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'BESID'ENTE JUSCELINO 'KUBITSCHEK ATRAVÉS DO PLANO DO'GARVÃO INVESTE NO SUL CERCA ·DE DUZERTOS. MILHÕES DE CRU
EIROS EM·OIRAS-SOCIAIS1 CASAS, ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:' 801.IT1IS,' ABRIGOS� PARA CR,iAíçAS, aTE. O ACÊR·
o DAS REALIZAÇÕES DO PRESIDENTE D� REPÚB�ICA., SOB A, ,IlESTIMOSA ORIENTAÇAD DO ERAL PINTO DA VEIGA. ,�ARLAMER·

TARES CATABINENSES, DE MINAS E DA PARAIBA, ACOMPANHAM AS FESTIVIDADES.
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�'.AZEM ANOS HOJE

srta. Eleudis. da Costa.
Lima

Com 'imensa satisfação no- - sra. Idal1na Trilha
t)c;!?,mQs,. na data de" hoje, - sr. Ari Lentz

maír um aniversário n�ta!í- - sra. Maura Régis Horn

do da geritn e prendada srta. - sr. João, -Nicolau Splrydeo;
Linàomar Goulart, fino- or- _ sr. Aires da Fonseca·Lopes

. carater e' coração, conseguiu - sra. Carmein
formar em tôrno de sí, vasto Sou�a
círculo de amigos e admira- - srta.

dores.
.

Júnior

Nesta oportunidade, será,
I

--_.�----

estamos certo, alvo de sígní-
ficativas provas, de

_
aprêço e

MAPEIRA,S PARA '�

CONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOURT
(41� 8AO"';-Ó ' rONE 190?

4NIIGO Oí�O OAMI4NI

admiração, às quaís os de O
ESTADO se assoeíam.rforrriu
lando votos de felicidades

crescentes,

Mais um êXitoda, industria Nacional
V160RfLU

-

116-ZA6,

làgn:� em bordados e costu
"-<.

ra, ,graças, ao dispositivo re·

guiador que permite,à obten,

triaLl:...-asileiro, um nome agi-
ganta�sei pela
perfeita

�

e pel�
organizaç=:'í.Q
expetJencia,

,OSVALDO MELO
APENAS, UMA SUGESTÁO - o "Rotary", após uma brilhan_

te prova de .compAllhel� • ..fraternidade e compreensão entre seus

associadOs,' terminada a sua Jornada nesta Capital com um Congres_
so movlmeijtado em que tomaram parte oa mais �raduados elementos

do paraná, S.anta Catarina e. Rio Grande do Sul. deixou' aqUi, além
'da .saudade ,no coraçãõ dos florlanopolitanos, um sinal de SUII! estada

nesta Cidade.

plantou, com solenidade uma árvore no jardim da praça pereira

e Oliveira. onde a prefeltJ1ra es.tá fazendo uma transformação com-

pleta. ./

A árvore. certamen�e. tratada com cuidado. crescerá e mais tarde.

oferecerá sombra., alindando com seu verde, -e ramagens fartaS. todo

aquele .local. flo1!escendo entre SUftS 1,rinães mais velhas.

Os anos passihiío e bem poucos saberão que a árvore foi ali·

plantEl,da .P�IO Rotary. quando ,e porque foi ali colocada.
/ E porque?' _ ;'

porque. lião existe um marllO, uma· placa. ·um sinal., que lembrará

o fato.

E está em tempo:
:, Um pequeno már.cll, de, pedra com uma placa explicativa. -

Ficará·, ;par.a 'semp�e e as gerações, presente e futuras. sªber-ão

,porq�. motivo o'·Rºta�y. um dia. numa manhã cheia de sol em meló
de ioclUÍte ,80letlldadê oficial e públlca, deixou all consignada a sua

. ad�ilê��ão.e·�1'. sun sl!-udade. para' todo e sempre .. lembrando mais um

"�àrcb. �Dilg�' de. §ui '�xlstêncla. na terra que � acolheu e acolherá
. .".

.

,'" -

s�piei reyerencumdo' as .suas atividades humanas. soc!alst1l 'de cama_

rádagem- verd.adélr.alÍl.en� clemocuá'tica .com todos os povos do mundo.

FI08.-assim. müiha: sugestão nesta coluna. que é a coluna da Ca-
.

,·

pltal .e de seu povo.

E. "coqlo� .!lllenaS� uma .sugestão. dlz.-me a consCiência que não

estou penetrando em seára alheia com palpite descabido
...

possa. pois. esta lembrança amiga. ser tomada no sentido de uma

Iverdadelra_cooperação.•

MAIS UM <mANDE LUMI'NOSO 'NA éÚ)ADÉ - O Cine Rltz ..
,

Inllugurou. nli< facnado de seu edl!1clo. à rua Arcypreste paiva. um

granpe e vistoso reclame ii:" cores. tGmando regular espaço no centro

dllfClne.,
.

,>

PARA A RUA FELIPE SCHMIDT - Maisllols gr�ndei luml_
nacos à gá� néon. Já foram encomendados por ciUl(s 'flrmas estaiéie�
,

.

.

-
.

.

cldas' na rua. Fellpe 'Schmldt. I .

,

AS QUINpE PO'RTAS DE FERRO - Não se t�ata:,de romance
I- _v. ,,_ •

po!�cijlJ. Trata_se das 15 casas comerciais lia mes�a ,rua· (Fellpe
Scllmidt). que. há anos? cerram suas casas e pprtaS d� ['t'ei·td"8j 'QÜe

·

�tG hoJIl' nem um.,a ,lam� el't�rp.à

FlorianóPOlis.

I
,

!

C.A. eA

FEIRA. 15 de ABRIL de 1959

-
..-,

e:fnentes dewcebola
do Rio Grande e

'Amarela"cIa Canarras. com
. :�.:; certificado de garantia

--'lhos IMPORTADO�DA
HOLANDA

lllO�C8QÓ jJdIJ/iro P')/!J eh mfio

RconTIClmaDf8S
A bonita Marilia Peluso Também já noticiamos

uamento da sociedade local. _:_ sr. Dey Alvares Cabral

A natalíctante, mercê de - sra; Zilda Ramos

suas excepctonaís vírtudes de _ sra, vva. Clotilde Taulob Tivemos a visita do rndus-
,

Leal de tria,l A. J. Remer, Capitão da "Miss Bangw'l esta desapare- sôbre a nova escolha para ,a
indústria nacional, que na cida das reuniões sociais. representante ,do Estado,��o

Maria da' Graça norte de sábado / jantou no' ----000-- Ooncurso Miss,Brasil. Natu-

restaurante do Querência O� jornalista e sra. Domín- ralmente que o sr: Sebastião
Palace- Hotel em. companhia gos de Aquino tambem díver- Reis (Cronista Sócial) já de-:
do discutido.reporter da ;Rá- tiram-se na noite de sábado ve estar .em .francas ativlda-

'"
-'

'

-

des;'dia etá.rio da MaÍlhã,·Sr. Da- na .boate Lux Hotel.

kir Polidora.
/ ---:--oOo":_

-q0o-/- Amanhã daremos ampla.
A cantora "ete Cardoso cobertura sôbre a festa em

O elegante advogadO- Mau
ricio dos' Reis continua preo·

.

tores o'S parabens' deste
lunista..

'--000,.........
Notou-se a distinção e .ele-'

gancla qo sr .. RUdi::Bauer ,com

a menina-�ôça Ruth' Car·

neir::l na no!!_� de sábado na

boate Lux Hotel

---000-'-

,Jar:dim..Bar, mais um ,pon-,
to de reunião em nossa eí

dada 4Visitél e gostei.

E
>«( O H SUL»

elétrico e �. querosene·
/

VENDAS: EM ,SUAVES PRESTAÇÕES
Com ..e Ind. GERMANO STEIN -S. A.

Rua Conselheiro' Mafra, 47._,

SSSSS%S%%% '$%%%%1 S%%%%SS_SSSSSSSSi%S .#5SSSSS

co�
E�S(rRIf0R10 DE lDVO(MIA' E

PR.(KUIrAf)ORlA �.

ASSISTtNCIA DOS ADVOGADOS:

Dr. AugúSto' Wolf

Dr. Emanoel Camp"s

Dr.. Antônio Grillo

Dr, Márcio CollaÇG

Das 8 às 12 'e_das 13,80 às 18 horas

Rua Trajano. 29 - 2.° a�dar - sala' 1

Telefone: 3658

( - .
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> •.•.. I'TIlU·UU,"
Já stá _Ila� pn�oàd�� dlÍ; cI�ad�'2i.�,�gp,'n<i� '��mero da re_

vista )'S'R !', de .NáhUm SlrQtskl. Não o cOmprei. ainda, porém
diZem-Dl� '�u� tem no ehc�rt�':um conto,'(-À:�Mo�te de Ivan

Il1tcl?)�de Leon, Tolstoi. várias obraade a-utbres co�o Marques

'nebêl,o:'-,(Inf-â�Cla' em Tempo de conto'). VÍniCiuS"Morals (Me-
. 'm_órias- ,dâ. Inglaterra), paulo Francis· e O\itrà�. 4llém de um'
artigo de- J-ãIÍlo Quadros (Não. Não. Não. Sim?: Não. NãO.) e

. 1- I

três 'poemil:s de (essa não!) Mao_JI'!õe-Tung!
,

Se não tiver outro mérito, êste segundo nãinero� pelo me.,
nos tem o de ser original. de' fugir ao ltigl\i'-CQI!lUJll das ou;
tras revistas brasileiras. onde quando .Il.ão 'ha poi1tlca nem ru,

teból, Só póder-se_á lêr' a S�ãO' de f�<i!lico� (p_?sto de Escuta,
Em primeira Mão. etc.) e' os cronlstas (Fernando Sablno.
pongettl. Rubem Braga. Elsie' i;-essa; etc.j.

'Acredito. entretanto, que êste "'s:'R." n.o 2 está tão bom

quanto o primeiro. que, trazia �u�a rosa 'é uma rosa é uma

rosa" onde Carlos Lacerda dá sol;ieJas provas de que é jardi_
neiro de pról. e faz_nos abrir,� vistas para o fato 'de que. se

algum dia' se rettrar, das Itdes' polr.ticas. ganhará 'o Bras!l du;
plam�1:e;,;,apagar_se-á ª lanterna,.�eJicto�arlsta�' e� botânica
t�ar-á (' t1-�endo impulSõ -;cô�

.

o 'In:resso em �uis' melras de
'. " ., '.; �.� .... ",1'

tão,!lustne .amante da ·natuFezã. ',_ ,I, .

�léin �o, ci�rlinhÕ�.· ·c�inl;'ll<reqeram .. .também> Otto Maria
C,arp�a,u.�1 fazendo um estudo do leitor 8" dost'próprios llvros

PoIteW.s:;_ Férnanc;!d: sablrio: com úm;iilinto. enhlue narra. com

·transbordante 'ternura. a aflIção de, um pai ao contar à fiiha
de oito�ano� que havta' se desqurtado-de sua mãe;.·palilq'}ie)J_
deEl' cámPo�;:.com. o poema "Either;or'" _H:emi�gw""" ,qU� tem
_, t-,.,

repro®zldo,:no encarte dlll fôlha c�ntra;l. a sua ,novela "As Ne.,

ves. do K1l1mandJ aro�
.

além de reportagens' -SÔbre teatrõ, 'ci_
nema; 'muiheres. etc., mas tudo escrito "de um Jeno d'tteren_

I '

te" que dá à revista um 'toque de ertgtnalídade.. que não en"::

Este' á o primeiro aviso,

contramos até agora em nenhuma do Brasil.

.
. '

O ,segunda é de que Já se .encontra nas livraflas da cida-

de a, coleção da Cultrix "Marav!lhas dQ Conto Unlve.rsal". ,:
O terceiro tem !lo f1naUdnde de vos..prev.hllr ,paJl&não. dei":

jCar de vêr "Swe�t Smell'of Sucess" ou, mal traduzido. ·'A Em_
brlaguês do .sucesso" •.

com Tony CurtiS (que, dizem os criti_
cas. -está ótimo nêste fllme. por incrível qut!l pareça!) e Burt

Lancaste!;. !dIrigidos (bem) por Alexa11der Mackenàrick. Dizem
tambémj que -é-uma- das mais corajosas obJ:as do:;cinemacame_
rlcano; Vamos aguardar.

'

,..' .

Encerrando. esclareço ,que dando êstes avisos. cumpri duas abri-
I - •

gacões: a de, não' deixar- .de escrever sôbre a revista. os Ilvros

e o f!lme que são todos muito bons. mas podem passar dea- \
pei'Cebidos; e "0.' de não deixar meu espaço' e� b'ranoo;.·'esta.
prlnclpltlmente. ! •

__!!!!SSSS;CSS$SSS%%%SS$SSSS,,'.%SSO �%SSSSSSSSi'

I SINDICATO DOS ESTIVADORES DE FLO
RIANÓPOLIS, Ereição' para delegado-eleitor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Faço saber aos que o presen
te vir'em ou dele conhecimen
to tiverernr q;qe, �m 30 de
Abril dé 1959, a partir das
oito (8) horas serão réaliza-- ,

das neste Sindicato as El�l�.
ções para escolha do Deleg�·
'do':Eleitor dêsta Entidade,
que oportunamente partici-

.
pará da Eleição para o Con·

�,,�. selho Fiscal do Instituto de

.... ,<.�" Aposentadoria dos Empreg.a.:� .��.'�� � I dos em Transportes e Car-

>� .. �'f _. gas; AssiB! fica aberto o 'pra.'
;; ;.�< vt zo de oito (8) dil\s c,onsecuti
"�

.
...

vos a contar da dia seguinte
a data da publicação deste
EDITAL, para a INSCRIÇAO
dos Candidatosr, na Secreta".
ria, de__ acôrdo �om. o eJispos
to no'ATt: 5.0, §'l.o da 'Porta�
ria n.o f>NSP -3.291, de �3 de
Outuhro de ·1954, modificada
pelas Portarias n.o 3.948 de
28-2-1957 e 4.306 de 10-3-954.
A . Inscrioão dos Candida

tos, será- req.uerida ao Presi
dente_ dêste Sindicato, em,
'Petição nos termos do mode
lo aprovaào pela cltada"Pot
taria o que 'se encontra a

disposi9ão das interessados
na Secretaria désta 'Entida
de; . Firmada pessoalmente
peló Candidato e entregue Instalado. situado à Rua ,Aracy
em três (3) vias contra re- Vaz Callado. perto do ponto de

cioo-, d�vend(}T-sel' iÍlstruidas
. com "...o,E_ 's�guhites, ·docutnen·
OS:

..

, '.", ..
'

CONVAIR

- _.

Partidas ?diârias .de '

floriànópo!is

•

a) Declaração. de' própriO
punho com letra. e fir
l1la reconhecida por
Tabelião, de' que não
incorre em qualque�'
das causas legais de
inelegibilidade, previs
ta no Tutulo" V" da
Consolidação das' Leis
do Trabalho. _

b) ,Prova de ser segurado
do Instituto por se

.

tratar de !lrnprega,do.
c),No'áta da' apresentação

,da,..-petição o Can-qida
to exibirá o Título' de'
Eleitor o prova de·qui
tação com as obriga
ções Militares, as quais
logo após, conferidas
cam as declarações
constantes da pe1;ição
serão-restituidas ao in
teressado..

F!()i'ianópolis, 14 de �abrn
de· 1959. "_,
Tur-ibio Custódio de Fa�ias

·l}residente.

A indústria nacional vem ZiG-ZAG.·

nos últimos ands caminhan� Vejamos o que apresenta. náda_possqrafirmar; segundo
do a j:.assos largos e seg!lrcis, esta 1naraviltíósa máquiná, de comentários, continua bas

lhima itJltativa - qu'e será originalidade: a) trabalha tante movimentado.

!:tatura�mente alcançada - c',;!n u�a ou duas agulhas, ,---000-,-
de <:on'H.guir para nosso país mediante a substituição da. Há alguns mêses estamos

'l. tão de$ejàda e col_tlpleta agulha, normal pela agulha noticiando sôbre a escolp.a
�ndepenLência econômica. dupla�- dos Brotos Bonitos da Cida-

Dentro do paT.que. indus- b� l'ealiza verdadeiros mi" de. Aguardem!
---000---,.

d'1 renomados técnicos euro ção de três costuras retas ou cupado com seus negócios

�eus, nOJ;ne que já é tradI· dO\ Zi!;.-Zag (simples ou du· entr<l Rió�São Paulo.

cão entre nós: a VIgoreUi do, pIaI;) em três pOSições: es· ---QOo-.-
.

.

Brasil. q'Jerda, centro e diréita. Os tecidos Matarazo não

Faz�ndC' valer sua alta Peça hojjJl mesmo uma de- são usados, para fantasias,
cl�se � o seu enQl'me preát�,· monstraçã� daJmboi,s ,perfel- \

mas .algUé� os usou rio 'Car

gio pt ctba, essa poderosa em- ta ll1âquina de costura, na navàl CarlOca.�.

prê:;a, dt- lançar no mercado Caçulinha de A �Modelar, -00<>--:>;-'
a máquina de. costura mais, Trajano 29 e �elã- a extraor- Aniversariou ôntem'o me·

perfeita que até' agora' se dinária qualidade ,da YIGO- nino Robert� S. Gentil, filho

êonstruiu: a VIGORELLI RELLI ZIG-ZAG. do distinto casal Enio (Ze"

nir,) S. Gen�il.
Ao Robertinllo e seus' genl-

esta: conseguindo manter um que não houve "penetra".
grande públíco no, "Au Bon ----000--

Gourmet", com seu� '"shaw"

depois da uma ,da manhã.

---000-

Sobre ,o Rancho
.

da Ilha,

&!I;f:N 'ç-A O '

Vende-se ou. troca_se por uma

casa. ou um lote. um Bar-- bem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ESCÓL�n�,?�ASa��!'����eD:'':;�sURD�S.
, CASA DA ESPERANÇA - Santos

I ASSOCI:i:�IL��:��L�I��I����!�;fr�TE DE

I ASSOé!, SANATORJO INFANTIL CRUZ VERPJ: Florianópolis, Estado de

,..'
L São Paulo

Sflnta oatarína, na for-

Tal.V.AL 4(0 �VS;.,.,qÂl�;��';u:·opr�
NA SESSAO DA CAMARA'I fon;udade do-parece� da 1.: re.ito. �elat.or. o Sr. D.es. He',7-"1 nímídade de ·votos e c.'onso- condlcio�JU .�a exec.u�ão a. De:. Fe�,reíra Bastos, d,",dIn-

. ;:;d�t�r:aP:;= �:�;
'I _.

' dias virem, ou dêle conheci-

CRIMIN:._AL, REALIZADA
-,

NO
I
SUb-procuradoria

..

Geral, co- CI,110 Medelros,
. decI.dindo a

I
ante optn,ou o Sr. Dr. to Sub 'I' pena. prívatíva de l�berdade, do fi. Camara, por unanímt-

,

_
mento tiverem que, no dl�

DIA � DE ABRIL DO COR-, nhecendo da especie como de,! Camara, por contormídade de. Procurador Geral, sub�t!tu-, mediante as condíções cons- dade de' votos e consoante

RENTE FORAM JULGADOS tl fi' i t õst
.

t
.

t t fim d
I
t t d

.

dã C t opinou o Sr. Dr. 1.0 Sub-Pró- cíneo. (5) ;OE �IQ.próximQ
, "

.

.. recurso.' e, o Cl5t ,n e,rpos o

,
vo os, negar 'provrmen o ao o, prover o recurso a e I an es o acor ao. us as

v-inâóurq-, .à.s 15 horas, à. fren-
OS SEGUINTES FEIT,OS: , pelo Juiz, dar-lhe í>rovimen'-I recu,rso, para,. con,firm.a_r, ee- .anulade o julgamento a que ex-Iege. curador Ger,al Substituto,
'_

' te dº;edifício do For.um sito
1) 'Recurso criminal n.o ... to, a fim de, anulando a de- , mo confirmam, a d�clsao re- foi Nica:nor Travasso subme- não conhecer do - .reeurso. ' .

< à -Praça Pereira Oliveira n::::
5.792, da Comarca de Lagu- I

cisão recorrida, mandar que corrida, sem pre,juízo do ».ro· tido, mandar que a novo se 5) Apelação criminal n.o... Custas ex-lege. "

, -'_' to, nesta cidade, o ofieia! de
na, em que é recorrente José nova, com observância das cesso por tentativa de homí- pr�ceda, observadas as for- 9.119, da. comarca' .de Videi- ----'

� , , justiça "dêste Juízo, trará a

Roque Pereira e recorr1do An formalidades legais, seja pro- cídio. Custas a' final. malidades ·legãi_s. Custàs na ra, em que é apelante Antô-

, 7)
público pregão de. venda e

tônío Viana. Re�átor o Sr.. ferida pelo Dr. Juiz de 01- . - 'forma dá lei. nío Cor�o � apelada a Justi- Apelação criminal n.o... ' ,

I -

9 097 d
. arrrematação, a quem mais

Des. He_�cil1o Medeiros,

decIo,
reito. CUstas na rorme da lei. 3), Apelação criminal n..o .. , ça, por seu �romotor. Rela-. a comarca de Curitl'. .

-

.

.

der e o maíor lance oferecer
dindo a Câmara, por unani-. -,__

.

9.094, da comarca de Itajai, tor o Sr. Des. P"erreira Bas- _banos, em que é apelante
41 Apelação crímínal-n,v .. •

sôbre a avaliação de vinte t;
.

mida�e de votos, não eonhe- ,2) Recurso criminal n.o em que é apelante a Justiça, . -

I jos, decidindo a Câmara, sem I
Oliveira Alves Fogaça e ape-

d
' 9 116 da comarca de L"-�es díscordãncía de votos e con-Ilado" Olga Me�,egattl' e Joa.-

cinco mílcruzeíros (Cr$ ....
cer o recurso interposto por '5.7iJ6, da comarca de Curttl, per seu Promotor e apelado

. , .....,
"

.' ;;,,'
" ,I

-'

em que é apelante Luiz Bal- 25.000,00)·, válor- dos bens
José Roque Pereira na qua- - banos, em que é recorrente! Nicanor Travasso. Relator o

'

soante opinou o Sr. Dr. l.0

I
quim Nunes de Souza, vulgo

que foram penhorados aos

lid�de de Assi,stente do Mi.,:-- \' a Jus�ça, por .seu promotor! Sr. D�S. Fer�eira 'Bastos; de-'
tazar e apelada a. Justiça, por Sub-Procurador Geral, aubs ','Joaquim Cruz". Relator o

i t·· ti,"'''1 _. seu Promotor. Relator o Sr. senhores José Provesano Net-
n s erro �ico' e, na. con- e reeorrído o Dt. Juiz de 01'1 eídíndo a Câmara, por una.' tituto, conhecer da apelação ,'sr. Des. Bel�sário Costa, de-

,

. ,
_

. Des. Ferreira Bastos, decidin _

e provê-la para decretar, co- cidindo a Câmara, negar pro.
to e Paulo Nussn�r na ação

*SSSS_' CSSS,'Sssg"sssSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssS"SSSSSS55S do a Câmara" por unanímí- I executiva que Ihe move ·Pro:-
.

, . I mo. decretam, extinta, pela vimento ao recurso. Sem
dade de votos -e consoante

.

.

I cópio Aguiar, que são os se-

prescrição, a puntbílídade do custas.
opinou o Sr. Dr. 1.0 Sub':"Pro· guíntés: 1.0) Um compres-

crime atribuido ao ápelante.
curador Ger�l;. Sub§tituto, Sem custas.

".: 'cenb..ecen� d4 j.ecurso, 'pro- .

'!:'1:.., .,"
. +,,::,:.� .,",} • ,�_' .._ t

.,<t,; .'�lo-em,��a fim,':de re-
-

• -.:-.":,-,,,>; - ....

duzir a um ano de detenção 6) Apelação criminal n.o .._, I
a pena l�posta ao apelante 9.121, da comarca de Curiti

I'mantidas as' demais pronUll' banos, em que é apelante Jo-

dações da seJltença, Conce � sé Maria Vieira e apelado
dem, outrossim, a suspensão Jorge Tibes.· Relator o Sr.

Florianópolis, QUARTA FEIRAi 15 de ABRIL- de '1959-
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I . �..

��---ef-=r,,�
I A Associaçió' de Assistência à Criança DefeUuoaa

I mantém Centros de Reabilitação e Treinamento,

I
que dependem de sua contribulçio.

'

L
I
L
I
I
I ou para qualquer banco de
" São Paulo, em nome da
I - "

-

,

CAMPANHA'·(
'�

PRO CRIANCA
, ,

DEFEI-TUOSA

',' l'-

NÃo QUEFtO PIEDADE •••

OIJERO APENAS

UMl:\ OPoR,1\JNJDADE.•••

�JUDE-ME
'.111- ANDAR,

Enoié o seudonn!ipo par_'i
Av. Liberdade, 834 - 6�,

promovida pelo:

ASSOCIAC;:AO DE ASSISTtNCIA A
CRIANÇA DEFEITUOSA

,

Quero brincar, correr, passear livremente por tôda parte,
É o desejo natural de tôda criança. No entanto, milharesdelas

com a ccopereeac das seguintes e.Ulddde.:
PAVILHAO FERNANDtNHO SIMONSEN.

anexo â santa Casa de Slo Paulo
se acham tolhídas.na sua infância, São crianças que

não podem i_ln<;)ar. Crianças que têm o mesmo direito a uma

vida feliz. -E que V. pode auxiliar; oferecendo o que

para elas será o beneficio supremo - ajudá-las a andar.

,<§--" :
. J

Tem para proflta entrega\ .
-

APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

BALANÇAS "FILIZOLA".

ClRCULADORES DE AR.
"

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP" ..
!
!f
J

l"
CANETAS COMPACTOR

ÉXTINTORES -DE "INCENDlO�,

FIOS PARA ELETRICIDADE..

FOGõES. ECONOMICOS "WALLIG";

FILMES RAIO X "PUPONT".

GELADEIRAS,

MAQUP1AS SOMADORAS "BURRdUGHS"

�, PROGRAMA SOCIAL
l

I

19-4-59 - DOMINGO
ENCONTRO DOS BROTINHOS
Injcio às 19 horas.

"

/

25-4-59 - SABADO
Soirée Universitária oferecida aos calou,ros

. das diversas Faculdades. Mediante a apresentação
da carteira do Diretório, os univ,ersitários terão en-
trada franca. Inicio às 22 horas�

MAQUINAS REGISTRADORAS ''BURROUGHS''
.....

- --.

MEbIDORES .P� LUZ DE fi e 10 A.MPERES,.

]\fA 'fERIAIS CIRURGICOS.

.,

\

MATERIA� PARA DESENHO "KERN"

�WTORES PARA 'MAQUINAS DE COSTURA; � ,

,:"_,

MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS. '

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

.__
<,
. ..

\

RADIOS. .
' I

VENTILA'DORES.
/

'Ru, João Plnto, esquina Salda'nha Martnho

Fone. 8878 8848

O Doutor Eugênio Trom

powsky Taulois Filho,
Juiz Qe Direito da Primei-

�ra Vara da Comarca de

sor de ar, marca SIREI, S.A"

tipo SA-12, série 2383 m. 2111,
ciUndros 615 - CM. '3":: p, max

1. 15:U50, dest r/m 345 r.p.m.

570, força _H.P. e -cap. tanque
2.93, em bom estado de con

servação, acompanhado do

In(ltor. E, para que chegue,.
0.0 conhecimento de todoa,
mo.ndoU expedir o presente

édi.�a�, que será afixado no

lugar de costume e publica.
do n� form� da· lei. Dado e

, "

pa.§Sado nesta\eidad'e,'de Flo-
'I '

".

-

riunópohs, aos quinze dias do

l1Jês de fevereiro-de mil nove
cemos e cinquenta e nove.

Eu, (ass.) Carlos Saldanha.,
Escrivão, o subscrevo.

(Ass.) Eugênio· Trompowsky
Taulois·Filho, Juiz de Direito.

Confere com o original.
CARLOS SALDANHA

Escrivão...

Graça Alcançada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aft·m �e Saú�e Pú�tica
flMôlões de

>

Farmácia .'

MÊ� �DE. ABRIL

- IIOICADOR PROFlSSlOlAl
DRA. EVA- B. KHWE1DlOtfBlltlf
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.
.

Tratamento de hemorroidas, fis'tulas, etc.

Ci.rurgia anal
-

Consultório':":' Rua CeI. Pedro Demoro. 1603 - sala 2
.

Estreito
:

4- -:-_ Sábado� (tarde)
I) - DOlnin�o

-

11 ..:. Sábado- ·�tarde)
12 ....:: Dofftingp :>'

.," :;.,
- '

18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo

21 - 3.a..:fei.ra (feriado)

25 - Sábado (tard�)
26 -,D�nring�.

Farmácia Vitória
Farmãcía Vitória

Farmâeía Moderna
Farmácia Moderna

Farmácia Sto, Antônio
Farmácia Sto,.. Antônio

- .
,

F.'l:l>rmácia Catarinense

Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

• J "

Praça 15 de Novembro
.

Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto
Rua João Pinto

Rua Felipe Schmldt
Rua. Felipe -Bchmídt
Rua Trajano

Rua Trl),jano
Rua Trajano

I

O �erviço noturno será efetuadQ' }jelas f,armáciafil Santo Antônio, Noturna e

VitÓl'ia;-situadas às ruas FeliJpe-�chmid�, Trajano e Praça 15 de Novembro.
. ..

----

O plantão diÚil'no compreendido �ntre 12 e 12,30 horas será efetuado
p-eta\ Farmácia Vitória,

-

'.
.

5 - Domingo _

i2 - Dolll1ngo'

19 _ Dõm1qo

21_ 3;& feira (feriado)

ESTREITO
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

Farmácia Catarlnense

Farmácia dO'Canto

Rua 24 de Maio, 895

Rua Pedro Demoro, 1627

Rua Pedro nemceo

Rua 24 de MaU;, 895

DR.
.

GUARACI SAMIOS
�Cirurgião· Dentista

CLINICA - 'PilOTES. - CIRUIlGIA
HORAR10: - Da. 8 la '"12 bora•.

·

.!-c.t6 ao. .n.do.
, Atende exclusivamente com hora. marcada
"

Censultôrto i, Avenida HercUio Lua, 118

Elqllina da rua Fernando llacbado.

F'R E IJE R I"C O G. B U E'N-D 6 EN S
Advogado

Escritório,
Edif-icio São Jorge
Rua Trajano; 12-1.0
Telefone 2657

andar . sala 18

DR ElE B. BARROS.
CLlNICA DE CRIANÇAS

i ;
.

Consultório e

Rpa Pedro Demoro, 1627 .
Av, ifercfllo Luz

. -----._·.1
. O serviÇo' neturne \se�á efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana é
'. C8tarinense.

.

.

.

,

.

26'_'Domingo-' Farmácia Indiána
Residência

155A, apto. ,

Consultas

Segunda à 6.a-felra
. das' lã às 17 horas

Tet - 2934-\ FLOR'JlANõPOLIS
) - ,.

.

;:D&� HUBI, GOMES-
MlNDDIfÇ.l'

M�DICO.
PÍ'�at&l- - :P8Jioe"
Opera� ...:... CUnlea Geral
Resu_ência:

Rua Gal. Bittencourt n, 121·.
Telefone: 2651.

.

. : .Çol\SUltórto:
.Rua ,Felipe Schmidt n. 37 ..

tEfi·q;-- ,Álvaro' de' Carvalho.
') H-Ol'ál'io:'
Das. 16,00' às 18.00.
Jsftado:
D,a�" 11,00 à'g-o 12,00,'

N presente-tabela não poderá ser alterada sem prévia autorizaçió do
Departam.ento de Saúde Pública; :

-
.

. li.. .,. "".At'O
ftUlO

u..ac.. ' •• aNreOt. ·".!ltr.lene
. TtJBftcttLOS.· �

1llü)10G.ItA:R&:"�Ib\.DI0SCOt>U, "
.

DOS_P.D�O.a
CU.llla ii. Toru

,..,rmado "'_"acald.de ...elocal )
d. ll"elna"Tl.�lo".tà a U.lo-
erraratao-'do BNpttat "ar'.

.
- ..�

CUrllO d. ..peciallsacla- pela
B;' N'! T. ti-imernO' e' .]IIo...i.,
ti... cJe ClrlHl';aw do- P-I'ot. L'co,

Gaimarl.. (Bio). .

:COh.1 riln,e' 8eIlmldt; 81 _ DJb A;YHON"- Q-It< OUVE-HU· O.. N&WTON, IJ'AVllo4

PQW+., '80F DOIINCAS DO PU�10:- , -: CIRURGIA, G.aAL
.

At•••• ·•• aora ••re..... TUBDOOOOsr u_çaa d. SeDllor.. - Proe...
w..",: - BH-- ....'".�JII1l.9.-. aGi OoDÀlt6�o. - .... ' r.up. '10$ - S.'rld......"leoa
_ tON.: " 8 I . Sollmidt, .8 - T.l. 1S01.' Oon.ultório: Ru. Victor ••1-.

I Hor'J'io da. U .. 111 lIIor.. relle. D. 18 - Tel.ton., 810'1,
---------�� ••lidaneta reup. SekJnld� CODlUItU: Du· 11 bora•••

D. 117 diante.
R••idlnci.: roo., ....
Roa: Blumeo.u D, 'lI. '

-I'
Olwetti_ L8Xikon

"

CASA

Trata·se duma máqulna •.para eserl·
torlo v.lo;!: pols'o sistema de trans·
missão das Impulsões é' em modo
particular elastlco e simplificado;
trata·se dum'" máquina resistint••

·

pois as estruciu�as Integrais são ao

mesmo tempo ligeiras e solidas.
como as duma arquitectura moder
na; trata-se duma máquina que tem
uma escritura clara e bem alinha.
da. pois cada letra de pe'r si bate
o r610 sobre com mais energia de

�ualquer outr.o tipo de máqUIna, sen,
do que um tubo de' aço temperado
está estrib::tdo sobre r'olamentos
fa'zendo escorregar o carrinho. O
regulBcJor de tocamento. o encolu·
nador ou tabulador decimal. os

emarginadores automatieos, a caro

rocerla facilmente desmontavel. e o

seu profil elegante fazem com que
a Lexlkon seja uma máquina cheia
de eficientes prestações. de seguro
rendimento e digna de vossa co",

fiança,
"

FER'NANDO
Rua Saldanha Marinho,
Caixa Postal, 467

fone: 3 3 7 8 e

TELE:

2

3 3,'4 3

"e A N A N"
FLORIANÓPOLIS
DISTRIBUIDORES

--I'

1

._-- -- ..
-�'-�-.- ....

_�
oli,retti r

,�._...._,:::::::...;J .

L TD A.

E X C L U S I V,O S

SAB10

Virgem .Esp-ecialiQad.e
�I ria. WETZEL INDUSTRIAL'.� Joll,llle - -(Matca IetIsIl_)

Konolllza-sJ Iam
'

- e dl_JIr.

l A V A Jt D· O

•• D I o O

Vil" WALIlOK, ZOM••
G�

iOlplom.adoN �,l'IteDld"'., Na.

t do... d......caaa .. U.. .,.r..
.................

I ....URep , eoHIInIe 'a
ltaúnJ , _II

t· .(S.n.t� "11(1. Pio,. Oct'.lo
; .�,�')

&s-.taiep. •• IM"," .. Urwl
i ".�d�"''''''Cat 1.A t.\k

I r' .........:' r...

.�co .do Ho.pital d. Carida4.
...cr. 'fiterDlel••• Dr. Cario.

.f Con,..,
DOJINQ.tS D. BaNHORAS -

.!. ,PNB'OOSl _ OMbQOII8
PARTO s•• DO. ,.10 m44do

p.lco-profillátl •• _

Co.I.; .'"-,- leio Pi:..to a. 18.
'fi.' 111,00 l. 18,00 bor••

Ate.Dd. com bora. m.rcada. -

Teleféf_IOU - a..idbcta:
lu. G••raI Bitt.ncourt 4. 101

oa. .&.NIC).'lU. ".lJCO
P�O

O..racla - DoeDçaa d. S.....
r.. � CUlllea ... AII.I...
Carao I. "peel.lilIIcIe ..

Ho.pitel do. S.rri40rel' •• ..
tado.
(Semco 40 Prof. ..,........

Andrade). ,

Co••alte. - P'!!a ..a.,1II ••
Bo.pit.l d. (j.ridad•.
Ã tarde da. 1",10 aorat.1U

diante no con.alt6rio l aua N'.,
Dh Mach.do 1'l ••quiu. de 1:: r.
dente. - T.let. 1'111,
allidlncia - Boa PI'I'ldMt.

Coutinho � - T.I. 1110.·

TAPETES
Grande Sortimento de tapete3 SISAL e LÃ acaoa ati

receber à Casa Laudares rua Deodoro, 15 - telefone
3�20 ,- Prêços especiai.�.

CONFECIONA-SE
QUALQUER TIPO DE

CHAVES
""

TELHAS. nIOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BJTENCOURT
CAIS 8AOAR6 • fONE 1101
ANTIGO OEP6SlfO OI\MIANIRUA FRANCISCO TOLENTINO

N.o 20

..

�IAGEM- (OM'" SEGÍJRAJÇA.
E RAPIDEZ

Só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
DO

R A P J D O "s U L • B R A S I L E I R O"
Florianópolis - Itajai � Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina de

R!-la Tenente Silveira

EDITOR� "O �TADO�' L1'DA.

O<&�d4
Ru. eo....lhelN Ikrn ,I"

relefooe SOU - Cu. P..... 111'
lodereço TeleJl'ifleo ETADO'

DIU.TOU
Robena de Arruda Ba... .

GRU.NT.
Oomlngo. Femandee 'de A'qoIB.

REDATORES
Osvaldo Melo - Flavio A.ort. - 1

Alldr' Nilo Tadaeco - Pedro Paulo M.ch.... - Zul1
M8l'taado -

COLA BORADOKIS,
�rof. Barrelres Filho:::'" Dr. OiWAido Rodrlr.u�1I Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carloi,: d� Costa Pereira
- Prof. Oinon d'Eça

-,
- Major �ldetoD8G' JuvaaJ

Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Miltoo Leite 'ela Coa; ,
- Dr. Ruben -{.�08tA - Prof. A.. Seuu Neto':_ Wal�",

Lanre - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acl Cabral Teive -

NaJdy ,Silvell'� - Uoralécio Soar., - Dr.,. Footour.
Rey _;_ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - IImal';/
C.n.Ul.o • P•• lo FUD.ndo de Ara.'" La...

-

P U B L J C I D-·A D •
M.rla CéUoa 'Stlv.r - 'Aldo F'i7DandH -,.- VIr..U'.

Diu, _ Walter Llnhal'_
'

PAGINAÇAO
Ulegario Ortiga, Amílton Schmidt

<

IMPRENSaRES
DULCENIR CARIDOSO WANDERLE'Y !&MOS

REPRESENTANT
.Reprellentaçõel A. 8. Lua LtdL
Rf(i):.-

.

R a- 8eDador Daatu 4'- - i.� AIuIu..'
Tel. 225924

s� P.oJo,.Roa.. V1t6r1a 6U - �. U -

Tel 34-8949
Serviço Tele..rAr3co da lffl�TED PRESS (U - P )

AGENTES E CORREsPO�lDENTEP;
At>-TiHt:â- oe'munlcipioll 'di- S"AlN!JtAJ CATABIN.,

Ar N'-U N>-<}.I 6:)&.

�._. ""

.. ',

�..t. contrato,- de acordo ccna.a.,t.t»eIa. e... vi..,.1r

600,01}-

A� direção, não se' -respol.isabHÍJ..4 pêlos
conceitos- emitidos nost,àrtigos assinado- .

DL CLAIlNO li
<GALldITTi

-.' ADVOG.&,DO -

a.a Vitor ••Ir.l... IQ.
r01Ol: •. "1

rIorlaD6,ol1.

I �a. LAUaO �U�A
I OLINlOA Q.LUif,,··'
i -

.Y
'

",adaU.ta·.m mo".u•• ii. S.
üor.. • na. .rjDúiáa.
Care 'l'&4Ueal ••• IDf.cc6.. "•••
••• • , ..lroDica., do apareUao ce
Dito-arin'rio .m ambo. o. liXO•
BO'Dca. do .parelho Dlr..tiVG
• do alltem. nanoao.
Borirlo: 10� l. 11 e'.", l6 &

Ilora. - OoD.ult6rio: Rua Tira·

d.nte., 11 ',:" I.D AlI,dar. - FOD'"
1141.
- a••ldloci.: Rlla Lacud.

Coatinbo. 11 (CWcar. do a.pa.
naa - rODa......

Da. oIL\TO.!'110 MUNIA ..

&U6JAO
CIRURGIA T••UUTOLOQU

Urto.....
ConlUltório: lo"� PiDto, tll!_
Con.ulta: da.' a l. 17 .ot'u

diàri.tDente, ••no. a•••'b..�_
a••tdlnda, SOe.b ..... 1 ...
rODei - •. '11••

M O' V E t SEM ,·6 E R ,A L
/.

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

NOSSA'"Y lS 1'/1' E,

,Rua De.odoro"n. O �s � Tel. ,3820

LOJA!A

.---------.."....

M�rilz s.o.
__.__�----------------

PAE.I ,<� >. COJ
/ ,AfifS ,.'

" > ...
llURAJY7l' rODO DC6 '.".!/. 41" ..:.� nos lIA/)CJ05 1().!

D:.\\·.�"t·._

'1! ;;
-

-! '"

'i.:í'A" '. '_.
� ..t f.:. �

.

"
_
':

·r '- '"

_ ...J,
"A SOBERANA" PRACo\ '15 DE -NOVEMBRO .:_ ESQUINA
-

I
RtIA FELiPE SCHMIDT

.•'ILlAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO - CANTO

I I .� >, ' 1

r"""" _: ,)".�.:'

_�,·�s,l;à\:,-, �,�:;l�, __;;\;.,p�i':����·�:��ç>t- ��::r
.
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(entro da elegância masculina de
Florianópolis

Com 11' chegada de um dos mais variados,. belos e- fi
níssímns sortimentos· de artigos para homens (também
para rapazes e menínos) -licou sendo o 1° andar de A
Modedar (de modas) um verdadeiro centro da elegância
masculina em Florianópolis. '

A; roupas mais categorizadas e das marcas mai�:- fa
mosas ali se encontram numa variedade enorme de um
bom gõsto a tõd� a prova. DUCAL. - WOLLENS. - LA
SALLE e SARAGOSSY, estão ali _representadas no - que
produzem de mais fino e de mais perfeito. _

Também a secção- - de camisas, quer de passeio, quer
esporte recebeu o afluxo das últimas novidades. Também
capas e, sobretudos. E· gDa'Vatas etc. etc. etc.

Uma novid,.. A,.,Modelar, também. está vendendo,<
agora calçados de .ume das mais fámosas marcas. Fica aso,

sím confirmado que o 1° andar é um verdadeiro centro da
elegância.

.

, -

'DIREito INIERPlANUARIO,
RIÓ, 13 (V. A.) -- A dele- reíto, da Universidade do.

'

gação Qrasileira à lvLcon-1 Brasil.
'

rerêneía Internacional - de
'

.

Advogados, que se realiza Haroldo Valladão. é presi-
em Miami, Flórida ('(r.S.A.) 1 dente do, Comitê que trata.
em meados dêste mês, é por- dos assuntos relacionados
tadora de um imPOrtante- re- aos problemas jurídicos in
latório sôbre Direito In:ter� terplanetario,s.- O relatório
planetário (ainda inédito) vai' acompanhado de uma
de autoría do profe�or Ha� proposta, de 'resoiuções que
roldo Valladão, catedrático_ sera: submetida a plenário
de Internacio�al PriVado.:da.,! na -la Conferência Interna
Faculdade Nacional de Dl"'- cional de Advogados".

, _

/

o Dili INfAClA'
,

PI�' O· rDl0 t

35;
/ ,

-;

,.,. -4

_,..-

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE, DE
ElGEIHElIW _

E.U,I T,A.,J;,. D.E C O_,�V Q_C A,Q A O
De ordem do Sr. Presidente ,e de, ac�rdó com o art. 53,

parágmfo 1.0 dos Estatutos; convoco-os sre, aSio�iado_s pa
râ a Assembléia, Geral a ser- realizada M' I(lia 28 do mês
correate. àS: 2f);_as, - na Séde CÜIassóclaçio.;, <la.tarinense
de,En,g�Qek9S,)�(Editlcl0.,���tep�9,. .à, r�)TraJano n.o 1,
Sa}!L,.3.o�,:,com, a,seg\Ünte ordem, do dia:

1.0) Eleição da nova díretoría,
2.0) Assuntos diversos..
Florianópolis; 10 'de' aprU de 1.,959, .

J.OS� BEisA - 1.° Secretário

1Il00;,

- J'���==�����==================�'
I
I

I

1 I ClUBE

DE
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. r; ;:,lU4�- Sábado - Grandioso Bi�,v,"
, i .. � Da�çafite' :com,'firl'liJo,Ai·26'.- '

, 'c hóia&>f.'Ól'.iànizado�, p&lo·�D"&Í'·;� �-
_? �paitn�q·r ·;lie.mint�t(t_- dQ.�":- C

Clube ,6. d&,lJalle!ir,o -::- 1,0- Vl'.:::-
liosos 'nrêmios.

., '

Os cartões acham-se a ven-
•

da na- Secretaria do Clube' e/,
com os�Srs.. DJietoreS:

'I

NOTA:
�

E' índíspénsâvel a apresen-
.

taçãe da carteira social e ao
talão' do mês de abril nas

festas do clube.
I' '
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* Redução de 40°/0 nas -tarifas dos DC-3 'e C-46;
I . red,uç60· de 20°10 nas tarifas / dos' demels avi6es'
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viagem-- po',' terra,-' você tem despesas forçados
_ com refeições, gõrietas, lavagem de reupo,

e, provàvelmenfe, hotel. Veia a quanto somam
I '

essas despesas e, depois-. de comparar, você

também vai preferir "o avião - o transport.e. da
,

atualidade.

.Nuneo, como agora, foi tão vantajoso VOO" com

o redução de .oté 40% nas tarifas dos Compa
nhias Aéreas Reunidas. A1ém do coníôrto, do

preclcso tempo! que- você ganha, agora viaiar
de avião não 'á, mais coro que viajar por terra

"ou mar. A rigor, fica até mais em conto. Numa

'-

AS COMPANHIAS
"

AIRIAS REUNIDAS
, �

�.;:..,._
-

I

�SA�IA�
'Ór

-

J _, : ,_..-. S. Ao Tr�:·.�,;:';;'ÚIl' Aéril'1:>-r

-

""" JFáb ica
<...

,�, , ' MÓVElS--'E ESQU�DRIAS

Excepcional.-p.rô,g'fama .lie AHril,�:""�' _'. VENDE-SE em l_tajaI, a-

parelhada com Mas maquí-
nas, no centro da cidade,
com galpõEl$ para depósito e

étimo prêdío de residência

grande á�ea vagá e entrada
livre por duas �uas.-

.. Tratar' com o Sr. Henri

que, à Rua .Lauro Muller,
295 - I�i ou em Floria-

"

nõpolís à Praça, 15 de No-

vembro, 27, - 1.° and·ar -

fone 3642 com o sr. Mário.
,

,.))

a-· -,', -, '

-,

�
, "

- -
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LIRA TfNIS, CtUBE :
,: ...

Os sócios do Clube Doze'�
Agosto que adquiriJ:'em �'s�
terão ingresso na apresentação'"
dá Orquestra de Raul de Bar�
ros.

De ordem do Eminente Gram Mestre Estadual, con
vidamos a todos os Maçons em geral e E�ce}entissim�s
Famiaas, para a Sessão Funebre do dia 15 do 'corrente
mês, às 28 horas, no Templo da Loja "'Regeneração Cata
rínense", sita à rua Vida} Ramos, 80, em homenagem pós
tuma ao saudoso Irmão Dr. Antonio Dib Mussi.

S. V.
Secretário

DIA 18- - Sábado - Buate da Colina, organizada
pelo Departamento Sócià'l Feminino;
Início às 23 horas.

VIA- 24 - Sexta feira - Espetacular' soirée ,de
apresentação' da famosa ORQUESTRA
,de RAUL'DE �ARROS (Trombetista
de Ouro) da_ Rádio Nacional.
17 figuras e magnifico show "comanda
do por NOE� dARLOS, cômico 'elltiliza�

, do 'de fama nacional. Das 11 às 4 horas
da madrugada danças exclusivamente ao

som dessa notável Orquestra, Reserva
de Mesas na Joalheria Muller a Cr$ ..

300,00, a começar do {lia 6 de Abril. -

fllGERIDOR
" "-::.

\ .

' "

.(, Q K SUL»
NOTA IMPORTANTE: É obrigatório a apresentação.

da 'Carteira Socíal e talão. do
mês é:m tõdas as festas. Expe-
.diçãõ d:e 'convites até às 18 hoc
ras do dia da festa. �

_ '

..

---------_.....�

.r �

elétrico e, a .querosene
�

. "
�

.

-

. " �..:'�
, .....

Rua Fra�nciseo Tolentin«
EM 5 MINUTOS

VfNDtl EM JUAVfS PRESl'ÇOES
\ ,

Com. e Ind. _ GERMAN9 STEIN s. �

'Rl.lR' €0nselheir:o M?fra, 47
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llireção, de: ,�TON .LEITE DA' ·COSTA e RUBENS COsTA
c' ::��::;r::im�:á�iOn�09�:��1 J U R'll P R U '·D· E N�-c��í A

, Relator: Des. i"erreira Bastos' que entende defeituosa - do I nunciara anteriormente re

_ O quesito sôbre o ex- -oítavo quesito, in .verbts: "O conhecendo a ínexístêncía de

cesso culposo na defesa agente, para repelir essa qualquer excesso, seja dolo
própria só deve.aer-posto agressão, usou moderada- so, seja culposo, obyiamente.
em votação, se negada a mente dos. meIos necessá- Neste sentido tem se nor

moderação dos meios em- rios", não invalida, no caso teado a' jurisprudência PIÍ-
pregados.

'

1
sub·judice, .

o jUlgament6 a trla, a do Tribunal catari- l

_ Desatende-se'ã, preli- 'que a apelada foi sujeita. nense inclusive, entre outros

minar da Proeuradoría Respondido afirmativa" pelos aeorüão» in "JURIS

Geral porque, no caso, I
mente, como foi" o quesito, PRUDi!:NOIA", 1949, páçs.:

não houve nulidade que da defesa própria, bem como 154 - 151, 172' - 175 e 1951,
invalidasse o [ulgamento, os demaís, admitindo--se, des- págs. 28-30.

se jeito, a excludente ,preco-
Vistos, relatados e discuti- nizada no art. 19, II, do cõ- Florianópolis, 3 de abJ..·U

dos êstes autos de apelação . digo Penal, não ficaram os de 1959.

criminal n. 9.099, dac co-I jurados impedidos de des-: FEIÚtEIRA, BASTOS"" ",

marca de Rio do �],ll, _ape' classificar o crime para o
.
Presidente. e Relator.

lante a ,Justiça, por seu excesso CUlposo. HEiWILl� 'MEDEIROS
I.

Pron,lotor e apelada Rosa .

Isto porque não havia co- lJELISARIO COSTA'

Almeida: mo inquirir-se de tal excesso, Éstive pt4$ente:'
ACORDAM, em Câmara Cri- eis que o. tribunal já se pro- JOAO .CARLOS RAMOS.

mínal, por unanímtdade de.

votos, desatendendo à prelí- ·P-A R T I C I P A ç Ã O.
minar suscitada pelO exmo. IRE_NE e INGRID
sr. dr.1-.o Sub-Procurador Oe- participam aos parentes e as pessôas de relações de

ral, substituto, determinar! seus pais
" e-:

que QS autos voItem a S., .'
. ERNESTO e SULAMIT� TREMEL

.

.

E i
.

'f
10 nascímento de sua irmãzinha, ocorrido na Maternidade

xe a. para que se mam es- Carlos Corrêa, que na Pia Batismal receberá o nome de
te de meritis. HiLIANA.
Custas a final.

Com efeito, ao contrãrio

\
do que se escreveu no pare-
cer a fls. 79, a redação

EDlTU' DE
�NTIM1�Â�

O D�utor Dalmo -Bastos Sll'la.

Juiz Sul:Ístitüto.' no exercjcío
do cargo de Juiz de Direito· da

primeira Vara da Comarca dé
Florianópolls•.Estado de S�nta
Ga:tarlna. na iorma da 'lei,

FAZ S�BER a Paulo Ma.noel
da SUva que. perante esté Juizo
de' Direito da primeira Vara.- foi

proposta por sua mulher dona AU':"
rélla Meneses da SÚva. uma ação
de Desquite. tendo Sido. per ,des.

pacho do 1\1. M. Dr. JÍl1z. deslgn�_
da:'o di�,?8 =.mês de �aio pró
"Imo vindouro. às 14 horas. parà
a �u.diência de reconcíüaçgo de que

tr�ta a Lei n,D 968. de 10 ..12.1949.

ficando. por 'êste meio devídamen-."
te intimado !L comparecer ·nf;i (lIa
e hora supra 'mencionada a êste

. Juízo. a praça pereira Oliveir.a n.D

10 nesta cidade. Dado"e passado
nesta cidade de Florlan�olls. aos

três dias do mês de abrll do ano

de mil novecentos e, cinquenta e

nove. (ass.) Carlos _saldanha, Es_

crivão o subscrevo. (ass-:) DaIuw

Bastos Silva, Juiz de Direito,

Confere com o origina},
Carlos Saldanh3'
Escrivão.

• muito lIIIalor éonf6rto
.• excepcional durabilldad.
• nunca cedem -- _nunca 101'0.
• I!'óvels mail leves '

.• dispensam � uso de cordinhas. percln.al "• .pane
• conservam o .stofamento absolutonaente .

-

Indeform6vel' "
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MOLAS� Do. .B�A,SIL S. A.,
_

fóbr. e Escr.: Rua S40 JO,rge,374 - TeI. 9..0519 - Cx. Postal 875 - End. Tel�'1 �O.$AG"'- sao Paulo

IEVINP�qIES-I,
..

EYE a, tiA..
,

I .

COh�lheiro Mafi,Q;"'2 .. Tel.· 2516 :..�C POIhaI .. - flORIA." ...... ,,""'u3
.

' '." , "

r ':""i,f'"

T.IPOGRAFO
PRECISA-SE DE UM
COM BOA PRA-TJCA

Informações
Livraria e Papelaria RECORD LTDA.

. R'ua Fel1pe/ Schmidt, 14

REPRESENTAÇOES� E SEGUROS
"

D' A O O". LIMITADA
RUA TRAJANO 1 _. EDIFíCIO MON'FEPIO _ 3.D·'ANDAR _

SALA N.o -301' ,-'-- FLORIANóPOLIS:":' STA: CATARINA
AGENTES DE 'SEGUROS DAS GOMPA,NH.IAS;

""'.

,�'

FIREMEN'S. INSURANCE COMPANY OF NEWARK"
l\TEW JERSEY

. (
GRUPO SEGURADOR LOWNDES'
COMPANHIA AMERICANA DE SEGUROS
SEGURADORA INDÚSTRIÀ E COMÉRCIO

RAMOS QUE OPERAM.
- AUTOMóVEIS - ,

S/A. ,;

INCf:NDIO
ACIDENTES PESSOAIS (INDIVIDUAL É COLETIVO)"
ACIDENTES 'DO TRABALHO

TRA,NSPORTES
.

'ROUBO

RESPONSABÍLmÀ.DE CIVIL

REPRESENTAÇõES COMERCIAIS
. LUSTRES ASTfSTICOS-
'MÓVEÍS DE LUXO DE VIDROP'LA:STIC •

,

TINTAS. A oLEO. ESMALTES. VERNIZES.

ETC:
IMPERMEABILlSANTES PARA CONSTRUÇOES' :
PLACAS ESMALTADAS. 'FERRO E BRONZE
CARIMBOS DE BORRACHA E METAL

.: ,fEC;AS E,.'\CESSÓRIOS PARA AUTOMóVEIS E CAMiNHõES
�;"�Í"�ll�M�AS METÁLICAS

.

l
_
'. .

.

T�:tt�J$,7l1r'<1vIICRO-TACOS, -"1.�'"
-

CUIDADO!,
Ao compr?r móveis estofados, yerlfique
se o mo'elo , feito com as lelftimas' .

MOLAS .NO-SAG

-

..

/

..
.' . ��-"

"
•••u 20 hDlr

r �

'da I!.i(la,'de.�moi�8,
'p��i,;ú';!":, :� ..

- "'.-
I ",

. ,',

';.r'-'

"Quando o dia clareoll,_id ,faziá horas que eu
.

yiojova. Pôrei,um inst�nte -poro estic�r as pernas'
.

mas, ao- pretender .dar 'nova partida,: percebi ..
"

.
'

desolado que não tinha mo i�, bateria I Isto me serviu
d. �ição. Tenho agora uma Bateria Oelco que me oferece

"

o inesma::garantia e (, tfõnqutlidade que inspiram:
ai \peças geiiurnas. d.o meu eerre,... e ná�1ustou .

..

,

,-

, :,� j
"

-,riais ;Cf� qu� ���- bateri�' cqmum."

.....

,."
" r,;/fif�;!; '. ,

Boterio DneO·
/

Contém BATROLlfE, elemento org8a.ico
que evita perdas por curodesccrgcs.
Garantido pela GM I Em caso'de' .

defeito de fabricação. V. receberó em

troca uma bateria 'nove,

produta da

G i �;,*'. �'��-_�,�:fó':���:,����_e I •.�.,S"I.����,,� ••�X
• \ i. • >I.,.�-

t-
�

.•
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COLOS" HOfPCKf S. I.· CeM. Indústria
Rua Ç�ons� MaFJa,. 30-
fLORIANÓPÔllS

"

. ,

I
I-------......._-

Editai de· Praça CII Ô
prazo de dez-.dias

Q Doutor, Dalmo Bastos maltado a branco, eom qua

S�lva, Juiz Substituto, no tro queimadores, inclusive o

exercícío do. cargo"de bujão de gás, em bom estado

Juiz de Direito da V� de conservação, _e de runeío

vara da Comarca de Flo- namento, quase novo. 2.�· -
rianópolis, Estado de. Um ,)ôgo de estofado, com

Santa'Oatarme, na for" três peças, sendo ;duas pol
ma da lei, tronas e um sofá, com braço

.

de madeira, em b.om estado
de conservação, porém usa

do. E" para que chegue ao

conhecimento de todos man-

:rôNICO DOS CONVALE.SCF.NTES.
TôNI€O DOS DESNUTRIDOS

c:onhFm excelentes elemento:; tônicos:
Fédoro. Cálcio; Arseni3to e Vanadato

,

de sódio. .:;
OS PÁLIDOS. DEPAUPERADOS
:: S G O T A 'D O S, MÃES QUÉ
CRIAM. MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão' a' toni
ficaçõo geral do organismo, com o

FAZ, SABER. aos que o pre
sente edital dé primeira pra-
�

."

ça com o prazo de. dez (lO,�indicalo dos Arrumadores de Fpolis.
EI,eição para Delegado-�Ieilor

dias virem, ou dêle tiverem
,. � dou expedir o. presente edí-
conhecímento, que, no dia

11 DE'MAIO
tal; que será afixado no lu-

próximo vin-

douro, às 15 horas, à. frente'
gar de costume e publtoado

do edifício onde funciona o
na forma da lei. Dado e pas-
sado nesta cidade de Floria

Juízo de Direito da Primeira
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Faço saber aos que o presente virem' ou- dele (lonhe
cimento. tiverem que, em 30 de Abril de i959, a partir das Vara desta Comarca, sito à

oito (8) horas serão realizadas neste Sin4icato as· Elei- Praça Pereira Oliveira n. 10,
ções para escolha do DELEGADO-ELEITOR dêsta Entí·_ nes.ta cidade, o oficial de jus
dade, que QJlortunamimte participará da Eleição para o

I tiça trará 'a públieb pregão
centol! e cinquenta e nove.

CONSELHO FISCAL do Instituto de Aposentadoria dos d d
'

t
_ Eu, (ass.) Carlos Saldanha,

Empregados em Transportes e Cargas; Assim fica aber- ,e ven a e arrema açao a
Escrivão, o subscrevo..

to o prazo de oito (8) dias consecutivos a contar do dia quem mais der e o maior lan- I (A ) Dl'
. . _ .!

ss. a mo Bastos Silva
seguInte a data da publlcaçao deste EDITAL, para a INS- ce oferecer,- sobre o valor de .

� '. .

-

, .'

'

'CRIÇAO dos Candidatos, na Secretaria, de acôrdo com o cr$ 10.000,00 (dez mil cru-I JUIZ de- DI,relto.
disposto no Ar.t. 5°, § 10 da Portaria nO DNP-3.291, de n zeiros), átribuido aos bens

Confere com .0 orJginal.
de Outubro' de 1954, modificada pelas Portarias nO 3.94a CARLOS SALDANHA
de 28/2/1957' e 4.306 de 1-0/3/1954.' que foram ·penhorados e.

'

, Escrivão.'
"

A Inscrição dos' Candidatos será _requerida ao Pres!· AMÉRICO, JOS:S: TEIXEIRA

dénte, dêste Sindicato, em Petição nos termos do modelo na ação executiva n; 11;0'18, "
....:-""'�:--:-- _

aprovado pela citada Portaria e que se encontra a dispo- que lhe move W,4TTE'D DE-{' :.;' .1

sição dos interessados na Secretaria desta Entidade' Fir': OLIVEIRA CRÚZ:: q:: são . ,:::rCAFÉZITO
macia pessoalm�nte pelo Candidato e entreg1,le e� três AGORA COM N
(3) vias contra recibo, devendo ser instruidas com os se,

os seguintes: 1.9 ...... �Um fo- OVA

guinter. documentos: gãó a gâs" ma,rca:KEN'l', es- ".,'EMBALA�EM
a) Declaração' de proprio punho com letra e firma

reco�da por Tabelião, de que não incorre em

quáfiiuer d_as causas legais de inelegibilidade, pre
vista no Tutulo "V" da Consolidação das Leis do
Trabalho.
'/

/,

b) ,Prova de ser segurado do Instituto por _ s� tratar
de Empregado.

.

c) No áto da apresentação da petição o Candidato
e:x:ibirá o Titulo' de Eleitor e prova de quitação com

as Obrigações Militares, as quais logo após confe
ridas com as declarações constantes da petição se-

rão re,stituidas ao interessad
....o;;;,;........,.,.""_.. ...,

FloiianÓpoUs, 14 de âbriV de 1959 _.

·DEMOSTENES TZELIKIS - Presidente" .

�

nópoli,s, Estado de Santa Ca-,
tarina, ac;>s dez dias do mês

de abril do ano de mil nove-

-,

AUXILIAR' DE CQNTABILIDADE'
,
com prática' "

PrecIsa-se,
Tratar na Modelar

Máquina de Costura, marca CttOSLEY, no
va,,'pqr"pr�ço d'e ocasião. Tr;Itat:·n�,_�.'):;,

,

:çranc.!>, l!},-l.' �. ',"
.

"i_'" ,y:':'i;,

,It
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pelo Campeonato IIRelâmpagol1
................� eeeee � ..

Operaçao 'Univer.sidade
EM CAMINHO, Dl '(OfKREfIIAÇAO

Eis _alguns traços biógráfi-I em SãO' Paulo, 24-2-1929. To- mou parte nos jogos com vez, nestes dois amístosos.. tituível na posição: É o úni
cos dos que defenderam o mou parte nos' SqJ-America' Italianos, Tchecos e Partu- Campeão Mundiru em 58. I co craque a possuir todos os

Brasí! no recente Campeona- ; nos de 53-55-56-57, canse- gueses. Campeão carioca pe- SIDNEY CUNHA (ChineSi-1 titulos ; campeão carioca,
to Sul-Americano de Fute'-I guindo ser vice-campeão, 53 lo Vasco, 52-56-58 e Rio SãO' nho) , S. E. Palmeiras" nas- brasileiro. Pan-Americano,
'bol, realizado em Buenos Ai-I e 57. Campeão Pan-America- Paulo deste mesmo ano. Fez ceu em 'Pôrto-Alegre (R. G. Sul-Americano e Mundial.
'res: , no de 52, Torneio

_

�io-São, parte da seleção carioca a-l- do sul), 1-1-1935._ Jogou no Tomou parte nos Sul-Ameri

GILMAR, DOS SANTOS, Paulo de 54 pela Portuguêsa. gumas vezes. Campeão ,Mun- '"SeleCiQnadO brásileiro pela canos de 49, 53 e 57, Mundial
NEVES (S. C. Cori11tians'),' Tricampeão brasíleíro pela dial em 58, o grande capitã-o. primeira vez, no, Pan-Ameri- de 50, 54 e ,�8, jogos pelas
nasceu em Santos 22-8-19.30, [seleção paulista 52-54,--56. To- ANTONIO EVANIL (Oóro -I cano de 56) em México City; Taça!!� Osvalde Cruz, O' Hig
Jogou na Seleção brasileira mou parte em tôdas as sele- nel) , Vasco da Gama, nascea sendo convocado para o Su1- gins e Rio Brancõ. Jogos eom

pela primeira vez, no Sul-: ções brasileiras. desde 52, nas em Quatis (Barra Mansa), I :Americ.ano de 57, foi cortado Portugueses, italianos, Tche
Americano de 53, tomando dísputas: Mundial de 54. Ta- 27-1-1935. Campeão brasíler-J por �contusão. Em várias cos e seleção permanente. É
parte, em outras competi I ças: "Osvaldo Cruz", "Atlan- ro amador, em 52 e 54 e [u- oportunidades, integrou o se- o recordista em partidas in-

ções: Sul-Americanos de 56- tico", etc. '�
.

,venilpelO' Vasco neste mesmo lecionado gaucho, .no oam- ternacionais: 53'. Campeão Salientamos, e com c praaer, o desempenho de certos professô_

57, Seleção Permanente, JO-I ' HILDERALD� LUIS BELI- ano. Campeão do "Torneio peonato Brasileiro. Titulós: carioca pelo Botafogo, 48 e res que tomaram "à' peito" a q�estão. Mostraram_se, empenhados,
, gos com portugueses, italiá-' NI'(Vasco da Gama), nasceu Inicio" e "RiO' São Paulo" de campeão gaucho 53-55' pelo 57, brasileiro, de 51, Pan- traba,lh'adores', defensores da nóbre causa. Destas linhas, em nome

nos e tchecos, Ta:"as '_'O'Hig' "
em Itabira (São Paulo) 21-6- 58. 'Campeão carioca em 56 Internacional', e da cídade, Americano, 52, ,Mundial 58. j

d
•

Y os -uníversitários catarlnense, enviamos os. nossos. Aplausos sín
gíns", "Atlantico", "Osvaldo 1930. Jogou na seleção brasi- e 58 ("Super-Super"). Sele- Pan-Ameríeano 58.

' DORVAL RODRIGUES _ "

, -

Cruz" e "Roca". _ I'lelra pela primeira vez, nas ção carioca: amístosos com os DINO SANI (São ,Paulo F. (Santos F. C.), nasceu no I cere�: Nós; que sentimos e vemos de perto, a necessfdades da

DJALMA'SAN'EOS ;(Portuc I disp,utas dos troféus: "O'Híg- paullstas e convocado para pC.), nasceu e�,São Paulo Rio Grande do Sul (Pôrto classe; as deflciênclas do nosso ensino superior.

guêsa.ide Despor.tO�), naSceu'-cgins'� e "Osvaldo Cr'!lz". To- atual Sul'-Amerieano:,l:.evan- 23-4-1932. J,ogou na 'seleção Alegre), 26-2-1935, Campeão,
'

O,'quê realmente Interessa, é a soluÇãó,dos-probleQ:ias que se

tau vários TonieÍ'ós InteÍ'na- brasileira, Sul�Americano de santísta, 58, Seleção gaúcha nos deparam. Lutas internas' entre- o professorado. são para nós
cionais: "Paris:e."'-:rerezà'Hér '1)6. 'integ}'�ando-a aind�, no, ao. Pan-�merica�o do Méxi- estéreis, Improdutivas. Que a futura Universld d J' E tad I
'rera". .

' . 'o, Sul-Amerlcano de 57, Jogos co, Seleçao paulísta 59, Se-
,

. "a e, se a S ua

FRANCr�G()" 'oFERREIRA pelo� -,Trofeus 'O'Higgins' _ e Ieção Brasileira ao atual'
ou Federal. e problema que pode ser .sanadc, mais tarde. O que,

AGUIAR (FQ':phjga},'- . g: E;: 'Osvaldo 'orua', italianos, Sul-Americano. deve ser realmente objettvado --é o seu, t;uncionamento oficial, com

Palmeíras," nàseeü-em Ai.'à.xâ- tchecos e portugueses; e cam- DÉCIO E�TEVES DA CUNHA ou sem Cidade Universitária pensamos que CT mais urgente é o

(Minas)" ,11�i1: l�º: ,&tl��ão . pe�í!) mundíal. de�58. " (�aD.gú A.C'), nasceu no Dis- amparo das atuais Faculdad�, poís 'd�� delas _ Farmácia e
Juvenil míneíra, �4:7., Seleção, MARIO JORGE LOaO ZA- tríto Federal 21-4-1927. Con- O'd�ntoJOgiâ e Clênc_!as Econômicas, estão para serem fechadas
paulista,' 54 e"':s6.�SeleÇãb bra-' ZALO' (:j3otafóga F, R.), nas- vocado pela segunda. vez pa- .

sileira, P�ljrii!Jjent'e" Sul-Anle Qtni'.er,n;, Mâceió, - tAfagoas.', ra o selecíonado brasileiro, a Em outra ocasião. procuraremos os promotores da V' Reunião

TORNEIO RIO-SAO 'PAU- tempo. O jogo foi efetuado, ricano 56; 'F'���s -e- "O�v.aldo 9'::8,::�l;,�,.ca.tij,pêã:o� A�mador, p!imeira foi ,ria Taça O' H1�- para ouvir_lhes da;; conclusões chegadas. a flm....de darmos ,a com-

I
Cruz", �

"q'Hlg_glnS�, 'Ef·'Atla..n- QraSllé,lfO';,;em . e.50, dispu- glns de 56, JO'gou na seleçao petente divulgação, Agor-!,-, parece_nos que _,-as -coisas Irão avante,
LO _ O torneio m<rSão, em W:emblêy; ", tico', jogQ,S:�b;IU",®� �cos' e ta�,'

'

,
."

·,:..Gou- c'ariO'ca amistoso,S com os com o nosso apoio e incentivo tran initi d i

Paulo continuará na noite 'de�. " ,cc..... --:;..__ italianos:'"'''' pelo lart' r'; ':Fla- p'aulista!j;" TitulO's:
'

càmpeáó 'l<;-, • __ --', '" ,'s. mQS _o I\gl'a ec mento es-

. '

'.

, I Santos
Ct

, ,-é "Vice- mengO: juvenil ,em 48 e Torneio Inl- tUdantíl, v a03 promotores do movimento,
'

professô'res George

hOJe, estando marcados dOIS RECORDE' MUNDIAL IGUA- campeã6 1}O" SJl":"Âmericano; te, campea
,

cio de 5.5,
' Agostinho da Silva" Roberto Lacerda JoaqUim Madeira Neves,

encontros, a saber:· Palmei- LADO _ Melbourne"lO (U.
' 57. IntegrandO' a seleção néis- PAULO

� 'K .RIBEI� JOSÉ-ELY -MIRANDA (Zi- David Fen-elra LIma, Telmo íUbelrQ, e a 'tantos, outros" ;que de
,

. I ' " ,'te Sul-Americano de 59. '

, RO (Paulinho.,), va�o da Ga- to). Santos�. C., nasceu em uma maneira ou de outra estão cooperando para que a Universi_..
ras x Bo�afogo,..no pacaembu P. I.) _ Mike Agostini, ex- ORLANDO PEÇANHA DE ma jlaséeú em Pôrto Alegre Roseira (São Paulo) 8-8-932:
e
� :Fluminense 'X Corintia.ns,

I corredor" de 'Trinidad, agora CARV!\LHO_;- Vasco .d_a qa- {R: G.. �o, Sul} , -1.:5-4-32. 1n- Jogou -na sel�çãÕ' pa1;llista,. 54
dade de Santa, Catarina, torlJ,e_se uma realldlUJe.;palPável.

"n'o'"Mara';ea'n'a-." -. \ '

'"

..

' Im�), nasceu no-Distnto Fe· tegr(lll:a,'sE;:leçao_ gaucha.de e 56 � seleçao.�rasileira de
- reSIdente no Qanada, 19ua- , deral, -20-9-1935. Estreou' em 51 a 54. A' seleçao brasileira 56, ate 59 partlclpando dos

lou O recorde Mundial de 93
I
seleções ,brasileiras;, na dispu nos Slll-Americanos 53 e 57, Sul-Americanos de 56 e 57, e

,

" i ta dos troféus 'O'Higgins' e jogos pelas "Ta,ças Osvaldo vice-:-campeão no Sul-Ameri-
- VASCO' E. :SOTAFOGo "NA �egundos ,para, a prova de ,'Osyadd9 Gruzt, não saindo Cruz" e 'p'Higgms',_ M,'undial cano de ,57; cam�eão br�silei·.
'SUÉCIA -'- Vasco da Gama e 100 jardas mas a marca não malS. Enfrent9u Tcheco e de 54. Tetracampeonato gau- ro em 56, campeao santlsta e

:' ,

• I Portugues�s.,'É .campeão ca- cho pelo Internacional _ -50. Mundial, em 58.
Botafogo jogarão no próxi- sera �ubmetida a reconhecl- rioca pelo VascO', amador em 51,.5-2 e 53,Campeao cariO'ca VICENTE: IT4LO FEOLA

menta por�ue soprava fO'rte I 54;_e tamb.em brasileiro. Ca�, . pelo,Yásco," 56, e '58. Rio-São (�ãO' P�aulo F. C.)! nasceu el!l
.. I peao proflssional, 56 e 58. RolO Paulo do mesmQ ano.-Voltan Sao, Paulo,.I-11-1909. Radl'

vento. Agostini alcançou es- São Pàuio, 5�r .Togou ainda do ao esciete para o atual cado no futebol, há muito
sa marca numa corrida de con.tra argentinos, seleções Sul-4mericano. tempo, tendo dirigido o. São'

canocas, levantando impor- ALMIR, MORAES DE AL- Paulo F. C., obtendo o tltulO'
e o Super-Super Campeão o exibição. tantes _torneIos internacio- BUQUERQUE- (Vascq da Ga' de campeão, em 4Q-49-57. Vi-

. Uddevalwagz, da cidade do nais, "Paris" e "Tereza.Her- ma), nasceu em'Recife (Per ce-campeão 44-50. Desde 49
rera", e camp_eão mundial de nambuco) 25-12-1938. Convo:" se tornou observador da Con

TERA 3 TURNOS O CER- 1958.,
'

.

cada pela primeira yez, por federação B-rasiléira de Des-

TAME GAUCHO DE 1159 _ ,MANUEL FRANCISCO'DOS ocasiao dO Mundial de 1958, portos. Em 50, como auxiliar
, SANTOS (Garrincha), Bota- tendo sidO"corta,do por se en' de Flávio, se. sagrou vice-

VENCEU A INGLÀTERRA Ao que se inforQ1a em Porto fogo F. R." nasceu em Pau contrar contundido. Jogou campeão dO' 'MundO', em 50,
_' O Selecionado da Ingla- Alegre, o .Campeonato Gau- Grande (E. do Rio) 28-10- em seleção carioca no amis- 57-58 dirigiu a seleção brasi- go 4,0- da Resolução SENAC, n,O 120, resolve balxar_ as seguint(ls iJ;is_

te.rra, segundo informa a, ,cho de futebol terá êste'ano
1934. Começou na seleçãc tosoa com os paulistas. Cam.. leira nos jO'gos da l'aça "O" truc;ões:

brasileira, em 55, Taças "O' peão cariO'ca pelo Vasco "Su- Higgins" e "Osvaldo Cruz". 1) o CONCURSO. DE CARTAZES, de âmbito nacional, terá
U.P.l., cO'ntinua fazendo I?rl- três turno,s, estando seu ini., HÍggins" e '''Qsvaldo Cruz". per, �uper" e Río",-São Paulo Levantando espetacula�men'" fi M-.._ Tomou parte no Sul-Ameri- CAnLOS JOSÉ C:A.STILHO te, o Mundial de 58.

- por n 'Idade. ressaltar ,a at"!Il:Ção ""o comercian� no desenvolvimento

lhante campanha, est,ando cio marcado para o dia 6 de cano de 56 e nos jogO'S com (Fluminense F. C.), nasceu PAULO LIMA AMARAL econômico do Brasil. r

tchecos e itllJ�anos. Campeão no Distrite 'Federal 27-11-27. (Botafogo F,. R.,) naséeu no 2) Os cartazes terão dimensões de 72 cm x 54 cm, d��endo con_

carioca em 57. Jogou na se- Estreou em seleções brasilei- Distrito 'Jrêderal, 1-1<r-23. Co- tar, no máximo, cinco côres,
--- -

le.çãO' carioca vá"l'i�s vezes. ras no Sul-Americano 'de 49, meçou j�gando futebol no 3) A legenda. o plano de côres em arte final e o número de
O CERTAME PAULISTA Fl.nalmente, Campeao M:u,n- não sai,ndo m,ais; jogando 00- rlamengo,' com.o amador, se -

d I 58 t f d
'

cÔres. n� máximo de cinco. ficarão ,a critério dos concorrentes.

COM;'INIC'IO A 24 DE MAIO
�a em . mo titular e reserva partici- ran� orma� o ,em prepara--

,

'

I panda
'do SUl-Americano de dor tisico' dos :r;nais concei- 4) Cadà con�orrente poderá apresentar, apenas, um cartaz.

Ainda sábado os rapazes da, - Informan de São Paulo VALDIR PEREIRA DA SIL- 53 e 57, Pan-Am'ericáno d·:;) tuados. Tit�lo_s: C!1;mpeão do 5)-:, O ju�gaménto dos trabalhos far-se_á mediante à atribuiçãO'

t ,." I VA (Didi), Botafogo F. R., 52, Mundial, 54" Taças "O' TOrneip)14u!li�p��d�_43, ,pe- de'.notal!,,��' :z.erq á dez, por todos os membros da Comissão, de per (
erra de John Bull abatera� I

que a F·p·r· resolveu marcar nasceu em Campos, 8-10-28. Higgins"" 'Osvaldo Cruz', 10'- lo Fl!'l-mé��p" ,C�.�pe,a.o Jl,elo si:'yen2endo:,;q�êre que obtiver o maior númer9 d�" pontos.
O SCl'atch escocês pelo eseo�' a._Jdatwde'24:,tlel'maio para a Jogou em seleção pela pri- gO's com Portuguêses, Tche-' Botafogo,.Leq,l-_,57, ..

,
Campeao_ ',,6)',;Sel'ãO con.f.eridos três prêmios no valor global de

re mínimo tento bonsegna.1 rodada inicial.do camp'eona- mejrar vez, �a inauguração C?S e Italial:10s. çampeã? ca- invicto �e,:ásp'ii;�t�s. "��"i�8>
_

cr$'i8(hOOO,OÓc_:_�assim especificados:' ",
, do Maracana" enfrentando rlOca em 51, pelo Flummen- e campeao- :M�.!i,Ial em �g" : '

'

� ,

do pelo "center" BObby Charll to: Paulista d� Futebol de O'S paulistas. De 52 e� dian' se,' <?9pa Rio C!_e .52, Pan- �IO .t\MÉR!qo q'ortu_'
ton aos 16 minutos do 2 o 1959' I te, to_mou pa�te. em todas as 'Amel'lc�no, 52, 7, fmalmente, gues,f7 d�,�esI>o�tos);" nasceu,

, " . seleçoes braslleuas como ti- Campeao Mundial de 58 de- np Dlstrlto Federal 28-7-t913.
_ __ _ _ .. vw ; .... : .' .. •

tular absoluto., Pan-Amerl- pois de ,participar dêste� cer I Está na.��sele�o � brasileira,
r. .. - •_•••�... -

............_� .. � .. - - - .... - .... - .. - - - - - - .......� cano de 52, Sul-Americanos tame em 50 e 54. ,desde 45 .. tomando parte nos"

C O N F OR' O E para �de 53 e 56. Taças "Osvaldo MAURO RAMOS DE OLI-' campeonatos ,mundiais: 50-
,

ITAJ'AI Cruz' e 'O'Higgins', perma- VEIRA (São PaUlo), nasceu 154-58, "p.an���e�icàno 5�.

lnente.
JogO's com Tchecos em Poços de Caldas (Minas) I Copas Roca", RlO Branco,

,

' JOINVn ,LEi e it.alianos e Portugl!_eses, �ur{ 30-8-:19.30. JogQU .na .seleçã<,' "O'�ggiD:s':'- "'..osv_aldo �kuz'.," O N , U A L I D ADE\'"" dlal de 54. Campeao carJ,9ca brasllelra pela prlmelra vez, Sul...a�encano c;le ��-4�3-56
r , .," ,

,.

I,
I CURITIBA pelo Fluminense, 51 e pelo n,o Sul-Americano de 49, to- e 57. Tltulos: campeao c�ri,o-

'RâpitI"
_I, • \ Botafogo, 57. Cam:Qeão PanT mando parte' em outras coÍn- ca pel� Vasco. 4�-47�9�50-52.

"

.

I
'

Americano, 52 e Mundial 58. petições internacionais�, ,Mun c�mp.:.eaO-,bras,�elFo 52-5,4-56,�' , PAULO VALENTIM (Pau-, dial de 54 Sul-Americanos de RlO-Sao Paulo 55 pela Portu-
, ,,' ,

linho), BO'tafogo F. R.) nas- 53-56-57. Tituiar das seleções guêsa; de, Desporto!!, Pa?,
;.

"

" / ceu em Juiz de. Fóra (Minas', paulistas há vários anos. Ti- Amel'lcano de 52, "Cámpeao

S I·B' -I
- 20-1Í-1933. -Tricampeão pelo tulos: Campe�Q pelo São Pau dos �!l;m�es", _Tticall:1peão

U ras�I e,IIO AtI�tico Mineir,o 54-55-56. lo F. ·C. 48-49�5,3-57, Sul-Ame B.rasll�lro �seleçao çal'loca),
•

__

'

Campeão pelo Botalogo em ricano de 49, brasileiro de 52- vlce-camQ_eao do mundo em
Y.. '

"

5'1. ConvO'cado para a seleção 56 e Mundiaf de 58. 50 e campeãO' Mundial em 58.,
,

D 'I A" R I A M E N T E brasileira, "Taça Osvaldo HENRIQUE FRADE (Fla- ..-....
, -,-----...

,

' .. '

,
" Cruz", em 57. Esta é a segun mengo), nasceú em Formiga A1...IUNCIOS

�
às,6 hs para Itajaí Joinville e Curitiba; da _vez que. s�rve à Confede,- (Minas), 30-8-_1934. É- estre- _

r�
,

,

.
,

.

"
," 'd'

raçao Brasllelra de Despor- ante em seleçao brasileira.

�-as 13 hs. para It'aJal e Jomvl11e, nos iaS tos. ,', Ascendeu a craque rapida- j
'r ,EM,

,

,. .

. ElDSON 'ARAN'rES'DO NAS �erite, no, Flamengo, onde se'· lo.'"Il>nNAIS
-

. utels ,e ferIados. ',- CIMENTO (Pelé), Santos F. sagrou campeão de aspiran-I
�'-o:''''

,

'

.. NOVA FRO�A�d�,I\NIBUS'RAPIDOS da �c., nasceu em Três Corações tes,.55 e 56. Jogou .na seleção I '"YJ�T.u
� ",

T "'" UI � (Minas), 23-10-1940. Estreou canoca pela prlmeira vez ,€M1SSQRAS

�
classe EXPRESSOS D$ LUXO

�na
seleçãO' dO' B�asil, enfre�· êsse..anO', no amistoso com os I coa!JOUãOS-. QUÀL-

. , "

"

• '
,

. tanàO' os argentmos, na dlS- paúustas.... I '1MIII ODADJ DO lIA.

,',AG,,ENCIA: ':Rua 1)eoqoro (esq. �ua\Ten�nte puta da Taça "Roca", Depois, NILTON SANTOS (Botafo-
'

S'l
. �enfrentou Tchecos, Italianos go F. C.), nasceu 110 Distrito RfP:�A.tif.LARA.

"

1 veJ.r� " �e Portugueses. É

campeãOJ
Fedel'al 16-5-1925. Começou

',:�-e"''IJe"�pa:chain-se .'El).conieRd�as'. Telefoné 2-172. \santista, 58.' Jogou na. se�e- na seleção brasileira, e�, 49,
,� " ','

"

"', ô/", , ,'cão páulistR pela: .pnmell'fv permª-�ecendo col11o insubs-
.

��.;,...:.;..
'

' "

,��'tt""'" '<h-:----�............_*7. ,

'.
'

,_

-.-..--

'.'

Lt iosiáfj. OS dOS'cr:�(ks brasi·
lei�·invi(tosno·' 'te Sul·Ameritano

'mo mês na Suécia, ambos es

treando 'no dia 18, sendo que
o BO'tafogo enfrentará o APK

meSlllo nome.

em condições de brilhar no junho.
Brasil a 13 de Maio, quando
jogará contra a Seleção bra
sileira (campeã do Mundo.

/

�.

(l,a de uma série)

SILVEIRA LENZI

Revestiram_se de completo êxito, os trabalfíos do grupo de

professores do Ensino Superior, Interessados na concretização' da
Universidade de Santa Catarina. As téses, em número de três.
apresentadas em 'reU(tórlos, tiveram como expositores, os prores.;
sôres, George Agostinho> da Silva ("Estrutura e missão da um,
versrdade de Santa Catarina"), prof. Telmo Ribeiro '('A Econo_
mia da Universidade de Santa- catarl�a'), � prof. Joaquim Ma-

'

.

delra Neves ("Os' estudantes de Santa Catarina'); ,foram discuti

das e apreciadas, em seis dia� sucessivamente. As reuniões, cons.,
tltuiram o ponto alto dd movimento, pois .eongregou 'mais ou

menos: três dezenas de mestres do Ensino Superior de nosso Es_

,tado, Esta atitude, demonstrou o alto gráu - de mteresse, daque.,
les que lutam pelo runctonamento da Universidade de Santa Ca_
·brina,

Est�dOS certos, que os resultados . da, ,I,a Reunião "dos pro
. - -

-

L3_Ôl"�S do !j:I\slno Superior de. Sànta .,.,.,,(3atanlna 'trará resultados
bem positivos; as ,teses debatidas, são os espêlhos refletores da

a�ual ,�ituaÇão em que se encontra o problema "Universidade". As
coisas. foram' apanhadas, pelas bases: díscuttu.sa _ e,resolv�u_s,e,

, ÓJ p�oblemas fundamentais e urgentes, para, que realmente fun

cione a tão _!sperada Umverstdade de Santa -Catarina,

,

'VOE PELA

�---=;:�R�
(0JCUa O �DE' �()\IR-TAZfS DO $fNAC

,PREM�IO VJSCONDE DE CAYRU
Instruçjes Reguladoras

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

, CAFtZlTO '

, o P.residente do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Apren_
dizagem Comercial ('SENAC), na conformidade 'da' disposto no artl-

14r A Comi�ãQ Julgadora é soberaím· e irrecorrível em suas de

cisões, competindQ_lhe dirimir tôdas as dúvidas no tocante aos. 1)1:0-

cesso�, e ,critérios de .julgamento. por ela.lljiotad<>S.
Rio de Janeiro, 23 de março de 19.5.9

BRASILI<J MACHADO NETO

� �:(l lugar , :-..:, ,.,

'

.. ,-, : . CR$ 1-00, 000,00

CR$ .60.000.00
CR$ 30,000,00

"

,
-

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

3.0·luga,'--" .. " ..... ,.,., ....-0 ••••• , •••••

'.

_. "'- .

7) Os c!tl'tazes premiados, bem como os direitos autorais rela_
, '

.

Uvos, pàssal'ão' à plena proprledade�do ,Dep�rtamento Nacional do

SENAC'I
-

8) O Departamento Nacional do SENAC 'flcará jlncarregado de

imprimir e distribuir os traba1hós classificados -

9) A decisão· sôbre o valor estétlco'S''do'S cartaies-caberá,. exelu_
sivamente à Comissão Julgadora

, I
'

}O) • Igualmente; a Comissão, Jul!{ad�,a' .r;l*!�r:v!-se o direito de

desclassificar, todos os traball)os concoNe�i, �:' Casó iláp .,J'econheça
mérito em qualquer dêles. '.

-, l'
o.

.::.
- - 1 1:�

11) Ocorren�o o previsto na alfilea
_ à'ntl!rt?r "bS prêmios não se,..

rão distribuídos. ;� "

12) Até 15 'de maio de 1959'. deverão �er' ós ft'abalhos entregues.

sO,b pseud&nimo, ua sede do I)'epactame.nto 'Naglpna�;dO SENAC, Av.

Gene1'al Justo, 307 - 7,0 andar � DIYis�':de _õrgã�s Regionais -

- _.� •. 'f'_ ... <

Rio de Janeiro.. n.

13) Caberá' ao ,Sr. Diretor GeràJ ,de? ,;})éparta!Ítento -N8OI.onal do

SENAC, ou a pessoá' por êlé IndiCad;, a"I!O}ução de cãsos .omissos ou

esclarecimentos de dúvidas pertinentes I' �st1l.Scmstruções�

presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE ACôRDO COM A DET'ERMINA'ÇAO -CONSTITUCIONAL,' INSTALAM-SE HOJE, 'AS 14 'HORAS, OS TRAB4LHOS LEGISLATIVOS DA AS
SEMBLÉIA L�.GISLATIVA DO ESTADO.
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"K R E S T O" CHEGOU

tjN,lM��T� IN�mT� Ni Bln081j I�� M�m� .

'rIlOIIPITI DIOQ. �a!::i.t��:s�:::��;= ���Je��;o��::sad:::i:::::uu� b 811 UO como o mais perfeito até' milhões 'de cruaeíros em
hoje f-eit.o no lançamento de prêmios dentro de. suas pró
qualquer produto. ' prias latas, os quais variam
Mais adIante, :l!lIisou S. S.: de ·25 a 5 míl cruzeiros.

dado o sucesso obtido na Os produtos Kresto, que
colocação inicial do prod.uto, serão lançados na segunda
em Florianópolis prevê-se jã quinzena do corrente, terão
assegurada a saída dêsse I como dístríbuídór exclusivo
produto, que hoje já está ao nesta Capital a firma Z. L.
alcance de quase todo o pú- steíner & Cia.
blico do país; - Ontem mesmo S.S. seguiu

,
Continuou S.S., dizeJildo

I viagem para Pôrto Alegre,
que Kresto é considerado o onde deverá tratar de novos
mais barato dentre os seus' programas de lançamento
concorrentes, pois acha-se' dos produtos KRESTO.

ASSEM L E'I

o Discurso do sr. (elso Ramos...I
!

(Cent. da l.a pág.) .

como nós, é sensível ao·sofrlmen- ,; coou os esforços, premiando_lhe tem direito ao que aqui está. Não
A Indústria brasileira criou e .,to, à dOr. aos desajustes que a

ml_,
as energias dispensadas. se lhe entrega êste conjunto co-'

mantém, portanto, um dos mais' Séria patrocina. _ As autoridades locais,. os míne., mo dá<!lva, mas, como medida de
eficazes Instrumentos de formação I Sua senhoria sabe que à rlque- radores, a população de Crlclúma justiça.
profissional Ninguém neste pais. za não é o fim do homem, E quer, em partícutar e do sul em geral
com a lImitàCão dos recursos. q,ue : então, que os bent materiais str

� I'
estão presentes no Bairro da. r»,são os do SENAI, realizaria obra vam ao homem de melo. E para ventude. Ela' resulta de uma _soma

tão notável quanto, nestes 16 anos,
I
dar ao homem o caminho. mais fá_ de partlclpacões. E' uma obra co;

fêz o Servlco Nacional de Apren. I
cll, aqui está Casa que ajudou a letiva para servir à coletividade. fôrço das suas mãos e da sua In_

dízagem Industrial I construir. 6. - O BAIRRO DA JUVENTU _ tel1gêncla. Eles estão' construindo
Abrimos, nêste 'ano, no Balrl'õ Esta obra está entregue a um DE E' JUSTIÇA', QUE SE FAZ o sul. Elef! plantaram aqui uma

da Juventude. mais uma unidade outro homem, o Reverendo padre .AO OPERARIO .clvll1zação. O sul é obra da sua

do SENAI.
' I pauló Petruzell1. A comunidade Meus senhores. Já vai longo êste pertinácia.

A solenidade que aqui nos reúne
I
criclumense o conhece. Dele se discurso. Medi-o bem e vejo que

tem, entre outros, êste sentido. ! pode dizer, numa palavra, que é; falta ainda alguma coi_sa nele que O sul, reconhecido, deve ao tra_
4. - O BAIRRO DA

/ I o homem certo para o lugar exato. o complete.
.

'balhador . aquilo que é.
JÚVENTUDE ,I peu sua Reverendlsslma toques I Falta que eu mencione o' operá_ Sejamos, senhores, dignos dos

O Hrasll descobre o sul catarí , �splrl.tuals à maté�b de sue se, I
rio. pois é ao operário' que esta operários que nos ajudam a ores,

nense. ." - I construiu .êste conjunto. Fêz .des;
I
magnifica construção se desuna.: cer, a prosperar e a fazer grande e

No sub_solo deste Estado -dor; cer Deus à 'terra. E Deus lhe aben., O Trabalhador das minas tinha e poderosa a Pátria brasileira.
.nem rtquezas que fazem o pro

gresso. Fbi preciso extraí_las. Foi
preciSo arrancá-las da terra que
BS' guardou, avarenta, no fundo de

suas entranhas.
. E ao desejo do homem se jun_
tou a audácl@o do brasll_elro. -E • a

terra ai está, escancarada e sem

segrêdos, dinamizada pelo braço e

pela máqulna. O minério é agora

aço nos trilhos. eletrlcldade cor

rendo pelos 'fiOS, energia 'acionando.

. E as minhas palavras tinais se
jam para os trabalhadores. Eles
'estão fazendo o Brasil com o es;

Dentro de mais alguns
dias estarão circulando em
nossa , Óapital'

.

os famosos
'produtos '�STO", cujo
Iançamento em outras uni
dades da Fedéração consti
tuiu-se em sucesso nunca
antes igualado por, nenhup
outro produto.
A fim de ultimar os pre

parativos para _
tão grande

acontecimento na vida co
mercial dé Florianópolis, en
contra-se em nossa Capital
o sr. Henrique Van Caene

_ ghem, Diretor Comercial d'a
Produtos alimentares "KRES
to" SIA., de São Paulo, fir
ma especializada na fabri
cação de alimentos comple
mentares à. base de leite,
altamente vitaminosos.
Na tarde' de ontem, S. Sia.

esteve em visita à. nossa

Redação , acompanhado do
sr. Teodoro Ducker, Sócio
Gerente da Z. L. Steiner &
Cia., tendo, na oportunida
de, em cçntato com a Repor
tàgem, 'feito declarações
acêrca de tão grande aeon
tecímento. �

Acôrdo Florestal dôa
'''Árvore' da Amizade"

Florianópolis, QUARTA FÉIR_t !I;.... de ABRlL. ',d� 19$9

F:reGt,an-ãa•.

.- , D�a�a.:vênla, transcrevemos de "O Munlcíplo�', de Bmsque

� c_o�slderaçõ:Ts do' sr. Enio Laus, em forma de versos, sôbre a,

.firme recusa do sr. Herlberto Hulse em falar àquele dl'árlo e à
"

rádio local.

-O sr. Iríneu Bornhau
sen, quando candidato,
prometeu hospitais ambu
lantes ao povo. Depois de
eleito, gastou a verba no .

Palácio da Agronômicll,
agora comparado, _ por
eoDS�ícuo jornalista, a

Brasílía,
A mudança da Capital

é preceito constitucional·
Reconhecida e proclaJlla-·
da necessidade - vota
da por gregos e troianos\'
Brasília é a, marcha par_a

�
o Oeste - programa até
de candidatos udeniStas.

. 6 erro t que está sendo
rfeita por J.K! Se o seu
realizador fôsse J. T. TA
VA tudo certo. Mas' Jua->
rez Tavora não foi elei
to ...

O GOVERNADOR
I
E A IMPRENSA

O Governador Herlberto Hulse esteve semana passada, em

Brusque, procurado pela Imprensa local, o Governador negou
se ·.a conceder' entrevista ao ."0 MunicípiO"· e à Rádio Ara-
guala. Dai .•.

o �.

-

Qual artista d'HOllyw�Od·
,

De gênio temperamental

_Seu :p:eribêrto negoucse

Falar ao nosso jornal

Mar10n 'Brando sem sucesso

Greta. Garbo fugidia ... ,-
,

,
- ·Onde está G!lvernad�r

:
A vossa democracia?

Em palanque de eomíeío
- Candidato é que <nem gralha

.

promete horas seguidas. . -,

, .. E II voz Dunca Ilhll talha
Mas pra. talar 11:0 jornal

Governl!Alor se !'trapalha.

A· voz: do povo é o jornal

E a ·voz do povo nãel )falha.
Heriberto, que é isso?
Diria seu Irineu.
Os. moços tão te esperando
presta conta do que �'teu.
� O Grupo que prometemos

Oontinua, ou reneceu j

Heríberte, se zangando
Ao Senador respondeu

'

O Grupo não é comigo

Foi você quem. .prometeu.
I

Em tudo o que mais disseres
.

'Não: me metas nome meu,

Os rapazes do j.orn,ll
Ficaram sem entrevista.

I'
.

Quem- nadai faz pelo povo

/

Te� medo de jornalista.

procurado pelo Wilson

H_eriberto fe21 à. pista ...

Mas jornal é a voz d� povo

E li! voz do povo não cala.
......

.

/ ENIO LAUS
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