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fi. ,ExposiçãQ Itinerante de. de modas "Bangú!', l1:.os salões Moellmann, sr. 'e sra. Dr. N;ew-
gravuras e desenhos que em do "Copacabana Palaee" - Ma- ton D'AviJa, sr. e sra. Dr. Victor
.nosaa cidade 'teve ,3 solenidade rilia Peluso a representante do Peluso, sr. e sra, DI'. Percy Bor
�de, abertura n� noite de 3." fei- lWSS? Estado, a.n.da, as voltas ))a, Osvaldo Balcão Via,lln.a e

I' - �ra, foi sorn dllvic1a um dos gran-, c0"t ,a preocupaéãc de seu vasta] sra., srta. Nice Faria, sr. e sra.
'I'ens, tido, ,t_u também a tua. tempestade, d t'" .

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

,

es - aeon eClmen OS-; Esttveram guarda-roupa, EvaldQ l'r1ossirnann, Nereu _ Cor-'-'ue,,",aéabaS"opor curàr,"co,m, 'eustoe CO,lo. C_.al.,_,ot._-
"

'"
_

' presente a solenidade as, flg\l-
"

, II!< * * , rea e sra. Charles EdgllTq l'rIoritz
Mas, mesmo .maltratado em misero amargor, .

tatO d
- - .

.raa maia. represen ivas <O nos· i Srta. Ruth Lauz proprietária e, ara", Desembargador Harno
l;'.�liz ntando ficas a.._

felicidade! ,j "
-

d
-,

i I • te- :
, 80 mun o ,�oc a

,
e por es mo- da luxuosa Loja "Vill! Rica" si- Hoelch e sra., Dr. Wilson Abra-

_ .'.
-

..

··,.,_··51'_,g.\_ tívo eata oIe parabens 9 sr, An- tuada em Copacabana, em com- han e sra. sr. e sra. Dr. Heitor
A velha. ínveía vem, .em vão e não te_invade, "_ ._ I A

'

t F te "l ' ,
con o ugus o on s que tem panhia de sua irmã jornalista -' Forrart, sr. e, sra, Dr. Sebnst íão

p\;rque, por preeau� te podes -p�. ,",' a responsabl lidade da referida Esthor L. Bayer e srta. Zária � Neves 'srU;. Ligia Moellm!l�n
Fazendo firme esrõrco, se forço&O- for;-

- -

Expo!lição, cuja organilizção() foi" Ferrari visitaram nossa Capital --, sr. e

'

sra. Dr. Arrtô nlo Muss',Vencendo o vírus vil. avant�, na.verdade. pelQ "Centro Catarine'l1se" do � - O mau tempo reinante Im-;'srta �leich Mussi sr e sra

Rio de Janeiro, '\ pediu que as visitan}es ;onhe-) dr:_ 'Sergio, Res�nde: srta'. Arlet�
Gonçalves, ar, e sra. Dr, José

Hülse, srta. Marilia Peluso, srtá .

Denise
_

Mendes acompanhado do

I)r. Elisyo Castilh,(), srta,' Rosa

Amélia - Althoff, sr. e sra. Walter

l �_,.�Au(j SABINO quando de sua viagem ao Rio
foi a))l'ef'.f'-ptado na "TV" Pupi" � sendo loxo cóntratadt)
p,ela gravadora Todamérica

t!t ...,.. * .

,,-

CASAMENTO: R�alizou-se na
cessem' os belissimos recantos

! 'N ,,_ h d F'"
'da nossa Uha ..

gl'eJa _oua oen ora e a.lma,
o enl.ace matrimonial da bonita

* * >li'

rt M i T -I Oil' A' data de' 1,( do conente, re-8. Il. _ ar a uu za vel.l'a, coni
_ gistrou mais um aniversário doo sr. Antõnio Athanasio - Após

as cC'l'imôriia.s os noivo� recebe-
-

e'onsagrado astro do Glnema

raJ\\ QS convidaàoS nos �loos do Nacional CyJl Farney. A çoluna

"Galera Clube" com uma ele-
Social cU11lprlmen� ao aniversa-

.... . .,}

I"
riante, deseja,odo-lhe os malho-- '" ln..1sPendyei li �utn,tlI.-I!J ,lã c.,. ;!'ante :Cesta.

t· S' 1
CC l'es votos de fe-lieital"ões.e-lta

-

OC'l!\. * * * �

* l., '*
,:fi- �IO: �al'ead9 p-ara o dia 18 .

A 81 R E l' O JtI .. do prÓJl.tmo mês o 'gNnde desfile
No dia 24. em cel'jmôni,a' a sei'

________ realizada na Igreja São Fran-

KW''''- .,:

- a melhor conducão J
, r

/

Maria Leonete, Mlt_TtinS

GOI'I1 quanto custo e crença queres eonqúi.star
A' poderosa paz, por prêÇo já previsto! ,

.

13: vats vivendo a ver visões e a te entevae .. : ',.r_
.. :'_�."'� I� ·�·i�( !!N�:�

É que, com teu querer, cenríante e tão �uisto.,
E tua tão tenaz vontade de lutar,

conservar, no coração, o Cristo! ..

' '

'Consegues

J t:EHSARIOS') •

l" ZEl\'I AN()S

-

,(� .11f\
'�'"

HOJE
"

81', José- Va:r-ela

sr. Luia Solori" da

vva. Herondlna

SiI\'1l

Loureiro da

) ,-,

R;:- s ru. 1Ma1'ia Gomes Mendonça
-�"tml. p-lga Simão de Oliveira sra, Guiomar Lamarque
__ , sr , }�l'nando Malty -'

sr, Waldir Garcia de t.émt>s
- Sl'tH: Sônia Fiklmeno Leal -,:_ srta, �.t� de 80�, ,,:

.

; ...

Luz

João P-ipto- de Oliveira

,e Senh'()ra
Viúva , Ft>.ne!s:eá

<Ul S01lSl:a

�";,1
Têlll -,e!! prazer d.e; partidpar �' V.' S. e;

E.x.ina. Familia o contrate de, ,cas�nen.to,
- de SC\l$

-

filno8

NAV�l

dll
\

Setemj)ro de l�' � /<_ _'

R.. AhllcitQn� L����
, FlQ.l:i��ó��, 1:0

Ru,a Fll'ei �MCa n:o. 94;-

(L UB,E 15 DE' N O V EM-B_R_�O
'l?RQGRAMA

. ;:�'

Sl�'r�lW)'
,/

DIA 20 de.S"temhrp: - "FESTA �DA P'l1L'U�VEBAItt. Cf).tn" itUti-o
às .2'<3 .hol:ll.s, • .s�r.á Abrilllan�cla �.la OX-'
,ques-tra do. "PACO" ..

RESERVA DE �btsA; -'l'{a:Yr.Afica 4;!

NOTA

-

,

\,

"

ei&eo, l'e.aHzdr;se-á o enlace mQ

trimonial da srta. Marlene' Leai
com o sr. Miro Morais.

* *

Estou infornlado à� que sel'lí
nesta semana, a pré-estréia do
filme «-O Prêço <da I�usão",

* * '"

UMA ESPLENDIDA NOITADA:
Finalmtlnte não choveu rêali-

,

z,ando-sc' com muita elegância
o. jantar dau{'ante prol1l0Yido pe
lo "Li<ons Club-e" nos salões do
Ediflcio da ;Ford.

,A roaUz-açã"o deste festa, teve

a finalidade de allga:rial' fundos

.
para a construção de um hosp'
tal para criànça 'pobrE'. Sem dú'

vida, à aludida campanha tem
s,mpro recebi!lo de nossa So-

JIPE OKW-Vt'f.1AG
destaean·dedade todo o apôk>,

\

tlo-s·e sempre ,o "SOCi6'ty" dentro

d\l-S elegante's reuniões em pr61
da hH!sma. Terminado o j.:mtar
o E,;{nlo S}'.

-

Gover�ador do E8�
'lado ,c' sra. H-Hibert,o Hüls-e e o

Exmo. SI', contm Almirante e sra,

C.�rlos Raja Gabaglia deram iní
eio as dallçaS -onde maiOl' anima

ção teve' a elegantoe rerinjito.
-

Não poderíamos deixar-' de co

nlCntar a dÍ3tinção das sras. or�

ganizadoras, a maneira gelüil
com que recebera)]{ seus convi

dados, destacando-se - a sra� Es

pil'v1ião (EIga) Amim.
O colunista - notou e'ntl'.l os

.

convid,ádos o sr. e' SI;. Dr("iosê

R,U/\
'.

ar, e ara. Comandante-

.NoguEl'ira, sr, e sra. Comandan
_te Carpis, .sr. e. sra. J'osé Lemos,
sr. e sra.: Bubi Riggeribach sr.

e sra. F.etti,' sr. e sra. Dr. Ledo

Le'te, ar. e sra, Dr. Jorge- Wild,
sra. Sínova Leal Wild, sr. Gllr
horto Leite Bruno, sr. e sra,

Michel Daura,

EMPREGO
PR'Oe URA-SE ,_

Menor de 16 anos, com alguma '

Instrução, procura .emprêgo em

CaIWl Comercial ou Escritório,
podendo apresentar referencias.

Tratar nesta Redação, ou SaC{)

às 3 e 3 horas

RamoI\' Gay - Ninop Sevilha
- em

AMOR 'E PECADO

Ce.ns,: a,ti! 18 "O!;)I -

às 2 - 5 - 7Y:! - 9 horas

Sessões, dáS l\�a8 -

Pedro Infªflté -� ,Gtlilhel'�ina
Green - ':m ,_

TAMBÉM DE' DOR 'SE CANTA
- Cens.: até 5 'an'os -

D I B (HEREM

à's 8 horas
- Ses"ão das 1\'lo<;a5

?edro Infante Guilh.::rmina
Gl'een - c'm

TAMBÉA'i DE nOR SE CANTA

Cens,: até 14 anos -

-

A Câmara de Vereadores enviará à Assembléia Legis
lativa como seu legítimo representante o candidato _pes-
sedista DIB- CHEREM.

e'

Líder de sua bancada, revelou-se defens�r de causas

genu:nn.mente benéficas ao povo,
So ...be conduzir-se com serenidade e, sobretudo, com 05-

olh,',:; voltados para os interesses elo municipio.
,

Ê um candidato que está consagrado pelo consenso de
seus t;onterrâneos, pelas vozes mais insuspeitas, que Ih·;:
fazem justiça, reconhecendo 8;- sua grande folha de sel'vi

ços pl'�tados a Florianópolis, em particular,. e -10\ Santa

Catat'ina, em geral. . '-
.

Êm tôdas as atividades da vida' citadina, há a lnl\rca
regitMada de súa_partiCipação construtiva, fazendo da h.ú'
ta pelo engrandecimento de sua terra a constante de uma

atividade proficua.
Na. AsSembléia Legislativa do Estado será uma voz a

serviço de seus cóntertãneos, um advogado do progresso
barNga'-verde, uma sentinela avançada de causas' eminen

temf-nte populares.
É por isto que o eleitorado barriga-verde' dàrá a ÓIB

CHEREM uma nova tribuna, para que êle possa exeJ,'citar'
a fôrça de seu talento vigoroso em pról de soluções que,
verdadeiramente, consubstanciem as aspirações de n{Jsfi,a

gente, as legitimas reivindieações que estão ligadas à -prô
pria evolução catarinense.

às horas
- Ultima Exibição -

Clarek G�ble -- Vivien Leigh
Les1ie' Howard - O J ;via de -

Havilland - em"

.', E O VENTO LEVOU
I,

Technieol6r e fL'1'Ol'a em

,METROSCO DE
-

-�4 Horas de Projeção -,

- Cens.: ate 14 anos -

- Sessões àas' Maças -

às 7 e 9 hÓl'as
Michael Wildil1g -'- Margm'e_1:
Locl{wood em

A DAMA DE NEGRQ
- Cens.: até 14 anos -

v. S: -dese-ja
-VENDER au COMPRAR ;�

�,
, ,�.,t

ama usa, um
-

,t�rre.o, IlJll dtab,tled.,EIlt.. �
lII,erelàt ou 11m aul.ÍIlQ:n17 �;!

ÊhCRI'reglle a 'ORGANlZA€.)AO ATLAS Itn:M,,, C�rréta!it.JiIl. ':

1'toell,raçôell. RI!l)1'@$l!ntaéõlI!I� que lhe proll'I)l'CfilDari o. �
Ihores negócios e as Dlerb�res õportunidade�, nl(!:!#ante -m6�

. ,. -

- "�
comlssao.

EBcritario Pr6viaório: - R. Saldo Mllrinho, 20 __o :Fr 1127 '�i
�:
-f.�:-'
'7.

.�

"'I',:

Temos à venda: ,':'

1 casa de madeira II rUA li de Maio -CServidllo) g�tr.fttt
a Tinturaria Paulista a .rlla 24 de;-Maio - -Estreito
1 Terreno na praia Bom Abrigo .,� Coqueiro.
1 terril"no no loteamento da praí. da Saudadl8 - CamJ.orit.·

1 casa à r,lla Silva Jardim, 217, _Fpoli.,

1 casa pré fabricada à rua Maria Julia :França, f!l'pQIiI,

1 casa: de madeira ni)' bairro de F,átimJl, Estreite
-, 1

'1 terreno em Bruilia

u\s A D O 8

---- '''-�-''''''''''''''--''1
, 'J

,

,

Temos ah:un. l ...... dJl - ...f........ua•••111__.. ;1Ii•...,.._.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------,----------

Cine São José Sensacional Pre-E.slre'ia
",._--�·-A tIL A II��-��-�

..
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I MODELAR oferece
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Garanlia ab$olula; pDr 5 alos;..- AssistêlCia 'IRaica

, per.aneole
I" ,'''' ....
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Prefeitura Municipal de Florianópolis
E nr T A L

Com o presente são convidados os abaíxos relacio
nados, para dentro de 15 dias, a contar désta dáta, virem
a Portaria désta Prefeitura, prestar esclareçímentos em

assuntos, nos quais são partes Interessadas,
.

2326/56 _ Boris Tertsschtisch -:- Habite-se
730/57' _ Calvy de-Bousa Tavares _ Hábite-se

1787/57 � Paula A. da Silva _ Habite-se
�513!57 _ Odilon B. Vieira _ Transf. de Terreno
688/f.8 _ Osmar Lobo _ Consto de Casa de Madeira 21\
867/58 - Berreta & Cia. Ltda. _ Habite-se
872/58 - Odilon B. Vieira _ Transf. de Terreno

1043/58 _ José Manoel Rebouças _ Oertídão
1050/58 _ Odilon B. Vieira _ Transf. de Terreno
1166/58 _ Raul Bastos _ Habite-se
1169/58 _ Acelon P. da Costa _ Trans. de Terreno
1176/58 _ Rafael Linhares Sobrinho _ ,Consto de Casa de

Madeira 4C
1179/58 _ Odilon B. Vieira _ Trans. de Terreno
1187/58 _ Walter de Oliveira Cruz _ Transf. de Prédio
1225/58 - Edison da Silva Jardim _ Transf. de 'Terreno
1228/58 - Acelon P. da -oosta - Transf. de Terreno
1302/58 - Ana Martins - Consto de Casa de -Madeira 4C
1320/58 - Hercilio Luz Filho - Transf. de Prédio

podem ser encontradas nos seguintes 10- 1321/58 - Beatriz Rabelo - Consto de Casa de Madeira 2B
1356/58- - Odilon B. Vieira - Transf. de Terreno

Rua Deodoro 15 ap. 202 Tel. 3222 _ 1360/58 - Odilon' B. Vieira - Transf. de Terreno

11663/58
- Odilon B" Vieira - Transf. de Terreno

.' 1366/58 - Odilon B. Vieira � Transf. 'de Terreno
de MaIO 11;) 1527/58 _ Olinda E,spindola Penafort _ Consto de Casa I

de Madeira- 1B
'

1�64/5� - Odilon .B, Víeíra _ Transf. de Terreno
1572/513 - Maur.ita Dias Pereira _ Consto de Casa de

Madeira 1B
1642/511 - Carlos Loureiro da Luz - Consto de Prédio
1644/58 - Cancfido Pedro Rodrigues - Transf. de Ter

reno

'1660/58 - José Mafra - Consto de Casa de Madeira 'lB
1663/58 - Otilia l,\1:artins da Silva - Consto de Casa de

, Madeira 1B
1700/58 - Flávio Velloso da Silva '_ Consto de Casa de

Maneira 1B
.

1740/� - Odilon B. Vieira - Trans. de Terreno
1741/58 _ Odilon B. Vieira _ Transf� de Prédio
1747/53 -- Erotildes Argentina da Silva - Consto de Oa-

_ sa de 'Madeira 1B
1772/58 - Têodoro Bruggemann - Habite-se
1785/58 - Odilon B. Vieira - Transf. dê Terreno -

1809/53 - Odilon B. Vieira _ Transt; de Terreno
1810/58 - Odilon B. Vieira _:__ Transf. de Terreno
1824/58 - Altàmíro Vaiverde -. Habite-se

-

1830/58 -- Acelon P. da Costa - Transf. de Casa de Ma-
deira ,

.

Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, sem

que sejam prestados 'quaísquer informações por parte dos
acima convocados, serão, os respectivos processos arqui
vados, a vista do que dispõe o parágrafo unico d_p artigo
44 da Lei No. 127 de 14 de julho de 1952.

Departamento de Administração, 10 de Setembro de
1958.

COQUEIROS - PRAIA CLUBE.
Fornece-se marmita. Ped'dos deverão ser feitos

antecedência.
No local ou pelo fone 22 01.

�--�------�------�------'--------� �-----�.--------,�--------------�--�--------------�----�------------------...
----------------------------------.------------

� '(lHE SÃO JOSE 5.a F E I R,A,
I

. . .

�. Pré-Estréia' do
-

famoso - filme catarinense

p' R E ç O D A I l USA

I
"

ANTIGO DURIO 'DE SANTA CATARINA"

ma.�,\vilhoso de pur a t i vo �Io "'''lfl'UC 1ll11CO rccc.t a.Io pela classe
medir-a E' ;nnf�nSl\'() para as {'I i�ncns.
Cornbnte :15, ill!eC(les do S,ang\'e, .1 Sildis
e o Reu'"!l.dISITI..O, Tem cspinll':lS? fJ'::-pUfC
o Sangue, npo llC;;� creme n e rn poruadns.O San�ue e a Vaia d'_"'c+'se pn r-g.a r o

S!:n�1Je de. prefcrcncia' .'0 Eston�:�goNão dci xc para am:l;l!Ji.i, comece hoj(."
a t2ma� E,LIXIR,9Ii. "doti,do no Ex.r

ft'I!I'T"I:-r-..,;;;;;,� C!to.e 1\larmh.1, rCt"cd.J.ln por mdhé1rc:s de
*lW��""1II med icos J' "'JUROS Ir.·P! os CO�Ti�N O

DOBRO 00 LIQUIDO E CUSrA "'IENOS
�_................. (JUE DOIS VIDROS PEQUENOS,

ê�

PARA DEPUTADO· ESTADUAL,
'OSNI REGIS

orianópolis:
eodoro 26
treíto: Rua 24 de Maio 1180 - Rua 3
a Aracy Vaz Callado 3a travessa 75.

malher�
----",L.L

r� O

I -?

L

Natércia Lemos Muller
Chefe '-de Exp. � Pessoal

--,..---

( O A O RN ,
Psecisa-se com-prática para SÃO PAULO, 'falando'
afemão-Dírigír-sj, a TERRAS S/A., Praça da Repú-

- bliea, 162 - 3.0 andar - conjunto 301 - São Paulo.

. .......
!

O ."

nutritivo•••

e tão fácil-
,

de fazer!
Você mesma ficari surprêsa. Na próxima]
vez que você fizer pizza, não deixe de pôr
Fermento Sêco Fleischmann na massa. Conse-

.

guirá resultados maravilhosos, -a massa leve,
deliciosa. Lembre-se ainda de que o Fer
mento Sêco Fleischmann lhe oferece também
esta vantagem de grande valia: dispensa re

frigeração. Tenha sempre em casa, para mui-
tas receitas (inclusive deliciosos pãezinhos), o

--S·�U Fermento Sêco Fleischmann. E experimen
te hoje a receita abaixo: veja que delícia ...

,
./

Massa para 2 pizzas grandes.

�

2 xlc. farinha de trigo 1 colher (chá) 901
1 colh. cheio (chó) Fermento Y2 xicaro azeite

Sêco Fleischmonn ./1 xiéoro e 2 colheres
1 Y2 colher (chá) açúcar (sopa) águo

\.

Peneire juntos, 3 vêzes, os ingredientes se

cos, Dissolva? Ferme!lto na água, junte aos

;:.ou..:,:,:>: ú ::':':�it;;; e a agua, com o Fermento
ci:-o'·;:_:.:;, '::'ab:::,a:�do a massa levemente,
;:_,: ficar tigadi. Divida a massa em duas

porções e deixe descansar 10 minutos. Sôbre
. a mesa enfarinhada, abra cada' bola de mas

sa com um rôlo, até uma espessura aproxi
mada de 1/2 cm, e coloque no fundo das
fôrmas, ou assadeiras.- untadas com azeite,

f1�a um ruólho de 1/2 kg de tomates corta

d: _ ,�L ; •.dc::,c Li::s, i coih, (chá) de sal, uma

.,';" :i' ;I� p;"�en:l-do-reiilo e 3 dentes de
ê'l�o, Cr- l-,;-l a massa com êsse môlho. Numa
,:.'5

-

ruerades da «pizza" arrume filés de en--,
I

.io Oualidade do STANDARD BRANDS_ OF BRAZiL, IHC.

�APART�NTO
Aluga-se amplo com -3 dormi-

tórios à rua Demetrio Ribei-

ro, 12.

Tratar fone 2905

FORfiECE-SE MARMITA
com

(INE ,'SÃO JO�É'

:

I ., I
�

, - ,- JOHN PAYNE em
' ',' �

I" OS PODEROSQ.�..
laMBEM caEM

WILLIAM BISHOP . GLORIA McGHEE • DOE AVEDON
ROY RODERTS • RHYS WIlliAMS, Gil lAMa'

..DJli:1CIÕA POR IY.OH HASKIN '" Apfl'$f'nllç.o

PRODUZIDA POR FRANK N. SELTZEI SELTZER FILMS·WINOOW P�ICNf. -

•

DO·MINGO(INE ,

.

/
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I T iA L, I li N' O Pari Yerea�or O Juiz do Tribunal de (on,as em Itapi-
Comunieam-nos da ASSOCIAÇÃO Ii>E CULTURA ITALO-BRA- .

SI'· d J t·SILEIRA DE SANTA CATARU�Á que- o Curso de Italiano fun- ranga e o ecre arlo a US Iça em,

cion.ará às sextas-feiras às 19;30 Ti'oras -no Golégio Barriga Verde \
à rua Ferreira Lima, e�_salas da Seç�o de Línguas Ja Faculdad; Guaramirim
Catarinense ,de' Filosofia:

Dirigirá os estudos para principiantes o pruf.
.

Fioravante

Ferro, que estará à disposição dos interessados naquele local e

hora.-

I_

Aceitam-se aidnda novas inscrlções.
Outras informaCõe,i'_: podem SE'!' prestadns pelo secretário da tAssociação, prof. Faraeo, diàriamente, das 15,30 horas em diante, .

pelo "te lefo no 3627 ou na séde da Associação -Jomercial de Flo-

!:::..=.i:=MI�..:-!!;.i�,-'1' M·

/

,

. eis-a 'amolo
J'o-

.

--

-f,�., ."

QJRlIJlY'ãflO em todo o Bras!l) I

;'0 •

PrJn�lpe ,., .�'.. 6,5 pés (180 11"'1'
Conqulstad�.... 8,5 p's (240 11"01)
lIDticlUJ .� - 1.9.$ pés (300 IDru)

ponO(1l , tOlo d. QI�.

._. ,_ __�l: ) ty�
- __ ---.::::q-_�_�.....,. �_� .. -=��

3@)��as 'de Estudo nos Estados Unidos ( U :R; S O, DE
() "·)ommitee on study and 1'raining on United sta

to", �� �t,tí oferecendo bôlsas de estudo nos Estados Unidos
prvm estudantes catarinenses de nível superior ou secun

dário EE'ga [:; foi comunicado à Diretoria de' Cultura; a

ínsc ri�?lo estã aberta pelo que respeita ao ano letivo de
·19ã9.

-

."

o �"),:;as as informações serão .prestadas na Di,retoria
(ii� C'l!.i:llra no horário das 14,90 às 15,00 horas ou pelo te

le;'on" 2680.

rianópolls.

O sr. Vicente Schneider encon

boa-se 'em Itapiranga núcleo 'por
onde já foi eleito deputado es

tadual. O que' essa auto rid'ade
foi fazer, justamente no perío
do pré-eleitoral em localidade

quase na divisa co ma Argentina?
Os motivos são mais do que

I vistos. M�s '0 'sr. Vicente Sch
neider é juiz do Tribunal de Con-. '

tas do Estado, Por suas mãos

poderão passar contas relativas
a Itap iranga ... Por que sua ex

celência não permanece no lugar
que lhe· compete?

VIAJE 'DEPRE$S� ��••
'

. i

-,

o' -. E .PAGUE DEVAGAR!
':"

.j.r 'i o

Sindicatos dos Empregado's no Co
mércio Hoteleiro e Similares

de Florianópolis
Sindicato dos Empregados no Comercio Hoteleiro e

Similares de Florianópolis.,
.

Séâe Provisória Rua Tiradentes n.o 22 Doralécio Soares
P. s P.

Por outr-o lado, há uma quin
zena o secretário do Interiór e

Justiça, dr. Paulo Bornhausen,
encontra-se em Guaramirim on-

,
.

de diz ser seu reduto eleitoral.

Utiliza-se, sua excelência,
sua autoridade para fazer políti
ca, interfarlndo frontalmente i1'O
pleito de· 3 de outubro próximo.

Chamamos a atençãó do gover

nadai' Heriberto Hülse para essa

irregularidade flagrante.

. E- com� aconteceu no caso de I
dona Nice, estamos IWS dirigin
do ao Ministro da Justiça e à
Corníssão Interparlamentar de

Inquérito, denunciando mais
sas duas fraudes eleitorais.

Edital de Convocação

comioco todos os Associados em pleno gózo dos seus.
direitos Sindicais para comparecerem em Assembleia Ge-

ral E:tí.:raordinária a realizar-se no próximo dia 19 do cor
rente mês e ano ãs 14 e 15 horas respectuximente em pri
meira e segunda convocação em sua Séde Prooisorta a rua

Tiradentes n.o 22 Sobrado com a seguinte.
.

J, ),

A MAIOR ORGANIZAÇÃO DE TURISM,D
o

DA AMÉRICA LATINA
Ordem do dia

1.0 discutir sôbre Os novos niveis de salario minimo

2,0 tirar uma comissão para elaborar o novo estatuto

desta entidade.
.

3,0 assuntos Gerais

Rua Felipe Schmidt, 34

Fones: 2377 e 3730
flORIANÓPOll 5 .

r-
.

� , -

Situada na Rua Sã,o José - :Beco Tupam, Xl.o 28
Eutreito - com três quartos, garage e demais de
per.dêncías - Informações com Lauro Lo.pes, Tra

vessa Argentina n.o 10 ou pelo telefone 2348 .

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

c i
.

,-

Osvaldo Germano Ferriàndes
Presidente

I
---

r:
._--- ... - -�.- _- _._ .. _-

\ ;;�?,. -.
-. _ti"

� '-.M
fl .• -{

sempre
o mel.'"
em

qualiclaJe
e estilo

/

Brasfemí' é eln""OJIO 46-'"
neirismo em 4ualláod� .raui
temp InOVOII - • Inova ,.... ,

. Brostemp íntr.duzlu nO Srasit,
, 1

um novo coneeito de eOAf6tto
.. ,

em matérlo • r.frlg8ra,�
.

. doméstico - •• preler'neIe
I
do público eonsagrouoo ea

f
mo o refrig.rador perfeitct

rlfaro os condições brOlllelro';
I

e. po, Isso. lI'ottemp é u�

1,efrigQrO.d.ol ere alta dQss�
r

"

f e. por isso. SroJ,femp é �,
rtefrigeragQr dê ofto elesse
r . ,

.
mais econ""lco que Voe'

�encont,�
.,'

oi
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INDIcADOR PROFlSSlONAl--

'Olor Marltlmo «PEITA» ,n c �1-"d4
�

NARIZ E GABA.IA
� V O�� (LINI(A DE OLHOS • ,OUVIDOS

, Rua GoDMlhelro ..,n I. .' -.'
/

,

'

,Telefone 802a - Cu.....-Pata! 111

Endere� r�e�r�i�oRIlS�ADO Dr. G U E R R E I R 8 DA
.

F O N S E (lA
Rubens de ArrUda Ba••

GERBNT.
Domingos Fernandes de Aquine

RED�TOR.8 \
Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Dru Silva -

Andr6 Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha�o - ZurI

Machado =-:- CorrE>spondente no Rio: PompiliQ Santos

COLABORAlUeRIlS
Prof. Bar.reiros Filho,,\ Dr. eswaldo Rodripe8 Cabral
..:.:. Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira
_ Prof. Otnon d'Eça - Major '\l�efo!l8O Juvena'

Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da C�

._ Dr. Ruben Costa - Prof•.A. SeiXas Néto - Waltei'

Lanlf! � Dr. ACyr Pinto da Luz. - Aci Cabral Telve -

Naldy Silveira - Doralécio SoareS - Dr. PODtOUl"

Rey �_ Nicolau .Aposto1ó· - Pasehoal Apostolo - limar

C.rvalho e Paulo Fernando. de Ar.uJo La,o.

'P'U D L I O I D AD.
Maria 'CeliDa SUva - Aldo FetD8Ddes - VlrlUlo

,

Dias - Walter LiIlhar_
.

.
, PAGINAÇA.O .

Olegario Orliga Amilton Sc�dt,. Arsemlro' Silveira
,

IMPRENSORES
DULCENIR CARDOSO WANDEBLEY LliJM&S

REPRESlDNTANT.
Representaçóe8 A. S. Lua LtdL

RIO:� Rua Senad�r Dant.. 40 - 5.0 Andar
TeL 226924

B. Paulo Rua Vitória 65'1 - eouj. II -

Da. mLlO DO� VDII&A
- TeL, 34-8949 •

,- " .... '

Serviço T�I_",.áflçp 4•. �MTJlD J?,�J.'.

.' UJ-:P) -�..' -,.. .

HiStorfetb�:& fiJ,triO$id� �a Á.t11UI{CI� PERIO- Nàrl•• G!,.� .ta .

lUSTICA LA'l'INO AMERlC�Ac (APLA) Infra-Ttriil'lho -:- Neb.�
AGENTES E eOWSJOJlllBN'TE "_, I

-.

- �_Va.Som -'
.

Em Todos 08 .untOjpi08 de SANTA CATARINA Da LAllBO DAU.A (Tratam.nto d. ·ilDviite ..Di

A'S S i N A TI U R A �Oj. � AD,.nwJl:»':O) .........
ANUAL .••.••..•.••• 0 •••••• ' •• .-.-0 CrI 'OO,� .,1.claUitAl.m iiol�tla. I. a. Q........ .-.oje:r�="Qild!b.ntôN o aTUllo • � ••.••••••••• o ••• , • • • • •

.. ' 1," Dôr•• -

•. '{i.. .'d.n�..' '.. ��
•

��lOfIa
.

_ A N U NI C 1 08
,\ (llir. '.�i!al ii.. W.Cf�' .íll· �.. io ._) ,

,
,

,
ii..... cropica., do .p.relho,.· Hor�o I..• ta lI'u__

"edlant., contrato, ele acordo com a taber. em vilor 'a\to.qrilí6:t;ió em ambCl' o...exo.. du 16 u:.18 11ft...

A direçãó não se resp'ollsabiliza' pelos lt�en�" d.��al!8:reIho Direítivo GlóD:i'l1!6)11�: -\,R. TI"
,

'

�'. do. lil�m. JlH'V(I.o. lIleirelJ.QJ 22 - F�Jl' �I
conceitos emitidos nos artigds assinados.

. �o:r��JjÓlA! ,�� 12 e ZlA! l. 5 �'i�e� - .,. iJlo lo.
hor.a. -- Ccm.lult6110: Rua �a· 'D. ao - .De U-.l
aeh'te., 11 .:... 1.° Aidàr - I'OD': ": ,,-

"

!:_�_:_
.�.

I
Da.....QUI -I'Pc.O

.'"- lte�nCl.:: Rã. L.��. IP� .-

�tbütQ, li ��,e.r. �b ••,..
,

_

•• 011 ',I'Jl O .

Dita ..... P�n.i- IUS. . �__ - J)oeDQU. cle JlMlo-
.

" r... - .....
Da. Ie' LOBATO ell� .-. .� ..

..O :a:o.pltal ClOI S'''u. cf. •..

..,..... lo ......... '..'I�.&6r1' ••0.

'l'lJ�'B.vmD;- ,
, �Sfhfco 410 aDI. 1IIíCa«t-

.ADIe.� • aA»1f)!CJOl?IA Abll....).
DOS ...wn-o·a �

)
- :ttJa liIIbllI a.

� _T_k H(I� U. G�
"o--tI ""e1_ ir 14...e N."'oJlal A: fÃt. a.. U�IJI "I,)!Ii........ o "" � ".. .. -�

diante DO eon.lilt6rlo l�llil. !ta;_ii. MedldM; .�sloIOJlIita e !JiJJIIOo
n'e. -a'-".ha'''o 1" IIsft............. T:.ia.dflit'lIio da BOIPltil Neri!a -" u • ..'"_ u.

BâÍlilW . deJ1. � 'm,ellf. UIII.

Cu�o 'de .ipecialilllaoio 'p.l. RII,lelGaéi. - Ru. 'he.\4.nte'

S. N. T. D-Interno e ...._. QolÍtlJilfo« "- �l.t J1I0.
teute 'de Cl1'1lJ'1da ilo P9f. .,0

GJllJi,riP flUo).
" ,�/

D" ,�JJ!DCJ IIJDBW :JI�1JI;r ,.UP' Sch1nlclfl.' II -

�.'Ael,iI!!'p.lIÍ .,111 �-","""
:&tenfi ê. aora, iiiueaü amUROU ,�Tºr.gGU

a".: '""'_ J,\1;J••atevei ,làDi�r, 80
-.

O.......
'.

-;-ii F.ANJ� 2191 8oJII.lIlNrtõ) lo" I� ,.-
.....: 11.,15 'u ';1(1. ._..
íllUÜlUiite. Ilooi _:,,�
"lIQJléili. ��.,..! lJl.
P�D.i _ 1'.71••
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Chefe do Serviço de Otorino do Hospital!
de Florianópolís - Modema Aparelha..

gem Suíça e Norte-Americana para Ex�·
'

me
.

dos O'lhos. Receita� de Ocul.ls por
Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas por processo. modemo
CONSULTORIO RESfDENClA

Rua dos llheus 1.� casa Felipe Schmldt 99
FaNE 2366 FONE 8560

, I

i

Moi.r. ideal para barcos de recreio"e para outros barcos simila -

res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos _á vela.
.

,. - Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

Dispêmos para entrega imediata, nas seguintes eapacídades:
.

5,5 1lP -' gasolina 80 HP Diesel
,

: 11 HP '-,
.

.

.

r' �. 80 BP,' !!

.
36 'MP " 103 HP
iO " BPtI-_

" 132 HP
14 HP,�I_ "

,

GRUPOS GERADORES .; "p E N T A"

quaii�uer tipos para entrega imediata �

ICompletos - Com
••t.r" ]f)__mSEL "PENTA", partida elétrica _ radiador _

flhl'u _ tanque de oleo e demais pertences; acoplados dire-
�

�_�.. ae� I�. elastíea a AI�ador de voltagem, ,_.

....... •• VimS _ com excItador _. 4 cabos para

'Ia". e �uadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
.........8 s'bJe longarínas prontos para entr&!J1 em funciona-

mento. /

'.EVBNDBDORES AUTORVJADOS PARA O ESTADO DE
SANTA CATARINA

MACHADO & Cia SIA Comércio -e Agencias
Rua laldaaha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R I M U S"

Ox. P.stal, 37 ._ Fone 3362 - FLORIANéPOLIS
np�@�I§üêI��""Ê""""::.Iêêr#lr#lêr=Jr#lrêêr#lG

(direita e esquerda)·
l! .. "

.
.

,.- �

V. trai construir?
)A Meta:lúrgi<;a Atenas \tlst�adc1 com m�quinario ,

�oderdo: Gllita'em '�ondições de QteC)d6.1o em "qualquer pe-

! c1i.i1Q d� ssquadrias de. ferro !)Qta a sua tOlHitruçOOí

Motores
EL.

D" 'NEWTON IrAVILA
DR. WALMOR ZOMBa CmUBGU G.BAI-

_

� DOeDCU dê '8eDho'......',�
Dlp1tIPIIo � "'ld�tII& N.-' I.... - BIMrh:lMe IUIIn
clb'ilàl a� "","".r. Couult6fl41 Ru. Viltar' ••i·

..... ,_ rel181 'n. !8 - Telefolie t8t7 .

_.!O�.q .. ","••, •• Gon.ult•• r :o•• ,;1. hof••••
........ ,..... iliaate.

(SeItf. lei! ..s �� R••iellnCiaj l'oDe, 1.01
.

Ru.: :alumen.u II. 71.

I BRlIO �i
�

- .�O; -, "";
<ALFAIA'l!E' di _V,LO
/ --- ,;0:.1$0......... ::_._

Rua
_ Tirállentea, 8 .Jr.. _.

DR. GÓAIACI sÁiiii·
Cirurgiio -Dentista·

OI "

DIE
Incaa "JIJNBACB". "GANZ"

'SRP-16RP-20RP-Z6HP
MEDIDORES DE ENER'GIA EL:iIlTRICA MARCA f'GANZ"

MODo'fasicos para 120 ou 220 volts. Amperagens l opção -

400% de carga - Trifásicos, com ou sem neutro - Volta__

, gens e !lmpel'lIgena l opção
INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇAO

'Amperimetros - Voltimetros - Alicates para baterias

Estoque's permanentes - Vendas diretal - Pro.:nta entrera
Podemos estu<l;ar propostas de}irw.as> �sl?eci�1.i�",4,!1s nel r��,
que pretendam a representação desd" que illafquem fgnte.
de referêrlcias comerêiãis e Iillll�ãrias na praça de São Paulo.

CODsultas, pedidos e propes�1III PI\1:.: '

. INTERS'i'ATE S/A. _' IMP'ORTA<,lAO, EXPORTAÇAO
E REPRESENTAê-AO

C.ixa Postal 6573 .....,. São Paulo.
- Rua Deodoro ..uma �3

Rua Téi1ante Silveira

- Ç{.INIflA:, _ p�o_. - 4J1BV,qu; '-

r-�c�
HOB.AJU.Q: - u� 8 às II Jü>m, eJ:"� @. ditado..·

.

At�g.@ ex�l1illitam.ente ço� lt�ª :ilrMOaia
- -

", ,

C01l8idt6r.-iq: .t\nniela He:roiUC? ",z; 69 ,.,:
EsqqlD,l} <I! :r,�_1 li_le.rlll!lü �áC"I�o.

MA-TEMATICA, "SICA I LA'IIM·
en'sina .....

9r. f),tto Fll'iedlllann
Rua @r,!sfwão Nunes P,if�s, 21

(E'sfluina.. Rua. Hoepcke)

-LAVANDO COM SABAO

Virgem Especialidade
�a (ia� WETIEL INDUSTRIAL - Joinville - (Marca Registrada)

,Gon ,miza·seJ�.-mpo. , n "ro·

•

.,
. ,
1 n

! �

'r

MO'YEI'S EM GERAL

RO'ssmark
YISITE' A NOSSA LOJA
'R'ul Deodoro, n.o 15 - Tel. 3820"

PARA DEPUTADO
-ESTADUAL

VIAGEM' COM SEGURANÇA
.

� E RAPIDEZ
80 NOS CO�QRTA'VEIS MICRO-ONIBUS

DO .

RA P ID O; "S U L· BRASIL EIR O"
,I '

Siqueira Belo
�andidato do

P. S. D.
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INTEN�A EXPECTATIVA NA CIDADE PELA REALllAÇAO DO IMPONENTE CLASSlcO QUE DAR! n�MIJlO AO 1.0 �R NO - DESDE DEZEM-I
.�""M""��2�DE�kOA����-��Deixou de ser

realiZa�do
Os 8llOs correm e õ clâs- sadia, eome poucos. no Brl\:" -;. encontro en�re Aval e FI" Jogadas magistrais de n- seja -� P

d t d do Iíder cujos craques
na .._ ....

e domini'--l rinr mo si i d f t-L II fi' 'L "" d
. . ,_:- av"�an"''' orí- primeira parte o cer ame e .'

d�.., � .. ..,.4
- co-re o 00 ....0

.

OI"1a. SI ..r. verda e que nunca, gueerense, mesmo um srm- gUtadClll� e

ti.... """ia o Avaí irá ãliç.8 éom dois estão c.onfiantes e certos e

tivo das copiosas chuvas nopolitano eontínúa �ajeB- em tempo algum hoàve es- ples aniistoso, eq�ivale . a ;: Is os-� vament por
objetivos' manter a inTen- quê vencerão a batalha da

que desebaram sôbre a cs- toso,. a

POlarizar. por se,ma· tremeeímente �e relações não

dar. v�101." ao que de me- Uebór°nio' 'Sn�a,a "'� Pqruoa"18�oser cibilidad� e consolidaI" !iua, rivali.·dad.e Corul��.do sua
pital nos últimos, dias da nas e semanas as atenções j enflre os dois clubes maia lhor exis,te em nOSS4)_ "soe- ,�, U9 I d çao'
semana passada, 'o clássi da "linchada." sempre que! queridos e populares de cer". ._

'

Diostr� calmOs e eonfían- inv:;njáveI posiçã� ele �'le.· /pr�: �a j:g:o;�e �nguém
Avaí x Figueirense, 'tendo! � anuncia a'sua realiza-j S�ta _ C-at_�lrina qu!' outra

.:
E hoje,. à noite o ':sta- tes no SUCe€80 de seus pu- der.

"
. d verá perder hoje à nni-

o Depar.tamento de Futebol I çao, 'coIsa não vizam se nao o for díum" praiano estará em piloso ? Aval: elD; JO�OS 5:eglO- . �
da Capital determinado 8 :F; a rivalidade que existe talecimento tio esporte das condições de receber uma 'É o choque que vai dar �ls,:de Janeiro e, .

para .

OS QUADROS
sua' tr�ferência para a' e que forman desde os prt- multidões em terras barrí-" lerüio de aficionados do final ao primeiro turno do C8c so perdeu um uruco jo-

AVAí _ 'Wilson ou LeIo;
noite de boje, cOm início ás mõrdiris do nOE80 futebol: gtfs;'Verde. esporte do balípodo, que vi- C�mpeonato Profíssíonalls- go, êste para � '::aula Ra-

Danda e Adão ou _OcYr;
20,30 horas. ... . ...•

,

:.. Trata·se de uma rivalidade Deixar de assistir a um brará intensamente cO,m, as ta da cidade, Embcn"a -já mos; estando InV1cto. oi�o .

Lolõ
partidas. contra o Ftgueí- 'Marréco, . Cláudio e o;

rense, A'última vez que o .Guará (Vermelho), Nilson,

alvi-negro triunfou sêbre, Oscar, Rodrigues e Jacó.

o alví-celeste foi em
. de- FIGUEIRENSE - Djal

zempro de 56 pelo escore ma; Trilha" e Fausto NU

de 2 x O. ton; Osní, - AniéI e Wal

No certame .em curso, mor; "Wilson, Oládio, Pe

perdeu o F'igueieense três reréca, Erasmo e Ceça.
pontos, resulta-dos da der-

' O jogo principal terá co

rota frnte ao Bocaiuva e mo árbitro Gerson Dema

do empate diante do Paula ria, devendo dirigir a pre

Ramos. Em seu último com- líminar o sr. José Silva.

promísso o pelotão de Tri - PREiÇOS
lha. saiu-se magnificamente Arquibancada - Cr$ .. !

levando de vencida � Atlé- 20,00, .15,00 e 1.0,00.
tíco por 3 x O. Está pais Geral - iCr$ 15,00, 10,60
o ,alvi-negro em condições e 5,0�.

•

...
\CI
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..AtLt-T.lsttl·RE"
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ASOUETIIG,I..: VI LA

CRESJAURAMTE

Assombroso:i100 metros � 10segundos
F.tiedrischsl1afe'l'l, 8 (UP) - !.d,ade, reduziu em. um décimo de passa a. ser o mãis valioso regis

O destacado' .corredcr
-

alemão" segundo a. anterior marca mun- trado no, atletismo mundial, ehe

A.rmin Hary., estabeleceu, sába- dial de 10,1 segundos ,
de posse gando ;Q limitê que 'há longos

40 últi�o, um nevo reeord de 10 dos norte-amerteãnos WiHie anos estava 'sendo apontado co

segundo!, par!, (lS ,100 metros ra- Williams, Ira MU1'chisqn e 'L.' mo o máximo da velocidade hu

s,os, durante um to�neio de, atle- Kinl.l'. mana: poderia alcançar, Em 'roê

tismo nes�� cidade alemã, N, R, -- O extarordínário dia Harry correu' dez metros por

IJIary, estudanw de 20 anos de resultado o-btido pelo alemão, segun.d'Q, média já atingida ante-

riormenw . pelo norte-àmericano

-,

A*'�iti_J1�
Um dos conceftuasros, eS,tabelecimen.

tos' da Cidade, - ápresenta àos seus distintos

freque�Ú\dqres a sua nova Dfooalidade culi
nária que consistirá de suculente "FEIJOA
DA INTEGRAL", tôdos os sábados, farta em

,ingridientes vitaminosos e prepárada por
pessôas especializadas n� arte de cozinhar.

O 'S{.:-Viço a La Carte que vêm mantendo
diariamente não sofrerá efeito de continuida
de e será acrescido, dentro em breVe, do sa

boroso HGALETO", recomendádo como subs
tanciosa alimentação.

"c·:'��i

Bua Arcipre$ie Paiva • Frente ao Ritz.

Deixou a presidência da ACESC o

acadêmico Jorge' (herém
... ,

Atendemos' o regulamento
,qu� fixa a sua efetivação
pa:ra a epoca prevista que
neste caso, é }.959. Até lá,
vamos fazer um trabalho
que aer.á apreciado .pelo
.côn-se-lho ,de ,Futebol. - Se
aceito, será remetido às

-filiàdas para sugestão an

tes de ser .aprovado pelá
diretoria. A. estrutu;a sera

mantida, com quatro finH'
listas, com Os concorrente,'3
divididos em quatro gru-

candi,datar-se

�&bancQu a trinca norte-ameri

cana WilIie William, Ira Mur

ehiso� e Leomon King, vem de
uma temporada brilhante, vice

campeão. alemão com 10"2, se

guin!(fo-se a. conquista' dê recente
I

titulo máxim6 europeu, no cer

tame cQntinental realizado em

Stockholm, '

i quando ve'nceu eom

10"3 além de uma série de vi-
,

tórias em competições interna-

o nosso colega Jorge Chererr tivo da. entidade e, caso corres

por motivos que ignoramos, ponda à eonfiança de seus dirl

acaba, de deixar a presidêncir g�dos,' ser reeleito, para um pe

:la Assoc'iaçiio dos Cronistas -Es, ríodq n1)rmal de 1 ano de gestão,

portjvos de Santa Cata:r.iná" car- Deixo, ,poLe, a presidencia da

�Q que. soube desempenhar com ACESÇ, no momento e!ll que a

grlnde' acêrto; revelando notá- minha saída não criará ne'nhum

,vel capacidade €: inteligência a' problema, pois acredito que a,

!;oda prova, mudança em nada quebJ:ará °

RenunciaQ.do a,o cargo, Jorge rítmo administrativo que ora se

Cherém fez distribuir a nota imprime à ACESC, signifieanoo
,

abaixo: a minha substituição. por outro

CAROS COLEGAS: ilustre ,col';ga, ,d'otado de imensa

�s ã,diar por muitas vêzes vontade' de,servir à n.ossa causa,
1 minha. decisão de' renunciar fato "que muito me reconfor�a.

11. 'presiden'Cia da. AOESC, ora' 1\lpxoveito a: ,oportu_nidade para

atendendo a
•

apêlos
-

ora para agradecer o apÔio que de meus
. ,

:tão criar possível situação de cqlegas rece'bi, reiterando o ca-

difícil solução, resolv'o.-me a fa, rát�r irrevogável, .de mLnha ati

�ê-Io, em caráter ,irrevogável tude. Renuncio, satisfazendó 'um

agora qu.e ° ilustre colega aquies

cionais,

IMPRATICAVEl ESTE ANO 'O
BRASILEIRO DE FUTEBOL

Dave Sime, recordista mundIal"
dos 200 metros rasos e que es

tabeleceu o registro de 20 se- "RIO, 14 ·('V.A.) - AIgll�
mas Federações de Futebol,

O novo re.oordista mundial que sobretãdo do norte d<> pais,
àind. se mO'stram insatis

l em b r a n do; ..
fei,Has. com à decisão da ài
retoria da"',C.BD, adiando à

brasileiro, Gomo '4iivulgamos
o sr, WolneY Machado da
Bahia" tentará modificar es

ta deliberação da adminis
tração presidida pelo S1".

João Havelange, enqua�to
que outros, tendo a frente

x x x. o sr. Rubem Moreira, de

I Quatro jogos decisivos do mover um torneio entre os
,certrune nacional de fute- '

.;

l boI . • . ,. selecIonadoS do norte. O novo presi.dente dirigindo
i,' •

foram dlrIgt.dOs por ar· IMPRATICAVEL O CA"-M-- -"Al'
, .' ,

'
.

b t tA" las, o vIc,e-presi- a nossa. ,ent'dade pelo espaç'o de
I .1 ros es ran�eIros: . T.�·, PEONATO ESTE ANO dente Paulo,. de Carvalho, ,3 mêse_s, poderá amoic'ntar-se

j'
Jad� (urUgUaIo). em 1933; Face ao movimento do" "'.ross,eguj'u '0 dl'reto'" de Ei'- ' '

,Cin1o (Uru�alo em 43. ,

v ." com o mecalllsmo administl'a- Claudio Olínger.

Mr. Barriék '(inglês). e� �BresldTente �a mt�entora da 1:Jortes Terrestres da CBD.

CARIOCAS X PAUll6i"TAS OS1950 M' ( .)"
oa erra en Ivemos em ficou de elaborar um tra- ,\ N

-

D�IAS19�5 arlno urugualO
"

. contat� éom O sr, Pires de balho para o campeonat.o ' 'J
'

�

I
em .,

x x
-

x

. Castro Filho, diretor de brasileiro. Ele 'que já no:_;! 18 e 28 DE DEZEMBROJ '

T I d C . M esportés terrestres da C:ftD. 'leu o excelente' plano daose e �s ,a oncelçao S t t
é o tI t', .S. pres ou-nos opor unos Taça do Mundo, irá pl'es- As federações de futebol do os Í<>gos entre as suas seleções,a e ,a ,qu,e maIS recor- esclarecimentos dizendo da tal' nova colabo,ração a' CBDd�s braSIleIros de atlet· m

' Rio e São Paulo acabam de I em disputa da taça "Paulo Ma,
. . -.

IS o' imposs�bilidade da entidade ncando de apr,esentar" StlapOSSUI E r c d sta d i acertar as ,datas de 18 ,e 28 de chado de Cal'valho".
,

. ' e {Ir I o (e�
promover este ano o cam- ob.ra ate' fl'ns ;de otltubro. .

'

,

ItI 6 047 t' d de-zembl'o do ano corrente paraca 0, ,com. pon os; () peonatp bras'ileiro de fute- Ae
...reditamos que para o fu-

' �

sllolto em a1tura, _

com 2mOO;' boI
o

R t
. turo, o regulamentO' do cer-evesamen: o 4xl00 metros, _ "A dl'l'etol'j'a ,da CBD t 'Iame naClOna não servil-ácom 40"8; dos 100 metros não pode' efetuar este ano o mais de motivo de descon-rasos eom 10"2' e dos 200 '

, campeonato hrasileiro de tentamento ,e discussõesm.�ros rasos, com -20"8'.

I',

_
futebol, adiantou-nos o ge- concluiu o sr, 'Pires de Cas-

Paula Ramos 4 I
neralPires de Castro Filh0 tro Filho,

'- 'Allélico 1 P A R I I ( I P A ,( 1 O
,H�'oel Ca:r;closo P sra, 'lIartwlpam at8 s«us -parentes e pesa,.as

,� IlU �elaçjies; � nascÍJ)lent. iie sua fn�a .Mal'ia de LQurdell,
eeflrl.\jie .dia ,� ,em. na resluencíà:, (elll ,o distritll de, .Rio Yermelho,

:nerÚlJl�polis, a lIe sl!tembro de' 1958

gundos,

Má,rio Viana .foi o J�ti:z:
qUe dirigiu maior número'
de jogOS decisivos' pelo ti
tulo brasiléiro de futebol:
4, tendo _ilois sido conquis
tados pelos cariocas e dois
pelos p�ulistas. antigo, desejo,

Florianópolis, 7 de Setembro

de 1.958.
'·�e·u ao apêlo de'

àquele ):lôsto.
--pos".

-

Jorge Cherem

Com a demissão de Jorge
Cher'em assumiu a pl'esidencia
da ACESC o viée�P!esident"

..

���==========��} ,

I elU'BE
-

DE
RECREATIVO

JANEIRO
ESTREITÕ

I, PR06RA�1A PARA

I· O MES Df SETEMBRO
l' �

1
.

Dia 1� Domingo � VESPERAL DANÇANTE com

lhQS de associado.s, inicio às"
16 h-oras,

Dia 27 Sábado - GRANDrOSA 'SOIRÉE DA

PRIMAVERA, abrilhantada'

por PAGO e sua Orquestra
lIte Danças.

- Res';l'va, de ,mê,sas 1 pal'a, a

soil;êe, na séde do/clube. E'-lo

inclis:p'ensáve'l a apresentação
da carteira social ou o t�lã.o
do mês corrente,

P. S� D.·
A U G· U 'S 'O. B, R E I O [ A

Quinta-feira, à 'noite, pe
r'ante pequeno público, pros
seguiu o Campeonato Cita·'

.

dino de Futebol� tendo sido
pt:otagonistas Paula Ramos
e Atlético, colocados am

boS,em 4° lugar respectiva
m�te. Jogo d� bôa quali
dade, com dispo!!.ição � âni,. F..ram r�alizados ;neste, estabelecimento, no .dia 27 d'e Agôsto.
mo por parte dos 22 cote- ,1ltiloo,.as provas de habill:tação pilra. efeito do disposto no llrti
jadores que tudo ,deram pa-' .e 13 ,do Decrete n.o 7, que .cr1� o (lursoj.de Parteiras .fia Matu
ra ver vitorioso Seu clube. nidade Carm;'s'Ia Dúh'a, Peran.te ·a banca _Coonstjtuida. pelos Drs.
O tricolor �a�o ?" noite- .Biase Faraeo, .Antônio Dib Mllssi ,e Jo.sé ,d'e _l'.atta, :toraml aprQvade grande tnsplraçao, com das as 'seguintes .cantidatas: Frid'a. Petry Almerinda Silva Cleu-
suas linhas, funcionando

I
58. Tarllnto e E.delide Duarte.

' "

,

c?nf?rme as ins!ruçôes do, As� futuraI! candidatas do 'CU1'S'O de Parteitas devel'io ,fazer
tecnlCo, ConsegOlU levar de

_
sua inscrição lIaquele estabeI6'(íi'ment� 'até I-Illlillite /d'o ano ..vbulOlt

vencida a porfia, asemalan- R, ê_poea em que serii� �ealiza.d.as habit?almente 'as Jll'ô-v:as dE'
do quatro tentos contra um h.abilitação para iJlf,'l'essar no l'efe-rido Curso.
do antagonis�a que se hou
ve muito mal� demonstran
do carecer de preparo t�·
.nico e físico.

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
(urso de·Parteiras

II
!
I

I
,

'lua:isqueF informações serão lil�estadas na Dii�tol'ia tlaquellt
esta&eleeiJnento ou por inte'l'm,édio de carta ao .Diretor 'da. Mate",
,nitlade. i >:c _i ' ' �,·;.t �"'i 14!!.j,i! r JP�

, Marc8!ram os tentos: Va
Iério (2). Bezerra e Hélio,
para ós vit,ori08OS e Nelson
para os atleti_canoe� Foi
juiz da pugna o sr. Osmar

,

de Oliveira e na preliminar
venceu o Atlético por 5 x 1,
�vando-se campeão do-lO
turno da cate,goria de' aspi-
irantes.·

.

. _" ....... �_.� l __ . __.�.. �

,SADA BOABAID DO�, REIS
- GIRURGIA DENDSTA.

.A.'l'ENDE COM ,HORA MAROADA
Consultório e residência:

'

';, �}la Ate;Í te Paiva, 13
·"f .. ",r;r,li'\dl.A:-- .'> .'

_', :"'r,":':�·y;,f,\s·.lVÜi".!. "
"

..

'�:.�:i'"
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para De�nta�o
Fe�eral

. "

Primeiros resultado's da ex
CUrSa0 do candidato'

.

da UON
ao Senado pelo Oeste

E' tão espetacular o sucesso do
Candidato da UDN,"nias�-tão espetacular

.

que o Sr. Normando Tedesco, de Caça
"

dor, acaba de largar a .sua candidatura
à deputação estadual pela UDN.

Numa área que tem 17:684 eleito
res, a UDN não tem ,agorâ quem queira
ser candidato a deputação estadual. No
Caçador ninguém mete a 'mão em cam

'buca,-porisso ninguém quer,'embarcar na

canôa furada da UDN.
'

, E depois, os propagandístas, nossos

àdversários vem dizer que tudo está bem ..

ME 1 mm' ,W

-,

�i��lf·�
Quando o sr, Celso Ra-

imos externou a vontade de

ganhar o Sul pela estrada

do Rio do' Rastro, os j08- �.
. 'quinensea, sempre gentis �

e cavalhelrescos lhe ofere

ceram mulas de estimação;

Para . o Senado' Federal "de montaria própria" pa

ra o percurso da, descida.

Porq:�e nem jeep serve!'
,

Assim e a "mais arroja-r

da ohr� adiuinlstratiya" do

sr. Irlneu Bornhauaen l
.,

:", X X� X

"A 'AUANfA DE HOJE
'PARA-'A VITÓRI4 Df

'AMANHÃ.

Fato verídico, passado

numa balsa. O sr, Irlneu

Bornhausen, vendo um cé

gu.nho ao violão, num

.�nto, passou-lhe vinte cru-
I

zeíros e. faMllrreou:
�

_ Você está falando com

um futuro Sena_dor de San

ta Catartna !

O cégulnho ,

mais que Ii- I

geiro;
_ Muito obrigado! E

multo prazer em conhecê-.
lo sr, Celso 'Ramos!

,

X X X
._ Levaram ao sr.' Celso Ra

mos a informação de que

a "campanha alta" dos seus

adversártes o .acusava de

mação. Aconeelharam-no a

.destru·r.·a intriguinha so

lerte com documentos. Ele

reagiu: .

, ,- �ã() sou católico por

Interêsse eleitoral. Nem'

preciso que a�toridades
.Iclesiásticas atestem m.nha

religião. A mi�h� fé não' ,é
para uso externo! Que con

tínuem-a mentl r, se a men

tira
i

é o jei to' de arranja

nem votos! Eu os procuro

por outros meios! ','

l· =:»

.'

em pedra-' e
.

cal.

...

CO.m o seu volor, leitor amigo,
sômado ão meu volo, nó�
daremos vitória a CELSO: RAMOS
e JADE MAtiALHAÉS./

\

O seu voto mais o voto dó �

séÍt amIgo;.. meu voto, mai$ o, .�

volo do, meu amigo, aarão vif6rià'aos
NOSSOS ·�ANDIDATOS.

X X

Quando o sr. Bornhausen

caldotomou posse havia

uma barreira na estrada

'Itajaí - Florianópolis. O

!
seu carro foi relÍo�ado. num

percurso de 5.0 metros. Ten

, -do saído de Itajaí ás sete
,

� horas, às nove já' estava

.. na Capltal. .Para a propa

� .ganda udenista o governa

� dor veio rebocado de Itajai ,

� até aqul . .. em. duas horas!

� Pedimos e,'ll,prestado .esse

� rehogue, assim tão veloz,

�
parl,l o carro e para o je.Pp

.. do .sr. Celso Ra�os, que
'ii têm andado atolados nas

�
(

�
I

I,
> voltar.

r, X X !-
i '

o leitor já sabia que em

. \' no.sso Estado fundona uma

�. rep�.rti'ção com o ��me de

� CAGESC? Po:s, funciona,

� ; 0)1 �elhor, .existe. e não

> funciona.

- t

Você e seus amigosios,',
,meus.amigos e �u - 'I��s
juntos, somos uma fôrça

-

.. ii
'--

....,
-

,

que n!nguem vencera.
carreteras bornhauseanas

em vári()s }Jon!o,s do Estado..

Sem falar em outros, que

não .poude· ir, e terá que
. ,.

',": ';,-

··.•.•....••·....·.•.·.•......• ...·.·a·.·......

S1\LVADOR, 1() (VA ) - C
Governador Antônio Balbino as

,inou decreto pondo ii -qisp'3s' ção
dQ Tribunal Regional Eleitoral
tôda a' ot-g.ani·zacão poli,cial ci

vil e miHtar do Estado a' fim
dI! que possa da mesma uÜJiza�
a q\lalquer. mOllléllÍo,. garant nd.,.
� perfc·ita. eXQcu':ão do pleito de

de outubro. Com' essa medida
o 'go'vêrno baiano mani{esta set;'
louvável "fropósito de manter-se
c'omo- !>emp.re "alh�·io às luta�
puli!i_�o,;:parti.dárias, pJ'opicÍl)n,�o,
.em dC'eorrência, um clima dé
perfeita' i��n.ÇÍiô 'e 'plena garan
t'ia,-,da·s" liberctides públicas c· in

d_ividu.ais, das. franq_uias consti
tucionais e democráticas".

.' CAFÉZITO �
.' :ÁGORA"qOM NOVA.

.'EMBAIJ\GEM'

P.S.P. ROMPE COM } sidência da Repúb lica livre

RETIRA. Q APóIO das peias de partidos de irleolo-,

-gra opostas aos seiJtfmentos dos
trabalhadores e' lavradores, dos
funcionários e ferz-oviá ri os da-

. . ,

que les enfim que c'on s ti tucm a

l\1ANIFESTO AOS POPULISTA' maioria absoluta do povo brn-
.

. CATARINENSES s ilei'ro mas que, em alguns Es-
Digno de liberdade só c t d'a os, 'como' o nosso, vivem opri-
quem sabe conquistá-I m i dos pelo. pêso esmag-ador de.
todos os dtas. .( Goethe uma qljgarqu ia econo m ica que

O Partido Social Prcgreasi sfa procura assenhorear-se dos par�
de Blumenau, em' reunião co n tidos e consequentemente <lo
junta de seu Diretório, Co n ae lh.. Poder, para usá-lo em benefício

/. e Sub-Df re tó rios dos bairros d , próprio, sugando ao povo barrí
"I Carcia, Velha, Vila Nova, Itou ..

ga-ve rds as energias que' n eces

� )ava Norte e
, Fortaleza, apre- sitamos para atingir' nossos

{" �2iando a situação do .au,!:ll grandes desbin os na Pátria Bra-
'í Partido em .Banta Catar in» sileira!

i .f.ac.e_ ao não -:a�'cndime.nto pe la Guerra ii. corrupção! A com

Umao Democráti ca Nacional doe pra de votes! Ao a�iltam(lnto
três pontos básicos estabelecidos I

das consciências!
� em nossa -Co nve nçâ o Estadual, i .

Vamos levantar templos à
-

vir-

� ou sejam: tude e cavar masmorras ao v ie!o l

;-
1 -- Suplência do Senado parr Blumenau 7 de setembro de

�
o Partido Social Progressista 1958.

I

'

Ii
2 � Funcionamen to ativo Newton Borges dos Reis - Pre.-

partidário da Secretaria de Se sidente PSP de Blumenau e 3.0
gu rança Pública cedida. ao PSI' Vice Presidente' do Diretório Re-
nas eleíÇõe's passadas (Frente gional.
Democrátlcaj mas que real Heitor Guerreiro _ Vice Prcs i-
mente era para nós apenas dece dente do PSP de Blumcnau,
rativa ; Helmunth Paruker - Pt'esden-."

3 - Satisfação de cemprom.s , te Sub-Diretório ,da' Vila Nova,
sos para com o PSP de Blume: Bruno Des charnps __ Presidonte
nau (Delegacia Regional de Po do Sub-Diretório da -Onrcia,
líci a ). Resolveu, em deliberaçãc .Hartwig Gaulke -J'r, - Preslden-
legalmente' tomada: te do' Sub-Diretório' da Velha.
I - Romper os frágeis laços que Alvino Durval Borba' _ Can dida
nos, prendiam - União .Demo- to à Vereador
crática Nacional. Octacílio Rodr-igues Novais �

II - Retirar o apôio à candida- Candidato a Vereador.
-

tura do Sr. Irineu Bornhausen Lauro Bacca _ Ca'i,d'ldato a Ve-
ao Senadó. reador.
III - Proclamar absoluta I 'nha Osnildo' CerqueÍl'a

'

Lima _ Can-
de inde'pendência política nO.d dato' a Vere�,dor. \
cenário estadual, aceitando .en-

tendil1lejltos Com as demais agre'-'
moações pal'tidárias' que o dese·

jarem, ad-referendum nosso Emi
nente Chefe Dr., Aclhemnr d.e

Barros.
I, Blumenau. ,desfraldou a ban
'cleira da independência de nosso

fPart'c1o em Santa Catarina.
COMPANHEIRO DE TODO O

ESTADO
Uni-vos a Blume'llau aj1Jdando

a quebrarIas ultimas cadeias que
olhiam o 'ideal populista em

nossa Terl'a!

P�'eparemo-nos para em 1%0
·Ievar Adhemar dc' B'ilrros à Pre-

CANDIDATURA DE . IRI·
.

NEU BOR:"<HAUSEN

,AhIUNCIOS
eM

.LORNAIS ....
'

'ÊVlSTAS
�ISSORAS

COLOCA/i40S eM OU......
�UE. ODADt 00 lIA.

RE.p. A.S.LARA.
'IUA IIHADOR DANTAS AO· $.- .oJoC).

110 DE JANEIRO - O.... ,.

'-P'

Governador Jorge Lacerda

M ,I S 'S A

•

A colônia grega de Florianópolis, rendendo uma ho
menagem ao saudoso Governador Jorge Lacerdá', convidr.
a todos os parentes e amigos, para assistirem a Missa de
30 mês que será rezada às 9 horas do diil 16 de setembro,
na Igreja Ortodoxa "São Nicolau" à rua :Tenente Silvel
"a, ppl') Reverendo Pa.dre Ortodoxo Jorge Papaioannou.

PARTIDO DEMOCRATA ,-CRISTÃO

Diretório Regional' de Sania. Catarina
Na . forma dos Estatuto�, convoco todos os Senhor�s

membros deste biretório; 'para a reunião da próximrt
quart:Lfeira, dia 17/9/58, na ,Sede Social, sita à Rua Te--,
(lente Silveira na 19 - Sobrado, às 20 horas com a se

guinte ordem do dia:'
'

JJ RECOM;ENDA.ÇAO DO.:O. MUNICIPAL DE FLO
RIANóPOLIS CONSIDIj:RANDO QUESTÃO ABER
TA O PROBLEMA DA SENATÓRIA

2) OUTROS' ASSUNTOS DE INTERÊSSE PARTI
DÁRIO

LÕ')orianópolis, 10 de setembro de 1958
Hélio Callado Caldeira

.À Prçs!dent� em ExerciciÇ> do D .. Re,gtonal.....
'

......_,_"."""""

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




