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A revelação de que a Rêdc cqll1ot"lvas diesel,. aquela ferro-

'Viação Paraná-Santa Catarína, via, em 40 dias; transportou m�s
deixará de ser defici tárla no pró- de um milhão e 200 mil sacas d'e'

ximo ano foi feita pelo Departa- café para Santos e Paranaguâ.,
menta de Relações Públicas da isto é, 300'70 mais do que em

Rêde Ferroviâr!a Federa], acres- igual período anterior.

centando que com 13 novas 10- J'ustificando a sua . previsão
. ,

,

la ferrovia dentro em �re:ve i e

que a construçêo :d'o trêcho Pon

ta Grossa-Apucarana além de

). (

de luçro para a Rêde Viação Pa- -encurtar em\'330, qu ílômetros .0

raná-Santa Catarina, informou a percurso eri�'e. \.�ucaranll e Pa

R..F.F. que' mais 12 locomotivas : ranaguâ,
.

dobrnrá a capacidade
diesel serão encaminhadas 'àque- Ide t-ransporte entre Ponta Gros-

após a conclusão dõ Tronco Prtn- r .põtte na ..c.o�illa.ção .

centrO-!@lj'O
�t�wâmlúº '1)�lllerci/ll. entTe as

clpal Sul, en(re' itartguá e Eng.!!:': d� ·pa,is.· .

'-' ��nas' :DQ1�e e. n��oe's,te, lig�ll'á °

-. ,.grand'e parque indústrlal pau-

nheiro Bley,. completará a liga: Pin: ·�utro ,lad9, �a, comrtrw;ãô listÍí,ao-?áraguai e tôllas ás re

ção São, Paulo -,Rio' Gl'Bud'e d,ó 1]<) tr�ho''Mnri)Jg-á-P6'1'to Mende'!!', "g'iões lI-dja-eentes, :través 'do pôr

S�l, �m, bitola larga, ;uprind0', em oo.n,-e,xão .eom a .l�,'�, .p,ontaito dê Faranaguá.·
as deficiênci.as atuais do. trans- ,Ql-o�S�,,�p:IlClI�na� .UlteD'SJfulan�.

,;,�c·
L T

tre parênteses: Os pla,nos que ele expôs ao mi- gunda vez em 1819 (m Santa Catarina comQl.tam- , 'l;Lfirmar 'Sfun exaustivlui .pesquisas, um :ta.to his�
nistro, eram, pouco mais ou m�nos, os mesmos de bém_afirma o·ilustre autor, de "pequena' PAtiáa./', -' �tórioo sob*n� de cederlllQs a:evidência. da. rea
Que, alguns anos antes (1816) Miguel Ferreira de Pela segunda vez ,êle estêve em 182Q quanóo'veio" lieade.

' .

'.,
,

"

Brito tratara na sua conhecida "Memória PolUi- totn,ar -posse' das duas sesmáriaª doadas a El-rei. _ Já hoje não ,pomos -dúv!d� que o verdadeiro
cas" (reabertura da estrada de Lajes), anexação para nelas fundar .um - estabelecimento. Mas no- fundador' 'e .cól<mjzádor;'� 'ltaj-ai ,teliba . sido
dessa vila paulista à capitania, colonização dos t�m bem, estas duas sesmarias 'são às margens 40 - ','\gostinho Al:ves Ralnos, ásslIp .já o :dlSse -Pet
vales dos dois Itaiàí etc. etç". Itajaí-mirim e pela distã�cra co_in�dem a 3Úa .lo-' rrir8i'da -BilVJ(e. pensam tipnbém<outr9s llistorla-

Lemos tôda a biografia .de Drllmond e, as -calizà.ção, co� o Município de B!psque, conf'!t;!lle ,q.Qres. NO �, ps,lío��s/p:4b]#los;.'.de:·.It'�j�suas anotações, nelas nada dIllse Drumond que tambem e, amda, FerreIra da SIlva, em "Blume- cofuetera'In uma �r.ancl6 ,inju�t!ga càm e.$te bravo
se referisse sequer,. a Um ato seu de fundação ou nau em Cadernos" acima referidos, tão claramen- eo:tónizatlor,,..-te�g'aÍl:tlo,:o aO 'Coln'Pletó esqueclnten;.
co�oniza.Ção �e Itajaí. Marcos Konder deve ter �te -expôs puJ)licando um ma�a enç_ont�ad9 ..pe19�,·to! Ainda,é,'"terirpo ué"�g,ti'mO$,'prestian4o',úJB;afeIto confusao quando afirmou em Sua "Peque- mestre Oswaldo qabral qu.ando pesqUIsava 'do-, htJ1llena;ge):n 'Páblita a .·�t)J;àVO ;pioneiro que
na Pátria" página 7 ... "Por êste folheto (refe- cumentação sôbre a História da 'fundaçiQ, de 'entre .:tl,!uitas obras �.netilérit�JUicladas Bm lta-
re-se à biografia e anotações) se sabe que Dru- B��§que. Foi no Itajaí-m�m�m que Vasconcelos �aí. contavam-se: a construção' �,da. pri;melra, se-.mond veio a S. Catarina pela segunda vez em de Dl'l:(mond recebeu a rp�ssao q,e fundar um eg- gunda e te�ceira capelinha, 'onde hOje se encon
lH9, especialmente pára empreender a coloniza- tabelecimento, nunca na .foz do Iiajaí-açu, onde 'tra a nossa veiha 19(e)a Mat�z; contratou e
ção das terras marginais do Itajaí, :aqui estêve, hoje, se localiza a nossa histórica e querida Ita;....

·

trouxe para·l.tajai o primeiro vigário, Frei Pedro,
fundou povoados, construiu um barcO e despa- jaí. Estou coligindo dados e, se �eus quiser, em. pagando de seu bôlso ·80 côngrua, o que significa
chou com um carregamento ao -Rio de Janeiro. abril do' próximo ano;'quando Itajai festejárá o • va, :pensão que se .dava ao pároco para sús. cón
Foi ainda do Rio Itajai que êle mandou a ma- �eu centenário de criação de 1111.micípio, pUblica- veniente su.stentação; fêz:,o�ir9 ar,ruam�to
deira para obra do museu do Campo' de santanâ rei um liVrO para. esclarecer> de- ve� esta contro- daS-'largas e p�ii1cil>ais..!"qas<que ainda,hojé'.t"pto
e mandou de PRES,EN';rE, por'que fôra' cortada e vérsla histórica. '

. _
.

noS:: órgqlham; conseguiu e �qJlstruiu s. pr.bn.eJ..a
serrada à Sua CUSTA"',,_ os grifos são nossos. Com isto não estárer fazendo uma grari'de. escola, pública; foi inspetQr da ;oolônla; depllta40

Nad� disto é verdade,' há, ,como já disse, injustiça a Marcos. Konder como alguém, me dis-;, PTov�Bcial por dl\'et:S6S .1egJlIlatul'é,s: arranjou' a
muita confusãe, em Marcos 'Konder. Aliás, Fer- se. "A Pequena :Pátti,�'� foi o admiráv�l 'comêçl:f ,F:I;'eguesia;' ;f�'(), ptimelT..o��ri}.e!,clante", e 1ndus
Teira da Silva tem documentação conseguida pe-. que Marcos Konder,' com tanta senslbilidadé es- trial; eolonlzóu não só ltaj_al 'como os arredores,
lo Almirante Lucas Boit�ux nos arquivos do Mi- ('reveu, sôbre a história e fundação de 'Itajai, BElchiór, pocinhos e Gaspar, enfim, tudo fêz pelallistro da Guerra, sumamente interessante e bre-

-

acredito que não quererá Marcos Konder, que ela, 'nossa ter,ra! 'Morreu. sendo ,énterJ1Uio llQ antigo '

ve êle escreverá em, "Blmúenau elp. Cadernos" 'seja um dogma e que ninguém mais possa escre- c�m1tério atrás da velha I-greJ.e; <�atriz, a 18 de
provando que á má<ie!ra acima referida por Mar- ver sôbre a fundação e colonização da nossa que- !ulbo de 853, completame�te pobtel,lS é sô'br.e
cos Konder, lião foi mandada à sua custa, nem rida terra. este grande, homem que tanto t-êl põr DÓS lta
presente de Drtimond! ,São documentos históricos A História só se escreve éom a luz clara da jaienses que voltaremos ao ãsaunto até que seja
que trarão luz a êste fáto af�rlll,Qdo, :Sentimental� verdade que se encontra nos documentos que o apagada de vez a grande injustiça. que pratica-
mente, por Marcos Konder.

. _. 'passado nos legou'e, geralmente, domem sôbre o, mos contra Agostinho Alves Ramos.
Vasconcelos de DtU);norid não-,estêve pela se- J holor dos velhos arquiVOS. Nem sempre se pode ,_� (De "Cadernos dê Blumenau'�)

MONTEYJDE'U�- 4. � UF �

T. R. E. de S. (.
,�IM�NI�lDI . Ofr�llt
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" A Universidade continua 'ocupad'a,O Tribunal Regional Elei oral recebeu telegrama do

�
.

Ieít 1 p,or estudante-s e 'as suas 'portasjuiz de Direito dayOídade de Timbo, 32a..Zona E ei ora,
continuam fechadas, A vigilân-

110 'qual comunicava que dos 5.791 eleitores dístríbuídos.
votaram, 5.622. Havendo, portanto, abstenção d�, somente
179 eleitores, constituindo êste número uma percenta-:
gem il'férior a 3%.

DJ Brusque chegou comunicado dos mais animado-, Grupos ,de estudantes secundá

res, pois a abstenção foi de apenas 3,51%. Dos 10.664 eleí- rios" qUI! também se declararam

tores distribuidos naquela Zona só não votaram, 374. I em greve, em ,�pôjo a9S universi-

ela policial em s;�us arredores é

pouca havend� absoluta tranqui
lidade.
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Por -sua vez o não m':DOS honradô sr. Secretário da Fazenda mandou fa
, zer um levantamento dos g�-stos oficiais - gasolina" desgaste de mate,rial, cha
pas; propaganda, etc. e tal .- com a'campanha do sr. �rineu Bornnausen 'e de_/
mais candid_atos da U.D.N.

. .

xxx

�
Houve um diretor de l·epartição'.,- sem, estabilidade - que,'reuniu o� fU1l7, "

cionári'Os e lhes disse que votassem de acordo com a consc1.ência. "Tá" na rua ...
" x x X I

.

Votação do Esperidiã!l, até 18 horas de,ontem: $$$! L.'
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SemaDa �ucaristica· Mariana
BELO HORIZONTE, 4 VA

Realizar-se-á nesta Capital, de

5 a 12 do corrente', a Senían,a
I

Eucarística Marian.a, para fes-

tejar o centimário das apal'içõe's
de Nossa Senhor� de L'ourd'es, na

qu'e está destinada a alcanç.ar a

I ta, arC'ebis)lo, de São F,aulo e Q

maior rec,!ptiVi.da,d'e' entre a pô- legado pO-'tltifício dom Armando
�. .

pulação católica. O certalJJe !teu- Lombardi.
nirá em Be].(I Horizonte fiéts das Uma das cerimô�ias litúrgi'cas
diversas re'giões lnineiras, além

de representantes das associa-

d-e maior &xpressão se'rá a sa

gração como Bas'íliéa 'da Matriz

de Nossa Senhora d'e -Lour·des;França. çõs religiosa e nume'rosos digna-
.

.

.'

I
tál'iqs da Igreja, 'entre os quais

Trata-se de iniciativa dã Ar" se destacam o cardeal dom C.ar

quidiocese de_ Bc']o, Horizonte, los Carll1e,lo ,d'e Vasconcelos Mo-

recc'I1temente elevada àqu'ela ea

tegoria por a.to· de Sua Santida-

dle, Ó papa Pio XII.

Nemésio HEUSI
Pessoalmente é por cartas que recebo, tenho

sido mal compreendido desde que escrevi "Con
trovérsia Histórica" em a "Revista do Sul". Nad-a.
há contra a "Pequena Pátria", de Marcos Kon
der. Nada há contra Vasconcelos de Drumond.
Nada há contra a fundação de Itajà.í. O que há
são fatos históricos que pesquisados mais pacien':.
temente, por historiadores como, José Boiteux,
Lucas Boiteux, Jose Ferreira da Silva e Oswaldo
Rodrigues Cabral, deram e ainda dão, uma ver
são muito diferente daquel,a, que Marcos Konder
deu em a "Pequena Pátria", que�acredito, 'foi
precipitadamente, no interêsse admirável. de dar
data e fundador para Itajaí. Não discu.timos a

data o que pomos dúvida é quanto ao fundador,
senão vejamos:. Nas "anotações" feitas pelo mes
mo Antônio Menezes Vasconcelos de Drumond,

. que Marcos Konder presume ser o fundador .de
Itajaí, a sua biografia publicada em 1936 na

"Biografie Universelle et Portative des Contem
poraineg", êle, D)."umond, nada disse ou escreveu
que o autorizasse �omo fundador ou colonizador
de Itajaí. -A sua missão naquela época cemo 'disse
Ferreira: da Silva em "Blumenau, em Cadernos"
tomo. I,. número {l, de junho e julho' do cor�ente
ano, à página 148 ... "Depois de uma estadia� de
sete meses m Santa Catarina, Vasconcelos de
Drumond regressou em 1819, ao Rio de Janeiro.
Apresentando-se ao ministro Vilã Nova/Portugal,
expÔS-lhes o resultado de suas observações quan.
to às condições da província, sôbre o que já se
havia feito -e o que restava 'ii. fazer em relação à
('olonização e povoamento do seu território e

concretização (lo plano que fôsse aprovado. En-
�( o._.()...()�

sa 'e Jaguariaiva.._
,

PLANO nE CONSTRUÇõES
Ainda no plano de c-onstruções

r-
"'� ,

tá,l'iosj: fizei.alil� \tmw.. inartil'est'á�'

ção na AV'enida/,,18 (lé.•julho mas
/ �

,

sem que se reglstressern ' inci-

dente-s.

das as autorídades que íntervíe- no ocupou-se �QS aeontecimentos

ram na repressão. dando ° MinistrO dô Interior am

O Conselho Diretor da Univ.er- pla e detalhada e'ltplicação em

sídeda também exige a. aprovação .apôio" da ,atuação da Fôrça Pü-

, Os .1Iéofit�c'in'l{ntos dos últimos

dias, que deixaram <elevadQ sal"

do de i\eridõs e detidqs, têm si-.
'do condenados .energicamente' pe
los, éíl'éul·os, estudantis, que pe

dir�m a r'enúncla. do Ministro (,

Iuterloc �sr:. cíá.Údlo S'egovi�.
do Chefe de F�lícia, coronel AI"

herto Mussio" � a puniçã-o de tô-
, .'

.

Mica. Por sua vêz,a .Associação
da Imprensa UrugUai,a formulou

uma decÜlraç.'iq em qu'e condena

os ataques sofrldoe.. por alguns

jornalista-s;':.:
-

da Lei OTg'_ânicii Universitál:Jas
em emendas, isto 'é, COlUO saiu

:da 'Uníversldade para o Parla

'mentn, �

O Conselho Nacional de Govêr-

A policia Illi\ntrhh,a;, esta .mn

nhã vigilância nas proxímtdades
, ,'�.

da avenida prfnclpal, .mas sem
fazer maior 'ostentação. "

Dl'S(�OS V:OADORES .EM A,tER·
.

A
,'EM';MlSSÁO ·PA"(lfl,(A

RÓMA, .4 - (UF2 - Os discos ate�'risagens tinham sido obser- diss� êle, terminaram 8\1:11 de- em�tell)'pQ de coexíatír .e de viver

voad�res são urna 'espécie de pa- va-d'as. desde o' último conflito -monsteaçãc; formando uma

crUZI
S'egtnin�o 'í;lps/ dez mandaraentoa

trulhas
-

de- po licia
-

ínterplanetá- ll)undlal,��.ye1.otr 'o sr.,. Perego. e\u 'cima da Basjlica. d.e. São Pe-
�

ria', enviados por Marte e yenus, ,Deitre outros fatos, a aterrtsa-. dro "a fim de fazer compreen- ao Invês d penllnr :Das revolu

a fi� de impedir ps d<!is "bló� gem de u.!l� disco tinha pr.ovoca- d;r' a-os homens ,-qUe já estavà ções ,e nas, Jfestrnições_atômicas'.
cos" tel'l'estres de"jazel' expl-p- 'do a morte do mill,ist.ro. da. De-

d'ir o �laneta, sustert�ou hoj.e em ftesa dos EstadQs Unid'os, sr. For-
Roma" o sr. Albl'to Perego dirc- restaI, que' o!!�ro's -diséQS origi-
tor cêlo "dent�o d:e Estudos da n:;n:am 'O recente incêndio do

AviaçãQ El�tromlil,�né'tica", du-' 0bse1'vatói'io' As�ronÕmico-ae Ro- I'

l'ante uma entrevista' coletiva; O ma. e que ��:U;be e' (rois aviadores. ',' ,
.

- . (,
Sr. Pc'rego aéentuou que os govêi'- ndl',te-americ.::mos. �ol'Jlm obriga-
nos das grandes potências, estão, dos a .aterrísar nuni� "base

de coisas

'tes, em �\1jo tot:al r..I'ontil)gente
ti e' italtailOs, e..ta ·l",.P,:;"'_s")l�de
do 7.197' pessoas -imediatamente

,

depois dôs português�s ,fIIh471') 'illl}a ,radr.cada no Brasil, nÚJne
e espanhóis'. (7:680,; ro não muito superior .iw encon

, Dife'réntemerrte. <,I'Os imigranws tr.ád'o. pelQ' censo de 1950

. portuguêses, a maiória dos quais (242.9'00). N,a-quil'la época (� nada

'(.3.6�6) .está. Ugll>d'a ã �profissão . leva I! supor qúe a s.ituação se

eQmel'cial,' -e ,dos 'japonêses, ,que ,t'lllhà '-alter:a:do), a maior conc<en

na sua m'aiol'" parte $ão I;Igl'icul-' ,tração cde' italianos� eslava em

t�res (5.14.0), nos italianos e'l1- -sã'o \aulo, ·com 72%_ do total, se

tr,ados em nosso país no ano pas- :guin:di)�e a .d'1) Djstrito Federal
sado têm pred,o'minância o� ope- (7%), a d� Rio Grande d'o Sul

.

xários ,qualificados (1.532) -e., (6%), a de Minas G�rall!. (5%
�ã-o qualific.a�os (406). A1iás, 'em e ,8 do Pal'a-ná 4(4%. {IBGE).

.......
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UM ,PADRE CANDIDATO "�

. FORTALEZA - 4 "NOTICIAS
PROCEDENTES DE, .SOBRAt"·,INFOR
MAM QUE OS COMUNISTAS DAQUE
LA CID�DE ESTAO APOIANDO, OS
TENSIVAMENTE, A: CANDIDATURA
DO PADRE JOSE' PALHANO 'A PRE-
FEITURA LOCAL.

AQUELE REVERENDO; DESTA
MANEIRA, CONSEGUIU, PELA 'PRI
MEIRA VEZ NO BRASíl., QUE OS
"V:ERMELHOS"" DESSEM APOIO A
UM SACERDOTE, QUE POR SINAL,
E' SECRETARIO DO 'BISPADO. SO
BRALENSE.

o Comando po 5.° Distrito N!Wal informa que o pa
gamento' aos Inativos e Fensionistas será 'efetuadQ 40
.dia 6-10.,58, obedecendo o seguinte horário.

Ófiéi�is "':' � " " . " . � . . • .. • •• 11;00 horas
,

SOs e Sags " ", .. . . . . .. . . . ...
. 14,00 líoras

Praç�s ,: '

.- :. ;. ;".:.
o

15,00 horas.: ..
,

''PenSióBIstas ..

�

.. .'.-; ..
'

": .. : .:. -15;30 hortls
...-;:: -.;,..

- .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Gilberto Amado

"Presença na Políti.ca"

Liv. José Olimpio Ed�tora'
•

Rio,

I:
"'uando li há tantos anos suas primeiras no·'
�, '

l'velas disse comigo mesmo' que o Brasil ganha- .

, , , '

I
.. vá 'seu melhor romancistà moderno numa· mu· .

.

'

. . I
Jher. E hoje, que tantos nomes novos surgiram :

�� ficção brasil�ira ainda estaria' dlspôsto . a
!

,.. í'
colocar Rachael de Qu.eiroz num dos 'maiores .

talentos do Braaí], para a ficção e para a crê- I
nica. A prova, está.n� q Q,uinze" ou nas páginas
de "Caminho dft Pedras" 'er�gora, nestas "100

Crônicas escolhidas", onde a finura, a agudeza

e a malícia de seu espírito se refletem numa

amplitude perturbadora.
Porque considero Rachel de Queiroz uma

das" a'?irmações mais brilhantes da inteligência
de meu país e porque tenho por ela essa. admí

ração que está acima' das própri,as divergências'
é que desejaria vê.la falar. um dia do sul, como
merecemos, isto é, como. mer-ece êste esquecldo
e malvtatorpedaçe do território do. Brasil.

LUIZ PHElIPE

"
.

'f �
r"1

.

,.'

J . Bo.rgo-
. I

�

..
sr ta," 'f�arlce oana

,_ novo _',

men.ina ,Silvana Elisa Morais -sra. Flávia de Melo Paula

- sra, Maria Salomé Pereira de - sr. Júlio Femandes

Me'lIo

ANlyERSARI()S -

�N�EM ANOS, HOJ$

FA'RÁü ANOS AMANHÃ

- sra, �Axiril! Horn J!'erró -;-.�ll1�ni�a Regin�-ratricia
�;' sr�. Maria das 'Netes Rosa.

I
srta. EH Terezinha Meira

srta. _ Regina--Má'ríá Machado'

arta, Ariria Beck

_: lS1'. Tomé'Màéhado Pereira
sr. Luiz' José" Borgonovo

.

sr. Laudelino Coelh�
•

. -

f ,� :"

srá.. M'aria das Neves Clara

Um dia Rachel virá ao Rio Grande e terá

Um dia ela virá, tenhp certeza •
.

Aurelio Buarque+de Hollanda -e
Paulo Rónai

I"Mar de Htstértas" ..;.;, III
, 'Llv, José Olim�io Êdit'ora - Rio.

tude : jBaudelaire, l\faupassant.
toj', Fógazzaro, Wilde, "'Dàude-t ii 'tantos outros.

ConatI- Doyle
"Contos da Penumbra e do-cessfirio que se leia o capítulo .que escreveu

sôbre o· incidente. Decisivo., Comovente. Unrco.

Gilberto Amad'o é dos maior�s estilistas _ .da

Invisivel"

Ed'ições Melhoramentos '

SãQ Paulo.

língua portuguesa. A' série do clássico <?óna� Doyle, Melhoramen·
tos Inclue esta noverà de 'mistérios, em que o

escritor inglês põe' em, evidência, mais ,uma

vêz, s'eu grande poder: imagin.ativo. O vel"satil·

Maria Martins

.".t\sia Maior"

(O Planeta China)
Ed. Ci,vilização Brasileira '- RIO ficcionista foi vitorioso em' todos 08 gêneros.

mágicos, masde 'pretéiênCia, no poiiciaI. Suas

novelas hist&ricas, de aventuras e mistérios;
correm mundo. Esta é mais uma das tantas
que foram tradúzidas em dfversas lingu'as.
Alfred Duggan
I'Julio Cesar"

Editora Nacional
, São Paulo

:V:ende:se. um alemão marca

. :'KliINGE��Ij\NN" pelo pre.

ço de)' 70.000.00. Tratar pelo
"

fone 1223:

'.,. -. . V·E N D E'-"S E
Uma caminhonete Ford,

oito :cUindro. Tratar no
�.� '. -

arll1azem

.

';�:
'�'_',i"t

"O MAIS ANTIGO mARIO 'DE SANTA'CATARINA"'
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. Sc;rh��15"ti"!Í':r';"'" ,!:':;:rcti)'S; O-'-<"�n>-'- I"r'a' ,n" -"
.,. ��:�r;;:a�� ��'im��i!��:

1�� N�S��'��;���I'�� '�19",' .. ,... ,',,�:; .;) )
,- '8 'o abrir 'pela prírneíra vez,'

baixada do B�al}i,l',�esta .ca�� de 'CM'ãte_!-"que" bem se re- Bretanha. Todos -os anos, a' gun��:C��ten_�rio, do nas- s)las ';ortas, depois' de tel' I
pitaI, e :P�f�,... �-. ceri�ônilh ,velftl nil/ ,fr�se: 29 de setembro, data em cimento de Nélson, foi, ce-: 'sido o préiÜo reconstruído. I
de inaqgjíl'â�ã!>,·,a 'Sei,;�:fe;;.,' .,' '.

queae comemora o dia de Iebradn um serviço rellgío- Realisaram-sa também
tuadâ'

..

:'àéntrO: '

de po�cÕs "(Sou de 'opinião ,que 'as
Ttafalgar" o b.rinde é: "A so especial, 'em Portsmouth, solenidades :especiais em

meses, ··-sérá·'· convidado" ô decisões mais audazes são - , .

-
. . -, gloriosa memória de Nêl- a bordo do "Víctory", seu Burnhanr Thorpe, Norfolk,Primeir�-Mi1isti;ó:·' da,.G'rã·, as mais segu:ra.�". Foi, 'seu _

� '"e' .,_< .', " ..,,'. '" . son." antigo navío-capítânea, en- 'llocal em que nasceu Nét-
Bretanha, SI': -Hàrold ,Mac-' J�stinto' de. realizar ações

o Se- I.
'.

.
',_, '.' "- .

, Para comemorar galanado para êsse fim. O' sono
míllan. .., _�., ': _ . diretas; acompanhadas de

O Visc��dê' ..Nêlll'ôn nu-: 'euidadoso' -planejamento e

que de B�on'te.�,'�i·b��a Ú habmdad�f para- tomar
.

:t

pequ�nli',,:,���fu'ya' � d� ·;�i�iÇ,i�ny.�"
.-

�p����itándo '

consti.t'u·içã�( ::�í�féa fiágH,' qua'Íquêr debílídade do

possuía. Um corãção de leão inimigo, que ô fêz/'o mais

e ulJ!ª t.n�nJ.�n�a 'firmeza. famos.o Almirante da Gril-

iI. 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. Correios
�nson M�chado _:_ Imprensa Oficial
Flaviano de Souza Ozorio - Depto. oorreíos
Içlaliarto-Alves Cabral

.

Jose Sotero de Souza - R. Vitor Meirelles, 18
Nelson Bonifácio Albino

-
"

Sidney �a�_ - �é9U:.e�
��u����t::j::��,=:�'Santos (vulgo p;malllá) -

,

-

__

CLUBE

DE
RECREATIVO

JANEIRC)6
ESTREITO

'PROGRAMA PARA O MES DE
OUTUBRO

-Día 12,DOMINGO - Ves
ral dançante com Zaia e seu con

junto; início as 21 horas.

'.

DIA 12 �OMINGO - Ves
peral dançante com' ZAIA e seu

o

conjunto, início as 21 horas.

.Reserva de'
mesas, na séde do clube. E' indis
pensável a apresentação da car

teira social ou.o talão do mês cor-

\, rente.

;1

ORGANIZAÇÃO DELTA COMERCIAL
CONTABILIDADE R U F

REP�ESENTAÇÕES
COBRANÇAS

CONVITE

i

.'

Durabilidade
. <-

Acabamento perfeito
. VÂRtOS TIPOS, E TAMÀNHOS,

CONfORME AS. SUAS NECESSIDADES
e você ainda eSCOlhe;

• Com ou .sem c'oldC'iro
• Soidb de çhominé em cimo,

QO Iodo ou ofrós .

•

.. Corn.ou sem tdmpa e'�moltodo
Com qu sem serpentino
'(águo quente em tôda a casa')

,o melhor -fogão
'

desde. t904 !

CBRlOS 'HOEPCKE S. A., Com. e Ind.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"0 MAIS ANTIGO DIÁRIO DE- SANTA CATARINA" FLORJANÓPOLIS, DOMINGO, li DE" OUTUBRO DE 1958 •

DESY-EN'DID''o���:��IIÍ18J'� tlb'lJilDJ. Ed. Sul Amerlca 5.° andar

I'� _ . _ .'-I�.:JI
te ls 2681 - 2198' '

, , ,

_ �. ..!,.o *
r I

.

� A:;�::::: !����U 'I' AfAllBA CABRIL NEVES
-

'�O nom,e que .vote Rechtsverteidigung in
, E.allgcmein Von 9 bis 12 Uhr

- ! :

e'sperava �:;:s;:8�n�:�:;8-
Sala·501

,) MAR'IA CELESTE CARVALHO NEVES
.
r-...........................................

p.articipam aos parentes e pessoas de suas relações o

T E R R E N O S· ; nascimento de 'sua fiÍh.a ECILA' ocorrido na Maternidade
de Tubarão, em 19 de' setembr� de., 19&8.lEIA-O

NESTE�
'J

JORNAL

Ve�de lotes de 260 a 720 mqs

CIRURGIÃO DENTISTA

'Dr. HAMILTON' F. FERRAI Ipor preço de ocaaíão

I;OCAL: Alameda Adolfo Kon

der com fundcs, para Rita �a-
Avisa seus clientes que após estágio no odont�linica do Rio

de Janeiro, Atenderá exeluslvamenta erlaneas a partir de 5 de
. ,

outu.bro, no horãrto de 13:30 as 18 haras. As c-onsultas poderão
ser marcadas pelo telefone 3718 óu diretamenta no local à rua
Fe'lipe Schmidt, 39-A.

ria

TRATAR:. - com LlBERATO

LAUS �,Rua Conselheiro Ma

fra 4i; - Ru� 'AIl�irante Alvi'ri.
, ,

, 15 - Florianópolis

1148180 S. A. ,. Indústria e:C�oléreio
Ata da assembléia geral de tras da atual denominação que é representada por gócios, com o mesmo capi-

r
correspondentes, são átos ordinária da diretoria. mercial bas suas ausências

transformação da sociedade social e através dessa si- 4.331 pinheiros de propríe- tal de Cr$ - 26.000.000,00 de competência da direto- Parágrafo único. No ou impedimentos.
por quotas de responsabí- gla, já notória não só no dada do SI': Sebastião Pa;- mas agora, dividido 'em •. ria. caso de qualquer diretor, Art. 15 - Compéta aos

Iídade : limitada Indústria Brasil como no Exterior, dilha dos Santos, cuja pos- 26.000 ações nominativas Art. 3° - O prazo de dlf- no', desempenho' de suas demais diretores: exercer.

de Madeiras. Rio Bonito vir a sociedade dando a se e domínio ora são trans- ou uma vez' integralizadas, ração da sociedade é in- funções, ter de efetuar as funções que lhes foram
Ltda., em sociedade anôní- conhecer-se em suas rela- feridos' pelo mesmo à socie- '�a� portador:', .ordinári�s determinado.

.

t

viagens dentro ou fora do- designadas em reuníão da
ma sol) a denomínaçãs de ções com terceiros. Toda- dade, em virtude do seu ou comuns,' do valor .nomi- . Art-, 40 - A socíedade país as despesas a que der dilletofia� com Os titul�
Im�ribo S. A. Indústria e . via, continuou o sr. presí- ingresso como 'sócio da nal de Cr$ '1.000,00 cada tem os seguintes objetí- caus'a, correrão por sua' correspondentss a essas
Comércio, tendo sido o ca-

, dente, antes de se delibe-. mesma. Os referídos . pi- uma, distribuídas entre os vos: ar extrair. comprar e conta ainda que neces- fUlições.. ·

pital social aumentado pa- rar a respeito da transfor- .nheíros, num total de ..... 16 quotistas, agora acio- vender pinheiros, bem <:.0- sárias às suas- atividades: Art. 16',- Todos os che- .

ra Cr$ 26.00Q.000,oo I' mação da sociedade .limita- 12.517 árvores,. haviam si- nistas, de acôrdo com a mo transformar, comprar, Art. 90 - Cada -di,retor, ques,..' ordens de pagamen-
, .

,da, em anônima, era acon- 'do adquiridos pelos novos participação dêles no capi- vender e transacionar com ca�ionará da sociedade, to, títulos de crédito em'
Aos vinte e cinco' dias selhável que Se consideras- sócios Oasparln., Zorz] e tal. 'a, por isso convertendo- madeiras de qualquer es- próprias ou alheias, eau- getál, Iétras de câmbio,

do mês- de a·gôsto' de- mil se a co.nveniência de au- Sebastião Padilha dos San- se as suas quotas em ações pécie; b) fabricar, manu- ção esta que subíaístírâ en- notas ·promissórias· e de-
I novecentos e cinquenta e mental' o capital da socíe- tos de conformidade com a daquele valor nominal, dês- faturar produtos. de madeí- quanto não forem aprova- mais' doéumentos que en

oito às dez (10) horas da dade não só como a admís- escritura pública, de com- te modo: Acionistas _ Nú- ras de qualquer tipo, bem dos todos os atos da reg- volvam' a' responsabilitladc
manhã, na sede social na e i- Hão dos srs. Gasparíno Z..Ql'- pra e venda lavrada em mero- de""ações Valor como outros materíaís que pectiva gestão pela assem- da sociedade, inclusive
dade de Tangará, Estado de zi -e Sebastião Padilha dos 4 de junho de 1955 nas no- Cr$. Perdigão S. A. - Co- sejam necessários dire�a blêia geral. contratos de emprêstlmos,
Santa Catarina, 'reuniram- Santos, como novos quo- tas do tabelião de Campos mércio e Indústria, em que ou indiretamente ao bene- Parágrafo .ünico - Pres- .penhor' m�rcantil ou qual
se em assembléia geral I)S tistas na Emprêsa como. Novos, transcrita sob nü- se transformou a Ponzorrl fíclamento, dêsses produ-> tada a caução, os diretores> quer" outro, deverão ser, as
catorze (14) quotistas da _também pela capitalização mero 22.674 em 16-6-955. Brandalise S. A. _ Comêr- tos; c) comprar, vender" se consideram empossados sínadoa: a) p�lo dirétor
sociedade por quotas d,e de reservas livres, já trí- Nesse aumento de capital, cio, Indústria' e Transpor- P. transacionar com matas nos respectivos cargos. comercial ou o diretor-in
responsabilidade limitada, butadas, que se achavam 'Por conveniência. foi esta-, tes _:_ 4.588 _ 4.588.000,0'0; e; sérrariag de. qua!q��l: Art. 11) - Em caso de .dustrtal em conjunto ou

Indústrias de Madeiras Riu em suspenso na contabili- beleçido um valor padrão João Fugantí --'- 2.132 _ categoria; d) beneficiar; vaga de qualquer cargo dn ·isoladárnente; .b) 'pClr qual
Bonito Ltda. com documen- dade da sociedade ,e apro- de Cr$ 1.000,00 (um mil 2.132.000,00; 'José Fugantí comprar; vender e comef- diretoria; esta designará quer Q9s d,emais d-iretol'ês,
tos de constituição arqui- .veitamento de créditos em cruzeiros) para cada quo- Primo _ 1.933 _ cíar em- geral com . bens, um' 'substituto, . o qual desde qUe agindo dois:1
vades na Junta Comercial conta corrente existentes ta do capital social, acer- 1.933.000,00; Jerônimo Alo- artigos p. produtos de ou- _.)r�:e�herá o cargo pr.wi- dois; c) por um diretor em
dêste Estado, sob número em nome dos' quotistas na tando-ss os direitos fracio- lindo Fuganté - 1.734 tros tipos, bem como ocú- soriaJuente até á realíss- conjunto com um procura-
4.218 p. alterações poste- sociedade. Continuando, o nários, o qual ficou após 1.734.000,00; Carlos Maz- par-se, oe participar de ç�Õ da próxima assembléia dor nomeado ,em nome da
riores arquivadas

.

também sr. presidente �xplicou que lo aumento acima referido, zochr _ 1:337 _ 'qualque.r empreerrdimentl) gerá!:, quando. então" S!'l sociedade' e cO'm po.deres
na mesma repartrção sob o presente capital- SOCial, sendo de Cr$ 26:000.000,00 1.337.000,00;' Angelina Pi- industriaJ, comercial, Il-gri-, ::pr�verá definij;ivamente o ,�speciais,.
números 6.143. 8.412, -.... totalmente integralizado, de ; (vinte e seis mi1hQes de zaÍli -' 1.109 -

......•.. cola ou de outra natureza. cargo/ §, 10 -. P�ra a emissão
. 11.428, 17.810, 19.311 ê .. Cr$ 17.000.000,00 (dezes- i cruzeiros) divid<ido ; em .. 1.109.-000,00; Nelson pizani ,permitido por lei; e) ex-;

_ § 1� - Os membros da de duplic,IJtas, bem como o

19.804, Perdigão S. J,.. _ sete milhões de ,cruzeiros), I 26.000 (vinte e seis' mil) _ 1.705
•

1.705.000,oü; portal' e impo.rtar por SM dhietoria dentro d�. socie- endôsso de duplieatas ehe
Comércio e In<iústria, em estàva- atualme:nte assim quotas do valor ,nominal Waldemar Pi'zltni,'� ....�,:'. própria contra ou -de t�r- ,da4'e,

.

-pO'de,l:'io acumula'r ,ques�. n&t.a-s promiss'ól'ias,
qué se tran:!?formou PoTIZ>:I- dividido entre .Os qUo�tall: I de Cr$ 1.000,oo'�m mil Cl'U- 1:705 - 1.705.000,00; Ca,r-:

f
ceiros: f) promover, isola'� cargos, tantas j! quantas Ietrás de câmbio e outros

ni Brànda!ise S. A.·':_ .co" Perdigão S. A. ._ COinér.-::., zai-.;os) cada� umá, assim los Pizani r 1.V31 ...:...,.

,�..
damente ou associando-se v-êies· se torne necessário, titulôs a' ordem: -pa1'a depô'

mércio, Indúst�.ia ,e 'J,'tan��- cio e Inçústria, em que se distribuiodo. entre os quo'- 1.631.000';06; João f\1:aI

:Clli',
a te-l:��ir�:s, ��,vi��d.es. e ;à,. ��it�}'in Ha clir�to.ria. ,

sitos, éatrção, de!Contp 6u
portes�

.

com ��j�m� Ji,déi:', {'tra!1sformou Ponzoni �ra:n-I tistas: Sócios 7"_ quotas
-
.- 1.102 - 1.102.000, o; expel'len!llas. relaCIOnadas ", § 2� ---: 'D.ev:e-ra . sem'prO! .,qob�a,nç,�� ha-S' wnta's <:ban

ra neste E,!!tad�,1,: rep'l'esen' dahse S. A. - ComerCIO; vaIor Cr$ Perdlgao S. A.-' -

com os objetivos acima e· 'coinéfdir ô _têrmo final

dOI
C'árias,' dá 'sociedade � nos

tada neste ai;o(lpor 's'eu's" di- Indústria e Transportes - Comércio ,e Indústria em
.

Júlio Fuganti 832 _ .... exercer qua,lque.r atividade mandato de todO's os dire- reci-bos de pagamento efe
retores André 'David Bran':' 3.000.000,00; João Fuganti' que se .transfor:qlOu a Pon- 832.000,00; Areis'l!), ,Pazza

.

ligada direta o,u indireta- torés independentemente tuados -em forma âã-'che
dalise e EU,clyd.es- Anastá-:- - 1.820.214,30; José Fu- zóni Brandalise S. A. _ 433 .-:- 433.000,�0; Pedro me�te' � êS'ses ,ralt}os, des- 4� dàta. da .elei��. • ,ques..:p«?n;ic�,ativos .09 9�tros
cio Brandalise; 'João

"

FUt..' cganti Primo - 1.650.214,30; C o m é r c i o, 'Indústria 'e Boaretto N-eto _-c 400 � de qup não. qependam de 'Ar't:· 11 '- A alréto�la �e títulos � o,rdem da socleda
ganti, ,José Fugan"tí Pi.·imo., Jerônimo Adindo Fugatl- Transportes -

�

4.588 _ 400.000,00; Carlos' Martelh especiaL autorização !l�- re\ll\ir�l �rdinàri!lment� até d�, bastará' apeh�s; a as
residente nesta cidade; Je- ti '_ 1.480.214,30; Carlo.s 4.588.000,00; João Fuganti _ �47 - 3�7.000,00; Gas- vernamental; g). partlcl- o 5� (qUInto) dia útII.de !UnatuJ.'a 9.e. um diretor ou
rônimo Arlindo Fuganti, Mazzochi - 1.141.428,50; _ 2.1.32 _ 2.132.000,00.; parmo Zorzl - 3.280 _ .. par, quer na quahdade de cada' mês e extraol7dinàrla- de um procurador.. "

'

residente em Londrina,- PU" Angelina Pizani....:....... 'José Fuganti _ 1.734 3.280.000,00; Sebastião Pa- sócio, quotista ou ac-i&ni-stá m'ente 'sempre que os ne- § ZO _ Ôs instrumentos
raná, representado' por, sen 947.294,20; Nelson, Pizalli 1.734.000,00; Carlos Maz- dilha dos-Santos -:- 1.732

-- de quai�quer � �,p.reendi-
.

'g�ci9s f«)Ciai� assim o' �:!d- de p.rocn,ração, O'utp�gados
procurador sr. Júlio Fu'-' - 1.455.079,90; WalQ,emar zochi _ 1.337 .._ 1.7.32.000,00. TotaIS _ mentos mdustrla-ts � co.-, gIrem, ,lavrando-se ata d�s- pela s_ocle.dad.e deverao ser

ganti; Carlos Maz'zochi, Pizani 1.455.079;1)0.;' 1.337.000,00;' Angelina Pi- 26.000 - 2�000.0�0�oo. b) mercia,is. " 'eas re'Q;�iões no Uv,ro pfõ"· :sempre assi!lados. p�lo di-
l'esidenté nesta cidafte; Al1:" Carlos Pizani - .... '. ..... zani _ 1.109 __;

..•...... r�conhecer, e ratlflca� t_?- CAPíTULO II ,prio �d.fC' socied'ade. -As reh!.. 'retor-comerclal e d'lretor-
gelina Pizani, viúva, re- 1.392.579190,; Jóào Ma-l'teni 1.109.000,00; N:e.}son Piza'- dos Os 'valores do patnmo- Capitate ações· niõ.es.,d'a diretoria terão o industrial, 'e terão prazo de
sidente em -Pôrto Alegre, - 940.714,30; Júlio. Fugall':' ni - 1.705 _ 1.705.000,00; nio da sociedade, que a Art. 5° _,.. '0, capital SD- qu-orum mínimo de dois vigência determinado, a

reprei!entad'a, por, seu_ pro- ti _,.. 710.000;00; ArcÍs.o Waldemar Pizani _ 1.705 êles pertenGe em comum, cial é de �Cr$ 26.900.060,0.0 ,membros. "qual, não deverá exceder
curadel'·sr. Nelson Pizan�; Pazza·-- 369.750,00;, Pedro _ 1.705.000,00; 'Carlos Pi- dispensando-se, assim. a (vinte e séis mi'lhões' de' ,',-: de,.1;rês anos.

.

Carlos �izani, Nelson pi- Boaretto Netto _ :.... .zani - 1.631 _ ,ava;!iação nos têrmos d� aruzeiros) diVlid,idQ em .. '. Art. 12 -,- A dh'etoria § 3C? - Éi expressamente
zani; Waldemar Pizani, 341.144,70; Carlos Mal'telli 1.631.000,00; João Martelli artIgo 6° do decreto-leI 26.000 (vinte e seis mil) tem os·' poderes e aS atri- 'vedadQ ,e 'será núlo de pre
João Martelli. residentes _ 296.285,70; totalizando· _ 1.102 - 1.102.000,00; .n. 2.627, d� 26 de setembro llcões do valor nomina,l de buições que a lei lhe con- no .dtr�itó o �to praticad'o
nesta cidade; Júlio Fugan' Cr$ 17.000.000,00 (dezes- lio Fuganti _ '832 -

.... de 1940, pelo q,ue os have'- Cr$ 1.000,00 (hum mi.] cru-
. fere 7para assegurar o per- ; por' qual<[Uer diretO'r, pio�

ti, 'Solteiro maior, resider.- sete milhões de cruzeiros). 832.000,00; Arciso Pazza _ res consistentes em bens zeiros) cada uma, ordiná- feito,funÇ!ionãmento da so- curador O'U funcionário da
te nesta ·cidade; Arciso Debatido o ássunto, em to- 433. 433:{)OO,00; Pedro imóveís ou móve-is, direitos tias ou comuns, nominati- ciedade ..

· Ein acréscimo, sociedàd'e que a eÍlvol'va
,Pazza.' ,résidente em Getú"" dos os seus aspectos 'hem Boaretto Netto _ 400 _ e obrigaçõe.s do patrimônio vas ou uma vez integra!i- compete-lhe Ainda: a)· ob- em obdgaçãÕes relativas a
lio Vat:gas, Rio G,randé. do. como a livre manifestação 400.000,00; Carlos �artelli .

da sociedadé limitada, pas- zadas ao. portador. à von-. se,!'val' e fazer, cumprir as· negócios A o�rações estr�';'
. 'Sul, representado por seu do direito de preferência - 347' _ 347.000,00;. Gas- sam a .constituir A ? acê,J·Yo

I
tade' do acionista,_ por con- dispos.iç�g estatutárias E', nhas :,ao� ooj�tivos soci�!g,

procurador sr. Nelso.n
-

Pi _. pelos, atu'ais -sócios, "po!' garino Zorzi _ 3.280 .-. .-.;' da SOCIedade anonIma, em ta de quem ,correrao às de:;- as délibérações das ass,�m- topto sejam fIança e quaH�
zani; Carlos MartelE e Pe-' unanimidade, e' '. expres-' 3.280.000,00; Sebastião J'a-- que aquela Se transformou, pesas de ·conv:ersão. "

. 'bléiàs' '-gerais; b) a, admi- quer' 'gara,ntill,S. de' favÓr R
dro Eoaretto Netto, resi- samente todos . os quotis- dilha dos Santos '_' �L732- investindo-se 'a sociedade § 1° -, A sociedade po- nis<tra.ç�o" !.t;i'al dos negó- terceirog salvO' quando'ex
déútes nesta cidade todos, tas da' Indústrias de Ma-' anônima constituida por

f
derá emitir certificados cios da 'SOCiedade; c) pw- i>resSam�nte aut6rizados pe

brasileiros, industri'ais, ca· deiras Rio Bonito Ltct'a. ,re- - 1.732.000,00. Totais � fôrça do presente instru- múltiplos de .ações 0,3 por; reapeitadas as dispo- la"sociedade.·"
sados,- representando' a to" presentando - a totalidáde 26.QOO _ 26.00'0.000,00. A mento em todos os direitos quais, be}D como as ações, siçõeli 'legais �igentes, a

'-. Art�:17 � As seguinte�
talidade do' ,capital social do capital social delibera- responsabilidade dos quo- e obrigações da limitada, deverão ser assinada\! P01' ('is,tribUiç-ão tie- ..Qivid�ndos transai,Qéí!.e ,a'tos 1IÓ pode
da' Emprêsa, achando-se ram aumentar o capital so- tistas, na forma da ,lei, é. c�jo c?ntrato. de constítui- I d?ll; diretor�s. sendo l!m e a apH��ção dos lueros lí- rão se!, J»'�tieados 1l s())l!en-

. presentes, ainda. nesta reu- cial de Cr$ 17.000.000,on limitada à importância to- çao fOI -arqUIvado na Jun- deles o dIretor-comercIal quilos 'ànuais em fundos de te tornar-se-'ão efetIVOS
nião, os srs. Gasparino Zor- (dezessete milhões de cru- tal do capital soéial. Re- 'ta Comercial do, Estado de 'ou diretor-industrial. reservas ou outrag contas; qliánd'«(executado.s pelo d·i-
zi e Sebastião Padilha dOfl zeiros) para Cr$ tomando mais uma vez a Santa 'Catarina, sob n

,. § 20 _:_ As a�ões serão. d) deliberar SÔbl'C'ao distri- retor-eom.eFciÍlI em conju'n-
Santos brasi].eiros, casa- 26.000.000,õo (vinte e seis palavra. o sr. presi?ente, 4.218 e alterações posterio- indivisíveis, s.endO' que' a buição ,de" dividendO's par- to com'o 'âire�or-industrial: .

d�s,. lavr.adores I e indUs' milhõe" dé cruzeiros), ,(no- propôs aos srs. quotIstas, res também arquivados na sociedade s9 reconhece blY:l1 ciais em' quali!uer época' a) comPota ê venda- de bens
tnals, reSHientes na cida- v,e milhões de cruzeiros) agora que o capital social ,mesma Junta sO'b nú�eros propriet4rio sôbre cada. do ano;- e) organizaI.' o re- imóveis·; b)� e,On!tjtuição ,de
de e comarca de Campo::! correspondente parcela do já é de Cr$ 26.'000.000,00 6.143, 8.412, 11.428, 17.810, ação. '.

_ .; ,latório, bala�ço geral c ôn]1s re�is s�bre bens imó-
No� dêste Est.ado. As" aumento, é totalmente in- (vinte e seÍs milhões de 19.311 e 19.804. c) adotar I' § 3° _ Cada açao ordl-

. contas anuaiS; f) convo- veIS.
' ,

sumiu a presidência dos t!!graUzado da seguinte c_ruzeiros) .t<?ta,lmente rea- los seg'U_intes est�tutos pe- I n_ária ou comum d.á direjto
..

caro a� ��sembléias 'ge�ai!" Parág!a��
.

único' ...,...; �s,trabalhos o senhOr Ne,lso.n forma: aj Cr$ 624.950,01) hzado. dIVIdIdo em 26:000 los quaIs l?assara a J:e�er- I a um voto n�.s dehbel:açoes ,
orrllnal'las. ou extraord'ma- mandatos_ �:, de pl,'�CUraçaO'

, P}z�ni, o �ual. par� se(}!!'- (s.eiscentos e vintp. e quatro quotas, do .'� valor nominal se a SOCIedade anomma das assembleias ·geralS.

t'
rias. ' para' :fIitrs especiaxs, pode-

tano conVIdou a mün Joao mil novecentos e cinquen- de Cr$ 1.000,00 cada uma, ora constituida: CAPíTULO III· Art. 13 - Compete ao rª,-o ,ser ;oútorgados pelá se-
Martelli. Comp(>sta assim, ta cruzeiros) � mediante a fôsse a sociedade indús- ESTATUTOS_ SOCIAIS DA ,Da diretoria diretOl�comercial:' a) re-:- cjedade ã· um só procura-
a mesa, o sr. presid.ente capitalização • de créditos trias de Madeiras Rio Bo-- IMARIBO S. A. - INDÚS- Art. 6° _ A sociedade presentar a sociedade ativa dor. re�peitado o dispo.sto.

em longa e bem fundamen� em conta corrente exis- nita Ltda., transformada TRIA E COMÉRCIO será administrada por u� e passivamente em juízo no § 21) do, artigo 16 dêste;;
tada exposicão, levou ao co- rentes na sociedade em no- Júlio Fuganti _ 832 ;- CAPíTULO I diretoria composta 'de seiS ou fora -dêle; b) a super- estatutos, sendo válidos os

�nhecimento' dos presentes me do!,! quotistas; b) .... qual será ,em tudo ,e. .por Denominação,' sede, dura-I' membros, todos Iresidentos visão da,' sociedade; quer atos PQr êsSe procuradnr
que o desenv�lvimento dos 2.289.050--,00 (dois milhões, tud� continuação desta, 'ai- ção e objetivos. .

no paí�, sengo um. diret!>r- i�dustr�ai�-! comerciaÜ! � único praticado.s.
negócios sociaIS estavam a duzentos e oitenta ,e nove summdo portanto, da mes- Art. 1° _ A sociedade, comercla,l, _um dlretor-m- fmancelrás; c) substItUir
aconselhar fôsse a ,socieda- mi.l e cinquenta cruzeiros) ma todo, o ativo, e passivo, por ações regida pelo's pre-

r
dustrial. e os demais titu- > qual.quer· um dos diretO'res CAPITULO IV

de, que ora reveste a for- mediante a distribuição de passando a ter a denomi- s�ntes_ estatut?s e pela l�- í lad<!s diretores, ob�ervand_o na<i suas ausêJ;lcias ou im' Do conselho fiscal
ma ge sociedade por quo' reservas em suspenso já nação de Imaribo S. A. _ glslaçao em 'vIgor, denoml-,

o dIsposto no artigo lo, pedimentos sendo por 'sua Art. IS - O conselho
,ta� de responsabilidade li- 'tributadas � rateadas' .aos Indústria e Comércio; Sub- na-se -lmaribo '8. A. _ In- dêstes estatuto_s., '

,
-, vez substituido pelO' dire' fisca,l será cómposto de três

mlt�da. trax:sf?rmatla em. quotistas em propprção ao metida à discussão e, pos- dústria, e Comércio.. . Art. 7° _ TO'dos os-1hem- tpr-:indu,strial. melJlhrQs efetivos e igual'
soc!edade anomma, a qual número de quotas que pes- teriormente à votação, ve- Art. 2° - A sociedade bros da diretoria, que po- Art. 14 _ Compete ao 'númere de suplentes, resi
sel'lli; em !udo e pOr tudo a suiam na forma da lei; c) rificou-se que. por unani- tem sua sede na cidade de derão Ser acienistas ou não diretor-industrial: a) a di- dentes no. paiS; �••contmuaçao desta 'socieda- Cr$ 1.074.000,00 (Uin mi- midade, com abstenção do;,; Tangará, Estado de Santa � e cuja reeleição será 'J)er- .reção geral dos setores in- ou não, eleitos> ati -

de limitada, assumind.o Ihão e setenta e quatro mi! J�galmênte impedidos, de- Ça�arina, pod.endo !er .fi-! m�tida. se�ão eleitos de dustrias � fábricas manti- te, pe-!!,. assemb��
dest� o ativo e passlv.o, cruzeiros) em moeda co.r- hber�r!lm sem qualql!er haIs, -su�ur,sals, agencIas, tres e� treEl anos pela as- das pela;' sociedade, belll _or�l�ua, ....� .a "l't

contmua�do a ter a mes;m.n rente do país, pelo sócio restr.lçao, os 16 (desessels) dependenclas" represen- I 'semblel!l geral,. com ma/n- como orientar e prog,ramar �J�ao.,
•�e�e sócIal .0$ mesmos Qb- Perdigão S. A. - Comél'- quotistas da Indústria de tantes e correspondentes, dato ate qUe sejam empos- sua prQdu'�ão; b) elaborar § 1" _ NQ e,asq &! lmpe

Jet�vos porem de f;b.�ma cio p. Indústria; d) .....•. Madeiras Rio Bonito �da., em qualque� lug�1'. do. .paí.'3tl sados O's novos diretor�s. estudO's S{l)lre as ,�inbàs 1e ,dim�nto..-.ausência.- ou \f_ga
mal'S ampla, tudQ sem gú;a:l- Cr$ 3.280.00D,00 (três mi- representando a totalldade ou no ,extel'1or. I, Art. 8° '_ Para a dlre.,. produtos -. a serem manll- dos_ efetrV'os, _-os 8u�ente8
quar solução de contiriuj- lhões e duzentos e oitenta do capital social: a) trans- ParágrafÇl únko _ A toria deverá ser fixada pe- faturados ou beneficiado.s,' seno ,;.c6ltvtlC'àcw,S pela: 01""
dade, Apasi;an�o, todaviÇl.. a mil cruzeIros) 'que é repre- formar a dita socieda�e a'?�r�ura ou fe�hame�t(de la assembl_éia geral uma estabelecendo custos' pré-. dem de 'noinea�o constàIr--
�mp.resa_ a gIrar s?b a de� sentada por 8.186 p-inhei- por quotas de responsabl- flhalS sucursals, agencias remuneraçao, m�nsal e glo- vios e oi"ç�ntos de com- te ,da �t�,.de ,1�ição. '

nommu,Gao. de Il?arIbo S. A. 1'OS di proprie('lade do sr. lidade limitada Indústrias p. dependências, bem como bal. a ser dividida entre os pras de matérias primas e
' Art. t9"';_ As atribui�ões

_ h:dustl'l�. e ComércIO. Gaspltrino Zorzi cuja põs- de Madeiras Rio �onito a nomeação ou demissão de 'diretores consoante o que equilIámentes -necessários e podete-s �nf,eri�()s pela
�xphcou aInda, o sr'A pre- qp e domínio ora são trans� Ltda., ,gm ,socie�a® .anôni-. agentes. representantes e fôr ,deliberado por reunião à produçãõ;..c) seleeionar ,e lei 0'0 éonselho fiscal não
sldente!A qu.e el:a de toda a feridos pelo 'mesmo à socie- ma, �ob a deriomin!lç�o �e, \ ' c?ntrat!ll" .f! pessoal 0J.l�râ.- poderão, sã ,óutolldós a
conveUJencla fosse a denl)- (!ade em virtude do seu Imanbo 8.. A. - IndustrIa ".", � rIO e tecnlCo da orgaIl1Za.- 9utl'o órgão ;'da ,edadc,
minação social alterada, ingr�sso como sócio da e Comércio, com a mesma

__ ._� ÇãO', designando.-lhes as pias Os fi-scais' iii' TAa es-

e!1l virtude. do fato de ser a mesma; e) Cr$ 1.732.000,01) sede, idênticps objetiv{)s e e e t.) ,) �I" e _ atribuições e funções ,oh colher para asslstHos no
SIgla Imarlbo collSllbs- ,(um milhão, setecentós _sem. ne!lhuma salucão de

_.

' .J 'fi;.
t:/i

sua,. fis.cf\�ização direta; exame dós livros, do inven-
.

. contmuldade e.m seus na-
.

'
. d) substitUir o diretor-c0- (Continua nl,l 11,a p',ifla).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"Prêmio Jose Lios do BêgoH.

Coneore:.de Slnlpdia e�ll tornOldum· pftwiu hlelario
Editor portugúés .mstrtuí bito cornercial : com a -maio--. - "Além da honra que meir6 a fazer-se ouvir pa- mino por 1)os dizer -. "Re

prêmio que Xe:va'o nome do ria dêles, o editor portu- 'constitui para 'nós, bcasi- ra nos dizer que "'0 Prêmio cebêmo-Ia com simpatia e

grande. escritor brasileiro guês mantém amistosa cor- leiros a escolha de um 110.- JoséLins do Rêgo, institui- cremos que Os autores por-
o

__ Repercute a tniciatíva respondência parttcular, es- me como o ,cre José Lins do do pela. casa editôra Livros .uguêses acorrerão a dís
rios meios: Intelectuais do tabelecendo com êles uma Rêgo para premiar um ).'0- do -Brasil tem um alcance )utar êsse prêmio, que, de-
país. '�.,:" intimidade e uma amizade mance de autor português extraordinário" - e com- sejo, venha revelar-nos um

. Reportagem de que geralmente só se obtem - disse - a lnícíatíva per- pleta o seu pensamento'--: novo escritor de ímportân-"
RUY ,�IN�Z.N�TTO com anos de convívio pes- mítírã aos inte�essttdos na "Além de ser uma hcmena- :Ia. Aguardamos o �esu}t�-

;�. nottcta .cf?1 divulgada," soaI: .'.
""

.

. . lc�!lt1;!.�::t .portuguêsa a apre- ,g-em �o�novedora prestad� do desse certame literárlo
ha tempos �tra·s,. para torto Ribeíro Couto - ao tem- .CI-UÇUo 'q� nomes modernos a memoria do querido escrr com entusiasmo e esperan-
o Brasil em. telegrama do) po em que viveu em Portu- I da literatura lusitana, prà- tor brasileiro desaparecido ça" - concluiu'.
Itamaraty, despertando cu - gal - foi seu -grande ami- .

ticamênte desconhecidos. E em 1957, êsse concurso per- O jornalista Mário Lima
�iosidade' e _intérês!l.e nos go e o títltlo 'que lhe deu de isso será facilitado - 'con- mariente esbimulaeá novos - responsável pela coluna
meios. Intelectuais do país: "poeta do cORh�rcio do li- tinua - visto que no Era _ valores da novelistica portu iterár-ia do "Diá rio de No-

.

�ditor .. português" criara, vro", enquadra-se perfeita- -aíl será -edítada, por' Uma guesa, até agora desconheci tícías", de Pôrto .Alegre ;'i
, .

- 'e-in Portugal.i um prêmio li" mente, na maneira de ser' .en'lprêsa brasileira, a obra dos". • que se encontrava na campa
'., terá1'io para o melhor 1'0- de Souza Pinto. Ao cr iar":o premiada". E acrescenta: "Por seu uhia do Prof. Cuilhermino

Vende-se dois. Mercedez, Bepz, _�.no' de : tab'ri�açfw, mance-Tnédito, ,de autor lu': "Prêmio José Lins do R,�- Mas. Carlos Ribeiro, não intermédio felicito a Livros' no momento em que o en-

Hl52 com caixa �d;tL...cãtnbio�de' 'Fs 'e� diferencial 'Dodg'e' I SO, a que deu o nome "Prê- go)', no valor ,de 40 mil es- finda" aqui e pergunta se do Brasil, Ltda, peJa bela e trevistavamos, s o licitado.

reforf:aflo, motor' relifi:Ca.qo, a tr�t&í' nao"'-llla/u Alni1rante mio ro�é Lins �o Rêgo'"; cud o s tal?ro.ximadament� p.ode ap}'e.sentar� por _nos_?fJ nobre iniciativa".
.

por nó�, .?á-nos �ambém a

Lame�?o, 25', Fõne 3�3Ü' -4 FlorianólJo�ts� ,: -:' .".' reverenciando assim, a me� 160.000 eruze}'ros), o edi- I IlltermedlO, uma sugestao· Val.demar Cavalcanti, co- ,ma Opllllao. Habltu.ado às
mória dum grande ,vultri toi' luso -escreveij à viuva aos editôres português.es, nhecidp crítico literário de rodas literárias. justo nos

das letras brasileiras., de Zé Lins, _ O's trecho..s� da ,. COIi'cordaJjIos '·e. êle pros- "O jornal",' do Rio de J!l.- seus 'conceitos em tôrno de'
�scritores, crí,ticos· lite - 'carta . qúe�.�iranscl'eVem03 segue: "Sur�di'ia que outros neiro e redator-chefe do iniciativas de' caráter cul-

rários, editôres e livreiros demonst't:alh"-iI sentimenta� e'ditôres, portug'uêses, cm "Jomal de Letras" da .mes- tural. Mário de Almeida Li-
'o, p.l'oic·8S'Ol' r.cwtlln Vasrol1C21I�s,' fl?' IJlst;it�tq Br-asil�EsliUd?}, s� tê�; pr0!l�n�ia.do sôbre':t, Iismo .d()· �di�e!: I h'_oinenaglE!im às. com�n:ora- [na cidild,e, ,tr�nsmite-n.0l'!" a 'ma �iz-:nol� qu� "�nstituin�o

Un;dos,. diplomad.o por: univel'si·iltide. ,a_me1"icàna, oi'erec'e, por' prê, sllrtpatIca InICiativa ·do edl- "A mstltUlçao do pl'êmio_ çoes do 50.0 amversarIO da ,sua pl'eCIOSISSlma opmlao o prElmlO
. Jose Lll1s do R\�

ços módicos aulas particll'hrcs p:l'J'a peque'nas ttmnas de c'l'iança; tor luso que tão relevante,;;. tem apenas o objetivo de. morte 'de,Machado d·e Assis, !. dizendo�n(1).S que a notícia &,0" a ser atribuido anuai
de 8 a 12 ;nos, aplicando um fi'õvó .mét�d�: �c' en's1no tlficiente (' serviços vem _prestando à constituir uma homenagem.. qUe. transcorre êste an.g,,! da criaçào dêsse prêmio mente ao melhor romance

� '" " .... .!. cultuora, brasile.ii'a com a E a quem poderia ser ,elã ..
criassem' 11m prêmio com o ! constituiu para êle grande inédito de autor português,pl'tÍtico.

.

'. ��:', .,.
. '. publicação em Port_uga!, senão,' à mem()1Jia de' ·se�,· iioine· daquela grande figll'll alegria, menos pelo fato em o. editor Souza Pinto ná;;.

Os interessados poder-ão di!'i ifh.rs,e.n,o: l�lStitl]to Br��9"Esta(IC), das .obras de J'o�é ..Linll do.. marido. "glória das letra, ra ::da's
. letras bra·sileiras". si -do que por vêr que em somente presta uma tocan-

Unidos, Rl\a Felipé Schmid·t, n.o'.'2,' �'oprado,' d�: -10 -it�. 12 e dUf ��êgo. Erico Veci-ss'im9, Gil· brasile,iras e da língua' pOl'.- "Carlos Ribeiro explica:' Portug'ual se procura: .cul- te homenagem ao .grande
15 às 1� horas.} diàriamenf�': .. �< -:: • '.- , �)erto Freyre,_ Jorge .4mado, tu.gu-êsa�:J E mais ad'iante_:. Elt fui o fun'dador da Soci�-' tuar a memória de uma das .José Lins do Rêgo, como e-s-'

- r' .. "'
,. ,3.ibeiro Coutá e" ,outros ta:f;.-_ �'Não '''_q'úel�eria deixar dt�

.

dade dos Amigos de Macha-
,(

Inaiores figur'as das letras tabelece uma ponte para a
-,';

. " '- tos names da :noss_a 'Utel'a-, vinc.u,làl'.i!sta casa a .. tal·ho< 'do de. 'Assis recentemel}.te brasileiras de todos o� tem- maior intercomunicação cul·
.: �M�'

.

":. :� -ttll'�, hoje be�, c{)nb;�:éída.. ,m�nagem,já- que' José' Lins. criada no 'Rio de Janeiro -

'

pOSo
.

,
. tural entre o Brasil ·e Por-

"I"� ri'·: "V-'ts' do· público, português, �tít"�-. foi e ..� tinIa das .honras-de'" sabia?,. "E' claro que,', A opinião de um profes- tugaL Ponte - diz êle -'

AIALlBA f' BItA! NE :t �: lés da.s. edições_ da Li�\7rós. �editór :d�, .«;ll�� me l!f�no".. . c�mo J;mm "machadófiI0�';
,_

SOl' un�v.ersitário �a ;ca'dl'i- �nde o .trâ_ns,ito; aliás. devia
. -,,': '10 ':ar�slb '. ,O que ·chzem. edItores,' .e" ..

nao podia pel'der a opo'rtu- I ra de' hteratura, aflgura-se- ser mal!'; lIvIe e desembat'a-
.

'E"
,. <, O Editor pQrtuguês' .

. -_. lineiros. .. u'i'dalle de apl'esentar tã:Q�: nos indispensável para com- çado, para proveito de am-

"

,.,,' - A. de Souza: _Pinto '''7: "o
.

Um3 d:âs cláusulas ·do· re·· b'o"a sugestãó para. os mells" pleÍlle.ptar as opiniões co- bas as nações".
)oeta do.comércio . .do livro",: gulafl1en�o do 'concurso, ga.. ámigos de além-mar".,. "., l·hídas em. tôrno do "prêmio Destacados nomes das Je-

MAR·.IA .CELESTE-
..
rA·R.Y··A:1UíO· ",I:.,.�E·r -_ �omo lhe chamou Ribeiro l�ante a((�icritor premiaqõ,. 'Simpatia unânime de iril;.e=" 'José Lins do Rêgo". Foi per' .tras de. P�rtugal fazem par
t. _A' "' ,m·" J _ Couto - é o ?h'étor 'd_a Li,·� a edição; no Brasi'I, pela.' letItuais e esc11itores José. 'jsso, que procurámos l' te do Jurl que escolherá ,)

P:trticipam aos pa.renteS' ê' pess.oas� d� suas r'elíu;ões' Q ·.;ros do BrasI!. Ltda.; llma,. Editôi:a: :Olobe, da sua óbl'a- -to tlo"Rêgo, gozava da admi gl'üf. Gililhermino Cesai', ,J?el hor ,romance que fará
- ·Ias maiores emprêsas .·do.. além da ed_ição pÜ'rtuguêsa' eàç:ão gerar e de extraordi- rta l"aculdadé de Filosofia JUZ ao Prêmio José Lins do

nascimento de sua filha ECILÂ" ocorri,do--n�M�ternfd�de: l'amo editorial do paíS'. h-, (;rUe, �l'la;tU1;.�imente,-. ·1;I.el',{ 'lt�'ri-o 'prestíldo nos círcu-, da <Un-iversidáde-. do Ri') Rêgo. Aqtl-Hino Ribeiro, Aw'
de Tubarão, em' 19 de, seWmbro de· 1958..

.

��ão, e.' o i<!,eal�zadol�
. rio.' _feita �a.qlJêl�. p.a:í.s.

_',

'. los 'I.it�ráHos e nas cama- Gl'allde ,,-do Sul. autor da gusto .de. ,CasliE?, Fral!cisco
. - . PremIO Jose Lms do Ré;,c; > A,nos'Su reportagem prir- iia,'s letradas do país. Nii.o -'fHistó1'ia da Literatul'a do da Cunha Leao, . Joao i:le

P t
· ·

p 'r-,O',-' '";-:", go". Há muitos anos atrás' cui'ou' .i'cintra:r· em contato� -e- pois..' de. estranhar, que a
. Rio Grande do Sul" jO'l:11a- Andrade, Jaime Brazil, 08-'

.'
- a r I c' I a ç a: .

� :".J:,:��'. '_ Souza Pinto 'veio ao Bra�H�: ,eóil? �''f!r. lteudq.lle Bertas'o, iriiciÍl<�iva:' dá -

'editôra -POl'-' lista, e brilhante hoinem' de cal' �opes, Jotge. de Sena c

A!llILTON
. LEl'fTZ DOS SANTOS g- SD.NIA 'M\.-\R_:I.A_,. D.�s onde- permaneceu por ·«;l'ois.. ,dtre�6r ·çlá'�'.lj;_dilôl·� GIabo & tugu..êfiia>tet\'ha sido comen.. letras que nos falou em tóm o edI�or Souza Pmto .

. an0'S, em contato pernla-; ,Jim de' indagar corno en�à- tutlít cot1í 'shnpatia per inú- entusiástico: �"'E' uma ini' E e bem pos'sível que se

SANTOS, participam aos seus paTeI�s' e" p.e_ss.Q_as. de; �.uas:. rela- ne�t�. com Os negÓCios. ed!,"'. t�'y� ?--jnici�tiva, Q'e' Livro.s melt08 e$:�.ritor�s' e homens eiativa digna do gran:d,e no. transforme' em r.ealidade a

ç;;�s o nase:mento de se_o ;primogênito ��O,..LFO: 'C��:\'R�. ,ocorri" tOl'l.als, colhe�do �rec.lOsos� :do�:B'rasil ao, Jn�tituii ,) }Ie letr�s:;., '::' ',.- � me de José Lins do Rêgo" p�ergunta do, editor Souza
.10 di(\ 28. do mês transato ·na M·ate'rilidad(l. Df, Carlos:·'Corrêa. -S?,sm�mentos e mUlta expe"i-. :\(;Pr,êp:li_'9i_ J.osé ·Lj�S'· ,de,,���, Etico: }!erissimó foi O' pri - começa o Prof. Gu!lher Pl_��,�.�, :

..'

.

.

• ':.,l_'"
_.

,., �

.

nenc�a; de regresso a P2i'- ,- "

� ,<x'ql!e teriadElvado'u"" .','. ."
.

-: _�, .,:--:-' Qu:�;nos ..
diZ qU?

n'.fil- 'MAMIl' IhOli'. '�.',�. :�AÁ.,.Dl·' tugal fund'ou a empresu>
. lóJ:>i�' a,.'ê'ci'IIlQorar c:dm -a' -

'1''ESIA"o:,
.

'A"'H'T'E'
. -,n�te Pl:eIl).1O na'o surgll'i1

,

. ft .... '(-t::MAA Liy.ro� do Brasil, Ltda. qm,.:' ·iJ1>ici�tf��;..� dest,(np.,d:a' ,<;j,' '/ ,; -.
' " ".

-,.' •• u:tp Hemm.gway�?:.: ' !.
-

.

�. ,",' havel'la de. t�rnar-se PFH1,- u�' !t)?�n'as',,_ ��r:i1;Qr�s,' :'
.

;JA :' ..

.

.. . '·<�9.TA':�J Aut�rlzada a
, c.. (n, lJ �'G r Á (;), D);, N ;'l\:!-\� ��'iÁ: r , co.s .�ll?�

..
maJs ta,l'<le,. �m.•

a '.�. � '��>_." ." .u�:l.. ic(ind.:.l);f
"

:,.:._ �
..

"

.-'. .'. _�
.,_

" '.�', .. ". :" \ .Pl!b.hc�ça�'i':pt;!o, autor, em

A�lis'a ��1oI� cre:nt�s q,UP após e�tlÍ�ici 'n6::G�h? ��eí\:n-��a do _pi.. lIas mais' 'importantes edlto- �� na" 'U'em:
.� .'.

.�'
>_..,..

r tod-os 0'8 j.1)InaIS do pais

'�:tl;�l;�,j�:� '�!:;�'i:á:·r;�1;;t:l:1ei:ei::�::::��·:. n1t��i ::d�r;:: l'ase��r!���:�a!�r te.rtwer�; .: .:ftf.I:,'.p.��.'J.;...
-

...·.·"i'�'>�.'.. êj�tl.:v:a.�.t�u�;;t' >.'�,:f�.-;I;.�':.<'0"N'T'·'.'E"
"

tlB-''�l'-N'O-:"n·:
�

.;-.·.'!-.-;�t;���Õ�R��.":�.. .

1 I' rjl8 m}nto. os contatos � relh-: .S,�llfpatl;e�,�\ -!- :C,,0�:eç'a· por· 1 .} -do;" .:, I
.

. t ", .: a d v' o g a iI o �ser marc�.dlls peJo' te�('fone ..3718 ou d.iretam "".oea a

ç�es com os .s!'lus eQlta�os, d!�l};l' �len17..lqlff 'Betta-so �
.

i: .' "
.

': - I '

_.' c-o ,I
Fi,Jipe Sc'llR1idt,; 39-A. ' n.ao 's-e sl!!bordIllam ªo am-. e/V��lr�r.ey,��J�i', qt�g:-'Os riosL

_,_ --.,. ,'. .' .;, :--.' .

_ \. ,E\L
Sul Ameuca ')" andai, �

'��·------��-���----M���----�--�---�-�-·i ��������d��� :, I �
.

.

. 1�s,2M��M �
'.:'� �', por�ug�eses;"';1aQ �e}prQCes':' .}.,.", C\-'" * *. ,"

.. sam ·a:@.6l\lIs:n::um plano.. mà:-� " �. ADVOKATEN !'nJ!mAU {
. terjal.'.!�'�';Çõntinua:' :'.0 edi":,· ." Um

" dos' cÕllceituados estabelecimén-'/'� NORBERTO nRJ\ND �
, ':j;od,·""r B·:SPJ1.�r.;p. iIlto�,.dadt.ivr�s.

-

tos �.da.' :Cidcade - ap·resehta. ac"s. se.us: distin:os l
Rechtsvel'teidigunp: in �

• 'u, ras"" .. e:---um gran 'e am.-_ ',.',-'.: . " J". '" '. I

.... i9��t}�.,�,ra.:sW'e,. t�m.. des
..

�n., f��qu
.. entado.res.a SUa np:va, modalidade c·uh..

-

aEldIge�11ellnAv�:� 9 bis 12 Uhr �Y.O�ff.p,:'l1m,. grande- ·trabalho. '" ,..' _. .

"

. �,� ,.� .,.;:." '''' '

.

,
" "u mellClT - Sala 501

..
'fi@- sen;pí&<i-da ,�·ài:(lÍ' divul"" tlarfa-qH_e ·€onslsllra dê sueultnte. ·'FEIJOh.- I-Tel: 2681 - 2198' �

.. gaçãó� ·das"riÓ�S_a.� J�tras: ell}-':'DA. 'INTEGRAL" tôdos 'ós 'sáhâdos farta em
.. P.�rtugat o pre'tfllO "Jose, '.' '. .".,.I Lins d:o. Rê�o':, que êl� aca-� i�gri_dientes . vitaminosos

-

,e' preparada porba de IllstrtUlr, se Illsere �'.- '.
l' J • 1

nésse programa de valoriza pessoas eS�i;,eCIa lzaClas l1a: aI!.te de cozmn::;r.
çãa. dos escritores do Bm"":

..

·O·';._- ....Vl·ÇO a La C�..rfo ql":\ -He�l"l 11'l'''''��'''r'clü'sil".
.... �:..�. c.: Lo,- t.\..... V L :::,.ll�t.:: Ao .-

lIenrique B!'lrtaso .í.az: ��al'iamente não sofrerá €feito de continuida ..

. urna pausa; limpa cUlOa- d
'

'd d A L U G' A' S Edosamente os 'Seus ócu,los ê
-

e.� sera·acreSCI o, (:;11tro em breve, c1o,sn·:·
_.

-

I!!OSsegue: "Quan�o à e<1;'_ I)Ol'OSO '�GALETOH recomendadú como "ul's.çao da obra· pcemlada qne· '.' .
.

' .' .:.> iJ

jerá feita pela Editora GI,i 'anciosa- alimentacão.'
bO, trata-se de uma ,colabo- .

R' A'
.' "p' .

.

L'ação de nossa emprêsa: A:
.' "!"ua rClpreste alva Frente níj Ri_b: .

Livros. do Brasil public��i
em. Portugal, o'bras d<> ca

tálogo da �Globo. Publicar
um autor que -ehi pr.�mia é.
-até certo 'ponto, retribuir (I

esfôrço, qUe vem faz.endo
para o lançamento de nos:

Sos valores literários na

quêle país amigo".
Um nêrne sig�ificativo'�

das' letras brasileiras - e
um ,dos .nosso'S melhore;;
crenista� -, além de repu-
tado autor de peça li tea'
trais, nos .falou também,
do "Prêmio José Lins do
-Rêgo". Trata-se de Henri
que Porigetti, de quem ou-
vimos as 'seguintes pal:i
vras: _ .,"0 nome escolhido
por. um ·editur .português
para um prêmio. ao roma�
ce de um escritor' de Portu-,
ga,l t�m u.ma significação
particular para nós bras i
l-eiJ:los : José Lins do Rêg')
,'epl'esenta, no'8 temas e na

linglli1gem. a nossa litera
t.ura mais original e típÍ-'
ca". Estàva' registrado, ')

depoimento ..de_.· Pongetti, I
que conheceu e privou d.e
perto com o autor de "Me-
nino do Engenho". _

Carlos Ribeiro, o conh�-
cido "'mercador de "vr08",
da Livraria São José, tio

tI'. Rio de Janeiro, recentemen
te homenageado. pelos seus
!50 anos (le' idade e mai-s d.e.
".:JO em experiênc'ia ·no co,
mércio livreiro, falou-nos
com intel�êsse e vivacid,�d-e,
do prêmio literário, de Por
tugal.
Com o seu gleito comuni-,

ca tivo Carlos Ribei'ro,· fob,
nos dizendo: "Pois vá to

I mando nota, seu moço que
i eu lhe dig9 o qu·e penso" ...

CENTRO,' PREPARATÓRlQ·DEJ4fSSõES
.

.. _:_. (UlJURAJS �.�'.�,{..>j;�- �'-.
,

;

(ursos de Arl�, A��iêa,� ,é:r�,nq"i_
� ,::Doméllica, ' = .. � --"�\'."', ..

�

.

'I'"
-

f '
• ','

A Di rc-tor ia de Cultura avisJl.l· às pesscaâ ·i·n�ci:itas .nos _,Cursós
de Artes ApUradas e Economia 'Doméstica que"os;�lesli1Qs tei'ã9;
illkio no próximo di:,. '6, .à� 17 horas- 1'espeetrvámeüÚ,: .na Cusi

de Santa Catarna à rua -Tenente Si,;'e{rã.
.,

-_::_.
_, I'� A'·

óTI-MÀ (OlOC A:C::-Ã-O
� ,�.-

P\'ecis:l-s'e ele um 'al1xiH�r ác Escrttórto. �ára e-xpe-diente
-_ '.",' > ;'.-...'.'

-

.

.' -,

int�gl'al, quites coru o sH,\'!ç.�",)lVi1'i!al',·· datilogJ;.á.fo,_ com
bôa redação.'

-

•

.....

:�)' .... (

.

.

T'rntar na )VALTETi,'LINHAI!ES PUBÜÇjDADE, Rua Fer-.

nnndo Machado 6 � 10 .'lil'dl\r.·
'

<,
.

,
_' .....It.

Y·
#

E-' .n. '. O'-', E "'�.: S·
.

E'
"

i.:
:11 ''-� -

-

.

".

. .

:\ J" ." � "�. -�.
-, �.:.' •

t" :�.�,-:� .�;.: ::,

;�·:.�,�,�iijÜ����OR��E�tEt'N(tA"' '. . ..<,

::�rré��;�::,rinc�[h(k. rotJpd do 13rcisll r
.....� tl.l,'"

..

"\.... ��:.
-",

.... �'
",

•. �... , �\.,
',' -..

,

• Os 'melhores tecidos
.

�!-

• Aviamento de'
\

prime�r� ql,(didade.
, nx'. conf�çãb

perfeita

._.

'.

)

LOJAS' ELr.1'1l0-1'ECNICA €OMERClAL '8. A.
.

r..F.PI\ESEN'TANTE _l'A)JA 'o ESTADO.-
M. R, PINTO

Rua Tnj.a.no 33 - L" aRdar - C. P. 1711
- .

,. fJ:CE.;.!:;Of'OLrS .� -
.

,_

"0 MAIS ANTIGO DIÁRIO'-DE S.ANTA CATARINA"

Uma/ caminhonete Ford,
oito cilindro. Trata!' no

armazem Dona Clnra n"

.

. Casa, com 9 peças, na I'ua

J)uarte Schutl!l, n. 00.

: ,I Tr.atar na Praça Generar··

'Osórió, 39,

\'
'

.- é lind.a:.'..
·

mas
'e' o :CONFOR10?
. �o ,comprar móveis �stofaC:fos, verifique se o

: �o�eio-é f-eito com as legítimas MOLAS NO-SAG
,

, .• muflo muior confôrtp '�,'
•.excepcional dUI;abÚidqde�

.

:'. núnêb' cedem =- nurié��' s'õltGiín
--"'-:mõ.liefs ;m�í5;1ê;ês

'

.
\ .,- .... "',.

'

..". '-disr?e�sam' () uso de cordi.lhas· e 'p:!rcintas de f'Ot'lO
.• conservam o estofam,ento absc;j�t(lm(:nte ind!:fc')r,.-, _"ve,-

fdbr. ,e'Éter;1 Rua Sc10 Jorg.,�.c - Tel. 9-0519 - Cx. Postal 875 - End. lei.: "NO.SAG" - São Paulo
_.

'.

REVENDEDORES, MEYER & e'A.
. 1,,11 -Felipe SchmiGlt, 33, e- Rua Conselheiro Mafra, 2 _ Tel. 2576 - (x. f';:SI.:, I 43 f �Or,IAt·10í'ÇLI!i

, '
-
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IcI'eta I.iz:c. •�.
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Empreendimento Urbanístico:,

JJ.RBANIZ4.DORA BOIANOVSKI & CIÁ. LTDA.,
Rua Ma"chal Flotlallo, 49 - 3•• andar - Fonll 4097 - POITO AIIIII

t.Jpncessionários Exclusiv.os: PÁl\I imobiliária ltda.
, , ,j -!T_ .�� ;

BALNEÃ'ÍlIO ACAPOtCC) :jf';; :

CAPÃO, DA CANÔA - ZONÂ'NeVA
I

.'
;"', '����l

• .

.
',' "",...

�� • 'rllca da RIPúbllcar49! ._- n.o a�cI.lJr� _ 'Fon,,: 35-966á ;.- 35��� - 1I�lclO Chry.ltr" . 'ORTO ALlGRE - Av. 10r,l. til M•• lros, 308 - ti.· .ad.r - "nl: 5031 - IIÊcIIfido F�"'"
�.......... .. �

..

. __, -

__�' .
.

__�-'�'----------�-----�--------------�-------------�.��------------�·-'�y�----- .�'*·_·���'Mó� ��_

FORNECE-SE MARMITA PAR)\ =A ELEGANCIA E CONFORTO
DAS FESTAS DE FIM DE ANO 'ADQUIRA
AGORA EM FACILIMAS CONDIÇÕES DE'
PAGAMENTO UM LINDISSIMO TAPETE
E PASSADEIRAS na Caçulinha da Modelar

.. ·JOÃO ABRÃO DAURA
.

(Missa de 30.0 Dia)
A famiHa JOÃO ABRÃO DAURA, convida Os pa

I entes e 'pessoas amigas, para a missa de 30.0 dia, i1H
relo FPot!.so eterno de sua bonissima alma manda ce

lebra-r, segunda feira, dia 6 de outubro, ás 7' horas na

Igreja S. Francisco.
j l)r,sde já agradece aos que comparecerem a êste

'( to d", fé cristã.

/

��'-"----------------�--��-----------� -

S.E

AIuga-se uma casa situ

à Rua Altamíro
.

Guima
rães - 55

Tr.ata·:" pelo Telefone ,_

2328 - das 13,00 às. 15,00
noras.

.

COQUEIROS -- PRAIA CLUBE
F:.'rnr-ce-se marmita. Ped dos deverão ser

antecedência.
N::l local ou pelo fone 22 01.

feitos com

ORGANIZAÇÃO SAiUA' (�'ARINA'
RUA ARCIPRESTE p....rVA 9 ;-- FLORLo\.NO'POLIS

nTlRTOI.INO A;NTONIO DE MELLO

ir. OSNY LISBÔA
Cirurgião Dentista
ATENDE DIARIAMENTE
no perlodo da mau'
2."8 - 4.·s p. 6.·s feira.

após às 19 hOl'a.

Consultório:

RUA VIDA� RAMOS, 19

com pessoal erpecializndo está habilitada para :

a).- AIlVOCÀCIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRABA

LHISTA. DEFESAS FISCAIS. ATE�'DER E ACOMPA-

. NHA.!'! NO TRIBUNAL' DE' JUSTIÇA DE SANTA CA

'f,\.RINA RECURSOS ORIUNDOS DOo, INTERIOR DO

ESTA,PO. DEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADES
DJl�f:�bR'rIVÀS PERANTf.: OTRIBUNAL r DE .JUSTI

çA. DESPORTIVA.
b ) - CONTABILIDADE: ACEITA E,1Cr.l.:iA$, PEp.rCIÁ�

rRpGESSAM�.N'TO DE BALANÇOS. - REGISTRO DE
FIRi\IAS E DE::\'IA.IS SERVIÇOS. �

c) � PROCURADORIA' TTh.\Ti\i DE I:-,;TF.nr-:gSl�S DAS
rREFl<;IT{;RAS MUNfCIPM$�"JV'NT'O 'AOS OH<".ÁO::;

PUBLICOS. NATURALIZAÇÔEB. REGISTUO MAR.:.'.\.:;

REGISTRO DE DIPLOMAS.

�'f."'., .,"

D E 1.° D I A-·
l\[[will C�:1:1la Mello, fiiha, netos e b.snetos, ainda c·onstran.gidos

pelo dclol'oSO trrmse por que passaram pelo faleeimerrto de seu

c spôso, r�i, �.vô e bisavô BERTOLINO ANTONIO DE MELLO.

agl'adccem li to d o s aqueles que os confortaram em tão gran de do;'
-,

e convidam para a missa de 7.° dia que mandarão rcsar em su

frágio de sua alma na igre:j�, de São Luiz, às 8 horas do dia 6 de

segun�a feira.

ALU,GA· CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

.EMBALAGEM
U:r.Í DEPÓSITO COM ÁREA DE 360 012 COM PISO CIMENTADO

\ �UA ALMIRANTE CARNEIRO, NA AGRONONlICA.

TRATAR NA Av. 'TROMPOSWKI N.o 88.

......,. ...... ,...... """"'-"---�--
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cados com nparêlhos eletrõnicos, marido. em ,ordem.

que pcrmitem, de uma dlstãncin

,fe 400 metros, regular .os sina- Em Aldershot, no Sul de' Lon-

.eiros das ruas de tal forma, dres; muitos of.cíafs aproveita- pêso.

'lue " f icarão sempre com sinal 'mm o tempo frio' pura caçar

'/o'l'oe,' trânsito aberto
,

'cada vê? 'Í>ással'os. Estes eram uma fácll Um interesstnte .sistema de

que dos 111esmos se aproxima. As- )H'e'sa ·po.rque estavam famintos cobrar os impostos existe na

sm não -precisam esperar para �'quasi gelados. De nada 'Valeu Polynesia. Quel)l paga os seus

O deputado italiano Lugio Lar- ,'!lssar QS cruzame.ntos. 1 a intervençã-o da pcpu laçâo 10- impostos pontualmente, tem o

I d
. I cal para salvar os- pobres bich'" direito de morar na casa de UIY,

ros, que vo tou e u��a viagei.

ao Brasil, propôs ao Parlamento No ano passado a duracão da r:hos. Quem conseguiu fastar os cidadão que está atrazado, até

Italiano a adoção de' alguns coso .vida humana subiu muito nos
I
caçadores foi a criançada. Em que êst'e liquide os seus áebitos

fumes dos Indios Bras ileí ros ! :stádos Unidos. Conforme recen� l
bandos percorr-lam os bosques, I na repnrt.lção.

Diz, que lá (aqui) o chefe "In- .e estatística as mulheres alcnn-I e spa n tando os passarinh?s, an- S,e esta moda pegasse, parece

dia" te.l�l o dh',eito de 'exigir.de çaram uma média de 71 e meio _

"

qualquer :o.rudor, muito tagarc'l ',�nos e os homens 65 � três quarJ I
-

i
,

Y/rié§

,-�--'--_._--�- -- ---

Co lecionado de. revistas
..

e,st.r�ll�
geib�, por Walter Lange.

I'

\_!!, n'úm pé só -durante tos'.

�:l
�

Sttn· oração! Ú prezado leitor

sabia distó? Descobrem cada coí

sa! �c ·non � vera, é bem pro

vab i le,
N.o 78

Um inventor francês construiu

uma máquina �ara cur.ar "sol��
ços". Trata-se 'de uma cadeira

balanço, 'na qual se senta opa,

ciente e que se move tanto ,em
sentdo horlsontal, como vertical.

Durante o balanço o freguês (

obrigado a tomar muita água,

Algumas dúztas de pessoas fica

ram curadas, depois de' terem

feito esta experiência.

Os carros dos bombeiros 'os
,

Ia Políclu e das ambulâncias em

. Los Angeles, estão sendo mon-

Direçõo do' Dr. J, J. OE SOUZA

No mundo das 'raçaS' caninas
c'JJcontra-se um grupo de animais

de pernas curtas, por vê�es tam

bém tortas, '.animais êsses cha-,

ma dos bassets, pclos fl'ancêscs,

bassoto, pelos italianos, dachs

hund, p�l,os alemãc·s, peno zar�

CC1'O, pclos cspanhóis, cães ras

tciros dizemos nós outros (,In'

O cão é o modêlo, o verrlader

ro protótipo da amizade - Ali

bert.

VOCE SABIA? ..

- que nos vasos e sarcófagos
. dos povos grêgos e egípcios, fo

ram c'ncontrado,s desenhos d',

,ão conhecid,o hoje .. e-n�. dia por

Lú I Ú °da Pomet{\ftia)

DACHSHUND'O

-,.,gi,te Rré'��erieo o G ra..u,de,
.... ,

.

-' - '

Português. ''''\
, _[lnp�l'ndo.r- da:A1!ll11anha m.anel·ou-

í�... ,
. .t.. ';, ....'

Ainda para Icvar mais', longe' erigir nos jar,dins' de-. scu palá-

cSS:J 'fácil tirada de crl!();ção fi�
�
cio. de,.,verão Sans�Souci, nas re

lo lógica d rei que o nosso �aipi_rn dondeza_s de_ �erlim, um 1110n',l

dá a êsses í1e pernã:s curtas 'o n&-- 111en'to� a sua ,cadela dc n'ome

me de· jaguaj:l-eva, palavrâ�' tupi 'Akn\enc:';

q.ue significa cão .oaixo, póis ja-
- que o cão da ruça "Carlin",

gl,á quel' dizer' �i\o e p.eva indi- >i as�im denominad'ó porql)e ··e

ca o que é rentc a� cháo b'âiX'o': 'u fod,nho pj'êto :,sBemelhava-.
-- I • '-',. d'

sem I'c.lêvo.
;e U' mascara, o popular palh.aç-o

Os ('ães rasteiros derivam de a :antiga c-omédia italiana;

raças normais a quc' um fen6;ue-
:_ 'que nQS tempos <:Ia velh1ll'

no tel'atológ·c·Q imped'iú o- de'sen- :l'éda,. AI�c·b:ades', pagou a vul-

volvimento dos órgãos locomoto- \losa soma de 7.000 drachmas,

rcs. Bast!l eonfrontar ceJ:ta�ra- ou seja na 1J0&sa moeda C riS'.

ças normais C'OI11 os' linssets pa- 'L®,OO&;oo," 'rf7lo'-" �'cus cães '1.e
ra vermos que' são' idêíit_icas, s.al

vo no desenvolvime'nto' ,das pe'.t
nas.

J�sse nanismo em um só senti

do, quel' dizer, áfetando só um

grupo dc órgãos (os locomotores).
manifc'sta-se rnramente e]n cria.-

�a�çh ;
- qu� a rãça "Kin-Charles'

HnlOU ,essa de'3ignnção cn1 virtu ...

.�' ,l�' pt'cferência CIE,e' por ela

I!lJiifestàva .Carlos I, 'Rei ·da In-

üt�!'ra cr/lue -de· acôrd� C'om a

·nda ingJ.i'sa, o desaparecinien_

CÃES '.-NA

Na rel\lidnde, devido a u.m.[I. ili

teligê�cia lltiJ, e á· '!mla'. inclina:'
ção raci[\1 para <:aça.,' podemos
exigil' dês se animal os mais va-

pelagem pode ser o (vÃº ,N_A FILMrF:I!,L�
MaIs." um '!i'êlo comemorativo

�'.r·ndo· �c�fril�: -nilotivo � cà� set:l
... ' .. 'I

1 '.

III·even\C11f\).., l,ançil1ldo� pelo Go-

,vêl·no::.N��i·i:���el'icã�o. Ti·{ita-Si!
" {.

de unH(�ho�í!'nagem à exvedipiio
, ao /'6.10 . Nbl'te, (i·h�fiu.d!l, J;�lo
:,llll.ixante' Peary � ,e)' sêlo' s�rà'

. ,

ilustrado com os famosos cáe's de

trarão dc' trenós, q-lÍe' poss-ibil'ta
r,am a locomoção' {la cxpt'dtC;!í,>.
CORRESPONDENCIA -' deve

vermelha,
amarcla . s·ulpicada de preto. Pre

ferir scmpre côr limpa de salpi
cos c/ entre essas a vermelhn,
'b'coldr:" nr:NI, pardo ou cinza,
com marcas de fogo� na cabeça

� ,

pcito, patl1s c até 1/3 .dn cauda.

AIg'uns pêlos bralwos' e mm'cha

no peit� são tolerados: ;:- ;E:uc
1'100 Sant<!s).
PROVE'RBIOS

Cão na igreja, tudo o apedrê.: .1. de Atende 16 em hora previamente

mll,r.ç.ll.dll�� RlI,a llier..p _ II!."-, 18 ,,,.,."""''''::,.õ, _ .

',Ih.

Em nevada Mr. J'an 'I'evlor

quer se div,orcial� da C';;põl;a, -ale
gando que ela se nega todas as

noitus a ajudá-lo a lavar a Io u

ça l Entretanto ela declara que',

em, compensaçâo ,.
tôdas as

tes 'põc a coleção de sê los ('

"

• II
g::'�"

l '!� ',.
,

'tes da chegada dos ofIciais, .que ql�e, por
U'i�da- o ram l'ec.eb\:los pe.l'os ra- I casa de

pazes com uma chuva de b o lns

de gê lo,

•
teria I

I

• ••
aqui muita gente ...

grnça!

noi-

. ,I
Estatísticos. americanos cOI:-1

seguiram calcular que um qui- I
lo de um NAVIO 'DE GUERRA

A fim de ganhar uma aposta,
um jogador de golfe' japon,ês le

vou o jôgo até o célebre Fuds

chijama; deu 1.275 pancadas na

bola .e pcrdeu 27 boladas em déz

horas e 50 minuto�. Nesta par

tida perdeu quatro quilos de

cuata tanto um quilo deC0l110

iVW'INTEIGA!

Carl Valcntin' tomava u m co

po de cerveja em
.

companhia de

�1��'iJ ..àlég.res; A' conversa gi
rava sôbre os homens altos. Ca

Ja qual queria ter conheci do f

maior, o mais alto. Só Vnlo n tir'

estava calado. "Conheci um ho

mem", disse um dos pres en te s

'que era tão alto que, para acen

der o seu cigarro, o fazia na lan

terna do poste da Iluminaêüo pú
::Iica,l, Agora Valentin 'achou

exagêro demasiado e disse: "Is-

to não é nada; conheci um que

era tão comprido que, para co

çar a cabeça, era obrigado a fi-

de j-oelhos".

nCOnTGClmenTUS
o

Com a missão de representar

1l0�SO .. Estado, no grandioso cer

teme de Elegância, Marília Pe

luso _'embarcará âmanh� p.ara o

Rio ,de Janeir·;), onde será recebi

da"pelo chefe de .Refaçõc·s Publi

cas das Fábricas Bangú, jornnlis�
ta Ribeiro M,artins,·.M'ar;lia ficará

hóspede no Cop�caI}a.n.a Palac"e
'a,té o dia 18 quando nos salÕes

, .

dQ "Gold'en Roam" 'aconte'cerá,' a

grande festl! de gala p,ara � escô

lha' de "Miss B.a.ngú", substituta
{j'e M;_aria Sônia Soares de Arau

jo. MarUia' viajará em companhi:J:
�e sua' mãe, 1ievando 8'mala�
nos tamanhos de O 80 - (} 50 m:;

, , .,� "',

E' bastante. interessante. ia'lm'

moi de' seu 'gtiál'd,a-rou]1a. �que
.'

, ,

sem dúvida é bastante :wan::l:

jado: 12 ve'stidos pill'a .coquitel,
l' vestido "·de .g.ala 10 blusas es-

'!"-l.- � , "

portes, 5' sho��es, f2 pllres, � sa

Pato�; lp vestiâós ,'esportes, 6

saias' esportes,. slacks e mais ·.�lm

vestido. toilete pani Í1 v:lsita' Pl'c
sidenciaI'. Santa Catarina repi'e
séntàr,�,s�-á. l' condig�a.!l1ente" na

peslloa de sua Miss Bangú.

ções de táes normais, n,.as· causa) ,·0. desse �oberâno, llr�vocou '_as
notável todos ..

êsse�' .g'�'e :possuem ,f!grinj:lS:, .' (Ju�,." constantcú1Cnt�
oi'clhas caída� • .' '. : , .... 'OJ'!'<'l11 '>{los olhos flêsses, lindos

Há não mai!; �1I{ u'l\iá '�d�;�na ,;;�, '

)("s; ,1IlJ:
, ,

raças, sendo s�m':':d6vi,��, � T.e- ',;� qu�' :lio".'cc1úitéri-os do Egi

kel, a m:lis fina d.�. �tcl'lção.�.: '\' cillltimpol'âneos da d·na,St·il1

(flcs COlJ} . 'os· caracterí.s.ticos :J� 'Menes, 3.315 a,c., e'ncontra-
. . " l,'anl-s" 'múmias de cães.

.

dê,;t�'3 .já- o:i,stif!m' no. Egito ',e ,.

na, Assiria, ség'un�,o 3e vê daf VAI \ ',DESTRAR tem a bonita menina moça El',,-

siluetus �I,uitó' 'U!lkas en'Contra�' ,,!tAlHA. -ne Lins. Na luxuosa residência .srta. :-Marília pelljso, Mis& ::hngú; Glle se;:-uirá hoje; para

das nos sells�:hiel'óltlifos. ': O governador Jânio Quádro�,; do casa! Dr. Lins Eliane' recep- oltde irá rt'oprcsentar n6SSO Estado no grande cCl'�a.me

Tckel c

'

r,;tça�., :tld:{. como '!!l4- vai licenciar o spldado Lázt\ró �;onou 1111] grupo de pessoas ami- A nossa bela rÉ-préscntant viajúá acompanhaíta-de sua genitora

nHi, sendo por êlt"3 chamada de
.

"(F,orça pública.d.o Estado, cQ�- ,tas com uma elegante festa. e do cronista. desta fôlha, pela ,Tt.C-CRUZEIRO DO SUL, uma

/ Darhshund. ,'�. _'

du10r d� célebrc �ão, "D'ick �"" ,A Coluna SOCIAL cumpri-I _ cortez�a da Co npan�i!l. .

Há quatro ;)I_Iirjc<iades de T�-', :::�réb'bclsb�.rg", '. a_.utJl' de várias ,nent!! com' votos d'! felicitaçôes. ando muito mais a escôlha dos ". s saI0("3 da Faculdade de D,-

kel: a de pêl!:!: �J!iÚ'tó, .a' de pêl�
. iaç:ulJh,l1s para .. enéarreg'ar-se ,d'o ." I . I. 'LUIZ FE-RNANDO SABINO. Di:" fc'tO. O público flue tem v:sita-

d'tU'o la de ';�{Q,� :{o'n�Pl-:d:� e. � -�vle�strnlnc:nto, dos, Çp-!?'s p.nstôre� F(!'3tejar�m' BODAS DE OURO t t.a coluna pela pr:rneira vêz apon- �") tcnl· feito �ns' nlelhol'e's reSe-

chal�acl�- D;�h�ili��, a 'Il'iga�te.: 'alem'ãll:s; n� B�hía.' � 110 ,aia 30 o' casal sr. e sra. )i.:s- tará ainela êste mês. I" �1:"i;1S ,3
,seu respcito., Parabéns

do gl'llPQ..../;;
.

,).,:,�, >. ".' P�DRÕES DE RAÇAS �cvalí Santos. Esta 00luna asso- I '\ .,1. moço., - I

\ Ainda pt}d��ííiulik cj;tltr,. úm'tl-,
Encontram-se à venda na sé- í.'ian;!o-se ,ao acontecimento CUm- O moço que àbraçou a fama, 1 .... _. \

po relatfvllJi1;é�té' navo, ,,-uma ver;
'dE! do Brasil Kenel Chlbe tRfo)�' prime,nta com votos de. felicita-

.

LUIS FE�NANDO SABINO. Di-
j

O, refrigerante MOÇA RICA

dadei1'l1 mini���J);',.',�P. Zwcrgda�, �� sejuintes padrões de raças, ÇQcs.

'I
zem os 'jornais do Rio, que é de' mnis um dos pl'qdutos (h N'E;S-

chsund;' .

_ "; ..
,lllblic.aclo"s em P()xtuguê.� t Boxer, J,___:__:_,-- 'i' se' esperar um disco, L.P. d,o fn- TLE' estará pl'CS2pte paru os

'O Tck�J cl�"';pe.lo curto consti� eoll'c,' 8ettcr inglês. Setter iI'- Mais uma 111188 BROTINHO moso pianista catarinense. I nJ.,:tueis das elc'gantes ta:,des

t
. .

t '1-" "."', 't fandes, P�intel' e' lfiníat.ura- 'Pi-
'

sc-, ú delta hOJ'e, I,n' tal'de d'an- I
' I d. n�,antes da Confeitaria PLA-.

UI
"
UJ11.:l cna lira "e �llerl os ex,

�.

cepcionais_ como Qaç_ac:l<)ra de ra- ,n;;é[ler_ Os. interessados PÜ'J'er�o' ç.:ínte da cónfcitaria PI;A:;' r. Rodrigo de Aro, está com uma -7.,\, .rlomiug'o, com a escôlha de

ça e. 'Ofít;;o.· "_
,;e djrig.ir diretamente'. àquela I--��--.-.' -.---�_! helíssima exposição de' dezenhos

'

M ISS B,WTlNITO DO MES.

entidade, 11'0 seguinte endcrliço:
Rua Debret, 23 salas 1311/12.',
l EXPOSIÇ_4.Q_ DE ,BLVrMEN'AP
It(:rliz�lii o K C.s�C

.

CI11" m��
'i

.
-

, . � ., . �

riad·n� s�'v'ços cinegéticos, eru- lnéllau, ,.1:;-0' PFÓXi'lIio dia 26 do

bor!! a' SlHi· �$pecialidade seja a
'

rO'r'réúte;- ma's :lli'{l,r ,.�x�ostq.�o
caça de ,toca..

.
i eRnina. Pr.J'u a exposil:::') pro

Nos�o�'rarad.orcs dfro a ê�s� ti-I: gramada,
foram· escolhidos jui

pO' de rllO o nome de paquelros" ,!I'": 1.0 c' 2.0 gi.·npo\ Srta. Inês

p01'que nel�hum outr·p C(\1110 êsse Ralo; :::.0' !p·upo, • .R" Alvnr{'llga;
se p"es.La, a tal mjs�er. Lo 5.0 e, 6:0 grupos, An,:Jré'
A aJt\il1'!l :VO�t:.ia �ntre 30 a 2.3 LaneIav. Os pastôres a1emães

ClIlS. e o p.1so entre 7 a'lO quí-. ,el'ü,o j�lgados 'pr!\o sr. E..W.

los. Rathsam"
i

As elegantes da cidade con t '

í1U:8'm vistan.d'o .. a" Sapataria CA-'
PRI. Agora com ,o apl1l'ecim€'nt(
:dos bonitos 'calçada's da 'Ílrol'icn',
çi.o BRASILIA, o n10vimcnt() tc"',:
sido mais intenso.

Aniversariou na data' de on-

Numa sC'leçã-o- de rostos' boni
t·()S, escolher as' Dez Máis me

,gantj-;;: é bn�tll»te difícil, "��ré'úl,
� r.��:·�"17-·.::�·--�T··:---

".

,r ..,. ·"'l I ."r

'_'�r�: �. MOENNfCH
CIRUR. - DENT. .

V .. l"h�<lo' na Facüldade Nadorial
d� (lil,)l�t"lofl:ia da U n\versldade

do. Brasil.

�SPECIALISTA

c'om

:!O, anos d.e ,�Epecializaçiio
PARODONTÓPATIAS

DOENÇAS, DÀ, GENGIVA
I g.engivi,tes, ien�ivaa sangrentas

pTorriíi:a, mau ,hálito)'"
.

PEKIAPICOpAtlAS
.'Afe('çôes da r�1z do 'dente

Pé3quJias' e tratamento dÓI;' IÓ.,o.

. pele .1'fétodo "BADAN"
,

(cúrs� com o lIróprio autor Prof.

Badan) - tratamento eficiente.

,rápido' e com tf.l'té bateriológico
OI'_!i:RAÇOES -, Casol e extra'-

c;õea dlf.icela -

Com'
Departamento

espeCializado, >'
ém cobranças

" �1Ia fernando· Machade. 10
. Caixa ,Postal;.� 56"

.

FLORIANÓPOLIS,
(..

....
; ..

'

GRANDE CONCURSO DE, (ONT�S
"fl((Ã,O· NACIONAL

,

1. Em combinação 'com ti BBB (Boletim Biblio
gráfico Brasileiro), a·s Edições Melhoramentos
instituem o GRANDE CONCURSO DE CONTOS
"FICÇÃO NACIONAL", destinado a premiar,
no prazo de 20 (vinta). mes-es,-20 (vinte) histó
rias curtas de autores nacionais'

2. Dentre os oríglnais recebidos �ur.antes.... o mês,
será selecionado o que apresentar melhor qua- \

lidade literária, não influenciando no julgamen-.
to a corrente ou ol'ientaçãô estética a que este
jam subordinadas as histórias.

3. O conto premiado será publicado, com ilustra
ção, nas páginas do BBB.

4. O autor do conto selecionado receberá, como prê
mio, uma coleção de livros encadernados, ofer
tada pélaj, Edições Melhoramentos com valor

\

mínimo de 'Cr$ 8.000,00 (oito mil 'cruz.eiros) a
ser escolhida pela firma patrocinadora.

'

5. ?,s autores premia-dos se comprometem, desde
ja, a ceder seus direitos autorais às Edições
Melhoramentos, no caso destas resolverem pu-
blicar posteriormente Os trabalhos laureados em

livro.
,

6. A Comissão Julgadora será constítuída pOL'
.

três' escr itcres representando as Edições Me
.Ihoramentos e. o BBB (Boletim Bibliográfico
Brasileiro).

"/ O BBB abrirá espaço em suas páginas para in-"
formações sôbre a marcha do concurso. E ao

f(i� do mesmo, publicará as' fotografias dos 20
vinte) candidatos vitoriosos, acompanhadas

de notícias biobíbllográfícas.
8. Os tl:abalhos concorrentes, com o máximo de

6 (seis) ,laudas, deverão ser enviadas ao BBB

Gr�nde ConcUl'so de Contos "Ficção Nacional":
Caixa Postal 1.557, Rio de Janeiro. Exige-se .que
venham em 3 (três) vias e sejam datilografa
dos em, um �ó .lado do papel tamanho ofício, es--
}P�Ç? _duplo, trazendo o título do conto e O' pseu
dônimo do seu autor. Um envelope lacrado, con
tendo: o _nome verdadeiro e o enderêço completo
do co�corrente, devel'á acompanhar a remessa

.. do original,
D. Não se devolv,em originais.

A COMISSÃO JULGADORA

Antônio' D'EUA, crítico literário e secretário-gera'
. de U.B.E. (São Paulo). .

A,DONIAS FILHO crítico literário
HT�'LIO PóLVORÀ DE ALMEIDA

BBB.
'

e romanci�,ta.
representando o

A R 'JG õTi> E, V'E R'.Ã�(t-
, .. �:ra � v�ão e.�tran�e -e que é previsto de ,exeepciO'
Ilal l.1censrdaâe esta chegandO', verdadeira avalan'ehe de

mercHd.(nias, quer para s'enhO'ras, quer pal!'a c�ia]lças e

quer '-Illda para cavalheiro-s.
>

As últi�as.novidades em artigos para pa�seio, es

po�'te. <: praIa, J� estão sendO' apresenta'das pelo' nosso
pnnc paI magazIU de modas. '

,

;rambém a Grutinha (o refúgio dos que querem ou
preC!Sám fazer economia) recebeu um monumental es
toqUE: de mercadorias, as quais, já estão sendo intensa'
:nentq procuradas� A Grutinha tem vivido verdadeira-
mentq super lotada de freguezes.

'

_�---------------_.----..:.......-

V. S. deseja
V E-H D E-R nu, (O MP R A R

lima caMa, um terrelÍO� ·um e�I""l'I"c·im .."'''' _

lIIerela I ou 'lIm autOlpóve17
Encarregue a ORGANIZAÇAO·- ATI,-AS-LTDA. C...r"talF"n ••

ProcuraçõBs, Repr�lfoent8çõe8, qu�(lh� ,t�r":f-.t,r{.ll\f-f�ra .UI m.

lhores negócios e !loS melhor('s ()portu!,*d�\h�:;- f11t',11"1att:' Il,A"'l"",

comissão.
- .

I

Escritório Provisório: R. SlIld. l\-larinbO,'l!.(J ._. 1", ",U7

T�mos à venda:
II Ti�t�rarill Paulista II rua 24 de fl':aio ....:. X:stretto
Terreno D': praia Bom Ah rigo - Coquei r".
terreno no loteamento da Praia ,dll' SlIudada -. C'tfllborHl.
casa à rua Silva Jardim, 21'7, Fpol"".
casa de madeira no bair� dÉ'. Fátima Estreito
terreno em Brasflia' ':li�

,

ü'3tabelBcimeilto de sêcf\s e 1�·I.!-.lh.jdn�, 111l1ito hem �f]'eg-lrê,ndo,
em ótimo ponto conl"e]'ci�l d:{ A\;', Mauro Ramos .• -- Infol'ma

ções cm n/c'scritório

.Ump bila casa' de mat01':nl lno:tl,i;I:'Ja'/, I'U" Süo Vir�nte dc P:ll1b

(Peql'a Crande) neSl:1 Cnpill1'l
Uma"" casa conl frente' e nrn ludo de mnU"'r rI, (' (I i'0�j:;n�-(l I.ie

Jl1ac] ei 1'f!., 7x�O, 3 'IU:l1to's. SUL1. CO'!.Í "la e inst::t''1r!io s:tllilál'in,
. ií_:'l1l1 3 de'Maio, FstJ'pito.

.

','

� Atenção
T�MOS A GUi,\TA' SA�{'ISFACAO DE
COMÚNICAR'- QnE .' }tECEl)É�10S E
ESTAfdOS F',ORNliX�l!lNDO PEto PRE�
�O pE,CtJSl'él; :EXCLUSIV AlUI�N�rE

Á(;)S DISTINTOS I C;'�IENrrES DE RÁ�
\'/' DIO-ELETRÓ:tAS...DISCO� "LONG-

-!

•

PLf\Y'" �I ..FI, DA AtAlVIADA MARCA
"',POtYDOR" .;' ,

,'
..
�

,

ELETROLANDIA
Edifíeio'lpasc - l'éneo

" ;'

"'_f', •.
'

,/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"0' MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

;
c \ •

Enceradeira' ftECTR8LUl '.
Assoalhos mais brilhantes .

t�'.
com muito menos trabalho

,

.""

.:'

.. ; ...

"

- Cllc�íes fe- loia EPE Da
Tecidos, mais' duréveis, MoleJo que

-

pr mile um repouso m�lIs' reconlorten! ..

o

RádioS II radialoaes PR I LI PS .

. Som de- alla fidd'idade - Móveis de' linhas moder
nas em maravilhosas côres . - ,;

'" Grande veriedade de modelos

������������������;

'"
.

"

, '

Refriger.dor K E LV'III tõR, : ,

Linhas modernas � .mterror em. hnde �õr,
azul

.

.

.

Um refr-igerador de JU)\O .por preço populaT

c:
l.'..J

Fogies '. LlOUls'AS
Varias,marcas - .Brancos t coloridos
Perfeito fornecimento dr gils

f_ ... ,

,

e -vend,em

, , .)

. 'fiEL COPA '

.

)

Mà'K belêze, mais comodldtlde para �1J6 tozinha.
As peças podem 'ser adquiridas separadamente

,( .;(".

.. '

\

Máq..;nas �e CIS�
tEONA'M CRBSLEY E 61YMPIA
Esloque de peças sobressalentes
Assi5lenciá 6 domicílio

. -:,'"

'i.

=. c

f

Rua Trajano, n.o 23-'- lei. 2l�5'
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Acontecimento Social, de' grl!nde Da seciedade Lagunen_se;"'ap0I!t� Â ·srã_.,/;!ellri_â ''di�Vicét;lzi., .já;.es-
relêvo. .0 um casal Elegante. pt",An'ge·':

. olhidll:�p'l)l;a
.

a"'minh('lista -das

A igreja Sa'n.to Antônio, dos o Novi e Sra. Zélia ,No�i/�}qje(. dez"m�is.AI:e'gábte·s'., .. '

Anjos, tornou-se, pequena, com- .�miralldo a grande' C.L.A.S;�E·; 'de'· " '--;� ...

'

, :: �> ;
_ "

portando a Socedade Lagunense .

1,1a Zê li a no Clube :.CQ1)��res�9.- ".�a_târ(_{ló;lJ.s'·saudades. dà "Iha".
por ocasião ,,do enlace .�atr-i�o� ---,

- R �--,' os :dNtintos: jO'vén'�;'Mârcio-'Pt;lu�
nial dos: di'sÚntos noivos, Ronal; Grande simpatia a Sra; ,Àd'á}:a':' lo 7:�:M·au�óy4q,u,i1'!l� "'la�,

.

do C!J:l'.neiro e. Maria Tereza Pc edol1e, (j.\e Em matéria' de:, �er-: -i-;
• :,', "',;.H, '.��

dOIHI., .. agradável, vale' um lJ1(lhào., ',7;' �. O p�a, �o'p;)l1P're NO!:A.'VEL·

Ai��1ú1� da divina musica, Ave· .'--- . R
.

, ':.i, '-ap!esllnt:aTá em g_randiosa s,nirée,
Mar-i1:i.4.:,,,s·.·no'ivos eucaminharnm- Notável palestra r'lle: idéias a fam,osa' Orquestra TUPAN.
se �:}.a:Ú�l�..de encontro a fe'J:ei· 'largas, o distinto Pres idente ,; do .

"
':" r' R

.

dade::';;�·�I�c:f.l.1ti"za.l1(rO _

um sonho, 'Iuhé BLONDIN, Dr.' Abi,h)'r�; ". Espetá.cúlar 'sucesso em .nossa
';··'·a:·;';;/'"· '1' dr' II Bul ; ';'" "" "lIha';:,'�� "0 -

-hipnotfsadór KARem, �{�e� 'lNl,e. (ora ou �. '. " '

,

os. ,�.

Paí'l;l1),i:nfaiI'am pelo noivo, no -----:-� n
"

_
. MAYA:. 'Gom��t�:da, sua grande'

CIVIÊ'\":': 't�, Ótávio' Carneiro- e Três senhoritas .--elegantes da e legâncin ! .

. .

Mal'ia,:Mngn:l'hii�s. Sr; Fii'minc '(>i,ie<il\d� de Lag;ma�'
'

Íl.oilld: '''.. ' R .,__ ,a_'
.'

�
. I, ""�

Viei,ri' e ;a�;;c 'Júlieta Fiuzn Vieira. Jai:nciro·- Marfl a'. ':, Ea'ria � : w

.

d'
" _/'

, .-, . .

. "�in a no Rio dI! Janelro' a 4.a
Sr. Gel"nfunÕ ".Kurt Freissler e· Rpginn Ulysséia. '

� 'c' '," , , / .

.

,."'
"

"

.

m,a,'iS ,I},,'Cla,
do:

.. B,.r" a,
si

,I,'
q.l�e <(l'm,' )ju� "'Snt;�,clÚl�Q:G.IOSO - Dr. Pali].o: --'-;-- R '

--

., estill;líli-,' bata 'de -Ó, negõcios .. pe.r-
. Bhlsl, �",:Sit'a.• , -::-- Sr. Mano,el Pinho O Cronista palestrnu an.i,mn-.· ,

.. -, , tencenües à: êsre, seu amigo. Gro-
e SI:a..:'T &'. ti4fo.nso,:' Ghiazo I ,(bmcnte com a S-rtà." Carmem . "·C· . �,,"

."

-»,
, .. -' ,.. .. .

. " n;sta.:· armem sempre"e bem
Sra. 'Pêl.à,'·n�i\ia"rto @WÍL' Dr.. Pld S" d d� 'P' tAl" .

�
• , -

, .; c
'. ,,�., ".N,QnC't a

J

ocre � e 01' Q, e-

i-eeebi!i�a na, cidade m'aravj lh.osn
Caetano, P�(t<J.n'C' e. '$.�.�. Sr',,_Di,- AI'!l1"!.se/ .que )l0r sinal, ,tel11:,u�1 haja... y1sj:o;' ,aÚas_Jéfel:êlíct!lS JÍ�

.' mas .l\bC-alhã,és I{ 8,1<:;\; -:: '�l'" M; �mr:ld�_'j;Õsto. �a à.r.te ..c'uiin.árin:; -'." .: ·""':-�i');.,_' ".' .

" ',� �,'
qUi1Wed.ç,�·d€.;Cas��o F�rla_�.Sl'';;. ·k:::ja v,istó}os,'cf.kes' ,de�i\l_;'"I<:t.)oS, "I"��lO' da M:anh�\ .Dlal'lO·Cl'
RE!"IG10Sq,_ ...;; 'S<r•. .!!"tiiz �Pe51o-rrf _V�J1�dos ':l:ie I�uà �'c�idêrtci�;, ,':.

.

-t'iO::êà, -etc. ""', jo-rna's d';ál'ios.

Je sra .
.;.. D.ep)ltad{í�,Fê.d!J1I!.i,·''_Ai!;F; '-'.' "', :, -; �. ,.I��,

. _Ta!llI:!ém, merecidos os, clogios,
1:0 Wal1a ;e: Sf;;>'-" D,r.�Ah�l:a�·!Io 'ú_MJt' PAt:ES1'ÍiÃ. -

,

j).)·s nosso Estado; realçou 'pela
Cali1'BuJ.o.sc..'� $t(·" "Aó�"'t�htino'''' ..'

-,',
'� j

,. ' .. , ,�,primeira vê.z,' s'eu' nome. atlmvés
·

.' { '}.:. . .... , r" '-,'" .,' '�O �1')"i: EI',!Ís "Migué·1 'Cuiy', ,
-

'

das perimon-i,aS" o·,,n'oiV'e!'casal,, 'Illi--. c, ',' ;
•.
",

v,.,
"

•

.
..

.

'- da be·].eza suave de· sua l'epresen
· '..

•
'.'

·'A'''"S
': ·,,1· ". "'(;1' é- iJ,.i:.;·ei-ir'c:6n-vel·sa",'-Co'túrêste cronis-' tanie ,.'

..

;,""'--
rlglU-Se. no ·l:jJltoe-r ..... lcO.' y ,uue

'

. -t ", .... , .' ' ..

"
" "

'.. .', , .

,", e,;', ..
'

,''-;'' h� ,no'., re$t!l'ur.anté'.d·Q Lux Ro- �--'-"R ,
__ ._:_Cono.'l'6SSfi, ande' fal1lssl'm-a' rllc,e'p,- -

.,-',
,
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.

.
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':-,. " ,._,., '''':'':'', r'·
? _�1/ Íri·lou:U1e 'da Soc.iedac:ÍiÍ ,GUr'i-' F. ,.. .

,,,'. /.

�'"
çãn õfel'ee,rJ'i!I'm"'njls' C@llvrd:ad0Ji,; ',.l .r'.';' .,.. ,."

'

',".. ' ,nqq.a:!lte,'� Semana �'t'!?:t, "ou·
O I'·, c·'tl".....,..-t"·d

,...
-. ,,� :t' ·tibjtll!l,. éxaltan!)o .e' e-0111 Justa, "o'uma lfinlá'p'lÍgina mu"'icãl RE-sa a'o ecora o com J'eq""n e'

" ..'.,
, ,� .,.. ,

. ','1''''' .. ,

.
, -' .

�

,-"
. " ',,'áÚo o moclerníssimo CLUBE' M'ónso '

"Ih Onum ainbielltc' llastante ,Jlol"'d!1 " ,
'

", .. -.' .. ',
_

J '.', j!om fi. maraVI os� - r·

saurlava ,o j�vcnl 11ur' 'ili!ste '�ês D.�S 5�O. Em _JllatEgla ..:secl,al; .,sa- 9u\�trá N'orri�r�P.aramou:r: J
- �, .', , '}isJ'!íz qualquer cxigên�ia .. S_alões

'

da Prim�,v.êta,..e'fi que
\
o' I!o�ta •

.

'd I .. �mi}ll)s conwree'nden,d'o _recreação,chama mês da_F.elicida,,'e .' i1! �

"ult'. e salão de jôgo, Qualfluer
Rr·lís·sLll)OS QS P!c'sentes,.

'. :·oi8:11 de 'anorâmiea'!, � belís-

foram Q-fe,rec}dos sim.a "Piscina"" podendo OS_ as-

Jiental1t]'o-se" Cristais. "lst'entes apreeiare!11 ,��uriosos",
S;l.t:isfêz couí.pletamente,' O sér-" (IS haühistll"s mel'�ltlhad(}s. n!l�

viço de bar, c' copa, cqm dôces e águas 'coloridas,. Confesso '�'l m.i"

salgados, vincl(}s especialme.nte :.ha arlmirnção c '0 mc·u si�ce'1;0
de P�l'to,' Alegl'e.

, -G·I�.:io, a tão famosa sociedade,
Ronaldo e �I(.ar"a Tel'c'zaT em P?-l; ter em: �eu quadro .ad!l1inis-,

viagem ,ele' núpeias, a esta al�u-.' ,. u·àt vcJ-;- o sócio, Dr. Elias r.Ji&'';leI,·
ra ,de:vct:ii.q' estar apj'eciando as ,d,inàmismo -e, simplltia'. p,rop,oréi-o-

, -- I·
.

-

'
__ , I"

bele'zas 'd:!! ,Moütev"idóq_,_
.

,1'< "." '

.. ;" .

MATEMA'JtC'A
Esta,l'ão abertas a 'partir de 1.°

(l-e.' �pt:lÍbJ'o as m,ntl'Ículrrs par�

!}ulhs de. 1\111ITEMÁTI�A l;Ol'1'es

pOlidente 'u. 4.1\ .. série ginasial.

17 às 18 )lcJras, exceto aos sá·
ha,dos.

, ,,,,', i(4N'�HONY ADVERSE)
.>

'

,.:._;.A_���,�
��� '\'\ccom;
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FiE·DRle-,:' MA'RCH. - OLlVIA�i DE·HAVILtAND
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,

-.
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DE 1958 "0 MAIS ANTIGO DIARlO DE SANTA CATARINA·'
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UMA' PENA
, PARA

I

GA;DA MÃO ...

UMA' PENA
PARA CADA GÓSTO ...

.
.

....

�

•

ri�'(; Escor�r
i o Sije�i-,fScolar Universitária Beluir"Aço Beloir-Dourada Magister Senator .Diplomata: "-

Cãnéta_
.

290,":. �40;.
, 400,-, fiSO,� 700,- 80'0,- 1.000,- 1.400·ç-

'Lapiseira 260,- '

300,-
,

48'0, - 55 O,·
o

ó50,- 9 50;�"- -

'

..

,..,

I

"<�'.. '" :.,'.
�.

- A, .. N O V,A fABE LA .D·E PREÇOS:

.. ..
'.

�c1or� • e�m� ._Ôci�� o e\Jlnpact�. ec#l1fJ�
, ..

�.•
'�-

- �-'. �_

-�
.. ,..co' - ;"''-''-�'"'''''__'''_"'!•. --

__ , .•.._._.:;��_...L.-.._.,.;... oe ._ ....

'SADA' ·BOABAID DOS, R,EISOra. Ebe BlI Barros

ArrENDE COM HORA MARCADA

,com Célen�h Costa �'-Carros Tovar - NBfiCY �1ontez -

� I�WHson Grey � Cauby Peixoto - Trio' Nagô - 'Neuza Maria
,

Zezá Gonzaga ""Uma Fábrica de Gargalhaaas"
--------�.--

.

"Os.mais periaosos,bandido� se encontram com os mais (I�E ,SAO ,J;O�É '--:';�;��ija FEIRA ,

; dec,ididos' REPRESENTANTES- DA LEI'� Robert Stack - Joy Pa-ge Gil-be�f- RoJand -·.-em

"HAL :,W,ALLlS" apresenta" -·1"
'KIRK DOUGLAS, BURl LANCASTER ·RHONDA FLE� !

MING JO vtft fLEEI
.

em ._ -r

CLINICA DE CRiANÇAS
Atenderá a partir de 1.0 d'e Be-

,CIRURGIA DENTISTAtembro à Av, Hereilio Luz, 155,
Apt_o. 4.

'Horário: das 15 às 1,7 horas
T�dos' DI dias 'excetos lábádol

.

, .......

,.I �

,L�IA E�,NOSSA NOV1\.
EMBAJ�AGEM C.ÕMO
�E. PRÉP-AR.Jt ',UM' B,OlliT,' ',", C,*,FEZITC' ,-� <

,

�,

, \ ,j r. 'I '..;0 , "

Consultório e residência:
_.

,
<

� I ..,.

,R!lR Arcipreste Paiva; 13
, TeJeloné� 2066

'f
-,,---�.._-,-_....----

1 � (lHE) 5 {. 0, J O:" S É 5.a FEIRA
r
"Asi'

..P�tíÍíéciM' dauín c�ipita frinl�f.orjmild'o em-herói
.� nacional! ! Mazzaropi em
j I'

j
_i.

I
J
!

JOÁ-ú .JQSÉ R.
SCHAEFER.

1-
ADVOGADO·

CíVEL E COMER�rAL
Rua Vitor Meireles. 24.

_ Das 9 às 11 horas:

às 10 horas -

"FESTIVAL TOM E JERRY"
- 7 Nóvos Desenhos Coloridos,

Cens: até 5 anos

* .* *. I

às 1'\1, - 3%, -"7 - 9 horas
SEM LEI E' SEM ALMA

- VistaVis!on �

, ....

Cens.: até 14 anos

às 1 %, - 4 - 7 - 9'\1, horas

.A D V E R 'S I D A D 'E
.

(Anthony Adverse)
Cens: até 10 anos

·'.'111
-

�
às ,2 horas

(RAMAS DA' 'TR-A,<1Ç).tlO .....
;' éq_�

EM BUSCA DO ,OUW;''':':''' co'ui
SANGUt,:· E

.

ESPADA -lo:;.
_ ·.eriad�

. "\10.°' e 11.° EpLs;)(Ü�s..... (;
_;

- 'Ce'!js: �t'�".l'<i an"'�'�':' - �

*. � *�� '�-f�.�.:-"�'
.

�::r�:
às 7'1:( hora's

'

.•�

OS MALv'j\DOS-":vÃO"PARA: i-,
o·� INFERNO �: tconl; _�:--'\\j ;:::: -l,
Tiú.l\-ÜS�'])A TRA1ç;\:O�":"? cóm

\ ,�'{"Ce�: ntÓ� �,� a-��os .:

à<��-2' horils
JÁCQ1JES' TATY� em

AS FÉRIAS DO SR. HULLOT

Cens: até 5 anos

-l:. * *
,-

às 4 - 7 - 9'hor"
Ralldolph Scott -. Mala Powers

. y,

...

, em

HOMENS QUE, SÃO FÊRÀS
� �-

- Tecn' eolor '."",:

Cens: a,té· 14 anos

-El\t -BUSCA DO OURO - com

SANGUE E ESPÃI.1Ã - serindo

nUMAS nA TRMÇ,lO - com

Cc'ns: _até 10 u�os _

às 8 horas

Randolph Scott - Mala Powers
em

HOMENS QUE RÃO FERAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. 'Casa de .mntcrial consÚuídll hí

Nã� uSJl�m' os pacientes,
um ano,' com três quartos, sala,

.na, oportunidade; do 'direi- copa, cozinha, varanda e quart,

"

to de ap-elar,·. e nã,o podem de- banho completo .(cor verde);

.

"';"
agora pretE'!nder se lhes de" 'bom terreno medill�o 12 x 28.,

.' .. _

volva tal :dir�ito, por via com' muro e à

ECZEMA
Condenados' pelo Tribü:j, "habeas corpus"

.

R t
gar, gem espnços>

,

", .'
nal do J"I'I' da com'ar'ca '.c 'lh

-

. e s a- Localieaçâo Rua Cardoso 46

,

u
,I es .

O rec,uJ.:,so da revíaão,
.' ,.

"

�

origem, a nove anos' de .re- com amparo no art,' 621 do COQUEIROS, Ir �o ml'tJ'os (l

:tgor:�����eih:!P=" clusão, e -paasada em j111- -Côd...c!ta�o. . ,atual
rua., gel·al,.:c" junto 11 ,l'u:

r&8, acne 'OU "ps�
.._esttaguelia gad? \ .�ecISa?, for!lJ:!l re- Eloríanõpolís, 12. damar- q1Íe está sendo consaruída, é·o·.

�:cK�oP�eN�es::. �:I�e�: colhido .a Penitenciária do çó de.195S, ac�s&O ao viaduto. Entrada de,
'

l'Ihroderm acaba com a coceira em' Estado, para cumprlmento

I
'Osmundo Nobrega Pre-

".

mIDutos e ràpidameJlte torna IIUII da pena, como é de lei. Da sidente.
.' I Cl'$/lOO.OOO,oo, l�estantll ,em 10n-

��::a�:�.D�r. ,. :v=�!'I� sentença condenatória fo". Belisário Ramos da Cos- go praaq, Tratar cçm PASSOX

...-otecJo.
_�(

ram oS pacientes intimados tã, Relator. I no Banco 'do Brasil.
"

·'·vetHlt:.y
c.a

(Décima, de uma série

cronicas de impre�.sõe�
viagem)

,

GUAIRA E FOZ 'DO
IGUA'ÇU',

'De Inaj'a .voltàmos à Ma
ririga, para 'apanharmos o

avião. d� Real. que nos le

varia, ·no. meslii6 dia à 'Foz
. do Iguâçq; pa�sl\n� por
Cuaíza.. ' ....

,

"".
'

-:
Màei.�",:. i;t _��Q-''If.���''V.ei:o

e pasaamoa.: -ma1S. um "día,
.
inútU,i' P'Elrdiçlos, elrt Maringa.
Ainda bem ,:,que tinha um

bom circo'! ...�.
Como a moça jápóntsa

da .Real não tinha eomuní

cação negati�a e nos. da,.v�,

'esperança, de que o avião
ainda podia chegar

- ,leva
mos à tarde toda a telefona-
e a ir ná Agencia.

'

E' conhecida' a calma, a

pasciência do povo oriental
. e especialmente do japonês.
Poi�ésta moça, que sp 'cha

, ma Helena Eyko Yoshhl�
.ri. nos '''cozinbou em banlio

;. Maria", '�anáo:-nol'l ' es.n�·'
"rança' que a t.o-d'a hOi·ft· po'
deria . .chegar

•• só veid no

longillUI81
de �tnda naquelp' dia foi por
de que

'_

trou o pequeno museu e n01

,deu' informações outras,

.'
nos "deixou: de cara no

chão", de·,.vergonha, peran
te os estrangeiros que es�

tavam juntos. -Era um in-
dividuo 'fralizinho. ,

vísíveí
mente mal alimentado ca

belo que-nhnca viu p·ente,.
dentes poudres e barba de
uma _ quinzena l Calças. e
paletó à la Carlítos (Cha
plin) ! Uma vergonha !" '.

Perguntamos. pelo chefe;
Estava no Rio. Com certeza

"

'_

.

.

ProVQ MOGa RiCO: "

:.. .

"lQitQ Moca COnl mfuggronte.
�;

�

V.eia como é fóel,l: coloque 'u�á colher·
.',

(s??) .de J.eit�,,����P!l:I:R,���».ey.:::�,
peje o seu .refr.tger�te favorito, bem'

. gelad-o. Mexa ... e pronto!

No· cQlcir,'quando as crianças (e os adul
. tos, .1l�rnb�fI1'l-�ostarn de :�usar •• re.. -

, .fresc9s..· .aprQVefte, a.-:. oc�iãr.o Wª' a;li....
·

mentâ-lcs m�lhot: .d�-ih�,l.eit�. Môçâ
com o seu refrigerante f,",orito.

E se desejar um livreto üioo .Rece;ta�!1
envie três rótu/o� d� leit. Ã\O"� para:

,

P.rqdufosNestlé • Caixa' 'o$lal, h�:90 -#tio.
•

•
� _.". .'�..'

• f

��lfl'E.•.
-

,-
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Mótôt ia��tp�ra;. barcosde recreio -e para outros barcos. simila
res, �éni, )CI�' esplêll:dido 'para motor auxiliar de barcos á' vela.
, .', ,Co�lêtâme�fe�qHipado-,�inçlüsivp$.aihelde .instrumentos,
ni�pôm��Wãfo�;�n�r:�,�·-i!n��-(Hat�, :�ã$:s��!lltes.cé!pacidádes:
/: 5�5 � '-o gasolma '.� �' > 80,,:,HP ,; DIesel' '"

,.

11 .HP -' ,; , �\, ... " -.80:'HP
- H

,(�irelta e esquerda)
�- ;. I .:.. ::':'

'o. -�.
- 1'. '

.....
-

, ..: ,:... .

.

35' HP' � ." lOl\'HP -"

'_ � -
.

.
'

. ,

, fo....
-

.

.

-
�

:>0
_ HP'·.;!_

.' -" 132 HP
84 HPIjl· :

'--

. n
..

.... ";:;,.../-... _

....
_ ..:.

_-
--
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GRfIPOS GERADORES �-�'P K N TA"
Qu�isq�r

'

típ9� ,PAr;;� en�t�g�
"

imediata' - - Completos - Com
motores 'DIESEL ",P�NTA", partida- -elétríca '_" radiador _

�. f�,tr"Oil
.: t�iíque de, :'ole,

o ê

.d'lln,àiS,': pertences; acoplados dire
-t��nte com flange elastica a-Alternador de voltagem - �trifásicos- :'420 Volts - com excitador - 4,- cabos para�. .

Ugação ,e quadro coínpleto de contrôlê; todos conjuntos estão
assentados sôbse longarínas prontos para entrar em funciona-
.' mento.".!-,

REVENDEDÓRES �AUTORI��DOS PARA O ESTADO UE
•., "�o SANTA CATARINA'

.

•

,,' MACHADO & Cia S/A. Comércio e AgenciasmI RUH .,Sáldahha . Marinho, 2
-" E"nderêço teleg: CIp R I M U S"

nu çx. Pôstal, 37-- Fone 3362' -. FLORIANÓPOLIS .

,pêj#J.j#J(?êélê.êê�r:a@fFlf·=rr==-r?;ªªi#lj#I=j#I
�.....,JV. ,Vai.constr,lIlr?'

...

, --....:._, .. � ........---.-�-----------......-

�.' .". 'S"eOJ�/·�..eÀ, .'�*- .... IJIIIWIJF nw» ,..
/ 1'''''\ --_':", ,:'.,nos \lAP{"J,OS

'

� Deodoro 83 - Fone: 874(1

. �,
"

'

.' , • ,.. 'Il, - 'I••---.---..-.........-_.---,-,----- .-j' '-_ -- � ii:; i.�, �,..'- " ......... -', .. ';" .
,

leia, .

Metalúrqiea�Ti.is
LITORIIl

-- Rua Padre Roma n? 19 a 23. Florianópolis· S. Catarura· lone_ 3864

,

",
- -

CONSERTOS EM GERAL
' -

. �� � - ..... ,......
.

rti!al ••A Soberllna" Dbtrn. do ••trelte _ ('......
tiA So_ana" PraçA, lr5 de

.

nQvem_!:>ro �,esquin.
,

rua Felipe Chmiat- .

M O' V f".S f M G E'R A L

Bossmark
V I S I r E A

-

NOS S A:
Rua Deodor", D.o �5

V�nde-se;' ótima·
casa :.

LOJA
leI. 3820

Cusa de material, censtl'uída .há
um ano, com tr�s qtiart�s, s�la,
cQpa, cozinha, varanda.e qudrt,o
,de' ba�ho completo (cor verde);
uom te,neno medindo 12 x 28

,."; .

VIAGEM_ C9M 'SEGURANÇA
E' RAPIDEZ atual rua geral, e junto à rua

, "

que estL!ie'n:d.<>._ construída, com

SO NOS CONFORl'. acess,o ao ·vj�duto. Entrada de ..

AVEIS MleRO-ONIBUS Cr$ 100.000 00 restante em lon-

R APlD Ô "SÚ�SR A S I L EtRong,
p"" T";,, "m. PASSONI

�11..!4�."f1D�11llIlli!�I-I'ST�r•• ,,�":,� ;iA ",,�, Quarto - Aluga-se
Florianópolia - lta;l;lf. - JÕinviU. _ �"ritibe

�

Aluga-se ótimo quarto com
I

_,�_. _ ,.J. ...

\
: I'

_

,

ll(!'nsão.

AgeAnc,·a • Rua" Deodoro
I

esquin. (' Tratar nesta Redação com

II Rua Tenente Silv�a -. FLtVIO.
------�----� �----�,.----�------�------�------------�----------:,---------

------ - ........ - _.-----
�

.

r 4 :V Á', N, ',O �O C o M', 's A' B A. O
.

-

�

Vir: em:Es·pecialidade
�a (ia� WÊTZEL INDUSTRIAL - Joln,llle - ·(Marca Registrada)
) �conomlza-se te mpo ,. dlnhel�oo

, -------'__-----

CO.1l1 mUl'O cl garagem espaçosa.

Lacalização, Rua Cardoso, 46,
COQUEIROS, a 20 metros da\

._����!RCt.�
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'.
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-
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: )A",t,1eta iurgica i
A tênas instalacfà cofu máqui�ario

�oi:Ierno est€! 'em condições de atendê -lo em qualquer pe·

,t dido- de 'lsquachias de [erro para a sua çonstrução,

Motores
-DIESEL

.nea. "JI'NBACB" _ "GANZ"
Iil HP -' 16 . HP - 20 HP - 26 HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELtTRICA MARCA 'fGANZ" J

MonofasicolJ p�ra 120, ou 220 volta. Amperagens II opção -

4'00% iie carga - Ttif�icos, com ou sem neutro - Volta_
- •.

-: gens e amperageu à opção
INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇAO

Amperimetros - Vóltiinetros .

- Al1cates. para bateria. ,

Est�qu:es permanentes ,.:_ Vendas diretas - Pronta entrega
Podemos 'estudar· propos-tas de firmas especia:Iizadas n'l ramo,

'

que pretendá� a -representação, desde que iQd�que� fonte.
: de referências cllmereiais e bancarias na praça de Sao, Pau lo

.

Consultas Plldid<fS' e propostas para:
INTERSTATE S/A • .;- IMPORTA-ÇA(" EXP-ORTACAO

E REPRESENTAÇAO
Caixa Post_al 6673 - São Paulo.

INDICADOR
.01>

PROFISSiONAL
NÀRIZ ,E GARGANTA

(L1NICA DE O[HO$ -

•

.

OUVIDOS·
do

Dr. -6 U E R R E I R O DA F O N S E { a
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna' Aparelha
gem Suíça e Norte-Araericana para Exa ..

me dos O'lhos. Receita- de Ocules por
Refrator Bausch Lcmb. Operação de

-

, Amígdalas por processo moderno
-C0I':L.:nJLTORIO RESIDENCIA

Rua dos Ilhéus 1." casa Felipe Schmidt 99 -,

FONE 2366 FONE 8560

oÍL NI!:WTON 'D'AVtLA
CIRURGIA GERAL

Uoençaa de 8enhora. - "l'oeSO-

10,la - Eletricidade Médlu
'Conaultõrto: Rua Victor M.I·

rellu n. 2!f - ·Telefone 8307.
C01lsulta.: Du 16 bo;.. ••

diante.
Re.idAnela: Fonll, • 'U

Rua: Blumenau li. '71.

DR. WALMOR ZOMEII
GAJ«:IA

DI_'lnmado p"�la Facdldade NIl'
dOnal de MêitlcJea d. Unl"�r·

-
.... ,

aldade, do Orull

Ex-Interno por eouC'lIt1o 'a
Maternidade • E.cola

(Serviço do Prof. Oeti ... I.,'
Rodriguel Lima)

&x-lnte1'no do Serviço de "Ir",.

ela do Ooepltal l.A." • .E.T,\,;.
do Rio de JaneIro

.'dico do Hospital de Cariilad.
• da Afate,rnidade Dr. Cario.

COrIla
OOENÇAS Da SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo mit-odo

p.icQ-profil'tlco.
, Cona.: R\.., JeAo Pinto a_ 10,

da. 16,00 à, 18,00 hora.
"tende com hora. marcada. -

Telefone 3036 - Relidên"ia:
Ilua General Bittencourt a, 101

- RelidAncla: Rua Lac.�d.
JQutinho. 13 (CI:.'cara do �.pa
lha - Fone: 8%48.

DR. AYRTON DE OLI\'EIIU
DOIINÇAS DO PULMAO -

TUBERCULOSB
C-onlUlt6rio � Rua' Felipe
Sehmidt, 18 .: Tel. 1801.
Horirio dai 14 à. UI Loraa,
Residinci. - r.up_ Schmld&,

u. 127,
'

----------_.",-:::_
DIL JULIO DOLlN VllnJU
•• D I C O

EapeelaHlCa e. Ollroa, OaYICOII,
Narl. e Gareaatal - ·l'ratamltat.

.O..ra"_
Infra-Y_tm_Iho - N.bul"a�&e·

- Ultra-Som -

(Tratamento d. .itlnllt. ..iD

Clperacto) .

Anslo-rettDo.copla _ a.eteJt.. 4•

OeaIo. - .oderno .Qulparn.nto
•• Oto-.IDolarltiP)('il'i •

(talco DO ••tado)
IIor'rlo da. • l. 11 1I0ra.

da. 16 à. 18 hora..
CO�lUltórlo: -

- Ru. V1e1.Oi
Meirel!.e- 22 :- Fonl 2676

.

R..idênc\a --:: Rua SIo J.:Jrr.e,
D. l!� - 1'0De 14 I�

DII LAURO DAUIlA
CÜNICA ,O.RAL

."'�����')�' "
••p.claU.ta em molhUa. h ".

•.1101''' • via. urln'rl...
�U1'l radical da. infecçõe. "'II
lal _ cronicaI,' do aparelh.;> ce·
aito-urinirio em ambol OI 18XOI

30ençaa do aparelho Diare.t'v"
• do sistema ne·rvolo.

Horirio: 10'AI às ll! e Z'rlo lr 6
�ora. - Conllult6rio: Rua Tira·
lente., 11 - 1.0 Andar - Von.:
'12411. 011., .�:�\tJ.:c;P.18Co

• • D'I O O
U"raç6e. - Doenc.. de' !teI'lIo

na - CU.lea •• A••h..

IJII. 1,. LOOAl'O . 01lrlio de .Ílp.claU.a�I., ..
J'ILIIO, Ho.pltal d'o. Snvidor.. d� a••

Joeaç.. do aparelho reaplratO,;o' tadó.
TUBERCULOS. (IJervico '0 Prof. .a�u.'.

{ADJOGRAFIA I RADIOSCOPIA Andrade).
DOS PULlIIIOBS Coalulta. - p.la manllll ao

Cb:arcta do Tor.a:r HOlpital de Caridade.
formado pela Facnldade .Naelo;'al A tarde d... 111,10 1II0ra,-.m
de Med1élna 1'Isloloelllts e Ti.lo- diante no conllultório à Rua Nu·

elrurClio 'do H08])ltal Nerêa ne. Machado 17 ElqíJhuI d_ r·ra·

Ramoa dente. - Telel. 27jJII
.

Cur�o de especialização pela Reaidê'lcia - Rua Prtllldlllttt

3. N. T. Jb:-iuterDo _ ElI:-alli.- Coutinho'4 - T.l. 11%0.
tente de Cirurg;a' do prot.' UI)'(l

Guimarãe. (Rio),
00.0•• : Felipe Sehmldt, ..
I'or. 1801

Atende em lIora ...read4
:tu.: - Rua Esteve. Junior, 80
-- FONE: � 39 i

,DIl-&l\fONIO MUNI.! •

A&AGAO
•

CIRURGIA TR.mIATOL�GlA
UrtopedJ.

/

Conlalt�riõ: Joio Pinto. ta _

I Con'-últa:
dai 'II lia 17 ·O'fr.(

.
dlàriameDte. lI"nol a••• 'b,,';;o ..
Re.idAneia, Boeai'iY:l. lU.' •

Fonel - •. '114,

DIL CLA'IlNO U.
..." , GALLJi1"TI

- AVVOGADO
••• Vitor ••bele. fI�
I'OH.: I.'"

J'lorlaD6poD.

B R I T O
-:0: -

ALFAIATE do SECULU
.

-- : O: __.;...'
Rua Tiradentes, P

DR'. 'GUARACI SAtijOS···
€irurgião Dentista'

CUNICA - PROTESE - CIRURGIA
HORARIO: - Das 8 à's 12'horas. exceto a08 .'badol.
Ate'nde exclusivamente com hora marcada
Consultório: Avenida Hercilio-Luz, 69

Esquina da rua Fernando Machado.

MATEMÁIICA, FíSICA E LATIM
eI.sina

Dr. Otto Friedmann �
,

Rua Cristf.vão Nunes Pires, 21-

<Esquina Ru&. Hoepcke)

·e
I

. -:o

/
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,

O-A VAI Continua Lider
lutou muito o':'Guaraní e merecia. um ·escore melhor"que o de 31 Or� Befi�hor Rodrigues e Oscar'
marcaram os lenlos do noturno de 5.a feira _.Derrota' do 6uara.ní nO$ 'aspirantes,. isolando o

,

-IMARIBD S A Induslrl·a· e I<Atlético
I

::e:!:�:��,d:�::d:n�:z�:!:�:
_. �. o encontro que- õ.a-feíra â uma sõ mão, o que fêz com que

:>: •
; .••. .

.

.

.

.... • noite deu' andamento ao Cam- scltasse a pelota, tendo- o opor-

(Continuação.
�a 3.a página) anO f.ejta,s a",s amortiZoaçõ�s

I
xada a'

titulo
o de_ honorârlos, peonato de Profissionais da ci- tunista Oscar surgindo para, apo

tári'o do' balanço.e d3'1 e deprecla�oes _

determiná- um� remuneraçao m-en-sal e dade, e no qual f-oram protago- derar-se da esféra; decretar o

contas, lperito-con,tad,or ou das por le1,. serao efe!u8,-' glo?al de. Cr$. 30.000,00 nlstas Avái ,e Guarani, hão reu- terceiro tento. Fin'al: Avai 3 x

)auditor, legalmente 'habil i- das �s segumtes d��uçoes: (t:lI�t� mil cruzeiros) a �el' �iu a assistência que se espera- Guarani 0, continuando n� Iide-
tados cujos honorár-ios se- a) cinco Pfort clen�o . t(5o/cdO) dlvlbdldo entren·d os seus'

va o que é perfeii;1!mente justi- rança o clube presidido pelo dr.. _._

rão fixados pela diretoria. para o or a ecimen o ? mem ros, seg!l o o que .os, ,
.

§ 1'Q _ Dos exames, que fundg de reserva legal, a!,e mesIl}_?s d�h�e.rarem em f!cávcl, visto ser.:" . véspera de !�\JJ.el Capella .

• serão procedidos, pelo eon- qu� este fundo atinja 20 �o reuniao ordínâria, Para .os eleições. OS MELHORES
sêlho fiscal no mínimo de (vinte J?or cento). do capi- hn�mbr?s .do conselho fls- NÃO ESTREIOU JULINHO No vencedor saltentarnos Dan- -

trê em três meses será la- 'tal social; b) vmte
.

por cal, f_?I fixada uma remu-
o médio e atacante Jullnho da Adã L I N Ivr'asda ata no livr� de atas cento (20%) pará atender neraçao anual de Cr$ , a,' ao, o Ó, i son, �o,i'l'i-

d d 1 000 d da, mais recente .aquisição do Aval gues e Bet' h •

t hde pareceres do conse,lho a um fun o e reserva pa- . ,00 a ca a um Oi'! m o, es e com as on-

fiscal. .'
,

ra aumento do capi�al; c�< conselh.eiros, .
quando no não te'\<e o se·u lançamento' no ras de me·lhor 'elemento em cam-

§ 20 _ Os -membros' efe-, o sa,ldo ,do �xercI.cI_O sera exerciclO, efetIvo de seus' esquadrão' "azzarra" contra ·0 po. No vencidQ, ·todos bons, prin-
tivos e suplentes em exer- colocado,:a dlsposIçao da c�rgos.· 'quadro "bugl'ino" muito 'embo- cipalmente "E1)ísio, Vilm.ar, To-
!cídio, peircebel'ão a ,remu-' assemplela t

g�ral.. a d.qtua;l t- dNestfa .codnfoll·middad�, por ra fôsse d'eseJo d� ,técnico pr�- ninho" Sadi e. Zézinho.n·el'a-o' anual que lhe.s fôr pód.era ,au orlzar a I,S rt� o os OI ec ara o -cons-
.

- H�"l t·t·d t d f'n fessor Libório Sj]va inclui-lo na QUADROSfixada' pela assemblê1a ge- bUlÇ3;o. ,do mesmo a � o I UI o para o os osIS'

raI que os eleger, de dlv!de.ndos ao� a-cIOnIS-_ 'e efeitos d.e direito, a so'- Unh.a de frente' do conjunto IIde.r AVAl--

CAPITULO V tas ou, mdependentement� ciedade anônima dtmomi- Segundo nos declarou horas LeIo; Adão, Uanda e Vermelho:
Da assembléia gel'al . de 'proposta da diretoria, nada Imaribo S. ,A. - ln- ante� do jôgo, _o "coach" avaia- Cláúdio e Lólô; Guará, Nilson, '. R!-O, .{ (V. A.). - Em f�ce de haverem /terminal}<.I

'Art,. 20 - A assemblé:i� levar os fundos liquidos a dústria e ComéI:cio,' ,r,ésul- no não achou Ju-Jinho em condi- Oscar, Rod'l'.ig,uc's e BetinhQ. I
O turno empatados no oitavo lugaT/-ó Bangu e ,o Canto

geral de acionistas, qile' é conta .d� outras r,es.ervas tante da, transforrnaçjlo da '

1.

d d t· s ln ,ções técnicas e ,fisicas satisfa- GUARANI -- do Riu no décimo" ugar o Madur·eira e Bonsu'c·esso,'pa-o óI'gão legislativo da so- que JU gar necessarlO ou socle a e por quo a· -

ciedade constitui-se e for- conveniente. 'dústrias de Madeiras Rio tórias, -o que não é de e�tranbar Tatú; Acáci-o, Enisio' e' Victor: 1'a' ·efeito de preenchhnento da numeraçãb_ da taJj�à
ma-se, 'de. acôI'do .

com as Parágrafo único - Res' Bonito Ltda., pelo qu-e ma- dado o lQngo tempo qu.e o ex- Toninh() e Vihnar: Itamar, Zé- orgal'.i�;ada no' inicio da temporada,' processaram:-se na
rleterminações légais e o salvado o dispos�o no ar�. nifestada por todos a von- player do Figueirense' e· Carlos .

h T d' P-t I S sede da Fl\IF, aos sorteios d.e desempate tendo cabido
disposto --p'º's, present.es eiS-, 134 fio decreto')el 2.6�7�'. de tade e conveniência de Ra.naux perman1lceU. inativo.'

zm o, eo onmo, I o a e a-

O núrr,ero 8 ao Ca.nto do Rio,' 9 ao BanlJ'u,' 10 ao Mad]il-:':'t'atut"". ,"� ,

. 26-9-940. .-sera atpbulda constituirem a dita socie- di. ...
"""

d' t d d �. PLACARD INJUSTO ARBITRO PRELIMINAR E l;eira e 11 ao Bonsucesso.
.

.

.

,

Ail.t'_ 21'�",As assem'bJé- u1lla· bonifi.cação a Ire 0- a e anomma. _que cons-
.

'.
..'��

I ias gerais sei'ao ordinárias ria; cuja porcentagem cal- tituida está por fôrçá dêste O panc))'ama técnico .da Ipta RENDA .5/10,- Vasco da Gama x narigu "

e extraordinária-s. culada sôbre os lucros li· instrumento, tpandaram la'- entre o "Leã·o da Ilha" e o "Bu- Osm.ar de Oliveira(Chocolate). Flamengo x Ganto dó Rio i!
•.�

§ 10 A ass.embJéia geral quidos; deverá ser fixada 'vrar, a pres.e_nte ata que, gre" em paI'te"'deve ter agradado Saiu-se muitQ bem na dil'eção da América x são 'çrf-stóvá:o
'

ordinária reunir-s\-á cada 'pela. assembléia ige,ral -em depoIs.,. de I.Ida e �cha.'da aos que· fo'ram a'precI:a'-Ia' MUI'tO B" '" ,.

f t
- pugna. - ' onsucesso :x-' ,B,(i�ifolJ'oano nos q-uatro 'meses se- cada exercício. con orme "Var' 'em' res'Vlas' . . . . '.'

c co

guintes à terminação do "lO- devidàmente· 'ag.g·inad·as' ,po::· ."S'pí�i.t�. de luta e . vontade da
.

Na pre·li�inar 'entre �s times Fluminense x Olaria.
cial, pa'ra .exame das con� CAPITULO VII· todos os presentes, .peran- parte dos litigantes, notadamente de asp.irantes, 'venceu o V\lVai Madureira x Portuguesa _

.

tas da r!il'etoria, ".discussad-o Art D29a liqUAidilIÇI.ãqOuI'dapa-o tl'neflaas <>ssd.u,naa·sd'· testeIll�l]hda:;; d�. V_elotão ,triçolor,. que -oste'nta POl' 4 x 2, ficando ·0 Atlético iso-
,

"

_ ���� ..do. balanço é pareee,r o
d

'.
d -I t '1"

..... '" I as, como e e invejáv.el forma física e lilgqil lado na _1iderJlnça ,d'o certame. da 12/10 _:_ Vasco da Gama x Canto·, do Rioconselho fiscal,,, bem' cpmo a SOCle a( e era, ugar no ,lei. O, presénté' iilstruménto .

� -, ..

dos membros da
.

diretoria. caso·e nas formas previs- está, de aeôrdu 'Com' ·o"arti..:. progresso,s té.cn;ico!,. .. categ..orilil., \ "

�.
, c: 'sãO. Cristóvãb . x.. Flaro:eJlgo .•. i;-

quando" ocorre,.r o
...
térI_l1inO tas em lei e por deliberação go 110' da· tabeltl<- .'àné:x;a· a,

. 9; ���í. l.�!Ile''l�;'-.:i,e,l' .
..,.:n.1DN'DA:' --"'i>Ci'$;S''!.-iISO'ÓO. Amêrica;.x ;ltang)l , .

do.mu..rrd�to� '"." da assembl'éia geral. ·lei do impôsto .• d�:s:ê!o"_fe-. e9?!'p.�,�, 1)1aSA nem S,\m�re enca- �.,:��,�t... ,� ..(' .. ,,;-;'.,', Mâ'dureir.a X Bótafogo
§ 2'0 __:._ A "\s,se'm'�lél" ex."' Parágrafo único -� E' deral, sujeito, ao sêlp pro- rou com sl!'riedade' o embate .' B' FI' :; , '

.. !lI:) '"

d" b' � .
-

'd'
'

.

"d' ''''_
"

'5
' . ,

"
.

.
.

.-"
' ()1\sue,esso '

'x' UmInenSetraor.inária .r'e�ti.:nrT,�se·"'á a IncUm enCla a "assem'- porcional e'\:/r$.· 4.000,00 tI' j' d
.,

d' . ,,,. ,_
. ".- , ...,' i_,' ..

,
.

" '.' ,

.tôéjas as. v.êz.es que fôr le- 'bléia" g,eral determinar a inciderite 'sõJ:h'�'" o' 'áhm�Ílt()'
a vez::c'on};�n. o .m. em.�sla na

J '�,�� ", ,i"", ' ., ,- Portuguesa. . .x". "Olada r .... ;�� ..... { '.L

gal t:! 1�eg'ularmente- eonve- form-a de liquidação' da so- de capital -rlll 'sociedade' li- ::�O�a;à::::�j'a:;g�:�s<e!�·.e�r,��: ," O,,,,'lâ�..,.'.�ur._..

'

.. ';__ ;;c-.....�.....��t:'!f��:��" �,·1�·9·/10 ._.-·v·�a..c'o- .da, Gama
.

� Cta-.�o',.C·'.:ç�._f!,to'va-o ';L",'
cada para' deliberar sôbre cfédade,' ·elég-e-1" o li-quidan- . m;i1tada, mais a tax.a de .ed·u:- "<, c·· �

- , '" -- A "'"
_

_

�
':

assuntos e interês'ses SOa te ou liquidantes e o con,- càção e. -saude CU.l.o. jmpôJ�,-. lTlO Guat:á; .()saar, NUson, e_ C14�-_ Hube�.�"'· ". �
.

F,lamengo x Bangu
I' --,. ::.,-

.

ciais que exigirem o pro- selho fiscal qUe deverá to deverá ser r·ecolh-ido por �i� abusJldo uín pouco do jôgo
. _ .' .1.lv'·.nI(,_UVf� -�.;---'Cafi-t(')- de ,Rio,'. L �é.rica'"

'

nunciamento dos acionis- funcionar d·urante o perío' verba.
. ... , ... , .. '" ,

ind'ivid'ual. Cláudio atuQu sem-· Assinala' a 'efeméride -de' Irôje-
.. - c

,�Olàri.a. _' '__ ';x
.

·B-otaf.'6;:-;.-"'--"'f:-:;- .- -.'_, '--

tas. do da liquidação.. .

\ ' ..:

Art. 22 _ Os anúncios Art. 30 - Preferencial- Tangará,.25.. de .agôsto.de: pre muito adian_�ad'Q_,. o que' fa- .-0 -atiiv'e·rsâ!':t.o"'náta1fci'Qr,do·nos�oP .:. ... :-Flumin,ense . X Mãdure�Ta .... ,

,� ..

t l"d nt I' 1958 ' �iIit,'�u '. a· penetração. dos avan-
" . .'

.

de convocação da
_

ass-em- men e, o IqUl a e ou 1'- .• • - .
__ T' 'jovem: c�!egã 4e :)!llpre__ns� �_�.u- . Portuguêsa .

x -j3,'On�uee.sso,bl,e'l'a geral sera-o pubII"ca- quidantes deverão ser eg- Pl:lrtligão S.' A. � 'Comêr- tes "bugrinos" pelo centro' oca- b t H" '10' 'd'>_'
' , .' � .. ,

·oi, .

ciu e 'Indústria: :Aliflré"Dà:'" .. .
-- , e� o· u.ue)'-:-, ,ex-re �",,·r esp-or-: '. ". ü

.

"'. .;$-k�i'6dos na i,ll)prerrsa e com a cdolhidd9s tde�tre 9's ml;!mblrh08 vi'" Bra....daHse... ,DnclYdes' �i.o.n.and.o, eopl i,s�1,_·s�r��, p,úigo 'fivó, d'a·\i.Q.s's�;'con1réfra l'b.'� :Ga-
'.2'6.!�j"6 .2:. Áinê:rica .•: _ ,

x-' FI-.um.fne.nse·. .-.
'

antecedeAncia necessária na a Ire Orla e o conse o u U' E.I
t d'd" L

'.. -" .. - . _ ,

forma da leive dê.Ies cons- fiscal que funcionará na A. BrandaUse_João F1,lgan' �:raa me,�&iI_�r,ecI{�'por.�.-· zt;h"-'e�lltuahüentl! e'tnprestarido ,"Rotáfogo- �'x 1>ottugtrêsà •

tarão ,a ordem ,do�dia' ain7 liquidação poderá . ser o ti. 'José Fuganti. Primo. p.p., .- ,-, seu tale_nto n:oç,� ,à. RádÍoo·'Aln.itá ,,", �onsÜeé�so � Vit'séó �dà' Gama
da qu·.e ,suma'riamente. e o mesmo que vinha atuando Jerônimo Arlindo Fuganti, .' Não. g.ostafu�s .

como n'i.nguém- Gariba,ldi ..

Olarl'a' 'F"la·m..."ftgo'
dia. hora e .lôcal 'da reul1ião. a,té então". Júlio Fuganti. Carlos Maz--

d
'.' lfu� t', f"" ri 'f 'S -

C
'.
t'

-

x.·

d
..... '. '

Art. 23 _ Só poderão Retomando a palavra, o zochi. pp.'Arlgelina' Piz'ani,' gostou, o modQ como se' movi�. .

er .0, qlie. Gl um os. u.n� '" aO '. l'lS'.ovao � " � �a yr-eira ,

, 'd t
.

f Ne'lson P"'an!'.· 'N,elson· Pl'-, mento'u ,o marcÍldor. Achamo-lo- .da.d'ores da Ass·óciação dos ero-. ,-'
r

- C,a.nto.' doo· Rio _

V -.'O·nngll, ,c.� .

..

t8mal' parte na assembléia "sr. presl en e, m ormou u.. . ,. "
.

'. .. ..... � .... '

geral' os acio'nistas cujas q.ue os srs.. acionistas de- zani. .

Waldemar, Pizani.. injusto demais não .refletind'o nis.tas rF;sP9itivo� J!e. �aIltl,l ,Ca':
'. . - '. - '", . .. '.. ". - ... � .r,

I' ';" .

ações forem depositada's e v�am,_ �amfestando-se em, Carlos. :Piz.anL. JQãQ l'ill.l'tel:. de maneira al�uma os esforços tarina, -dev,erá :Ser ,alvo 'jle ,grani '-2tÍ1-::� Vasc:o da -Gama -<x<: PÓ'rtugu.êsà .'

.

e'stejam,insctitos_em :saú votaçao, el�g� os; ,�e�-, li. Júlio Fuganti. pp. Arci- do Quadro orientadollor NewtoR de·s pl'ovas-:4'Íl"siJ;l1pat;a e aprêço ._. ,_;': F!luminellSe' '·.x -=Ft-a,lnêng'C{ "

I·
,. b O da pr a d ret so .Pazza,

.

Nelsori 'Piúitii.· . r' ,
" ...

nome no Ivro propno, an- ,r s '. �me1r I ol:Ia Perlro BOàretto.' N�tto. Caro' G�rcêz. Vamos dizer que· um es- de s,eus amigos e ',cólegas-,peIQ Amériea ;;·X.:·O-latia
.

te.s da data d'a. assemb1éia e do prnnel.ro conselho fl,:5.··- ...
t ú d

' ,

I d d d los Mal'teHi.- . '·Gas.-.ar-iuo· core ap.ertad'o seria .0. reflexo da ra-nst rsõ I)' sua' dáta 'maio!', Ga.nto do :Rio 'x' B-otafo.goou os proprietários de aç'ões 'ca
. � SOCle !lo ey os quaIS " .I'

"ao portador" 'cujas açõe·tt de�erao fUI}c!,onar. no prh Zorzi. Sebastião .. Padilha. ,pl,l�tida .. E. com um PQuco maisr Ao Hu·berto nossos, çumprimén: pônsUÇ.e-s,�o x S�o. -Cri�tóvão.
'

forem depositadas, também melro., exerCIC)O soclaI. Pro- dos' SantoiS .. :. 'l'.e.s.t�PJ!1Anl;l� ,: .. dE: . �Qrt� � "onz.e" tTicolor bem' . tos,. Madureira x Bàn'gu
antes da data, da assemblé- cessada a votação, dá qual '�al.raNF·'dC!l.�a�rand_e.•� J:Ier:-'rPO'd'f)'I:i.a �hegar:ao; empate. Não' , . .,....

ia, pelo'meWlo.s c.om. 24 ho- se a.bstiveram.·os impedidos CIIO OI e. _

t d'" JIt'Y"lcfo's�""1 f /'
..

t f'
. 'I:1l' •.... •• '

O se�lo de'vI'do", no va.lor
nao es lI.mO,S exagevan 'o. Dona. '. am_ U '!II, 9 11 .:- Bó.,.� ... Ogo' x . rolamel\goras de antecedênc'ia, na por lei, verificou-se." que .., _ ti .

sede da sociedade':ou ,com haviam sido eléitós po: de,Cr$ 54:060,'00 foi' pago: So�te fo! ma�rasta para o ti�' " - � --,,-, , - - . 'Alné'rtc�- x' 'Poo;túguêsa
qualquer ,depositário desig- una'ni:midade, de vótos. P''l.':'' na la via do presente. Pro- me de T,atú. Por duas vêzes, no �es'fa""anha- pelo Vasco da 'Gama ,x, Madureira
naào pe1a ·dir.etoria,..

.

ra comporem a diretot:ia, tocolo n. 5?0.--:Coletoria Fe- ; primeiro tempo, o arco avaia-

.'

III
,

Flúniinense x Bangu',
Parágrafo único - Os os' seguintes aéi6:p,i!!tas:' dt,eral dedVlde!l:�""A10, �!!. �te:-.. n9. e�çllPou de' tc>mbar graças as

poAsfo de" .'II'der
," '. : São ·cristóvão x Ola.ria.·

acioni-stas poderão 'ser re- para diretor�-come:rcial, o em;bro, e 195.8 .. , s�,lna u·, 9Portunª,s p-resençás de Cláudio Bonsucesso x- .Canto do Riopresentados �a assembléia sr, Nelson PizlPli,. br�:silei- ra ,Ileglvel, coletor. I v· "'
_

geral, por procuradores que l'?, casa.do, ind;u'strial, para CertidãO':' 'CertificO' :e- dou r!l" f\r,mel.ho, quandQ LeIo nao

d. ,

provem também a que I a dlretor-llldustna:.I sr. Car- fé que as' firmas retro de mai� tinha chance de defesa. O 0$ Juvenisqualidade. O instrumento los Pizani, -- brasileiro, ca- André Dávid .. Br.andaIi$e, �.$o!ll �úmero três d'o Avai resul-
de mandato; porém; dev.e sado, industrial, ambos re- Euclydes . .f>..•... �:t;�nd�H��" tou. de 11m cochilo lamentável de

O Canlpeonato Citadiu'o Ju-

ser depositado na . .seqe da siçle'ntes e domiciliados nes- .João Fuganti, Jose Fugan-, T t' venil de Futebol terá prosse'gui-
.

t'd d t d d' d tI', Ju"ll'o Fu'g'·a·n·tl·,
' ,

'Ca'r'Io,S··
,a u" C! qual, acostumado a de- .

.

,

�ociedade até a vés.pera da. a 'CI 'a e, en o-se elxa o mentQ ,e�ta manhã no estádio da
assembléia geral. ,

.
...-Iara ,"l'e!enchimento futu- Ma.'zzochi, . Nelson 'Pisani,' !ende'r .c·o)ll um� só mã�o, so--ltou
tf '"

1 d
. F,C.F., com a realização da pri-Art.· 24 - As assemblé- 1'0 e oportuno"mediante as- Waldemar·, ,PisaDi", .Car.los. !l .p� Qta, ando ensêjo a Oscar

ias . gerais. instalar-se-ao sembléia geral na fOl:ma Pisani, João, .Martelli,.. P.e- para enviá-Ia às malhas, E hou-
meira rodada -d<o returno, que'

,em. primeira convocação da lei. ou cargos dos de- d,ro Boaretto �N:eto 'Carlos ve inst-!l�tes de, pânico diante da
marca dois jogos, a saber: Fi

com a presença de acionis� mais diretores. Para. com� Martelli, Ga'spáríno" Zórzi,' gueirense x Bocaiuva e Guarani!fleta. !lvaiana. O que ocorre'u {lOtas representando no míni- porem o conselho fiscal. fo- Sebastião" P,' 'dós' 'Santos x Atlético. No turno o primei_ro
5
'. . , .

l·t b D F O d H prélio. ,d'e p.a-feira deve s:ervir -

mo· 1% (.cInquenta e um ram e elos, como mem r03 ara.. a·sag.ran é'e el'-· jClgo terminou sem v�'ncedor e o
por cento) do capital 80- efetivos: 1) Saul Branda- cílio No'ide, ,foram .por.mim de,lemb_.;ete' aos ,cracks do líder

d f' II· b 'I' d 'd segun o ma iz-ou çom o triunfocial. Em segunda convoca- Ise,. r.asl eIr,o, casa .0, in-devidamente., r,ec.QnheCJ �'!!. para os jog'OS futur,os. .

Tivess�e
ção serão insta,lados com dus-tnaII, reSidente e do- na primeira via dêste do- chance o Guarani e.a estas ho-

do "Bugre" "por 3x2. Figueiren
qualquer número, sem_l)re miciliado �a.cida'�e .e co- cumento.

.

Tangará, ro" de" ras" �. Íll�i-celeste�. estaria amar- s� e Bocaiuva sãQ os únicos in-.
levando-se em conta as hi-. marca de Videira, des�e Es- set.emhro élê'1958.- Sunta' do

d d d I
VICtOS sendo este' líder e aquele

pó-teses prév,ià�as e:xpr,�ssa- �ado; 2) J?ãq FI.!�.ariti, .!!a-' Lágo . Almeida','" ta�Jião gan. o. a .fie)', 'a. e. um pontinho .-ice-lÍder. .

.

mente no art. 104 do decre- -sado brasIleiro, _Industrial, distritàl. •. ... ' .". ., . 9ue re'presentarla a diviSã-o, com '. • ,

to-lei 2.627, de 26 de se- resid·ente p domiciliado nes- Reg: s.ol:>. .. 11., 2.Q,(��,... a, F!gueirense, do pô�tc! pvincipal.
'

, .

tembro de·1940.
-

ta cidade; 3) Darcy Casa- fls ... --no livro n., 11-S do OS TENTOS Preço unICCl: Cr$ 10,00.
Art.. 25 - O presidente grande, brasileiro, casado Registro

.

P'úbIico
'

'aii 'Ci}
'da iassembléia geral, Iserá i!l.dustrial, residente e dOr. mé�'cio, -por' despacho' da
escolhido dentre os presen- miciliado nesta cidade; � Junta Comerc·ial,· -em ses
tes, por aclamação. Ada- para' suplentes: a) Carlos são de hoje. Pagou na 1�
,mado o presidente, êste es- Mazzochi. brasíleiro, casa- via Cr$ .1Q�,j)�.. dil s.�lo.s. fe:colherâ :tún secretári-o qn� do, industrial; b) Hetui derais. e Cr$ 2.002,00 esta

I;!verá coadjuvá'--lo. na di-' Marin, brasileiro, casado, duais por' estampilhas�
.

.'

reção dos 'tl'aba'}ho�.
.

.

. comerciante, ambos re,si- Secretaria da Junta 00- comp.anheiros, vi� a pelota che-,

CAPI:rt,J1::.O' -VI 'dentes e 'domiciliados nesta merciâl de Santa. Catarina, g��-.Ihe aos pés e 1"ápido envi-ou-a-
Do exercício social' cidade,; c) Euclydefl Allas- em' Florianópol�•. 4, .de se:- CClm violência às ,rêdes.

'-'- Art. 26 .:...:-:. O exer'cído so- tácio Brandalise� brasilei- tembro de 1958." .

'

'9"jlegu-ndo tC'llto foi de aut�riaoial coincide. CP'pL ó ,ciVil, 1'0, casado, indus'tri.,al, resi- O s-ecr'e'tifrlo':" 'Éduárao d�' :-.R6d,rigu1ls ao'gr"7 .m'i�utcís 'da 'Deodoro. 83"��isto é, de"lo de janeiTó'a 31 dente e domiciliado Íl�.(!·- NicDli<:1. ,-:..• " "'" ",'" ,,". ! ... , ..'
,"

d d b d d V'd'
A t E �-... . etap.a comJ>lem�n:tar. Oscar es-" ----------_e ezem 1'O.! ' ade e 1 eira, des e ::;- A primelrà' Via:. Lf!g' jgu-al .. .

AIrt. 27c'�nt:O bdalanç� gde-:- tl�ddod' CumlPri�as as ftotrmt�- te�r te �iOOd'" Jar-qutivacda .113, i��ded'u � '�ettinlíORnad-ltxtrema es- .A L 'U ·6 A·' - S ·E'ra e as 9 a.s a ',sOé1.e a- I a es egals e es a li a- sec e ária. a .ul), IJ, ,Qm.e.r:-. q�1'er n "�, Il�.!_ a o, rigu�s, que
'.de, serão levantad'os e e)1- rias, foi desde logo, dada çi,al .�() E.sta�Iq eIr_l. Floria;- Yinh�. na, c-orbida,

.

para mandar
cerl'a!ios a �31� de dezembro poss-e aos membros da dire- nopolls. 4 de setem.bro de

tO
b.alão às

r.êdes.·..
,d'e cada ano.

: toria e do conselho fiscal 1958. '

Aos 12 .

t" . .

Art. 28· - Dos lucros li· recem-elei\os. . Eduardo Nicolich; sec.te- ',_
,nunu QS,! �o:va_l stI- T,ratar na'

quidos apurados no fim do Para a diJ;etoria, foi fi- tário.·
"'.

.
da avaIana ! Rodrigues I\ti U' _Osório, 39.

Mais uma atapa d-o Carnpeb
nato Citadino de Profissionais,

de 1958 será 'vencida; 'hoje à

tard'e', no estádio da Praia qe
"FpI'a, com o confronto Paula

'Ramos "versus" Bocaiuva, aiitl

gos r-ivais da rua. que empresta

o nome ao. auri-celeste.
Neste eortarne, o Bocaiuva co

me,ÇQU derrotando o Figueirense,
para em seguida levar de' venci

da seu mesmo adversário de Icgo
mais. Depois passou' pelo Guara

ni e, Atlético, ma� e'ncontJ,:ou (I

Em 'B:usca da Reabil:ita<ãQ
.
--'

E_ BOCAIUVA
<

PAULAFORÇAS NA TARDE - DE RAMOSMEDEM HOJE
, I

que foi o empate fre'nte;ao Fi-logo no se� prim'eiro

compromis-I
Por seu tu1'1)O, o Paula Raul0s', e o Guarani e' venceu ·.ao Atléti

soo era suplantado pelo Figuei- foi vencido duas. vêses pelo A.vai, co e ao Tamandaré. Por aí se sê
rense que, .assim, se vingava do pel;dendo também para o Bocaiu- que apenas um resultado bom
revés do turno. va. Empatou com o Figueirense conseguiu o trtcolor praiano,

gueirense.
.

Na tarde de hClje, Bocaíuva e

Paula Ram�s tudo irão dar 'pára
,de'sfazer a má im.pressão· que dei- ,

seu "Waterloo)' diante do Avai,
para encerra·)' Q primeiro turno

superad'o pelo 'I'amandaré. Veio o

rú.turn·o -e o clube da Marinha

Élio e Lãzaro.
BOCAIUVí\ '_ Iberê (Hélio):

Juurez, Carioca', e Waldecer:
, ,

César e Nilson: Nelsõn Btseoí-

to,�,MarJi.o, ;AdíliQ e Zaçkz.
Deverá ser se�s-acioiial tam-.>

.bém .a preliminar, entre os ç!!n-· .

juntos de aspirantes dos mes

'mo's com"i�ício marcado para às
t - ....

13'30 horas.
I

, .

Preços :
r'

Arquib/l-ucada - Cr$,
2000 ,'16'00 e 1000: Geral-

, '_". ,_.' ,

C�$ 15;00,.10,00 e 5,00'.

xaram , em seus. últimos compro
misses. As duas e'q�ipes reúnem
forçaS perfeitamente iguais.'�
Pe,lo menos .asstm revelaram du-

.

. .

, '

!,an�e p 'trlfnscorrer dó Campen-
nato',
". '.

.,..'.
.'.

-,

: A:WllN.CIO$ t
IM:

-

ONAlS'
tJ�TA$
�1Sa01AI

.>

,,'M�uro:'IIf".. A.SeLARA..li:és.ar Ne·ry e Jacy: V.�lério e _18tÂDOI..'NNTAI .

Z'I
'

Telm-o Sombra' Bezerra
' '. 110. � JAMII.O· ._,•••

-e

I ton:
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NU MINHO DUI BSr8RT�1
A TABELA 1)0 RETURNO ,DO. CAMPEO·
..

'NA'TO -CARIOCA DE FU'�BOL

x Vasco. 'da Gama
x F1am·engo
x América
x Botafogo
x -: São Crisfóv;ão
x -Olaria-"

'

>

---,- 'i.iI" "�>:_�',
23/11 - Vasco da Gama x' :América .�-

Fluminense '

x BõtaI9g-ó.
.

;Madureira . x Flaméngo
Portuguêsa x sã'o' CrIstóvão
Canto do Rio x Olaria .,
Bangu BQns-ucesso, }

! .$* ri�
Amenca.

x P�·rtug,u·ésa"
x ·Olaria· .

x fl'a:níengo
x

.

São Cristóvão
x

. Madureira

14/12 � F_lame�o .... -)C.' .V3iSC�, 'qa ,Gama
Bou-suc:tlSSO x AW61'ica'
Botafogo- � São CrLstóvão
F1u,minense if

X 'Canto d� Rio
Bangu x_ Portuguêsa
Madureira 'x - Olariá 7'

O clube em prim�iro lU2IÍr tem o ma�o d� campo,
....

I

Quem vencerá 'o einbat.é·?'-
Times prováveis:
I'!.AULA RAMOS

16/l1 �lumiIl&nse
PortugúêS,_@.
Madureira
Bangu

•

> .,Canto do Rio
Bonsucesso

30/11 .;_'Bo.tafogo
,

/Flumjnense
Vasco da 'Gama,
Bon:suc�sso
Bang.u
Canto do Rio

,'. B,e,tinho . !nici.oW% marcha dI!
c-?nt�gem .aos '15 minutos. O ga

ro�o rev�l:lçãQ de 58, sempre bem

<c'ol()cado e' atepto ás jogadas. .

\
'

�pós m'agnÍfica mllnobra de seus
7/12 - .Botafogo

Flamengo
:f-luminense .;:4
Portuguêsa

, �� Bangu
Bon-sucesso 1

- �FÓD8�

Casa, com 9 peças, na ruI\.

D'uarte Schutel n. 90,'
,

Ht'aça Genera,l

_
• .lI

..
("

.

,

�
...

'

, ,
.� �'

�:.

x Vasco da -Gama
ié Airi�tfca" "

x São .CrJstó:vão
.�:�-C'ª�tô dô ·Rio
li' _Qtà�ja .•

x .: ·Ma'd_i,jt-êit\a
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OlA DA CRIANÇA

O silnifica�o ,do,
o "Dia da Criança", festejado Para isso, basta que' façamos (1'0

Ie
·

todos os anos a 12 de OutubJ:o, "iDa da Criança" um verdadeiro

p, ',. Ifoi instituidó pelo Govêrno a acontecimento nacional. Há mui-,
�fim de chamar a atenção de to. ta's maneiras de colaborar para

do o povo brasileiro para o com: seu' êxito.- E delas a mais sim-

I plexo problema -da formação fÍ- pIes é dar um presente a uma

sica e mental da criança. E' � crtança qualquer na "Dia da ��guns resultados colhidos

.crlanea, Flue hoje titubeia no� Criança".' Tôdas as crianças de- quando já encerrávamos as nos

prtmeí ros passos,' o
.

construtor vem sentir-se f'e lizes no seu dia sas atividades.
e o ,d'irigente de' ama,_nhã. I

especial, E isso pode depender ,_

O "Dia da Criança" é o acon- e'xclusivamente de. nós. Infeli-z-

teci�1entQ culminante da SemanÁ mente nem tôd'as as crfanças
da Criar(ça, que, há �ários anos,
vem se realtzando._sob o patro-

,

.....
_ M

possuem 'o mínimo de' alegria e

bem-estar desejáveis aos. seus

cínio 'do Departamento Nacional espíritos inocentes. Por doloroso
da Criança. Os resultados destes que seja, há criaturas infelizes.

empreendimentos têm sido os As que murcham a mingua de
mais benéficos n.a divulgação das recursos, na Imensidão do inte

p rin.cipais normas que devel1l;0s. rior do País. E tantas 'outras que
observar em relação a fórmação vivem carregando uma cruz ex

física e merítal da criança. De- cessivamente pesada para as.

vido às suas re.alizações, já exís- suas fôrças ...
te hoje' uma consciência formada' Foi pensando nelas também
a 'respeito 'dqs cuidados quê de- que o Govêrno criou oficialmen
vemos ter para com a, infância. te, o "iDo da Criança'. Cada um

.Nesta data" todos os anos as de nõs, quem quer que sejamos,
fôrças vivas da nação se mobí li- onde quer que moremos, pode
zam para estudar os

_
problemas fazer alguma coisa por alguma

da criança, revendo suas esta- criança no dia 12 de Outubro.
tísticas e promovendo novos Um simples gesto de carinho a

meios de aumentar mais ainda ia atitude lall..ana de oferecer um

difusão das suas resoluções em presente poderá contribuir - em

um ·maior número de pessoas..muito para a alegr-ia de qual
Não poderia ser mais alta a im- quer criança. Façamos algo para

portância
.

d'o empreendimento I ajudá-Ia a tornar-s� .:feliz. Pelo

que aborda, um dos cruciantes

I
menos no "Dia da Oriança", fa

problemas 'do país. çarnos com que tôd.as as crían-
Devemos

'

prestigiar decidida- ças tenham a certeza de que" o

mente as iniciativas que visam mundo será também infinita-
a redenção da criança brasileira.

I
mente mais feliz.

"

Eu darei �m sorriso ainda
mais g�stoso quando re-

,

ceber o meu presente no-
"Dia da Criança". (Foto
gentilmente cedida pela
Johnson & Johnson).

AGRA'DECIMENTO
Quando do término da cumiei

ra de sua nova casa aítuada na

Rua Nova, fundos d� antiga Le
gião Brasileira de' Assistência, o

. dr.' Lauro Luiz Linhares para

comemorar; no dia 2 'do fluente
mês, promoveu um jantar, no
qual, demonstrou seu alto espí
rito de cavalheirismo e lhonesa
de trato" convidando todos os

que emprestam seus serviços na

construção e dirigindo convite
especial ao sr, Boris T�rtschj.
tseh, Diretor Geral da Constru

tora, que leva o seu nome e. o

sr, João Avelino, fiscal-supenvi
sol' Geral da Construtora, bem
COI11Q ao sr. Pedro Schite con-

t·ratarÍte da obra.
'

Por êste nleio, muito desvane

cido, o sr. João Avelino agrade
ce o convite' especial com que
foi d'istinguido. FÁKriaQópolis, Domingo, 5 de Outubro de 1958
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,mUI DO 00_ 'ItMIBINTE
LONDRES (B.N.S.)
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O pltpe]'

-

que llesem�e- t i!1.d�pend�ncia dai América
nhazarn Nélsone a Marinha Latina. Sem as vitórias d'1

Há 20Q anos, no dia 29 de Britânica 'para qUe bs paí-! N_élson, as naçÕes daquere
setembro� nasceu o g:!,ande

t
ses da AIlté.rica,-Latintt pra- contl!lente não te�iam po�

herói britâl}.ico; < Almirant�' servassem a, ind:ependência .diôo mant.er-se livres".. .

�o'raci� Nélson., �ssa �in-: qU�' ac.abavam : de col'ise.-
.

I
sIgne fIgura, que escreveu. gUIr fOI resumIdo nesta Na qualidade de estu-,págin�s tão. glorioSas. par� I ca-p_ital por Sua Excelen�ia, dioso de, àssuntos 'navaís",
a Grã-Bretanha, faleceu I

o ''Embai�ad()r' do ' lÚa�il, acrescent?u aquêle diplo
em consequência de. feri-I Dr. Francismo do. ASaIs mala: "A flgura'.e Néla,ôi>
mentos recebidos na Bata-, Cha:fieaubriand Bandeira fo� de máxima importância
lha de Trafa.Jgar, depois de de Mello,' numa entrevista' no q.ue diz respeito' à his

alcançar singular vitória' à irripiensa, 'na qual dec1a- tól'Ía.do Brasil e à hispano
�ontra as frotas :da F:an-' rou 'o ,se�uinte:,.. "'A Amê- americana". A admiração
ça e Espanha. A .Marmha rica criou a 'D.outrina Mon� do Dr. Chateaubriand

.

pelo
Britânica dave a Nélson' roe, ma.s l!ecessltou da. Herói britânico é ·tã<t pro

êsse indomáv·el espirito (, fôr� d� M.arinha Britâni- funda- e sincera que êl� re

que contínua latente atá
I
ca, �. de seu domínio sôbre solveu colocar o retrato

hoje. Os -ma:res, para preservar a (Cont. na 2.a págína)
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A:ge,i1cJa TAc·eJlUZEIRO DO ,SUL

Rua Felipe Schmitd. 24 fones: ·21-U e 37-00
'';

de sexta-felra
MAFRA

CELSO-

LAGES

IRINEU -

c. (,iO'MES-

VlQEIRA1.178

613

153

CELSO -

IRINEU -

C. GOMES -

d-,

CELSO _

IRINEU -

C. GOMES-ÇRÍCWMA

RIO DO SUL728

899
564.

CELSO

IRINEU -

C. GOMES - CELSO .;_

lR1NEU -

C. Go.M'ES -LAGUNA

ARARANGUA'320

613

113

CELSO

IRINEU -

C. GOMES _ CELSO -

IRINEU -
C. GOMES-TIMBO'

BJWSQUECELSO _

IRINEU -

C. GOMES-

908

897

195 CELSO ..:..

IRINEU :-
C. GOM:ES-BLUMENAU

C,ANOINRASCELSO

IRINEU _

C. GOMES ...,.

2.214-
2.164

858 CELSO�

I'R:JNEU -

C..GOMES _JOSE'

.CELSO -

SÃO

CELSO _ ITAJAI479

476

52

1 -- Florianópolis " ,.. 31.039
2 .� Joinville , o... 27.792'
3 - I!ages - ;................ 27.012
4 - Blumeriau 0........................ �3�7�5
5- � ita;iaí "; '...................... 21.269
6, ._- Rio do Sul ..........•.••••• : •••.. "_. 21.148
'/ -.Tubarão ••...........••••••• 0'...... 17.199
fi .-,... Oricíúma .......•.........•••• o ••• ó 14.692
!J _:_ Palhaça " "

"
o 11.638

1') _ Palhoça
-

o o .. .., o .. .. .. 10.922
1 t - Brusque , .....•. o • • 10.67�
12 ....:.. Chapecó -. .•• •• •••• ••.• • ••• 10.649
12 ,_ Laguna .....•...•.•••••••• "0 o • • • • • • 10.596
14: L Curitibanos :-: " ... " ......... '. .. .. 10.18�
Vi ._ Canoinhas ............•...•......•• 10.114
16 - Concórdia ....•..•..•.•..•.••••••• o 9.220'

l� ,_ Jataguá ............•• � .•.••....... o 8.342
lU - Campos 'Novos •..••••••••• o •• o •••• o.' 7.795.
19 -- Tiqucas '. .••••.• , ••• o. o •• o' o.. 8.085
21) ._- Urussanga :.,' 'l.}'. ••••• .' •• : •• ,.(, :.' 7)j9,0'
:n - Caçado� _

.. ;', ... � ••'

... : ... :; c, 7.684
22 _ Turvo ._._ '� .. _ ..•.....�.�.�.-.f. 'l.SQI
23 -- Porto União .. .. 7.145
2:1: - São Francisco

'

o 6.803
25 - lndaial o,., •••••••••• .' •••• o 6.516
.28 -- São 'Joaquim '.' . . . . . . • • . . . . • 6.138
27 .- São José . : _ .••.

-

.' . ',' . . • • 6.038
�8 -- Itupor.anga ,. . . . . • . • . • • . . . . • • • 6.039
29 -- Videira '. �'.. . • • .. • .. 5.994
30 .'- Taió " .. ; .......•••••.• o 5.909'
31 ..

- Timbó ...............•••.•••.••••• 5.811
32 - Araranguá -

.........••.• o. 5.885
a:i -- Orleães ...•..•.... : • . . • . • • . . • . . . • • • 5.719
34 -- Guaramirim •...•..•...•••.•.••••. o 5.696'
isi) -- Rodeio .. ,

'

'. . . . . . . . . . . • • 5.537
36 - Capinzal ..

'
'

....••....•• (. • • •• 5.�51
3'i '.,-, Xanxerê • . . . • •.. . .• ... . . ..••••. ••• 5.306
33 -- Biguaçú . . . . . . . . . . . . • • . • • • • 5.205
39 - �afra •...... ' ; . . . • . . . • • • . • • • • 5.151
40 - BomRetirq •...................•••• 5.140
41 -- Palmitos ............•.. '. . . . • • . . . .•

' 5.992
42 - ·Imaruí ..............••••••••

,
•••• o. -4.985

43 -- Sombrio q • • • • • • • • • • • • • 4.824
44 .� Ibirama ; ..••• ; ••••...••• " 4.411
45 _ 'Braço do Norté o .. • .. 4.356
46 - Presidente Getúlio' •..•.....•.•• o • o • 4.240
47 _:.. Gaspar ...•... :..•....•... ! •••••• o. .;4.160
48 -"- São Bento ......•... '

... , ..••.•• : ••••• '4.124
49 :.- Piratuba . . . .• . . . .... • • • • . . . . . . . • . . . . 3.809
50 - Itapíran� ..•• '. . . . . . • • • . • . . • • . • • • • 3.891
51 - Araquarl • . . . . . . . • . . . . . • . • • • • . . • • • •

. 3.830
52 � Xaxim ....-......................... 3.6Q4
53 .;_ São'Miguel d'Oeste .••.. : .. , •••�. � • o • 3.620

.

lN: ._ Tangará, ....•.....•.•.••• ,........ 3.�84'
55 - São Cârfos .............•..... ; • . • • . • 3.426
�6 - Italópolis � . ; .- ',0 •• :; • • •• • 3.370
57 - Lauro 'Müller .. ; ..

-

..•..•.•.•.• N • • • • 3.3�2
58 -- Seára .................••.•.••.•.•• 3.093
59 - Camboriú ....................•... o 3.201
60 ._ Nova Trento •....... � . . . . .. . . .. . . ... 2.993
61 - �i() Negrinho • . • . • • • • . • . • • 2.795
:a2 - 'Herval

.

d'Oeste 2.722
63 -- Urubicí ..... ,. • . . . . . . • . . • • . . • • • . . . • 2.560,
65 - Moandaí ..........• : .•••...•••••••••

'

2.410
66 . - Vida!' Ramos � . : .. .. • 2;381
·dl - Dionisio ,Cerqueira .� ••.••..••. >;. ',' .. 2.250
613 '-'Papanduva ..... :••.••••••. :....... 2.250
69 P t B I -L8âg-r--C
70 --= c���o ��eg��':: �:':�: :�.�:� �:: :.-��::::, '1.693
71 '.- ltá

.Y'�:':-::-:.: :•• :." 1.48�
7;� _: p_egSanso •. • . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . • 1.043
.�'

Eleitorado Catarini�1'i'se r
o •••••••• ·:524.9�2

230

IRINEU - 479

I·CELSO
-

IRINEU -

C. GOMES-

C. GmfES- 68

352

367

264

199 JA)lAGUA' DO SUL

CELSO - 232

350

239

32

210 SÃO FRANCISCO DO SUL

IRINEU -

C. GOMES

JOINVILLE

320

47

CELSO �

IRINEU -

C. GOMES-

442

498

362291

423

lU CELSO _

ImNEU _

C. GOMES _

PALHOÇA530

702

1.082 CELSO -

IRINEU -

C. GOMES _ .

478

2'/6

53BIGUAÇÚ358

202

38 CELSO _

IRINEU,-
C. GOMES _

TUBARÃO4.90

417

47 CELSO _

IRIN'EU -

C. GOMES -

1.265

1.045

638JOAÇABA667

1.547
194 CELSO _

IRIN'EU -

C. GOMES-

189

232

O

TIJUCAS

CELSO -

IRINEU -

.C. GOMES-605

775

301

CHAPECO'

a de terro
rism I Da: capi·
�tal de� Chipre

175

350

138

e

226

.. NIGO'SIA, 1 (UP)· -_As -duas

-Inglêsas vítimas esta 'tarde de
um atentado em Famagusta, f'o

.ram atacadas por três rapazes, d'e claase social, a. resist fí r

que as seguiam de bicicleta há memento contra a aplicação do
ãlguhà momentos, quando àtira-' novo plano e a combater por nos
r.�m sôbre'elas. Uma das senho- SQS altares e nossos lares. Nêste

i
ras morreu no Iocal, a ,outra, momento, não só a nossa segu-

gravemente ferida, foi transpor- rança e nossa paz estão ameaça-
1 tada para o hospital. das, corno também '()<. futuro de

I É a tereeir.a vêz desde a instau- nosso direito 'na ilha."".
· ração- em Chipre da lei de urgên- '''0 plano britâ_nicCl, disse ainda
i ' , -

I cia, que mulheres são atacadas, o arcebispo, conduz iI -ruptura
As duas primeiras iglêsas mor- h(stórica política e econômica de

I. tas em Chipre o cinham sido in- Ghipre � quer. impor arbtbrária-I -

I
c'í dentulrnente durante embosca- mente a vontade de uma peIJJe-

·
das armadas contra militares. 'na minoria à grande maioria do

r' Entret�ntG �elembra-se que: povo cipricta; Pl'OPUZ que seja
, ,EOKA ti�ha distribuido há al- conce'dida a independência à ilh!l

gu.ns djas, folhetos· anunciando dep'ois de um per�odo d'e seU-_
que, devi,d!o ao fàto dos inglêses gov�rnme!1t. O govêrno britanico

·

maftratarém civis cipriotas gre- não respondeu à,v·oz da booa von
,

gos, incl�sive mulhere's e velhos tade. Mas, conclui o arc�·bispo 'o
•

I
e se negavam a observar .as re�, ·direito está dó nosso lad� e lu�a
g�'as .da- guer,ra, .os militantes da remos contra a vi-olência e .a· ti
EOIQ;\.\ usariam dos' mesmos :mé- rania �m a ff na vitó-tia final
tódas 'e'nl r,elaçiio aos eivis inglê- Rê'si$ti às provas que vos impõe

,covard'e' 'e' selvàgemente o ocupan
to .ext.rangeiroh•
E�ta exortação à resistência,

calcvla'.a maiorJa-.d'os ·observado
res, indica que as chances. de se'

obter um.a 'sus.pensão da· aplic.a
ção do plano Mac MilIan não

existem mais e a única saída' �
de.re·sj,stir pela. fôrça aos bri�â-

mos ao povo cipriota grego in

díssoluvelmente unido fora de'
. qualquer c-onvenção ideolõ �

ses:

Monsenh_or Makari.os lançou
enérgico;boje em Atenas um

:apêlo à resistê'ncia dos cipriotas
'c·ontr.á á apJicaç'ão do 'plano
Ml\<:MiÍlan.'

"

"Di�.nte ,desta violação mani

festa àe· ·to.d'o princípio de' moral
e 'de' di'reito, 'disse êle, convida-. ntces.

Viaja "Miss Baugú1'
A bo:rd� do "Coll'vair" Interna- A 'sl'ta. Ma_rília Peluso irá'

acompanhad� de sua genitora, ..
exma. sra. An.a Peluzo e do bri- .::
lhante' colunista social de "O ES

TADO", ZU1'Y Machad'o. Ao seu,

embal'que, que. verificar-se-á às

16,15 horas no Aeroporto' ·!Iercí�
Iio' Luz no "Convair" TAC-ORU

ZEIRO��O SUL estarão prese'n
tes -pessoa� de suas relações, fo,
tógrafos e repórtere's deste jor-

donal TAé-CRUZEIRO DO SUL

sg·guirá amanhã para o Rio de

Jane-iro a srta. Marília Pélúso
,

eleita l'ecentemente "Miss Ele-

gante' B,Ilngú" de noss'o Esta-d'o,
que na Capital da República irá

participar do concurso que indi

�rá a "Mi.ss Elegante B.angú de

t958' e l1ubstituta da encantad·or3
Sonia S()are� de Araujo, que' há

p.ouco este,"e entre nós partici- nal. Prom�temos 'para as pl'óxi�
pAndo do Desfile, .dá Fábrica de mas edições, flagrantes fotográ-',
Ré'ndasJIoepclce, realizado n·os t'fiC�S

(lo embarque da e'ncantado-,,'
salões do Clube Doze de Agôsto. ra srta. Marília Peluso. .

t4.,o BATALHA0 DE· CAÇADORES
EDITAL

CONCURSO PARA MATRíCULA NA ESSA
O Cemandante do 14° B C solicita o comparecimen

to m..gen:te no quartel do 14° B C, de, todos os cand(datos
CIVIS (iUe se inscreveram ne. exame de 'Seleção p!:lra ,�_fe
túar matÍ'Jcúla na EsSA, a fim ge, 'tratar de assuntos ge
seu 'interesse.

EDITAL
VENDAS DE ANIMAIS

b Comandante do 14° B C faz saber a quem interes
sar prn;sa que, devidamente autotizãdô pelo':Exmo� Sr.
,Gen. çmt. 53 R M e 53 D I; ':raTá, realizar ne§lta Unidade;

_, no dia lU-do con;eJ::lte, mês, às '.08,30 -(oito e meia) horas,
'Pa Ayenida dos EUCALIPTOS, um LEILAO ,para a venda.
f,m ha..�ta pÚblica de 3 cavalos e 'de 1'0, muares.- .

--���.��---.,�����..����
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