
cíonou, na ocasião; um êrro Momentos antes do candidato pessedista ao govêrno do
de funcionamento da secre- Estaâr tiimar o avião para o Rio de Janeiro, a objetiv!1.'
taria da Casa, e que se ve-
rificava no fato da mesma 'fixou êss_e flagrante na qual v,emos fi) sr. CJelso Ramos en-

(CQnt. na última pag.) tre o deputado Oscar Rodrigues da Nov'a e do dr. Ac!erbaZ

Embarqúi"iõ·· casal C.,!!so
Ramo! para o Rioü II

A s sem b 1 é i � L.e li s I'a II , a

Lider
.

"doa OposJ�ão EIKarecê:.
Mai:Of .prqduçãO "a Cisa.

PLET�A D�. �QUER.�OS EMPfR RA FUNCIONAMENTO SUBSTANClAt:;; EVITAR A BANAU
lAÇA0 =- NAS (�MISSOÉ�: IREZEIJAS PROPOSiÇÕES...:.. AP ÔIO .INTEGRAL DO:.,PLENARIÓ
Ne.. manha d� sexta-feira a cxposiçao serena e oh'

e-I
.

'

última, � matéria de �aiOl' tiva do lider pessedista
'

J

OUTROS ASSUNTOSrelf'vânCIa fo) a .a�ordada pe'
r'

, '

.

,lo 1��ã6d:st���f�i�Op�:��t� M�:��A TRIVIAL TOMÁ O Aludiu o, oradO! à

�istemátí-I_ PÁRALIZ,Án�S
.

- ,

��peri@te e traquejado par-, Inicial�e��S �:r��g�s !: 'it� A�rll?-bJeia Leglslati,:a .

Continuãndo
_ menciono� o

lamentar., . falando em senti· sr. I1stivalet Pires ao- f toe dO M
o rlan e do Stil, cura Iíder da oposíção' o fa�o ,i:le

1 abordou com
.'

A b
.

a 3. esa reso ve na hora pro-e que o tempo das sessões to-

��d�e��ánqueza e clarivi���� 1;��X:o �i�me���os�e�sseme-I postQõe$d dessQ.t· natureza, .au- mado pela, díseussão-de �a':'
I

areha dos trab Ih t
�.

amen- I mentan o o empo útil dos téria trivial' banalizava o

��' �a::, na presente ��g�� s:��:Õél��aq:�:Set��err�� I ;â�c��h�a�: �:r�:��� r�ta ,r�::reLJ:1:!:;::iàv�e��nc:�,�
llltura, tecendo uma sede de mente tomado por requeri:' coletividade o que também J 1 t

-

d" d
P

crítlcas construtiva, imed,ia'· ment<_>s de congratUlações de deveria sucéder em Santa :�ien a�es b ��eJosos e, pro-

tamente amparada por todos natalícío, telegramas ao go- Catarina
,. r e ra.a !lr_em !,-'Ssun-

OI!. pre'se.ntes, que, r inclusive, f
vêrno do Estado, da união'

tos de substãncía, motivo, pe-

se manifestaram, na tribuna, autarquias e volumosa ma� '�ROPOSIÇÕES' DE' VULTO:
lo qual. encar�c�a a �eu.§ co-

inteiramente de acôrdo com téría de�lmportância' menor. ',COMPLETAMENTE ldeegpalfl'tallddoeres, dei'áin°s;.:enh?�eS
______

.
' ',' s, m ...r,em � a

ANO XLVI L O MAIS ANTI GO DIÁRIO DE -SANTA CA TARINA .apresentação de, material de
, __ ' '_, _

'

o" '_ �,: natureza secundárta, qUfl,
discutidos, tomavam o tempo
de vãrías sessões impedindo o
exame dos problemas que o,

pov� de Santa Catarina' re
clamava a mais breve sOJU
çâo de parte "da Casa'.
Outro' particular que esta

va a merecer maior atenção
- prosseguiu o orador - era
o que dizia 'respeito ao aban
dono das sessões 4� ,parte
dos parlamentares, especial
mente depois 'da dézesseía
horas. 1l:sse procedímento, se
bem que fôsse para. que os

parlamentares atendessem
-pedídos' de amlgôs ,e écrrelí
gionários, -el'eitor.es, lunto a
repartíções, e mesrn.o

.

'fôsse
gasto à procura de subsídios'
para .as sessões' seguintes.
preju_çlicava _�nOrnie.mente !)
pr<'prio desenvclvímento dos
trabalhos, cujo termino <ia
verifica às dezoito' horas.
.!tpclavai país,' pará. que os

,parlament!l_r�s perm�ece3-

onscl r-!'�.sern na Casa' até ,ao fini. das

�. 'a
-I \

s�ssões, ,Êl,ste àpêlo' foi feito. _

também, pelo sr: Jota Gon-
'çalvE',s_ O' sr. �ernando Vi!!- "

• .' , "Exrno.. Sr,' 'Secretãrlo da'

�as "empre$t21Í il'l�#ro aP4tl) ,

[aS
pnnderaçoes. do st� Estlva- Saúde.,

let Pires, referin'do-�e, por
sua- 'Vez ao�abandono em

m9::!:.� ,ªoS'"' p�lãmentare6,
das $essQes ,aP4& às desessels
��I�S,<" �� ". '"

DE' JUNHO DE 1959

b'''UPêiliôSSSiã'''�íiãii'aãíii'��rt
, trevístaüo revela. Nem flores: nem guarda de non-.

�·a. nem lágrimas, nem .maichllll marctaís: Â nova :

-Sério perigc se constitue, muitas vezes, o ele- órdem cercára a saída do -monaí:ca das maiores'
mente d� oralidatle, ne p�rpetuação dos ac,��_ cl'lÍteias. O Soberano" era !1ome� slng�larmente
cimentos !_Iistóricos. ,Sobretudo, quando se OJ,lvéin &;tnP:03. Basta lembrar 'que. 4urante seu lon!'i0
macÍ'óbios. 'fodo preto' velho no Brasil, por \éxem_ relna"cta, nunca 'a;dmitlu Casà,'MUltar. ,Reinou·lluase: ,

pio; fall)u com o lmperador, ou b�jou, cobr�� mr10 sécu'Io sem áj;larató algunr: tste,só.se' õbs(!r_'
üo_a de lágrimaS, a ,�ão da l�lÍnceza ImPJ;!.� vaVlA. pela vlgldês da trlLdlçãO'li!rotllcolat·, na aber

Muito espectatmente velltlnllo ()U velhinha "dO�, tum anujll'do parlamento,.a 1.0 de jaÍleiro. ,qú,an-�
terior .:" Minas .• E as re..Íinisc�ncias, tornando-se elo Sua :rvil),je�t!,<;!e colocav.a a cor-i)a, .em"punh�ya.:
notíl:ia, ocupam �spaço de jOr�al.•Existem repór_ Oi_ Ctjtro" �q_a:v�'o m8.llto 'com o espàvllntgso Pa.JlO�:
tere, C1ue entreVistam essa pob�e gente. Trazem, de-tucano e vestia calções, �a a, le1tuT� oflelal

para a luz da divulgação' �publicitárià fatos que' da Fala do-Ttôn.", A -eUIL cortezlnha de. rei s4blQ
-

nã,:> 'são -verdadeiros e (,Uas" s4mp�e tocados .de e i::1telígep.tç apreSentou s.emprll. grande mê<ijoorl.. '

melancólico ridícUlo. ,-
,

_ ,.�
_ ';\!lLde. 0,- �ácl9 da ImpOI:lal QUlntã. da Boi Y1Sta.

.�,
'

-

, ,
' ';

� a dispeito 'Q.lis. g�II7�"'tef
'

-

, '�ê '0'5.-tlínl:; ;
"

,f�çrlstii,! da tfrej\t, d,-e �nta.,jfl�ê�W.\ San_ ",'p�Xde,p:Joií'{l� yí:'M��Jt" ':�i:l-êaeãM.ào-;
flllflsb�

-

,
.', las 1;

, .-

RENATO �ARBOSA

Flagrante temade no. aeroporto JIe�cílio Luz quando do embarque do sr.
_q;lso Ramos. D� esquerda

para a direita: dr. Renato Ramos da Silva, deputado Jete de Olivei ra, dcputado Leciall. Slowinski,

deputado da'Nova, sr. Celso Ramos,

p'tof. Rena'tó Barb'6sa e _!l deputad,:!
Augusto Brezola:

11,

/

di!' '�2-1 <"
, _, __ . ]i

, .l'�'�llg-é , Ç_a 'd(;)_ h.Çl-
rario da

, para. a;� p�r-,
'te da ma "e o sr', Sebas'

It
tião Neves, az' consiaera�el!
a respeito -da ppuca prciduti- merece

vidude- da pÍ'esêfite legiSla.tu O, diabo, dr.' Secretário, é a

ra, emprestandó _inteirá',l)o11 ,

lei! O raro' da lei!. ,

dariedaC(e à maneirâ com lUz lá nossa a pobre e de-

[que
o sr. -Estivalet Pires ex;!' I / pauperada Constituição, no se,u

mil�ou O prQbl:ema. O sr. Da', i
art. 16:

'

r�!> -&_alle&, �actUDN Q_.e ,Joln- I "E�quanto 'duràr o manda
vlle. na tribuna, maOlfestou-, to, o servidor Público' civil ou
se �avorável à� pond�raçõe�' n�litar:'_ ficará 'afa�tado do-
do, _l)de,r Op,o�lclOnista, e·) exercic�o de suas funções, con_
S1(, Ademar GhISI" embora en-

'

tand�se_llle tempo de síÍrviço
tendendo. que os.reque�lI?1en-1 apenas para' promoção por
tos Tefe�ldos .•s� identifICam antiguidade, aposentildorla, re
com 'a sjStematlCa do Poder 'forma ou reserva"

-

Legif'lativo é_com.� missão, do •

.

d�putado, nno d_eJXa de. mf\� V. l!."xa" Investida das fu'll-
mfE'�ar sua con,çor�âncl� �s. Çõss de Secretário d' Estado
palavras do sr. Estlvalet Pl- como deputalio • -

'

res
que e, na,O pO-,

,
. de ser promovido por mereci,

!
ESTIVALET: COMP,ARAÇAo

mentol Sõmente paI' antlgul:
'

Sua Majestade jámais, concordaria, pobre DOS ANAIS DARA MEDIDA ,dade, Excelência!

llomem, -,precocemente !!nvelllecido
-

aos 64 an,rys CERTA I?�S'Í'A LEGISLA- Des�eite o ato Ilegal, dr.

incoltlJlletos e abati�O pelo diabéte _, .Ilcsse em':" ,'TURA
Secretátio! Afinal V. Exa. Já

. barqJie pàra o exilio c'omo 'Se fôra cena iio operê- 1 Retornando à trij:mna, em
está em Idade provecta e não

ta ba�;ta, �� cortej,�' de ,Imperador do Divino Es_ � crítica altamente construtl-
pOde andar entràndo em Ch'L"

pirito Santo. tle soube do llrnbar4ue- pouias lho.,. � va" sobre a falta de produti-
por baixo do pano!

"ras antes- da partid,a para bordo. Foi um,"" p�I,O i vidade dos
-

parlamentares, e
V. Exa'" como deputado e

UI) paç_o a arru_mação_ �al! b,ag:_agens, e P -.\'_:j: : frisarido Sempre que se in _

como .Secretirlo não deve pas-

p<Í!weza lruperml esqueceu ltté valiosas;'- :", _ 'elulr:. no róI e não fazia a
s!\r pára trás seus COlegas.

gaveta de um móvel. O Imperador embar
:- _. ,-, -crítica, específica, por�m ge- 1>.bocánhando_lhes fI.S promo-

fundamente alquebr�d,!) e emocionado. Esse, t.�: t; llér1ca, O Uder oposicionista çõt;'s!
merece ser ,respeitado. O Brasil perdia para'�; � externa que '0' ligeiro cotêjo "A pinst-ttÜlCão é dura! Res-

pre U1�1 de seus maiores filhos. A documé�da
-

} dos'anais das � legislaturas pelte:"a! Dois proveitos não

P'ágin� de história nã� poderã, sem u!ll protllsto, S passadàs cqm a presente, di - cabem ao mesmo saco. \

ser objéto do sensacionalislJlo de reportagens, fei_ ( ria de çomo· a atual é pa;rca .AgUar�ando a sua reação sal_
tas com gente êm quem a 'lda4e marc.:!u, bem I em trabalhos e em discursos va<!_orá ou o seu silencio, que

fundo, o triste & inexoráv�l declínio da �emõria

!
de profundidade� E�eihplifi- cl�SSIfICO de paUdegalinlleiri_

retentiva. Essa reP9rtagem ,d\) "Diário Ca!:ioca", cando, O orador manife§tou fero apresento_lhe afetuosas

ã guisa de .serviço telegráfico especial, 'foi trans- que na presente sl}ssãb (ôra '.uldações.

crita nesta cidade, em sua ediçãe de anteontem votado apenas uma propo- ,Rubens de Arruda Ramos".

pelo orgã.:JJ.I:�en!sta "A GAZETA", Aconteé� qué siç?io.
�

.
*

a iudicação""ti!1egráfica não é verdadeira, porque _ -,
p. S. Não responda! Fique

não houve telegralllil, algum. Houn, -apenas, 'te_ '3ECRETARIA DAS COMIS· quieto! Essas coisas passam

soura, gôma e um exe'mptai ,do referido.��ário do SOES: 300 PROJETOS e as ,vantage� ficámi
Rio.

' PARA EXAMES
O sr. Estivalet Pirés m�n- ,

. -,,_ '-. f'" •

Rége,nte, ,Adquil'ldQ. e reformádo o Palácio lsaQ_el,
(:hoj� 'j>alácla Guána_ba�a) :_ os prlnclpes rece

biam p6m sarãu� de música e. de arte, :Era a ,séde
do m,ecena'tô:;"da época. Fa.zlam-no tambem em

ocaslito do embarque. E até hoje recorda, c_om
__

petróPOlis. F�caram célebres as Q<lermesses no

olbos úmidos, as flores qUI: caiam das janelas, à, palácío de Cristal e ,as batalhai; de �o-;:es na

passagem do Imperádor a ca'Dllnho do "xlllo, eD_ Avenida 1{oeller, 'em �avor do fundo financeiro da

uma. banda !lxecutava uma marché: mUi- Abolição. A� camélias de Isabel Iam se 'destinan_
'do ao ataúde 'd�' dlnástla. A Abol1çã9 e a.qú-estáo
milltar, ãlnda' ressentido o c�er_o com a, qu�st�o_
dGS biôpos do pará e de Olinda, eram 'premissas

'

que e�nclulrlam, Inafastavelmente, pêlo, 'Repú
blica. ,O Pri�ciPe Consorte, porém, exce!!slvl\-'-:
mente r.etraído e forrêta como bom Orleans, em'

nlLda, concorria. para o brilho. dessas>:eueIÕes. ti_
, das pelôs cronistas da época como- terriYélmente-,
monótonas: 'Além 'disso, o Conde d'Eu f61 sem

pre uma criatura multo c,acête, sem encanto al

gum, condições negativas que aumeiltavam com e;

progrtsslva surdês.. Adm.fraram_se' diplomatas- es

trangeiros e visitantes Ilustres --da modéstia das-.

'Instalações d�S' �aláclos Imperlal,s'- /'

Nada menos verdádeiro. Nem mais ridiculo.'
.Que um preto velho, de ntiolo'mó1e, l;Jlisture .esses

latos do pas'sado,- ainda se aesculpa. Mas' q�:: um
dQS maiores jornais C..3 pais veicule, abrindo eo

lunas, tamanha bobagem, é que não se concebe.
'Felizmente, a c'omoV'edora cena da partida. para ,9
exílio se. encontra f:ntamente I documeatada. O,
Imperador foi embarcado pela madrugada. Saiu
do paço da Cidade ,(ãJ;ual edifício da diretofla

geral dos Correios e 'Telégrafós) em um coclie;
em companhia apenas ta Imperatri2. I! do Oficial
revoluc:ronárío, encarregado' dã penosa, mas ine

VItável missão. Embarco,!!' sob- protesto. Não era

negro fugido. O Govfrno provi�ório, cercan4lo-se

� lÍatm'ais cau.telas, escolheu a madrugada .,ara
,mbarcá-l,�, exata'mente" por r'e-lielar manifesta_

ções populares. Dom p��;o 1'1 eia muito querido,
sobretudo pela população da, Côrte. À Proc:lama.,.
Ção da Repúblic� foi um acontecime'l1to de cupu'

la I:-Jlítica, cómn se' elida niodernamente. O povo
estéve mai� ou mentis auseJlte de tudo isso.-ArJs
tlde� Lobo, ministro de Deodoro, chegou a profe
rir a frase céleitre de que "o país recebêra a Re_

Pública testificado". Se não foi A,�stides,<,LoIiO,
foi Demétrio Ribeiro, tambem ministro, qpem a

profclill Mortiça, naquela madrugada, a ilumina_

ção do I.argo do p. �o (atual praça 15 de No

'Venlb�'o e do Cáis pharollx" ,'nde o Soberano to

mou a l:mcha para líortlo. A viagem do ALAGOAS
foi retardada para� aguardar que os- principes

Imperiais, fll;10S da Regente, d�scessem d� petró
polis. Raul pompéia, tcs�emunhancio o aconteci

mento trepad.!) em umã árvore do Largu do paço,

nos legou página da 'm�s ,pUla l!-ntologia com a

llescrição da comovente' cena histórica, da par_

tida -40 Imperador.
'

m�róblo en- R.A.R�

'FZagr.ifnte
DT' Mmon 'Fett,

,1� •

..
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ANIVERSA'RIOS

FA:ZEM ANOS HOJE
- d,r. A:belardo Fonseca-
- arta, Zilda Goulart
- sra. ondlna; ,G�eu"
- srta. Vera Marla- Schmldt

_ efeméride de hoje, mais um ani

versário natalício do sr. Carlos ,V.
Pacheco,' elemento destacado em

110SSOS melas sociais e culturais.

O natalícante, da Reserva Re

munerad_a de nossa -policia M1l1�
- sra, Maria Gullhermlna Santos tar, na oportunidade de tão grata

- menino Orlando Fernando FI- Transcorre, no dia de hoje, a

lho, t1lhp de Orlando Joaquim' data natalícia do Inte�lgente gaÍ"O

Fernandes e Aurél1a LemQs tlllho Orlando Fernando Filho,

- menino Walter de Oliveira
� sr, João Salum
- sr. Modesto de Morais Lima
- sr. Comendador Celso

Pôrto
- sr. sargento Florisvaldo Dinlz
- sr. Nicanor pacheco, dedicado

futurista da Secção de Drogas
da Firma Carlos Hoepc}{e. S.A.
desta Capital.

Fernandes.

FARÃO ,ANOS AMANHÃ

'- srta. Alcino. Elo! de Oliveira
-

- sr. Orlando Scarpell1

Carlos

data. será, estamos certos, Viva

mente, Cumprimentado por, seus

inúmeros amigos e admtradores.
Os de O ESTADO, associando...

se às homenagens de que for alvo,
formulam votos de perenes felici_
dades,

/'

menino

ORI!.ANDO FERNANDO FILHO

ornamento do lar do casal Orlando

Joaqulm�Aurella Lemos Fernan
des. Ao Fernando Filho. que hoje
recepcíonarg, os sê'tis amígurnhos,
o abraço da turma de ° ESTADO.
com votos de um brilhante rutu.,

- sr., Waldemar Elol de Oliveira
1'0. pleno de felicidades.

- ar. Rui B. Maia
- sr. Vitor M. da Silva
- srta. Osvaldlna Maéhado
- srta. 'Eudls Lldlce da C. Lima
- sr. ÀntonlO Januárlo da Sllv�
- sra. Maria Silva Sartorato

profa. MADALENA MOURA

FERRO

Folgamos em ,registrar, na data-

dé hoje, o transcurso do anlversá,
-'- sr�a. Neide Oliveira de Almeida' rio natalíCiO-da ilustre professora
- srta. Rlua Mazzola Maria Madalena de Moura Ferro.

presidente da Sociedade de Com.
- sr. Newton Machado
,- sr. João paulo de SOUZIlo
- sr. Cícero Leuenroth
- sr: América Luz
- sra. vva. Maria Rlcardlna de

Jesus Correia
sr. japu'rá da Costa

- srta. MarianaGilda de,Souza
- sra. Maria Carreirão RégIs

" - ara} Noêmla Câmara .Silva
- sr. Vitor Mariano da Silva
- sr. dr, Vitor Mendes de Souza
- sr. ReSala Aull
- 8r. Laudel1no Manue� Vieira
- sr. Ed10 Orlando de ASSis Cor_

1Iela

- sr. George Amtm

SR. CARLOS Y: PACHECO '

Com !!atlsfação reg�s�amos, na

bate à Lepra e AssistênCia aos

Filhos de Lázaros. e destacada fI
gura do Clube Sproptlmista d]

Flor1anópol�. pertencente a tra_

dicional família do Estado do

Piauí. e vluva do saudoso médico
dr. Milton Moura Ferro, d. Mada_
,lena radicou-se, há mult(!. nesta

capital. onde vem prestando assls

nalados serviços à
-

causa social.
notadamente às criancinhas do,

Educandário "Santa Catarina".

4 prata. 'Madal!!na Moura Fer_
'to. que durá�te multo tempo 'ilus
trou o magistério barriga verde.

aquele,s. que fazem o _0 ESTADO
enviam os seús mais sinceros e ar;-
dentes -votos de felicidades.

'Usina de Beneficiamento do Leite
A V' I S ·A OPU B, L I C O
A Usina de Beneficiamento dI'! Leite avisa aos interes

sados quê está recebendo propostas até o dia, 22 do corren

te, pa;ra ,o -transpórte de leite do Município de Braço do
Norte ar Florianópolis.

Outras informações serão prestádas na secretaria da.

0BL, no horário das 9 às 12 hora!>.. diáriamente.
,

A DIRETORIA

PART ICIPACÁO
J1Jgidlo Amorim João Francisco 'da Rosa

e
,

e

Alaide Sardá de Amorim AUI'ea Mendonça da

participam o, ,noivado de seus filhos
MARIZA � "�\, LEDENY ,

Florianópolis, 12 de junhó de 1959
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FLORIANóPOLIS. D�MI�" 14 D1l1 JUNHO DE 1959
_

D E G A L'A
Como acontece todos os anós na noite 'sr. e sra. Tenente Nelson Mítíca, sr. e sra.

de 11 de junho, a nossa gloriosa Mârinba. Comandanté Murilo Bastos Martins, sr. e

-de Guerra festeja' a Batalha do Riachuelo, sra. Tenente Icaro Passos, sr. e sra, Te-
�

, Movimentada. e elegante estava a sede nente Franciseo S. Filho, Capitão dos
do Comando do 5.0 Distrito Naval, quan- Portos e sra. EsposeI sr. e sra. Desémbar
do o Ocntra �lmirante e Senhora Augus- gador Guilhom Mello, srta, Ma.ria Clotilde
to Hamann,- Rademaker Grunewald re- Araújo, srta. Zéha Meira, sr. José Areocy
cepcíonou a sociedade' florianopolitana. Souza, sr. e, sra. Orlando, BeJ;toli, iSr. nep.
para o tradicional baile de gala.' Ademar Ghisi, 'o discll1iido jovem. Barão
Funcionaram as danças com o anímado, Udo von.Wangenheim; -srta, Sara'DOner..

e discutido conjunto do pianista ,Lui'Zl sr. e sra. Dr. Heitér Ferrari, sr. e sra. Dr.

Fernando Babíno onde prolongou-se ate Orlando Goeldn.er,_Tenente Alvair Nunes,'
altas horas. a elegancia e distinçio,do sr. Barão<DJe-
Entre os presentes o Oolunísta. conse- trich von WangenlteiJn, sr. e sra. D.r. Wih

guiu anotar: Exmo. Sr. Governador 'do son Paulo Mendon4}a-'8r. e sra-Dr. PoUdo.
Estado Heriberto Hülse, Chefe do Estado, rio São Tiago, sr. e sra. Dr. Renato Gos-

'

Maior e sra. Capitão' Fragata Jorge dIJ. '" ta, sr. e sra. Dr. Alvaro de Garvalho, sr. e

Cruz Soares, Capitão Fragata e sra., Car"-:- sra, Dr. Mucio Medeiros,csr. e: sna, Clodó
los Alberto de carvalho- Armando, Cap!· aldo Althoff, sr. Hernam Bay�r,-sÍ'. e sra..

tão Corveta e sra., .José AlonsQ Sartlé" Dr.. Fulvio Luiz Vieira, sra Vieira usou

Capitão de eorvete, e sra., Haroldo .caste-. lindo modelo em cetim' azul piscina e

lo Branco, Sra. Castelo Branco;multo' te- branco, uma criação do costureiro Patou.
liz na sua toillete em renda amarela; Ca- Tambem o discutido jovem paúlo Roberto

pitão Fragata e Sra. Almir Guimarães Pereira. Oliveira compareceu ao baiÍe, sr.,
Coelho, Capitão Tenente e Sra. Emilio S. e sra. Dr. stavros Kotzi,as, srta. Terez1-

Camelies, srtas. Ahiecy e Eliane Rade_ma- nha Ganzaga, multo bonita, sr. e sr!}. Dr.
ker, irradiaram simpatia, sr. e' sra. Dr. Cesar Seara, sra. Seara, usou toUletê ' em
Newton d'Avida, sra. d'Avlla usou Iíndo cetim verde com custoso bordado a pedra
vestido branco modelo de "Dior", sr. e sra. ria, srta. Yara Pedrosa, sr. e sra. Dr. Percy
Dr. Armando de Assis, Capitão Tenente e Borba. Sr. e sra: Dr. Abelardo àómeJ!l,' SJ:.
sra. Amaurí de Albuquerque do Nascimen- e sra. Dr� Carlos Krebes; sr. Ayrton Sa.l-" '

to, os simpátiéos casais, Capitão _de Fra- gàQo�e srta. Maria Aparecida Sá, Capitãt'l
gata Dr. Almir Coelho de SoU,Za,. Coman.-c" Ary'Mesqu�a e sr;, a sra. Mesqu��a, i;ont·
dante Lúcio Bergmeyer, Tenente Souto ta e discreta no seu vestido Prêto, com
M!aior/ e sra. sr. e sra. Tenente,?-110meno. um custoso cola!

Com 'um grupo de pessoa:;
a,mlgas Maria do Céu Tolen
tino festejou seu aniversáril?l
no dia 10 . ._Fomos informados
que â anfitriã, "recebeu com.
muita 'distinção e ,elegância e

que também, ci-!:culou ocos

tumeiro,uisque.
-:000:-

Marcado� para o dia 9, o'

casamento da srta. Léa Dal-,
va Ara\l.jo com o Dr. Celso
Porto. O ato religioso aconte
cerá na Catedral Metropol!�,
tana. , ,

-,: 009i - :'},
Dia, ai ,dia su� as Debu-�',

tal'tes, depois d� Coluna mel').�
'C

cionando os nomes das srt�
inscritas para o "Debu" de
15 de agosto, aparece a srta.
Marita Árião 'Meyer.

......,: 000:
Festeja::lioie,- Primeira, Co- na foto' a âel!gáção- do

'

"Clube da Lady" d� São Paulo,
'luanpo, de sua- chegada, pela Real, nésta Capital, .senqo

E' ,. Ir:
-

_ - recep;:;ionada pela Presidente do "ClUbe .da Lády" d.e Elo·

..... l'rianópoUs, .sra. Ina Távares Moellmami, e demaiS' 1>e"SsÔã-5
Não p�rnHta que "ezomas. etup, )e,�

I
-do nÓl>so mundo,

'Soci.al,
no Ac.,roporto Her.cílio

L�.',.micoses, -

mançhas ll�nnelll:iS. írlel, .'
• O •

"

ras. acne ou "pSOlMuS.·· �ttIIguelJl ..-- • O O. ---.
sua pdii_ Peça.l'lh"d4'. 109 seu '&I'

- r
h- G 1 t i filo d U i- B- .'

mac�utlCo boje4)U!...\o.,V�Ja,.c"..rn<J mun ao a menlna ane.e ar na la o a n ao ",_raSi-
"bOda•• Ilcaba com. coceira ..ln 1 Maria. aluna do C,Olégio CO- l.eira de Fotografia e Cin,"ema,minutos e -rApld.meoUt lama _ -

peJe. macia. c,lilna • avclul1ad.. " ração de Jesus, dileta filha do ,Dnl colaboração com Q, Foto

�:td��,"�·ua,"_' • - ........
casal sr. e sra. Lázaro Bar'- Cluhe Argentino, iniclaraUl,
tolomeu. ontem, na Casá. sant� 'Cata"':

-- -; 000 : - riníl. uma belíssima iexpoii"
Estamos informados que ,no ç_ão.

Montadas com lâminas de .duro próxJmo dia, 26 estará em -jl-A-R-'-J-IC-IP'ACt'"Oalumínio flexível em 12 béllsslmas .

d d d
� '.

• cOres. ': � ne�&a., Cl a, e; -a. gra,n e 0:-, '�','
f >

- ii"
'quetraJ Sinfônica de Was�g ANTON19 B�NTO E;,,-�RA.ton Sem d(lvida será uni partlclp� aos parentes,. e peSSôllo1l
_gra,J;l,4� acontt;l-çimento 'esta de suas relações o n'ãsclm:ento de

noJte de gala. no Teatro AI..
seu primogênito ANTONIO. ocor_

-varo de Carvalho. ' ,

rido dia 12. do mês em curso. na
\

..:....: 000:-
O Foto Clube de Santa Ca-

PER S IA'NAS

.,. .

Rua Jerônimo CoelhoO, 1 _ 1.°

allllar - salas 14 e 15 - fone :llcl7

Maternidade .carmela Dutra.

Fpolls. 12-6-59.

-W_�FIDRfS";o 'mais !popular ,"hum.
'/ riRe do :Br.1 dará grátis: um, ·�w
I d�:.��o�!.!� q!!��tais
Brasil, (l inimÍgo n.Q 1 da tristeza, virá, dentro de dias, à
nossa Capital para uma única exibição, sob o aIto patroci-
11io áos 3impaticos, populares e-jgualmente queridos-';Esta,
belectm.entos A Modelar.

S�,râ a chave de ouro com que os EstabelecimentosA
MOdelar encerrarão os festejos do seu 35.0 anÚ'ersárlo.

A apresentação ser.á ainda UlI' gentil presente óferecr
do ao no�so povo, tal qual aconteceu com a a,presentação
C0 grande cancioneiro João Dias. 'Ç'

Zé Fidelis exibir-se-á do alto da marquise da·Caç\lli
nha de A Modelar (Trajano 29) E: a irradiáção, será feita
_l:.or várias emissoras da nossa Capital. Durante 11. sua apre·
,:;entação artística será lançado pela A Modelar um nov"J

'e popular I,>lano de 'vendas das famosas maquinas de cos-

tura Vigorelli.
' ,

. �:-)�,;"

i%���'I"_"i;;'�:·:;l�'�(;;ff:��ii���),l��Jii��ii.\1�!·-,:,;. '. \ ...

OSVALDO MELO
A FOTOQRÂFIA E A MÚSICA - A ,Foto Clube Ar

genttr.o e a Foto Clube de Santa. Catarina, aliaram-se para
uma. exposição"artistica, que se pode "afirmar, inédita ell&
toéo. o Brasil.

Em, todo o Br�sil porqu.e, 'Florianópolis é a primeir4j
Cftpital, fie ,Estado do nosso paí.f.' que assistiu um verdades..
ro espetá.culo de art« como nunca, havia visto até nos.tcls
dias.

�frata-se de uma promoçã� da União Brasileira de "J"'-

I
tO�r�lÍQ/ ...�; Cinema, 'que' assim cflnl1egue apresentar CQtsi
elJid-e7tt�m.ente nova em mostras d.e'tão alta expressão a,....
/(stica.,. ,

'

:
Pedro otero, ren@?nOOO< artiBtaIla1!genlJino, é nome co..

�.n.ecido -s 'aplafuj�o 'sem. reservas no- cená.rio platino de\
arte f.p_tográtiep.� _

'

: A ,Ç1ta_.,ssnSibilidade, espiritual- 'conseguià o que nin"
cu.em.·taitnda� havia pensado rea�zar. Adaptar a fotografia.
a mú�ca.� ,

g"'uma. nQva torma de se expressar o' sentido exato do
ll�te.",,' I '-��

,

O motiVIJ,. Q ambiimte,-natural 4a inspjr�ção' d�� '�ran.
des compositores, 'como 1'01' exemplo' de Beethoven, Strauss
Chopin, Paganini, De'Qussy, Wagner, siljeztüs, :Bach, Leon�
caoauo, 'Sara�te, etc. tambem serviram para que se tOf'1
nassem temas 'para a arte fotográfica, / numa combinação
que faz a geJlte sentir e compreender a música, pen(ltrand'o'
seus segredos e o pe�samento ãos grandes musicistas.

jUlio isso é que- FlOrianópolis / artlstico viu e sentiu
com os olhos e a alma, devotados, inteiramev.te ao que fOf
.c.presentado com um ineditismo perfeito, na Casa Santa
Catarina, ontem, quan.do essa exposição foi. inaugurada.

A�nda h()je, c,ontinuando até dia 20 do corrente, quan.
cio' vai set�encerrada' ré! exposiçáci: poderemos apreciar esSa
most1'11/: de fina sensib1lidade artística.

Est�, assim de paraben� a Foto Clube de
_

Santa Ceita
rina, que alêm de' sua projeção jora do, país e penetração
em outro� baluartes 4a_ arte n!) estrang.eiro, nos propor-
:"�onou essa vertUldBirOt. maravilha.

-

M-<� S .S -A':� DE�' < 7.° DIA
SERAFIM: SI"MAQ - ALVES

i!; Alice Roque'�!ve';. :Q.lnan., ' Di'lva e Dllson Alves. Lourival cIG
� "Souza ,Fonseca�e �rma carpes Alves.' e�pôsil.:, filhos, genro e norut
:1 respectivamente. cem"'ldam, par,entell ,e amigos para assIstll,"em a M_

,. �d,e 7.0 Dia do seu ,saudoso e querld� espaso. pai e- sogro.: SERAFDJ
r.;

SIMÃO AI,.VES. " jQue � será _ celebrada ,em sufrágio de sua boníssima
alma, terça_feira. dlf'-_ 16. às &.30 horas:- na Matriz Nossa Senhora de

•
> Fátima, no Estl:'elto-.

'

4nteelPadamente. a todos que com�árecerem ,II< este

cristã, agrad�m.

:p 'l',�/J r,c I-P A _:( Ã O
DaltG Mael}ado; 4e-- O:lIvelra. e Ely Comlch,ollf �e Oliveira têm

prazer de participar aos seus parentes e pessoas çIe suas relações
nascimento de seu:'fllho RICARDO éOMICHeLLI MACHADO
OLIVEIRA. ocorrido 'dia '8- do corrente na

Corrêa •

N �S,l"J M�-E N , 'O
Encontra-se e�' festas, o 'lar' do sr. l\.ton pereira de sua e�JIIIi

esp&sa. Õ., Odete pereira. com o nasclment� ,de um robusto men1lMl
,que na pia _BatlslQllol��ebll\\."o nome 'de. NILTON CESAR. ocor

nOldla 12. na Maternidade'dr. Carlos cort�a.
'

Ao Nllton CeslI1" e seus venturosos- pais'. ás felicitações de

O ESTADO.

NECESSITA-SE
EIemento� apresentáveJBtt

ativos, p�ra serviço exte
Otimo

_'

salário fixo. e comia
sões.
Tratar com o sr. PAULO,H.

Rua F'ernando Machado,WI
- 1° andar.

Para;eómaa.�eF rapid:,rof'.nt" '(',

US'o4!QlItae" dores, re:um$' te'l',
tadas noturnas. nero._"' .... "

, ehados,. tonteiras. (ti_r.... _d,'
-

resfrladoS;'� pêrd,& 11 ';t;.,,n..,' ,o,; �

_4Ae!'Plll"'cHSturbioS' <:ln� r,''''''
C1�_ adquira CYS-!';ji,;, n", "

'mAcia; ainda hoje. G '.: Oi
"

xlUaclO,milhões de p,'." ," '.

••,ao .n:oa. Nossa .ar.o"."
..sor proteein.'

P�R:lltJP-AÇÃO
I/va Jura�l MartiUs âé Moraes EgídiO Amorim

e

Alaíde Sardá de AmorlCA
participam o noivado de ,seus filhos

EDI e LU1.Z CX8LQS
Florian,ópal1s, 13 de junho dê 1959

-..,..,..,....·..•..•.................,.·._--.r.·.·;......·.·.·4'-·........·.-.·....•.......·"."..

o:'

/'!'>o':
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SHOW E SOIRÉE APRESENTANDO OR OUESTRA ES'PETÁCULO CASSINO DE SEVILHA �.maior Orquestra-:1I0 mu ndo no genero "_�;:l

Diretor : PIO' TORRECI LLAS - -(antores: ALBERTO DEL MONIE -::-- JOSÉ M. MADRID ;�t4',- Not áveis�.Professores .' toéand�:muIJiplos�
instrumentos As s o cJ a do! reserve desde já SU� mesa na Secre laria.·-

--------------------------�-------------------

SALAS 1!4RA i.
�
1 O' T E R I' A DO· E ,S - T A O O

A�� d�ers� s� !Edl. -' PAGAMENlOs DE PREM'OS
fíclo "São Luiz". sito à rua Fe.

Upe Schmldt, N.o 37, (ex-edl1iclo
cio IAPC).

•

dos Industriários
B· R O N Z E
LATAO
ALUMINIO I

À tratar no 'mesmo edltíclo jun.

to a Ag-encla de Jornais e Re�'is-'

I
.--------'--------------��

A 'Administração da Loter!a do F;j!tado pagou os se

guíntes premios maiores: Ao Snr. Rotií'á.no Massignam.
industrial, residente em Joaçaba, Quinhentos mil cruzei
ros, teterente ao bilhete n. 2.769 extração do dia 15 de
maio pp. vendido pela Agencia daquela Cidade.

Ao Snr. Antonio 'Victorino SgaÍlzerla, Comerciante,
residente em .Joaçaba, Quinhentos mil cruzeiros, bilhete
L112 extração de 22 de Ma�pp, vendido pela �gencia 'da
quela Cidade.
A;.; 81'11'. PAULO �ORWIN, (Guarda Livros) Quinhen

IIOS mil cruzeiros, bilhete l.127 vendido pela Agência ct�
Rio. do Sul, extração do dia 5 de Junho corrente.

Instituto de Aposenfadoria -e Pensões'
R�sídios e cavacos de

DELEGACIA EM 'SANTA CAIARINA
compramos qualquer quantídade.
f)irigir propostas para:

tas
,

INSCRIÇõES, PARA NOVAS LoéAÇõES NO CQ_NJUNTO
RESCIDENCJAL DO SACO DOS LIMõES.'

1 _ 'L�\!O ao conhecimento dos segurados do I.A.P.J. que no pe- , �ua Curuça nO 776 - (Vila Maria) - Caixa
rjodo de 12 a 30/6(59. estarão abllrtas as Insj)rlções para ds tnteres-, na 1L.045 - .Fone: 9-4820 - São Paulo.

K A S/A. LEIA EM NOSSA NOVA
EMJlALAGE� COM'O
SE PREPARA UM BOM

Posta!.. CAFÉZITO..I-------------�-
sados na locação das casas. vagas e que se vagare�. no C9'njunto. Re.,
aídencíal do Saco dos, Limões '. inscrições qu-e. serão efetua4as de aeôr.,

do com as disposições da-portaria DNPS.� 3.740. de 4 de a.brll de

!-9.56 o

2 Sõmente poderüo 'ser admlt1do{, "àS inscrições' Ol!l

segurados que tenham comple"ta4g 24 (vinte 'e quatro) ,contrUIUI
ções para o Instituto e v-enham contrlbUind? até o m,ês de'lIlalo p.P.

3 _ O -Valor atualmente fixe;do para novas locações.das un1clades

(o citado Ccn;unto Restdencíal aos seguredos do Instituto é de

·CR$ 1.300,00. vaícr. �e deve ser acrescido do'duodéçlmo das taxas

d-e serviços Públicos.
4' _ Terlil�lKIa O' prazo' das Inscrições, em 30/6/59. 0,8 segurados

regularmente .Inscritas "serão classlt1cados.. na forma d�' supra :cltada
portaria DNPS. _" 3 .746/56·-e im;l�pendente q�"Ordem'cronoló'slc.a d�
inscrição. de 'acôrâ(j GOIll as �gUlnt� q�a11d!àeS pr.etere�c1a1B;::

,

a) _ Ob.rlgaçãoÕ'-êie desocupar o llIlóvel .em que 'b segurado re.,

sid!-r •.por .tôr� 'o4�enteIÍça JUJiiêial. d�t�min�o do poder
pu�'l.co -ou a,ção,de deSpejot'..{esmo que ailÍda .não

JUISada'l-

""":F' r. 4. ,

b) _ PàJ'tlclpação �.I)á Fôrça III�pedicianárla Bi'!lsllelra;
c) _ �c�r�os dtl ,IÍ;amma; ,"oJ

-'
=:,

_

d) - Re��ãa ··d�\iF�i;.�a;: �XpressA p!!la percentagem que o:.aIU:':
gÚel bitslco i�·e):it.ese�tar S/lbre 'a salário mêCHo do segurada'" ":'., é i,'"

- .>

�! 8�,' �!LSadr t�r•.11cr-esC:ldo; pelo salár.lo de seu eonjuge,
(1êsge .que (se}a.::_contl·lb-útnte da Previdên<:.la Socl$l;. IIlilbOs
to�ailog ein�nçtjo�o doá ii fe-e1S) meséa linedlatamente. an
·tenores ao�-dã �I'tura lias Inscrições.

5 _ :t{ãO. ser�o .-adarttldos às inscrições ou dela: serão excluídos:
11) -�os -seiurad6s''<' cujos salários forem lri.caml?atívélS com os

l1Jlií�.f 'estabàlecidos para a relaç.ão de garantlá; .'

b) _ os 'seguPlluos :que. p!'oprletárlos ou promitentes ..,.:_ compl'll.
,

d�:es de 1.{nóvel :res1denclal. �ão 1J0Illprovar_eIJ!, 'a:,juizo I
'" def!te I�s�tuto., a ilJ!poSSlblUdade da UtlUzaçãó .do '.1lpóv-eI,

',
'

..
r: pfl;r� n�le r�sldtrem. ',

"'�-;.' 6, - A' ',��SSI��c�ã'_o_ fInal a�:rSe&l:lradoS lUSCrjtos·t!esult�"' da

SOula, �e pónt��: �t�bU.�O� de:;'!1iC,ôrd! 'côzb as qUa�ld�de� m-enelol;l,ad.:l.S
no itém. 4.11 suilra. .

.' _ . '.
_

. ,('
7 - f!lMoin. S!!m nenhum efeito tôda e q)llÜque.r parjlctpa,ç_àO dos

'segürlKlos em J,nscri.ções anteriores e 'os pedidos . -aVUlsos· de locagdo,
- devendo os int�eSSildDs, tnsçrever-se devtda.m�nte.. de. .é'õrdo CI�m' o
,presente edltál..

.

• :-' I

.

8 - P,!L!a ali pedidos de Insqrlçi'io e dem!i!s esclflJ'ec:lmentos. de-
. véão os segurados diri�4·.se_ â ;I)F,;LEGA.CIA di) Instit�to nesta ça.:...
pUal - �er�I�o fmoblllA:io _ 2.° Andar do EdlficJo 'I&tSE � praça
p,erelrã e"Ollv�lrl\'- Il6 h'QráUo de 1lil iIB 1'1 horas; 'de se�ri.da à l!exta.-
"feira, e cii..s "9: \ás 11 .haras•. ·a os sábados.

'

Flor�l1o.�s. U 4e 1unt:w de 1959.

ROdolpho Tletzmann _ DELEGADO

INstR.tifO DO ACUCAR E DO ÁLCOOL
·

'
' ',,' .

,

� :Oe.16;gac;ü�-Re.gional do Paraná
ú .� ;'-E'�' . D

"

'1, .

T . A l
A

.

peleif&CI&. Regional do I;}stltuto de Açucar ,; do Álc.ool. sediada

�f!l- CUritiba. leva !lO conhecimento dos Interessados que se acha

. aber1lil;. a InscrlWiG� de 10 a 2{) do corrente._pal'a efeito de flrianclll-
menta: ·de entre sarra, destinada ·a fornecedores d.�. cana do Estado
üt! S��ta C-;'ti\;lna. de conforDi1dade com a Resol�ção da 'camlssão
�ecuilva dêste:' Instituto n,O 399, d'e 31 de l\{ala:"d� '195()o

Os InteréSSa.tlo!!,o 'para malares .,sclareclm,e�tos. poderão dlrlg.lr"se·
a esta Del�gacla. à rua Dr. Murici, 5<12. 9:0 an!iar.:.EdIflCIO Deme.tel'co.

dlarlam,ente. c:tas 12 às 18 .ho�as e aos sábadas das �. às· 12 horae.
Curltlba,"l-, de, Jtlnho d-a 1959. •

Everaldõ VoJpon BergonziJt1 � Del�gadó···'R.eglona-l·
Lauro de .soUjla Lopes '� Contador" Re�tinal
._--=---.,....;:t_ ... -.-"-�._.... .. ... __ . .---- ..

� p A R� T I· C I P A C'Ã O !

TENENTE VIRGULINO F. MAÇHADO
e

JUVENILHA BENTQ MACUA:PO
GUSTAVO SARTORlo,

e '

_' GERCY DE CASTRO BARTORI. I
parftclp�hl f!.,o,!; i)a;i;entes' e aniigos o noivado de seus filhos

. ,Th�l:ezinh'a e HUinbe'rto José. . ,-
..

·

.
.

HU��TO
..

e THEREZnfflA
confirmam

Rua J.oS_é d.o Patr6êÍnio 1050 - ap. 22
..

. Avenidq �.Joã� -pessô!l n 809 - ap. 2
pl)rto Ale�re, 19 de maio de 1-959. -,'

.8 DKW" - VeRlag 59 '

-- o car'ro da atualidade. brasileira!

-")--

Você tem violado pela Rea"-? Está Juardcj1do 'seus cUP9�s, nume·
rodos para o Grande Concurso Real � Poi� não se esqueça:

vocâ pode concorrer com um,. com dois, com muitos cupões .••
Você concorreró cada '1e� que viajar p�io Real olé 10 de julho I

Sim, porque cad:l vez que você emborcar na sua Rea'l, voci

36 vlá..ena aoa, Estadoa Unldoa
(18 prêh)ios de ida.. e volta poro d\)as piS

so�s com estada paga de 15 dias!)

720 canetas. &heafler'a
\

"

,/

receberó u�' novo CUJã:) e estará assim, mais uma vez,

habilitàdo a ganhar cs- " c;-ov:'ihcsos prêmios óferecidos pelos

Agentes Reu�: dos dg Real. Viaje com ra'pidez, viaje
com o maio.r confê,rto, v:a,je com magr,ffjcas oportunidades •

Viaie pela Real I E ...basta voar poro ganhar I

.8 Geladelr•• GeneralllectrlH,.,
E lembre-se: Geladeira· comeC;a com G. E.I

- uma jóia de caneta!

8.000 prêml•• à· sua ..pera'l(
.

-

.

bastá voa'r

para gar)har-.1
. • Os prêmiOS $�rão so�tead�s pela Loteria fEl

deràl de' 15 de julho de 1959, de acÔrdo G?m
o regula�ento do G(ande Concur'so Real.

... Coi_icc;>.rrerão as passagens comprados Q

vista ou o crédito, mas somente no.

linhas nactonai••

"
.

,;. >' '"t;1í .'
'.

(, 11' !I�.EJ_.:; '! ii l-,aJ
�
I

t�frf" rio" 1.0 t'ohfersár�o
Vva.. Alalde N_.oCetl e fllbos convldEi�...aOS parentes � pea.�ous

amtgas, para a Sánta -MÍss; que. em s�f�á;;:O c!-:. alma de seu
•

o
•

querido esposo e pai - SIDNEI _ farão realizar à� 7.30 horas

do cUa 16 de junho n_a I"rele. de São Frimclsco.
1.0

ÀnteclplKl'amente agradecem comp�recertm li'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.

_.

'}

I c.. I !',_:_�t:H'e ativa
,-

e eficiente! ... Para o

!;8US, ela conhece -- e -exiC'::! -o
"

máximo em qucliclc de. Seu lemo é:
II'
Para c

�-que tnelhor'�
-

'

c que há de melhor! ", Por isso, ela exigiu C:-,1 [�:. = �:::!_.- !

-c· "" .. .:;"

.'- �
- I

/ /

• Espaço integral
Aproveitamento total do espaço interno: as

prcteleircs da porta não penetram no
.. \'

interior do gabinete
• Zonas-de·frio diferentes
para os mais- div,ersos tipos de _alimemos

• Amplo congelador horizontal
• Internamente colorido
• Materiais da mais alta qualidade .;

• Acabamento super.fino, de grande luxo
/

;,

,_
,

-,
-

,
,

1,1
,.,.,,'.
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J.ilLORIANÓPÇ>LIS, DOMINGO, 14 DE JUNHO DE 1959 •

E s.t.á d i O P
•

raiano
(. A. CAR1-OS\REIA;UlrE '-�I6IIÍ!NSEr. o PRÉllO DA -RODADA QUE OS FLORrANOPOUTANOS APRttlARI0 NA TARDf�'DE HOJE ,_

- 0- BI-CAMPfI.Q,<-DA -C8IkE. o VICE-CAMPEÃO DE BRUSOUE' 'EM CONDI'ÇÕES D'E EFETUAR'EM ·.U M MATCH - Df- TÉCNICA E
EOUIl_l-- E �IJlJAf t, -"Ull: RAMOS DARA' COMBATE AO BARROSO-:E EM- BRUSQUE D",PÂY1ANDO- EST·ARi· FRÉNTE A
h:: :r�:�:I:a:::� �:�adUI:�C:; FIlE.�(OM�O ifARCfUO 1)IAS _. OS ENCÔNTROS- NAS DEMAIS ZONAS. pe�::. Jolnvllle

- Caxias x BM_

,Futel>ol de. 1959, promovido, pela dentre as mais bem constltulJ:.s Z9na (Leste) e para uma estréIa, Todos querem ver o Flgllei- com um Só objetivo: Vence�. :t<::: pa..- de todo esportista conscíentc. Em Blumenau - Vasto Verde :k

I � ,

FederaçãO Catarlnense de FutebOl de Santa' Catarina. condizente com o alto prest�r;lo rense que fará sua- primeira pele. ra vencer, mas que seja uma bo Não sabemos como formarão 011- América.

S com o concurso de nada menos NESTA CAPITAL d f
-

doi 'G I I
,

que es rutam nos meios futebo- 'ja após a conquista do cetro m!Í-- nlta vltórill-, terão os s qua; dois quadros, mas tudo Indica que Em ual'am r m

de 26 clubes, sendo dOis da Capl... AqUI serão protagonistas FIi:',IC'I. listlcos de Santa Catarina, os dois ,xlmo' da 'Çldade. E ta�bém, o C�r- dros que cxgotar todos on seus 'atuarão completos, apresentando palmeiras.

tal, e eis restantes do Interior do rense, local ,e Carlos Rénaux, c clubes estão com seus times em los Renaux que, aqui mesmo, pe. recursos 'técnlc,os e físicos, jl\- todos os seus valores posttavds Que

Estada, represent'ando UIJl autêll. primeiro bl-campeiio da Caplhl e "ponto de- bala" e, assim, após á ,la segunda vêz, há poucos, deixou mais apebado para a desle41detle, ,s1\berão lutar denodada e entLlslà��

tlco recordo pois em tempií algum o segundo vlce--Qampeão 'de BrslI. conquista de uma vitória que, to. escapar nova oportunidade de ser para sobrepujar o antagonista. tlcamente
I
pela vitória das <'ôres

concorreram a um certame tantae que e do Estado. Iniciam os 'dois dos esperam. seja bonita, :ndls- "campeão do Estado. Que vença o que melhor .souber que defendem.

esquadras e, note-se, escolhidas clubes a disputa do certame da 2.1\. cutível. Dois gigantes estarão ni

Seleto x

liça.
I
se conduzir na liça, são os votos

10 PAULA RAMOS EM IfAJAI'
O tricolor da praia de Fóra ra,

rá sua' primeira apresenhç�:> 110

Campeon�, pelejando nos uomf-

nlos do seu adversário, em Ita.jel,

onde espera reaHzar sua

auspiciosa. Tem credenciais

clube dos 'Carlonl _
de levar

'VeJ1;Clda, a Jja.talha. contra o Har _;

raso. .na tar.de- Qe hoje, �I!l 1õ.;0

qu�: consta i-da rOd.ids lnicf'll do

certame- da 2.a zona (leste) Cíue

será completada com o coafronto

PIrYII�dú 1Ç Marcmo DI�s.

Brusque.

DEMAIS JOGOS /'

sao os seguíntes os demais en ,

centros d:). rodada Inicial do Esta

dU1I1 de_ 59:

, Diretores_ e associados d? paula. ção da nova
- diretoria do více

Ramos. há c:lJlIS reunidos 'em As-I campeão "da cidade; tendo, sido es

s�mbléle. GerAl, trataram.� ••1. coihldo' o nome,'do be�qUlsto des.

"

põ'rtlsta sr. Arnoldo Sousa para a'

Pl'esÍdêhcla' do 'clube. AliM,' Idên
tico cargo, Já exerceu' o sr. Arnol,..
do ,Sousa e com notável capaclda.

sr. ArllQldo. Sousa; alegando preca- 'I' plena
luta pela soerguímento do

ríedêde em seu - esta.do de saúde; noss-o' pebol, multo se esperando

declinou, da escolha do seu nome de sua Inteligência privilegiada e

capacidade' de' realizar.para 'tão espinhosa fungão.

Foi então sugerida e aceito o

nome do nosso colega de Impren-I Ao Ciro os'nossos cumprimentos

sa dr. Ciro Marques Nunes, o qual,

I
e os melhores votos de prospert;

já empossado" no cargo, está em dades.

1.a ZONA-OESTE

Em caça!1or - Vasco da
de e Inteligência, sendo mesmo o'

'mais operoso maioral que já teve

, f) clube da praia de Fôra nos seus!

existência. Todavia, o

. -

x Juventu:J., '

Em Currt'b!'.nos - Independente.' ,

x -Caçadorellst:._

Em Joa�a.ba _ Comerciai x In-(.

(A'(ADA-S.
O ,TELHÀ CORRIDA conslderava)� jacutlnga

ternsctcnat.,.
3.a ZONA-SUL-l.a REGU,O

"

.Em Crlcuma - Atlético Ope��,.-
1'10 x HeBr-l,q\le ,Lage,'

Em Gua,,1 -, Guatá

c�ário.

no 'sal.
A NOVA

_

: DIRETORIA DO

'f- corrente ano "',lnício hoje, sen ,

POSTAL TELEGRA'FICP -: O do êst;s '6s ja;"dS, rodada Inau�
postal Telegrátlco,' líder,:do atual g\;ral: Internacional x Cruzeiro,

Campeonato Amadorista. de Fu. Aimoré x Juventude e Flamengo

O velho leão quando sente que -Mas boquírrõto, pela bondade pres-

tlmosa, não soube guardar seltl;ê-a Idade já Ih_e embarga os passos
x Comer-'e c

que 'a· concie;.rêlú�fa, -dos mais do.

jovtms '-lhe.' arrebata., a mais -tenra Os amlgÇl� mais jovens fingiram

diJ -caças-, torna-se 'solldâl'lo e-mac, auxillá.lo. Acompanha-lo-Iam,x Florl�o, em Pôrto Alegre. São

L�opoldo e Caxias do Sul, respec

tlvamente.

tebol e que no próximo dia 23 es

t�rá' comemorando seu » segundo

decênio de, exlst�c.1I>, tem' -novs

dlretorlá, ',eleita e empoasada que

foi' Rã- .dias..-,·> Eis 'como, � JD,!!srpli

,está oo_nstltulda._
presidentes' de Honra ,Dàrcy

Llnhti.�-!!s da SUva, Bruno Sei1$. e

'Edgar· Büchele••

3;a ZONA,-SUL - 2.a FEGI,10
�m Henrique' Lage � Ifnbltlub&

x F1erl,ovlário.

;Em T-ubarào '; - Hereíllo Luz x

Barrfga. Verdlf.

4.a ZONA .... l'iÓR11E

ijúda;rlam a'levar a mochila, O ve-cambúzlo.
- -

,O no.sso 'grande- amigo
_

Agenor

!\iiinoill Alves:' 'o Nônô dos mais

lho leão desconfiou. Rosnou. sacu

diu a júbs (desculpem o equívoco,
"

careca), mas Impôs sua von_
- . .: � '" - � ,

h'la solltárto,

x X :]C'
r.

.GENT1L, oTE'GNICO - A se_

'legáo� perIUmlbl1cana; -- 'Cpedenclade.

pela C.B.D. para representar II noS-.

so paIs' no s_ul.-amerlcano extra de

t\\tebol que será efetuado no

�
f1rlJle 'na zaca• <, •

Intimas, aquele, que
.. C? Ge�rll,� êle é

Vieira da 'Rosa lá Inscreveu' entre' tade',

TRILHA, sempre

os móveis '& u tensillos do vete�a-
no Clube Doze, como caçador' é
um velho 'rei das selvas aposen

tado.

Numa' de suas últimas anda'lças

pela� matas do Camblréla;, no l\{or.

PrelOS:; dot:in�
.glessas:�

Segundo 'nos Informou a Secre- I
tarla, da F.C.F" para os jogos nes

1

ta Capltal, da. 1.a etapa ,dO Es.

tadual dé 59" vigorarão os mesmos'

prêços do '''Relâmpago',' a saber:

Domingo, alt1l madrugadã, frio

de �achar, na estrada da praia do
'.

Fóra da Enseada � de Brito, Um'

vulto- es,taqu�ou á frente do nos-·

so automóvel. preparamos as nos�-

'PtEClSAM-SE-Elq�adol', 'está sendo' dirigida

técnico: GentU {)ardO�O,
X X- X

GOIA'S JA' SE, PREPARA

PARA O CAMPEONATO BRA.

SILEtRO :_ Noticias chegadas de

'Golaúla dão conta da reunião ha..

vida ,na Séde' da Federação Gola

nem1e, na qual foram convocados

os valores que representarão Goiás

�ô próximo Campeonato Brasileiro

de FutebOl.

pelapreSidente u .:__

Júnior.

1.0 Vice-presidente � Ary'baldo Em tôdas as cidades do,_ interior.

ótima comiSSão no ato do pedido.
'

Mostruário Grátis. Casimiras,

Linhos, Capas, Blusões, c!,mlsas etc

Sõmente pelo' Reembôlso postal.

Tradicional Firma.

povoas.

2.0 Vlce.presidente·� Gullher-

ine SUva.· /'

1.0 Secretárlo'- ,w..alter' BMtóB!
2.0 SecretáTIO - Glulherme' Ávl�

la.

ro- da Gua,rda da Ca_nela, que mais
.

sas armas- para um eventual- as.,

salto, mas uma vóz amiga chegou

aos nossos ouvidos. Era o Agenor

C);ue pedia upla, �assagem, No an

tegôzo e �a afobação dos prepar�

tlvQs, esquecera, em casa, a telhll ,

'

são arrasta..-pés carregandO uma

barriga que, causaria Inveja a um

hipopótamo, .vIu uma jacutlnga
30,00,ARQUIBANCADAque não chegou ,à. mira_ ,d� SUa

espingarda. 20,00 e 10,00.
. I T E C IDO. S � A S C � IGERAL � 20,00, 10.00 e 5,00. Caixa postal. 13.828 - S . .,.-au oEdto

D1ÚZo.
Vl�or

Conselho DeJlb�ra�lvo
Mário Rosa, 'I{urt WUP'k&,
Costa., �dllon Lun�de1J1.

A mosca azul da sua, esperança "aa eSRlngarC!a, peça sem a' qual a

zumbi,. a. opol>tunidade de encer- ar�a não poderia 'ser ut1llzada.

rar s,uaS ,atIvidades" cinegéticas, Batia os dent,es' duplamente, !rtl'
X X XLuiz pacheco, Durval de Freitas

Noronha, João Pio Netto. Raroldo
Limas, Hilton Plnt�, NoJ1�lI;l Ra- Â DIVLSÁO DO MUNDIAL DA

mos ti Wlilter F�J1pe. SU,ÉCIA - ZU�IQUE, 13 (UP)

Agradecendo a gen�lIeza da, co_ -'A suéc\a.�. como séde, receberá

munlcação que nos. !ê� o serire--
I
a �arte malar:, do lucro líquido do

tárlo walter a:Qsios. �,lIClt�os os campeonato JD,undlaJ." de fute_b0l
novOs parec,t�ps post��@tas',formu- de ,1958. seguida do Brasil, cam.,

lando�hes 'un;ra f@stão feliz. COm peão mundial; Alemanha Oclden

novos triunfos para sitlsfa�ão dos tal' e UniãO Soviética,
segundo a última relação, a ar-

recadaçãO total, que Inclui a renda

prov,eniente da televisão e dos fIl.

mes clnematógráflCOS. elevou-se a

11.985.518.70 coroas (2.371.100. dó

lares) e os gastos' ascenderam a

1\.348.612.1 coroas (1.069,700 dó_

I

e raiva. A caçada tão promi;;;ôrlll
estava desfeita.

Compartll�amos,da mágoa, �ize..'
mos cara feÍa, convidamo-Ia ),),1a

-'-:....
'

nos acompan.har. Isso externamell-

te, �orque no Intimo dava.n:-s

gostosas gargalhadas.
- O Agenor resolveu carpir seu

desgôsto, solltárlo. na estrada,

Entre os- que se achavam ca

çando, a noticia' correu célere, Es

quecera. a telha, perdera a telha"

caiu a_telhar...

trazendo a, t1racólo a- mais cobl.

çada.,e rar� ave de,nossas-florestas,

1L ' �acutlnga; .

pela convivência' e prestimosa

a�llMlXle que mantêm como; & Ge,..

nl!J1al" traçou os·' planos 'em têr_

mos m1lltares: planos pré.,estabe_
lecldos, estudo do terreno. assalto

ao amanhecer, surprêsa, tática

dos comlj.ndos. A esta i\ItUl'a'
'

já

ótimos lotes em Barreiros � Bairro Santo Antonio

V � :tr·[} E - SE,
Três lotes juntos,...... '1;'ratar com Eduardo Santos, na

rua:Visconde de Ouro Preto, si - Fone 3726

AGENTES
G ,A -N H '-E
DltfH E'I 10

.(MHíltão!�· \

I .. Vénde-se
seus torcedores,

Vende.se um caminhão' CHE

VROLET. modê,lo 1950, em ótimo

estado. com 5,.anos. de uso Sõmen

te, nesta Capital. preoo 280,000.00

X X X

CERTAME COME�CJÁ>�IO DE

FUTEBOL,- Contln)lará. na- ma<

nhã de hoje, no e�tá,"o. do Ipl-
NA HORA - SEM P�TICA

SEM CAPITAL
Alta Comissão -

Já era. tarde, qua,ndo num ra.

- encontramos '\m

matuto, nosso \ conhecido, o .'.1al

,fuzllou.nos com ,a segUinte per

guntl1<:', "O Sõ NonO" tá malúco?

parte' do paga___:_., facUlta.ndo.-se
ranga, eme Sl'llo dos Limões. o

Campeonato comerClárl� de Fute.

boi de 1969" com a r�%1r�,!: da
pen61tlma rodl\da do 1;P. t{íj�õ ,que
mal'oa o·'.encontro. R�lJll�ton,.X

menta em, prestações,mensals, Ver
RODRIGUES. ° perigoso comaa_

e tratall ,na' METALURGICA, A tradicional
dante que éstará p_reliando c,on-,

_ AToI:.AS SIA.- Rua Tl'ajano n.o 35 LASCO

Mostruário GrátiS
firma TECIDOS

- São Paulo,
lares).
Essas cifras,' s,egundo o último

boletim da FIFA, representam

um lucro liquido, de &.636.906,61

coroas (1.302.600 dólafes).
Disso, a FIFA receberá 15 por

Tá com a telha corrida?".. 'e1'- tra ° C. Renàux, -_Fone 3740. pl'eclsa de Agentes para, todo o

guntamoB-lhe o porque da '1,)r_
Y

Brasil

gunta e êle nos respondeu: "l!:n- N
-

'

FI
�

ual'ense o' zaguellro BANDA CASIMIRAS - LíNrtQS
contrel, hoje de manhãslnha,o �O ,t IglllilT '. ,

,,"�.
_

' BLUSõES -' CAPAS - CAMISAS

Nonô na 'estrada, sózlnho, apon., -, _
para o FI�elrense. sendo mesmo pelo Reembolso postal e no BaJ.cão

,tando -o dedo 'para uma safra dan-l O excelente zagueiro D_anda, que I
provável o: seu lançamento na pe": Solicite MostruáriO GrátiS

� -do tiro com a bôca.. pum! pum!, defendeu- o Avai no "Relâmpago" - leja de hoje' contra � Carlos Re- por carta à Tecidos Lasco

matei! E como disseram qUll êle da cidade. acaba de transferir-se nõ,ux. '

. I Rua Silva Pinto, 311 - S. paulo

Ford.

X'X �
GAUCHOS NAS 1!}u�INÁTmc

RIAS DO DIA 21 - 1\0 que se

Informa em Pôrto Alegre, o Grê

mio Náutico União ve�eu, as ell.
ml�rlas gaúchas e�' assl�, re,ce--

bem credenciaiS _ para rep�eseIÍta'f,
o remo gaúeho.' nas ellml�1ltórlas

de 21 do corrente na Lagôa' Ro
drigo de Freitas, quando 'setâo

escolhidas as guarnições' qU1! Irão

defender as côres brasileiras, no

Pan_Amerlcano de C,hleag,o.

X X X

,

coroas.ceata,: ou seja, ,995.535,99

(199.100 dólares) e a Aasoclação

sueca' de Futebol 25
.

por cento,

isto é. 1,659.226,25 coroas .,. < ••

(331.860 dólares).
Os ,60 por cento restantes seJ:ão

tinha perdido a telha, pensei que

tInha telhl\' corrida, que tava ma�1
. S"SSS5rSSSSSSSSSSSSSS$SSjSSSSS�$SSSS_SSSS'SSSSSSSSSSSSSS\iS'SSS'SS'

dlstrlbuidos entre as' f,ederações SOMJ)RA, o técnico e infiltrador

Iluco",dos lil palses partlc11>antee, ...
'

atacante pauláino. " JurerêmirIm'
. 'E'MPILHADEIRASREPRfJENTANtiSproporçãO com a ilrrecÍUlação ob

tida em cada uma das partidas de

cada equipe.

A distribuiçãO, em dólares, é 1\

:,Tamindllé e Vendi,., Jarãe a

preliminar ,

Haverá preliminar na tarde. de

hOc-1
rlsta e transferido pará logo mais

la-: tendo sido desdobrada a rodada o jôgo Tamandaré x Vendaval.

de ontem do Campeonato Amado.
_

Grande organização int�rnadonal, pretendendo lançar no mercado, uma
linha completa de Empilhadeira!! e Trllnsportadores Industriais, fabri
cados no Brasil, gostal'�a de entrar em contacto com grandes firmas dis�

tribuidora� locais que poSflam, encarregar-se da venda_ déssas máquinas,
em todo o Estado de SANTA CATARINA.
Será imprescindível man.ter u!ll departamento técnicQ para perfei1;R assis
tência aos clientes, sto('k de pêças e, ,assumir quota mínima �e vendas.,Os
interessados deverão remeter detalheS ,sôbre ramo atual de atividade_, or
ga.nização de seu departamento de vendas, instalações e tôdas as demais

informações comerciai:.; pJra "EMPtLHADEIRAS" Rua Iná'Cio trchôa, 885
-São Paulo.

SEIS MILHõES O PREÇO DO seguinte:

PASSE DE ORLANDO � Visto BrasU, 95.200; MéxicO, 31.700;

o lnterêsse qo Corlntlans pelo_ Argentina, 28.150; paraguai,

concurso do centro-médio Orlan- 23.500; França, 65.600; Gales•..

d ti uI em 50.700; Inglaterra, 49.500; Irlàn
o, o Vasco. decidiu es P, ar

Bels ,milhões de cruzeiros o prê�o SAUI.. o .no,o:' técnico. do p.� Ramosda do �orte, 40.400; Hungria,

38.400; Iugoslávia; 84.400; TcMeo ..do atestado liberatório do renoma_

do player campeão do inundo. O

Corlntlans contrapôs: 2 mUhões

e 500 mU e a renda de um jOgo.,
X X X

mUito", foi conv!dado o' dr. Saul

NãO tendo a dlr,etorla do Paula Oliveira; um dos m�ls_ completo,
.

Ramos chegada a um acôrdo com cJY.Cks catarlnenses de todos os

o técnico Waldir M.afra, quanto tempos. ,o qual IlGeltou a ,Inlluaa._

contrato, bêncla e já hoje estará em Itaja(

com Osnt orientando o quadro vice-campeão,
da

EslováqUia, 31.0�; Áustria., ...
27.100; Esc!Ícla, 22,800.'

N. da R. - A C.B.D. já 1'e.ce

beu q'uase tôda a 'cota, ,faltando,

apenas, aJ.guns mUhares' de dóla- ás fases de um novo

res, retidos })!iIla -FIf.A, por culpa ,tão pouco conseguidO

Fede��9�o ,1�lana.,.

CAM-HOJE O INICIO DO
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\ /

-f:!ua famtlia' convida os parentes e pessoas amígaa
para assístírem a missa que em surragío de sua bonissl·
ma alma , mandará �elebi'àr terça-feira dia 16 na Cate
dral MetroPolitana ás '9 heres,

.

�t�êipadamente. agradec!t/a todos que conÍparecerell'
a. este.ato de fé cristã. ", ,- < I

\: ",

.Ó»

�,'

,Y FJorianóll�l1s, i4 de junho' de 1959

Ass. David da. Luz Fontes - ,preslele�te,
.

... . _' '\ "

Antenor Taulois de Mesquita· "

.

Narbal Alves' de Sóu�a
'

,Ay�so Campos
Alpheu Ferreira' Linbares
João Silva
Paulo Vieira da Rosa.
Joel Vieira de So�za
Rodrigo Azambuja
Amílcar Scheirer
H..ttor .stetner '.
'José Edu Rosa'

.

Aldo, Bartolomeu',RabelO
Henriqué Stefán
lüonso Joaquim. dos .santos
'Ser-bando Feijó

- "", -

Adelmo Alves de Lima
'

..,' .

'" .�.-

FLO-RIANÓPOLIS., n8MINGÓ,. irDJ!j iJUNllO DE-19á9
. .

�..' � -. '" ";' �.

Eurico' Ferreira ·Fagundes
Joãó Augusto de ,'Melo
L}bÍo Rosa

"

t: .

ehen (�h1;.gravaçãQ Westmi·
minster _.;_, Laboratórió)

,( .

h''I

Ré:PFtE�ti;�T;'Nr!i!S .'

.Zô' L•.S,fEINERo & '·CLI.\..

•• '_t: x x.
x

Agora, do alto da' tribuna parlamentar, o �pu·
tado Naza,reno. Neves proclama que comprou. um

cartório.
x x

J' '_,'
, x -.

... ...,J_

, ): comprou mesmot .Nã.o os livros" os móveis, u

salã.. Naq! Q clJ,rtóno, na 'Plenit�de tabeliar do têr
rp.o,'E cCi!ÍÍlo êlé, outros múítos negoeíaram os orícíoa.

,

Em :to<iós esse!! girios cambíáríos entrou, como
.

eleJll�pto indispensável na compra e venda, o exmo.

sr. governador' elo Estado.

.
Porque só êl(.l garante as garantias das nomea

'çijes.!
' .'

.• .,;�'
.....,::.,.: .. :

x

. x

Nessa dança. âos cartórios os passos màís feios
são -justãmente.os 40s deputados,

Nlng'!léin, por aquí, ignora que os situacionistas
, ,

-e adjacentes, para votarem a criação,de 86 cartó
. nos, separaram um para a famÍlia! 0s m&is es
,

pertos quiseram ofícios, velhos' �'pó!', com,pra:
�aràÍltida �a' nomeação em troca 40 voto!, '

,

Nada. de cartóríos novos, que póde!ll estar bi-
chados.

-

.
/ '

x

X .'

Do episódiQ saem um tanto arranhados os

deputados e- éY::gove�nador 'Este porque 'corrompeu;
aqueles porque> foram corrohlpidos, .: '':' '.

.

E, també&; porque usaraiji o man'dato J em

c_ausa próP.1ia!
.

"- _' ....� X ,_:) � x" .;--

X i
,

O povo - tabelíão-mer � averbou tudo isso. E
vai passar a certidão, a 3 de outubro:
" '

.

o POVO Só AGUENTA

A:rÉ OUTpBRO D.E 60!
.-�<-

�����"':U!)'?�ri({í.
·

<;
. .

.

�''''
.

�.....
'.

-

c •
-

- �

.............� � -- � � ..

I
'

" II
-

I
'.,

d' II i
"-.',,

"

dado com cumpadre Miiírlcôta. convei:sãva,com um grupinho I
,

,

' :
A

: � : : :
O,

.1, , 11-0
-

rra:18-, ·a' g,rll , ••a· 'I ::�:::f:=ÇãO:, �eSSGá. pa�mns:p��á, �r�ues,t�n que' tá' �

-'----'-__�__;,.
'

O coronel velp chegando num trótltõ. curto com leU Com: seus ,II?-strumento :LOl'aD! entrando os apontados,

I Escreve o SACI pessoà:i de éonfiança. :.' . - j �

.

'
.

'

: _. co.mprlmen;ando uma ála
.•
e outra:- �, I .•

,

'

, "PáIÍÇ,a de quadrllha bem qanl'ada. Só nos velhçz tsm.. (I a..l'raiá tli 'todo que nem -nta. Gô.,to prá isto' é;· que -

_ ,Bôa '.nolte- D. Ud.ellllda!, Côm �'o�,�'!l<!l'í:nissÃo vou' ,N�' fi,!e_nte,_"lnha o, conh,ecld�,sánfoneiro, '�ascarenhIlS.:
nos .. Hoje Bm_ dia. apenas uma demonstraçãozinha,' depois -,

,.
se Id ,.. 1 .a"

'

nãO farta, 'D, Udenllda,' não liga Pl'Ôs' gasto. Abre 'a guai;íca. Ílilparrar os a:n�ma!l. !l4' fóra móde não'iílclíinQdá -{IS 9u,e tão ,gu o '>,:,e o cu�p_re prisco COM, sua Inseparável ,!ebéca•
o baile Junlno descamba pM'a o rottueíro dos boléros. fax e

, véia e de�péJa' o' bendito. O. essenciá é que tudo reja de e,i ,dentro.
/' ,v, " --,; ".0 cQ,boclo P&nte,leão cqm se\! pandeiro, ?_ cavaquinho Colaço

Coisas da
premêr�.

.
.' .

,.
- .:,. �

..; &( O violão, seo. Faria.
,

_. êul41ldo Coronél! ,-'
t.., :P�SsedlDO�U para o lado enquan·to um cavalo pas-

.sava_lhe rasplI-ndo � .terna vélo.
,,,,"

;í. prôs :qUlnto estupor!
- Quem.i coro�é '!

.

,,, '77'E'-o peste �aquele. ga,rotão. f}lho do MarmeH\Usem.

�9lJ1,eçaDi com essas pr�v�ções :e dêpols num guenta� gaio.
_,

-'-._ Carme._ coroné., carma que' 'tlm dia a cas� cáL "

"':' " NestejDiomento, D. Ud'elllfda- avisou q
, acender.

a;� ,togUé!ra,: :0" pessoal- chegóuc<se, lJaj'a ati

:;·�q4�ptat:.s�;àl�·i.n ·")��b·ti�?���·· .-) �?, ·_:�';.,7:' ·;j�i�· ",:.:
..

_-
<.

,I

da, _:_ Colar.es de bandeirinhas. J'fogueira no _ melo e múlto
'. foguete estourando _nas alturas, Uns' ..traques de quando em,.

'lICZ, e tamoém '. iõito' de láí!;i'lma, Mlils pela tardinhA vem

vindo 'os C011vidados, UJ;lS', de carroça. Ou�ros em :rlba !los
.

cargl,leiros\ -'outros ainda. montad.os em inUlas- trotaderas-..
'

de misslj. allzado. perfuDÍ'.!. 'Iençõ 'e chapéti 'Il� pre-,
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