
educação superior.
A UDN prometeu lima Facul

dade de- Engenhar+a para J o in-
ville.

.

A Assemb lêia votou a lei'.
A UDN não executou a .e i,
<Joinville não tem ginás.o rri-
cial e. não ·0 te1'á enq'ln!lb) 'i

UDN fôr Govêrrio,
Joinville tenâ .muito '1.( ncs �

sua F-aculdade tle 'Engenllll':ia.:

,O -povo de Joinvillé quer .aju
;u>r a -Facutdade .mas -a UnN não

ieéit\l 'a eolabo�à'çàG particular,
A UDN não faz a Faculdade,
A UDN não deixa que Jo ínvll

e faça a Faculdade.
A UDN: prometeu uma Fucul

dade de Quím:ca para Blumcnau.
A Assembléia votou a .lei
Mas a UDN não .xecutou a

lei.
E não faz Faculdade de ,!lJí-:

mica em Blumenau.
A" t,JDN prometeu uma ·Fa� 1I-

IlCm�1M��Tr 'DE- �N��G'� ,ElE'TRICI, Ell :�:�:���;::;;:: <;:�;;,�r:
-,

A PDlNnv nDR A
. Dl'. '.nnNJ /' le� �Iorian�polis �ão tem F'..cu I

. R UIIO UD UD H U. OU I

I
dade de Engenhar-ia.

'. O 'sr, Irineu Bornhausen anda n.e j ad o por um governador PC's- <los sejam de que' partido forem!
d �s;.: má vont�dQ � ü[lN t'

por aí à cata de vtos, Es queceu- sedi sta, e que agora está sendo Nós queremos qne não haja mais
o

o�erno que e a DN não

se de qne abandonou as obras feito! O desastre seria maio r; esse disparate de um orador ude- pa�a a.
, ,: .

..

.

de. desvio das águas do rio- do :E'nquanto i;;'" o vemos nossas nista dizer em comicio que' fu-
m Plozlanôpo lis func.clLl:i

Júlio para a usina do Bracinh o máquinas �pal:alizadas, Nossos lano é grande porque empregou Facu�dade, de �al'lr!áe;a e. OrJlJ'f, .

para con.strui� 'a linha Jaraguá- operários a tarde tôda de braços todos seus correligionários que: tología ha mais de d�:; anos,
Capivnrí que não atende. bem cruzados, E escutamos propagan- pedirara '"

'

quas.e 15.
_,

às suas finalidades a despeito da por aí a dizer: Votem no Ir-i- Ser eleito para empregar os vo
Os moços desta -Escola só qd,�·

... de ter custado .oitenta' milhõ�s neu! tantes nã-o é cartão de apresen- rem uma coisa: estudar.
/

de cruzeiros, Se iá póss ive l que o povo lião tação. E' falta de compostura, O Govêrno pensa diferente e Na [oto, em primeiro piiz.no exam.inando o primei'>'o motor a gasolin_a ptoduzic(1) ;

esteja vendo a verdade? Nós queremos um govêrno que não coopera, "no Brasil, de 6 çiUnd1'Os,.e 9fJ Jl.P., o Gal. Pinto da Veiga. e'oI ex-ministro S�uza
Agora outr�s �ove'�nantes mais _ Canoinhas' estâ parada,

'

sem cuide de governar acima de tei- Um professor. da Faculdade 0(- Lima recebem expl.icctções, do Sr. William ,Max Pearee, diretor industrial dê.
esclarecidos, estão executando as fôrça elétrica, só porque um dia mos ias e paixões po lltrcas. E se Farmácia Il Odontologi-R' g.linh:, _

.

_ _ ,Wi,llys-Overland. _

obras. que Irineu Bornhansen a- Ir:neu foi gavernador. Agora 1'0 tivermos de novo teremos-enes- 60.0. repito 60.0. cru'zelros o.

por ;� A Comissão Interestadual G1'OSSO, vem lutando por um selho D'eliberativo, realizada.
-bando nou e se Deus qu-ize r com .bas ta! Ele 'não voltará em 60" gia elétrica, teremos bôas 'esc'o- mês, porque' a UDN 'que- é ') da Bacia Paraná-Uruguai, melhor aproveitamento dos .recentemente na. capital Pá'l
mais alguns" mªses teremos a si- 1;5,0 senhores! Basta de po l iti-c , Ias, teremos. estradas e pontes, Govêrrio não su.bvencioit\l" a ·F!I. -qué congrega em sua orga- ;:l'ecUfso& da rica região, 'in- lista, se..ps. membros, entre'
tuação aliviada, ca como supremo fim de "um teremos govê rno

"

e não pokitica- culdade com .as quantias ,que ;. nizaçãQ figuras das; ·mai§ re--I clusi-ve pela implantação' de êlés o ex-Ministl1o 'da Via-
Imaginemos só se Irineu aind�. govêrno, Nós queremos enet;gi�,

I
gemI Racionamento de ene'�gin Faculdà!le, merece.

.

presElntativas das círculos uma industria nos moldes ção Vlação - Soúza Lim.á;
estivesse no govêl'l1o, teimando

I elétri�a! Nós
__quer�'mos que o: e1étrica Obra da UDNt 'E porque o Govêrno não econômicos e pôlíticos do da- que está sendo desenvol- atual diretor do Del).. de

em não fazer aquilo que foi pla- I'>l'of-essor'es .nao seJam persegUl" (Do '''BarHga�Verde'' " v�'nciona n Facnldade? 1tio' Grande do -Sul,. Sta: C9.-' vida em óutras regiões do Águas e Energias' Elétrtcas
--,,._

,
. . POI' pura má

_
vQntade. ta:rina,: Paraná,. São P�uI9, País. Ag<>ra, durante a re�\- do Est,ado dé S. Paulo, õ .àlJl.

R
'

b I·
-

'

"

1-' h·"
."'_SSSl'C,

, ;:�'li.: no ,��mento a, ye'l'hl:\ li-I . Minas Gerais, Goiás. e �ato mão d� agôsto do seu Cdn-
_ <?swaldo 'Pinto, da �eiga, pre.:

e elao no galn elro__ r�I�I"u�I-I··Çs�l-a�I�8�����.�·�I"�ews�.I�p:�.;: .. RENÀTo'.BARnOSA-" nanCjuln1, �ó falta, depois de declaradp"morto o ) �'� 12'

t
ti

"�
,

, <.: . ',. ,�' . .: ", .,' -,- " ú�),Itosó, a. v;]Íva ,se ,�pprk.."cti.JlljQ,,� kc;;'q.u.,i.rffJ' _ ���'��''''''�'' :;�'. . "."." ,

�
� _,

.. :<.�.,_:.�:�:'';�'J!�',;'''''''{t_;r,? :. ,_,,,,,)�'.'�, :"',' � '�'.�......

'

;.�.\.._.:�:�_ ; ',��';'i, . :t�,'.cnico'�_';H:,� ;',t�l':'��'s in: ...D. c�él1' v�1hó 'e.1i>'r�iad� ,"úi.g(,J :Car!-os· Be:ss�'''àl)iÍ:dll';,_'a de' 1-nveiltárjo·. - \
.

-

:a ,'.
"

", J -" '

-,
._

.

- -"'<"=".

J melro t· t dé dQiÇ'''''se"'nA�ntral)aiIICômodu\posj.çãode'ssesco,n_len� c ,".\,,,,,"�,< ,-r,��'_'_P_'.��' ;):,' .. ,

�",�-",,��, ,,*.��,,, ��.ú'x"t.7;y�'ii" "'���F-DE""ID.óTTil-.Â" '._ 1 .cena�. -·-Q8tu �-;:.
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.

f1"'1''º't.t:!!,'. '. • . observações C01;l1 '·uma dIi&.
'

taristas. de polltica inte;r.:nlI,cio l1'al que sItuam Tudo mUlto tl'l�te mesm;_o ....E".com ne'c.l'olog o ...
, .\

•

As linllás.tefefo-nicas"'l'lluit.a:S. vezes, -&f!!,"'Cru.zam;. E .l;lâ. ,.êqittlll 's,< ent�liJ, .

mais rtovas indüstr.ias. nã-
e analisam' pi'·oblemas· do oriente com nlenta- � Dr, Helvidio Veloso. Si eu não c's.tivesse ,afas.- 'que parecem "descidas do a!ém", para castigo. dos homen�. " � cionais a,través de uma:�vi-
Ldacle do ocidente', A representação proporcio- tado do teãti'o dos �c�ntecime,ntos, t�ria a.neg�- Eis ,o diál�gO ouvi,d� aqui.no nCJjJso a'p�relho: l' ", ". . . • • ,

.

sita' qtie fizer�m ao parquenal "e,'(clusivamente' partid&ri,a, dessa melan- çado mangas, procurand,o evitar o desentendi-
.

-'- É pre�lso falar Ja CClm o, dr. �erral"l para. e.e remover ou demitIr o tra· • industriar automobilístico d.a('ÓI'c� -democracia sem, l:epresentaçâo e'nt" .que mii'nto. Não pe,lo receio de que; a atitude ineon- t i t est·· P I t. I EI d t At
.

a máqúina .na es- �V"-l. '1110S obriga' e J'ustifica acordos. eleitora�s.· formadá viesse alterar a solução vitoriosa. d.a.
.

ar s a que.. a elll: au o. ,opes. � e; o con ra ravessou (Willys-Overland do Brasil",lvtl
_

I d
tl'ada! MUlt.O suspeito! Esta-nos preJudIcando! ,em São Bernardo do CàmpoAssistimos; por exempl.o, no Rio' Grande do Sul,- -chapa Celso�Jade'e ,4a d�Jlu_taçao f1!dera � Erl- ''_ I\tla.s: quem: é ,�ue ��t!Í, falando �í.? �. .

PL nio e Prestes apoiando Bl'izzola, Na Bahia, co, Mas estrm-o mUllio ,a Carlos Bessa, Sei que,
_ AqUl e o Dahil Anllm!' .

'. �Jurací �om Prestes. NQ Distr:to Fede�at, Preso. : longe. do ,g�linheir('), on�e começou como .pin,ti- _ Sim senhor, "seu" Dàhil. Vamos providenciar imediatameI)te!

�tes com Lutero, E, assim, no país inteiro, Não nho, ele na �e"d.ar; 11lU1tp mal. Np, I�tegrahs� Por' e�liIa conversa, que nos chegou. em. contrabando, por mera coincidencia,
quer dizer com iss'o que, depois das eleições, mo, �a�·los.•_e um lider ..

,

Na U_DN, set'a" �penas, pode-se pr�ver que, ai esta;; horas, um operáriQ brasileiro, chefe de..;família, já '

Plínio passe para o marxismo, Nem que Pres- caudatano. Ld�',m' do nl!lls" o J,ovem nollt1c(j su-
esteja sofrendo as consequências das suspeitas lf'vantinas _levantadas pelo 'sr. .'

tes em consi(iel'ação�.a Plinio, s1 Q Brasil en� lIsta fez sua VIda no, Mov.mento_. .Es�eve ao la-
'Amim Helou!

.�tl'a�' €'m gne1'l'a algllm d a com a Rússia, deixe, d� (�O ,Ch,efe ?as, mais dura,s ,v,lclssltudes. Pa-
X" 1'X .

.de prestar seus prometi,clos serviços às Repú- trlmOIllO mestlmavel" sem du.vlda. Mas o PRP. .

"-

.

blieas Socialistas Soviéticas, Jurací;.a seu tur- -- e �a!'los s�pe, diSSO mU,lto mdh_pl' d� que
,

. ..:. O candidato Fernando 'BI,·.Ugg'ema�n v.i�gaS anda i,.n,.dócil com a aproxima.. ..
r.'· d r a l'efr'ég� reassumhá aquela eu. -.-, e partido de aut,ol'ld.w€. Pao, pao; '..\

.•

�
.n�, amamaa�, ..

',_
..

T h d' .
ção do pleito. Poucos, como ê1e,' tem. trabalh."do tan.topara, el.eger-se. Sua propa-pol'l'lanent<:!. e pedante atitude uclenista de quehl queiJO, 'lueJ,'o, en o e!.�era�ça .

c q,ue >

.

s.e�
'e enc>OIltra diante do FLASH ··da posteridade, comportamento de. rebeldia .nao se tradUZlrª" ganda 'é jnt�nsa. E seus apelos, dramáticos, Ainda agora' acaba de ,dirigir cir-
�_ Dl'o,pol'ci:o.naliô'ade do sufrágio, co_mo cl'ité, rio c'n.l. difinitiv.. a nllgaç,ão' dI! seu intenso. passado

. cular aos'pre�jdentes dos Diretorias da 'U.D.R pe-(!.indo�l'lles, se passiveI, 20 votos. I
"

- d I C I d . Ih d Está nb seu tlíréito. : " -

iide fixação representativa, mn sistema pojítico e ntas. ,ay,os, am a
_ �e, 01:. o que e.u, �o- • A-'autO'-biografia que Jaz, nessa .circulàr, é pobre de bagagem e de vel,"da-

.'

não \JI!á'lizado pelá falta de orgãnioidade natu- nhece a afe;tIvHlade de Pl�nl'O. Ess,e ?Ome�l, S1l1-

d h d' t' d d'
- .,.

t
.

1',,1. r.o\;�'b essa ia.lsa d�mocracia. brasileira, de- g�lar ,e raro, �.� o n�.[llQr br.ns�.le'l1'o V1VO '-, ,e� ac a-gran e VIr u e ser, "por tra Iça0, OpOSlClOnlS a ao p.s.n. e aos Ramos"

tC'j,mina tão constrangedoT exe'rcício ei11 tôda nao dlspens� o posses.s,lvo de afeto a ,seus ve- e alega haver sido pl'ejudicado' em duas promoções p várias trans'ferências.

ii.
'.

lhos 'e ,dedicados segUldores. Sempre me· fala
.

Responsabilizar-nos por .não hàver sido promovido é fazer demagogia..parte,
_�___

assim: _:_ ComI? vai 'o -nosso Garlos Be_ssa.? E Nerêu, nos 100 :.dias de Presidência, promoveu todos quan.tos, ; amigos ou

1 R' c"tl'.a'nhel' o noss\) Éri,co? Não há muito, em sua casa êle adversarias, daqui ou de outr(l� Estados, estavam classificados nas listas, obede"Eis porque 1;\0 l'cg'l'essar (O ,,:�ú, �

•
•

.

.

, ,

I 111e disse: - Passei os olho". ·ligc-il'amente. pe- cendo-Ihes rlgorosamente a ordem.
Profundamente, que um político da a ta cate- ,

O ....
lo livro do nosso OthOll D·Eçá..AindJ\dmO.4tiv.

.' Tene!lte Viegas não deviil',:l'ig.ura.r. em alguma dessas relaroões. E os mo-goria doutrinária e da vivíssima inteligência d6'
_ _ . >f

. temp'o de tê-lo, Mas o "OSS\) Othon tem lilU •• ·•·· . tIvos, nao. serao da nossa responsabiltdade.·
.

Carlos Bess� alegand,o inobservãncia de dis-
...' .'.

.X· Xpositijos estdt.utãribs, espantasse os eufóricos talento,

galiná:ceos do nosso Integralismo com a ruido- "
.

. < X. "'. .

sa abertúra de -nma dissidc'ncia, Em processo, ]Vinis do que 'Érico senh'or dessa fl'iê'1.a

ra'l
Mas - é o prinçipal - na ciréulardo càndidato há este trecho-:.

Cia.I,' Plinio.· sofrerá C
.•

OI;1 a rehelião

de. Ca;'los..
.

'.
-

"Ex p'res;den'te 'd'o DI' et" "'uni' 1 d''o compaTeêimerito da parte a Juizo sana a falta -

'. " r Orla �V.L cipa a

ou \) vício da citação, No caso em apreço, o M._as nem por isso Cel,!-o-Jade-Érico_ perderão a U.D.N., da nossa capitaV'com experiência,em a'lgu<
Chefe Nacionàl de um jiart'do de disciplina e par.ada, E o PRP prosseguirá no' passo-de-gan� mas· eleic;ões, sei 'q'ue vá;rias vezes precisamos mar-

.autoi'idade COlno o PRP, .àete'l'lllinando unla so para .a� lurnas -·de 196.0, C0111 o PSD. A Linha", � 1;\. car votOS".
..
,.

�
,

-

.. atitude l'e\novel'ia a lneu ver, quaisq'úei' dúvj- JQinville não se dete·rá. ,É ,inlperat:v:o categóri- i�� �í O bl�a,V�, �ilitar aVllnçqu O· si��l e esclareceu, ilo que túdo.'in-dica, por-
Bas s�lucões lien;lenetÜicas ou de'satendimen- co, nor processo cole ti\(o <;le' i'lmovação política q1,!e nao tenha obt1do promo.ç.ões.. .

< .

to � dispQsitivos dE). lei intern.a que o "affaire", catarinense, Conheço hem' a Garlos Bessa. Se': . Oficial das classes armadas e polí·tico militante,. o Tenente Viegas não po-
pOJ'ycntl11'a, contivesse.

t'á injusto ,snpôr que sua; a�itude t�nha re8ul- de· tgIlorar fIlie o art, 175 do Códig\o Eleitoral cla:s�H{ca i!lfração penal:
�___

.J> tado de bargapha, ou promes-sà. Não é' diss<l. ,19 :- Violar ou tn-ntar yiolar' od;igilO do voto:
.

'd d'
- Êle �é'mpre' foi homem dignjssilno.�_Vas.i� 'de 'J ..

,
"'; Pena,detêhroão 'de seis meses a dois a·nos ..Entre outros, eu tenllO gran e:R n)l!:..l!�aQ. 'h' -

E d
- '" ,

I' ó" '. ,"" >f.
c.....

!por .dois próceres do PRp: de Santa Catarilla:
<. aRl iÇO'OS .. ,e·l11aos.�macu:as c lll0 os que'me- ,J. "

Co '-.' 'X 'X"
.

,

.

_ Éric'o Mueller e- Cados Bessa. Plí.nio sabe Ihor as tenhàm·. 'N� jnlgai�\e�to' dê' Uh( 111'�Ç() ""iF.L,
..

X".
disso- há' muÚo tem·po. Carlos é à latiúo �o sul, de forI1Ulçá,o. i;\teg-raljsta,- .é: rr�l1e�tE' .. rl.ã� !Ir·

'.
E�tá c�z:t0! O TeriE;�tc é Tenente' porq�e-quer!

Açorita de nossá�velha e quc'rida Laguna,acaba" gumentarmos como.,os, TIe·.fi}zem,'em,as.su.nt-os: ,- . ""',-;0, ' ',' .•

X X" 't ..
•

de cacarejar em opos ição, Ericp é Q nÓTdico, e c_.9isas do orie:ri-tJ,. com espírito ocidentaL.. '.
,/

..,..;t'
'

" � �_ -.;i;...i. .�_ '---""-__

o

I;l,�licocéfalo-Ionro de ,BIl1menan, ouviu .0, cac;a-
O Integralismo é,,'difereri1;e•. Eis. po)'que ;fiquei' A. propaganda' BOrnhRllseana, .dep()is. de !'lnfestar" aS"obras do seu patro í � ,..�

rej,o e de onde c'stava em call�p.llnha elelto'!:al, arl'azado, cÇ.nl �s�a dissidência, Não' é agr.adave'l no, c.o,mo. gpVernàaof, pe_rglt.t.lfa,. Õ que Celso Ramüs fez' p.elo Estado. A indag""'. O; ,,'
, '.

". •

h f" t'd'" ver' se apartarem ·por incompreensões peifeit:l- .
-. . w '1

cantou logo de galo _

na c e Ia pm I .,rIR, çao �ao e capciosa nem,.esperiosa: é anedótica. ,
. .':, I' ,,' '.' ,'.

ameaçou dê expulsão' aos inconfidentes. 'E �X7 mente rcmovíveis,' - diferenças de superficie O sr" Ce
.. lsQ-.Ra.mos. llu.,nc.a exerceu c,argopúblico estadual, do executivo.'

1
..

"

,

,

't l' 'an - dois homens da autoridade de Erico Mueller Q f t
.

.��. .a.'.pulsão no Integralismo, e 1'1 ua' 11l1pre�SlOn, -

,

d h f C . ".
� uerer ,co� ro� ar ai! Í'ealizaçõ�s de um' ,hO'mem que foi governador, 'CQnt' �

te, Qu�illlam, €m sessão, a ficha partidár'a do U!ll !5.ra� e e e e, e' arlos BC'ss�, um lídér au-' as. de u� que na_0.f0't. governador � e desacredltar o- que foi governador. .'

. llntj,�o companheil'o, RiscanJ·�he a assinatt\ra II tellt1co, '-'. Qu�.re.r eXigIr
..
que um :'lo,mem, que' nunca dispas de um centavo de di,

'

"....SS·......'�......•.........•......·' 'SUu, Metr" pubhoo, ,e_ tanto quanto u", qu, dispôs de va"'os bUhões 'de c,.- ! .•,ITiS$'SS$S�'S"'So''.SmMS%o's}-o'4%,;.c·"·a$��S�a:·oS:�SSa:S.S"SrS;SrSSaSS�S,SSaS<"'NU*
..�os

11méoo::�::::Ól::::��:� :��dad�� .ónill�;.enke. �:t. os confr<>ntados: O resto. e-demagogia barata .. 1.
.

v�.. �

.,-,' , í'
i_ j!..

�••
�..'!Jfl. _.

� ,:!: X x-
'-

�
l' �i, ,"1 •

�-!�:. \; :�.� ,

�� 'r "

�

� x' /��I.'� /'
",� ._�.!�-,.-. -;.-, "

I

" P'é'fl!-·.técniea udép�stp, poderiamós .perguntarl ;;_<Que 'é, que o sr. Il'ineu.
I �.

-Comunicamos ao· CO'mércio, Indústria e' interes.s�dos em ger'&l..:}lUEf a 'pal'� . gor�nhaugen fez pelo Pia.uí? \

-

"

.

,�,.' � >'
-

. '\. .;-
tir_ do dia 25 do corrente mês, pass:;u-á a VtigOrtar aI noy�' tabdela , dte. fdrettes� para

.

".J!.• '

•• '.�
..

'

'·

•.• ,M.a....si" ..._.,n,....�G.seria 'nem )���(1 pePl hxÓ!lexsJ;ci,c;':',: ....,' ,�� '.� .':"
' ��. "

cargas pesadas, en1 eOnseqllÊ'ncia das c.ons an es e e�a.çoes o cus o, ,e uu,o n��
�

.
_ . ".

-

O;
cessário a manutenção de nossos serViços, como velcul,os, combustlveis, lubrifl-

'i'
\.. '. "

.

'y" i.. " x
.

(
.

OI 'y: -:;
cantes, pneumáticos, peças, ac�ssóri?s, etc.:

. . ,: .

'. � R:R�J(),An.!t�. O�tibaldi fez, ant(i!O;llte�. ll,ma �Q;qu�l{e' .pel�'S ruas �. ca:rés �
.

A tabela em questão esta ass�m �eaJ?stada. . > �.lo.ct!_t.or f()l en-t�evlsta.ndº cada' ulll que encol).tr_av� E. ,ctéU. a: proporcM de 15 a 2 �
'� aJ;í:tfq;tna.llle

- "de Curitiba para Flonanopolls .' '.' . '.' . : ..
. Cr$ ,1,50 por quilo �' ,})araf.Qelsd Ramos. '.

. ".,' '.,:-:; , -'
_ '. 'igUai e,.

de Porto Alegre para Florianópolis· .. . . . .. 'Cr$ 2,00 por' qUilo
.', 1 .... ",' </, _'. 'E�S',e; iesEl,ta,d.o,alarm(:nI' a'té os axli,cexrc,�g:.dõ ri,I,'�.C.·.i.,O! .MaS.,é· a' voz do I)O�O! �,�,'" ti, -;amsncol'l<'9de São Paula' para Florianópolis ..... ; .'. '.' Cr$ 3,QO poí<quifo . !l . --

. -,,'. 'i
....

de Rio de JaneirO' para Florianópolis Or� 3;�() �r_gulIo :I�"i..
'<', <

< ',' X
.,'.ii"" , -::: '�

Florianópo'lis 15 de setembro de 1958 . ,.,.
','

",. 1 :�. "".:"'�' _�r�e}a � pr?p�i.a6qa ud��ista: �'Idneii,�;�m�té e'r:';�.Üi;t��'
-

", 'l,

TRANSPORTE RISTAR S/A ' .,
. ,'E�e:tnplo. Irmeu pr0mete - cinco grandes' centrfiis hidroeletricas-!' �

;;�;;;;;�;���E�X;��R�E���0�'�F���O�R;,I�A�N�é�P����;�;'�'iL�T�OEft�'i�r�rr���i���"q��;� "'�����!' .

Um candidato a vereador pelo PTB" de
nisfa é o delecade de· policia

'

A fonte deDia 16 do corrente, na cidade
de Araranguã, verif lcou-se o

bárburo assassinam do senhor
J'ov.no Anteuio Vieira, cnndidato
a vereador pelo Pm-tirlo 'I'rabn-.
Ihista Brastlelro,

inf·orlllações em

que nos baseamos para divulgar
essa notícia é o telegrama que
f'o i d i r-ig i do , à Radio Guárüjá, a

lG do corrente pelo �enhor Ze
lio Cubas Maciel pr.esident.e 'do"
Pal'Üdo Tl'2balhista Brus'ileí ro de

Ar�,'angl:á, cujo texto é o �e
gu irrte :

educação
.crianças

'
. ..,

I.-Il UDN também é
sem matt-ícula.

Ã. V'DN é contra '1' �:llH!a(:" '>

secundária:' há 10.0.' mil rapa/.!"s
2 meninas. em .idade para o giná-

"Rád.o Guarujá - Flertanó-. sio, mas apenas 14 mil estão

polis - Solicitamos publicar es- matriculados nos cursos secun-

A população daquela localida
de do sul do Estado acredita que

estejam implicados no homicí
dio o chefe político. s ituaclon ista
2 também o delegado de' polícia
de Araranguá. sa emlsaora assassinado covarde
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que cria a

Dr. José Amaral falará
sôbre' fIidratidose
Hoje, às.20 horas, na Ca.sa

Santa q�tarina, o dr. José

4maral ,,(t� ):",êilva proferira.
importa:Q)íssiinâ !Oonfel'ência

- -�'
,

vcrsahdo ª' respeito do pro� �

biema da lIldratidpse: O .dr.
José, Arilád,1 . é Chéfe de
Equipe do Departamento Na,
cional de Endemias-Rurais e

uma das maiores autorictà
des em Hidratidose no Brã--: ,

síl, motivo pelo qual a SU;i.·
. tão aguardada .Conferênci�, �

esta sençlo vivamente espe'
,ràda pela classe ,médica. és,..

_

_-o .1 .

. tu.dantes, e outros estudío-
sos.

Conyldamos, pois, as auto
ridades, estudantes, impren
sa falada e escrita e outros
int�ressados péla HidratidQ"
,se _para. a brilhante Conte.
,rência que aqUela rEmom�da.
aútoridàdê proferirá, hoje, às
'20 horas, na Casa Santa Ca- )
tal'ina.

, , \ I,

·lJloqulna
, de�escrever
'15r:asileira

,lo \
.

,

,�
-.

\o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DD1 DIA. 20 DE SETEMBRO
,�� SAltADO, AS 23, HORAS

i _,,_.\:,;,c/.i, .. ""'� 'c::.:;E:fE::!���lbiE, :;:�o��. '�Sbirée �da>-PrimaYera!'
:l� _:_'. ;E'S"'C'QiBA cOA 'RÁINHA DO'lIRA; �>

..«
'

'llfSfRVI Df MEsAS, f CRS 100,00 NA' JOALHERIA MÜLtER
.
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A�_�s� I�' JJ!J� B,,-..UWlllt: rIE':UlBiU' IE �(orllE� Dlltmlt8» -us·a·n�'o. REGUlA0'OR GEs'TEI'RAE exma, �spôs�'; 1>rofess-ora, Ruth HOJE DIA .IS' as, 22 ho".:· fi�tª'. "Boi ,;,de 'mamão", briga de e!as' candldetas, com as l'a'�s-'FAZEl\t ,A�OS HOJ" " . . ,.

�
.

d' t
'

''-, . Falcão Barcelos: residente's ::,el}l ras em tela �a:norãmica,. no Ci- �canál'ios concurso para a 'esco- ,formaçoes', que,' tu o lS�O ras
�

Joven\ Bag:é�,. e sr. Wazulm,iro Alves da" ne 'Sã:o José a aensccional pl�é lha da 4,'a:nha do Verão, a vida � vi,da das moças r-r �lS uma

Rodolfo EduardD Sullivan Cruz e exma. espõsa, sra. ;Ana estréia de "O. Preço da Ilusão". dura dos garotos engraxates, tu- das .histórias narradas em "O

Transcorre hoje' o aniversário' Gulmarães da Cruz; pelo noivo, A película da SUL Cine Produ- do entrosado em histórlas qu. 1'1'[ÇO da Ilu-são". Maria da Gra

natalicio do .nosso prezado ami- 'o dr. Ildefonso da Silva Dias e ções,: primeira, realizada 'inteira. CÓ;novel'ão e ag�adarão a todos, ca (papel interpretado pela jo
go jovem Rodolfo Eduardo Sul-

exma. espôsa sra, Amélle A�anc mente entre nós, já se encontea
_

Assista, ,portant?-;- �10 Preço I:;m ,.Li·lian Bussnnesi , na época
livan filho do saudoso Profes- ciní Dias e sr.

.

Ruy Fnlcãô e em poder da p,rodutora,' tendo' da' Ilusão", pel�c.ula que é Um da fihuligelTl terce iranlata de Di

sor Milton Sullivan e de sua
exma, espôsa professora Hemi- chegado dia 11 de São Paulo.: esfôrço e ,u'ma vitória da SUL '!'eit,o e'que 0/ foi se leconndn en-

exma. C'3pôsa viuva d. Olga Sul- i'a Ramos Falcão. Notícias' vindas da capital p�- Cine Produções,
'

'.
tl'e inúmer.us, outras) é uma Jo

H'van, e aplicado aluno.. .do .Ins-
;� ...Ii cerlmona rt'ligiosa' teve Iii. lista, dos técnic?s q_l!e trabalha- A pré estrêa de quinta -feí- ·.'C'lll: simples; bonita, q�e de re

titulo de Educacão.
. ,.

gar às ,lO horas cda m.unhií· de' rarn na f'inalização da fita, ga· l'a, 'di,a 18, às 22 horas, no Cine ·,élite se vê cnvolvidu num des-

Ás hrim�nagens, "de"'qu� fOI', sábado, 13 do corrente..jia -Ig:re- r:yJtem o sucesso da-mesma Qua· Sã·o ,José,' é patrocínada pelo '�e� concursos. E o filme mostra

.alvo, 'pqr .parto de': ,se\is_ 'inúme, . ja de N. S. eih ,Con�e-rçâo. tendo ,lidade ,fotográfica, música, hls- Clube Soroptimista de F'lorlanô- de maneira cor.ajosn ,
as trans

ros,"aÓtil�<ià -.'e
, acfmii�do_te's, os

sido, paraninf6s d� noiv� 0'- dl:� �_Ól'ia;, ca�.çõe's a�gum,as rev.elações polis deven,do'-lt 'rc·nda reverter formaçõü3 que vai sofren�o _. à
.' ".,', , , ,

em 'beneficio. da flltura Facul- 'd d b.'
qe ,O ES.i��D� "se;�. �,ªS.efica.l\l :con,1. 1}ar'io' pe Hit�em�,()urt ' ,e;j�im:a�' <.at:tisticas.,: tú4,o,.:se conjuga pa- Vl n li .moça; em como os l'e·

. '�-tns \de per'e]ieS" .feIiCidade�",
.

i 'e-sni}sa' ":-.[�l'a.',E;rireiit(na 'blot l� 'ru;. rroo Í!ah, üi'i\ �i'i1me, digno de .Llde de, M'etlicfna, nexos essa transformação na

• ":�' '''_'_
.. '>"� �'A.�an�i:nr de: Bitte.it�bUrt; �,:'Al": '�10gj.�s; Alé,�1�'d:e,' tudo cumpre "�O PREÇO DA ILtTSÁO" '::da de todos os que a rodeiam

�,:si;._$:nt� '-V.i6i�_-:�I!;' ��!{)S 'b�rto' Jo;,ll'(' d'e' Sá ':' e' é.'xma., 'es-· destacar � .,piopaganda que fallá, mostra <lU tem' relaçõc's com ela.

,I�:'f:;: ,Renilt� Pip4io;,cÍ-e:�-Qliv,ei:â p&sa;c _Bra:: Zizete.' Fã}eão 'de·:.SÚ:;, pe nossas ·be.l!;-;is, -naturais ,"o... O LADO INTERNO DE CER-

'/ 1fu:. lsalas -'1Jl�sse)'as ': ", dI'" Alfredo ,T�lstoi" 'Av.anci'ni e Preço :'da ;nMlioi',', quando ,iiv.er TÓS CONCURSOS DE

BELEZA�
Ql!inta feira, diâ '_i8, às 22 ho·

.. ;,;:s�.:{�;d's?-n· �..arlqs" Teixeira' _' eXn)a� �8p.ÔS;,: sra,: 'N'Oemy -Pa�- �eu ,lan���d:r[�s grandes cen-
• ('as, e-n� s�nsac�onal pré estréi�

....:. v\!:ã. bl!C!lMt Ne.ves ',.:�, ,quaH.; 'Av.a-ncilli;' I!r�, Jõã�, fe-dro" 'tt-os do., p,aílÍ. forque acima de O lado interno de certos CojIJ- nO Cine São José teremos 'O'Por-
• y- (� "-

-

d'
.'

G
. d _, ,- ,', . ".

, . , . cursos de be-le;a, com todos 'os, tli,nid,ade ,�'e ver �s' r�'sultados ""<r ..

,

--

"

S}'" �J_t0/,-,;iAl��a-n ,I'e ,�:,íl-vae�·,.; F,-alcãQ' e" srta.' dra., l\1aI'ia'\' t:ie tudo. o filme ',-e.: uma crômca e ,_"

, �';��1,6:.]'�?���'tfvI:�nl��i,�6 � '-;: ,���-t4ê� ��'l#io. Ifot�?iv,o; - SI;. um ,.pa'ineI de Ffo,fhmóp�s. Ruas tipos �qU� gravitam eel tí)un9 íllme. "�o

,..T-: ,:.B);:'· .f;'l,I,�IH). p;a'çn,a .. ', _' • ,;\1tQst;nho,. ,Fa,lcji'(j, ,e 'e·!'f-ma, .. es-'
"

li ' pr.v.ças,
'

praIas' ê recnntos pi-
",

. �;:�;��2��ózfii:'iv.aP:� .' ',;. ,'" P:3S!l'�):r:, éa:d��' l&'gênio ;.Go,doi- . torescos,' li .Rohte, Hercilio Luz
�: ,: ,'" "" :<'�, ",' ,'�", .-

.' ,'plihli' Brantb1Jia.:e -:e'xril�:"espôsa � tudo 'i-§bO"-� -mostrado de ma·

.)U.rC!fS' �)J'��9:It:f�', t-L�_�: Yrà. ,i��;a ;O.l�a -Ai�n�!Íi B;!il_ll,:' �ei,ra sll�estiv: _

-pela câmeT,a

'Po!:'!:l(ncw1a';,,_f;alcão;--õ"";''o.. -

-

< '_ (C�rtt. .na '�7.,á .p.&'ina� ',de Eliseo Fernandes, o einegrll-
-'''�'Dádo·de.Jtltfiil\coj:rt:lúnior '. "

-

- � - _��". '.':-
-c N� �/.��ibll. .1l�1;toJligre,?:s� -P 'A'" lI't__'lr;'1

iC"' 1- PAr" A- . OOllJ� i'es<iden;"' ·<c-onsG1r.ciaiam�se ' ,;- ,J(�
"

Tt
-. \' .

. '" ",

sabãdó«-óiti�l� ',�i' �rta.., cLi--sete1 �J;;(;O' Pint\) de Ólivei;; "::.:' ,Viúva. Frn.nc1s_ �':;,ria
r�rchính l.a F�t'�;'� filha da sr,

.

é'-Senh;()��.: �.

",

._..='.,. :- de SOU7Jl

Agostinho F:1'leao' cX'atirt esta- Têm;"o prazel' de 'pnrtic-.jpar ,a, N. S, e

-dual a:posenfà'd� 'é� '�u,a exma. Ex.mÍl. F�lia' a: contrnto ,de:� c!j:s:a-mento
'e�pôsa � sra·.� � Diallt�ntri.na Por- dé· $éus. _fill�os"'- !. ;.'

chín!cuia ,Fuldi'Ó: e � jovem DIb
.'

"i' -.:

rio de Bittellcou.rt, Juniol', fun-'" t MAll-,fA' '/LUlZA·· e·' NAURI',

cl-onário' ,do Centro de Navega· FJ�Í'i!liriÓP'9'lis; 1-0, de-'.Set-embro. de -1958
ção dec Pôr.to Alegre e- conhecido Rua Frei. Canee_à' If�Ó 9..4 'R: Alnlir:ante' 'Lamego n.o 22["

despol't:sta" - "

.

'
,

de°12fl�0 �;'I:';el;�:���:d;es��:::�;,(�*�� .lmr�TAR�
da nubente ii rua Ba'rüo do· .0 Dll'etQ1. nojHospltal.MlhtaJ.' q� Guarmçao de Fio- ,,�;��DE,!P.AR.:TAMEN'O�" .DA'. :f'A'Z1:N.DA 'r

Ama!7.0�1IIS � O 31-1 foi te,stetnu-ll riall�polis. sólicita" O cA��parec�me�to do S'r� lÀG� .. _ .
;&;

d
' I' .

'

t d
SCHM:ITZ àqtfele Jl'Osºcomlo,'_a fIm de tratar de -assuntq: ,.

",
"
'''',' �,' �

"E-
-

D'
.

"I 'i' A' 'l�
'-

nha 'O: pe a nOIva, ,- o c,ou a or de seu jntel'ê'sse� :<'" �. : 'Ov.I�',' ,:�. :;-
•
,t

DepartamaJ1to�Social ,feminino-do
Iir•. lêÍlit' (juba: Nova Diretoria
,�-P.eN!bMI;o.s:' -', . --. .

. ","""

Flõl:ranópolís" .,l.0 de' ,set;embro-de 1.958.
" .

Sni'. Di.retor,

':renho o praú'r ,de' <'Omllnicar ,a V. S" a nova Diretoria dr

. :Oep�r�al1lén,to Social. F'C'li�fnin{) do Lyra 1'�nis 'Clube, para t') pc

l'ío<t.Q.. 5�/1'9 que -,se' ''l·ea.fjzcY,lI' nQ', dia S'. do corDe'nte:

Presid'enté,: ,ZÉLIA MEIRA' DA SILVA

viêé';;p;�side'hte: MARiLIA LUIZA· PELUSO
'Súretá'ltia" (rANIA MÀRIA SIMONE FERRARI·
Tesoureira:' ILIANA HILDEBllAND DÀ SILVA
Aprove:tand'() a oportunidade

, ,

test-os de alta estima e distinta
Ztliía 'Meira, da Silva

apresento II v..S. os meus pro-

considel'ação.
Vânia Mar.ia Simone Ferrari

Presidente Sesre_tária

Lúcio Martins
Encarregado do Contrôle

,

iMrdSTo�L�TERR�rA.L P}�PRi:J)fAL TUA DE LIM
P�A,P,im�A",� lA� DE ·l!lCciNÔ)4iA'· l)O MUNlCíPIÓ

\
-, ,�

..: '�-

'2.0 Semestre de 1958'

,

'- . ;
... �
J •

"

. J?E' ordem, do Sr. Dir.etot Qà Fazenda, torno público
:que,c.durailte. o eorrente mês, se procederá neste ,l)epar·
'4�mento,- a cobrança dos Impostos ,e 'Taxas a:cima men

�iollados, correspondentes 'ao 2.0. iemestre do corrente
eJrercído;

.

/'

Finda 'o prazo acima, \ os ah,�c;l.i.dos Impostos e 'Taxas
serão .acr.éscidos da muita

'.

de . 20% •

Departamento
_

da Fazenda, em 1.0 de Setembro de 1958

Lúcio Martins,
Encarregado do, Contrôle

Df,PARIA,MENJQ
.

DA. FAIENDA
E. �D I ;r A;· L

Teliuo
.

vieira Ribeiro

/ I "

De ol'dem do Sr. Diretor do, I?epartameJlto�a Fazenda,
torno pUblieo que, de acõrdo' com a léi votada" pela Câma·
··ra Munidpal, se procederá neste Departamento até o dia
30 de Setembro do corrente ano, a cobrança sem Multa.
de ,Ir(lpa�tos atrazados ou inscritos em "Dívida Ativa"�

.'

PARA $ENADOR

n�'
_.'

Departamento da Fazenda, em 1.0' de Setembro de 1953

: � ..

S_orviço Mil�ar
.lnforll1ac�es Utéis',

. '
,

,

ATENÇÃO ,ESTUDANTES: - A Le'i do Serviço Militar em

seu al'tigo 1'40, di:ll que, nenhum brasileiro, entre 17 e 45 anoe
ode idadll, poderá, SEM FAZER PROVA, d�, qu<! ESTA' EM DU

com suas' obrigaçõe$ militares:
"MATRICULAR-SE �U PRESTAR EXAME EM QUALQUER

ES1!AB.ELEClMENTO l)E '.ENSINO".'"
. .

Portanto, urge que te alist�s para o Sel'viço Milital:, se' já com,

}}Ietaste '17 anos d'e idade e que'· te apresentes pal'a a Sclecii ..
em Novembro, se nascestes em 1940.'

.

. Os Diretorc's dos Estabelecimentos de Ensino em todo � Bra.
sil, por ocasiã,o das matl'ículas, são obrigados a exigêne.i:i '1"ssv
pl'escl'ição da Lei do Serviço ,Militar.

(Nob n.o 14-58 _ i6.a CRI\L).

ARRIMO (Os requltrimerttos de AR-,
-

.

., ':alMa ainda-. não entregues'
A Lei do SerViço Militar,' nas: ,'<Jurítas idi� Alistamento

completada 'pelo Aviso nO .. (M�� ..
de. seuS', muni,cipios,

708, de 1953, admlte a dis- deverã.0 <ser encaminhados- à
pensa de. lncerporação aos 'lGa eRM. até a primeira
conv.ooados .que' comprova,' quinzena de ,Novembro.
rem ser: ÚNICO A;RRIMO de' , No'municípiO -ele Florianó':'
Mãe ou de: -Pai> fisicamehtp.' pOlis paderá1> ser obtidas

I'incapaz,- alem de outtas -Si- lnformaçc1íes sobre os do
tua�es especificamente de- cumentos necessários na ,i61\
'finl:das 'éomo tal. > : CRM. 'ou na RoA. do 14° B.C ..

."" .,.,"., . �

XI
-

. Celso, Ramos
", '--.,

\
/

PARA SUPLENTE

..

n
-

I�f
_--

Bl'azilio �'Celestino � Oliveira

'-Xl__J
·.·-.Jade· Má��lhães

A\ Se:riliora também poderá SORRIR
l,

•

•

todos os dias do mês!

é um remédio extraordinariamente eficaz no

tratamento 'dãs menst<ruaçõ�s �dolorosas c outros
. "

distúrbios funcionais dos orgãos 'feminínos. \

AGRADECIME,NTO
Fil,h'os_, genros, nQra e netos de SANTINHA ROMANOS, sin.

celamente' reconhecidos pela) Assistê,n'cia Re'ligiosa que lhe pres.

tarah� 'dura�te,4' anos ,de. sua enfretnüdade' os Revm�s. Monsenhor
Fl'êd!"rico' 'É:pboldt, Pe. Francis'c�, Bi.aJl,chi]oli, Pe. Agostinh,o, ,Frei
:Benedito, e 'demais Frades da ordem Frandséana, Ic-vando;lhe dià,
riumente o SantO' SacramentO', vêm de públiço ·externar SL'llS sin
ceros agr:ldecimentos.

E !lãO' 111enor foí a assistcncia à sua 'enfermidade' prestadas
pelos competentes médicos Drs. Artur Pereira e Oliveira, Ney Pe'r.
rone Mund e MAdo' Wendhausc-n; aos quais a família profunda
mente reconhecida, ]l}·uito agrade�e.

No�ybs' ,TEL'fFONES PUBUCOS
SACO DOS LIMõES E CEMITÉRIO MUNrer�AL .CPM·

TELEFONES AUTOMA'TICOS
lO_Sr. Prefeito Mnnicipal, em 00ntacto mantido com diretO'l'es

,La COlllpanhia �elefõnica- Catarinense,- determ_inou',a instalação
Ae_ um telefone público no Saco dos Li?IÕeS, aténc!cndo o apêlo
fe'ito pelo SI'. IVercador Waldemar Vieira. O nov� telefone auto-

mático do Saci} dos 'Limões, 'que será fr�nqueado'ao. públic,o pro,
porcionará inúmeros benefícios à população> daquele prOgr:ss'sta
bairro de nossa Ca_pital.

.

-
,

Igua-lmente, o dr. Osmar Cúnha. determinou a 'instalação tle
UIU, telefone automáti'cQ no Cemitérió l\tIunicipa'l de Itac';lrobr me.

d.ida esta das mais necessárias.
'

AGRADECIMENTO /

A fàmília de Francisco Tcodol'O d,," SiJ',a profun.blllcnte se'n

sibilizada, agradece a·os parentes e demais' r:essoas que' os visita.
'l1im e os confortaram por ocasião do dolO'roso transe.

São José7, 1'7 de Setembro de 1958.

AGRADECIMfNTO E MISSA
'. ,

Filh(_)s de Eugênio Vecchietti (falecido), Alfredo Muller c: Se.

nhora, Arnaldo Vecchi�tti e senh.ora, GOl'o'nel Alvaro Veiga Lima
e· senhora,' Alcides, Rebelo, Mlinita' LigocH, todos cons'tel'n,"dos,
ante o desapa_r.ecimento de sua quel'!·da áv,ó, mãe, sogra e irmã,'SANTINHA RQMAN,OS, �llas, conformados pelas manifestações
de pe'zar de todos os seus mnigos e conhecidos agradecem d�
todo o coração, à9ljeles que comparec�ram ao seu' �epultamenfD OU

que, por qualqueí' foram,-Ihes c-nvlai·a;n'. pêzllmes':
.

Aprove_itando a oportuníd'3de" êOll.vfdum a todO'S para assistir
II missa de 7.0 dia que será,reªlizadá. n Cate�dl'al Metro;o:litana às
7 horas do próximO' dia 20 (sábado).

V.: S.-
, deseja

VENDER ou
um. casa, um ,terreno, um e.t.b.eleelmellco _
merelal ou um· .utomóve17

EnqllTe!:'ue a ORGANIZACÃO ATLAS LTDA. Corretar.na.
,Procud'UCões• RepreRentaçÕe$, que lhe proporculllar' oa m'"
Ihores nl!gõcios e as melhores 'oportunidades mediante m6djea
comissão.

' .,

, -

'El!lcritório Provisório: - R. Sald. Marinho 1!O - li'. tll7/

��"',
I

Tem,os' à venda:
a Tinturaria Paulista a rua 24 de ,Maio �·ElStr.lto
1 Terreno na praia Bom Allr1co -_ Coqueirol
1 terreno no loteamento da Praia da Saudade - Camborlt.

1 casa à r,ua Silva Jardim, 217, Fpolil.

1 casa pré fabricada à rua Maria JuUa França, Jl'POUI,

1 casa de madeira no bairro de Flitima, Estreito

1 terreno em Braema
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r.. 1"

A' última e mái()f,

, � � ,

o IUfS ANTIG,9 �IO DE SANTA CATUlNlI.

"

r.

.:
f

,"l- ... , ,-!
..
.= ...........,._.� .....,_'

, '

moderna'

, -

apresenta '.' a melhor tec"lIia
com" o mais belo' ,e fino··movei

� -e �-, � ..... .�
.

Pelo crediário 'mai&'c.ltt;araca"·�aIJ·êhj"Ct'.'l;:
,.... j-.' ." ".

-

�

,

....,
•• ' �.

� ""

Lacerda, Juiz de Direito da 4.a

Vara - Feitos da Fazenda PÚ

bilca da Co,marca de Florianópo

lis, Cap.tal do Estado de Santa

Catartna, mi forma da lei etc.

FAZ �ABER aos que o pre

sente edital �e" citação com o
-

casado I' d
..

[un\
terreno rural retangular;

prazo de trinta (30) dias virem, ,
IH voga o, ínscrttô na. ,

ou dele conhecimento tiverem O.A.B. seccão de Santa Catari-
sí'to no sub-distrito de Estre-ito,

que por parte de JOSUE' JUS- na sob 'n.� 574 com escritório
nesta Capital, com, 161 lll?tl'OS

TINO SILVEIRA, lhe foi diri- ne�ta Cidade à ;'ua Tenente sn. I quadrados, obede,cendo a�, seguiu-
"

,. rte8 confrontações:'_ Ao Norte
ve ira, 122, vem mui 'respeitosa-

com uma Sei-vídão '·'!'úMica; Ao
mente. ú,:'�Jlór e afinal requerer '

"
, ,,',"\ •

I ,Sul com terras' de' ,José t.uv�� /1.,
a V. E�ia., o que adiante se-

'

, JLestê com ditas d'e';'Rori;e�, San-
gue: 1 :.__ Que o �eticionário '

tos Moraes e ao Oeste com ditas
distrito do Estreito, na Comarca

I
possue, por si, e p-ar seus ante-, ,"

de Persentino Vidal, que' vendeu,
da Capi ta I do Estado" por seu ccssore s, há mais de

trinta,
(30)

P d
/

"

I
a e 1'0 Jacob

o

Scheitz Filho
Assistente JudicaI abaixo assi- 'anos sem ínterrupçâo nem opo-

(t I
. ; .

)
,

.I ,a ua propríetãr!o ), terreno es-
nado (do incluso), brasileiro s ição do quem quer que seja

dl d'
"

' ',se, me ln o 7m; (sete metros)'
de frente po r, 23m. (vinte e três

-"-t, .•. :'

�---ESJ;----EZt2 "

-

-�( - -'_o'

O Doutor Manoel Barbosa de, JUIZO

g id.a a petição do teor seguinte:
.JOSUÉ JUSTINO SILVEIR(A�
brcsi lei ro solteiro lavrador, re-

, ,. ,

sídonte e "domicí liado no Sub-

...

===============�,
CLUBE RECREATIVO

JANEIROr

�) DE
ESTREITO

PROGRAMA pARA
O MÊS" DE SET�MBRO-

j
r

!

Dia 14 Domingo - VESPERAL DANÇANTE com

ZAlA e seu conjunto início
" ,

'às 20 hOI·a�. ,

,

Dia 21 Domingo -_ TARDE DANÇANTE INJi'AN
TiL, 'esclusiva1l1e'nte pa,r.a fi

lhos de associados, inícj,o às
16 hora�.

Din 27 Sábado - GRANDIOSA

PRIMAVERA,
SOlRÉE-I

I I
DA

nbrilhautadà
por PACO e sua Orque,s"tra
de Danças.

NOTA - Re�cl'va de mêsns para fi

soirée, na sécle cio clube. E"

indispensá,ve1 � apresentação
da carteil'n social ou o talão
do mês corrente.

;',

- �._,.� I _

Cachorro
Collie

Salles - Assistente Judiciário.
RóL DE 'rESTEMUNHAS: ,
l.ii <r.oaqu:m " Fernando da Silva

"7,..brásllep·u, casado, funcioná
rio 'p\í:b'Ifco" estadual, 'resjdente
e domicil,iado em, S. José. 2.0

com o original.
O Escrivão

VINICIUS GONZAGA

Elias de Farias, brasileh'o" ca

Nãl? permita que-eczemas. erupções,s,ado, come'rciante, residente e micoses, manchas vermelhas, trfel-
.dom ici liado em Campinas, Mu- na, acne ou "psortasis" estra_guem

lUa pele."Peça MI.oda,.. ao sell lar
ni'círíj� de S. José. Em .a d.tn IDIIcêuttco hoje mesmo. Veja co_

. _ .�. NlaodatJII acaba com a coceira em"
pe tiçâo fOI proferldo o seguinte minutos, e ràpldamente' toma _
despacho: Ree hoje - A à con-

pele macia, clara e alelUdada. A
. . . .

noua gua'llUa •• a\Ü ."IU
clusão. Fpolis, i4 de setembro I

�teclo
,

de 1956. Assinado - Manoel

metros) de 'fundos; 2 .z.; Que o

requerente sempre viveu desde
,

sua meninice, em companhia de

sua p rogen ltora no terreno 'que Barbosa de Lacerda. Subindo os

ora pede sua legalização:' 3 - autos à conclusão receberam o'

Que'; -desejando agora" legitimar seguinte despacho: Designe o sr,
.dita posse,' vem, na forma do Escrivão dia e hora para a jus-
art. 550, do Código cr-u, requ.e-' tiflcação, cientes os interessa- ,
rer a V. E'xcia., s� dig;ue' ''''esig;: �os.e _o dr. .d.o Promotor Públi-! Fugiu da residência de' seus
nar dia hora e lncal pura a Jqs,-' co. Fpolis. 19-9-1956. (Assinado) donos na sexta-feira' última um
tificação ��iglrl.a pelo êódi-go oe' ,Ma.noeI Barbosa de Lacerda;" cão,;a raça Collie (S�s'Sie):Procc,s;o', ?�Ú/"iia' qltaí â�"(erâJ, .SENTENÇA: VistQs etc. Julgo branco e marron. Gratifica-se
ser ihqU_�Ti'<la� as: tes,���unQ�s iPO,r �ftlltellÇa"a '�ilstificação cons- • a quem informar sôhre seu para-
abaixo (arroTadas, 'que compare- .ante de fls.' e fls., 'em que é deiro,

' ./

cerão 4ndepl)ndentemellte de' cl- :equerente J�SUE' JUSTINO i qualquer co'municaç�o poderá
tnção, 4 - Requer, ainda que "ILVE1�A, a fim de' que, produ- .. ser feita pelo telefone 2259 ou
após a, justificação, sejam cita- "li os seus devidos e lega' ef' •

,

• is Ill-, a rua,Altamiro Guimarãas
, 15.

dos os' supras mencionados con- tos. Expeça-se- mandado de .ci-

frontante:s e sua·s mulheres
, ,

'!asados fo�ell1, bem ,assim ,ao Dr.
Promotor' Público, dispensada D

_'itação, do DomíniQ da Unijio,
em virtude da Jurisprudência
firmada pelo Sup. Trib. Federal

(Acordã,o Rec. Extr. dI! Santa

Catarina, de 22-11-45-Pág. 3.887)
e com o praz.o de' trinta (30)

dias, por edttal na forma da lei'

os possíveis interessados, au

,;entes e desconhecidos', todos pa
l'a acompanharem, que�rendo, os

atos e têrmos da presente' ação
de usuc,upião,' CQntltstando-a oú:
não; 5 - Que afinal, por sen
til'nça seja recQnhecido e deéia
rudo o domínio do Supte., sôbl'e'

o terreno descr.ito' e' a mesmll:,
)

setitenca tl'anserita IIQ, Registr:o
" de' 'Imóveis desta Comarca, me�

rtiante mandado. Protê�a' pelo

Mucus DI ISMAtação aos confi nan'tes do imóvel
J'ln ,questão, bem como ',ao dou-'
tor 4.0 Promotor- P]Íblico na

,

qualidade de representante da

FlIzenda ,do, Estado e do Orgão
do Ministério PúblicQ e ao Di

retor do ServiÇo do Património
da União,_ !?,a�'f1 todos que'rendo,
,)ontestar-en1. o pedido no prazo
da lei. Outrossim citem-se por

Vende-se um ,terreno sito no

edital com o prazo de trinta (30)
Bairro de Fátima (Estr�ito) na

dias, QS" inte·ressados incertos, 'R�a Antonieta de Barros (300

'dtação., essa que deve'rIÍ ser feita
me'tros jda rua geral).

de conformidade C0111 o artigo
Tratár ,!Ia Oficina da Empre

.'455, � 1.0 do Código de Proces-
sa FIQrianópolis, Avenidlll Her-

C"l C cili·o Luz 107 eom o sr, Peres.,,s'o 1'\'1. ,ustas, afinal. P.R.l.
Florianópolis, 1� de Junho de
1958. _A�s, ,Ma110:e1 Barbo;;a de
Lacerdà - Juiz de Direito da,
4.a Var... E, para' qu�' chegue ao

conhecimento de. t"dos ma-iidou
expedir o pl'e�ente edital que

Aboq"_' ae a••a ... bronquiCe ar
ruinam eua aa'Ade ii entraqueceJl:t o
coraOlo. Mandaco domina ràplda
men� .. ertaéa. regularizando a
raplraçao e carantindo um aon.,
tranquilo deade o primeiro dl••
Compre Mandaco ainda hoje. N_a
"vantie 6 • lua ma!"" _t4C'.ID.

VENDE·SÊ ,TERRENO

Um te�Teno 45.0 m2. Ponta

(le, :alt.i�p - Si()_Jo��., TratªL
Rl�a Est, ;:iúnioJ.', 189.

/,
.

'

'o< '
.

", T

:,e'""
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l':.. fim de tratar de assuntos de seus interesses solici
tamos o comparecimento em nossos escritórios, sito a rua.

Fernando Machado, 10, das seguintes pessêas:

Antonio Ramos - Residente em Capoeiras
Ari Souza - Rádio Diário da Manhã
Carlos Manoel da Silva - Dept. Oorreíos
Dilson Machado - Imprensa Oficial
Flaviano de Souza Ozorio --:- Depto. Correios
Idaliano Alves Cabral
José Sotero de Souza - R. Vitor Meirelltls, 18
Nelson Bonifácio Albino
Sidney Bantos - Depto. Correios
Walter Santos (vulgo Panamá)

d'.P""·

VIAJE DEPRESSA a. a

E' PAGUE DEVAGAR!
l

I
I

F(í!>!>ag&HS, hospedagem, passeios, assistin.
tia, sêrviços de guiO e tudo o n)ais que voçê
qvizér, para qualquer parte do mundo, à
vista ou em longas e suay'es prestações
men.s:ols.

t

Ruo Felipe Sdll'Oipt, 34

fones; 2377 e 3730
nORIANÓPOllS :

.....
">fI'

A-·hlAlím
"

ORGANIZAÇÃO Df" lURISMO
�
",DA AMERICA LATINA
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,Motor ideal para barcos de'reereío e para outros barcos símila
res, além 'tt� esplêndido para motor auxiliar de barcos á, ,vela-.'

, " - �

Completamente equipado,-ínclusive painel de instrumeiJ.tos.
DiSpô1Íiqs para entrega imediata, -nas seguintes c�paciaà�-es: _:;;;','

S���'.HP' 7.'� gaselina ;. 80 BP- Diesel '.

'

, _'�","" �
, '-11 HP:""'::'-

'

":'",, 80 HP.' n
"

(dl.reita:',e. eàg·�eid.a):
: v- 35�' BP _' '-., 103 HP" it 'r _:�..

•

":' 50 :'aP!.� ,

,

,n,
, Í32. HP !,I,

. _( ',_

n'-
'_

.' 84.JlPr.-_.'
'

..�"
' ";.

"

. .: GBI1POS'GERADORES'- CIp E N'T,A" -'
- �'.:,�

QU8i$que;-tipqs -para entrega 'imediata --:·Completos. _.", ç{)m'�
,

W,motÓfes,;�L �TEN'fA",,:.pártida elétrica :"_,radiadóp�:
:filtros' .� ia�q.uê; de, óleo e :�e�alS_ perieri.c��;

.

acoplados��·tiiÍ-t'- í.
.ente com .�nge 'eJast1c� a Alternador Jle,' '�oltage:m �..

;
"

ices.. :22:0,. ',Volts +r
: com eltcitador',-" li cabos para

JCaÇão -e quadrõ çQ_!npleto dt{�nfi'ôlê"; todos cónjupt'os e.stão'
à8se�do�'BÔlJBe lonrariliás. prontEis ' pára ,entrar em fuDciana-

mentci. ,

REVENDEDOImS �AUTom��2\D9S PARA O ESTADo' DE
SANTA' CATARINA

l4ACHADO & Cia SIA Comércio e Agenciâs�
RU�1 '�aldanha' Marinho, 2 -'Enderêço teleg: "P,R IM.u S'.'

Cx. Postal� 37 _' Fone' 3362 _ FLORIANÓPOLIS
S�ê=,�ê�'��@�eê@êêê§ê�����êeêêe
.1

"

o_in i nrlil
r

VIA�M �{�M SEGURANÇA
E RAPIDEZ

,SiQBeira �Bllo
Candidato do
P. S. D.

Cri , tQo.-tO ....p.d.lilta em mo16.tia. .1 S.

.1.-81 '.lIhora. '. Yi•••rin6rl.....
.Gura radical da. int.cçll.. "ca,
Ja. • cronica., do, aparelho &,e·
Jiito�arin'rio rem amb!!. oa tUOI

90ençal do aparelho Diltutivo
, do liatema ne'tVolo.

"

Hor'rio: 10* 11.12 e 2% à� 1\
Iloral -. Consult6rlo: Rua Tira·

dentei, 11 -' 1,° .\d.dar _.::. rODe:
'248." ". Da. JlualQUJI FIlISCO
- Re.idênela: Rua Lacud. PARA180

;CQutinho. 18 ..fCU�ar. d o �'Jla- • • D I C O
!lhá ',,.::. .:Fone: a!48�' tlperaçtea - Doençaa de 8el'llo-

-------'-,-,-.....-4..,,'-.-.�__
r.. 1- CUlllca ......11..

Da .i,:. 'LõBAT� CarIO 41 ••peclaUnçlo.o
•

WILIIO ROlpital do., Servidorae eI� a.·

OoeDca. do

ap,are�reaPlra�rlo
.tado.

:
'

l
' ''TUBJlllC' . S.' . l (Servico '0 Prof. ..,.......

�ADio.GRAFJA;. lt );)IOSCOPIA Andrad.)õ
'

"

DOS PULltpilS CODlaltal - PII. m.nlll a.

etrDr"a do Toras ROlpital d. Caridad••
"'ermado pela Faealci'ade Naelor.al A. tarde dai 15,10 hor...m

.. ,de Mellle!na,"TlB,lillojlita e rillo. diante no eonlalt6rio 1 Rua NII�
e1rllÍ'a-Íio do HOQital Nerêa ea -Ma-c:hado 17 E'lquildl de 1':ra·

, uentill - Telet. 2768
.

, Ramoa ,\1 : '

"Cul',..."" d. ellpeeiarrzaeAo 'pela Relidêllcia - Rua Pre.lellntl
S, N: T . .:.Bx"lnterno -e EII.ani.. Coutinho U - Tel., 11lI0.
ta.t. ali Ch,ur&,la dCl) Prof. UI;(\ "-

Galmari_e. (:qIo).
.

..

-
. - .' C_I.I

-

,Felip. SchUitdt, II _ ,Da. iíl\ rONIO _UNia •

,"ore 1801 .

�

.

r '

.

"

AIlAG.lO-

Atend� em Ilora ••read. CrRURGlA TR.U_ATOLOGU
ali.: _;_ Rua EstevII. Junior, 80

,

Ortopedia
-, FONE: . 289 li' ,·Con-.ultórlo: Joio Pinto, 11 _

.

_
,

I
Conlulta: d..· li 1. 17 ·0l'Ca

" dÚn:lament•.. _eno. a.. I'b�o..
Residência, .Bocai lY:l. lU.
FODI: - 1.714 .

.
'

. Rua C��lro Mafr....
, ,. T�lefone sOJB - .c.s. p...taJ II'

, EDdereç� Telegráfico ESTADO
. Dla.TOB

'

Rubena de Arruda aa••.
G E R·;JI N T •

. O_lngo& Femandea •• AquiDo
'. R E D A T O R,. S

Osvà'ldo Mel� - Flavio A.orla' - Bna Silva -

Antlr' Nilo f_dasco - Pedro Plulo Maeha40 - Zurl

Marl:tacio - Correspondente no Rio: Pompili'l Sa..tol1

COLABORADOR.S
Prof.' Barreiros Filho ....:. Dr. Oswaldo Roddgut'8 Cabra!
_ D�. 'AlcideS Abreu·� Prof. Cilrlq da CO'Jta Pereira
� Prof. Oibon· d'Eta - Major �ldefo!l8G Juvena)
Prof. Mil'Doelito de 'Omelaa _' Dr. Milton 'Leite da CO!-',
_ Dr. Ruben Costa _ Prof. &... Seiua 'Neto - Walte./

Lanit -- Dr. Aéyr'Pinto da Luz _ Ad Cabral Teive -

,Naldl Silveir� - D�raléci. SOBres -:-'Dr. Pontour.
Re'y, - Nicolau'· Apostolo - P��hoal Apo,tolo ..- limar

Cár.alhjl ., P,:.u.lo,.;-hnaando de Ar••JÕ'Laso.
"

.: �:,' " fá U B L 1 C l D AD.
,

.

,

., �M��la'eelloa Silva _ Aldo Fe.nandea
.

Dias - Walter Llnharei
PA G I N A.Ç A O

Olegario Ortiga, AmiltoD Scbmidt .'kg.miro Silveira
.

.
" IMPRBNSIDES' .

.

""DULCENIR CARDOSO' W�EBLEY LEMOS
R E P R E S·-t!:,N.T A N T •

Representações A. S. Lua Ltda.

.RIO:- Rua Senador Daata. 40 -' 6.0 ADdá,
TeL 225924

�

S: Paulo Rua Vitória 857 - eOD,l. II -
..

Tel. 34-8949
Servlço TelearUlco da uNrrED PRESS <U-P)
Blstorletái -e CurieaidUe.� da AGENCIA PER lO·

. -DISTICA LAl'lNO' ,A:MBRICANA (APLA)
,

A�N'TES E CORRESPOJ.lDENTE�
Em Todo. 08 lÍlunlciploa de SA�TA CATARI.NA

.

ASSINATURA

" "

ANU·AL •••• � .• o•••••• . ... ,. • ... • .... c.

Nto ..-...... • ••••••••••.• -....... • .• •••••

�

"

·A.N U N C.lf0r8
..

·.ffdJant,.�ntr.to. ele aeordo eom a tabela ea vigor
.

A direção não se r�spollsabili�â pelos
eonc,eitos emitidos· no� artigoS,l!Ssinados..

onstruir'�.-:. '.

'-:'1Ia1
.. ,)A Meta'úrgica Atenas insialoda COI1\ máquinario

moderno eslá em condições de' atendê -lo' em qualquer pe·
I '.

,t dido de esqua<\Jias de lerro p,arà �"suo' .Çéi>n�tl\t.rÇ,GQ....-',' � ,

;D' '1E'-'-"S·A''�E'
. ,,, ji'L""....

: "!
.

-.,.
-\. - . .,

,
'

"A . "« ....... "")'_
.

•
-.

',"
.
li
i)

,

,

�.u.e.!I "l'I'N'BAOB" _. "GA:NZ"
8 ..'HP - 16 HP -_ 20 _HP ,- 16 HP

"MEtnDORES DE''ENERGIA BL.TRICA ttARCA "G�Z""
'Monofaaicos para 120 'Ou ,220 ·.alta. "2\mperli'g8nl, l opçao ,�
400% de 'cal'la - Trifisieos. aDm o.u '1Iem neutro - Vo Itll._

.
,

iltenS e .ampel'ceul ,opcão, _

.

INSTRUMENTOS EUTRICQS -DE '.MEmfJAO
Ampedrnetro.s - Volti�tros _ Alicates para bateria.

Estoques permanent-es, - Vendias diretas "'_�Pront,. entr,e�a
Podemos estudar 'proposta" de firmas especi1alizadllt"J1crrarno,
.que ,.pl'&tendam.ca l'ep't'e8entaçã�. :desde 'MIe ,indi:q,uem 'fontes

-.'

de r,ÍI(,e�ncias �omerciaill e ,halllCariaa na praça de ,São Pau·1(l

Consultas pedidos e pl'ClJlflstaafpar.: .

INTERST..tTE S/A. - lMP.RTA:CAQ;EXPORTACAO
"Ê REPRESIJNTA'Ç-KO

Cain Postal 61573 - São Pa.ulo.

VJrgmo

"

J:'"

.

� ':: NARIZ E GAR!iA·NTA
(UNICA DE OLHOS OUVIDOS

do-
Dr. G U E R R E I R O DA F O N S E { •
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para 'EXâ�
me dos, o'Uíos. Receita de Ocu).lS por

.

Refrator Bausch Lomb. Operação de
Amígdalas por processo moderno

CCNSULTORlO RESlDENCIA
Rua dos Ilheus V· casa Felipe Scbmidt 99

FONE 2366 " FONE 8560

Da. NEWTON l)'AVn.A
CIRURGIA GilRAL

I)oençal de SeDlaor.. - Proc&e<
10Jria - Eletrlddade Médl".
Conlalt6rio: Rua Victor Mei·

reUe. n. 28 - Telllfooe 8307.
Conlulta.: D.. UI hor•• em

diant•.
Ri.idAncla: POD.. 1.11

,

RUI: Íllumenau II. 71.

DR. WALMOR ZOMEII
GAIICIA .

Diplomado pela Faculdadf'(o Na·
donal de Medlélna d. UDlVI!!r'

aldade do Draa"
Ex·lnterno por coneuno ••

Maternidade • !atola
(Serviço do Prof, Ott'vll)

'1
Ródr,iguea Llm.) ,

Il:s·InteTllo do olIernco de t,.;1rln·

lia do Hospital l.A."..B.T.t;•
do lUa de "anelro

_.dico do Hospital d. Caridllde
e aa Ifaternidade Dr. Cario,

.

:.-CorrJa
OOENÇAS DH SENRt.)RA,S -

PARTOS _ O.HERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo llI41-edo

-p.ieo-protIl6tico
Conl.: R�� ioio Pinto D, 10.

. dai 16.00 às 18,OO�hor81
Atende com hor.. marcadal'
Telefone 30811 - Relidên.:ia:

'lua General Bittencourt n:- 10i

Da. JULIO DOLIN VIEJRA
.&DICO

IiIpeetaUlta e. OI,llOll, 0D'9111011,
Sari. I Gare.nta - "'ratam�.to

.O..-ra-..
IlIfr.·YermIJho - Neb'uU.a.

- IDtra'·Som -.
(Tratám.nto de .iuu.lt••,m

�peraclo) _

Anc10-retf.noleopia. - &eC4tta ••
OCalOI - .od.rno Iqllipamento
•• Oto-&lnolarticoloria

('óieo DO .Itado)
Ror'rio ,da. • 1. 11 "1''' �

da. 16 la 18 hora..
Conlult6rio: -' Ru Y1ctoa

MeIl'elIes 22 -' Fonl 2676
.

Reaidêncu - Rua Slo I ..rp.
Q. 20 - ':ron. 14 11

DR. AYRTON DE OLIYEIIU
DOJlNÇAS DO PULM.10 -

.

TUBJilRCULOSH
Consu_lt6rio _ Rua FIUpe
Schmidt, 18 - T.I. 1801. -,

Rodrio da. U l. 18 hora.
Re8idênci. - FellpI Schmld&"

!I. 127.,

-

. Da LAURO DAUIlA

C�ICA GJlB.AL

• ,J),IL CLADO Q.
_GALL.B'1·Tl

- A'DVOGADO
a.. Vitor'.llrel,l. q.
rON.: I.U8

moriaa6poUa

B R.I T O
- :0: -

ALFAIATE do SECULO�

'-- l .!,

---- : O: ' -".-

Rua Tiradentes, �
,

I'"

.........

'.DR; 'GUARACI SANTOS·· .

Cirurgião .' Dentista
CLINICA 'I PROTESE -:- CIRURGIA

HO:ij,ARIO:'...-, Das(:8 às 12 horas. exceto ao•• 'bad08.
Ate'nde exclusivamente c!!m hora marcada

,qonsu1tório: Avenida Reremo Luz, 69
Esquina da rua Fernando Machado,

MATEMÁTI:CA, FfSICA E LATIM
ellsina

,

Dr. Ott� Friedmann '*!ii
Rua �Crist{,vão �unes' Pires, 21

(E�quinl1 Rua,á>.epcke) ,

.

�------�----�--�--.------

L' A V A' ).1) J�, 1.( '�O M 'oS' J. 'ri J j)

-Yirg,·emE�specjalidade
�a (i�

.

Ifl :tNDUSIRIAL - JoillJille �--:- .(ltatCêl R,egisfrada),

'.onamlla�se·J.!R"- -e�Melro
.

•

�
"_

--," .. ' - ',o- .,' <, �����_; :__",:����·�.w, .. �;�. ... \.��...�,�_,;�_/O_,,,_�<,,,,,,"�·� . ..,-�.:--_''--����r:-:::'�:_;:=;!',-:s�;of"

,���!Rc;t,Íi
ESPECIAlIDADE
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são; vai votar na austeridade M-A--G-RO'S ,E F'RAtOS'

'A'. A DIO L�
I E' in'dicado nos casos

\
de fracr.;!�a�: �

.

palidez, magreza e fastio, ÀQrque em
.

i �
sua f6rmula.. entram substância taIs' !

como Vanadato de s6diO, Llcit.na, 01(- I', 'cerotosfatos, pepsIna, noz d,e' cola, etc.,'
'

.. de ação pronta e efica� nos casos de '

fraqueza e neurastenias, Vanadiol ,
'inclicado para homens....mtilheres', crian�·
'ças, sendo sua fórmula conhecida pelo.,'
�grandes mérlicos e esti Uc,encilldo pela
·Saude püblica.

, \

"'0 MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA" F'LORIAl'fõPOLIS, QUINTA FEIRA, 18 DE DESEMB�O DE' 1958'

.j!:m Rio do Sql, 'l'.aió .. Pouso votmá na 'açã,Q ,na reno"ação, na

R:e,dondo, Trombudo Central e, rcdcução.
Rio, d'Oeste, 8&.725 pessoas que' O l'0VO de Ituporungn votará
vivem no interior, não receberam em Celso Ramos c Jade �1a!l'a
nada do Govêrno e da UDN, cm- Ih"cs 11:nfl o Senado Federal.

vlsôr!o ,
•

,

.

_ � ..
,.'" Oi!

hora tivessem ·280 milhões de

A ponte ,do'�\lIra'�'� L.'1.�§S
ma que sempre foi.
Em S anos � UOO ;�da se'

fê? por nll1.lJtih '1Ii1i lugar ne-
I)8'POIS DA PAR'TIIiliA -DOS hn um e mui:o menos no ltupo-L'All'l'OI_lUOS DO TfUPÓ.RAN: ranga.
GA E QUANDO' TODOS OS O povo do Ituporanga sabe
CAUTóRIOS COUBF...R.A,M NÃO disso.
AOS tJDEN'ISTAS.JJE ':TODAS E POI; que o ;povo de _ Itupo-,-I.S .HOR'AS ·lIfAS _DOS APRO- ranga .sabo .di'ss-o'-vai �YoQ�r no
VEI'l'ADORES DE'SITU;-iCÁO, A AYl'ton pana a"Ags:em�I'é�a __ Esta�
UDl':l" TAJ\!ffiÉM AUHOl[ ,QUE, dual p' 'em Gélso, •.� ,.J;a:de':paxa f o

ERA2lEMA:IS Senado F-ede:ral.
.

cruzeiros em produtos agrícolas,
Em Rio do Sul, Taió, Pouso'

Redondo, Troplbud,o 'Central e

Rio c:I'Oeste, os plantadores de
mandioca e os donos de f'ecula
ria não receberam nada do Go
vêi-no.

Em Rio' el-o Sul Taió Pouso
- �, .

Redondo 'I'rombudo Central e, '

Rio d'Oeste, 6 mil c 412 crdanças
estão sem matrícula nas. escolas

E hoje a UDN.. não se '-entende

EM, ITUPORANGA A UDN FOI
BANANEIRA QUE DEU CACHO.
O POVO CANSOU DE SER

ENG�NADO
E VAI MUDAR COM CELSO

"'''E JADE PARI�r' O SENADO
.

FEDERAL,
Em' Itupora�ga, a UDN redu

ziu a UDN . à expressão mais

simples. Ninguén; mais' se enten

de nas hostes 'adversárias.
E ênquanto isto acont'ece, a

candidatura de Ayrton Mueller
à deputação e'stadual vai ganhan-

PARA ;VEREADOR" 4', ._
_. "') _ :"t

...

com o Pre fc'i to. O Prefeito não

públicas, em'bor� os seus pais ti- se entende com a ·UDN. Ninguém
vess ern, pago '193 mí lhõ es de 'cru- mais se entende c.�n}_ninguém em
zeiros de' impostos. Ituporanga.
Em Rio do Sul, Taió, Pouso O Prefeito de Ituporangn não

Redondo, Trombudo Central e' é dono -dc cartório, mas, a mu
Rio d'Oeste há apenas 161 qui- lher do prefeito é dona de cartô-
lômetros ,ele estradas estaduais rio.' ..

apezar' desses municí.pios. have- I Os distritos Gri�d-os na Itupo
ren\ pago' a.o Tesouro e à UDN, ranga tê-m. cada um o cartório.
193 milhões de· cruzeiros de im- Mas os nomeados pura os ear-

postos, tórios
..

não er.am da linha da'
.Ri,o do Sul, Taió, Pouso Redon- .DDN.

do; 'I'rombudo Centra] e' Rio \ O J�quita ,da família Sens- "

d'Oeste já disseram BASTA! Iutador da velha guarda foi pa-
O BASTA se-vai demonstrnr ra a Imbuia... mas a .mulher

O que fêz_ .a "'UDN 1llllTa o

Perimbó? �ÀÍlÁ!.
O que têz .a: YtfDN.;'lWl!l'a .

o.

Indaial? N�.A·1 "

•

,O" 'que fê? a �UDN, Jill'l'a o

Rio Antínha t
"

'1\T.áDAl '.' "

O que 'f,êz a UDN j;àra a;'
Aguas Negras- e. ii Dona Luíza?
NADA!

O; que fêz a UDN. pará" o

Rio Batlllha e as Paca�? NÁ'D�\,
O que ,fê�"a UDN "'-para �

Rio Bonito. e' o Rio, dós 'Bugres?,
NADA!

'

,
O que 'tê? a UDN para o ..

Pitoco e o Rio na Areia? NADj\'Y
O que ·'fêz a UDN' para o

.. O BASTA também se derno ns
que'

_
Eio do Sul, Taió, Pouso Re

trará com a esplêndida vitória

dando, T'rombudo Central e Rio
d'Oeste preparam' p�ra Celso
Ramos e Jade Magalhães' para
Senado Fe,deral.

com o m,elhor quinhão.

HOIUens de ação fumam Lincoln!
ComoVooê�' ele-é um homem dinâmico, deoídidoe coIrf;iante.,-

��É também um fumante que exige .mais.; somente Lincoln ",'

consegue �àtisfazé-'lo ':Ijeri�ente F '

'

Scleramistara
,'�e fumos especiais;��çoJn '

..

�,�.

.que .mantém � Í11a-çO: ....:�pos ',:" �6
incoIifuncttvy�.,��Y�:4'
• I -.�,., ���1���������{��-'
�J)B.'-CI'GAR1tos eO�:CRtJ7..

� é:w.:n cigarro. �:,

m8i;o�'��_ rn�s;_ria >;

quando , -prefeitos pessedistas do c'x-p,:efeito ['-oi para a Serra

Os cinco mi lhões pl',ometidos
pelo candida to da UDN para as

CTUPORANGA PAGOU 47 MI-
o LHiõES!j: 400 :MIL CRUZEIROS

DE IMPÓSTO_ EM 6 ANOS. E 'O
QYE, GANHOU O ITUPORAN-

GA? NADA.
. A estrada para 'o Barracão é
um carreiro, um picadão, não é
lima: estrada.'
A porrte sôbre o Jararaca 'é

- Serro Negro e 'as Três Barras ?
o. Juquita merecia f' melhor-. NADA!

uanh\)u ,o' pior.
O ex-Prefeito não merecia na

da. Mas foi pago na transação

O que fêz a' UDN para I>

povo de -Jtuporanga ? NADA, NA
DA e NAIl�!,:

ocuparem as prefeituras de Rio
d'Oeste de Pouso Redond� e de', ,

T'rornbu do Central.

do Pitoco ...

NÓ' TAfÕ, AS ESTRADAS SÃO

PARA,LA' DE PE'SSIMAS - DE

l,':STRADAS, OS CARREIROS DO
TAIO' SO' TÊM' O NOME

Não squeça, e�itor ..Yocê tem

um compromisso com .S�nta Ca

tarina,

Não vote nos .cul't'olas da CDN.
Não vote nas promessas, vote

n� ação.
Não vote na onüssão, -vote na

'

redenção,
Vote C!ll' .Oelso e' ;la-de

-

para 'o

Senado Federal,

,
,

\

'Sindicatos jdOS El11fJregatlts � no, I.(�.
mércio, Hoteleiro 'e �níil_s

:dtl :1FlofianópOlis "

,Sindicato dO$ Empregadas no Comercio H'Ó-teleircr-e
�imilares ,de 'Florianópolis.

.

SMe Provisória R.ua Tiradentes n.D,2'2

�� 1-L:'.
,

__

��, ':.,�� - �!_�-,.
Edital- de Convocação

.�

• ,,....4$01,. "

'

,:
. Cõnvoco todos os A�iados"em pleno gozo dos seus

direitos Sindicais para conÍi1arecerem em Assembleiâ Ge
ral E:U."'aordinária a, realizar-se no próxima dia 19 do 'cor
rent() níês e ano as.1.4 e 15 horas respecttvamente, em pri-,
�eillu e segunda convocaçâo em sua S.éd(# Piovisoria a: rua
TiT[ulentes n.o 22_Sobra'dfJ ',com ,a' seg·uin'te. ,

I •

�. .... :- Z\

TONI( IJRO'IUM TONlCo DO CORÁ(J'Á()- - GardiQtani�
A

..

,
co e diureti:co, ... tratamento. ,da 'lll't'éria

i ; ; , ' .

; sClérose, -palpit1l1ões -e -:di8tú..rbi�s ��e ..
,

. :.rr J'tf1lf1�I'�_, pressão arte'r�l.
STI:UAllNO RECONSTITUINTE - FORTIFICANTE
'-!"UL fosfatado e' iodado' combate anemias debí-

, -

"'" ' lidade, dando vida e _.s:aúde ..
' ,

SEDAN'"-'9'L:
�

MOLÉSTIAS DAS SENHO'RAS-_;::': :QàlfttaIlM'
.

, .

.
: ;

"

": reg,uqa:dor sedativo 'comÍ>i'te cÓlicas. e' regra.'

'

.... i'dolorosa!!.
..

______'_,�l �--------------�------� "

..........................t �..------����-------��---��----
l� POR� 'QUE JOTIR _'E�,OSMJR" €BNHA

:
'. J�iR,A ,DEPUTADO fEDERAL!

-

São ,���s ,a�qumas "�as ra;ões por que votaremos em

Osmàr Cunha :para Deputado Federàl
'V Osmar Cunha não promete: realiza! Traçado- o seu

esquema de ação, nada o desvia de executá·lo,· seg.ura
mente, eficientemente. Veia-se o que�'tem; feito c'Óm'o- go--

\'. _ r,\ •

·t1ernctdar do Município. Obra que{ só: P9r� si;�lhe 'valeria a

mcluslio do nome entre os que maiores s,omas, de 's8t'vi!)os .

#es�a1am, durante umâ vida intetra," à causa de" sua
terra..

2) Osmar Cunha é uma vocação a1l-têntica para a

'I)ida Tníblica. Homem do povo, tendo-se ...,feito pelo esf67'
ço prÓprio, conciência amadurecida nclluta e na, vitória
éontra a' adver._sid.ade; Osmar Cunha formou o seu cará
éter dr) aço inquebráv.el dos mais I aíto{ princípios mo!ais.
f'é em .Deus e em si, confiança no triunfo final da ver

.dade e da justiça, nada o afasta:' de seu caminho reto
para I) serviço cada vêz mais amplo

..
aos seus conci-

dadãos.
-

,
'

_' 3) O�mat Cunhá conhece as ,realidades cata;inenses;
"�abe ' Q

.

que precisa fazer, não ignora o que se torna im-,às 22 horas. Será Abrilhantad_a pela 01'_:'
precindivel aó estímp,zo das grandes réserva.s de _ potenquestra do "PACO"••
'eial humano para que se expandam em proveito dri"pros-RESERVA'DE M�SA: - Na Gráfica _43 '

d C $ 100 00
• peridade de Sanpa Catarina. E -trabalhará por eia. '

...

. '

ao preço e

�r . '�
•

f
. 4j Osmar 'Cunha é um idéalj�ta,' não dêsse i!l�alism,)"

... do' .., I .fiAdiGt·I d' C '.que se nutre ,de belos conceitos e-ae'peregrinas teoriasi'-
- '" lU Ispensavel a apresen aC o ,a ar-' " .' 1.'

..
_ ...

.

S' I "
: '

'

'I,nas
- d9 rdeal.tsmo construttvo, ·do -tdealtsmo que prove os

tsuu OCla. '

t' d t d
,'"

lh d'• '. _.
'

..._,
,anse!O.� cole !Vos e o os os que' esperam me ores, tas

f .', "1 1iara si c para a sua terra. '

.. ,'

,'.. � f: ,�!9.rA D I R.E T o R I A., _." , ,

'

• .
"

- .

,ia) Osmar ,Cunha dara valor ao nOsso voto. Te,ra sem-
-----------------------------------------------

pr.e .com:igo a profunda conciência d.e quanto rios 'deve em

honrosa confiança e ansiosa expectativ.a. O votó dadb a

Osmar Cu'nha não será perdido; porque importar4' em

realiz(t{{Jés�d� sentido objetivo para .'sq,nta· Catàrina- e

para o Bràsil. - -

�
,/ -', ''\,

5) Osmar Cunha jamais se desli!iará .do meio de sel�
nobre povo; não quer vzver. senão C0m os concidadão;,?;
''Porqlte nã� desei!l senão satisfazê-los ,plenamente nas

suas aspirações e justos interêsses. -" _ . .'

7iOsrnar Cunha tem o seu nome inscrito gloriosa·
rnénte no maior capítulo da 'história administrativa do_
Muni(!ípio de- Florianópolis, tendo, para ,maior expressa0
de seu altg. padr.ão cívico e político, sido' o primeiro Pre-
feito eleito' pelos seus municípios.

8;Osm(1,r Cu?;tha renovou a c_apital,'" TenoV(lU os pro- '� .
'" ; .... -"'

-

,_. .

.ees'$os"radministrativO,s; renovou' as veloos
.
e a"nôinalas ACY, (.Ar -tffYf'vou a existência laboriosa �.produtiva das populações , '

distritais; finalmente e"cõnsagradoramente renovou as '.��,'.I'••Ias n'os se'I,'"'p.I·.. n·:1'.1-'S"',:10."c!Ils·.:esperahç-ás !lo povo ·catartnénse.
-'. '

_
"WU I!I. . .

UI
,,�

."" t � '" 't , 9;)',6s'niJir C'1inha tem, lar/ara e'sempre o .. terá, as' s1ws >- PI:açi\ :ereira Ol���,.n. '12':"� .'. '..-;.
..

��: vista.� voltadas, para as 'ne�essjdades de tOdas as regiões Rua Joao Pint�. iit: .'
�..

do Estado;' e todas as regiões' dQ EStado têm, . agora, e Rua AraCY_� Callad9., n. 125

sempre ..

ii 'terão, as suas esperanças pos'tas na ação de Rua Profe��:� Ant�nie�a, de Barr-o's, n. 337
Osmar ,CunnQr, pelo bem comum. � Hlla 24 d? l\!'aio, n.o·961 '

10) osma� 'Cunhd é o candidato que nunca ,esteve T.'aves�, Oruz'de Souza n. "27 '

u.use!�te do seu'meio qu.e ê o seu povp e que 1J.,U1lCa de_gli- ,Map,o,e]"",çeclUQ Cprrêa JRjo 'l'a,Yal'es)
nará do dever ,de trabalhar, P01; todos; os meios e à custo Rua,

. ,àpariduva, n. 451
de tolos os sacrifícios, em ',ptbZ qas"fei11,;i1Jdica,çõe� � da .�uà t.Donso

'

terra' cg.'tarinense.
.

estradas do Taió nunca chega-
rum ao destino porque a UDN
promete e não cumpre,
No 'Eaió, Q Govêrno da UDN

atingiu O· cúmulo da ruindade.

Ninguém, h_Jti" aqui ilem em

part.a nenhuma. dêste muna,o fêz
,

,tão IlHí administração como o'

",' "pl'-éfeW:o d'o'; Taió, "�_ J:
E como o povo de Taiq é quem

'sofre ,na c,arne o xe'sultado- êste
.

,

:povo altivo, trabalhador e digno,
vai votar na ação Ccontra a omis-

Rua México, 119 - 'Sala:903
_

Av. N. $. Copacabana, 861 -'- Sala 313

RIO DE JANEIRO
-

_

�, �
.,:

-, ....
_

contra o e�banjamento; va"i vo

tar COl1l Celso Ramos e Jade Ma

galhães para o Se'nado Federal.

'.
,

,(to eleitores,
'

eleitores.
eleitore" e mais

!,!OTA

,

Ordem do dia

1.0 discutir sôbr-e os novos niveis :de salarkf.mlnimo
2.0 tirar uma comissão· para elabàrar o novo estàtutO'
desta entidade. -. ..

3.0 assuntos Gerais · ..·iroi ,!!�

'� .... '."V'
Osvaldo Germano Fernandes ,'C �,

Presidente )1, f!:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O' MAIS AN.TIGO DURlO 'DE SANTA CATARINA"

I

I
. ,',�")URldMOR�S e'o' g�ot.;·ÊMANuELMÍRÁNDA n�,celÍ� 110 ",!peraQoIDme : .

.

'

.. I
·

..-rifti�it"�r:::-..ÂMiriiii"�ONftiõjoir-f-··-..-·-·-H-·-e-Õ-e-j-4-0·-{-·-·-·-·-··-·-·-i-S-te-3.....H-....;.O-·R-..-i-·s-·-·-·-
. ARTISTAS FAMOS05' NUM }r(ME�,: SENSA-CIONAL (INE RITZ' I

- ÀS 5 E 8 HORAS
:BURl �iAN'(AStER �./(la'HÃRINE,· HEPBURN·_ WENDELl·,-COREY

-

O ATOR REVELAÇÃO DA TEMPORADA NUMA SOBERBA
:-,' �<"�;�'��i�:i�:}�j�;:' ":�-��,<" ém ·t.t�l· ",;./

.4,
�

•

JN-TE'RPRETAÇÃO DRAMÁTICA!
'

.- � '.i. Y. \ -.,..,1. \ ' ,""- ".

.. :'.( t��··. ''fifi '.' •
.' ANTHONY PERKINS KARL MAlDEN

ri
.

.. , _ .••. _..;- • ,,-cO ;,oi,; �_'�:'...._. FLORIANõMLIS, QUINTA
---------_..,---
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N'O (ENIRO'
�.nde-�e "Üm':_terre·no 20 x 44

11.'-rua�Álv�s de Brito, todo mu

�o. 'Prêço '600.000,00 a comhi

a,......' Tratar -telefone 3764,

-

�A DEPUTAI?°
ESTADUAL

HOJE - 8;'s 20' horas --1,'EATRO ALVARO- DE CAR�ALHO."
Espet;ículo inéclito '1lara Florhmóp!!lis dó'� , '

SE'DE: Novembro, 21
Hipinotismo e -Magllê'netismo científico para -1':1'!

Ve�da4eiro" condutor das .conscrencras
-,

Dominador' de' vont.Íl.dc!l \
.','

Praça 15 de

" FLORIANO'POLI,S
. •

{ I

PROGRAMA DO M�S DE SETEMBRO DE,,1958
I ..�ssista este .grundioso espe tâcu lo e rueça o �eu'

grau de sensibilidade'
.

-

'

',� �' -;
ENTRADAS A VENDA NA POnTARIA DO TEATRO

Dia 18 - 5,u�Féira - Reunião dançante do Departamento Femlni

"no, oferec.da ao Clube Recreativo 'I'rínda-
dense. Início às 20 horas.

'

Dia 21 - Domingo .- Domingueira, Início às 20 noras,
.

Dia 25 - 5.a tei-ra - Reunião dançante do Departamento Femini

no
.

oferr-eí da 'ao Clube Cultural e Recrea-
, "

t'ivo B de Janeiro do Estreito. Início às 20 h,
� ,'"

Dia 27 - Sábado - �ohé,c da Primavera .. Injcio às 2� horas.

PREÇOS - CR$ 30,00 ê 20�0() _.:., ....... , ........

��------------------------��--�-- ...

P A R T I ,( I P )\�:C �Ã�::O_-
ESTEFANO LAMBROS E S&NHORA----

,
, COSMOS COMININOS 'E SENHORA

, : .' 'f,em O ,p:rà:zer:�de participar o nQiv\adoTde seus filhos
. MARY E CONSTANTINO'

, ,

.

'
'

,

-Rua Conselheiro Mafra 154 - Florianópolis S.C.
Travessa Ruy Leão 10 --'- -Curítíba - PR.

,

.' � "',SADA' aOABAI_D
-

DOS REIS
CIRURGIA - DENTISTA

�. .

ATENDE·COM HORA MARCADA

-.P,"'A: 1.':1 r e ')'·:P- A' �ç 'Â o '_
HE!NZ WERNER SCHONDERMARK E MARIA

HIL'OA CUNHA SCHONDERMARK _participam aos pa
_ rentes ,e pessoas amigas o nascímento de 'seu filho·
ORLANDO· AFONSO. ocor.rido a.s -do 'corren't'é-nlt�sa
de Sa]ld� e Materni,d�de São Sebastião. '

, IA G, R -A DE, t "f M", E N T ',á
A F,AMILIA. DE Professor - Funcionário ;

Púlllico - Estudante -

Catarinense .

PENSE _ VOTE - ELEJA

PAULO PREIS

Consultório e ,re�idência�
'Rua Arcípresté 'Paiva, 13
'TeJefone':, 2066 ,r

'

"

':

Cédulas:
Avenida Hercilio Luz, 155-A

Apto.2

.BERTHA F L A K S�

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALJIGEM COMO

_

SE PREPARA, UM BOM
CAFÉZITO

impossibilitada ode agradece r às inumeras pessôas que- a con

{ortar�m no doloroso transe por que ,passou com o falecimento
de sua inesquecível esposa, mãe, ir�ã, ª,ogxa e, avô, o faz

p01: este meio, externando atados a s1:!a eterna gratidão.

PARA DEPUTADO ESTADUAL
Um. .dos conceituados ... estabelecimen-

tos da Cidade, apresenta" aos seus 'idistinfos OSNI REGIS, .

freqüentadorés -fi sua ,nova rnodalidade 'culi-
'

, .

, . '.

ti
, d' 'i, t' ""F'EIJOA I·. As, cédulas podem ser' encontradas nos seguintes 10-

narIa que .cOI];SIS Ira e sUGl.lten e
", .

-

cais:'
DA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta em Florianópolis: Rua Deodoro 15 ap. 202 Tel. �222 .:...:

ingridientes vitaminosos e preparada pôr Rua Deodoro 26
i A •• _

' ,. •

'

d"
'.'
h

- f Estreito: Rua 24 de Maio 1180 - �ua 3 de Maio 11�
pessoas especializadas na .arte e . cozm ar!.. _ RU.l Aracy Vaz Callado 3a travessa 75.

O sccviço, a La Carte que vêm
..
mantendo

diariamente não sofrerá efeito de contínúida- ,

de e será' acrescido, de�tro em breve; do.sa-.
boroso "GALETO:', recomendado como subs·

- ...; .
�. "-

tanciosa àliment-ação.· .' � "." I'Rua Afci'preste Paiva - Frellte ao ,Ritz. '

',,,'
....

s{cr 10B
.. p��

�
..... '.;..\....

í
....

I,

VENDE-SE
-Uma casa 'no centro da cidade
com dez espaçosas peças, ,e .ter�
reno com a' área de 620 m2.

FllciliH-se; em parte 'o paga
manto e aceita-se em' troca uma

casa menor. Tratar com' o sr.

João na portaria do "IPASE"
das 13 às '18 horas, ,

Preço Cr$ 1. 050,000,00.

FORBECE-SE MARMITA
COQU:l!:IROS -- PRAIA CLUBE

F<"rnece-se marmita. Pedidos deverão ser

antecedêneía. ;/

N� local ou :pelo fone 22 01.

feitos com

A5 ' 21
.

'HORAS
f �

,
I,. .' I.

Pré-Estréia" ·d·o .Iamesó '- filme r catarirté·nse
� _"",,' ........ J

• " •

r' »i ZiW·, ta oe ;".$:·0_ i as 4;
, �p R E ç O. D A I L U -, S, "I �O " - .__.' ..

- H O. J E·
:t

:, ...

"

,
,

,i

('andidalura ORLANDO BÉRTQU,
As cédulas podem ser encontradas nos seguintes locais:

Flo:'hmópelis - Séde do PSD (Praça Pereíra Oliveira)
'POlI.O Belo - D, Hulda Guerreiro (Praia do Perequê)
ttataí - Policarpo Depiné (Hotel neptné)
Blumenau - Luiz Leneí

Eodci c - Germano Depi n
é

Apiúna - Afonso Zanis
Rit) do Sul - Sédt? do PSD e Red. da "Tribuna do Povo"

Camboriú - Praia - Resid. do sr. Luiz Bertoli Seni o r

C'll.'a.dor - Gentil Bértoli
Cucítíbanos _:_ João Almeida
Em,ruzilhada - Maximino Zonta
Por-te Alta do Sul - Hotel Prada
Ta.:i6 � Germano Huscher

Tirrbó'..."... Artur Leni
Ituporanga - Francisco Lebarb ichcn

R O X Y
. '

HOJE'
-.

JOHN PAYNE elll

OS PODEROSOS IIMBEM CIEM
"T"IIOS'- -

WILLIAM BISHOP . GLORIA McGHEE • DOE AVEDON
ROY ROBERTS • RHYS WillIAMS . Gil LAMa

DIRICIDA POR IVRON HASKIN �
•

PRODVZU)A POR flÁNK N. �fLTZU � ,.
$t:L TZER FIt..M$.WINOOW PROoUCTIONS

em

. (:ens: até 18

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



QUINTA FEIRÁ 18 DE DEl=:EMBRO DE I958
,

í

R-epetirá O, Atlético a vitoria dorterno 1
iA �ELEJA DE HOJE À NOITE, INICIANDO O, REtURNO, SERÁ ADVfR1ÁRI� DO TRI(OlOR ÉSTRfIJENSE O CLUBE ARfTrco ·6UARAMI
,..,..,.,...................t"__�.,._.._...,_-J", ..._................ -

'. ,

.

.

d 1 o
. .,

_

- _.._ ····_ ·."._·.w.-_·_ - ..,. , ,. _ ."._ -_- _ .t"_ - - .._.._.. Inicia-se, na noite de ho- ca-da desforra o x

·

f'&lrEIDL T'EN' IS
.

,-..
'

I L je, no estádio da F.C.F., 10- turno..

"
• I

[I
.' ';..

. IIATACAI . TORfE � l calízado na rua Jiocaiuva, o No quadro bugríno "vere-

=:';
/ E: !!K·_�:l.M.'

- "�,.

.,�
_;1\. . [11' • �:;�ng�a!���Oded�u�:�i�� I ��sa��:: :�o��::�:�or!�

.

�
�1I.l. 1958.' . I Amorim e Pitola, ainda "ases"

, Os protagonistas: Atlético consumados: da :arte da pi!-'

':"
' • -e G}IS!ran-í, vão 'empregar' o !lota; Carl,inhos; Mirinho� Sa-

_.
máximo para bríndar seus I di, Roberto e-outros. No trl"-

t::.f adéptos com uma vitória
'

.. color ao Estreito, Dadau,

Je' . sensacíonal, já que. um re, "Valdo, Nérêu, Ciro, Bilbau
·

•A1'LE-TISKII·R·E" ASOilETRB.I."VI L� . v�s irá -eolocá-los n? último I Silvio e Vadinho são fig

· .

posto. O Tamandare,./ "lan- .guras de realce do qua

- -- _,.___. ,
terna" do certame, nat-m:al-I, todos prometedores no

.1�uo;i�(O...•..�.-.,.j·O.·.'.·.·�..
··�.I,..',�•..2:.�....A-_:it �!fif::�1�I1� ;r:2:?���rl!7

g .

� :.
'.

�
.

�.. "Bugre", pois, vitorioso êste, ras, míeíando-se a peleja'

A
· �

IL;II"d d d' líd
1, ,....<"" '.\ os rabeíras serão' aqueles tre os titulares ás ·21

.. ,�._'venClull, a e O.' er quebrada, ':�p
..

eloa•.Yi-.g.'fO�'<qve, assim, obteve o��,2��' ptsto 'do'lurno dois. raso

r
' Por certo que veremos um pr�os: Àrquibancada

. :- Vllória merecida, apesar de ler'Ó .A'8·i aIBà�o�1IatJcainenle, com ·10 -h,8mens, com a conlusão, ��;,. ��::t�u::an�O!� bU�� �:l$�O'�$ 1155::0, e1�,��� 5,
.

-

d� �arré�o aos 18 m,inufos, .: Vermel ho, Erasmo � WRson; � ordem dos le nlos - Vermelho, Arrazador o lmPfen�-Oficialll9(jIID.
--oOesm.�lateeqUlefddehu,..apo'r ateSr- ma lores hguras � -Venceu o Aval.nos .as plranles

forte no peonll.o aOS Fí.onciôri
.:ari�s ESI4.'lfuais

I!J o alvi-negro voltou a exí- dose de técnica e combati,' lho, o qual,'de fóra da área, Marréco e atira v
.

-
, �

mínado,o.;primeiro turno do Oir a sua "garra" e com ela vidade do, antagonista, o arrematou forte e rasteiro canto.direito, conquistando i A equipe do Imp,rensa Oli� re-s�ltad,?-Íl que ,o proclama.

oampeonato de Profissionais obtendo uma vitória sensa- Avaí teve à honra de ínau- no canto esquerdo da meta o gol do empate,
.

aliás, o cíal Futeból Clube. §agrou-!le ce'l'il'o imb.atível, pelos demldfSJ

da Cidade, levou ao estádio cíonaí- que justiça fez ao seu gurar o marcador, isto aos de Djalma, .patendo espeta- mais bonito da noitada. campeã ínvíctã dQ primeíro
J c�hcõrreiit·es. 'I?enão vejá-

praíano, na noite de Ba, reí- maior volume de jogo, mui- 8 ..minutos, quando Rodri··. culamente o "guardíão alví- Assinalado o tento do em- turno do cª�peonato da Li..,' 'mós:;,�
ra: .a melhor assístencía do to embóra tenha o Avaí a- gues, de posse do "balão de negro e conquistando o pon- pate, verítíca-se a saída de :.a Espor�va �s·. �u�ciona
ano em partidas �eg�On�i�, tuado praticamente quasi couro", mandou-o alto, avan- to avaíano qu!,!. viria. a ser �arréco, fortemente contun-

I
nos PUb�lCOS ·EstadQals, com

o que uma vez mais [ustífi- todo o tempo com dez ho- çando ele mesmo com o a·· o único dos alví-azuía. dido, sendo obrigado a ce-·

PI
-

dca, o. conceito _que o grande mens, dada á forte contusão poio de Oscar, tendo .Trilha Investe o Figueirense· e der seu pôsto, a Vermelho" '. aear.
.

.

clássíco 'gosa no panorama que sofreu logo após o ten- com êle disputado a bola' e decorridos dois minutos, o Reterna Marreco aos 35 mí- .
. - .

futebolístico . da metrópole to do empate o notável mé- levado a.melhor. Mas a ré-I extrema Erasmo, de seu se- nutos e va� fazer. número ,na:Es'pe.rll-VOcatarinense. dio Marréco, o qual. permà·' donda sobrou, para Verm,e- tor, avança acossado 'por ponta direita, pOIS mal pode .

Figueirense e Avaí foram neceu fóra de' cancha cerca movimentar-se na cancha f CAMPEONATO.CARIOCA

��gaan�i�Ó�� c��c:��c��:a:� �: l:ze�i���:r�a�aas ��;� E D 1··1-A' L_ Í) E (I· �r A ç Ã ·0, �::a á g�avidide da

_contu-,' .��t::a�:a�d�:onsucesso 1

fim, proporcionando ao pú- mas, recuando Vermelho pa-

ItrimôniO
da União, por· pre- Aos 37 minutos, Osní exe- A noite:

blico um espetáculo de têcni- ra a as� média direita ondG JUIZO DE.DIREITO DA CO, catória em Florianópolis, o cuta a cobrança de uma. Fluminense 1 Bangú O.

,ca e combatividad� como há constituiu-se um espetáculo. MARCA DE TIJUCAS s�.. repr�se�ta�te do �nis- falta. A dis.tância não é lá Em' porto Alegre:
. _

' teno
/
Fubllco nesta CIdade, . .._ ,

muito não. se assistia. - NlL f�se fmal nao houve 'Edital de citação, com o pru- � ''interessados incertos e
muito bôa, mas o experi-,.. i-=.� ,

' Como se vê J;#areou o Im-

-. __
o .. " ,--,�,-- alteraç�o do placard, ten'-.:..t

'LO
de trintq dias de int-eres-' desconhecidos por edital de mentado e lutador médio a; Botafogo do RloÕ"X� prensa Oficial nós-

E·"'"'"D' r-A'L nesse· período decaido um sados, incerros �esconhe- trinta dias, e os confron- executa muito bem, tendo mio Portoal�grense O (:()ntra

pouco o alvFnegro o que fez ·cid_os
-

tantes dos imóveis João ·Jo· Wilson sémpre. oportunista a· i �a Inglaterra;
com que o líder passasse ao .

_ sé Marcelino, Miguel Perão, companhado a trajetória da :.
- Seleçãe da Inglaterra�. x

, . _' O Doutor Manoel Carmo- Júlio Silvestre Leal e José <

Em cumprimento ao disposto dommlO da��açoes s�m con- na Gallego, Juiz' 'de Direito Bento, residentes no local .·bola· para finalizat. sensacio- Bela Vista (mineiro) l.

nos artigos 2G e 27 e seus '.pai·á· tudo dele tIrar proveIto. Um da Comarca de TijUca.ll, dI) dos imóveis; todos para con- nal'nlente, de cabe9a, alcan- .._--.;_---;....._.�;_-_;_.....---_...._-

g�,;FoS dos. estatutos, CONVÓ. pelotaço de pereréca -foi de Estado de Santa Catarina; testarem a
.

presente ação çando o ponto vitorioso.
'

ClassifiCarão dos'cerl.·ames·;de:
co "!Qdos os associados -d e's ta encontro ao travessão e qua- na. forma da lei, etc.

.

dentrÕ" ôo .prazo de dez dias, DESTAQUES _
. ., ,

.. ��,!lt&'.\g.J\ . .l!.,f,_l:!l� 11�, e�i_��s..,..�e..Pre· si ao finali?ar o encontro .

de conf.ormidade com o di:,· Exceção de Lauro -todos prOf"ISSJa..·S '8- asp-IlraM'les�'-
".'1' (I e' IJte" .e Seg.u'n L'lo'

-

Secl·e·ta'rio, .p'e�'d'e'u�" -o --A"'V'.a-l' 'd'u'a's' 'gra,ndns
FAZ SABER a todos.· quan� .. 1l0.stQ,.no. artigQ,,�5_«.!.tftdo, --. -em'__ 'bos ·.."s ·lá ...·O's

'

's";ranl� .. _ - .

" II
..

-
'- tos o presente edital' virem senda, aImaI, reconh�cido o. _

....u v ,u, ""'- -'. . .
-

�. - •

-

.-. - - _-

•

que' se1:�o l:eali�adas ,no pi'óximo oportunidiHle', ufticanl"ente ou 'dele 1Gonhecimento tive- domínio do suplicante .sôbre se be� da importante. bata-: Assim fi:qalizaram os tur- 6° lugar - Guararu, 9.

dia 19 'sexta-feira às 20� horas, devido à falta de pérícia de rem, Que por parte de ÇOJ..O- os ditos "Imóveis, cuja seno 'lha, oSr,dois arqueiros muito
I
nos.os clubes de profiSsionais '7ó lugar - Tamandaré,

na �éd� prõvisóri� iI� XCESÇ, seus diantéiros nas cabeça- T;'iRIO LO��S _lhe f�l (ijÍ'i:; tep�a �!l:e "ser,virá. ,de título fi�-mes; não fQram �ulPados' e aspi�antes: ASPIRANTES

ÍJlstal'mla .no segunlJo andar do das ao arco adversário.
.

gl�a a petlC�ao �o. teor �e-,� h�tnl'" pa� o respecttvo rc- dos -tentos que os venceram. I
.

10 lugar - Atlético, 3 '.
. gumte: � "Colotal'lo Lopes. glstro. Da-se -

� presenteú' '.
.

. 4'
E,lifíé'io Chiquinh·o. I ,A inclusão de Lauro, um brasileiro, solteiro, lavrador, valor de Qr$.3.000,00 para. os Tr�lha" um. espetaculo, � I PROFISSIONAIS 2° lugar - BocalUva, ,

o pedido de l'egistro de chapas
I
tanto fóra de fórm�, na�'ex- residente e domiciliado no eféjtos legais. Protesta-se mesmO se dlzendo de Osm

I
1° lugar - Avaí, 2 p.p. 3° l}lgar - Avaí e Gua�

deve1'á ser apl'esenta�o na se- trema esquerda, deItou turio ,lugar '''P�pa�ios)', d�trito provar o al��ad<? com teste·· ,e ver�elho; Este,. su�r�e�- \ 20 lugàr - Figueirense, 3 \'raní,5·,
.

rl'ctal'in da entidadê, até 48 ho- a perder, quando se sabe de Caneijnlla, desta. Co��r.:::- �U?has e. ,,!st,o�!a,- se neces- deu ImprOVisado de medIa 13b lugar - Bacaiuva, 4,
'.

4°· lugar - Fig'Uei

ras al�tes d3 realização da a�- que três bons :valores téclli- ca!_ quer move):'
_

a presente sarIO. O. s��a�lO- de�ta. te}!l marcador de ponta, pelo que
I

.. 4P lugàr _ Paula Rámos, 6 '50 lugar - Paula Ramos,
aça<! de usucapiao em .. gUl� sua resldenCla nesta..Oida- ,

.

.
. I é 1'"

sembléia. cos dispõe o Avaí para a 'po- expoem e requer a V. Excia. de, o:pde_'':'l:ecebe :citação. �erf�ceu a nta0ta maXld.m�, da _I'
sOAugar - Atlético, 8. 6° lugar - Tamandar; .,.,

Outrossim, esclat:,c'ço .que S9 sição e que são Guará, Jacó o seguinte: _ PRIMEIRO _ Nes·tes·"terinÓs p, ,de"ferÍlnen- por la. Os a cantes o'. De- .--;;..,.---...........----_.;;_-------

terão direito a voto os

aSSOCia..,:,
e o n0vato BetInho. Lauro mOa�suPlica�tet é p�sseiro, há t109·58Ti!UC�S)-,:.·�2C·lde·Ínaio rle cano" impressionaram nota"

-:::.S O C·_ I� .•' J' 1_. Sdo', que 3tellderem to.dos ,os l'e, pOUCO, se movimentou na .ue vm e e Clnco anos, ., ...a:s,s;- . audio Cara- velmente pela velo�idade e· .

.

.

I' estatuários, cancha, deixando-se assediar por SI. e seus antecessor��, muru .de:: ç:�m.pos - As&is- espírito de luta notadamen-"
';':',',itos .eguls...- e de dOIS lotes de terras, Sl� tent� Ju.4ilnarlO." 'Em dita .

' ". c. .' , •

sendo cQnsição para a validade' constantemente .pelo médb tuados no referido lugal',,:Pa::: ,petição .JÓi '. exarado o se-
te Perereca que esta. se cons·. (Cont. da 2.a,. pagma) Ó jovem Dario é' estimado

do '-pleito c comparecim�n.tô·�"'e, Osní. Não é ele jogador para pagaios, descriminados 'dni :guínte: de*pàcho!"r- "À.,' co- ,tituindo num dos melhores; billa;' prof. F'ranciscl(Bellança, lho do nosso .prezado e ilustre'

n,'
.

mínimo, 1/3 ,dos que. p,re- manobras com os' compa,- seguinte maneira: - 1° L()�� J1l'!:, requ.er�; Desígn�-se tem- atacantes da (}id�de. 'Bom n' sra. vva. ,Alaide S!fveira ·Avan- a)uig'o e con;,':1t!e Dr. Dario, de,

e'l hCl'em aqueles re'quisit,os. riheiros e sim apenas um TEt� Um. terren? com ��'; pq-'� local;", ipt" Q M.
_
P: Em trio. atacante . avaianó que I

cini; sr'. Alicio Cruz Ba'cil e exma
.

Bi>ttencourt, Professor da 'pt
me ros e OItO· declmetrós dta' 16/5'/58', �. (a'Ss.) M. Cármo-' .

d d i � I, ., .

."
.

Klo havendo número para a" elemento de coragem que frentes por 1 760 d·to·.· d-'na" Fe·t'
.

.

t·f·
-

f
so preclsou e os ex.remas esposa, sra_ Ltnda Baell e. prof. .culdad'e· de Dire·to,' advogado

, . 1 S." ..
e 'I . .:" � a·· a JUS 1 lcaçao' .oi -1'·' d " _

.

... .

1',t:1neira convocação-,c reiinir-se- possui um chute respeita- fundos _ ou sejam 92;928 proferida" á seguinte sen-' para
me hor sucesso ali Ab,_rMQ Bruno Pmhe'!ro.e e!fma. F.ôro de Po�,to Ale'gre, jornali1i�

á 'u- ussemLléi� em segunda con- vel. metros quadrados, -:- fa�é,n- tença: _:_. "Vistas,· etc. Julgo suas manobras. Aniel con·- : espôsa, sra. Ida. Manzini Pinhei-:
"'ocação trinta minutos depois OS TENTOS do frentes no cammho· dos p.or sep.tença, para .que· pro- v.enceu, sendo o elemento que 1'0. Ap4s o cas,amento l'eligi'oso ,SJ.ll Riogr.andense de Letras: G

da hQra marcada para o seu O Fig'ueirense iníciou O Papagaio� em terras <de ..Ç.uza:·se.psoJe.gai� é ,jurídicos muito promete. a exmll. família da nuóente ofe� 'qual cQnta nos meio.s culturaj.

ii1íCici', podend,o funcional' com jogo com uma disposição ��!f :e��o.�ai����� e� :�t 'B������d: ���l�;ca��ió;:et��.
"

,ARBITRAGEM �ec�u, �� S?a residênciar umá,.de no�sa terra, da qual é sincero

qualqucr número. incrível, ferçando a defesa ras ,de Júlio .Silvestre Leal é �cão de·u�uc::tpIã;ó,.a·'req'!J.e:- ..GQube a Gerson Dema�a 'rc�ej)ção aos convidad'os, opó�.õ...a�irador, grande

�101'ianópolist 11� de setembro avaiana ao redobro de es- Jose Bento; extremando .a ,nmen-to 'de COr.OTARIO 'LO- :referlr o encontro dQs. tra- .

que o Mvel 'p.ar seg�iu par�;'O; iu}\igos.

de' 1958.- fôrços para não ver cair a Le�te e a Oeste em ditas de'; PES. Citem-se� por. riiá:nda- dicionais rivais. Atuóu te- inte.ri6X :dõ 'estado em via<7eni l-'�
Cláudio 'Olinger Vieira - cidadela guarnecida

,.
por

Joao José Marcelino. 2.° LO-., do, ..os cOnfr?nt,antes. <1._0. gularmente. Achamos' qU�;' ele ilu�cias. .
".. '�r" .·'AOS nubentes bem como.

TE - Outro terreno SItuado nheCldqs dos' 1moveis; por
'. ,<..' -,. -...... _ ...

,

. .
: . '..' ,

Presidente em Exercício. Wilson. Mas, apesar da mp.ior no mesmo lugar, . com,_ 24 e'ditais,. com o prazo de trin- sua cond�ta; .�erla. Sl�O., mEl' ': Na c.ol:beJlle dI\' �OIY,a- �,,>U�-!le :.�:;u� dIgnos gellltoles, as nos

metros de frentes e dois de-' ta diàs, na forma determi- lhor se nao tlve�se ap.1tado nume..rosos mimes. ': � � f,êHcitações.
címetros, llOr, 1.100 ditós qtl

.

nada no § 10, do àrt. 455, do tantas f.altas inexistente�,�, ,.' "-
.

fundos � ou sejam 26.620: C.P,C;, os interessados in. com isso prejudicou um poU�

InduStria em São Paulo precisa, bem intrqQ.uzido jun- .metros quadrados,.�---:- .!azên�'· ç:ertos;' pessoahnente o Di·. co o alvi-negro.
.

to i vinicultores,
,

laboratórios, . industria de bebidas ou
,do !rentes �o Rlbelrao. em .Promoto!;· ",·público. da: Co- QUADROS

. terras· de Jose Pedro Steil e 'marca' e' por' precatórià a . .'
.

que- iaçam engarrafamento; Boa comissão. Pede-se boas fundos na �strada em -ter- ser expedida para o Juizo'de JfI,GU��RENSE � D1Ja}m�;
referencias, Respostos á' MARCELO RIBEIRO, á -Rua, ras �e Jose, Manduca; ex--: Ptreito .lia, la,. Vara _ da Co- Osm, Tr�lha e Walmor; AmeI

Mazzini, 474 - São Paulo. f trema.ndo.a Le�te em t�rl'as �arcâ "de Florianópolis, o e Cebalos; Wilson, Silvino,
� de M;ig.uel, Perao e a Oe.st� Snr. DelegadO do Serviço do Oládio, Pereréca e Eràsmo. S A- 'O�P�OB·RE·.·S'". E'·' R'IC"OS' :togora' "·se enconlr.m.. em dItas de H�nr�que �e1.t�. Patrimônio da União. Sifro AVAí - Wilson' Marréco

IM SE.GUNDO � Ditos lmo- custas. P,R.I. Ti-jucas, 8 de
"

veIs
.. pet,�enClam a Alaide' setembro de 1958., (ass.) �{ (V?r�elhO),. P�nda (;) Ocy,

N\'m freque"'ncia �ar1a PelXe!' q�e"o� adqui-, Carmona Gallego - Juiz de: ClaUdl? e Lolo; Vermelho
\;� ElU de. seu paI e. esta .,?s ,Direito:' E para que chegue. (Marreco e depois, Lauro),

pó.r contigência- d"a dura desigualdade' econômiêa e conse� "r�nsferlU p�. escrItura'..

PU-I a�) conhecimento de todos e.' Nilson, Oscar, Rodrigues E.'

queiüe;'1cnte social, na qu.al se- divide gxal1de parte do mundo.
bhca ao suphca�te,;- eonfor- mnguem possa alegar igno- Lauro (Marréco) .

'

.

me -traslado qJ1e Junto apre- I rância, mandou � expedir, o
.

são 'poucas as oportunidadc's nas quais se possa estabelecer UIl' sent!l"- -e t�nto.a posse do I presente edital que será afi- PRELI�INAR � RENDA

contacto ou' afinidades entre' a classe� rira e fi classe '.po"bre., -supbeante, como' � .

de· seus., xado na sede' dêste 'Juizo, no A par�lda prehminar, en-

Todavia, sempre eXis,tem eSs.as pouca� oportunidades, Not;1da- �nt.ecessores - que,'dàtíl- de ,lugar do costume, e, por có- tre os quadros suplentes, p�:' às 22 horas - Finalmente! .. :

mente em Florianópolis, .?alS de 2� .
anos: - sempre, pia, publicado UMA VEZ no lo certame de aspirantes foi. E\\ sensacional PRÉ-fESTRtIAI,

Êsses contactos agora t,ornarain-sé aqui ainda mais freque!"!- ,...o�amt pacífICaS, ,:ontm.uas, I Diário d,a Justiça e TRES vencida pelo Avaí por 2" � 1 Lilinn Bassanesi - Celso BOl'g;s
,

"

' . -. �nm .e��,uptas. com "p,lllmus I V'E,ZES no jornal "O Estado", .. . �.' .,

tes, graç.n .. a. jnjt1nç�o de· inteTcsses idelltJcos. Graças ao CQ1ÍHI.nt �m.Inl·. TERCEIRO ,_ Em ,.de. Florianópelis. Dado e pas-
Isolando o .B��alUva pa Vlce-

- Adélcfo, da Costa - Dinea Maia

/ c leg'ítimo illterêss� de se dcfenderem da tremenda cal'estia atual.. vl�ta, do,. exposto quer o su- sado nesta· .cidade de Tiju�, Jld�ranç.a; ,

J � -o garoto Emanoel Miranda -

Ricos e PQb'l'es agora passavam' a se e'ncontra: no' n1I1smQ-f.}ocál ,Jil].1cante r�gulal'izar a. SU;'l cl}sj;aós qujnze dl'as dQ.' m�s'. Boa.�a. t;e-niia 'do' élállsiç·ôi.· J�;é Vedovato. e-muitos' �t'itT9s'
,:)nde os preços s1'.o ac.essíveis· "l'lnde não há' outrll<S sobrecargas .de ��s�dso�re,os r��erid0s lmo_·, de setembr.o dO anQ.7;de niil, -"Cr$ 16,070',00." -

... em, �
. ....

, ,'. .'
_ );.e18,., e conform1dade com a novecentos -e cincoenta . ."

'

altos lucros' nos preços das mcrcadontls, Encontram,se' na Gru-' lei nO 2437 de 7 d
"

.to
-'

.J
e _,....�._. o P R t;:-ç O 'D A.

,

.

\ _.' ." .
.

e março 01 . Eu, (ass.)" Ger�y dos' NILTON' SANT<JS EM
tl1lha de A Modelar, AgOl'll em razao ao contllluo afluxo de mer, .de. 1955 que modifioou<o ar- Anjos Escriv- d t'l

.

. I L U S Ã. O,
,:adorias para' a estação elltJ'ante, me·rcad-orias adquiridas em con- tigo 55Ô,' do CÓdigo Civ.il, ná fei, c�nferí e��b�cre�iI �::�= FL�'RIANOPOLIS D.e Florianópolis

diçõcs de preços e..xéepcionhlnú�nte' �antajo!os e .que por pweços qual deverão ser ouvJdas as. to de selos' por se tratar de'
Procedente de� Porto AI�-: _

.
'-' Oens.: até

i'xcepcionais estão sendo oferecidas a população. teste.munhas Od.ando Lopes ASSIST�NÇIA JUDICIARIA. gre. esteve ontept �m �OSSIJ,,"

As mercadorÍ;,s chel'::Hlas' !'iào de ntilida'de para o lar e p1'in- .�(j)s·Santos e LUIZ BissaU, Ia- (ass.) Manoel Carmona Gal-" capltal'J o valoroso .zagueiro
'.'�:�dores, residen:tes e dom}-. l�go - Juiz de Direito. l!:�'" ,Campeão do Mundo, Nilt6ri

.:ipalmentc· ·de u�o pessóal para seJ1horas, hom�ns e crianças, cil�ados no loc�l dos. imo- ta conforme o original afi-' Santos âcompanha.dQ ·-de s
Ê um ótimo seTv'ço dE: cCtoperação para COI11.O povo prestado ve�, ---:- as quaIs compare:- xado.na sede dêste Juizo no

; _.
. ut\

pela fÍl'ma p;'o]il'ietária·· dos tradicionais estabelecimentos atra- C�l'aQ màep�ndente'de cita- lugar do costume, sôb�e' O'
eXIna.. �s�osa.·. ,'. .. �s .5 e 8 hora-.s

vés dos pl'eços da gruiinha. Ê um re-fúgio para todos· os ça<? ReCiJu�rem .mai!! que,. de·: ,qual me reporto e dou fé.. I Ao dlStll�to ��'!al. OS" nos·' ;.{nth�ny f. rkins - Karl

---"'-"""'d""a- pOIS "d;EL ,Jl!�f�ll�_ç�, . ��J�:m-= Data supr,a,. O .Escrivão. ,. s�s .T-elhoj� votQs d,ff te11- ·M;al�,e:n·:. em ,-
'

cItado", o .8r. !)1retor do. Pa". Gercy dos·l\nJ 0/3; , �Clda(les; .�7' : . �y ;_

·-1 ;'�:'_�'o}:·;..;.��;;l";:-.;-�;-:' ':-.: .",; >;�'"" ".

R E P R E S E N T -A N �T E - VistaVision
- Cens,: até 18

Mimo.

Jo-hll Pl\yne - Glória Mc
à� 8

às 3 horas -

Anthony Perkins
Maldc'n - em

VENCENDO

Karl
- ·em

OS PODEROSOS

O CAEM

- VistaVision -

-' Cens.: até 14
.

_. Ccns.: até 18

às g horas '.

,R-obel·t W,agner -"Joan
- em

ESCALA EM'
.�

- CinemaStMJpe -

Cens.:
.

até 14 anos -

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



VITAR EM-CELSO ,RAMOS E ,JADE MAGALHAfS ,PÃRK Õ SnÃDO��O E(S.Ef'fflSABER VOTAR; E', ACIMA nE TUDO, TER A CER-
TElA> DE -ME[HO�ES' PIAS 'Pt(RÀ SANTA CATARINA.

"

.

" '
.

Brásil, será sede do VIU' (ong're5$0 de Medicina .Tropical
.

e: P'a"'Iu�'·.I,·smo' DECISÃO,JOM1DA NO EN(ERRAM�ENJO'-DOS·r·RABALHoS DA ULTIMA'CONFERÊNCIA, EM�LlS-
.

,
ti BOA, O PRESIDENTE' DA DELEGAÇ�O BRASILEI'RA SERA' O MINISTRO MARIO PINOTTI

RIO, 17 (v. A.) _ Será no na Tro:pical � Paludismo, síão da sessão de encer+I Guimarães, salientando' a sa- 'de ser o Bra:sil a sede do VII

I
- "E a' aeertação do ore- tes: Fraga de Azevedo (Por

Brasil, dentro de' cinco anos,' conforme decisao tomada ramento dos trabalhos do V� tísraçâo dos presentes ante a Congresso de Medicina Tr:o- recímento brasileiro ---' con- tugal) , J. 'Ford, (Austrália),
o VII Congresso ,de.Medic:i,·, dia 13, em Lisboa; "por oca' Cengresso 'de Medicina Tro- perspectiva de ,discutir em.I pícal e Paludismo, por ser o cluiu o ministro da Saúde Vaucel (França), W. Wolf

"
- , pícal e Paludismo, realfzado nosso' 'país problemas de país 'que "entre todos, está

I
português - traduz o reco- (Holanda), B. Maegraith

I na capital portuguêsa, com grande ímportãncía para e mais perto "des nossos cora- nhecimento, pelos cientistas (Grã-Bretanha), P. Sefgiev
���.....����===��=� a participação de especialis- desenvolvimento da ciência

I' coes
de portuguêses. Com participantes do Congresso, (União Soviética) , NaUCK

tas de 56 países. médica. ' esta entrega simbólica, se dessa posição privilegiada". (Alemanha), Jaensens (Bt'l-

I 'Em seguida, o sr. Nel'y ínícíaram os trabalhos pro � " glca) , Gabaldon - (Venezue-
I Em nome do professor Má.. Guimarães recebeu, das mãos paratóríos dos congressos Foi, por outro Iado;. vota- la), Patino Oamargo (Co-
ríc Pinotti, o sr. Nery Gqí- I do professor Fraga de Aze- seguintes", da a composição do Comit.ê 'lômbía) , Bustamante (Mé·
marães, 'chefe' do Gabinete vedo, de portuga1, o marte- I " Interino Internacional de xíeo) , J. Andrews (Estados
do mínístro da Saúde, ore-" \0- presidenCial, simbólico, Foi também salientada a Medicina Tropical e Paludis- Unidos), Basnueto . <Cuba),
receu o solo brasileiro para a que deverá ser entregue ae posição de nosso país no mo, destinado a organizar f) Nechme (Chile), Elbitash
realização do próximo Oon- presidente da delegação bra- desenvolvimento C!a Medicina próximo Congresso daque- (República Arabe Unids),

·l"gresso.'rAProv3ido., 0:, .oteeecí- slleíra ao futuro C:0ngress�. Tr<!pical, _ s.endo dos' que las especialidades. T?gha (Libéria), Satti (Su-
meato pelo plenat:IOI o sr. Falando em seguida, o mr- maior atlv.ldad� despendo _, .dãe) , R. Cnanduro (Índia),

_-_......_.....��-.........;;:_;--4,.�.....;o,_,..._�-.,----,-..;,...------ I Cândido de Oliveirà, delega- nístro da Saúde e Assi,stên- com vista a êsse desenvolví- É a seguinte a sua eompo- Afordi -(Paquistão), Líe-Inio

Para aVII,ar a memo''fli do' sr, Bessa f
do português, .falando por cía de I'or:tugal, sr. Martins men�o e, também, na �.J)- srcão: P:esid�nte, . �rofesso!: I (lndónésia), Harinaguta '

�

.

".
I todos os demaís congressi�- de Car!alho, r�ssalt�u SU'l.! t�nçao. de ma�or comba-te MÍirio Pínottâ,

..

mínístro da ,��ailândia) e Kitac�a (Ja- /

Emrl'eunião oxtraordinâula .do
...
Diretório do P,R;P.,. em 1959, ,�t�s, gradeceu ao sr. Nery satisf�ç�o pes�oal p'elo,�fa� contl'a, o paWdlsmo, Saúde do Brasll, comp9Jlen- l.:UO).

o _emiss{ll�io d,o Dirétório, �acional� ��', Din1rt:, P�lIe:grin, ,trouxe 'SANTA CATARINA DESPERTA"-PARA .NOVA ÉPOCA:. �.

;.::�:�:.:.' ."i••lt
••rgao _'dav

•. 'VO'?
a eandidatur

Jl4feíno.elne 9.à!J.�déJ plté,edtJt_éta
do pJtiwLeiJLtJ. fiiwtecat�

,

Noite festiva para agente barriga verde, que verá.na tela o .pr imeiro filme da terra, rodado inteiramente
com a PRATA DE CASA - Prestigie aqueles que vão projetar longe o nome da terra de Anita-
Garibaldi =",Ajude, também, á mocidade catarinense a ter suá Faculdade de Medicina - O

-

traje seràllê pàsseio - T�la� pa,n�râmica - Estar ão presentes o Governador Heriher-
.'

- '.'� to Hulse e '0 Prefeito Osma� Cunha
-..:::;� -.;,," "Texto de Fernando Souto Maior

Santa Catarí un ac-n da hoje vi- mcute cm Flo!'janópoli!( oom a �1"'eSti!:1,i11(10, uma produtora que, nns, o mundo fem.n i no está com ao público que na bilheteria 'do
brando com um ar-()llt('c;mento PrtA'l1.J.l 'DE CASA, Na verdad",; 1'1"'5'\1> de nova, já, t(nrr-"'S-eu lu- a palavra .. , Podemos informnr I Cine São José estarão à venda

tIl.'';' m a rcará ép<,.::J. na vida do ('111 empreendimeutos que es tã o I �tar }'ú3el'Voido na cenár-io cm e- --.---�--
'

... _ ing-ressos para a sessão de O

K,tad", €!Hlque,,!ndo ainda o n exigir celtas e determinada-s ,JlIat'i)gr�fic" do DaL;, ü a iu dan-
.

' PRECQ D.A, ILUSÃO. Repetimos

d �. D l)l'Ópt io l--"S '10 cocante 'I lJ'iI,1 II;SI,O"II,jll<lad",� de me ios, os pr!'1 do a í'u ncionru; o m a is breve

��OTI�li� 'I1H,m C<lnI'Ull<llJ
•

liolic ,!e- ;"[l!�
.t... :9:�·}ç'\L''''n. fless'l �. ,li1' n (l ralaVa O sr Hna� I

' , I�t"'.., ,-� ... :::;..:;....:0:.:

't:...,'" �- (Lu: tf'a:s �llDj�)di�� ÍlliC"i!H;\1i'M, rl1�jTf)S pas:;.vs sfiv geralnH�J1t!e I}OSSllJP,r, fi F.aculca.{e de l\.[edi-. çom tu:1je dê gr\l!.l, �C1U lllll:'a
,h�() )Jdo q. T'-t'n'llR ('h1les Cabral, pefõ sa��oJ!f.J.d1 m'

, íie-.fâ:U.lp em�'l,,�ndcl' rtllUl iI'certo;, t1g'l'!jvados L1>mh(.m eOIl'
I
''l)UI �cgta ('apita!, Desta m 111<)1- i í f ilus·�()."

c "t,OfO 81'. -P�lo .];1�-epT'esentante país como o nosso, onde cert,.�' Z!l\l_eles que "pedl'üjal'l br,menoS ]'a, n--Sttl Cine <Prodl1ções além i Devuão enar pT'JSente$. !'n-

, -.
ii � -

atividades carece'ln de fôleg,o e � c01n, cápacidaãe sutlciente P;J�L.I"�;C1" 3 �ioneit'a_ dnehlatúg"íiÍJ- I .Cont., 11"!1f[;ft fla 1,l piiQl1hl) t:le on"t1'il-� Hutund.1oes, o L�0VGr-
. , "t

.

o DI'reto'rl'o Nacl'onal ar'l'ôjo para a concretização

prin-,Ievar
avante o ideul qU� defen� ,C3t Ifnr;.�nta í_,�t:u:. 1;r1D teln ",n- ,(,las'/ )Jr.dnr H "l'j'l,crtr' 'I'"lse' e I) "",-(l(Zr',jj.�!') que, à(p.H�,a epoca 01110?, , � ;..>. i .r."

v.... f .t z._,

1 d ,cipalmente em Estados onde não dem a todo custo� O PREÇÕ'1,ità"0�}Ilé'r.ito-."fIe, juntàmente COlll 1 K"J:. di$50, 't'-.tu dI' F;vl,finóp'olis,.(h�(J n, .I'
l"!l, !1le�l!W llrt'IrO dos Estatutos ,n;p ica os agora, ào ' � -

c, ' .. -"--. � " _'. ,
.r

-.

, �, se dispô�. de !ecu,I'$,OS, sufic',en- DA ILU�ÃO _

-

repre-senta" êssef .�. ,;,a!i�S_��:co�ab()'raçã,o �Q. • Cl�b .' CU,arde-se o dÍ!}hen'u, em jn- Cunha, '!:':"'d "dcita,' j:alhçátl"
C'lo,l,Jatul U$ Cels'o,.. Rltmos, Jade ,Magalhães <t Erico .tes e <'-1?01� necessarlO a reahz�- ,empreendltll,entos, mas. çm' ab.!l.!l-,{'?J)topt��n!f,� "'d'e �1n'l!i\nop{íhs, 11'0

e sem nada,.. ' ag'pndecen<!o" c.o).lhoraç;'o ..12

ção de cCl',tas emprêllas. A indús-, luto, não sei, P;/dll:..,dizel! .que es-'� C-6Iahor�í' dlrÚamente. ílara' que A Facu\,dade de Farmácia e "uI Cine Pl'oduções e tambéllí

;)cssn, hO,;0 tão cioso dos Estatutos do Part'do qU! t�i� �in�mato�r�fi(la,... que no sa arrojadh,. �e!re�)�" �asciin dlcl'loJfl()}t.í{�'l:iI}>foci:ãa�,�
-

-tiafr:ga CJjo�tolog,ia pode fechar. do· povo e autoridade's catarinen-

.•b'l)1ri,'nou. pGr id�, és-ses pessoais, ligadas o.ó situacioni,smo, não Bl'asil tem >ma.):c��dõ �ó I?eus coragem �uasll :.r�otesca _pa:� ,1�el'lIe .>naq.' seja apenas', um eter- : !,ao del.xe que, a Faculdade ses, o Club Soroptimista de Flo-

H' ]"')ltJlH\' d,. T"IJtestllr,
sabe à custa de qU,e_ srtcrifícios o� que nao "a�fê, ,.tam, �em ·em no :1;�'!1ho. '< A••_... ,c.�he, �nllgo ouvlO,te, rianópolis, que tem na presldên-

,

/ e audácia. nasce hoje na terra SI mesmo, tenha Sido :fe ta com' AS SOLENIDADES Press one o Governo. Ua d. In,. Moellman delegou
E",j'!C'c<)-\ �(',/·natural.mente. , de Anita'Garibaldi com a pl'é- passos incertos porque' o 'seu A pré-estréia de O PREÇO DA E 111an'ifeste êste '!leu de,e;q credenciai;; ao aufor' d'e'stas no-

1'1.1$. :I!'yuele temp6, não el'� tão, ocupado como hoje, com o estréia do famoso filme (') PRE-, pl.an�jamento, 'gl'.aças. !lO diJ1'a': "ILUSÃO, apesar d'e se:1' realizada ,ljudando a mudar, <
'

I
tas, Tranqu lizen,l-sc, pOl'él1\ os

",'vsto c;le sacrifício" na CAG'ESC. ÇO DA ILUSÃO -rodrtdo 1111smo e o poder de realizaçã.o numa. noite de gala, nã,o deve �er Mude com Celso Ramos e Ja- que vão à pré-estréia porque o

_____-------------------.....----------'--:'� �
,c Magalhães para o Senado Fe- discurso durará mends de duas

�E rllT� U[GI� rlll ftn�11NDPUtlS ,

d",' h",,'

OSV�LDO MELO a seu re.s-peito: ,

' Inome de,um, gr�po. de catarinen-·I Cenlro AcadêMico Xrde' Fevereiro:
No RIO mll1lstros' altas au- ses esta dlstnbumdo contra (,

r�l';;eú'-:de sete até onze dêste toridades,' todas com' nomes itu- end. Leonel Brizola e,

obvi�me,n-I ,Nova Direlorlla
mês primaverq" ..

- Iianos. Em S. Paulo, então, ita-: te a favor de seu candidato-co-

Lestada semelhante n da nossa lianos nas indústrias, no Icomér-Iro'nel,. um boletim que traZ a fi· .'

ilha e com mais frio é humida� cio, por toda a parte. gura que abaixo reproduzimos, R b
de 111eter.eológicamente marcada: Aqui 11111 Porto Alegre, avul- para o devidô conhecimento (,

. e�e e_mos a seguinte.

CO-I
Sullivan (reeleito)

\ : mumcaçao. / ,20. Secretário - Carlos
90 5. Que tal? Depois o noroes· tando nos c.artazes, Brizola, Pe- julgamento púbHco". I Florianópol�s, 2 de., setem- Paixão ArauJ'ote.' 'rac('hi etc. .

Foi 'vendo ouvinda e s"ntinde A figura' é o cl'ché 'do candi- bro 'de 1958 '10. Tesoureiro
Varreu' tudo! Veiu o sol. De- 'd t d

" Te li d Btudo isso q;e tEria" levado o IH'�> ,ato' mon a o numa vaca ma I mos a onra e vos co- ayer
sanuviou-se o céu para recep- O t' d mun' t d t f'• s'dente 'italian'o a gracejar, di. 'gra, ',' s ca armenses esmen- .car que, nes a a a .01 I 2°. Tesoureiro
cional' Gjovani Gl'onehi, aqui. 't' P t "bê I' d " elnpossad D' t· I' M' I\. zendo: "Não compreendo nOj' l'ram. res es. na- r 111 a .,. a a Ire orla e el- elre es Sperandio
hOJ'C', ,hegado, Em P/h'to Alegre ."

O t'd
-

I't'
, ta em A bl" G' I d

. " ... , que vocês votaram num "estl'a�l � "
s par I os po I ICOS aCEsam-s,

- ssem ela era e Bibliotecário
o GC ltahano, (111lclals do nome, .. f mutuamente do mesmo p€,nado 21 do mês de agôsto p.p. e Couto

b' le) como aqui já o gelro" para preSidente' do 110SS'� :-e so lE;non .

h )
, !país, Juscelino não é italiano'". Um aponta o outro de aproxima que regerá os destinos do Orador: - Genésio Nolli

cognomll1ou o gauc o teve mais -'

E C t A d" "X
S P I L' E que ,di7.er da política p�l' rao com os comul11stas. nquan· en ro ca emlCO I de CONSELHO FISCAL

sOl':e do ,�ue em
.'

au o. �: a aqui? '; to isso, o Iíde,r vermelllO, dia 1 Fevereiro", da Faculdade de Antônio Botelho de Abreu
.garoa fOI demaSiada e VIlOU

do corrente foi á' "Rádio Itàí' Direito de Santa Catarina, Hélio de Mello Mosimann'
chuva mesmo -de' verdade. , ,_ e A,])ELCIO COSTA num;a cena de ' ,

T" f. I d b O E' o prato do. dia, O chul'l'asco ne�ta Caplt,al, _e d,:ltt0!l ,falaçao, no penodo 1958/1959, cuja Emygdio Geraldo Sada
llun a seu eaem arg�e. .

.
,

.
" " que' foi ouv'da e 00mentada ao,

• O PREÇO DA ILUSÃO", a película catarinense da Sul Cine constituil'a-o e' a segul'nte' N'a t'd d
povo o aclamou C'OJll entuslIlsmo, ,fOI supelado. Ate nos, 08 ca-

. '. .
.
"'" . opor um a e, apresen ..

'b � I t' I', 'tarinas" estamos �nvolvióos na sabor dos eleitores. E por ISSO Produções e -que tem sua P"<Í-éstréia 'marcada para hoje no Ci.ne Presldente Fernanda' tarno-vos as nossas mais res-
com VI raçao a ma, pa ayras e

I
' f

-

t' A
.

S- J
. .

22 h
' '. ,. '"

Luiz So d C Ih ·t
vivas. Gl'onchi sorrindo com exu- confuzão reinante, Vejain êste' a cou �sao co� lI1un. ,. qlll ao ose, as oras. ares e arva o pel osas

berante simpatia rejuvene'Cia� tópico de um "i\. PEDIDO' dó -como ai, por toda a parte, do dJ.'. Armandó Cárreirão fói confl1ndiít-t com tr.aje de gala
1°. Vice Presidente - José Saudações Universitárias

nos seus bem vividos setelJta e' j'Ürnal FOLHA DA TARDE, de ' .. � �,
"

feito com os míni��lOs detalhes, pOl'qpe vamo); e vlÍnhamos exis� Matusalém Comelli
.

Fernando Luiz Soares de

um anos., Forte, eréto, sem me� 112 dêste: "O quartel-general da.; �em, Vim, para descansar e já dE> maneira 'a.. não, dar n1arge,ns te' um;\ g'rande rjif-el·ença' entre 2°. Vice Presidente - Fran-' Oarvalho - Presidente
suras e curvaturas �emasiadas. �filnpa?ha �o coronel-candidato,! com�ço calTegantlo. pedras,... aos quipr0quós 'tão comuns, 1l111� e outra coisn.,. O traje se-

cisco Schmitt I Arthúr R. Sullivan 1°.
Ouvi hoje, a anedota corrente lllcltlS1Ve, us.ando falsamente o Ate outro encontro. Breve'.

�
àq!leles .que se lançam a autên- rá, de passeio; a noIte, sim, é �o. Secretário - Arthur R. SeG-retá:rio
tiras aventuras.

I
que estará devidamente engala-

Assistindo, hoje àc noite, n'o

I
n:,(:à, com n pl'esençn das beJela-

C. ne São .Jgsé, às 2? �h01'as, ª r1�s, de uma bdezu cativante,
]Hii-estré.in de O· PREÇ:J Jj� _.;e t'llllfll'tlJll parte na películn,
IL�SÃO, � caturitle.�se estará �tualüo> ,às "bcldrtdes" mascu'li-

-

. -,
� -_._....__,__ ----�---_.
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.J' '·ES(,rA"�(,IM'fH:.TO�',
; I' P Diretório R.egiõnàl do Pa�tido de R.epresentação

'

Popular, comunica a todos os integralistas e 'simpati· I'
I zantes de FUnio' Salgado, em Santa Catarina que:

'

Considerando haver a: convenção �egional do Par
tido. resolvido apoiar o Sr� Celso Ramos para o Sena
'do-da República, tendo cóní6 S�plente o integralista
Jade Magalhães; r

,
,

•

. aonsiq�rando que esta resolução foi homologada
pelo Diretório Na�ional e 'recomendada especialmente
por Plinio Salgado, -o único chefe que os integralistas
'conhecem; I

·Gonsiderando que os _Se_nhoreS' Carlos Bessa, Val
mor Borges, Vicente Schneider, Archimedes Mongui
lhotti e'Euvaldo Schaeffer, vêm-desde o pleito de Join
ville, colocando-se contra as determinações da Chefia

, Nacional e dOij,.-orgãos de dir�ção d_o,?artido no Estado;
-

-

COllsjê:lerando que os referidos elementos além de
atacarem a pessôa de PUnio Salgado, vêm usando de .

mM,odos incompatíveis f com a doutrina 'Integralista,
falsificando telegrama, usando indevidamente o nome

d�_compa,;nheiros a ''Serviço, aa U'i-iãõ:Dem�rática Na-
ClonaI; , ,

.

'

_ Oonsideràndo ":que todos õs'64 Diretórios Muftici.
pai� do",PartidQ, mantelJ;1:-se 'f�é�s a órientação nacio
nat� apoiandd os nossos candidatos;'

R:esolveu, encaminhar nesta
-

aata, ao 'Diretório
Nacional o pedidc5 de: exclúsão de' noss:.� fileiras dOli
,Senhares »CarlO'S Bess!,!>, Vlcente-Sêhneider, Arquime
des �ongdilhott, Walmor- Bqt�s· e Euvaldo Scliaeffer,
por tmição aos pr4ncípi�� irtteg�alista� de disciplina,
lealnade, cumprimento da palavra enípl'lnhada __e por
conduta ihdigna. \

. 'ÉRICO MüLLER
� FJQri!!il1.ópoIi's, ,17 dê" se:t,e br(J �� 1958.

������

Ernal1i

Edilson

Juracy

Home'n-iJ;gem'
aos ilustres politicosy-"

fale1:i'dos

da-' M'arinh�
'.

'J
.,

No proximo dia 19, sexta saudoso Presidente Nereu
feira, às '16,30 noras respec.! Ramos: também epi nome da
tivamente, o�-exmo. sr. Con·- Marinha, jorrando flôres �
tm Almirante Antonio Car- pronunciandO um di,scurso,
los Raja Gabaglia, coman- sobre a personalidade do
dante do 5° Distrito Naval; grande estadista brasileiro,
accmpannado de oficiais, filho de Santa Catarina.
sub-oficiais: sargentos' e pra-
ças, irá prestar homenagem
em nome da Marinha, aos

túmulos dos saudosos, go
vernador Jorge Lacerda e

Deputado Leoberto Leal.

Nessas ocasiões sua excia.
lançar� cOl'bélias de flôres e

falará sobre a individualida
de dos ilustres falecidos.
No dia 21, às 17 horas, a

caminho de Porto Alegre, em
Laj,es, o Almirante Raja G�
baglia, com o seu estado
maior prestará uma home
nagem no monumento do

,

AhIUNCI.OS I
'

.'

.!.VlSTAS
�ISSQRAS

COLOCAfo\OS !M QUAL
-aUE! ClD,ul1 bO lIA.

REP. A.S.LARA.
IIUÃ 1ENAbo. DANTAS 40, 5.· IIND,

RIO DI! JANEIRO • D. ,., ,.

EM

�QPNAIS

.

'COPllÍto
No cf;ntro ou imediações. InforD.J.ações telefone, 3802

ou 'Mader_eiras Ir(p-ãQs Bttt.enco,urt .. Cais RadfÍr..ó ,.,.- 'An
Damiani.
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