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Viajando por um "Convaír TAC-Cru- Apesar da noite fria que fazia, os
zeiro do Sul procedente de São Paulo, Estudantes não faltaram com suas pre-
deverá chegar hoje em nossa Capital í) senças, na reunião dançante na boate
Dr. Fernando Bocodíní, acompanhado Lux Hotel. Os srs, Rudí Bauer, José
de sua Exma. esposa. O ilustre visitan - Areocy Souza, Paulo Pereira Oliveira c

te exerce na Capital da República, as Eruaní Bayer em mesa redonda, pales-

�alta, funções de Diretor do Serviço d� travam animadamente, enquanto circu
, Recuperação ,pTOfissiona-1 do, IA-PC. e do- la-vam as doses de úisque.

SE�I., S�,ü(v�rrda ã: Ffortanópolís pren- xXx,-.,..-.,..--

de-se-àjum convite que llle foi, formula-
'

Aniversariou-se no dia 20 a gra··�
,

,do �pero Govê:rr-o do Estado, afim de e.'l: ciosa menina Maria Tereza filha' do �
tudar as possibilidades da criaçãc na casal sra, Volney Colaço d. Oliveira - �'
Colónia Sta. 'I'eresa de um núcleÓ""-'de Na residência de seus pais, Maria Te-

recuperação profissional para enfêrmos reza recebeu um grupo de amíguínhas
incapacitados ali internados. oferecendo uma bonita festa.

Aproveitando a estada entre. nõs do xXx,----

Dr. Fernando Boceolini, o Diretor da Comenta-se pela cidade que o co-

Faculdade de Direito de Santa Catai i- mando do 50 Distrito Naval receberá a

na, Professor Dr. David Ferreira Lima, sociedade local , com festejos come-

convidou-o a proferir no Salão Nobre moratívo a data de 11 de Junho.

daquela casa de ensinei superior uma'
'

xXx:----

conferência sôbre o assunto de sua es -

. Muito comentada a custosa estola de

pecialidade, tendo, igualmente sido so: vison usada pela srta. Karin Scnorr"
licitado pela Associação Oatarinense de na noite da peça "O Outro Lado do

Mediciha para expor oficialmente sô -. Rio", no Teatro Alvaro de Carvalho.
bre tema de flua matéria na jornada xXx,----

que está send'Q ,promovida por- aquela: Na Capela de Santo Antonio, rea-

associação de classe. Hzar-se-ã no - próximo dia 27 o enlace
De grande importância para nosso metrímoníal üa srta. Zaly Lebarbechon,

meios e oficiais será, portanto, a vinda com o Dr. Rubens Oliveira - Apôs a"!

cando jse pelos seus dot,e�' e pelas do Pl'9feS's.f)r Pernando Boccolirrí que [a cerimônias, os noívos e dignas famílías,
qual1dades que lhe o��.�� o .;.�r�: "f�r���toU:>no::;so�:.país, em v,��ios coQ.-, receberam Os convidados nos salões de

Transcorre amanhã a data nata- ter. Discipl1nado, q6mRenetràdo<de claves internacíonals sô'bre recupera-" Querencia Pa1,ac·e Hotel."
Iícta ao nosso prezado conterrâneo seus deveres, dedi��� ·�à. P�Oflisão c,' <çãépr�f'is'st:;hat .: .

,I' '. o'.· xXX----

sr, Olavo Schmidt Neto, alto run
, que abraçou, o sargerlto' pinheiro .'

A �ua. t!hegadâ' que 'deverá dar-se Rio: -:- Reduzido número de con-

clonário do Departamento dos Cor- é muito e$t!mado. nãO Só pelos su_ � por volta das 10,30 horas pelo "Con- vidados assistiu na Embaixada da Boti·

rt;io e' Telégrafos de nossa Capital. periores hierarquicos, comei pelos � vair" Tac-Cruzeiro dI) Sul deverito es- via, ao casamentO' 'de Terezinha Mora·

ÃS muitas homenagens de que seus pares e subordinados, deven- tal' presente autoridades, p.roressores rango, com o industrial Alberto Pitti·

for alvo. antecipamos as de O ES- do receber amanhã, data em que � e membros d2. Assoei,ação. CatariUlll1S€ gliani, pondo fim no assunto das rodas

TADO com votos de fel1cidàdes verá transcorrer mais um aniversá�! de Medicina e a, impTensa_local.
- -

elegantes do mundo inteiro --- O enla-
,

'xXx ce, que esteve quase p'reJ'udicado, devido
crescentes, , rio natalício, as homenagens de que

Coronel Jaldhyr Bhering ., se fez merecedor. A revista Chuvisco que é exclusi- ,a uma cláusula do desquite no noivo,

F�ustin() da Silva Ao Sargento pinheiro as nos-

�
v�mente social, vai circular em nossa foi finalmente realizado com tôda a

Transcor"e amanha- a data na- sas feUcitações, juntamente aos' o • ,Cldad�. (' pompa, apesar da_ oposição leg!,l levan·
,. .(;,0 .�' ., +
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,a, li c'n"n ra o mell,m&.�/ ,

"" �,talícia do nosso prezado con erra_ " .. -, �. , . _ o'!>. •• .. \ J
• '.1' '''�T . .

'"

_ srta. Maria MadaHma Paiva (., l':"'\l"�"Na '�1te 4ô 'âHt· 'ID' êY\l:&{);�_:' r: �;:,'f,,'1i"�-' ,-4�AX J" ,', .

-. t
neo Tenente-Coi'onel Jaldhyr Bhe_

_ SI'. Jose' de Carvalho Ra'mos �, l�&JUtúto·-.:ID'aSii .EstádbS- 'Uhítt�s Yr�a' �",r i: ���ta-'fe'iré'dTa 27, 'Pedrinho e
ling Faustino da Silva, brllhan�e

'�"
�'1. >' " , " ,

'

, ,

,', lizou:"se -interessante, nale"�'l'a;; �teÍld,Q Beu conjunto em elegante soirée nos sa-
O!!cial do Estado Maior do Exér _

- sr, Bertoldo C, Coelho ,

'" <-:,

comõ orado i" O -Di. 'César: SeMa, ,;DíN�� Iões do Clube Doze de Agôsto.
d;to, servindo presentemente na -- jovem João Carlos Freitas

,

,._,........_.....,......_......._.,.

�:�&Çã�,' R., como Chefe da 1.8 -

::', �::::�: �:���od:: s:�::s O� aquém e d'iíem��w��-...wl
..

·

Dono de privilegiada cultura ge_ - sr, Newton José Vaz
.

_

ral, dotado de acendrado esplrito - sr, Cleóbulo Serratine
.

A'
4IIW � N

4IIW 1 ide bras1l1dade, o aniversariante de - sr, Alípio de Castro �
,>._

nao" 'ao'amanhã, gozando de geraiS estima' jovem El1zabeth Cardoso .•• .' •• •

Não é de hoje, �em tão pouco· de; sejam espantosamente terríveis, é bom
ontem -que o homem se sentiu tentado a 'acrescentarmos para que ninguém seIdiu uns voôzinhos. E' coisa bem remota sinta. estimulado a efetuar semelhante
Possívelmente um- fulano meio brucu- "decolagem".

'

tuniano tenha experimentado saltar de Mas, dissemos tudo isso para che-Ialgum penhasco, sem propósitos de sui· gar a explicação do não espanto que
cidio, e sim para ver se reproduzia as tivemos, com relação à pretenç_ão de Ievoluções zombeiras dos pássaros. Se Felicíssimo José de Albuquerque Neto,
tal experimento foi verificado, con!lti- cujo sonho maXlmo é voar e que não
tuiu a primeira "'pane" desastrosa. obteve cotrdi<;ões para tamanha reali�

Ter desejos de voar pode sofrer in- zacão. Negaram·lhe matrícula na Es-
o terpretações psicanalíticas' profund{ls . coi� .

Preparatória, d� Cádetes do Ar,

que dirão set:· imanentes da 'própria' e�· Negaram·lhe :porque fôra incluído na,

,pécie humlina. A cónhecida raposa qtle '
, categoria dos "baixinhÓs!'. O nosso in-

desistiu das uvas ,que estavam fóra iJe felicíssimo" amigo requereu "tolerân-. Im�õrtante Firma importadora, com loja de ferra-
seu alc,ance teria ii,di) o deseJ'o de vmú', cia de altqra", mas o diretor dáquels t' R FImen aS,.a ua orencio de Abreu, em São Paulo, procu··
e por isso mesmo a rapôsa não era ra- escola, que p:rovàvelmente deve ser um t t t' b

.

ra .represen an e a IVO, astante conhecedor do ramo para
pôsa, mas sim o animal homem figu- brutamontes,. manteve"se·fiel aos regu- as praç�s-do Paraná e Santa Catarina. Fineza ofertas
rado.

.

lamentos criteriosamente misteriosos da' detalhadas com "Curriculum Vitae", para a Caixa poso
Deu desculpas 'de que as uvas ,es' F.A.B. I tal n.' 6.134, em São Paulo.

-

tavam verdes, por uma única razão. .

A única problemática da vida de i
-- u

Não' era uma digna representante da "seo" Felicíssimo se encontra em sua R 'E P R E S E N T AI, -,H lEespécie humana, cuja mais eloquente diminuta estatura� apezar de. tOdoi .'

característica é a teimosia. E daí é que, mundo saber' ue, tamanho não é do- •

Importante Fabr.ea no setor Parafusos de aço em

mesmo dep,ois da� clássicas espinafra- t'
,q

- 1 ...
Sao Paulo, procura representante ativo, conhecedor dI),

cumen o, com excessao, nos parece c a-.
� P

'� ,

ções e torturas corpóreas sofridas por ro, dos ,regulamentos de admissão na:' .amo, para raças do P,�rana. � Santa.Catarina, F_inez�,
Icaro, Os .deuses e os abutres nã" con- "1

. "D t t d é d
ofertas. detalhadas com ,Curnculum' VItae", para a Cal�

g 01'l0sa
.,.

e res 0, u o gran e. �m xa Postal n. 7608 �m S· PI'seguiram frear a ânsia de libertação. nosso herOJ, dt.>sde o nomem (Fehcls. ,ao au o.

do homem, sintetizada pelo desejo de simo José de Albuquerqune Neto) até

P E R S I A Nvoar. Não fôsse isso, nossa História do'
a vontade, de poder "crescer", e olhar

- ,A S rso � r-:-r i�---, "fBrasil, não seria tão gloriosa, pois seu
a, pequenes do homem, com aq'uele I

.... J • .t...1 ..•

1 t• t CONSULTE OS- NOSSOS '

mais espetac� ar ornamen o conSIS e 'semblante feliz de superioridade com , i R /\.'� ',.\ 0," S f,": r u! ( ,_"::l_!r.. !

}nas voltinhas que Santos Dumont au··
que o motorista de um Alfa-Romeo olba

PREÇOS I, ("", 'i] .• [) � o ,) I " •• � ,.i; i

I"
.

-

00 Rua Jerônimo Coelho, 1 _ 1.° I
dou dando lá Daque l\ asneira de 3, o colega entel'rado e eneolhi'd,o nUI"" I' ,.... rt, .. } � U <> I r C C A'," �' •

, ' ..
. andaI' - salas 14' e 15 - Fone' 3167 ' _,_.....

metros de altura", (como François Co:- Romiseta. Nunca ó nosso focalizado
- ---�",�.,----_.. �.

pée se refere ii Tôrre �if,fel). Assim, o sentiu: tanto desespêro ao S'tl' iite inde.· ,.

'mDM'NO NO CENTRO DA CIDADE'primeiro bamboleádo aéreo deu ao Bru-, ferir o requel'imento. E, o pior é que 1'1(1(1,;
sil motivos que o farão vaidoso pat;a i)

o único recanto. da terra que poderia' Esquina com a Praça Getúlio Vargas, VENDE-S:E,
resto de sua vida. apl'esentar" unla foArça de "bal'xl'nhos;' 4', .....,:t

,. com casa perfeit�.mente adptável a uma Ótima re ....o. ,..;

Hoje, o mundo é diferente, no que é a terra dos povos pigm�'us. E por en-
',para residência, construção' de ,prédio de apartam�nto

responde aQs -seus aspectos puram�nte qllanto nada indica que' os pigmeus ou .casa comercie.1. Tratar no Encl'it6rio de Advoe'acl3 e

superficiais. ,O homem de hoje quer trocarão o cipó tran�porte' seguro e Procu.a.eoria: Das g. ás 12 � :das 13,30 às 18 horas. Ru!l

voar ,em foguêtês, em J'atos-prop'ulsô barato pelos modernos aparelhos aéro- T
';

29 na d �'l 1
.:.

, l'l'.Jsno, .
- �- an ar -- "a a .

, ,_

res, em "Viscol1nt",pela Real, etc O náuticos. - mr ....-�_�.:::...........r...*,.i��,.,..._..-'"""'·.-.r-
..

:i;:jie t�:::::�:::no:;::o�sp::!��:�::1 ;)�. ;:�ib���:�ec�:s���e�emfa��datl�:� ACOES COttTRA A F.AZENDA PÚBLICA
g; '.'1. instrumento necessário ao vôo. Em es· .como .pretendem d·emonstrar as es�atis-'

",

d R' d[) j;'ânsito se f'�zia morosamente, para lá :"para cá. sência, o desejo é o mesmo: voar, voar, ticas, poi,s viv.erá em terra: 'Consôlo Declarac,ões de Impôsfo e en a
nas luas mãos á pasw de entêrro. seja "em balão, em asas de pássaros ou frágil, porquanto o nosso amigo- con-· ,

Não precisa afirmar, que as busimis estavam até pela introdução (clandestina) de tinua a possuir o mesmo tremendo de- ,Adm,"n,"sfraca-O
- de ,Prédios� !cli.lCa, enquanto os t�'anseuntes escorregavam nas ea,;� certos entorpecentos que, segundo re· sejo' que teve Icaro, 'Dumont, Sa·cadul'a ,

>;=:'ii���;:';1�{�:;�:s�;;: :::��::..�;::: eal:.:.ii�li���ilE55;���;.1;�;;.�I·��:��=��:�
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SSS1?:;:�1���:;!\f:�::;b!�:d!���SJ:;��SSi
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

BODAS o E P R A:1 A
NELSON DE SlMAS PIMPÃO E FAM1LIA

e

NORTON-MARIO SILVEIRA DE SOUZA
Têm o 'prazer de convidar aos seus parentes e pessôaa

de: suas relações para a celebração relativa ao 25° Ani

,rersál'io de Casamento de seus pais.

'Clotilde e Victor
com uma Missa em Ação de Graças, às 20 horas, na Ca

tedraj Metropolitana e Recepção às 20 horas, na " SUl!

Residência à Avenida Mauro Ramos n, 209 'J' ." • ',",

A N1 I. V E R'S Á � I o' S e de alto·.ç?Ucelto �os mel!?,s ,oul_

prof. Alfredo Xavier Vieira turaís de nossa' terr;� vl3r-se�á cer;
f - ".0 • ,-

Com sMisfação registamos na cado da Garilll'í�sas J;Ilanifest�ções
efeméride de hoje, mais um aní; de regosijo e apreço" nãO Só entre

FARÁO ANOS AMANHÃ

goza de merecido concelto, desta_

'Vel'sário natalício do nosso' preza;

do amigo 'e conterrâneo sr. Alfredo

Xavier Vieira. pessoa largamente

os seus colegas profissionais como

entre o grande número de amigos

e admiradores com que goza no,

seio da sociedade, I :�

Ãs inúmeras homenagens com -;
\ r.

que ver-se_á cercado no dia de,'
nmanng , pelo transcurso de mais! �r_
uma data de seu natalício, nós nos

. I

associamos, com muita satisfação,

conceituada em os
.

nossos meios

sociais e culturais,

ÀS muitas homenagens de que

fOi' alvo, juntamos as de O ESTA-

DO com votos di\ felicidades ores-

centes.

FAZEM ANOS HOJE apresen tando as melhores fel1cita.-

_ sr, Alberto Marques Schrnidt Ções, extensivas aos da Exma, Fa

mína._ sr, paulo Marte da Sllv.eira

Sargento Aulides pinheiro Martins
, Entre os Sargentos tio Exército

� srta. Eunice Maria Ferreira

_ sr, oaruo Hilário Moreira

_ sr, Luiz Rafae111 em serviço na Guarnição M1l1tar

desta Capital, o Sargento AuUdes

pinheiro Martins. da 16,& C, R"
�..srta, Helena da Sllva

-sr, Joel Moura

sra. Terezinha Rosa Alves:

Sr. Olavo Schmidt Neto

OSVALDO MELO
ELEITA A "MÃE SOROPTIMISTA" DO /ANO. AiJ

soroptimÍ-:;ltas de Flol'iauopolis, !l,cabam de eleger a "MÃE
SORuPTIMISTA DO ANO", caindo a escolha no nome

da re�peit.ave! senhol"a 4saura 'L,aus Leal, progenitora de
d. Aurea' Leal de Mour'a, ex-prçsident� do clube.

Na oportunidade,' a sr8.. Isaura: foi 'homenageada
numa tocante c·el'imonia levada a efeito p�las soroptimis'
tas de Fi'orianópolis, que lhe ofereceram uma significa
tiva lembrançi em. 'nome de todas as mulheres floriano

politanas.
A Capital, tem, assim eleit�: a "MÃE SOROPT!-

MISTA DO ANO". ..

IDÉIA LANÇADA E LOGO APROVEITADA Por
f'sta coluna, lembramos, faz algum tempo" a necessidade

d� ser inaugurado no Super-Mercado, recentemente inau·

gurado, um Mercado de Flores, que ali estava faltando.
Procurado lógo depois por algumas pessoas, felicita'

ram·me pela idéia, comunicando que por. aqueles dias, o

I Mercado de Flores seria uma realidade nesta Capital.
inil.'ialmente ficaria localizado no Mercado Munici

pal, para mais tarde, se transferir ,para o Super-Mercado.
A montagem est4 sendo feitli e já, atraindo curiosos

e freguesia.
Brevemente será oficialmente inaugurado e sôbre o

Ilcontecil!!.ento, registraremos nest.a coluna com: minúcias
o acontecimento. I

TRINTA E DOIS VEICULOS CONGESTIONAM O
TRANSITO Contados, ol)'tem, um a um, ás 9,30 da :gJ.anh.1i.

O t.rânsito pela rua Conselheiro Mafra está inter>

rompido em determinado ponto, provisoriamente, enquan
to ali fle procede:ll obrar;! do Governo do Estado.

Todo-s ,os veícuJes são obrigados a passt\l' pela rua

(!t) l\I·�rcado MunÍripa!'"
" -

O fé'to. vem produzindo ve:'ciadeira balburdia no lo
cal. Ontem. além dos 32 veículos que contámos, ainda
outros efli�v[\m p::,rados, recebendo e distribuindo' CM'

FLORIANPóPOLIS, DOMINGO, 24 DE MAIO DE 1,959,

Oconn:CJmeDTOS
O Lyons Clube transferiu para

data 'a ser
- oportunamente marcada ��.

festa do "Charleston", programada pa
ra o dia 30 do corrente. nos salões do

Clube Doze de Agosto.
----xXx----

tor do Acordo Florestal em nos'SO Es

"; última 4ax�ira circularam em t�no�sa cidade os srs.: Xavier, Diretor do

jornal "A, Nação de Blumenau e Se <

bastião Reis cronista Social da ciadeo
de Itajaí.EM FLORIANO'POLIS O DR.

FERNANDO BOCCOLINI" ----xXx----

ALGUÉM VIU MEU PALETÓ!
Antônio Maria, de sua "Mesa de pista" em 'O Globo' de

anteontem, após lamurlar_se muito do roubo de seu "Jaguar",
termina fazendo um apêlo aos leitores, para que lhe dêem Iem

,

_
brancas, caso o virem pelas ruas em mãos que não as dêle,

A principal reclamação que fêz' o cronista foi a de. no

meio de tantos carros mais novos e mais "charmants", o ladrão'
escolher logo o seu 'Jaguar', "o mais mal encarado do Distrito
Federal" segundo escreveu.

A mágoa. entretanto, por terem lhe tomado o 'carro,. está
patente na crônica, do principio ao fim, pois, por mais que um

"Jaguar" esteja moribundo, nunca ficaria no estado em que

Antônio Maria pintou o dêle, O que pretendeu, foi que os de.,

sonestos amigos do alheio � que é o "Jaguar", no caso �

impressionados com os defeitos do ,carro. o devolvessem para

que êle pudesse continuar sua ronda noturna sem os gastos
e desccnrartos de depender de um táxi.

Mas o que eu queria dizer era que o caso do gôrdo cronts.,

ta da noite, comparado com um que me aconteceu, há uns

dois anos, é "fichlnha"�
Vou contar como sucedeu: há tempos, quando a-juventude

ainda era dona de mínnas pernas, � o meu fôlego dava-se ao

luxo dI! permíttr o esfôrço de jogar uma partida de basquete ,

boI, eu pertencia a uma equipe que disputava o campeonato
citadmc' dêste esporte, Numa bela noite, em que decidiriamos

. com outra equipe a importantíssima última colceaçgo, resolvi

ir ao estádio da FAC preparado para qualquer eventuaudade:
_ ve�t&<�u melhor paletó, uma camisa '''enxuta'' como existem

.poueas e uma calça pl'êta da melhor fianela à venda na praça,

pois haveria comemoração no caso de vitória - que serra a

primeira, em todo o campeonato!

para encurtar a história, digo logo que fomos derrotados,

A maior derrota, porém, me estava reservada ao entrar no

vestiárIo, onde para a minha estupefação, do que era meu Só
ficara uma certa peça intima cujo nome prefiro não decl!nar,
o resto, tatarltatchin: foi para o beleléu!

Confesso que fui para casa chorando de raiva, tendo ape,
nas para cobrir as minhas vergonhas o glorioso uniforme do

. àrêmi? Esportivo Colegial, que consistia em uma camisa de

tisica, um tênue calção e um par de meias. (ou de buracos j j

-:- peças por demais llrlcas para enfrentar um vento sul.

Restava, entr�tanto, a est>eranç9; !ie ao vêr õ vilão a pas_
'sear dentro de minhas roupas. intimá-lo a, devolvê-las, sob

pena de ch�mar um polícia, -1Jinal a cidade não era -assim

tão grande, e as vestimentas roubadas, digo com certo orgulho,
eram às únicas rio estilo existentes aqui em Florianópol!s,

PasSlloram-se uma, duas, três semanas. até que um dia

dep�rei com a camisa, enfiada multo a custo no tronco largo
de um n.egrão forte, o que nie deixou sómente lançar um olhar
meio sem graça à "faleCida", já que eu estava sózinho e o

negro estava' acompanhado de outros dois que c;Ie tão altos

pareciam ter saido de uma tribo africana, dlreta�ente para a
, rUI< Felipe Schmidt

A calça, esta eu a vi há poucos dias, mas já estava tão
surrada, que nem deu gôsto reclamar.

Quanto ao paletó, me perdôem, mas dêss!'l. peça eu fa�o
questão! Além Ú.e ter dois córtes_at"ás; e um talhe muito mo_
derno" a fazenda era a, coisa mais bonita jamais feita na in
dustria textil brasileira,

Se o virem por ai, não eXijo que lhe dêem ad.eusinho, como

o Antônio Maria pediu que fizessem com o seu malencarado
"Jaguar", mas peço_lhes eno!':'irecidamente que telefonem ,para
3022, aVlsando-me, A côr é meio azul, maneira de .esverdeada.
como diria pedro Vaz de Caminh�, e desde já ,grato por qual
quer intormllção,

PAULO ROBERTO comunica aos parentes e ami
zos de S(lUs pais, JOÃO E L:mM RAMOS, o nascimento
d� sua irmãzinha, ocorrido na Maternidade Dr. Carl,os
Corrêa, dia 21 do corrente e que receberá na pia ba,tis
mal o nome de DENISE MARIA.

Fpolis., 21�5-59.

�-� R�;E�P-R�-E-SE--N�·-íl'll1�·-·w=,,�-
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[ADA fREGUEZ _Eel_IÁ UM, "CtlUPOI" DE PRESENT!S TROCA VEL. POR' íMERCADORIAS "

À liVRE ESCÔlHA. EM QUALOUER DOS' 3 ESTABElECIMENTOS, (aMO:, VALIOSA'
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EXEMPLO:
Eni cada (IS o' 115,88 -de
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fl (RS 1.3�1,G8. de
rr " CRS 11.50oM de
" rr CR$ 135.800,00 de
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NIFICA ',A' R E E TAO .
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FLORIANPõPOLIS, DOMINGO, 24 DE 'MAIO DE 1.959.

S·
__ ,Im.Iconteceu, . ..!I

Por WALTER tANGE mon Legrand um aviso, pe- de
N° 108 dindo a devolução do livro para nés,

"A vida e as aventuras' de
David orockett", 'empresta-,
do � familia do mesmo no
ano de 1882! O 'neto devol
veu o livro que -o avô tinha
levado, pagando uma .multa
de �87 Dollars, pelo tempo
que ultrapassou o limite do
prazo 'de emprestimo.

L

Grandes pre.ocupaç__ôes têm
hoje os pro'prletªrios de Oír
cos com a aquisição de 'pul
gas, as quais são amestra
das, e ensinadas para âpre
sentação ao público: Çlom a

pli6açao de modernos ll}�ios
de desinfetantes' etc., estes

I insétos estão desaparecendo.
Existe um barbeiro em I �m velho diretor de círeo, o

Nova York, Luigi Borghello, íngles Mr. 'Alfr�d, Testo, de

que faz a barba dos seus fre- 80 anos, assegure que -nem

guêses em 17 segundos! Os cO)l!-. o oferecimento de 2

clientes são antes segurados, Shidings, '. por cada" pulga,
contra risco de corte e ací- tem conseguido reservas pa-

ra c seu' circo. - E' precisoder.tes.
notar que SÓ a pulga '�hu-

No México toda pessoa que
mana" serve parA ser enst
nada; a pulga comum, en

que sabe ..ler e escrever é contrada em gatos e eachor
obrigada a el!sinar o ABC a roá não se presta para isso,
outra, .que nao o sabe, isto

_ Porque Mr. Alfr� não vem
é,_ a um analfabeto. QuePl. fazer uma visita, aos nossos
nao o faz, p�g�,rá u�a mul-

cinemas e teatros? Seria umta, chaI_!1ada. Impos� de
ótimo negócio para êle, pasonegaçao da Cultura .

ra os donos das nossas casas
------�----------------�--------

diversões e também ...

Em Canvey Island (lngla·
terra) um. íovem trabalha
dor salvou um rico fabr\
cante de cÕhservas,', numa

praia de banhos" com risco
da própria vida.' No dia' se·

guínte recebeu pelo Correio 3
ShilJings. Isto. o exasperou
de tal forma que, encon

trando, dias após, o fábri
cante o 'atirou dentro tl'água,
dizendo: ·'Desta vez procure
salvar-se a 'si mesmo", ape
zar dos gritos desesperados
da mesmo,' afastando-se I'á
pídamente. Doi� p�scadores 'J
tiraram da pe�go de afoga-
mento.

'

Uma elegante senhora, ex

traordínâríamente bela, Mrs.
·VoaUt . Wahnemaker, pOd,e
ser 'vista no camarote de um
Cinema de' Nova York, por
ocasião da apresentação de
filmes novos, de origem trá
gica. chorando cqpiosam,eri.:.
te. Ordenado: 1.000

'

DQllars
por mês!

John Daware ,de Chicago
foi dec1ãrààQ�0 'homem de
cabeça mais "dura" da 'Ame-'
rica )'Dura" no' verdadeiro
sentido- da palavra, , poís o

tal de John que é artista de
circo,

.

conseguiu derrubar
um muro de pedra de tijo
los em 4 horas, 27 minutos e

32' segundos,' únieamente ba ..

tendo com a cabeça!

\

Aconteceu .. : não sei aon
de. Um amigo " me contou.
Deve ser .uma anedota! Dois
homens brigando. Um mení
no chorando, pedindo que
socorressem ao seu pai, qu�
estava sendo agredido. ·AI
guem, que passa, pergunta:
"Qual é o seu pai?" "Nfi.o·
sei, responde o menino "pois
é' por isto que. êles brigam"!

Em Singapura 17 senho
ras casadas se- encontraram
perante o juiz respondendo
a um processo, por jogo
proibido. �purou-se que elas
tinham sido denunciadas pe
los próprios' maridos, os

quais estavam, se sentindo
prejudicadas com o vicio das
esposas, já que elas relaxa
vam o serviço doméstico, de
vido ao jogo.

,

A americana Inestine Rau'
berts faleceu de um ataque
de coração, depois de ter
escalado o pico de uma mon

tanha- de 4.687 metros de al
tura. Mrs. Rauberts ha.vh
empreendido esta ascensão
para festejar o. seu... 97;)
aniversário!

A biblioteca pública de
Toledo (US1) enviou a La-

,_.

B A L ( O N 1ST A,

com prátíca precisa-se

NA MODELAR

�ÁtDIO
VENDE-SE RADIO MARCA "DETROLA", EM PER

FEITO ESTADO DE CONSERVAÇAO - TRATAR NES
'Tr� JORNAL. - PREÇO DE OCASIAO

.

C·SSSSSI'

a[ a �
�,

ID:
'.

Comércip: e
/

agências.
p�onta entrega,

APARELHOS DE AR CONDiCIONADO:

BALANÇAS. "FILIZOLA".

,CIRCULADORES DE .AR.

CORREIAS E PNEUS "'DUNLOP",

CANETAS COMRACTOR

EXTINTORES DE INCENDlO.
'.'

�.._.' FIOS PARA ELETRICIDADE.

FOGõES ECONOMicàs "WALLIG".

FILMES RAi6'x "DUPONT".
,

GELADEIRAS.

MAQuixAS SOMADORAS "BURROUGHS"

�IAQUINA'S REGISTRADORAS, ''BURROUGHS''

, MEDIDORES DE LUZ DE-� e Ul AMPERES.

\
_

'

'1

MATERIAI�' qRURGICOS.

MATERIA;L PARA DESENHO "KERN"

, ·MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA,

. r,:-

MAQUINAS DE COSTU-RA.·

MOTORES ELETRICOS. +
I .;_

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSfl"
,

.

,;

RADlOS.

VENT ILA DO RES. ',' •
I !. �. .,. -� ,

...

Hua J(lào Pinto, esquina Saldanha Marinhe

. .... Fone.· 8878 aMa

�\

" a•••

prõxiUI."-!"
�'Quando o dia c1à!eou, i� fazia heres que eu

viajava. Parei um instante poro esticar as pernas
mos. 00

. pretender dar n.ova partida, percebi.
desclcdo 'que não tinha mais bateria I Isto me serviu

de lição. Tenhei agora uma Bateria D�IC-o que, me ofer.ece
. t a m�slTÍà garanti0 e �,tr-anquilidade que insplr'am

as peç-os. genulr:iQs do meu eerre , •• e não custou

mais, do q". -",m,a bateria <omur!i-",

, «

, �

Contém .BATROLlFE, elemento orgânlc-o
que evita perdas por autodescarga.i_

-

Garantido gela GMI Em caso de
defeito de fabr.icação. V. receberá em·
troca uma bateria nova.

.����it.
, .. �,p

produto da

G I H I • A.. M_O' o R i DO' R A S I L S, A.

CARLOS HOEPeKE S.' I!I· Com. Indústria
Rua Cons.'Ma!JO, 30

f'�

FLORIANÓPOLIS'

Emprêsa Santo Anjo da 6uà,da Uda.· ComDnistas�,máotém rê-A v IS" o, ..

de
.

de espionagelo na
BerlimlOriental

HAVANA, .22 (UP) - Altos sôbre a qual tenho dúvldas,-quero
funcionários do govgrno cubano afirmar, enfàtlcamente, que o go.

A Emprêsa Santo Anjo da Guarda Ltda., tem a satis·
fação de comunicar ao distinto público que, a partir de 2
de junho próximo, iniciará uma nova linha entre TuBA
RÃO e ,FLORIANÓPOLIS, em ônibus Mercedes Benz, tipl
PULLMAN, Super 'Luxo, obedecendo ao seguinte horário:
PARTIJ:)AS DE TUBARÃO _:_ Terças, quíntas e sábados,

,

às 6 horas .:_ Chegada em
.

Florianópolis, às 10 horas
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS � Terças, quintas e sá ..

bados, "às 16,45 horas _.

Chegadas. em Tubarão,
às 20,45 horas.

MAIOR CONFORTO - MAIOR RAPIDEZ _

MAIOR SEGURANÇA
,

nos modernos. ônibus Mercedes Benz, típo Pullman,
Super Luxo da Emprêsa santo.Anio da Guarda Ltdà.

- Tubarão, maio de 1959
.

mostraram assombro e dúvidas an

te a notícia recebida por Intermé_
dlo de despachos da -tmprensa de
uma. denúncia da Guatemala. que
diz que 4 lanchas expedicionárias
de revolucionários partiram da pro�
víncía cubana de plnar dei Rio
para Invadir a Guatemala.

Ao ser Inrormado da notícia, o

presidente " Urrutla declarou':' I'Se
lor certa a in:éGflnação telégráflca

,.

PROGRAMA '00 MES

DE MAIO

. DIA 27 - Pedrinho e seu conjunto e o Trio Gevalth:
Pedrinho tem o conjunto mais moi1er�o "

do Brasil, tendo felto sucesso em todas as
ca.pitais ,do Brasil. Além desse modern')

conjunto o Doze apresentará também"
grande Trio- de Gaita de Boca mundial
me-nt� conhecido'já tendo se apresenta
do nos gra;ndes centros internacionais,
tais como França, Alemanha, e ainda ,nl) .'
festival de Canúes..

.

DIA 30_- O Charleston.

vêrno revolucionário condena com

a maior energia tôda tentativa ,de
intervenção -nas questões Internas

de países latlnos-amerlcanos. No
caso de aventureiros que se diri

giram ao Panamá, os ·pronuncla
mentos que oportunamente formu.
íamos, fizeram com que êles desis
tissem das seus propósitos. Agora,

no que taf,lge à Guatemala: rei;
teramos

,

li l\ossa pOSição anti-In

eerverícíonísta e Instamos o go
verno da, repúbllca Irmã a apllcar
todo o Pêso da lei aos partlclpan.
tes da disparatada Intentona".

O ministro de Estado Roberto
AgranÍonte, declarou: "E' dlflcll
para mim acredttar que d�POIS das

re'tteradas declarações do primei
ro ministro Fldel Castro e do coo

mandante.onere das, forças revo

,luclonárla.s, Raul Castro. depol�
Que foram prêsos aqui pequenos
grupos p�las fôrças públlcas re

volucionárias e das declaraôes ter_

mínantes do chefe da policia re

volucionária, major Elflgenlo
AmelJelras, nas quais expunha as

punições em que Incorriam os

infratores, que alguém se atreVâ
a levar a capo tais aventuras, que
mereceram o repudio do govêrno
revoluclonál'lo.

Este govêrno tem mantido flr.

memente. a política de não Inter

':enção nas questões Internas :i1e
outros países.

O chefe das forças armadas, co

mandante Raul Castro, disse: "01'
d�r.'\",rei, imediatamente, uma 1I1.

vestlgaCão a.. flm de apurar a eer-...

tez,a da informação. Nós nãO ex.

IJOl'tamoS- revoluções�'.
O chef-e' 'de pQlIcla anunciOU

que qualquer membró da sua ml-
-.

lÍcla que tomar parte em atiVi
dade expedicionária será' subm&
mdo .

a conselho. de guerra, apllclln.
do-se as mais severas penaS'.

.,.

Mucus OH aSMA
Ataques, de acma e bl'Onqulte ar'
ruin�m Sl a ��Ú e '= nfraquece-rn O'

coração. -Mf'11 ""'0 c;Olnlna rà!>l�menl� ar t:rjses, r "g\,l..lHriz�nao O
,

respira' ã.o <: ga.,."nm,Õ(. -11.11': f.�:'.� r a n 9. 11 i'I o .. d. ,sde ,0 p une.l,l () UIS'('6nil're' Menda-. o ainda h j , NO�S
,g,aranti'l, é a sua' múior prot.:ç.ao.
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representantes

Chapas - bob'ne ,
• rollnhos .,verg:ilhães - tubos

• barras chatas - cremes> cantoneiras • tees •

ccrrlmões » pe fjladols em g: rol - tubos d � cobre
paro 'reHg ,rcçã::l, g::a"óli la e usina de açúcar
bu.hcs e tarugos d� bronze « bronze fosforoso.

telhes de o'u.ní.rlc • esr .mh) virgem em ver

guinh S - solda prepcrcd a verguiÍlh .;5 de la:õo

p ro sol:la chu nb 1 e n I nçol· met )is em lingotes

ImporlJrás� S.I�
Irv'.PORTADO"!:' Bi'<A5�L"'IR-" DE M�TAIS

� "_
J"

R P',{ E 5 é N T A N TE:
.

ADOLPHO MAYER
l\u'J do Pri cipa, 5�7 - '1 o �r,dar - Caix:J Post"l, 373

JOII',YLi.E • 5ta. C-ato;riha
o'

MATR Z: 'S, P Ul0: -yu� V_;sc-Jnd, d� P'arnaiba, 1146

Fo e: 37·3)16 (féd; lnt roo) :'.ç,'Pc�t�!, 4850 - Enderêço
T<Ji, 9 éfi;:o: :t.mp-;.rb ás"':-

FLORIANPól'OLIS, DOMINGO, 24 DE MAIO DE 1.969.

teso Mais tarde depois �'ê trocarmos

a roupa, fomos levados aos me_

Ihorss restaurantes da cidade on

de saboreamos gostosos rlsotos de

camarão, com muito chopp e cer

vejas. Mais tarde depois de jan

tarmos fomos levados parlh.O. So.,

I
��--..--------------....

u"ss.s.m:sS:Nriíil'S··lEtliIS···�JjÜifl"'�-"Sãiiiõ··'·:·"·iiIi·
..

·i····ái··si2�h:·bõrãi·��"*"·
....

··�·
..

DIA 6 D�, JUNHO
.

- lOIREf �'�DESFILE . "SIMONETTA"· COM 4PRESENTAÇAO DE AUUNTlCOS MODELOS EUROPEUS!
INSTALAÇAO. DO. ,-CLUBE DA L1DY, DO BRASIL" SECÇÃO DE, FLORIAN ÓPOLlS - Reserva de mesas

. ... .'. S O I ·R É E D A U. (. 'E� E D ,O S
'

B R O. , I N H O 's·
S .SSSSSSSSSSSSSSSS%SSSS%%sssss< '. -

- ��� .,...,..W"W:C'C·�,.,..'Cs�s :c::�> .?bi'àit?t:&ãrl'?iéltr7ba3'>i%SSSSSSS tSss;ssssssS'SSSSSSjSS'SSSSS.SSiSS$SSSSSSSSSSSSSiSSSSSSSsss'S''",,!!I!:;Ç<%SS%;............ w... ._ 1br>"I:

I .�_

Mlúti�a enOl raro �rilhaDtismn I. iDYeDcjbiUdl�e
_. .

É;�f;\��f;�i�� �o �lube' Municipal em BluUleolu

pe lo leletóne 2354.

divertiram a contento. Domingo dessas logo aos 4 minutos lançam

às no�e horas _pontualmente,. com

I'A.
lceu' que esc.apa pela direita

-.de_as derndêncla� do Estadio OUin_ pois dé sofrer um iQ..al, bate Fre

pico, completamente tomadas, te- derico pelá drretta; entrando '('E

ve início a9, sensacional prélio, so para escourar de cabeça e as;

que marcava os restejos de en-. slnalar a primeira vantagem do"

ceramenta comemorativo a mais periquitos Municipais.
. Depois deste goal á euforia é

. geral entre os periquitos munícr;

P!»S' que 'se lançam máis uma vêz

ao ataque, em uma arrancada es.,

Quadros
Clube Municipal - com Dextri

- Ary - Filomeno - Russl _

mantêm estreitas

ligações com

o Depô ito da

Imporbrãs mais

próxImo e

estão capaci'ados,
portanto, a

atendê' lo 'com a

.

môxlmo perfeição ...

como se Você
- esllvesse tratando

conosco

iif1 "ij;retamenter

Lange - Frederlco - Jorge (Cid)

Rene assinala com maestria
-.

o So<;ledade EsportivlI "Buerger�'

goal de honra dos seus, depois. de' com _ Taico _ Ronald _ Sch-

- l1\1ario) - -Sabiá - Celso _

Edmlr - Alceu.

receber um centro. de Sarafo nas

proximidades da grande área pelo

alto, mata a redonda, atirando

forte no ângulo direito da meta

guarnecida' por Dextri, que nada

pode fazer. Crescem mais ainda

os locais, entusiasmados com o

belo feito de Rene, dramático o

lôgo a êsta altura, com os locais

no ataque e os Vi�lt'antes deren,

dendo.se com garra e raça. ESpe:'
ra-se II. qualquer momento o goal

do empatar quarenta minutos. de

ciety, onde em reservado especial
.

um ano de brilhantes serviços

dançamos até alta madrugada. préstados a todo o povo de Santa

Catllrina pelas Casas "Buerger"

D TAF em ação
Depoís de várias apreSell- de praxe, onde usaram da pala. para Alceu que ruzns forte, ten. partida á expectativa é geral, cor.

tacões em Florianópolis, veln -vra os senhores Dr. DJalma Lel- do o goleiro Taico defendido pa�_ rem os ponteiros, 42 minutos, Ed_

o TAF excursionando por di -

tão pelas citadas casas e sr. Os- ctalmente, entrando .Celso, para mil' sacode todo o Está<Uo, depois
versas cidades do nosso Es-

valdo Meira pelo Clube Munia!,.. completar com êxito, todo o es- de receber de Frederico avança
tado, Sábado último apre- ,

'.

. / J.

sentou-se em Itajai, nos sa- pal, precisamente às 9,15 horas fôrça dos seus, isso aos 7 mínutos firme pelo seu setô!, depois .'!!!

J.õe� do Clube Guarani, ten- de uma manhã esplendorcse para da fase complementar, Olhamos· driblar diversos adversários íneíu,

do logrado _ pleno sucesso. práticlI do esporte Re}, _

teve inicio o relógiO conferimos o placarde, síve o goleiro Taico, entra com .11
Hoje viajará o nosso tea-

ao monumental prélio, O lôgo que 2 x O' para o Clube. Municipal, o redonda até o fundo das rêdes
tro amador para" Brusque,
onde, no Ralco do Clube teve um desenrolar brilhante dado jôgo endurecê, -rea,geIii.:os locais, ,contrárias, vibram os Municipais,

Atlético Carlos Renaux, en- ao ardor, cavalheirismo e entu.· onde SlIraro e Renê brilham in-
.

Edmir abraçado por todos os vin.,

cenará a grande criação de .síasmo com que foi disputadõ,' em, tensamente, de um lado, do .outro, te e dois jogadores. Mais alguns.
.

'J:Seçlro Bloch '''MORR� UM .

i i' 1 d Fil R i A F d mtnutos, Expedito, trüa �o apttoGATO NA CHINA"�' todo o seu transcurso, O pr me 1'0 a o ameno, .uss'. ss- re e_

.
,

E�sa apresentaçãa 'à 'culta tempo: terminou sem aberturll do rico, e Llmge chamam a atenção 'finaI--, e confirma o Clássico escore

Sociedade brusquellSEl' deve- . placarde,
.

em virtude do- equlU. dêste cronista, neutr�lizando mag_ de 3 x 1, pllra os alvi-verdes de
,

se ao apóiO ql1e .recebeJl·",.Q .gllio .. <Is fôr.s;as de ãmblls a�. equl- iiíficamente, tôdas pretensões dos FlorianóPolls. A confrr.ternlzaçã.o
TAF do Pre�eito MunJcipat· "

locais. Dextri nessa' fa.se·
.

teve a
Dr, Carlos MOrlt-z, e d� Olt:c' peso Nã., segumla. .etapa nota.-se w é geral. Jogadores, Dirlg·entes, as-

tras pesso;fs -, .:qà 'soci,ed,ade qUe. o,' Clu-be Mu_nicipal, V?ltou oportunidade de praticar duas es_ !ociados abraçam_se no Estádio

brusquense: Sra; :j:.a.url( :Sa,. mafs clállsico, co� .mais ·.raça, do-
. tupendas intervenções, _desta que Olímpic!)-. Expedito :J;te Oliveira, .multo obrigado.

�:.to;�r::·
Q.'

!�:�s..
e

.. ·.�
..s�v.a.w�:jd..

lr.. 1
m

....i.n�h

..
çío' a !llei�

..... c:;;,.�c.h.a. �nd<F.r.'-"_ consagram, qualquer, "goleiro. cem não é esq_uecido .cumprimentado 'ft.s 18'''lior.as,·foi-nos oferecido

·sondosSáritos.' -' '-',-: deric�:;_,.Lanç�: �r,y e Jlldm�rJ.fa_ qualquer pà!te do_nmndf)' Aos pos-todôsFmagnih(1�'à:;�u'a atúR.� pelo ill;��Atii.Q Buerger um coqUe-

Vem assilp. _0�Teà:trO .•Ani;l- zl9.'!n m!lgnít[çàS.�t;:elâ�·e de uma vinte e setê' minu�.Qs o v:et,er�no :,;ção.
,-, ..:-

.'

;,
, '. --,

teÉ em'·suà,.· aprasível residênciíl.

dQ! de Floi!,·. 1!S ;:tpum- ''- .< :-.. -

•
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: OUTRAS NOT,A.:s , -.,: i. " :..;. Él>té:.@.�t�vOltou de Blumenau
prmdo a �

..
"(...

. .'

. ,cul- -

�;""".��.�'�
.. ''!�.

� < ',-

.(� �L ·U·· B·;t";_�E··· �. ,

Loca?.R "''-fEstãcilõ':f '�:fl��rê�'-' -r '�en�iliíli�ado, tamanhlls foram -,as

�r�:n:e���3:�� .. /�l6c��� L I R' 'I. t;I]'�:'E< N :1 S � Blum!_nau. '

.

"ece�çõ�� '�fetecidas: Aos senhores

teat.ro. A.róo· Buerger, Mario Rosa, Ma-

Outros componentes da delegação
foram levados para a Sociedade

Esportiva Vasto Verde onde se

RESIDÊNCIA - ALUGA-SE

Dr.
p�ni.m - ..:asa d� a.migos

Pedrinho
FlIrlan'-

AGENTES
PR E'C rSA· M ··S É
ED;I._ 1;ôdas as cidades do interior.

. ótima comissão no ato do pedido.

Linhos, Capa�, Blu&ôes, ca)nis�s etc

.sôrÍlen·te pelb R,eémbôlso postal.

Tradicional Firma .

'T' E C I DOS G .Ai S C O

Caixa postal, 13.828 - S. paulo

S.S. veio a fim de partici
par da Convenção Regional
do P.S.D. a reunir-se no pró-'
Xilno dia 24, domingo; quan- ;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:..-_-_-..,
do será escolhido o nome do MADEIRAS P \ n!\ '

candidato às eleições para o
.

.

� r.I l
g 'i' d 'E t di' CONSTRUCAO

jl�é�. r;_o o s a o, em
I R M A OS BITENCC\URT
( A I S a A () ."1. 6 . 'o'� ( I no?

Os nossos votos de feliz eg- .....llIC.O D!o6slFl CAM!AHI

tada em o nosso meio. I ,,�---_.....� .. ,_�,;._..:;_E_,s_t_re_it_o_. ...,.... _

I VOZ Universitária
MÁRCO AURÉLIO R. KRIEGER Tênis. Ilton Steingreber, encontrou no

COlégio. São Luís; ótimo
.

ambiente par�
aperfeiçoar-se �o n:aneJo da,Rl_lqueta.
Ilton Steingreber, fOI campeomssrmo de

tênis no COlégiQ São J_,uís, em �ua terra

nãtal, -conquistou o honroso titulo de

Campeão àe Tênis da -Cidade.
Claudio Fúlgraf, não precisa �e apre

sentações, pois é um esportista. hgado ás

grandes vitórias do Esporte de Santa Ca

tarina.
xxx

RogériO stoeterau, de dia par,a dia es�

tá .se, credenciando, como o pro�avel ven

cedor do pleito de 29 de maio. É(que R,?
gério Stoeterau, coadju�a.do pelos acade�
micos" Pedro CoUaço, Lmo Ros.so, Ge.n?
vêncio Mattos, Iolanda Bonassls, Elpld�o
Fernandes e ta�os out�os, deu .nov� VI

da á construçã(l do maIS .famoso veiculo

eleitoral da historia universitária cata

rinense, o suspirado Restaurante Univer

sitário.
xxx

Em outra oportunidade, apresentare-/
mos aos nossos lr.itores, o.s com;p�nentes

. x x -x da chapa da Alian2a umve.rsrtar�a, que

. ,
A· dupla de TÊNIS da Faculdade de. concorrerão ás eleiçoes da plretcma Exe

'dC!en.cias �conómicas, formada pelos aca- , . cutiva qa U. C. E. De antemão PC!d�mo�
euucos IIton Steingreber e Claudio FuI, anunciar, que a chapa da oposlçao! "

graf - t de nomes expresSivos da VIda
,aCába de sagrar-se campea do 10 campos a .� '. .

�. do Crunp�w

�veVENõitD6RES
ÓUma aporluDillade para. lUME NTlR SUIS RENDaS.

'Boa c-omissão e

. Aceitamos· elementos ativos
.

.-.- ' ..,'

-para a venda
Oferta a 'lULA,FOLHINHIS S�ElIGI S.�I. CX�

..J!��Tn �372 li -S�
,

.' ��

. i

Mostru;í.!'IO' Grá,tis.

. Procedente de Concórdia,
onde exerce com' deatãq'!le a

advocacia, c:p.egou - a noss::l.

Capital, o dr. Peq,rinho Fw' - :
lan.

.

Dos mais interessantes e úteis; é o

trabalho da bacharela Maria de Lourdes
Medeiros Vieira; . apresentado em. série
por um dos jornais locais. A preclara ba
charela, com raro- brilho, comentou al-

. guns aspectos do novo Código de ?4eno
raso No entender da aludida bacharela,
O_objetivo principal de uma boa legisla'!..
çao de menores, deve ser antes prevenir
o abandono; do que criar meios para re

media-lo. Aponta ainda, que :só restituin

ro ao pai à autoriade de éhefe de famí·
ia� é que se pederá acábar com a del1n·

lruencia infantil. :Convem ressaltar que
\

Os pontos de vista sustentados pela ba
charela Maria de Lourdés Medeiros Vi
eira, estão alicercados

-

em exemplos ar

�ancados da vida 'real, e em lições e �ra-alhos de famosos mestrés da atuallda
,de. Está de parabéns portanto a bacha
rela Maria de Lourdes Medeiros Vieira,
que ·em tão boa hora, está ventilando um

pro�lema; que está avassalando muitas
naçoes.

·Casi.miras,

.r

Não pern�itn que eczenlas, enfpçõea
«deuses. rnanchas vermelhas, inc1·
ru. acne ou hpsoti�.sl!j" estraguem

.

___

IFU& p€"le. Peça t.H"9deiin ao seI·! lar
QUICPUUCO hoje mesmo. Veja come

Xlxodarm acaba com .. c6celra' t'm \

mInutos e ràpldamente torn.. _

"..Ie mada. clara e aveludada. A
I)nssa g.qratltta 9 a II�", m.a..

l�t"'cAo

Aluga_se. ou .vlmde-se uma cop
fartável residência sita· à rua An"

tania MatMs A:rêas, no Sub-Dis-

'trlto do Estreito, com água en_

canada, instalações sanitárias com_

pletas, recém construida. Vêr e

tratar à rua Osvaldo Oruz, 405 -

adiantamentos.
da -CapItal e do

de folhinhas.

Interior

.
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Onda média:,-

1,.6 DE. J A N E I R o (5'KW) 142tkcs.
I E S T R E I T o

�__

- Onda curta:
, .'

� (10 KW) 5975 kcs.

.AlterosaZapresea'la
.

coisas boas
'

Está_ cheia de çoisas boas,' que se coloca, sem. favor, en

a ediçao de ALTEROSA des:- tre as mais belas do mundo;
ta 'segunda quinzena de "Oasamento na Idade da.
maio: boas reportagens, ex- ped..a", com aspectos foto
celentes artigos, contos ad - gráfiCOS de uma cerimônia
miráveis e as sempre bem nupcial entre os povos maI�.
feitas seções permanentes. primitlvos do mundo; "Fido,
Para que o leitor tenha uma Cidadão Honorário de L'\1J··
idéia. do que encQntrará em co", contando a tocante his�
a nova .t\LTEROSA, vamos tórir, de' um cão à procura
comentar, em pouças linhas, de �eu dono.
a�guÍls do� titulos que figu- Co� tão numerosas, coi-
ram no seu sumário: sas boás, é dificil saPe_r pOi'

"Biografia do Zé Pereira" ondE' começar a leitura d_e
é uma reportagem que to- ALTEROSA desta quiJl,zena,
caliza um dos mais interes· posta à -venda pelo preço de.
santes conjuntos 'folclóricos 15 cruzeiros o exemplar. Va·�
da velha cidade ae Ouro le a pena adquiri·la, agora
Prêto; "0 Que Pensam os e nas quinzen-as vindouras,
Católicos da Psiquiatria", ou fazer uma assinatu:r ...

artigo em que o autor pro·' anual (24 números), para o

cura mostrar a posição dos quê basta enviar à Soe. Edi.·
membros da Igreja. de Roma tóra Alterosa Ltda. (Caixa..
em relação a essa- ciênéia.; Postal 279, ,Belo !i0rizontJe"
"A Gruta de Maquiné", re.�, Minas) a importância a;
oortagem com da:_ Cr$ 320,QO, a.com�anh d",

'llí6sa:"gr . ,,� -nome' e,ender�ç'p;'" ·fi,
.......- .... ·.,��.:I� �'. ":'�'. n��: -"�: . ..:.�.... .:-�... �,

..��

Sôbre a batuta de -}l:xl)edito do

Oliveira veterano c��que do. Clu

be ·de Regatas VasCO da, Gama o

SãO Cristóvão da Capital da Ro_

pública. Depois. das formalidades

tupenda d� todo o time prtncípal.,
mente de Frederico que depois de

domínar bem na intermediária,

entrega é Edemlr êste de tabela

Dia 6
: P��!!�m�OI�! J�E��'�E �IMO- R"ADIO GUARUIA·

NET-TA", com apresentação de D'E FLORIANO'POLISautênticos modêlos europeus.' _

.

Instalacão do CLUBE DA LA-
.

DY DÓ BRASIL Seéçâo de'
Florianópolis. Re;erva de M-e-

_ sas. pelo telefone 2854.
sábado - BAILm DE SÃO JOÃO, às 23

horás. / Dança da Quadrilha,
dirigida por Nhô Medeiros. Ca
sam�nto na Roça - Queimada

Laranja � Pinhão � Ra

padur� - Amendoim. Reserva
de Mesas a 200,00, na Joalhe-_
ria �uller. _

BAiLE- INFANTO-JUVE
NIL DE SÃO PEDRO, às 16
horas. Pé-de-Moleqúe La

ranja -� Amendoim.

Dia 20

'cia 28 dOniIngo

,

i'

\

I
'II

I!
I

I !
I' �

Ij �
;

I

!
iI·I,
II
I
I
;

;

.PROGRAMA DO MeS) DE MAIO

Dia 24 -. Tsrde Dansante, inirciu às
15 horall•

'.I

E'
.

indiSJ)ensavel ,'" apresentação
carteira social e o talão do mês.

da

I

I .�--,-��._---
I -

iL..,,=�.-��
" '

rann - paUlo - Sarafo -- SUva..

no '_ Mario - Laguna - ,k3nlj

- �onilldo - pereréca.

Nomes em destaque - Dextrl

- Filomeno - Frederico - Russl
-

� e
.

Edm1r entre os alvi_verdes

MunicIpais.
Taico - Schrann - Sarafo _

Má.rio e Re.ne _

- entre os locais . .

Jul:z;. - Expedito de Oliveira -

Gráu 10 - Brilhante atuação.

'As 11 horas _ Nos ·foi orereet.,

do uma churrascada, com a par_

ticipação de todos os componen

tes da carava�a; quando em Be_
lo improviso, g.. dto Dl alma Leitão

•

fêz entrega, em nome do dr. os,

mar 'Cunli-a do Maràvilhosó. Tro

féu disputado. Em nome da De.

legação do Clube Municipal fala..

ram os Senhjlres Osvaldo MeIra,

e Frederico Botelho, dizendo da

satisfação em' participar dos fes

tejos comemOl'ativ�s de mais um

ano de gloriosa e;<istêncla das ce,

sas "Buerger" não encoy.trando
palavras 'de agradecimento à tan_

tas e tantas gentilezas, iicentuou
ao finalizar que desejava del�ar

ali os nossos corações .e o nosso
\

'�io Souza.. e Lorival Nascimento
.

Q �ÍJ. muito obrigado, à Sarafo "

Frederico. '05 meus para,ºéns, são

dois veteranÇls o 1.0 pela Socie_

dade Esportiva ):Juerger e o 2.0 Pe

lo Clube M\lnicipal, com apetldões

tisicas' e
.

técnicas- inésgotáveLl.
Aos demais componentes da dele-...
gação do CluPe MU7iclPal estendo
o meu agradeciment'?

GRAÇA ALC_ANÇADA

Agradeço á Pio Xli uma

graça alcançada.
Maricha Daux

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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dano que a moléstia poderia rerr. na' fase executória da
. ·ca?sar à posse. (Rev. dos I ação.

,:. TrIb. voI. 238/428) Honorários na base de 20%

I
Isto posto, julg!l proceder- e custas pelos vencidos. P�

te a. presente açao c_�mo ln·1 blíqne-se na audiência deslg
terdíto, de manu.te.?çao e de, nada. São José, 30 de abril
termino a expedíção do com- ! de 1959. .

.

petente mlJ,ndado. a favor do

1autor e condeno os réus nas Eduard.o�'edro da Lu�
perdas e danos que se apura.- Juiz de Direito

Conversão do' interdito proi� tinha �noii' seguíntes: CÓdigos
bitórto em interdito de ma- de processo civll:.;;... Minas

nutenção. Possibilidade. A Gerais, art. 659; Santa ca

posse segundo a doutrina de tarína, art. 963; Ceará, are.

Ihering. Indenização' das . 383 .

.

. \ .

perdas e danos. Verba pare. No direito processual vi

honorários de advogado co- gente, orientado " decidida

mo parcela das perdas e d(t- mente segundo o postulado.
nos. IincTusãa. . 'da .economía do juizo, outra

Vistos, etc. não pode ser a solução, quer nireção de: MILTON LEITE DA COST1\ '(l RUBENS COSTA
Docilicio Luz citou, Jorge consoante, o dispositivo do

S
'

Souza e sua mulher para es- art. 375, do Código de Pro-
.

t
'

h'
.

ta ação de interdito proibi- cesso Civil, quer por fôrça e·'n' e· Castório, alegando que é senhor do disposto no art. 276, do

e possuidor do imóvel des- citado código.
.'

. ,

críto na incial e que tem Aliás, com a autoridade de .
mail: se harmonizam com a. o citàdo professor: "É que a

justo receio de ser molesta- autor do projeto, explica prova pericial. I posse não consiste exclust.

do em sua posse por ato d'JS Pedro Batista Martins: "A Na realidade, os peritos. vamente na 'apreensão da

réus que ameaçam cortar recomendação contida no indicados pelas partes escla- ; coisa, mas na visibilidade do

árvores existentes no aludi- art. 276 não constitue, em receram na audiência -íe , domínio: é a posição norma!

do imóvel, em companhia de última análise, uma origina- instrução e julgamento .que
I
em que a coisa se encontra

dois filhos e um operário lidade da nossa legislação o aludído marco está situa- em relação à sua utilidade

contratado para esse fim. atual. Efetivame:p.te, 'várías do nas terras do autor e econômica que revela a pos-

Requereu a expedição do leis estaduais já haviam acompanha a Unha dos de- se". (Obr. e pág, cits.)

mandado proibitório com a aplicado o mesmo principio mais marcos referidos nos A' [urísprudêncía tem-se

. cominação da pena pecu- aos interditos possessórios. A laudos periciais que íns- orientado nesse sentido con- L�fayette observa que o

níáría de quinze mil cruzei- novidade está apenas na sua ftrutm o pro?�sso,-tudo con- forme se verifica' das dect- objeto da ação de manuten

ros. generalização, tarefa que, or�,e se verlf}c.a da ata de sões insertas na Rev. dos ção de posse é a desistência

E juntou os autos de con- aliás, a jurisprudência vinha audíêncía certttícada nos �u- Tribs. vols. 150/240, 151/219, da força e a indenização dos

cessão do beneficio da jus- real!.zando com prudência c I tos. .
_

'

..

173/396, 176/653, 171/311, .. danos e prejuizos causados.

tiça gratuita e um documen- sabedorta", (Comentários, I
Além dISSO, o autor vísíta- 178/714, 188/250 e 195/285 (Direito das Coisas, §' 19, n. 1)

to. voI. III, pág. 258) va. o terreno reclamado. (De- além de outras.
'

E o Código Civil, em seu

Os réus contestaram a

'

; poímento de fl�. 66)
.

A turbação, consistente no art. 503, concede ao possui-

ação. alegando, em resumo, O Ministro Hahnemann
I Assim, é fóra de dúvida a corte e retirada de lenha dq, dor manutenido na posse (\

que são senhores e possui- Guimarães, em voto vence- pos:'Se do. autor sob�e o pon- área. disputada, ficou cabal- direito à indezinação dos pre-

dores do trato de terras em dor proferido no EgrégiO su- to Invadido pelos reus. mente- demonstrada pela juízos sofridos.

questão, com caraGterísticos, premo Tribunal Federal, ob-
. S�gundo a teoria d� I�� prova pericial e testemunhal A reparaçãó de perdas e

limites e confrontantes con- servou, a propósito, o se, Ii?!? acolhida pela leí CIVIL produzida na Instrução do danos não seria completa se

sígnados na respectiva es- guínte: "É licito que o juiz p�t):ia, que fOI, o primeir.o feito. não Incluída ' a verba para

erítura e corri passe de mais tome. uma ação possessória COdIg0!l' consagrá-Ia, posse é Por outró lado, a ensaiada honorários de - advogado,

de quarenta anos e que o por outra; é lícito que ele a exterlOr!z.aça;o da proprie- querela dominial não podia (Apud. Washington de Bar

autor invadiu aludido ter- tome como interdito recupe- da;de, a VlslbIlIdade_.do do, vingar. ros Monteiro, Direito das C01-

reno abrindo picadas e re- randae possessionais uma muno, o poder de díspor da A questão do domínío na sas, pág. 66 e Rev. dos Tribs.,tirando lenha cortada por ação retinente possessionis, COIsa.
,

possessóría só pode ser apre, vols, 179/116/118 e 184/63)

seuc filhos. é justo que tome, como in, pe acordo com essa: dou- cíada em dois casos: a) Com a transformação do

A contestação veio acom- terdíto manutenção 'uma trina 9 que caracteríza a quando os contend�res dís- interdito proibitói.-io em in

panhados de diversos do- ação meramente proibitória." p�sse nao é o ato da apreen- putam a posse a titulo da terdito de manutencão não

cumentos e da procuração. <D.J.U., de 22/9/51, pág] .•..

sao m.aterial da. ?oisa. nem propríetáríos e b) quando é, há mais lugar'para a- conde-

O autor replicou a contes- 2.914.) o eíetl�o. exercício de atos duv�d.osa a posse de ambos nação da, pena pecuniária pe-

tncão ex-vi do disposto _ no E no caso dos autos, a p�ssessorlos, .mas o poder de os ,litigantes. ..
dida na petição inicial.

art. 294, item III, do Cód. de conversão' de uma ação em dIspo! da cOIsa:; ,. E. o qu� t�m entendido a É que na ação de manuten-

Pro>::, Civil. outra em face do ponto de D�tJ no�ar, ínspírado na JUI?l>prudenCla. (Rev. dos ção de posse não tem cabí-

S:.neado o wocesso, rea- vista da defesa objetivado teor.la objetiva qu.e se cuida, Trlbs. vols. 150/603, 165/709, mento a cominação de pena

lízou-se uma vistoria, no na contestação não causa, á o Ilustre W:ashmgton de 171/577, 173/677, 204/266, paro. o caso de transgressão

terreno em litigh.e o autor mingua de surpreza, prejuí- Barr�s. Mon,telro que o pro 206/168', 207/416, 214/246 e do preceito, pois o turbador

C
.

Vexibiu outorga uxória, ra- zo aos réus. príetárío de
,

um latif�nd)'o Rev. For. voI. 128/437) fica sujeito a indenizar as a's a 'e' d e
tificando o_,processado. É que eles admitem have- no Interio!, embora nao o d d (R d

.

.

'n se
Junto aos autos os laudos rem praticado atos mate- explore, nao o percorra, con-

E na hipótese os conten- pe� as e anos.' ev. 08 .'
.

c;-

serva I" dores não disputam a posse a;
Tnbs. V?I. 229/172) ,-

-

.

perlcíaís, realizou-se .a au- riais e exercitado atas pos- d
a. poss«:. pe a. s� força título de proprietários n ., T<.;davla, no caso el� de_ye Vende-sea casa de 'residêncÍa sitã'à Rua Durval

diêrrcia de ínstrucão e juI- sesRórios sobre a faixa de e .sua In,�ençao. (DIreito das
i

..,
,em e

I
serVlr de base p'ara a fIxaçao..

gamento em- que -o autor e terras em litigio. COIsas, pago 25) duv dosa li: posse do autor. dos honorários advocatícios
Melquiades de Souza, 37 (Chácara do Hespanha) em

sete testemunhais pr�staram O que eles disputam é a
E adiante,. em remate .d�'3" Conseguintemente, prova,: de vez que a rigor ela vepre-

ótil'!10 terreno de esquina, por preço de ocasião.

����� e'oo"�"OO��de���,�pn���_n_t_o_._d_e_V_b_t_a_,_p_o_n_t_rl_I_c_a_d_a_��p_o_s_s_e_d_o_��p_e_�_a_n_t�e_e_a�s=e:n:t:a�0�v�a:I;0�r�a�p:r:o:x���a:d:o�'�1:0�__V�ê:r�e�t:r�a:�=rnolooal,c�o�wi�bio.
esclareceram seus laudo;;, alegam, túrbada pelo autor.
corstando· os' debates orais Ademais, com o rito ord�

da respectiva ata, junta aos náriQ adotado para a ação
autoE por certidão., � ficou ampla e plenamente

É o relatório. assegurado aos 'réus' o direi-

Não ficou provado neste:> to de de'fesa.

aut.,s um dos requisitos es- E um venerando acórdii:>

senciais da ação inicialmen· do Supremo Tribunal Fede
, te proposta: - a ameaça de ral firmou que "a impro-
violência iminente. priedade da ação não im-

Mas, bem� provados fica- porta nulidade do processo.
ram os requisitos da ação de O essencial é que sejá 'as

manutenção de posse, d.� segurado o di,reito de dele,

fôrça vel:qa: a) a posse jll- sa, cuja garantia não pode
rhlica da coisa. b) a turba-- ser postergada". (Rev. Foi',

ção da posse por 'atos de vio- voI. 122/422,).
..

lência e ..c) a- continuação da Assim situada a prelimi-
posse, embora turbada. (La- nar. decido o mélito:

fayette, Dir. das Coisas, § 19, O autor provou' convincen-

n. 3) temente sua posse sobre a

No entanto, é licito�trans- questi_,onada área, separada
mudar-se o interdito proibi- do imóvel dos réus por aJ)�i,
tório em intE)rdito de manu- gos marcos de pedra descl(!

tenção, desde que concorram. muitos anos sempre respei-
como na espécie, os requisi- tados. -

tos deste último. Com efeito, a pericia pro·
Acsim se praticava no di- cedIda no terr.enQ. em des-

reitp processual anterior. linde constatou que' a linha

Ó Código, de Processo Ci- separatória dõs prédiOS dos
vil e Comercial do Distrito litigantes está assinalada no

Federal, em seu art. 501, di:3;; sólo por marcos de pedra
punha: "A proteção e segu- mu�to antigos. .

rança da posse exercitam-se, A testemunha' inquirida à

espf:Cialmente, pelos seguin- fls. nê afirma que esses mar

tes meios: I, pela ação d� cos de pedra foram sempre

fôrça iminente ou interdito respeitados: quarenta a cín-

proibitório; II, pela ação de coenta anos. .

força. turbativa ou interdito É exato que a prova tes
de manutenção; III, pela temunhal no tocante ao

ação de fôrça espoliativa ou marco existente próximo a

:interdito recuperatório; IV, residência da testemunha

pelo desforço pessoal." . l,uvida à fls. 68, não foi uni-
E o parágrafO único deste forme.

artigo acrescentava: "O exer- Enquanto que diversas tes'

cicio de qUallquer dessas J' temunhas - fls� 69, 69 vers,)

ações, em vez de outra, não. e 70 - afirmam qúe os con ..

induz nulidade, podendo o I fim dos terrenos dos de,'

jui'3 conhecer do pedido e I mandantes ficam n e,s � e '

julgar a ação procedente, se- marco, outras - fls. 68,' 6Íli
.

enénntrar provados os re -.1. verso -:- atestam o contrá-

quisitos estabelecidos paro, rio. -

uma delas". .' -I Todavia, devem prevalecer
Idêntica disposição Se con7 lOS ditos das primeiras que

__....._._----------------

r
.

IÇO PIRI MOLaS
"

turbação dos réus deve a

ação ser julgada procedente.
A condenação dos réus nas

perdas e danos e nos hono
rários de advogado é uma

consequêncía da ilicitude do
seu ato. (Rev. dos Tribs, voI.
232/189)

CHATO E REDONDO
CROMO E CARBONO

Aço palia todos os fins
I
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RUA ,DOM BOSCO, 562
TEL: 32-9661 ' SÃO PAULO

P.APÉIS. HELIOGRÁFICOS STAR
FAÇA SEUS PEDIDOS .A..

.
FABRICA:

Mayer
Rua Candido Espinheira nO 440 - S. Paulo-

Herbert & (ia. ltda. ,.

M�urício' dos Reis
.Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS·: 2198 - 2681.

s ·FORRO,

�
IRMAos BITENCOi.JRT
(AiS IAOA.O ' lONf HH

AN11GO DfP>:lS110 O"'MI .•. NI

Os novíssimos SIP·M··C.lvair da ·Real!PARA 1/V1C'IAR t{M·
. ÓT/I140 tVE60{!/Oúl

ou MO:DERNIZAR

SUA tORR,EFAÇÃO·;:;;:::=,,� Nenhum Sup'er-Convair que a Real coloca ao seu qispor
- para' uma boa viagem - é adquirido recondido

nado, de "segunda mão". Os' aparelhos são nOVISSlmos,

t0odernos. ConsTruídos sob encomenja para a Real. Mais

aperfeiçoados que os modelos 240;
.

apresentam as se

guintes vantagens:' maior velocidade, ,maior autonomia

,

de vôo - redução de ruídos e vibrações - maior

estabilidade no ar devido ao seu porte - melhor

pressurização da cabine - ar refrigerado perfeito.

TORRADOR-

ll�la�
� f"'f ;J

.

PAR'A.' CAFt.
a a; quente

--

• In:lúsfria [rCisi:e ra

•

• TEMOS
• TAM8�Mt
• Moinho, a
•

elevadoras
•

• poro café.
• Bolan;as
II

'e cut,'m
•

• 11'6>1uina,s.
•

Resultado de 40 anos de

experi1'n '·ia na produ�ão
de �oITad, res pa: a café.

T' rra
' m 2l mi utos, p'ese vand,o'

in ?'�r3.1m€nt= fj'sab;�r e o '(:r, rna

do c,f"', com otável economia.

A ie ha, ca':vão, c que ou Die3e!.
'1' rr..bem 'orra-cacau aveia,

amenC:o!rn, cevad:=, cas'anha
de caJu, soja etc.

Freços ,ces,iveis e facl idades
Ge pa_a'l e: �t'?s. Peçam pr03pcctoS.

..;-.,
----...

INOQSTRIA E
. ÇOMÉRC,O \

Jundad J em 191é

..:'�� F::f�t,ln·--'s'" 1�'}37 ." (x P�,t,,1 230 - S. P u'o'
. cw(iÍ>�rj)' F..:í'di,ç5ô em Gu'· il:ll>o. >5'

..

. ...:.;... '. ��:i; .d, " ' ,,,

._�
'.d.,t;,'�y

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

Compare, os aviões

Convair Supe! 340 Super. 440240 Convair Convalr

Cia V 10 Nenhum Nenhum.'

.

Cia C 10 4* 3·

Real . 10* + 4*p/
Aerovias Nenhum 6*

-

chegar
• Novos de fábrica!

Os demais sãQ de 2. a mão ,

J

{ .

:._I_ f>�jr!l.t��1t����w,'�
, �.:_ .. , .. _� .... _ ....__ .�,L;,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terão os �ficLnados, ho- de qutro pontos que apon
je, urna tard.e de ga!a no es- tará o vice-campeão da cí
tádio la Praia de Fora, apre dade, título que credencía o

ciando o encontro entre Clu seu possuidor à participar,
be Atlético Catarínense e juntamente com Ó esqua
Paula Ramos Esporte Clu- drão bi-campeão do'�Figuei
be encontro esse que íni- rense dos jogos da, zcna este
ci�rá a disputa da melhor que fornecerá dois coneor-

rentes ae Estadual de 59.
O prélio de logo mais de

verá, considerando a natu
reza da disputa, Ievar ao

estádí , praiano um público
numeroso e entusista, ávido
por jcgadadas técnicas ma

labarismos do tipo Ga'rrin.

cha, "rusks" que poderão
fazer inveja a um P�lé, além
de uma vontade Incontrolá
vel de lutar den idadamente
até � derradeiro trHar do
apito do juiz para ver o pa
vilhão do clube que defen
deu tremular altaneiro no

mastro da vitória.
Vinte-e-dóis "fo.itballers",

dos .melhores que possui o

"soccer" florianopolitano,
farão- as delícias dos expeé
tadcres que deve; 1:>0 perma
necer em constante "sus
pense" com os perigos por

P.ena - expulsão de _campo,

tidas em lei:

pena - Oassação do registro e

Al"t. 260 '-- Causar dolosamente

lesão grave em companheiro de

quadro ou em adversário, Impe

dindo-o de atuar em pªrtldas de

Pellll -- suspensão por 2 a 12

partidas, ou por 60 a 300 dias.

paragrafo único - A pena será

reduzida de metade quando o pro

fissional houver praticada a ínrra,

cão em obediência à ordem expres-

suspensão por 4 a 24 parttdas, ou

pai" 100 a 360 dias, ou eltmtnaçgo,
Art. 261 - Recusar-se.a pras.

ção para comparecer perante -a

Justiça Desportiva:

pena - suspensão até atender

a Intimação.

Art. 266 - Conceder entrevistas

ou fazer declarações públicas, a
NOTICIAS . DE ,TODA' A PARTf

* * * criada com os jogos entre as re ,

75 MILHõES POR PELÉ OFE- presentsntes do "belo sexo" que

RECE à f;EAL MADRID - SÃO se vêm realizando em Minas. Ho

PAULO, 23 (V'.A,) - O mela pe. je, a cronista Auree da Cruz, em

lé, considerado como o maior jl.ta. seu artigo diário, fála sôbre o as

cante brasüetro d8t at�alÍda(le.;fcoll- .
sunto. Em· sfn.tllse, eis. suas paia.·-

_I /�__'.
-

::
-

-.
tínua a ser alvo do i:ilte��sse (los . vras: "A prática 'dó, espo�te não

clubes euript!u�" .!lêtada�ente /os é. um priviféglo' ·pal'a -o tipo ma.

da Espanha, que estão díspostos- a c�o.;\: atividade 'da mulher nos

pagar somas vsrdadeíramenbe � esportes Já está mlnada.e vemos

tronômlcus pi1.�:a· :onIé�Ui; seu cón, ,como as "evas'" Jogam o basket
"curso e encontram sempre resís., ball com tôdas as. vlQlêllclas e. 'com

sa e comprovada de autorrdade a cerca da atuação do árbitro ou de

que estiver diretamente subordina. I seus auxiliares, ou decisão de au

do. torldade desportiva, de modo que

Art. 266 - portar-se delibera

damente
. de modo. prejudicial ao

Cl!lll:.4ro que '�efende' ou não se es,

forçar na sua defesa:

pena - se a associação preju
dicada represental', suspsnsgo por

1 a 10 partidas ou por 10 a 100

dias e, Independente dé represén ,

- .......----------
' proibição de renová-lo por 6 me.

ses a 1 ano, fi; na relncldêllcia, eli

minação.

Art. 268 --:::, Participar de (laml)e

tiçi\o amistosa ou de ensaio, por'
assocíaçgo que não a sua. .sem au;

torizaçãO, e quando !sta. o. denun
,

cíar :
<,

tação, no triplo, quando integral'

seleção. /'

Art. 263 - Usar de meios llicitos

Pena -- suspensã? por 10 à 100

dias ..

Art. 269 - Negar-'-se a cumprir

tência por parte-ido campeão pau , variações do "sarrafo!'. E neste sé
lista, que o considera como um cuia' de' luzes, as muíneres come,
patrimônio de: Vila Helmlro e jo. çam a ver 'mUita, 'cQlsa errada, com
., �. ou de Inform!!ções inexa.tas PIUe.

gador' IndlSpe,ll.S�.Ví'l,'- ',.o, . -J,o,rp-ll-l,. '. �,I!.f..,crê,nc.la .�,�,.. r�."";,t,�,.,, "-" ob't-sr registro 011 soliC,ítal' l!l�crl-
"L'êqU:,I,�e:',�"",d�,Y,,��.;�_,n.,u,-,".,�!l..:,de.

-'

<�iÇl"Jl,o_me,:Ill.',,··"'''em,n,,';\,},., ., .' ',. "

, ,-� _." .,,"
--'- --= .. �"",- -�ão·por maiil .. d�f:uril.a,cassoclaçãa:·-suas últimaS edições,·.'� referlú�se lendo. se da t�i'çÍl ,p.íI'ra· sitnal" sua

ao In1óerêsse cio' Riml �a(Irid.c-dB companheira e�··condlç·a-.o. perma-
- lnscrlção e proibiçãO de renová_

Espanha pela concurso dn jogador
...........,.

>
••• (ContinUa) ..

contrato, ou parte dele. com a

pena - Cassação do registro ou.

nente de pa�slvidade'�. los por 6 meses e 2 anos.

Art. 26'1 - NãQ atender a con_·

vocação de associação ou de entl

-dade para os treinos_: on com-petl. t

Çô es dos respeci(ivos selecionados:
,

Pena. - suspensão por 10 a 200

c<llas.

brasileiro, informando que' a agre

miação madrilena estaria disposta

II desembolsar a Importãncla de

300 mil dólares pelo seu ateêtado,

* * *

PARANÁ REPRESENTARÁ O

B"RASIL - Rio, '2g (V,A.) -- A
o que. equivale, em moeda 9aclo",
nal, a aproximadamente. ,75 .m�, seleção paranaense devll�á repl'e-_

5Cntar a CBD nos dois Jogos da
lhões de cruzeiros.

i'Taça O'Hlggns", cOfltra os éhi-.

lenos, a serem disputados, l}as dias

17 e 21 de agôsto pl'óximo;'eon

for�e compromlss� assumido te,,?_
pos atrás com a Federação daque.

Estado.

figura singular' e Inédita.' no ee_

nárlo PUglÚstlco :IllUndI;1 d9 'tOdOS
os tempos. Nascldó' em,,1913, con_

tando, portanto, 46,-linos de Idade,

o "velho" Moore é o titulai' abso_
luto da. corôa _dos meio-pesados.

ApóS conservar ]leIo espaço de' 10

anos os titulas dos médios e' melo

médios, abandonou essas catego_
rias em 19(í2 para lutar com Joey
Maxim, ítl'lo-americano, cÇlnquls

tando o cetro máximo dos melo.

"-pesados. Após'seu feito, Moore tem

defendido. seu titulo multai> ve.

zes, revelando uma' superioridade

Incontestável. Entretanto, ao ten

.
tar a categoria dos pesos pesados,

ODRES NA� [DSTA�
* * *

AINDA O FUTEBOL FEMINI.:.

NO - Rio, 23 (V.A.) -- Ó foot_
ball feminino vem. sendo o assUIit�
da moda nos jor�als cariocas, na-

� Para combater ràpldarnente dore<
'nas COstas; dores reurn3ticas, 'levaI).
tadas noturnas, nervosismo, pés in·
wados,<·tonteiras. dqres ce çabeça
·�str1ados e perda_de énej:ó;� Cat!l!',a

dos por t\isturbios dos .:ins e da b,.

xiga, adquira CYSl'FX na sua Ia,
má:cia, ainda. hoje. t:ys·n.:x tem a',

xlliado milhões de' I'less.'"s hA m,,;

de 30'anos. No�sa gararlHa é A '\1

.inaior proteeã.>

LAZARO BART0I.:0MEU' o árbi_

tro designado para dirigir esta

tarde o clássico entre os dois

tricolores

t!lralm·ente em vista da �eleuma
na CBD o,' sr;Ontem, estêve

PERSIANAS .,Irton Co.rnelsen, presidente dó

�lube Corltlba, "que velo solicit3.T

confirmação do convite e ra.tificar

a dispos·igão do paraná em repre

sentar o futebol brasileiro naque-

Para a sua nova resldênela, ofe-'

recemos em 12 Cô res diferentes.

Rua Jerônimo Cotilho, 1 • 1.°
andar - salas 14 e 15 _ Fone 3167 les jogos,

Numa análise fria dos atuais va-

dlvidual de Wlnbledon reune to-

dos os anos na famosa cidade In-

PAULA RAMOS E ATLETICO INICIAM1 D'ISPUTA DA MELHOR DE QUATRO PONTOS PELO TITULO DE,'VICE - CAMPEIO QUE DAR.Á DIRiEITO
A PARTIC'IPAR DO CAMPEONATO· DA lONA' ESTE - OS CRA OUES DA, CIDAD'E QUE E$TARÃO EM A (AO NA PUGNA QUE· DEV:ERÁ SER
TRAVAD·A ARDUA E SfNSACIONALME NTE, NÃO HAVENDO FAVORITO�' TA MANDARÉ ,E SÃO PAULO, A PARTIDA PRELIMINAR, VÁLIDA

PELO CERTAM·E "AMADORISTA DE 59. que passarão 'as duas Cida-I equilibrada e farta de lan
delas que estarão guarneci- ces emocionantes, pelo qUE
das pela mocidade, arrojo e ninguém Ieverá perdê-la.
segurança de Nilson e Leib- QUADROS PROVAVEIS
nitz, dois dos mais premis- PAULA RAl'/!:OS
s res arqueiros que possui- Leibnitz; J. Martíns, Nery
mos. e Jacy; Zilton e Nelinho;

Um verdadeiro desfile de Hélio, Nilson, Sombra, Va"

jogadores de primeira gran lério e Aílton.

desa, eis o que esta tarde ATLÉTICO Nilson;
assistirá o público. Valérío, Alcides, Valdo e Ciro, Cé

Leibnitz, NerY, Sombra, sal' e Nelson; Joquinha,
Nilson Hélio, Ailton e ou- Alípio, Sílvio, Hamilton e

tros d� um ladc. e Nilson, Vadinho.
Valdo Nelson, Joquínha,
Silvio: Ciro e Vadinho
e outros, saberão dar o

máximo le seus recursos

técníéos e físicos, observan
do, é claro, os mandamentos

Conhe�a O �ó�i�o Brasileiro �e Fnte�ol, ��É�����t:j�
(Continuação) futebol, mesmo te'mporarl�me1ilte: seguir na disputa de competição'

. Art. 265 � Recusal'-se à atender, cause sensacionalismo, ou 'lUe pos- Quem vencerá o jogo?
Iniciada. salvo motivo justificado, a intima- sa prejudicar e renome ria asso- A resp.ista teremos pre-

cl�ÇãO ou entidade superior, ou senciando O sensacional
perturbar a harmonia entre asso- match, porquanto temerário
ciações: seria desde já apontar um

pena - suspensão por 10 a 100 vencedor.
dias.

.

I
Atlético e- Paula Ramos

Art. 267 - AUfel"ir, pela prática tem tudo para brindar a· as

do futebol, vantagene não petmi- sístêncía com uma peleja

ARBITRO - Para diri
gir o encontro f.oi designa�
do o sr. Lázaro Bartolomeu.

PRELIMINAR �- Como
preliminar bater-se -ão . Ta·
mandaré e São Paulo, pelo
certame amadorista e com

início às 13,40 horas, O [o
go príncípal terá comêço às

15,30 horas.

PR�ÇOS Cr$ 30,00;
sócios e estudantes na ar

quibancada - Cr$' 20,00;
senhoras, senhoritas e me

nores na. arquibancada -

Cr$ 10,00; Geral - Cr$ ..

20,00; Militares não gradua
dos na geral - Cr$ 10,00;
senhoras senhoritas e me

nores na' geral - Cr.- 5,00·

MANtiDA COM RARO BRILHANTISMO
A INVENCIBILIDADE DO CLUBE

MUNICIPAL EM Bi.OMERAU
Reportagem de Vitoriosa. Estou autorizado pela

Afrânio Goulart, Direção do Clube Municipal, para

nossos
Quem como eu teve a oportu..

nldade de acompanllar. a delega

cão do Clube Municipal, à Blu

menau nos dias 16 e 17 p. pas;

sado, deve ter voltado de lá verda_

dos os' componentes ?a Cal'avana

associação: . :, delramente impressionado com as

.� Jl.e.w�. ::-. r�uspen�jo :!!:� ,_Çl;t!W!J:l,-: " !l!!lJlIfestaçõe� <,te. ap�'eço e çar!_
merit� ", "" •.,-:,��, 'c...

Ilho, com que faram recebidos to-

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM
EDITAL . DE ELUÇÃO -----xXX Moore nãa foi. multo feliz, sendo seus trinta e seis anos de exlstên_

De ncôl'do co.m os no.ssos e:üatutos, tenho o prazer OS CLASSIFICADOS DA LIGA JARAGUAENSE derrotado por Rocky Marciano e cla, o cotejo Vasco x Amérl,ca dei.

ele conVo.:oar os senhores asso.ciados· para a reunião de De acôrdo. co.m o.s resultado.s verificado.s no Campeo.na- . pelo atual "rei" dos 'heaYi'w�t�ht', 'xou de ser disputado dois anos sl\-
Depois de 4 horas de viagem que

assembléia geral' o.rdinária, a realizar-se no dia 4 de �'.l- to. "Relâmpago. pro.móvido. pela Liga Jaraguaense. oie .Moore é c�n;rderadO um verdfldel. guldos, em 1935 e 1936, por esta. dlga-se de passjl.gem ótima, Ilhe-

nho do. co.rrente ano, ás 17 horas, em nossa, séde sO�Ial, Despmto.s, estão classificado.s p'ara disputar o. Campeo- )'0 Matuzalem do puglllsmo, um rem os dois clubes em entidades /' (Cont. na 5.& 'página)

!Jara elei<;.ão da Direto.ria que dêverá dirigir os destruos nato. da Zo.na Norte (Jo.i'nville _ Blumenau c_ Jaraguá), verdadeiro de�olidor das espei·sn_. diferentes. Em 1937, porém, os dois

da Instituição 110 perio.do de 1959/60. _ os clubes Baepeudi e Seleto., êste de Guaramirim, que çss de uma Infinidade de jovens clubes escreveram juntos a grande

Flo.rianópolis, 21 de maio de 1959. se sagram co.mpeão. e vic�-campeão respectivamente. pugilistas ansiosos por destronálo. PágIna da pacificação do foot-ball

SíLVIO MACHADO' xXx----

Presidente, em exercicio OFERECEU-SE O BANGú PARA JOGAR EM BLU- lares no "rán'klng" dos melo.pe.- amistoso, que foi chamado o "clás-
------ -::-_._ MENAU.- O Bangú acaba de r'litigii' um despacho. tele·- sados, Póde-se concluir que se' Ico da paz" e que terminou com

SERVI.(,O. SOCIAL DO COMERCIO
- gráfl�o i Liga Blumenauense, oferecendo-se para dis··. Moore quiser, poderá mantc',' sua a vitória do Vasco por 3x2. Já se

1
� puta.r um jo.go. naquela' adiantada cidade do Vale do Ita- corôa por multo tempo ainda. defrontaram os dois clubes 77 ve....

SESC jaí mediante 130 mil cruzejros Ao que se informa em * * *
. Bl�mcnau, dificilmente a L.B.F. aceitará a proposta bano

_ O famo�o' torneio te:llstwo ln.

guen"e feita através do empre�ário. Rubens ·Sampáio.
Cenlro de Alividades xXx-

DADECIDIDO O PRIMEIRO, CERTAM,E LI.GA
O Centro de Atividades do SESC realizará no próxi-' I

gl.esa os maiores astros do esporte Vasco.

"'O '

de CORTE :E COST'URA e' BRUSQUENSE - A Liga BruRquell:se de Fut�bo., que
'" Ines de .l·IInho o.s CUl'SOS

. , h
• ••

,'\RTE' ,) i êste anO. fo.i fundada, encerrara, o.le, seu prImeIrO cam-

_ CULIN.ARIA. .

., .
..

!
ara, peo.nato. de pro.fissio.nais, co.m o. classico. �a cidade P�y·

ar .S�o. co.I_lvldados os comerClarIo.s e suas fe.m_thas .p
.es

! sandú x Carlos Renaux, ambo.s já classifIcados para o.s

Pb t�elparem dos referidos Curso.s, estando. as lnsc·rlço
'1" ogo. da zo.na este (Flo.rianópo.lis - Brusque - Itajaí).

a enas nos dias 25 e 26 do mêf.. co.rrente. . :.
J s

xXx O "r>ireto.rio Acadêmico "José Boiteux" da Faculdade

•

Âos que não. estiverem matriculado.s será eXlglda,a I ADUCCI E NILSON RESPONDENDO PELA DI- de Ciências Eco.nômicas de Suntll, Catarina, tem o prazer

�X�sentação dr.. Carteira Profissio.nal e Atestad?t· ,do
REÇÁO TÉCNICA DO G. E. OLIMPICO - Noticias � a honra de co.nvidar 0.1! Exmo.s. srs. Pro.fessores e aca-

C de que a firma contribue para o SESC.
,

" f hag.'da de Blumenau dizem que, enquanto. a direto.ria dêmicos universitários de Santa Catarina, ex-alunos da
Qu 1· • bt'das .' " Cen- c "c< S ".

tr a,Ci.u�l' Informações podel'ao. ser o. I :: �2, . I do. Grêmio Esportivo. Olimpico. não. resolve sôbl'e o no.vo Facuidade de CiencilJ.s Econômicas e tôdas as pes,sô3.S
200ade AtIVIdades �o. SESC, à rua �9Jdanha M?a,�Jl1hoe'o" técnico que será; ,pl:ovavelmente º �x-:-c.raç�

.

do. f.utebo.i. int�r()ssl'.d'as a _P1:'�rti�iparem d� la Semana 9ata'rinense
telef�d�') Ed. Scheldmantel, das 13 as 17 ,hQ�_IltI3.· ou p ,o j bra sneiro; ExP'(l�,ii'p�· l'eSROndem pela dlreça�. têcnma do .:.le Estudos Econo.mlCos a realIzar-se nos· saloes do Clu'-

ne �908. . .:_
,

{;Íia'dl'o gren( ó-S: plfl.YeX� ;A-d'uc.ci - e,- \�it:,!on,.
.,'

ue. 1� de �gÔ�'itó, as 20 ho.ras no.s diali 26 e 29 de maio, e
.

.' ,�
-., '.'. : xXx',

'.

"'.'
.

.

10 a .3 de joUllho.. de 1959. . 't'l'''�
REMINGTON -x FIAMBREIUA, HQJE, PELO C�R� As i;Iscrições, c{)m direito a díplo.ma d� partici;paçâ<:l,

I 'fAME COMERCIARIO - O· campeona,to. 'Comerciario éstão abertas nO. Diretorio Acadêmico' da Faculdade.

de Futebol terá sequencia na manhã de hoje, no campo Florianópolis-, . 22 de maio. de 1959.
,

I do. Ipiranga' em Saco. dos Limôe8, jo.gando Oli conjunto.s FERNANDO NIZO BAINHA

t do. Remingt�n Rand e. Fiambrer:ül oerich. l'l'es.��ent�,
'." ...

,. ..�

da raqueta Ilm

Vencer o Torneio da Wlnbledon

representa uma consagração. SUB

primeira disp_uta deu-se no ano

de 1877. Três proesas: W. Rens.

haw ganhou-o seis vez\ls seguidas

(1881 a 1886), vencendo ainda em

1888 e 1889, R. F. Doherty fOi

tetra_campeão e seu Irmão H. L.

Doherty penta-campeão.
* * *

O clássico Vasco x América foi

disputado pela vez primeira v-ez

funcionou o departamento--de fu

tebol vascaino vencendo o V�s.co
(lXO) que conservou Incólume

frente aos rubros até 1928 quando
venceu o América, por 1xO. Nos

carioca e reallz!iram ,um match

zes, vencendo o Vasco 48- jogos-.e
o América 13 e 12 elllpates. Mala.

. .

ras contagens:' 5xO (1929 e 1940)
e 8x2 (1949), todaS .favoráyels ao

( O N V'I ,I E

C A S A �'·tI·,;:(f· (. E'·H ., R"<O'
ALUGA-SE TODO Q P-AVIMENTO SUPERIOR OU EM

SA.LAS DO PRÉDI<):'"'\ RUf., FELIPE SCHMIDT, 19

TaATAR A RUA TIR4DENTES, .12 1.0 ANDAR:

j)� PE!'OS TELEFONES: .3 2 4 _6 E' 3 2 4 8,

�(

expressar de Público' os

melhores agradecimentos, ao sr.

Arno Buerger, Diretor proprletá-

rlô das afamadas Casas '''Buer�

ger", bem "Como os seUl! abnegados

funcionários especlal�ente os se_

nhores Dr. Djalma r;eitão, Mario
, /'">- •

- _, ..•

Rosa, Mario Souza, Lourival Nas_

cimento ,e o atleta Sarafo, as geu-'
tis senhoritas de um modo geral,

pelo modo cavalheiresco e alt�

mente altrulstlco com que nos tra

taram. Não encontramos palavras

para expressar todo o nosso agra-.

declmento e admiraçãO. Quero
também em nome das senhoritas

Llége Maria Homem e Rose Ma...

rle Salum, estender os mais pro_

fundos agradecimentos as genth

funcionárias das citadas casas.

Como p.9dem notar' os prezados

leitores, êste' cronista tem difi

culdade em expressar o seu agra-.
.....

declmento, por superar a tôdas as

.expectativas, o modo com que ,io.

mos tratados. A fim de que os

prezados leitores façam uma idéia

do que. foi a nosSa recepção, vejo

me _forçado a' descrevê.la mlnuclo.
samente para Justificar tâda a

nossa afirmativa anterior. Como

estava previsto rumamos para

Blumenau no dia 16 do corrente

preCisamente à� 13 horas; em dois

ônibus especiais, cOD\Pletamente
lotados, ou sejam 70 passagélros.

:;OMBRA, um dos atacantes
do t'ricolor praiano para (J

gl'ander-cÍtoque, de hoje.

PERSIANAS
·Montadas com lâminas de duro

"alumínio fle�jvel ém, 12 bé"lIsslmas

cõres.-

Rua Jerônimo Coelb3,.1 _ V'

andal" - .sala!: 14 e 5 - 'Fon� 161

to•.
\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f,rDÚtcntôJ--eiü que �àqürm�
�

ÕSlly Tieg:s;' Ãgpsbnho Kllguoni e

'n(\lll;ngu�;; de Oliveira, Arcebispo 'Quirino Flach, representantes da

I Mel.wI}olit'''co, n. Afonso Nlehues, Assembléia Legislativa na posse

'I llh)lo CO!ldjutor de La�es, Mos, do novo dignatário da Igre-ja Ca,
pelo! Frederico Hobolt, e os Deputailos, tólica em Lajes, tomam 0_ :l'l:ão
DO

D nn'IND� B�'8T�tl- E
<3

��
-e,

� ,<7 fi! '
'

"

.
" I..J .e�. UUUI.! .. II

•.
ii slra as

fundamentais
�� :1

-'�-
-

� t i-l � 9 ·f'> '�"'"

a.ft� . i:U�'iUf":i-j �I-�I��I" �IU� � ill! i" "'l� .

ii -

. lil'<W
.

.

-.
�.

rr4_ r:e.z.,:it!'hÇ'::;CS ao nosso

repór_I'!..lpa;'á
lle.:;e�sbriaru.el!.te com ês.::es

1.1:':
8J7'Fl'1.lj�� pc:ü. C3..". Enc'1::.d.nhar

(j�_" p.�� l'liT.i._· .•.ltd/, o ativo e ciinâmi... � 111.: j-:'(.'� e (ue cznpr �g'l\.rá tOd03 �,l\;,'!:,;?.. Uhg, 110Ut 1(::;" Enc;;;.rnillhl.ll'·
co _:,-�r�"';ier�t51l:e do Vale do ItajaÍ, I')� C').lO �G-:' !13. .. a qU.e 03 prcblcmas .!El.;uld,i.\1C3 se:!ii o n.0:'50 lama".

ct··r'·ltt.do O!'lando Bértoli- (PSD), '�;le ","","CdV'lnl o, pe��e.l!st.'." :�-l ::rmc', o d spu tadc Ol'hndó B03r_
afirmou que o problema runda , jam aglt(ldos no dccorcer de tôda ';;iI.

'n:!;:..t"l tio Est!tdo de Santa Ca... ----.----.---•. -.----:---------.---.-- .--.--------.

L_",,�hl� !;);: prende à �e:'gla elétrica
c' �. - e-::Cl·::1,·:ta.3. :: -r-se que na p: Ó-,:i.�
f l -; :" :-·fl:-.1. �J. .. �.rá 1;':.3.i:, 'urna vê2'
.' az ;t:p.t? da, l' !btura. dá AS3em
u:: �J. L(S ..Z�,lt�?t'. meB!11� porque
n[(o é maís pa :BíVGl continuarmos

112." e:l�üa{'..ão calamrtosa em qu s nos

achamos presentemente.,

Bodas dePrata
(ASA�., 'V�(,fOR""ClOnU)ES

. o casal Victor Silveira de Medicina da:' Universidade
Rouza-Clotildes Souza, cer- i do Paraná. Beatriz Regina é
cado da estima de sua ramí- nétu -dc-casal,

Afl 8,30, será rezada missa
na Catedral Metropolitana
em ação de graças pelo te íz
acontecimento social.

À noite, haverá recepção
aos amigos e parentes da
família, em sua residência,
na Avenidá Mauro Ramos,'
209,

·Nesta - oportunidade, "O
Est.ado" lev,a ao sr. Vitor S11-
veíra de Souza, sua digna
esposa e filhos, suas felici-
tações.

.

(:11::.2,:1. hoje 3,- nessa Capit�,l
:'.:\'p.Ü" TAC_CJ:U;ÕEIRO

I lia O amigos, vê passar hoje,
'.) �:"!' .. �"d·) Orlanqo 'Bé1toll, a feliz data de suas Bodas de

,,"C"�C2<ltGU a.nua qu�' o Gevêrno' Prata Vitor é diligente e

l_··_ ••dual niL" .tem dado maior ím
, ! correto Agente Fiscal 40 tm

[lodjl1cLl. à'3 auas adve"'tânclas, i posto de Consumo e delegado
',:"e, P01' ;,lll,aI, 50;0 f�lta.s contjnua; : nêste Estado' da Associação
.. 1 ·;.w e :1S{,l J. di '-21'30, :;etôres [\O_ ! dos Agentes _

do Imposto Ll

v2,-",m":Jt"le vertrtcando, um pou-. 'I COl:f>UmO,
co t9,"C:� já. que as medidas plel- Do Ilustre casal, registram
tAl" las pelo entrevistado eram, 4e'

I
se o.s se�uin�es filh?s: Ni::e

:,: �,), Rél'ins, pretende" contornar es- Ma:n.a Plmp�o, servindo no

'sa útuaçi\o. lIIa-s, afirmá' o depu .Hospítal Mlllt!lr. de�ta .cap�-
t c1 O' I B' t I'

- ':' .tal Norton Mano sttveíra G.<�
ii•. O rranc o ,er o 1, nao sera ,,sOl'.7.a cursando o 40 ano de

cem paliativos que Iremos resolver , : _

i
!

,

I

Dr. Fernando
Boccolini

t"'.E. nossas dificuldades. Estas, Só Ô
Bêrã o. se planej àrmos, se eonstí ,

tunmcs equípes de trabalho ver;
clq.deil'-amente compenetradas das't
t'�a, r��ponsabilldades. Do contrá_

" n.:tda feito. "A dispersão de

ê;,forços,_l!9s dias- de hoje;- é con

t:;'.lprod\lcente" .

ntc"';:, te1'1nh.!.<:lndo. que o candl

di'.to <lo PSD ao Govêrno se preo_

BoccolmL.J l! L o ur. l,\e.':n.anCio
\f -.:!lJ\]1:1!i.hado de sua exma. espõ,

O�'ga1l1zado pelo GrÊmio lVlus1-
(''lI do rol{!gio CatminenRe e exe

(�ut":.do todos o? domingos de tal'

d2 às 15,30 hs. no Salão Nóbre do

rl,�";no Colégio COnl'-entrada fran_

.::1 I11!'R oS n.mif:,'os da �bôa músi_
.\., 'obGcl'.:L3srá êsté domingo, dia

.� 1 ({� ln3.!.O, ao seguinte programa,

':0:!.O êlp (50?UP0.3to de músicas "a t
,'1",lir.lo" .....dor oU71ntes do mesmo:

('1..:3 óperas do mesmo, por

Cnllfls,
Maria

'!.t, COI!l fi fin:llidadn de rea!�.lar
eetudos 1"'1'a a fundação na Co_·
�0!�LíL Bta, 'rel'esa de UDl núcleo da

3 a pa� te: LUdwig van' Beetho-

�'Oflssional pEtra os
em m1beulol maior, op, 51. pela
O�questl'a Slnt. da N.B.C. sob a

Jl.J.Í,:_:.:'1C:i -n1I internados.

regência de Aruuro Tosca.nlni.
<] .l:"l!1t.! CleL.r.1Sttl. recebeu tam

léu c!)n,,,t� do Dr. l\l<.delra Ne-
/�,} pJ.l'a p�ofe!'1r uma confeléncia
"1 JO 'u,cta quo ,� eEtá realizando

J.'l [3..'1 � _. (l'tIú6icas dlv6!'S:ls):
�eb os 3uspiclOS da

TUIUTi, 8AlAtHA MEMORAVEL
1866 24 de maio -1959- !�m ulJ �,t!de de õ Teatlc e�tal! -------------------

oc�!pa:.lo. à noite, com a �essão 80
...

ANDRE' NILÔ�sê�...:.�� "�".� ele er.re'l\�1ento- da Conven-

II
",,o R,cg.on,:l no p'ctldo .... Social

/'" n ..1I· .. :)C 6.""(,0' 1,;'0 sel'.... l::.·'a ...... a
A PAtda .B f!fi':';'ê;r;{ �t.l pJlle sentir a glól'Ía i1ll01't:ll de seus '..

,. , a a .. - {..i .. 1,

\'ftlorasos Sold':Hllb í� Ué Si InesrrUl, pOlque ué fácil a missão : .... �i. �\.DÃ-? r� .i::VA SE�I P.\UAI-

de eOmalttl:::'l' hOnl4!ll& H'i/l'C8: h:tsta apGntar-l1les o canli,!iÍli} do �,O. que f....·wotl t�'::H;._.sf�rld:.l, para F;I!-

<lever!"

1
,"I"': l-lella à3 �(),30 ho,'us, e que

A maior BlI-talha trnvada na Amética do Sul traz-nos à , ;.�.� a cl2o,pedl<la da Companhia. mentação, vi�ando a substitn''''lo II
'" �{!Uld;tdc de Clênüias ECOnôll11Cai1

le)nlJj'ãh�á 'l1n grande\ ieite _;de nossas :unlas, no qual a II�- � i 1. n�usl Di1'.e�ol'ift da União CÍ'I- Cte Sftllttt
__

C:lt::tr1na. fará sua COll_

FAJ\'fARIA cílll'[uistüu retumbante vitó!.";a. 'fOJ' I I�Q r. ,I p�r��� I '�',':.'1C:1&e
6." EStlld1l.'1t�':, em e:t'l I ,cliq[,O dia i'5, seguhda-felra, ;'<

E :l v;tól ia (!a TUrnTI, que o glanconar dar; cO! netas d1._ � l' M· �
� � r�a1!7ai_Sf' no pl':-:imo ti.1. :i ho:?.}, n.� .sFc"\l-l.clad-e de Clônciar

I
.

.. I" Ia âJ..;- �i, -If. '1') �ccu:Jrulca5. de cujo cor:.cl<>"ve sai
que e 24 de maiO evocára com a música do triunfo, é Il"�l_ rf"

I
'Y U i � l': i

tivo sOb,ejo de espG:!i:il org\l!hn paL'a as Annas Brasileiras. T I\. AL�<\ 1".Jç_Â_ lT:--rrVF.RSITA'_ ,-O os í'�11,h::1).tcs qUê dl=ipnt.lrãr

Nãô sa�emos, nesta )1á"id!l l:omc»n:lgeul, que!n m�Is dis- t- QU�illdo o presidente Braz Al- PL\, r.�u'11:t[l r�H':- r.�iH sob SUl. I P '�""':;;n;'l.1 d:.\ !Il�iol"!.._'1. dos uni

tingulr lla dantesca PUg_l;:.: �- �'-1 .1!!unciou a o;:,)tação, os olha- r("..:!p0(l��biLdflf:..G os f,ilêt(.',:'ioo;; da:3 I :=1'(_ltú"lc3.

_ se o m�.gnínco GENERAL A!l:TONIO S,\.l\1PAIO � �
:es t"aQg s(� ·mhal'am, aflitos, pa._

p.}.lloênte da gall.alt!:\ IXI'ANTAIUA cuja "bala que o aÚn_ , ,.", dep.lt;1do Sebr.stião Neves,

gill" (pr��sf'J1te s;gnifi�ativQ r!'cehido no transcurso de seu 51),0 O CllH! ia ser vota(f.() era� um te_

aniversário natalícío) "s.ó o Inatou depois de ter êl..e a c�rte:za l���l':�:na ao 51". govel'nadof, Pl'O_

de que o B:asil é�:a triunfante' t� de julho); pO�:l,�l C03 representantes da

.
_ s� o b1'3,o MANUEL LUIS OSÓRIO, o privilegiadO das opOSição, }lOS seguintes têrmos:

e�pli'.}r.Ji:lns cargas de sli::. mGomávcl CA,'ALARIA e que sa- "Tl'nllo praz*," cO!llunÍear vos. BUENOS AIRES, 23 (U. P ), Of> grevistas divulgaram
grQu-slJ o VENCEDOR DE TUHlTI' -1 t'xcdi'nci., qu� Assembléia - A 'polícia federal realizou' anúncios nos jornais de ho�

.

_ so a i,lll101Sa "Artilh:tri3.-Revoiver" do denodado MAL_ ,'. I."gi::�t;va sessão hoje l'g. pOi' hoje uma extraordinária eXi-l' je nos quais estabeleciam PoR

LET, com o seu fosse de derrotar inimigos audazes; \,í,'i(ls �'nlwrp" deputaclos vgl bição de fôrça na parte cen- condições. para voltar a seus

_ se os intrépidos "púntollci:os" da ENGENHARIA I!e ,i'�!ihP'Cr" �n:!ereçar a vossa ex_ r.rul áa capitai, em vista do I postos, que são pràticamentr.
VILLAGRAN CABRI)'A com a con;ttU�ão de ;:..t!:::!o!áveis 1 �"! 2: TI � i:l Cal01'050S aplausos venchnento do pra;1io dado :lS mesmas anunciadas ao

"bras de arte; I "("11.,,110 publicado Diário Ofi- a,OS bancári-os grevistas par:l I começar a greve há 36 dias,
_ ce ,\ 11�,nti_a e f; s",ngl1� Ctio d�' tantos e tanto, outt(E r;�1 \iute corrente vg referente ':'.lç, retornel11 a seus postos, �xccto, o fato de que não

"'c náo quiserem ser despedi- insÍstern no aumento mell-
eflt�l'Cl c SilldaLl.:s, l!.üs q:;'t�� C !J '�rn], vaÍflosamcnte se con i"''1ut!;itu :lt1::;'=l,i5t!':tti";;,�) pôsto

..
- • -dos autpmáticamente. ,.

sal de 1.500 pesos. Os grevis,
templ:1Va. a si !H'{llric na rorag:?T,", cheia de esplenc!o'f�;::;, dús '("�(!.l.�J.o Est .eit.-o pt Ato mo_

-

_ C8.J'l'os-tanques do detmr- tas todavia, expressam que o
�f;l3 i,ltj�:,;Jo. nn;ú;, Súld!l.rtos- aguGc:idO$ 110 cump_im.';ilto .'

' .; 0001' voss, px�cl;:;,�,a con_ tan1ento de polí(}ia e tan- govêrno deve melhorar a

,de; dev;;;'., e r." ,"'W,·\ l_nn;''li.f, ctd,jl'ânte Ife heroismo, dos saus ,
G7 ;';.(c�ii!:'d? 1')(')\:0 (!li crinensc

qu�s' "Neptun'o" equipados oferta de 500 pesos de au·-
\al'LÚ"';os C '''�I:IlS! �,·�,·,t ndmf!lim·r..rão l;ú1,uca pt com mangueiras para atirar mentos.

!-.ão e;:"ue.;:amGS 'lU" a é�;;.,_;t:"!l::..ae blasileira ali e.ta.la 't;·;, ';,,;',1 s,1udn,ções pt Braz águf com .corante vermelho.
rClll'esent-�'(IJ CGm s:<:;;: ü t1H'.�;;, 5iÚ "emihll:dade, ma rêsi3_ � �. ,- -,"-í " lvcs preciàcnte As_ ou azul, percoi'l'iam o bairí::r.
t:ncia, s,nl e�pírito (io s}\cr:til";a __ e <'.ela re �olic.t�7.i a IJ.'(,_ Co ':n, Legisbtiva" . .1 financeiro da cidade. As fór·

r "I
.. �ta"1l <;ebastião respi. ças de choque da polícia usa

'.'il fnn{!o e fechou os olhos, em vaPl. capacetes de aço ou de
.: l:.�: t!e ame"ça �2 faniqui- matéria plástica e no banco

'c. central estavam armados de Calle Flól'ida, entre Corrien-
De!,.:;is, K!t;10 '1,le os demais metralhaq_ora� tes P. a Praça San Martin. A

(1CI,nt3(fos udenistas aprovaram policia--efe.tuou vários dispa-
" t�t'!I'CE do telegrama _ que, Apesar do u1timato do go- r03 dê bombas lacrimogê·
opl:Lihlía :l del!'!sg1ío� a llCm do vêrno, uma �visita aos bancos neab. a fim' de dissolver 03

,�ryjço público, da e>.;-coletora mostrou que a" situação con�' ma't:ifesfa-ntes, Diante' do

M�l!'in:l .\!y�§ _ ficoJU como tin,ua 'a ser,' li· m,asma, ·espe- Bhnco Municipal se prodll
ceta", d1U!'", �'5im f,;U voto

cialmente .nos banços do E.;· ziu mais tarde ontro in(.'i
. �a:do, C61110 o' Banco �e La dente, io qual um grevistl1

I N.acion, onde as operações i ficou ferido na cabeça ao

; são. realizadas pel:o� chefeS-1 Ror atingido por uma bom·

'I de departaIDGntos e GQnscl'l ba de gás lacrfmogênl0. A

,tos do. ·exércIto, da M,a,J.'inha I policia dissolveu os manifes

I e d::;. fôrça aérea, que eram I tantes com bombas de gá"
f.uncionários bancários n'1, lacr:mogên'o e jatos de

,vida' civIL
-.

\ água,
.

U. EI' I

IUVerihiUIOS

ns m�:o.s n:-.lvel'�itá '�os C3,
... 't1'1 ... , ;7 eculrl:1d{�s de F'::tnnácia e Od0n

nenee ncharn,.:se em grande � D1.0·,,rI- I ...'olcf','ln. F:1�uld�1.de de Filosofia E

NA

A primeira manifestaçã\l
realizada hoje pelos grevis
tas se efetuou pouco depois
das duas horas da tarde nü

\1:l; rúá ":(lti');l do Si.1tl ·V.l�O!\ n lCVe!aJ._::e nas iu{!xpiávels pl'Gvaç5e.s
da gUe-T�.

'

Q'í·1"\�D ;i :1cc:,:oct} Id� dl. batalha agitou, de súbita, a'i:t2-
1":; ln.l'd!...1 ;i ,-\�,: '-t í;;'" ,ii!'! ,-s (?p ;"0 ..:05 ('5 re�al!tos do s610 pá._
t <1- / t7!,... I!L'.i.'p �:;-.·lU�;:�tlos rat.sc"i:lellses, que se atolavam �s

t i:_:t.', •• .:: .�, ?,u',-.c_",:.i., .� 1:.1...: tlrt "Lf:r-l:l ::\(�j.a-�j,., no mOlnel:ta

{'!.,.�.:'t·;-r, :f,f-l ('�"'l .';��!2 �,:'"ê'lH!.;:.udo ao a)tê-lo da Pátiia:e (:0_

(';iii!. ll ..... ,�; !,!"1':\_i:L(�_":�! ":l� O:�ORIO, }1(:0 ";t.eiiil>�o �.._) Sá�lrM
r :"r, j�.":". l' :.�:- ".,_t

' :�_11·1 ("i2 �,L��t.LET c a :t:êã.i.cação estI.': ..

!.I, ..... � ·"'if L ��.f:n).. ::"7, ,�
. - -

, �\., v ..

� :.L.":;j:", ['st\ i�
..

:1 ra730 pri-lnord:ial IWl'que êsses Vl.lltCrs
é � :'/" .:� :-�Jci"n3_:ida-1�J t:;!.J:l� Símbol�H�, r..ão nlq,rrem;llullca,
!":(j; r1!tf'-. ,r,n :::!:::f'm. i::-.::..:.... :-al!do f(���llri.to, ad:mi ..\\ção, dignidad._€,
n ... lhe ... .:-.. , �\e.iif� '.5, aJ.lllr:g3.Çã,o c renúncias- no CiUHl'1'.i.lnento
(f � 'ullH!lh' nlJ.:"�d.,j I ti,.! t�..:' ..� {J ll_'ntJHeiro ccns.:iente _ O .cnnl_.

"'0 t}!·Sl)ill:i.!O", �

r: .. Lo-r'i 'fI1::i�"rtêHcia, .um (an
:. �\.ná'" �:ra :�.. .l;' c'illJ� i.:1...eios de

!ii�rimast cIlot'fi.mingou:

�

_- .. �ebas�!ão ín��ato! Ela lhe
tfêU tantôs Vdto3 e v,�c; somen_
te l�e' �á �::se!!!

:., c.irre;,." 'do cotu;ór-oill
:'rrUZEIRO DO SUL com

,)0 í"lileia importante' cidade

�\"
Os Jo.-nall:;;t:l:; �ia trD �J

M�r3cÍl",1 Lot�.

I:n'!:':_.1ct.::rH qúc c IJ,,9-,D. não o JUlS.1 sufieh.nl::;ü1�n�e J)B.8 ...

i:m:co JlreG�Up�d05

sedista. pal'a E�l: cnndidtioto ao CJtftS, E

próccfes do P,S n. 11ftO Ef:Jilnl lotlsta3,

Com essas f\.filma��ões faz�nr jogo de pala-"ras

t;'S(j_ll.BlllUS e f.olUçÔCb (lua, annal.. não
-

lhê� vão ser

GOl dcoJ.tad:i.3 !las contas-CO.l'l'dntO:i.

E' enquanto S6 divertem Cl..nl ,cllineslcm:. os çSCl'e;'edel!"

f:aqudCi:!'il o que se paEsa na U.D.N. fedem!.
, .

Estão lIJ,ulto eSp'aptad03 e -c!o�os com '1 clrcun3tâncl!l,

êl65 aSGinâlada, de o Marechal Lott não ser pessecllsta c{)llfesl'O

e conyícto[
Acham que é o cúmulo o P.S.D. ter m;n

não seja ortodóxo.mente.partidárlo!
, I<

- �

B se dei'ramarll �m Cl ítlcas ao redo!" d.l.::::o, danào :1 entell_

de'r' ·Çl.ue ·0 f�to é dOio;'o�a:mente escab:unhador p�ra o p.!:\.P,!
x

X

Os mesmçs jornal!st3.s da U,D.,N, q�le a�lm se proc1atn!llll
,cleféneores renitentes do candidato cum por cento p�,rtl�áQll,
já se qefinlram por um candidato "udzn13ta": o sr. Jií

Quadros. 4eputado fe�,eral pelo ,P.T.B. e p!\l'tidárlo declaradP
dessa agj'e!lltll9,ãO PO]jtlC�!!!

j. .', ;\--, ..It

x

- '
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