
- "Você:; não imaginam
como estou aliviado - co
mentou o sr. J:u.scel1o Kubl-'
tschek. - Há litês meses que.
venho trabalhando 18 horas
por dia nessa bátalha. AgÓ'
ra todo mundo 'sente que o

povo respira meíhor.. diante
do que já conseguimos e das
boas perspectivas que se

abrem. Outras reduções es
tão programadas e novos re

sultados concretos não', se
farão demorar".

e' eficientemente, liberto d�s
injunções burocrátíeaa, riu
mercado /de generoso
,:0 novo órgá() lá tem no

me, ,que, segundo o presiden
te, "é até muito simpático".
Por um lapso de memória,
de que foram acometidos
também� dos us as":'
sessores presentes,,:p sr.

Kubitsch,ek não 'pôde adian
tar todavia qual a designa.
ção assentada.

.connrmou o -sr. Kubits
chek que nü Wá a Buen,oli
Aires Papa a reunião do

.

"Conselho dos 21"', mas que
fará, logo em seguida (em.
maio), sua pro.jetada visita
ii. Argentina. A mensagem
com o. pedido de licença pa
ra 'ausentar-se do pais será
enviada ao Congresso na

próxima semana..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florian6polis, DOMINGO, 12' de Abril de 1959 'O UTI.DO' o

'or,.e PrHIII8R�Dlr teve dl's�calar
Ninguém poderá - dundaJ:" maior ·perp��ua por terem espanhola devem sair bre

.da exactidão das �onstata-= parttéillado .no .regícídío de -vemente. Perarnt!, os Ieítores

ções e dos documentos apre- Mal.'seJha. F�ram indultados dos a-pontamentos de Mili

sentados por Vladeta Mill- em 1941 a pedido de Pâvelic cevíc não é preciso perder
c�vic nas 134 páginas do seu e repatriados. Na sua opí- uma palavra sobre a veraci

'lIvro .profusamente ilustra- nião, porém, os cargos que dade do filme. "Espada Teu

do sobre os motivos e' os or- lhes foram concedidos. não. tónica" com o qual se pre-
ANIVERSARIOS I um aníversgrto a gentil e pren ,

•..
.

.

4 I \ .��nizadores do regícídío de correspóndíam de maneira tende aniquilar moralmen-
SRTA. VERA L· DAUR.-\.

I
dada srta. Nalra Glória Campos,

Ma,rselha. Os relatos do crl- alguma aos seus méritos. te o . Comandante Supremo
Com satisfação registamos na filha do sr, Orlando Campos e de

efeméride de hoje, o transcurso de sua exma. espôsa d. Jandlra Cam.- mínalísta jugoslavo têm por Zvonimir P o s ii i s i 1, MiJo das Forças Terrestres da

mais um antversjírto natalício da poso .complemento cartas e ínror- Kralj e Milan Rajic não ca.- OTAN na Europa Central.

gentil e prendada srta. Vera Lúcía Int,e\.!gente, sua passagem pelo mações de individualidades laram a sua insatisfação. QU'lnte ao filme, poder-se-há
Dama, filha do nosso prezado Colé.gio Estadual Dias Velho está .francesas conhecedoras do Certo.dia foram detidos pela dizer que o Conselho. do Du
amigo e dístmto conterrâneo ar. '.pontilhada de vitórias, onde seu

.caso, entre as quais são de polícia secreta de Oodíne. cado de Londres atingiu o

dr. Laura Daura, Ilustre facultatl- acendrado amor aos estudos têm
especía! Interesse as decla- Foi esta' a última notícia alvo em cheío 'ao observar,

vo em nossa Capital e de sua ex; conseguido fazê_la uma das mais ' I
quertdas alunas daquela casa de _rações do 'antigo Primeiro que o mundo teve sobre o Quanto ao filme, poder-se-á

Min.istro "francês Paul-Bon- destino dos três cúmplices I projeção -do filme: Fazia

cour sobre. os aeontecímen- do atentado de Marselha.
. 1 parte da liberdade na Grã·

,

tos políticos, Miilicevic que I Bretanha de se dar a qual-

dispõe de uma extensa co- O "Regicílio de Marselha" . quer pessoa a autorização de

leção de documentos porme- foi escrito em alemão. As I "mostrar ao público todo e

norizados prova que Mus· edições francesa, inglesa e qualquer. filme idiota",

solíní não só não entregou .....,....._ . ..,...........
,

-

l. " � .

:::eoP���::"\l�:an::;m7t:�, "{OLABORE PA.R�·· -O TÉRMINO DA
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE'
'UllVfRSITARIO, A.S S I SI I A

ANDE QUE r I PO-
PULA . EM SIU� B ··NfFí'IO�

ma. espôsa d. Ne1-l,sa Daura.

ensino semmdário.'As muitas homenagens' de que

fôr alvo, por parte de seu

/
vasto

círculo de amizades, os de O EEl-
'�,multas homenagens que amí.,

.

gos e adm.1r'L'dores, lhe tributarão

na oportunidade de ,t@.o grata �a_
ta, os de O ESTXDO assoctamvse

TADO se assocíam, com votos qe
felicidades extensivos aos seus dlg

/
nos gé'nitores.

com voto� de perenes felicidades,

SR.,_:: :�::����" c��:�:1�:.:::':::;�:o::= '.mm,"

aniverfiário do dr Agripa de Castro _::._ sr. Newton F�rFarl Mafra
... ." J'

__
o sp. He�culano Carneiro FariaFaria elemento

nossos meios 'socíaís e culturais.

JANGADEIROS)

Na esperança de U!elh9res dias
"

S�lcando os mares e contl.aJldo em Dewa,-,
Na esteira do _9ceano acharam a. via ...

Que vem' conduzindo O· de_!'tino seu!
•. 7'---,

_-
�

Ao traves�ar de Sagt�s. � bala,
..

Lembram.•
se, por certo, de .seus !lOlegas

Que hÍí longos ano� aQ"req�r ao� peixes
E� pe�<;a tão renl:\i<!-a,;-;- -no pára!?a -

Com Insígne surprêsa, eIlcontraram na rêde

No�a Senhora d'APareclda!

, .

O nordestino crente por sua crtstã formação.

Ele maneja ó remO com tal mestria.

E' sempre destemido comQ bom crl.l!tão
1 II ..

Re�a,c o fai NossQ e a segutf "AVI)_�arla" ...
Então: de esperar 'já cansad� agora,\
t, seu obj�tivo ver as provi�ilcias, �

Do poder� público haver ·chegàda a hora,.
A si (> a seus irmãOS ,tão real clemência.

Em boa horá a sulina Imprensa

Ap_elf, aos govêrnos e com tal Vibração,

Que ampares o nordêste com m,all' eficiência:

Vestindo e a-litnentando nossos bravos IrmãOS ..

O mestre ,Jerônimo. tão venerando

E seus companheiros ao seu 'comanúo:

(Antonio de Souza,

Luia de �ouz�,
samúel de SouzlIi e

Luiz Lima)

Confiando., e� D'eus e na Virgem Maria"

Olhando O· ·céu, sereno lá vitoriosos.
- :- '.,;" - _.

Slngrapdo os mares'-inslgn�!" tlmonelr?sL ._

Segu'em �e� rumo, .fIéis ao leme' pelo ma.r profundo·

Bravos Jangadeiros!

Brul;que,.6 de Março de 1959.

ALFREDO XAVIER VIEIRA

(Inspetor Escolar APosentado)

Não é co,;cúrso :Ui}';" - /a;�,,�s s�r.:
teio, daremos um lote de 'terreno
próximo a Iwt'a Capital Brasilia. a
todas as pessoas que nos manda
rem carta Ou entregarem pessoal.
mente êsle anúncio com o tésle certo.

AGRODHAs.. LIDa... Can'rfifederal
lu. São I05é, 90·glupo 801 r.l.. 32.6122.110. e lanérro

NOJ>f�.",.---------------�
EN��_REÇO
BAI"R:9,--.;_,...------__;;'---.,..----�--

� C'g'SssSSSSSSi
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,Outro dia, quando me c!irlgià. para casa e� hora já' avan-,

(1I1da,�percebi que um' i-ndivldUP.'1ll�.J!��I�, Já"�vla beDli U�IiI"
qu1nzl! minutos; o tnconventeme era que sé' DIàntinha à Plt .. -

ilha retaguarda, guardando. sem];)re' a: h-rltante
'

dlstã:ncla .�
.

b'êS' metros, nem mais perto, nem mais -longe.

Foi. para me' certificar de que est�va sendo realmente se

guido que' entrei num bar 'I pedi uma- cs,1xâ de fósforo, que

de resto nem precisava; e ao V'oltãr_mi!'. 'Iii 'ésl;áv-ã � hoil1em,

za�zando pela calçada, a me esperar para continuar a absur.,

da perseguição. ... ,

Aquilo Já estava Indo muito longe, Íli resolvi abordá_lo:

- O· que � que o sr. deseja, é alguma coisa. comigo?

Q cavalheiro voltou-àe um pouco erilbaraçado, e pude ve�

difcar que não era um tipo comum; com seu farto .btgoüe caín ,

do sôbl'e os cantos, da bôca, e sua roupa. muft'o rina e bem

talhada que o tornava um candidato em potencial para qual ,

quer lista de "dez mais".

_ j!em. díssecme evtdentéfnéntê' oonstrangtdo, eu estou

num hotel da cidade e como o seno nãO queria' vir, sai por

11.1 a dar umas voltas para vêr sé encontrava alguém' a fim 'de

conversar; o sr. Imagine que...
-,

_ E me escolheu para a sua conversa? Atalhei rtspída ,

,mente; pois eu não tenho tempo, tenho que Ir dormir, gue já
J

_ é muito tiLrde. r: ':'
I'.

_ Eu sei que isto é melo estranrio, �ro��!!!'t�id ête, �s: :,
no dia em que o sr. se sentir sózinho; e alJ:m.doha.dO como me

sinto �ora, compreenderá qUão' impres.cln,�ív�l é a necessi�de
. .

.

de não estar só, dll evitar a todo custo -a solidão, porque' ela

é a. piçr da� morteeva que mata o individuo em vida! Disse

Isso como se não tivesse feito uma Jrase, e- com um ar tão in_,
diferente que me pareceu que já houvera ditei aquilo mil Wl-

que se instaurasse um pro-
cesso ao croata que se en

contniva na Itália, Como' zes.

La:val se esforçava nessa aI·

tura per estabelecer um

Fiquei na dúvida quando êle mé cenerdou para- tomar uma

cerveja, mas_e;clI:bei respondendo que não'; sâ.bia lá que homem

seria aquêle. e o que desejaria? :..

"0 fato me 'fêz Iémbrar um outro que se i?assau' no Rio,

'há uns dois anos; estava: eu jantando quando o télefone tocou:

- Alô! 37-5074!
_ Alô! kqui quem fala.é um �ora<iãr' do prélÍio que fica,

acordo entre a França e a

Itália, Mússol1ni conseguiu
ôbter em Paris, que perante
o tribunal de jurados de

PAÀABÉN em. frente ao se1:1. Você ainda não notou ulÍl dis·co vOaddl<qú-é'
.

eàtt·,8.t- bem pérto da- pedreirâ, em cima do ':.rúnel·mlits::o�
Aix-en-Privence não se dis-

sess� uma sé palavra refe-. Lázaro Bartolomeu bacena, Minas Gerais, gra-
rente às respo�sabilidades Fiel' ao propósito' de de-

.

ça"l! ao S�1,l talento, depois de
da Itália em relação ao as- monstrar o nosso contenta-. clansiiic�r-se em concurso)
sassi,nato.· A viuva do Rei.mento e também pesar, é à que--.foi 's'ul:lmet1d�.'
Alexandre, a Rainha Maria, que nã!;> podia deixar em si- Múr.Uo ,,�c;e:v��

<

a6s seus 11ap;t'esentou queixa ao tt'i, '.lêneic a ausência, por algum ,c0mpa,�hei'F�s de equipes di-
'

bumal mas, por· pressão di-, "tempo, de um jovem .atl'e- zendo que suas atenções ago-·

,_plomática exercida sobre Ó ta, de cancha catarinense, rá: são -mais-voltadas para os I�o:verno Jugoslavo, Mussoli, I Cohtentamento pelo cam!: estuElos, mas que continu2,
ni 'conseguiu que a Rainh!}..., nho que está tendo à sua rá I!ultulttu!lo o esporte de-.'

renunciasse ,. particiP�r' no I v�da. Pesar pelo seu afasta- �ua predileção, que lhe ,dá
processo. Em c.onsequencia, mento, sem saller - quando' '!fnO&1entos de· alegl'ia. e dig
o procurador da Rainha Ma- �erá. o. sflu re((')�no .• ;tJ.'�ta-�, �rali�o.�·D)SSera ainda illte
ria, PàuI-Bon�or, não pôde 1 �o jOVeT

\_

'M�Ll;<}l ,�,ADf:�W��t�?e_.���a:r .á�'i)��<:i�
acusar Mus�olm! petante o

� MÜL�,
que;' aós 12' anJo ,,�à;tO'l «�;J�'19rto,sa, cMI!OnQ!uticli;

Tribunl\l �e Jurados em ,Mx.. � 'já de �'rÍi,v' itenção J�. küquior�S:fl®,�:.tnuifp' 'cá' .r" .

�n-Provence.' assist ela, ".\j�Jo pelO" coi-:rt·ú· :P�rã seul pro'p-Óslto
•

• J i'"

O autor reconstitui lOS elube várzeano, .

o In�ern!t-? ,ªe,.�v� gue�passo.l!"'· por um:t__ ,

acontecimentos' antes e de- cional'F.C. Âquele garoto L,inspeção dê saúôe rigorosa e
.. - - , .r

pois do atentado coty eXM- que desde. à sua formação, fora julgado de bO� cons'

tidão objetiva. TambéIJl·-eân- simultaneamente com"ds e;;· trução física.
segue desvendar o mis_térlo_ .tUd�S, .:s9úbe,'dividir o tem- Antes de sua saida desta.
da "SephQra Loura"' q'!le ,po, Para praticar o' futebol,

.

capital, Ml,ul1o fazi� parte '

partiGipara nos preI?arati-' tornàndo-se' uin.. jogaàor. de" ·do team pril1eipai,.do .BÕ:-'
vos do atentadó e q1,le mais futuro, Uigno. 'de admir�ão.' caluva, E.C., 'filiad� à Fede

tarde. não pôd� ·se.r identi- Elemento promissor' para o ração Catarinense de Fute

flca<ja por nenhuma polícia. futebol catarinense, que· 'em: boi e ,ainda militava P�loB
criminal. A "Senhóra,Loura" í956, com 1.{anos de idade, clubes ·varz'e�mos. Internacio
cha�ava-se Stana. e I era

sag!ou-se vice-campeão,- no nal e Balneário_ F;C., enti
uma croata de ..• Chicago. campeonato _ citadino:'juve dades que sentem a,� sua

NeSila cidade americana ca- nil, pelo. Bocaiuva E.C. iJ)_a- -fOCltrt! pela demonsti'ação da

-sara; com Q emigrarite' ju-' das as suas qualidades, teve sua Classe e' fibra.
g6s1avo Antun

__G9dln.a, um oportunidade de' participar :i!:sse é um exemplo fri- jomal 1'A REPúBLICA", logo 'após á, re119lução de 30. valenda-me

especialista na. falsificaçãD depois' pela eq'ijipe principal I santc para mUitos_paiS, que �os alfarrabios ainda 'então eXistent�s na bibüa'teca da Assembíél�;.;
de documentos. Goqina. tra- do Bocaluva E.C., no cam- muitas vezes não detx'am os Legislativa.- do Estadoj quando ali €xercia fi; função de Diretor da se;-� r

b 1'- I' ti· aretarla" foi po-ssív:el, encontr.!!.r ums. série de documentos interess",n·_
a '.lava exc uSlvamen e pa� eona-t�.,' espec.ial".·'" jO,

.. g�ll".·do.l filhós praticarem. o esporte,
.

rt -. "íssimo& c�m:o' ooleções"de "LeiS', Decretos, Falas. et";;., já' naquela épo�
ra AI Capon�,. até a lhO e contra equipoeS ca;t.·egor1z�CÜ($ alegando que é prejudicial

;. '
.

_ ·ca dlstanOládÓ�-fazia 'ttl'l11S'-'de' <2_ElII ANOS (1935).
deste .. Em

..
1934' estabeleceu do l·nter·.1...... '�Q-·E·stad"" E'm' a;'o c·studo .. No entanto Már-

. .

d ., bl'iU<Io_ '" "lO - L TôtÜI'�aque_ia-.relítl.ula'.q lncêndlô ,dó _prédio a As�em e a con_

contacto> co� Pavellc e 1958 p�rttdpáii 'ãÍI1da:_"peto ,li.o. sempte soube desde:: mc- sumiu: .. '

� ".

prestou-!l!e serviços _
como campeoilafa,:" éitatl11W; fOll- nmo, ,aliar: (j eatudo �o e�' ,\ralendo._me, então· daqu�las precioslãade$ históricas, JlUbliqu�i,

correio. Mil1cevic s�põe que' mando ,nlkequip.e -de ,protls- porte,
_

em seu benefício.
' cfuia��i.-'::in,.·���-�?��t'1�: dlitrl$nten�, c.rõnl��}à<:t.espeito, e,st.\,-

os passapodes .checóslovaco3 )Jelê'cen'àQ�p!Íl'álelii!Í c6m"'a legis(ação 'at�lisada:·.:
.

sionais .. (.;_do_ Baoaiuva E:€, Parabens Márllo pelo seu· <I:.. -./ 'f, -

' \-,

i t d
'

•.r, �1.lOJbeJilt�,�:!Odqs�os:·artigQ��estã.o' deviqa�.�nt!!· cofecionapos e

com os 'qua s os au ores a onde CQD,l-_bQID,,,- de.$ernp,enho �esfQrço ,�. cpntinue sempre OQ�«€.IJ". _ .:./ '
_ _. '.

-
_ ,

atentado' vieram da Itália atuou'e'"""."" .. V&."i-<>:.P'o"",..n-..'",•.. '. com':,a';'uela:". ··a'"r·a·''ii''' inStill- . ."
' " '.' "

"

...." - ... ..., <l<',.",�... "i" ..,....u .� (·R'ev'l!ntté.oS'; tl.dréi, "har.a está �cólÚlla de domingo,'· 'matéria que

para Marselha foram falsi- Hojé -MãÍ'l1o;:à:chã�se : cUs- tiva pelo esporte. Felicidade transorev-ó".
ficados por Godina. Godina tante .det'seus.amigos: �om" Márlio el!l seus estudos. E "A idé1a� da offctaliZàçâo do jôgo, aventada (1935). para robus_

e stana pertenceram 110
panheiros,. p!;lr� ter ingres- que mais tarde demonstre o ',eceI0 li; téillfe; 'de- 'pais, a-u:me'ntando sua fonte econômica é combatida

�'Reino da Croácia" ao 'Cir- por muita génte. Oficializar o JOgo, dizem, é coisa deprimente pará
sado na Escola Preparatória quanto você pode ser útil ao

de Cadetes -do. Ar. em Bar- futebol e a nossa Pátria.

menos, um PQ.uéo à direita?

_

_ Olha �qul, meu amigo, se isto e trote; eu V01;l desl�_�-
gilr ...

_ Nã<l, não desligue nãO, vou lhe expllcár o :meu cãso':'
.

estou gFipada e com cachumba' há dez d!as..e como moro so ,

zinlib. ã única visita que recebo é' tt do enferm�lro que vém

dav 1l1jeções.· Eu q�di falar com. 'álgtrêtn, tenho que soltát. 8;- •

língua,' se não enlouqueço. va��s:-co'nveí-sar Uln.pouco, se iS:':,
to ilãO fôr inoôlilbdo para você. II claro.

A vóz era. simpíttica-- e comO" não- ha.V1:a' n1!l1lfum' incômodo,
c0nvérsamos longamente sôbre dnema, futebol. política e mu_

lheras atê que êle 'me convidou para dar, U�III che�adá no' dia

segUln1ié no-seu allirtàmento. Fui, e hoje tenho em _LUI� Ar�.

'-lie-rto Mêdjia um· 'grande amigo. encontrando-o tOdas as. vê_
c I'·

.
. _: ,

.

c
. ,..... .

; zes-- tl�le- ;Vou·

a�.,
�p. _:,

. '," �
.

'. ':;. (,', ,;<
... ">

.

{,'
-

E\âo �r.;'2,,{', � dili3 ,aecll:�têc�ent�,_ fiquei com �m tpo\l..,
,.

�,' '1, \. $ 1'. .... _..._'_

..-.c9X��br:��� ./":�r�y.r.�,,f���h,,lro- �itâ�i� ���!ane�a:tã�
"

gro�selra. Af!", ih;íd4la S�l' l'ealrileüte _u1ffi ,.héri!íi@J;1iepéS5ttá.do
_" �.�. �'t"-'l �t t", .

do tpmédio qáe hll':.em 'abunciâ�clf' Ífó mundo, '�as que «. tâ�
5d}fr�il, coDio 'eu próprio/di!i �rova,. de cansegJ1ir� o convívIo.
com,.os semelhantes . .Dia à dia o hàmem vai sé fecha�do mais

e mais em tôrno de si próprio, vai se ilhando, cercando_se de
-

. _'

Intolerãnciá por todos os lados.

E quantos homens como, êste me'tl cavalheIro' nãO exi!!t1_

rão p6r 'êste �undo afóra. implorando' u�a. colsa que �é tão fá..,
.

cil de'dar 'de graça, e que é hiato a tod'O.homem, que é'a pró_

pria companhia? . . : ..�.

De�culpai-lne-ei daquêle, êrro. porque}ó há pouco .com_'

que penitenciarme_ei daquêle êl'ro, parque Só há .!>uçó cOln_

preendi a realidade e a fôrça da' neceljSidade �e não s� _estllr só.
Desculpai_me, cavalheiro ,da noite�sollj;ária"

X%Í\SS$SSS"SSS'SSSSSi�->SSj(,sigs"s,SSSss:,.$'C'J'S!.�. .

, ", --- ----

N'O S Sft (A'P1IA:l' ,

6SV.AÜ)O l\IEL_O.
COISAS DO LONGINQUe PASSAD() - Quapdo redator de;:! ;.-

,cuio íntimo de Pavel1c, 0
j ex"\:olaborgdor de AI Capo
ne comandava a guarda .10

corpo e a policia secreta. de

Pavelic. Godina tivera de

- .f.' �.

os govêrnos. NãO era assim porém, há cento.·e vinte anos passados

,3_7_1815). os'elemen�õs 'para·'·s jogatina de cartas faziam parte do

plano de' melhorla da sitU�Ção do GO'êl'no e. �anto assim, que o pró

prio REINO; se encal'r.egiWa de "abafar s banca", e, sabem como?

'Má'tltenao> o:(téfalin'ei'ite. 'a REGIA' OFICINA TIPOGRÁFICA . DE

CARTAS 'DE 'JOG:{R. E, pará' espamo de todos. o comproInlsso de

manter "empregados públiCOS" - assim co�sider,dos então, os da

dita ,R!'É'GI�. OFICINA".
Era o pr&pl'io go\lêt'no mantendo 11._ CASA MATER do jogo. ,O

c'uÃoso, documento a qúe estamos aludindo,' encontramo-lo no AVI

SO de 3 de julho de 1815. no Livro n.o 12 de Reg., de Secretps II

ÁVlsoslit ·Impi·l;nsa. Nacional _
fls. 6 v. Está' ásstm concebido: "Ten:...

d.o I�VãpP�

á ;ear p'rtisénça' do prlncipe R�i<énté, meu senh_?F,· a con�a
da. Ju·nta, D1>retora da Régia Oficina Tipográfica e F!ibrica �as CiI<rtas

de Jogar, data de 27 de junho último, sôbre a fianç� que deve pres�

tal' o alnioxarite Joaquim José da Rocha, 'foi o mesmo Augusto. S�_

'nhor servido' delo'el'minar. qu� a �obr�dlta junta faça 'entrar no exer

cIcio de' seu emprêgo. o referido Almoxarife sem onus de prestar .flan�.

ç�, s.endo os a;jus'tfálnéntos de contas 'men-sals, a segnrl1,nçll d� seu re-...

c.ebim)'nt9".
. .

.

.

:Àss1n&do:� Márquê-s--de- Aguiar.
, V-�r.d��{p·Ól� á �l;g�'era asSlm,.; Ém-mai�tie; de' jôgó de qar_

ti.s,':; é�;�a -é'rá trUl1fo.' É um "íetÕ· �llrê�trco, faz,

. 'e

abandonar a sua cidade n-'\

tal, Susak, a!nda na "época
da monarquia de Habsbur-

I .

dgo, por ter assassma o o seu

irmão..

De.pois dQ colapso do Rei

no da Croácia, ós chefes da

"Ustaschi" fugiram para a

América do Sul. -Desde que

em Abril de 1,957 Pavel1c foi

na Argentina alvo de um

atentado, desapareceu �

completo e com ele Godina e

Stana. Milicevic tam.b.ém co-
_'Piti, eu qUéfu:!
--O,que' é :qtre oc�quer?

Eu ql(éfó';'uúf €aItóliõ!'!!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aio-da Faculdadede Erige,nhaEia
(cont. da última página) de Educação e Cultura. a 'Ucença ínstttuí a Fundação da Faculdade �umentar. a existência da

Fun_,
vêrno E.stado

com verba

Tespecti_,
Convidei uma 'éomiss�o, de' te.- O tato de' havi;�05 eondícío ,

«jotnvníe, 14-3_959 para funcionamento da Faculdade. Ide Engenharia de Jolnvllle.
•

dação da Facul�ade de Engenha_ va Install!:_ção ,pW. Construt�es para ,examlna-r o ter- nado a dl>3ção do terreno ao qepó-
Exmo. Sr Pergunto: Quando foram toma; ·4 O) - Datado o Decre'to 326_A ria de Jolnvllle. pergunta_se por_ Embora o referido telegrama rena. a qual sôbre o ,mesmo assim sito bancário de •. Cr$ 6.<l00.000.00

'Deputado' José Gonçalves das tais providências. pois 'Qtte. se , que' regulamenta a constituição. que .o então Presídente da, Câmal'h I transptrahse r,: Int';�lções eleltorei se externou: pelo Govêrno do Nstalia' é resuí ;

Respondendo a sua consulta sõ- gundo entendo. qualquer Faculda_ organização. regime Jurídico. dll!á_ e posterior prefeito de Jolnvllle' ras do referido Deputado;" mesmo «a lócaJ4zaç.lo é boa pois ',ue fi_ tante da reciprocidade de o.brlga.-

bre um terreno a ser doado pela

l{ie
em seu estágio Inicial de run., tico e. administrativo da Faculda_ Dão doou um terreno. pois_ que assim D'ão' hesitamos em dar n08_ ca n eôrca

..
de l,�.OO

.. rClJ\tro.s
ela rua I çõ.es estabelecI.

das no' próprio De-
..prefe�tura de jomvíne, para.- ne., cíonamento, nada mais necessita, de. d� 29 de março de 1957 per _ ! desde 29 de março de 1957 até 4 50 ronc.urso sério ao assunto. Dê da Prfncípej a área é suficiente. creto n.r 326-A•.onde se lê no pa_

Ie ser construld!, uma Faculdade que. salas adequadas. sejam em gunto:
-

Ide junho. houve multo tempo pa., pronto. conseguimos a oferta. sem requerendo apenas servíçcs de ater, lá";l'afo único do Art. 4 o:

de Engenharia. Faculdade essa prédio próprio ou alugadas. Fun- a - quando foram estab�lecidos', ra isso. e. além da mais. nessa éPO- ônus para. a prefeitura, de 11m ter , 1'0 de certo vulto, os quais poderão I "O montante dêsse �rédlto se.,
criada pela Lei Estadual,n, 1.520' I damentat é O· estabelecimento de os estatutos? i

ca se dispusera com tanta desen- rena d. 10.000m2 quadrados, íoca., ser econamícamente realizados por rá depoartado em _ estabelecimen,to
lie. 9_10_1956. devo ponderar o se., regime jurídico. sem o que não b - quando ficou Instituída a voltura do patrimônio muntcípal, IIzado na. rua 'Aub� e a 1.500 me- uma draga, eventualmente gratul_ bancário e será movimentado me ,

gulnte: haverá licença de fUllclonamento. pessa jurídica da raculdade ou da 7.0) - Recebemos com data de tres da rua do príncipe. O orer., tos pelo Serviço de Rios. portos e diante 'autorização do' Governador":
. 1.0) pela artigo 3.0 da citad'.i 3.0) - De acõrdo .com o Decre- fundação? 20'_6_58. 11m telegrama do então tante _do terreno. em carta de 26 Canais". 'Sr. Deputado .José Gonçalves:

Lei. deveria o Governador do Es_ to n. 326_A. de 29_3_57 artigo 2.0 5 o) - Admittndo que os que presidente da .(\.ssembléla. vasado de junrío assim se externou: E' o que tinha a informar sôbré o�

tado abrir um crédito eSPecial.:.. � Seria Instltulda uma fundação sitos a e b não foram satisfeitos. nos seguintes '.tê-rmos: "Confi:'mando minha carta do Ds posse dêf.lses elementos, telc_ assunto, podando agora acrescentar

cr$ 6.000.000.00 para ocorrer às como entidade mantenedora. Os porquanto nada ,acêrca disso nosI· dia 3 do- :corrente em que' pus a
.

grafei sob nr. 65-58 em 22-8_58 que a Pl'8witura. de Jotnvtne .COU-

despesas .de organização e '1Bstala- 'estatutos dessa Fundação. de acô1'- consta. conclut..se que a, Fundação '. "Assembléia Legislativa Esta_ sua dl@osição.· 5 000 m2 do meu ao ,Exmo. Sr presidente da Às_ tlnua tnteressada em doar o refe_

ção. 110 com o parágrafo 3.0. seriam da Faculdade de Engenharia de

I
do vg por indicaÇão - Deputado terreno' .nos fund�s da rua Aubé 'sembléla Legislativa. nos seguín ; rido terreno ou outro se neeessâ

,

pergunto: Quando foi aberte- �s.- . es�abeleeid.os por Decreto Gover- Jolnvllle ainda não existe nem de TUPy Barreto yg apela vosssncts à margem do Rio Cachoeira para tes têrmos:
' rio fôr, para que se concr.eUze no

se crédito? namental. fato nem de "jure". porquanto: sentido seja providenciada aquísu, a reallZl>9ãG -de alguma. obra social. I "Referência seu, telegrama 20 de menor prazo 'possívet o compromís.,
2.0) � pelo artigo 4.0.da citada pergunto: Qual foi o DE;creto não pode a prefei�ra de Jolnville ,'ÇãO

terreno .POsSlb!l1te construção' acrescento que. se fôr necessário. junho próximo passado tenho sa.,
.

so Governamental e a aspiração

Lei. deverá o Executivo Estadual Governamental que estabeleceu os doar terreno a' quem não existe. edifício Faculdade Enr;enharia vg tamb6m concorde em doar uma tisfação informar qUe esta prefel� do povo de JolnvlUe.

providenciar., 'junto ao Ministério estatutos bem como. quando se '6.0) - Admitindo. Só para ar- cuja criação �á foi aprovada Ga- IÍrea de: 16.(100 012 pois em vista tura desejando doar terreno para

da falta ev�d�nte de estabeleclmen_ construção, Faculdade Engenha,rl& E' óbvio que. trata'Ildo_se de unia -

tos escolares em JoinvUle. desejo aguarda com todo Interêsse depó-' tnícíatwa- -que envolve compromís.-.
contribuir para o saneamento dês_ sito em Banco desta praça impor- sos Imediatos e futuros do (iOvêr

te mal na medida do possível Es_ tâllcla Seis ntilhões cruzeíros a fim no do Estado e da prefeitura'de
ta doação é restrita para a época concretizar ardente aspiração povo Joinvllle•.seja- �la.. revest1da da in_
de V. S. Í\.a_adminlstração da

pre_lde
Jollville pt": dispensáv,e+.se;rledade. objetividade

feitura_e para...!:'. construção de,es- .8.0) ,- Fica assim esclarecfdo, .E reaUsmo;' �em ó que'não haverá
cola técnica". .'

,_
que encaramos o assunto seriamen_ resultadús, positivos'''.

,

-;;-J;
..�
_,r

�.

I • e agora
...

-<'

, ',aumenta
'

o confôrto' " "_" suas econo�m·i,as I
\seu e

-

R E_F R IGERA0O R,ES
"

-

. .

./'

medalha "./' -

1959
._

máximos em qualidade ... pelOS menores- pre.çQsl

,
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e Internamente colorido em
verde pastel

• Frisos anodlzados, côt
de ouro

4 DIVISOES ESPECIAIS
NA PORTA: para OVQ.,
manteiga, queijos,
frutas e bebidc;1I1

{

• Novo trl.nco • cromçll;lQ,
macio, seguro ,�".
Espaçoso co;'-g�lildor ..

horlzontãl'
ÁCQbQm'nto

.

�rl�rose' f N T�R A O A �; D·E S O E
�'I·, 2�OOO
'CQIIl me,nsà]�i.je-,.t

Cr$ct6tl(L
L

ompreuor .selado P,91, fabricado
sob licença 8spe'l:iaj-'do
T.çumseh�rólllllcts Cd"", (E. U. A.)
':I maior fábrica d. c;ompre,swes
do mwndol

tltUIRI OllVE1R

r.l.o.: Oma el�re&são· do lIr33i�:

Séde Social: Rua da Alfândega 41, esq. Quitanda - Rio de Janeiro

'D�1ST R-IH U I ç A O
A O S P O R T ·A. D O R E S

LUCROS
-

'r:, J T,U L O 's
DE
DE

1958.Exercício de .-_.
'",

'''.'''t
•

Pagam-se na Sede da Col:Q.�nhia;', no. RiQ de JaneirO. �'4l.a)l �uciU:'s�is .e '

Escritórios dos Estados, a partrddcLdia' 13 (io corrênte-;ní�s, õl\�luctPs do Exerc�qo
de 1958, a que têm direito 'o;S ·tít'u�o% com Op),"lizo de participâção �e'r!ntrtãdo, ·.de.'
acôrdo com os artigos 11 e 12- de- sáas pondições Gel'alS. .

' ','
\

.'

Conforme Relatório-Balan,Ço de 31 de pezembró p.p.,' já pUbUcado e aproo

vadá pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 2!i de Março de 1959, a

mPORTAcrSTruB4412S.123:2õ
é do:

----------------�I--------_'-
.

que -serão pagos à razão de Cr$ 304,79, para cada.'Cr$ 1.000,00 de Valor de Res

gate, o que corresponde a: --

a) -- Cr$ 1.323,60 para'os títulos dê Cr$. 10.000,00, Saldados por pagp.menb
único � prazo de 29 ou 30 anos;

,

b) -- Cr$ 1.097,20 para (iS títulos dé Cr$ 10.000,00, de Pagamento Mensal (pra
zo 30/23) e Mtstos (prazo �5/18) ;

c) ,Cr$ 3.047,90 para os títl.jlos de Cr$' 10.000,00, Saldados por pagamento
. \

único __ prazo de 10 anos;
d) -- Cr$ 2.869,30' para os tátulos de Cr$ 20.000,00 de Pagamento Mensal ou

Anual (prazo' 30/16 anos),
,

serido observadas, para os t.ítl.ll9S de outros valores, as r.espectivas proporções.
OBSERVAÇOES. Pede·sf' aos Senhores Portadõres que venham munidos de
ESPECIAIS seus ,títulos (ou documentos que os sUbstituam). e de·

documento 'de identidade. -

A D I R' �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BENEFICIOS PARA OS TRA- aumento dos salários "che-' lhões de operários tem seus

aumentos assegurados, que

serão numa média de sete

centavos (do dólar) por ho-

BALHADORES EM COMPA- gará possívelmente a cêrca
�HIAS TELEFÔNICAS de dez por cento por hora".

Milwaukee, Wisco..nSin _ O PO)JER AQUISITIVO DOS

acôrdo, assínado nesta cída- TRABALHADORES,
O Escritório de Assuntosde pelo Sindicato de Traba:_

Naclonaís 'dos Estados Uni-

ra.

DIMINUE O NUMERO DE
lhadores em Comunicações
com � Bell 'l'elephone Com- dos, organização particular, GR!!1VES OPE�ARIAS NOS

af-irma' gue nêste ano o elt- ESTADOS UNIDOS

ma das negociações coletivas
I

Os sindi��tos, hoje em dia,
será favorável do ponto de consideram a greve como o

vista dos sindicatos. E como último recurso em suas ne-

pany de Wisc,ons� "estabe

leceu 'uma norma para a na'

ção" para 1959. O novo coa

trato atinge 6.300 operários
e em breve máís 300 mil tra- se espera que o custo de vida gociações com os emprega'

balnadores da indústria cu- aumente só de menos de um dores. O papel das greves no,

jos contratos se vencem nês

te ano.

COOPERAÇAO COM A CRUZ

por cento, o aumento de sa- quadro das negociações cole-

lário se traduzira em maior llivas parece

poder aquisitIvo. Vários mí- cendo.

estar, decres-

-

J

g::oE:'::: =s"(mr':"nIiNr:"Hifrr([1irru
Industrtaís) , como parte de LITORALum programa continuo <le' -'

cooperação entre os síndíca-

'

:,::u."::;::':':.;,.";: \�"�"�"�"�"�s�"�"�"�S�%�"�S�S���E�":��L=:�s�F�s�s�F�s�À�s�S�S�,.�$�S���%�S�S�S�$�"�s�s:�T!ê� 1_
te de inyãl1dos., .

INOVO MÉMBRO DA - OIT "

A re�üblica�,da'Guiné,,_na Aviso ,aos 'consumidores
costa ocidental da' Atrica,

uniu-se à Organização Intel'
.

nacional <lo Trabalho (OIT).

passando a ser o 800.° mem

bro dessa organização. Essa

é a décíma nação da Afrie,a
que aceíta a constituição <la

OIT As outras são: Etlopia,
, Ganà, Libia, Liberia, Marro
cos, Sudão, Tun�, União Sul

Americana e República Ara

be Unida.

AUMENTO DE SALARIOS

O Escritório de Assuntos

Nadonafs dos' Estado'S.'Uni-
.

.
�...

dos, ,uma orga!liZaç,�� 1>ar�l
cular de pesquisas,' prédW

�

,.
"

que os aumentes-de ,saJá,..1!<):3
'e" .' j

. ,�egociados em , 1�5_9, é�i,
rNarão sendo ,substã.ne,íafs.
Diz também que a média- 4e

A EMPR:G:SÁ DE LUZ· E FORÇA DE F�ORIANÓPO
LIS S/A. "ELFFA", AVISÀ AOS CONSUMIDORES QUE'
DOMINGO, DIA',12 DO CORREN�E, HAVERA FALTAS

PARCIAIS DE ENERGIA 'ELÉTRICA DAS 7 AS 12 HORAS.
PARA ATENDER SERVIÇOS URGENTES NA RÉDE DE

DISTRmUIçAO.·
'

A EMPRtSA

TAILLfURS 'DE FA,MOSOS MODELlSTAS
FRANCESES

Na Indumam arfa terr.ínína ocupam proa • .\" r.e nte des

taque, os ts i! eurs. Mui; especíalmente na ese.. ; ii r. cio frio.
,

A glande mma eomeccíonísta Finostl1, lanC;ou, êstJ

ano, com brjlhan�íssimo sucesso, os �ltimos ru �.�,'IOS rran

ceses.' Tambem" as lãs em que toram- conrecçíonados são

das famosas +?�e}agens nancesas localízada s ctu Lion:

Rene Le Claire,_ UJ;n dos mais representatívos ,model1s
tas de Paris é .quem rorneceu � 'Finostil "os direitos de re

'produção no .,ara�il 'dosi,seus lanif�mentos., '",

Tíve:lf&s 'obàlSiáo de apreciar riar'M�de}!t� alguns exem

plares dÚJse tai\leurs e 'i'1.anteaux, acabadps: de chegar. Na

verdade, a modá"f::.uücesa continuá' mantendo integra a

sua altã tr'adiçãt:l �e'-boln gÔ�to.,
-

. Y I a J O'N , E S e ' PRICISTas
Ótima oportunidade para

IUMEITI,R S,UIS REIOIS,
vendendo f Jhinhas. Aceitamo.
elementos ativos, tanto na Capital,

como no lnterlor,

Boa comissão e

adianlcímentos.
Of.rta a

FOLHINHas SCHELl.GI s; i.
CI. POSUL 3372 • slo PIULI

HnpOHT�Nj ENTHE�lln, �8N�8Mj
..

�Mj . �8nNf�j"
----,,/1:'"------......--------------- João Carlos de Melo

rino- �. àu a· .� Illr}. l
1 •

,O,. ,�:,i!'t '"''"'�ll:i. �
.. '".i,'_. ,t' \#'1 �.t�� .,,,.1r • ,h: � "" �.f ( , ! -,

• ,''I
• • ' � J

�, .
,

Agora, a. cidade de Pelotas estâ ser-

'. vida pelos ,CONVAIR da Cruzeiro
do Sul. V:' ganha em tempo e con- -

tÔrtõ; � chega mais depressa e mais
descansado para resolver seus negó
cios ou rever seus parentes. Viaje
para Pelotas num luxuoso e confur
tável CONVAIR tia�iro do Sul:

I,�_...,..
t : ',; "V _;jf<,,���-

Em ,qua1quer caso •••

Cruzeiro a pr•••••

r

/'

No c!icQê a.cima, o de!>emb;rqUe de um "éonv�ir" TAC-CRUZEIRO DO SUL, do Dr. Alcino-de Paula-Salazar, Pre
sidente dll 'Ordem- dos 'Advogados., d().�rasil, vindo à esta cidade, para participar da primeira '"Conferência .Esta
dual de 'Ad�ogados", ,sendo recepcionado no Aeroporto Hercmo Luz;�por Autoridad�s, Advogados, e o Dr. David
Ferreira Lima 'e' Sr. Newton Cruz, respectivamente, Dire tor Presidente e Diretor T,esoureiro do Consórcio T�c-,
Cru�e

I,

vêzes por selOana; ,

2:8S! 4.8s e 6.8S feiras,· escalas elO:

• p� ALÉGRf
)

Partida: 10.40 horàl

/ .'

rCOlvalR ,

Cabine pressurizada. 'Ar'CondicionadQ
• Refeições quentes. 2 Comissárias.

, H'U... reversíveis para facilidade de
,

..... e Pil6to Autoínitice. Velocidca-
• cI. �O kln.Jb9rQ. -

.

l ,

.\. ,

Rua FeUp, Schmidt, 24 • tels. 3700 • 2'111

"

�J'.1

_._ -.----. -_:����!:._�--=__ . __�=-�:. �;i:'- -!'-.�- ,$.
�

:�_=__ '�::�i .,i�:�:· .�-.
\

SA'MDU,- atender "à conter�" I
.- Tal campanha, entretanto

to" nossa populosa ,qapf.1lal. somente será -coroada de êxl�
Quarta-felra última, tive á (aproximadamente 100.000 to, se pudermos dispor de-um

grata satisfação de esêutar habitantes), de vez que dila- PLANO eONJUNTO, príneí
pelas ondas sonoras de uma ta ainda sua atividade, ao palmente, eatre os poderes

, das' rádios da Capital, a en- estender sua ação »enéfica governamentais da Capital e
trevista concedida pelo DR. aos vizinhos munícípíos : de do Estado, e, da colaboração
PERCY BORBA, conceítua- Bigu'açú" Bão José e Palhóça, integral de certas iniciativas
do e humanitário clíníco, 11-, confirmando, assim, categó- partículares, à exemplô do
gado as nobres -Iabutas do ricamente, um dos 'tópiCOS de Rotary Club e Lyons, deten.
Serviço de Assistência Médi- minha crônica' "0peração totas de programas dlreta
ca Domiciliar e de Ur.gência Pronto Socorro!!. mente voltados para o pro
(SAMDU) . '0 piór de�tud0, poxrém, e, -gresso dos mais val'iãdoá' se-
pot:' entrosar-se per.fe1t�- que aeveria ser 'o' bastante tôres da vida pUbliea em qpe

'mente às l::orisidel'açpes, pre- para lançarmos mãos 'à óbr�, atuam, inclusive, Assistência
sentes nos têrmos de mfnhn, num trabalho ,de prevençilo,..- Social,' fazendo-se extrem�-l.

. crônica, inserida nêste Dlá- é a explícita áfirmação da mente necessário, igüalmen
,

rio em edição de 29 de Março quele méd.co" de que jà '�X!S- te, o incentivo moral da co-

findo,' sob tíi;ulo "Operação te, enue os dir1�e:�t�� _�era,ls Ietividade Floiiahopolitána,
Pronto Socorro", campa�ha do SAMDU, conversaçoe� �o
:que visá única' e e:Kcluslva- sentido de que o mesmo,pas-' O e�pl'eendimento, "como

_ i ',mente ,a cr�ação de um �er� �e a ate�der "Sómente'�� aos· bem o poderemos notar, é de
viço de -Pronto Socorro 'par'l seus legltimos benefiClados, grande relevância. Enchemo-'
nossa Capital, passo a cen- ou sejam; os - já citados - nos, pois, de coragem e en
tralizar algumas fases da re- :previdenciários, contribu1n- tusiasmo, e vamo-nos pat'a
ferida ,entrevista. tes de Caixas, etc.... ,fican- frente, de vez que, é bem
Naquela' oportuRidade, ex- do' desta forma, lógicamenté, provável jamais tenhamos

plicou o Pr._Percy que, a ra- sem o mínimo -beneficio \.1e nova oportunidade de servjr
ião' das inumeras recl�ma - um Serviço Social Urgênte, à nossa' terra, de -modo tão
ções por parte da coletiylda- os demais habitantes desta soberbo, quanto o poderemos "

de Ilhoa referente ao "nã,>" querida terra. fazer agora, prestando nossa'
atendiménto de certos casos, EIs porque, torna-se' im- colaboração à empresas dtls,,'\.
prende-se ao fato do SAMll>U presclndívél a elaboração da ta natureza, das quais P9�?'i"
destinár-se, quasi que exclll- "OP'ERAÇAG PRONTO SO-' remos 'orgulharmo-nos pata
sivamente aos Providenciá- CORRO". o resto da vida.

'

riQ§, contribuintes de Caixas,
Institutos, etc.... <.,'

Frisou, entretanto, vir re
ferido Serviço de Assistência
Médica, até, a presente data,
dentro do que as posslblli- Ricky Nelson comprou um diss<,! a Tony Fr�nciosa: "Eu
dades lhes permitem, aten-

cavalo em Tucson e Joml admitirei que estou errada-dendo, também - por ques-
tões humanitárias e. demons Wayné o ensinou a monta," se vecê me disse que eu e,�

tràção de bõa vontade L ao3
enfêrmos não encaixados nos

. / casos acima citados.
Salienta, outr9ssím, ser

humanamente impossível ao

como um cow-boy. O Rome tou certa!" Esse. são os ar

do CavaI!) é "Tin:ker Toy". gumentos sutis da lógica fe-·

Rick� confidenciou que vai minina.

comprar um rancho com seu (Cont. na 13.& pág.) -

. -.

trmao.
I •

,c�sas DE MADURa
,�

IRMAos 9ITEN(OUR,T

. LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
-= PIlBPARA UM BOM

CAFÉZITO
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A.G R I C,, I;J 'L T'>U- R:,.A e�.� I,. ,E··.,·e I"'A'/' &ASSISTt.·, "iA 'A AGRrCULTU- [paiS exportadores� N_igeria, Atl'l� dor/As doaciõês sãó também reí..

RA DO EX�E�IOR •
Ocidental Francêsa e Indía," 8 ta� a agênclâs particulares amert ,

Realizou-se em Washington uma uma prOdução recorde da Argen_ canas para distribuição a famíllas 'SONS'ELHO FEDERAL DE d ürllhO', ',�o nariz de' �ma se_I, .

'VAS DO' MUNDO. 11nterêsse: cle�!fflco para as fôr�

reunião entre representantes
"

esta_ tina. necessitadas no- exterior. GIENCIAS nhora. poderá ser medido com um A maior -máquina de provas do 988 armadas, pois ajuda o estrate-,

duais e federais americanos Inte-. Os agrônomos norte�amerlcjLnos Wasl:!lngtoJl(-o presidente, EI_ "medidor de brilho" Idealizado pe_ I mundo, com uma capacidade de I glsta a calcular os movimentos
, 1 ..• fROGRM'f(A- _

'ôE PESQUISAS ,.

I Iressados em
.

contátos ,com paises aliltão estudltlldo procell,Sos" pára ' senhower assmou uma ordem exe- 10 Bureau Nacional de padl'\)e,1
I aproximadamente 5 milhões de que têm malar probabllldade do

AGRíCOLAS PARA O· ,
. I '

·amlgos. A finalidade dessa reunião cisar produtos quí�lcos que en , 'EXTERIOR f cutíva criando p. novo Conselho dos Estados Unidos. Na prática! quilos, está no Bureau NacloI)al sucesso contra um oponente que

tal 1\ melhoria da agricultura 8 -,urtal'ão o csute das plantàs ta-, Federal de Ciências e Tecnologia. todavia, o medidor
.

assegura um de padrões em Washington. Exer; 'pensa. Este tipo de pesquisa 4\
economia dessas naçõeB, partlclpa_ J1l1tando a colheita. Esses encur.,

Os cientistas do Departamento O dr. James R. K1lllan Jr" assls_ brilho uniforme para o revestamen., ce ,uma fôrça equivalente ao pêso
I
também útil no contrate de qua.,

r�m lia reunião líderes de 50 uni. cadores não enfraquecem o caule.
de Agricultura dos Estados Untdoe tente presldenclal- para ciência e to de' porcelana de refrtgeradores fi de uma pllha de automóveis de 'lIdade _ para decidir qUãO rre ,

versld'l!.des l'urals '&meriC'lJlall, re-. relo contr4rlo, aumentam sua vi,
astão planejando um novo progra_ tecnologia, será o presidente. En.,

I
outros utensílios domástíeos 4,800m. de altura. ,q�entemente se deve verificar os

ma de pesquisas agrícolas. Entre t b d C 1
•

presl!ntantes do Departamento de �lilidade e Intensificam a côr ver- re os mem ros o onse ho eSr , produtos de uma linha de produ-,

Agricultura e da Administração de de das plantas. Um dêles, "Armo_
os benefícios do programa para os

I targo representantes' dos Departa_1
COMO SE FORMA CHUVA DE

A CIÊNCIA E, O JOG.\DOR DE
I
ção'. O trabalho Goldman_Stone é

Cooperação Internacion'&l. t618", será em breve colocado à
fazendeiros estão um mercado mais

mentos da Defêsa, Interior, Agrl_ PEDR� NO VERÃO
PôQUER !um passo no sentido de eplícac.ea;amplo, novas colheitas e malar "cultura, Come'rclo, S·a-u'de, Educo' O Bureau Metereológlco do ne,RECORDE DA PRODUÇÃO 'DE .enda. -

A teoria dos jogos tem enorme, sa teoria ao jogo de pôquer.capacidade de cO�bate a possíveis ção e Assistência Spclal, o Dire_ partamento de Comércio dos Es_AMENDOIM DOAÇÃO DE PRODUTOS AME_
.nvassee de enfermidades e pestes tados Unidos explica cerno se for":'

----

.A produção mun<üal de amen., CANOS AO EXTERIOR tal' da Administração Nacional da

GRAEICOS S T A R. .trazidas por Insetos do exterior. Aer�na'utica e Espaço e o preSi' ma chuva..d.e pedra no verão. Num PAPE"S HELIOdolm registrou um nova r,j!col'de Gêneros alimentícios. destrnados

_I
Esse programa a ser realizado em dente da 'comlss�� de Energia Ato. _ dia comum de verão, a água gelade 14.600:000 torreladas, segundo o ... programas de erendas. escolares
t

'

f

j
�

FACA SEUS PEDIDOS A FABRICA:
Departamento de A�lcuituia -doa e outras Instituições de a'Sslstên-

ou ros paises, será In�nclado em mica
_

dos Estados Unidos. ," 4.400m. e a 9.600m. a tempera., "

parte em moeda local acumulada tura é de 1.4 gráus abaixo ,de ze , lierbert Mever & Ila.ltda,Estados .tjnídos, ESse' aumento de Cil): e cêrca �e 4.563.000 quilos dê
pela venda de excedentes agríco., A CIÊNCIA E OS N_\RIZES 1'0.

produção foi ·atrl1>uldo _!la aatrú
r
leite em Jl� desnatado foram doa.,

I 40 S� Paulo-

t
las norte_americanos,

. . BRILHANTES A MAIOR MÁQUINA DE PRO- Rua Cândido Espindola. 4 - ao .

recórdes de três dos quatro prlD.c.' dos �elos Ea ad(!S 'U�do. �o -IIxte_
_ . __ �_ . -==:._.:.._"......---_::._-------------------,

DU.IO P. I.lJITA O;ATA.nU

BRÚADWAY
_.' "

NOVa Y.ork - petef Ulitlnov'de. venções -'II. deli: diretores teatrais pa

ra estimular essa arte. São êles:

Wllllam Ball, Hérb�rt Blay, Rach_
'Verá apresentar na próxima tem

porada' da Br�� duas peÇlljl:
"No Slgn of the Doye" e 'P.aris m!Wl �n A,vrl1,m, Angus L. Bow ,

NQt S9 Gay". -A primelr•• 1I>P.rll_ mw, � H. C�an�y, Zelda Fl

'�ntada em Londres em 1959, .er-á -caandler, John Relch, Alan Sch_

"antes aprellelltadj, -num tea;tro '4'f \l�r, Mack Scism e Nina Van_
verão de conne�tlcut. A

' ll�uÍl(ía ce..Esses diretores produzirão pe

obra de Uitlnov, ·anterio�· ... prl_ ÇaI.iQ�jI. de Nova York.

melra. nuncà. foi Interpretada. Ua:.. f'REMIOS PARA DOIS ASTROS

tlnov será o diretor e pdnclpaI' Os prêmios do Teatro Amerlca_

ator. Sua espôsa, súz1Iinne Clou- 1;10 NacloD'ILI e Academia foram

!;Ier, t-ará parte do elenco.

MEDALHA DE OURO PARA

concedidos a KIm Stanley e Ja_

,,00 Ro�l'ds' J. KIm Stanley re_

ARTHUR. MILLER "ebell o prêmio por Jieu papel co_

O Instituto Nacional .de Artés Dl-9 '& t1�. do tiono d-'ll. estalagem

e Letras conced-eu à Arthur M1ller ,m "A Touch of the poet" de

a Medalha de Ouro pata Drama. O'N.lij. �n Robarde foi citado

Essa medalha é concedl�& cada cin_ .lor �Ull Interpretação em 'Tbll DI_

co anos' por realizações notávelJi ",enchanted'" de Budd Schulberg e

que caractenzam tõda a' obra do Hal'yey Brelt.

agraclàdo. Arthur Jl.i111er já ,ece- ...:oVO' D'RXMA DE ARCHIBALD

beu vários prêmios por ,SUtIS pe_ -
.
- ,MACLEISH

ças, entre êles um prêmio Pullt_ Arch�ald .l\1acLeiJih, autor c!'J

zer, o prêmio do Círculõ de Cr!ti- "J.B.", o drama em versos que' 6
, '

cos Teatrais de Nov-'ll. York e � uma moderna versão' da história

Medalha de Ouro do Clube de Tea- de Job, escreveu _um drama para a

troo Sua última peça foi "p�no_ televisão. A peça, Intitulad�. "The
ram" VI�to. da ponte", ap�esenta- Seeret .'�f Freedom" (O $egrêdo

" .,.. �,'" 1 <
,-' f!i:.<.r.·" .. ..{- ..I

1- '.,

do l'ecentem'ente em São 'Pi\ulo I da, 'L!IiiJ!�jlide) ';ii g-1,!:!l- em t�o da

pelo Teatro Br&slae�r,? :dr1;õin�lUf.� I luta . m�ndlal 'entre democra',,"a e

A FUNDAÇÃO FORD 'INCEN_
I
comunlsm'o. _

.' -

..aCllleceu� • . .

Coleci(!nado de reVistas estianpi- mais ou menos

S· ,II.•
6 mil por dia, Q

tas por WALTER LAN,GE ' .lno pa!!Sado foi o mais rendoso.
• t"

' .

. N.1) t02", '.0,' ," ,!>eli'(�,� renda de SOO milhões de
- .!. I.:,�, <:!..... �

QUándo o Instltut� ,. de;;,�edl�.õ"' i:rullleiros à polícia .

• �.,.. "" ..... I

9ã� çl� qa�amenj;oj;., �vâ_,oIrque-

I . I. • -
,

• r-, ,.' <' ,�

festejou o F;e�I. :�b�",...'.de p:,ta.
r�solveu Investl&ar quais. os mo-

tivos p�nClpals de tl'ontos dlvól'�

----
.....----

O:s onze cavalos btanc;Q� da Ral-
�

, ;.
�

� �.
'nh� dI' Inglaterra' recebem, dlà.-
rlamente. lições e�Péçl;18:-i para se

c�os, de tantos casamentos mal �u_ portar$!m com a devl!;la. ."fleuIDII
cedidos e Isto quanto se refere à britânica" durante as cerimônias

culpa ad mulher. Descobriram que oficiais, sem se Importarem com

as "causas" que mais aborrecem qualquer barulho do público. As_
um marido, são: 1.-0: Ciúme, 2.0 sim. tõdas as manhãs, são trelna_

Espírito de querer dominar; ,3.0: dos durante uma hora. Os encar_

Insinceridade. Multo depois se se_ regados dêste serviço usam discos

gu-em: Inclinação para bebida., com alto_talJIDte, reproduzlmio
manias estrava.gantes e outros "pe- músicas militares, acompanhados

quenos!' ,defeitos de caráter. do "Júbllo das massas populares",
----

....:----j ....

E;m Weston super Mare, no ca_

nal de Bristol, um Mr. D!J,vl$ Wol- ao pagjl.mjlt,lto de uma multa de
.

'

te se estabeleceu com uma casa � 150 Dollará, porque seguiu às es-

p'enhores. Entretanto, quando re-.
\
condldas o seu marido, que entrou

quereu J:Icença para "tuncl.onar", em um bar pa�a tomar um copo

a.s autorlda<les a negaram, porque de cerveja. Olhando pela janela,
descobriram que MI'. Davfd tinha esperou que êle levasse 9 copo à
sido an�rlormente htpnotls�ol'; bôca' e, nsête momento, com uma

Irecelaram que êle apr�_ve1ta..ri da espingarda \ de caça, deu um tiro

sua antiga profissão em prÓvelto no <;lapa, despedaçando_o. O marl_
da atual. do nad �ofreu além d'um grande

'----.... ..lIusto. S�esta moda pe� - quan_

Médicos francêses �cbalD qu.-, .J_.toll copos quebrados!,

� Ojl Jiome�!, 'chorl'ssem tanto co. 1 ...':-t----
mo as lIlulbe.ree, vlver,lam mala

t
IlIro aconteceu por ocasião de

·tempo Acham que esta fllJt$ 011 DlJ'nObrlls mUltares: O Comandan�.

"! -

, .' ..

melhor a ret�nção das lágJ:lmIIá a

l,te
do a.Btalhão pára.. o. -�u carro

que os home�� se obrlg!J,m, 'é uma .em d!!termt�ado pontiJ,' 'perto de

das caul?as de atl\qu�s, �Q coração, d1,las �entl�elas, q�e _es'tlt'vam' de
'... ., �

doenças de. estomago e :pressãO, al_ I:lu,arda aí. farecla_IJié que os dois

ta. As millheres coÍlllegUeJIl_ aciU.,..· -GoWadhs não estavam prestando a

mar os seus nervQs com 1!>s lá�l. devida .. atenção. Ele�ce, pUxa

Frldda' CarnegIe foi condenada

mas, chorando, enquanto �os ho.

Illens se ensina, desde .llrla.nça" ,er_
radamente, que "um homem não

chora": Entãct vamos chorar!

um pap,l para �entar qualquer

coisa; depois embrenha,..se pelo
mato, agachadinho, escondendo_se

\

atrás dos arbustos, vai andando

até chegar perto das, sentinelas---'--- ....:----

Os J)rêsQS da penitenciária de Furioso Indaga porque não tln.\lam
Ejl.�terk (USA) puzel',aln toJO nu 'dado alarme. pert1lado um dos !l0l
�$ caJlljl�, .em �lnal de J)rotl!J)to .daoda responde: "Sr. comand�nt'e,
contra oe IIljl.us prQgram�, ' de. r__
dia

r
que lhes são fornecÜl9�,

vimos- a SUQ chegadá, mas quando.
ó Co Sellhor tiescell do carro e pul_
chou de um papel, emarenhando.----- ....:�--'--

Cêrc� de 20% de tOdds os autos se pelo mato, pensamos que o Se_

e� Nova York, procuram um lu_ Senhor Comandante havia sentl

gar para estacionar. Com mais de
-

do alguma necessidade... e, por

FlorianópoliS', 'ÓOMING(j, 12 de' Abril de 1959 a

... ..... : ' �

1
>-

, ,

a SENsaCIONAL VENDI

";�. .(

. NlA!GAZINE'? '1.
r,' .....

HOEPCKE /;
////

-
- -

-
- .

a roupa que veste bem qualquer tamanho I

AGORA .SIM é 'vantagem'
'mesmo comprar a sua

ROUP••0Va
IMPERIA'l-·EXTRA

".

_

UMA elegantíssima

Calça COMPLEMENTO,
em finissima'Casimira, no vedar de Cr$1.10,O,OO

--

JMPERI,A(L.EXTR�; a roupa que

veste bem qu,al:Quer tamanho, � melhor

rpupa �o Brasjl} setecionou para esta

Grande Venda, as últimas novidades em

: Tropicais, Ca�illJiras, Cambraias e

outros tecidos de grande moda. Venha
ver no MAGAZINE-HOE,PCK': co�o você

fica elegante' na nova rõupa Irr:per,jal-Extra.

IMPERIAi.EXTRA é melhorl IMPERIAL-EXTRA uma exclusividade do

36 tamanhos diferentes;
Mais de 40 padrões exclusivos;
Tecidos da' mai� alta qualidade;
ACQbamento perfeito.

4

MAGAZIRE
�

Rua Felipe Schm'i'dt SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FJorian6pdlis/-DOMINGO,412 tb -

Alrrll de 1959
--------------------------------�--�--------�--------------

I ATENtA0
I Ve:pde.:.se ou troca_se por uma

casa, ou um lote, um Bar bem

Instalado, situado à R__ua Aracy
Vaz Callado, perto do po.pta de

automóvel do Canto, no Estreito, '

Tra,tar :t;lQ local até o dia 27_4.59,

BD,ITAL
cídos nos anosde 1938 e,1939, cumentos, depoimento pes
respectivamente como se vê soal, etc. Para éfeitos fiscais,
das certidões anexas (doc. 2 dá-se o 'valor da presente
e 3) passadas .pelo Oficial do, .causa "si et in quantum"
Registro Civil de Florianópo,. Cr$ 20.000,00. Nestes têrmos,

EDITAL DE -NOTIFICAÇAO Iís; f) que, êsse "casamen-, Peda Deferimento. Pôrto Ale-
A TERCEIROS to", foi decÜtrado pelo réu', gJ:e: vinte, e dois de outubro

perante aquele Oficial do de mil novecentos e cínquen
Registro Civil, falsaménte, o ta c sete: (1957). (assinado)
que se comprova pela sím- P. .p, A. Grímbern., Sobrinho
ples leitura das citadas cer- - (seládana forma da Lei).
tidões; g) que, assim, sem - E, por êste Juízo foi pro
maior exame está earacten- ferido o seguinte despacho:
zado o adultério e a injúria "Designe-se dia e hora para
grave, além do abandono a realização da audíêncía-de
voluntário do lar, praticado conciliação, procedendo-se às
pelo réu, o que por sí só\ au- necessárias -diligências. Pôrto
toríza seja decretado o des- Al.egl'e, 13 de janeiro de 1958.

'.�; qiâte: h) que o casal possue (àssinadQ) Aclolphó Silva
FAZ SABER a terceiros bens, achando-se os mesmos Machado - Juiz de Direito".

incertos, para todos os fim sob a administração do réu Despacho de fls. 46: "Designo
de direito, que perante êste no Estado de Santa oatart- o dl-i 14 de ID::J,io próximo vin
Juízo, foi apresentada a car- na, cujarenâa aufere incluo douro, às 14 horas, para a
ta Precatória do seguinte síve ações nominâtivas de dí- audiência de conciliação, pro
teôr: - Impresso o Emble- versas 'empresas, .que o réu cedendo as necessárias dili-
ma das Armas 40 .Estado do está tentando transrormer gêncías, mtímem-se. Pôrto
Rio Grande' do Sul.' Pedro ou .transformou em ao por- Alegre, 31 de março de 1958
Callegaro - Escrivão. Fone tador com o intuito' de fugir (assinado)· Adolpho Silva
9.1036 :_ 20 Cartório de Fa- a qualquer partilha; Que as- Machado - Juiz de Direito".
mília e Sucessões - Pôr to sim sendo;"-desejando' a su- I Despacho de rôlhas cínquen
Alegre, Carta Precatóriá � plicante propôr, como de

fa-l
ta (50) "Designo. o dia 15

Expedida do Juíz'ado de Di- to propõe, a competente ação (quínze) de abril p. v. às .:

reíto da Segunda Vara de de desqúlte, com fundamen- '13,30 horas, para a audíên
Família e Bucessões desta Ci- to no- artigo 317, incisos I e cía de conciliação, citado i)

."
dade de Pôrto Alegre, Capi- II últíma parte e IV do Có- réu, no Juízo de Florian�p'o�
tal do Eªtado do Rio O;ran- digo Civil, requer, por íssõ, lís, para onde 'deverá ser ex
de do Sul, Repú"!>lica dos ' D. e A. esta com os íncluses pedida precatória. Int. a,A.
Estados_ Unidos do Brasil. Ao documentos, se digne V. Data supra. (assinado) Adol-
Excelentíssimo �enho� Dou-I Exci�. det�rl_Ilin�r a _Citação pho Silva Machado", Int./
tor Juiz de Díreítc

'

da Co- por precatória, de --Joao oar- dígo, Machado". Encerra-'
marca de FLORIANóPOLIS, I los Ganzo Fernandez, uru- mento: Ein vírtude do que,
Estado de

_

Santa Catarina, guaío, eletro técnico, domí- depreco a V. Excia. se digne
ou a quem suas. honrosas ciliado e-resídente em Floria- de após exarar o seu respeí
funções exerce.' O DOUtOl' nópolís, Estado de. Santa Ca· táv�l c�mpra-�e;.d�teÍ'miqar
Adolp�o Si!va Machado, tarína, à rua Bocaiuva, nú- a citação do reu Joao çarl?sJuiz de Pireltí? da Segul!da 'mero 157, para vir respon- Ganzo 1!er�andez, u�ugualO,Vara de F�mllla � Suce�soes per aos têrmos da presente ele�ro técnico, dom�Clli!'l-do, edesta cidade d.�_�QrtQ._.t\legr�, ação, bem como acompanhá- resídente em FlorlanopOll�,
Cljtpit::J,I 40 '. Estado d� RiO

[la
querendo, até final, sob I Estaoo de �anta Çatarina, a

Grande }io Sul, RepUblica pena de revelia, requer, aín- Rua Boeaíuva nU,mero �57.dos J!)stados t!nJ�os do Bra- da a fixação
.

.de alimentos p!'l-ra.compa�ecer. a audien..

síl, - Faz Saber,. ao Exce- provísíonaís na 'base de."Cr$. cia deste JUlZO, sita no oíta
le�tíssimo.: S�l'!1;lGr Doutor 15.000,00 (quinze mil cru- vo andar �ó Pa_lácio Munici
Ju� de ,Blreita tia Comarca zeiros) mensais a teôr do dís- pal, no dia quinze (15) d.J

.

de Flóri��ÓJ)9nS 'o.1.!:�' quem I posto no art. 224, do Código "abril vindouro, às ,13,30 horas:
suas honrosa� fUnçoes exer·' Civil, para atender aos gas- por todo o CQ�teudo �a pr�- ,"'SSS"jiSS,.USjiSsSS"SS"SSsSSSSSSSS'SSSSSS�
cer, o. conheClmen� . �a pr�- I tos de al"\lguel, alimentação, sente precatoria, clentifl-

""" MINERAr.A-O SUtBRASI·IEIRA S.A. �.

sente Oarta Precatona haJa vestuário e rémédios da su- cando-o do local em que B�' ., �de pertencer,_ que dona Co- plicante 'até a fixação defi- rá rt>alizada' a audiência. E .

rina Soares. Ganzo Fernan- nitiva por sentença, de vez se assim V. Excia. cumprlL', . Assemble"I"a' Geral Ordl"na'rl"a'dez, por seu bast�nte pr�' que a autoria não tem méios

I
estará fazendo _,iu.stiça às '.'

.
,-,'.

.

.

curador, ..d!rigiu a .este 'J�l-I para se manter; Requer, partes e a mim especiª,l mer- Pelo pres.�ntê, ficam c.onvocado� os Acionistas,zo, a petlçao do teor segUln- também de acôrdo com o . cê que outro tanto farei srs.

te: "Exmo. Sr. Dr, Juiz ,�e I disposto no artigo 720 do ! quando solicitado. Dada e para a assembléia' geral ordinária desta, Sociedade, a s.-i
Direito <!_a Vara .

de Famllla

I' Código
de Processo Civil, a', passada nesta cidade de Pôr- reahz8.r eriCsua séde social, em Sa:lsei,rQs, 'n�sta cidade, às

e Sucessoes. Corma So�u�s notificação do réu, bem. co- to Alegre aos 19 de fevereiro 1l hOlas (lo próximõ dia '18 do corrente -mês, e ·que terá:
Ganzo Fernandez, .

br�s�l�l-I mo a de terceiros incertos, de 1959. Eu,' (assinado) Pc- p,or fim: .. /ra, qona. de casa, d��cilia- per edital, inclus_ive da 1m· I dro .Callegaro, Escrivão dt! \ . • ..,.. _ .

�a e resldente nes�a cldad�, I prensa de Florianópolis, dos I Segundo Cartório -de Faml".. a -, d�llberar sobre.o relatono aa Dir.etona, balanço,
&. rua Ramiro Barcel�s nu-

I têrmos da presente ação, a lia e Sucessões o mandei da· Qemon�t�çao de con,ta_ de lucros e- perdas e parecer dl)�
mero sete�entos e vinte .:' fim de que não sej� alie-' tilogr�fa!, conf�ri, s.ubscrev� C?nse,lho� Fiscal, relativos ao exercício findo fi 31 de de,
sete (727), apartam.ento tre"., nados os bens' e açoes per' I e assl�el; (ASsi.naQo..

>. �dol· zemb):'9 d.e t958". . .

.
t

A'. \ --. ti •

(�), por seu proc�rador _no tencentes ao casal e em no",: pho SIlva Maclíla�9i;JUlz'qe..-_ <�r . _�, . �'}i' ',./..7/.. ;. 'l, :'_." �fIm assinad?" ut mstru�e�" me do réu. Re�uer mais s�j.a DirE'ito. E, pará; qlle él1�li.iu�.:· -'�. ,�l,�..�e�a�-Jl1P::�.()�!5t...�o �_iS�J e �f�a_çl\O ;d9S . se':l8
to procuratorIa anexo, di� a o presente articulado recem- ao conhecimento. "dé' �t(flos· .,v�nClm\n�s, ('f . -f-.,. J, ,-;"J

•

�.
. 41

VOSl>a Excelência. o segum- do, e afinal julgadO pI:ovado, mando expedir .0 presente· _�" oe) "-;-
-

eleiçãp da Diretoria para' a gestão' de '1/6/1959
te: .u) '!lue em t�inta e ual para o 'efeito do réu' ser con- edital que serã 'afixado no :a ,31/5/1960, bem como a fixação dos seus honorários.
de

. 3an�lro de �ll novecen-. denado nas custas proces- lugar de costume e public(\-· ._ ,

It
. ,

6 d' Ab 11 d 1959tos e vmte e tres n92�h a suais honorários advocatí- 'do na forma da lei. Dado e aJal, e r e

suplicant.e consorciou-se, ,na cios � de acôrdo com a T.O. passado nesta.cidade .de'FIQ'
.

PELA DIRETORI4
cidade Ba'gé, eom o!0ão Car';' a, sôbre o montante dos bens rianópolis; aós oito dias· dó IDRO ANTONIO PRADO - Diretor
los Ganzo" ou· Joao C::j.rlos e' demais cominações legais. mês de abril do ano de 1959.

.. 'G�nzo Fernandez,- 'filho de
I Qeix� a suplicante: de ra! Jj:u, (assinado) Carlos Salda

Juan Ganzo Fernandez e de querer a prévia separação de . nha, Escrivão, ó subscrevi.
dona Clorinda Garicochea de corpos des que o casal está I (ass!nado), Dalmo Bastos ·Si.!
Ganzo, conforme �a�. certo. de fato separadO, como <;(3 I va, Juiz de Direito da 1.80
com a inclusa certldao. pas' afirmou acima.. Protesta-se Vara em exercício. .

sada pelo Oficial do Regis- por, todo o gênero cl� provas Confere com· o or:i'ginal.
tro Civil daquela cidlj,de em direito admitidaS", teste-

•
.

(d?�umentos 1) b). Dess�, munhas, exames vistorias, ' Carlos Saudanha
umao, o casal possue uma . precatórias juntada de do- Escrivão da La Vara
filha única, Francy; nascida

'

a vinte e cinco de-setembro ------......,.---�:__----":"'----�----
de mil novecentos e vinte e

quatro (1924), hóJe desqui
tada; c) que o senhor- João
Carlos Ganzo Fernandez,.em
fins de 1935, abandonou o

lar, não mais voltand0 ao

mesmo, deixando a suplicah·
te em completo abandono
moral e material, tanto que,
desde então, a fim dé não
morrer a mingua, foi manti-
dll por seus pais, e· após a

morte dêste, PQr sua irmã
Conceição Contreira'Soares,
recentemente falecida; d)
Que, embora o réu tivesse
recursos achando-se sempre
em. boa sitúação econômica,
exercendo as funções de Di
retol' President da Cia. Te
lefônica 'Catarinense com

vencimentos de Cr$,.J4. 000,00
'(trinta' e. quatro xp.1I cruzei-
ros) mensais, �is �rati
ficações estatutárias, eifl ne
nhum 'momento lembrou-se
de prestar qualquer assistên
cia material à suplicante,
que sempre viveu do 'auxüio •

de seus parentes, inclusive'
em 1943, quandO foi acometi-
da de graves enfermidades,
digo, de grave enfermidade,
que à reteve no leito duran
te .quatro anos, e cujas con

séquêneias ainda fazem sen

tir; e) que não obstante, o

réu João Carlos Ganzo Fer
nandez 'casou-se", na cida
de' de Montevidéu, Uruguay,
conforme suas próprias de
clarações, com Albertina Sai
kowska, 'embora continuas
se cftsado no Brasil, tendo
dess9. união dois filhos, Clo
rintla e Carlos Alberto, nas-

JUíZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANó-

POLIS

.....

�-'�
..

MAD[lfU\S PAFtA
CONSrnUCÀO

IRMA<.)S BITENCOURT
(AIS 81\0 .... "Ó . 10N( l�tll

J À,,�rtd D[P6SII0 OÁMIAIH
.... "�.,

O DOUTOR DALMO
.BASTOS SILVA, 20
Juiz substítuto, em

. exercício do cargo de
Juiz de Direito da Pri-
meira Vara desta Co
marca de Florianó-'
polis, Estado de Sant�
Catarina, na forma da
lei.

.

- PRECISA-SE, DE UM·
COM BOA PRATICA

Infor�açÕes
Livraria e Papelaria R,ECORD LTDA:
.•:,' Rua :Felipe Schmidt, 14

(IA. (AIARINENSE DE {IMENTO.
PORJLAND�'

Assembléia Geral Ordinária
_-

'.' ... �: :�. '.. -

Pelo presenté; ficam convocados os srs, Acionistas,
para a assembléia geral ordinária 'desta Oompanhía; a se

realizár em sua séde social, em Salseiros, nesta cidade, às
.

9 horas do próximo dia 18 do corrente 'mês, e que terá.
por fim:

a) - deliberar sôbre o reíatórtoda Diretoria, balanço,
demonstração de .conta de lucros e perdas e parecer do
Conselho Fiscal, relatívos -ao exercício, findo a 31 de qe:
zer.nbro de 1958., .'

,b) - eleição do éonselno Fiscal e tixaçâó dos sem

vencimentos; :e. .,

-_
.

.

C

C)' - eleição da. Dire.toria . p�ra a gestão de 1/6/1999
_a 31/5/1961, bem como a fixação. dos seus honorários,

Itajaí, 6 de Abril de 1959

. . í. _.,.PELA· DIRETORIA'
toso ANTONIO P�ADQ - J)iretor

/'-'

-,

•

------_._-----------------�'"-,
-
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. ",: .PROGRAMA f)E ABIUL
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i

Di�: li�� *,4i�d� L.. S';ir� �d� "lvÍoci-
• ..:\ ..

/ (i.'1.;�e", êom ,inicio às 22 lw•

-t.... �.

lHA' 26 ,-_;" Sábado ._,G�andioso Uinr"�

Dançante,' eont i�ici6 à-s �O
hor�s, ·organi�ado peJo De-

.

_, parlamento 'c Feminino do
Clube.6·de Janeiro'_ 10 va

liosos
.

prêmios.
.

Os cartões acham-se a ven

\ da na Sécretaria do Clube e

com Os S1's. 'Di�etores,

I'
I
I�

,

\

ESCRITÓRIO i):E ADVOCACIA E
. ��, PROCURADORIA',

DOS "ADVOGADOS:ASSIST1l:NCIA
.NOTA: . E� indispensável a apresen

tação da carteira social e do
talão do mêS' de abr.il na�')
festas do clube.

Dr. Augusto Wolf , Dr. .Antônio Grillo
Dr. Emanoel Campos Dr. Márcio Collaço

Das.. 8 às 12 e' das 13.30 às 18 horas

_ Rua Trajano, 29 - 2.° andll:.r - RIa 1

Telefone: 3658REfRIGERADOR
«( 0- K S U l»_ DE. 30- DIA

........_�--_.

ANTONIO MARIO BONETTI
/ -

E
JUJ:.IAI BONETTI ALUGA-SEelétrico e ã querosene� -CAFÉZITO

AGORA COM NOVA
EMBALAGDJ

A familia' BONETTI, ainda consternada com o faleci
mento de. séus 'entes queridos JULIA e ANTONIO
MARIO, vem por este meio convidar aos seus paren
tes e pesso_as de suas relações para a missa que 'man
dará re�ar em SUfrágio ,de suas almas,

'

no dia 14 qo
I corrente, t,erça-feira, às 7 horas, na Catedral Metropo
litana.

"�1t',;�...-.t.�.

VENDAS EM SUAVES PRESTAÇÕES
de frenteQuarto _;_ espaçoso,

pa.ra a rua Felipe Schmldt, mobl-

lIado, para duas pessôas; há uma

vaga para
.

senhor de responsablU- ,(HA;·VES
EM 5 tyUNUTOS

Rua I"rancisco Tolentino, n.o 20

Com. e Ind. GERMANO STEIN' S. A.
-

Antecipa seus agradecimentos a todos que compare-
cerem a este ato de, fé cristã. - '-

dade. praça 1.5 de Novembro n. 23

_ 2.° Andar. - 'Procurar PEDRO'Rua Conselheiro Mafra, :47
I

.
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:":<.-:'�.'.�
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A ASSOcJação de Assistência â Criança Deff!itl.lOla
mantém Centros de Re'abUitaçâo e Treinám.n.to,

.

q1.l. 4epem1�th de sua, contribuição.

Envie .0 ÚÜ donativo para
Av. Liberdade, 834 - 6�,
oupara qualquer banco de
Sáo Pa-ulo, em nome da

CA'MPANItA ,(
PRÓ CRIANÇA
DE FE 1;1U:9S,A

.

... .
'. ".

- ,

promovIa. pelei:
.

.' - 'ASSOCIÁCÃO DE ASSIS:J!tNCIA A.
CRiANÇA DEFEl(J'u'OSA :'

com � cooperaçdo dOS. seguintes l'ntfdGa".:
PAVILHAO FERNANDINHO' SIMONSEN,

anexo â Santa Casa de 810 Paulo

J!SCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES.
anexa à Santa Casa de Santos

CASA DA 'ESPERANCA - santo& ....

ASSOCIAÇAO J:lRASILEIRA BEN)!:FICENTIi: DE

�:,ABlbITAÇÃ.0 - Rtotae Janeiro.
I
""'!!"!�--�I

I

Ahl.úNCIOS

r-'"��;NAI�
I .tVJ�rA6
I ��ls.soRAS

1 COlO(A",O� eM QUA1-

I ',lufa op",-o. l>O NA.

� Q�ef�'brincar, corr:e� pa�s�ár liyrem,�te ,or t��a "pa�i;:' __ �.:)e-.o.desà,io,l}àtural de,·toda cna1wa.,N9 entanto, m�lhares delas.
se acham tolhidas na sua infância. São crianças que

não podem andar. Crianças que têm o mesmo direito a uma.

vida feliz. E que V. pod.e �u�iliar, ofel'ecendo o qu�

para elas será o benefício supremo - ajudá-las a andar.
--""",,'j!loo>-

'�."-:--

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

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(RS . 1.580,00:
l

.
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.

Florian6� ,no�GQ;, 1& •� (I;e' �p .'
-

.

\
.

_.;...._-----------------
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'" Pára o Inverno
, '

,
.

.As (Qíde!<ões '

�,_ 1 .

PRIMOROSA BELEZA E >ElEGÁHCIA
/ ,

,

das marcas _- fálJJ�)� ,

, "

'- ,

ConstHuindo a Illáxima eljtfessão de �

.

r

_f Ór

CRS 2.950,00
�'-

- -

.:

-

" Rett beu' 'A MBOfL8R'.. ._";
-

,

'

7 .

, \

,II!

F

. '

.

, '

.CRS 1.900,00

, ,
.

tlodel.s' �ltnIC;S ,'t�ficiDSiVt,S
'

. "

�,,' . _--

ElcJusividade tambfl'das 41'tdíssills'm8IhasTricot-Lã
�

,,-' - ,

"

Ô, r, I

T.an,bém as GRUT�B�S Sdo sub-solo da Modelàr.- Trajano
'

'

7 e da rJ.�á Pedro Demoro'��i640 'no Estreito) receberam uma
::;

,
. , _-.

"

� - _::.. -,
.

" /

verdadeira avalanche «\e mercadorias de inverno e que estão'

sendo vendidas por
.-�.

•

-r- i
..�� t

;,�\��.�._., - "'\" .'� - .• -f_._! -- ._ ..

\
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Florianópolis, DOMINGO, 12 de Abril de 1959•

REFRIGERaDOR·
'.
", \.

cC O ,N S U, t»

A peça .musícada "West

Side Story" obteve enorme

SOBRE,MUSICA JCINCOENTA AN�S_ DE I
roí ",,��da ,em' anos por ",�I,al e ,re,��" a�'Orques- s�c�'" em Lon"",'; A bis-

VIOLINISTA '

.

,

Fritz K:&8lsle,r' que se aposen- ,tra Sinfomc�' <�cional de .tóría pa!lsa-�e no bairro por-
O violinista norte-àmen- tóu da .vída 'à:rt1stica' em 1950. 'Washington;:'-r.eg�u doís con-: tOl'!'-íquel'lho de . Nova York.

cano Mischa 'llltman' comple.- Mis�ha El�l,l<n'já tO<lou_Cêre�, -eêrtosda ÓrCíúest�à"Nacional Os dois apaiX()Iíado�, Tonyj
�ou 5p anos de ���biçã!l.'nós de 4 mil vêees em concêrtos 'da Bélgica em Bruxelas, e Maria, são baseados no RO'
palcos norte-americanos com c gravou'mais ,de: dois 1n�r dois "�On�'êr!ÓS da 'drc:tuestra lI!ell 'e--Julie�a mas têm que
um concêrto no Cárnegie Iaões de di�cos.

'

Hall.é em.�ánchestéi e She- enfrentar problemas aínda
Hall de Nova,York. Foi' nês- 'HOWARD MITCHELL' ffleld, Ingl,â\erra. .

maiores que .um: feudo ramí-
se mesmo local que êle estre- NA EUROPA SOPRANU JAPON1!:S' ES- Iíar, É tôda a estrutura das
ou em 1908. Sua carreira só

'O "T.lJJO·· o .ue .�OO -OlUIO' oa UNTA

How!j.rd Mi-tchell, dil'etor- TRÉIA NO METROPOLITAN tensões e lutas das superlo-
,

. Kunie Imai, soprano [apo- tadas ruas do llldo Oeste de

nês, estreou no l\{etropolitan· Nova York manifestada na

de Nova York na "Madame rívalldade 'de duas "gangs"
.B�tter'ny;:. Eljl._, estreou nos de adoles�htes. .Em .cada-

palcos líricos em Sevilha na ponto o dramaturgo, coreó

Espanha. No Metropolitàn 'o grafo e compositor obteve
-

"

. cenárío e vestuários de Mo- sucesso mantendo o balanço
tomro Nagasaki ,e a direção exato da pe,ça en�re realís

cênica- de
4 Yoshio Aoyama

fôrmaram um encantador
fundo para o oío-cío-san de

�unie Imai.

''WEST SIDE STORY"

EM LONDRES

elétrico e a quérosene

Com. e Ind. GERMANO STFAN- S. A.

Rua Conselheiro !\i'afraI 4.7

VENDAS'. EM SUAVES PRESTAÇÕES·

·"8'S SS$'SSSSSSS1'SiFS%iSSSS.-j'ssSsssssssssssssssSSSSSSSI'SSS'SSSS

,s t..
·"'· ·..···..·ss

mivêõ'iürãs�do Zé-Mútreta.

MóVEIS E ESQUÁDRIAS
\. ���?:'" {-:.

.

VENDE-SE em\l:tajai>a�", AS VIAGENS ESTADUAIS

parelhade com bôa��I;l1aqui- S�0"'�l\4 MAIOR NO_RO

nas, no eentro da -'�idade, - 03 cà''rrtJ�:_,_.de passageiros

com .ga.IpÕ�s para d.ep4jito e percorrem uma médía de "

ótimo .pÚdi-o de r�si�cia 13,6km e 'os caminhões 16,1

'grande área. vaga e ent:Eana km. Nov�décimos
.

das víc-
-' . \if gElIl.s .sã;�t\a,h�a,·,da� ::' dentl;(jlivre 'por duã:� ruas.' '�-.", .;;t, . ,._ .�.
{.

. \. dós 1li�i;_tes, _est�duãis.· Ess�
Tratar com .0 Sr. HenrI"':, informaç.ão .é resultado de

�

que, à Rua Lauro Muller:� estudos conjuntos dos esta-

295 -- l1(8:iai�'Q� em Floria- . dos e do Escritório de Rodo

"I
,nópolis' à Praçá 15 de No- vias Públicas- dó, Departa
'vembtÔ, '27 '-,.,.. to andar - �.ento 'de Comércio dos Es-

,

,_.
fone 3'642;'-�om o sr.;M'ãrI�:'·'" tados Unidos.

Os Estados Unidos abriram segUIrla com � "prpgramas ....,,;;
'I.

.

V'
#fi.

b..l
\

I
-

,...)
- .,.:p"

'-

D"'Ce sa Ia que
um-á embaixada em Conakry mai!l,amplos de�:cooperaça,_o"

,/. ;. " "

p •• c::i.pital da ·República da Gui� mutua no q'ij.e 'se referl'so
"':,��""!'!!'.....o!---��----------��-i!SL:-I

né. O sr. Robert w. Rinde�l. des�nvolvimei1to eeohomico

diplomat�
-

do Serviço do Ex-I e agrícol�'. >.,
-;' ..

•
,T

l)

iaf �. o� .

Ctimércio e' Agências
• •

Tem para' pronta entrega
APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

,
.

�

I,

{ j

BALAN'ÇA,S ",F1LlZo1A".

/�h�c�i;4PqRES�' D'E- AR.' .

,
� '...' '

.� \. .>, _"

't�'RREI4� ,.E�P�;EJU.$'·'DUNL.OP'"
CANETAS COMPACTOR

. '�e
,

i

.... � ..•..

r-I.

,

L

'E.xT1N'FORES D'E I�CENDlO.

,FIOS PARA, ELE'TRICIDADE.

FOGõES ECONOMICOS "WALLIG�'.
-

"'

..

�_.
_.

':'f,: FILMES� RAIO ·X "DUPONT,I:

',GELADEIRA�, .

.� .!

..

- \-,,_ MAQUINAS. SfrMx:nO'RAS "BURROUGHS"
.�

."

.' �.,
'\

't -

•
�

...._.

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

. ", 'MEDID_0RES DE LUZ DE 5 e 10 AMP�RES.

�lATERIAIS CIR.URGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN".
•
;f. <

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DE ,COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES MAIUTIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

"1','

\ j'

�'"'!""" -.- I

RADIOS.

VENTILADORES.

t;'f. Jtua João Ptnto, esquina Saldanha Marinho

FOl;le. 8878 - 8848

1 25-4-59 - SABADO
Soirée Universitária oferecida aos calouros

das diversas Faculdades. Mediante {t apresentação
.'

da carteira do Diret-ório, os universitários terão en
trada franca. - Início às 22 horas.

PROGRAMA SOCIAL
, !

. 19-4-59 ""-"- DOMINGO
'

,

E�CONTRO pÓS BROTINHOS
Início às .19 .horas.

'

mo, e poesía, A coreogra
fia de Jerome Robbins' foi

I
.

classificada como dinâmicas
'

pelos críticos. Arthur Lau-

rents 'escreveu o livro, Ste-

phen Sémdheil!l a letra para

a música de Leonard Berns-

teín.

TOURNÉ DE'JO�
PIANisTA AMERICANO
olaude Frank, jovem pia-

nista americano que foi mui

to elogiado quando de sua.

apresentação em Washington
víajarâ pela Europa em Abril.

Essa é sua quarta viagem'
consecutiva e apresentar-se
á. na. Bélgica, Inglaterra, Al�

manha, Holanda, Itália e

Suíça. 4�_;_;'-r:�< ".-;- .�.

; ,

.''lI',
o;;:.: •••.� �' _'0

•

--- '':''

�

.
�.

"-'

:�. �.

• 'NOTAS· ·vAmig
SÉRVIÇO COSTEIRO E

I
ESTUDO- COSTEIRÓ'I)QS �tef.ior" �iCO�,��t�,_arr_egadO .do

GEOD1!:'SICO NO' BRASIL, ESTA� UNIDOS po.s.�o ,ate a noraeaçao de um

"�I Quinze navios do Serviço embaixador.
;-.

O Brasil, Turquia, Filipi- Costeiro e de Geodésia dos 1?)WGRAMA-,:DE BOLSAS
";. ,( "

nas, -arecia e Japão possuem Estados Unidos rarãoum le- DE ESTUDO,DA OTAN

agêncías nos
_
moldes do Ser- vantamento das águal! co"S- � A�:F��daç�� Nacional de

viço Costeiro e de Geod,ést-a. teíras dos Estados trnídos e Orência' anunciou, em feve

do Departamento de Coinér·i 'possessões durante' 1959. As' ;:,i�eiro passado; que havia COD.
cio dos Estados Unidos. pi'hicipais unida�des da /,;iã� ;cordado em administrar a

,

�., '.,.. :�).r'
quadFa_sairãó em me,EI,!fÕs de seleção de 'candidatos norte-

'::.:.�. ;;' .. ;(:�.

abrí; d�Í'�a bas�i:�n1: Seattle amerícanos- às bolsas de es-

para fi Alas�� ..�r .
tudo de- cíêneía do programa

F�SIDENiiFDE EL SAL- recenteme�te estabC'le'Cido . .(-, dfi""
VADOR NOS EST. UNID0S pela Orga(hiz�çaó·d��-Tr.Í�': ,.�i
O presidente José Mar'la dO-,_<W·,MI�n�f!:�,��·é OTAN·.�l"

Lemus de EI Salvador e Sr!),.< Jl:NCONTllI"'DE AMIGOS ;,,;' ,

r�aHzfl:r�;\,uma �is;�: :�E;! u:', (_�, A"r�união ,;
i�formal ��s

dias- lios Estados Uilido.!t, :Slles presidelltes 7,Eisenhow� e

'visit�rallÍ Nova 'York, Sprin', :i.op�i Mateo em A�ãpUICO
gf.ieldJ Illionois, Houston e foi �a;ra "iatingir niveis ain--

NOVA EMBAIXADA-- DOS "

ESTADOS UNIDOS

.

fábrica

da mais 'iel.evados" llM pre

sentes rel��Õ-e,s ,�ntre ."��
<:0 e Est�dos Unidos. Amb-;;s<,
concordaram que isso se con-

Orleans.

':' . G

'UM"
INilE/,ffoR
êMOSICO,
INGlÊS'
ACABA

'

I' /JE. ,: '.
fATENrêAR
: 'liMA .

MAWINA
.

PÇ êSél?E- ,

VER MUSIcA ,

QUE rêM UM TE -
"

,

ClAPO �"CMa.IlANTE AO flê U1f PIANO ê 1'êR1f!![€ .

..

ESCF:EVEK AS /l1li'S CCliII{t�s COMf081ÇOf5 t Grêmio dos COntadores de 1959�da

�.�,

__�/O�.5�.. ,�_�_?_�·�I..�.�.'��.'�,.�.�a��A��o:�S�:J ����I��,d� (oni�c:J.!.��d��U��!���!
,

H' .�' lIV Ir' rrrNl
- SANTA CATARINA Contabilidade, da ';':A-c�dem1li,:. do

.* !t�:::::-�,?::-t::'i� IK i!J (UIl � UM '. Recebemos, e agradecemos:. Comér(}io de �anta \cÍlttarina, ,es�
* 'i .,,-::P:;:��- AVIÃO MOlJERIVO, Florianópolis, abril de 1959 colheram os mell!bros' da Ilir,etorfa

�.€ FARIA O PERCURSOf
OF. GIIWULAR N.o 001/59 do Grêmio dos êO.ntl),élora�d;;s 'do*

��__:__ ;_�_. :�-*' " EM. UM. '''\ prezada se�or: r }959, que ficou a�siui::çonstit��:
,�I:f6,o-11GJ- _� *

-

'MÊS (I ,
; , Leva�os ao conhecimento de V. preSidente: Francisco Má�tella

-:.,���=- 1< '* �'" S., que em Assembléia Geral reali_ Vice presidente: Renê pires Ms_

� , ..... zada em 4 do corrente, 05 alunos. chado

1.0 Secretário: Lés M. D. Del' prá

Neto

2.0 Secretário: Silvio D'Aláscio

1.0 Tesoureiro: Odslea Bilk

Tesoureiro Geral: Giselda Trento

2.0 Tesourêiro: Waldir Rtll'hetto

3.0 Tesoureiro: Carmen Vssel

(asa no (enlro da Cidade - ·Vende�Se ..

-

Terreno de esquina, com frente para a praça Getúlio Vargas.

Tratl'r' no .,Escritório de Advocacia e procuradoria,:
.

Das' 8 às -12 e das 13.30 às 1.8 horas Rua Trajano. 29 - 2.1" and,ar
""',: -.,

sala 1.

AUXILIAR DE (ONTABllID4DE_:�,-" ,', ..
com prática

Precisa-se
. Tratar nacModelar "_

í29G-

CONSELHO FISCAL

Manoel dos Santos Dlas

EdqlUndo José de Bastos Juntar

José Marçal da Silva

Salllo, Fernando Linhares
Certos de podermos contar com'

a vossa .preciosa cOlllboração, ?Rr&
que possamos torna1" ,realidade GIl

,

ilOS,sOS �dea:is, envialJl«5s as nossas

,.,___.-

O·

,

cOI'disis,

Saudações Estudantis,
Léa M. D. DeI Prá Neto - 1.Q

, Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, ,I)OMINGO, 'i2 'de Abril «Je 1959
I

••T.uu"

,
"

< <

começou"-o

/

< I"

, '. 'i.:\

.' ..../ �.

'GANHE-, � '. , ,

prêmios fabulosos:
,

.

• '1 DKW-Vemag '59
- o carro da atualidadé bràsileira!

• 36 Viagens aos Eslados' Unido.
(18 prêmios de ida e- volta para duêÍs pess�as," co..
estada paga de 15 dias!)

�í.Lz..
• 18 Geladeiras General' Electric (10,5 pés)

E .lembre-se i Geladeira começa com G. E. ! ", :" '

'

_.. 720 Cane.las SHEAFFEI\S - uma jóia de caneta'!,

Carta Patente n,? 221 Plano 4 - la Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

�--

r-----'�---·-·-�-"----�
I

. .

í� fão 'ác·111
'

I,
I I
'I 1.,Cada vez que você viojcr pela ções impressas no verso a..-cada,

IReal, na ida e na volta, alá 10 cepêo _

e com ReQ-ulamento' que'

de julho próximo, vccê receberá estará à sua disposição nas Agan- I
um cupão numerado que concor- cios- da Real, ,Agências de Turis- I
rerá aos prê�ios do Grande mp e Balcões da Beal nos IConcurso Real. '''Aér�po''rtos.
2. Os prêmios serão scrteados pe- 3. Concorrerão as passagens I

,

I Ia Loteria Fedt!ral de 15 de Julho compradas à vista ou Ct crédito, . I
'1.,,,,'_. de 1959, dii acôrd� �om as condi: mas somente nas linhas nacionais. I
L,--���-._.-,��:_---------=�
basta

"'J.�.� ,_.'
.

,

:
•

, ... :

:,,;.�.,
,

·,t
''f.

. ���t��
.8.000 priml•• par••• pa......,•• ela ,R••I, .té 10 -Iulho'.
(:

"

,

,

.

Viajando pela Real '. até 10 de julho, você poderá participar

do Grande Concurso Real, promovido pelos -Agentes

Reunidos da Real. t uma oportunidode, maravilhosa para voei •

para todos' os que voem pela Real. Durante êstes três

'\
l'

meses, cada vez que você viajar pela Real, ao m,arcar a

sua passagem, receberá um cupão numerado q_ue o habilitará '�

.'

,

;i'
I

\

ao sorteio de 15 de [ulho, e,m" Cjl1e . se rôo distribuidos 8,000
� k,

prêmios valiosos! Mesmo comprando sua p�ssage,� a crédito,

você concorrerá ao Grande' Con�urso::��al.- No Aeroporto
você receberá o seu' cupão' �ucmfit-rod9:' Basta VOÇH para ganhar I

.

I,

voar

g�u:�har-I
,!o-'> ..., I ....

"JI ,

1'-
'

-',
"

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q
Florianópolis, DOMINGO, 12 de Abril· de 195911

Departamento �e Sau�e Pú�lica
Plantões de Farmácia

.
.

MÊS DE ABRIL

4 - Sábado (tarde) Farmácía Vitória Praça 15 de Novembro
fi - Domingo Farmácia Vitória Praça 15 de �ovembro

Farmácia Moderna
.

11 - Sábado (tarde) Rua João Pinto
12 - Domingo . Farmácia Moderna RpR João/into

. .(

18 - Sábado (tarde) .
Farmácia sio. Antônio Rua' Felipe Sehmídt

19 - Domingo - Farmãcla Sto. Antônio Rua Felipe Schmidt

21- 3.a-fei,ra (feriado) Farmácia Catarinense Rua.Trajãno
25 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
26 - Domíngo Farmácia Noturna

.

Rua Trajano

O serviço noturno será efetuado pt!las farrnáclas Santo Ant�nio, Noturna e

Vitória, situada� as ruas. Felipe Schmldt, Trajano e Praça 15 de Novembro.
,

-

" -'--

O plantão diÚlrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuad.o
pel,a Farmácia Vitóriá. .

.

.

. ,

EST·BEITO
Farmácia do. Canto

Farmácia Indiana

5 - Domingo
12 - Domíngo

19 - DomÍll8o.

Rua 24 � Maio•.895

Rua Pédro Dem�o, 1627

Rua Pedro DemoroFarmácia catarínense

Farmácia do. Canto

Farmácia Indiana

I

I .

21 - a.a feira (.feriado')

26 ...._ Domingo 0-

Rl�!i\ 24 de Maio, 895

Rua PedJ;o Demoro, 1627
-----------------

O serviçó iloturno será efetuàão pelas farmácias, do Canto, Ind'i'ana e
'

Catarinense.
'

.

.

"

A presente tabela não poderá ser alterada sem pi'évj� autorização dô
-.

Departamento de Saúde Pública. -

.

".

, � A G O R A
" rr Em suaves

PRONTA, ENTREGA
pagamentos

"

• '.""'!õ.._ c�,_
-

_.:-! -f.;'.�-:-�.

•• r •• '� -_ ...
-

,:
") ..

I.

,

", o(lli"el'l StudlOI 44-
É a pequena máquina para o escritório <�
e parà o g'abinete particular, ' -,

Fornece um trabalho de qualidade ..
" �!.�,

elevada e constante, ·-....,,1
Une as caracterlsticas de esta�ilidade I' !
e de robustez estrutul'al des'modêlos maiores
à móbilidade e elegância da portátil. _+;

_ 011".,,, Indu.lrlal S. A. �:;:::�
�,,;", .. ;,�\ ">õI'''�i\.lf!i'J!i1k.r.-,.",""

';

Rua Saldanha, Marinh'o,
Caix� Postal, 467

f.one: 3 3: J 8, e'

2

f
TELE:

"C A N �

. FLORIANÚP0'
,:-.

DIS,TRIJ?>ll' EXCLUSIVOS

JNDlCADOR PROFISSIONAl
-:-

EDITORA "O_ESTADO" LroA,

'O &..tti2daORA. :EVA B• .SCHWEIDSON BlCHLER
CLfNI'CA DE-�EN.HORAS E (RIANÇAS
EspeciàHsta em moléstias de. anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fi'stulas, etc.

Cirurgia anal
. Ooneultõrto i-> Rua CeI. Pedro Demoro. 1603 - sala 2

Estreito

KuÀ Co....lb.tr. Mafra íH
r.lefoDe 'OZ3. - eu.; P..aal.· 1.
•adereço Tel"p'illco lISTADO

Q ljl. T O II'

RubeD. d. Arruda 11&... ,

G • R·.;-N I'T •
Oo.. ln&,o. FernaDd.. àe AqulD.

R;_ fi A T O R. S
'

n.Y..àldo Melo'- FI.vi.,. A.orla ....,.. 1
'

Andr' Nilo Taã..c� - Pedro Paule- Machado
Mal'ltadõ - ·)it<· ...

"C O L A B O R A·D O R aJJ ..

�rot. Barreiros Filho - Dr. OSWAldo Rod,i-l,ue� t:abral
- Dr.' Alcides Abreu - Prof. Cario. da" C01lta '·Pereira
- . Prof•.Otnon 4'Eça -- Major t}detoDaG "tivenaJ-
Prof. Manoelito d� ,OrneJíui - Dr. MiltoD Leite da COl ,
.:_ Dr. Ruben Costll - Prof. Ã. SelnÍl Néto - Wal�

Lan,� _, Dr. Acyr Pinto da Luz .:,_ Ad Cabral Teive -

Naldy Silveira - Doraléc{o Soares - Dr..' ·FoDtuur.
Rey - Nicolau Apostolo - Paschoal ,Apostolo .:_. IImlll'
Carnlàll • Palllll fer.... lldG de Ara.jel La....

'

':P O Ii L I C i � Á ·D: •.
_ti.ria CeUna Sllva"-" AUjo Fe�nande.

Di.. - Walter LlDbal'''
.

PAGINAÇAO
Ul"ario. 0rtiga, .

Amílton. Schmidt
.

. ,-lMPRENSORES
DULCENIR CARIDOSO WAND_ERLEY LEMOS .

REPRESENTANT.
j'l,epre.entaç6ea A. s. Lara Ltda.
IUO:- Rua Senador Danta. 411 -- 6., Andar

,

Tel. 22�924 /'

S. 'Paulo Rua Vlt6rl. 667 -� �41n', II o_. I
.

. Tel. 34-8949. .

.

Serviço Tele,r',ileo da UNITEU'PRESS W-Pl
A(,UÜ'iTES É COn:RESPO!�DENTE�

'III Todo• .,. lounJclplos de SAN1'A CATARINA
...... ANUNCIO!!

•
.

j .

DR. . GUARACI 'IANTOS
Cirurgião' Dentistá

CLlNICA - PilOTES. - CIBUIlGlA

Zurt

-

HORA.lUO: - Da. 8 lu 12 horal. uceto aOI .'bado •

Ate·nde exclusivamente com hora marcada

Consultório: Avenida B�i'�tlio LOI, III.
Esquina da

I
rua Fernaodo �.cllado.:_

. F R E D E R I (O G. B U E N D G E N S
" o

A á'v O g a do

600.00

Escritório.
Edificio São Jorge

,·1 ...

R

__

ua

__T_r_n_j_a_D_o__,l_20_1_.o__a_n_d_a_r__0_s_a_18__1_8 __

,TelefonE! 2657
.

ORAI EBE BI BARROS'·
CLtNICA DE CRIANÇAS
/.

Consultório. e Residência

Av. lfercílio._LUZ 155A apto.· 4.

Consultas

Segunda à 6.a,:'elra
das 15 às 17 boras

Tel. - 2934
./. ,FLOIUANÓPOLIS

.,a. .,. lAIa.'.·u
ru.1I0DR. RUBI GOMES

MENDONÇA
MtDICO

Pré-Natal Parto.
Opera�ões - -CUnle. Geral
Residência: .

Rua Gal. Bittencourt n. 121 .

Telef.oJlé: '·26151.
Cõnsult6r1o:

Rua Felipe Schmidt n. 87 .

Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18.00.
Sábado:
Das 11,00 às 12,00.

DHaçaa •• a..r.". r..,uue.r••
TUSIRCOLOSJI

'ADIOGIlAJ'IA I IlADI08COPlA
DOS. PULJlOIS

.

Clr.qta •• Teras
l")rmadG pela araealdade .Nado""1
de Medldna, n.lololflata e Tt.tG-

• - -' b ili ]etrarlJIG dO_.rIlOQital .1'01.,'. [ A direção nao se respousa 1 iza .pe os
..... I.

itid A tí '..J
Carao d. IIp.ciali.açlo p.la conceitos emi 1 0.:1 nos ar igos a�SJna(JO,Q.
8. N. T.•x-int.rno ••• - •••1.- I -:

!
.

.

ceDce d. Cirura�a do Prof. L'IO .....
Gaimarlll. (alo).

COOI.I r.up. 8c�mlcl'; 81 - DIl. AYBTON.- DI OLIVIIIU
10('8 1801 DOINOA8 DO PULlUO -

"'••d. _ ••ra .';rca.. Tl1BI:aCULOSI
a... : - Raa ....v•• JDIi'o'. lU COD.u'lt6rio - Bua· r.u".

fONa: II' II' SChmi'dt, 18 - T.I. 1801,
/ Hoi'rio cl... U •• le "ora.�

.' a..Jdlllc:1a - ".Up. Sd'WI.U,
II.' li?

IdtlUanlfl CODtrato, de aClJrcto cu. a tabela e. vlcvl

ASSINATURA ANUAL ,- CR$

ua., NIIWTON U'A V (LÁ
CIRURGa GIBAL

U".9&' de 8enllllra. _. Proe...

IGata - lilelrld_de Mtdl,..
Coolult6rlo: Rua Victor ••i

r.U•• o. is' :...... hl.ton. tlij(l'I-.

Con.alta.: DiI.... "horao ...

cliante.
.

B..lcl'nela:
.

roo., .• u •
Il�'; Blum.nau a. 1í .

ti.': w ALJtI�� &0•••
.. a.actA

DlplGmadó pela ·"&Cald.d. . L'ta! '

'dOD�" d. lleôjcaaa da i1""II' ulIó,"'••.l'UUI.IUI rlU8e;:,
....Ú4I....r....· ..�&áliO J•S·l.terao· per coau.....a

,
"a ·,l.6LJIl0.ow:aA

_ ...te�": .._... ,

1 ci.nho.t. QU,&,L Da.-.t&A-fO.NIQ IllJNU ,"
.

_""'i:.J •• D 1··0 o
'

.......(S.niçG dCr'pz:ot.' OC�'.19
"

�
o / .'

__V.lO
!rodri'.". Lima) '\ '.

. ••p.�lal1d. !DI Dlolt.Ua•.•• s.._ ·C1.1U&GlA Ta.UIATOLOIJl.&
.s·IJu"no tio �.mt8 de \..I,,., 0,er.ç6ea - Docaça. d. !lu ... ·

oIlGr••• "Ia. lrio'I1'I. urtelNdl." "
.

•,. dll./,JI_pt&ài LA...... I' 1,;. r.. _ (.;.,.,"",••111 .....
·

"Car. radiCal .a. lof.C4;6.1 .... Co••alt6riG: .101', Pinto, ti _.

.. ,ilJ' ela. 1•••lre Carao ... ..p.cl.Ulla� D' •••• �ronica., do apar.lho r.·· Con.ulta: da. '6, ã. 1'1 '''''U .

••di.,.. do Elo.pital d. Carh1ad. BOlpltal 1110. S.rnclo,.· ' •• Ib aito-urin'rio. em ambo. OI Ino. dllriam.lÍi.. ..011. ".a .111.1"'_-
• da ...cerlíld."-Dr. Cadó. ta'o.

'

, 911.nca' do apar.lho DiJe.tiVG a••idtneia ... Bocal,,,a. III
.

Conta (S.n1ço .8 Frot. ...,.. do .i.cema n."o.o. tOUI - 1:'�4,
OOaNçAB DI SINBOBAS - Andra•• ). I Bllr'rio: lO� A. 11'. I� b •.

P�TOS, - Ô.P:tIfAQO.lS CO_lih.. - ·r�!a mukl a. lIor•• - CGDIultbrio; BUI Tira .

.,ABTO a•• DO. p.lll m64�d4 BülPital d. Cial'i4à-o.: .tut.. li - 1.8 Andar "- rOIl"8'
p.lcc1-profl�t\ CQ'. . f. ... tarde da. �'...� lIora�.1I.I 1141.

'

C.OI.: &-.;_" l.1o Piato D. :UJ,. � .�dianta' DII con.ult6rio l' lu•. Moi' - allldêllcta; Rn Lacerd.
da. 1á,OO l. 18,00 ho,.;�

.. :t::·,u5' ,)lachado 17, ••quiaa d. f·f., Coutinho. lI- (ç.'cara clo Ihpa.
At.ad. com hora. marcada•. -:-".' ".nt•• _ 1.1.t. 1'7.... Dila - rGIl.',II48.
T.ldon. 1031 - Il••id'nda:

" _'. a•• ldhcia - Roa Pruthllk .- ....--_...• ... ._._

lu. G.lleral Bitt.ncourt ii. 101 '.')oaüllho 44 - T.I. ...0.

•

Da. CLAaNQ 4i
tr�T'fI

- .t.DVOa.DO -

a•• Vitor Iair.la. II�.
tO.I: •. 411 .

l'1or1aa611oU,
-

_._l_

l·H 6ER A l
I Â P E'T< E S

:..
-

'.

•
,

I ...

. <

'"<o -

•

�:"�.:; ,',
� ,

:-�é!"��� ,_
.

M·..
_ .

��:',;>':::�";'}-
-

c.rand'é}�timénto de tapete3 SISAL e LÃ acaOa Of

reçe.ber à� -C-asã;�audares rua Deodoro,' 15 - telefone
3820 - Prêç98' eàpeciai.!..

R O S S M AR,K·
A .N·OJSA·'<tO'JI

·.U·,
.

CANTO
'

Y I S·I T ECONFECIONA-SE
QUALQUER TIPO DE

.e H.Á V E S:'
TELHAS, TIjOLOS �

'"
.

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAIS BAOARÓ • fONf liot
ANTIGO' DE-PÓSITO D"I>oII .... NI·

'Rua· Deodoro f D. O� �,S feL 382·0
, '.

,
"

_________ .---L- • .. ,�---.
__--'--:-'��---'

RUA FRANCISCO TO�NTINO
N.· 2.0 "'=----�....._---

"JoãO '\M:orilz. . S.8.'
-- ','.;�

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

VIAGEM COM S��URANÇ.Ã
<

• E R,APIDEZ
".

5Q NOS, CONlí'ORTAVEI� MÍCRO-ONIBUS
DO

."

R A P li� "s U L • B R A S I L E I R O';J
. ".

Florianópolis - Itajai - Jeinville - Curitiba
---

Rua D�odoro esquina, d� .

Rua Tenente ,Silveil'aAgência:
.

----�-----------�--------------------

teia' �<L1T�8jt» ,

"A. SOBERANA" PRAC-\ 15 DE. NOVEMBRO -'- ES�UJNA .

RUA FELIPE SCRMIDT

t'lLlAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO

S' A B A olAVANDO COM

V·írgem Especialidaçle
�i Ua� WETIEt INDUSTRIAL � JO'D,llle - (Marca ·Rellslralà)

,ecOnomiza-se te mpo e dinheiro'
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. Discurso . �o Prefeito

Dib.Cherem
(continl;1ação. da última página) vibrantes campanhas cjvícas e

O prefeito da cidade espera que educativas ideal1zadaS pelo Rota_

'em vossas andanças por todos êS_ sv Internecícnat, num grande es..:.

ses . recant05, durante os interva.- fôrça de colaboração para com os

los de vossas construtivas sessões, poderes Púb11cos, Representa esta,

eulrontreis motivos de devaneio, em nosso modo de entender, a

para justificar a concentração terceira faceta do vosso organís..

magnífica q'Úe ora aqui se realr; mo. por tudo isso é; sobretudo,

za, Né. verdade, sent1mo_nos 'lu. pela .prorundídade dos- seus pnn ,

mamente �onrados com a vossa cípíos e do seu programa, o 'Rota_

presença em nosso .meio, já que rlf Clube Internacional é hoje uma

esta reunião representa a demons- instituição que, dia a dia, adquiri;

tração mais carilihsoa. que o vos_ mais presttgto, etastrandocse por

GO clube poder1a llroporclonar: a tôdas ás grandes cidades, reurun;

eata cidade, congregando elemen- do' uma comunidade de cêrca do

tos dos mais representativas de tô_ meio milhão de pesscâs, num ates

das as camadas sociaia brasileiras, tado eloquente de triunfo e de

A função especifica concedida pujan�a. ,

110 orador .(lue vos fala, que é a de. outra' singular part.tcularídadc

apresentar aos, ilustres visitantes os de vossa agremiação, é o fato de

votos de boas vindas, não o autO. que o Rotary Internacional, atra..

rtza a um discurso em que pene_ vés ele um magnífico' trabalho 'd:<

•
tre em matéria que é da vossa. ex- seleção, procura reunir em se.,

ciusíva competência. Todavia,. com meio representantes de tôd"s "

I'- devída' c\\utela, ar.riscar_nos-. classe�. sociais, projiícíando a fo,'.

emas a dizer que os fund_amentos mação de uma. elite que'
.

pos"" .

fllo�óncos que ·justiticaram a cria. uma variedade extraordinária do

. ção do vosso 'clube estão íntima. manifestações d.. 'inte11gência hu_

mente ligados com a fami11a, a �o_, mana,. quer profissional, comercíaí

cíedade e' o .E�tado. Na verdade, O- política, industrial,
,
científica ou

homem con�iderado como membro artistica. Tais inteligências com

da família, necessita de um es- dignidade e com sabedoria,' têm

tágio para saber vUrer,em sccreda- -proporcíonado ao vosso 'Rotary o

de, a fim de estar conveniente_ prestígio de que há pouco falàmEls.

mente preparado para compreende,. projetandocc em todos os países.

os problemas do Estado, que são Senhores Congressístaa:
Se no correr de vossas' reuniões,

que por cento formarao um farto

.eeleiro· de ricas idéias, for propor ,

cíonado a aíguem sugerir, entre

Juctra:s ações úteis e construtivas.

um maior entrosamento com � Go

vêrno, 'pedimos vênia para vos

lembrar que é o Município o ali

cerce da Nação. Estamos certos

de que írers vos preocupar, com

os p!'oble�as com\lns.

PE\rece.�os que êsse desejo do

nomem de criar um Ol:ganismo ín.,

termediário .sntre a sociedade e ,

,

Estado, gerou o Rotary jntema;

cíonal, que não é uma simples cO-,

m�nidade iocst mas uma .instl
tuição que_abrange todos os povos,

espalhamj,o suaa. idéias peío mundo

_inteiro.

Se preconizais o companbeiriÍl. desprendimento e smcerídacte. P,.

mo em vosso meio, se exigis !lls_
,

e1pl1ns ,!os �ossos membros, si

cultivais aa, artes e o espírito atri>.

vês do carát�r �'iltelectual que�pos..,
suel� �'cis��'".' fàuniões, prepa,r.à.1s,

sem dúvida; alguma, o ape,1eiçoa

menta do nomem para- a socieda

de, já que o cidadão nãO pode,
,

-

, �ob pena {de p,erecer, ficar alheio

ou indiferente aos problemas co_

letivos. Sob tal aspecto procuraie

ci�11zar '0 homem, no sentido pre.
conizado pela sociologia, afastan.

do_o, tanto quanto possivel, 'doe

ra a _perfeita execução d� progra ,

ma que elaborastes, não esqueeen ,

do, Jamais, o;!!ta afinidade que p'!s_
suis ço!D,:1PS poderl!s4>públ1co�.� No

.

�:;:.
.

, ;

.

entanto, fazemo� um apêlo p'lra

que. jamais recuaeís uma aproxl-,
al�ão mais íntima com os gover_

nantes dos Municipios porque ês.

.es, em' qualquer parte do BrasIl,
precisam do vosso estimulo e <\0
vosso decidido apôio.

Lembrai_ vos', hoje e sempre, de

que a Nação será- rica 'e forte à

medida que os seU:s Munic,pios f;;_
seus instintos natu,rl'-is, para tran rem s� emancipanCÍ's econômica e

formá-lo em cidadão consc�o d03 sociàlmente,

seus direitos e de suas' .responsabt� Levai também a certeza da nos_

, Idades' junto à famfl1a e -ao' Es_ ;SB solidariedade para com esta reu

tado e 'perfeitamente apto para· a nião, porque estamos cõnvictõs de

vtdl1: em �ociedade �
.

\q\le
conclave,de tal nàtureza, fOl'-

Entretanto,:·a. �ossaâ itlvidades .Ja�o_no 'ardente des�;o de alguma

não se restringem:. �sàme_nte nêB-1 coisa re.a11sar, fortalec�rá cada vêi

se ponto. de Vista, que se Inl'ni_ mais a sociedade, tornando:'a mais

festa púb11camente em vossas tarte, ma� digna e, , sobretudo,

reuniões 'de caráte: formal. O.:ao- màls .compreensiva!

tary: 'por Qutro laão, dentr? dos Sêde- benvlnaos a esta cidade,

principieis que o orientam e que o Rotaryanos de todo õ Brasil!

conduzem. para a frente, também

surge de maneira discreta, porém,

Atuante. nos problemas sociais. :6:'

a apareq�e Interterêncla da Insti

tuição ,em' li\llsuntos que, à primoi ..

ra vista, nesta época socializan.

te, pertence�, com exclasivldade,

aos, poderes. públicos, mas que, em

última a�ál1se, sâl:l comuns a to.

dos os \meJ;llbros de lima· Nação.

LouváVel, també�, �ém �SldO as

Fábrica
MóVEIS E ESQUADRIAS

VENDE�& em �tap\i, a

pa,relhada com bêás.maqúi
nás. no centro da' cidade,
com ga.}pões para depósito e

,óiim� ,prédIO" de re�idência
gran'de ár�, vaga e- entrada

.

livre por duas ;ruas..

Resíduos e cav�cos de

B R O M Z,'E
LATIO

A 1 �U M I N I 0_.
I .

'

Compramos qualqueJ.: quantidade.
'. ",

Dirigir propostaS para

ENKA ,S/A
,Ru Curuçaj 770 � (Vila Maria) .

Ca1Jl::�, Postal, 10.045 - � Fone: 9-4820 S. P,aulo

Flo�ianópolis, DOMINGO, 12 de Abril de 1-959
�------------------�-------------------------

I'FESTA DE,,.PR·ÊMIÓ.S�- RA'RA,
.

\
.

,.
-

.

.
- .

AS· DO·N:AS-DE-GASA I

SUA CHAN(E DE SER
UMA DAS FE-LIZARDASI

I
�

,
,
I
I

J Sejo, i1mo dns felizQrdos do

'J QUlNZ6NA: R_INSO! -.�,

RfFRIGERADOIf- MAQUINA ,DE.
_

- WI
_;��:_---I-._iIIIiII!!I""""�"';"-I�_íiIIIIIiíIt�OIllliS...TU...R.iAÍlllllliliiiiiii__ 't Inscreva-58 'inecl'at,,!_meIJte ,

i .

y':'_:
.: I ,* Responda à pergl!nta "O QUE, RINSO DÁ A SUA

, J ROUPA?" no v�rso �&l�tampinha d,? pacote gigante r

ou de 2.tamplnhas do, pacote médio, de RINSOi
�.'ft'II.... I .....escrevo também o' seu

. nome e -enderêço, bem

I· 'como -o nome e enderêee d�' s�u revendedon
i��' * ponha num envelope, feche e coloque na úrna

�:=:;irt.--..... localiiada na Rócfto Diário da Manhã, Praça
, 'I. 15 c;le,Novembro,.9 - Ed. Inco. Se preferir,' pode

enviar p'elo correio- ao éhderêc.o da emissora.
.

.

I
I

LIQUIDIFICADOR .

PANELA DE I
. ,PRESSÃO' .

- - --- -_- _..;. .. -_ ...1

'�!Jo, QUE· RINSO DÁ_ À SUA�RbuP/A!'?
:� BRANCURA RINSO, é �loroJ'
-

ATENÇ'.:AO, REVENDEDORES I
rambém um belíssi�o refrigerador será sorteado ent�é os' revendedores RINSOI

. . ___. .

,'"
"

..,' '. I \

"
-r-.

ENcERADEIRA

-_ ............._---

Dconn:Clmenfos
A festa de gala' de apl'�sentação I

---
.....
---

das Debuta·ntes será no próximo O Dr. Cesar Seára continua. em

dia 25, não nos salões do Copa. I franca atividade no Serviço Fio"

ca})ana Falace como havíamos dl_ restai do nosso 'Estado.

Também iestej!?u aniversário 110

dia. 9 o mQnlno Rubens Ramos

Filho. pelo acontecimento, cumprl_

mentamos, de�jando-Ihe felicida,,:

des.

vulgado, mas sim no Palácio Gua_

nabara _·a citada ·festa terá o pEi-' Com satisfação registamos o ani_

CASOS "'OE MI10EIRft, "

IR�ÃOS SITENCOUIH
(",S BA:OAllO , rON' ]O":

�,.áIGO DI pÓS' 1.0 O" ... j A to,

trocínlo da E:l$:ma. Sra. Sara. Ku. versário da Dra. 'Lenita LehÍnkuhl

bitschek de' Oliveira, e a renda' ocorrido no,dia 9 P'.P.' -Circulando em nossa'cidade num

confortável automóvel está a srta.

Cora Arruda que ao passar deixa
muita gente com água na J;)ôca.

reverterá em prô� das pioneiras

Sociais. Em visita aos seus fam1l1ares- en.

contra-se em nossa cidáde a Exma.

Estamos aguardandO a inaugu_ Sra. on�a,. Simone Gheür. 'A

l'ação do novo e moderno Hotel Coluna SOCial visita_a, desejando-

---:::--- '

O, almõço- e jantar do 'Rotary
Clube rea11zaram-se nos· Salões do

Clube Doze de Aiôsto, "com, gran_
/

de número de convidados.

RoyaL l!le uma feliz estada.

Aniversariou no dia 8- a srta,

Zulma Meira. A�coluna Social, as.
.

.

. �

A elegante Hercília Luz circu.

lou pelo Rio e voltou !lluitíssimo

bem. saciando-se ao acontecimento, de.

seja.lhe sinceras fel1cltações.

Logo mais $e Deus qui�er esta.,

rei escQ,lhendo mais uma "Mlss Bro

tinha", no HI FI Plaza.O Dr. paulo Ba(ler, Filho e sua

noiva srta: Mirlan N'ó'brega, já.: J. H. platt é um dos comp�
"

,

estão em movimentas p_ar� o ca_ nentes de g.rupo de Arttstas Plás_
.

sami'ntó que será em: maio. tlcos' de Florianópolis. O moç� em,
___ ... ,qu.estão, está com uma bQnita, ex.

E por falar em .casàmento: -A: posiÇão de Efeus qua.ctrojl, na conbe.

cida Agência Geral de passagelils,

prestand() . com ela uma. :homwa

gem aos Roti!-ryanos,

moçll. que ia voltar ao "society",

[marcou, seu casamento para (). mês

de junho.

11

.

,:.t�.. "1
.

"

'''',:.::" ,-�.. ,;.,
" �";,' ,,: '''.':.:.; -, : .

. ,�....,<:'(���:g
"'_� - -_.I .._"- .....�

,.'",' _.

\
..C'.�

-' .,.;

RtNso É M'FSMO UM ·.CÕtOSSOI
. Além de dor- BRANeVRA RINSO à sua, roupo,
além: de lovor melhor, com mcls econornlc e

mais facilidadé, .olndo distribui prêmios
.

tão sensacionais entre as suas consumidoras I

com

;

i -

r: 1

t�· .e-: ;
,';

j�r _"1

\

\

.•. a reoUzor-se.no préximo dia
18 de ':Ibril, às 20 hS.,:.p�la
Ródio,Diório da,Man�ã.

Será <'ÍI·ma ;ún'�a G'puração •••

.. ,.

"

lIR'A
-

TENIS . ClUBE
Excep�ional p�ogra,ma de Abril
Dlk 18 - Sáhado - Buate da Colina, organizada

�

pel� Departamento Social "Feminino.
Início às 23 horas.

Sexi� feira _;_. Espetacular soirée de

ap;esentação qa famosa ORQUESTRA
de RAUL DE BARROS (Trombetista
'de Ouro) da Rádio Nacional.'

.

17 figuras ê magnifico shaw comanda·

do lt0r NOE� CARLOS, cômico estiliea-'

do de famá nacional. Das 11 à-s 4 horas

da madrugada danças .exclusivamente ao

sam de;;;sa notáv.el Orquestra,' Reserva

de Mesas na Joalheria Muller a Cr$ ..

3.00,00, a começar do dia 6 de Abril.

NOTA IMPORTANTE: É obrigatório a apresentação
da _ Carteira Social .e talão 10

mês. em tôd'as as festas. Expe
dição d�convites flté às 18 ho--

ras do diâr da festa. '

DIA' 24,

I

Os sócioll do Clube D�ze de

Agostq_ que ad9,uiri,relI!' mesa
ter�o �ngresso na apl'és�iltação
'da Ül'q'ttêstra de' Raul de Bar'

rosa �
/'

.,_.\
.

fttucus Dft, aSMA l/:�'�cÉ' �1I1 L A
AtaquEs' de .a�ma e bronquite ar' +.�, -,. .

.
.

rulnam sua saú .e e (nfraqueeem t> -�
"_. �,.

coração: Mandaco domina rápida':' ., .' �;';'ÍiÍI'.......
mente af:! crises, r guJ�...lzando a :r
cespira�ão e gacantindc. um sono;
tranquilo dtsde o primeiro 1:l1a,
Compre MendaC'b ainda h)je. NosSa
garantia é a sua' maior proteção.. .j

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I'TlMtNJ iTUUU
ENERGIA NUCLEAR P.A.&A. anos: de funcienamente 1n�errup_

. NAVES DO ESPAÇO f te. Nêr,ses deis anos e ��!itef e

O dr. R. E. Schriber, de ,Labe. seu Sis.tem� ,!;,er��9r . preduZirt�
ratórie Cientifice de Les Alames, cêrca de 31 mll 'watts.hera de

afirma que alguns dos 'preblemas energia elétrica. RsSa energia é
da propulsão nuclear de foguetes

poderão ser solucionados. Atual_

suficiente );!ara provgr às necesst;
. dádes de 5 mll famiUas norte_ame-

mente estão sendo realizadas eXr- ,

rlências com o reator KIWI-� ??
.

los Alamos. Esse reator foi proje ,

rícanas,
"'

CONFERp:NCI� SOBRE O.
ÁTOMO

tado para proporcionar �iT'. j?x- i Á'tlal,ltfc; City, N:ew
-

Jér!e�
. :_

periência aos crerrtístae no tecan., I Nos-dias 30"'de abril 6' l-de 'n!aid
. te a problemas de temperatura e se realizará ii conferência da ju
densidade elevadas, al.ém das dif!_ ventude nacional sôbre o átemo.
culdades que sãe encontradas' na Nessa conrergncía se discutirá e

prátic,a ç_?m os �.istemas de ,I?r9P',ul.= 'fj\o p�cif}co. di! e.Il,eJ;gia· Iltoô�.ca.
são. A cQnf.erência é realizada cem a

coperaçgo do Ferum Atô,'}lice r»,

dustría), da Associação pa,r_a o pre.

gresso da Ciência e 4a ,As�eciação
Nacional de professores,

CARREGAMENTOS DE PRODp
TOS ATôMICOS N<?�TE_AMF

/ RICANOS EM 1957

was.bington - .A indústria pri,.
vada dos Estados Unidos produziu

.� •
� �

I .

e enviou, produtos ch�v.es -4a ener ,

gía atômlpa no valer de cem mí ,
�::.. ;. - ..... ..

lhõea de d�lares. Esses foram os

resultados prel1mnares, para 1957,

de um' estude conjunto real1z!d?
pele Bureau do Cense e � Cernis-'

.... �
- :

VISITA AO LABORATÓR�O DE

ARGONNE
---

L,!l,!,Ilpnt, Ill�Beis. -:- JQrn�,li_staS
e radíalãstas de mais de 30 países

.I

vlsitflra� o L�beratóri? NaCional.
de' Argonne. O grupo consistia de

delegados qu,; estiveram presentes

sãe dr Energia' Atô�ica, ao cen�res�o Mundial da Impren�

O' REATOR EXPji;RIMENTAL I sa, realizade nos dias 2 e 3 de

DE ILLINOIS
•

març� n,a univer�p'ad�� de Missou-

L�}�3nt, Illinois � O reator ex- ri, Columbia). Os [ornaltstas ttve ,

peri�eJltal de água fery!!pte, o ram oportunidade � ouvír debs.

prímeíro a gera! el�trlcldade pel� tes sôbre 'a pcÍítlca :'Átemos_p�a.'
fusão nuclear, terminou ��u� 2 !Í paz" do gevêrlle.

_ r

p �t-I S J\ Q� 1).� V E'� J 1\ ',�
'EStOMAGÓ � FIGADO - INTESTINOS

-PI·lU!.A$-· � p. � 81 ADf ,-O S$·

,

. ,;

�!JeT �ir�CI�!?!'!lt� !,�f� !? oe.;
parelho digestivo, evltendo a prt-

'êo d! Y.eÓIr e. Prep�rct�aa'!l �..�.
e:i'tcr ggI'�t lo�llItp,!D o,' dlli:.,tta.e.
de sconqesucnorn o HG"OO.-re.

-

go.Uomam q.< h.!n,çõ�s dig,st!V�.,"
. '; J rI", .' -_

� íozem d��QPPQrecer �s � ll1r.
..

�idQdel do E 5 TOM A G O'.
-

qCADO e INTESTINOS.

- _ -

.'

< Todo comerciante, em qualquer cidade,
pode aumentar

.

seus luc-ros vendendo nossos
artigos, que são muitos. Em tôda a pa)Ot@� há
lavoura e todo agricultor precisa O!} de, �t�PP.,
de cultivador, de semeadeira, ou 'de pulverí
zador, polvilha�<jleira, etc.. 'Fornecemos tudo. t
isso e muitos outros artig_os: cortadores de for:
ragens, máquinas para arroz, descascadores
de café; moiríh�s' para fubaá, engenhos, p�:t:?
cana; éanJiq�iras,' trituradores, desnatadei
tas, batedeiras, etc., etc ..
,

. ACáoá--de sair a nossa nova Li�ta de Pre-
• � . '�

• ...---·1 •

'os. ,Copsu1t�'l"� e. verá-quanta cousa o Sr..po-
derá ve�der na' sua cidade, enriquecendo o

seu estoque e gánhando mais dinheiro.-
Peça a nossa lista de preços. Como re

vendedor, receberá gratis.
�.

FOSTER

R. Florencio de Âbreu,441- Caixa Postal 56
Sãp Paulo

co�.......
AZIA

,

_'';

E MA.

k ..

DIGE...."O
D�".

'''�����

'I

.

!
c

'O .IT"DO" DilUI 110100 DU.IO DI UNTA CATA.1N"

e
#

ateção de

# -,

aereClS

Ç919�qrGsq9' �ô,s Com,aflhias Aéreàs .Reunidas

à (:ampanha de'Redu,çgo de Preços
I" • -' 11

QU�. r.'�move o Exmo. Sr•.-;

President.

J)Mcelino ·Ku"it.,hek
,

Sciidârics com OS aobres propósitos do- Exmo. Snr. Presidente
.dc República em sua patriótica Campanha de Redução dos

Preços, as Companhias Aéreas Reunidas - representando 65%
do transporte Aéreo nacional7 - 'Comunicam haver decidido

reduzir de até 40% suas tarifas. Tal medida é possível agora,
principalmente como decorrência do ato do Exmo. Sr. Ministro

da AeronáutiCa, Major Brigadeiro do Ar Franciscó de' Assis

Corrêa de fv1ello, que determinou a diminuição de 15% nas'
horas de võo; proporcioncndo às Companhias Aéreas subs

tancial economia no custo- de suas operações.

:te Redução de 40% 'nas

tarifas dos DC-3 e C-46;
redução de 20% nas ta

rifas' dos demais aviões.

"

·!.'�r�· :�.�:...��.. '. ;�� v,,;,�':;.!-·

AS COMPANH·I4lS REUNIDAS

,,_.PANAfR
./

FILME SOBRE O NOSSO PLA- cursos da 'terra forem conservados' tremos de -censiderar' a;.autemaçã.o suoessó obteve. na Breadway é di!

auteria de ,Marcel pagnol, O rOg

teire do filme sei'li <;\e paul 05001'0.

.

.

- 'NETA'··· I e usados sabiamente o resultade come uma grave ameaça ou ceme

, será uma fortuna inflnQ,ável. pana:cea para tudo, o filme apre.
"Tesouros da Terra" é 'um filme

'

. AUTOMAÇÃO senta pontes de vista de operáries,
norte_americano ./

"Autemação" é um documen_ _professores e homens de negócio.
que expllca cerno se formam os

tárlo relatório sôbre a moderna re- .ToQ,es consieleram_na como inevi
minerais da 'terra e como são re

\'olução industrial. O filme traça tável. O espectader flca tende
cuperades para use humano, O d�o Corporation ef Amerlca em

es primórdios da Indústria meca_ uma Idéia de cemo a ãütomação '19'56, 'O'filme' foi apres�ntado pelatema' é ilustrado quasl que cem.
nizada e mostra _a aplicação de afetará nosso modo de 'vida, A câ,_ .

" '.

.
<

j)let�mente por desenhes. A for�' televisã<t' e também para grupO.i

maçãe de montanhas, efeitos do
novos e �ferentes fenômenes .na) mara mostra a automação em in-

cívicos e de comunidade e em ei�

indúsbia atual.. Entre os dois ex- dústrias como a de lautemóveis,
cllma sôbre o sole, a pressão do colas primárias e' superiores,

Bel'onautica, eletrônica, nuclear,
.

réÍtnação de petróleo, plástica, te_

A TELEVISÃO NO CINEMA

"A Hist!Íria da Televisãe", e um

documentário preduzlde' pel�,.Rs.-

sedlmenj;es ..que' formam rochas e a

ievisãe e açe. SARN'.
.' , ... '

"Nlio permita que·eczemas, eruPílliM.
miceses, manchas vermelhaa, :trieI•
nu,.acne ou "plÍor1âm" ntragu_
lUa pele. Jl>eça Nlxod.,. ao .eu :far
macêutica hoje mesmo. Veja �
IOlIoil.rll acaba com a 'coceira _.
gl,lnutos e, ràpidamente Ull'll4 ...
;ele macia, clIu:JI e· ave1�. A
UNia Jata,uUa 6 • lUa l1li..'.
.� .. , ,.

. ' .

. .,/

AUIlLIr:SEUSRINS,

tormação de vulcões são demona-

traQ,,Os por diagramas. Minerlas co_
fiara c<.mbatt-r rápidamente dOrel! ' ,

mo;> cobre, ferro, alumínio, carvão, lUIS costas, dores réiunâticas, levaD- PEÇA DE M-ARCEL FAGNOL
tadas noturnas, nervosismo, pés in-

.ouro, ólee e sal são apresentados chados, tonteiras, dores de cabeça. NA TELA

.visualmente a medida que passam resfriados e perda de energia causa- Uma versãe cinemategráfica da
dos per disturbies 40s rins e da be-

vagarosamente para a camada ex- iclga, adquira CYSTEX na sua faro peça musicada "Fanny" Ilerá" di-
. mácia. ainda hoje, CYSTEX tem au-

'. terier da terra O filme termina xillade milhões de pessoas há mlÚS rlgida e preduzida por Jóshúa 'LeI
.

_ I de 30 anos. NoSSil eal'illtla é a iÚt
com uma declaraçae que se os re_.

{ �_)Ir .pro� ...",_"__,,.....__,""'.gan., A peçà; "muSicada que
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, (Cont. da 4.& página)
'. Os vestidos estilo trapézio
parecem que foram reítos pa
ra tornar Janet Lelgh mais

atraente, na sua espera da

cegonha, Com o cabelo escu-

. ,ro, agora, e uma maquilage

ORDEM
..
DOS A'DVOGAQOS DO BRAllt� .maís pesada; a graciosa Ja-

net :Chamavá a atenção nu

ma testa dos.artístas de Hol·

lywood.

"

"

. �.�IN$A.(IOHAL COBERtuRA
, "

t ESPORTIV'Âu' ,

CON(!RIO _.DIS(,OFôNIC'O
paI� 'a sua costumada audição dommgueil:a a aa:ênllo

Í\iusic�l "Carlos Gom�s" apresenta aos ami,gos, da, cúltul'-a.
musical. no Salão Nobre do Colég�,o Oatarínense, à!l,15;30 h.

com entrada tranca para todos, o seguinte programa:
1.fI. _ parte:_"Uma aventura musical em alta, Fideli

dade" (com explicáções sobre 'Alta F.idelidade")
2.a Parte: (lír�ca):,. C�lebre� Tenores cantando eéle

bres árias..
. oi a' Parte� Tscháikowski - - ·"Marcha Eslava" � An,

dante çantáblláda: V. Sinfonia"::" "Abertul'a Solene 1812"
em execuç'á� '�rígiIíal.

-
.

"�o.�E�r:=i<J��Bative. em )nessa CJali "

. ,i:-àt�-;s da F�;)ti;.·
dade Nacidflal de Medicina, d� 'niverllidadé do BrasK,

" �elo "Coíl'Vair" Tac-Cruzeiro· do Sul seguiram entem
Drs. Walter Telles e ,Álvaro Aguiar, pr.f�indo nó Àútütõ. >P�ra ..� 'Alegre OI ,Locutores Esportivos, Alfredo 'Silva
rio do Departamento de 'Saude, impOl'tarite ®nfê�ência.· e' ::t;�úro:Soncini, onde realizarão hoje uma completa co-

A iniciativa da vin,Sia dos àbaÜzadõs mestres, deve.�s. bertc,JR para o� -4l..,-tes da Rádio Diário da .__n�ã" do
a AssociaçãQ Catarinense de Medicina. em colaboraçêo encontro entre Oremio Portoalegrense e Seleçao 'Ai'fllinti
com '8. Companhia Industrial - e' COlnerciál Br.asileira de na,' campeã sulamericana, pugna esta que estiá polarizan�
Produtos Alimentares �NESllLEi. '

'

.
_ A.' do a atenção de todo o Brasil esportivo.'

Após.sua breveestada, olDrs., Walter 'TeUas e Alvaro -----.---------,..--

Ag�ar tomaram o "Oonvaír"; Tac:cruzeiro. do Sul com

d�stlnc. a Pôrto Alegre, onde outra importante, missão cu.
tural) eclamava suas Uú.strés ,presenç�s.

-

Sociedad_ 'Beneficenle ,do'-Sub
Tenentes e'Sargentos da P. Milil.r

EDITAL, DE CONVOCAÇAO .

De, contormidade com a letra "e" artigo 21 ao Estatu

to em vígor; neam os componentes ,da Socjedade, Benefi-
,

eente dos Sub-Tenente!! e Sargentos da, Policia Militar do

Estado, convocados para uma Assembléia Geral Extraor,
dinária, a realísar-se no dia 13 do corrente mês, às' 17 ho

ras, no Clube 15 de' NQvembro. sediado à Praça 15 de �o
vembro, nesta Càpltal, 'para, as eleições da nova Diretoria.

SECÇAO DE SANTA CATARINA
,

POSSE DO NOVO CONSELHO

AUXILIAR DE (ONTA,BILlDADE En! reunião extrãordinária realizada em 10 do cor

rente tomou posse o novo Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil e que' dirigirá os destinos da en

tidade no ,biênio 1959/1961.
Nt�,;:a oportunidade foi eleita a nova Diretotia que fi

cou assnn ccnstítuída: ,

PRESIDENTE - Dr. João Baptista BOl'lnassis

, ASSO('IA_'rÃO (A.T.A.RINENSE DE VICE PRESIDENTE "- Dr. Francisco de Assis
,

� 1 . .? SEC�ETARIO - Dr. Estevam Fregapani

ENGENHEI,RO--f 2.° SEORETARIO - Dr. Antônio Adolfo Llsbôa
,� TESO{;)'REJRO - Dr. Paulo Felipe

E D I TA L, D E C Q-.N V O (i) A ç A_O
," ',COMISSAO DE DISCIPLINA

" '
Dr. pedllQ _de Moura ,Ferro" -,- Dr. Edmundo ,Acácio

De ordem do Sr. Prestd�l'lte e,de a:cÔrde com 'a art. 53, Mére:l-a,'�,D'v:7:Akto Ávila dâ Luz

parágl'afo Lo dos'Estatd.tós, eODvoea os Sr.s.;asàãeiad(i)s pa'-
,,'

,

.
\

'

';�,eoMÍss�b DE Sl<NDIOANCIÂ
ra a Assembléia Geral a -ser "realizada no dia: 2a;, 'de mês . 'Dr. 'NiGal�'U. sever.ià:ll� de OIi'Ve1J;á .,- Dr. Nl{sel'l Vleir-a
corrente às 20 fionas, aá SMe dil4ssoeiaçãe

-, : Óa:fiar4nense Borge:s -� Dt. J,.;u<�a f{..u� i.1ÜhàJ:les '

de Engenheiros, no EdlfíciÓ Moritepio, à rua Trajano n.a 'l,�, ,'. '� . O:A'IX-A� DE ASSIST:6:Nru
S'ala 302, com a seguinte ordem do dia:

. '; ,Dr: .Ner.eu R-àrtJ.$i)s Filho - Dr. Almir José Rosa. e Dr,

y 1.0) Eleição da, nova gire_toria. 'Al)t!)nió d_� Fr�itas�Moura
2.°) Assuntos ,diver,s�s� <'. , _:. ,," . ,�' , ,> :.-

,"
',. ",",,' .� CONSELHO FISGAL

. ..,
' '

, ,Florianópolis, 10. de abril de 1. 959" .' . •

:: :'01'. Telmp Vieira Ribeiro I Dr. Gercy Cardoso, e ,Dr,
.

-

"

, '';OSÉ B-ESSii � 1;0 Sécretárto
-

':áéiliíÍldo'Lacerda.
. . ""

com prática
Precisa-se

Trátar na Modelar

Promovida, :péJos < B�chal'elandos de 'Direito de nossa,

Faculdade, será, rehllzada. n08 salões do aristocrática clube
.

DOZE DE AGOSTO,. dia. 2, de Maio. próximo uma elegante
noitada de beleza e elegãhcía

.

que recebeu a in�eressante
denorninação,de'�tN'OíTE DE'MAIO". Durante a-real,ização
da reunião hàv�râ :um mp,gnUlco desfile de modas. a' cargo
das u'tas. Alzira. ,Passoni", lata Pedrosa, Maria :,Aparecida
Fiuza. Ilima, Sandra Coelho· de Souza, MariS.a de Ml'udà,
.nnos ornamentos de 'Il()ssa "jeunnese-dorée".

As, vendas das m�sas desta grande festividade so,cial,
cuja lenda revertem eP1 ,benefício da form,atu�, já to'

ram iniciadas na . Secretaria do Clube' Doze de Agôs�o;
'Agêndã' Geral de Passagens, Rua Felipe Schmidt e cQm'?$

.

, académicos da 5.� série.f,.,�
�

.'

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

, liDera�ão, Sulbrasileirâ' s'�
','

'
R E ,L A T Ó' R I O D A D I R E T O R I A / casa, onde morava com'a,e�-

. " :,�, D,ire��ria' _

da Mineraçâo Sulbrasilei�a _ S. A<, cumpfindo as determinações lega-is e estatutárias, submete à apreciação dos senhores acionistas o relatório demoJ1ij:..·' pôsa Anne Tyson e está ml)�

trativ()!de)\lct.<;ls�e perdas, balanço e parecer do conselho fiscal< documentos êsses referentes ao exercicio Jindo ,e.m 31 d� dez.embro de 1958..
, .' " rando. c.om Se.u agén-te>dé pu-';

.

lllste; sepho�es ácionistas, é o. relatório q1:le' julgamos nosso deyer submeter ao julgamento da
.

próxima assembléia'. geral 'ordinária, permanecendo.à, disposiçãq'
,

'
.

t --
. , 'blic�ç!l�e", M��s, .Jl,m casamen�para. q!l�i§.CÍuer� esclare�imentos que forem sollci ados.

' .

0;;0..

'

::' ','
. .... , ' ltajaí, 31 de dezembro de 1958. ---..

'cr" 'Co. ;,:. /
.

, ,to prõximQ ,do:fi:m. j ,,'
.

.

" ,,; � ::�I' �,,�>;� � ;;��:':�};*�'::r21����� .

. rz��é:���:�;:a;�n�-;�!���o�:::�!:ente ��tit_., li , ":';'�:.':�;.'�,':;_'�.,...:,�:'�� ��'�
, � ..

�.
- ��,«i::�"�:' ��i:'� »�i_.��-� . \. -'-' ""';"� , cciatartnp; �pdrig'li:es - Diretor Comercial '�\i;;;:';" ,;�:t:
'''''':�',�.'��.:�ô; �. '",_,,-._.,.......,'

.,"'"

BALANPO, H
..
ERAL ,EM 31 DE DEZEM.'B.RO, DE ",,",

.

., ..�.,..'
. , ..

'ba'ra' �ich�ls' disse qüe. 'deseja
- , ,v HJ58 '

caSft!' e/ter f4ihos, mas' en-

',' �....a.'.,�.. ,:.:!,..:r,.���,·,·,:_..-:-��.':.',:�.::."�_...�e.:.:::,�,_:,t.:-.��,...�....�...:,.:..,._...., .\1...._..... ,.,V
Q �... ... '�< <,<

.

. . cap��o��,""':!. , ,,; < " , . �<� <�<'J�< S �<o�:.: .

< ,<� �. �,<' ;-::;:.:;:�.::.< grande

�.
. ��.;�_.. "o';' -,.-

. --' ;�,' ., :��:��":(�'.',:;;.:.:',::.•'.�.·,·',�,:,?,:,r,:::_; �;;·�;-:!ix.� Depr.eciàç'Ões , : "',' 1'. • • 185.895;40 4.),8,5.8�5;'Ó' " 'r: .,':-

,. ;;",: .;, '-:-':' � ; -'�,- ,-
, ,c..

'M�t,.. ,is-':ê',·,li§e�UlO$, Aces·',· � �:- __ ';',. ,._lV!«:>���·0lift é
.. lÍa�yel:'dade,

sÓri,ós -J)Jk���. Fttrl!!w.eJ,ltil.S. eMate-.
, '���..'.:..' :�'.��)' . P1-'9aQ ,�I,t9. mas .não aparen'

'riaiã·.91';Uso:ê:.tenaJ, de;Engtnbar1..a .. "i 4G'1.998,80� '. " EXIGívEL �:"--- ta. tantQ, pois sua posturã oé
, <ia\lç-â.�',e.)���,� õ ••••• �. ;=;.............. 150,00.;; Curto' I'razo

, muito curvada;,. ch,egando� Pl'lvilégios"é
.

cM., .....•. ,............. 17.407,10 1.720.481,20 Credores Diversos_ ....•. o •• ::••••••••••••••
'

389.905,30 ,_

, - -' ,
. , , nieimio a' ter' um peueo d�k' Contas a Pag,ar .82.971,80

DISPONt\TEL
Cé.ixa- :

_
.•....•.....•...•

Banaoll , ...•..." '.
_. ..-.

- "

,
.

-

-

I'

s',:,·.··',,:tP,
.
6.681.804,50 ;i�'��"':i.�P':?� "

.

:�.:u;:if C�'�1�\__ 7 [lSalseiro, 31 de dezembro de 1.958 . .,; �;-,. -
.

-

,

.Mineracao < -Sulbrasilefra
"é, ,C:-'" �_ .. - •

'

. ' ,

I ,T A �'] .� Í SAN T A

,DEMé>NSTRAÇÃO -DA CONTA "LUCROS " '" , ... E, ,PERPAS',' EM 31/12/1958
D 'É B 1 ':T., O

' �
.

. .. .. C R �É' D

,.��:"",�:-:,=� ...,.;
_" . � .. 'Z""'"

.
. �""""

'. ��,_" �'�
,-

\:�'.�.." \ 'I
-

,_-''-' ,!t.:,' ';;&" 'Salseiro, 31 de dezembro'de 1958
éo, IGêné,,;io Mirq.nda Lins - Diretor,Prellldentê

.4'-
,

'.� "

'" �ldro Antonio Pr(ldo - Dlretor Técnico
. .iCastorino Roçlrigues - Diretor Comereial

,

-, W' IOrlando Bianchini - Contador Reg'.;no 'CRCSC sob' na 08G8
: P A R E C E R D () <? Q ,N s.�" E. �,I_l o. :" ,

",
F I & C A L

Os abaixo asSinados, membros do cºns,�lho fiscal <!� �inérl'!ção S,ulbrasileir,à S.A" tendor examinado detid�mente' o Balanço Geral, encerràdo em 31 'dll'd�zembl'O
de, 1958, Relatório da 'Diretoria, inventário e .contás refe rentes, ao' (!xercício de .1958, depois de constatarein a mais perfeita ordem e exatidão em tudo que lhes foI dado
exa�inar, são de parecer que devem ser aprovados pela 'assembléia geral ordínárill, alem de todos"os documentOs acima enumerados, todos os átos praticados.: pela ,"�e-,
toriá. no re�erido éxerc�.

.

�
'.

\'
,

.

'

,

ir d
.

,__ �:;:�:. :.,.".:,�:: ;y
/.

,_;_ �ia' •.
'- '.

'.•�,')!!!�F:'· ,'����
"

,i��:l's::aeeft:�ere o, .

e 1.959
-

�
'.-

;;-::,,�"'" ,# <� � �"'fi/:"":"�:��< :'< <:«�:,�:,: �<�_,

!..

. REALIZAVEL
:Estoq�es e Almox�rltàdo ........•.......•
Devedores DiverSOs, , , ... ; .• :.--. . . . ... . • . . . . . ..

.

'1'1\l\11,01l â Receber ..• '. , � ; ., .....•.•.....• .-
,:. Adiântamentos ,. '

"

PARTICIPAÇOE8
.. Étn .outras sociedades ;..

,:'BÉStmT�OS�ENTES
,'�Estiudos, Proj'etó's e Sondagem ..........•.

B6Il:let-tOPill.s ..
'.•...•...•.. : ; .

ContaI! em, Suspenso .' .

Gastos de Instalação ..............•....•.
'Mineração Tungstênio .

Mineração Fluorita '

� .

Mineração Dmeiüta � ..

Lucros e Perdas .' .' , ....•..

aldo do exerciciQ anterior �.;:.,;.

Despesãs de"Administráção, "de, Veiculos dt
Viagens, Fretes, ,Combustíveis, Salários, Se
guros·e'(lastos Gerli!.is .•.......•..........
Impostos piverS08' '� :: . : ; ....•... ; ..... ; • ,_,

'C!._

. �----_'_,'" --"l;- -_.

.

17.078,5"
12.664,00

Longo P1W20 .

Acionistas Credores ;

,

2.023.026,00 " 2.495.909,lQ

:Melericos

29·742,50

»:

Arthul' Loew Jt., ao se en:'-
centrar com

/
Joan Collins,

não foi -eumpnmentado pe
la belíssim�' atriz, nã .festa
oferecida" no restaurante de
Mik� Romannoff.

v
'

Finalmente o casamento
de Mamie Van Dorén e omü,

síco Ray Anthóny, chegou aç
rím, MUit� .se ,ÇÓIrieD.tou, 'mas
os' desmentídes "se fáZiam.
Agora, ,a verdade v.eio à-tona
e=o romance termmau.

--{OI

. Gregory Peck continua
mUlto' ap�1xonado ,por sua

espÔs� ·fr8illeesa , v.�rGa1quf!;
Qepois _da" cegonbà V'erollt·

...; li- "._'"
. _ _,�-I �.

que ficóú'mais bonita e :tleêl-
didalI).ente mais escul�l
que antes.

John Lupton deixou sua

1-

1.204.514,80
_966.261,00
170.000,00
4.07V,50

.,-...,: .�'
-

-

"

... , ...•.• r-;_�t:,.··.:I'

'À linda . � l�&ti�sini� Bar-

eorounda ...

, . Diz�se· qu� . 'Sophia �óreil
espera um

.

bebê If a torcMa
�� grandé' paoo; 'qUe >s�fà vere

·

�,ade., Seus amigos de.seja,m
que ,o ,boato. sejà: verdadeiro,
para tornar 'mais_feliz . aiÍlda
-o c�sal.

2.344.853,30

1.600,00

fF.:' .

249.�00,00
6.821,00
12.031,10
59.044,20
429.5'70,40
288.979,50

" 63�50
1.539.217,80

J�
--�. _ .. _-- ._-_ ... _ ....._�-.--_.:-t:o:--- ............-;�.- _ .

...,-�;-:.,...

----

, NÍt'1t ,��,a,Ql.s: tr ,Kothy 'No
lan desrnentii'�'In

•

a
.

noticiá
ae seu ·ioivade, _m�: tudo ta�
crer que 'não ,tardarão a con'
tratar �asameBto, dada. a

constância das el'lC0n1ire." e

telef911emàs ..•

. ,/

George Cukor irá dirigir.
· Sophia Loren

.. novamente,
"

· numa -I)rodu�o· Ponti--Giros1.
a O nome do filme é ·'HeUer

" ,

With a, Gun".

, . Lo'uis A.rmstrong começau
'os ·ensaiog .

para o filme ê�
.

:�

,qu� a'parecerá ao lado de

Danny' KIlYe,
-

"The Five pei},
.1'1ies". Arlllstrong/irá :gravar
,com DannY'Kaye uma múSi
ca para o liatal das. Forças
Armadas.

..iA". I

A aristocrata
_

. priÍiees.� cte

M(inaco, a linda Graçe Ketlf
es�á ':ficando um pou�ó ma
trona e ,precisaiá fazer um
pouco de exerci,cio tisico pa
r� fecuperal' a tormlilo e vol

ta� ao tipo esguio de p,ntiga
mente.

Sophia, Loren present�en
te trabalhj1., e tem a aparê�
éia 'de' uma estrêia de Holly'

,
.

-:���-_� :�.�=,�;r -: : .. �T�:,:_�;.
, 2,585,:,12'7;.50

'-

- ,

C A T A R I N-A

I OT
....... ".

_".

1.534.511,10 Pro�uto das' Operações Sociais .

Rendas Diversas ; .

Descontos Obtidos e AluiUe1s Recebidos. .

1.059.336,50_
26.391,50 2.620.239,10

" ,�
,

.c 1..534.511,10: '

" "- '

,

"

4.'10MO _, ":;·1.53Q:�n�o ;,'
�

LUCROS E PERDAS

'- Anterior .....................•..., .. : .

Prejuizo do correQ.t\ exercicio ..........•.;
.

;:
.... '" ;.' �.7 _,:.. ..2.62Ó.2119,10

,.:0 _ �., _ .... _ ••

.\.. ;fI
1 �'

........ " ....

'I
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.:";-;. :U --7ex
, __ _ .���

da 3." págiilá) _;;,áJi�r��os se��q}i;���' ni����:t �e,i?�ti.:� �o�� f[- Íli�rm�1 e� Pl��a:� �:, qUâr":é's�sm,:��)'o<k;it é:��e�drd��: ln1iirc"h� ,pe,l.s libertação d� rt�sso 1 caminho já per�ó�rlê:to� ���.: h�SI-
.

�:aáé: e' c��ãboraç���u�: !J-õs iiriíllU
nome que reunia ra, quando a, qc�l�o se :apresen�a�. campanha' eleitoral, que Deus, me" CUlllPve,.me cUze'l)', -tamb�m", seln pais, que estamos empreendendo e I taria um só momento em-assuml� '1\ tantos 'povos.' ;,:,,, w-Ó, '.

maiores pOSSlbl�idades,de - :vItória, Nlngué!IJ-_;suponfiá: 'qút o ,'Zêlo:pela poupou ,', o sentímento de ". JhOll.�. Êmteclp�r! 'Ílos�-'.penssmentó' 'S'ôb1"e� I
que' deverá ser conttnuada por meu os mesmos enéargoá 1i!..em"'}lbertar '�c �" �RO]);T}ÇA(i . "

não pelo s�u m..erecl�ent� '�ntr.!n-:... R��', q�e, o- esJ�rço.ypacie:ute '6. Qu., Não se, trata 'de- ,úl!l!i, simples !t;a.' :ac suce!lSã� presjdencíal, que ii de. ,suces_sor" não por capricho. meu., o Brasil - direi mesmo, àesencan:" "Foi essa' a Ol:1rã de )neu ,,g'o-;. ;- �

seco, mas por um conjunto de, cir., mnd�, pa��>'.p'rel!.etv�r �.:.���m�1a" se, POIS,minha �on���vl{'a, públlc" . nesse; dever"reslal:';1l0s ,v�e�lapt�� ��o•.eas_ por Injuhção, =. IIl;als 'evi- ta ,o Brasil -:- pe ,suas .,pr1sõe�, vêmo, quando o maíof.esrôr
eunstgncías políctcas, tõdas .. elas .. qulf�O exercjcto .. tp.ntas' �êzes mor., prova que sempre fui homeJ;ll avl- que ,toM: ao,-nome que deveremos de:nte Interêsse da Brasil. Sei que, da estagnação reinante em éertas ço já fQi�r�ali�ê:1o;� entramôa,
ocasionais. Volto o pensamento tlf�c'ànte�c'd'e ;;mt�Sdor' de Incêii�' '$ádo; 'pai' pendor naturar :'préflro fapolar. Comd presidente da.Repú- atra"él!s\l:da"';'à: -tãsé'" POl�fu1ca 'ellY' 'zonas, Cumpriria 'iiôvãmeniê-o 'de: nà, fase' enrqué':se tor'iía, pos
para a grande' 'reuniãO d';, 'iios�o' �diós; 'que;'com 'vosso apolo:- tantaa empr��ar .os melas suasórlás, des�' "�blica"não usarei de meíos lI.e',lntl. que -nos encontramos, 'o "saldo que ver constitucional de mudança d&. -sível a 'adoçãcj)q:ie' -q'ni- eon
partido, em que meu nome foi· vilzes/,tenho 'praticado, não PÇlderá tazer as tempestades _!lntes q-;"e as!midação, ,nem abusarei dos-llbde� .. p.preselltarémoS'C'l!erá. multo grjl-n. capital; faria a InQíisti'1a"aütOní�:' junto de '-medidas' 'eficazes
apontado e. SUfragado apesar de tr!l<nsformar�s�, de uma hqra para nuvens se avolumem, transigir tô•. res que me foram confiados no de. posso dizer, com a eonscígn , bilistlca, a Indústrl'a d� construçgo para facilitar a vida cotídía
tudo o que-se passou e quo{ não' outra" 'em eSPirita. luta, 'de r�a. dru. as vêzes que meu, orgulho ou' sentido .de ímpedír a livré manl.:'. da tranquila, qUI! não, me comen- naval e o ailmento,dallrdduç)i1il st...: na do povo .brasíleíro ..O pro-
vem ao caso recordar, cão e assim', o exigirem a causa meus mtergsses polítiCOS IlsteJam festação da opinião pública.

., ..
tel com paliatIvos,' mB:s' procurei 1!tação d9 Rio São Fra��lsco e fa.-' blema da produção, eónser-

partido S�!-l. Dem.ocrj�I!l�. f21. da pr�.!l.�! o' lnt�rêsse da .!1�In�gr� ed} jôgQ; ,ma� não me resignarei O CANDIDATO DO PSD encontrar os verdadeiros remédios derúrglca; empreetiderra a .reabí , vação e distribu�§ªo, dOIi! pro- .:

acusado Injustamente- de Só saber cla�e a defesa do povobr�����r� .. 'jamaiS, a)tàn�i�li' 'quando houver ,

"Seria; no. entanto: ilÍlultar a para a.soluçã'O da crise nacional. I ri,a+creecer
o ltói!sô Podei',hld'relé.: dútôS'b,�SiCo,s.,de,,'�Ume'!1t���>Viver ligado ao govêrno

.

f SOube, €lama acaba
.

de lembrar o vosso ameaças a principlos, ou quando ve�ade dizermos que qualquer _Tive que ousar. Ltrlco; abriria as vias de .. c<;>mu., -e ,COçsul!l�/. .:.,t:��a·. ,l'�ceJ!jendt;"
,ent�o, provar que era � C,ªI!.ll::iL de Intêrprete, deputado Armllndo esteja em perigo o própria futuro candidatura nos é' indiferente. Se nlcaçãQ essenciais 110 nosso desen. tratamento prlOntano. Neste
ser um perfeito partidO de opo!!l. Falcão, não haverá I.nterês�e po. NÃO INTIMIDARÁ não nos fixamos ainda 'em fór!Ilu.' BALANÇO volvlmento, de 'Norte a sut esta_ particular, numerosas provi-"
9ão. Vencemos' a l'lobre luta con'" lítico de ninguém qu� ,possa so. '�·'.Meus �aros companhe,lI1'os de Ias ou 'nomes, podemos, desde Já, "A .ousadia e a ambição .pelO belecendo. CODl() o fiz;"frgações in..: dências estão., sendo, postas
tra tudo e, c��.!ttt to,,!os �esafl!l;n� I brepor-se 'às e�liêD:�I�"� ,'C!i\is,: pa!tl�!l:, ,;' "dizer que o candidato do partidO

I
Brasil marc_lll_;,am ;> e

_

continuam a

dispenSá",
eis (luja .. ausência tanto ,�m prática .por <ligft�s auxi·

d� pOderosas fôrças adversas.,Um I
da ,ordem, que me disponho; a aa'e. "SabeIs que vosso. cOl'l'eligioná- Social Democrático será um 'ho marcar a attuação-d(t lneu govêrno, mal nos fêz e a tantos perlgmi"nos bares de mlnha �dmlnistra

Sõpro de Juventude sacudiu, ani. ,fender el!l tôdas as maneiras em rio, o presidente da Repúbl1ca, lIÍem animado' do propósito d; 'o-qse, i,' march,ar .... p�lo

I"nterlor de1 expôs; ,tll<,dO
lar,Ia pará, pe�IPltlr ção ,e outras l?úitas serão

mau, vltall�O&, �o�n�u - ,,�ã�_ db, I tqlilos os, pianos, a começar pelo não se submeterá a Imposição, continuar a batalha pelo desen.... nossa ,terra e atender a obras fun. que o Brasil se tornàsse um 'pais, tomadas em Qreve.
rei agresso: '

-=- maf resistente a econôm�cQ. IAPolado pelo que.hj-�de mais I)olto, volvlmento, qUe tem m�rcado a daméntals, a despeito de críticas tndustrlilllz:adO;-' dimlnulnd�" às Já CHEIO ,DE ESPERANÇA
tôda a sorte de agl'essõel! !' nossa SEM M�DO : mais consciente e mais atuante na atuaçã'O do govêrno que tendes e' de ,certas consequências difíceis excesslvaà distâncfàl! qu'e�itos'sepà:. - "Nã-o 'te.rei hes�tação alg�-
agremiação,

• ' ;,L "Em �,oss� liome�'l'�e,pl," qUt�r? IDpI,n!ão pública brasiÍ�lr�, não I apolâdo, não Só porque eX61:cldo, prevlsta� para o momento pregen. ra� da� nâções deseilVolvlda,!!..Em m� em afl�m�r que continuo
uÉ que, além das leis ,que re_ deixar b� claro que, em momento deixará êIl que se pratiquem atos por um pessedlsta, mas' tji,lnbéin te. Sou o primeiro a' reconhecer matéria, de política ,externa, rea- cada v�z maIS confiante e

gem a' nossa democracla,'estávainos algum, o;presldente_ ���'::Re��bnca !Iéstvós ao ,Brasil, sejàiii qU�,S' Ia. :porque está cumprindo' um !Iro. "que não há ·obra de gov'êrno que llzarla .
.os mesmos atos,'- ,. dentes CheIO. ,â� esper�l;lça no re�ul- .

apoiados n� ,t>r§.Bll�.!el m.!}ral. �s-
t
s� trp.nsfgrmará ,em Joguete ,de rem os Interêsses em Jôgo, Esta é grama heróico de salvação do Bra. seja pel'felta Mas, se me fôsse, por a consolidar o psn.ameríc'anls. t�do dos�raball_l:os, reallza

agimos, e estou certo de qU; f
quem qU!!,r que seja. posso aqui :-ilma posição determinante sôbre �Il Muito .se tem dito, contra a hipótese, necessário recomeçar .

'o mo e a '-estreitar os laços de" amí:' çoes- e empreendlmentos que
---..,_ •• ,'._-", , ..,. - .-�- --�. ----'-- , •

T " ,. �,,:;_. ",....._;.__-_ stamos levando a efeito. A
, • .-. .... -lo . ,�'IU , verdade é que muitas semen

tes estão sendo atiradas fi
.

terra. SeiJlente é Brasília; se.:.
mente é 'o rio',da 'unidade na
clonaI, . 'o São,- Frànciscó, :;'86.
mentes são- a� obras capit,ais
que estamos �x()cutàndo a
duras pel'üt's. Os que-'e_sperani
que, mal se escp�4e no seio

, doa gleba a semente, possa o

_

fruto ser ,col:Aido. parecem
desconhecer as próprias lei-s
mais elementares da nature
za. 'Mas que, aguard�m um

'

pouco, e v ião'o 'qúe, produ- .

zirá li riquez� "que va� jorr�r 'fi
dêsses atos ),H-:�adores,' :deS§àl'!;
obras libertad,{>'ras. EJ.®,,:- esta,,:
mos conc}uttigo. __ J"��:�'-. ,�"
"DeiXemos' a dúvida. sõbre'

o fut\,;l,ro do�Bra:sil"àÓ.s"Q,uá,·
não ,têm fé, Não duvtdeinós
que, entre

'

aS> dificuldades e"
deficiências; ,e ,à 'riqUe2{t"Ul�.
comparável çló npssd, paisto':-

f

saldo PQsiti.vo, é,imep.s()';, Qual .

quer l\)cssimismo sél.'á�'(resca-:'·::
"bidp e nógl<;o. ,.,'

.

..:
AGRADECIMENTO

"Agl'adeço::"vos, mais uma

,vez, a prova de confiança e

'..amizade, quê representa b
vosso meio político. Desejo
manifestar meu reconheci
mento pelas pal�vras eleva·

,-� ,

'. das. que me dirigJram os. yos-
:, ; -sos l�deres, .senador Lameira :v

• BittencoUl:t' e deputado'Ar
mand07' Falcão.:, Sintó-me

'

19ualPie,nte ,grato, pelas.ex
pressões'do deputado Amaral
Fudan",intérpr,ete' da nova
'lévade represl!ntantes pesse.:.
distás;"'déSsá,- '

juventude" es
'ttiante ,e 'afirmativa do. nosso
p,a:�t!do:, ,_ , . , , ' _

,"Aqui r,eunipos, , elltepde
ll'ió�n()s' perfeitaftíente bem 'e', ,i

prosseg)li;remos em nossa ,'i.

çao comum. NestàJn.ôr-l1i, "em'
','

" , , . i q�e ,sq� .Pt�l!i�e��� ,c!-�, �e.I!.ú�,
blica, e no, dia de amanliã,.
cOlltin'U!1I'enros'

.

unidos' .. eni"
demanda ,deste grànd� des�
_tino do Brasil,', que'iàjudamps

, .'"" 11, :c.o���r,ui!";, _' .

,

�

,.�,j �'�"', ,��: _"
_
_,

_
R E t' A T,_9 R I O' D/ � D I R E !f :O� R I 'i\C"," f ,;Y,_ '

�B-qir�}9�t�lil��Ç&mP�.!l�i� Ca�arinense de Ciment� lj»o!:_tland!_ .C::]-)ll:p�ind� às .determI,naç6"es legais e' estatll tá!ia�1 s_ubin���:.�:'�E!e_C::iaç�� dos,;��nhor�s,,�����(J 'rê"
latório d�Qt!�t}.'� .l�cros e.:.:-petç;��,",b�l!1_l!ç4?_'J! p!t.re_çe!. �o copselho .fiscal, document9s �sses referentes ,ao eX�l!<licio .fiIldo I!ll;l 31 de déze�bro de 1"958. '. ,,'

"

,:SlS'te;! si! Ms€as,: {to' relatório que 'julg amOS nosso dever. supmétér ao jUlgarrlento da próxlm� ã.iísembléla''''''gerãl orqfliárii,
-

pe;rma�écendÕ -à,
�

dIsposição
para qUâ!tiüê��mt�c1tn�ti'ib -q�l1"fôf soIÍC1tatto.' y' ,

"
, �'., ,.,,". .

'.

,_ i,;. '''! '_' ,Iiaj,�í, 31 .de- d��em.�rp· 'de� 1®8,,�,
'

,

;:R�:, ,;
--,--- --"--� .,.

Dr. José. Erinírío de MoraeF:::_ 'DíÍ'e1or' Supell-intendenté,
''1I; ,if!r,:-:, "

� ,

, . Ge11,ésio �ir.and"t'Í:JÚiS .,
- Diretor i���slq,��e -; ::,t'

.'-' ,

""'��;��t�_.��;�;?���::;;f�,.. :: �'��73�, 'f:::o��:ôn�d;����S,-, �����!�r�:!:�;�'
,.

�,,'
"

,��

_ Dr. José �rmírio 'de MÓTa�$ Filho·"::" l!)n.et!5r S�cretário"
.... c"

\, BA�ANÇO nER,AL 'EM '31. »É,;:DEZEMBRÚ:'DE �958�
O""'� '�.,",-:,.

,\.•-_' "
-

-

p 'A' S "-8
,',

. ;".úAO' :m'X_',·IG·';V�j;::L''f'Í:...".�".:,. C'o
-

�.�.�----.-'�::�' .1:, .L .IIi

,
;' 'çapital e Depreciàçõêã' :. :"::':� ... , .-, ..

,

.... ' ..

.-

A T", I;'"

IMOBlt.n�Dó.
.Jazida de "C'ltlcál'eo ...............•.......
Imóveis e Benf�itorias .• ' '.' .. , .

,eon.<rt:ruçpes em And�me!ftQ , " •. , !.....
' •

Móveis e Utensílios, Veículos, Maquinário
etc. ., .. ; '. ; •.........'

. '� . ;' . .- .. :- "
.

,DISPONíVEL,
•

'

• A�_ .-:- 'P
.

_,' '"
,_ '\

.

�

Caixa e Bancos, .• ' " <, "
. ; .

"

..

BEALlzÁVEL
-�.�- ";;;��.�

�. _
�

Estoques�� "À1moxf\rifadÓ"' -:-:'::.": ... : ...�, '-

,Dev�dores 'Dlvers!l� ,'. '

..': { .......•.. ,.

'

PARTICÍPÀÇOÊS(, �"*��-.� ,

*Em outra.ll .socledades .. " .

RESULofÀÍ5os PÊNDENTES"f- :'

. ,

Desp. de tnstalaççes �'Ser.viços Gerais ,. ,'.

Construções Prov!sórlâs '., �. , .

Poços Artesianas ", � .

C�bo Aéreô no Ii : .

Linhas Têlefàitf(;"a{,·
'

'

, .

Estudos 'e 'An\lises '� . r: .

Custeio dê seêção Técnicas
"

: , : ...
Contas d� -Pen�êncbi.�

,

.......•......

Lucros � rerdas " ....•........ " ,

ifIIIIIIIIi"".'
,�,
i

'

..CONTAS- COMPENS1IDAS
Ações eni:'galfçâb� ..

-

..-,"... : ....... : ...
,

.... '

Devedores p/MáqulIlas Emprest: . _, .. :. , .. ,

Máquinas
-

Recebidas prEmpréstimo I .....
Títulos' E�dõss�d�s""'piDêsc(>J:ítôs-: .. ,:.,. ,.

,
"

"

'�'

, .--;;'

D

Encargos. do Exercício ',"

ImpostOI'! 'Dive�sos ": ,

DEPREdAQOÍllS ""--:.. ..

Maquinismos,�' Utensílios," Má'qulnas i:p/F_,a-
bricação de Cimento ..

'

, . '

,

VeIculos "
",

"

.. , :-:- ; .

.
-

, f ; .

'.

LUCROS 'E 'PÊRDAE( " ."

anterior •••••••••••••••• :---••• 'e

,,'
.,-

._,
"
-'

�.-: ..���.11·��:.�t·�?:�ii·�f:��7�
--

-�f�\ .�.� ...

�-

.....
'

i7
-'

I v ,�O
, JJ.�Y

"

2 . 267. 718,50
7.912.359,10

'9�'.18C1.144,80
.

.\
EXIGíVEL ;. . t ' ,

. ..' ,<". ", ,(C�IL"" �

,

'

"Curto Prazo, f.'

'

_,' _ ..,.
"

,c�eàores Diversos ;; .. ' .. :��. :,. ". _:'�:;.� �'
�,

l,Q.3ift:2�i;tb:"
éont�s ,� Pagar ,: .. c�':. :,';. L_-:••-. :�': ••• >- -' .: 972'.566,4(),_
", Longo,prq�. ,Gil '_

,

. Aci�nlst�s Creqores ...... � ... , .", . �,' . , . , , _
..

Obrigações'.a Pagar::--.:;;'.:.-,,; .' . .- ,' �.

247.908.808,29,

"

.-

.,

170.959.004,00
11�,316. 000,001: . 362.450,90 ...

"

'

I
, 23 .411. 458,�0

3.386,267,40

.�:. '"' . ";-�.·.I

26.797.726,20
,-� .. t

�;.

20.600,OÓ
.J-'" '

17 :217. 944;00
1. 400 . 235;50
fJ73 . 4Q6,5.o �
155.715,60

'

295.266,70
'

4.85.9 .456,90
....

828 . 034,00
'

139.42'0,00
5.567.561,60

.. _r
�,

/,

\..

31.137 . 0�0;80 ,

',_' .. � .....,:-.�.,. .

307 � 226.676,10
� � .. � �-, -'-�-

3.07.226.676,10..: .

C9NTAS COMPENSADAS"
Caução àa ,Diretoria .' .

Máqúinas Ent.reg., I?/Emprek!tijnO '::"'::',
Cre_dqres p/Maquinas Emprestadas ,

Titulos Descontados , , ;
-

, .'
•

•
• ''o �"._

",'

:1'50: oOÓ,OO,
3.787 .000,00
1 .289. 200:ÕÔ
3.154.903,90

150.000,00
3 . 787 . 000,00

-1.289 :200,00
3 . i54 . 903,90

,�

-

.

-� ./
���àt :.1113,90

\
.

-8.381.103,90
........

'aços'CnlrclRl........ , •••• '� ',li

..;. -

o" �� -

'I!.U'A' D'O'M' BOSCO, '56·2 '

'lH.: ·32-9.66 y,',; S�Ô' p Á-Ú�O"

: ,::, :', ' ' :livre poi' dúas r!iâ!!, ,..

�"'�' Tratar com o Sr.' Hénri�",�: <:
.. ' .. ' q'\l�,. �. :Rull 'Laur.q,M.uHer, ,

-",,'" . , ' .295�.,...,.., Itajaí', ou ,em Flori-a-
,

I

nópolis à PraÇa 15' de N0-

verp.br�, 27 - 1.0 andar -
fone 3642' com o sr. Mário.

, ,

'-

f
�I Salseiro, 31 de dezembro 'de 1958

C....hi�tariÀensec_e,Cimenlo ,P_.�,
·

I T A JAÍ,'
-

. S cA.,N TA' ru· ,e A T A R I N A
,

DEMONSTRAçÃO DA- CONTA ,"LUCROS E PERDAS'" EM 31Li2ji958·'''� '�

É,' BIT, o
' -

C R É DI, T o
/c

Salseiro, 31 de' dezembro de· 1958 �

€�_, l't:..i:;;',�., Dt. José' Etmirio de Moraes' - Diretor Superintendente
Genésiô Miranda Lins '-:- Diretor Pre�dente
Ca$torino Rodrigues --' Diretor Gerente �,

'.

,'{�"
ldrq Antonio frado - Diretor, Comérclal

,<�'.:' },;,:.. :,,,,�;,,.����;-,1""-::;:::: �,"�;:::
,.

.

/:}r.. José Ermírio de Mora�s Filho '_' Diretor Sec�etário ,

, ,:��� ,: ,. ,���! _'.' 'Orlando. Bianchin,i - Contador Reg.' no CRCSC sob nO 0868
"

" P A R E C E R D�'O C O'N S E b H ,O 'F f�9' f'A' L ,- _

Os abaixo -àssinados, meliibtos dO"C'onsélhd f�aí d� -Companhia Catarinense' de Cimento' Portiand; tendo exaininaElo dt?tldani�nte' o "Bal'_anço.deral, �nc�r�ado.
de dezeinbrõ:d��958,'rEüat6rii) dairm·etol'i'P.,.1ti'ventrtl'io e contas-referentes ao exercício de 1958, de�ois" 4eé comtatàrem'a �is perfêita:ordem' e exat�dãõ"'_em"'-rY::�"qua.

lhes foi dadõ' exatfifnal', :s-âtf"Íle""p'àl'écer ::-"!itIe lféve.w·S'er;"<apr-ovados pela assembléia géral ordinária., �aiém : elO. ;dQc;úmentos àclnia enumerados; todós oS,'àtos pr'ãtlca(iô$
pela Diretõrlã 'no refertdo' exercj�tn. t_

"�'
�.

'

.'

Dr, Erick l;d��r,9B��C�e�e;::o de ,'1.9'59
l
r �t, ''IfJ ."" �- tW�f��:':

.oh t;

Kónd!3i'
/ ,.

"�".l·�'���fe��\ ,·· ... ;.;�ii��:\�j··.··���\����;i;; '� .. ; .. , .

.

"'''''' ::�?"Y-'� 7i_)���� -�'fk�f('S.ir.1IlF-·"'·.�:f·
315,607.780,OÓ

....,.

1.'780.341,20
J� 440. 879,0�

�.
.(

�'..; .."�.
4.605.020;50

'.

Produtos das Operaç-ões·Sociais •... , .

. " .• '

IAlUgueis Recebidos'
"

.' ; .. � , .

Déscontos Obtidos�: , .. "; ".' ..
-

.

-Juros e Descontos .- , ' ,

Rendas Diversas " : : , .' .
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gí'ande âreá vaga e entrada.
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Conseguirá o Guarani quebrar a invencibilidade do �Yaí! Deverá agradar o encorilró 0- Quadros prováveis

xxx
LUIZAO x DOGOMAR - São Paulo, 11 (V. A.)

Em uma das paginas pugilisticas da presente edição, esta
mos divulgando uma notíeía segundo a qual, a luta entre
Lui Inacio e Dogomar Marti�ez pelo titulo contínentaí
dos meio-pesados, atualmente em poder do lutador bra

síleíro, seria realtzada dia 22 do corrente mês, e não a 15
conforme fora anteriormente marcada. Atr�és da mes

ma recolhemos inclusive, declarações do empreaarío Jacob
Nahum que nos informou nada saber da referida tralJ:ls..
rerêncía, acrescentando mais que até ontem não havia
recebido as passagens para os embarques de Lu�ão e seu

tecnico Aristides Jofre, mesmo porque não havia rece

bido notícia oficial alguma dos mentores do box -urugueão
sobre a propalada transferência, noticiada por sinal com
acerto pela U.P.I.. Agora no entanto podemos àssegurar

t. que a luta será mesmo dia 22; e não a 15 do corrente mês,

�
em Montevideu, segundo noticia que vem de nos remeter

SA'D IA via Western, o nosso corespondente na capital uruguaia,
I I Wlisser Ba�a_no. Contlrmada dessa forma, a trãnsferencla

s..A. Trc�:;pori.s Aereos" I da :uta Luízão x Dogomar, de 15 para dia 22 de _�ente
mes.

���'""""

"'é,' A'�.'.;.t-
,- --- --" -- - --...J,�

arca a abeIa do

úam-I
na" sem pontos ganhos. I Do outro lado estão os 'ra- Guaraní, como sempre,

sa-I
porquanto avaianos como bu-

,peonato "relâmpago'; da C1- De um lado estará a equl- '[ pazes
de Newton Garccz,

I berá resistir à I_!!aio/-catego- grino� estão em forma ad-::,:
dade para a tarde de hoje o pe do "Leão da Ilha", com. sequiosos numa reabilita-

I
ria do adversário e, se pos- quada e dispostos a tudo

choque Avaí "versus" Gua-I uma vitoria por goleada e ção ampla, O "Bugre" tem l,sível, derrotá-lo, fazendo-o' pano levar de vencida a ba

raní.
-

I uma vitória apertada no . iniciado mal seus jogos. po-I ceder o pôst6 supremo ao taIllR número onze do Cam-

Trata-se de um

-

encontro c e r ta m e, respectivamente rém, no período complemen- Figueirense que, com o em
I

peona to de um só
\
turno. .

que poderá agradar a todos I frente ao Bocaiuva e Ta- tal' é que surge seu verda-: pate do Paula Ramos diante' SalVO modificações, os qua-
'quantos comparecerem ao

I mandaré. Está em boa. for- deiro poderio. Nos três jo-, do Guarani, isolou-se na vi- dros serão êstes:

estádio da rua Bocaiuva 10-' ma e deverá pisar a cancha gos, seus adversários fize-: ce-Iíderança. _

AVAt - LeIo; Cláudio e

go mais, muito embóra se- 'como favorito O quadro ram a vitória no primeiro Estamos certos de que íre- Danda; Marréco, Adão e Lo

jam adversárIos o líder sem' orientado pelo técníco-pre- tempo; Será hoje c�tra o 1 mos presenciar um bem es ló; Palito, Érico, Oscar, Va-

pontos perdidos � o "lanter· : sidente dr. Abel Capella, líder?_'U�a coisa é certa: o I petáculo, chova ou faça- sol, dinho e Betinho .

..... s.
_-

.-.

J l' : .... �

! 1 �.
t'

i
' � ,

* Redução de 40°/0

redução de 20°/0
nas tarifas
nas tarifas

dos DC.-3 e _C-46;
demais aviõesdos

Nunco, como agora, foi tã'ô vontojoso voar, com

ÇI redução de até 40% nas' torilos das Compo-

�

viagem por terra, você tlim despescs forçadas
com refeições, gorjetas, lavagem de roupa,

e, provàvelmente, hotel. Veja a quanto somam

essas despesas e, depois de comparar, você

também vai preferir o avião _o o 'transporte do"

ofuclldcde.
.

nhios Aéreo3 Reunidos, Além do confôrto, do

--,

; �'''r-�-

�1�-�'�;k i:

precloso tempo que você ganha, agora viajar
de avião não é mais caro que violar' por' terra
ou mar. A rigor, fica até mais em cohta. Numa

- '_.--

I' ",.;�iy����;;;!,_���::�,,�":"-�-�oB:·_",:�����4:�!�\ �\ �

----
--- ._-- -.-

��,
...

, ,-./A'!;.,,:
,,} ,.,• .<I[ \.01.'" �. I

COMPANHIAS
. '

GUARANi - ,Jaime; Acá

cio, Henrique e Carlinhos;
Pedrinho e Osni; Sadi, José,
Wilmar, Zézinho e EuridE\s.
Gqrson Demaria dirigirá o

jogo que terá íníeío-às 16 ho-

ras.

Como prelímínar jogarão
os quadros suplentes,

'-

com

início às 14 horas.

Preços das localidades;

Arquibancada - 3q,00, 20,00
e 10,00; Geral - 20,00, 10,00
e 5,Oú.

xxx

EM LAJES, O BALNEARIO .....::.. A equípe do aalneário,
que é constituida por autênticos valores dá no�sa vâ-rzea
excui síonará à cidade de Lajes, 'no próximo domingo, de
vendo enfrentar em jogo amistoso uma forte esquadra lo
cal. A embaixada do clube florianopolitano deverá deíxar

..., I esta Capital rumo à cidade serrana no próximo sábado,

I
às 13 horas, viajando em condução especial. _

'

"RIO-SAO PAULO" - O vitorioso Torneió "Rio-São
Paulo" terã sequência hoje, com dois jogos, a saber: Vas-
co da Gama x São Paulo, no Maracanã, e Santos x Fla
mengo, no Pacaembú.

,
xxx

•.
a5° ANIVERSARIO DA F.C.F. - Ê sumamente grata

para o futebol catarinense a efeméride de hoje que as

sinala a passagem do 35° aníversárío da Federação Ca
tarinense de Futebol. Fundada no dia-12 de abril de .1924
com a denomínação" de' Liga "Santa

-

Catarina de ,Desportos
Terrel!tres, a entidade da rua Tiradentes tem sido infa
-tígávet na sua luta pelo progresso do futebol catarinense
tendo à sua frente homens como Aderbal Ramos da Sil
va, Alvaro Pereira do Cabo, Walter ,Lange, Orlando Scar
pello, Flávio Ferrari e muitos " outros, Há vários anos que
a F.C.F. tem na sua presidência o infatigável batalhador
dos esportes que é Osní Mello, auxiliado por um 'grupo de

ded�cados esportistas como Saul Oliveira, víee-presídente:
Heho Quint, Secretário; .Ari Millen da Silveira, tesoureíro
e MIlton Mondardo, superintendente. Nossas felicitações.

xxx
A SELEÇAO ARGENTINA HOJE EM PORTO ALEGRE

- A seleção argentina; integrada por qua�e todós os cam

peões do recente Sul-Americano de Futebol, jogará hoje à

I
tarde em Porto Alegre, enfrentando o Grêmio, tri-campeão

I gaucho. 3a feira, os portenhos' jogarão contra o Interna-
I cional

'

xxx
�.,

SUL-BRASILEIRO DE FUTEBOL DE SALAO -�Cu-,
ritiba, 11 (V. A.) - O Paraná tomará parte do I Torneio
Extra Sul Brasileiro na modalidade de futebol de salão, do
qual deverão participar, além dos araucaríanos,: as eCU!i
pes do Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal,
havendo possib1l1dades �� San!a Catarina se fazer pre

�ente, tamb�m. Os ar_a,!carill:�q� vêm 'treinando de' forma

�nt�ns�, a fl,m de brl�har no certame de Porto Alegre, cu
JO InICIO esta marcado para o d� 17 do corrente.

xxx

TAÇA DO ATLANTTcO - Buehos Aires 11 U PI)
- '·Durante as conversaçâes mantidas duril.�te a �eaiiz�
Çao do 'recente campeonato sul-americano de futebol, fi.
cou combinado que a raça do Atlântico sefía disputada.
na primeira quinzena de junho.

'

_

O certame será "efetuado com a participação das se.

leçoes: da Argentina, Brasil e Uruguai, mas, êste ano, fi
gurara, também, na disputa, o quadro representativo do
Paraguai.

Uma reunião especial que se realizará em Montevi.
déu, em- maio, fixará o programa definitivo das partidas,

Na primeira disputa da Taça do Atlântico impuse
ram-se a Arge�tina e o Brasil, que derrotaram o 'UruguaJ
e, em seguida, empataram de OxO no encontro decisivo
disputado em Buenos Aires.

.

_"
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o SI" Antonio Almeida critica o plano de obras -4 Jota: ,reunião
.de madeireiros e funcionários da Fazenda em S. Bento _;_ Encer-

'

ramento dos trabalhõs da ccavoceeão extraordinária - Instala-
.

çã� solene: dia 15 - PSD, p'fB' e PSP obtêm v:itimi�'Ra( Assem
bléia - Colabora o vice-líder da UDN� Grande a-responsabi
lidade do sr. Bahia Bittencourt na defesa da hitegridàde geográ
fica de ltajaí - O sr. Santos. Lins já montará a máquina caseiA Faculdade de Direito de san-) íntergsses .t!vos que, em su

•.
' euldade de Direito, dr; João

Da.j
taltlente ,gratl,lIto destinado aos

ta Catarlna-eonta, agora, com mais

I
D!!l, são os próprios Interêsses do I vld Ferreira Lima, deram o mais seus estUdantes o que, Incontesta. Iôsse homologada a criação dos distritos n�àiehses.

.um serviço que, pelas suas carac-, país, que não pode, sob qualquer amplo e Incondicional apôlo à ve velmente:' vem colocar o· seu Ce.n. Na última reunião da Assembléia Navegantes ê Natalia Cunha, . fazendo questão recnada, e, .tendotertstícas, está revestido de suma pretexto, prescindir do concurso lha aspiração dos' é�tudan-tes -d; tl'� Acadêmico numa ,posiÇão prl. Legislativa, dêste período de oon.1 ,Quando o presídente da As. I Já tôdas',as noi:neaçõe� teltas pa.lmpol'tãncla para os seus alunos,l da gente moça que boje se prepa; D!relto, representados �elo seu vllegladá' e,' portanto, digna dos voca�ão. extraordíngrta, verificada semblél� sU;bmetla o caso à' apre_ ra"l?s" �Is�r�tos .�clmaj examtnca
O Centro Acadêmico "XI de Fe., ra para prestar rel�vlmteB e. Ines_ Centro 'Acadêmlco, que tem à sua ncssos maísstnceroe aplausos, Não sexta.felra paasadé, o sr, Braz Al- ;clação, a bancada udéntsta se re- da questão apenas a sua conve

,verelro", que vem se destacando tlmávels serviços a todos, quer di. frente o estudante Fernando Cár.· Só nossos, como também de todos ves. têz um retrospecto dos tra.. lurava do recinto, não ofeJ:ec!Índo nlêncla, e à conveniência políticana gestão de Fernando Carvalho, reta ou Indiretamente valho]. Há pouco" tempo, a411ela aqueles, que acompanham com ín., balhos real1zad_os pela Casa nêsse "quorum" para a votação .. sendo da UDN. Exigiu então do lideI' do
está, Inegavelmen:te,. marcando AMPLO APô'IO Faculdade Inaugurava o serviço de

I
tel'êssé as -atívtdades de uma clas- lapso de tempo. esta, então, adiada. govêrno, ou. seu substituto, na' au�época não Só naquela Casa.de En_ Destãq_ue-se que tanto a Con_ assistência jurídica e, agora, ínau., se que exerce capital lmportãncla DEPUTADO ORLANDO BERTO. DEPUTADO SAN,TOS LINS: s-êncla eventual do sr, Sebastiãosino Superior, como taqlbém na gregação como o Diretor da Fa. gura um serviço dentário comple., � na vida pública. J LI: AINDA AS ESTRADAS QUESTÃO FECHADA- N�ves e Ademar Gb1sl, que a ban-

vida estudantil de FlorlanóPOl1s, O si. Orlando Bertoll comenta o Baldados todos os esforços, prln_ cada udemsta-ngo desse "quórum"
��:so:o�J:o aa d��:e:a' �:�m;!;� o CO'olrl-bul-nle e' a sen"'li-nela �:��Or:��e�\d�s:O!�:��;u::t:�, .����:::�:�, ct;uede���a::str01�anl: naov�::::� do sul do sr. Ademar
por completo às divagações de pla_ titular da pasta de VIsç-o e Obras exaustgo o desejo soberano de Ghlsi, todavia, pGS os píanos do

::I:�i�:::!��r:�e:�a!�;:��i avanç'a"da' d 0- prog're' s�··'s·o', ·d-a'I,.r"=.;::�:�5::E: �:="�':.";!..;�= ��Er-::=�: ;.'::demonstração públ1ca e Insósf1má- Estadual da estrada LontrllJi.lta.- dos distritos acima referidos, pelo sembléla por ocastgo da votaçãoVel do que é capaz de real1zar,
quá.Vldal Ramos, Já existindo poder le�lslatlvo de Hajal. 'Dê. do -ofício 1-59 do legislativo mum.,

contagiada que está pelo mais ,pu-

iii
-

d
'

.

proposição em til! sentido, apro- monstrou, o Ilustre e culto repre , clpal de ·Itajaj. êsse deputado per ;
ro entusiasmo e são Ideal1smO, iA

C a e
Os esforços �o Prefeito, Dib Cherem devem ser vada pela Assembléia, -de autàrla sentante pessedlsta de Hajai que maneceu em .plenárlo, e o PSD,frente dos nossos lideres estudan-

eompreendídos e amparados do precitado representante pesse., à Assembléia Legislativa do Estado Juntamente com os votos do PTBtis. o acadêmico. Fernando Car. dista do Vale. do ItaJaj, não competia, face á posterior de. e do- PSP, teve ganno de- eaúsa,valho, sem favor algum, vem se
A at'ual rt" Inlst

Iando a operosidade de seus traba.- tá realizando o Indispensável DEPUTADO ANTONIO ALMEI cisão- da c'ãmara Municipal do seu nêsse justo desejo dos i�Pl"e!Mlntan_� w ....m raç-o muníeípl Os contribuintes, cujo espírito' ".destacando por um dinamismo e a
-

a Ihadores.
DA: .CRITICAS AO PLANO DE município, décldlr contra, pois tes do povo Itajalense.um poder realízador que' o t.orna está realízando serviços em. todos -Os' contrtbutntes do' município, de eooperaçgo deve estar a serviço B I I I t M d t " tf I �,

" .... -

O . RAS que sso, era ma s que uma n er-
-

erece es Ilque, no a a r�
ram, desde multo, um aute-ntlco os_ quadrantes de 'Florlanópol1s, viga_mestra da a.rrecadação, d.e- do desenvolvimento da metrópole, ' .

,
�

. O sr Antonio Almeida... da trl-
..
fei"êncla, Era uma Intromissão ltajál _o destemor a pert1ná,cla .

e-
'lideI'. Sao novas estradas que se abrem vem compreel;lder os esforços do pagando em dia seus Impostose' .

.. in d lt d d '_A B b'I buna, tece comentários à Inope. a.,uslva e esmo Inconst1�uclonal,
I
a, ,esenvo ura o . epu�o fi, Ia

. Na verdade, uma classe, especlal- ao trânsito pú�l1co, são vias Pú. ,atual cbefe dó executivo que, em_ taxas, estarãO participando dos
rãncla do plano de Obras e Equl. de vêz que ao plenário somente Bittencourt que, lutanjio com-

mente a. estudantil, consegue' con"

I
bl1cas alargadas pela equipe .

de
.
bOl:a não se preocupando com trabalhos· que se IÍtlvam em pro_

pamentos, adiantando, que a renda cabia. apreciar o oficio da Câmara
I fôrças' tão arrazadorás, conseguiuSOII'dar�.'se cada Ve'.z m·a.ls· ,perante, ..

operários da MunlcIPalldade,. são' obras gl'andlosas na aparência., es_ I velto de nossa terra.
í

.

h I.
lfl It' I

� w

I arrecadada· por .êste órgã.o encon- ne ·Vereadores de Haja, e
. 0I�010- I

essa mll;gn ca V· ar ,a, que não é·

:lh���nl:' �;�líCà.�:S!�:�I:!�e!�: �;���::a:�' p�=:esa:��u::'::::r:: IN'AUGU'RADO' NA AfSEMBLE'IA O RE- �'�;: ��N���:����� �a:;��o, gá�l:� o sr Eduardo' Santos LlnsJ:��'�o��e_'ci:q��I:rI�::ICf;io�laçâO_,qando demonstra, eomo Q vem de. I no Interior da !lba.
.' J E FALA DE UMA REUNIÃO EM

'
'

.. '
'.

_

monstrando Fernando Carvalbo,
.

A estrada de c�cupé, ponto vl-
. 'OSE' DE MIRANDA SÃO B'IDNIl'O

'._.c..-

::�U:���hte�:ta:::n:S!�a p�:� II ::�a�ae�ot;er�;s t��:::,. �� �:I; TRATO DO� DR.J!.
_ ca�õ::' ie::a���:a!::;�on;: �o;!:. ""--�""""""""""-"":"�""'-�""''-'---=--''';._--_'':'

tlca, frente. a frente com os em- de doll!. metros; Coqueiros terá n'l_

RAMOS llsta Rubens de Árruda Ramos,
bates da vida. Nestas �ndições:J va via de acesso, paralela à cb". pUQl1cado há dias nêste jornal, aconsolldando-se' Internaplente, � I mada estrada geral; acompanhau.' "

_ respeito de majoração tributáriaclasse estudantlí ganna! aln!1a m�s ,do-a em regular extensão;' Recentemente, no
.
plenário da.- pr!,sl� o ato de Inauguração, na

do govêrno estlutual. Fala, a ,se..consistência quando. ultrapassa; o r Assemblé_la Legislativa, o preslden. I g�lerla �os ex.presl�entes, do qua.-
gulr, numa reUIllão qué se reall_recinto da Faculdade em detêsa de No Estreito,. a

.

Munlclpalldade te da Casa, deputado Braz AlVeS.'j
dro' a crleo do entao presidente

zará em são Bento do Sul;' ondeàbrlu ao tráfego de veiculos �rua na presença de., dePutados, asses. José de JI1�anda RaPlos, madeireiros daque_la reglão.e fun-

Bllngo' em benell'. secundlno pelxoto'-.comunlcando-a sores, fun�lonárlos, jornalistas, Ao dar cumprimento à velha
donárlos da Fazenda do Estado'

,com a Gaspl>.r Dutra e a ,24 de Inaugurou ô ret;ato do dr, José de praxe, o fazemos com evidente sa_
vent!larão matéria referente' ao

Maio. outrás ,-vias atendidas ·na. Miranda. Ramos, ex-parlamentar, tlsfação,'
Imposto de exportação.

CI·O . d.as crianças quele sub_distrito: Tupinambá, ex.presidente dã Casa, prQnun_ josé de M1rl>.nda Ramos bem J WAJ..TER ROUSSENQ: ,REUNIÁO
Felipe Neves, Antonieta de Bár. clando as seguintes palavras:

merece, como os -que mais a' te. 'EM BLÜME��U OOM O DIRE.
Reallzar-se_á, êste mês, um bln_ ros;-- Os-valdo Cruz, etc. Meus Senbores, esta Casa teve a nnam merecfd,ó, as homenagens TOR DO S.E.R.

go em benefício· das crianças do Na cidade, run.púam�se 05 trs- dirigi-la, no último ano da finda
que lbe trlbutames.' O peteblsta Wa� Roussenq,

.Educandário "Santa Catarina" fl_ balbàs de l1mpeza- e de pã,vlmen- legislatura, o !lUstre sr. -dr, Jos'é dt! Está,. pois, inaUgUrado o quadro na tribuna, manifesta haver rece
lba's dos lá2aros, e :que ali se en. tação, como no trêcho'- jlnal da I Miranda Ramos, Integrante da. do ex-preslderrte José de Miranda bldo credet;lcials do diretor do Sth:.
contram 'Sob a proteção das da- rua Nerêu Ramos, compreendido bancada dq partido ,Trabalblsta Ramos', a quem, 'em nome da 0a. viço d& Economia Rural para reu.,.
mas de nossa sociedade, A renda entre a., Av, Rio Branco e a Rua, Bras!lelro. sa_. aprese�ta�os os agradeCimento!!. nIr produtores e exportadore/! de
do bingo ;>e destina à compra de pres�dente, cout!nho.

-

No exerciclo dêsse ,alto _pôsto,. o pelo desvêlo no'exercj.clo de tão ár mandlÇlca pjl.ra uma reunião dia 11.
roupas, sapatos e outros' utellSil1o's

noss.o llustre, companheiro soube duas funções. no Hotel Rex" com a presença da-
para a manutenção daquelas cr�n., . Nqs morros (MlW'árl�, Chapecó �,

d z1 d flírma a suscitar o
_: Cd' I •

'd 'quela autoridade, para tratar da
-ças pelo telefone '3737, você' pode. o�pS). nota.st; a pr���nça de ho_. �on u r_se e .0.

_ .i. O ·sr. ;JOSé.," e M rim a, Ramos, crise dêsse produ.to.
'

adquirir os cartões, colaborando meml ,e máquinas da prefeitura, "espeito e a conslderação de quanr fêz uso' da 'palawa, '.' dizendo da sI{ BRAZ ALVES: COMISSÁO
para que as crianças afastad� do numa atlvldáde tebr_1cltante·. tos: à 'época, aqui atuaram. honra de ha-ver sido representante

DE DEPUTADOS PARA CONVI-
cop.vívlo de seus pais .tenham me. O sr,· Dlb Cherem' comanc;lb. e : Conforme a tradição nesta Casa, �o po�o. na Assembléia e, em tais

I DAR AUTORIDADES \.._ ......_..�
lhores dias. flscal1za essas operações,. estlmu. coube_nos, agora determinar e condlçoes, ter ...sIdo -presidente da

O sr. Braz Alves Indica uma co. CONVITE'_I ('LASrE ME'DICA____..,.._-----.....---:...-------�-,.-_::=:_--�.-:_ Casa. contlnuand�, afirmou o ho_
missão cOl�posta' dos' srs, Waldo- � J

A.. 11
,--

d' 'F Id de dQ
menageado que, no momento, CG-

miro S!lvá, .Agostlnho Mlgnone, MEDICINA E

1ft a O C-a fto 8 aCU!;
-

mo assessor técnico daquele, pode, Estlvalet Ptr�s ã Manoel de Me_
A ASSOGJ;AQAO CATARINENSE DE

'

.,
.

, , ' .�;' - t",
..

continuaria a prestar serviços, ali,
ne es 'ara convidar as autorlda_ A COMPANHIA INDUSTBIAL E COMERCIAL BRA·

_
,'.

.

U '. 'l,j. l.#
Isento de todo' complexo. Agpade. � p

_

.

í d 1 t SILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES _' PRODU-
. E''DI'eoh a r',a' d e---J o' 8,nv ·111e

,. ceu, finalmente, a homenagem, �::ã:a�:Sa _t::�:�:so �:e I; �:t D'TrOSSTlNENTSATLCl1lL'ASS'FE'�.�DIPCRAA'ZDER.ES"'"DA.EC��;WTAILDARp'AA_.sen�o, na ocasiãO, cumprimentado
latura, dia 15 do corrente, ài' 14

-''',&I'''� t........
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PO J' IGO'NÇ'ALVES 'N'A ASSEMBLE'IA
por todos QS presente..

hO::�fo�me \nbam:: noticiando ��t �����:�JCI��T��:�::�:O�JO:�E�:;i=
RISp.ONDE ··O-DEPUTA •

.

' .'

t:
em nossa 'cob}lrtura na Assembléia TURA DA FACUiLDülC NACiI0N� SE :MEDlCINA

FORRO Legislativa, bá �as vinha se tra. DA UmiVEMnADII 00 BBA8IL, SOBfti: (j)�TEMA

LEGISLATIVA 'AS ACUSAÇÕfS CONTRA O PREFEITO IRMÁOS BITENCOURT �;�d�e\::::l�: P:��c:!:,::::= ,"PO;:�:��:;. SERA R1!}ALIZADÁ NO AtaDITó-.-I- ' /

\
meteu endereçou a êste 'I ( .. 's B A DÁ' Ó . 10 N f 11 q.' ta, da homOlogação do oficio n o

/. " ,
,

.

� ""'BLInA ASBAlTASAR BUSC'H'lf
mo pro, -

1_59, da Câmara Municipal déltá- RIO DQ DEPARTAMENTO BE SAu...,.-E Pu \ii, ,,

.

_

- DsaerPeultaadloera: segu,lnte carta

itue.
pElS_ 1 ANTIGO IHPQ�I'O O.ÁMIAN,.

li IA 1" n-E ABRTT ""E 1959
_

w jai, revogando decisão anterior '

.

20,00 HORAS DO':D' .,
.

-'
i�

_

......" ,

Em sessão do' d�a 18 último. dá Bll.rretb fêz uma grave acus�ao ao (Cont, na 3." página) •

lrlando os distrl�o!l de Cordeiro, .

Assembléia Léglslatlva'do Estado; prefeito da cidade de Jolnvllle. A,_. .:.·�__......__;:...---_---_;_-...,_....,._------;;...------_:_-
pronunclou'o'deputádoJ:cfonçal_ Imprensa local publ1cou, como é

IB I C' R'A a- nves o. seguinte. discurso:·
. natural, pois aqui estão' os seus " r

. '. (-,
'

.

"Sr presidente, Srs, Deputados, l'�pórteres' para publicar' tudo '.;'. I .

. ".
I j

'odaassA,tiSSnet:�Ue'�a �eé::::t�a�rl:��:. ::��él��eAs:C�:�Çaã:el:�� '::r�:
-
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tarde, é com referência a um apar_ Imprensa, f.oi ent�o,. o prefeito

te que o D-eputado TuPy Barreto Baltasar Buschle, acusado de ser o

houve por bem dar,_ quimdc:>.à 88". :CUlPadO de nãO. termos na cidade

mana passada eu, desta', tribuna, ,ele JolnvUle a, Faculdade de En

lançava um apêlo ao Governador genharia. para que pudesse melbor

do Estado para a criação Imediata': responder ao aparte, d1s�e, naque.

�����;�:����;;::;;���_;:::::��_��:::::do Ginásio Estadual para J.olnv1lle. la oportunidade, que 11'1110 avistar �

Naquela ocasião o -DeputadO TUPy ! m�" com o_ prefeito, e S, Exa, 00_

Faculdade de Direito: Assistência'
Dentária Gratuita

[ouvável inici'iI,tivà do CentroAcadêm ico "XI de Fevereiro", através do, seu
�

dinâmico presidente Fe,rnando Carvalho' - A Congregação da Faculdade e o

seu Diretor deram incondicional apôio à velha "aspiração' dos .esíudeníes
- Ouíres notas

Discurso, 00 Prefeito
Dib (herem

Na sessão solene de abertura da

\.ldgM
e colunas de ferro, que cons.

IIl.a Reunião Conjunta do Rotary tltuem a Qlajestosa ponte. eHrcíl10
Internacional, foi o seguinte Cl dls� Luz, o quanto .de pitoresco e pR-

curso do sr, Dib. Cherem: •
I';doxal existe nesta terr.a, a evo_

cal' ternas iembranças, dos prlmel_

,·os colonizadores portuguêses, Não

obstante o acanbamento de algu-
\

mas vias públ1cas centrais, pode.

reis constatar que a cidade procu_

ra se atuaJ1zar; el<'pandlndo-se pa_

í'a os lados e para' êlma, < fazendo

-um encontro de contas com a mo.

dehla arquitetura,. Se .-no� enfro_

nharmos pelo Interior dêste Mu.

nlcíplo, Il'émos nos �deparâr com

os mais preciosos acidentes 'natu_

ntls, que formam \.7".n' qUadr,O bar_

mônico, onde se p,odé resplra� um
j

aÍ" puro. e
..
onde a vista _'�e perde

na admiração de paisagens mara.-

Exmo. Sr, Governador do Estado

Exmo, Sr, Representante do

presidente do R. 1.

Exmas, Autoridades

Sras. e Srs.

congressistas: .'

A cld'lde vos recebe com' a a_le

grla babitual de"gente hosPlt�lelra,
no momento em que ainda se des_

pede dos ad.vogado� d-e Saritá Ca_

tarina que aqui reallzaram, com

brilhantismo, o seu Primeiro' Con
iresso �staduaL
Bem observarel�, em vossos Pl'1-_

melros conta�os eom es.a Capital,
um pouco situada na ilha e um

Florianópolis,
-

DOMINGO, 12 de
. --;::::::--.

-Vilita Pastoral"
Abrir de 1'9-59

HOje, o ArcebisPo'Metropolltano� ,nhão
geral de todos �$ fieis,

Dom JGElqul-m Domingues de 011. 'As 8:30_horas: M1asa da. crlan-

v.e!va, está efetuando uma VIsita' çlll!'
.

pastoral às Igrejas de Nossa Se-
nhora de Lourdes e São b\l1z. O 'A.s 10�00 .horas:,.. recepç�
ppogpama elltabelecldo é f;l, seguin- Ilustre pontifice na pOfta úa Ign.
'te: 'As'7:0'0 horas: recep9àÓ ao 'ja, l\1ls�a .com afiSistêncllÍ.· ao tro.,
ll,-!strt; antiatlte .na porta da_ ):gl'e. I_nÇl.. -

ja:-}':Di seg\Jlda" Missa Dorplnlcal,"
ceiebl'ada. Pel.,o. Ilustre' Ar6ebISP<l', -. 'As 15 :00 horas: O�lsmll.
com seriÍÍão. ao. evangelho e_. eolnu. -
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


