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Mattadá para '14 'de' maio a (onvenção Regional '_ 'Problémas calarinenses íongameOte debalidós
Conforme estava convoca- do da Costa Avila, Edmundo a es�a ordem A9 �ia, foi �ub-I toni� Almeida, Vl�al Ra1l,1os 'blema sucessórão, foi subme- do e relativas ,a eleições e Abreu;' foi por este esplana

da, reuniu-se domingo últi- Santos e" mais, por d�lêga.- metido t ao plenario o ' seu, JUnIor, AtiUo Fontana e Os· tida ao ';E>irétÓrio a convoca- entendimentos com" outros do nos 'seus aspectos gerais.

mo, nes�a Cll.lfital, O' Diret6-0 ção Nazil Bento' (Pompílío P. pri�eiro item,
: oportunidade I'

ni Regi�. p�sta, a votós ,a ção da Convenção Regional partidos, propostas pelos Esse trabalho despertou�-'r:
rio Regional do Partido So- Bento) Guida P. Moritz (Ro· da írnedíata abertura do proposição e aprovada PQt' para a escolha dos candída- srs, Nelson Abreu,... Samuel dadeiro entusiasmo aos pre

cial Democrátíco.. Na sede land Ren�ux), Osmar Cunha problema sucessório esta- unanimidáde de votos. Em tos. A .teridêncía Observada Sàndrini, Pedro Kuss, Oscar sentes, que dele trataram du

social, à Praça' Pereira e (Manoel Siqueira Belo), Oel- dual. O Prof. Wilmar Dias, I seguida
o deputa,do, Estiva- era a de que a data fôsse a da Nova, Waldo da Costa rante cerca de tres horas,'

Oliveira, às 9 horas, a pri- so. Ramos Filho (Ricardo em longa e brilhante expo- let Pires 'propõe que seja mais Próxima "possível. Por Avila e pelos secretáríoe do sempre com esclarecimentos

meira sessão foi aberta pelo Witte), Silvio Machado síção, discorreu sôbre -a ma-
' convocada-uma Sessão ínror- proposta do dr. Aderbal Ra- Diretório, srs. Rubens de do Prof. Alcides Abreu, que

presidente Celso Ramos, ha;- (Lauro Muller Soares), Pau- téría e a: atualidade politica mal do Diretório, com a pre- mos da Silva foi aprovada a Arruda Ramos, Estivalet Pi- recebeu, ao final da sessão,

vendo respondido à chama- lo Preiss (Elias Angeloni) , de Santa Catarina, acaban- sença do sr. Prefeito Muni- de 24 de maio próximo, con- res e Antonio de Almeida. aplausos e cumprimentos
da os seguintes membros: Wilmar Dias (Alvaro Soares do por propor que.o Diretó- cípal e das representações tra o voto do deputado Os- Em seguida, com vibrante consagradores do plenário.
Celso Ramos, Adl;lemar GaT- Machado), Saul 'Oliveira rio aprovasse a conveniência do Partido no Congresso, na mar Cunha, que 'pretendia salva. de' palmas, o Diretó- Sôbre o esquema falaram os

cía, Rubens de Arruda Ra- (Antônio de Larp. -Rlbas); de ser a questão sucessória Assembléia e na Câmara data posterior' às eleições río aprovou moção de aplau- srs. Prof. Osnl Regis, o P�.

mos, Estivalet Pires, Antô. Lenoir V. Ferretra �Serafim declarada aberta. E!obre a Municipal.,...- a fim de serem municipais de 30 de agosto e sos ao Presidente Celso Ra-: feito Dib Cherem, o Prof.

nío de Almeida, Roberto 011- Bertaso) , Esti�ale(' rires proposição foram estabele- tratados vários assuntos de do Prof. Wilmar Dias, que mos - moção essa que dí- Wllmar, Dias, os deputados

veira, Aderbal R. da Silva, '(Francisco B. Gallotti), João cidos vários debates, deles interesse do Pàrtido. Essa. votou por dia "íntermedíárío vulgamos em separado. Osmar Cunha, Atilio Fonta

Agripa de Castro Faria,�Al- V. de Assis '(Teodolindo Pe- participando ,os srs. Ader- proposição foi igualmente entre as duas propostas. ,

Também foi aprovada com na e Vargas Ferreira, Prof.

tredo -Campos, Armando Va- reíra) Alcides Abreu (Wal- "bal R. da Silva, Osmar acolhida por decisão unâní- Em seguida por unanímí- aplausos moção de, saudade Paulo Preiss, de p u t a dos

léria de ,Assis, Arno Oscar demar Gx:_ubba), Antônio Al" Cunha, Waldemar S.alles,. me. Como consequência do dade de voto�, foram apro- e respeito à memória do Bahia Bittencourt, Jota oon

J.l4e�er, AtIlio Fontan�, Ga8- meida (SIlvio Santos?, Wal- Paulo Preiss, Rubens Ramos, primeiro· item ·aprovado, d:t vadas várias proposições de saudoso Presidente Vargas çalves, Waldemar Sales, An

parmo ZOl'zi, Germano Bran- demar Salles (JoaqUIm Ra- Lertoir Vargas Ferreira, An- abertura imediata do pro- economia interna do Partí- - moçao essa Justificada tania de ,Almeida e Pedro

des JÚni�.r! Italino Fretta, mos) e Ibrapim Simão (Os- pelo dr. Rubens. de Arruda Zimmermann� srs. Tia�o Sil-

Ferreira rama, José Boabaíd,« cal' Schweitzer) .
,ANO XLV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - N.o 1 3 583 Ramos, que lembrou que ela va e vereador Domingos de

Lecian Slovinski, Olívio Nó-- Havendo número legal ._ somente poderia ser aecllü- Aquino. Essa sessão foi, em

brega, Oscar da Nova, Ota- 55 membros dós 61 do Dire- da, com sinceridade, pelo verdade, um verdadeiro se-

eílío Macedo, Pedro Bitten- tório _ o sr. Celso Ramos PSD e pelo PTB -'- partidos mínárío dos problemas ca-

ceurt, Pedro \Kuss, Salomão declarou aberta a sessão e,
'nascidos da inspiração e da tarínenses, passados em re-

Carneiro de Almeida, Tiago informou que aquela reunião acuidade politica do ínesque- vista por I vários represen-

José da Silva, Valériõ 00- fôra convocada, na forma cível brasileiro. O encer- tantes das mais diversas zoo

mes, Vidal Ramos Júnio.." dos estatutos, pela maioria ramento dessa primeira ses- nas do Estado e, repetímos;
Waldem.ar Grubba, Oswaldo dos srs. membros do Díretó- são roí feito às 1,30 horas. despertou o mais vivo lnte-

Westphal, Samuel Sandrint, rio e que de acôrdo com o
Na sessão da tarde, íntcía- resse dos pessedistas presen-

Zeferino Búrígo, Pau lo ato convocatório havia sido da pouco depois das 13 no- teso J'á passavam de '18,30 no-

Preiss, Lenoír Vargas

Fer-I
estabelecida a ·'ordem do ras, o assunto que a absor- ras quando o presidente Cei-

reira, Nelson Abreq, Sãnteh dia", já publicada El, distri-
veu foi uma súmula do Pl'O- so Ramos, proferindo elo-

mo Borba, Ivo Muller, Joa- buída
,
em avulso aos pre- grama pessedista de gover- quentes palavras de agrade-

quim Riga, Osn! ReglS, Wal� sentes. Dando cumprimento DIBrETOR: RUBENS DE .A RRUDA RAMOS _ GERENTE: DOMI�OÚS F. DE AQUINO no, a servír de ,base, para 11 cimento acs .presenteâ e de
, plataforma do candidato do ínabalavel re nos destmos

Partido. Esse document(), do glorioso partido- oposiclo
elaborado por um grupo pro' nista encerrou, sob aplausos
visório de estudos, sob a demorados e calorosos, á

�ien!.aç���_!�A��e�_���_l�uni�o. , _�IC:I:: o',I-a HOJEd:8aPágs""".- o.'p3.'OOo- FILI:�cIÀNI:aPOLJsS.
21

DEcAI:�"IL l:sE'1,�9. edo P.S.D., ria sessão de domingo: '

Considerando que o Sr. Celso Ramos vem dirigin- _'

.......�....................__....-..-.r.I",...,_.J"_-....- ,._��....:_ ...............;..

do com eficiência, descortínio e clarividência a s�cção -1-'
-

p,
'

�

'M O r A- O"est����si��r:�:J que, e;m mom�nto dificll para a vi- mi I are's· o a r'Ino!� - t �
I '

da da nossa agremiação política, com{) verdadeiro che- ., Aprovada -p_?r unani�idade pelo Diretório do

.fe, tomou sôbre seus ombros a espinhosll incumbência "DECRETO-LEI n,o 9.208 de 29 de

I
foram base de nossa Independên- confére o arúgo 18Q da Constltul-

P.S.D., na reunIao de domIngo ultimo:

de aceitar candidatura de sacrificio, transformando-:"'t abril de 1946: cla, prestára à segurança

Públlca'lção,
DECRETA:

- -O;,
"O DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SO-

em centro de coesão partidária: ,: INSTITUE O "DIA DAS POLI- quer na esféra militar que na vida Artigo único, Fica Inatltuldo o .. CIAL DEMOCRATICO DE SANTA CATARINA,
'

, Considerando que sua Excia. é típico representari- CIAS CIVIS E MILITARES, QUE civil, patrióticos serviços assinala.." DIA DAS PO,LICIAS CIVIS E � /
atendendo a que, se vivo fôsse, éompletaria preci-

te_ dos homens de que necessita o Estado, para 'fo'r'ma- d d

!
samente

nesta,
data;

7,6 ,anós
de

idad,
e o saudoso Pre-

. SERA' COMEMORADO A 21 DE os em ocument,os do tempo e MILITARES que será comemorado

çao duma mentalidade de desenvolvimento econômico ABRIL, Indubitável autenticidade; todos os anos a 21 DE ABRIL,
sidente GETULIO VARGAS; ,

e "ocial, a fim de dinamizá-lo ,para cump'rir a de·stina- O pl'esldente da Repu'bllc'a, C lld - atendendo, mais, a"que à sua.'acuidade politica,

I
......

ons erando que a,ação do in- data que as ·referldas- Corporações d
-

ç�o que lhe compete entre os demais Estádos da Fede- Considerando que entre os gran- dômlto proto-martlr da, -Jndepen- em todo o País' realizarão come- ti
ev� O PARTIDO S0,CIAL DEMOCRATICO a sua run·

ração, nos gloriosos' rit,O,ment,os que
se avizinham para o 0;, des homens,da História Pátria que dêncla, como ,soldado da Lei' e da morações cívicas' que terão como

' aç.ao;,

Bral'il,. --. f,; o d '

atendendo, também, a que, COUlO Chefe da_ Na-
mais 'se empenharam pela manu_ r em, deve constituir um para- PATRONO o grande vulto da In-

! b
Considerando que, o Sr. Celso Ramos tem todas as

1
tenção da ordem Interna, avulta digna para os que hoje exercem: confidência Mineira,

çao, O eminente rasileiro 'pr�tou ao Estado de,Santa'

características de lider, poIs êste Ué todo o 'indivíduo ft flgul!ll heróica do Alferes JOA- fUllções da defesa da segurança Rio de Janeiro, 29 de abril de uat�rinad osu�ais assinalados e,� inestimáveis serviços,

que, graças a sua p!'lrsonalidade, dirige um grupo so- QUlM JOSE' Do\. SILVA XAVI11'R pública, como sejam as poliCias
ace eran 0- e o progresso e ",omentando-lhe as ri-

clal, com a pªrticip!1çãO' espontânea de seus membros";
".... 1946, 125,0 da Independênda \e

� quesas;
,

Considerando que, pela sua competência, tolerân- J�I�r�;!!D!�Ta���te�I�::;;-Sante- �!V� �a���::��� �: �;:!:/�c�== 58.0 da:. República. (aa,) Eurico �t�ndendo a que o obstinado empenho do grande
cia, firmeza e honestidade �e propósitos tem dado ao

1
que G, Dutra. Carlos Coimbra da Luz", bra�IleIro, em pugnar pOl· que,� humildes e desajuda-

pa'ttldo uma direç�o liderada, isto é, que procura ser 'o
- guardo das InstitUições; (Úiárlo Oficial no 98, de 2 de elOS da .fojtuna obtivessem maior quinhão da comunJ,-

polarizador das aspirações sociais democráticas P,ara ','0 ESTA-Don
ÚS�NDO da atrib,:lção que lhe maio de 1946).

'

dade qu� integra� le�itimamente, encontrou sempre
. dar ao Estado dias de ordem e segurança, confôrto e '

'e d.
_'

no eS�lflto pesse.chsta mtegra! corr-espondência;
bem estar'

."! on ,"oes- .1'8 v.·da do mundo 3tepdendo a que o Par:tido Social Democrático

, !,roPôfuoB a êste 'c��endo Diretório 8"eJ,a I,I.pr�"ada E",!, sendo 0. dia d� hoJe, .
' � _,;

UI
< ' }., prestou invaril:l.vel1l;lente caloroso apoio à politica na-

.

m,Oçao �e, ap,lalll,so e,'��?,dat:led.a�� ��' preside�t� Cel-, cons�aerado fer!a,d,p..,naQ h,o.<1l - LONDRES. '�p,,�'!.Ql'�,;-:- Q �� lte�Q; o� .a.,-b�d!IJ:,f qar> ,lietas e �s.:.;
.

Cl,�P,B:�ista.-e,' S?ci.a1, 4ue;t,antt> .Q exa�tou ;na {r.atid4o da,
so R�oj, , ... �

," ,''- _;� ;:
"

"
: � '." .,:; '�, . '/,)e,rittr�lmlh<y;e���s�a9 ��- trllll1lir�. �H1(t'io�,��e; A:�tJ,�e, 1 tr&l'l1� ':d� Llla".!f.IEr ,(l�lll\'e'rttll:_sr.· "Jf��%bJ.'a�l��� ..ey;4e�Qt4.� �iW-, ,-nu'pe_nhor da

, �orianopoli�, '�,-de@ot;rlr'd,e 1�6i9 ;",t4�', �!
áal}a_o '" e Oftp'/,1í!,-s, motfvo e:'S_o�'tou. h0!é :iJ ç..o��ítíl�� 11.. _Ôe1._ em cril.tto sat'éll� russo' ou ' n� �'if.,�",e op.e._J:aJ:la,� ,,',' �', .' _-i."" ',J. " -

,Adhf,lmar Garcia ' porque
�

não ctrçularemo,� aente a delxru:�m em, paz a Lua e qulnqua/,(éslma estrêla da bandel- _./C
RESOLVE reiterar as mais comovidas e

Oscar ROdrtgu,es ,da, Nova, _ ,a"fLa:nha, voltat1;d? a fazé-Zo, InvQ[terem seu dín'hell'o no sentido l'a norte-amEl,l'lcàna Isto não me pr9fundas homenagens de saudade e de
Attibo Fontant� ,

I somente na proxzma quinta- de tornar o D).undo um lugar on- I!!teressa, !ll'elo qU� 'a corrida para

'

respeito à memória do grande vulto da.

____ _._•••••�" ••-.,...;.•• , ,..:... feira, dia 23.
, _

de se possa viver mais algl",mente. ã Lua é algo que' o Ocidente pode história pátria, que foi o PRESIDENTE

SS"'E"'E\It'4E'4E Num artigo pUblicadO pelo "Sun- perder em fa�o! dõs"russos para
VARGAS.

�Plrtídõ-lõêfãrneüiôêralicõ"':�'l���§fª��� :::.�. :��,� :n���"�"
..���:��

7k! :::�-:,,: :;�,�;.�:; O"-jiça�ndi:i'õijõáli°'--:'''Importa saber se ná Lua'�á Iça- RENATO BARBO$A �os, em comIssão ou mesmo efetivos, pre-
da a bandeira da fell:ce e do- mar- JUdicando e comprometendo a ação na.-

,
.... RIO, 18 DE A�RIL,. - Um dos postu-' cional do centro.

Man'I·'esl'o" �A ,. lados da revoluç�o de 30, foi o caráter
,

,'I n 1- I nacional dos pa.rtidos. Evoluimos do "CI'-
' ,"

O ,PTB
.

I
-

e o PSD, para não citar os

S
c o agro-pecuarlO para o industrial. O menores, estão lançando, com vivíssimo

alazarisfa "país já não se satisfazia com o gâ�glio- _ empenho, combate tenaz aos vigilantes
namento, pelos Estados, de uma desol'· noturnos·da UDN. Esse comportamento,

LISBOA. 20 (UP)'- Costa Bro- ganização partidária, desatenta aos in- em face da suces'são federal e das suces-
chado, membro'dl!o direçãO do par- I terêsses do centro. Superada'" em defini- sões estaduais, em 1,96,0, deverá ser rigo-
tido da União Naçional, criticou tivo, se encontravà a <;:elébre'política dos ro,samente o mesmo, em tôda parte. São
vtolentamente um manifesto assl_ governadores, defendlda e 'preconiza�a cír�u.los concêntric{)� de, uma composição
nado 'por 138 pessoas,: que exigem paI' CampoS' Sales-. O partido nacional se- �ohtlca., Co�tem o cll'culo maiQr, que é p
o afastamento do- primeiro :MInis-- ria a neutralização-e o desarticulamento 'federal, o CIrculo menoJ:" que é o esta-
tI'O Salazar, Afir�o� Costa Bro-- das satrapías estaduais, de triste mémó- dual.

,

'
.. �

�hado que o m,a�lfesto traz 138
ria. Além do voto secretó' e do voto '1:e-

assinaturas porém, não leva em I
minino, chegámos aos partidos nàcionais.

I
conta os d�Sejos de.-D).llhões de por_

Quando se usa desta expressão é óbvio
tuguêses. Ao mesmQ tempo, falan- I ,que só ,se póde_admitir a homogêneidade
do numa reunião na',séde d,a União

de conjunto, nao descoordenada toda-
Nacional, disse que o documento, via, pela presença dos' naturais particu-
apesar de suas 14� llâglnas de tex- larismô� regionais,
to, pode. ser reduzidQ às seguintes

'-----,

palavras: "Abal�o< Bara'Z�r,j, Con.
' .As' alian�as, com efême�a:?�ti.dção

clulndo, cltou- a recente declara- �lelt�ral apenas, aferventadas,Jn�l�é-'ri{al,
Ção de De Gá,1,llle, íp12 de març·o" ,a� 1Tesper�s e so� o receio dos ;p!eitos,
que. dlsse:-'A F't'ançJl. e eu próprio, ',sao, e serao sçmpre" altamente h'ociVcas.
admiramos a obra que Salazar rea_

,Anemizam a ,vitalidade' democrática· que,
,l1zou e continUa: a. �eMizar pelo

cumpre aos partidos resguardarem � de-',

bem de' seu país � 4i!' tOdo o mUD-
fenderem. SUl'ge, no mercado-persa dos

do". ,canchâvos, a fácil oferta de consciência'
mercadoria ,tremendamente '1nflaeiona�'
da, hoje, na felra-livre

"

de escusàs -inte
rêsses pessoais.

�

NOIA DA SE(RETARIA GERAL
Havendo s'ido dito, ontem, pelo ilustre deputado Osmar'

Cunha, _80 microfone de uma das 'nOssas emissOl;as, que o Dire
tÓl'ió Regional do PSD decidira, na sua reunião de domingo Ólti
mo, enviar ou submeter 13 nomes de correligionários à conside
rac.:ão dos Diretói"ios Municipais, para que dentre êles fôsse esco

lhido, em convenção, o candidato d� Partidõao cargo de gover
nador do Estado, no pleito de 3 de outubro, de 1960, cumpre-me
em função do cargo, esclarecer:'

,

,

!_I'�� !�_1I!fa1\
1.0 � que s� trata 'd� evidente engano daquêle parIa:'

mentar, pois tal decisão não foi nem poderia ser tomada pelo Di
retório, por �ontrária aos Estatutos;

, 2.0 - que os nomes a que aludiu, � deputadO' ,Osmar
Cunha foram nieneiQnados na sessão do Diretório por constarem
de unía'carta ,

do' i1';lstre SenadQ_r Francisco GaIlotti, lida ao ple-
.

nário pelo Prof. Wilmar Dias;' .'
-

.'

/

3.0 - que.._a escôlha de candidatos a cargos eletivos do
Excêutivo, na forma dos Estatutos, arts. 7, letra'C 33 e 34 é
feita soberanamente ,pela Convenção Regional, sem 'indicaçã� de
nomes por quaisquer a quaisquer órgãos partidários; ,

4.0 - ,qu� a Secretaria do Partido; com integral apôio'do
seu preclaro Pi"esldente, estando entregqe a três correligionários
�acha�éis e� direito, que também representam o Partido junt� .

I:' JustIça EleItoral,. tem o máximo emp'enho no, rigoroso cumpri'
mento dos Estatutos, a fim de'que o registro de candidatos, como
,'vem' acontecendo até agora, se processe normalmente, sem ne

nhl�ma impugnação, e mesmo com louvores dos exmos. Juízes,

EIetto�ai�, pelo, respeito às normas regulamentares, estatutárias
e leg{üs.,

,

I
"

.
\

.

,f!orianóPolis, 20 de abrjl d� 1959.
.(

,

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Em inteI11>o e crescente processo de pO-;.
litização das massas, o PTB deixou, re-,
velando grand.e sabedoria política de
arar a superfície das soluções de eIher-

. gência. Pesquisa na profundidade do in
terêssé social. Já, não nos defrontamos
com a urticária periódica das crises poU
ticas. Exaurimo-nos,. na ebulição' súbter'
�ân�a, em �ma c�ise social. Cabe; pois,·
as duas maIOres forças lia país, - o PSD
e o PTB, com o honesto e inestimável <:on-

_

curso dos partidos 'de meno,r _expressãõ
eleitoral -, conterem-�he a deflagraçãô.
�endam be�: - a sucessão presíd'encial
e bQmba-relogio. A aliança dos referidos
partidos precisa continuar,,' q1esino ao
pre,ço de\renúncias, em todos os Estados

,

em q�e existir. O blóco majoritário não
podera apresentar fendas. Não -se' conce-

> �e, nem se admite_, com hone&tidade po
lItica, que a direçao central dessas fôr
ças atua_ntes defenda o ceritripêtismo e
as direçoes estaduais dirijam,' suicida
mente, para o centrifugismo. Em oútras
palavras: - só a vocação para o suici-
dio pell..mitirá que, estabelecendo-se luta
indormida'contrã os cartólas' e os; bacha.
reis da UDN,. no plano I federal, no -esta
dual
·c�-;.-� _. ',_

, ,CON)fAIR '

OIAIIO

TAC
CRUZEIRO. do SUL

. agência.1 >

. ... ..,.

R. Felipe Sclimldt; 24

São, nesse sentido, públicas e reitera
das as declarações do Vice-Presidente da
�epública, em sua' in<!Qll.teste vocação de
liderança. Sua orientação acertada é 'se

guida pelos suprE'mos concílios do parti-,
_do. Outro n,ªo é;: e mesmo não poderia
ser, o roteiro _pessedista. Acertados os re

lógios, det�I:.mina elementar ética políti
ca que os D.essedistas, seryindo nos Es
tados, a s�tuaç0es udeni§.tas abandonem
sem h�s�tâções�_u�ín lfi.múri�s,.;.9 campó
adversano. IdentlCa: co�dutà exigirá, aQ
certo, a supre�a dl1'eçao nacional do
PTB ,de seus

-

correUgionãffos em reco
mendações ás executivas estad�ais. A não
i>er� a%'sim, jám#is realizaremos o parale··
h)�amo �e fprças, para' as vantagens da
açao conJunt� na sucessão federal.

•

Mantido o acôrdo queconduziu aO'go-
verno o Presidente da República com
inafastáveis reflexos

.

nos Estada;, não
caberá ao PTB, por exemplo' para as vi

ç�ssitudes de UJlla campanhá em collga
çao, vetar, no quadrá das sucessões es-

taduais, qualquer nome

Vitorioso.naS-hOS_"
tes aliadas. Nem ao PSD assiste, 19u�l
mente, em contrapartida, esse suposto
direito. É necessário serem desprezados
f�l�os q'llei?'.Jlmes, de lago a lado, Possui
:�os,,írFe�li�ado, imenso potenéial de na
cionalismo econômico. Não há -confundir
a beleza do verdadeiro nacionalismo
econômico, que é o sentido de realização
do Brasil, com o primarismo jacobino da
demagogia. Fôrças estranhas - se prepa
ram, contra o PSD e o PTB e seus alia
dos, no sentido de lhes arrebâtarem, pe
los termos de melancólica solução pa-
ranóica, esse soberbo legado, - ideal do
,Presidénte Vargas' -, consubstanciado
na Petrobras. Precisamos de muita pon-
deração. A homogenêldade de dois grau
des partidos consciêntes e altamente res

peitáveis, honrados com a colaboração
de outras agremiações de igual idoneida-
de, não deverá per�anf'!cer á deriva de
int_El;llêsses pes!lP�s e 'de' nexpressivas e

ip.operaii.té� s,ecretariasihhàs de Estado. ,
-:--r,(?....()-.;.p...�..(��() 5F?�)...._(�
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lt'FIGURAS E NOTÁVEl SHOW COMANDADO POR- NOEL CARl��. FAM6S0 CõMK'O·E1Tf1.IZADfl D't�RÁllI0 MACIO N4t�:·
: ;�

_ "

Reserva de, Mesas a (t'S 380,08 na' Joalheria, Müller'
���'%.����IIImm .�mww����'�"�i��r�F�n!"�_!!!I.�_!�!8!!I�II�II�::�77!!r!T�?!!!!!!!!-!T!!P!!n!!!!!!:!I_!!!!!IJ!I!&!!�!![!!!!!!�!W!.�M�.iS�!I�Y�I�'II�IiI�S!�II'4��ld�!�ml��IE���_��&�I�!J]�!QlIMS��!�'�I;lII�rr�-�'!

Dia 24

f."
'

SSCSSSSSSSSSSSSSSS%%%SS$SSSS%S\%SSSSS%SS%%%1
tt. -Para almoçar e jantar- bem, d e po

í

s de sua casa,

A QUERl!:NCIA I'ALACE HOTEL

'.

"SR. WAlTER UNHARES"

OSVALDO M�LO
O ESPÊSSO MATAGAL AQOITa- MALANDRàs - Nos

terrenos �dé uma nova avenida, "rasgada na chácara co

nhecida pelo nome de "Chácara -dos I.inhares", . existe
um matagal espêsso, onde ultimamente nínguem mala

pode passar, pois, a mataria está transformada em quar
tel general dos malandros e até, crímínesos, que ali ficam
á noite, cometendo uma série de assaltos, principalmente
is senhoras.ç. -'

Contam-se fatos que estão se passando ao local e que,
necessitam acabar "de vêz para .tranquílídade dos que por
ali, ainda, inadvertidamente transitam. e ficam á mercê
da malandragem, dentre os quaís., dízem, foragidos da
nossa Penitenciária.

'Não é mais possivel a continuação desses assaltos
dentro' do centro da cidade, embora ao que sabemos, jà
tenha a polícia comparecido ao. local em frustradas bus
cas Ç! diligencias ínuteís, para sorte "dos crímínosos,

liiada disso' se daria, si, o proprietário ou proprietários
do terreno em-questão que não sabemos qual. ou quais se·

jam, tivessem mandado desbastar a espêssa mataria.
Urgem provídêncías imediatas nêsse :sentido.
Pessoas conceituadas' nos têm procurados para tra

tarmos do assunto nesta coluna o que agora razemos,
certos de que será sanado o mal.' �

É PROIBIDO COLC'CAR CARTAZES Casas comerciais
e propríetáríos -dEI muros na cidade, principalmente no

centro, estão avisando .para resgardar a pintura de sua

estabelecímentos, que é expressamente proibido a coloca.
cão de cartazes nas paredes de seus edírtcíos.

'

o
•

E, 'como agora vêm' por ai os- -anúncíos eleítoraís, a

proíbíçâo está" na hora.
ltealmeilte, neeéssíta" acabar esse abuso de pwha

mente de muros e cartazes com retratos de candidatos
á candidatos aos cargos ele.tivos. .

:t:,sse velho uso está- fora de moda; e -indica, apenas
completa falta de 'educação política:

Tambem as largas faixas, estendidas nas arvores '.)

nos altos pos ':prédios não mais 'influem no ânimo do eleí-
torado, _.. ,

�

r- "
.

'I

precisa.mi,.o:,.noa: i1vrar, liyra;lld�<ta.�-,aPital, desse ínú
tíl como de

'_

���rie � imPi'04llt!f:vQ:�t ,
lame} de virtudes

apregoadas p. os próprãos ilÚérés'sados.
I'.

.

.

� •
_

'

\

É com prazer e satisfação,
que regIstramos na' data de
hoje, o enlace matrimonial
do Sr, Wàtter Linhares, com

a gentil Srta. Lídia Amaral
A Ceri�ônia Religiosa, será

efetuada hoje às 9,30 horas
na Capela do Espírito San
to.

- sr, -Manoel dos Anjos
- sr, J.osé -Rícardo Oomel-

li ,

- sr, Marcos Vieira
- sr. Evilásio Cabral
- sra. Ivone D'Aqulno Avi-

la
- sra. Ester Oquez Vieira
- sr, R_oyal Silva Júnior
- sr" Gualberto Santos

Senna

,Walter Linhares, jovem,
trabalhador,

.

esforçado, ra
díalísta, jornalista e agora
publicitário, sendo fundador
e Diretor da agência publici
tária - a única e prímeíra
no Estado de Santa Catari
na, a "WALTER LINHARES
- PUBLICIDADE", ;' n. r •

Aos jovens nubentes, envia- "",'Llatro portas em ótimo

mos as nossas felicitações,

I
estado de funcionamento e

FAZEM ANOS HOJE': conservação, Tratar com o

- sr, Pedro Francisco Co- sr, Viriato, Telefones 2919
lazano !

ou 3501.

VENDE-SE
FORD 1951

- sr, Otávio Régis
--��---------------------------------------

1
I
i

Às cfasses m6dico e farmllciuticll

,'PUrMOmlUM • liMPOlAS,
com vitamina c,

POlMOSERUM • XIR'OPE',

OP08YL
RHINIMIDE .�

Os Laborat6riosA, Boilly comunicam que, em virtude das',:próximas férias coletivas, todo p�dido d. amos.tras OU mez,
'

cederias deverá ser urgentemente encaminhcido a ;

: C�a:rl&� I
Ramàr S. A. C-omérclo e Indústria· Rua P;iquirí, 578 ) [

Tel. 3225 .

('
.

f.. •

.f

e izo:� os

,
.

I
I

"

'1
1.0,;- Uma Geladeira Gel9'matk.- ,.

DIRCE MOURA - Av. Mauro Rámos'.321
2.O _ Uma Máquina de C:óstura LeOllam
ANA MANARA - Rua Bocaiúva N: 73 Fundos
3.0 _ Uma- Enceradeira Arno>
MARIO, -nENATQ DA SILVA - Rua João

, 16, 2� "Andar .'

4.9 - .Um Liq-uidificadoÍ'/Arno -"

ELIANE' CARDOSO - Rua Servidão Major Costa 10

5.0 -,.lIma, Panela de Pressâo:Pane:!Ç -,
.ENEDINA-MAFRA DE SOUSA - Rua Bocaiuva N. 51

f"
� f '

V,

E �STE FOI O FE LIZARDO
REVENDEDOR: PO·1�O PREMIO -. CASA

-tt,_-'- �._�.�::t.�
HOEPCK -- Rua Fe,lipe Schmidt, 50

......,�--_._.

A, QuJoiena'

.[1111

11i"1' ..às 23

',Recomendamos aos donos" horas e 30, o enlace matrt- com votos de félicidades.
de boates da cidade que não moníal da srta, Lídia Ama:" ---x----
é aconselhável a entrada de ral Com o .nosso 'prezado amí- Continuo afirmando quecavalheiros em camisa es- go Walter Linhares - A co- Leda Cotrin será uma forte
porte.

-

Iuna social, deseja ao jovem concorrente ao títúlo "Miss
----x--- casalas melhores votos de Santa Catarina".

Nos meios díplomaücós e felicidades. --x--
polítícos pergunta-se quem ---X---- No último sábado círcu-
será a figura escolhida para A vedete conêhíta e o pro- Iou na boate Lux Hotel o
governador da cidade? fessor Mascarenhas estarão- casal .mtlíonárío J, Rinsa ,,_

----X---- apresentando seu Show .de- E'fi comparíhía do casal, sua.
Na última semana na resí- Rev-1sta nos salões do' Lux sobrinha, que dançava aní

dêncía da sra. Otília Fialho Hotel na noIte do dIa 3 pró- madamente cõm um môçofoi recebida com um jantar ximo. Reserva de mesas na que é sempre citado nesta
íntimo, a sra. Aurlo Vidal portaria do Hotel;'

.

coluna.
(Tereza) Ramos, --X-- --X--

----X--- Continua fazendo sucesso O íovem- Rudi Bauer por-
" Na semana que passou, Q cantor noite-americano tau-se admirávelmente na

1
em uma das noitadas da' N'�K"C" .noíte de sábado - Apreciou.boate Sachas no Rio, encon-I

-

---x--- as musicas gostando muito...

travam-se o senador Irmeu . Está de malas prontas pa-
,�

'----x---
, Bornhausen, sr. e sra, Depu- ra Bueno-s Atres 'o advogado Também festejou aníver-

tado Fernando Viegas" Te· Maurício dos ReIs., sárío no dia 19 o jovem Mar-

I rezinha Morango e seu noivo ;
-

-----X--- cio Dias - Felicitamos peloAlberto Pittigliani e Dayse I
-r- Fomos tnrormados que .a acontecimento.

de Aquino, Correia. '

I bonita Ana Maria Siqueira já --X--,..-.---x---- está circulando de alíança Por sermos mal Informa-
Cyll Farl)ey e Denise tem. de compromisso mareado com dos noticiamos -que seria em

sido visto frequentemente o milionário Wilson Mebro. maio o casamento do Dr.
nas boates _:_ oomenta-aã ----x--�--. Paulo Bauer Filho e srt::t,
um novo romance do ator, Festejou aniversário no dia Mjriam Nóbrega - O aeon-,_,--"-X---- l� o Dr. Carlos Eduardo Vié-- tecimento - será em julho.

Transcorreu no dia 19 o gas OrJe Cumprimentos ,próximo,
'

aniversário do Dr. Eras CIo
vis Merlin - A coluna so
cial associando-se deseja-lhe
sinceras felicidades.
--x--

Márisa está animando as
noites da boate "Bocearat"

--X--
Noivado: com a srta. Vera

Araujo contratou casamento
o Dr. Antônio Grillo - Com
prímentamos aos noívos e
dignas famílias,

"

--X--
bom lima série de reporte

res é entrevtstas embarcoa
pelo Cónvàil", TAC Cr.ltze'lro;
tio, Sal, Sábadór-a De,b.)l·t1:tntp .

c 'lIe1}Qlsa ':Helena oametro Car
'\!alho; que representará nos

t � sa sociedade no baile das
. '.IDebutantés sábado próximo,
no Pálacio Guani!J,bara no
Rio,

-

t .---x-'-- .

I
,A Radio Nacional do Rio
dentro do programa Desfile
BapEú, irradjará : o grande
baile das Debutantes dire
taménte do Palácio Guana
bara'tna vdz do sr. Ribeiro

. �Martins.
\", --x--

Comenta-se nas rodas. so
ciais que o sr. Deodoro Lopes
Vieira, é o novo compenetra ..

do da época,
'

-"-X--'-
Na Igreja Divino' Espírito,

Santo, realiza-se hoje as 10 I

SINDICATO' DA INDúSTRIA -DA 1EXTRAÇÃO DE M.ADEIR"AS. NO

EST,mo DE SANTA CATARINA

EDITAL,

Eleições para .o ConselLlto Fiscal \

do I.A,P.1.

O Sindicato da Indústria da EX-
traçíio de Madeiras, no Estado de

I Santa Catarina. com séde nesta

cidade de Florianópolis capital do

I Estado de Santa cata�in�, à, rua ;t
,'I Vi�conde de Ouro preto, número t
j c1nquen� e oito (.58), pelo seu fI pr�sldente, ab!lcixo assinado, vem
na forma, da! Instruções, paixadas �,I �ela portaria DNPS - 3.291. de f)I
[3 de outubro de 1954, com as ,�

I

modificações introdUzidas peJas

. nd�F!;fi�ões:r', .l,_" Um àlJigôim�-t'lliha ganhõ um grava':'
tados' Unidos resolveu anaugura-Io de maneira ori
tados pnidos e resolveu in:augurá�lo de maneira ori
ginal: colocou-o, debaixo de um móvel, num com
partimento qualque-r de Sutt c.asa durante a festa de
aniversário de sua irmã e deixou o àli ligado cap-

"tando as conversas dos convidados.
' ,-

- No çlia seguinte 'fui até sua casa para, verificar
os r�sultados �a e:lÇperiên�hl,;,· con�«:.sso, qUe ouv:Í cin-

.

co vezes os tres rolos de fltl'J. e 'ate 'hoJe -quando vou
ao "Rio-;- peço para ouvir 'a,quela preciOsiqad,-é,' que

)!até",hoje é guardada com gra,lide -ca,rinho pelo meu _

am1go. ' "
.

. -::- ' , ,
'

Para dizer a verdade; -os' primeIros quinze mi,,-
. I}_utos da gravação são um pouco. cacêtes': dois ca-

-.

yal;heiros reJatam com exuberân,ciá de têrmos sua,� ri'u}tlmas aventuras amorosas, de, mo�o que conven
cionou-se que esta parte hão .poderia· ser ouvida por
menores nem por senhoritas, .Mas: depois começa
o·bofO. '

O primeiro dialogo, pOr exemj;lIQ, foi de muita
serventia p'ára êste meu l1inigo, pois deu-lhe a me

_Qida justa na qual era apreeiàdo por dois COlegas:
,
- Pois. é, eu por mim não vinha não, mas o

Carlos insistiu ...
. - É; eu não sei porque êle me convidou. Lá na

firma êle sempre não foi co� a minha cara, viva
mangando comigo .. , Na dura que a irmã dêle é
'que pediu para êle me convidar, anda ,com ôlho'
grande prá cima de mim. O papai aqui que não é
cavalo morou logo, mas não quero nada com ela
não. Ê meio bofélica, a coitada"..

'

, . - Bofélica? ô rápaz, nãQ diz bobagem, você Já
viu as pernas dela na praia? '

� E daí?�Que ela é bôa e� sei, mas eu' não. 'vou
namorar com as pjlrnas da menina,.,

- Bem, mas sE_lmpre ajuda ...
- Vamos dar-uma dançada, ficar aqui comen-

do não marca, .

-
- Você tira aquela alí que está sentada perto

da eletrola que Eirl tiro a amiga dela, t�? -

'

- Não tá não, a' Elisia 'é metida a bêsta é ca,
paz de negar. - ,..,'

. - Nega não, vamos até lá. , .

- Espera aí, deixa acabar êsse Cuba. ,

fortarias DNPS - 3.948, de 28 f
-

- Cuba? Cuba nada, isso aí é conháque palhi-
de fevereiro de 1957 e 4.306, de t nha, no duro! Vê'lá se o Carlos vai gastar Cuba
10 de março de 1959: conVÇlcar to_ r com a gemte ...

"

) ,

� - Ê mesmo ... eu bem que estava sentido umdos os associados para a eleição de
í gôsto diferente,.. '- '

'
,

.

um Delegado:"Eleitor �ue represen-
t - E aquêle salgado' que serviram há pouco?

tará ·:0 s;ndlcato na escolha dos

}l P�rece borracha ensopada... :. /

membros do- Conselho Fiscá! do � - O Carlos sempre fOl pao-duro para mim não

-I
[nstlt1.lto de APosentadoria e :Peri- i· f> novidade, vamos dan�ar, 'anda, .,

"
"

\
sões dos Industriários _ IAPl...c:. U A seguinte conversa apanhad..a pelo nel grava-·dor foi uma ferrenha'discussão'politica em que fa-li, qual· devevá realizar_se no dia, 6 lavam todos ao mesmo tempo, e'de que só se ouvi::>,'
de ma,io de hum mil novecentos e' 'I um,a frase largada -no ar, de quando em quando,
cinquenta e nove (1959). às qqin- ,

-
.. ,o Lott não iria fa:;;:er isso sem ter interês�

ze 115.) horas, na séde social. Será I se imediato; êle estava querendo alguma coisa quan ..

do deu o golpe, e."necessário o co�pare�lmento de, 'h" b-. " ac O que ISSO e esteira, O Juscelino po-pela menos, dois têl'ços (2/�) - de ser tudo, mas que quem manda é êle, isso não
dos 'eleitores. ficando, desd.e logo, tenho dúvida.,. \

'\ eSf)al'e.c�ão -que, oaso não seja al-,
-

.,. O Carlos Lacerda_ é uma rosa que fede. , ,

� "

,. nisso tudo o Jango é que ftca gozando
DOr fora.,. '

-

-"" e Jânio pode ner um malucd mas é de
um maluco que nós precisamos.,..

'

- .:, Ademar, Rouba mas faz."
-

'" prá mim, o Don Helder". _
- ·Vem com padre prá cá não .. ,

, .

-
'" não tem 'iêito não; essa história de Br>,l-

sllIa, por exemplo,. ,
,I

,

-, .. me desculpe, mas então você é muito
IgnOrante; será que ainda não notou que aquilo é
�nanobra despistatória?
'-

. :" o �osso>Câsb mesmo é uma clitadura ... ,

A dIs.ct!ssao toU)a. uma,. bôa meiai hora da .fJta.
�, ?.9l11eç_a "a ,fie'!!:r réalm�p;� boa quanqo .f{cam"::;so, ..

'

.dog;, Personagens ,na;'sala,,'.Entretantõ:êo'lnô,. , '..

·}8n�.����
. . -.

. .... ,
'. .. .

d:;r.&9J��ç ,
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aoNAL -VENDA

a roupa que veste bem

qualquer tamanho I .

' s:

.
) .)

,

Aproveit� 0,0 o

�__'-lr_

Aproveite o • o Aproveite ...
monumentql o(érta:.,

'

.A

-PARA VOCE

Cásfinira,

:no valor de 'Cr$ 1.100,00
\

"

"
,

...

IMPERIAL·EXTRA ti 1I'I;f!'h,orl.
• 36 tamànhos diferentesl
• Mais. de 40 padrões excluslvcs ,

• Tecldo s da. mais altt. ,qualidad�, _

• Acabamento perfeito.
.r

-

Ninguém se coóté,m. TOdos. querem mesmo

c p.-ov,eitar esta fab,ulesa oferta MAGAZINE·HOEPCKE
- IMPERIAL -EXTRA. Aproveite você

tcmc ém. Venha roendo conhecer as últimas novidCildes'
Em

-

Casimiras, Tr�piceis, Cambraias, que
•

-.I
-

!�PERII\l,EXTRA - .c-roupc feita ... perfeita
�"

I
e.danou esp�cial_l1'l.nte para esta Grande Vendo.

,.�
..:. I

'

IMPERIAL-EXTRA - Uma, excíusividade do

Rua feli';::e Schmidt - Scn+c Co·,�ri.-."

l11A IIEIIS ([UBE
.

.

Excepciof)altprogràma de Abril
DIA 24 ,_

I
Sexta feira :- Espetacular

-

soírêe de

apresentação da famosa ORQUESTRA
dtf RAUL DE. BARnOS- (Trombetista

./
de Ourlo) dá Rádio Nacional. ..

'

. 17 figuras 'e � magnjfica show eomanda

do ,por !NOEL ,cA-RLOS, cômico estiliza"

do' de :l!ama 'naCional. Das 11 às· 4 horas

.

da madt-ugada danças exclusivamente ao

BAni, dessa' notável Orquestra .. I:tes�rva ..---,....----..
de Mesas na Joalheria Mullef a Cr$ .. AhlUNClqS

• J 300,99, a coméçar do dia 6 de Abril.
,

NOTA fMPORTAN'll!:: É
.

obrigatório a apresentação �-da Cadeira Social e talão '10 ,;,oPNAIS
,

mês' em tôd-as as festas. Expe- "VISTAS
dição de eonvites até -às 18 ho-

_ I lMlSSORAS
Í'as do dia da f.esta. I COlOC""'OS Ul QUAL-

Qs sócios do Club� 'Doze de .'.IUE. ODADt 1)() lIA. \

A sto que adquiri.rem mesa J
. •

te o illgre�,S�, ,na apr sent!tç�o, .t.��,. ..
.�. - ,�. '.

qa;,()rqu.estr,a (le Raul de Bt'ir· ':,'.' ",.;;l�NrIADOJ�?ANTA�'4tl;,S.o�,: '1'"
....

tos, �\'� -�,'�:i�«!';" :... ,!: ":�. ",;�:�!'�_: ,�Q,.�,�:,,!,��EI�P:� �;!1::: .:,;;.,

ótímos lotes em Barreiros

Bairro Santo Antonío
VENDE-SE

Tr�s. lotes, juntos. Tratar

com Eduardo Santos, na tiua
Visconde de Ouro Preto, 81'

- Fone. 37-26.

_

..
'

....

.

elétr!CQ�e a- que-roseile

VflDAl'.EM SUAYH ' j)RHTAÇG�S
Com: e Indo GERMANO .STEIN

.

S. Ao "
,

Rua Conselheiro Màfra, 47

/
Illpmu e;1C81DP
* fllle.o· Flor
Pode se taxar de extrá- promoção não

ordinária â reperçusãó e' o vílhosamente
1 '.

carinho com qué tôda a írn- papel e depois ar

prensa-do
-

Estado vem se Não se apresentou ao

'referindo à Campanha de .eomo mais uma i�
,; _

Educação Florestal. sal-vàqão das . mates

Seria, pois; impossível, flerestas· Não. Ela

destadarmos êste ou aquele da repartíção onde fui

�ecort� tal o número de ar� borada, foi am�ciando, a�
tígos, notas, reportagens e rando �restas, conquiS�

. comentários a respeito des- a�ptos, amigos -e simJ!
sa .. campanha patriótica, à. ,zant-es, c0In? uma a;v!l
qual "não tem, faltado a com cbe, e agora 'P!!netro�

,�reensão e o apoio das aú- eonseíência popular. .�
torídades e do povo. Nunca, talvez, uma �

paha ofíeíal
Tratando-se de uma Cam

panha institucional onde as

relações públicas mostra

ram a plenitude de sua fôr- rianópolís, linda e m

ça quando emprégadas, no- capíta! catarine�se, elár

melhor e, mais alto sentido além da expectativa;
- é de se parabenizar com Autoridades e 'povo o

" sua excelência o senhor Mi- nímo das tuas, todos,
nistro da Agricultura, Dr. tribuem com �quenas
Már-io Meneghettí, com '9 celas, formando um 'li

Dr, David Azambuja, dinâ- forte e unido.

mico diretor do Serviço FIo E' só assim, por inter;'
restaI' e com o Dr. César dío de uma campanha be:

Seára, responsável pelo A- realizada, que atinja COIr

côrdo Florestal em Santa um impacto a conscíêne;

Catarina. Estudo êste ano nacional pelo tôda é q1
escolhido para' 'início das 'poremos fim às devasta�
atividades da Campanha de II do nosso mais rico patrim{
meridíanamente, que esta ruo: as florestas.,

.

DELEGACIA FISCAL DOJESOURO
TABELA DE PAGAMENTO DO ms DE ABRIL ,DE 1�

'.
ABR,I!' •

DIA -:'"22 _ Minist�rio da Fazenda, Póder
_

Judiciár:i

Tribunàl de _có_iitas, Ministério da Justiça
�--..Catedrij.ticoll� da" Faculdade de Direito .

DIA 23' _ Ministério '�da Educação; AgriCUltura, Via

ção, Trabalho.
DIA 24 _ .Ministério da -Saúde

DIA 25 .; Acôrdos

DIA 27 _:_ Aposentados' definitivos e procuradores
DIA --28 -::._; Apos��t.ados provIsórios, adícíon..�..__.�

,
família 1r"-ProcuradQ.!"es., . ...___

'DIA '29 _ Pensíónístas mílítares, provisórios e priJ

>
curadores.

DIA 30 _ Pensionistas Civis e procuradores
MAIO ,/

DIA 4 a 10 _ Pagamento de todos os que. não rece

. beram -Il.QIIJ: dias ªc�ma -.

NO'tA: '_ Na .forma 'da .leg�la'çãô
_;;
em --\!1��

rão pagos ve�cl��tos, salário ou proven.
tqs, a partir -de l° de tnaio .préxímo àque
les .que não -fizerem ;Prova. de haver apre
sentàdo tieclarações de imp6sto de renil
ou _ preenchimento da ficha de ãecJ,araf,
de rendimentos e dependentes, fie perce
rem importância superior a Cr$. 8.'5OQ,

Delegaeja l!'iscal do Tesouro Nacional em Bta. ca�
Fllorianópo,lis,' .lJI de ·.abrll_.g�. 1959 ,

.

MARIO-." SALEMA
.

�PQill�: COELHO,
.

'

, Delegaqo 'mcàl:' "

.;,.-

.., --$:.."" -.;-.,. :;:--

-L

'.

E- D I J A L
,Institulo dei ApôSénladOlia e pPs-

I:
..

', ,'� .dos' .Com_erdirJos
.;_: DelegaCla:em' Santa CâÚuióa -
o Instituto. de. Aposentadoria -e Pensões dos éonierclil

cios, pela Comissão Local dê Eleições, na forin.a do àr
12 das Instruções baixadas pelo-Departamento Nacion

de Prevídencía Social, em obedíêncía ao artigo 30 da

nO 2.155, .de 2 de .janeiro de.1954; CONVOCÀ' os senh

Deleg.ados-Elei�Ot�s.: ...1) representantefl dos Sindicatos �
categoria profissi<m-a.l ,(de empregados) a comparecer �
9 -horas do dia quatro �(4) de maio do çQrre!l1ie ano, e �,.

representantes de �Sindicatos de categoria' econômíca (pe.'"
tronaís)- a comparecer :às' 9 horàs: do' dia sêis. (6) de mala

do' corrente ano, à sede desta Delegacia, Slta à' Praç�
Pereira Oliveira, E,difíçib sede, do IAPC, .ôitàvo andar, sati
da Procuradoría Regional; nesta ··CapItal, para a eleiçãõt
em Assembléia "de 'Del!!gados-'Eleltores, rdos Membros -Efe-

üvos c Suplentes do Cónsellio'Fiscál do"Ínstituto, das res-

pectivas ,categorias;', ,

'.
.

No caso' de não ser alcançado o quorum previsto :rtDi

Parágra(o único do artigo 21 das cUidas r'nstruções, imt
é, a .presença de pelo menos dois terços (2/3) dos DelegF
dos-Eleitores da_respectiva categorial a eleição, assllu

�raDE::ferida, será. realizada no p�rõ �ia útil· imediato.,

a me�ma hora e local, com qualquer numero de Del,e{�.;:
dos' presentes, independentemente de. nova convocação .

Florianópolis, 15 de abril de .i.959
.

JOAÇ> BATISTA BONASSÍS _; Presidente. Comissão

Local EleIções

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E
PROCURADORIA

. ASSIST8NCIA DOS ADVOGADOS:

Dr, �Augusto
.

Wolf _

DI'� Emanoel Ca
..
mpO:s·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Voltan_do à perder,' o Guaraní ·conquistou,. em definitivo, a "Ianterna" do'(aJIIpeonalo de 59- 3 x 2, o escore, com gols de Dione�, Anísio
e Lauri, para o alvi-rubro e Carlinhos para o tricolor - Toninho e Telê trocaram ponla-pés e. f�ram expulsos da .canch� -: N� p,relimi-

,

.

"

t b
r

T d
.

,

5 1
.

R d
r

f·
.

. Um íoguínno pobre de técnica'> e entusíasmo« como
,

nar am em venceu o aman are: x lo- en a ln Ima.
/

, ,', ','

muito:' dos que esta�os acosiumadeae. presenci:ar, em se

1116Hli Hum llillil, r: 1li1lJ••IlIIiIIiIlIIHIiUml!llItr... 1111_1[111_1111 iII.I"Il1����������1:��ll.i!liilnl_III�1P tratll;ndo de' pequenos clubes de ,éen�ro I �trasÍj,do C!)�o_.c
�.

"

. .

nosso. :
"

.

"

"

"

,', "
"

__-------�--é'_-�-------. 'Tamandaré e Guarani foram à'lÍça na a'nsia' dá prí-
meíra vitória no ,"Relâmpagef'. O felizardo foi o clube
do Estreito que teve três,bolas nas redes contrárias con

tra' duas de 'seu adversário: muito embóra o panorama
do embate tenha revelado igualdade de ações. Pelas ra

lhas- qúe ,acusaràm em seus setores, nem um outro me

recia deíxar a cancha bafejado pelos ventos do triunfo.
,,' .I\I1uita monotonia; cõ'm.o a revelar faltà de entusias
mo 'e'f-ángue. Perdeu novamente o "Bugre", resultando
com isso a conqutsta definitiva do último põsto do certa
me de 59 .

t

f

;

FLORIANóPOLIS, TERÇA FEIRA; 21 DE ABRIL DE 1959
/'.

'O/.n�vo' o .UI ANTIGO OJ.l&IO ua lUTA O-tT"amA

, "

•., '

"RIO SÃO PAULO"

:fJUt(J_lttÚJee
-

(t(JJ eaUfJOOJ a. sodado.
"

'

'\

Aos [! minutós deu-se o .gol inaugural da porfia. Dio,ney
"

I
avançou pelo seu setor e ao adentrar .a área perigosa atí-
rou forte. Desprevenido o arqueiro bugríno executou. o
salto um .tanto tardiamente- e o resultado' foi que a pe
lota passou rasteira por baíxo cÍe seu corpo e foi ganhar
o fundo das redes. Falha.: gritante do novato .arqueíro,

Aos 44 minutos Anísio, num passe magnífico de'Tele,
fez o segundo tento, elevando' para 2 a O o escore, pla
carde do primeiro tempo. Antes de consignado o segun
do tento, Pavão salvou o arco tamandartnó de 'um gol

Icerto.
'

,

ii Aos 6 minutos da fase final, num ataque dos seus,
São os seguintes os jogos da

IRoberto passou por três contrários e ato contínua esten-
.semana, pelo Torneio' "RIo - São, ..,

deu a C'lrlinhos que se encontrava livre e completamentePaulo :
à vontade para consignar o primeiro ponto. das tríco-

IIOl.;es. ,
,

.

, �,Aos 13 minutos, numa falta contra o 'Q.).larani, bate

� IINOé que atira alto tendo Lauri,' num "rusll'" sensacional
NO RIO � Vasco x America !i!iI " 'd

..
'

d Ald
'.

t d i
, �avanç.auo e venci o 'a pencia e O" -conquis an o ass m

, I o terceiro e último ponto dos rubros. Pouco depois José

I com a mão manda' a pelota ao' fundo da�' rêdes, mas o

EM SÃO ;PAU�O � portuguesa
I árbitro estava vigilante e assinalou o toque, 'anulando ')

tento bugríno.
I

403 20 minutos, Carlinhos de posse da pelota correu

rápido, adentrou a área perigosa e desferiu potente pelo
taço que Walter, embora .pudesse, não conseguiu deter a

trajetória da bola que -f'oi atingir o objetivo desejàdo.: No
'

final da luta, os tamandarinos tiveram novo tento que
foi anulado pelo bandeirinha, 'sendo seu'autór o avante

Anísio. Final: .Tamandaré 3 x Guarani 2. �.

Aos 36 minutos houve troca de ponta-pés entre Telê
e Tor.inho, sendo ambos expulses da cancha. :.

r. uncíonou- como apítador
'

o -Sr. Gerson :Demai.J,a, CQlJl

atuação aceitavel.
Os que mais se destacaram foram Carlinhos, o me,

lhor dos 22, Waldir, 'Toninho, Roberto, Dioney, Telê Ani ..

EfetuMo o encontro Támanda_ '. dar.é:. 5 p. P.•" sio', NOé e EWaldJ.'
"

ré X Gua:ràni, .ú.C�u.. �éndo.a q).le bi.O lugar -'G_uaraní, 10 p.-p-;:- DOMINGO Os quadros Hu&ram assim const�t,uidos:
segue a ClaSS1f1c:ação dos-c,ertamesl ' EM SÃO PAULO _ São paulo TAMANDARÉ - Wlilter; Noé Pavão e Ewaldo; Nan·
de profissionais e, aSPira�tes:.....: 'I' ",

ASPIRANTES' X Santos do e, Caça; Diqney, Telê,. 'Anísio, Lauri e Jal.!.

NO Rro Flamengo X Vasqo. GUARANt - Aldo'; �cácio, Waldir e H',l1f�que; Tonl-
PROFISSIONAIS."

'.

IÜdÚ'� FÚluelr�n:se, Õ 'p . p. 1 nuo e Zezinhc; ':;:u!y, Pedrinho, Roberto, J)"f: E.' Carlinhos.
Vice-Líder _ Tamàn<lal'é, 2 p, p. ,;;,.-_-,' � 0.0 -

='-1
Na preliminar também triunfou' o Tam:mdaré, pelo

-i,o "llfgar .,-, _ Atlético, Avaí e
LEIA EMNOSSA NOVA' eséGl'e de 5 fi 1, isolando-I'e na vice-lidera';l�a do cerrame

Vice-Líder _ Figueirense, 1, p,;,p. G�;'a.lÚ: ,�, p: p. EMBALAGEM COMo' c,e ��.pirantes.
3...1' 'lugar --;- paula �amos', 2'P. p, 4.0 lu,gal' ..,- ,Bpca,iuva e paula SE PREPARA' UM BOM

Renda: c'r$ 720-cruzeiros.' ,

4,0 lugar -:AtlétiCO,. 3 'p, .'p lVimos; 6 p, p. , C�FÉZltC I 11I11IInll!lnllmla••III11I�!I!IIII!i�I.!tli!!l!ililllil��

___�-.-.....____......._ .........._5.0_I_Ug_ar
.._B�_�a_iUv,.....a e_T�_ma_n�__,

--,-�_..,.....,.,...,...._,,-,--
I �_._�........:-'�! \ Bonita -vitória do

�
.. t Meyer -no certame

., .

comerclarlo

Vasco, Botalogo e Fíamengo, êste, em' ,São Paulo, os vencedo·res � Empate, com gôsto de vitória
conquistou o Flumine nse frente 'ao Sanlos, no Pacaembú .; Santos isolado na liderança - Próxi-

•

mos Jogos
Saiu Javol'ável aos times' carío., bil1dade do Palmeiras,

pincel
-at

õ

mte e

útil • pa(ll "ÍI" lal, láhrÍc.�.-.:'"
escritÓdos; .�cola�, ..

, �lu_bQ�I. armaún�,
depósiÍDs, l,bJas,

,

nlãç<;ts fimoViárias e

, rodovíàrias etç�
..

em ,6, côr.s e
-

,,'

_. ')
�

Ém meio, aos, c6lculos e

fa:nçarrÍE�nfos; ,'é �émpre bém�vindó
...,. - 't

, um ,'eiga rFC;> UNCOLN - o
"

',; � ..
' ,:dga�rfô dos que se cbncentram

_." � /. 'i"". .

•

\.: .... �

•
"

: '_
, .n�.t-rdbol,ho.;. cigarro

) \.
.,

.

-

',' .feito com excelentes' fum'os,
LINCOLN é um prazer

C;We anJina,
-

diàriamente, o

t.itmo de suo a,tividGlde .

•

1

......... h.

CJGA_OS

de, ponta'
a' pont'a'

o ,melhor'!" "

�'

,'","
.'

!. '- ..

•

I

0S TENTOS
/'

paulo, 5 .

PRóXIMOS JOGOS
derrotan.,

dO_O,\ por- 3 x O. Domingo, no

Maracang , obteve' o Botarogo a

desejada re;"bilitação, vencendo o

São Paulo pelo 'escore de 3 x 1.
'enquanto que em São Paulo o '<

Flamengo goteava o, Coríntians

cas - a rodada de sábado e domín;

X Santos

go do Torneio "Rio-São paulo".

Na' Sabatina o Fluminense foi à

paulicéia e arrancou precíosô pon.,

to do Santos, empatando com o

campeã o paulista e líder do tor,

neto por 1 x 'L enquanto que no

Rio o Vasco quebrava a invencí,

l H O J E

pelo escore de 5 a 1,

ISOLADO O SANTOS

NO RIO _ América X Botafogo
EM SÃO PAULO pertl.\guesa
X Col'ln.tians

A M A N HÃ,Sábado o 'initium'
de amadores

/

A situ!\Ção do, certame, com os

fssultados acima, passou a ser es.,

ta� por pontos perdidos:

O tornei') . início do Campeó- 1,0 lpgar _ Santos, 1

.natº t\m�,,-ri� C4l.,Fut�'bol 'de ",�,O}1-!.gar� _ ,Fluminênse, Vasco,

, �,'19j\9,', ,ªO qtff'·s.o�l:le�e� ':�(jl'.à:::�t-eh �1'.�. ,e�!_am�ng? e, Pa1ffi::efr:'lS, 2
,

,,� �1.liY�Q.,·�;pr��my"�.�,,b,'��� ·qe.v��.)J.;.'t���.�.��.C�gd::-:( Améri-i�;.h�seJ 'pos�elm&J?j;e.�A�jr !l, .ta, r; c .' 'q!i;" 4, .

:::<"1�""'('
,

bela dos jogos. '
-

" .".- 4:0" lugar "é- �Pel'tugitl ríe Des-.

. "-:"._. "

....
't' 'o'.'.' '_',,' '\

'

.. -;
- _" portos- Cortntísns .e São

FEIRA

EM SÃO ..PAULO _. palmeiras

x São paulo

NO RIO Fluminense X FIa-

mengo

,

SABADO

'CLASSlflCAflo '.D,n CAMPEONAJO
c ,�'RELÃMPA60�' .

'

.

_,

Líder _ AVàí, O p. p.

O Departamento _, ÊSI?ortivo do

SESC fez realizar, dQmi�go passa

do, pela manhã, no .campo do

'. Ipiranga, em Saco dos Limões,
mais um encontrO 'em Con:ti�Ílação
ao Campeonãi'a, Co.merciário de

Futebol de 1959.' Foram adversá

.rios os conjuntos do Meyer_, r
Fiambreria, êste líder do' certame
e aqu�le c�mpeão do ano ,pasSadO.
No final, depois de sensacional

luta, verif1c�u�se � �itót;ia <lo clu

!,e da rua, Fel1pe Schmidt', peio
escore de 4 x 1.

O. certame terá sequência
ni,ngo 'próxImo: jogando MachadO'

,õ Foi·d.

..
'_

5.a feir4:'- Bocaiu·
V. J 'Paula Ramos;
,Doming·o:' Avaí x
'-Fiaueir�nse.

'

�úlnta feíra pr-óxlma, à
e 'certàme' '''Relâ,�i)ago'� da Cida-.
de terá pl'ossegyimento,
PUgÍl� entre ". 'Bocaluva
Ratnos, o r.:rimeiro já sem chanC

de VII' a. sel' um dcs primeiros co

,l�ados e o tricolor ainda' invict

porém 'sem
Pôstos que

Figuelr<:>ns'e,
f!na1�. ctdlningo'

, '.

�.�'� .5.'::.
�!D':t�;- �\k

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P-ara' o homem que disponha de ã'gumas

I· IES
-e que deseje iniciar-se numa

r-

CARREIRA lUCRATIVA
/

Curso r�pido, deo eonetagem
._

' .. ""'

Sul '- A,m�riea:--
•

1,
.' '.

- Cia. Nacional ce Seguro,s' de
.

Vida

oferece uma reaf oportunidade
A Sucursal de Florian6polis é uma das principais organiza-.

. ç6es de produção do Estado, onde a "Sul America" manterá
.

gratuitamente êsse Curso de apenes 10 dias, com, duração
de uma hora diária, a partir de

.

22 DI A.RIL ÀTÉ 6 DE MAIO DE 1959

PIAÇA 15 DI NOVEM.RO, ESQUINA DA RUA ILHÉUS

Para homens que não tenham experiência no ramo de seguro
de vida e que desejem ingressar nêl�, será compensador
inteirar-se dos detalhes dêste Curso Répido de Corretoqem.
Para outras informações, procurar o Sr. José Paeito, diària�
mente,; das 9- às 17 horas, na Sucursal da "Sul America",
à Praça 15 de Novembro, esquina da Rua Ilhéus, ou enviar

o �oupcn,seguinte; 'devidamente preenchido.

(

-�-�,r---
1
\1

;. I
I

.. I
L_ .. ,

.

--- - - --....--- - �-----

---------� ...... -- ---

NOM�" : :�
" .. J _

.

./" ---- '\,.'
1

IDADE

f�DÊiiiço·
·· · · .. · ·· ·· .. ···· · ·

.

TEL.

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

O�UPAÇÃO ·ATÜA�···::···
··· .. ·· ·· · .. · · .. ·• ·· : · .. ··

'

--- ....... _

1A·2810 J--

� Sunluosá séde terá o Veleiros da Ilha
Na vitrIne da AgênCi; Geral d, séde �a; pedra GrJ1.nde. não. ;ou_

PERDEU-S,E
Perdeu-se uma carteira,

passagens Aéreas, acha-§e em .ex- pam esfÔl'ÇOS no sentido de darem

posição a maquete da futura séde i�PUISO sempre crescente ao es- sexta-feira, entre o Plaza E

social do Veleiros da Il�a de 'san- porte que já consagrou sania.
-

ca-I a rua Jerônimo Coêlho. A
ta Cat,arina. a ser edificada pelo tarín

/
no panorama i Ili nac ona ; pessôa que devolver pede-

'engenheiro vàlmy Bittêncourt. Que continuem sempre aS�im. I .

.

podendo se obs rv nd
. I se que se comunique caim a

- e ar a gra esa batalhando sem esmorecimentos J
.

do empreendimento dos diretores pela grandesa do iatismo catarí., Loja Cimo, fone 3478, que

do simpático clube . d� vela do nens!, e braslleiro. I será bem gratificadà.
bairro da prainha, que. como o

.seu rival Iate Clube FI':lrianópol1s
que tllimbém construirá magnlt1ca União Florianopolitana de Estudanles

( O N V --I 'T E'BRASIL.X
JN\6LAlERRA

,A Diret0l:ia �a: União Florianopolitana de Estudante:;,
têm o máximo prazer de convidar os estudantes dest.a

,Capitf-l, para a MISSA que fará rezar, às. 8 horas do dh

21 do cor.rerite, na Capela do Colégio Catarinense em
Ação de Graça pela passàgem do 30 Aniversário db UFE.

Informa a United press Inter.
national que a Associllçijo- de Fu

tebol Inglesa informou ontem. sô-

:r:u:t::::�ç:·e;ee:g:::r�e:��:� INSJITUTO�BRASIL' - ESTAD.OS UNIDOS'
te a excursão da .seleç�o inglesa.

D'E FLORIANO'POLIS'às Américas do Sul e do Norte.
Assim como para o �at�h Ingla

terra X Itál1a. marca.d�.. J?,llra 6-de

maio próximo, em Lonfires. Se-.

glmdo a Associação. ,õ!llente se

permitirá a substltuiÇ�O do keeper

e de outro jogador se êlÍtel, con-
,

O. Presidente do Instituto Brasil-Estados Unidos C011-

vitla os senhores Sóci,os, Alunos e demais pessoas interes

sadas para a conferência Dr. César Sear� sobre o tema.:·

Dia Cf!. Arvore nos Estados Unidos, a realizar-se no
.

dia

22; qU,Hi ta-feira, às 20 horas, ná sua sede, à. rua :Jrelipi
Schmidt, 2.

tundidos. não puderem continu�r
em campo. Durante a f,!xcursão, a

seleção inglesa jogará contra o

Brasll. México. pf,!ru e F,:.lttad�s
Unidos.

VENDE-SE COSINHE,IRA
Por . motivo. de viagem Procura-se. �ompetente.

vende-se um quarto de ca- Paga-se �té . Cr$ 2.000,00
.

. de acôrdo com a capacidade..
.sa1, sala de JAantar ,e grupo Tratar a rua Emir Rosa, 127

.

estofado. Ver e tratar na (antiga Sáidanha Marinho).
.

Av. Maurc ;Ramos 249.

, .

Ai�UNCIOS

[EM '.

L �:?PNAI$

II S=.�._ . Qu�:.!���!,o!!�'tacr��!� OO��l�.e�!�o..
QUU ODAI)f ao \lA1Il j porcionitlmente,

ao valor antigo da moeda, mais dispen-

diosa.
.

REP. A.S.LARA .. -I' Hoje a· escolha de uma roupa está mais. simplificada.
NA leIAIICII IlANTAa:.·..... -.. j, t· i

IãO OI JANElIO ';C).c,_ " I Mais
d(, conformidade com a época pra lCa ,e!O que v ve ..

����.���������� . mos. :€ só chegar, v.estir e levar. ,

-

Para que iSso fôsse assi�simplificaàQ foi precis� anos

e' anof. de experiências e a�erfeiçoamentos. Equipes d�

técnicos. Equipes de maquir,ta!!. Mas .. ·. valeu a pena .. Ho·

je em
-

cria ninguém mais pensa a não ser e� roupa j'i

pronta. E também, quando alguém pensa em roupa pron

ta, pensa logo na roupa· "DUCAL" fabricada pela SPARTA.

A roupa da SPARTA. atingiu um padrão altíssimo dfl

elegância e perfeição/'É a roup'a elegante para o homem

elegante _.,

AqUl em Florianópólis é a Mlodelª,r a distriburdorá

dêssas' roupas.,·� q�e)tbom a9S."'(]UllllS"

:':f/:i::,;l\:;0;_Ji\�

,VENDE-SE
FORD ,1951

Quatro portas em ótimo
es""tado de funcionamento e

conservação. Trlatar com o

'sr. Viriato, Telefones 291�
_",-"OJ,1 3:;>01,..

da

I
I

t. I
I
I
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Os campeões de' 1919 comêmorarão
.

�
.

RIO. 20 (V.A:) - Há quarenta

I
nnando à CBD o orícto, contendo'

anos. no período de/oU fi, 25 de drta solicitação, E o assunto está

m�to de 191.9, o �ra:�1l levantava a�Ol:a para .se� resoívtdo ��io pre.,

o �eu primeiro título de camp�ão sídente João Havelange.'
.

sul-americano de fut';boL por essa

!·!lzão. aproveitando a oporturada- :'ALUGA-SEde do jogo internacional Brasll vs.

Inglaterra.,. no dta 13'.' de mato. os Casa recém eonsbru ida, ·3
veteranos/ di' l}iÓ e de 'São paulo. quartos amplós, espaçoso u;

-

antigos integrantes da seleção na- víng, sala de jantar, esct-itó

Pi?nal. resolveram pleitear Junto rio; cópa, coainha; ,

banheiro'

à CBD a prel1minar daquele en., completo em côresç aloja-
menro independente para

centro, a' fim de comemorarem õ . .-Iempregãda,. aquece...or para
quadragésimo aniversário da con- água, exaustor. abrigo-gara
quíata do prímeíro título sul- gem, etc. Ponto central,
americano pelo Brasil. próximo ao Super Mercado.

1\ Federação Paultsta encampou Aluguel: Cr$ 10 .• O()O,OO. -
. .

Rua Desembargador Urbano
, ,,' des�jo dos veteranos. encaml- I Salles, 3'6.

-.'
.

..

! ,

\:

estou i�permeabiUz�da com

CONSERvaDO P

.1

"PROfESSOR CARV-ALH'l.PINTO
EM FLORIANÓPOU'Srr

•

_Passageirq de um "Convair" TAC-CRUZEIRO DO

SUL deverá chegar amanhã em nossa Capital, prece

dente de Porto Alegre o-eminente Professor Carvalho.

Pinto, Catedrático da Faculdade de Medicina da Univer....

sídade de São Paulo, que aqui irá proterír no' mesmo dla

às 20 horas, importante conferência subbrdinada ao tema

"Estado atual da cirurgia infantil", tendo como local

o auc.ttoríum do Departamento de Saúde Pública sito

nos altos da Rua Felipe Schmidt. A iniciativa da vinda ao
,

Ilustre esculápío é devida a Campanhia Industria e Co-

mercíal Brasiletra de Produtos Alimentares (Nestlé)",
Associação Oatarínerise de Medicina.

Representantes em Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA.
Rua Dom-Jaíme Câmara / Esquina Av. Eio J3r&r�c�

À venda nas boas ca5"S do r.:Im;;:

a tinta

"Censervcdo P" é uma tinta impermeável e
.

.

durável, que mantém 'sempre a aparênCia
nova e - bonita. Muito econômica, a tinta

"Conservado P" é encontrada em 10 côres

para fachadas, paredes,' tijolos, chapas de

fibro,-dtnento etc.
.

;'�';';"do �;, , :...""'''._do ''''"�A .

lo-lI-OSl- SIKA' s. A.. �'d
Representantes
• m to d o o B r a s íl

SRTA. ELOISA HELENA c CARVALHO
Pelo "Convair" TAC-CRUZEIRO DO SUL, seguir. on

tem para o Rio de Janeiro a .Srta..Eloisa, Helena Carva

lho, :jue a convite do cro-nista social Zuri Machado irá

partícípar do Baile das Debutantes, patrocinado pela Sra.

Sara Kubístchek, :' realizar-se no salão de Festas do Pa

lácio Guanabara.
.

.

A" seu embarque. no Aeroporto Hercílio Luz de Flo

rianópolis, compareceram '0 Sr. Zuri Machado, cronista

do jcinal "O ESTA,DO", Edú Lima da "Walter Linhares

Publícutade", que em nome do Consórcio TAC-CRUZEIRO
DO SU!, apresentou votos de boa viagem a encantadora

senhorrta, familiares e pessoas de sua amizade. No sou

desembarque no Aeroporto Internacional de Santos Du

mont do Rio de Janeiro, foi recepcionada pelo Sr. JO!lé

Rodorío, repórter social de "MANCHETE" e "JÓIA" :3

pessoas d!Jw; sociedade carioca.
'

Desejamos à gentil srta. Eloisa Helena C. Carvalho,
os -vlJf,os de feliz estada na Capital Federal, onde temos

certeza que com sua charme e fineza de trato, será uma

Iíndíssíma representante da graça e beleza da mulher

catarlnense.

I P I R A N G Ar 4 X I C R U i E I R O, O
, Defro.ntaram-se na tarde

I
com a vit?:ia, ,E �e já v�

ce domingo no gramado da nha a muito festejando, ah-
Vila Operária em Saco dos nhou-se com: .

Limões, os grandes esqua- Walmir; Chinês João e

drões varzeanos, do Ipiran- Ramirez; ,M2,zinho' e Wal

ga (lccàr.). e.ICruzeiro (da ter; Gercino, Ferraz .(Va
Prainha). deco) , Tatá, Anastácio e

O público daquele sub- Gerty.
distrito teve a oportunidade,

.

--------

de presenciar uma
-

grande
partida, onde 'se reuniram' -- V O E

'

P E L A
as duas equipes rivais, -' -'. -

tendo o Ipiranga suplan- �; :tado o seu grande rival pelo
.

espetaeülar escore de' 4){ O:
/

.

.�J!i:'�L-
A famosa esquadra' do- .... -

Cruzeiro que contava certo
......

-.'

�----------------------------------�--��--�----.----------------

Ora, quem diria! COI1f6cio... �eitor' d� Visão! Mas nao.

é ,de estranhar. Se Visão fôsse �ditada há. 2. �OO an<;>s

�!;á:s� garantimos que· o, 'grande filósofo �hinês a: leria.

'_Quer: �aber flor que? A Éi],o,sofia de Confúcio é basea'�a
num bom-�en�.o prático e utilit�rio; e sôbre coisas de

bom-senso prático' e utilitário os leitores �stão sempre b�m
informados,'quando lêem os artigos e anúncio, de Visão.

'.
�

,

.
-

.�l�/ ii?�' ,.' .' .

Aliás, é justamente para
estarem bem informados qúe hoje

f·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I GBANDB, IBOW BEVi.TA�l
lMARIO MASCARENHAS"E SUAS LINDAS GAROTAS ESTRELANDO A �V E,D E T E, ,C'O N'C H I TA .0IA_3 DE"MAIO"NOS�SALÕ'ES DO lUX HOTEL -, 22 FIGURAS:- 5 'HO'RAS DE DANÇAS' E, SHOW RESÊRVA' DE "MESAS: N port. do LÚX HOJIEL
��_"._....,....,._�.-...-_........�_,.J!"'J'6���&'-'-"'_'_"'"""""��-óI\...�,",,,,"�� ,...���. """""_,..-_-,·,-,!,,,,-,,.-,-�.·.-,,,-.·.,,,·,,,,,�·_,,,,,,,,,,,,,,,,w,,,,,,,.,,,,,_,,,,,,,,,.·_,_,,_,_,,J'_W_·•••-.·""·_-_- .�

MORRER'!'
DIAS 22, 23 e 24, de abril ,

Inscrição das crianças que frequentaram o JIMB
em 1953 exigindo-se que o pai ou responsável apre

, sente 'atestado do IAPC de que é empregado de
firma contribuinte do SESC e a Carteira Profiss�o
nal.

DIAS 27, 28 e- 29 de abril
Inscrição de novas crianças, com as idades de 4 a

7 anos. O pai ou responsável deverá apresentar
atestado do IAPC de que' é empregado de firma
contribuinte do SESC e a Carteira Profissional. Re,
letivamente a cada criança será exígído atestado
de vacinação anti-variolica e certiãão de nasci-
mento. -

"

LOC,4L e hora da inscrição: CENTRO DE ATIVIDADES DO ,

SESC-SlllNAC, rua Saldanha Marinho, 6 _ 2.0 andar _
,. --.-.,.001"• .._��-.. J'.- �

Edifício Scheidemantel _ das 13 às 17 horas. ( O N F '0" R T -O· E ' 'para,
'

�

FLORIANóPOLIS, 15 de abril de 1959.
-" ,

TrAJ�I �
)ldBElITO LAClIlIDA

'

Diretor-Geral

p O N , U A LID A DE ... ��=��E e!/

. Rápid,o "!

:S81 .. rasileiro l

'VENDE-SE�U:.D:.A:.G:.D:.A:. G:.

5 ,_CE
Aug:. SubI:. e Resp:. Loj:. Cap:.

,

"Regeneração Catarinense"
De ordem do Resp:. ,Mestr:. convido a todos os IIr:.

do nosso Quadr:. a participarem da eleição das LLuz:"

DDign:. e demais OOfic:. das LLoj:. B�s:. e Cap:., para.
o próximo 'exercícío 19591l960, a têr lugar em nosso

Templ: ., à rua Vidal Ramos, 80, às dezenove horas e trin
ta minutos, do, dia ,21 de abril p. v., Iembrando que, para
o exercício do voto será observado o art. 343, qo R,eg:.
Ger:. dá Ord:.

Or:. ,FlorianÓpolis, 15 de abril de 1959 E:.V: .

GERCY CARDOSO

• Por preço de ocasião, um
apartamento no andar-tér
reo, medindo 6,5 111 de fren
.te, por 24 m. de fundos.' e
mais 6 m. com rancho de
alvenaria, sito a Avenida
Hercilio Luz, 155 À.
Tratar com o senhor Ita

mar Fortkamp, ou pelo te'
lefone 3354.

JARDIM DE' INFANCIA MURILO BRAGA
EDITAL DE INSCRIÇAO

Secr:.

Igreja '-SÃO' JUDAS tAD'EU-
Aos devotos que nos queiram auxiliar na construção

da igreja, oferecemos a compra dos
_

bancos, em número
de 14, já feitos, ao preço de, Cr$ 1.500,00 cada um.

O pagamento poderá ser feitõ em prestações mensais
não ínreríores a- Cr$ 300,00. '_,--' jManuel Donato da LU2'- Presidente

_

_

'

j

�,VIVER !
\
.

OEPfNDE DO SANGUE, O SANGUE É A ViCA

\J ÃI parturientes após a gestaçõo, devem Ib;,r

v
SANGUENOL

contém excelentes elementos .tá" :�O;:
Fósforo, Cólcio, ArSl!niato e V"nadill�'

de sódio '�

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS, t
E S G O TA DO 5" MÃES ,QUE,!
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão a rcni- .!
ficac;õo geral do 'or9ani�mo, com' o"'"

04TA&IJiIA

<:

I '

,

DLARIAMEN-TE
às 6 hs. pará Itajaí, Joinville e Curitiba;
às 13. hs. pará Itejaí e Joinville, nos dias
úteis e-feriados. ,

,
"

.

./

NOVA FROTA de ÔNIBUS RÁPIDOS da
classe·EXPRESSOS DE LUXO

AGENCIA: Rua Deodoro (esq. Rua Tenente
Silveira

.

Despacham-se Encomendas. Telefone 2172
�.';,••_�--!:-�••••-_�-:�"'!''''�.'!-��:'-'-'-_'''!irJ'''w...",_�.....,-.......�•••-.;.......�

. Vende-se- residên-"'Fábrica, ."
"c. "

'

cia n,O Bil'nurio MóVEIS E ESQUADRIAS
VENDE-SE em,Itl}jai, apa-

do Esfreifô relhada com' bô�s máquinas,
.. nó centre da :Cidade, -com

• . �F':;J.,. ;. �.

,gàlpões para dep�sltó: e 'óti �

mo prédio de resid��:�ia �ra'íl
de área vaga e entrada livre

A ...

/

/

� .1, ......

....�.,. .....
-.

.. 'ú:t;;:i:éfA�;'?;(�:;�·- ._----::::P,\f!'/o�;'��
'",i '

* Re'd'u-ção. de 4õ.ó/o nas' tarifas dos DC-3 e C-46;
, '

-,

..

recW�o de 20°10 nás tarifQs dos demels aviões
\ '

./

'-

Nunca, como agora,. foi tão vcntoioso voes, com

o reduçõo de até 40% nas tarifas, cios Compô
'nrnas, Aéreos Reunidos. Al-ém do coníôrtc, do

v�ogem ,poi' terra, você tem despesos forçodcs
com refeições, ,gorjetas, lavagem de roupa,

e I prevàvelmente, hotel. Vejo o quánto somam

essas despesas e, depois de compçror, você
-

também vai preferir 'O avião - o trcnsporte do

precioso tempo -

que você ganha, agora viajar
de avião nõo é, mais- coro que viajar, por terra

cu mar.' A rigor, fica até mais em conto. Nome atualidade.
,-i!

"". f -';"
...���, �

�� � .:� "

, /

,AS COM-PANHIAS
, ,

,

AIRIA'S REUNr.
(..

-
) , ,)

ln., ,
..

' -,'

� - ... -
�

por duas ruas.

Tratar co� o Sr. Henr�qüe,
à Rua,La:uro Muller, 295'-'
Itaja!, ou em Florbinópolis à

Praça 15 de Novembrcr, 27 �

1:& andar :-- fone 3642, com o

sr. MARIO..
r

•

..' ,',

,

,

" --

CR$;400 . OOO�:OO
'

, 'fl'én,té _Para a, praia,�;toda de
material, 3 quartos. 1 sala,
cozinha. d,ppendênci'as, gran
de rancho de madeira nos
_fund�s, em terreno de 10x32.

Tratar à Rua Conselhei
ro Mafra, 14.

AL·UiA-SE
Em quarto amplo e mobí

liado, na praça quinze, para
duas pessoas,' parcialmente
ocupado, há um lugar para.
Sr. de responsabildade. Tra
tar pelo telefone 3236 dás
9,30 às 11 horas, com

PEDRO. FORllO

VENDE-SE
Uma estola de p�Je. nova,

por preço' de oportunídade.
Tratar na, rua Padré Roma,
31, no horário' das 13 às

181horas, ou' à noite, at� às 21
horas. i

EM 5 MIl'{UTOS
Rua Francisco Tolentillo, n.o: 20

'"

�========�===�=-=-�) , ..

I'
I
l
I

I
'

CLUBE RECREATIVO

6 DE JAN E,I ROI
ESTREITO

/

�ROG-RAMA DE ABRIL
I

11 !

11
'

-, ,

\
PIA 25' - Sábado ....:_ Grandioso Bine=

,

Dançante com inicio às 20
horas, 'organizado pelo De
partamento Femínln., do
Clube 6 de Janeiro - 10 vs- \

'liosos prêmios:
Os cartões acham-se a 'ven
dá, na Secretaria do Clube €

I -
com Os Srs. Diretores.

! ,�=tl.-õiJj1,-,
:: 1 NOTA: E' indispensável a apresen-

, tação da carteira social e do

il-.I
'

talão do mês de abril na"
I,' festas do clube,'1

I
'

-. ,�,----�",

,
, � ,
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,...

senta c-s 2.83{),.665.00_,_ I"Beatriz
Ramos". se encontra.

1l.,munieIPios
de' Canoinhas, TijUCas'J Os funci�nários da Legião fo-

Os gastos que eretugmos à con, eancíado" remuneradamente, na São José, ATaquarÍ, porto Belo e ram além -do seu dever

A€qilU01,5. (p:�O"il2.ta dos

recur,s
os dêsse primeiro td_' França, fazendo curso de apêrfeiJ I

Camboriú, num total de Cr$ .,. 'Iearam a sua am,i,za.de_ r.

mestre, sttuaramczs deru.ro C:0 çoamento. ;, 1,300.000.00. deixamos. além da Obra SecLI

correspondentes duodécimos orça- DUJ'ante à nossa gestão. parttct, Mantivémos e aumentámos oc amigos dedicados. aos quais nos

mentál'ios, o que pode ser perreí, pámos de várias reuniões e conota; Internamentos hospttalaces e assís.. sentimos .ligados por' laços' de

tamenta observado nos registros ves IlII Capital Federal e em Cm1- tência a casos pesscaís em alto coração.
r '

contábeis 9a Comissão Estadual ttba, tendo os nossos Chefes de núlllero. o que pode ,ser melhor A eles tõda a nossa admíracão e

Com referência à situação [i- Serviços atendído
,
também a', reu, verificado, pela leitura dos nossos todo o nosso aprêço.

nanceíra da Comissão Estadual. sa, niões de �per!eiçOamento técnico relatórios anuais. - Senhor presidente.
lientamos que. apesar do grande promovidas pela direção central. Tivémos oportunidade. na apre- Em linhas gerais, é esta a situa-
atrnzo no recebimento das dota, No camp/ da assistência ramí; cíaçãc da nossa atua�o à frente ção da L.B,A, em Santa Catari

ções mensais. a Comissão Estadual nar, além da rotineira aastatgnct-,
dos destinos da L.B.A. em Santa na,

conta com um salão em Caixa. à maternidade e a infância, que,
Catarina. de rererír-nos ao nosso

nesta data. de Cr$ 114.767.60 e ampliámos dentro da passivei elas- esfôrçO para' concretizarmos aque..

le pouco que conseguimos duran; mos foi com o sentido de minorar

L.H
,

-Transmissão• a' '•
(co•nt. da 8." Página) presentemente. ' no quàdro de I No .. Ri? 'de Janeiro. em diversas

123. repre- funcionários, há 38 lugares Vágos.! oportunidades. discutimos os pia-

apenas econo_1 que não foram preenchidos por nos e plantas das

,urüd1ideS
a s�rem

de numerário, pars com esta entendermos desnecessário. I construidas
e equípadas, ,

omía, ás serviços foram ex� Além das obras citadas. estava- ' Durante a nossa gestãO, reestru,

mos em- entendimentos' com as ��l- Iturámos. para um runcíonamento

toridades dÇl )'>iano do Carvão Na- normal, todas as unidades eneon

clonai e' os prefeitos de Criciuma. tradaa, dedicando verbas especiais

Urussanga e Lauro, Muller. para à reparação e reequipamento de

de novas 'unidades asststen

. c�mo o ,Lactário -de jomvít;

o parque Infantil de presiden-
muitas delas

,
verbas estas resul..Getúllo, o posta de puerlcultu- constru�ão de um posto de pue

e Lactário de Itapema, além da ricultura na primeira. um Lactá

strução de,11m depósitq e ga:.. rio na segunda e equipamento pa

de puericultura ra a Maternidade do Hospital Hen-

tantes da economja feita no exer

cício de 1958.'

O Re:atól'io que acabo de apre,

sentar à Comissão Central e rere.,

rente ao �no de 1958. expllca po'í-
menorizadamente ,o nosso Tl'aba, apresenta, 113 SU.J. conta corrente

dessa última cidade'atriz Ramos". da contribuição ríque Lage ..

Cr$ 100.000,000. à FundallitO sulma ,

e de um completo para ,estas obras. foi destinada a

médico com Incuba- quantia de Cr$ 2.263. OOO;O(l. re

i! para O paraiso da Criança. cebida djt Comissão, E�ecutiva do

�urussanga. ,

' I plano • Na�io:nal do Carvão. (

I

Â •

nela
....

'
.esi

• 1

catarinenses.

pouco fizémos.' mas o que fizé-

lho e documenta o emprego, das ',1.0 Banco do Brasil. um depósito
dotações a nosso cargo, de Cr$ 93'0. 6R8.80.

ticidade 'd03 meios exiacentes. criá
mos a tradição ?O GRANDE NA':'
TAL D.\.. -CRIANÇA POBRE DE

FLOLL<\No: OLIS, iniciativa que

Manda a verdade que se diga, e necessitam do amparo, e da asais

deve, ser gravada com traços índe, tência' da grande instituição cria

léveis. da atuáçã� daquela equipe da por Dona Darcy Vargas.
A sit1,lação orçamentjírta para

,1959 é a seguinte: Orçamento
aprovado. ,Cr$ 17.788.463.30, dos

quais Cr$ 2,862'.911.30 correspon..
, ,

O. rerertdo atrazo no r��ebi�l:T

to .s= dotaç�es. 'não impediu qU; congregou. sob, a égide .da L::B. A.
trabalhos V. Excia .• com o seu alto espi

rito de humanidade. o seu grande
desejo de servir ao 'próximo' e com

o prestígio de que desfruta;_esta!,â
'

em condições de razer mais do que ..

nótJ.
É o que sjneeramente ,desejamos

para fel1cidade de V. Excia. e dos

te lJo nossa gestão, a grande dôr dos pobres e dos que

que ...nos secundou nos

.1 frente desta Entidade.

Não fosse a compreensão. a boa

vontade e a dédicaQão' à causa J'e-
dem a verbas retidas nã Comissão

centr�l, contando a Comissão Es

tadual. portanto. com um duodé·
cimo orçamentário de Cr$
1. 243.796,00.

todas as -assocíaçges filantrópico-
. - -

assistenciais. em número de 6E. ír.,

manando
,
todas as crenças e .todas

as�ndêhcias sociái�.
.

Nas 3 festa-s de Na1>al, pudemos
ter a !lstisfação de atender. a uma

média de 8,000 crianças. todas ca

dastradas em um grande fic1"ário
de asetsuídos, posto à disposição

pagássemos sempre em dia�s sa

lários dos funcionários da L.B.A.
As contas que se encontram, atual,
mente. 'relacionadas
monto, somam

para pag9c

,Cr$ 336,643.10,

(kl,,!,,'t2i�r,�t'�'I�i,:':b:'::�'�;:;:.':��i:::,:�::��",,: ;:i:�;;,;':s
c o� ReUITI:JI,smo. Tem c.:-'11il,ha<.;? í'< i"!:C
o S;JUgIIC. não li ...... • O'fln{' P·�'.1� p;. ... ,L:,l.,;.
�) S,llIt!Ue i· ii "ida d,_,,'i..""iC' il:I�! ..H 'o
Sangue de rr\:.·fcn.�n ...:iâ ,j" E,,�nc�.l�';
N.iib de;,,€? para ílm.tnh,i. t.'Otn'..�� l: il\�

11, tomar E,LIXIR 9�-1, ;ldlit"i.L.. \ no F)�'I
CitO e .'l::f!í1h:L_rcçed.:..!:": Pll[ i"!'11!L'IC'" ,J.
r),,!diC(l". \'lr�RC"': IF.·:'� O� C!J'·;·l � �\ r)
OOBN() DO LiQUIDO C (_U�,I·, 1\'�1:.,,,LJS
'JLJE OOIS VIOI\üS PEQUeNO:;.'

Até a presente
Comissão Estadual

data recebeu a

dá
'

ComissãO
uma parte do

quantia folgadamente situada den.

tro .dos recursos orçamentários re.,

iattvos aos meses em que foram

contraídas. e correspondem à rea
llzação de :Se;'�iços e à aquisição
d3 ut1l1dad,es indispensáveis ao Etllo
.ia'?Ilento dos serviços da Legião.

Os s31'vlços _técnicos receberam

:uid!ldo espécial e, pr�sentemente.
o' Dr, Miguel 'Salles Cavalcanti,
Diretor do Centro de pueriCUlr1-lra

_funcionários desta�lonárla dos

Ca:a. e por certo não tertamos al

cançado aqueles frutos que ora po,

demos. de cabeça erguida, apre

sentar ao povo de Santa Catarina. assistidos

duodécimo do mês, de janeiro, no

montante de Cr$ 900. 723.0Õ. sen

do, credora. por conseguinte. dos

luodécl1fiOS dos meses de' feverei

ro e março. acrescidos da diferén

:;a do mê3'de Janeiro. o que 1'ep1'e-

das sociedades de assistência' social
em/Florianópolis. C a'milanhaNo sector das _ calamidades,pú-

.
.

.

bllcas, 'p1'estáz;nos _'
assistência às

.

.

populações' do interior. por ocaslãô "(Cont. da 8." Página) cia da bebida quando utilizado Pó

das Encllentés de 1958. 'aos fiu- caf" para consumo. desde que Oi
, 1 - ."

nicipios dó Vale' do !tajai. e aos

_

Interessados regularliem suas- si-
, ,

.

tuações com o I. B , C ., cu�as con-

" I Jiçjes são identicas as do paraná
.

' .

Central' E:óm.ente

'>�,,:�,. ,"�
.:'.; .'_

.-:-- ;!�. .�

.�� �. w",
- •

I

...�::: .i __ ._., :.1�� '!�,

!;�,��::�:!t��VJ{ J,.:,�'
,:\:,

"

ehasels, .ultra�:r�for9ado e, prático!
'f�'�!.� �

;1;., "

��

r Motor Ford Y·... -

bloco em Y

A 'QUALQUER TIPO DE CARROCERIAI

"!,"a para transporte -pess_oal Fu!'lio para .ntrega d. m'Kàclorias

\
Q ,melhor motor do mundo - fabricado no BruOI
Madern!sslmó, de válVulás no cabeçote. Pistães
de curso reduzido e cilindros de grande diâmetro
para mais fôrça, mais economia, màior durabili
dade. �á}vulas rotativas de limpeza �qtom4ijc, I
Velas "Turbo�action" de '18 mm I

Tr-_missio de 3marchas,'slncro.slleneI0l"
Alavanca de mudança na coluna d� direção.
Novo 5 istema de Ilnlçlo de..12 volts..1c Maior
reserva de fôrças pa'ra, todo o ill�tema elétrk:ol
Partidas mais rápidas! \Dlf�r��Clal mais reslstenteÚ�ed'Uçjo tdeal para \-
pe1'll:lltlr economia e velocidade I

' ,

l,-Chassis �Itra-reforçado I Longarinas, travessas, _ �

mol�s .

feitas especialmente par, as estrlQasbrasllerras !
. .

•

o FORD F-100, cha..luu
com caçamba "plck·up" , of.recW.
para pronta entrella com os .mal,
modelos d. carrocerias•• dep.nd. cI.
prévia combinaSão com o R.vlIIlI..

l.,�:·r �<::::�:_::C:Si���-Jf" l

"== ,\"'tilIJ.�� .....

"

, 4

/

se

�agora com
�

NOVA CABINA!
V, terd a impressão de estar em

um autômóv.el, na nova cabina

do F-100 - muito mais.-espa�osa,
com quase 2 metros de visibilidade,
estofàmento altamente. resistente!

Novo e luxuoso painel!
\ .

I ,

, Conheça-o' /rio se�u
-,.� R

.

d 'd' -rO'RD
'\ ,·.+-_:�i�'�h\ . ·even '; e., or\", .'-.:... ,,,,,._,
, l'f., .::

, ',"'·":l· �� �

_ 6, '
,. .... 1-. _.�_:__ _._. � ....__ ....__� .•

_
__ .�'

-'" ._. ••_ ..��. __-�_':"'__JJ ...

e.•.
puro.

Espera. para o sucesso de sua

campanha, a colaboração I\e todos

os industriais. O aumento cio con-

Informaram-nos, outrossim., que os

torra<1ores 'e moageiros catarinell-'
,325 deveriio apresentar_se. com a

'passivei urg'&nCia. 'no Escritório
Estadual do I. B . C.:a rua Tenen
te Silve�r.a. n.O 1'5.. daS 9 às. 12 hs.

'e' das 14' às 17 horas.
,

' I OliJETIVÓS DA CAMPANHA DO
!,B·.C, '<_:;ÕM VISTAS AOS SRS,

INDUSTRIAIS DE' TORREFA

çÃO E MOAGEM DE CAFÉ

,sumo do café no país � tarefa que

"nvo1v� tanto' CJ interêss,é do Go

vêrno c�mo 'o da :irniÍ)stria. por_

tailt6. a �Ião 'd� 'eSfõrÇo/se tórna

necessária para hablt1.Iar" o. povo

ora.s1Jeir,o a beb,ér. um café :digno
da Nsç.ilo' que mais prOduz café
no· muhdo

O· In:st,itu�o Br'asll�lro '4� Café.
por tódos os seus órgão:' sediados
no Rio de Janeiro e nos Estados,

O 'Instituto Brasileiro' do Café emprestará à indústria de torrefa

está aplicando em todo o ,território ção e moagem � máximo de cola_

'l���I:O:I�:5:::,a���:::oina�e:�:� ,
::a:::,e. �7s:::::���en70s i::::�,

. �t:andÇl. .dfl �m, lado, assegurar a
I
jados; bem como dispensanlio as

_

. m:l�o!l:.:C:o :produto a 's:.r· entre-- : slstência. técnica sempre que pos

:gue -ii. PO'BuI�ÇãO �"de, ott�ro. pro_ sível.

,PLli'cranar éondú;ões para" possibi_ I Cumpre atender S' tOdas as �i_

"
lltar uma scnsiv.él -baixa aé' preços

I

gências 'das Resoluções i2� e 127.
para o co:Ílsumldor. cUJos textos se 'Seguem, para que o

Como base dêsse plano, o I. B. C. comércio do café no pais se torne
de propõe" a vender diretamente às prállp.ero. conceituado e deflniti

torrefações e moagens cafés' que- vamente se imponha ao respeito
t>dqui"lu por fõz:ça do, Regulamen- do'povo brasileiro.
to da Embarques (Quota de Con- Em suma, o IBC, está fazendo
sumo 'Interno)', concêdetido' o des_ da indústria de' torr�fação e mOIlr-

,

conto de 37.5% sãbre o 'preço de gem a ;l.epositária de sua �ru;ian-

·1
cu: t o daquele3 c;fés� ,

'-

ça, Está' certo de' que setá corres.-

- Os cafés: serào entregues pele pondido. pois lida com Ullla cJ:a.sse

'IBC, convenientemente padroniza..- ,esclarecida pujo 'maior inooresse
d03, ,Lto é. serão exatamente do coincide com·o seu"

'mE\Smo tipo, e bebida de acôrdó 'Espera. poIs. não Sllr

a larçar mto dos melos

compelido
<00<11 a tradição ',do consumo de ca_

da região do pa,ís.

Além da rigorosa

coereitivos

que a '!ei lhe assegura. inclusive

observância, o de cancela; deflnitlv.a:mente 03

dos preços máximos de venda ps...
ra os var�jlstas e consumidores e

.i "irtaI., Gondições es�pulacifl!!
4:':' Resollill.Õe.s ne 126 e 127 o

IBC' está parti�uiarmeilte em�
nhadQ ,ê� in_lPedir quaiquer eSIlé
ola de'ml,sturas e impurezas no

fornecim�ntos de caté.

SINDICATO DA' INDúSTRIA DA

MA�CEN�RIA D� FPOLIS
E'DITAL

Eleiçõ��' para ,1) Conse�.!t,o Fl.s�l,
do 1.4.�A·.

"café. oferecido ao consuma da po_ I O �indlcato da �ndústria da

pulação br�e1ra. I Marcenaria ,de Florlanópol�s, cmo

Em referen�ia a .êste último
I
séde nesta cidade de .FlorianópoHs.

ponto - a mis.tura - o I-BC so- capital do Estade de Santa cat!ll'i�
licita, a cooperação de todos os

I
na, à rua Visconde '-de' Ouro pre

torradores.. que, desejllndo condi�" to, nú'mero cin�uent.a e oito (58).
ciQ1ljlJ:..se ao estIpulado n_ RIlso<-l pela seu presid.ent.J:!. aoaixo firma
luçõe3 n.Os 126 e 127, são ó.s que, -do. vê!ll" na fonna 'das. InstrUçÕes
dir8tame!lte' pC!dem e' devem con-l baixad:l.s 'pela portaria D�rp,S ....
tribuir para fazer desapal:8l)er dos. �. 291. de 13 de outubrQ de 1954.
n19.3sos hájJitos o consumo de uma 'com as modlficaçõa.s.. introduzidas

I
'

,bebid� de má qualidade e. qua do palas Pertarias DNPS - 3,948.
ca,fé' pouco tem. " I de 28 dI! fe,vereixq_ de Ú57 e, 4,306.
A mistura de café com açúcar, ;

dê 10 de março de 1959. convocar

cereais e outros' ingredientes. CQlll
t
tôdos 0,\1 _!lssociados parjl a eleição

o fim de proporcionar maior ren- , de um Delegad6-Eleltor que: repre-
'i 't'

. I
il men o. .e vedada express.l!mente

I
sentará o Sindicato na escDlha dos

em lei. =0 também acontece com membros -do Conselhp Fiscal do

03 sucedâneos. Sabe-se. -entràtllll-j Instituto da AposE<ntadoria e pen
to. que, burlando-se as dispo.si9ões Sõ6S dos Industl'lápltos - IAPI -

I
�=ga1s. em 'várias rell'iões do país se. l!l qual deverá realizar-se no dia 7-
.orra café impuró e as: suas po-I de mala de huzn mil novecento! e

pulaçEes se habituaram com tal' ,cinquenta e nove (1959). às quinze

,)aladar. I ( h1.5), oras, na séde social. Será
O IBC vai fazer cumprir a lei 'necessário o comparecimento de.

Constclerará, fr;;;Ude e em conse_1 pelQ' menos, dois terç�s (2/3) dos

quêncla; inic1!L�á Il1'ocefISQ.nos casos- eleJ.tore__l!. ficando. dee.d.!! logo. escla..
de ve�ificação de tais misturas. O I recido que, caso não seja alcança-

I
mau café. servião até em capitais do êsse "quorum", será reallzada,
importantes. dev.e ser s.ubBtitu!do

I
nov,a eleição, às. dezoi,to P8) ho

pelo produto , puro e de melhor' raa após a primeira e com qual-
,

qualidade. A alegação de ,que os qu. número.
00nsumidores estão habitu�s e

\ É aberto, a partir do dia se

nâo aceitarão a mOdificação., não guinte -à. data da publicaçãQ dêste
deve �erl'ir de motivo para a pro- Edital. nos têrmos do artigo 5."

t:lação da providência. Com o bom pàrãgrafO 1.°, da port�ia DNPS
cl>fé todo.s:,se- habituàm tácUlneilte. - -3,291. de 13-10-1954. o prazo �

É certo que não há interês�e, dEI de oito (8) dias consecutl,'os par�
parte da Iildústria, em DUlnter o a lU'scriçã�, dI! candidato a Dele
abuso. O IBC fará propaganda ade_ gado-'E;lettor..

-, Florianópolis, 20 de' abril de 1959

j A!�ett(l ;Gonpalv,és ��os Santos
w , "presidente

'

"\
.

"; - _ .. -�.,_.�

,qU�da .eJilCla:�ce��o, a oPinl,ãO Pú-,
i
bUca (I 'JllesDlo . :fará degustagõ!!s
destinadas' a comprovar a excelên-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIBIAI� transmissão da presidencia Ia.. .c��_ferê"n(ia �e ->Profe!sóres-,d
dOÉ p:l:e���nt:l:re�:C�=:r:��f:�: �a�;;:�; d:�U::�:ço Li:�:7:d�e:� to

c:: s:;::�:re:s�::� �n::::::�� '-.Ensln·o S.u'perlo r, ... Decla,'raça"oocasião da transmissão da presl- e a um pouco do nosso trabalho, com a operosa e atuante colabora-, '

dêncla da Comissão Estadual da pUdêmos construir êste prédio em ção do grande catarlnense que tol

Na. La Reuniã() de ,professo- Universidade de Santa 'Catarina, I 6) _ cons,lderar de todo o pon., na solução dos proble�as maLesíão Brasileira qe Asslstênéla: substituição ao prédio alugado, de Leoberto Leal, pudgmos, noespaço, \
_

•
' res de Ens.lnó Superior, reallzada I adotando-se a -fórmula que parecer I

to Importante que a par de ver- riais e na remoção dos obstácu'Autoridades precarísstmas condições, onde se compreendido entre 1956 a 1958,...

nesta Capital, no Salão Nobre �a mais conveniente para que se pos- tbas destinadas a Instalação e fun�, Imateriais que pesam
Senhor presidente Nerêu Ramos alojavam deficientemente os nos- conseguir li reestruturações de sa- Faculdade de Direito, foram deba, sa mobilizar o máximo de recur,, : clonamento material das escolas
Filho sos serviços administrativos, que lárlos e do quadro do pessoal, de tidos assuntos de Importância ca.. sos aos serviços de seus objéttvos, se consignem no 'orçamento da

Senhotes Funcionários encontramos �al ínstaladoss ren-. modo a garantir ao 'nosso corpo de pltal, dela surgindo a .DECLA- mas tomandose como escôpo de uníversídade e de cada uma das de amplo espirita de compraan
Minhas Senhoras, meus Se, dendo pouco, com um pessoal ex- servidores um padrão"cond.\Kno de RAÇÃO que abaíxujpubltcamos e, solução definitiva, dado o alto unidades verbas que. permitam a humana, de imperecível fé de

•

que foi levada ao sr
•

Governador vulto dos encargos flnance_lros, a professores e alunos dos estabele- crática e de veemente mas conhores: cesslvo e deficientemente relilude_ vencimentos.
do Estado, por uma' comissão de federallzação de 'nossa Unlverslda- cimentos, dedicar-se plenamente às preensivo patriotismo;Ao transmitir, ngste momento, rado

, Em exame; no Orgão Central, se professôres assim composta: dr. de, conforme plano antigo da tarefas de pesquísa e-de 'estUdO e 9) _ pugnar pela melhoria p
a V. Excla. a presidência da Co- Nossa primeira preocupação foi encontra UIDa nova melhoria de Joaquim Madeira Neves, presiden- UniãO; ,contratar rera do meio lacaios gressíva do padrão de ensino
'míssão Estadual 'da L.B.A. em R de procurar dar aos legionários salár�os, para ajustar os padrões te; dr. George Agostinho da Sllva, especlallstas que sejam necessários por medidas .que favoreçam á

Santa Catarina, revivo aquelés conrôrto no trabalho para, dêles, de vencimentos do nosso pessoal Secretário, dr. João David Ferrel_ 2) ._' sollcltar dos poderes Pú-, ao funcionamento de algumas das tegração de filhos de outros Est
ra Lima, Diretor da Faculdáde de bUcos que seja nomeado o presl- cadeíres dos departamentos ou dos dos em nosso melo universitáriomomentos em que. como V. Excla:-' poder exigir serviço e cooperaçgo, aos nóvos níveis de salário mjní ,

Direito, dr. Roberto Lacerda, dr. dente para o C�nselho da Jilunda- Institutos cientificas; social, para, que a Universidade
o faz agora, recebi êste alto car- Com a transferência para esta' mo. :polyd9ro San Thiago, dr. Telmo ção Universidade de Santa ,Ca-.. 7) _ �poiar,j.unto do Conselho Santa, Catarina possa cobrir á
go, trazendo, como tenho certeza, ,Casa, conseguimos-o primeiro ob� Claro que, para obter essas m.e- Ribeiro, dr Roldão Consonl dr. tarlna, qu,e já foi tnstttutdo, em da Fundação R Idéia da criação de supertor à do própria' Estado,
o traz V. Exc1a., o coração trans- jetlvo. V. Excla. póde vêr que a Ihortaa, empreendemos uma, poli- George Wlldi, dr. Rogério stoete- 19!>7, de modo R que se possa rà- uma FACULDADE DE CI:i1:NCIAS mínumdo, assim, o nosso dlsPê

modesta, e, rau, E' a seguInte a DECLARA- pldamente normalizar o seu run., E: DE FILOSOFIA DAS CI:i1:N- dia em sua manutenção,'ttca de restrição nf!-S admissões de
çÃO: clonamento jurídico, cultural e elAS, vindo assim ao encontro do 10) _ considerar que Só o esta nossa runetongrtoa> reduzindo o pessoal
Os professores de Ensino gupe.. econômico; expresso desejo de várias das mais dante de tempo Integral é o

Casa. .preocupação em dar aos assisti- para melhor poder remunerá-lo. ,rl�r de Santa Catarina, tendo em 3) _ sugerir que uma das prl� eminentes Instituições cientificas tudante que pode realmente apre
NãO conseguimos" por carta, dos e legionários. um ambiente sa- Ao assumir a direção desta Casa, vista a-necessidade de uni seu melras medidas do referido Conse_, do nosso País; der bem e que cabe ao poder Plíb

J!:xcía., realizar todos aqueles pia- dia e confortável. encontrei, aômltidôs nos -díversos pronunciamento sêbre· todos os as- lho seja a do estudo da situação 8) _ solicitar que se preste a co dar-lhe a segurança tlnancel

F suntos q'u'e se ligam ao da crlaça-o econõmíca das Faculdades de ,nar_ devida -atença-o a' forma�a-o esme.. II permissiva de uma .dedlca�a-onos que ,J;razlamos em mente, mas Nãd ficámos apenas na- parte Il. adro!!, 131 funCI?Iiárlos. r""
- da Universidade .e tendo, para tal mácla e Od0!ltolog,ia e de Çlênclas fada de elementos capazes de, no

I
tal à função de aprender, prgraças à boa vontade da Comissão material, no tocante ao tratamen

.

(Cont na 7 a' página) .�,-

.'
� I fim, realizado na Capital, do Es- Econômicas, de forma a que lhes porvir, substituir adequadamente t�ndo especial atenção às Insat

----------------------------------------------�a�����������as��I������=�������L A· PAZ dias 2.<3 e 4 'de abril de 1959, com auxilio 'aplleáyels no orcamento elemento fundamental dessa ror-, IIcadêmlco catarlnense e apressa
,

' a ditígente e entusiástica coopera- da Fundação, salvando-se assim de mação mais íntimos contactos, en, do, na medida possívet, a t�rmln

GoveA_ru'o co I tr'olo''o <, a sl·toaça'-o
�:::;d:::�:a�:u:ca:ê��::adê::� :��;:i:::�:;::;::I��:::�:�:� �:-::::��;�::i:�!s�:�a�;��!;= ��=:r:�ei::�:�::�:e:����F::::
gente resolver problemas que afe_ comunidade ciosa de seu alto nl- do-os a trabalhar dlllgentemente � ração particular.
tam o equilíbrio e' a própria exís, vel cultural;
têncla de algumas de nossas 'en.. 4) _ considerar que a criação
tldades de ensino superior; de uma Cidade Universitária não
considerando como essencial o é de primacial Importância, rees,

Imperativo ãe malar assistência aos tudando.se a distribUição de ve'r

estudantes universitários a fim de bas dentro do orçamento da Fun_
que êstes possam cumprir as obrl- dação e devendo ser apllcado o

Igações ,de seu estado; máximo que delas for passivei na
considerando ainda que a Unl- mRnutenção, melhoramento e cria

versldade de Santa Catarina, cuja ção de Escolas, especlal�ente Me-,
criação é preconizada pelo Govêr- diclna e Engenharia, sendo livre a

no e p�lo povo, dêste Estado, ualquer delas o lugar e forma de

nãO Só o Instrumento capaz de re- sua Instalação;
solver os problemas existentes ce- 5) _ plelte.a-r;-' a êste propósito,
mo ainda o fator d� integração do que se não dlsp'Cl'sem, pelo menos

nosso Estado, no estudo e pesquisa de Inicio, os recursos em pe&soal
de todos os �os das Ciências; e material de que a Universidade
RESOLVEM:

'

poderá 'dispor, concentrando-se as

1) _ encarecer a urgência da escolas, na área do Munlciplo em

criação jurídica e Instalação da Ique o Estado tem sua capital;,I
. �_"

CIDADE DO VATICANO, 20 emissora. Foram ambas favorecl

(UP) _ Falando do clnquentená- das por visões celestes, encarrega

ria ,da beatificação de J,oana D'Arc, das por' Deus de' missões extraór
ror" ao começarem as eleições mu-

nicipais, ,que se prolongarão por a ser comemorado êste ano, a emls- dlnárias, e pela Igreja toram ele

tôda uma semana no pais. Ao cSlr sara do Vaticano�sallentou que êS- 'vadas à glória dos altares, dai por
da noite, o saldo de dois dias de se aniversário segue de pouco o diante vivendo na memória dos

terrorismo diretamente relaciona-.. encerramento dp centeIiárlo das povos".
dos com as eleiçÕes, 'era· de :lO mor_ aparlçõeg,..de Lurdes, estabelecendo,

.
' \

to!> e 64 feridos. O Exército fran-
•

assim, �uma,- Rproxlmação entre Depois d<O! ilaver evocado os pro-

Jos,ue' de Caslro e .a Rei,orma A"grária cês matou 11 rebeldes, e f.erlu ou a Virgem, Santà Joana D'Arc e dlglosos fatos da curta exlstênci!l>

capturou mUitos outros no curso Bernadette. "Joana D'Arc e Ber- de Santa Joana 'D'Arc, concluiu a

Como hav.famos, noticiado, rea- se Interessam �r_ tão _palpitante de seus contra-..ataques. Num es- nadette foram inicialmente môças emissora: "Joana tornou-se modê-
llzou_se ontem" no Salão Nobre,' tema, como soe ser o da conferên- fôrço, parR' frustar as eleições, os desconhecidas,

-

Iletradas, disse li. lo, a exemplo de _duas Irmãs do
da Faculdade de Direito, a espe- cla: Reforma AgráriR e Desenvol- rebeldes lançaram bombas contra Antigo Testamento, Judite e Dé,-,

/8USCà-pés
Brilhante jornalista da V.D.N.,

b�dante de entusiasmo, pela cau-. nossa Casa, embóra

lia que norteia a existência desta bem planejada reflete

LA PAZ, 20 (UP) _ O Govêr- das fôrças armadas. Aparentemen- I
cíaram o fracasso ,da movimento

no 'boliviano anunciou que tem ab- te, o movimento revolucionário se sedicioso. Não obstante,. os revol
soluto contrôle sôbre a situação concentrou na zona norte da c1- tosas conseguiram apossar-se da

politica da capital, depois de su- dade, onde foi ouvido Intenso tI- emls�ora oflclal da 'oBlivia, que
focar um movimento subv:ersivo rateio aproximadamente ao melo- deixou de transmitir aproximâda-::
dirigido p'ela Falange SOCialista dia, o qual foi aumentando de in- mente ao meio_dia. Imedlatamen
BOlivíana, partido nacionalista da tensldade nas horas seguintes, Os te, o Govêrno recorreu a uma

direita. A. comunicação acrescenta p�meiros disparos foram ouvidos emissora oficial da Bolívia, que
que a intentona 101 sufocada por aproximadamente às 11h. 45m. tlplano, para divulgar notícias sô
milícias armadas, -

sem que fôsse (hora local), sendo que âs 13h 30m bre os acontecimentos, 'logo Pós
necessário recorrer à intervençao (hora local) as autoridades anun- decretar o estado -de /sltio.

Eleições na Argélia
�iolenta onda de terror�

ARGEL, 20 (UP) - Os rebel

des argeUnos desencadearam hoje
uma S!lngrenta campan'ha de ter-Feira Internacional de FRAN'KFURT

FRANKFURT, U. F.) - A Feira Internacional de
Outono de Frankfort de 1959, que se realizará entre 30 de
agôsto f' 3 de setembro, funcionará este ano como mostra
geral para artig-os ,de, consumo e manufa.tureiras

-

da Ale··
manha Ocidental •

rada conferência do professor Jo
sué de Castro, da Universidade do

Brasil, que 1l.qul velo a convite do

�tro Acadêmico 11 de Feverét::

vimento Nacional. recintos eleitorais e automóveis,

por estarmos com os nossos tra

balhos quase concluldos, não nos

foi passivei analisar o que tal a

atacaram' povoações muçulmanas
e assassinaram' ou apunhalaram
numerosos candidatbs, delxandõ,

roo

Cinquentenário da Be'atilicação de
JOANA DrARC, êste ano

'A Conferência, compareceram' Jonferência, o que faremos na edi

professôres da Faculdade de Dlrel- '�ão de quinta-feira, tendo em vls-
, I'

to e de outras, altas aútoridades' ta que amanhã, em "homenagem ao

civis e 'mlUtares, além,' de elev�do I' prato-Mártir da, Independência,
número de alunos e pessoas, que' não circularemos.

evidente o temor provocado nos fazendo um confronto entre o

nacionalistas "peia campanha de Vereador pago....pago e_ o p'resl.
Charles De Gaulle para conquistar dente da 'República, 'assim con.

o apôio dos 9 milhões de muçul- clue seu artigo de domingo últi-
manos argelinos, dando-lhes dlre�
tos democráticos.
'O episódio mais dramático do

dia ocorreu em' Constantlna, a

ter<:elra cidade da Argélia, apenas
uma hora e mela após o Início do

pleito Uma bomba 1ançada con

tra uma fila de eleitores diante de

� GRANDt ' SACRIFICADO
,

, ,

1192 21 de abril 1959
André N,ilo Tadasco uma secção eleitoral mato'g quatro

No dia de hoje, -há 167 anos, com todo o ãparato, pe- pessoas e feriu outras 39, il'lcluln-
.

las 11 horas de um ensolarado dia subia os 24' degráus de do mulbere8 e crianças.
um patíbulo, (> Alferes de �ilícias dos Dragões dâ então A campanha terrorista, destinada
Provincia de Minas qtlrais, JOAQUIM ,rOSÉ DA SILVA ,8 frustar o plano francês de atrair

XAVIER, cognominado, em virtude de uma das profis- às eleições o 111aior número poss1-
sões que exercera antes da de Miliciano - "O TIRADEN-I vel de m\lçulmanos, com eleitores

TES" - e 'que passou a ser considerado, como, Símbol') l'oU cándldatos, deu resultados par
Nacional. _,

"

CIRls. Em tôdas as partes, o nú-
Cumpria-se uma sentença '>do$ tribunais portugue-,mero de votos depos!tados nas ur

ses, .. O crime? - Haver sonhado' com a liberdade ,poli, Inas foi de cinco a dez por cento

tica e econômica do Brasil. .: Eram já passados ,os dias da 'menor do que nas eleições legisla
Conjuração e a Aguia da Inconfidên:cia, ainda� implume, Itlvas de 30 de novembro. E.m Cons
acabava de ser estrangulada. e decapitada,' por decisão bro. Em Constantina BMBMM
de uma 'Rainha louca D. Maria I., I tantlna e Orã sõmente 60 por

Cumprindo' o dever da Alçada, a m�são do carrasco, ,cen�o dos íns�rltos compareceram
e desaparecida nos mares a frota conduzindo outros às urnas.
Conjurados com destino ao degrêdo, o trono pÇlrtuguês
estava saciado .. : Três dias e três'noites come�Qraram
festiv,�mente ... �a,s .. � "a f)onsagração dos heróis é o

sacriflcl0 do sangue!"... .

Mas o Alferes de Milícia ressuscitou na admiração. e De acôrdo com os d!J,dos forne

nos aplausos das novas gerações, porque encarnára o, es- cldos pelas estradas da' Rêde Fer

pírito nativista, reivindicando os direitos de um povo que' rovlárla Fede�al, o trans1>orte glo
vivia oprimidO! '

'

,

bal de cargas remuneradal! por elas

Aql1êle mesmo homem que a Polícia do Rei prendêra efetuatlo durante o ano de 1958,
a 10 de maio de 1789, na ·Rua dos Latoeiros, no Rio de foi de"26 mllhõês e 408 miL tone

Janeiro, para ser enforcado após três anos' de' p):'isão, ser ladas liqUidas. Esta cifra corres

esqualteja.do, salgado e distribuidos ,os membros de sen ponde a um aument.o sôbre 1956,
corpo pelos pontos onde pregára o magnifico ideal d,� de 2,70/0 e, sôbre 1957, de 1.20/0.
lib,erdade, a fim de que o castigo se' revestisse de pavor Durante aquêles dois anos, as fer-

,·'para terrível escarmento dos povos" hoje é glorificado rovlas federais transportaram, res
como Ma,rtir de um grande ideal, como verdadeiro pa- 'pectlvamo:_nte, 25.714.00Q e

..... ,'trióta. 26,088.000 de toneladas, líquidas de

Porque viveu como herói e morreu como apostolo do cargas remuneradas
civismo e da liberdade. A Rêde Ferroviária Federal, co�s

E a sua glória é' incomensurávelmente verdadeira! O 'tltuidR de 16 emprêsas/ de trans
seu gesto heróico não se petrificou e a morte não o el'!-I porte, traBsportou em 1957 nada
cerroq ('om um túmulo. ',menos de 327 milhões de passagei

TIRADENTES é uzpa lembrança eternamente viva, ros, o que representa, aproxlmada
_ porque sua 'história ainda não se tornou história .. , por-- mente o qu1ntuplo da população
que seu sonho, a liberdade do Brasil, está perfeitamente do Br�Sll. -

realizado!
E o Brasil é livre desde o, sacrifício de TIRAPENTES!
- "Cumprí mintia palavra, morrQ pela Liberdade!

Oh, Pátria! Recebe meu sacrifício!
E fi figura excelsa do sacrificado de nossa Indepen

dência naquele memorável 21 de abril de 1792, como um
fóco de luz intensa - como aquelas estrêlas já extintas
{; CUJOS ráios ainda atravessam os espaços em 'vibrações
lumincsas - ilumina-nos o entusiasmo patriótico e nO:1
traça o rumo a seguir no cumprimento de nossos deveres
pára com a Pátria que foi Sua e é ri'5ssa - O BRASIL!

Queremos' o Brasil livre porque a figura do grande
sacrificado trazêmo-Ia no éoraçâo I

E TIRADENTES será sempre a encarnação da vaca,'
ção libertária do Povo Brasileiro I

I

R.f.F.: Transporle

Semana de 5'dias
A Imprensa alemã anUncia 'ti,

inauguração da semana de cincá.
dias 'na mlneiração ele carvão \no
dia 1.0_de maio próx,lmo. Um aCôr_
do nesse sentido foi firmado nes-

ta cidade entre o Sindicato Traba
lbista e a Associação dos Empr�
gadores. As horas' de trabalho se

rão reduzld� de 43 para '40 por
semana Uma reforpla de salária
paulatlIia será, realizada até 1961.'

.mo:

"Os professôres querem
aumento de salário e fazem

parede?
O presidente resolve Já -

o govêrno federal paga a di.

ferença.
Os portuários do Norte se

decláram em greve pela ob

tenção de melhor paga?
E' p'ra já - o govêrno

federal paga' a diferença
Os ferroviários suspendem .

o trabalho enq:uanto não
lhe derem melhor ordenado?
E' assunto resolvido _ o

govêrno paga a diferença.
O govêrno federàl mata

tudo o que fôr greve surgi
da por aí, pagando a dife-

rença. ,

O sr. JusceÍino descobriu o

reD_lédio e o vem aplicando
diáriamente _ pagar a di_

ferençá.
Não é formidávú?
O carro enguiçou é um

tapa, emitem.se algguns bi
lhões e paga-se a diferença
O PSD' escolheu sempre '0

homem certo, para o lugar
ac1equado..
O sr. Jusceli,no Esperidião

Kubitschek de Oliveira é
um exemplo disso."

pena que não fossem citados

outros exempl,os como éstes:
O gíívêrno de Santa Catarina

gastou 125 milhões mais do que
o permitidQ,
O presidente paga a diferença.
O mesmo govêrno, dos 186 mi_

lhões devidos' aos municípios, por
cotas, spmente pagou 100 mi.

lhões.
. O preSidente paga a diferença.

bora Era necessário que o Cristo
sofresse. Joana devia ser.marcada
com o sinal que faz os santos, o

da Cruz. Não foi sõmente uma es-

_ As suas reuniões foram uma droga!

Assim falam os da turma da bô�a-de-espera da V.D.N ..

Eles andavam muito esperançados com brigas, revoluçõ
Intestinas, cisões, etc

..

E' não aconteceu nada ,disso. O partidO da oposiÇão é
I

mesmo, sempre sólld"Ç sempre unido.

Os pessedlstas não o dividem porque têm alma pessedlst

E não vão fazer o jogulnÍlo do adversário.

E a U.D.N. não o divide porque ... não tem ,competência ..
Mas anúncio fa:i multo!

Mas praga rõga demais!

FLORIANóPOLIS, TERÇA FEIRA, 21 DE ABRIL DE 1959

_{} P,S.D.

perança que permaneceu cara na

pátria que salvou, pois permanece,
em sua originalidade inimitável,
como um Ideal de purezâ e herois
mo pa"ril �odos os tempos e, para
todos os povs".

l'lo,s daquela autarq�ia, a fim de maneira. �el,fI qual serã'o execu�ados
tazer. o leyantamento de registro os serviços de �IstrlbUlção de Café,

dente do Instituto Brasileiro, do de todas as Torrefações e Moagens neste Esta!io:' cujo abasteci.meÍlto,

Café,
-

e sob a 'supervisão do sr existentes no Estado de Santa Ca- Já' Iniciado com entrega de cafés

Hugo Sllveira Antunes; Cheia' d� tarl�a. Otl' ,re!erldo� '!'un�i�n'árlo�' p;;ranáéns�s; /pelo, Es�r�tórlo' do
f. B, C" em Curitiba.

, A viagem desses funclonários
Estado de Santa Catarina, signifi
ca entrega Imediata de cotas

(Cont, na 7"', págln�)

Especialmente designados pelo
Sr. Renato, da Costa Uma, presi-

Campanha de Aumento do Consu- estiveram' ontem em conferência
mo Interno, Chegaram 'domingo' coni ,() Sr. Antônio paschoal Apos
último a F!orilinópou.s; os srs,

-

joa: 'tolo: Chefe do Escritório Estadual
qUlm pestana aa Sllva e Hélio !ia I. B. C., em s.ánta Catarina, a

Vieira Machado, àltos funcloná_ fim de artiçulaa-,- em, ,conjunto, a
"-

................................................................�

PARA' ,NÓS'
-

'

Y��K ,�' :MAI� lMP�RTANTKI.'
Ao iniciarmos o 330 ano de atividades eÚl,' beneficio da Áviação Comercial,

13rasileira, a responsabilidv,cle de um prestjgio, cõnquistado e cOIÍ�olidado duran
te êste tempo, nos dá o direi.t_o de dizer, serenamente, com tôda lealdade.

Além da baixa de tariÍas, não 1?pdemos oferecer vantagens espetacuiare$
para atrair maior número de passageiros: , " ,

A dignidade e tradiçãa do n,ome - CONSóRCIO TAC-CRUZElIRO DO SUl.
- impõem continuar a dai: o mesmo. cónfôrto, a mesma assistência e a tranqui
lidade de saber que podelllos ofereeer ·sempre ó melhor. E para que estas condI
ções ,estejam presentes quando você viaja, é indisp�sável:

� Serviço {1,.e manute,ncão constante das aeronaves
• Um cuidado ininterrupto
• Seleção apurada no pessoal de vôo
• EqUipes zelosamente preparadas para o máximo
de eficiência.

Máqu:inas !=ljustados, complementando-se para a per-

,I
•

Enfim, Homens e

feição total de um vôo.

�
E para não sa�rifical' tudo �sto, que'para você significa tranquilidade em

sua viagem� temos lj. cOJ."agem de diz�r: ',"

Quando você adquirp, suei passagem; nenhumà
demos oferecer. Mas, você ganha a certeza de que
que, a,.través dos anos, temos afirmado'

"CONSÓRCIO TAC-CRUZEIRO .DO SUL"
SEMPRE UMA BOA V;IAGEM !

'l.'anÚígem espetacular po'
continua inálterável aquilO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


