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Conto. de VICENTE DE da casa' em que residiria. O

l entendido? pranreteu Yigança. :tles o ha- Desapareceram na

PAULA ATHYDE. outro era Rubens. ES,tudav.a, _ Perdoe-me, mas não é viam avisado,
.

viu?
. , < ,Come�ou a frequentar ..

.as p.e ínterêsse geral,como ale- A� sair, o rapaz notou I)S .,- Ruben_s, à história.
O. rapaz ve'stiu o paletô, aulas d� novo curso, mterío- gou _ movimentos.

.

_ Pois nao! E simples. Fa..

arrumou-se melhor que os rano, s�tia-se tímido eaca- _ Sendo ou não, deíxamos ,
_ �umprirão a promessa? iei com o dir�tor e esperamos

outros dias e .saíu. Aql}éla. nhado. jiubtraia"-se. Observa- de querer. Que Importa. que se, reunissem. Quando
cerimônia Ievou seu pai,· i)

_

va.:
'

; _ Tolice. caminhava com receio. você correu, aproveitamos. O
Sr. Nelson, a perguntar .pa- Co�of aluno, superava os _ Por que? Chegando ao pórtícot outro "era o ultimo que fal-
ra \Jorge:. Coli'gas.�" _ O motivo de suas' pri-' _ Jorge, queremos conver- tava.

ANI�ERSA,RIÓS: �Onde :írá seu amigo a 'A inv.,'1ja_..teffl -rasão de meíras pàlavras.
.

saro -----------

.

' .
'

\ .estas horas? É .eedo Pl4ra pas- existir. 10 que se sente ín- _ Não falamos mais. O - Eu nâo quero. Com U-
. A_g,radecimento,SR. M'AN'OÉL EÜT';tENCOl.1RT, seibs!"

.

vejado �eve··ter do se d� 01.' -- aviso está dado. eênea,
, .' ':

_ J" ," , -;-::;- Não séí, seu Nelso�. ne- gulho. p'ossue _uma. qualidade _ Não levo isso com serre- S�ntiu ser agarrado.
e MissaPor T A DEU

Com s�t�sfa�ao regfs�amo_s'l' ve ter seus.jíãsos,
,

proeDl�Ílte. AsSim Jorge. dade nem como aviso. _ Você deixa de, mandar.Lamentavelmente a meti-
na efeméríde de hoje, mais Aonde iria Rubens àquele O 'tempo marcava-lhe ran- _ Já fa_lei o que tinha a _ Largue-me disse, fazen- A família de EPUARDQdicância' em nossa Cp.pital um aníversárío natalício do ínstante? Passa por uma rua, cor conira a ambiência. dizer.. do gesto Violento. DOMINGOS SILVA, aindaestá tomando tõres âe cala-

O t ravanruma t dsr. Manoel Bittencourt, dedí- outra, mais esta, C<lbra aque -
.

s ou ros espe .• coDi; erna a com o .seu fale,.midade pública, sem que por cada funcionário dêste [or- la f:1. •• Ora, isto ê o colégio
Seus lugares de liberdade R{-tirou-se. quadra' abaixo. Escura. Bem cimento, vem ;Pl?r este meioparte dos poderes públicos nal. 'onde Jorge estuda! rareíavam. O interior lhe era 'Jorge encarquilhou a testa, luz. Não havia lua. agradecer as manifestações<:o sejam tomadas providên- A., muitas homenagens de melhor. Gente fácil e sem fez gesto de desdém e entrou Andaram. de pesar receb1das por oca-cias, Procura o diretor.

arrogância na sala. Andar. compassado. d' d
.

t li
..

que for alvo, juntamos as Bate de leve. Faz u que é . Num segun o e opor_uI - síão do doloroso transe por-Ao lado de pessoas inváli-
de O ESTADO com votos de ordenado de Vagava a imaginação. Ia Pensamentos' o absorviam. dade, �ptge cons�guiu l1be��' 'que tiveram ques.passar, �das. que realmente . necessi-
perenes felicidades.

dentro.
na, família, lar, colegas, _ Não.consigo compreen-: taf-se.: Correu. Ppu�õ', Dez a:�rpveít,âÍl'do, á. Q:pÇlrtüml{lktam de ajuda, 'existem os - Entre. Entretanto não' desaníma- der, dizia para si, as atítu- metros. Seguro .outra ;v�z," 'de. 'ljarà:,: conviaar a' to�falsos mendigos que valen Com 11' ença va. Bacharelar-se-ía. des que 'cert�s colegas -to· �,.

. ',' '-:.
FAZEM ANOS HOJE:

.

- C.

.dei�ou-st!levar: .

.

� � ,�euc; parentes�,e •.pess?as �edo-se da traâicíotuü bonda- Fecha a porta atrás de, si. O professor lhe faz uma mamo Sou como inimigo; Não La,-,o -ponto mareado. < -r suas . relações '�l'a -a Mísíiade do ilhéu, fazem sua jerià- . Meia hora depois sai. pergunta. Responde-a bem, (' . dareí : ouvídos ar incrédulos.
.

lI4as;__ -"Õl'a'"o, rellt��te ''', d.a' 4� '7c,�,i)ia qué, :�:,àb,'d,<�r,','á. 1'.,sinha. = :��.S6�;m!:lr�liveira A expressão nsíonõmíca mestre gosta de seus hábitos Menosprêzo� suêcía não està'Va no" lugar zar 'sábado; \ di� 6;' na, 19r�}De orelhada, por incrít'el
_ sra. Ruth Silveira de' não alterou. Tranquila e se- Maneiras humildes e corre- ,Dias. PJanQs e� idéias para combinado! , SãÕ-·.Francisco, 'ás 7,30 lloue.que pareça, fui sabedor de gura. tas. Os inferiores mordem-se, aniquilar o interiorano. Uma:

.,- 'Devem t'er ido, a qual-e .; A_', t.odoSO"qU�.; compâ.ie,c,e,�.que uma senhora que pede
Souza, espôsa do -Des, Alce-

comprímíndo sua raiva. so» praxe: 'eStudar, inyestigar, quer lugar. Logo '\!pltam. Es.;, ,l:i'.é�te,: ato de fé crlst� __esmola' e faz ,da rua Conse- biade:r:"L�iZ�e ::���a Sch- Jorge era um, rapazinhd ge progride. Sobre si caem aumentár cabedal.
-,

per�-mo-Ios.· �ecipa seus agradeéimentoalhei1'0 Mafra seu ponto, em- , do interior. Teve um .1nfortú- vitupérios dos colegas. Voltam.. Já eram ,algun·�. O era'pUlal""'paciente,' 'Jor-neicter,' esposa do sr. João ....prestq. 'dinheiro a juro! oSchneider nio: ,nascera pobre, Para, êle'
.

V
.

.

-'- DaqueleS que de�e�azn. outra
ge a,nimado para se escapar. MISSA DE 7 O DI"Como disse alguém; não é

Profa. Maria Cecilia não era Pgeminente êsse' pro-, A tarde ia alegre.', Jprgé sorte <!e,estudos � seu.. ,módo. I _ Era o último que falta·' • Dl'
O· aleijado, não é o mendígo blemá: Sabia esgueiràr-se de

:

b�m humorado. Sobrevem o
. ,_:_ Jorge, ninguém:sa:be que

"

va.
-

A M
. França I

.

f
·

Ique rasteja em busca de uma
sr. Willy-Kersten embaraços. Queria algo? Tra- prin�eiro golpe. Astuto. Sa- est��n?s con�ersando. .' ,I '

_ O que é que VOCê, disse, ugus a elre esmigalha. É o Estado que ras-
_ sra. Celina Kerich Jjalhav� e con:se·�.\lia o' ,in-

.
bia orga@-i�ar a maquinação. ,

Há l�portancia'?, .

d, perguntou. o estudante. A familia de'teja, é o governante incapaz,
_ sra. vva.· Olindirta Mira t�nto. V�neià. ã;s �pi":im�tra;. di·' ,Há" C6�?Iit�ri�s'f : "

"
_-:- �'""=" ,�� atJ.'apalhe� d��� >�m1 _ �Eu? �ad�. , MEIRELES, convida papel.é a impotência do EstadQ'pa- ,_ sra. vva. Maria Olimpia flculdades.. �.o .�}) ", .,-, -li:ss�"rOCelrOlnos: atl"ap'��, dele�, Ouça. ",

_ Quem fÀlou? Voce OII.- tes e pessoas de suas reia-ra promovef� °l?demd estar

d�ldoS Santos Compléta�ti em �ua;cid�pe -!hã;,·Yitªni-seús"·.moêlÓs?' v:·.....:.:_1!Ii:'l!lel:e"dia (leu �enor·.,;VO\1? �/� ções para assi,stirem a mls.povC?, sua ma z a e precz-
_ sra. Juçá Dias Peixoto o ginásio. Efubora saérifiéa- '_ É 'necessário' que' leve importância às minlias _pa' .

_ Siin. ,;'''Er-a o último que sa de 70 dia, que será ceie.puca, ti;
.

d' I' _.:. sra. Luci Garcia Gou- .dOOi· Q curso brilhou., uma lição. Só assim couse- .lavras. Olhe- que nosso 'nú- faltava: "Tem certeza de que brada na Catedral Metropoa a vez _que o men �g() ,lart �
,. DePOiS", que .fàrla'lr ,<Oests: guiremos noss_os ·desejos. PÓi' mer('. aumentou. Não suste": não disse 'a frase. litana às 7 horas do dia 'leste�de ,a moo e rec�be '1fi?1t "'sr. 'Da-:nte FilOmeno' . >dr, ,De inaneira. �lgqma. �- �qà�êa.usa'$Oni0t obrigados·,�r mos' tiPó�,;coÍit�·.·'você. Não _ Não. Não: foi Jorge quem sábado.tos�ao, e outro mendigo lfue I' '_ sr: José Áur.ino'Bruno . ��h�t_lln:,l:,id�a}.. ��!1 te.�pera- :!l8tud�,r ql.�i�! "; , perceg.e.u q��:.Ílos"atrfl.palh�? falou. Foi eu.� A todos que compareceremapa_rece, mais um. qu__e de��e l' -;:- sr..Guilherme Luch' :,�' w.�to h:apjtuou-� a 'não qe:, � -,"', �� ct<!'���te�10r. �le�;,/Q�, ' -'De'��1<��049.; pà8S0 sa· _ Rube�s!' Que está fa- a êste ato de fé cristã nossoámelO fO:z sua profzssao, alzas •

sr. Ubirajara Braga" ,'�' ��aI!.�ma;�Jrct.nte "aq�,l_mp�ci-: }n,�r!t>�.�n�s,)n�serv«;!m:'I?�{' ber? ",
,,.. ;:''1: ,c1: zendo?; agrr.decimentos.

, '� "I!_ndQ ",,!olas! q!Í" i �; :::,:;o:,�.:.;,io
·

r��.;ier��,,·������ri�,':) ���r��,;�to�.:i· a!��!:�� .

� Di.:):����t.���a lntere:�:. JO�t:ov�� ���SPiraàore3
[:'

•

'h
---.�......,.__,...

.4�Solt'erem:os o' grave pT.Db,le- __,_:_' sr: Vivaldo darofalís. 'fi "SlqlPJ.�S. � l_lál'à\ a capital.. impOSSl\l'$11 Sll" suas ne�da- -��nieI estâ�JlLde.. Ü,�p,"., e 0\ diretor do colégi�? III In· O''ma.., Prometeu, à família };oltar des servem; "j.,f ,. . gar' aos livros e· dlg .,\ 108, .:...:_- ·cJrió, i isso?',
.

,
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" '6." Criê o' Estado' co:nd,içõú como cidadão· "�tlidad";��: Dta,,'
...

-a, ,.dia autiknta a �li' Não queremos isso.. No" fim,' i' Ih
I

t
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-
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,', Depo s eu e con O.
Precisa-.se de cozinheiramelhores" de' v'ida para;Q po-- Ficaria em

'. casa- ae un :ma: ':' -, do ano o pro essor po e
__

p r-
p. d t'

,
,

-

t'to Andamos,'-:; ..apal
,

_ ��e,r es ao '"o': .� Paga-se bem.vo, crie- asilos em quantida- , . .tmigo dó paI. ·!'tuma data: gun ar �UI ...

d E' -t dé
-

N NeIOS' . .. Pt:eoç,upa 9. .a�.
.

Rua Frei Caneca _ 78,,de, 'crie estab�lecimentos as- A U ",_. I Entava entusiasmado. _ Jorge, J?recJso l.he falar. _ Entao querem que· mf _.

sistênc... e não haverá mais

�
o Ao chegar, procurou a pe::," É de lnterêsse gerai. cale?

P' E-R' S'I�A,'N A"S.,a mendicância.
'

,oa que lhe fora indicada. ,_ Gosto da curiosidade d{>
_ Acertou. -

t t i l ..�DNA··IS �- Vocês erraram.
"Au.men e ,o po ene a ,ener·

'*"-''''.
' Busca não inútil. meus amigos .. Fale. -. CONSULTE' OS NOSSOS,

'tO d E t d
'

'l . _' Relutante,. -

.. ;.,'ge wo o s a 0, com o qua .

I "VlSTAJ" Jorge., ,bem recebido, alcan-- ,_ Não queremos, 'Jorge, PREÇOS,
. surgirão .os 'parques' indus-· ,U'.1SS01lÃS gou dois! amigos. O primeÚ'o que VQcê traga coisas novas

-- Certo.
Rua Jerônimo Cgelh.o, '_ 1.·

t
.. '

l'
�

h ' . '....:... Chega! Não foi por bem.. ' 'rzazs e com·e es nao <.ave·

I coi.Q_<:.AI..os ta euMo' 'foi? Sr. Nelson, proprietár!\) I pa'ra a aula. Não queremos, and�r _ salas 1,fe, 15"- Fone :nfjj
rá O de�e-mprêgo.. , ':WI!I ODADf DO lIA. A mal vai.

is
' __ . ._ .. _'._____

, Ca!�:ed: !:av::�u.:a:�q::�e1� tREPo
A.S. LARA. Escritório:' Advocacia- e' 'Procuradoria _ �::::r:�od::�tra�á sua

,'\SS$$SU"ãt':;(X1ój1NQ't:;r::S:Y"UtO%1;M'I7bSS%SSSm
substituido" por, inop�rante, ":J>. IINADOI! DANTAI 40· .s.' Ne.

ASSISTiNCIA DOS ADVOGADOS: alma. Por que imiscuir-se-
,

110 DI J"NE'IO . O. ,.; í, .

id ? P
.

uepor incapaz. DR. AUGUSTO WO.J.F' DR. ANTONIO GRILLO Iam em sua v a ar q

DR.. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO não procuravam o mesmo ca�
DA� 8 à-s 12 e das 13.30 às 18 horas minha?

Rua Trajano, 29 _ 2.° andaI\' _ sala 1 _ Telefone: ,3658 Custou conciliar '0 sono. O

relógio'·.anunciou uma hors.
Rubens, acordando àquele
momento.

_ Você- não dormiu ainda,
Jorge?

-:- Não, Não POSSQ, disse,
mexendo o corpo para outra
lado,

_ Deve-lhe acontecer a!-

Dia6

(AIS 8AQAI\Ó ' 'ONf I�OI
ANTIGO DI'PÓSI1',O ,OAMIA'"

,. MA'DEl.RAS PARA '

CONSTRUCÃO
IR M A OS, BIT E !:'JC O UlfiT

ALUGA-SE todo.o pavimento superior
, ..

S'�las do prédi-Q a' Rua Felipe Schmitd, 19.
à rãa Tiradentes, I:i'-:-: pi andar, ou pelos
nes: ;1246 e 3248.'

.

ou em

Tratar,
telefo-

,/CA1A CE·NlRO

SECRETARIA DE SEGURANCA POBUCA
t- . I ,

P O R T A R I A .,N.O" 5/59
ALCIDES BASTOS DE ARAUJO, Diretor do Serviço de F!scal!-

HADi COMPREM:' J.QRNAIS'!,
.

. �

zaç'ão de Armas, Munições Matérias' Explosivas. Inflamáveis e Pro-,
pala. é- o qué,"d!go! não. comp�-em mais jornais. r)oi-que, além"dt

�er um ato desonesto-.· se�á _. u� 'Pé;süno lnvestimenta. Comp,'and(
dutos Químicos Agl'essivos ou Corrosivos. no uso de' suas atribuições,
resolve baixar as segUintes Instruções sôbre. o comércio e queima de

fó,gos durante as !est!vidades junl-na,s a se real!zarem no mês de

um jornal, 8 pessô8 sempre estará mostrando que quel' blsb!lbot8J
,

o -I
• vida aU.ela. que quec- sabe' o que es�á se passandq na, casa, d

·flz1nho. E não Só isso. pois mostra:·á-. também 'lue está cOJllpràn-
10 uma c"lsa de que" não necessitlll em absoluto. já que as Supostlll

lC?v}dadas de um )ol'nai' são sempre as.. mesm,as, o que muqa ape.

Uma verdadeira maravilha. '

FICAM EXPRESSAMENTE �,R':lIBlDOS:
I - O Comércio de prodtU;os p!ro't;écnicos. sem a de7ida lice,nç�

desta Repar,3Iç�0;
II' - A fábrlcação e venda das chamadaS "Bõinbas de Parede.";
III - A venda. à menores. de bombas denominadas ""Blchas de

,Rodêio", dos fógos "Cabeça. ,de Negro'� e slU111ares.
IV - A queima' em via pública das 'bombas

guma_coisa,
purma você.

_ A escola, acredito.
- Não fal�. Durma, dise.
A 'luz se apagpu.

Leio. por exemplo. que ",Brlzoila acusa
... ! ", Nem me de! a(

Hora e .meia depois, Jor· "

g'3 . procurou talar: ;rabalho de vêr quem Brlzolla acusa dllsta > vêz; 'parece que ést!

_ �ubens! Ru'llens!
>omem Só f�i pôsto na Terra para 'acusar, e'não houve vêz em quE

) sol se pusesse sob os mol'l'Os sem que alguém deixasse de ser lOta-
- - Diga. _

_ Não dormiu? �ado por êle. T.enho a séria Impl'essão de que o Senhor o reserV!

_, Não. Estou preocúpado. )ara, o dia do JUlg�entO,Flnal. onde- atuará como promotor Eter.
_ Por mim?

'

.. no, atacando as pobl'es almas' sedentas. Peló paralso.

_ Talvez. . '. 'Jânlo, vai eom' o P.S.D.!"; 'Jâll--Jan. a chapa Ideal! ";
_ Preciso' lhe dizer. E' Na.clonal com JuiaCI!' 'Lott Ilcelta'.!; 'Lott' n80 'aceita!' 'Lott Dá'

mais ou menos grave:' eixa de aceitar!', tudo Isto o, dia. tOdQ, e com.� uma notÍcia anula a

l'epois:
'

'I outra, a. gente não flca sabendo, exatamente de· nada,

-_: Nãó sei o que
.

fazet�

I
{Na pAgina 'esportl�a a Coisa nã� �elhorll: 'orlando assina,'.

PenSo em tudo., Se-, er,rar?" Orlando não aslilna', 'Henrique fica'. 'Henrique_ vllI', 'pinga esma.
. - , W

_ Siga � frente, Eu"O
I

,:Ot\ a perna'. 'Pinga quebrou o joelho', 'Plp.ga(!Uxou o tornoZll '

O ajudarei. '. :Pinga arranhou o pé', 'Pinga jôgará hoJ!l!"
Mas são all1UlS!" I

A única cóisa mais ou menos diferente é ,8 página pouculll
Iremos melhor equipa- porque de, vêz. em quando os' maridos ao Invés pe estranguiarelll

dos• .- espõsa;. jogam-nas simplesmente den�ro de um burac� da& rUlIS
, Houv� silêncio. o Rio. e o crime ,está feito. A novidade está ).panas n� forma, de

,,'. ',' "nêSS'- Iniciamos amanhã. Ven- cometer os crimes, e p nQ�e ,dos _personagens .da tragedla,
-".'

, dvioleJlo'ceremos. \lsto momento. em que ,escrevo deve hl\ver alguém morren o

N di it d' .

..

.'

Idade e;;.,O iii segu n e, .acor aranl 'tammte em alguma p'arte (\9 Brasil. e J:lão\constitull'á nov .

,mlliiE 'tarde. peclal se essa notícia Ilopavecer amanhã nos j91'11aI6 ..

Rb' dfl dO
' ., 'um!'"U .ens na a a ou

<
que . o q�e sucede. na realidade é qUe.a fa.lta de assunto e ,

Dê.se conhecimento aos ars.' fiscais lIegionals de ,�rmas e Munl- pens8,va.. to Insofismável, e que os jornMs pare. circularem �êm, que vil' coJ!1
Çóes e sollclte:'ee a cooperaçãO da Delegacia. Regional de PolíCia da Saiu melhor 8.l'.rlJmado. essas coisinhas' que a .l)lnguém. Interessam. a não ser c0m.º est1JJlll�

,Capltsl, nos têl'IDOS do Art. 10 do Reg.ulamento, supra citado. Jorge, pe'la "t...

·

......,· t'ot a'"
,

, -nlbUB',

--. ... lante ao sono ou desmonotonlzante j)a1'a uma \,�em de o
IAPubliqi�-se e Cumpra_se colégio. Apllca""se-ia'" mai9--

'

1 gerénQ.,.•
-.

- E embora vá .ser chamadQ de l!).uCO e reacIonário pe a
",hl>Florianópolis. 25 de mala de 1959. no'quede dia. canse....... do jornal. vos dou, puro.de· illt<ençi}es.� de -bôa mente. o

ALCIDES 'oBASTQS. 'oDE- A�:,U:JO À&$im, _aJlOn�eCeu.o
"

��N�iO�',���QE�S'�·r�,���S-����·�Jiorn�af�i!��Ei�������sl�����Serviço da, FisCaJ!zaçâo d� _Al'��II;' Munlç,ões etc.
,

.

' A ·rhâlta .de descocupadps,,:\o
\.

nas é a élloca e as pessoas-.

Junho do corrente ano:

OSVALDO MELO
PEIXES PARA AQUARIÓ·_: Na: "Eletrotêenica", à rua Tenente

Silveira; está em permanénte exposição, uma curiosissima coleção de
o

peixinhos' selecionados pata peque�os e grandes aquários.

De todas as mais variegadas eSPécies, cores, tamanhos 'e até de

'radssimas qualidades, --como .os 'e�cantadore� "AnostoÍnus", que são
_ r. ,

a "menina dos' olhos" dos coleciónadores.

especlflc:.d:as no

Item III;
V - "A fabricação e soltl.1ra de balõ.es ou engenhos de qualquer

para que possam os leitores' se certificarem do que estamos afiro
. natuF«!za, que possam pr'ovoCar Incêndio, nos campos aÍ! flOL'ellt�s".

mando, damos <os nomes éientíficoS de todas as espéCies ilaquela, ex- (art. 22. letra- h, do Código :Florestal) ..

plêndida e ine�ualávei mostra, que tanto vem encantando·e até m�s_
mO maravilhando a, quantos tê,m visitado ai exposição.

paulistinha) Tetya preto, Briga Siamês (macho e fêmea), GuPys
menores, Gupys médios; GuPys maiores GuaralÚi azul, Ramit'esa,

platys c,amuns, Platis .l\-1agt'ail, CoUta (casal), MOlinizia, Tanielli,

maior, Tanichis ,menor, 'Japoni's maior e, Japonês menor, párahó.

Tricogaster, Lebister, Telescópio, Espada verde, '(macho' e 'f.emêa),
Espada vermelha" �spáda Tuehedo (macho e fêmea,. B,nbos Tietus,_
BeijadOl' maior e beijad.�r �e(IUenO, Limpa-fundo maior e menor,

Ullif:l Vidro, Ano&tomus (qualidade rari�sima), Acará Bandeira,
Cauda de YÍ'u (tam3nho g;'ande), Espada Migtail (macho e' fêmea)

I"e L�pada preto (maéhO' e f1;mea).
{

AI{,11l dest.3S fiualidades, 1Iutras ainda estão'\expostas.
yale ,mesmo para encal'u;,o dOI 01005,' umâ visita �o Aqu>Írio da

Ei.ctrGlíi.ndia. 'I.:

O 1', ódnLo da vênda é destinado, inteiramente,. à conrtrução, d�
"LAR DO::: VEiJHNHOS", que' está sendo levantado .em�'·cachbeira

VI - A fabricação dos fógo!i denominados - Estalo, - Traque,
-. pipoca e Espanta COicí, (AViso n, 612 - D. 4, àe 1-S:955, dá

, -',., .

Ministério Ida Guerra).
VII - "Fazer fogueiras ou queimf\F !.Ógos de artifício nos logra_

dOlll'os públ1cos. ou de janelas ou POl'tl\S que deitem para os mesmos

bem' como fabricar, expor à venda peças pirotécnicas. vulgal'mente
Jenomlnadas "balôes de fó�os". ·busca.Pés de estampido, ou de outro
6ênero. em cuja fabricação sejam empregadas matérias explosivas ou'

inflamáveis capazes de, por 51, OU Co�blnados com outros elementos,
,lrovocarem Incêndio ou causar acidentes pessoais ou danos materiaiS".

�al'ts. 67. 68 e 69 do Rf;lgulamento baixado com o Decreto n. [),
de .18-1-1939), .

.

OS INFRATORES DA PRESENTE PORTARIA FICARÃO
SUJEITOS AS PENALID,\DES PREVISTAS EM LEI.

de n ''l Jt:sus.

interessados,. encontrárão os
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finos ternos de Tr9pical, Nylon
é Iíndíssímos RaYQD I 'yalendo
aproxima-damente Cr$3.000,OO,_
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500 Elegantes Paletós de Inverno
Com , desconto Presente
de, 35,00 em cada 135,00

Mas'- Comemora'cõis .de

35!�aniVérsárioJ •

,

I

E D'" T A L'"
mIZO DE D1RE�TO DA COMARCA DJl �.BIGUAÇ(J ,

EDITAL, DE CITAÇÃO CO� O PltAZO IJE TRINT_� .(30) :DI�S'
I) doutor J!lymor GÍllmarãe�' CoJlaço, Jul:;; de Dlr,8lto' da

i < '(;'�. : :"��...
;

_

•

...;'-...............,......0...;;_,.........:. , �:" _ cljnarGa' 4,e ..-RI.IDlªç,lÍ> 'E�1:'lr,lp ,.de, Sant"" catltrln�, n� .. �rDl&

(30)-llIAS E', d:'
.� r,

a7
'

'1' FAZd�:;�;tC:os-q�e � .; ., 'vI�é� -ou dêle conneet;

E 0-- " TA' L'
"

menta �i\!B!"l!� que, por parte de FRANCISCO', W�J..LINGER, por

,

'

�
,

,

EDITAIS DE PRAÇA COM O te -e mais 57; 24 latas de' Intel:médlb :de seu procurador 'Dr. 'Walt,er' Jorge José, lhe tol'dlrlgida

O Doutor. Wa}demlro C sscaes, 1.° Juiz trrítto 1It1�; mande citar por -mandado os ,confron; PRAZO DE (lO) DIAS Azeite Hércules; 49 dúzias de a petição, �lnte: Exmo, Sr: Dr. Juiz de- Direito da co��rca 'de

'

Substituto da: 1.� Órcuns�rlção Judlctárl'a, 't,.i1ie� ,ff suas mulheres residentes nas Imedtações escovas de dentes marca Ko _
Biguaçú:, Flanclsco WOI_!lng_er. brasl1elro, caS,ado. �O!llerClante, rest-

em exercício 'do csrgo de Juiz de Direito do imóvel, e pessoalmente o representante do MI- O Dr. Ary Pereíra-Olí- linos; 81 latas de palmito; dente e dODl:Clado, em Canto dos Ganch?s, Mupicíplo de Blguaçú. por

da 4.& Vara _ feitos da Fazenda pú»l1ca' nistér\o público em todas as suas atribuições e por'
, veira, Juiz de' Direito da, um9. dúzia de parquetina da seu procUl'!IÃ9r e advogado abaíxo assinado, contcrme procuração tn.

'da Comarca :de 'Fld;'lanóPOJ1S� . CaPital do e,ditaIos mteressadoe Incertos e �9sconhecldos, -para 3a Vara desta .Capital, no 1 quilo; 73 latas de soda clusa, ,��dd': -ínscrrto nr O.A.B. Secção de Santa Cf!.�ar�na, sob o _D.O
•

Estado de �llt�' Catarina, na forma, d� t6.:ios' acõmPlutharem",os termos da presente ação de exercício do- cargo. de
i
cáustica ti mais 2 caixas; 3 677, .e tel)da,à rua, Trajano n.O 1. Ed. MonteP.lo o seu �scrltórlo, ve�,

lei. etc. USlicapliio. por mela da qual deverá ser 'r�conhecido' Juiz de Direito da la I latas de salchícha de 5 qui- perante V, Excla. expôr e requerei' o seguinte: 1.° O relluerente pOs-
o ,,'

FAZ SABER aos que o presente edital de citaçãO, e-declarado o domínio dos suplicantes sôbre o alu:,,', Va;ra da., C'Wiarca dp.., los: 14 caixas de alkaseltaer].' ,sue ha 'mais- de 20 anos. sem Interrupção ou oposição ,de quem quer

com o prazo de trinta (30) dias
-

virem, ou dêle 'dido Imóvel. ficando citado atnda, para no prazo le_ 'Florianópolis, 'Estado de ,12 latas de biscoitos Marllú que seja" a posse mansa. e pacítlca da' uma área de terras, sido no.

conhecimento tlveretií que -:por p:\rte"'de JOÁO g�i apresentarem contestação e para e.egulfem até ,Santa Catartn�",na

fOl'-1 (ESTRAGAD,
OS); 2 fardos DlstrÍto'de qanch,os,. Município de Blguaçú, COI1\_217,5, metros,1tU8.-

YGREGORIO DA COSTA fi' sua mlJlher MARIA ripai sentença. EOb as penas da leI. Dá_se a ésta. o da Lei; ,', de pele marfim; 8 caixas d� drados, 'cl;lj�COnfrontações são as s�gl1lntes: -AO' Norte, 14,5 �etr08
ISABEL DA COSTA.)he .foi d!rlgida a pet1_ção dO', valôr de Cr$ 10.000,00_;- protesta-se por 'todos os 'palha de aço para assoalho: com térrall-"QO requerente; Ao Sul, 14.5.metros co� a estrada Geral;
teõr seguinte: Exm.O.Sr; Dr. Juiz de Direito da 4," inelos de provas, permitidos' em díreíto, Inclusive FAZ SABER a quem o pre- 38 pacotes de canela de dÚ� A Léste. 15 metros, coÍn terras de Osmar da Sl1va, e parte d_e João

Vara da CáPit&; JOÁÚ GREGORIO DA COSTA e prova documental, teste!llunhal e vistoria. Com a sente edital de praça com o
I

zia; 6 caixas de núbia, uma Gullher�1!.: '�; Oeste. 15 metros com terras- de' Gutlberme, ,SimãO.
BUli mulher Maria ls�f ;!la Costa, êle eomereíante, , t�x. judiciária Inclusa, procuração e_planta. pedem 1 prazo d� dez (0) dias virem,

'T dúzia ,cada e mais 20 vidros;
. Como prova !ie que o terrç_no pertence eo P';tlclonárlo, em, boa té,

ela de prendas' dOql��.iJ:asj resíãentea e domlclll.Í!.-' de1"erlmento. (Sôbre estampl1has estaduats no, va.-. ou dele conheeímento tive--' 51 pacotes de sabão Rei -em junta o �Itlmp talão corrspondente eo 'Imposto terrltol.'lal. 2.0 Como

cios à rua. Frei �Canecz, n.� 11'1. Florianópolis, por Iôr d� Cr$ 8.00, tncíustve as respectivas tãxas de s·1 rem que,. �S.15 horas 'ã, 'fre� I pó; 47 pa�hàs :de aço a ,gra- o supllca��e por s� e ,,!!!U antecessor, possue o' alud�do terreno há maIs

seu' procurador @ 'adv9gadR e.balxo"asslnado, con_ p. Estadual) � Florianópolis. 1,9 de.março de 1959'1 te tio edlfl�IO da.1� Vara a, nel: 66 calxB:s_ de palitos sol- de 20 anos, mansa e pacificamente, sem opOSição ou embargos de es-

forme Pl'ocura�ão in�fusa,:sendo 'Inscrito na Ordem (Assinado) ,pp. Waiter Jorge Jos". Rol_ de testemu_
I
Praça Pe_:t;elra Ollveir� n. 10, : tos; �� balcao de dois mE� pécle alguíne,.: quer' agora legltl.mar sua pOSSI:, nos têrmos do a�t. 550

dos Advogado� do B����I, S,ecção de Santa Catarl!la, nh!\S: Thimoteo Borges dos santo�. José Tertuliano
I nest.a cidade

A

O porteIrO dos tro.s e CInco mais' �u men'Os, do Código C�Vl1., 3.° N!!stas condições, nos têl'mos do art. 550 e .554 do

Eob n.'; 677 e tendo �rlfórlo à ru� Trajano, n.O Eduardo. Abelardo Gervasi(/ de Oliveira. rodos resl-I ;\ud�tó�ios dest_e Juizo, tral'ã

I
sendo � frente de VIdro, com C.C. e

C.F.C,"
e seguintes. pede e requer a V, ExcI�. que, 'prel1ml.

1. Ed. Montepio. 3.0 1Ind�r. �m. p,erante V. Exa. dentes e domiciliados na Trindade. Em a dita petl. a pubhco prega0 de venda e prateleIras e duas portas; 50 narmente, lnl!.Jl(jue dia e hora, para a justificaÇão eXigida, 1;1&-, qual

eXpôr e..req\lererem ó' se�uinte; 1.0 Os l',equerentes ção foi proferido o segulnt� d?Spacho: ��.� conclu. arrecadação: ,a quem mais latar, de cruswa,ld.ina; 3 cai-I deverão ser.:ln''uirldIlS as ,testemunhoas aqal:Xo �rrOlad�: que CO,'�mpàre-
Possuem, por si e seus aIi:tecessores. h� mals de 20; são. }>'lOl:ianõpolls. 19 de março de 1959. (Assinado') der e o malOr lance ofere- xas de lux, 9 duzlas; 10 cal- cerão Independente de qualquer Intimação, clentltlcando-se prévia.

anos, sem Interrupçãci:'ou -opOSição de quem quer W. CascaeS, Subindo' os autos a conclusão recebe. cer, 40s b?nS que foram pe- xinhas de kaol grande e 16 mente o l>r, p�omotor' Públ1co feito o que juJgava V. Excb(: á justl-

qUe seja. a l)ós�e ma;;� e.:paêífica d� uma área de', ram a segulnta 'despacho: Designe' o 81'. ESCI:ivão nhorados a SQCIEDADE IN· pequena�, que ácho a quan- flcação ln -Inltló IItlá, mande citar por mandado os �fron�ntes e.

tdrras. com formato Ir�eguhr num total de 5.792,72 dia ,e ,hol'a p:;;ra II ju'stlffcaçãO, intimados ás Intel'es- ,I TERESTADUAL -DE COMJ!:R�' tia de VInte m� ,cruzeiro!J, suas muihe!es residentes nas imediações do lmó_tel, � -�e�àl!Aent. :-

llmr03 quadrados. e -�om' uma pequena casa, sito sados e o. dr. 4.0 prom?tor Público. Fpolis" 19131 -
CIO E REPRESENTA'ÇO�S Cr$ 20,000,00). 5) uma ca· o l'epl',:sentantR" . .do !\{lnlstérlo PlÍbl1co-em todas as suas atribuições

na dist'rito da Trlndad�; M+lnlcíplo de Florlanópol1s. 1959. (AsSlnaíi.O). W. Cascaes. SENTENÇA, Vistos, I LIMIT�A (SICRE), na aç,a� mionete marcª,_Fo.rd 39. ple_- e por Edlt(1.1 os· Interessados Incertos e desconheCld?s, para todOs

O terr,eno tem 'as SegUlnt�",'confrontações e dimen� etc. Julgo por, sentença a 'justlflcação constante de executlva, que lhe move. Q ca 170, em mau estado de, acompanhar�m oe têrmos da presente &.Çi\o de Usucapião, por melo

E�e8: Frente. lado LESTE: com.,38.80 metros, com fls. e fls", em q\le foram justificantes João Gregório REFINl\.RIA MAGALHÃES con�ervação e funcionamen- 'do qual deverã>ser reconhecido e declarado, o domínio d� .upl1cant.
II' d,' Co,ta e sua "mulher, a fim de 'que, produza os.

;;, A ... de' n: 11,929, e que são to que acho valer a quantia 'b ai cll" I ' I 41 d It d al d
'

rua Lauro Llnbares',-ilo SUL. 189.40 metro. com � _
" 50 re o � .,.0, move, • can O-,C a o n a. para o prazo lei&! .....

t
"

seus devidos e legal$ efeitos., Expeça.se mandado de )';l, seguint,es: 1°) _ Uma de quarenta mil cruzeiro,;
erras de Eugenio Coeiho' fundos ao OÉSTE, 15

lll:Tqu!na de escre\ er marca (C $ 4000000) 60 U
Illetros co� terras d� Nl(!Qi�u Costa no lado �ORTE, citação aos ,confinantes do Imóvel em questão. b,em

r , , . ) _ lua
. Woodstock, em regular t'staQo. bªlança marca Sweder J;l.� direção Léste, 109,2'0 metros; controntando com' '. C:OIllO ao Diretor do Serviço do patrimônio da

t'
de conservação e funciona- 11.446, côr vermelha, quebr-a·

erras de Nicolau Coat�,: seguindo uma linha Sul UniãO e'lOÇ_ dOlftor 4,0 pro�o�or. J>.ú�I.!.?,O. na qUIh
m'ento que acho valer a. da, que acho valer a quan-Para Norte, com 48.ào'-��mbélÍl com terras de Nico. lidade de representante da Fazenda, do Estado 6

q�al.'tia de dez mU cruzeiros tia de um mil cruzeiros (Cr$I!.u Costa' dêste pontiJ� ��gue úma linha perpendl_ do OrgãO do Ministério Público, para jodos con�

Cr$ l�.OÓO,OO 20) _ Uml\ ba- 1.000,00) Total dos bens ava.-
cular e d

-..,:
27 70 �etro. testarem o, pedido. querendo, - no prazo., da 'el. Ou.' ,,,,,

m Ire�ão Oéste Léste com , - , lança marca Bâ:rzon, em bom liados acima descritos, Cr$
CObrr.

..

,".,

'd El t' I trosslm,' e"p'eca.i>e 'editai, cnm o p,razci de, trinta. (30)on"'1lndo com tern.s' de herdeiros e <" ao er o ,. ..,.,. ,estado de conservação e fun.. 74.00Q,00 (setenta e quatro
}Ia' C

,"
I N t dias: os Interessaaos Incerto,á, citaçijO '�ssa ,que de- '

oncelçãá seguindo tlma Unha horlzonta 01' 6 acionamento, que acho valer mil cruzeiros). E, para que
, com 15 metros descendo perpendicularmente verá ser fé'tts d<l conformidad.e com () al't.O 455 § 1,0

� quantia de dois mil � quin- chegue ao conhecimento de
)lal'& Léste com 47,30 'm�tfOS, controntândo com do Código 'de Processo Civil. Custas afl�al. P.IV· nhentos c�zeÍl;os (Cr$ .'.. todos, mandou espedir 01)1'e-
COtn terras,.de Américá B'ilrges Sena e Eleotérlo _da

. Florlanópol1s, 31 dé março de 19,59. (,\.sslnado') 2.500,00). 30) _'Uma escrl- sente edital, que será afixado
�elção. '2,0) Como os êuplicantes por si'e �eus ,Walitemlro Caseaes, 1.° Juiz Substituto, da 1.& Clr. vaninha de madeira de lei, no lugar'de costume e publi.

tecessores possúem o,alJ.ldldo�terreno há mate de cunscrlrãO Judlclál'la. em exercício na 4." Vara. E,
em bom estado' qe conserva� cado na forma da lei. Dado

2& an03. mansa e p'aclftcj;,mente, sem oposição ,o� para que cheguil �o conhecimento de .todos. man-
ção que acho valer a quan- e passado

-

nesta cidade :)e
�bar ,"

(tOll exped,lr o pré�nte edital que será afixado _lia ti d 'nh' t
-

i FI i
..

I
,

. gos �e e�pécle: -alg,lllUa, quel'em llgóra, legltl. � '." a e qUl ,en os 'cruze r:o� or anppo is, aos . qUàtor21e
'lIIiIr su

,.'
.

lu"'" do 'costume e publicàdo ",na -for�a da 1�1. (C � 50000) 40) MERCA di d
A

d i da Pósse'; nos ter�os do art.O 560; do Código _- r." , •
'- - as o m�s e ma o 0- ano

elvll e f!egulntes:, 3.J) Né'!tü condlções!nOB termal D�dO e passado nésta cidade de Florianópolis. aos

I
DaRIAS: ,� fardos de bar- de mil novecentos e cinquen-

poa, �t1g0�, MO 'e ,552 do' Código Clvt1 � 45ll e' se...; sels"dla� do m'ê! de abril do ano de mil novecentos bantes; 12 caIxas 'de Crus- ta e nove. Eu (ass.) CAR,-
�tes dô"b�dlgo de procésso Clvll, pad�m e re-. e ,CI��Qenta e nove. EIi; VINICIUS GONZA(1A, waldina. 4 caixas de kaol, LOS SALDANHA, Escrivão, o
�. Escrlvõó d� 4.& Vara, o mandei datilografar e' sub? 1/6,' 1 c-1-a de kaol'; 1/4 '(' subscrevo. (ass.) AR:Y P'E ..

�
em' a V. Exc�a� que preliminarmente, marque, � �

e bora, para a jitstlflcªÇão e..-.:lglda, 1)a qual de. ,crevi. (Àssinado) WaldemirG Cascaes. 1.0 ,Juiz Suba.. 2/8; 8 dúzias de graxa. duas REIRA OLIVEIRA, J"uiz de
'0 ser InqUiridas" as te�ten'lUnhàS abaixo �rrola. titu�o daI h· -Circunscrição 'Judlc1árta, em &xemcfclo ancoras; 98 caixas dê Neo· Dirt>!to. Confere com o or!·
, 'lUe comparecerão IndE!pendente de qualque� da 4.·' VIU'.a· cid em pó e mais 20 latas; g;lnaL
"'Dft- côntére com o orlg1nal.- > 11 latas de parquetina de 5 CARLOS SALDANHA""",,,ao. Clentlficando.le prevlament. o dr. �l'o- '

otôr q{í�::_;{�UI�dÍ1/ r- �1��:; lHCII€:�(,i;,·.j" ... , yItH;C�V'S 124 'latas

apr:_sentarem contestação e para .Ilegulrem até tI,nal sentençlL sob as

penas 'de I!!I. Dá-se a esta o valôr de Cr, 2.500,00; protestá.se por
todos os melas de prova permitidos em cllrelto, InclUSive testéi!!,Unha,
documental, pel!ícla e' vistoria. Com a taxa jUdleiárle. Incluia, pro

curaçãQ. documentos e planta. pede de,terlmento. Blguaçú_; 26 de

agôsto de 1968. (Ass.) walter Jorge José. DESPACHO: A. D�slgno
o dia 23 de setembl'o pata a audiência de .Justlt1C�ÇãO prévla� da pos.
se, Ciente 'o Dr: promotor Público. Blguaçú, 26-8-1958. (AIlJi,J Jay.
mar GUimarãe�,'COl1açQ,' Juiz III DI

..

to, SENTENÇ:\.: .Vlsww" etc ..

Homologo, por s,eiltença, a justificação de fls. em que é rl!q;t1erente
Francteco Wal�inger, para que surta seus jurídfcos e 'legais- ;êteltos,
Cite-se. pessoalinente, por mandado os cónt�ontante!l, do ,��vel, e

�or precatórla,-' dirigida ao Juiz da 4." Vara. o ,Domlnlà dá ,União e

por editai, ,os ,Interessadas -incertos, para todos (Juerendo conteat�rem
o peóldO no praZo da lei. Custas a tina!. Blgua9ú. 17-3.1959.,_(ASS.)'

•

Jaymor Gulmalliies ColJaço..Tui? de Dlr�lto. E_ para c:negar. 80, êbnhe.
cimento dos Interessados, passa o presente editai ,com o prazo �e 30

,dias q�e serÁ' publicado e afllt&do na forma da lei. �ado 'I Plll8ado
nesta Cidade de Blguaçú, aos de7.enove dias do mês 48 ,março do" ano

de mll nov�centos e clnquentà e"nove. "Eu." (:A�I��dO). Pio, fRomio
de Faria., Escrevente Juramentado, no- imp�dlmento' ooutOl:uíJ do

-.scrlVão-, o datllografe1 e subscrevi ..

Bifl\la'çú, 19 de março de 1959.

(KDlllado) ,Jaymor liUimlUã,- Col1e.ço -: JU� Oe

Contére afixado no lugar de eoat1ame.

e'E_a

Dtrelto
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FLORIANóPOLIS. QUINTA FEIRA. 4 DE JUNHO DE- Í959 \
r ...T............ un•• D....I••í •.uwÁ:;' O'T.lIDII.&)'! ,'"

1; _"'--_""_�1r""""'>_"" � '"'�

DEPARTAMENTO. DE' SAllDE 'POBLlCt,
PLANTÚES DE FARMAt�IA

MÊS DE JUNHO
Farmácia sto. Antônio.

. Farmácia Sto.. Antônio.
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

ço.' noturno será ',efe �uaºo. pelas rarmácías
-

sto. Antõnío, No.turna e Vitória
às ruas Felipe Sch midt, Trajano e Praça 15 de No.vembro..

.�-=--
ão díúrno compreen dido entre 12 "e 12,30 horas será eretuado pela farm_áilta
situada na Praça 15 de No.vembro..

Farmácia catarínense
Farmácia Catarinense

/
Rua Trajano.
Rua Trajano.

Farmácia No.turna
Farmácia No.turna

Rua Trajano.
Rua Trajano. .

Fal'mácia Vitória
Farmácia Vitória

Praça! 15 de No.vemllro.
Praça 15 de No.vembro.

ESTREITO
Farmácia do. Canto.

Fal;'mácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do. Canto.

RU8. 24 de Maio.
Rua Pedro. Demoro

. Rua Pedro. Demoro
Rua 24 de Maio.

será efe tuado pelas farmácias do. Canto., Indiana e Catarinense.

ser alterada sem prévía auto rízação dêste Departamento.
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• LeU;;-;'�22
\..__ . Um presente de !!_om augúrio. é aqúêle que

• quer diz'er ativrdade. Um presénte intelig-ente
't1.�:: é aquêle que demónstra o quanto' se estima

� 1Tl o pensamento' e a mente de quem deverà re�

, cebe·lo. Uma portátil Üli�etli ao filho, ao pai, ,:;J . . ao amigo, à si mesmos: e as cartas escritas
;.:-,:. .

ou récebidas·terão a clareza e a ordem novas .�. ,."""'"".;t .

de um ano novo.
" �,

. �
,

�. ''''''','':__
.

)

V e t· t i --�---- ... ----------------------_..:\.

(ASA FERNANDO ..LIDA.
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ua Saldanha Marinho,
Postal,'�' 1167 ,�; ;"i
fone: 3 3 7 8 e

2
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3 3 4 3
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"C A N'A N"

LORI1\NÓPOLIS ,

ISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
..-----.-....

c f) L AI B O R A D O 11 a s
�..rof. Barreiroll .'i1ho - Dr .. 08W&�O RodrlrUH Cabral
- Ih Alcida "-breu - Pró'. Car." da Costa Pereira
- Prof. 01l,on ,.i'Eça - Major 'ltl@toIlBG ,luveDa'-:-

DR� RURI GOMES ua. Ir ""•• '10 Prof. Mllooelito de Oro .. l.. - Dr, MJltob Leite da Co..
"

nLIlO - Dr RubeD Custa - Prof. 1\. 8eIJS8 Neto .-.Waltw

MEIfDOHÇA,
u.··c.. ��;:���o';;'lru.r, ..

'",aoee - Dr. Ac,r PiDlO da Lua - :Act Cabral Telve -

, MtDICO" IIl4DIOGlU.JU .)UDlo�rr.lt"I' Naldy Silveira - Dora"cio Hoare. - 0.-. FODtoúr.
"pré-Natal _. Parto. ,_

1 D08 PULIIO.S Re,.· - Nicolau Ap08tolo - Pascheal Apo.tolo - IIlIlar
O ii Clf f Ge I

,. l.'r.,... II. 'f..... C.rYaI�ci ..... 1 .. r.rll.iule II. Ar•••_ La,.pera� �8 - D C8 ra .,'V••41e p." ".e.ada.,. 1'<'''I ..r.. •

I:
,Res�deoe�8: '. til.' ."d�, 1'IÍlIQlolri�� • n .... ,

ti U 8 l. I C ·1 n A J).
'

Rula Gal. .Bltt�ncourt. n. 1�1. I clrllr«lle'o HOQI&aI N.r.. "arta (,'«1101 S!lvI - Aldo F�"olod•• -

,·Telefone. 261)1.' I&a_. - Otu - W.Uer I�mhar..-.
"Consul.tórlo: .

-

__ Cu,u d,' ••p.ci.llnelo p.l. P A O I N Ã ç A UI'Rua Felipe Schmidt D. 87. 8. N. 'f.•:&-lut.roo ti .:&·...1.
I Esq, Alvaro. de Carvalho.

,
teu.te d. Clrur.i. do Pr,,!o lO.. UlegÁrio Ortiga. Amilton "Schmídt

Horário: (. Gulmarl•• 1.10)
.

lMPRENSO�
Das 16.00 às '18,00. CODa.1 ,.ilp. 8elaml" q
Sábado: ree.. "01

'
.

Das 11,00 às 12,00.
.

-

.. al.aca. �•••r••arcae.
•••. : _ Ku••"..... J li Ih ,ri I.

rONa: li !tI
.' •

·•..

.si'
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.

PROfISSlOlAl ,
,

'DRA. EVA B. '�(HWEJDSON BlCHLfR
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de .anus e rl'cto.·
Tratamento de hemorroidas, fístulas, etc.

Cirurgia anal,
.

Cr;nunica a mudança de seu Consultôrío junto. â sua

ro)Ridência na Rua Durval Melquíades de Sousa 5.4,

,

,

•• DIC'Q

ORA. EBE B. BARROS
, CLlNICA DE CRIANÇAS"

Coosultórto • R...4i.... _ 'COUI.ltal
i\'. 'flt'rcllJo L.z 15ÍiA apto.'. St'gunda i j).à:.ft'l.r.

"". 15 is .17 .boral
FLORIANÓPOLIS, Tel - ·2934

UIr "ALJIIOIl 100•••
GAIICI.&

Jjlplom._ pela raealda.. Na.
r'OD.' II. 1I ..ld.. .. U".'r•.

.1..... II••,..11
.'I-IDler.o lNr __ d.

••terallla4. - .....
r 8.rvteo do Prof. Oeu"lo

Rodrt.,... Lima)
I'I-I.ter.o 4. lIom" ti. ·ur�. U.,.rac - lJoltaçaa :ii .

I'la de JI.pltal LA"":l'.l.. ru l:U.lca •• '......

I., &I. II......ire Carao . ••
.

••p.claU.� ••
,.6dl"" do Hoapit.l· d. CllrldaCl.. 80apltel do. 8.rvtdor�. #l' .�.
'. �d....tar.idad. trro C.rlo. \ad. .

.

.

Con�a
"

. (8.rvt,. t ..
·

·het. .,.1"..." .,.
DOaNCAS D" SJlNBOllS _. �Ddr".). .!

PARTOS - OP�RACOIS
_

do••al".
.

r"!1a .�.. ••

.PARTO SD DOa p.lo 111"·"410 .5".•pl"l d. c.rt.....
.

.

p.iw-profIUt co
.

.,1 �. tarda ...
.

11,10 110.,." ._

CODa.1 l\:". Jelo PI ..tô Ji. 'I'o� dl,aut. uo Munltório i··&�•.N.I.
d.. UI.OO à. 18,00 110 ... 1

'

"

De. lI.clt.do 17 aaQulu·;4. "r&o
At.p.. Mm. bora•. mare.d••. _ d.·Dt•• � T.l.to .7" \" .

. T.l,fou. 1011 _ ...idl.·d.· ...Id'"ci. _ Roi. P�.·"d·...M
RIIa 'G'Dn�1 Dltt'UMO" 11- 101 �oDttDlao U _ Tal &,1.,
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EDrtORA "O ESTADO" LrDA..
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() &.dtadlJ_
.. �

. Rua C.....lMtre lIaIn IH

relero•• IOU - cu.. P í.
.adereço. Telell'''te ADO

DIU.TOa
.HuM", d. Arruda Ila...

O.aaNTa
Uo.lnlOll FerDaDd.. lIe Aqui••

aSDAToaaS

�).valdo Melo ._ 'l"lavio A.orl. .� J
Aluir.' Nilo Tadaaco - Pedro P.ul� Machado

. M.,. ...do --
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DULCENlR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
REPR.SENTANTIi

J!é.pu,entaç6e. A. S. I..... Ltd&:
RIO:- R'l_1a Senador Oant..." � 6" AD4ial

. '. ,
Tel. U5'24

e, �aut. Ku. Vitória 667 �-' c;"J, ai -_

• >� , T,C â4-8ni
"

�rvlço Te.e((rátlco de UNITJi:IJ PRESS W-�) .

AGENT�S 'E. CO}lRESPO!lDJ:NT�
, .. Tcod.,. oe .uoJclplo•. de �ÁlIiTA CA'fARINA

. .lN (j}l. clolf\t�'\
\

"""'a.t. CODtrato, de aCtlrdo co. a labe-II e. vlao•

ASSINATURA
I

ANUo\L CR$ '600,00

A direção não �.e respolJ,sabihL.ii pelos
cOhfeit(,S �mitjdos nns artigos'· ássm<ldo�..
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Sul·llnf ij<ê.'õ! j
D I A R""r A'j\i E��N'T É' �_ �s ,6, hs. para I�aj_�!!.1oil!yi�!e e�Curitiba;

CONTRA:A FAlENDA PÚBLICA.� ,P E R S I A N���� �.�;�i�:;���:���aj�í e}oiny�lle: no� dias
.

rações d� I�pô.sto de Renda �,para a sua :ova residênCia: ofe� NOVA FROTA dé ÔNiBUS RkPIDOS ti.·
I I

t
-

d P'�:A � .

classe EtP���§9S�PE' tuxo ," ..::mmls racao· e rewus· � _recemol em 12 côre8 diferentes. • -
.
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� ,AGENCIA: Rua',Deodoro (esq. Rua Tenenie
ITÓRIO· DE ADVOCACIA'E P'ROClIRADORI.-\ I

_

Rua JeroAnimo Coe'''-, 1 _ 1.0 Sl'lvel"ra
-,. , .- ".

Rua Trajano. 29' - 2.0 a,ndar - sala 1 � .....

Telefone: 36�'>-. - t!. D h ....... .

d T 1 f
.

21-72','I:!
� andar _ salas 14 e 15 .. Fone 3167 espac am -s«:, - E!�Qm�n as. e e_ 0l!�. .
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Rua. Deodoro".. n. 0
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� s- _. f.el. 3820

REFRIGfR.IDOR
,

«( O ·N S·Y l»
elétrico e a querósené.

, �.J,,"

VENDAS EM SUAVES-· ,PR�SIAÇÕES
Com. e Iml. GERMANO STEIN""S. A.

Rua Conselheiro Mafra, '47··
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exigida na qual deverão ser Inqui- justificação constantes de fls. e

ridas as te�temunhas .abatxo 1lU0. fls., em que foi just1t1cante José

Iadas; que comparecerão índepen- Santos da Silva. a fim de que pro-
I

. -

na forma da· lei. etc. ..dente de qualquer Intlpll�çãO! cten , ,c;Iuza os seus devlelos e legaiS ,efel_
FAZ SABER �s'que o presen- tlflcando.se préviam�n�e _,

o d�. t��. Expeça.-se ma�dac;lo de cita.-
,

te edital de citação com o prazo promotor Público. :feito o que ção "aos. conrtnantes' do _imóvel em

de trinta (30) dias, virem ou dêle .jul�da V. Excla. a í justificação, questão, -6êm como ao Diretor do

'conheclmento tiverem que, por Inltio litls, mand� clttr pQr man-, Serviço do patr�ônio da União

paHe: de 'JÓSÉ SANTOS ,DA SIL- dado os confrontantes, e suas mu. I!�':'Q d�\ _4,0 promotor Público, na

VA. I�e io� dirigid� a petição 40 Iheres residentes nllof �Ildia,ções qualidad� d� repr�sent..nte da Fa_

teôr'!leJUlnte: Exmo, Snr. Dr. Juiz do Imóvel. e pessoalmente o repre- zenda do Estado e do Orgão do

de Dlréud" dá. 4." Vara da Capital. sentante do Ministél'l� P!Íbllcq,,em ,MI�lstério Público, para todos COIl
: :J'oSÉ.. sXkros DA SlINA. brasl- todas as suss atrlb';lll(õell e por tes�arem o peelldo" querendo, no

•
léi�o cuatlo; comerciante. reslden. editai o� Intere8Sado� Incertos e . prazo ela lei. Outrossim, citem.se

te
...

e domlé1l1ado em .Capoelras, desconhecidos, para .foelos .acom.. por edital com o prazo ele trln.ta

Milillcípjá" de Florianópolis, por panharem os termos da presente dias,. oI! .tntereasadcs Incertos, cr,

seu pri:icitrador II lI.{J.!o�ado abaixo ação de usucapião, por melo da tação essa que deverá ser 'felta de

,'- assinado. conforme PllPcuração In- qual deverá ser reconhecido e de- conformidade com o art.O 455 § 1.0

O d d , etusa, sendo inscrlt9,'na. O. A,. B. cl��ado o domínio c\o' suplicante do Cód1go ele; proc·ésso, CiVil.,
. n � m·é· ia �- Sec'çãõde Santa Catarina. sob nu. sôbre o aludido Imóvel. fica.ndo�. Cust�� atipal�_ P. '.R. 1-. Florlanó�

I
mero 677, e tendo à ��a Trajano, tado ain9a" . para n� prazo lelial polis. 25 d� março �e 1959. (.As.)

(5 'KW) ':14201 kcs. . �t ,to Ef' Montepio 3.° a.ndar, apresentarem cOIitestáção e para ,W�!lemlro Casc&.e§, ..
l.o Juiz Subs_

seu escrltórlo, vel!l... perante V. segUirem até final sentença•. I!_ob tituto" d� .1".& Ç_lrcllnscrição Judl-

Onda cu'rta: I �xcia, expôr e r.equer�r ,9 seguin.
te: 1,�) - O requerente possúe ha

('10: IIW'.) �91S, ,kcs." ma,is de 20 anos, sem Interrupção

1\ OU oposição de quem qu�r que �

..
ja, a. p(lsse mansa e, pacífica de

umà área de .terras, sito no dlstrl-
.

""
TELHAS. nIOLOS

.. to de Capoelrl!S, Muql!líplo de Fio.,
CAL E AREIA rianópolis, com ;l11.05.,metr08 qua_

IRMÃOS BITENCOURt • -

.

'. '.

e A I �
,

8 AO �R 6 . f O N f r. o t
.

drados, cujas. cop1\Çontaçõeli são,.as

ANTIGO O(P6SlfO ·O ......... J".NI gulnte8� Ao, Jl_orte,,6.70 metros.

....,.:-'""!"�----"'"!'.,..-�_,...,-,,<1.,. cPw. ��ljl'fM.de �uventino L1n�ares;
·ao Sul� 6.10 metros. com terras de

Qsc:a.!õ J!a,ss; a,:.Léste, 315.QO �e

tros., $l.Oin _ terras do requerente. é
Mon'tadas com 'lâmlnas de' dur9 ao Oé$t�. '815.00. metros. com a

alumínio' fle�ível ein '12 b'êllIiSI�as " Servidão ,iuvent'lno ,L1nhare�,. 2.-)
'cô�es,

,.�' .

.

..
- Qomo o S\!plfcante pQr si e seu

iiiii�Si�iiii'-ia�iiii�;,iiiiiii�iiii;sii�iiii�Siiiiiii�iiiiiiii�tiii�ii�' Rua JerÔnÜ1lo. Coe11J..li. 1· '_ ·1 ..
° janteeelisor l?ossúe o ,aludido �er.h!SS'SS'SSSSSi·SSSSSi ssssssssssss'ssi' -

àndai' - salá� 14 e 'u -' Fone. ,'Up,7! reno há 1Jl�ls d.,e vinte (2Ó) anos,

!!��!�31 ��.�!��l�T�J!!UmNIlS 11 Co
E D I T A-L .: N.o 2

.'

Martinho, Oallado Júnior, Hérplínio Menezes Fllho,.cart. prof. 52135, série 70. eart, prof. 327&, série 4.
.

,

Adão Mirantia, cart. prof.
.

Ja'.iIrie Mendes, cart. _ prof.39558, série 58. 54746.
Rubens de Arruda R�mo�

.cart, prof. 11683, série 58. "

Orion Aúgusto Platt,' cart,
prof. 65767, série 145.

Narbal Vi!ela, , cart. prof,
91331, série 58.

Braz Silva, cart. prof. n.
45796.

cumprimento ao dis
pas l' no art. 60 das Instru
'çõtH' l:laixadas pela Portaria
'Mllj eríal n. 146, de c

••• ,

_11M 3�7, faço do conhecí
mel �os interessados.a re

la� los candidatos cons

ta�l " das chapas n. 1 e 2,

reSllEétlvamente, registradas
no 'I>raz.} legal para cencor

rer às .eleíções que serão rea

liza'aas nêste Sindicato, no

dia 27 de junho de 1959, já.
ãnunciadas em edital ante-

CHAPA N. 2

Para Suplentes de Repro
sentantas no COD:se�o da
Federação _

Antonio Bertol1, cart. prof.
31564, série 4.

Oswaldo Ferreira de Mello.
filho, cart. prof. 40853.

Octavio Montenegro d.
Oliveira, cart. prof. 178.

Fica aberto o prazo de cín
co (5) dias, para o ofereci
mento de impugnação contra
qualquer dos candidatos.

Flort,anópolis, 29 de maío
de ]959.

WALTE;_R PIAZZA - Se

cretârío no exercício da Pre
sidência.

. PARA ,DIRETORIA
Doralécio Soares, cart. prof.

'3#1 n. 66946, série 58 A.
�A DIRETORIA Amaro S.eixas Ribeiro Ntlt-

. 'to,: càrt. prõf.
Calado, carteira pro- . José Nazareno Coelho, cart.

1. 7, série 7. prof. 35994, série 185.
Neves, eart. pro- Para Suplentes da _ Dir'.).

. 14298,' série 46 torta
,

cart. pror. 2603'1. Acy Cabral �eive, cart.
'lentes da Díretoría

. prof. 1037, série"120
.

j Mascarenhas, Salim Miguel, cart. prof.
n. 159, série 159. 55389. ,,"',

Ja Gama Lobo d'Eça, Florentinp' Carmlnattl jn.
rof. 37861.' nior. caryprof. 22587.
�yr de Oliveira Santos, .' Para o Conselho Fnscal c.

of. 69121. . Ildl}fonso 'Juvenal da Silo
o Conselho Fiscal _va, cart. prof. 98:213.

.:lni Natalino Porto,
'

'José Borges Cordeiro d'3.
)rof. 53204, série 58. .' Silv�, cart. prof. 64904, série
'ino W. Montenegro rte

'

140.
�a, ,c rt. prof. 5156y Sé-I Dakir Mlltor,t Polidorl).

,

cart. prof. 28881.
Kersten Silv.a� cart.

0t
Para Suplentes do -Conse

929. lho Fiscal

CHAPA N. 1

Maurício ". dos··Reis'
.

,
-

-

'

....

Advogado
. ED. SUL AMÉRICA, _ 5.0 ANDAR

TELS,: 2198 0- 2681.

AP4RTA,MENTO
AMPL() COM 3 DOR�IT()RIÓS,
ALUGA-�E À RUÂ" Í),EMET�IO

Suplt�ntes do Conse
:al

RIIIEIRO. 14 - TRATAR
-

PELO
prof. FONE: 2 9 05.Jorge Cherem, cart.

8296.
'ades Dlas, cano prof. Walter J3asniald Linhare3,

'107. • cart. prof. 40740. EXTRAVI'OSusnlldo Martinelli, Moacyr I�uatemy da S!J�
.

,tlrof. 5605�, série 58. veira, cart. prof. 45,
Bomim José Vieira, cart. P&ra Representantes III Extravlaram-se as carteiras n.os

prlH. 03765.
'

.

Conselho da Feder.ação 3061 e 3069 - 2." Série. - da

Para Representantes ino Domingos Fernandes de .Calx� Econômica Feellj!rál de Sant�
Conselho �a Federação • Aquino, cart. prof. 24602. Catarina.

l .

Tem -para
i

(. . iipronta .
�

....

._

APARELHOS, DE AR CONDICIONADO.

BALAl'lÇAS "FILIZO.L�".'. ". ,

CIRCULADORES DE AR_.

CORREIAS E PNEUS 'DUNLOP".

CANFyrAS COMPAGTOR

EXTINTORES DE lNCENDIO. ! .'

FIOS· PARA EL.ETRICiDADE.

FOGOES ECONOMICO� "WALLIG".

fILMES RAIO X �·DUPO,NT".

GELADEIRAS.

SlAQUI:\AS SOMADORAS "Bl}RRQUGH�"
�l:\QL'I;-';AS -REGISTRADORAS "BURROUGllS"

MElllDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES. -_ .• _- • t·

\1 ATERIAIS' CIRURGlCOS.

MATERIAL PARA DESENHO- "KERN"
._

MOTORES PARA' MAQUINAS DE COSTURA

/
MAQUINAS. DE COSTURA.

MOTORES' ELETRICOS.

MOTORES MARITIMOS� "PENTA" .i ,i

PERSIAN AS "KIRSH"

RADIOS.
�. '

.. l'

:.rC'

se�, C!po.

s.lçãa pu, �I)frgos ele espécie al-,

gumlJ., quer agõra legitimar .8�a CilSCM!!. _

Subinelo os 1t11�o.!l à con.,

P�� nos termos ,!i0 ��.o .1iIj9 . ",o �lusão receberam, o lllgul_nte. d.ei!l

O Doutol' WALDEMIRO Código de Civil e seguinte, 3.°) - pacho: Designe o sr. Escrl\'ão dia

C:asCAES. },o Juiz Substl_ Nés�as cO,ndlçõel;. nos �e�mos do e horllo para a jUstl!i�ação. Intima.-

tuto da
-

},& Circunscrição al't.O 550 e 454 do C.C. e C.p.C.. das as partes e o dr. 4.0 promo.tor

-Ju'�c��ri,a, em exercício di> e §II_:roi,ntes. pede, e requer a V. públlco. Fpolls.• 1.°-12.958. (AS_
cargo de Juiz de Direito da Excla. que. preliminarmente, mar_ smado) W. Cllljcaes. SENTENÇA.
4.& Vara - Feitos da Fa_ que dia e hora, par� a justltlcação Vistos, etc. Julgo por seatenca ii

RADIO ··6UARWl1
Df FL'ORIAffóPOUSl"

zenda pública da Comarca

d,e Fiorlanópolis. Capital do

Estado de Santa Catarina,

!.6
'i'r_ . ,.",.' ....

" .,1",."'"

.

.'� "-
. �:�

., .

. '1�'i:'R 9: Úf. O
. )

�.
':, � ; ,: �.:': '

.
':�

. . .

programa"do mês de juftho
];lIA, 7 Domingo - Vê ·!)era.l· Da.nçante· _:_ E�co_:

lha da Mlss Brotinho (JJ.be 6 de J;u�el"o do� �no

de 1959 - Início - 17 horas.
;-

ii i
.

I,
,I

-I,

I
1

'I'!I

DIA 13 - Sábado Boite' dos Namorados

com dlverel\!! -eupresas _, Início - �2 horas.
• '.1

'DIA 21 - Dom'lngo - 'fa.rde Inf'antll a "caipl_
_,a" dedicada a petizada, 'Com premlos aos que me

lhor se. àpresentarem -' Inicio - 15 horas.

D1A 27 - Sábado - Gr.andlosa. fe�ta Junina _.

Quadrllha.s. chotes, valsas: etc.... ....:: Hª,v�rá pl_.

,

'. nhão. �aranja. amendoim ,e quentão. ,�t:c:, �

. OBS.: Nesta festa 'para malol," brllhiÍ.�tl�mo" pe

de.:-se traje a carater.

NOTA, Será indispensável a apreseataçã'O da car.
telra social, bem como, o ta.lão do mês.
para as festas dos dias 13 e 27 as meSRIl

se acham a venda na Secl'Cltarla do Clube.)

IP__._ao_pr_eço de_C_R_$.,.1_00_'U_O_,____.-...J�
_.�-�========;;��====��

NELSO" MAINOLDI·, NUNES
Missa de 1. o Aniversário de

, Falecimento
...

As Irmãs, Cunhados e SobrinhoS' do sapdoso NELSqN
MAi.tílÓLDI !'fUNES, convidam seus patentes e pessôas de
amis�lde, Plitra ° assistirem .à missa de primeiro anlversário
de fctlecÍmento, .I!. ser cele"Qradlf no dia 4 do corrente, às
7 ho"'as, na Càtf!dral MetrQpollta]la (Altar' do Sagrado Co·
raç�o de Jesl,ls) na intenção da alma do extinto. Desde
já, agradeoe� a, todos que comparecerem a êste ato de fé

Crista., <.

AUXILIAR Df CONTABILIDADE I
com' prática - PrecisaMse com

utgênda � Ka, �.MODEfA<R
, " .

, ,

-: �. D ' ·l 'p Ó S; I T O
ESPACOSO PR'ECISA�SÊ
ra:la:r�;,Rê, o'!);i;,lelefó

�.i-::�Y�'(';1i .�:�:y�:::-;:; . ,�),��:< ,:,J':.:-� :'� ;'t:t:���·:,·,' ><:.':�;':P-<;;'
'.�!' <::->

)���)';
,

. ," .:'>�
..<'.,\�

,.

:P:'

-,

..

II

I

.as 'penaá 'de lei. Dá.se a ésta ()

valor de GR$ 2,100,00; protesta.-se

péi� todo os meios de provas per

mitidos eln direito. Inclusive teso

temunhal, documental. pericla 8

vistoria. Com a 'taxa judiciária ln.

clusa;'procul'ação, elocumentos e

plã�Ja...(Sô9pt estampllhas esta.

qUlj.is._no ya.lôr..
ele CR$ 4.00', Inclu.

slve a. respe,ctlvII- taxa d!i! Saúd.,

pública Est�UI\)) l"�orianópolls,
21 de Nov!llllbro �e 1958. (Assina.

elária. em exercício na '4.& 'Vara.

E. para que chegue ao conhecl_

meQ�o de' todos, inand�u expedir
o presente.' é,jiltal que será, afixa;.,
do no lUga� qo'çostuÍlÍe'l: publl_
caelo"na. fQJiffi�;,!la, J.I'�. Dadó e pas

sado nésta cldhde de Florlanópo-;
Ils,_ II.OS . trlpta. II· um dias do

-

mês

ele março dó ano de, m:i� novecen_
tos e .clncoenta e ftove: Eu. VINI

CIUS GONZAGAI EsC�IVão, o su

bscrevi. (Asslne.d'o), WÁLDEMIRO
do), Wal�er"Jórge José. ltól de CASCAES,}.o Juiz Substituto da

testemunhas: EQUARDO' LUZ. }.& Circunscrição. Jlldlciárlll, em

comerciário. casado. Pedro Clau- ,!;X;ercício n,a .iit V,arã.;··':-.".,
.

.
d�no Gularte Junior, carroceiro, Confére com {i �rlglna.l

.

casado. Todos residentes nê�te' Mu�
I

niciplo . dé Florianópolis: '�m a di

ta petl9ão foi pro(�rldo o seg1,1ln. VINICIUS GONZAGA

. .•.

com prátict �, p'r�cis�st} ;�-� {\ __

�,;;} c,:i>;,�-.�pt.t�;;.•�.. -

i .

'>,��:;����z�;�$:,�,�:!'�:
'.f NÀ � MODElAR':

. I

VENDE-S'f':� RÁDIO
. VÉNnE-SE RADIO MARCA ....DE'l'!ROLA..

, EM PER-'
� FEJT�ESTADO DE CONSERVAÇAQ:'_ :rRATAR NES-..

.

TI!i' JmmAL. - PREÇO DE OC�IAO

.,

'� "ONIBUS IN.&ESTADU1IS E �.

INTERMUNIC'IPAIS.
,Orgesembarque é ,Controlado,

pela DOPS
A. Dellii�l>cia de Ordem PolitlclI e s.çclal. pelli! su.a seção ele Cpn_

trole óa,'PóPularão Flutuante, !lscaltza o .. desembarqull ...nesta. Capital.
dos pl;IoSlÍagel·r(Js. elos ônibus dll8 linhas ,interest�duaIS 8' ,lntermunlcL-

pa.ls. par� êss'; Hm. mantém. no� pontos ter�l�ais.' soldados/da po

lícia lIfilltar�' escolhlelos pela sua. boa condu�.a
I

e apreselltjlçãO, 0'

quais têíh II ,�lsSãQ ele zelar pela ordem, evitar aglomeraçõ��-.à9 por

tas d�S Coletl:Í>;, ·�rlerita.r os srS. pa.ssa�elros é flscallza.r o trabalh�
. ..

dos carregadores.
A DOPS solicita aos srS. passag!'lros, diretores de emprêsas e'

cidadãos'. em geral que com" ela -cola.borem para á ap�rfeiçoà.Ínento do
� ,. ,

·servlço. comtlllicando.lhe qualquer falha que porventura observelP e

fazendo. suglj!i;tÔes que- serã� devlelamente apreciadas. A DOPS t.elD
sua sede no 5.° anda.r da Ellifíclo das Secretarias e 01 seu telefon. ,
o de n.o 3557'; .'

Florlanó:ollly de junho ele 1959
I

'Eyder pinto Marslco

Delega.do

T' E R R E N O
(l.timos· lotes em Barreiros _ Báirro Santo Antonio

V E N .D E - S E
Três. lotesjull.tos, - Trata.r com Eduarelo Santos, .na rua.

VI!lcon!1e Ouro preto; 81 - Fone 3726 ..

\

•
.

RAUl PEREIRA. (ALDAS
ADVOGADO

-

..

' �'Queslões I trabalhistas"
EscritÓrio: Rua.ioão pintO n.118 �' "

. �.. '. _- .
',::::>lefone n. 2.467 - Caixa Postal n'.. '25
hORA.RIO: Das 15 às 17 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SHOW "E SOIRÉE APRESENTANQO OR QUESTRA ESPETÁCULO (ASSjNO:�DE!' SEVILHA - maior, Orquestrei' do mu ndo no genero.�,.
Dir�tor :. PIO TORRE{ILLAS �.(antores: AlBERJO,. DE� MONI'E � JOSÉ M. MADRID 14 - Not,éveis ,Professores focando' mulfiplos

instru�entos ,-�·A S s.o c i a do! reserve dá,lde já sua �mesa na Secretaria.
'

..

( O N V I T E L I R ATÊ N IS' (,L 'U; B E
Programa de', Junho ;.

.

+[íABEL B. V'MNA e FUho convídem os' parentes .e

De or!lem do Sr. ppe�ldente da Comissão Central. torno públiCO" amigos para assistirem a missa de la aniversário de tale-'
para C?nheclmento dos Interessados, que, no próximo dia 4 'do cor.' eímento de seu sempre Inesquecível espôso e p,i ;__Cleto
rente Inês, no Salão Paroquial do Estreito, às 19.30 horas, em ,pr1. Vianlla. que em íntençãe .de:;'sua, boníssíma. alma, mandam
m stra, e às 20,00 horas, em segunda convocação serão discutido '08 celeb: ar quinta-feira, . dia::'4,:as 7,30 horas, nâ Igreja, �ã)
estatutos pelos quais se regerá a entidade que dirigirá a co:p.struçã? Frandsco. \

.'

do 'Ho�pltal do ·Estreito. ,Lesde já agradecem aos que c:'omparecerem..

Flórlanópolls 1.0 de junho d-e 1959.

•

A U!li�o oatarínense de �studantes, convida os unt
vertàrios- càtarínenses; estudantes aecundãríos.. e demais
pessoas interessadas, para; a Palestra que o _tísico iugosla
vo JúSIP HARGESHEIM�R, proterírá no dia 8 do corren

te, à.r 20,15 horàs no Salão do Restaurante U�i.yérsitário.
A Palestra versará sêbre 'os seguintes assuntos:

,

I - Os seis sistemas - principias de hélices. de uso

atual para gazes e líquidôs.
.

11 - A exploração da fôrça do vento - a tôrça· do
vento como um:l:ôàs riquezas naturais. As propriedades e

'01'1 indícios da fôrça do vento.
III - Suplimento. I

a} As seis energias mecânicas principais.
b) Era Ãtôgli,ca ..

c) A�álise.
a) A origem da energia.
e) A importância da energia mecânica.
f' A mineração e o progresso técnico, mecânico.

G. A. Silveira Lenzi
Secretário de Cultura da U.C.E.

CONSTRUÇÃOJDO HOSPITAL DO
,ESTREITO

\

EDUA�DO MARIO TAV;A,ES.
Secretário

..

P A R T I( I P A C'Ã O
,

I ,

.

' FERNANDA, FERNANDO JUNIOR E FLAVIA partici-
::,am

. aos parentes e amigos de seus pa� ·FERNANDO DE
, SOU�A E MARIA JULIETA, O .nascímento de sua irmã

sínfia FABIOLA, ocorrído nà 'Maternidade dr. Carlos coe

'rea, no dia 24 de maio.

/

""
.

.,..

•

"

Dia 6 - sábado, - SOIRÉE DESFILE �:: '''SIM(1-
NETT A", com apreseJltáção de

autêntico$ modêlos ,�uropeus.
Instalação, dó CLUBE DA L-A,.
:oy na. BRA�IL, Secçãó' de

,

, Plortanõpolts, -·Reserva de M�-
,

.

aRS peIo �lefone 2S,f4.
'

" Dia 20 - sábado - BAILE DE SÃO 'JOÃ;o, às 23
,.

.

-horas, Dança da Q'hadrilha,
dirigidfl, por Nh'ô Medeiros. Ca-

.

, samento ,�a Roça� - queimada
- 'Laranja - Pinhão ..".. Ra
padura -'Amendoim., Reserva
de Mesas a 200,00, na Jnalhe
ria Muller.

Dia 28 - domingo - BAlLE INFANTO-JUVE
NIL DE SÃO PEDRO. �s 16·
horas. Pé-de-Moleque ,- La
ranja - AlIlendohn.

..(' 1 E T' O V I A N N A
Missa de 1.0: Ani'versário d�\ '

o DE�ARTAMEN'J:O NACIONAL DEEST'i�t\s DE RO

DAGEM TORNA ;PúBLICO QUE FA'RÁ 'REALIZA,R NO

PRóXIMO DIA 8., ÁS 14 HORAS, CONCOR:àfNClA PÚ-

B'LICA PARA A VENDA DE MATERIAIS INSER:-VIVEIS..

EM' CONFO'RMIDADE COM O EDITAL N. 00!l59, PUBLI.

CADO NO DIÁR.IO' 9FICIAL DO DIA 25/5/1959. ASS.

ANTHERO D',�LMEtDA MATTOS ENG.O CHEFE DO

, " '''Quando o dia dareol.l, �.ó fa�ia horas que eu 7,
viojavo.-Porei·,um instante poro esticar âs perna$ c�,�>"

mos, ao. pretender dor nova 'partida, peréebl. '

desolado que não tinha .mois bateriol 1510 .me ser�u '

'

de lição. lenho agora uma Bater,i-o Deito quce!fle oferece . h

a mesmo gorantia.e- (1. traQquilidade ci!Je in.spirom' ",
as peças genurnas do meu:,carro ... li nqo.cu$tou

"

mais. do ql;le-' uma bal�tiQ comum."
., _

l ......

,produto da
. 'l

f

Bateria IfELCO
Contém.. BATR011FE, �Iemento oTg',ânic�
que evita perdas por âu-todescargas.

:;!
.

Garantido pelo GMI Em caso:de
��efeito de 'fabricação. V. receberá em

troca uma bóteria nova.
.

t,
'-1;

''',.

?G, • �; I •.� Io'.� �,.o=' O:,?l:__f� '-
. �

,.
. \' -

CARLOS HDEr CifE '. S� D...Com. 'm1íslr,ia'

MOLAS � no BR.A.Slt' S. A.

'�b!�e: Ld,"RtJQ S.5 ... L'.Sf 374 ·lel 9·0�,l'i- SA,h,:'u' !:C� t" ... I�.t, · ... ,.)� ... lJ ..

,-.�ào
"

'.' if.tN!Jt:r�·its 'liE.YErt & elA
l.·)' .• "'. C, "v I�-·t· .."o M,)f' \! . -: - r "i :)�J76· C. PO&'f.l' 4Ii. '·FIOII'ANÔPOL.;;i

..

ii :

,ti

,
'

.' -" :_�:

.'

,
' C,UIOAQO!

I -

Ao· c'o",prpr móveis ,est�odo't :vi'ifiq"....
'''o moleio é feifo (o.m -� '-'Ultima. .

MOlAS NO-5At1··
.

•• muito' maior confÓr'o
• excepcional dúr:lbilid" d.
• nunca ced'.. m - nunco 101'0'"
• móveis ma:s 18.,8'

).

• dispensom a ",ia de (c"dl-nhal'" perclntol d. pon" "-"'"
• conservem ,0 estofomt.nfo gb50'utQ�.n'.

Indetc.r",Qv,"

-,.
�

oi
,\ -

/.

PaulO)

:Extensionisfas Ru rals,
_.

em' reunião
�ensionistas Rurais .do tas horizontes para o pro-:

ETA-Projeto 17, que cobrem dutor rural, muito embora."
mais de 36% da área rural sej'\ um trabalho cujos re

de Santa càtarína, estão em sultados São lentos e a longo
Florianópolis realizando a prazc. O estudo e a- análjse
sua reuníão anual. i dos projetos, que se revestem

,
' , � da mais a�ta importância pa ..

" O objeti'vo \da reunião em ra as ,cpmunidades rurais,
rõeo 'é a discussão do traba- são também aívós de' aten
lho. no" campo, verifiéação ções especíaís e, de posse tle
dos resultados obtidos e' farto material, os Extensio
apreciações oU�Í'as em tôrno nistas do ETA-Projeto 17 tre,
da ação extensionista que çam os rumos que nortearão
aqui. como, em todo o País, a sua ação pelo _·espaço de
está abrindo novos e otímís- um ano:'

,

'.

.

- ,
.

/

ESCOl.A DE APRENDIZES MARINHEIROS
,

" DE SANTUATARINA
-.

..... l!:ftarão abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros
de Santa Catarina, em Florianópolis, as inscrições para o'

próxvno concurso de admissão, durante o .perlodo de 1 a iSn
de j1.:!1l10 do corrente ano.

" (ASA - ALUGA�SE

f

'�"�,••,'à. jO;�hDÍ;"
�

-' da citlade m/d·i. Df' ordem do senhor : Pie·
feito, torno público que' os

abaixo relacionado' devem

comparecer a Dírêtoria da

Fazeriaa desta Preféitut".l. no
.

prazo de 10. dias a contar df�
publicação, para tratarem de'
assuntos de seus

.

iilterêsses.
Banco Credo pópular .'Agrl

es1a
Beck e" Witthimeick
Beni Julio da Gama.

Brandão e Cia ..

Bi az Limonge
Café Primor

Camaga Soco C. Maq ..: A�!·.
Ltda,

'

Carion! � Irmãos-
,Carlos Augusto Alpersted-:;
'Carlos' Brasil
Carlos Galluf ' '- ,

Casa Laudares
Casa Fernando Ltda.
Casa de Saúde S. Sebas·

tiã.o
Celeste Peres de SOusa
Celollo Furtado e Cia.

'

cià 'Boa Vista de
c

Seguros
Cia Laniin�é:tora ��tal·t-

I
nense .

.

Cla .. de Seguros Min�s Bra·

sil'
.

CIdália Nazário
Ciro Santos
Claudio Olavo da Qampcs
COlpercial Vetagro Ltda�
Concitil Cons. Civil Ltda.
Cónstrutorá. Clx.itas Ltda.

-Construtora Com. Ind. de
Madeiras >

Construtora �urici. Ltda.
CCinstrútora Seta Ltda.

,Coop. de C. Of. Pr�ças F.
Codnà Lopes Regis-

.

Contecções Tânia Ltda.
Confeitaria Bar EUte
Cõnsorcio De Economict)

S.A

.� .

FlorianópoMs, 29 de,
de 1959, v

.

..;.

ANTONIO' , l"EREtRA'_' --

Diretor da Faz!!nda.
.__.--����----�---

P'ER·SfA,NA·S
eO�Sl.t["TK Q$ l)lQS5.QJl._

}.LUGA�SE uma' casa de

ge, tnda murada, com tôdo

Maria Júli;t Franco n. ll.
�l::atar,na mesma.

dois pavimt1ntoS, com gara

confôr,to, à Rua Professôra

,. )

--------------------_._- /

-

P!ópria para �scritório com residência, para: Consul-

tórw Gom l'esidêneia, com.14 peçaF, uma casa, à Rua Anita

Garibaldi .n. 61.

Tratar na mesma .

Sem lete-nda
, I
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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", E,�, ',Cogita�õe$ . ',ulril(Qmõinado ,AtlêtitO -Avaí
'"

A IEPORf4�EM :�!tA,FotIIA, fNrItANOO�Etf�llo:cOij,q:PRESIDENJÉ DO, AVA'I;;DR. ABELlAPE��, FICOU (ÍENÍE DO
'DESEJOI,DAS D,IREIORIAS DO AVAí'E ATLÉTICO-'DE"ORGANIZA:It>UM�tOMBINADO FORMADO,'POR JOGADORES D·OS "DOIS'-ClUBES �

QUE' NÃO, CONSEGUIRAM CLASSIFICA çÃO PARA O' ESTADUAL GIGANlf -D E 1'959,
-

A 'FIM DE' REALIZ1R UMA SÉRIE DE P 4_11.T I DAS
�

AMISTOS�S NESTA ,CAPITAl E NO INTERIOR Er POSSiVELMENTE· À1ÉM F,RONTEIRAS DO ESTADO. O' COMBINADO, tOM '�BASE _ NAS
PRODU�OES D�S JOGADORES N'OS' JOGOS DO ANO- fM CURSOr'-PODfRIA SER',IASSIM COMSTITUIDO: NELSON; MAlRÉCO OU _AlCI
D:�S, "�4LPO I E CIRO OU DANDA; CLAUDIO E lO�Ó OU NELSON,; PALITO, VADIN'HO, OU ALIPIO, OSCAR, SILVIO" -E RETINHO OU GUA
R:A. TAL ÇOMBINADO ESTA'R�A EM CONDJÇÕES DE BRilHAR 'E, ÀO: QUE PARECE,AS D"UAS DfR'ETORIAS ACERTARÃO O� ENJENDIMEN-

,

':-� ,

:,', \ _' �-,." TOS VISANDO, A APROVAÇÃO' DA IDÉIA.' �. - .

;,
.

--�_.��--------------

tlgDeir8IÍe�,e Paula Ritmos;' serão lefllrvados�.
o IRICOlORr�Á PROCURA ,DE UM EX'TR'EMA ESQUERDA O FIGUfIREN�E Á· ESp·E:RA DE UM ATACANTE DO ,'NTERIOR.

'_ ........� .. ��1a ......�1Ia.__ �1Ia,.�,..,_._,..� ...... ,.__.. �__�_._,.. ....�� ... ,..,. ......./ '

,

,
�

,

-

, - ._ "�,_o'

'.
•

r' -

-

,
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(I; rn��rnmTI�� :
•
� ma 'esquerda eonstítut um problema para 'o tricolor praiano,
� visto encontrar-se contundido o dl:lilO da posição '-que, é .0 novato

EXPULSA A CHINA NACIONALISTA DO' mas' eficiente AUton. Nos dois íllti;nos e�cofitro�"da sé;ie 'de três

"

_ M'O'y"lui'ENTO OLI'MPIC'O � ,::�:d:S�::n
ocz: :h::'�::�e:q:=á::,ev:r:,::::�:e o: ::

.'fi � ir pelo centro da cancha, descansando dt:sta fbrma o enearregaão
- ,� da marcação do atacante designado 'para preencher a posição,MÚNICK, ,Alemanha oeí 11es incluidos não terão a. mi-�

,

� Está o paula Ramos à procura de um jogador para envergar a
dental; 2 (U.P_.I.) ..:..., O oomí-

I
níma participação na renda�

té 'Olímpico 'Internacional dos jogos. •
n.O ll"f.alando-se, no retorno de yuai"á ilu pitola que, resolveriam

I o problemá. Na linha intermediária, )aéy não tem rendido o queexpulsou a China Naciona Isto significa que nó tutu-
...

'

.• sabe, tanto que urge sua substituição, a não ser que êle eon ;ííst« do movimento Olímpí- 1'0 possivelmente sejam or-
,

' , 'siga recuperar sua antiga forma, através um adestramento ri.-

co., p�r' considerar que êsse ganizado.s torneios mundiais�
-

t d d t � goroso.
aberto '�Francisco Súragol\". Agora vem-nos, por telegrama, a pos nao represen a os es- de atletismo e e ou ros

es-. O Figueirense nã,o .. deseansou
notícta alvíçareíra para o,tênls catarínense de .que Paulo,�no tra_ postos de tôda a Ohina''r portes em concorrênc_ia com

dlclonal Torneio Aberto "Alvaro osóriO", dlsp.utado pelos, melho.-
r A medida, abriu caminho as Olimpiadas. ,,,.

/
res teÍlI�tas adultos do Rio de Janeíro, venceu tod�s 'os opouen., para que ,s. China oomunís- O Congresso do COI resúl-'
tes, chegando à,nna!. ,Esta fel jogada contra; �t.çOh!lagj.�à!!!> 'ti�ista ta seja rea�mitida na COI, veu �ambém dar u.� voto, de,
do FlumlIiense R�naid' Moreira. paulo' pe�déu� tl�1, 'S��d$-" da qual' havía se afastado no confiança ao, Comité Ohm-.se vice.campeão, o que constitue um reilUÍt�ào

�

esft.�i>iditiá�to, começo deste ano" justamen- pico SuI-An_lericar.!p" acusa·

para um, tenista (UI erasse juventude dísputandc ,co,tit,)a:,.lj.,qU,,}tos, ",
te pelo fato daquele organís- do pelo, Comité Soviético e' classe.

-,
, , ,

h C 't' d
,. ' . É provável que o Figueirense venha ª ecnsegutr, para do_

tanto maís estando .êle' no Rio 'ha apena!l"3 �êlÍe.s,�"j,'J_'_::-:'-:-,��:,·,·L,,:,1 me, �econ ,e>c�r.o- omr e a VarIOS orga-n�smos que con.l-�" ." c,'" r- ".'C 'h.-' Chma 'Nac,ic:mahsta:.' batem o raCismo, de perml.'� mingo, um amistos� no estádio da F. C. J!'" possivelmente oont�a
Assim, o nOSSQ jovem callter�ãneo, ,e�"tão p'Ci,®ü>;tinrti9',_"íIg,s" '�

•
'

A ,,', '" . ' , ,

O, presiden"te da COI", se- tir � disci'i'minação racial nQs
o OlímPiCO_ ou o, combinado 'em, Cog,i.ta,ções 4tlétiC,0 ,- Avaí..

,
LONDRES, 2, (U.P.) -

� dois tornelo�� 'dlspú-tadQ;S�'êhe�ou às flnal�" VIll}ceJild9, 11m; (') �a "Ju':" '

selecão de futebol da Ingla;�
, " (- 0>' '- "�'" 11'" phor 'Avary B'rundage, disse· O presidente do Comité,' " �ua,!l�to_ ao p�ula Ram�s, e quasl, _certa sua presença domingo

'-Teí?fit;- regr�ssou )iâ1m� ''-,' ,,�,v,,�.�_�::,e Sagra:�do_s: vice-campeão, 'no' O;�9,t: �,�' t�v;.:..., que a exp lsão da China Na- Sul-Americano, Reginald Ho:-:�
na Cidade de La�es, oontra o· In�rna_çJona1 JOC,a1. i

L()ndreS, temr-aiirêSenãiâ�-:.. -, -.._.....
"',

' <, ...... ';.;�, "".., ,,�;>,�'
._

ney, havia 1
: , �do ao C6I�--.....:�'�----�-- .._---

culpas para, seus desasti'es' '4:a:ce'Clêsses,resultados e' piir Sltb'érmos que ag'"era'�v�sê"r:<entregúe

do organismo".'. <�Üuee aSsepbeesmsoasqbUre,ansecJa'as e as "'\"'P''1'0181'D'I''S-'fé-... aos' c�ldadbs do grande trelhador ,Aguero, u$ gl'.3n<ié-�'*�tUi-ó. A '

na Américá' Latina. " '" :� o"
•

, !
, �ua mocidade, !!!' 'sliás' grandes. qualidades l!'l.atM.:>'�a.�,.&iIÓI1 �'''II'1'',''Sil Stanley Roys secretário

'esporte � sua óe;:l1caçãO aa"s tr�lnos torná_lo-ão,"'deirtr�'t�"b�eve. Outra

d,ecisã.o to��da pelo, ?� C,Ô,TP,ratie.a;�,' o �e�po�.te s:�', •. '';<' , L"E'NTRE � 'E BRANe'OSda .

Federação inglêsa de Fu Congresso do Comité OUm,' P�r.a'damente em seu pais, el1). ",

" - '

,
,

/'- um dos mah:Jres tenistas do Brasil. . São '"esses os ,n�ssos votas . '-_. , o,.

tebol, declarou: pico Internacional se refere virtude das leis raciais em
-

'''Não estivemos muito bem. ·�Illclil·os. à arrecadação dos Jogos vig(>n�a,'todo-d.esportistaque WASHINGTON,'2 (U.P.) - tadQ da Luisiania,', sr. Jack
,

OI" p. 32 t
" ".' -,

d
,.,�", , .

- A Côrte suprega dos Estadc,'3 Gremillion apelara para -: aAs equipes sul-americanas

rAMnr:ON", ,TO ,h,A,U'LISTA DE 'FUJ-,EBOL' -,
lmplCOS. or vo o� con- rehn'â as eVl�!iiS""' condigoes, :unidos, num julgamento. Côr,te s\i-prema '-para que.es-eram 'inelhores, 'especialmen-:-"' i:s' y,t ,n.

'

r' '
' tra 20 e uma abstençao, o podem, p!l.rtiClpar das Ol1m-

confirmou a decisão de u�" ta cassasse i,julgament9 "dote em seu próprio �eiÓ"'- '

S, PAULO, � ;(v.Á.) _' FO" ram seu "deb\W' na' jórnada: I congrNesso decidiu que as Fr:- piadas, qUal�U,er que -seja sua
Tribunal Federal' de Nova: Tribu;n�l Fe,deraL' Nós cóns!--Walter Winterbotto�, ,di!. rám, 'ós, seguintes, os 'resultl!-I 10 Palmei:hall,.- J�l?aqua- der,açoes dos 21 esportes ne..

,I raça ou a_ cor de sua pele.
Orle!tns que julgara "não de,:raI,.do, apresentados a CÔl..-retor-técnico da 'equipe; dis- , " '

t· ,
'

,

dos 4e domingo "da';;segunda ra - Ferroviaria � :!,auba e

OS EE'1i U�l, •. ·.E A 'E'X'C,lUS'A-O DA CHINA
constitucional" a lei da Lui- te pelos advogadOS de' Do�'

rode,da do Campeonato Pau- e Noroeste -:- O" U siania que proibe rutas_ de sev. apoiados pelos da. "'Asso-
listO: de Futebol dê, i959: 20 Portuguesa de Desporto.;

'NA(U\NALISTA .45 pa,íses, aduziu: '''É difícil boxe entre negros e brancos. ciacão para, o Prôgresso dos
Palmeiras' 6 � Comercial 1 - América - XV de Jaú -

,

'

'�U �;,;'
_ crér-se que a Comissão Inter' A sentença da corte supre· H��êns de \Côr�,drtSá'-se �ueP�rtuguesa - de Desportos 6 Ponte P!-"�ta - Botafogo -

WASHINGTON, 2' (U.P.I) nacional Olímpica procuras-
ma não contém nenhum con- a léi Lusiallta ,;e' os o:· 'l'egula-

x Jabaquara' 2
/, '

Nacional - 2.
,

se impedir os atletas daqu"!- siderando e se contenta sim- mentos d� OpIniSsã,o Atléti-
30 G 'XV d Pi - Interrogado a respeito da c' ," - I .01_

.
'

Guaraní O x :ponte Preta O - uaram ,9 e'
decisão da Comissão Inter- le país de participarem dos plesmente de confirmar_ o ca do EstadÓ�. qai �,cerren-

,Ferrôviária 1 x Xv de Pi, racicaba:""" 3.
,jogos Ol�mpicos, se a China julgamento em primeira ins- teso constituem/'de fllt0' :atos

40 - ,Co,mercia.l -, Juven- nacional Olímpiea" de �xcluir
tA

. ;,- f
A .

d d' i i
-::.,

"ai' "'I' •
.

racicaba O", Nacionalista não concorda- anc�a, que ora pronunCle-. e lSC.l.' m naçao, rlil a,' que
'Noroeste ,3 X Botafogo O tus - 4,

, at ChinadNaDcionaltista, °t pOdr.. se em mudar de nome" do num caso relativo ao pu- têm como resulta'<io._ tmpe-dl:, Teremos na, próx_ima ro- a-voz o epar amen o e
g'l·ll·�ta neli1-o Jo'''.eph Dorsey'.- o pugill'sta, de exer�<;:er' umaAmérica 3 x XV de Jaú 2 Estado d la ou em entre .. "Tal decisão por parte da -

"''\ 'J"

dada do campeonato ,paulis- ec r, ,

-

O P d G 1 d E profissão, perfeitamente legal.'Após ser c"!lmprida a roàa- vista à imprensa, que custa- COl'lissão Olímpica Interna- roc1l:�a or era o s-

da número 2 do campeonato' ta, a de numero 3, os seguin- ,

I t",

tes encontros: ra a crer tivesse a Comissã,1) €lOna es ana -em completa
Paulista do' ano em curso, e,' t d'

-

t di.Em Jaú _ XV de :Jau x Olímpica tomado uma deci- oon ra Iça0 com sua ra ..

a seguinte a classific�ção são discriminatória para -co�n dfção nãà- política" � diss�Nacional;dos clubes participantes, por t a Repu'bll'ca ,da China.
.

ainda '0 porta-:voz do D�pa·.'-Nu, Canindé � Por uguesapontos perdidos, sendo de tamento de Estado, que frl--de Desportos x Comercial, dasalientar que os clubes ban-- Lembrando que o govêrno sou aguardar o-mesmo ,De-
deirantes que estão evcursfo- C�lr;aal:

de Republica dá China (For·· partamento mais' amplas in-
nando' ao Exterior não fjgu- Em Campinas Pont(� mosa):' era reconhecído P()1' I formoaçõe� de Munique.
rarão nesta classificaçâ;ó, pl'et,a versus Noroeste;
umD, vez que ainda não fize.. Em Taubaté' "-, Taubaté x

,

,. l
Amcnca;

Em Araquara - Ferrov�a
'ria de Esportes x Jabaquara;

-Em Riberão Preto - Bota-

-

Classificados que foram pará o Estadual, Figueirense e paula

Ramos, o'primeiro na 'qualidade de bi-campeão e o segundo como

vice-eampeão e, o que é importante, ambos sem derrota, apreso

tam_se os dois clubes para 'bem representar a Càpital nos jog,as

da zona este com os campeões e' vice-campeões das Ligas de

Drusquc é Itajaí, em disputa da primeira etapa do certame má_
xímo da Federaçã,o Cata,_rinense de Futebol.

"

-

Ambos os quadros estão em forma, lI!Ilrém necessitando de

alguns reforços para somar os seus poucos pontos fracos. A,e,xtl'e-

Y!ENCEU O INTER-' PAU L Ó - ,F'E R'R.t'lrl' ',;l-I'M A
,NACIONAL O "I"I .. '�. Obtem novo g(�nde"',res,LlJtado no
'TIUM" GAUCHO .

," - Tênis' Câri'bta' ;. '

,Novamente 'o, -nosso-' '�i:iilt\!�râneo PlI;UIO, Ferreira Lima, ccnse;

Sem Desculpas

, , ,

gue um resultado, altamente, honroso na sua rápida e já brl-

lhànte campanha no tênis, metropilltano. Há .ppuco temp.o, sagrou
se cl\.mpeão da classe "Juventude", a que pertence,' no Torneio

PORTO ALEGRE, 3 (V.A)
- Ao vencer por 1 ;IC O ao-seu
maior rival, o Grêmio, o In ..

ternacional levantou, domírr
go, o Torneio Início de 1959.

enquanto se processavam a�

lutas Atlético x_Pau!!l Ramos. Tem trei�ado o "onze" que obe.

dece à orícntacãc de Nelson Garcia, Uma série de experiências

Retornou o Sele ..

cionado I,NGLÊS,

vem sendo feita no quadro e agõra mesmo ó' aJYi-n�gro aguarda
a chegada de um ataeantq do interi�r do 'Estado e cujo nome nio
nos foi revelado, mas que ãizem

_

ser possuidor de muita fi1�ra e

se:

"Jogamos o melhor· ique
pudemos. O Brasil e o Peru
são rivais <;tignos para qual·
qúer equipe européia, espe
cialm�nte em seu próprl:>

, mek.re em seus, próprios caIu..,

pos, Nos càmpos de lá, seu

estilo é mais -eficª,z ,�. qUe' o

nosso. O Brasil 'e ô Perll'
fizeram ·bom progresso,

A única maneira pela
qual poderemos vencê-los se';

, /
rá produzindo jogadores mais

fortes que os que temos' e

trei.nando-os para -que pos
sam jogar nesse méi�".

ge, outra vez, como um dos
maiore's candidatos ao título
máximo. do- Estado. E, tão lo':

go se classificou' vice-cam

peão_ da Liga Brusquense com

direito á participação no gI,
gantesco Estadual de 59, o

clube de Teixeirinha lan,çou
se logo em busca de reforços.

tes,' convencendo. 'ambos á
dio' que reaHzáram' vários tes·

direção. téçnica que vai re

comendar á diretoria do clu
be ,a contratação QOs dois jQ
vens e-experimentados pla
,yeis que atualmente estão,
vincularos aó Avaí que, ni\

turalmente pedirá uma boa
soma pela cessão de seus

o ,PRESENTE ESTÁ A SUA ESPERA...

LEÔNIDAS NO SÃO_
BENTO DE MARILlA

Ter a possibilidade de receber um bom e l1ndisslmo presente e

ter ainda a facllldade de poder escolhe_lo 'entre mil' é um artigos,

osca E, (L,ÁUDIO NO CLUBE ATLÉTICO,
CARLOS RENAUX

artigos que compõem o melhor, e maior e o �als selecionado 'esta.que

,f.-.go X' Guarani;
Né Parque Antarti2a

Pslmeiras x Juventus.

de mercadorias' da praça, é um grande e al_egre acontecimento.

poiS -bem. Esta_posslbll1dade existe agôr� para todos. para todo�1

os que compram nos EstabeleCimentos A Moçielar' cujo 35.0 está Jõen

do festejado. portanto, bem podemos dizer para todos, ,mesmo, pois

De São Paulo informan!
nos que o avante càtarinen:
se Leônidas, há tantos anos
defllndendo o Amérjcà, dú'

Rio, resolveu aceitar' ó con
vite do São _Be!ito, ,de Mar1-
lia, da seguntlj:t .H�visã.:<> J)au- -�---------------:-------
lista, para ingi'Elss�f no clll- V E

_

N' D E - -S ...Ebe que tem comó técnico Da�
nHo Alvim. LeÓnidas; receba
rá de "lttvas'h 'pór um ,ano

70.000 cruzeiros'" e ordenado '

P
,

C
I

I E t "tde vinte mÚ crllZeirQs, rece- Otimo onto' omerela ;no' s �eJ O
bendo o Améulca, pelo seu,. 318''8'P"asse � importância de ., .. I ,Inf"ormaçõ,es: Telefone ,. ;l�,"SQ.OOO cruzeiros,,, I

"

'I _

- PERSIANAS
;ara : sua "nov� "residênCia. ofe-

:.
. .. ','_

'ee,emos;' em 12 côres diferentes.

Rua Je�ôni�o Coelh(J, I _ -1.0

,ndar _ salas 14 e '15 - Fone 3167

Não descansa o Clube AtlJ-l ra Brusgue, a convite do '''vo-
tico Carlos Renaux que sur- vô" os cracks Oscar e Cláu-

a população em peso prefere comprar n!lo Modelar.

Desta Ca:pital seguiram P03.- pas�es.

A Instituição dos "coupons de' pr_esentes" foi a causa mais ori_
ginal li simpática de todos os tempos. A proporção de 35 emopresentes

I
em cada 135 cruzeiros foi também a maior retribuiçãO' jamais otere-.

clda por uma casa comercial aos seus freguezes. ' O lado ecdnõmlco

não foi consultado. Só, falou o coração:

Assim, qualquer compra, fe).ta em qualquer dos 3 estabeleclmen_
"lo I·

,-.

tos. Assim quem comprar 500 crúzelros recebe um presente, lntelra�'
ment,e ii, sua escôlha, de Cr$ 135';�0. Quem compra mil cl'uzelros (l

presente�o com Cr$' 260,00. E assim por diante .. , Quem comprar,

digamos, Cr$ 13.500,00 recebe CR$ 3.500,OQ. 11: realmente uma 'cousa
louca de vantajosa, utllisslma e slmpáÍlca.

Cousas asSim Só mesmo vindo, dos Esta,beleclmentoB A Modele

''';O;Estado�' Estará Domingo em-:'j�'b�;ç,a
A �ifr'DO'GUARAHI" oÊ- PALHOtÁ, A ,fQUlPE (Á DE CA�aCURSIONARA'NA TARDE DE Do�1",t�::.":"' ':,-

VENDO .MEDIR fORtAS COM o (WBE,�CIMA QUE JI CONIA COM UM Acavo DE CONOUISTAS Y
.

,EIRA
':',�,,"'.'

>,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. �odelar��: .:�5 anos d,ej • AssilJiJlad,os,'�:;;;;�:'d'�d�
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" "�, .. -, '�, ,., ',', ',:
' t f�j�:á�;!�;!si,l:��:::�: ���m)'�gn���'�e,Y�:ã�-�stª

() antigo rapízola q"ue. aqui êhéft.ou" com Ip�nas; 16'anos de id'�� 'e�-hoJ·e'oUdet:'das· vendas !���n�f,·;�Povir1e ;!�vi:�� ��:Sé:��e����Sa!!gE:of1
. .'!V, ,,' ,U.UJi, "

,,_.', ' importante palestra sobre a provecto 'militante dos fQr;)

populares .: Dá mo�esla casa da.Pra�á 15. a magnífica organizâçãe átUal-liderança 'absolúla ma��ria de, sua especíaltdàde �a_ran_aen_'ses.
��

jacquss Schw'1dsmí "nasceu em ,-' •

ri I
;.. ta.balhbs piort�lros que visam dar- á poucos mêses. jamais ter co-

1 rnlípsen, município de • Santa em tmnO an es promoçoes a Flpr!ânóPoli.$! h� cunho -de ele_ brado. juros de mora.' Os Esta:..
? uia do' Boca do Monte. no vi:zi_ .�II' vsdo e dlnâmfco progresso. Plo.Jlel- �31.-ecimelltos "A MODELAR" com

I. io Estado do Rio Gránde do 'ra dos 10team�B,tos, reunindo com- as suas se�ções mascullna 'e feml-

: ,,1. Com apenas 16 anos de Ida". uma perseverâ�a notávet através nina. a fainosa Grutlnha. as lojas
t: • chegou a Florianóp�ls. ,a con, de muitos anos, por compra _

de, de móveis. de, utensílios domés_
v.te de um seu parente 'il.9ui en.. uma Infinldadifde pequenas glebas, tícos e com a flUal da Gl'utlnha .

l,.o estabetectdo à rua JOão pinto. uma área gigantesca, com a tina- no Estreito têm. ,enlegàvelmente-;-
,,)10 a casa "Bruxelas", 'Graças ao lídade de proporcíonar um' 'bairro prestado asSinalados aervlçós à .eo;

f .0'-1 espiritp írrtquíeto, dotado de moderno comoj-emda .não possuí-. letlvldade flor1s.ndpolitana. a.través
',na vtsão stngutar," pouco tem., mos: o Jardlm.Atlântlco. A área de tôdas as euas camadas socíats.
) '} depois o jovem e dinâmico a êle cedida p'�a logradouros Pú-
,- ,icll0 trmugurava no velho piédlo blícos- extensa, � e longa avenida.
<l,� rua Conealhell'o �af"a, esquina bem mostra a 'preocupação pela
ll."Cil a prf;.ça 15 ae No",smbro. o .";Hl3. beleza urbanísttca, pois se ti.
: ,,:si. p�·J.m€L_'o estabelectmanto do 'eS�(I, tão sômen't:a em míra. gànhar
f;,,)d9.�. cem o nome de "Rainha dinheiro 'para obter. no mínimo,
c' :\10.:1"''', O ,e:,tabel<!clment.o. na.s um terço 'de lotes. o que

1::e.tcê dss ú3.l's,;tz.d-.:tLe".l3 do di_
L.t.1nls!r.iO e arjcjo do seu fundà-
1 ar, logo Sê impôs à: pl'efêl'êl.1c1a
! .�bli�.9.. f�P.'ê'stilta·ãdo :,-s melhores'.

- h.;vhii1ci�SJe 0.3 rU"'51hores artigos da

oi -&s".S ...,
�

Na próxima
vl.cem li

leve· também,
' "

Q.
I

o .eu .aroto:� I,
;� � 1

,. 1- -, c

.,.paqando pelO
:i

I
•
�:

, -

poderá "agora go�ar

as suai fé:rlas
• I

p'&gándo Rs_pa.sagens

após ã 'viagem em luavell

P.':.�8taJõ_e8 ménsai.

Na
.

Assembléia...

FLORIANóPOLIS: QUINTA rEIRA:. 4 bE- JUNHO DE

. Através de ampla publicidade, ,,',de que l1gitva seu povo -a �Por_
ll'aW, contllstar calnpanha nossa, f,ugal, pais tão Intimamente."ll.ga-
a ELFFA - com perdão da má 10 ão nos�o. dls"e o Iluetre 'o�ador
pala.r:! - vem, querendo provar lue dessa fOl'l11a os b�os d.e ami-
qRe é um modêlo de ordem e 'sde da Inglaterra ao Brasli,.se es-'
administração. "eitaram através dos tempos. Dls-

E justamente em meio da pro- ,e ainda S. Excla, que na 'atuall_
p:lr;anda estoura a bomba: des- Lde. tudo concorreu para que es-

fal�llí�, nos !ieUS cofres, de mais
'aa r�lações fôssem amplÍ.adl1,ll,

(te trê� mi�l1�eS!" _
,ontindo-se. com S\la eSpôlllr, feliZ

,Habituada a escuridao, a ELF-, 1m representar a Inglaterra' numa

FA - com des�:!lIpas pe1D, t�io I ".,'1 de liberdade. tecentlo votos
tijmío - não via a vida "au 01, felicidade dos deputádos e do
g:ande complet" que :,eu tesou_ 'J 'o. cs.tarlllnse:' O sr. Braz Alvell
reiro levava!

�, !!;radece a presença do em�lIlXador
E a escrita, l!erfei�!I,ultra-me- >,.:t� rtl�o" solicitando a ui'na co-

,':lnizada, não ac�a"a nada! '1,'.50 de _parlamentares acompa.-
-Agora, a explosão! lharem o Ilustre visltanút at' ,

X X aí 'la .d6recinto.
,e a

X' (l'ERINO FLACJ{: VÕTO DE
Com o despacho moralizador -PESAR \

dado 'ao inquérito da Coletoria
'do Estreito. o sr. governador
'HCi'ibert.) Hulse aciúllOU .um de-

(Co_!ltlnuação da t.a Páglnª)
�

r. Walter Rou�senq.
)

O B.�NCO INCO JA' FORNECE, rl'PY BARRETW POLíCIA 80',
ep.-esentãrta uma apreciável au-

DADOS AO LIDER DO GO_ PllE::"lDE D�BEtJOS t: VAGA_
fi' nto 1105 proventos. VtRNO B(JNDOS

Do asptrtto progressista da flr.., A certa altura. o sr. Se.!l>1.stlão Em aparte. o sr. Tupy'-Ba.rreto
na falam ainda os prédios, '(ou_ Neves contrsdtta o' sr. orla�do 'lega, que a PQUcla catartnense é a

.rora casebres) -; hoje construções Ber�ol1 com relação a, verbas des-' naís desatualizada do país.'só'
I .. .ccn. Já naquele tempo, os seus ... I

,.lgóc1os, eram feltoz pélo sistema
t9 alto bom gosto. Como meta ,Inadas a rodoyías, e que parte to- orendendo bêbedos e 'vagabundos.

, , 'óxima da Incl#iS-ável operoslda- ram cortadas pelo plano _de Eco_ lois dilo fórmâ em. que 'vai. sem a
n cUiál'J.O, Si:?L1QO, pOl't.illtO, unl. ver-

-

",(�ül,o v:iugua�aelro' diÍssz sis,.
le e amor à terra barrlga_verde, nomta. O representante pesaedli- otação do- Código de Polioillo, pro-

,ema no pais.
'

.. t:i a constrúção. tão logo ter- �a do VaIe do' Itajsi rf!!3ponrte. �to de lei de sua autoria, não se

Em 19J5, os negócios da firma
nine o coutrato de locaçãO de seu ,medlatamante. que � I�portãn- loderá t�r no Estado um orga-

Wll,a ..ã;ru 1'"al Incr'emento, 'já ,sob Lojq,s como esta ol'gulh,am a nossa cidade. "A Modelar" ;:';-010 à rua Tenente Sllvt;ll·a. es- )las çltadas se refere� às �erl?iIS llsmo poUclal à altura.

<J '1>o;:ne. dê "A :l\{odelar". que al11- tran.qformou-se num símbolo de comércio popular ,!..urna com, a Euã Trajano. de um eonsignadas na Câmar� Feder� IS O sr, Manoel de .l'!Jene�es afirma.

(�:; hoje CGUSel.v .... Tornou_se. des- o SUCCS"OI' do siuldoso Chi.có-:""YIO-. l,'C;dio d-3 15 pavimentos. prová- nã9 as fixadas pelo DN-ER. O 11_ �m apa1·te, que há 20 anos vem as-

e:" io�o, pioneira no comércio 'mo- la. o Rei da Voz. ial p:lra as sociedades filantrópicas, :elmente o mais 'alto do Estado. e g_er governista afirma que �eus da.- 'lstlndo espancamentos da policia.

biUa110"i,istema de crediário, prO,- Jamai� deixou de cooperar em ,\ sua renda total deve ,ter ultra- em cujos primeiros pavimentos fl- 'dos são �xtraídQs do relatório do ) sr. Querino Flaék dá 2eu apôio

p,,<ganda falada e escrltll:. além ,de' tôdas as cftnipanllas de auxílio e :JaSEf.do em multo'a impm·tâncla ;arâo instaladas as lojas "A MO_ 3-l\nco I�co. e o sr. Antonio Al- '0 requ�rlmento dõ sr. Orlando

u;:."v,,�••,,",",I� (lu� lllais importan .Jenow,,"ill1ala. dO':ll1do. inclusive. Jlevada de 0'$ 2oo,obo,oo. Há pou- OELAR". reunindo-as' num dos nelda então. na tribuna, manifesta [Jertoll.

tes anigos da. produção ,nacional. !It'tigos de valor. Quando da alia- �o tempo. "A Mpdelar" fêz,a doa- .o:1.lores e mais' modernos magazlns ,ua estranhêza ser um estll<beleci_ �(ANOEJ.. DE MENEZE�:: ES-
d lo' pais. t b -

JilciJ,ues Schweidson. à frente de �,�o, por exemplo. do Museu de '"o e um ,terreno de alto valor nen o ancario particular fonte CANDAI:.OS NA ELFFA E GItA-

slJa <OIganl-zação comercial. tem Arte Moderna. doou uma, valiosa para a futura construção de um "A MODElJAR" tem sido de de Infor.mações a' um lider de 'b�n- \'ES ACUSAÇõES AO EX-DIRE-

col9.h01'\ido pa'ra a'�lnda dos inelho-I tela do recentemente falecido pin .. 'lospibal de caridade, uma contribuição valiosa para a )ada ... quando o certo seria pas- TOR DA EMPREZA
,

p tti J'
, di nodernização da comércl:o da ca- qUlsar as fontes governamentais. N t Ib

.

reS c maiores representa:ites da tor ancc , a e uma Ha <:ão. 'DE"ENVOLVIMENTO EM"
a r una. o deputado Manoel E' aI).�'ovado, na Casa. !)!'ojeto ao

,

'\
" '1 I 1 ,lltal � da éldade própl'lamente dl- f

RECEPÇ -O AO ()
. ,

..(la artística nacional. patr_ocl_ allás. por todos proclamalia: nin_ -

GRANDE ESCALA

I
ta. com os l\euS métodos de crlté- IN"L'"

A EMBAIX�� R �e Mene;>:es eomenta o caso dO, re_ lepllt!ldo TuPy Bar,reto. conlllde...;

Il"ndo. mu.ltas vôzes em Objetivos _;uém r, ..ocura os Estabelecimentos " ...S SH� GEOFFREY wAL_ Jente roubo na tesouraria da Êlt- ,ando de }ltUldnde p\'lbl1C,a; a _A&_
OS Est"beleclnwntos "A Mode- .-10 e zêlo pelo intérêsse lia fregue- LINGER '

�

de c(}mp�l1saçõ€.s cOqlerciais. espe· 'A Modcá"r" para solicitar, uma (a. num' furo de três mllhõlm de 'ociação .Jolnv!llens� dos Amado-

l" 11los ue cunho artístléQ. Inclu- çooperaç;,à para um fim caritativo ,lar" estão. presentes em todos os ,Ia. destacando-se o fato de. até pl'eclsamente -às 14 ho�as, la- Jruzelros. e' '.que a polícia delxarJl, 'es de Orquídeas. do município' da

ó,e a ii>preselltação em' vla- públi- ou SOCial qU2 -não seja-atendido, z3ndo jús à preclsãõ brltân{�a. ) larápio tugir. Adiantou que na: (;:n�iIle,' O sr. ,Jota Gonçalves. em

�,' dOS' maiores nomes do -'�broàd- Vclm a calhar a citação dos desfi- D JOAOUI'M AGRADECE compareceu à Assembléia Legisla.- 'luele _ll11'tante o deputado' Fl'ede- ,1Ome da bancada passadista. 'fala

L ... C'l1g' nacl0nftl. como João 'Dias.

r
les _de modas pe,'iõdlcamente leva- a tlva. a 3 do corrente, conforme 'Ico Kuerten Informara o ol'�dor 'm favor do projeto.

- ,
.

'a feito no L 1'a o no Clu S E R
' estava program�"o. o Embolxodo'r lo d f 1 f� d

'".'__
,

'-� "'---"'_ ::lO, e , y u - ,xa. evma.,. D. Joa-, peIlhorado honr.osa local de O<U Q � , ,," as a que ora e um tnilhão IVO SILVEIRA: FAZ CRíTICAS

P I -" H
i IJe "12 de .-\gôsto". todos êles le- quirl'1 D0ming�es de Oliveir'a, 131 maió findo, confirmando de S. M� Britânica. sir Ge�ffrey ,e,ue o respon�áve(�õft pr.êso em CO�l\1: BASE

r.o; 'essor enrl- ...dos a efeito com fins sociais. eminente Arcebispo Metro- e aderindo manifestações wall!p.�er. acompanl'.ado do cõn- Pôl'to Alegre. O Sr, Ademar Ghlsi. na tribuna.,
,

"

',,'1crkndo sempre a sua renda to_ l·ta e d ç
.

d h' bid ',uI .James Currie. do representantA NRs E"pll ç- P' I
, pO I no n, el'e ou ao nosso aIn a a pouco' rece a& .. 'o, ca oes , essoa s. o sr.' ,eco con,sicleraç(jes a resj:lelto de

, ; r.iu'e"-Fon:"'e's diretor o seguinte despacho: 'desse tradicionál e aCl'edita- do goVe�nadov do, E�tado e do sr. 'l{anoel ele- !lfel;lezes' volta à tribu- onN;�iío e pagJ.mento de b5lsas

'I ,Pa'scoa dos "Florianópolis... 2 - Apraz- I
do diáriQ, Atentamente Th,omas tau, na. pllra adiafttar que �t1.bera,<qt!p ;scol:!res a vá"los estabele"fmentos

De sua viagem ao Rio de me agradecer-Ihecsumamente '- Al'cebispo MetropoUtano. O Ilustre' diplomata foi apre_ J co�iS�ál'iQ (}sca� Pereira Pl'en_ I' ensino, ext�(nando. a cel't� al-

.Janc'il'O 'regressou, na sema'
----- .. ---.

' 'ell�li,do ao!ic parlamentares na stila jera 9 larápio da ElffÍL e (jue ês-' �Ul'a. que bjlv!:1. p-;;l'lamentares que.

na ú}tlma, o �r. Prof. Henrr·
'

pro'fessoAres EM
-

FORTALEZA O CONGRESSO ,I!'" presidência e. apóS InstalAdos

J
e estjv�l'a_lla madrugada última ': p:'?p,',sito da mat{:rlll ii. que se

<lUe- da Silva F:ontes, quefô-'
- ',,' 9S 'l':blilhos, o deputado Braz .Joa-, .0. e3" it,'lrólos,da aludida empl'e. ;,(fd)'J:. uO n,omentc. e ot1�l'a�. hLl-

ra âquela Capital- para tra- AI Comis!)ão organizadoril
' �ll:ill A!ns c,e;�flna uma CO�lssão ,La: \d��p_!:àu mal�. filIe o i'e�!>on- : ',,,m PCJ' f.lJ.l' e cl'it1cavam

t$lC ,de i:nte1;êsse,$- da E:áCU1' ,tem 'a honra, de corn:unicar, DE JORNALISTAS �2 deputados para Introduzlre� no

I
á ,':,1 peI�, furto fô,! contratado' ;:'0':'::.,1'. -apenas.

'

da(.fe c.�tarinense de f!loso· q�e a "Páscoa dos' Profes- '."
,eclnto sir Geofrrey WalHnger. !l�lo ex-eilcetor da Eltfa,' I I) deputado' Ivo Silv�lra enten-

, fia,-tendo alcâíwado C'bmpl':)· SQ),'es" se realizará êste ano O VII Cong�esS6 Nacion8:1" dos -Jornalistas Profissionais,
flue- dá entrada eD;! plenário '"ob ,C0:lll r�laj)ão, a4Y caso, e�:,ternou 1 lleu que a: observaçã,o dl�la res_,

'

, to êxito . ./Assim' é que' pôde Domingo, dia 14 do corrent�. de ,Tol'naJistas será realizado de (janta Catariná" I ilma sal"a ,de p_almas.- -to�ndo. o p::.rlamEiltar p:esseplstll. que de-I ,1}3ltO 'a clitmpnnllelro de SIla' ban-

u-ltimar O
-

processo de' reço;. às 8,15 na capela do Colégio proximamente el"l FOl'!ialeza, ,Como prepãração à - êste I
�ssento ao lado. ,do, presldent-e, d,a i m�ncla!.'\,;r' _;t;,?t'reg:Ul!lI�dade, llá '4 j ""�Ú' qu"_ lev9.ntàh�:-;' 'questãO dás

_ 'nl'lecimento da Facúlaade, Cabrine?-se, em Missa reza- i Cari�al do Ceará! con1regan- encontro a Fede�ação �'ac�o-,
Mesa, -

"

":
' -

1 :neses. no,.,rl'��e:&l�e' dlrrg���. ! b{a��S escoll!l'es, frnt!.l'll.1orment,�.

(!ta.' obteve unânime':votação �a espe.cIalplente pelo EXII?-0' do �10mem dó! lmpre�1s,a de �al �e Jornalistas P�OfI� .. (1'1a-o o ',d,eptlt�do __

,Atle ar "'�. �il�atl\ .u�allssllllllS ��t1,Sa9o.e��.'
•. � 'Pú�,:r"'5l:1fe-'t'ltU"s-•

'vel no"CônseUío Naclõ:': �r. �Ic�bl�PO D. Joaq_Ulll1 todcs oe c.mjl��� ,

. :-'i!iii ,..-.:.'
à

, , ...� 10CU-'j_ "'3n'ít.eas flll&-lÍizera ,el'� basea-

'Edueacã-o' e tendo D. de OllV�Ira. Logo apos �fi;: -;:: _'�. ,,�n'lli(lnoz. TSlunttl:s�n t."'Ou, , '

' •• ' .
-

..
' qU�. llet9.l'a Il. ainda 'teqebera um cat<�, IIi;' em tÚOIl' irrefutável'! e que

com professôres ato, religiQ�o _haverá e,p.I1-"
� ,_""it-��l'eunião,_ que é df' tos re�ionai� para '!lnl en... .J::'laV�_;ls. r;spasgtUlaa �a mais ,vive; tório do ���êrno: EsP�ráva. 'tOd-à...' Ú�"T mais faria pedidos ao �ovêrno.

-....... c'orpo d� connatermz �"/e (> lnaO'Ila' sianlficaçao para 0'3 contro no RIO de Janeiro on· �loqu .. nc,a. enaltec� os laços. de : '
, ... ! d E ti'

-�mpleta '
-

" ..- ,.�"'�, ,- .

lo
•

o
.,

• ,_ -, _

" - \'la. �ue o
�
cne e ,o xecu vo. ea- ele vêz q\le o m9smo niío dava ,11..'\-

"""
..." CIO ao

,

o refeIto- Jorr-allstas' braslleuos, pOI:; de ser.ao
.
acert,ado,s os deta mü"ade Çi}le, ,l!nem a Inglat,e.rra e

"duol' tomo,.se ·5 d.evldas pl'Av'I'_'
rui 'contrata O .

• � � � v ti,f''''ôes :r5 follcitaçóeS de lntor-

cente necessário p� �
fllesmo Colégio. Desde na ocasiãQ serão d�bati�,.)s n�es..finals. Representando Q, .... rasll. m",nifesta,ndo a satlafaçãa

dênclaB pa�a a.purlLr (, furto. Já .. ,'p< da oposlçãQ.

,:;os de Pedagogia e Didática, convidamos os professores. assuntos de grande mten:',' SmOJcatos dos .Jornalistas la C9.s:lo e do povo ca.tarinetise em
ue. 11111- pàr�cl'a (m� o atual'titular _--_----....----_

PôdE 'requerer ao Ministério de todos os gráus para êste se para a classe � a imprensa �roflssiop.ai!l de Sa?-ta Cata- '('c,�bel' tão il,lSlgne visita.• ' :'-,
ü\ menCiOf}ada' '€mpl'('zá d� luz

:1e Educação- e Cultura auto- encontro sacramental com bra�ileira, estarao l?rese!_l.te'l ,rlI�p,! deverao segUIr p�ra a o EmpSlxador de S. M. Brlttnl�
estava Imbuído dos melpores pro_

LEIA EM NOSSA NOVA

riz��)�.ão par� o funcio,namen,· Cristo, Mestre dos mestres, replesentantes dos JornaIS e Catntal Federal pelo Con- ca. e� seguida. faz 1150 da p'a��vra. p-sltos
,- EMBALAGEM COMO

to cos mesmos cursos.
'

pela Comissão: P. Antônio derr,a�s .o,�·gão.s dê r.?sso ,EG v�i ..." TA:C-CRy�EIRO
-

D8_ ',,;;-adec,mdo. com emoção as,'pa.- \�TO' DE PES,�R: GOVERNA- SE PREPARA UM BOM
LQebmann I

I fade, filiados ao Smdlca�o. SU.L os Jorn�JIst'Q� ,Waldl. ',,""as Ji.songell'as de bO!ls vindas
DOR MA'GALTI'''ES BARATA" CAFÊZITCPor 'outro lado, como en-

.
.. J Gnsard e Adao MIranda. li: (lUe Q ,deput:;_do Ademar, Ghlsl' ica_ nA ' f

�:rri��;!o::�::����e��l���� fmprêli! de Luz e fôrça de Fpolis. S�AI �0�:g��:�a�-4�c�c�t��IR� :���ll�ell�;:m:�i�\�:C����:�:�� _A_S_U_IJ_Sc_r.;..·it_'O__p_e_1_0_d_e_p_�_ta_d_O_B_a_h_.a�.. _� �-;.__

nou 'na Diretorill,. do, E�ino \
. DO SUL, que mais uma vez lo. que Ullava em tais ocasiões.

Superior pl'oc�ss6s de !nst.i· E L F F A prestigiando 'os' profissionais.. J prlncip9.lmente esta:. tão hÇlnro_

tuieão" de Universidades, e.s·
de i�prensa de nossa terr.� la para um embfllxador do P.,!ino

pechlmente O, da Untver�i- umforme foi lnfermadG à popUlação a' Direção da' colocou à di&posição um de Unido da GrÍi-BI·etanha.

düde criada, no ano passado, ELFFA determinou a constituição 'de Uma Comissão de
seus conforta-v�is "Convair" '<,:, Exch .. a se.fiuil'. cchtln1la...sua

, pelo Govêrno do- Rio Orande '
para conduzir os represen- n:'ação no mais puro InglêS. rea_

do Norte, habilitando:-se, pa- Inqu{" ito destinada apurar a..,responsabilidade do Teso�-- tantes do Sindicato Catari- firmando a satIsfação de 'J.1m, brl-

ra, ].)l'Õximament�, apreseÍl- reiro ca firma e não se justificam as acusações que .estao nense ao 'Rio de' Janeiro. 't§nleo. e .por isto. mesmo lhe era

tal' ao Govêrno d'ó, Estado! i,endo feitas tentando envolver outras pessoas nesses 1a- )
tão cara essa recepção na r�sa do

su,ges__tões para, a im�'diat�, ment.�."eiG' acontecimentos.
' I���l :r��'� t'()vo. já 'que tanta SignIfIcação

Cl'la,;ao da nossa Uruver�l- I
-

-

_
_

.Mnha 'para o povo In!i'li's o parla-

dade., • '-? :.,
A EMP-Rl!:SA manto.

P.efarlndo-se à tradlclon!ii:aml-

tonador.

J:; as t':Jmbas estão expluin
de!

() s,. goverJ:l.ado� está certo:

pel1carn se os anéis politic;os, mas

,f;.,u�m'·os dedos .. limpos."
-

O .rein::J da, 'Úinamarca estava

c;,,'·iiiil.mellte podre, ...

I) deputado ,perreplsta QueriÍ1n
�l:l,ck requer um voto 'd;e pesar
,plo f�lêclmento do sr, Rulilens Es_
;>Indola Roc_ha. Integran'te do dI.
'etórlo do .PRP., O sr.".Antonto
\ 1 melda. em 110me i'!(\" banca;da
'�s,edlsta. dá solid9.rledade ao ,e
'1uer�mento.
'lRI,ANJlO }lFRTOU: R,gPTTOJO
\0 ESPANCAMENTO POJ.ICIAL

A ESTUDANTI},
() sr. Orhn,ilQ' RertoU' tequereu

1m telegrama de solldarl'il.dade da
/'��a à União Cata�'ln�nsl!� de Es

i.ldà.nte�p�lo e.pancamento, e pri
'�o. hã dias: do estuclsntll"Walmor

,J'iIS�. rejmctlando a atltl14e da po_
.f[ct;, "nêsse extravasametlto estjpi
do,�-exorblt�ndo, 'de' suas-' func:õl"s P

··.alndp" a$sI'n no 'con��1to r'" nn!

·l1iiÕ�p(1bHêa. em. abmo flagrante
de q\lém se julga donQ _Iio mundo.
no ql"er do orador.

� }l \NCAn \ lTDEN1�T�. ('0'1-'
'l'R \ A VTOttNCJA ICtOLJCIAL

,

O �r, Fernanão' \'1egas ,_ffianltes
,ta sua sO)i,darlertadll fia lrequarl_
me to ciC'-4Ir;' .. 01\1jlndo Rertol1. 80·

, it>:rUDANTES:

�,-GreYe Nacional
I,
,

3IttencoU1't e

anceaas do

-'UC e PRP. é aprovado requeri,
meirto pedlndo:-a Inscrição na ata
lOS trabalhos da Ó"sa, de um-voto
te pesar pelo falecimento do go...
1<l1T19.do,·' do pará. general. 1'r!aga,._,
l1ãas i3àrata.. dando a' ASIIembléla.
,;.enola da homenagem, em tele.
Jtsma. aO goVêl'110 paraen:a e ao

poder Legislativo ct.aquele' Estado.
DiSTRIBUIÇ:iiO DÉ SRj.\lENTES

DE TRIGO :'-

O Br. ' Wal"er Roussenq reque
.Im t�le!yama ao ·dr. Dael Pirei!.. d�
Llm.a, Eolicltancjo providências n

enjldo de ser dlstribuidas, no Es
:ado, semelltes de t,·Ig.o, q\le estão
f1l1ts.noo.

,\pnOVADO PROJETO: UTJLI
OADE PUBLICA SOCIEDADE
DE ORQUIDÓFILO EM JOIN- f

,

,

VILLE

-O ilustre e honrado Preff:ito cte- Bi_guaçu, muito

er.1borá a�-nda há poúco os coires mun�ci'klis não s'Íl'

'portassem a despesa de- um telegrama - resolveu fa'

�Pl pUblicidade da sua dinâmica' administração_
No· importante setor da Saúde Pública o realiza'

dr. foi o seguinte:
'�

, "SAUDE1»UBLICA
Contou' o municíplo'� de Biguaçu desde q u�

o ilustre parl�mental, �eputadp Wanderl�Y'
Jún�or, assumiu sua cadeira no Palácio Tira"

dentes, com o seu apôio para/a solução de im

portantes empreendimentos ao rico e futllro'so
niúnicipio, tal como,� aquilllção de uma mo·

derna Ambulância -para o serviço de socoria

u�gente' aos enfermo'! do mUl'licipio, empreea'
dimento êste que ja: loi solicitado naq1.!ela Ce'

sa do Congresso N.acfbnal pelo eminente cata

rinense, aguardando-se ,breve sua, solüção, J

que virá melhor benefiçiar o zêlo do -ilustre

Ed)l biguaçuense, pelf� _

slMlde' e felieidade dé

" seus fitovernados."
Para qu� comentar? As deÍilais, "f�alizações",

mo essa, são mencionád,as,' na sua parte principal"
.;om os verbos todos no futuro:_' "devendo,
em breve, adquiri� uma moto-niveladora"; "está eI11

v�as de negoçiações para adquirlr� ..uma maquina su"

g�dorn"; "está a Prefeitura .em, �egociações com '"

váixa 'Econom1ca Federal" para a obtenção de, u�

'âilprestimo'Y; é sua aspiração le�ar"os fios condU_t0:;'
res de energia até o final da rua';'

'Ao qu� pa,rece Q. digno Pl'efe�, fez confusãQ:
o nome de relatório 'ao que_deveria cnamar-se plat
fm'ma' de govêrno.

'

Um conselho' ao, Prefei!!> Ulm.ár Satdã: é

:ííú!llar, saldar, as
..

promessas .•.

- ...
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