó novo prefeito,' to franzíno, saltando de seu, Emoc?
P1!Ppo, conhecid9 por "Bob", lloticiarrun a decisão do Go- mos:. - que Itssumirá suas funções a 15 de autom'óvel, sob os olharei'! na�,
lhe confessou haver, sido o I vernador d�ai-ijórnia, ne- "Com refer�n�a a sollcit�Ção, mês Vindouro, Já começou a em� curios,os e anseiosos de uma Ir'

'autor, dos delitos pelos quaIs gando o pedido' d'e--elémên- ql.le me fizera em' companhia ao

I
pregar suas, e,net:gi,as ,em pr41 d�1Í compacta multidão, encami·- ! 'G O

Caryl Chessman fô1 senten-' eia do. ,sentenciadQ de'--Sân' _;Deputado Osmar Cunha a respeito interesses de nossll"terr�.' _, nha-sé par� ó centro do
ciado à morte na Califórnia. Quentm" que se tornou um. ':);i' • ...�--+, '_ .... '

' ,_..,
� Vrufõ'E-S'ElJNiK e'ai.5K-iJllt'" ..,..' � -' ._,. --,",,�-.... '."'1> -

(

em . tôdasSegundo Chlappoini, êle e dos maiores ,jur:istas de n,08- 'raiS apl'ausíveis rúas do Suh- NEGóCIO SITA A RVA 'Em, b�nefício �as obra� fi.:. mio de colisolação
d I P t b Ih

. BO tempo 'Contudo seg nd _
- lantroplCas, sera ,patrocma- as rodadas; O local, será o

e uppo ra a aram lun- ú.· , ,.'" u o.
uma bela resídência dotada SAO JQaO EM C:,APOEI- do pelas senhoras dos rota-, Clube Doze de,Agosto, e os,tos em uma película em as ltlmas notlolas, Caryl 'A' -

1956, na Suécia, e que a co.n- �hessman entrarl\ c�� 'novo pes, com .tres amplOS quartos, RAS, A TRATAR NA MES- rianos de Florianópolis, no \

fissão lhe foi feita confiden- r�curso. A sua execuçao es- hchertos, etc. etc;. MA, COM O PROPRIETA- próximo dia 22, grandios.?_ cartoes, l.a. a venda, poderao
,cialmente em ,julho ,passado. ta marc.a.da. para _a próxima \ua Osvaldo Cruz.,. 4Õ5, dt!pois Rio TEOTINO ALVES. bingo, com início às �o h?- ser adq!llrldos ao preço de

Chiap}Joini disse que havia sexta-fena. dia c23.
1> ras, sendo ·que havera, pre· Cr$ 50-,00.

guardado silêncio .até agora . �"'_
<'-

dO,que lhe havia dito' deI -� �... VENDE-SE�tifP3e��u CO�:�:fa�a, o X;:�: t,c"O·N��' I'R" iJ;'aSil�ir� 'que abriu' grat.ui.,I Com urgênCia móveis de sala{de, "PROCURADORES DA l6.a CR
sabia ao tomar-conhecimen- , -

.
' fn,inho dos Ares, é mund)al- Jantar quarto e umà escrivanil?�a,. .

d R rutu'"

.... -() o. "PAI DA AVIA�ÃO" I Trata; nà rua Jerõnlmo Coelho
:
O 'órgão' p'ag�dot . da 16.a CÍl:cun�C1:iÇ.ã�da e

atée�5 d�
�__.��\"i*fi!'';;_\:;�fu.r;-' sobrado. menta avisa aos interessados que .seJ,'3< ,eXlg

fia para o

Imposfos no d1·0'...·0 .. ,

,,...................... 14,
êorrente mês a apresentação de �ma fotogr,a

ente SC'·
,

� W tt E N O E S E cartão- dé Procurador. O não _atendI�ento :oP::: mês de

correnfe mês /:S'��a""010' ; I P A ( À O '

;
p�� '!tiVO de mu;ança �en- �����!� imp!ica em suspensao do pagame

A pret.eltura está proceMndo, ' -!iria YOlanda Lago B_rasU'pal'tl.-
' de.se ID1>veis de sala de jantar,

presentemente ao recolhimento do
� t de casal e poltronas à

E
'

• as, de suas rela"çoes o naSC1- quar o
,

N DE' SImpõsto sõb:re Indústria e I-'!oIIfis- ,�-::-"", :;;.;i-� N pi· 2'4' / 'V E ' I
.,

'v ''-
'"

'o na maternl·d·a'de' C·arlos CaL' rua Fel�ciano -mnes reD, -

SÕ!!S, Licença, PUbllCi,dade e Atos

RIO
l-

' ,

.' , telefone-2933. '�.

de Economia' c;Io Município e Ta.

e
'!' 1,; Casa' à. rua conseUieiro Mafra

xas sôbre 'Aferiçiio de Pêsos ii Me- ..,. -

,dldas e Limpeza 'Pública' sôbre
'

t, -'0'
,

. " . E' ,.
(.... 1 easa a rua Ara'.ljo Figueiredo.

estabelecimentos ;éomerci�is, Ín_ CENTRO'.' ri 2 Terrenos no -Bairro Bom Abngo
dustriais e profissionais. ,.'

VENDE·SE LOTES a longo, 3 Terrenos no Estreito

A-SE ' prazo sem juros e sem entrada Lotes em Camboriú
_ próltlmo a. Penitenc1ária - Fazenda em Palhoça ,

_

�ços de ocaslao'-

i�.,Esf}r,i\óri(). çle.·A�
'"I

q,,;��,d' 'Q;
.

BlJs��r� I
A 'carta que o Eng. José,

Leão Dutra endereçou
sr.' Governador do Estacio;
mandando às favas it cargo

.

de prjl�ftlêiie em Sio joa
quim e fazendo dêD�nclas
da malor .-rlllvidade _

"

do. '

lorosamente

Vale por um

tempos, 'E' a inversão
vaLores ,gangrenandO a vida.

Pública pelo . contágio da

tmoraUdade partidária, que
Já, não encontra freto;-que
a Ílete"ham, ' séja nos "pa.
namás" por ai re�e�idos,' se.
Ja nos engavetamentos de

f gent� eleitoreira envolvida.
A impunidade nesses ca.

.,

'liaS, age como INJÜN�"
POLITICA - �em os pou.

-

O VERDADEIRO, CRIMI'NOSO. TERJA
CONFESSADO

co ciosos, do resg'uardo da
'"

oompostura.

Na verdade, o que as

junções plllfticas exigem,
milita vez, são atitudes PO
LITICAS inesperadas inco..

,

elentes, dignas de critiea,
passiveis de ironias e sarcas_

Não pOdem elas eDtretaD�
"

to Ingressar no campo do, �
dever e da .a da acbn1.
nistração�Uca. ,!Iara pro:" -

te�er Cu1P.illi,r..:..��táriOS,' ,

que se fazem io.es _ClO�"
os dinheiros do PIIVÓ.'

'

,Quando isso acon�é bio
é d.& iliJunção que se trata.
� n?íne é ,outrl! e tant� cabe
ao omisso
nha&r.

'

Direta' ou Indireta o nome
ti um. só: CONIV:ll:NCIAI

...

A ca!ta ,do Enr. Leiõ Du
tra é escaidante.
Pior do que ela so.mente"

Os documentos do dl_efe
Udenlstá de Ararang.u'.'

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.I '

• _liW' .,.....:na.FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 20 de Outubro de 1969

Grandes cineastas: deClouzot a Bresson
Artigo inédito de - 1940. Para que o filme rran-

I
no ir, Daquin com Grémillon.

G. CHARENSOL cês recuperasse a vitalidade, Apenas um não pertence à
COPYRIGHT DO SERVIÇO' havia necessidade de no- profissão pois vem da píntu
FRANctS DE INFORMA'ÇAO, mens: Ora, Rné Clair, Juli�n 'ra, é Robert Bresson. .ESS33
E IMPRENSA DA EMBAIX'4.- Duvívier, JacqUes� Feydf":, realizadores e alguns outros

DA 'DA FRANÇA Jean Rertofr !'l outros ainda, asseguraram a substítuíção
haviam deixado a França"Os e, trabalhando em -condíçôes

Ant�s da última guerra, o; produtores v i r a m-s e pols difíceis, nos deram algumas
filmes americanos ocupavam compelidos a dar oportuní obras-primas incontestáveis.
permanentemente mais da dade a recém-chegados. Autores de alta patente C!C�

metade das telas rrancêsas, Alguns já rízeram numero- laboraram nêsse Impulso
Proibindo que tôssem. exibi- sos tílmes "'menores", como inesperado, pois foi em '1\H2
dos, o ocupante alemão colo- ohrístãan-Jacque: outros, são �lue Marcel Carné rodou "LES
cou o cinema trancêsna obrt- cenaristas como H. G. CIOU-, \iISlTEURS DU SOIR"., e
gação de reanimar ,ràpida- .zot: ou ainda, foram assis-I'�laude Autant-Lara, ínatívo
mente uma indús.triaanlqUi.!tente sde diretores de rama: :1:1 vários anos, pôde voltar
lada pelos aconteci�én�os d� ;Secker trabalho�, ,com R.J-I :,os rstúdios para dar-n

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

"LE MARlAGE DE CHIF-
FON" e "DOUCE".' EVidan. I

v '- ./temente, porém, os jovens é

;�:��;�t:F�Ê�ú= NOIDS armas coora a cncci�iosé
cebeu e dirigiu filmes !J01i, ,

" . I ,

ciais muito hábeis, sobretudo MADlSON, Wisconsin (ANS) mico, entretanto, poderá re- A coccíodíose é uma molés-
"L'ASSASlN HABITE AU 21", - O aumento da concentra- duzir e até eliminar o desen-Ttía que 'ataca as aves de tô,,.
e apresentou, em 1943, um 1 ção de galínáceos e a enorme volvímento das lesões cara�;-I das as idades, mas seu ef�1to
história cujo caráter sombrio capacidade de reprodução da terístícas- das várias espécies faz-se sentír notadamente
e turvo corresponde exata- coccídia estão íncrementan- de coccídia, declarou o 11r, nas mais novas. A doença ié
mente . àatmosfera dos anos do. sensívelmente o número David F .. Oreen, ' diretor de caracterizada por uma perda
da ocupação, "LE CORBE-

,
Pesquízas sôbre Ciência Ani- Internade sanguee diminui

AU". Foi um êxito imenso,

I
de aves atacadas de coccídio- mal da Merck & oompany, ção de pêso, o que, além "'a

(Continua na 7." pag.) se. Um/poderoso agente quí- Inc. desvalorizar as aves para e

corte, diminui a próducão Qe
ovos nas galinhas ri1àilf .ve,,,:
lhas. ' ,",!

'

Já foi feito o primeiro sorteio dos formidáveis, prtmlol
do 2.· Grande Concurso R�ol, a 10 de o�tubro:'Mas,QJ

'chances para você continOam até, 12 de dezembro,: quando
será realizado' o segundo sorteio. Isso quer dizer que

,

você ainda, pode ganhar o seu DKW.Yema'g ou qualquer dOI,
maravilhosos prêmios do 2.· Grande ConGu_rso R�aL

.

'Basla você continuar voando pela Real. Codá viagem, na'.Jda'
-I� "'.- �

"-

ou na vO)fá, quer dizer um novo cupêo, Quqnto mail

t " çupõ�s, �ais chances voe' tem cjie ganhar.. Y�" se�pre �om
,

rapidu, confOrto e s�guran.a, pela sua Réal e ..;
bOa Viagem para Q 1�rlulMI I

íÓ'para �Yocê !
4
-"....

,
\

No 2.° Gr�ncle
18 DKW-Ventasi

i
�

d 'da e

H (18- passagens e I

36 Viagens Super- -,
d ga de 10 dias)'.

omesta a pa
! _ volta para 2 pessoas, c

tôda a familia '.:..

18' viagens de Férias pai
ra

todos os filhos,à
ra o casa e

,

Passagens pa
d d 10 dias nO ma-

m esta a e

-Foz do IguaçU, co

, d Cataratas.ravilhoso Hote as

Veja as condições: Cada vez que você viajar nas linhas domésticai da, RtQI
receberá um cupão numerado por ocasião do embarque.
A partir de 4 de outubro até 5 de dezembro serão distribuídos cupões car'. dt
rosa, que concorrerão ao sorteio de 12 de dezembro; pela Loteria Federal�
Os cupões já dlstrlbuldos entre 2/8/59 e 3/10/59, que participaram do sorteio
de 10 de ou.tubro, pela Loteria Federal, de cêr vereié, juntamente com os C�Põ"
car de rosa, concórrerão, tamb�, ao grande prêmlo de 3 milhões a ser sor

teado: a séri,e,"à vista do público, dia 13/12/59 às 11 hs.; na Rádio Nac:ioncll; e
o número, pela Loteria Federal de 19/12/59.
Para cada série- de 40.000 cupões serão sorteados os seguintes prêmios i .-'

1.° - um DKW-Vemag
2.° - Viagem Super-H
3.° - Férias em Foz do Iguaçu
4.° - U'a máquina .Ide lavar "Westinghous, LgÚDclromQ�
S.·, c um relógio E�mC1.MC1tic.

.

"
'

_" ��� � "W.,tinghou,eJ de 'lavar roupa18 máqu1raS há I,

d' ...t" - a melhor que
Laun ro"\", ...._,

. . /
; ,

t.A tic _ Automático' com
16' Eterna.rna18 re gl05

_ o mais moderno
rolamento de esferas...

,

do mundo \

ft
I

..�

."

Odr, Oreen saU:entou ,�J�
cada' ertador deve ','l�mbfa;'-.
se que um éoccidiostato pos
sui Ótimas utílízações mais
que um' dlêes" pOde- se; maís
êfiéaz; que outro nu� caso e�
pecíal. Q avicultor deve estar
precavido contra os diversos
fatores existentes 'entre a ín
fecção e a .ímuníeação, e -es
tar preparado pára dar um
tratamento suplementar com
uma droga como a 'lS.Q.'; ,_
a Sulfaquino�alina'-, se [us
tiifcª,,,IÕ, pela sede4aq� da
doença: - -".

'

< '.-:::, ::� ,

'As galinhas estão sujeitas
ao parasíttsmo por oito dírs
rentes espécies de coccíjíía,
seis das quais podém causar

.ataques _c-línicos. Pi. S�lfaqui
noxalína tornou-se a prímeí
ra ajuda para reduzir êsses
ataques,' auxiliando as aves a

repelirem a infecção e ímu
nlzandó-as." Com a utiliza
ção da droga, foi possível dí
minuir-se de vinte para doís
por cento as perdas causada?
pela coccidiose.
O dr. Green forneceu tam

bém quatro princípios pelos
quaís a eficiência de um-coe
cidiostato pode ser medida:

1 -. redução do índice de
mortandade;' .

2 - não prejudícar-no 9.11-
- menta de pêSai'

3 - redução ou virtual eli
minação das lesões; e

4 - possuir um composto
altamente eficaz que
interfira na produção
de cocistos que atuem
como um coccídtosta
to.

Os cientistas da Merck de
clararam que é possível; C'1m

.� J uso de drogas atívas evi
tar a mortalidade quando as

aves estiverem expostas a

ataques por parte da "Eime··
ria tenella" ou a "E. neca

trix".

"'Uma droga de grande efi
cácia poderá reduzir à mor

talidade a pràticamente ae

ro", disse o dr. Green. "A
Niéazin que está sendo dís
tríbuída a mais de quatro
bilhões de galináceos, deu pe
la primeira vêz aos criadores
uma arma eficiente contra a

coccídíose" .

Ele concluiu dizendo que
quando o "Glycamíde" é 'Usa-_
do numa concentração de

1),003,-'01:1 0,002 por cento, pro
tege

-

as aves contra os ereítos
tóxicos da "E. tennella" e a

"E. necatríx',

PELA

Desejando adquirir
IMÓVEIS

procure.nos. Temos para ven

der vários. bem situados e 'de

grande valor. Alguns no centro

da cidade e outros 'llO Estreito e

,em varias bairros. Temqs também

deJ;Do� provlsõrlamente a rua

Conselheiro 'Mafra. 22 junto a

loja d. D'ALASCIO & FILHO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; O céu parece· mais azul. u
,

.. -

,há beleza

,,'S

em rõde po.rte_;E'
_ .. ---"._�.

-,

..................................IMJ......!: S!ENHORES� '.1
ç- O M � ,�,�. ( .1 A N T E S .',:, "'�,._ ,ii� •.

, �J�'
c oN SUL TEM

-��"�

.

NOSSOS PRÊÇOS i
t

I
I

V E N D E- J A R A , O
Papel de embrulho, Hígíên+co, Almaço, HD,
Cademog Escolar�s, lápis, goma arábica
Sod� Cáusticll-, Desinfetantes'

'

Sardinhas Rubi·e Coqueiro
Salsichas'
Leite em pó e condensado
Maize,na
S�cos de papel
Sabonetes e _perfumarias
Velas

.

Cordas
Sabões
Pentes
Cêra para assoalho

Chiclets, balas e chocolates
Condimentos diversos

Lã de aço, Bombril, esponjas, Chapa Prata
Pedra para fogão e Saponáceo Rádium
Lâminas p/barbear
Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30 kgs, e refinado 60 kgs.
Extrato de tomates

Vermute e bebidas
Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN
Marmeladas e goiabadas
Geléias
Gêlatina e Pudim "ROYAL"
Azeitonas LAREIRA e MOURARIA
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI

Conservas diversas

TOddy
Espirais Detefon: cx. c/24 - Cr'$ 350,Otl
cx. c/100 - Cr$ 1.350,00

/

Aume,oto �a �ro�u�ão �ueca de �a�o e �aJel
Estocolmo (SIP) O nlvel da. quanto houve uma diminuição de sam, tÓdavla, Importantes.. varla- vel do, segundo. Estlma-se que a I mestre do ano carente êste foi de

produção Industrial da -Suécia no 1% na "'produção de artigos de I ções• Assim por exemplo as ex; acumulação de estoques t't!iha 8%;" não opslante o fato de ha

primeiro semestre do ano em cur.; consuma. A malar ,redução foi de úações de :nlnérlOS de. ferro bal_ contrlbuldo para f�elar, de certo ver aumenteõo em mais de 30%
\

so mantevecse quase Igual ao do 7% e venrtccu-ee na Indústria de xaram de 12%-- As exportações modo" a pFoduÇão. a exportação com relação àa cr;

mesmo perlodo em 1958, não se .ealçados e couro. de minérios caíram muito em 1968, Nas fábricas. Siderúrgicas eon- fras de . janelro-junho de 1'&8 ..

v.erl!1candO, prátlcamente, alte-, Os ramos Individuais dentro da por�m no segundo trimestre deste tlnuo�. o' aumento' da produção. As exppita�ões de 1959, provável�
rações desde fins de 1956 salve Indústria de bens de capltàl acuo ano melhoraram· um pouco, É Intcíado .em 1958. No primeiro se, mente, superarão em 10% às' de

,
provável que nó terceiro ,trlmes.. mestre dêste ano a elevaça-o foi de 1958. Tâmbe'm neste caso a" acu-as flutações decorrent�s das di,

t d di'" C'
. E' íreit tre se-- mantenhasn no mesmo ní., '15""0 e .o's novos -pedidos, moa, �"laç-a-o de. "estoques e' a causaversas es ações o ano, - sse o -'

asa no s rei o .' "", .

,.
"

,

Instituto .suéco de InvestigaÇÕes '. ------.----- tram um-__cônstante }ncr,emento. / �e déélín�o da produção.

VENDE-SE'· -

I

."

E;conomlcas.

Uma comparação entre os prí.,
meiros seis meses !le 1959 e 1958
mostra um volume' inalterado da

produção de bens de capital, en,

De material confortável' por
.

,

preço de ocastgo. Tratar com

Daniel na ELFFA - Fone 2404.

...

rr=============,;1
f

CLUBE

DE
RECREATIVO

JANEIRO
ESTREITO

I'
I

PROGRAMA DO M:ES DE OUTUBRO

3 - Elegante fe&ta prlmav�rll com a elelão

da Rainha da primavera

11 - Desfile Robustez Infantil
,

patrocínto

do, Rotary Clube do Estreito

18,- Tarde Dançante

31 .:___ Solrée elegante, quando será coroli.da '"

Rainha da primavera do Clube srta.
,

CECILIA VALENTE.

AÇÚCAR CRI�TAL 60 KGS./E MOíDO 58 KGB. -

I TRIGO FARELO, SEMOLINA E ARROZ MALBURG--

I
AÇÚCAR REFINADO "TAMOYO" e '�TIJUCAS'! ... E

_ CENTENAS DE OUTROS ARTIGOS.
. .

A MAIS SORTIDA CASA, NO
GENERO, DESTA C A PI T A L.

R U A C'O N S. M A F R A, 2 5
TELEFONE: 3521

............................................

raios de, s01 brincam na
- relva.:'�\

dols e

PREÇO DE
OCASIÃO

ESCRITóRIO: RUA FE
LIPE SCHMIDT, 52
APTd. 5, TELEF'ÜNE 2246

r. ,.�,...,.,-...r'·�·-�· �._T"".� �.:-...--.-

i

HoJlywood!

'.'

.�)!z;t'�.-
"

t:;·m�. "radição de -bom gasto

_ .. _.�-

.

'i:. '-" � �

:::t

. �,.
... ':,

J

DR. RI�CCIOTTI ,

QUELUZ
ADVOGADO

r.

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

LEIA
Panorama

Conta_se com um .novo aumento
, ,

no terceiro trimestre.

Na Indústria mecânica a ocu

pação da mão de obra foi ,2%

._ Na' lndúst�la de polpa. - em.

carisequêncI.a �e a�ordos sôbl;'_e re,

duçses - esta foi ínrertoe em 3o/'f'
à d� 1958. TOdavla� as !!XPOl't��
Ções durante o primeiro seIllés",

..I �

•
•

,
provável que esta diminuição te- tre do ano corrente aument�ra�,.
nha sido .compensada por um

... au_, e as posstbtlídades de venda,. no
menta da produbívídade. Em 'seu outono são constderadaa ..cõm: on.,

,:_

conjunto esta Indústria obteve miamo ..

;-.: _1
� ,_

,
um V'olúm� de produção. malar em Na indústria. papele)ra.. '11. PrO-
,1959 do �ue em 1958, esperando, duÇão acusou --uma teÍl-dência' ae_

________________ ;',
se. �e ,proj;�g�:, Ij-umentando no cendente�

.em" tlns'de .1958, e quo
terceiro trlm.estre. .tem pe-rdurado no llrl'lmelro iii!

-,
No que se refel)e- à Indústria mestre do ano corrente, quando

florestal, não há indicias de que foi superior em 11% à de Igual
haja cesado o decl1nlo na produ- pertodo de 1958. As exportações

aumentaram 8%.

menor que no ano anterior. É

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

VENDE:..SE·conjunto gera
dor de 33 KWA, fabrícaçâo
alemão - Impressora Para

naense S. A. - Rna Alvin

Schrader,- 181 - rone 1142 -

Blumenau.

mederelra. No primeiro se.

DESARMAMENTO POR ETAPA �

plano de la 'preocupação de manter acesa aCasa -.Aluga-se
-

Uma casa no'Estreito à rua
desarmamento total apresentado chama da guerra fria, .declarou

Antonieta de Barros n. Zf4 pessoalmente por KRUSCHEV, que a proprosta era formulada na

na ONU durante a sua visita .base do principio tradicional da
(Bairro de Fátima). Tratar ,

CÓm o proprietário da CASA
aos- Estados Unidos.· Naquela oca; poütíca soviética: "tudo ou nada"

A URSS alterou o

sião foi sugerido um plano de BISPO CHINES MORRE .. '

Despachos. da China dlvulga_
DA BORRACHA, ou pelo fone

2567.
desarmamento total em quatro li,

nos. Agata o sub .. secretárlo 8ovlé� gados·pela agencía católica "Fi ..

tlco KUZNETSOV, discursando· cies", revelam que 'O. bispo ªe Su-
na ONU ampliou o plano inl- an Hwa monsenh,or'war{g HU.To,, _

'.. " ,

clal, dividindo_o ,em Várias eta. .de 55 an6S faleceu em uma prl-
pas. Convem acrescentar que o são de. China comunista onde 'lIe

repr.esentante russo, dominado pe_1 enco�trâ.va preso.
'

Infiltracão -Com:unisfa no Confinente
,., .

.

INFILTR�9�O COMUNIS .•

O relatarlo da Camisão de 'LI7
berdade qe Imprensa da Associa_

Ção' Interãmerlcani- de Imprens�
-. ""'::: ""\,-

" ,

reunléla em São Francisco' cons-
....

,

':'
_ "

tltul um brado de alerta ctlOtra a

Inf�lt-ração comunista no jolrna_

Hsmo. continental. Salienta o do.

cumento que os vermelhos obtl_

vetam vários êXitos, .. especlalmen-·
te na Venezuela, <·onde a associa-

,

ção local de Imprensa aderiu à

organização Internaclonàl' comuo

nlsta.

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

IvaM O TERRIVEL

Vende-se por motivo de

mudança 10 casinhas de ma,

deiras, com 10 lotes de- terl a

por Cr$ 250.000,00.
Tratar à rua Bulcão Via

na,61.

/

\ _',)'
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CLINICA- GERAL Doenças, do ap!lrêlho respiratório
Especialista em moléstias de Se- TUBERCULOSE - RADIOGRA
nhoras e vias urinárias. Cura ra_ FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
dlcal das Infecções agudas e crô- MõES - CIRURGIA DO TORAX

D1A�25' -
com a

Rua Conselheiro Mafra, 160
Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO"'""
ME'DlCO

Operagões _ 'Doenças dê Senho":
ras ._ Clínica de Adultos_ Dil!ETOR

Rubens de Arruda Ramos Curso de Especialização no �9lipl
tal dos Servldo�es do EstMO.

-

'(SerVlço do Prof. Marfano de An
drade). Consultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das

G ER E-� T E
Domingos Fernandes de Aquino

RE D A 'fORES

COLABORADORES
DR. LAURO DAURAProf. Barreiros Filho. - Dr. Oswaldo ROld1rigue·s Cabral

- Dr. Alcides Abreu -=- Prof. Carlos da Costa Pereira -
Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da "Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive'
Doralécio Soares -f Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho

Fernando Souto Maior.

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos -os sexos. Doenças do

'�parêlho Digestivo � do sistema

nervoso, Horário: 10 Ih às 12 B

2 Y.:. às 5 horas _ Consultório:
Rua, Tiradentes. 12 _ 1.0 andar
_ Fone 3246. ·Resldêncla: Rua
Lacerda Coutinho. la. (Chácara do

Espanha _ Fon� 3248.
.

PUBLICIDA,D.
Ceíína Silva - Aldo Fern_nde.

Df8t! - Walter LInharetI
RIEPR.SENTANT.

Repre.entaçõeI A. S. Lua LtdL
RIO:- Rua Senador Danta. 4(1 ....: 5 ... AD••'

Tel. 225'24
8. Páill,,' Rua Vitória 157 - eQ;1.... "\""

, Te). 34-8949

Serviço T.ele&,ráfico da UNITIlD PRBSS (Il-P)
AGEN'I'l!iS E CORRESPOJ.lDIlNT�

ti. T�-o. 'os -municlploa de SANTA CATARINA
ANUNCIOI

Mf'4Jantfl contrato, de acordo coa. tabela e. vllor
ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00
A direção não se responsabiliza pelos

conceitos emitidos rios artigos assinados.

Mart. - VlrclU.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

Formado. pela Faculdade Nacional
dé MediCina, TIslologlsta e Tlslo
cirurgião do Hospital Nerêu Ra
mos. Curso de especialização pela
S. N .T .. Ex1nterno e Ex-asslsten:
te de Cirurgia do prof. Uso Gui_
marges CRio) Cons.: Felipe Sch
mídt, - Fone 3801. Atende com

hora mancada, Res.: Rua Esteves
Junior. 80. Fone: 2294.

.

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRUR

GIA -
. Formado Ipela Escola de
Med1icina do Rio de Ja!Ilei
.ro Ex-Interno da Materní
dada Clara Basbaum, da
Maternidade - Prõ-Matre,
do Hospital da Gambôa
e"âo Hospítal do IAPETC.

.

A,tende provísõrtamsnts
. no Hospital de Caridade

,

- Parte da manhã

FORROCIRURGIA TRE,UMAtOLOGIA
s

ORTOPEDIA R' AO B O TConsultório: J.oão pinto 14 __
I M 5_ ITENC UR,

Consulta: das 15 àS.17 ho;as.

dlá_jl
(AI� BAOARO - lONf HIlY

rlamente. Menos aos sábados. Re-' _

ANTIGO OHÓSITO O��NI
'sldêncla: Bocaluva 135. Fone 2714 -

-

��

, .

�
----------------------

DR. WALMOR ZOMER -.' -�------�..;.,----�----

Diplomado p�����ade Naclo- ORA. EBE B. BA-RROS
nal dê Medicina da Universidade

do Brasil
Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (!?ervlço do prot.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Servlgo de Cirurgia do

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

Janeiro. Médico do Hosp1tal de

Caridade j! da Maternidade D�.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE _ SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo método
. . pSlce_profllatlc� ........

Consultório: Rua·João pinto n, 10.
das 16.00 às 18.00 horas. Atende_
com horas marcadas, Teletone
3035 _ Residência: Rua General

M O' V E -I S- EM.G r R A L
/

'R O S S··M .A R K
YIS'TE A NOSSA lOJA-
Rua Deodoro, n,O 1S - Tel. 3820 Blttencourt n, 101.

t .ii
I -;
I

,

H';:

,

�-e linda ... mas
e '0 CON'FORTO?
Ao comprar móveis estofados, verifique I••
moleio é feito com as legítimas MOLAS'NO�A.
• muito melcr confarto
• excepcional durabilidade
• .unca cedena ...:.. nunca lolta.
• �óveis mais I.ves
• dispensam o UIO d. cordil1has e perclntas d. pano
• conservam o estofamento cbsolutcmente Ind.for�v"

MOLAS� DO BRASIL S. A.

..IN\ • &cr.1 ........... - ,ti.N51.... c.. Podal 875 : Ead. T�i::-."No.sAGH .; se. 'paul.
• IMNDIDOW.MIYIIt & CIA.

� fel.. $cbeWl, --. • Rua Cooselheiro Mafra, 2 - rel. 2576- C ... POltal 48 - fLORIANÓPOUI.

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aOR
.lustre s Médicos e Farmacêutico.:! o 'Iançamentc do novo I,
,.,l'oduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.' /

GERIPIAM :_ H3 I
"

base de NOVACAINA sob torma altamente estabílí sada, J UM OFICIAL DE ALFAIATE -= INFORMAÇõES /

para o especial emprêgo em ocríatna, no tratamento Qa� (_ .I
diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da

I NA MESMA -A RUA FELIPE' SCHMIDT 37. /
. senílídade, precoces ou' não. I /

Amostras e informações á disposição dos senllores / - - - - - - - - - - /
Médíccs a Rua: C.onselheiro Mafra - 90 com

Z. L. Steiner & Cla. - Agent.es
- y

. CLINICA DE CRIANÇAS: -

ConsUltórlil I B......... Colmiltu
Av. HercWo Lu 1I5A apto. • Secunda l 6.a-telr.

das 15 l� '17 bor�
Tel. - 2914

I(

noR.IANOPOLIS

DRA. ' EVÂ B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNIÇA Df SENHORAS E CRIANÇAS.+

Espeeialista em molêstíaj, de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fjstulaa. etc.

-

Ci'rurl�a anal
Comunica a mudança d-e seu Cónsultõr!o junto á sua
roaidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

RAUL PERE'IRA CALDAS
"

ADVOGADO
""Questões Trabalhista.s"

- Escritório: Rua João Pinto n. 18 8obo
l eterone n. 2.467 - Caixa P08tal n. �
&ORARIO: Das 15 às '17 boraa.

COMUNICAÇ,ÃO AOS MÉDICOS f
-, FARMACÊUTICOS

Mnrilz s. �.a�1

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

Rua Trajano, 29, -= 2b andar - sala 1 � Te!. 3658

João

ESCRITÓRIO DE
.
ADVOCACIA

E PROCURADORIA'

ADVOGADOS:
Dr. Antônio GrilIo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Ema;noel Campos
Dr. Márcio Collaço

"A SOBERANA" 'PRAÇ.o\ 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
,1ll!A FELIPE SCHMIDT

IrlLJ.AL ·'A SABERANA" DISTRITO DO J:S'1ftEITO - CANTO
/

.

/

VIAJ� ME-LHOI
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE _ICURITIBA
Ô N I BUS U L T JM O TlP O
s U. P E R ---- P U L -L M A'_ N

- JANELAS PANORAMtCASPOLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

RAPIDO

FLORIANÓPOLIS 5,46
CURITmA 12.45

SUL .. BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS COM ESCALA'-:- PARTIDA$ AS 7 e 13 HORA�

AGE;NCIA FLORIA�ÓPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.:· 2172

� Of,ICI'AL DE ALFAIATE
/

c-,

A ALFAIATARIA CA'MARGO NECESSITA' DE í
I

I.

GRUPO-TURBO-GERADOR - a vapor
Vende-se. Siemens Schuckertwerde AG Alemanha,

Hl57. completamente novo, encaixotado e coconísado, 2100

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

Denieis informações acerca de preços e. condições de
,

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

nambucanas, à rua Felipe Schmldt 15 em Florl�6pol!B.
, ,

- CURSO DE ADMIS1ÃO' AO', GINASIO
-

AGORA VOCE PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

O GINASI0, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

TEMAtlCA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

FRANÇA, N° 20, TELEFONE 35-30. PREÇOS MOmCOS

\
• l A V A N D O ( O M ,- S A B A O

m· Especialidade
...... ILII:..·.,...."..••

-.'!!! - {
-- -

)._.._
e.CObÕIII,a�se te PIPO' e �lIhelro
'. '.: ......., ';.. ;. �.. , c' .. -,.. '. ''''.'' '.

Virg
I .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLOR1ANóPOLIS, Têr�a. Feira., 20 de Outubro de 1959

afLiaJ e (j>� llawteM tJ.enceltam C,(J.nJe�
. \ '

�J"rtct r
J.� 'iJQ{dtQe, . DLi��:���aa

quartª rodada do Campeonato Estadual' de fut�bol' em uaseneda alíerou a ',classificação dos eencorrentes, O líder Caxias eo vice-
íder Pauta Ramos foram os únicos que venceram na rodada, eprímelroemseus demínics. denotando o Atlético-Operário pelo êscere
lnimo e o segundo conseguiu �seu primeiro tr(unfoJQ.ra dê �eu reduto, ab�8tefJdo i> Gomefeial,-em .Jeeçeba.pela -Contagem de 2 x 1,

tendo marcado -os tentos dos Horianópolifanos Zàcky e Velérlo,Paula Ramos e Câxias, de ecõrdô com a tabela, deverã.o 'dicidi-r a lide
rança, domingo próximo, nesta Capital. O América obteve novo empate,' porém com sabor dé vitória, de .vez que o resultado foi al
al1çado em Tubarão diante da equipe bí-cempeê catarinense do Hercílio luz: 1 x 1. Iambém.pele escore de 1 x1 empatarem em Iuri-

,

tibanos os pelotões do Independente local' e Carlos Renaux, deBrusque.
'

" �
'-.

Tombou,' o Avaí Irente aoGumernÍ
�o �'lEÃO BA ILHA" INAUGUROU O ESCORE,. MÂS ACA80U VENCIDO NO SEGUNDO TEMPO, tOM
A I)ES�RfrCUtA,çÃO COMPLETA DE SEU TR'IO-'fl.NAt _ AMORtM (PENAL), JOSE E WI1MAR, OS
,'.GOLEADORES -- FRACA A PARTIDA NÚMERO DOIS DO TORN'EIO, "DR. HEITOR FERRARI" '_ 'NA
:PREL�MINAR ,O SA-MDU SU"PLANJOUn CURlfIBA�NOS _ RENDA DE QUATRO MIL CRUZEIROS '

,

,
'

'Constitui uma surprêsa pa- um go] conquistado de ,pe- Veio a fase final e nota- I turoso; Waldir,
-

Carlinhos, .que, Waldir e Acácia (Osní) ;
ta os aríectonados a derrota nalti, por Amorírn, aos 9 mt mos grande melhoria no con- Zezinho e José, no vencedor. Carlinhos e Zézinho; Tuni

_

do pelotão do -l\:vai, anteon- autos, penalti êsse motivado junto tricolor que passou fl Lelo, Mírínho, Amorim e Be- nho, josé, Wilmar, Anísio e

tem, ,no' estádío 'aa
-

rua Bo- por uma 'entrada'violenta de jogar de igual para igual. Aos tinha foram os; únicos que /;e sadí,
caíuva, . frente á 'representa Acácia em Guará, quando o 14 minutos, escapando pela salvaram na equipe vencida.

-

d C'I b 'A·tl't· 'O t
'.

. "AVAI: Lelo (Wilson.)', 'Mi-çao ao u e e ICO uara- ex rema avalano invadiu a esquerda, José atirou alto c Para. referir o
.

[ôgo havia
ní, na rodada número dois do área do penal no .íntento de Cecato e Wilson atrapalha- sido designado o sr: Ernani rínho, Cecato e, Bínha.- íi:ri

Torneio·:"Dr. Heitor Ferrari": aproveitar um "passe" pro- ram-se no lance e a' bola 'co- Silva. Como, porém o apita.
co e Loló (Hermesj j Ouará

O "exprellsinho", que An- rundo de Amorim,/ embora )riu-os, indo anínhar-se no dor no dia anterior hvera seu
(Renê), Cláudio

-

(Itamar),
dré Vllain tão bem organizou sabendo-se que não consegui- fundo das rêdes. Aos 34 mi- lar enlutado com 'o raíecí- Amorim, Vadinho e Beti'allo Caxias "............ 3

, e que vinha de vários suces- ria chegar primeiro á bola da nutos; numa investida dos mento de sua filhinha, de cin
'A partida preliminar, que Paula Ramos 4

sos, entre os quaís u111"empA-' que o centraâ" lW'aldir:. E'cl';� "bugrinoa", voltou a falhar o co mêses, foi o [ôgo dirigido
deu continuação ao Torneie Atlético Operário... ,5

te frente ao"Càrnerclário, tíf' 'pflmeira ·e.tapi "d<i�enc�>n-tr@-�,' trio-final avaiano e Wilmar, pelo nova.to Virgílio Jorge o "'f:!r Saul Oliveira", foi dís- América .. , : ,' -:-.: 6

Crícíuma, e.,iUm tr!U�fo dt; peJ'tenç�u ao A-ia! que ,domt-, metendo o pé alcançou a pe- quàl teve inuitas' falhas, re- putada en�re os c��juntos Inde��ndente :. '."
.. : .. /�-. 7

4x1 sôbre o q�x!as, de\ JoU!-- nou bem as ações, 'mas por lotá que caminhou calma-i}velando falta de, experíêncta, do, Bamdú
. e. Ourítíbanos, Hercilío Luz . ',' , ,;, .. 8 I

ville,. te!e: '!�J con:pecer;F�; ;v��es se�tia-se- _ in?pe!!�lt�. ,T-�pte . Pe��,-;,�sJ�4es, :::te!ld� ,l�ft�·�e:m..ril!!e b:AAC��dq .�v:::(.;: .a'!.tl:�i substítuíndo o Bota- Carlos Renaux 9

tarde de domíngo; um revee nas manobras finais, com Cecato debalde procurado de tar,: -- ',' -- . "'- '". � rQgo que resolvt!u" de�is-th:":" 7"" _ ......=$'veôi'ftê'teial�7"�";-.: .�t:::;-:;�;· :��.; .• ,-•.�� ... '" _.•

bem amargo- diante de +um �adiriho por demais avanç�-, tê-la. Reagiu o Avaí, mas €fi-
•

antes m_esmo de começ3.t'.· "

.

esqU�b�rão considerado de ,da e exitante e Cláudio dema- contrGu firme a defesa �d- Os quadros 'formaram a��,- Vp:��:�c�:e ��Ui�:1.dO Samdu
'

Granijes Cineasta's 'Franteses: de'
�OSSl lli�ad.es reduzidas

como

I
siadamente re,c�atlo, fazen{){) versária, sendo 'de salientar- sim:

,

é o conjunto do "Bugre". A o papel de medlo aVanç'3.1Cl se que os minutos derrader:- GUARANI: Aldo; Henri· Ren�a: Cr$ 4.000,00. 'ClOUZOT B'"
,

equipe, alvi-azul vencia per quando'ã,êle estava atribuida ros do embate foram os mais l..i.:'"% �-::: t%% ...."'<%%"t�� ...S"f%",$SSSSS,.ss'Ss ,

.. a resson
1xO no primeiro tempo, COi;} a função de.meia-direita. empolgantes da porfia qll'� Surpreendeu o jabaquara fazendo do- (Continuação da 4.a pág.)

.

C!otidiana dós jovens' francê-
I teve como vencedora a falan·· que permitiu a Clouzot, apót; ses. Há ,alguns, anos, ::om.

ge de N�wton Oarcez pe';J I
'

.

brar O Santos
-

a guerra, realizar filmes que "CASQUJ): D'OR", "TOUCHEZ
escore de 2x1. todo mundo cOllhece: "QUAI PAS-AO ORISBI" e "'MONT-

,
. Figuras de destaqúes .de A grand,e surpresa de d,omlngo certame pelo escore de 4 x 3.

DES ORFEVRES", "MANON';. PARNASSE 19", parece ter-se

prélio: Aldo, com,um pUn�\a- da 'rodada paulista foi sem d.uvldal Mesmo '. v,encldo o clube de pelé "LE SALAIRE DE LA PEUR" 'afastado do caminhó que to-

do de defesas eletrizantes, a derro.ta que o Jabaquara Impôs
I
continua se�do o lider do Cam. etc. marJ. inicialmente.

revelando-se um goleiro fl' ao, santos, "leOOer" absoluto da, peonato. .

,. ,

Rio. Eis os resultados:
-

Botafogo4 x Olaria 'O
Fluminense 2 x S. Cristovão O

América 1 x Flamengo 1

portuguesa 2 x Canto do' Rio. O

Madureira 1 x Bangú ,O

vasco, 3. x Bons).Iceso 2

Ainda juntos, Botafogo e Flu,minense
Prosseg�iu o certame carioca - Ven
ceram bem os�dOtS Hde,res - A surpre'�
sa da.rodada: de-rrota'Qo Bangú diante

d(r�adureira - Os resultados .

: Botafog.o e Flmillnense, qUe dl- i se yencendo o Bonsucesso. 1'\0
vldem o posto de lider do certame

I' único, encontro 'dos "pequenos/',
carioca véncerafu muito bem na a portuguesa derrotou' o Canto' do

,
,

segunda rodada do returno...maa o
, .

Bangú . vice_líder baixou dois
, "i

pontos,
<

derrotado que foi pelo
Madurelrâ. O clássico da rodada;
América e Flamengo, terminou

empatado. O Vasco agora com

Yustrlck como técnico reabllitou_
, , '

No-Brasil em outubro· de 1960 o Mun
dial de' Voleibol

RIO, 19 (V.A.) � Dia 29 de ou. , A fise tlnal será Iniciada dia

tubro do próximo ano será l.nau_1 3 de novembro e já garantiram
gurada em' no�s� pais a dlsputll'l� participação. as segli1ntell equipes:
do lU Campeonato Mundial de

.

Masculino: _ Rússia, ,Tcheco.
Vollbol. Esta de.clsão foi tomadÍl Eslováquia França p-olonla Bul-

- ., , '

durante o Congreso da FIVB re_ gária Rumãnla Estados Unidos
\' ,. ,

aUzado em Budapeste ficando de_ México Cuba' porto Rico China
.

' . " "

terminada a data de 16 .de no- Japão' Coréia Egito e UruguaI.
veIilbro do 'cor�ente ano p-ara ° pro Fen:inlno: ....... Rússia polonla

, , ,

nunclamento final do Brasil. No p,erú Coréia México e' paraguaI.
, .

" ,
-

referido Congr,esso, o delegado na.

ClonaI, José Gil Carneiro Íie Men
donça chegoU a desistir oficial-

DUAS ALTERAÇõES'

condução independente•.. !

MORIdtI
mente' de

. patrõctnar o 'certame Durante a sua última reuniãO,

mas em virtude de um pedido fel_ a' ComiSSão de Leli.,do Jogo da _

·to pelo presidente ,da Federação FIVB determinou as seguintes al-lInternacional' de: VOllbOl '(FIVB) terações nllS �egrll8 ·oflclais de vo.. '

que Inclusive" prometeu elaborar l1bol:
um plano lYai� 'll.\Jxilltir flilancei- '

ramente o no;.;; paIs, f.
01 ",;et!ra,�I. a) - Não p,oderá mais

,ser ,felt.
a·

da Il. deslstên?la." 'i ,cortina no saque, devellifo -oí;- j"o.::.'

,
-"'" '. � .l.'

,

'gliliares 'de equipe de posse' 90 �!!-::.
PA.RTICIPANTE-S' "

que permanecer em seus' llfgáre's' ..

,pão podend6' também 'leva",;
,

APENAS CR$;.9. COJll� cOm .staa V-_"'u '

.. ,.lAO'iíadé:·. .

" '-'

, .,.'
,? G-ciraRtio 'contro qualquer

'�'(., defeito de fcbricação I·
,

'
.. #'." .•

'
•

O:��� ·.'fbGilidag. enf enc:o�tf·ar,. Pl'ç<;l$
'1' • ,.. oriPiP9!s de repds.fção, �om .

dD q"cillliade MQriol'k-t

éR$ �7 .,4!)O!OO A VISTA: 'ôu
, '" 'Cr$:-623,ÓO l\IJi)�SAIS
R E V"E N D E D O R E S

O Camp�ónato M"iilal�1 de Vo-

11001, Ber� dl� 29 di;'
� ....._;. -".'

MAGA'ZlNE

-

Classificacão e movimento de tentos
,

do Campeonato Estadual de Fut�bo-I
. de 1959

Eis a classificação, bem yomo o movimento de tento',

(lo Campeonato Estadual de Futebol de 1959, após a reali

zação da quarta-rodada:
CLASSIFICAÇãO

1.0 lugar � Caxias, 'O p.p,
2.0 lugar Paula Ramos, 1 �

3.0 lugar - Carlos Renaux, 3
4.0 lugar Atlético Operário, 4
5.0 lugar - América e Hercílio Luz, 5

6.0 lugar - Independente, 6

7.0 lugar - Comercial, 8

TENTOS A FAVOR

Carlos Renaux . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 10

Paula Rámos
'

'

.. '..... 9

Çaxias .
'

.. , � , '. . 8

Hercílio Luz : ..

'

'

. 8

, /

América ,
,

�... 5

Átlético Operário 5

Comercial :... 5

Independente � '.' ' 4

,
"

TENTOS CONTRA

,'.�

Ao, contrráio de "DE COR. -Não pOderíamos citar aqui -

BEAU", que sem aludir a:Js todos os autores de filmes ql1�
,

se afirmaram durante a últi-aC\Jntecimentos, os eV9ca i.'\- •

diretamente, nota-se no ci- lUa guerra: são numero\1os,

nema dessa época agitad�,,- ti de Louis Daquin, . autor de

tendência à evasão, ao ::m· "NOU��, L�S GOSSES" e ct�

nho, colI). se êsses jovens ti?" '�RElVIIE� .OORD�E!I'" a :Al

sejassem esquecer a tra.gédia lJert Víl1entin ("MARIE

que se desenrola ao redor de- MARTIN:m"): Há porém, um
.

" artista de g-rande classe cu' oles. Um dos, filmes mais cu,·· , •

racterlstlcos dessa tendência .!lome; Com o de, Clõúzot, do:
6 '"L'ETERNELRETOUR"· di.�, mina, incontestàveJmente"a
i'igido por Jean beIâri�oy". geração

A
da.. gue�ra, é ,.Róbz.t·e

mas que deve muito a JE'un Bresson.

coc�e�u, ,que. ��e esc�eveu 'o .

'A m�rgem de sua profis-
cenano 'e os dIalogos. A11te.3,.a-o d'e pl'ntor B e ",

.

"
�

, r sson Ja se

,de "L'ETERNE� RETOUR�, interessava pelo' c i n e ln a
Delannoy h�vla ��meça(.,?- quando-, de sua volta da pl'i
cem, cbras co�er.clal.g. l:eall. são na Alem'anha, teve oca
zadas cOm mUlto cUIdado.· sião de rodar ''LES ANGES

"�AC�U", "P?NTCARRAL", DU P�CHÉ". A escôlpa que
",tc .. Fez �epols .

da �U�rt'8 fêz de Jean-Oí�àdoux, para
, um� cà:'rell;a ·bnlhantlssnna

seu colabóra'dor fios 'diálogos,
- p r Im el r o adaptando "LA

a mipuccip,s3,." pesquisá a qll.i�
clYMPHOl'{IE PASTORALE",

se entr�goú pªra. dar um:i
de 4ndré Oide, depois dan-

imagem exata da ordem reli.
do-nes uma série de filmes glosa dedicada fi recllperaçã'J
de qualidade que vão desd� :t

Jvolução histórica ("MARIE..
das mulhere§ prêsas j:pdicava,
já no jovem cineasta, ambi-

ANTOINETTE", "NOTRE- ções pouco' comuns' nessa pro-
DAME DE PARIS") à histó- _fissão.
ria. policial ("M A I O R E T
TEN UN PIJl:OE").
A personalidade de· JacqlÍq;

Becker é mais forte; desco
brimos um toque muito espe
cial na adaptação que fêz
em 1943, de unl curioso ro

mance campesinó de Pierrr.

Véry, "GOUEI-MAIN-ROU
GE". Depo,is da guerra, o me '

lhor representante, na Fran

ça, da escola J,léo-realista que

,parecia impor-se no mundo

intéi:ro. Com "ANTOINE BT

ANTOINETTE". '''RE�DEZ
VOUS DE JUILLET", "EDOU
ÃRD ET CAROLINE", "Rt'E
DE L'ESTRAPADE"; deu-.r.o'?

Essa ambição' se revela
mais alta ainda em' "LES DA
MES DU BOIS DE BOUL00 .

NE", realizado na época da

libertação de �aris---e rodado'
nas condições materiais, nlai;;
difícei's .. Ó pú��iço não é:!01'P.

preençi'eu tôdàs as intençêt;,;
do autor" quê', dessa vêz, re ..

correra 'à colaboração c1€

Jean Coêteau. Esse fHme, PeI
rém, . fce)llsiàerado hoje;; um
clássico do cinema francês,
do mesmo modo que' "L�
JOURNAL D'UN CURE' DE

CAMPAGNE" que contimn
se;QBo, ãté' agQra, á. obra-pd-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doenças ,de 's�nhoras - proctO:
Iogta - EIFtrlcldade Médica

Consultório: Rua Victor Mel
relles n.o 28 _ Tele!one 3307

DR. LAURO DAURA DR. I. LOBATO FILHO Consultas: Das 15 h9ras em diánte.

CLINICA" GERAL Doenças, do ap_arêlho respiratório Residência: Fone. 8.423. Rua BIll-

Especialista em moléstias de Se- TUBERCULOSE _ RADIOGRA- menau, n. 71.

nhoras e vias urinárias. Cura ra_ FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL- ----------

dlcal das Infecções agudas e crô- MõES - CIRURGIA DO TORAX D'R. HOLDEMAR'
Formado. pela Faculdade Nacional
dé MediCina, Tlslóloglsta e Tlslo- MENEZEScirurgião do Hospital Nerêu Ra
mos. Curso de especialização' pela
S. N ,T .. Exlnterno e Ex-asslsten:
te de Clr:urgl� do prof. Uso Gui_
marães (Rio) Cons.: Felipe Sch
mídt, _ Fone 3801. Atende com

hora mar-cada. Res.: Rua Esteves
Junior. 80. Fone: 2294.

CIRURGIA TRE,UMATOLOGIA
s

consultórlo�RT�!!D��nto 14. _
1 RM A O 5, BITENCOURT-

Consulta: das 15 às 17 ho;as.

dlá_jl<AIS
8ADAAO . 'ONE ].81)'

rlamente. Menos aos sábados. Re-·.
ANTIGO DIPÓSIfO O��NI

'sldêncla: Bocaluva 135. Fone 2714 -

-

�-

, .

� ,

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

DR. WALMOR ZOMER
_.

--�--:-------....,..------:-----

Diplomado p����c�acie Naclo- ORA. EBE B. BA·RROS
naT dê Medicina da Universidade

do Brasil
Ex-Interno por' concurso da Mater_
nidade_Escola. (êervlço do pro!.
Octávio Ródrlgues

.
Lima). Ex

Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. MéIllco do Hospital de

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aOI!
.lustre s Médicos e Farmacêutico.:! o 'lánçamento do novo I '

. .rroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO. I

GERIPIAM =- H3 I
/ U1\1 OFICIAL DE ALFA�ATE -= INFORMAçõES /
{' !

NA MESMA A RUA FELIPE' SCHMIDT 37.

D1A-�'25 -
com a eprsentaçãe

-

Rua Consélheiro Mafra, 160
Telefone 3022 - Cxa, Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO�
ME'DICO

Operações _ Doenças dê Senho':
ras ._ Clínica de Adultos_

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos Curso de EspeCialização no �9Spl

tal dos Servidores do Estido.
-

.( Servlçó do prof. Marrano de Án�
drade j , Consultas: pela manhã no

Hospital de' Caridade. 'A tarde das

15.30 horas em diante no consul-

G E R E-N TE
Domingos Fernandes de Aquino

RE D A·rORES tório. à Rua Nunes Machado. 17.
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim André esquina da Tiradentes _ Tele!.

Nilo Táda.sco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha- 2766. Residência - Rua Mate

do _ Paulo da Costa Ramos.
chllll a'ama D'Eça n.o 141 - Tel.
siao. .'

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rold1rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da "Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange ..:._ Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive'
Doralécio Soares _, Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos -os sexos. Doenças do
j

aparêlho Digestivo � do sistema

nervoso, Horário: 1011" às 12 e

2'h às 5 horas - Consultório:
Rua Tiradentes. 12 _ 1,0 andar
- Fone 3246. ·Resldêncla: Rua
Lacerda Coutinho. 13... (Chácara do

Espanha _ Fon� 3248.
.

P U B L I C I·D AI D •
Mari. Ceíína Sflva - Aldo Fe\'nandee

Dl8t1 - Walter LIDhar..
REPR.SENTANT •.

Repreeentaçõee A. 8.. LHa Ltda.
RIO:- Rua Senador Danta. 'fl .: 5 ... Andar -e

Tel. 225i24
g. pá'Uh, Rua Vltórla.157 - eqj.' 'I -:

> Te). 34-8949

Serviço releiránco da UNITIlÍJ PR.BSS W-P)
AGENTE;S E CORRESPOi�DIlNT�'

tl .. Tndo8''os 'munJcfploll de SANTA CATARINA
ANUNCIOI

I:h41antfl contrato, de acordo coa a tabela e. vllor
ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00
A direção não se respousabiliza pelos

conceitos emitidos rios artigos. assinados.

Virem.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

Caridade j! da Maternidade Dr.

M O' V E 'S· EM.G E R A L
1

.

R
.

O S S·M .A R K
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE o SENHORAS _

PAJl,TOS _ OPERAÇÕES -

.

PARTO SEM DOR pelo"método
psico.promancc

Consultórló: Rua·João pinto n. 10.
das 16.00 às 18.00 heras. Atende_
com horas marcades, Tele!one
3035 _ Rel!ldêncla: Rua General
Bittencourt n. 101.

t·

VIStTE A NOSSA LOJA'
Rua Deodoro, n.O 1S - lei. 3820

, �'.'.��..

!
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linda ... mas
e '0 CON'FORTO?

\'0'
·

.••
ci

�-e

Ao eemprer móveis estofados, verifique •• o

moleio é feito com as legltimas MO�S NOdA.
.- muito mcler confarto
• excepcional durabilidade
• Dunca cede.. .; nunca aolta.
• móveis mala leves
• dispensam aUla d. cordil1has e perclntas d. pano
• conservam o estofameflto absolutamente Ind.for�v"

MOLAS� DO BRASIL S. A.

..IN\ e &cr.1 ............. ,,;. ,... .N5l. - c.. Podal 875: Ead, T�C; "No.SAG" .;. sa. 'paulo

.

• IMHDIDOW.MIYI. & CIA;

'-!I f.... $cbftklt" e Rua CoDlOlheiro Mafia. 2 - rei. 2576 - Clt, Poatal � - FLORIANOPOUI
.

-

"

base de NOVACAINA sob forma altamente establH �adf1,
para o especial emprêgo em GerIatria, no tratamento Qa�
diversas _manifestações orgânicas do envelhecimento e da

I

senílídade, precoces ou' não. I
Amostras e ínrormações á disposição dos sennores /

Médícos II Rua: Conselheiro Mafra - 90. com
-------------�--------

Z. L. Steiner & Cia. - Agentes

CIRURGIA GERAL

•

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

As assinaturas novas-do.ano de 1960,
feitas agora, terão conto prêmio e bonifica
ção a vigência nos mêses de outubro, no-

o

vembro é dezembro. Assim, os assinantes
do ano de 1960. receberão desde já nosso

[ornal.. -,

Pagarão à assinatura de 1 ano e rece

"berâo jornais correspondentes a 15 mêses.' _

A 1.0 de novembro, por outro lado;·
- voltaremos' a fazer a entrega domiciliar do

_

nosso jornal, a todos os assinantes da Capi
tal, que assim, pela manhã já o terão em

.

suas residências, pois a entrega será feita de
madrugada. .

'.

Para essa campanha são nesses corre
tores credenciados os srs, CeI. Aldo Fernan
des - Cap.. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.'

. ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRUR

GIA ..,-

.'Formado Ipela Escola de
Med'icina do Rio de Jamei
.ro Ex-Interno da Materni·
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da. Gambôa
eClo Hospita·l do IAPETC,
'A,tende provisóriamente

. no Hospital de Caridade
- Parte da manhã

João Marilz
FORRO' "

"A SOBERANA" 'PRAC" 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
lULA FELIPE SCHMIDT

FlUAL "A SABERANA" DISTRITO DO J]!lI!fItEITO - CkNTO
I ..

/

V '1 A J � M E ·L B O B
PARA, ITAJAl- JOINVILLE -!CURITIBA
Ô N I BUS U L T 1M O TlP O
s U. P E R - P U L ·L M A' N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMtCAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

RAP1DO

FLORIANOPOLIS 5,48
CURITIBA 12,45

SUL lO BRASILEIRO LTDA.

CLINICA DE CRIANÇAS' -

Consu.ltórto • a8ll.,.." Con.nu.,
Av. Reremo Lu 1I5A apto. , Se,unda , 6.a-felra

4&1 15 ,a '17 b�r.ç
Tet. - 2914

VIAGENS COM ESCALA � PARTIDAS AS 7 e 13 HORA�
AGENCIA FLORIA�OPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

Of,ICIAl DE ALFAIATE
-

/
A ALFAIATARIA CA�ARGO NECESSITA' DE ,.

í

/
/

-- /

GRUPO-TURBa-GERADOR -- a vapor
Vende-se. Siemens Schuckertwerde AG Alemanha,

1957, comuíetamente novo, encaixotado e coconísado. 2100

KW - 50/60 ciclos - 380/440 V. - 30.00./3600 RPM - 15 atm.

Demais informações acerça de' preços e. condições de

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

namburanas, à rua Felipe Schmidt 15 em Flortan6poUs.

FLORIANOPOLJ!

DRA. ' EVÀ B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA�Df SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em mo.léstias de anua e recto .

Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc.
, CI,ruri�a anal

Comunica a mudança de seu eónsultório junto á sua
roaídência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

RAUL PERE'IRA CALDAS
-,

ADVOGADO
'''Questões Trabalhista.s"

- Escritório: Rua João Pinto n. 18 '8obo
telefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 2D
bORARIO: Das 15 às 17 horu•.

COMUNICA(,ÃO AOS MÉDICOS E
, FARMACÊUTICOS

CURSO DE ADMIS1ÃO' AO'· GINASIO
-

AGORA VOCE PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

O GINASI0,'MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

TEMA't.iCA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

FRANÇA, N° 20, TELEFONE 35-30. PREÇOS MODlCOS

l A V A N D O ( O M _.5 A B I O

.'.. E·c·pe'ci�lidadem � d .
..._

.

. . _.... ._, ." -)_.-
Virg
:, {Ia.

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

Rua Trajano. 29, --' 2b andar - sala 1 - Te!. 3658

ESCRITÓRIO DE
.
ADVOCACIA

E, PROCURADORIA'

ADVOGADOS:
Dr. Antônio GrlUo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Márcio Collaço

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. P�1-·rtêt�,�'M�eJ . Dii��:���aQ
A quarta rodada do Campeonato Estaduar de futebel em uasenada alterou a',classiHcação dos coneorreotes. 0 líder Caxias eo vlce
líder Pauta Ramos foram os únicos que venceram 'na rodada; ollrimeifolem�S�'l:Js domlnios, defrotando o Atlético-Operário pelo éscore
mínimo eo sequndo consegui'u .seu primeiro triuníe fere de seu reduto. 'aDstendo 'e Gomefctsl,-em ·Joaçaba,'f)efa tontagem de 2 x 1,
tendo marcado os rentos dos florienépolitanos Zacky e Vaiério.' Paula Ramos e Câxias, de acôrdô' com a tabela. deverão,' di:cidir a lide-

rançai domingo próximo, nesta Capital. O América obteve novo. empete. porém com sabor dé vitória, de vez que o resultado foi al
cançado em Tubarão diante da equipe bi-cempeê catarinense do Hercílio luz: 1 x 1. Iembémpele escore de 1xl empataram 'em Curi�

,

tibanos os pelotões do Independente local e Carlos Renaux, deBrusque,
'

"" • -
>...

--------------------------------------------------------=---------------------------------------------

Classificacão e movimento de tentos
do Campeonato Estadual de Futebol

, de 1959

Tombou'o Avaí frente aoGUQtaní
.e ,�lEÃO, BA ILHA" INAUGUROU O ESCORE,. MAS ACJ\80U VENCIDO N.O SEGUNDO TEMPO, tOM'
A DESARTICULAÇAO COMPLElA DE SEU TRJO�fl;NAl- AMORIM (PENAL), JOS;E �. WI1MAR, OS
',GOLEAIJORES - FRACA A PARTIDA NÚMERO DOIS cOO TORN'EIO, "DR. HEITOR FERRARI" ._ -NA
'PREUMINAR ,O SAcMDU SUPLANTOU TI CURlnSA:NOS - RENDA DE QUATRO MIL CRUZEIROS
Constitui uma surprêsa pa- um gol conquistado de -pe- Veie a fase final e nota- I turoso; Waldir,' Carlinhos, .que, V�aldir e Acácio (Osní) :

ra os aríccíonados a derrota nalti, por Amorim, aos 9 mí mos grande melhoria no eon- Zezinho e José, no vencedor. I Carliphos e Zézinho; Tont
do pelotão do "Avaí, 'al1tcon- nutos, penalti êsse motivado junto tricolor que passou'!\ Lelo, Mírmho, Amorim e Be- nho, José, Wilmar, Anísio e

tem, no' estádío a� 'rua Bo- por uma entrada violenta de jogar de igual para igual. Aos tinha foram o". únicos que /;e Badí,
caíuva, frente á represent ..l. Acácio em Guará, quando o 14 minutos, escapando pela salvaram na equipe vencída,

ção do Clube AtléticoGuara-
.

extrema avaíano .ínvadíu a. esquerda José atirou alto c Parac referír o "jôgd havia
AVAl: LeIo (Wilson); 'Mi

ni, na rqdada número dois ('6 área do penal na 'intento de Cecato e'Wilson atrapalha- sido designado o sr. Ernani rinho, cecato e, Bínha.- Éri

Torneio' "Dr. Heitor Ferrari". aproveitar 'um "passe" pro- ram-se no lance e a bola 'co- Silva: Como, porém o apita-
co e Loló (Hermest} Guara

O "expressinho", que An- rundo de. Amorím,« embóra .brtu-os, indo aninhar-se no dor no dia anterior tivera. seu (Renê), Cláudio
-

(Itamar),
Amorim, Vadinho e Beti'lilllO C

.

dré Vilain tão bem organizou sabendo-se que não eonsegul- fundo das rêdes. Aos 34 mi- lar enlutado com 'o faleci- axias H •••••• ••••••

.

A partida preliminar, que P 1 R o, e que vinha de vários SU(!,eE- ria chegar prímeíro á bola da nutos; numa investida (lOS mente de sua' filhinha, de Ciol au a am s .

sos, entre os quais um-empa- .que o -cêntraã- iW1l1dir.. E-cl3:t., ;\'bugrinos", voltou a fálhar o co mêses, foi o jôgo dírígído
deu continuação ao Torneie Atlético Operá.rio .: :.:

te frente ao 'qõmerclário, C,{f·· priÍrieIra e.taPtt cÍõ."::�enciiln-'thy.· 'trio-final avaiano e Wílmar, pelo novato Virgi�io Jorge ,0 "r�r Saul Oliveira", foi dís- América ..•.................. ,. :--..

Crícíuma, �,,,ª,m tr�Flfo dt; peytenç�u ao,A:ial qlle .doÜ:l1-, metendo tO pé alcançou a P6- quàl teve muitas' f,alhas, 1'C.
putada en�re os c��juntQ,s Independente .;

: .. /'�'"
..4xl sôbre C! q�K!as, de Jom.. nou bem as ações, mas por lota que caminhou calma- velando falta de .experíêncía, d_o, Bamdú

. e. curttíbanos, Hercílio Luz .. ; ,' .. , ,,;, ,',
-

tVailrlde'e.td�!e��-d;.-qo��m:�l>n'gCoO,�huemcerr'ec·vl1,é��; nVêa-'Zs,esm, aSneon..tb-li.aa-sse f-lonina9i·SP,e!�c_nn·.lt�l ,mc-eecPatteo' . dPe�b!�a>;I-;,da.�e.s.Jp··rotàc·"'u�sr.'a··,d'toend·de.?-. ' lt:Ú.aftr.E):�,·:_.��m.. p_-.�e , b���tl�. '�C';('L ,�q__gl!-o'�}0r.SuUebsrte��suollnV�U�) °deB�oi:al_:" .> c- li. _
_

Carlos Renaux .

"'_ _':
. .' 1"" "1 '" _""� >�?5<l.-'eõm·e�hll :-:";.:.�"f::�i�.-.'-. ,;7,'.'.·�"��

,bem amargo diante de .f:Úm �adi-riho por demais avanç�-. tê-la. Reagiú o Avai, 'mas €u-
.

antes mesmo. de começ'lt'.
' •

'

esquadrão considerado de do e exitante e Cláudio dema- contrúu firme a defesa 9.d- Os quadros formaram at�- Ven<:eu _ a eqUlpe do Samdu
'

Grantles' Cinea.stas 'Franteses: de
possibilidades reduzidas como

I

siadamente recuado, fazend,') versár4à, sendo 'de salientar- sim: \ pelo escore de_ 2x1.

f, o conjunto do "BUgre". A I o papel de médio avanç9.-:10 se que os minutos derradef:' GUARANI: Aldo; Henri: .

Renda: Cr$ 4.000,00.
, ClOUZOT· a Bresson

���i�: :���:�r� t::;�: cl��.� ������oã:��:�:��i::i��:.uida �:p��g:�!�ted�ora;r�:an��;,� S�rp����d�s;�<t�Qu�S(�)ãi;��- (Continuação da 4.a pag.) cotidiana dós jovens' franu}-
\ '

teve como vencedora a faian·· ,. que permitiu a Clouzot, após ses. Há_ alguns: anos, com

ge. de Newton Garcez peJJ.' brar O Santos a guerra, realizar filmes que "CASQUlj: D'OR", "TOUCHEZ

escore de 2x1. .
' todo mundo cOJ;lhe.ce: "QUAI PAS-AO GRISBI" e '''MON'1'-

_
,Figuras de destaqúes ,de A grande surpresa de domingo. certame pelo escore 'de 4 x 3.

DES ORFEVRES", "MANON". PARNASSE 19", parece ter-�le

prélio: Aldo, com ,um pun:la- da -rodada paulista foi sem d·UVlda 1 Mesmo'. v-encldo o clube de pelé "LE SALAIRE DE LA PEUH" :tfastado do caminho que to-

do de defesãs eletrizantes, a derro.ta que o Jabaquara Impôs
I
continua sendo o l�der do Cam- etc.

.

/

mara inicialmente.

revelando-se um goleiro fll ao santos, "leader" absoluto do
I
peonato.

,

Ainda' juntos, Botafogo e Flurmiriense
Prosseg�iu o certame c�riocél- Ven
ceram be,m os ,dois Iíde.res - A surpre'"!

.
.

sa da rodada: de"frota do Barigú diante
d(rfY1adureira'� Os resultados '

� Botafog_a, e, FlUlnlneIise, qUI! dl,-l se .

yencendo o Bonsucesso.}\_o
vldem o posto de lider do certame' único encontro -dos "pequenos'"
carioca véncerafu' multo bem: na I

a por'tuguesa derrotou· o Canto' d�
,

,

segundá rodada do returno ,-mas o
, ,

, Bangú, ,",;vlce_lider baixou' dois

pontos, derrotaçlo que foi pelO
Madurelrâ. O clássico da rodada;
América _e Flamengo, terminou

empatado. O Vasco agora com

Yustrlck como técnico reabilltou-
, ,

Rio, ,ÉIS os resultados:
.

Botafog04 x. Olaria "0
'

Fluminense 2 x S. Cristovão O

América 1 x Flamengo 1

portuguesa 2 x Canto do '_ Rio, O
Madureira 1 x Bangú ,O

vasco,3. x Bonsjlceso 2

No-Brasil em outubro· de 1960 o Mun
dial de' Voleibol I

RIO, 19 (V.A.) � Dia 29 de oU-' A fase final será iniciada dia

tubro do p�óxlmo ano será mau_ I
3 de novembro e já garantlr,am

gUrada em' noss,o pais a disputa' I particlpaçãe as seguinte!! equipes:
do lU C8impeonat'o Mundial de I MasCUlino': _:_ Rússia Tcheco,
ValiboI. E�ta decisão foi tomada t Eslováquia França p-ol�nía Bul-

-

.

-. . ,,'
durante o Congreso dll. FIVB :re- gárla Rumânla' Estados Unidos

\"
,

allzado em Budapeste ficando de_ México Cuba porto Rico China
, ',"

terminada, a data de 15 de no- Japão Coréia Egito e UruguaI.
vembro do 'corrente ano para � pro Fen:lnlno: '{_ Rússia polonla

,
, ,

nunclame�to final. do Brasil. No perú coréia, México e'o paraguaI.
referido Congresso, ó delegado na

cional, José-.GIl Carneiro de.Men
donça Chegou a desistir oflc�al
mente de patrõcinar o' certame

,
mas em virtude de um pedido fel..
'to pelo preSidente . da F.ederação
Internacional. de: VOllbtll �FIVB)
que Inclusive'. 'prometeu elaborar
um plano P�� :a\lX(lIàr fli1ancel

ramente o nos�; 'país· foi o,;etlra�
da a deSistência.

'

-/
_ ..

,r
),

DUAS ALTERAÇõES'

Durante a sua última reunião
a ComiSSão de LellL .. do Jogo da

_

FIVB determinou as segUintes al'lterações nas :egra.s 'oflclals dê. VO- '

llbol:
.

I

a) - Não ppderá mais ser feita·

cprtina no saqu'e, devenlfo 'at( j"o::':, .

,

-giliO'l'es de equipe de pOÍíi;�- ªo �a-'
que permanecer em seús" lugáre's �

,

,

-pão podend6' também, '1evaUbr
O Camp�ónato Münal�l de Vo-

llbol ser
'

de'

PA,RTlClPANTÉ'S'

l
,.

.�

�,.,.
'

..

...

-__

'11,

!', condução independ�nte ... !

���:( .."'ORldI I
9. conto.. com �ltal vadlltu '

�0_ sui''Mimarié:-. : (I' ,,',
>

". Goranlio 'contra Cluálêjl.le.
defeito de fabricação I·

i' _ .•

• flic:ilid�de enf enc:ontràri,peçc;l$
originQ.ii' de reposIção, com .

_. , '.

".,

APENA.S CR$

Cill.7 ,4�O!Oo. A VISTk ou
,

.

... Úr$�623,ÓO M��SAIS
R E V'E N DE D O R E S .

H'ú'EJPCKE

Eis a classificação, bem __çomo o movimento de tento',

00 Campeonato Estadual de Futebol de 1959, após a realí

zação da quarta-rodada:
CLASSIFICAÇÃO

1.0 lugar � Caxias, '0 p.p.
2.0 lugar Paula Ramos, 1

3.0 lugar � Carlos Renaux, 3
4.0 lugar Atlético Operário, 4
5.0 lugar � América e Hercílio Luz, 5

6.0 lugar � Independente, 6

7.0 lugar � Comercial,-8

TENTOS A FAVOR

Carlos Renaux . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 10

Paula RlÍmos 9

Çaxias
0

','" • , •••
" • íf

Hercílio Luz ; '.' . ',' ,
8

América � . . .
.

5

Atlético operário 5

Comercial :... 5

o Independente � ',' �
4

-'

'TENTOS CONTRA

3
4 -:

�

5

6
7
8 I

9

-Não pOderíamos citar aqui ,_o

todos os autores de filmes qllê
se a!irmaram durante a últi-

•

ma guerra: são numerml()S,
de Louis DÍtquin, autor d(�

"NOU�S LES GOSSES" e ct�

':e,REMi-EE ,GORDÉEI',- a Al
bert V�lentin ("MARIE
MARTIN:E"); Há 'porém, um

artista de. grande classe cu� o
...

-

.
- .·1"

;nome, com o d� Clouzot, do-
mina 1ncontestàvelmeJlte'a
geraçã.o da.. guerra, é Rcib�:t
Bresson.·,

....�

Ao contrráio de "DE COE,

BEAU"" que, sem aludir a)s

aClJlltecimentos, os evoca Ül

diretamente, nota-se no ci

nema dessa época agitad"" U

tendência à evasão, ao ;:;r>.

nho, com se êsses jovens de·

sejassem' esquecer a tragédia
que se desenrola ao redor d�
les. Um dos filmes mais Clt·

racterísticos dessa· tendência
6 "L'ETERNEL RETOUR"; di:
'rígidO por Jean Deíariuôy,
mas que deve muito a J�an
Cocteau, ,que lhe escreveu ,(} ,,� m�rgem doe sua pr�fis
cenário 'e, os diálogos.' Ante.,

I
são de pintor Bresson já se

.

de "L'ETERNEL RETOUR', interessava �elo c i nem a
Delannoy h:�via ��meçad?- quando, de sua volta da pl'Í-

.

CClm. cbras cOmeli',CIQ1S l�êaJj são na Alem'anha teve oca
.zadas com muito ·cuidado:. sião de rodar ''LES ANGES
"MACAU", "PONTCARRAL.", DU P�CHÉ". A· escôlpa que
,,,te .. Fêz depois da guer,'s têz de Jean'Oíradoux, para
um!l'" carreira ,brilhantissima. seu

_

colabóridbr nos diálogos,
p r i m e1 r o ,adaptando '''LA

a mip.u,cipsa,_" pesquisa a qll�
8YMPHONIE PASTORALE". se entr�go!Í p�ra. dar um:i
de 4ndré Gide, depois dan- imagem exata da ordem reli
do-nes uma série de filmes bioso, dedicada à recuperaçã,')
de qualidade que vão desrlJ a das mulhe.res. prêsaslndicava,
evolução histórica ("'MARIE.. já no joveril ciileast�, ambi.
ANTOINETTE", "NOTRE- çõespouco'comuns nessa pw
DAME DE PARIS") à histó- ,fissão.
ria, policial ('�M A I GREi r
TEN UN PIEGE"). Essa ambição' se revela
A personalidade de Jacques mais alta ainda em "LES DA

Becker é mais forte; descor MES DU BOIS DE BOUL00 '

brimos um toque muito espe- NE", realizado na época da
cial' na adaptação que fêv. libertação de p,aris-e rodado
em 1943, de um curioso ro nas condições materiais, rnai.3
mance campesinó de Pieup. difíceIS .. Ú púb�ico não C01'P,

Véry, "GOUEI-MAIN-ROU- nreençi'eu tôdas as intençéc,;
GE". Depo,is da guerra, o me' do autor'- qUé', dessa vêz, no·,

lhor representante, na Fran- correra 'à colaboração clt;;

ça, da escola néo-realista que Jean Coc'teau. Esse fi�me, p�
,pareciá impor-se no mundo rém, .�. cçlUsiãerado ,hOje,; um
-intéiro. Com "ANTOINE ET clássico do cinema francês,

.

ANTOINETTE", "'RE�DEZ· do meSln,O modo que' "LE

vous DE JUILLET", "EDOU -

.

JOURNAL D'UN CURE' DE
ARD ET CAROLINE", "R'l'E CAMPAGNE" que contlm:n

." "_.�, ,

sendo, até agora, a obra-pli�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedida a. 'J,nJ;e1UJ.encQ4 da "'Jni:eIt.
L '

" �
_

pai:� fJ.utJi4C(lnt�JtQ;,
Moisés Chavo e�Nicol1W'Zarvos controlavam a saida do produto, para o Paragual-lmpQffante
depoimento de Manuel Navoni'permite o levantamento das ativ'idades-daqueles e de outros ele-

nt Prosseguem as dnigência� para a captura de todos os implicados - Justiça dá glanho
.

de, ca,usa ao IRC, em apreensão de cafés no Norte.
o Delegado Newton Quirino, já

tem em mãOS, depoímentos impor.

tali.tes, que lhe penntteJ;ll levan.

tar todo o roteiro 4a ação daque.
Ies: contraventores bem como a

,

Identidade dos principais respon.

Graças às providências conjuntas das au-l ��:���:en;:à�elheÍ1tO:�����s u:
toridades do IBC, da Policia de' São Paulo, cruzeíros, tendo recebl�enas

.
' .. 2.271 sacas de café. Nicolau Zar_

através da Delegacia de Crimes Contra a Fa- vos, recebeu. nessa transação, 2

zenda, e das guarnições do Exército, no Sul
milhões de cruzeiros de "pedágto".

D\.sse mais que Nicolau Zarvos

sáveis pelo contrabando de café do País, bem como da atuação do l).ss�ssor da se dedicava, também, ao furto de

para o p;traguai contando coma, madeiras de lei .tanto em territó'

efetiva. �olabora;ão do IBC atra; Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câ- rio b1�asilelro c�mo no paraguaio.

vés do seu procurador, Fr�ncisco mara dos Deputados; Sr. Paulo Prates, a ação JUSTIÇA ��OI��ATITUDE
Galdino d� MenlLonça, que dirige dos contrabandistas, no sul do País, está pra- A ação repressora das autorída-

o in,!-uérito . administrativo, que des contra as atividades dos eon.,

corre paralel,ll ao que se desenvol, ticamente encerrada, voltando-se' as atenções, trabandlstas já se faz sentir tàm_
ve na esfera policial. agora, para os Estados do Norte, repressão es- bém, no Norte do país.

•

'Assim, é que, ainda recentemen,
sa que será- realizada coin a'mesma, intensi-I te, as, autoridades eonseguíram

d d apreender um gtande carregamenc.
a e. : --

to de café_que, procedente de

Bé JOão oferecia caU para ser en., a 18 qunômetros do referido porto. Londrina se destinava aos portos
, ,

do Nort� contrariando as Reso.
'Ainda com relação à ação dos tregue no paraguai. Finalmente a mercadoria seria

. • luções do' IBC. Ao, passar pela lo.
contrabandlstas, na fronteira com

t
prOSSegUindo. decflarou que ,pos_ entregue a Moisés Chayo, já em

�calldade de Teofllo otoni, em Mi-
o paraguai a pol'cla de preslden erlormente o re erldo "'0.'"110 t,errlto'rlo paraguaio.
te' wencesiau �o Estado de S� Murad fõra até AssunclónTen- Esclareceu o depoente que u1ma nas GeraiS, os caminhões foram

paUlo, ouvtu
'

Jlor precatória' da trára em negociações com o seu vez' no paraguai o café já estãtla apreendidos pelos Fiscais, do Ios-

DelegaCia de ,Crimes Contra a Fa- patrãO, Moisés Chayo, pal'a venda

tCoO� eO clommPoastor-e;>eargldOa' 'd"OemcumíÍ'eanntSal_- �::t�o�:;:�:::o d�oC;��d�::, ��:,z.enda, o, depoímento do individuo de café. Néssa ocasião - disse Na_ .'

Rod()lfo J1I'anuel' Navonl.- Declaróu vonl -, Chayo entregou a Camt_ ção em ordem para ser reexporta- se frustrava. 'Inconformados,.os
-;,.. 1 • d 2 11h- 800 II

' t', I f contrabandistas impetraram .an-
ele, inlc.almente, que se encontra o Cerca e -m oes e m do para ou ros paiees. n ormlilu,
no Brasil temp,orarlamente como cruzeiros, em dinheiro, além' de ainda que por declarações de ter; dado de Segurança que foi dene.,

turista � vez que reside na ca., uma caminhonete "Wlllls" sendo celrOl: soube que Nicolau Zarvos gado pela. Justlç'a: Estes cafés,
pltal ,psrag'J,lala, ,como empregado que camilO, alegando que 'a poll- FilhO; proprietário da estrada 1'01'_ apUl'ou-se nas d1l1gênclas então

de 'Moi�s Chayo, residente em ela paUlista exigia a documenta- to_santos, participava também do reallzad_.!lS, eram' transportados

B 1
-

d
'

I 'I f d ' I b d " d' I " ' com "gulas embarques falslflcad88
uenos A res e do qual seu pai, ÇaO aque e velCU o, ez, usan o negoc o co ran o pe ag o a ra-

Rafael Ferreira ,Navonl é o repre- de má "fé, com que, lhe f�sse '.n. zão de' 220 'cruzeiros, por saca de no pataná, o que·está sendo obje.,
sentante em Ass�nção. Sõbre 'as dossado e o certificado de proprte... café 'que passava pelo porto e es_ to de inquérito policial, naqueles

atividades de Moisés Chayo a res_ dade da referida caminhonette. trada que demandava território Estado.

peito de que o DelegadO Newton w ZARVOS APARECE paraguaio. Essa cobrança era feita A Justiça está Vigilante, conhe.

"
Qulrino solicitou Informações por NOVAMENTE adiantdmente disse o declrailte"

-

cendo de perto a manobra dos

intermédio da "Interpol" N�vonl, Interrogado ainda Sôbr,e o que acrescentando': contrabandistas que estão sendo

dissé .que a 24 de dezemb;o do ano sabia das atividades de seu patrão _ Nicolau Zarvos apertava de baúdos, tambéin, nos Tribunais,
passado, encontrandow�e e,m pon_ RocÍ�fO Navonl Informou que da:� tal modo a Camilo na cobrança do conforme se verlflc\l., da d,eclsão

ta porãf Est�dO de Mato Grosso quele entendimento COPl o indi- "pedágiO", que aqUele recebia adI-, proferida em Recife, ao ser aprew

ou para aer mais exato em pedro vlduo Camilo Murad
.

ficou acer_ antadamente multo mais do que a clado o mandado de segurança lm

Juàn Caballero foi �presentado tado que o café paSsaria através quantidade de café que realmente petrado contra a aa>reensão de

por um amigo' à Camilo Murad, de porto santos, situado _ao suE de "passava pela estrada. Diante disso uma grande partida de café na

residente em presidente Wences- Mato Grosso, e ali, através do Rio 1_ acresoentou, Camilo l\oiurad praia de Maria Farinha.
'

1
'

MI' De ac6rdo -com despacho tele_
au, o qual, em companhia de Jo- Iguatemí, at_ravessaria a frantelra,' apertava por sua vez a o SeS

CONTRABANDO PARA O

PARAGUAI

o

FLORiANÓPOLIS, Têrça Feira, 20 de Outubro de 1959
f

'

A DA

Até o fim do corrente ano, nada menos de quatro �U �

rerentes tipos .de aeronaves à turbina estarão voando na '

linha Buenos Aires-Nova York: os Boeing 707 'da Pau
American,. os "Comet IV" da Aerolíneas A.t:gentin-as, os
"Caravelles" da Varig e os "Britannias" da Transconti
nental (Argentina). Com exceção dos jatos da Pân Ame
rican, .todos os- outros fazem ou farão escalas nó Rio e
em São Paúlo.

-0-
Foi cancelado pela F_9rça Aérea dos Estados Unidos

um dos mais Importantes projetos de aeroplanos até ho
je realizados: o F-108. Esse avião de caça sería capaz de
voar a mais de_3300 km/h e, com o auxílíõ de um poten
tíssímo. aparelhamento eletrônico, interceptar ousros

-Na notícia que publlcamos do., aviões a grandes altitudes e à qualquer velocidade. A cau

�ingo sôbre a diplomação do pre- sa do cancelamento foi, ao que parece, falta de fundos pa
feito sr. Osvaldo MachadO, ínade, ra continuar o desenvolvimento do avião e, também; a
vertídamente dissemos com refe- -

rêncla à presença do dr. ,Dlb Che...
crescente influência ,dQS teleguiados nos planos de defesa
norte-ameríeanos.

'

�em, que êste hav�a tra�smltldo o

cargo naquela oportunidade. -- O --

A transmtssgo do cltrgo está
Um dos mais avançados motores a jato em todo o

marcada para a hora da posse do mundo é o J79, projetado e construido pela General Ele,�
novo prefeito, dla-15 de noveinbro tric. ,O J79, embora possua uma grande potência, é consí
próximo. derado como um dos turbojatos mais .símples e econônn-
Até lá Dib Cherem, esta. - ii

frente da sua admin!.!ltração, que
cos até hoje produzidos. Esse motor foi -escolhido· para

tem sido b1'Uhante e fecunda. -tmpulsíonar O F-l04 "Starfighter", detentor..do recorde
� mundial de .veíocídade e altitude; o' Convair B-58, llri�

Dep. _

OS'-"ar C,un.ha metro bombardeíro supersônico a voar em todo o mundo;
_

I'tl c) avião naval de ataque '''Vigilante'', capaz de alcançar
Eleito, por expressiva maloria de velocidade superiores a 2 Ínil quílêmetros horários; e Ó

votos, o dr. Osmar CUnha .foi du_ caça supersônico F4H-1, da Marinha dos 'Estados Ullidoa.
rante vários anos prefeito d: nos. I

, A versão comercial do J79, o CJ-805, é utilizado no COn-
sa Capital Gjlrgo que deilliou quan.
do o povo ,sufragou_lhe o nome vair 880 e o.. será no novo Convair 600.
para representá.lo na Câmara Fe. -- O --

deral, onde, com' o brilho da sua
\

É' can� dia m�ior ,o !!úmero de pªssageiros que utlii-
tntelig�cia vem carreando para zam os aviões das emprêsas brasileiras nas linhas entre o
nosso Estado grandes benefícios.

Brasil e os Estados Unidos. Perto de cincoenta por cenlo
Ontem s s. foi alvo de grandes, '

ma:nifest�çõ�s pois' as.alou '"
do tráfego Rio-Nova York é feito, pela Varig, enquarito que

transcurso de'�ais �m aniversário. O Consó�cio Real-Aerovias, por sua vez, é reaponsável· por
Registrando o grato aconteci_ grande parte dos passageiros tránsportados entre as ca

mento O ESTADO associa-se às pita:is brasileiras e as cidades de Miami, e Chicago. Dentro
home,nagens .

que lhes foram pres� de menos' dê um ano, -as duas
-

emprêsas estarão voãndQ
tadas, fprmulando.lhe e· à sua

,xma. família votos de inúmer88 com aviões a jato, de grande velocidade, que diminuirão'

felicita�ões.
"

�, pela metade o tempo de vôo nas rotas atuais.

gráfico enviado ao preslde;te do

IBC o Juiz porto Filho decídtu
negâr a devolução do café apreen
dido naquela locaÚdade em face

,
das alegações apresentadas pelo
procurador José Leite Bandeira de

Melo da autarquia careeíra que
contou com' .. colaboração dd P.J'o_
curador da República, em ReCife,
José Henrique wanderley.

(ORRI6IN'DO

SIMANA AYJ�:,AQ, (

GUSTAVO FERNANDES

Nada me constranje mais do que ·ver
confundidas teses econômicas, cOlHendo
as dramáticas solicitações do interêsse
coletivo; e teses pQlítico-partidârias, es
tabelecidas sob o império de paixões e

relacionadas, estreitamente, a grupos,
clans e g:rêmios. Outra senão a de co.n
tribuir para o esclarecimento- das dife
rentes Classes não é a explicação de mi
nha ,presença, no atual processo de di·
vulgação politica. 4naliso, tendo com�
sereno endereço o atJ:ibulado mundo da'
Produção, duas concepções a saber: ..,,- a)
a de Sta. Catarina, governaQ.a por um
grl,lpo financeiro (INCO), tendo como
resultado a situação calamitosa do Es-,
tado; e b) a de Sta. Catarina, marcllan
do para o empreendimento do Banco de
Investimento (platafórma Celso Ramos),
que deveria, a meu ver, ser denominado
de Banco de Desenvolvimentõ Econômi
co, designação mais acertada. Porque Es
tado não investe. Desenvolve. Investir é
aplicar, mas não é sempre desenvolver.
Não me perderei, entretanto, em porme-
nóres.

Qual seria a finalidade' do Banco de
Desenvolvimento Econômico, espinha
dorsal'da Carta do Sr. Celso Ramos? Es
tabelecimentos desse tipo têm por finali
dade precipua fomentarem e incremen
tarem fatores locais, pela via do apro
veitamento integral dos elementos -de
zoneamento, np ciclo da Produção. É ;l'

demanda das condições de bem-estar so
cial geral. partindo das vertentes da pr;o
dução comunaL Esta remonta á sistema
tização, por vezes até' artesanal, das pos
sibilidades familiais. Assim, a concepção
do estabelecimento, como se encontra
lançada nos termos do referido documen·
to, 'é a de intenso, extenso" e permanen
te processo de revitalização e de- encor
pamento municipais. elevando o padrã()
de- vida interiorano. Celso oferece ao po
vo um tipo de moderna assil3tência, em

(J fórma de sociedade de econômia mista,
(f como maneira de recuperar, nas origens,

o combalido organismo do Estado, cujas
energias vem sendo lenta e persistente
mente queimadas pelo domínio p0lítico
de um Banco particular de tipo mercan

ti� comum, e, portanto, marcadamente
individúalista e egocêntrico.

A assistência á Produção, antes de ser
financeira, deverá ser econômica. A Eco

nomia é que, pelo investimento, prepara
a Produção para as vicissitudes de prazo
e de taxa de. júro do processo financeiro
do Crédito. Fortalecidos os processos pro
dutivos, surgem níveis de confôrto, d�
bem-estar e de maior rendimento do Tra
balho. É nítido processo de elaboração
social .. Analisemos o inverso: .:...... o INCO

governa e domina o Estado, desde 1951.
É pessíve1 que, p�ra eleger seu Presiden-·
te a Governador ao Estado e a Senador
tenha gasto milhões nessas campanhas
Os milhões possivelmente' empregados se
constituiram em excelente investimento,
Produziram, com a vitória do Poder Eco
nômico .e de um grupo de pressão finan
ceira sôbre a' conscIência eleitoral, um

proce$so de recuperação, em virtude do
qual a' àdministraçã,o� ,'pública �rallsfo "

mau ,um� ballco particular· c'omJl!ll�
"

'

engenheiro honesto...
.

Sistemas de Estrulura
(Cont. da 1.8 página)' • gamos de nossa obrigaçíio e

'

tomou conta de todos qu�n-
-

dia � dia _ .nã? ,sóimente o NCE<t::e: ...<SIlCE<<t:4E<t:4t ............<t:4!E4t·
'

, (

gamos de bom alvitre o en- julg'amos de nosso dever. tos dela se quisessem apod- partldo maJ<?l'lt:át o como, III Caixa de Arrecadação de dinheiros pú-
caminhamento desses do- E até um representan,,;, sar, a afirmativa feita pelo ,tam�el!l e �rli:lllpa�mente a RENATO BARBOSA blicos.
cumentos aQ Juízo para o te do Legislativo Estadual, o' Dr. Laerte RamQs Vie�ra _ Admlmstr!1ça? Publlca.

,

melhor esclarecimento dos Deputado Romeu Sebastião Secretario do Interior e Jus- 6. _ Ha amda que con,s:,
fatos, como de fato, os enca� Neves; dizendo-se autorizado tiça _ de que "tirar-nos-la" derar, Exmo. Snr. Gov�rn�
minhamos em data de 4 de pelo poder Executivo, nos daqUi, de qualquer maneira, dor, q�e", �a tr3;_n�ferencl�
junho de 1959. procurou e afirmou que, em- para ,satisfazer os pedidos do .J'ul1Clon3;rlO Clemo Ama-

4. _ Então, Exmo. Snr. bora reconhecesse que o fun- da família FERREIRA 'e de rante FerreIra! hP�vedos�!l
Governador, fômos alvo ti!'! cionário Clênio Amarante elementos a ela ligados. siyo descumprlm«:n o

Q
o l�

tôda sorte de influências' e Ferreira, praticar-a; o crime ,�, êsse );larde, essa pro- posto n� Art. 50, § 1 !ia Cl

coação no sentrtto de que 30- de PECULATO, não era do messa, se transformou �m tada lei !98, !tayendo fran

licitássemos ao MM. Juiz, a interêsse do Poder Executl-" fria lealidade aos 14 de se- ca proteçao a esse funci,)

devolugão daqueles docu- vo assim como não era tam- tembro . de 1959' com a as. nário relapso, pois os 011tros

mentos. bém, do interêsse do Part.!d<J sinatura da Portaria 160;59. �e dem�tir�rn! enquanto que

Essa coação, não se di,).'i- _ UNIÃO ,DEMOCRATICA A portaria 160159, veio ,ele, ao mv�s de ser afastado.

giu somente contra nossa NACIONAL '_ que esses Uó- corroborar reafirmar e evi- com reduçao de vencimen ..

mod':l8ta pessôa, como tam- vos documentos fossem apre- denciar qti.e a transferênc!a t?S, é simplesment� transfe-

bém veio atingir e pressio- Ciados em Juízo.
'

,
'

nela contida,' n,ão é aquela rido.
nar o próprio aparelhamento O mesmo Deputado pro.. permitida pela Lei 198 de POR TODAS ESSAS RA

judiciario, na pessôa do Ad-' curou ainda elementos do 18/12/54 (Estatutos dos Fun- zõES e pelas muitas q�:!,
junto do Promotor Público � Poder Judiciário fazendo as cionários Públicos Civis do oportunamente )laveremos
a �e concluir pela atitude meSmas sOlicitações,- tendo Estado de Santa Catarina), de aduzir, e principalment.e
deSSe funciom\,rio, sr. Ary de recebido, tanto de nós como mas, muito pelo contrário, é por termos, recebido a sol1·

Bem, - que pediu' demissãp daqueles um ,sereno "N A O", aquela proibida pela citada dariedade da maio.da do po
desse cargo e devolveu _ os que era a afirmação da ho· Lei pois a nossa transferên- vo em geral, porque a nossa

documentos ao MM. Juiz sem nestidade e retidão que nor- cia' tem por motivo _ única remoção represe�tou p_ara o

se pronunciar sôbre êles. mava nossas atitudes. e exclusivamente _ a nossa povo, viva mamfestaçao de

Outras pessoas,' de el!'va- 5. Finalmente, como crença politica que, de há fôrça dos, "PROTETORES
do conoeito 'êm funções pú- ponto culminante dessa pre!'" muito _ não vem se afinan·, DOS CULPADOS".
blicas, auxiliares categori'3a- são política como ápice 'da. do no diapasão da família \ Entendemos

-

que a única
dos do Poder Executivo, t'l- coação"....:..... âs quais nos pro- "FERREIRl\" e outros ele - solução consentânea à nOSS:1

do fizeram para que' tran·· pomos a provar a V. Excia. mentos a ela ligados, que, formação moral é a exone

sigíssimos com aquele áto se houver interesse em que data vênia, estão agindo de ração da cargo que or!1 ocu

que, de sã ,consciência, jul- sejam provadas _:_ surgiu e maneira a _desprestigiar pamos pelo que pedl�os e

L'ages- .apl'audl·'U m�I·SS Br-a!SI';I,·�;�ijEi;�-É:t1t��:,

" I FunclOnanos do Departa
A bela e hospitaleira cidade de I se 'postou à beira das .ruas por \ DE �ULHÔ, � lUgar. em sua menta de Estrítdas de Roda·

Lajes, viveu sábado último, mo- onde passou o desflle' aplaudindo s�de social o grandioso Balle de gemo
mentos de grande movimentação e entusiasticamente a �ais bela, das Gala com � presença da srta. VE- ,Aproveitamo-nos da opor·,

alegria com a chegada da encart- brasllelras que sorrld,ente acena_ RA 'RIBEIRO que de� entrada tunidade,. para confessarmos

tad ra'senhorita VERÀ RIBEIRO va para todos. Ao chegar ao Grân- nos salões às 24 15 horas trajando a V. Excla., que,nos, senti

MISS BRASIL -' 1959. Desde a� de Lajes Hotel enorme multidão um belíssimo v�stido verde. 'Em �os desencanta�os e desilu

'primeiras horas da t�rde o Aereo- aguardava MISS BRASIL que seguida MISS BRASIL desfilou dldos com as atl,tuc:tes de. aI··
porto Correia pinto aprésentaya' guns homens publicas, lIga·

,

passou a dar «entenas de autó_ pela passarela. em traje d,e balle, dos ao Govêlno de V. Exci9..�
uni movimento desusãdo, num Bm_ grafOS, conced,endo em seguida tendo ,mais uma' vez ocupado o

OS quais, visando apenas in
blente festivo e de grande expeta_ uma entrevista a Imprensa escrita microfone da 'Rádio Clube de La.. teresses particulares ou par
tlva. Cerca de 3,000 pessoas com_, e falada daquela cldilde. Todo o jes para .saudaT o povo Lajeano e tidários, vão de encontro ao
pareceram ao aereoporto, a fim cortejo fel Irradiado pela simpa�iclI pa1:a ser entrevistada pela mestna bem coletivo, vão de encon
de homenagear II

- mais -bela d\l.s emissõra Rádio Clube de :LaJes. sendo por essa ocasiãO del11WÜe� tro aos principios que sem
braslle!ras que chegou às 15 30 Às 18 00 horas VERA RIBEI- mente aplaudida, pela 'befeza, pre nortearam o Governo de
horas viajandO em ãvlãO da REAL RO MISS BRASiL -' 1959 pres_ classe, e eJ.egâncla, com que se V. EXcia., vão de encontro ,
AEROVIAS., tou"uma homenagem ao gr�nde e apresentou, ,Depois di pequeno ln. finalment'e _ aos que zelatn
Recebida pelo Exmo. Sr. Préfel- saudoso Senador NEREU RAMOS,' tei'valo a representante máxima pelo bÚin nome da adminis

to Municipal Vldal Ramos Junior colopando em seu monumento um da be��za feminina brasflelra des. tração" pública que deve ser,
Sr. Hugo Brescher, presidente ,dó belo ramalhete de 'flôres naturais, filou novamente, desta vêz d,e acima de tudo, honesta.
Clube. 1.0 de Julho e exma-. spa, gesto êste que calou profuntamenJ maiô sendo mais uma vez calot:o_ Ao encerrarmos nosso pe
Sr. A1\nando cast�o Oradar d� te nos corações de todos os, -lajea_ same�te aplaUdida pelos presentes. dido de exoneração, não po

� 10 de JUlhO;' Sr. Co�an_ nos As danças se prolongaram até diamos deixar _ por gratl
da�tII � Batalhão Rodoviário O ROTARY CLUBE DE LA- alta madrugada, num ambLenté" de dão e por Justiça _ de agra

Srt� Neiva Blanchlnl Rainha d� ,TES não poderia estar ausente às grande animação e luxo, sen® II dece:c a V. Excia. as aten',

Cidade Membros da I)lretorla. d� gran'des homenagens prestadas a festa considerada sem nenhuma ções com que $e,mpre nos

Cl b '10 d J Ih R t CI b MISS BRASIL. ÀS 21 00 horas o d' Id I
'

,

'te ime t distinguiu principalmenteue, e U o, o ary u e, ,uv a o ma or acon c n o

quando a 'pressão e a CO,"",.Lions Clube e Âutorldades a se- ROTRY CLUBE DE LAJES ofe_ soelal do ano, na simpática cidade

nhorlta VERA RIBEIRO fêZ dt- l'.eceu um mag�íflC� janta'r nos serl'ana� ção nos atingiam, fom9s p�r
. , - V. -Excia. at�ndidos e Obtl-

l',etamente--do aereopôrto pela RA- salões do Grande Hotel Lajes ao -

DIO CLUBE DE LAmS uma qual compareceram 85 casais da Domingo à tarde Vera Ribe1ro vêmos a promessas q__ue com

bOllita saudaça-o ao p'ovo' de Lo
"serenidade e com segurança

- sociedade local. retornou ao Rio de Janeiro, ten-
haveria de ser resolvido o'

jes, N,essa ocasião a srta. Neiva do antes manifestado iI reporta_ "CASO".
'

,

.

Em SegUida, MISS BRASIL, em Blanohlnt Rainha da CldP;de gem sua profunda alegria � Não podemos nos furtar de
carro aberto, acompanhada da saudou'MISS BRASIL tendo VE: gentil�zas cÍue lhe foram irlbuta- enaltecer a austeridade que
graciosa senhorita Neiva Bianchl_ RA RIBEIRO em brÍlhante 1m. particular, um V. Excia. tem imprimido, nos

proviso agradecido todas as home_ átos de seu esclarecido go-
vêrna. , '

A V. Excia., os ;nossos pro-
testos· tl(l . a,l,ta" e__st,im.�j,::e"", 1118-tintá\.,consideraçao. �

,', ',r'lbst ):,EAO })UTRA-
".;;; ,_-\r-._ 7._ .-:;,_,'0·'. ,:' • _"".:: ';

::;":'.

O tipo de financiamento desse gl'UpÓ é
assás curioso. Um exemplo, ào acaso; ,_
o Estado depõsita maciÇ'amente no lNCO.
Ao INCO recolhem as COletorias Esta
duais a receita, diariamente. O Bánco
movimenta e" emprega esse montante
apreciável. A esse montante se inclúe

. tambem o dinheiro das arrecadações fe1-'
j;as pelo Estado, nos MUn)cípiós, dinheiro, '

em suma, de origem idêntica: - a ar

recãdação geral de impostos e taxas.
Deposita.das,' com regularidad� rel,igiosa/
no INCO (CAIXA ARRECADADORA).
ditas reservas entram no fluxo e refluxo
da

. específica composição financeira
Flúem e reflúem ao Banco. Ao I;efluirem,
vêm aumentadas dos 'juros e respectivas
capitalizações. O processo se encontra
nessa fase, quando o INCO impa de fi
nanciar aquisição, de maquinário agríco
la a alguns Municipios. De que fórma, e

em que base,? Adquirindo as máquinas e

cobrando amortiza,ções e juros dos pro
prios dinheiros públicos. Mas tudo isso,
por mais curioso e singular que seja, ca
recerá de importância, se, louvados na

autQrizada pa1�vra do: porta-voz legislati
vo desse tremendo grupo de pressão, o'
jovem e ilustre Deputado Eduardo San
tos Lins, lembrarmos, qUJ) depósitos subs
tanciais, feitos pelo Estado, vencem a

área sem'maiores seduções' da econô:uüa
catarinense, para se afirmarem em ou

tras áreas financeiras, Gomo ocorreu na

encampação do Banco Nacional da Cida
de de São Paulo. Insisto.' O grupo INCO
tem feito a prosperidade própria. Ainda,
recentemente, duplicou o capital, passan
do êste de 125 para 300 milhôes. Mas é UIll
Banco mercantil comum. SUI;I. política
finanJ!eira não se embasa no investimen
to econômico. É mais' rápida. Tratacse de
estabelecimento idôneo, mas' que tem en

travado, nada obstante, o desenvolvimen-
'

to catarinenS'e, a despeito de coletar nos,;
sos impostos e taxas.

Para se libertãr dessa situação de de

pendência, é necessário que Sta. Catari
na entre no conhecimento do conteúdo
econômico da platafórma' Celso Ramos.
A concepção de Crédito para o referido

candida.,to é de carátEl_r social. porque eco

nômica. O Sr. IrinEm Bornhausen, no go
vêrno' e fora dele, como banqueiro, se

prende exageradamente á concep,�ão in
dividualista e exclusivamente financeira

, do problema. Celso compreende e sente 'a

assistência econômica ao Trabalho, em

defesa da Produção, no alto conceito so

cial em que sitúa o problell_la. Irineu gr�
vitou sempre em .torno do rendimento f�
banceiro imediato do Trabalho, atraves
do juro alto e do prazo curto, sob a im

posi-ção do asfixiante conceito indiviçlua
lista do grave problema em debate. Cel
so mantem a linha do promotor, na con

cepção' britânica do vocábulo. Irineu, po-
,

rém, é o semita, no imediatism,o do 'lucro,
ainda que empobreça a coletividade. De
frontam-se, por ora, duas candidatura�
partidárias;-- o eleitor do PSD votara
em Celso; o da UDN, em Irineu. Mas o

'eleitorado flutJlante, sem partido. _

classes 'produtoras, profissões liberais, in'
telectuais, jornalistas, quando desc9m-

os' _, �sS'e" eleitorado reefleMrá
.

'�c�<d�:Ç��gQl�_ei.,:
'
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