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ORGANIZADA A MOCIDADE VIBRANTE DE BlUME,AU ����!"!:oc;::�)::":on;,:��:k�uerra a

Meses atrás, quando se diretórios péssêdístas a eer- I càrgos da diretoria, encon- Dettmer, Manoel Nazario Fi- JII
pensava no 'candidato para rarem fil_eiras em tôrno de tramos uma plêiade de jo- lho, Nillo Poffo, Arno Guer- III .

competir com o partido sI. pelso Ramos. r vens, Ique com Péricles Pra- mer, Rolando Geislér, Wal-' JII O sr. Amaral 'Peixoto só conseguiu im-

tvuearnCiaOmniesntatal,àdseuc6eOs,sãBolum_g°e� Mas o espirito de- luta, de de, saberá corresponder aos mar Agustíní, Luiz Anesl, • pedir O imediato lançamento da candidaturaque é dono o povo de Blu-- objetivos .dessa agremiação, Amauri Santos e Ari Santos.
nau sentiu a necessidade de menau, não fico)l aí.' Eis que quaís sejam o de eontríbuír Essa é a Ala Moça do PSD •Lott após se comprometer a convocar'o Dire-se lançar um bPPl nome,' um agora, a mocidade daquele sobremaneira para a vitória de Blumen'au. il:sses são os III
nome capaz de conquistar a pró3pero município se orga- de Celso Ramos, São êles os jovens que a formam. JII tório- Nacional do partido para uma reunião
simpatia do povo catarínen- níea vibrante e forte, para' jovens Onildo Sallês de 011- Pelo que êle foi de grande, III
se e tírarsanta Catarina des- formar a "A�a Moça" do Par- veira, José Anor Batschauer, como político e como homem, III na próxima quinta-feira, dia 25,. quando, pre-
saenocsa,ospaerma IqaUneçaY�lvaé nhaãs'.Oritoo_ tido Social Democrãtico, Arno 'Wartha, Airton Caste- escolheram êsses jovens, pa- III

sente tôda a bancada pessedista na Câmara' e
.
Na presidência· colocaram len, José zaneüa, Aldo H. ra patrono, à figura. ines- JII

�

tas do progresso.
.

o jovem Péricles Luiz Mellei- Pereira dos Anjos, Dietelma quecível e saudosa de Nereu • no Senado será lançada oficialmente a candi
Jil foi assim que, monu- ros Praçle, que temos certe- Weber, Antônio Pedro Pereí- Ramos. Como Presidente de ,�

.

.
.

-

•mental e estrondosa, apare- za desempenhará com bravu- ra Nunes,,,Anísio de Sá Ri- Honra, o Dr. Martinho car- .� datura que já emp.olgou as fileiras pessedistas. IIIeeu a "Declaração de Blu- ra e inteligência o cargo que bas, Hans Kapp, Egon Janke, doso da Veiga, que se desta- _ III
menau", concitando todos os lhe outorgaram. Nos outros Alfonso de Oliveira, Arlin ca na vida política de Blu- ..---.,.------.--------------,.

menau pelo seu trabalho e
ANO XLVI - O MAIS '4_NTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - ,N.b 1 3626 dedicação. Como membros

honorários, a Ala Moça colo
cou três nemes Celso Ramos,
Dr. Alcides Abreu, e o. depu
tado Pedro Zimmermano.·
Assim vemos, aliadas a

esse pugilo de' bravos solda
dos pessedístas, nomes que
honraram e honram Santa
Catarina.

.

O que se sabe de Blume
nau, e de seu povo, decidido
nas suas iniciativas e digno
nas suas .açêes, fazem-nos

DIRETOR: RUBENS DE AR RUDA RAMOS .:_ G�ENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO- crer que essa "Ala Moça" re-
volucionará os meios polí
ticos daquele município, dan-.
do uma, contributção deci
dida e brava nos destinos de
60.
A' Ala Moça pessedista de

Blumenau, será temos cer

teza, li primeira de uma sé
.ríe de 400, qúe se espalha
ram por todos os cantos e

.ríncões de Santa Catarina,
nos municípios e distritos,
'nos lugarejos. e cidades.
As chamas que ardem no'

peito dos, jovens de Blunie
nal se propagarão por tôda a
Santa .catarina. Breve essas
chamas tórmarão uma só e

aquecerão a bandeira pes
sedista, a fim de levar ao go
vêrno do Estado; o nome de
Celso Ramos .

EDIÇÃO' DE HOJE: 8 Paginas -;- Cr$ 3,00 - FLORIANO'POLIS 20 DE JUNHO DE 1959

ijf-SÕTEWAVÃl1
A SUMOC registrou o financiamento- estrarigeiro para a

aquisição do conjunto gerador de 100 mw para a SOTELCA: no
v910l� de 31.000.000 marcos alemães e 5 milhões'de francos.

A decisão do Presidente Juscelino Kuhitscheknaseeu de
.

UDt apêlo feito na Assembléia Legislativa do Estado,�pelo depu-
tado Waldemar'Salles (PSD-Tubarão).

.

" O acontecimento se reveste de excepcional Importância,
pois trará ao Estado uma economia 'de '1 bilhão de cruzeiros. I

..................................................................(
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bOI1de aéreO,' ar.ci���m ter� o aeiden-
LIO C,EZAR �CHMIn'l;' comporta ,mais profunda, à. tádo e"'�os pneus 'podem ser

acontecimetitós .

ganham
'

em evidência, quando
menores microfe-r,rarxí@ntas,O'trocadossemoa\lxíliode

Os maior caminhão, o mais si·- macacos.
'

olhauos à distância .. Facetas novas; perspectivas inespe- lencioso jaeto comercial. •. Na eletrônica _ a radiote-
radas os integram e êles .se apresentam. em tôda a sua todos êsses "mais" e' "maio- lefonia entre. 'a capital e

plenitude.
res" são produtos.tranéeses. quatro das maiores çidades

• 1

di"" D ti' São engenheiros franceses provinciais -substituiu quaslJ.
.

A Convenção que o gloriOSO pa,r�i o, SO� ....
·

enl cra-
que estão construindo uma inteiramente os antiquados

Uco realizou, a 2� de maio, em Florlanopolls,·. �e cBnsti-' refinaria de petróleo na Fin- fios telefônicus. O amplifica
tuiu num .ac.Qrit�clmento -sem i pre,cedente.s J)a história .po- lândia, ";!ma rêde ,de. teleco- dor "'Tecnétron" é considera

ntica dê Santa .Qatarina e mesmo se coloca no concerto municaçao. n�_ �recia, oleç>- do o mais eficiente e versá-
. 'e... "

l
•

, dutos em Quema, uma fa·- til que o transistor, para rá--
da Nação, como ex-emfllo as cupulas que tateiam separa·- brica de fertilizantes no �ll- dio, televisão, satélites e pro-
das do povo. ',/ quistão, uma pista para jéteis teleguiadOS. A França

Há oito anós, o estado de Santa Catarinà c'aia, por aviões a ja�t9. em Hong- e seus 44 -milhõe� de h�bi
equíVOCO, e recaiu, por pressão econômica, nas mãos de Ktong, uNm slstzeml� d�e esgo- tantes fervilham de energia

.

- - ü'_ tisf ito com o
os na ova e an la, uma tanto física como intelectual.

um Grupo Economico vOl:az, q e, nao sa. e
. usina siderurgica na Colôm- Uma. prova disso revela-se

arrecadar a's econom_ias populares sem consequente apli- bia, um túnel de quatro pis- nas cifras de produtividade
,

cação, cobiçou os' dinheiros públicos, arrazando as· fin�n- tas sob. a baía. de. �avana� do país. Nos últimos cinco

cas estaduais qué de um regime equillbrado passo\l".pat'a·a' uEmE·aUUuSlllNa .de afll}bon.la nd°;, anos, a produção francesa
- ,

.

t podia)' . avlOS,' a rlcas e
.por homem-hora aumentou

espiral deficitária, negada sempre, enquan o se
papel.,. de chocolate e 9� vi- 31%, percentagem mais alta

negar. .

dro têm sido constrUIdos e do que a de qualquer ou!ra
- Há oito anos, o estado de Santa çatatlna desapareceu Inontados pelos franceses. nação do Ocidente.

da' esfera federal. Saiu das ,estatísticas com,o '!im exemplo, Máquinas e inventos desem�.

L hbarcam nas costas america- LITORA II. omenao exemplo !ie como se pode prodyzir muito, com pouco, naS, _ tecnicàs e invenções •
,

•

para entrar nas estatísticas como exemplo, de. como se po· vindos da França são adota-
de realizar pouco, pouquíssimo, com muito. das por tódo o mundo' civi- gem pósl�ma-'

Há oito anos, o estado de S.anta,.;Catarina começou a lizado.
j No ar o bimotor Caravelle . A revlst� literárla LITORAL,

ser "desalfabetizado". Há oito anO!,!, as nossas professoras a jacto foi o. primeiro avião dlrlgd� pelos jovens Nicolau e'

se transformaram em marginais. Há oito anos, nossas es�- totalmente a jacto que con-,- paschoal Apóstolo, que congreg�

triUtas começaram aC_esburacar-se. Hã oito anos•. in_iciou�se· seguiu permissão para ater- jovens e 'velhos valOreã Intelee

O período. d,a corrupção, no_ Govêrno.
-

.'

rar no aet(j�rto de N��a I
tuals da terra b�rrlga-verde, re�

E tod'aVl'a, ha' oito ànos tudo se prometeu, Torres de York. O helicoptero· mov o cebendO -�Inda seleclonad� cola_
, a turbina, Alollette, foi o borBção dp outros Estlldos, está

igrejas, asfaltos, eSê<:lI,as, centrais' elétricas, hospitai� te- primeiro a voar-na estratos-. clrcul�ndo coín_um� ju�t� e m!l

gionals etc. E Santa C3rt�rina só rec�beu jeeps e' ca�tol'iOS, fera, numa altitude d� 11.125 r.eclda, homenagem .,fi.o prltnteádo
Isto é, jeeps e cartórios receberam os a�ani�uados. . metros. Governador 'JÓ�ge 'tácerda, .'

O pOUCO -de bom que os "vorazes" n�o dlgeriam, ficou. No mar ....., O "bathyesca-' Qu�ndo' �o Govêrno de' Sànt�

fora do sua al-çada. Por que o amor ã' terra levQu a Opo- phe", subml;lrinO'l?aia elq)lo- Cat�rlna, Jorge Lacérda. procurou

" _ rar O fundo do oceano, q:ue estlmulàr. na medld� de suas pas

sição a trabalhar. Pi liderança efetiva �e Nereu, Ramos,na usa 76.000 litros d,e gasolina slbllldades,.fi desenvolvimento 1I_'

Câmara e no' Senado, na Presidência da Republica, con-:- ao invés· de hélium, jã che- terárlo no Estado, da,ndo, InclUsl-

. cedeu os benefícios que eram dever precípuo do G�vêrnl) gou a uxna profundidade ré- ve, apôlo aos jovens que óompõem
.

1 ar O corde de 4.500 metros. o Grupo ·Lltoral� Com �art� co_

EstadUal. (Nós que trabalhamos em· Jorna e �erc I:em S
Em .terra ___; no ano pas- laboração. 'Inclusive do' nosso DI-

. 'sempre com interêsse renovadp as secções da ,Camara e do
�ado, a_ França, com 1/5 da Fetor dr. -RUben�' d", Arrud� Ra_

Senado, G01lstatamos que o ex-'"estadista", agora. Senador produçao norte-americana, mo&. 'LITORAL dá uma:.vlsão do

da República,. não apresentou' um projeto sequer de in�e. e?Cpor.tou o dobro de auto-
que foi. a. y!da ,c\ilt\lr�1 ,de Jorge.

..

rêsse OU de solução para os problemas 'catarinens�s: alias, m�vels dos EE.UU. O Dau- Lacerd�, colhido pel� fatalldad�

d
.

i t p.hllle de Rertault da. 85 qUi_:,. no pavoroS() s!n\st.r.o a\(latór(o 'nas

o. Senado para o Sr. Bqrnhausen � a "ter.ra" on e, ass s e, lôll}�tros com 5.litros de g,a proxlmI4a,de1i!. d�� €url,lba, flx�ta.".

desarvorado, 'a· ,reviravolta do povo!) solma e cqmporta.4 pessoas. mente há uin<ano. '

.

E O povo cansOu. Custou, mas can:sou,. Cansou com os O Citroen apresenta um mo- ..
,

.

f dêlo riovo, O DS-19, O único Balo""_.....__:·�.I-u.i!!lm- ·lln·•postos de saúde, sem médico, éie... escolas sem pro essoras
V.J \;1 �

.(prófc;>ssoras 'educadoras), de cáminhõ�s a�Olados, de r1-

NIELSON VE'M AI'"

cfuezas atoladas, de donas marinas - um slmbolo perfeito -

� :eêndiQ
de' alp.9. époc_a.... de um.govêrno - de cartórios para espôsa Está maréad� para o próximo

dl� 4 de julho, 'no Clube "12 de O Acô(dO Florestal coin o Esta_

de deputado, etc. /
. ., Agôsto". � 1I;prfl�entação do cophe- do de Santa Catarln�, vÍsa.ndo �.

E, de repente, surge, um ·homem. Um qo_mem �e com-
cldo c�ntor nBclonál Nelson Gon_ proteçao da!} florestas protetoras

prov"d.a capacidade de.<. trabalho, De realiza.çO,es. E este ho- çalves, .lntérJlrej;e ,dos mal)! a);'Jl,au- de' maanclats abastecedores de..
... ." I d 'ltl água a'. hossa '�apltal e munlclplos

mem- .convoca. O .pov"'. E oferece ao povo um progr,ama. dldos sucessos musica s os.u �

.... , vizinhos, ·aQáb� de en,\,l�r - ô��()U!1!!1'
Não um rol' de promessas. Ape:pas um progra�a. Que o mri :::��}dO'- . �ttntor dos �elqS à Imprepsa' fal�à e --escrltl'•.soil�.
Povo Irã examinar'-.Ao longo. QOs quinze (15); ��es que �� tangQs p!i>rtenhos, -4l'�de tantas'!,�_ clt�ndo.\coOl!erlWâo po sen1;ldo de

separam das .eleições. Examinar e .aprovar:. Pa�a 'qu� o bo:- tras composl�ões que r;lelelt�m � que não se PI!lJÍUt., ; soltar b�lão

mem. -che�ue ào Govêrno com a procuraçao..�et.all.lada de_ nossa senslbllld�de, está se1).do es- durante -Oito. _� JUnlno�. . .'

,,- i
-

d
-

se ho perado eom viva ansiedade, 'pOIs Escl�rece a ein$i&r que o C6IU_
seus encargos que o -povo lhe passou, A apar çao es

llO

.

FIOl-estal em vigor é .t�lj:aúv.o
• �h açlor é a primeira • .(lue 'Ne}Son Gon- -

mem é um àcóntecimento. Um aconteclme�w ?nov ç'�lves ve� a FlórlanólY!l1s. Tam_ nã prol.blção de balões óu �e en-

(!U� odos OS ca rinenses saudamo 'E
.

que todos os catarl-
bém está maréad� uma apreaén- genllos' que posSam provoc�r In_

de' .p'opÜla.".,artista.
.

.

alho",

VoJney arremeda sotaque da laboriosa população do Oeste - In
" v_oca regionalismo feroz _ Estivalet: Comissão de Energia Elé

trica, é pródiga em estudos, . ,
_ Constrangedora a posição de

.

satélite do Govêrno.
O sr. Volney, de Oliveira teve, dos com a llberação de verbas fe� apartear o 'orador, dizendo 'reco

na sessão de qutnta-.feíra últlmlÍ derals a que tem direito localldades' Iher , o-seu. pensamento, Ievando,
uma dlfleU tarera: a de defender em falxa:s rrontetrtças, verbas que Juntamente com o nome do 'sr,
a Comissão de Energia Elétrl:c�,'� foram llberadas pelo sr. Konder volney de- Ollvelra,' à· J;l0pulação
CELESC e o titular de ambas, 'Reis. Em aparte, o sr. (: de It�plranga;.
dr. José Corres; IDllse. Istô, já' se 'Flach cita o montante da verba, E;STUDOs. NUMA PRODIGALI
vê. em razão das criticas justas a divisão por munícípío, contes; DADE EXTRAORDINA',RIA: NA_
proferidas, dias �trás, pelo lepre_ tando o orador: o deputado que DA DE PRA'TICO
sentante perrepísta do oeste, depu- as llberara fôra. do Rio Grande do O orador, conttnuando em seu

tado Querino Flach. E por mais Sul. dlflcll mlstér, enfileira um sem

que o orador quísesse rldlcularl- 'Envereda. então, o sr, Volney número -lie. estudos da Comissão
zar a pessoa do vibrante parla_ de Ollvelra, para o ponto nevrál- de Ene�gla-Elétrica em ,Santa Ca
merrtar, ocupou a maior parte dei gtco da questão: a defllslt do sr.. tartna, dando ensêjo a que o sr .

tempo da �enclonada sessão par� José Correa H'Ulse. E o faz d'e: Estlvalet pires afirmar que o ora
.

desfazer - sem o conseguir - o manetra. multo stngúlar; afirma qu dor Só cítava estudos e, desta for

Intento' do sr, Flach. Este, como o prefeito de Itaplranga, deseen-. ma, poderia permanecer por dUa';
afirmou, acertou o alvo: as crltl� dente de alemães, pedira em du� ou três héras mais na tribuna.
cas foram de. tal forma, que precl- sotaque ao díretor : da C.E.E. a Mais adiante, 'observa que o 're� ,

sou o sr. Vólney de Ollvelr�, em verba para 'extensão de il.lt!'- ten
,

presentllnte ,pe�seplsta Só soube

que pese seu declarado "lIatells_ são em trêcho do munícípto. FI- fa.zér criticas à parte prática e que
mo" alardeado por bôea própria, zera-o de manetra violenta p.ara o Interessava essencialmente alta
dedicar-se uma tarde tôd� para extremo mellndre do sr..Hulse, e plr�nga.o fornecimento de luz, pe_ .

tentar pôr aS coisas nos devidos êste. autoridade, não admitia a la usina rlogr�ndense de Guarita,
têrmos. .. do govêr�o (o astro. falta de um' prefeito cio interior, ao' passo que as' repartições' CÓIlÍ
-no caso). Isto Pôsto, todos �tenta- .colono. acostumado mais às agru_. petentes. 'em g-anta Catarln�, nada
ram à ênfase emprestada pelo .

ras do !iesbl'avamento de uma l'e- mais faz-Iam, há três anos, de
'orador "em re�ça.r. I)- p.?�IÇ.�O d(j 'glão e não ao ra:�ga-sêda Qas me..; ;studOS,'
"

\WI;. o .sr�.J�s�, �Corre!L' Hulse. ,tró;poles ...;
-' ,; - .. ,., ,<>-,

• Pt. uma citação dO-jlr. Volney de:
..-

. "�
'. �'. -B�:"alãdel\'te, na.�e�'

.

,y§ir� t:t._ q'Ue o lider do. f,s:Q."ó ;;;

especfúcO: '

.

v;�;1tup. ,).tão' Sõ ,r�te: "'�. -Iazi-.· OlIll3ÍÇã'o, o sr. Estlva:�et pl_
. ,para ,zen46 chacota:.Jl.' m.anel�-COJn qU!l' s .,man'fiCljlt� que :na atuàl pOD.
a que se propas., t' . .

TODQS ÓS CAMINHOS LEV�M
o dr. JO�é "lf1ÍIse imitou o sotaque j111lWr� -es�a1 prefel'la fazeI.'

do
.

chefe d'Ô Executivo Itaplran-;. oposição e não servir de satéll�,
A ITAPIRANGA

guense,
_

mas afirmando que, se o não admirando, mesmo, com. re,-
A bancada udenlst� ficou de l�;.

do. sobrando, país num caso "dl�
diretor d� C.E.E., não entregarl� lação à posição' que o orador toma-

fícll" cnmo o de Itap_lranga _ es-
a verba. pois ·aquela �utorldade v�, que um dia alnd� v1esse .� de_

. muntclpal er�, inclusive, suspeita, fender a ELFFA ...
pinha Incômod� que-o sr. Querl_
no. Flách colocou à garganta do

pois à, empregaria em c�mpanha MATE'RIA VA'RIA !

gOVêrno__ a missão foi confiada: eleitoral, prru;_tes que 'est�va � f1n- - .o sr. Jota Gonçalves apela à
dar sua gestão à frente da men Mesa; pela terceira vêz, ,provldên-

\ hablfldade do representante pes-_ clonad� prefeitura!
-.

'CIas no slmtldIJ do pagamento de
seplsta do sul.

DESPREZO E POUCO CASO abono ao funclona.lIãmQ d� Casa,
O sr. volney de Oliveira princi-

piou fazendo alusão a revista do
AOS COLONOS teetlldo considerações a respeito.

centro acadêmico d� pontifícia
Com evidente pouco caso, o. ora- .o' presidente, na ocasião, deputado

Universidade Católica do Rio de
dor se refere ao fato de o prefeito Walter Roussenq. . �f1rm� que o

de-> Itaplranga ter sido, �ntes,'mer _ parlamentar terá 'respost�'na opor-

cador de aves. havendo contra o tunldaqe;.
-

,

mesmo notificaçãO do fisco ,esta- - O sr. An.tpnlo Almeida requer

d\l.�l, . .
um voto de pes�r pêlo falecimento

Janeiro, destacando artigo sêbre

energia elétrica de sumidade no

assunto: Daí, pulou par� o pro_
blema da energia elétrlc" de Itu�

ocorrido nesta clloPltll.l, do dr. Abel
poranga. para, em seguida, trocar

lêtras do topônlmo e referlr�se a'

Itaplranga-. meta � que todos os

Em �p�rte, lament� o lIder d� Alvares Cabral. Aprovado. Falam o

oposição que o orador venhll, em 'flutor do requerlmento.- e () sr. Fre;.
tão má hor�, dénegrlr Q tr�baIho dericó Kudlt·ten;
?e p!onelt'ismo e desl;lravamentQ de - O deputado Bahia BltteÍl
tão rica região c�tárlnense, por

.

coúrt lê a�tlgO sôbre energfa elétrl-'
p�rte de colonos descendentes de' ca,· no 'DiáriO 'Carloca, da capl·t�l
alemães e Italianos, avocando, . federal, e de autoria de protlsslo.
também,.a estrert� questão do, re- nal catarlnense:'

,

glon�llsmo, �naquela quase asser. - O sr.' Osny Regls apeia às
tlv� Isolacionista de Sant� Cata- autoridades governamentalà,' espe
rina para os c�tarlnenses . .o apar_ clalmente à IVrp pará prov1den
teante era gaúcho, cas�ra em S�n- . piar guardas rodoviários nas rURs

t.a Catarina, cem filhos catarlnen- 24 de Maio e pedro Demoro, no

�es. e tinha a hpnra de represen- Estreito, ar_térl�s onde se verlfl_
tar p�rcela do eleitorado barrlg�_ �cam acidentes. fatais, como os dois

verde na Assembléia, assim como últimos verificados recentemente.

ilustr-es catarlnenses se destacj>.v�m .o sr. Fernando Viegas. l'mprést�
no Rló Gr.ande do Sul.

'"
'" -solldar.ledade, prometendo tr�ta.r da.

.Volta· o sr
..Que�no\ Fía�h a matérfà.�unt(;) a' quem de direito.

.

.
. .

' ",_ "

. .) ,,:-'
.'

'.

Pedro Calmon 'Mlnl,slro' Inlerlno
1

,

'

da· Educacão'
•

,Q presidente da República assznou decretosr na pasta
da Éducação e Cultura, nomeançlo o -magnífico réitor Pe
dro Calmon Moniz I de Bittencourt para'-e:I<erc�r.J interina

mente, o cargo de ministro '.de Estado dói NegíJcios da Edu

cação e Cultur.a"durlJ.'f/..te.o impedi?nento do 'respectivo ti,.
tular professor Clóvis Salgado da Gama; e designando di
retor. . do .Externato dõ 9óiégio pe�ro. II ô, proJe��or .�ate
dráticQ. dO aludidó Colég'io, Clóvis dó RêgÕ Monteiro, e di

rúo� 40 111,Úrrwto :d� referido Col�gip o� professor cate

drátJco' dÕ' mesmo Colégio, Carlos Potsch.

caminhos, por mais tortuosos, le_
v�rlam o defensor do sr. José
Corrêa Hulse.

, \J].

Quando e ora,dor' fêz um� para
da nêsse mU!i'lclplo oestlno, Ime�

dlatamente �ludlu ao. vulto dos

auxillos Q� C.E.E.. O líder, da

opOSição quer, entãO, s�ber, ob_
jetlvamente, quais os auxlllos.

O SO-TAQUE SERVE DE CH.!
COTA - REGIONALISMO ES-

TREITO
Apesar d� facllldade no' jógo

das palavras, vê_se q\\e o sr. Vo.l

ney de.Oliveira' sente a.,.efflculda
de de s\;la' m.lsllãa estérll���, Impa:.
clenta_se

.

com .eis âparteS'; passa
várias vêzes- aS �ãoS

-

n�' ,face. ollli
para o relógio' e, � (lerta altur�,
'dlz que benefícios ao niUnlcl;plo e'�:
quest,ão e outros toram consegul-

'
__,--------

Viaje

aQor�.
e. pague _

depqls._:.
em luaves �ensalldades

,

Problemas Estreito
_'\'

do ,Iráfiji'· .no
Diversas reclamações foram tr�_ não olhbU como êl'� de se esper�r_

zldas à 'reportagem deste jornal, N� ru� prlnclpal os velculos estão,

tôdas sollcltandO, das autoridades perlõdlcamente, ca.us�ndo aclde'n_
competentes, pro,vldênclas urgén- ·tes fatais. como o que, acaba de

tes '·para, spluclonar o problema do ocprrér com o atropelamento de",
tráfeg() no,' próspero e pQpuloso utn� criança.
sub'-dlstrltó do. Eet'relt6. oQmo l!e As'

.

r-Il:clamações dos, habitante!!.,
sabe,

'

o rEstrel�ó vem crescendo do' Estr�to são por dem�ls justas,
vertlglnosam:e�te mas, lamenihvel� e fa?emos- um veemente apêlo .ài\
.m:nte, . de" form� . desorden.td�, o.. IVTP para que procw-e, o quanto

.que está acarretando sérios trans- antes,. coorden�r o tráfego naque

tornOs ao seu desênvolvlmento. le sub:-dlstrlto. que precisa 'ter l1li

.
suas oondlções de desenvolvlmen_

ali. por to devIdamente pl�Ílejadas, par�
tmos acidentes de ma10-

infõllmições;
.[-

8$)éncla
TACI.

CRUZEIRO do SUL

·0

__ ,
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PUXA-PUXA - AMENDOIM

_:_ srta. Josélla Maria Tereza

se viam, oitenta e 'cinco. dessas pe..; Diversos são os processos usados,

A cronica de Laje é dedicada querias excrescenclas.· E se }SSO dependendo do gosto e da prática

partiCUlarmente ao seio forte. acontece é -pelo fato de que a ,'10-; .(,ie cada especíalísta. Um processo
A .fésta dançante, "NOITE DO APrendizes Marinheiros.

Muitos são os indivíluos que no-, caÍtza.Qã,9 f,aclllta a díssemmaçgo que da bons resultados é o em-.

C�A.RME", dia 4, nos salões do Sra. Tom Wlldl
tam o aparecimento no rosto, na por ocasião de' barbear, sabido prégu do:galvanocausterlo, Basta

Clube 6 de Janeiro, marcará épo_ Sra. CeI: pinto da Luz
região da bar,ba, de um tipo es�. 'qde as verrugas "são ceusades per segurar a extremídade livre �om ca nos anais sociais do Estreito. Sra. Adroaldo Cassol

-

.pecíaí de verruga, .geralmente flll";' um vírus. lia portanto uma auto- uma plhça dentada e aplicar a .

. ,..,. A Iniciativa do Rotary Club do Sra. Amilcar sch�rer
forme e de tamanho reduztdo. N,o tnçculação a, qual 'pode, ser em ponta Incandescente sobre a basl

_, Estreito visando' angariar fundos Sra. Dr. Dórla Guimarães
começo existe apenas uma mas: párte evitada, desde qUe se use

da verruga que se desprenderá fa.-,

I para a construção do Hospital e Sra. 'Dr. Jefferson Santiago.
pauco 'a pouco, o nume,ro vai aU'1 u,',ma. ,nava,Jhã que .não venha a fe_ cílmente..

, l' Maternl,dade "Sagrada Familia" é
mentando assustadoramente. rir a epiderme. A eletrollse é outro metodo que ,das mais _felizes e oportunas.

1
-

� dade de _noticiar, por ocasião da

Ha poucas semanas atrá� tive, _ Qua.Íl,.to ao tratemento cdesse tipo pode ser usado na destrUição das'
A Comlssa-o, , organizadora 'da fésta "NOITE DO CHARME" oo_

.ocasião de tratar de u� caso ondE' de "Verrugas, não difere dos outros verrugas da barba. Tambem a ne_' "NOITE DO CHARME", resol-' rá eleita a "MISS ÉLEGANTE
ve car�onlca tem sua Indicação e

I
.,,'

,

F A L E ( liM,'I',1, 'N ,l,�,,O é um método com yárlos adeptos, -

veu

homenag"ear,
como "patrones- 1959 '. entre JO 'senhorlnha� da so.,

_

..

.. ses" da."tésta, as seguíntes senho , cíedade local. '

A .dla,tElrmócoagulação é outra: �
,

.- ,"

tas da nosspocledade: '

.

'
, "

técnica interessante e que' -promo., .

lJENÇ
-

OSra, prefeito Dlb Cherem
,

.

-' Ave, também, a destruição 'completa Sra. Dr. Aderbal Ramos da Sllva
das verrugas,

Dr. pires

ANIVERSÁRIOS

FAZF.", ANOS HOJE

\

.
- sr. Dante He�olco Fortunato de

- sr, Mário Abreu
- sr. Alberto Henrlq1:1e Rigenbach
- sr. Ivany Lentz dos Santos
- .sr. João Schmldt

-_sr. Melcb!lldes M. Elias
Conforme já .ttvemos oportunt,

srta, Wilma Stah1:1ke

- srta. Dlna Tereza cidade
- srta. Stela Rodrigu83
- srta, Maria Gomes

-,- srta. Vilda Maria Dutra
- srta. 'Neusa de Souz'a
- srta. Ma.rla Bayer Amorim
- sra, Clotilde Taranto Veiga

Ternes

- sr. Carlos José Batista
- sr. Wilson Ferreira da Luz

- sr,' Artur Le!ll0s Junior
- sr. plinlo Franzonl Junior.

, .

Parece-mos, entretanto, que o
Sra, pedro Mllanez'

Sra. Charles Edgar Morltz

Sra. Capitão Haroldo

Pedreiro, competente. oferece

Transcorre 'noj e o aniversgrío
riatalícío da jovem Albanesa Ca

panema, dileta fllha do casal Eml�
J1a Ivone e Benoní Capanema, fe_

.

sídentes em jmaruj.

Como prêmio ao seu aprovette.,
ménto nas aulas do Curso Normal

FaleceU, ante-ontem, no sub-distrito da Trin(iade, a

CAP'AMEM'A sra. Ma.ria do Carmo Ferreira da Costa, muítç estimada e
,

,

"

'

dona de bonissimo coração a serviço da caridade constan-
..-

Regional daquela cidade, a Profes-. te em toda aquela .zona.

sara Maria Estelita Barreto, de
,

Sua morte eausou áÚ grande 'consternação,
/

pois não
dícouc.lhe estes versos, cujas l,etras' havia quem não conhecesse a respeítavel anciã, a d. Bt-
Iniciais formam o seu nome. cotinha como a., chamavam na intimidade.

O enterramento de seu corpo, efetuou-se, ôntem às 16
horas no cemitério local com grande acompanhamento,

A' família enlutada, as condolências do "O Estado".

ALBANESA
melhor processo é o emprego da

alta rrequencía ou para sermos

mais precisos, a eletrodessícaçgo.
pela rapidez e segurança com que

pode ser efetuada, ao lado, de não

deixar a menor marca ou cicatriz,
damos sempre prererencía à ele_
trodessícaçgo sobre quaisquer das

outras técnicas. Á anestesia é per

feitamente dispensável tanto na

eletrodeasícaçgo como nos outros

métodos rerertdos pois a dor é pra
ticamente nula,

Nota:.os' nossos leitores poderão

Castelo

seus serviços, para biscates e pln:'"
tura, Tratar pelo fohe 3022.

Branco

Sra. Jorge Daux

Sra. Deputado Fernando Vlégas'

Sra. Deputado Osnl Régls ','

-PONTE ',DAS
lARANJEIRASÀ Albanesa e seus dignos pais

0$ nossos parabéns,

.

\

2° Jardineira
30 Luar do· Sertão

"

ado '6
- .... "

ma' Méx111o, 31 - Rio de Janeiro
Apos O tr . lCl nal baIle com imcio 9iJ3 22 horas, as_, .' ',' /

' ,

b,arracíulll,',has, ,p,rOSSeg\íirã,o "até o: .dia",28·di��de s'ão' p"edrü '9,�t����,'i
enviar o presente �rtlgo

. d' , \{ . , ", • t!i; �'

"

-

� .
este ernal e ,o endereço "completo

-0" jQuia1n,� 0J:,e���Wa..fa':Q.B, te�lO�"l).a(,/or ,f-Rr' lim· '!ll�Jillf,fj .. �-à/r�s�sta.�_" �\.

)a.; e ,,a. fa�pil(a. _,' tr �' ',.,
-

'r
"

"
,.' i'

,

'

:. ,"
.

.

.

;._ '.f.,. 'Pela ,d.ireto�ia·' -

�

'A"'- T ti!��1Ú '""'( -
-

• , ", 1P
� ��r���r!t���e; ::: �'., "!'11',

•
eA- �O t.-.l_f,IIr�

DIAS 20, 21 E 22 DO CORREN_" j _

f'

'TE, 'BARRAQUINHAs EM PRóV t t.
QA TURMA DE QUINTANISTAS I'
DA FACULDADE DE DIREITO .. '\"':"�"......_�

solicitar .qualquer conselho sôbre
o tratamento da pele' e cabelos ao

Sra, Barão D1etrlch von Wange- Encontra-se em fase de
nheln conclusão os serviços de cons

-

.� trução da Ponte das Laran-
Sra. Dr, .João Eduardo Merltz J . '�,

Sra. Bubi 'Rlg�nback [eíras, no trecho Tubarao La-

Sra. paulo G.úlinarãe� guna �a BR-59, com 372 me

tros de" comprímento, con-

tratados com a firma Carva

lho & Hesken,'Ltda. A entre-

Sra. Teodoro Ducker

A L B A 'N E S A c ,O N IV;I T 'E
'Grandioso Baile de São João na s. C. Granadeiros da

Ilha quando será inaugurada 1l, sua n9�a séde soéíal, a Av.
Mauro Ramos, S/No

Dia 23 ínícíarão na S. C. Granadeiros da Ilha, .com

tarraquirihas, casamento na Roça, um magnífico
-

schow
alusivo a data

10 Ratoeira

Sra. iFranclsco Grllo'

A íma pura, feliz e pequenina,
L ento desabrochar da [uventude.
Brilhe em teus olhos' essa luz divina:
A luz da fé do amor e da virtude.
Nunca te, falte no viver risonho
'E strêla amíga que te leva a' Deus

Seja teu ideal" teu puro sonho,
A trilha percorrer, 9uscando os céus.

Sra.. Dr..Cesar Seára

OSVALDO MELO'
-- � - --- ' . J --:'F9ªTE -p_E SANTANA Na "elegante mOÍltra da

..:'��*Di'''�lt i\gênéia de' P,àssagens' de Florlahó1:iólis, sftuaâa 'hõ pOJitil,
Assembléia Legisla:tiva do Estado 1'0, discurso pronunciado. por Jorge

... mais mQV�méntado da rua Felipe Séhmidt, 'e�contra-se ex-
preStou uma ,homenagem à memó- Lacerda, a. ,beira ,da 'túmulo de- Uma CIj.�a recem constr,ulda: com posto, ,em_lugar bem .visivel,. um excelente trabalho a aMo,
ria de Nerêu Ramos,.- Jorge La- JO(l_é_.Bolteux em 28 de janeiro dé.' todós confortos J+ecessárlos, para: d t· t

'
,

. � ar IS a"co!,!terrâneo sr. Nilo Dlas, 'do aptigo Forte San"
cerda e Leoberto Leal, vultos de 1938. vêr e �ra.t'!).r na m.eSma·8 rua José' .

tana, nes� :Ridade, onde a' Escóla:..
.

de Apre,ndizes Ma,ri-
grande expresSão política de Can- ,.,�Ja ,da, Luz'..u,· 7 (JOSÉ MEN- h'

> ' l'
n elros t�Yf'�,seu primeiro Quartel em' 1857, fia, portanto,

ta Catarina: ApóS as brilhantes Justa foi a homenagem do líder: f)�S SERVIDÃO)' _

.

mais de cem anos..
.'

palavras de diversos oradores, 01 pcrr,eplsta, reverenciando a memó-
.

.
, '.

I
.

MJdaj'
. .

-
b -trabJ�.lho, além de, ser ,cópIa 'fieL do original, tem

líder do partido de Representação ria' de ugt dos ,malorés orad�res po- '.,- ',' "tIeI;,·
'

_ �
I

:.ainda" a ca;r�cteristica históricâ quê recorda- uma página
popular naquela casa-em eloquen-

:

lí�lcos de Santa Catarina, lendo, a}.
'.

( ..da'vida de Floriahópolis-'sitúahd<ni, presl:!ziçá'.de nossa' Ma-
te oraçfio reverenciou condigna-I, fim �e que p0ssa ficar gravado nos' I � .

_ .'. rinha de Guerr�, que revive assim; um fato secular, agora
mente êstes três persona&ens qU,e anais daquela casa, o seu

primeiro,! V, !lnde_�e um,a, de. fabricação:' rlexhbrado pela. apreciada pintura como uma, prova eviden
a história marcou, �Inalizando o I discurso., Início de uma vida pon_, alemã, mar�a MIELE, 3% HP; te;no curso dQ turi�mo da ilha. . _

.

Escriló.rio:· 'Advocacia e Pfoéuradoria :)tutuadBoEQUlorlnEo
..

(AIAfred(oAFIDacho'RtllEhaSda,Ede AreleT�volsR'A''DOm:S· :7':::':o.'�,:'::""".::-:· �:' ",';N:'::':�'=a�:.•'ti,ta
. pÓl•• 'eu ,.,.MlhO. que

ASSIST�NClA. DOS ADVOGADOS.: .

.

\o.'. 11\1, Ge.neral Nestor Passos n.o 5, no BUEIRO 'CONSERVADO - Ontem niesmó, quandO es-

DR. AUGUSTO-WOLF' DR. ANTONIO GRILLO 't,'
, ,

.. pe:t:íodo da. tà.rde. tavamos apontando aquele bueiró, situado na rua Fernan-

DR. EMANUEL CAMPOS - .D13R.3'oMa�RC18ÍO���:LAÇ?
.

"DA 'ILHA DE SARIA "',"RINA . " do M�ch�do" esq.�inà- com a Avelüda Hercilio' Luz, já ha-

D.A,S, 8 às 1r e das ,,', P'11��üt'N A S via cQme,Çado- o .consêrto do mesmo.

Rua Trajano, 29 _ 2.0 anda!' _ .5111a 1 _ Telefone:.3658 E):n'tAL D;E C,ONVO,CAÇÃO "
-- '. ., Ainda hoje estivemos' observando o trabalho bem ca-

D 'd '.

d P"d t d
'A do'

, ,

t 3 .oara,- a sua. nova resldeAl1cla ore-'e ar em o Sr. 17eSl eu e e. e acor COlll o ar. OI " - .... mo Q assental!1el)tq ,do llleio-fio' ali colocado, bem como

do E�tatutp, convo�ó ��a, Assembléia,Geral,EXtl'a,ordi:tlária:1 rllçemO& 'em 12' côres dlferent'es. re'p�ros na- �a..lçãda adjacente.
a realizar-se no 'pró:xiino dia 25 do' cd�rente, à.s' 19,00 tiaras;' 'rula JeEô�imo c�elh<O, 1 - 1.0

' "

M,uito bem.
.. \

na residência do sr'. 'Francisco de Assis Ramos, sita à' rm!. andar _ salas H e 15 - Fone 3167 Agorá O perigo desapareceu e a' gente pode transitar
Antônio darlo� Ferreira, s/n., para tratar ci:e::"assuntos'do, ,por ali. sem ,receios de um aC,�dente lamentavel.
inter(">sse da so'ci�ci.ade.·

"

7,
.

''\UfN''D'EJr.E VOLTARAM ... PINHÕES EAMENDOIM - Com cas-

Florianópolis,·I7 de junho de 1.959 f:;:w:. . !:J cas e tudo. mais, vendidos l)a 'Praça 15 em sacos, carretas

José.Antônio Ferreiia - 1.0 Secretário Vende-sé lllJl terreno com 9m ipadequadas e1ic.
-

de' frente por 111m de fun40s 'O passeio ,naquele local'vive: constantemente sujo e os

esc(p::regões são continuas.
Ne� as vassouras'_de Jânio dão conta da limpêsa por

MARIA ESTELITA BARRETO
Imaruí, 15-12-1958

l�t'oral nos Anais da;·Ass.embléia
Legislativa

Na sessão de 16 do corrente, a leu uma Revista Litoral o 'prim.el_

Local: praça 15 de Novembro

,médico especlal1sta Dr. pires, à

Rua Senador Dantas, 40 - 5.0 andar - Rio

C hovem ,bênçãos de Deus em tua l1tl�;
Á lcances sempre, na luta, a vItória
Para chegar- a réeebEl,r, querida,.
A esperada, ámbicio�ada' glória!'
Nunca te canses no ,caminho insano
E m que a alma tanto se, debate,

- M as cOl;ajosa sigas, ano após ano

A cO,lhêr, sempre, os lucros do combate!

•

,A

, DO� RIO PARA VoeE -Int,ressa a todos ...
P a·r t i c u 1 a r e 5, '(; o m ,i rc i o e I,n d Ú 5 t r i a.

.

tJtilidades domésticas, remédi�s, veiculos ou má4ui�
nas, acessórios ode _todas as esp&ies, discos ou o que
você precisar. Firma que serve há 30 -anos a,imprenlia
brasileira, criou um departamento de vendas para o

Intei:ior, 'estando apta a atender o seu pedido. EIICre
va para:

Representações A. S. Lara Ltda.

AgradeCimento' e Missa
A espôsa, filhos e nora de "Braulio Manoel de Souto

agradecem prdfundainênte sensibilizados a tôdas as pessôas
amigas que os confortaram no doloroso transe de seu fa

lecimento, ocorrido no dia 16 do corrente, no Hospital de
Caridade. -

.A família (m�utada deS�j� map.ifestar, em especial, o CONVITE' PARA ,MISSA
seu comovido agradecimento ao Sr. Mário Salema, Dele-

gado Fiscal, pela sua generosa.e dedicada solicitude no JULIE�TA PA''V'AN ('IMO-·ES·"doloroso momento, agradeCimento êste extensivo aos de--

'

.,' '. ' J.,'
mais funcionár.ios da. Delegacia Pis�al, qúe tão' bondosos e Severo Simões, filhos, genros, nóra e netos, convidam
amigos se �ostraram n�('l'uela hora difícil.

_-

os seus parentes e pessôas de suas relações de amizade' ','A L U'fiG A S E
Desejam, outrossim, apr�sentar os seus agradecime11- para assistirem à. SANTA MISSA que será celebrada na'� I t

,.'
"

-

tos ao Sr. Dr. Polidora de S. Thiago pelo seu zêlo profis.. Catedral Metropolitana às 7 horas.,da manhã da próxima .A!--UGA-:-&E o I:'RÉDIO SITO A

sional e amigo.. C" segunda feira; dia 22 dó corrente, pela passli�m do 10 ·(AV�IDA-HÉRCILIO LUZ N.o'
Ao agradecer, a família convida a todos para a miss'1 aniversário de f:i!-lecimento de sua inesquecível esposa, mãe, • �19.• TRAT_;\R COM O SR. ,

sétimo dia que será rezada em SUfrágio de su'a alma sogra e avó, JULIETA. A tôdos que comparecerem a êsse ANTONIO GUSTAVO WER-

Catedral Metropolitana, terça-feira, dia 23, às 7 horas. ! ato de

na !:ua Felipe S'chmidt, 184.

A ,LAMPÀDA DE "ALADIM'" CONTINUA AC:tl:SA

Ttatar à casa Brusque, das' a1i.
8 às, 11 horas.

,Está �i:p.da {az�nélo mágicas nas mãos do Prefeito Cherem.

..�odas as opras. iaicia4as em
I
cUrto esjjãço de seo/go

vernQ continuam e ,ni.ititas já terminadas.'
Melhoramentos de 'estradas na ilha e no continente,

ruas novas, Galç.amentos como tambem Q_s serviços de C011-

tip:l,1aÇ.�o �do, viaduto do Estr.eito que sem dúvida será uma.

dãs' maiores, prosse,guem como prova df;l suas ininterruptas
atividades.'

-"
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SHOW. E
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SOIRÉE APRESENTANDO ORoumu ESPETA�ULO (ASSINÓ DE 5EVIlHA maior-Orquestra do mu ndo no genero
Diretor: PIO TORRECIILAS -- (antores': . ALBE�I� �DEL M 9NIE -, JOSÉ' M. MADRID 14 - Noláveis Professores to,cando <multiplos

'

instrumentos �, �A,sss,o c i a'.d o! reserve ·desd�' já sua .mesa na Secretaria. �,': "�:tr
�������--�------��----�----�----

.: ROBERTO lEONlDlS LAPAGESSE
.

Motocicleta
, A.G R A o E C .t M E N T o �ende_se uma, de

I fabrica�ão
. A família.-de ROlfERTO LEONIDAS LAPAGESSE' pro- alemã. marca ,MIELE, 3'h 'HP,

fundamente ·sensibi1iz!td�· é na impossibilidade-de' a�rade ' côr preto •. em' ótimo estado. de 1!J36. em bom 'estado de' .runcic;

cer a todos. que a corí:fortaram por ocasião do seu .falecl- conservação, Ver e tratar à rua
namento, Capacidade 500 kg ..

. mente, serve-se deste meio, para "externar suá imensa gra- 'General Nestor passos � 5. no prêço oportunjssímo. Tratar "Com

.tidãc. Agradece com grande reconhécimento áos Drs, período da tarde. , Meio no Banco do Brasil ou à·rua

WilsQ� Paulo Mendonça'e Luis 'Ca'rlo's 4a Costa Caryotto,
.

Gal. Nestor passos, 24 - Nésta.

VENDE-SE EDITALVENDE-SE
SINDICATO DOS. EMPREGADOS EM ,ESTABELECIMEN
TOS 'BANCÁRIOS NO E_8TADO DE SANTA CATARiNA

Uma camioneta, modêlo FO;RD Um'l casa no Estreito. na Rua ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Servidão Floriano. esquina Gaspar

Dutra. vs-' e tratar no local. com Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre
�Fnio Br!scke'. Faclllta_Be o paga-. gados em Estabelecimentos Bancârios, no Estado de Santa.
mento.

'

. Oatarína, ,convoco os srs. Associados para participarem da
Assembléia Geral! Extraol'dinâria de' 23 do corrente, terça
reíra na sede' da entidade, à' rua dos nhéus, n.o 13, sobra
do, em primeira convocação às 19,30 horas - e em segunda
e última convocação às 20,00 horas é, com a' seguinte

ORDEM DO DIA:' I

1.0) - �ntrega de medalhes aos B�ncãrlos campeões
de futebol; ,

. ,2.0) - Aumento Salarial /
Florianópolis, 17 de junho de 1959

__,._ OSNY I;AUS

/

. Presidente

...

=========--==='�,•
R EC R E A TI vo

JANEIR-O
EsfREITO'

A

Programa do mês_�de Junho
DIA ih - Sábaao - GrandIOsa festa Junina _

( Quadrilhas, chotes. valsas, etc.,.. - Haverá pi

) nngo, laranja, amendotm e' quentão, etc. _

I I OBS.: Nesta fest� para 'maior brllhantlsmo, pe,
de-se traje a carater.

.

a-nova ro:p:r 'que vêst. bem'
qUIl'"uer fgmanhol.,

"7-

��".�%l�'-ff�,m.üi�tSG:[gà� . .t�:��
1

.. ",

mr./·>C"· _

NOTA: Será Irdispensável a apresentação da car_
teira socíal, bem como o talão do mês.

para as festas dos dias 13 e 27 as mesas

se achá� a 'venda na se�retal"ia do Clube.
ao preço de CR$ 100.00

.ii1í-E;lfWiIIIlIi:!,��!ó>tJ:", .

Dia 4 de [ulho "NOITE DO CHARME"
Partieipaç�o de Antonio Dutra e seu con
junto Melódico - Eleição de MISS' CHAR
ME 1959 - Patrocinio do :Qotary cTub do
Estreito - Em beneficio do Hos�ital Sa-
rada Familia.

.

..

\

Aproveite: .. "Aproveite. .. Aproveite.·..
'

esta \ monun1ental oferta:

em cnd a' rcup , ve ,dida

,
.
UMA e!, gontLsima

e L I E N I E S S A I I S F E tIOS
-

ent,ão VENDA
DE·reO

para q�e, eles co�prem
a. melhor Bàleria

\

I
•

,.,

PARA ,VO(�·

I

C·O'u'pJ �"\;I-r'urn \
.'

. In .tJVltlt I�, e m fi.-.ís5i�la Casimira,

.I'!o',vãlor ci� "'1$ 1.10Q,f)O

/ I '-fJ'

"">, IMARIBO S.A. Indúst.ria e eOl11ércio'·
Assembléia ueral txtr�ordinária

, ro N V O C Â_ c Ã O
. São convidados os senhores .Acionistas da.)maribtJ

S. A. Industria e Comércio, a se reunirem em Assembléia

GerM . Extraol'dinâria,' a rea}ia;a'r-se' às ,15", (:g.:�p..�e." hora%
do ,dià '27 (vinte e sete) -do cQrrel1te,.mês .. '�ejunh,?, em �
séde soclal) nesta cidade, de TángaWã: :Êstádo de Sa

Catarina a fim de deliberarem' sob�e a .seguínte ord
� •

•
Y,'. :\_

tlb dia' -.' .
.

.

, ''':a)·:,p�Ô'Posfa 'da Diretoria par� -.ih�?rPf'lÍ'a;� a' es

�tnpreza, ,da sóciedade pÓ"r I!l�otás de'�rêSpof1�í$nidade
, lnitada '�Serraria:, Frei �ogério 'L�da�,j·; .

-, ,

' -

"h) Outros assuntos 'oe 'Jnteres�e s,Pclal.
Tangara, ,i1. '!ie '�u�' de' 1959
.

, � .. '>',-, 1t DIRETORIA

DELCO t:' Bateria dê alia quaUdada
Distribuidores 'H O E P-C'K E

Preços especiais para'Bevenjedores �
Frolislas

Está.no fim... está. po� poucos"

dl�� esta fabu10sã ofert?

MAGAZINE HOEPCKE - .

'

U�PERLAL-E5á�A._ t3ã,!ànta sua

élegãríci_a comprando'� melhor

rOl'pa .do Brasil - pelo menor

preço de Santa Cata�ina:
IMPERIAL-�XTRA. Veoha- �ê-Ia,

,

,

"

IMPERIAL-EXTRA � Um& ext:-.luSlvl<!lad......
'�

-

.

.::

.

'.'
�

,.
....

�
�

_...
\

"

....

,

. ,

e 36 .. tamanho,� diferentes;
'",

.

I
•. � _'.'l

",
' ;'. ",:

�

..
'

- :'� M�i$ de 40 p.Pdr8es exclusivoI'
.

.

-

\. . '-:'.1. 'I::: . �.
"

�,t

" e ,t.ci'dos da .rh�'is/ �Ita �u�lida�.,.
\! "

,

, :. 'Aéaboment�:;·p",.ito.
}: �,..,,,, c'-

..

;

.,
r

;�
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.. :-- li". (.;41"'UIeir•••,.. ' ...
,> ... i,'41•• 10U· :- .� ....... '1.·
: Jllderiço 'tel•.r'ftéõ'wrAUO ..

-

OI8.TO�
. K&I�'n. d.' Arr,ud.: K6._'"

�-I K,. N,i .�, �.
U... fn.q. FerA..d.. ie .+.,lIi••

�

� IDRA. EBE "8. -BARR'OS fI.,.ll1w Me;: �;�'I�V�OO�!!! ,_ ,
.»

CLINICA DE ÇRIÁNÇAS �n"'. :\iI"_ r ...a.{·ct �, Pedrll' P.... '�·�.;acll...
('oDsulló-rl0, •. 1I_lIiaela ConSQUa. ...,.�.,.... _.

"V Herelllo Lá:' 155Á -apto' • �"llInda • 6.a-1""" (' " L A 1:4 O It A"O O'K�.-8
dai lã às 11 hora. '- ..fi' fSlIrr�rrll" filho - "r. OawAlde'ltodrt,ue. C.lu:.....

Tel, - 2934 - Ur "!cid"' � breu - Pro'.,Culo' 'dá C••'a Pereira
_ .

- �r'lt. ulnui; 4·Eç. :..._ MaJDI' 'ldfj(�DK -j."...1 -

'DR. rfJUB-fJ.G8MES I
.,& �.t;;'''.IU I h·"r. Mllncwlilu ti� Urnel.•• -,UI. MJlto.·LeI&e .•• G__ ,

,U'ENDOIMA.'
.....� •• a..rêUl. r.",'r.t.r.>.

- UI Ruben lÚl!t� - I?ruf. A. �'."" Net. - W.aJt..
l'J'I ••Y TunRCULOSI l�aD•• - Dr. Iti.'�" "'Into da Lua -:',,·Ae. Cabral Tel.. -

.ÁnIOGIl-AJ'IA,·Ir,'tld)fU�t Qt'IA )l.ald'" Silveira .. - Ooralkio �oàr" - Dr. F••t.url".l\UmlCO D08 PU1.JIO.8" .

Pré-Natal Par* C1r.rp. ti. Tora. ., - Nicolau \pOêlOlo - Paschoal UoUelu 11.&1
.

-(ilpeml9ões�'�"elfDle.. Geral , ,ela,racal.atla 1'.<.,, __ ., � .11 ·.1 l •. rUlIalltl i ..
ResIdência: '

'

'ti••"d.., Tl.lo).rt.... í ,... '�P� U, B 1 ...'1 C "'O A O'.
-

Rua Gal. Bittencourt tl,"121, .•r.r...o,,'. ·aOQUa' c, t .. '

'f�lefone: 2651•.... I
......

Consultório:
"

- Cano d. ..pecia lia,c"" pa;t.
Rua FpHpe' Se\IHnidt D. '87. 8. N. T.•1.-lIlterllo • :111'''611'

Es_q. Álvaro-' de 'CUNalbo,
'

SR'" do Clrllr,l. do I<'ro1 • ',.. AMIL't0NHorAdo: '_ G1IImarl•• (.10), .

Das 16,00' t.a 18.00. Co.... ".11,. ".""t, ..-
BAbado:

"'..
"Oh AOl

'.

DIU! 11,00' às 12,00. A...tI r•..'rca... '" DULCENLR
,

.\- ....:: --K1I' "•• J •• ior, ••
-----..-;..-- .. ----- -.'. rON.:

.

UK WALMUII (UIII":.
CUIl(,;(A

,

-lillllo••"· .�.. -Yu-ulda<l, ....
"'ellal �. "Mapa. U.I�or·

•ltI.tI.... 8r .
• '-'.Cara. ",' r..r Ca

.át'enl4Ia4. <'. .....1.
� S."\ço 40�,Prot, O�ti.lo

Ito'drtru.... Li.I)·
•• ·I.� .4. �n1to III. \..Ir ...

- .....'. 1Í.,.CaI· LA ,..•. 1' L.
"

.. ,
..� •• .I••eire �

••cUeo _de Boepltal d. C.p<l.a.
e .a ...,,,.U.'" br. C.rlo�

� ç.-r,1a ."
ImlNçAS O. S.NDOa�'1

f'AIlTOSi- ,OP'RÀÇ�I� }
. .;_

I'ABrO· S•• 1,)Q& ,.10 QI••�•.(l
-

/ ,.i",·p�fl"t'·,... ..
C..'�I .. :1...-0 Pt..to ia,' t8,

da. 11,00 "<.'18;00 :Ilou.
A-te.d. 10.. ,lt.or.. ..read.a -

'1'."'0.' .....- "lIld'lI�ta: .

••• GeIlUal ��twijêO.rt a. 181,

TõiFmõ���r;�-
PO N TUA L IDA DE·� ••��=�Ee'

Rápido-
o

Sul-llrasiléi••
D I A R I A M-E N T E �

, às 6 hs. para Itajaí; J�invil1e e Curitiba; t
, às 13 hs� para Itajru e JoinvilIe, nos dias i
úteis e feriados.

�

. �.

NOVA,FROTA de ÔNIBUS RAP.IDOS da �
da�se' EXPRESSOS DE' tUXo $

AG��C'IA: Rua Deodoro (esq. Rua Tenente,:: _ Ótimo Ponfó Comercia�llJO Estreito
. Silv-eira

,"

'

-. .:J
_�_�_!_�_�_!_�_}_·��I_n_fu�fmaç�:le��ne3188

� ,( ��:>rA't�, ,O. n(1 :O.éJ+t �.l ..� j:r'O
\

,
\

IItDICADOR

HÃ. - fVÂ.,t.. �5[HWEIDSOft :"ll(HLER,
CU'NICA ,tYf-SE·NHORAS'·'E CRIANÇA�
Especlallst.a .em. moléstias, de aaus e ,r�('to

'T ra tarnento 'df.' ti�,morroidas, fi�iu ras, etc,

-Cirurgia anAl
Coriuníca a mudança de seu Consultório junto ,ã sua'
rosídênc ía na Rua Durval �Melquiades de Sousa 54

.

FLllIUXNOPOU8.

u.1. ••�"'Jl,fl,1 �.I.U'
"'-Ulau ......

•• OILU

U,.,.çt... - U.... IlÇá. 4. !I..... 1t.

,... -.',
'

... 1<.. •• a•••••
I'or,.. fi. ..".",.1I ..(...� ••

8til4).n.1 "0' '!t"""t4�.... 4�' 1. -

�'G .�

18."1CO ... l'T'of' ........, .. #.

!ladra.... .:,.

Coa•• Il.. "",:...... 11. t,..a ...,Pit.1 d. c.r''''.

, tarde d... 1I••u .v,.' ••
ill.ot.. oo,,!oDllllt6rtq.' lu .. '1""

IIC, ".c.ado 17 a.q_qi .. _.> 1 ri

doot.. _. Tllef 11.••
'

"

a••ld'"cl. ,lta•. f"w� 'h,,�

""lItI"b .. · H 1'_1 In,I!

.

,lO) SOALHO�
IRMÃOS BITENc'?)URT
C'll� BADARÓ f'ON'! 1101

1<0<"(,0 'P!P6,SIIO O M''',�I

\��'l·,

v":1

FLQRlANóPOLlS.:.SAS.ÃDO,·20 DS JUNHo. DI 1959

I,c.-iina '.Stlwa - AW. l!�.';"aDd_
r)4.. - Walter' 1,.hl�J'''
PA,GINACAO

SCBIMIDT -' DELAlVIAR SANTOS

lMPRENSO�
CARDOSO WAND'ERLEY LEMOS

M,_ PR. S & N l' ."tII T.
�pretleDt.ç6e. A. S. L....a Üda.
ti' 10-: - Rua �na.tor DaD'� 411 - ,. "•••,

'lei. 21i'%4
�.. (

,!" PtUi. M". Vitória 1fi7 ,_c !.'... , II .•

,

'reI. 14 -81'"
.

�H lçll TeJe,r,r1c. da UNlT'lJ PKJ:HK (U·I')
.\c.iINTES I: COkRBS�Qj�DKN1"�'

4. '''<-iJo. ti, .unldplo.,d��A'T." CA'I AlUNA
ANUN.CIÕ'8

.

CR$ 600.00'.'\ � L' .\L ".-
;.;,._

-!�

A dir(:'çã(J lIào se f�spotl.SCtbijjtã
.

'pf.'lf,�
.-.U,r "'\lI," PHlitido'i no .. 'artif!�ls ��s',w(tn"

.... ,fll'II,IN li. UI:" tlli�
I'II.NÇÁ� Üll I'UU"",

rilillli:(�UJ.Od
';Yl>-UlfO..... - illa' r.up.
�C!ilWI4'. til ,- 1'.1. DiU
a .. rart" 4•• ,••• Ia ir.-,...
1......0..... '.11,.., �r'DII41

... ,I"

�.....W.'ON II'AWILA
'. CUU=tIlGt:4 Glli.u

, U. .J.-.l, .(� lU .. , ••

.

-

·Ô;i�.L.t<'.......1.
'

Rua

De�d:r� :,G/! �. :et;�82_8 ,-� JTrês lot,esjuntos.. -:- Trat�r com Edua�do Santos, na. rua
-

, VIsconde Ouro Pfeto, 81 - Fone' 3726

D w'f ,p Ó S I T O
E5PAC3iO :-- PRECISA-SE
Tralar

.

pe»., telefone 3188
----�'---_._--:---;;..._---- ........---

V E N D,' E - SE. /

•• iÁllTA o..TA"'. ',-- .
•

"�o, ''''

,.......:.. OaúfÂiiiio 'iif_E . 'iiif5'�*'�'s.,
PLANTO'ES/D.E FAR\MA':CIA

,

M:ÊS DE'JUNJ,IO I. ".�
Firmá.cia .Sto:',AntôJl10

'

.

.

I�ua
\

Felipe. Schml!1t
.

Farmácía' .Stô; ÀBtônio'
,

'Rv Felipe Sclunidt-
.-

"1 ..... \-'
.<

•

·i �.� <;;_
F-$rmácla Catarlnense

.

,Rua: �l'ajab.o
Farmácia CatarineDse: ',_ '·Rua 'I'rajâno

-
o

�

•

:...
.

,

'6 - Sábado (TãNê)
.

- 7 --: Dominio - �

"

l '

,

,;,13 _;. .sábado (Tarde�':
'"14 ...::: Domingo

20 � Sábado (tarde)
,.aI·_; p_ominio

Rua Trajano
Rua Trajano

Farmá.cia NO;.Jrna
Farmácia Noturna

Farmáci!& .. ltórta
Farmácia Vitória·

Pr-a�a 15 de Novembro

;pr-aça 15 'de Novembro
"lj�",;·:..,.:�,.,

�2'1 - Sábado (targe)
23 - .Do�inlo

O'-:'serviço noturno será efe tuado pela&"farml1eias ato,' iátônlo, Nóturna e Vitória
situadaS' às ruas 'Fellpe Schmídt, :!l'raJa:no J.(l 'Pr6'9a"45 '{le·lNo:vernbf:9. .

'..
,

, I
-

--------·--------�------�--------�--�������------��--�R

O plantão, -diúllno comJ»!'e�n-dido entre. ,.12. e .. 12,30 .borás . será ,�etet�ado pela fârmác
Vitória,. situ,da,Jla 'PraÇà,,15 de. NO"mbr� -

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

.-E'STR'Et'Tt)
"Tãi-má.cia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmá.cia do CantQ

-

- 1· - Domingo
14 - Domingo

'. 21,- Domingo
28 � Domingo

RUIt.24 de Mato
Rua Pedro Demoro

.

Rua Pedro Demoro'
Rua 24 d� Maio'

O serviço noturno será ete tuado. pelas, farmácias do Canto, Indiana i! Catarinense.

A presente .tab�la não pocler�
.

ser alt�rada sem prévia autc rização q�ste D��artamento,
"SS$*SiSSSSSSSi$SS,SSssssS"SSSSiS'SS'jS!!!!_�S�SSSS\%iSS�iSi .

.

L J',R A I � N. I S ';�. ( 'i. U B E·'
P,o'gr�ma. de Junho

Dia 20 _.;. sábado - BAILE nk SÃO JOÃO, às 23.
horas., D.'ànça� da

. Quadrilha, .

dirigIda pór Nhô Medeiros-. Ca
samento na. Roça - Quefmada
_: Laranja - Pinhão - Ra�
padU'!':l ---'.'�mendoim. Reser. ....a
de Mesas '8' 2.00,00. na Joalhe--

,
ria Muller: ' .�..,

['ia 28 - domín-v0 -+-, BA1'L� •. lNFANTO-JUV!i1- ",
.�

. NIL DE SÃO PEDRO, às 16
horas. P�;-"de-Moleque ..� �Íi-
ranja, � .Ame�doim.

.

. .,,�.-

CAFÉZITo'�
AGORA COM Novi'

EMBALAGEM

ATENÇÃO CONTR.IBÚ�N",
TES 'DO ESTREITO ,',;' IO Pôsto:de ArrecadaçâQ.,l1a

Prefeitura de Florianópoli�,
sediado no sub- distrito do,
Estreito, transferiu suas 1ps";
lalações para a rua Ar�y
Vil'}. C&lll;ldo, nO 48; onde.,:a",,
:'anmte, .atenderá aos ÇO!l
ttilJu..1ntes do mun!cipio que'
se �evem dlrtr.lr àq leJe pôs-
.to. "'._.

l:,
.

RAUL .. 'REIRA· ,tALOAS
':�A[fVOGAÔO

.
;__.-i.-'.'

--

com!. ··jn.ndenht.�� !

I',U·JID.� I
.

• r ;llIIliD.
.APENAS CRS

CRl.!�90,08 _'�. VIST� 011
_

CR$" ,623, _ MENSAIS

'�i)VENDEDORES
.� A:C A Z I N E

Y.,'Gnt�'.com�;,jt'il"'.'W'I2"t.pns
.

'ng S&lCI Me"",Jt: .

• Ga.i�i';iQ: contra q.uo!guer
def�to c.� fabric;gçõol

.- fg,ili'dQd� em enc:ontrgr peças
qriijQQi,I��e fepo$içQo, com

. ccmtt,�I. d. qualidade Monark!
tIO_Oi '��,·.wLHWS i�;;'$

-- • -..':>:

:�'O li1 P C K E
.',

o", I

. Rua ��lIpe Schmldt _ �.

J'lonatí6polia - f' �

.. ::?�_� c
-. •

.. i -.

...�:�f�
o'!_i:'

:�"'7����'e,(li� I-id�
-

�a'd'e':" ...... �,

I � ,._, .•,
'

'. ':J"

TIEr", DU�TRlAt __: jola""1 - JMart•.:Retlitr.d') ,

><

,:ik�.í\'M�, 1 .

,I· .ê:

'

.•

"

'j'k ':�.J.' h Íl.°f· ,�
.:.;;���,V'!,I .

, ��"�IQ\...1.�••. ,ln ,', �, ._r Cl
:::�->�'

.

:.'....�.•..:.�.:,�.','.:.'.'.•,':,:.,.•.,.;l·,,�;.,:�<:;,>
'.' .

'. �;..;:" ;).;-- ..... , :""t';;;tt;:��0�7�;;:;;�:;�tM;�:*-��,���+g,
, .

.

·'ii�.��ii;té?,i.(�iiàZ;;.,�r'�4t.:o;r�
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--- --------

•

SHOW fS_ APlESEtTANDo ORllUESTRA ESPETÁCULO' (ASsIt'�DfRYllltA ,- maior Orquestra do minero oQ--geAero· -',
DIretor: PIO .J.ICILiAS' --·CanIor.s: -ALBEIIQ DEt MOMft ,JOSÉJM.,;MAOIlJD 14 - NoIíveis 'Professores tocando mulliplos

,

instrumentos A s s o c i a do! re serve' desde já sua mesa na
I $�cre faria. '

._
:- .( l'

EDITALiDE PRA�A (�M O PRIZO '.', '�••, ,A;'
-

,. i _

Sindi.calo dos !r.1!balha�o!�s em f,rn-QE DEI, (tO) DIAS ,.

'-

, ."", .' .,' ,

,� presas Inmercieis de ,Mlnenos e Com-
O Douto.! Ary- p:ereirA 'mulheres, na ação executiva

",

I b'ust'I�-vel"S' M'"t'neral"s 'de Santa ,Catar"ln-:aOliveira, Juiz de I;)i:r:eit.) que lhes move PEDRO JOSÉ JUIZADO DE DIREITO DA cíárío, o advoglÍ-dô abaixo as- posse que tem sobre o Imo- - U
da 3.a.� Va:ra- desta' Capl- �AVIER, que é o seguinte: 4a. VARA DA COMARCA DE sínado, brasíleím, casado, veJ expedindo Vossa Exce-

tal, no exercício do cargo Uma eletrola marca Filips, FLOJUANÓPÓLIS inscrito na -O.A:B., Secção -de Iencra, em seu favor, o rea- E D I I A L <,

de Juiz de Direito da l.,i com toca disco W. V. StaJl� Santa catarina: sob nO 1.013, peetívo titulo. Protesta pelo
vara. da Comarca de Flo- da,rt Eletl'ic, 5 V. com capacl' EDITAL DE CITAQAO COM vem muito respeitosamente, depoimento pessoal de quem
rianópolis, Estado de ,dade para 12, discos Long O PRAZO DE-TRINTA (30; com fundamento nos artígos contestar a ação, por ínquí-
Santa Catarina, na fo.;- Plair, ano 1956"em .bomes DIAS" 454 e seguintes do Codigo'de .ríção de testemunhas, visto,
ma da: lei,

<,

'tado de conservaçãÓ' e funcio- Processo Civil, e artigo 551:1 rias e demais' géneros de
FA7 ElAijER aos que. o pre- namento. E, para -que chegue O Doutor WALD,JllMIRO.do Código Civil, -expor e arí- prova. é� 'direito, permítídos. dicato as eleições para sua Dlreto-

sente edital de praça com, I') ao conhecimento de todos CASCAES, 1o J�iz,Substituto nal requerer a Vóssa Exce- Junta-se a presente o des- ria, M�mpos do Conselho Fiscal daI chapas deverão ser apresenta.,
,

prazo de dez UQ) dias ,vir,em, mandou expedÜ' o présênt� da la. Circunscrição Judicia' lenda o seguinte: Há, mai� pacho de Vossa Excelencla e Representantejl da entidade no' dOI ria -Secretaria, em- três vtas,

ou dêlé conheeímento tive" edital, que será afixado no ria no cargo de JJliz de Di, de vinte (20) 'anos o senhor concedendo aos autores o b��-' "ebnselho JlII Federáção a, que. está '�àtnadas pelo cabeça da chapa e

rem que, 'no dia 29 de junho lugar de costume e Ilúbliéadp, reíto .da 40" Vara - Feito.:; José Jacinto de Olíveíra; Já neficio da assistência [udí- filiado e -�spectlvos 'SUPlentes.'? fi
.

acompanhados da relação assinada

do' corrente ,m�s, ,às 15 hQqJ:l .na forma da-leí, DadO 'ê pas', da Fazenda Pública da C') falecido, proprietário de uma ciária grátuíta, procuração, cando ab�orto o prazo da 10 días; por todos os candídetos; pessos6._'

�frente do edítícío do �Q' sado nesta 'cidade de'Flórta- marca de Florianópolis, oa-. fleba de terras situada no "croquís"
"

do imóvel usuca- que correrá a partir d'a prtmeíra

... rum sito li:' Praça Pereíra nópolis, Estado de Santa CII,- pítal do Estado .de Santa Oa- Estreito, vendeu a Albin:l. piendo e ,talões deJpagiulien- I Ptibl1daaãO,'des'te. para 0- i'eg-f��o
onveíra lÍP ie, nesta cídade, tarína, aos doIs dias do mes tarina, na� rorma da lei, etc, Martins, sogra e' mãe dos to dos impostQs. Para os de das clapaSlíà. Secretaria. de acôrdo

O Otícíal de Justiça' dêste de junho do ano de mil no-' suplícantes, também já fale- vidas fim, dá-se à presente o com o disposto no Art, 1,Oda por_

JUÍz'o, trará a públíeo pregio veeéntos.e cinquenta e nove. FAZ SABER o'S .que ,o pre- eída, um terreno cujas con valor de; Cr$ 2.100,00. N. 1:. tllrla Ministerial n,o 146 de 18 de

de venda e
.

arrematação, 'a �u, (ass,), Carlos 'Saldanha, sente edital de cjtação, com. rrontacões atuais são: Fren- Deferimento. FlorianÓpôl1,: Outubro de' 1. 957�

quem mais der e o maior lan- Escriyão, ó subscrevo. (Ass.' o praso de trinta (30) días te para o prolongamento da 31 de março de 1959. (assí�
ce oferecer sõbre a avaliação Ary Pereira Oliveira, Juiz d� virem ou deleseonhecímentcs rua Afonso F;ená, onde mede

I
nado) João José R. Schaeter.

'de vinte e cinco mU cruzetros Dirt'ito. tiverem que, por parte dp. 9 metros; pelo Jado direito, ,Rol de Testetnunha&; Ma'

(Cr$ 25.0oo,ÓO) valor do'bem ,/ 'PAULO DIONISIO e sua mu- na extensão 'de 5,0 metro.!, 'noel Ferreira 'Brandão Í'esl�

que foi penhórado a. ORLAN-' Crinfere com o original. lher JULIETA DION'ISIO, com terras. de herdeiros d� I dente á Tr-avesS'a Carlos Pin-
DO 'CAMPOS, ABELARDO Carlos Salãanha lhe foi dirigida a petição do José Jacinto� de Oliveira; to, Estreito; 'Uaximiano, Li-
DA ,LUZ' ANDRADE e, suas Escrivão. teor, seguinte: _: Exmo. S1'. fundos, com 10 metros extre- vramento da Conceição, re,

Dr. Juiz de Direito_ da 48.. Va- mado com Própriedadê ce sidente à Travessa Dias Pan-

Es'crilo'�iA: Adyocacia ,e "'ocurador.1a ra desta Comarca. Paulo Heitor Lessa e, pelo lado di- lo, Idem;' Bernardino Per�s,
, IV, rI Dionisio e sua Mulher Julie- reito" onde méde 59 m'1troJ, Rua: São J�ão, }i:streito, J_o�' A Usina de Beneficiamento dI-) Leite' avisa aos inter-es-

- AS,SISTJlNqA DOS A�VOGADOS: "a Dionísio, brasileiros, cas4- com terras de Maria José da. sé Domingos de' JesUs - Bc, .o;;ados que está recebend�, propostas até' o dia; 22 do COrrell-
DR. AUGUSTO WOLF' '. DR.' ANTONío GRILLO dos, êle Maritimo, a:posenta Rocha. O ventledor não 'che-I co Caiçat:a;. Em' a dita peti- te, para 0 'transporte de leite do Municípid de Braço do
DR. EMANUEL é�POS .

DR. MARCIO COLLAÇO do e ela domestica, 'dom�ci� gou a pass�r < a escritura de ção foi �h,feridO ,o: seguinte Nortó' a Florianópolis.
'

-', '"
.

" '�., "
"

.'

'DAS 8 às 12· e d:ll 13,30 às 18 horas. liados e resiélentes�' no ,Estriü':' .con'pra e vé�a respectiva e despacho: A. à Conclusio. Outras' informações serão pr��tadas"na secreta;ia:. da
BlIa Trajano, 29 - 2.8 andar - ,al!l 1 - Telefone: 3658 " to, por seu assis1ie�íe e judi- ii compcadora -::- tal ·era: jl.- Florianópolis,. 6 de abril fie tJBL, no horâ.rio das 9, às 12 horàl>,� dláriamente.>

fo-'

. ,. '. ,: '",' ,
,." .

.

,t

recíproca cOOflllRça entre 1959. (assinadô) .Waldemi �o
�'

À Dm'ETI'\0I "','SSS,SSSSSSSS'$SXS;-SrisnSAs9cs' *esssssys'.S"SSSSSSSS ..«:\$:'. l' �" n

, alpbos ,nunca, lhe "exigiu, se- Cas<;aes. Subindo os .a)Jtos à , ,__ ....--._

quer, �ecibo.·�tr�,sp�?dénte ·Conclusão foi profeNdo, ') p�"l �õn _,::,', I" (I ,I: ,DI .A' r .-A- -O .' '.:.aos pagamentos 'parcelados. s�guinte despacho: Designe 'A -':'1l
_

1 ri, ,.
.

r.
' .1;)ois ou tr�s��nps' depOis n: -o',s1' Escrivã'o �ia e hora, pa- TENENTE VIRGULINO' F. ,MAê�

O la
Albina Martiris transmitiu e. ra a justificação, il\timados e

/ posic' do t�irenô �aos supll- os interessados e o 'dr. 40 JUVENILHA BENTO MACHADO" .

,�

�
,
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� �;t��: :���:e����c:���aP::: ,,:�����o�e :b��:i:. {g�,;:r��t GUST.\VÓ
e SARTÓR�, ,,__

_

'

1,

f

'...: ,,,.- .:€,_,� "" tttçeesdí"á;. mansa;",,:plléiftca, �in�dQ)� Walde}$c(,Cascaes; _ GERC� DE CASTRÓ-SARTOifl
'

� ,,'

-._,
_

1",,,,, .' �Qntinuarhefifê;Tfcê���iU�' :;i.ó'f��Úi�·JSJl���t.P��:'��J� -P,a..,!tlerp'tiín -aos pãi'êritss'e amigas o:'-nbtyaito dé·�séutinlios :",

, . ,,'; -,: '

,'," I --� .,���i p'1j' ",. J;lonos" sem op_oS!çao ,)li Clrr,unscrlç'o. Júalc1al'1a em' l'he-re�!nija e Humberto- ;José. ,,�-, 1, _-.�, -.�". <

'�\- r",/'�@",'''',,:<',:1'·
.�

e''r'-C�C;, ·,"O��.�,'�,�' :--e'
..;-:, '�""'fl'"�,'" "gia,en"

't'

�)!!;c'-,.'.,''a�:-s'
::}:

,'con.testação, '-d�iiem �;. , cÍci() �nà':,4La -Varâ:::;'SEN;' HtiMBERT(r'� ·TitiRE2tiltà'Â ,:�,
n -

:"'-c.',
_

' que sejá. 'Edi(Íê�am' um� TENÇA.:�.�· VisttiS;"'éte-; iulgo. �,confirmám-- .,

\
"

"

casinha de madeira.. no tey,_ pOt' sentença a,justificação Rua Jc5)ê do P�lif}04flit},o:;105fh-- ap. ,22' '.k
- ,- ",' reno e posteriormente e ven- constante"' de fls. ,e'; :ris,," em

_ Av!!nlda Jo-ão"Pessôa 1f, 8Ófh7 ap. ,2� ;'

deram, cci-m.a_ condição: de que foram requerentes PAU- ,P'lr.t,o Alegre, 19 de lllaw de ;t959:�-: ..
'

que a compradora não PQde. LO DIONISIO e sua tnulh��
da vende-ia' sem autorização JULITA DIÓNISIO, a fim
deleE ven��dores, sendo que :�e' que produza os seus devi'
estee tambem não podéria� dos e legais, efeitos. Expeça
alientar' o têrreno ,sem pré- se mandado de citação ao.i

via audiência da comprado- confinantes dõ imóve� . em

ra da ,casinha. Desde mal:i' lue�tão; 'bem :como ao dr,·
de 14 anos vem sendo pagos 4° Fromotor Público, na qua
os imposto� resp�tivos pe- !idade de representante tIa
los Euplicantes ou D. Albin�, Fazendã do Estado e -do O,.,

Martins, coinó'{1ono q\le ':sem- gão do Minist,erl0 Público e

pré se consideraram do "imõ' ao Dir��or, do· Serviço do Pa
vel Vejà:se,' àíiá�, q1,te desde' irilnonip da Un�ão, para to"
1945Já estava o terreno lan -. dos, cOIÚestarem o pedido,
çilêló',na ' Prefeiturâ para o quel endo, no' prazo da lei.
nomf., �do suplicante. Nestas Outrossim; citem---se por edi'

'�l c-ondfções, '_POrtlO' queirám os tal com ô prazo dê trinta
-requerentes' legitimar . sU:�', (30) dias�os interessados in

posse',:'l'equerem a� V, 'Excii. certos, citação'essá que deva:
se digne' designar dia o_e hora rá ser' feita de c()nformidade
e local pará, com as teste- 'com o artigo 455 § 10' do Co
munhas abaixo, que comp?- digr, de Processo Civil. Cus'
recerão independentement6 tas afinal. P.R.I. Floriano
de intimação; proceder-se á polis,' 19 de maio de 1959.
justificação do alegado, sen- (assinado} Waldémiro Cas-

no ,dia 12, �,_-�Maternldade dr, Carlos _9orrea,
", ,

-, Ao Nllton Cesar e seus ,venturosos pais,
do, após, citados.pessoalmen,·. caes. 1° ,Juiz Substituto 1;'1; ,O'" r,

.

t" f t t t' i la Ci
' ' - ESTA�,O, '-

e os con ron an es a ua se. rcunscriçao Judiciaria:,
seus conjugues, se casados em exercicio na 4P. Vara. E

------------------....."'!------....:.--

for€m, sendo os herd;eirós de par&. que' chegue ao' conhe
José .J·àéinte de Oliveira na cimento de todos mando ex

pessoa de seu -advogadQ, � pedir o presente edital que
dr. Thales Brognolli; eom eg- ',será fixado no lugar 'd!! cos
critério nesta Çapital. Pede, tumé; e publicado na forma

. se, da' mesma forma, a éita" da lei. Dado e passado nesta
ção dó' 'Orgão ,: do MinfstéTid cid&de de ;Florianópolis, R')')

Públioo, na peSSQa do "Vr. 'dias 19 do mês de maio do

Promotor' Público,
-

e �irida, ano de mil novecen,tos e cin
,por edital, com prazo

. de coenta, e nove: Eu, VINICIU,�
trinta (30) dias, ,os interes- GONZAGA, Escrivão, o- Subs
sn.do��inc-ert()s e"descónhecl, crevl. (�ssinado) Waldemiro

f dos _'ài,Spe�Sa.dã""a: ,ct�ação Cascaes, 1° Juiz Substituto

r1' Thlminio da União em fMe da 'la, Circunscrição Judicia·

!1 de,' ,I ei,tel.a,
-�a ",fUriSPl'UdenCia

-ria ,cm flxercicio ria 4a, Vara,

1 do S. Tribunal, ,;F�der!tl. 8th cori(eré . .éom Ó Original.
, g'uidos, ÓS' .

ªemai�' tramites
legais, ' esperam' os suplican- O Escrtvão

,

tes teJam, reconhecidos a Vinic1tr8' GonZaga

,

Faço sElber. 11.03 que o presente vos suplentes e o utra para os R_�
virem ou dele tiverem conhecl- presentantes no Conselho da Fe-

,

'menta qU�: no dia 20 de Julho de deração, na, forma d_o cU$posto no

1959. serãn realizadas nêste Sln_ art. 5.0- da citada portaria.

Os requerimentos para registro

mente, não, sendo permitida pua

tá1' rim a outorga de prpcura;çáo,

devendo da meBma constar todos

;0., dados" lndlcados no, § _1.0 �
Art. 6.0 da P�rt&fl� n_o Í46 de

18:'10.1'967.

�s Chapas deverão ser regtstra.,

daã em sejJarado, sendo �I!la para, FlorflUiópol1S,1:i"de Junh{) de:, i959
os candidsliPs à Dlretori�' da entl-Idade. Consl!lho Fiscal e �spectl_

Ernesto. �heo BJanck
presidente -

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

Usina, de BenefiCiamento 'do leite
AVISO AO P�U�Bt,lt'O:

:.

,

1;"

Têm; para ,';, pr()i1ta:'�:��;ent·r'e,ga
,

',' ':;'. �"'.'
.
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lRMA'NDADE' DO-l_R:'JESUS -DOS
, P'�Sti5�E�:HOSPf'AfBf'�(AttDADE( .

EDITAl <, DE ' FORNEC1MINTOJAPARELHOS DE AR CONDIÜl()N'APO.' < "
,

BALANÇAS "FILlZOLA".'c··
,

'

"-<'�:':,:
� Y:; .�:
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CIRCULADORES ,DE AR. ,.

De ordem da Mesa Administrativa da IrmandàJie do,'

8enhpr Je$US dos Passos e Hospital de- Caridade, previno,
aos, interessados qu� até o dia 29 deste mês, às 12 bo��s;'
fécebel'á' esta Irmandade e Hospital. na sua 8eêret'arta.,'
!;:l'oposta em cartas fechadas, para o fornecimento de tt.- 1;:'
dos os ar-tigos, necessarios ao f!eu consumo,' 'dutailtê� o se' .-

,mestre de;dulho a dezembro do corrente ano. -'

Florianópolis, 13 de junho de 1959
Américo Vespúcto Prates
Secretário ,em eX_m'cicio
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CORRI':IAS E P�EUS :DlJ.NLOP'\
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nos PARA l ELET'RlClDADE.
. � ... -
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MAS, ( I ME" I Ô. ,.

,

':PI'LMES R?t10 X "DlJPON·T".· Encontra::..se em festas o lar do sr. Nllton pereira de' sua exma,
espõsa d. ,odete pereira, com o nascimento de um robus,to menino

que n-a pia Batismal recebeu o nome de 'NILTON CESAR, ocorrido

'. '_

/

as, feUcltações de

,ME,.r5.ID'ÓRES DE LUZ DE' fi e 10 AMF!ERES.
� .••• 'j�� 'T, "t

.

"

�� ,í��T��ltiFS ,é't«uROIêiQs: ,. :ç
.

. '.
" .

"

�- -..�-

;,�

�Vj':A.TERIAL Ú-RA:t[),ES.EN'"'.�' �KERN" .�

,

J,

'-,PARII.CIPACI:O'·
;' ... -.' � ,

Egi�jo Amorim João Francisco da Rosa

.
"

e e

Alaide Sardá de Amorim Aur-ea' Mendonça- da."Rosa
, partiCipam o noivado dé seus filhos

'

,

MARIZA 'e LEDENy'
Flórianópolis, 12 de junho' de 1959'

'" "-

-'lOTORES I'.:Lf,TR'ICOS

I \

,
"

Delegacia Regional do Paraná, .

'

.

:;:E DI, I A" L <. ,�, �.:� 0, "

,. Delegacia Regiona.l do Instituto de AÇU�8l' �' do Álcool�,;e�tllda�' '::
em Gurltlb.: i�va ao conhe,cimento dos .tl!tere��;(os q�� �'" ao1\. "

',"':,

abertà a In)3"r�ão, de 10 a '20 do corrente. Ílara ef�tto �;\'tln�cla:..
.�,

. ik
. .

.
''.l .!!. ,'. •

meI)to de entre' ,safra. destinado il fomecedol'es .de ,canlô ltQ;'l!;s:tad,'o
",_

�..
.. ,.)•

.tí ",i" "
_

'.':, ., .' ,

,de 'SlUlt� C,a��lna, de contQrmldade com. t.' Respl.l:!�-»o da: (;_Q����io ;
,

ExeclJtlva., dêste' Inétltuto n," 399. de 31 dé'$f!Uq. de'.'1l)t;(i;:,,'�, ""," " .'•

-
• / -

..... � _

�
. l'

•

Os- InteresSll'dos, pal'a malore$,-eáclareClmento,Ii:;._PQderão "d1rlik.slil
a e��a Delegac�à rua Dr, Murlp.l, �n. 9�».dai, 'Ed1riCi2 Delll_IW,'
diariamente 'tid.'12 às 18 horas e ao'S �'�"% U'-12' 'hor... �

. ."
1..:......

Curitiba, de Junho de 1959.
'

E.

P,ERSIAN AS "KIRSfi""
..... -.:

VIiN,TILADoa.;
"_
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. __

.

�, ".,;-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RR ». CODtinua'-Em�o.llan�o I
:VEM AI A PRIMEIRA PROVA CICLlSTlCA"VOLTA AO MORRO", UMA PROMOÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA RADIO 6UARU.:
� - JÁ, EM COLABORAÇ10 COM A FEDERAÇ10 ATLÉrlCA CATARINENS'E - DIA 28! -

_ ." :
-----------------------------�---------�--.---�--------------

bilidosos e inescrupulosos, me por entre as frias grades sas e filhos que, graças a -ês- Graças ao gesto nobre e

subvertem as ordens dos ra- da prisão. te grande amigo dos necessí- digno do Dr. J. J. Barreto po
tos e levam ,par.à as grades Foi o sentimento de revel- tados, conseguem apertar no- demos escutar pelas' ondas da

da prisão, muitas vezes, se- ta ante tamanhas. injustiç vamente em seus braços ti fi- Rádio Anit!l- Garibaldl o pro
res inocentes. Ef;lár, -em suas que fêz com que um jovem lho; esposo ou 'pai querido grama "CULPADO OU INO

apertadas selas, em seus hú- paranaense abandonasse sua' que a j�stiça, pensando fa- CENTE" inaugurado brilhan .

midos cubíc!-Ilos, estas pobres profissão, seus
- trabalhos e zer justiça, bruscamente lhes temente sábado passado e se

vítimas cumprem penas pelo abraçasse' a carreira jurídica, havia roubado. É a esperan- rá levado ao àr todas às 6.a

que não fizeram, são casti- transformando-o num gran-' ça dos injustiçados que por feiras, às 21,05 hs. sob a díre

gadas por crimés que não co- de advogado, num apóstolo êle esperam um dlá obterem ção da Dra. Ivete Barreto,
meteram. Tira-se 'lhes a liber da justiça, que hoje vem pres justiça. tendo como realizador·Dr.

dade, porque não tiveram tando relevantes serviços à E êste homem, não se con- Mario Jorge que estará entre

-meíos, não foram surícíente- sociedade. Foi um erro judi- tentando em beneficiar seus nós todas as 6.a feiras para
mente ricos para constitui- ciário que fez de Mario Jorge, coestaduanos somente, vem levar avante sua grandiosa
rem 'defesa, ou pouco Impor- o Dr. MARIO JORGE nome até nós, sacrificar-se para obra. convídamos todos a

tantes politicamente para por demais conhecido no vi- alargar seu rato-de açã,?, sua acompanharem êste progra
que outros a constítuíssem,' zinho Estado do .Paraná. Es - obra filantrÓpicá.

.
Escolhe ma que já agora tr,tará soo .

. provando, ,assim, sua íno- te ílustre çrímínalísta vem Santa Catarina, pa):'a 'início bre _ um condenado em nossa

MOLAS �i1�DO' ?R/.�!L . S. A. cêncía, -"_';;:ç_-� dedicando o melhor de suas de sua jornada �ffi,;:tá.vor dos Penitenciária, sentenciado

.

. --

�--:§ Enquanto isto, os verdadei- fôrças, sua cultura, suas ener presidiários _
d ,imenso por '25 anos tendo cUlnprido

"III • Escr.• lua SIo Jotge,S1. _ lel 9�' _ Ca.. Postal 875'- End Tel.: "NO-SAO" _ saõ Paul.' ros culpados: os crímínosos, gias em favor dos pobres e Brasil.
\,$_",

já 8 anos. Acompanhemos
_

os ladrões acobertados pelo desamparados presidiários. li: Ao Dr. M_llr� �e; lévado para ver qual - a solução do

.

• IfV!NDfOOm, ME Y E R & CI A.
_

_dinb,_eiro, inocentados' pel� o fundador e realizador do I por tão sU:bJi��,- 'l,��ve- Dr. Mario Jorge ao caso do
luo Felipe Schmldt. 33. e Ruo Conselheiro �ofro. 2 - Iel, 2576 - C. Po\tol 48 - rlORIANÓPO�� prestígio conquístado, quem "Instituto de Revisões Crimi- mos.ser gt�, ',lhe "Pintado".

-�ifEST4ftBAND-��ii'\, �:EL-
._,_,' -"J��.............................

.lAt ,:f't�1
.... ,.\, .. '., -,.

I

.

� �

PR·OGRAMA DO MES
\ -

I
Dia 21 - Domingo "Cassino de Sevilha"

. \
.

Dia 27 - Sábado - �oirée de São Pedro - lni-:- -

cío às 22 horas, It..

Dia 29 - Segunda-Feira - (Feriado) Soirée ín- ,.

,

/

ranto Juvenil de São Pedro - tnícío às '16 horas.

,

'Dia 30 - Terça-Feira - Bingo da Sociedade

"Amparo a Velhice"._

',"':'. .,�"�._,:,, , J

�.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
I

Orchestra Sinfonica Nacional de Washington
-Dia 27 de Junho, às 20;30 horas

Bilhetes a venda no Instituto Brasil Estados Unidos
Rua Felipe Schmidt na 2

PROGRAMA
BARBER Abertura "School fOI Scandal"

VILLA-LOBOS EROSAO "Lenda Ameríndía"
RAVEL ·"Dap.hpis e CJ;lloé", Suite N. 2

Alvorecer_"
'

Pantomina
Dança'Geral

INTERVALO:

Uma casa na Rua Dom Jaime

Câmara ;0.0 l-sobrado - Tratar

na Loja Norberto. na Rua FeUllé.
Schmldt.

-

32.

VEND.E�SE � .

se:: -e-
... �

...... ..;......x. ,�
.

�

Um Armaze1l;l' ôtJirL.amente
instalado. BalciÍô,F.rigo:t:ifj.w. __

etc., pelo preço de 'O.QOO,OO
cruzeiros a vista, na Rua

SãoJorge, 17.
f

. �.

BEETHOVEN Sinfonia N. 3 em M� Bemol Maior, "Heróica.'
Allegro con brio
Marcha Fúnebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allégro molto

Entradas à venda' no Instituto Brasil-Estados Unidos, à
r a Felipe Schmidt, 2. PREÇOS: Poltronas Cr$ 300,00
Balcões Cr$. 200,00 - Camarotes Cr$ 1.500,00.

ATENCÃO
. f

pedreiro. competente, oferece

seus serviços. para biscates. e pín

I t�ra.· Tratar pelo fone 3022.

� (
....,'-

r'I,-�.

I

!
I
t ,
I�
,

J

.

�. I

,

,-

-e
DA

linda ... -

mas

e o CONFORTO?
./

Ao comprar móveis estofadas, verifique s. o

molejo é feito com oS legítimas MOLAS NO-SAG
• muito m .... lor confôr to
• excepcional durabilidade
• nunca cedem ._ nunca 10110;",
• móveis mois leves .. - ,

• dispensam o" uso de cordi.\I�é� e 'percjn
". con�ervorn o esto'famenfo

-

absolutome.;':
',6 po.no
efQ-rmável

. , .�- :.. --

"� ..a 20. h,lla
da citlacle ,",uis','

"Quando o dia clareou, jó fazia horas que eu
,

viajava. Parei um insta,nte p,or,a estica.r las-pernas
mos, ao pretender dar nova partido, percebi ,

desolado que nqo tinhc mais botería! IS:lo mé� serviu
de lição. Tenho agora l:Jino Bateria Delco que me oferece

Q mesma'garantia e a tranquilidáde qúe inspiram
as peças genuínas do' meu carro ... e ngQ;custou

mais do que uma bateria' comum."

".

-

_. ,,],:I

""·Bcl;;i.� DnCO�
Contém BATROllFE, ele'mento brgânico
que evita perdas por cutodesccrqcs,
Garanfido pela GMI Em caso de
defeito- de fabricação. V. receberó em

troca uma bateria nova.
I

'
,

-

:,';i" ,::.,.;."':��. '"_produto· d_a

GIIifIIAL MOral' D.O 8aASIL I.A.

CARLOS HOfrCKE S. D�'. Com. Indústria
-

_ Rua Cons. Mafra, 30

FLORIANÓPOLIS

ccINOC'ENTE'
Escreveu IRINEU JOAO RIOS

ou CULPADO»
nais" que, com o programa são os presidiários por sua

"Culpado ou Inocente" leva' I tão desinteressada dedicação;
do ao ar por uma das mais gratos lhe somos nós, estu

potentes emissoras sUlinall,1 dantes de Direito, por nos ter
vem trazendo conforto 'e ale-

'
dádo oportunidade de ser útil

gría para muitas mães, espo-, desde já à sociedade.
<,

sabe, desonestamente, conse

A [ustíça humana, por mais. guem lograr � justiça; pas

que lute, por mais que queí- sam por inocentes e soltos
.

.� ...
,

ra ser justa, .sempre tem, gozam a Úberdade tirada,
.

seus pontos fracos que, ex,:-_ -roubada injustamente pela
plorados por advogados ha.:.'o_ Justiça ao pobre que hoje ge-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ER,1 'a<ão
I f ,N O 'ír'M E E N�·I �U _ S· I A S M O C E R C A N_ D O A �C O �R' �R ,ti D A D 4 ',F O ,6 U t f'R "A
O povo da Capjtal, já acostl!madoa"aplaudir a Corrida da Fogueira que é sem -dúvida . ._B prova:6sporHva mais popular de Santa' Catarina,
vibrará, esta noite; com as.peripéclas de dezenas .de atletas que' lutarão 'pelos' pri_ndpais pôstos da mais sensacional rústica de todos
.cs Jempos, a ela .padicipando os melhores .asíres 'do' pedestrianismo barriqe-verde, .eníre.êles SilvIO Juvêncio do Santos, campeão do
ano passado e tambem da São 5ilvestre; Waldemàr Jbiag10 de Souza. tantas vezes leureadona Ienlda da Eogueira; 'Nalm.or Sehree
der, que já venceu a São Sifvestre'·e o campeão universitário paranaense Iheedorico Iernendes atualmente radicado" em" Joaçaba.

Não deixem de prese nciar;hoje, às 20 horas, a Corrida d�r Fogueira; promovida .pe'la' federação Atlética Catarinense.

'/

esta

ftia $:p':;: �J". t· "V li
�

I
--

"

ld IS: Ica .

, -O: � a ;80 :
, or,o

Continua repercutindo in, mente o alevantamentõ do ração Catarinense, além de quais iniciaram seus treina- sob o patrocinio de A Gaze
tensamente nos círculos es- ciclismo em nosso Estado, foi entidades e desportistas lo- mentos, no percurso prevís- ta Esportiva.
portívos da 'Capital a- realí-. que o gepartamento de Es· cais. to, esperando fazerem boa Na próxima semana, / em

zação do la Pro� Ciclistica portes da Rádio Guarujá lan- fígura e lutando por repre- dia a. ser previamente anun-

Volta ao Morro, no próximo çou-se à efetívação dessa Até agora, já têm su� íns- sentarem Santa Catarina na. ciado, deveremos realizar em

dia 28, às 9 horas da manhã, magna prova, sem medir sa- críção garantida cêrca de 40 sensacional 9 DE JULHO, a nossa emissora uma reunião
em Flor.ianópolis. crificios, e contando com a ciclitas da metrópole, os ser disputada em São Paulo, com os ciclistas partícípan-
Visando úníca e exclusiva- valiosa colaboração da Fede- tes, a fim de, acertarmos de-

'�A60RA'�O ,OBJEIIY..O-É�O·RlflNG !:l�e:o:fb��c�s�::l��:: ::'RIO. 19 (V.A.) _- O Flamengo A decisão sabre f) assunto será < •

'

conheeída hójf!. às 12 horas quan_JÁ °OR6MfllADA ." ·I/(Bfl�" --DO
CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL

RIO, 18 (Via Aérea) -;-'
•

ApóS muitas discussões e modí ;

ficações no esboço apr-esentado

pelo Departamento Técnico. a As-

'sembléia Geral da FMF aprovou

DIA 8 _

Flamengo x Cantb do Rio.

Maracanã;
Madureira x Botafogo

* * *

a tabela do Caqlpeonato c;ariOC!\ DIA 9 _

de Futebol de 1959.
.

.Amérioa x VIISC? da �ama
Como a ADEM deseja .que Só F)!lmine,lls.e x São Cr1!!.tq,vão•

sejam disputadas no ' Maracarnã

duas partidas por semana, resor,

veram os clubes estabelecer que G

jogo n. 3. de cada rodada se de

senrole em um' dos campos de

maior capacidade, mediante co;

mum Itcôrdo e na seguinte ordem:

Vasco da Gama" Flamengo, Bangú

e Rotafogo, d_e conformidade com

as capacidades de pagantes. N�.

falta de coIfium acôrdo havérá

sorteio. respeitada fi neutra:lIdade,
Até a 4.a rodada será respeitada

a colocação no certame anterior,

para efeito de numeração das par

tidas. e a p",rtir da quinta rodada

de ac�rdo com ii classificação nas

quatro primeiras rodadas.

SeguindO a tradiçãO, os clubes

citados em primeiro lugar. têIIÍ o

'mando de jôgo, estando � tabela

aprovada. assim constl�ulda�

DIA 12 de Julho

'Flamengo x Vasco dll Gama. no

Maracanã;
** *

DIA 18 _

portuguêsa x Botafogo;
* * *

DIA 19

América x Fluminense;

S. Cristóvão x Bonsucesso;

Bangú x .olaria;
€anto do Rio x Madur�lra;

,

* * *

riIA 25 _

Vasco da Gama x S. 8rlstovão. no

Maracanã;

Olaria x Flamengo
* * *

DIA 26

Bangú x Botafogo '

Bonsucesso x Fluminense;

�anto 'de Rio x América.
* * *

DIA 1.0 de agôsto

Bonsuce�P.O· x Botafogo.

racanã;
Vasco da Gama x Olaria:,

* * *

no Ma-

. DIA 2

FÍamengo .x �Bangú ,

Fluminense x' Canto do Rio

'Am�rl�� � Madureira

S; Cristovão x portugu@Ja.
* * *

Bangú x Portugugsa

oÍari;"o;; Ílonsucesso
* * *

DIA 16

Bàtafogo x América

Bonsucesso x Vasco
-

dp. GlÍma
Madureira x Olavla

São Cristovão x Flamengo

Canto do Rio x Bangú

Fluminense x portuguêsa

* * *'

DIA 23 _

-Flamerigo x Fluminense
Olaria x Botafogo

Madureira x Vasco da Gama

Bonsucesso x Amllrlcà
Bangú x, São Cristovão

POl'tuguêsa x Canto do Rio

* * *

DIA '30 _

Vasco da Gama x BotafOgo

Fluminense x Bangú

Olaria x América

Madlll'eira x Bonsucesso'

portuguêsa x Flamengo

SfrE> Cristovão x Canto do Rio

* *' *

DIA 6 de Setembro

portMguêsa x Olaria

Canto ,da Rio x, Botafogo

Madureira x Fluminense
América x S. Cristovão.

Flamengo x Bonsucessq,..
* * *.

DIA 13 _

Fluminense x Botafogo

América x Flj'lmengo

Vasco da Gama x POi'tuguêsa

Olaria x ,Canto do Rio

São Cristovão x ,Mlldurelrà

]1on5uce5so x Bangú
. * * *

DIA 20 _

l1angú x América

Canto do Rio x VásQO da, Gama

Fluminense :!Ç Olaria

13otafogo. x São Çristovão

Madureira x Flamengo

j-10l'tuguêsa x Bonsucesso

* * *

DiA 2,7 �

,FIl,llllLnll_nSe x Vasco da Gama
_..

Botafogo x FlP-mengo

Olaria x São CristovãO

Bangü x Madureira
, América x portuguêsa

Bonsuce�80 x Canto do 'Rio.

, de NotíCias". a des)stêncla ao cou
zeja e, da satisfação que ista dem tão sómente modificar- .

curse> de Formiga. cujo passe o

me causou. não encontro pa- lhes os hábitos tradicionais:
palmeiras. se comprometera a v,en_

lavras para traduz!'r. Alerta LOIÜSHOMENS pois der aó alvl-negro carioca.
/

Meu caro "GO:rEIRAO", os Goteiras poderão se trans Declarou o sr. Otávio Pinto Rio, 18 (V.,A,) - Assunto importante ·n!t reunião do C.N.D.

sou realmente nordestino e formar em um, vendaval. Diz'-
.

Guimarães .que "o Botafogo abria foi O que se relaciona com, o pedido p�rà hlleração para a

mão da prtorldade qa' compra do prática do futebol feminino em nossQ país, Ên-cerrados os
se . de lá me transportei M. se até, que o, trabalho' de '

,
-

passe. dada pelo palm'êlras. aten- debates, ficou decidipo que o futebol feminino' ainda! con-
muitos 'anos, ainda carrego infiltração de hã muito já dendo às razões de ordem pess�al, tinuará em, regjme de proibição, pelo menos até que seja
os .sinais característicos do se iniciou, o que não se pode apresentadas por, Formiga, para' concluido O pronunciamento do assessor jurídico Samuel

povo daquelas bandas - A refutar, mediante a desco- não t�ansferir o seu domlclllo pa_" Sabat, designado para apreciar a matéria.

cabeçá �hata,' a voz ,arrasta- .bertl\, entre oS' LOBISHO·: ra o Rio de Janeiro".

. da, etc ... Coisas que iI).denti- MENS, de dois Diretores Go- ,.Q mesmo dirigente completou
• . , dizendo: _' "O Botafogo, d�lega

ficam 'f1�onomicamente. E. teiras:, Será ve.rd$de? Aguar-
podêres ao palmeiras para decidir

a lealdade e o reconheclmen� demos e o tem�� no-lo dirá. sObre o de!ltlno de' FOrmiga. com\)

tO. que ind.entJfic.a� O car�./ C4BE9A CHATA

Morro.pretende' agora trazer a esta capi

tal, o quadro do Ra'clng, de Paris', do o presidente RUton Santos man

terá contato por telefone com

,José ,Júlio Cavalcante,

Se a contr.aproposta fôr aceita,

o Raclng estreará contra o Flamen

go a 28. Jogará em seguida em São

paulo a 1.° de juUio. retornando

depois ao Rio para disputar a úl ;

PERSIANASNos enjendimentos processados

através do desportista rubronegro

no
José Júlio Cavalcante. o clube

rrancss exigiu seis mil dólares por

exibição, quantta considerada ele_

vadjssíma pela diretoria, do FIa-.

Montadas com lâminas de duro

alumínio flexível em 12 béllssimas

côres.

Rua Jerônimo Coellw. 1 _ 1.°

andar - salas 14 e 15 - Fone 31ô7mengo:

\
'

'�f
tlma partida dia 5, novamente

O 'assunto, poré�. nã0 f ,en- contra o l<'l1lmengo. ou, o vencedor

cerrado, pôr;' ã'ã1ret�rí�"'- dO Ia": do TOl:D,� lPlcl�.,.,...�·:" '
t

mengo contr.aprapôs·,c�n.�co,'." �., dO,'-, .

Como, ,�t1'a�ãÓ, o R!l9�ng trará O'

lares por três jOg(\)���,:_ ,para-.. ,at.açan1Te F�ntaine, lima das figu-

mento das pass!i!<eiíg::',de é1da: e ras de mal<'Ír' 'lleStaQue ªa última-
volta. ��' ,.t<. '\'

' ,

'''copa do �undo", ;�

Vlltrão�Pala .])$.
jogos'Olímpicos
As eliminatórias de 21, 23 e 25

do' corrente nl) Lagoa Rodrigo d�
Freitas s . que servirão para escolha

/.

,A �T riN,�, '.Á O,
"

'

,

.

panamérlcanos. servirão. também,
Tenho 09�e�v��0; com u� ver. :9,oste�, d�S .

"LOBISHO-
pára estabel�cer os lndic�s para os

misto de curíosídade ,e satds- MENE?' gOSte,l da, t�rra ondE'

I.JOgOS Olímplco�.
,

faç.�o, uma série de ,publF eI� ·v�v�m�. sen�i��e qem no

Icaçoes, efetuadas nest!l cQn- :local,onpe eles .�legre!lle.nGe BELINI'('EDI'DO AOceituado .jornal, cujo autor se reunel:p. Estava entuslas- .
,

'- .
,

se cognomina '"GOTEIRAO". madíssinio,para comparecer BAR'r,çIO.N'A POREm todas elas o autor faz à ultill].a reunião, porém as· "�L,
,reterências'trêfegas, às coisas suntos ligados ao meu traba-

1.0 MILHO-ES)ubizonescas e, em especial, lho, retiveram-me, por mais -

à estada nesta magnifica tempo do que o previsto, no O Vasco da Gama acaba de ceder

Capital, de um certo "CA" Interior do Estado. Lamentei Belini ao Barcelona que pagará
ao grêmio Cruzmaltino� dez ml

BEÇA CHATA". Sindicando profundamente e esforços

'�tOBISOMENsrr das guarnições que Irão aos ,JOgoS

lhões' de cr,uzelros. A qualquer mo_
mento os' clubes ,espanhóis con_

tratarão 0riando !) Dldi.

daqui e dalí, consegui saber não medi para que a minh'l.

I que o amavel e sestroso co- condução aqui chegasse em

lunista, nada tem de goteira, ,..t?mpo de gotejar os meus

go�eirinha ou goteirão, pois amigos "Lobishomens". To

é um dos elementos de prôR. davia, no dia seguinte procu-

di tudo o

Fim ,da ,Novela
BOlafogo Formi-
ga -,Palmeiras

do. Simpático grupo dos "LO-, rei-me informar

BISHOMEIS". Efetivamente q'ue se passara na reunião a,
\

êste grupo alegre e homogê- entre os goteiras contumazes,
neo é constituido da nata da ouvi rumores sôbre o assalto

SociedasIe Local, afaveis e que pretendem fazer ao sim-
"atitude correta, amiga e leal doacolhedores, sentem prazer pático grupo, arrebatando-lhe
pall'Deiras". e falando oficialmente

em agradar sempre e sempre. ,os direitos 'e prerrogativas pelo Botafogo, o sr. Otávio pinto

RIO. 19 (V.A.) _ Eloglanda_ r.

Conheci-os no mesmo dia em exclusivas. Quel'em acabar Guimarães, diretor de futebol do

que aqui aportei, trazido p3- com os LOBISHOMENS. Não. clube. anu�clou, ontem. oficial-

mente, em declarações' lU) "Di(lriola mão de uma fadá benfll- Absolutamente não. Preten-

lhe co.nvier (a êle, p�lmelras)".;

.. '"\ ,

..�--..,------------------

r� istas

'POSTAL X S. PAULO, HOJE PELO CERTAME'AMADORIS-
TA - A equipe do São Paulo que sábado passado foi ven
cida pelo Ipiranga, deixando isolado na vice-liderança o

Tamandaré, enfrentará, na tarde de hoje, com início ãs'
15 horas, o conjunto líder invicto do Postal Telegráfico,
iniciando, assím, a rodada amadorista que será comple
tada domingo com o encontro Treze de Maio x Austría,
preliminar do choque. Paula Ramos x Paysandú.

x X x

WALlI4IR DIAS DIRIGINDO O QUADRO. C�MPEAO
DA CID.(\DE - Com o afastamento do técnico' Nelson Gar

_.eia que há' dias tívera um desentendimento com próceres
do Figueirense, motivado pela derrota de domingo frente
ao Carlós Renaux, a direção técnica da equipe campeã da
cidade ficou sob a responsabilidade do professor Walmir
Dias que resolveu aceder ao convite que lhe fez o presi
dente Thomaz cnavea Cabral. Wal!llir, como se sabe, ja
(lCUPOll idêntica função. anos atrás, saindo-se multo bem
da espinhosa tarefa. Domingo o Figueirense atuará na ci
dade' de Itajai, contra o Marcílio Dias, na 2a rodada da
ce:r-tame da zone este, havendo .grinde interêsse da ·tor-
cida" a.Lvi-negra em conhecer os restrltades do, trabalho
do novo' "coach".

-

x :xi ;X
WILSON, WALDIR E DILElON: UM ,DELES GUAR·

DARA' O ARCO DO PAULA RaMOS AMANHA -'- Já não
resta mais dúvida quanto a ausência .do a-rqueiro Leibnitz--
no prélío dé amanhã entre Paula Ramos e Paysandú, vísto
a gravidade da contusão que sofreu no prélio de domingo
em Itajaí, aos 22 minutos do 2a tempo, quando teve qUI!

deixar, a �'n. 1" com o ponta Héll0. Para substituí-lo no

jogo de amanhã conta o Paula Ramos com três arqueiros
que são Wilson, vindo' do'Postal-;';Waldir, do- quadro suplen...

te, e Dilson, ex-defensor do Figueirense, Quem será o fe
lizardo?

x X x

CORRIDA' DA FOGUEIRA - Inscritos 37 atletas -

Hoje sábado, às 20' horas, a F.A.C. fará realizar à tradicio
nal prova anual "Oorrída da Fogueira", nas principais,
ruas de Florianópolis. concorrerão êste ano à sensacional

prova os seguintes clubes: Bocaiuva e Caravana do Ar,
desta capital, e G. E. Olímpico e G. Prof. Trindadé de Blu
menau, com um total de 37 atletas, sendo 20 de Florianó-
polis e 17 de Blumenau, todos apresentando elevadG- índice
técnico, a prova de sábado próximo deverá constituir-se na

melh(lr de tôdas até agora realizadas pela, F.A.C .. -A prova
const.ará de 4 voltas no seguinte percurso: saída - Praça
15 de Novembro defronte ao Palácio do Govêrno, contorn:>
da praça passando pela frente da catedral dos correios,
do :aa-nco do Brasil entrada pela Rua Conselheiro Mafra,

r
Rua 7 de Setembro, Rua Felipe Schmidt e de no a Praça.'
15 de Novembro, Os prêmios e medalhas serão entregu3s
no domingo às 9 horas na Escola de Aprendizes Marinhei

,ros, por ocasião �a realização das provas comandante Mu
rillo Martins, que consistirão em ·corrida de 1.500 e 3.000
metros, tómando parte os, atletas melhores colocados na

Corrida da Fo�ueira.
x X x

.

TOMARAM POSSE - Em sôienidade que contou cóm
li presença de associados, simpatizantes e jogadores dn
Paula Ramos, tomaram Posse, 3lt feira, os novos dirigen
tes do clube da "�st�êla solitária", eleitos na semana pas
l,ada. O novo maioral pauhtína; cpnforme. demQs noticia é
o. jornalista e radial�ta,.-Ciró Marques Nunes.

.

x X x

AFINAL UM RESERVA --" .(\.final! resolveu 'Q F.t\SC fa
zer seguir para o Rio um ,reserva para as guarnições que
disputarão as eliminatórias dos 'dias 21, 23 e 25 Q,a Lagôa
Rodrigo de Freitas, Trata-;s� do categorizado "rower" Sady
Berber, campeão. catarinense, brasileiro e sul-americanb.

x X x

HUMBERTO 10 MILH;õES - O avante Humberto, ex

defensor do Palmeiras e da seleção brasileira, reformou
c.om o Lazio, da Itália, recebendo.' a extraordinária soma

de 10 milhões de cruzeiros por mais 'uiu, anO.
* * '.

CONTINUA PROIBIDO O FUTE'aOL FEMININO

�lE .R .R:f N O, ' VENDE-SE
VENDE·SE um terreno co:m' 15-;50 de frente por 13,00

�de tundos, todo murado, na Rua ítaja-1 (RUá central
e ,�alçadaL Tratar' à Itua ,Bocaluv,�"19'l.

'

" -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



arco, de
'- .

" '

,. :progresso
''''',J'DI-tlíêle do 164 Dislril� 10�aoviário'Fed�ràl recebeu dcrSi�dicalo'dos'Condulores luloDomós de Veículos Bodoviário� -de.Joaçaba, o seguinle olício: Jo.

aba, 3 Ílj abril de/ J959. ExlDO. Sr. Dr. Anllier,o' d'llmeida Maflos - 'DD� Chefe do "DMEI ,� t1orianópoJis� Exmo�
,

Senhor � Ê: com' s_lisfáçio, C'11
-

' - • ",_ >I • .,

JIIgUa satisfação mesmo, que por êsle meio, "vimos, �m_nom-e dêsle Sindic:alo dos Condulores Aulonomos desta Região, em nome d�s Empresas, concessio-
nárias afos T,ansporles Colel-ivos e' mesmo/em nome de lodos· quanlos têm'necessidade de lazer Iransportes enlre as ci dades de Joaçabá a L'ajes.. via Carí,
.preseDtar as nossas congralulações pelá'-conclusão da

·

...ajeslosa�bra que é a ponle 's'bre, o Rio 'Canôas. Creiam-me V.S. e demais 'auxiliares lécnicos,
d. valir que esla obra represenla para, os Iranspórles,"alaslá.do 'definitivamenle aquele, velho problema de b�'lça com-Iodos os seus, percalços qu'e d.ran
te lànlo leiapo vinham se antepondo ao maior desenvolvimenlo--dos servi"s desla região tôda. Esta conlribuiçãoj será ,mais um;marco ,de progresso' qué o

.I"E.R. eslá realizand� em seu programa de ,dólar o páís 'com mais rodovias, á allura das sóas reais necessidades. Congralulando·nos,. pois, peia' àn·
elusão de mais esla óbra" valemo�nos do 'ensejol para reaf�rmar a V.S. e lodós os s,ells ,dignos auxiliares, os nossos pro leslos dá mais elevada eslima
cODsideração� "(Ass�) Horival Zago ,-'Presidente. ' ,.' ,"

.

"

'.
C'SSSSSSSSSSSS$SSSSSSssssssssss:ssssssssss\sssssssssssSSSSiSS

__
CSSS-Si;SSSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSi!'SSSSSSSSs,·,gss"81I" ccsssSSSSSSSSSSSSSSSSjSSSSSSSSSS'!6'SSSSS$S:

.",

"

. da Silva, devera ser apresentada ao sr, dr, MariO Lau-
-

do,"

.

,

. , '

'

: rindo à rua Tratano;,12, 10 andar/fone, 2;3-40. Que,so-
Do Secretário Geral plano dade Termoelétrica, de Capivarl- '1ari-FlorianópdÚs,' nlancfada cons zas advinct.as do abandono dO- pro , :raguá_

'

.. :.,.,.;.... 3'8.0ÓO.000,00 -mente esta pessõa se acha, .autorízada à ,representar-
de Obras, e �qUlpall1entós recebe- SOTELCA. tato inteiramente ím., . trutr pelo, Govêrno Aderbal Ramo;' grama Rio do Júlio-êubatão e d_ 100.000 Kwh; reme- -. me de' vez que considero revogados todos os poderes�os a seguinte carta: previsível no período de govêrno' da Silva,' sÔII\ente teve 'por ObJétl- deficiéncias da nnna de' transmrs- CidJ)S de 1953 a 1958

120,000.000,00,01
" ,"

"

,

. -,'
",

d) "Floriatiópolts, em 10 de _junho do Senador Irineu ,Bornhausen, vo'o :.abastecimento oe "energia áté ,}ãO obrígapam os Industriàls do InverSões particuI,a_, ,

'

"

"

por mIm atribui�os ao sr, _Joao Ap�lO da Silva, des e·o

de 1959." pg.ls cioi sõmente 'em 1956 que o Florianópolis e adjacêncIas, para norte_ca.tafinense a investirem, res ae 13.000 Kw .. 100.000.000,00 "dia 26 de maio de 1959.,
,Ilm.�. Sr. n.: F,al\gatter Govêrno Federal decidiu," .junta- cuja: finalidade não S4' tinha ca., mais de CEM M·ILH'õES DE CRU::' Diferença 'de custo

I
'

DD. Diretor de, ,A NOTIGIA mente com o GOYêni.a.. do Estado, pacídade como "reserva suficiente ZEIROS em geradores particulares de produção_6 anos 20.000.000,00 Florianópolis, 20, de [unho d.e 1959, _.Jolnvllle � S. C: .1 Companhia, Slder)írgica Nacio_ para suportar demandas algumas pará produzirem sua própria ener- lSenhor Di�etor I}al e os mineradores, a construir vêzes superiores às existentes' na gia, que pelo seu custo mais eíe , TOTAL .. : , 273.000.000,00 i, - . asso Euler Appzo Batz��:",,''.'_orwlli
r Tendo "A Noticia" publicado, .a grande usina termoelétrica para época de sua Inauguraçg». vado trouxe-ines novos I) Substan- �:I4IIIIIH�����

_

sob 'o título "Onerosa correção de incrementar o consumo de carvão. * O Govêrno Aderbal- Ramos cíaís prejuízos. Construção Rio do

L
'

d' E' d d' S I C I' ·

um êrro", um comentádo acarca O engano cometido por v.s. fe-
-

planejara para JQ.inv\l1e e,o Norte *, O acréscimo da água Ria do J6Uo-Bracinho àté oleria' O, sla O,,' e an.a a arlna-

....da "'chegáda ao Pôrto de._lmbituba, re mais à obra d� ex-Govemãdor Catarinense'a exp'ànsão. da Usina JúHo-1tio B�aclnho teria. produzl-�' 1952· ....�-; .. . ... 2Õ.OOO�OOO,OO -:
-.

, .

do materíal :para a montagem da Ader�a�Ramos da Silva, que cons; do Bracinlio. com o' concurso das' do não Só malar volume de qul_' 100.000.000' K w h'
nova linha- de 'transmisSãO Capl- trulu 11 linha Caplvarí-:-Florianó- águas'dós RiO:s dd Júlio e Cubatão, lowatt-hora, do que- o fornecido produção em 6 an6s ,611.00<Ml00,00'
varl_Florianópolls-Jaraguá�do Sul, polis, a quq,l 'Sl)rá totalmente des Foi na época dêsre govêrno que pe�a 1inha' de transmissão" como
tenho a, 'honrl!- de soncitar a· V. montada, do que' à, d'o' eX-Gover:, 3e adQlliÍ'iram as turbinas ,e gera;..' teria poupado o ESGO,TAMEN'rO TOTAL -: ." 80.000,.000,00

- 1:1. a publicação do presente' oficio nador lrineu Bornhausen, vlsto- lores de 14.000 KW hoje Instala- PREM:'ATtJ,RO ,DAS "AC_UMULA-'

a fim de retificar os enganos por que da parte 1l0Q a respon·sa'b111'; :tos na.<Íuela usina e' com água in, ÇõES ocorridas ,em virtude dos Mesmo que introduzindo corre

IV. S. cometidos sôbre o assunto., dad� dê,ste se�á mantidà o trêcho '.,mncÚinte desde a sua I�stalaçã� defeitos da li��a e- dá!!. interrup_ ções aos n,úmeros acimll: 'ir�uxe a"
Qs objetiv<ls dás linhas de traná- Itajaf':'Jara�uá'do Sul. em 1952." Ções ge Capivarf. .linha de transmissão Florianópolls_ ,missão citadas por V. S. são dlfe- Com efeito,,,,os técnicos, daSa-:' J U", * O Govêrno IrineuBor,'nhausen,' * Admitindlh-se que nas fortes araguá, M,ONUS REAL 'AS

rentes.· O ex_Governa4or 'Itineu telca, onde se 'destacàm o Coman_ -

"ND
_

STHIS'
'

ao abandonllr o planejamento da estiagens as' águas do Bracinho- ! U, A DO NORTE CATA-'
_lJornha':_lsen constru�u �ma l1nha dante darlos Natividade; engenhel..;

"

RINENSE DE CERCA ti' . adução dos'Rlos do Júlip e Cuba- Rio 'da Ju'lio e suas acumulações,
" DE,2 O

para tra�sllortar ,até 30,000 kw na_ ,ro, ,nav'III, nomeado pelo, Sr. p�esl- MILHõES
-

• ' , tão à Us1!la do Bracinho, pela 5,e revelllssem lnsuf'iclimies, mesmo '

,

DE CRUZEIROS. De'
,

'

tensãO de -110·000 V, tendo em vls-
..

, dente JÜs"celiQo. KU,bttschek para qu 'Q bilid�"'?'- construção. da l1nha de transmls- assim térlaIii, ós racionamentos sl_
em e - renpon.sa, .....e .... '

ta a ,usina existente em,Cap1vari. ,dirigir a Sotelc,a;- e, o engenheiro (Transcn't d' A NOTICIA d-
,. .3ão FlorianóPoJis_JaragulÍ.' ii qual, do substancialmentl) inferiores do . o. e, 'e

de 15-.000 ,kw e seu possív:",el ,au- ',eletrléista ,paulo, de Santos Melo," Joinv'lle). planejada 'pII-ra transportar 15.000 que ,R:quel,és ocasionados pelas' de-. ': I ••

mento para o dôbro da pot'êncla; da� Sld�rú!:..glca 'j Nacional, que na .

','" h
-

t' .....
' KW nã'o résistia a mais, de 9..ÔOO flclências da Unha de tr·ansm.issão '

�tualm�,te, está c e�ando m� e., 'Lérmoelétricâ exerce_ as>funç'ões de .
,

'NOVOr PR'"EÇOS LORIANÕP0LIS SABADO 20 DE JUNHO DE 1959

��:�sPp!:�8rnolvOaO.,).il00·nO�kawd,::inl:i)2d�00aO 'adpir,;,estorextaéuCsntlicVoO'S easSt!!,ui�dOSo deeceinsdlraalOmS . �!md�� �:�ia��;�iS�esó�!c:;= ': d�min!�:����:s e�d���::��' II

i';'", ",,' �,._; J,�',', '"

'

. ,"
"

F", ..
" ,,: "

.7".,' �

,

,

'.
�

o"

!Irosso m'�do', for'mylar o -seO"O'In:'_e� .

""._ <:. .-
- -�IIIUU"UIIIIJIIJUTttli"líillllliIRIIIIU"UlillIIUJIIII.llIllllilllllllll�1I111111U1nllllllt'fllllllflnIIlHUI!IIIIIIUIItIII�3V.' Como yê VoS:, 0emotivo dI]: r'eallzatW,s em labtlra,t_9-l'ies ma Eu ' regou ªIn,da !t 11:q.,ha Q;apivarí_Flo'- - " ,

.,,, � . �carv:ãq 'Pfodul'lldo em ===- "
EXA,CO ,(BRAZIL,) INC. pOSSUI va- §

constrlaçã<l da· "Jova I.lnha é a lns-' rapa.""
. .

, •

_ .'tanóPollsr "que
'-

originalmente não q�dro compaJ:âtiv.o:' nta C�tarina; pelas em" =

talação da grande usina da, So<:Je:'
' �,3ra pÍànejada' para; essa extensão. sas'� c,ari:lofiiferas ,de ,01'i- _�" ga para aldmissão, jmediata de elemento -40 !.A linha constrUída p.or ordem '-,r. prevalece. aastm, a onerosa Linha de, trans_ lX}U, Urussllnga', e 'L-auro = '·d d d 2"5 29' :ii

a ......_ do Senador ]rineu Bernhausen, coneção' de um:'.êm>, l}8.parie em missão Fpolis,-Ja- Mulleritêm agora novo_s prc- ª sexo masculino, C0l!ll .a e e a anos ª

':',,' ,1-�S'�I.' r",�',�
'

....
qundo no goyêrno' do Estado, ;foi que a linha construido. pelo Govêr� ÇQS" em vigor des�e 1.0 'de _�-e' ,q'ue POSSuo,a curso'�,' secunda'rio l!om'pleto, =_-_=," p�ojetada e teve 'os tral;>alhos d'e no 'rineu Bornhausen, não Sl'l.porta' _. 'R' nl

"

a" a'
� maio, '

- , ' � -

constriÍção dirigldes,>'eló e;ngenhel_ o transporte da energia que, por,

'

eprese ar
'

,

.

Os preços. foram elevad<!3, � bôa QParência
\

e relativà e�periê:q-çj�. em �
.. '

A:U.D-.N''''�scarto'rl'os,na-o''
'!O �oeren �oerrensen, por muitos fôrça de um'contrato, deve o Es- diz a portaria da Comissao _

"
.', ,I. d�"

,

., '.- . ..]0: ª
" ..... " anos residente em ;Joinv1J1e, onde ,tado pagar a Capivari durante--. -

'

Assembléia Executiva do Plano do Car-- = SerVIçOS ger�l..s e ,escrltorlo, para $I.esempe- §
.. compreende injlependência" gozava de grande respeito e con- DEZ·anos, QUER HAJA OU NÃO vã� N�ional, l?ara faculta;:r,,�' ,nhar funçõés:'em Florianópolis e ffa]·aí Sa- �=,.,'"

em )ieputado de 'pequeno" sideraçãe, QUànto 'ao seu c1.lsto, é CONSUMO. ESSe onus do Estado
_ A ,fim de representar o Pre- meios as empresas carbonl- ª

"

,,'
,
,. -,

.. .. falsa a impórtância de 80 ml1hões é que é a alavanca que impulsio_ sidente da ,Assembléia' Le- �era,s de procederem aô re� ª lário inicial Cr.$ 11.000 00 ou mais con- ,=-_3" partido, " a ela atribuída, pois que as de;;p�_ na a construção da nova linha de' 'gislativa, Deputado Braz Joa- Justa.mento salarial e - éonSl- ª ' '.: '

.

"
.

"
.'

• Daí a raiva 'lue tem do de-' sas com a sua construção foram transmissão, a qual, esperamos, quim Alve�, vi!ljou hoje pa- deranâo a elevaçãn do custo ª forme aptIdoes. Os Interessados qUeiram dl- §

• putado. Quer,ino Flach,
•

Inferiores a 33 mlÚlões de cruzei- vE}nha trazer grandes benefícios, ra 'Concórdia o DeputadO dos materiais e
�

a necessida-' ª .. 'I
" t' •

t" d t §
ros, coryto!,me V. S. ppderá ver1fl- sem que 'isso deixe de significar Estivalet Pires, qué,vai'assis- de de atribuir às .refe�idás ª flgu-se pe�soa men e aos escrl orlos es a ê

•'
N-i0 lhe fioando bem in_ •

d
.' �

I
-

C h
' P d L I b

.:;

SuU_lo, cont�atou 'a tarefa ",
car' na pág. 5 do Diário Oficial on�rosa correção de um êrro, se- tir a inauguração do, Frlgo- ,empresas ,e mmeraçao 11- ª ompan ia sitos a' onta o �a no su - �

III' 'qo Estado de 29 de' abril !le 1959, .la o do contrato pata' uma Unha .rífico Seara, no MunicípiO de 'cros compatlveis com os ris- :: ,', ',= '

... ,como DE'PUTADO - SATE'- .. onde o balanço da "Centrais Elé_ Insuficiente: 'sej� ,da li�ha insufi- Concórdia,
'

cos da lnd:Ús!riá. '. ª distrito do Estreito. §
\. ". LITE, " trlcas de Santa Catari;na S.A." a 'ciente para !t demanda q_ue ela de_' ,_ Os nQvos preços fixados.! ,EtIIIHIIIIIIIJlllmiíuRODmnill,mlll"I"llllllllllll,mnmnt,"mn,,"illllllllllllllll"'IIII11I1"'""'11111111111111"'1'

.. - .. coloca entre seus bens patrimo- veria atender 'L· h- 1'1'·' R ., por tonelada métrica, são :" '"
# '"

, " E o raspaccofre, alugadO, " ' ,.
-

_

ln a aJII eel e -

t' I dnlals, juntameJite c_om: a linha * Quanto a;o custo dessa Unha
, , ':" carvao IpO ava or, ", .. "

• se sen�i� com,autorida�!l pa- • capl'Varl-rlo�ianópol1si'!te Cr$ .... ,

de transmissão, mesmo que pre�a- �' .',,' ,Cr$ 1.160,00; carvão tipo me-

ra a provocação e para os de-.. 16.470.5'2'4,30. Cumpre_me ,escra- 'lecendo em 33 milhões de, �ruzei-
- No mtmt51 de colaborar pa- talúrgico', Cr$ 2.153;00; car-

• saforos. Desempenhou, por" recer ainda a V. S. que a linha ros, é a Unha mais onerosa do: :ra :1;- �oluçao do transporte vão tipo_ vapor grosso, .".

..
'

.. Flolanópol1s-Jaráguá do 'Sul tor- mundo em re'laç-o a s�a 'utlllda ma;rltlmo p�ra ,O Norte �o ,Cr$ 1.805,00; carvão tipo va-

" certo a contento, a' empreita_ "
'

,

a
,_ PaiS, a ,Secçao de Navegaçao p'01' fino, Cr$ 1.083,00,nou possível o a'Pasteclmento" a ,E SEUS EFEIT,OS, por,que os

da Fa'brl'ca de Tecid'os "Cal'- Foi crl'ad'a al'nda,Juma so-.. da merêen;iria. Defendeu o .. Jolnvllle, de' 107.6,54.207, k'w:tC de cêrca de 100000000 KWH que" "
.

' ," .
'

. JOS Renaux" SIA ,organizou, bretaxa para fazer face aoZé. - Nã,o por, êle, mas pelo

•
energia �a usina termoelétrica de .fOlneceu em 6 anos 'CUSTARAM' t

'

," •

-'
,

'

, ínicialmente, a linha I ajal- pagamento dos 'dias refere'ri-
" ,pai. Já deve estar quite! Capivari, no perlodo de 1953 'a 9,'!_S: consumidores do norte-cata- Recife, que ,será servida pelo tes à paralisaçã. do traba-

• X ,� • ��!8�n!a�� ��: V'�������1: co;:;, z�e;�� ��aC���sIRd�S 1��;!!: riavi�, d"c:ônsUI ieCdardleOsdORser- 1110 entre 2 e 1b9 4lte ma.io úl-
,

'. X - , 'naux i e, propr a , timo. � Essa" so re axas pr_o.-,
.

,

• Joinv111e, essa obra do enador SQ que A MESMA ENERGIA D
.

GIM
,)"

, ' ommgos' onça ves ar- visórias, por, ,tone,rada m,étrt-(l, modesto representante I,rlneu Bornhausen, e' 'suficiente PRODUZI'DA em 6 anos PELAS t·'�..
'

- ms, ,

/
'

, ca, ..vigorarão .até a cobertu'
-

, • comercial, que o' povo do " _:cresc�:tar que �s�a-d enel�ia fo� '\G�!S DOE �IO tUALpIEONAtesria6m A inauguração da linha l'-a integral do adiantam'ento
IIIÍI Oeste ,fê� deputado, não- ,se,_" ornJlc a cm, peno o e e.s agem, cus a o a m",resu

,
O Itajaí-Recife, está _marcada 'pela' Comissão Executiva do'

111" ," quando o ãCrésclmo da água com MILHõES DE CRUZEIROS, para para o pró,ximo día 25- do Plano do Carva-o Nacl·onal.àlarme. Contilrll,e c,umprindo •
'

J
a l!gação rio do ,Júlio-rio Bracl- �ina inversão, na época, senslvel_ corrente-, e para a viagem Sa-o' as seguintes as sobreta-

Seu mandato de acoArdo com n"'o sel'a i
'

d itl t
-

�

d 'd"! '1 nca,paz e perm r a men e menor. "inaugural estao convi a ,as. xas: para o carvão tipo la'- )
• ... os aita�es cJa suá consciên-.' gel'açãQ ãe -Semelhante volume de, * Acresc.e ainda que as incerte-: _

personalidades ilustres. vador, Cr$ 36,00; para 'o car-"qUllowatt_hora. -

t' ti' 'i..
, �iaE',n_ao' ll'gue p'a'ra" MA'TE',-", Agradecendo a V. S. a pubUca'- Reperc'uss'a""o na' A"emb'le'l·a' • FMI' CV�O$ 601POOO �ep:r�r: ��tv'ãó 'ú·" "

ção do presente ofício, apr,esetit�:_� ,
,

,

' �.1 ,'. < p� vapor grosso, Cr$ 55;00, Õ'. RiA PAGA, , 'he os protestos de estima e consl_ -

t' f'
�

_ .._.._...._, deração, ,oTeve ,intensa repercussão," desbravador, emérito na lu- caryao IpO vapor mo nl:\o
'na Assembléia Legls,lativa, a ta indormida para tirar o ·esta grava�o de sobretaxa.

VictoD Antônio feluso Júnior
questão ao empréstimo bra- país' do colonialismo pt
sileiro ao Fundo Monetário

NOTA DA REDAÇÃO: _ ru� Internàcional. -'() deputado
Wal.détnar 'Salles, nu:tna das
últimas sessões naquela cá-
"sa, manifestou-se favorável à '

,
-

atitude do' presidente .:[usce- ,O ,dr. BI·ase'Farac'o' Os fiScais do' Depart.amen-
lino Kubitschek. Aludiu, ç to de SJ;iúde Pública devem
representante pessedista do

d
estar- atento para o que, in-

gul' do Estado, às 'exigências
'

'agra ece feUzmente, 'se passa nos no.s.,.
que aquele órgão)ez com re:...... : 'sos principais bares. Alnda
Iação à- Petrobrás e à. nioqi- Do nosso estimado e digno, 'ôntem, no" Bar ''Pitoco'', foi
'ficação de nossa política mo' conterrâneo dr. �ia§e Faraco, servido uIl}. ca:marão em 4e
netár�a ,cambial, ,referindo:' que deixou a direção ,da Ma-, composi�ão, não tendo os

se, n_a ocasião, à ,acolhida ternidade 'Carmela Dutra, re.sponsáveis 'pelo referidó
No "Hospital de Qaridade, que teve na Câmara Alta a recebeu ,nosso diretor, o se� B-ar levado em considi:lrac;ão

pnde se encontrava inter,.no decisão do pt'esidente da re- guinte: ','
"

os protestos do freguês lesa
em quarto, reservado, veio a. pública. Em sentido igual fô- "Ao deixar, â ,direção da do; quando ali foI lancllar,
falecer, à tardinha de I).nte- ram as palávras dos depJltª'� Matel'nidaae', Carmela Du- Não é a primeira vez qu�
ôntem, o dr. Abel Cabral, vi- dós Evilasio Caon, QuerIno 'tra, venho testemunhar' o tal acontece em nossa cida
timado por longa e' pertinaz Alfredo Flach e Ademar Ghi-' meu sincero' reconhecimento ,dê, Recentemente, na Gruta
mó1éstia, auditol' da Polícia <;i, ;,tpr_ovando o plenário, "a pelas l'eferênciás 'elogiosasj- de Fátima, ,fQLvenqido ulil
Militar e Ministro da Vene- seguirl, o seguinte telegr.ama, feita$ a, aquele -nosocômio, �anduiche contendo uma per..
rável Ordem Tercelra de São ao sr. Juscelino Kubitschek; por esse pujante matutino, 11a dê barataJ'tendo ,ujn em
Francisco, _.• ' ,ii. requerimento dó sr. Wal-· durs,nte,o'periodo de minha pregadQ respondido que na.;

Por, seus veneráveis' diri-- demar Salles: - , admInistração., da podia faze�, e_ne,m tão
gentes, a Ordem p�omoveu / Assembléia Legislativ'a S'an-

-

Outrossim, cabe-me ainda pouco devolVer o dinlleiro e

várias cerimônias fúnebres, ta CatarIna aprovando pro-, apresentar-lhe meus profun� nem fornecer outro '$anduí
tendo os Irmãos velado o ca-' 'posição deputado Waldemar' dos agradecimentos pelas pa:- che sem ser à base da para-

, dáver �a sua res,idência, de Salles vg congratula-se com layras de 10uvoJ:!, ,à minha ta, t.
'OnDe. O' féretro saiu para o vossa excelência pela patdo- }lessoa, �stampâdãs' na edi-', Chamamos

são
-

d��
,�',;,--:,' -�.' ·�'ft9�'· >fr' ";

, 5.538 Cr$
,

1.000,000,00 Florianópolis
1.505 Cr$ 100.000,00 - Florianópolis
1.311' Cr$ 50.000,00 Florianópólis

, 8,227 Cr$ 30.000,0,0 Canoinhas

5:561 Cr$ : 20.000,00 Porto' União
,

,,�

Garta outra vez: ,

.

Florianópolis, '19.- de jU)lho de -1959.
Ao Diretor d' �'O Estado",
V.S;; creio eu, ou o jornal que dirige, em todo ca

so ""'C fez "reclamação, 'com ironias
.
pelo meiO, ge um

'cano furado ali na esquina da Tiradentes. O govêrno
�

I. .

do Estado, atento a essa crítica, mandou, já 'no dia
seguinte, cQnserta� a falhã, provando que' aqu�IO' nã�
era "patrimônio nacionaL"

Mas, r:_emovida e ,estancada a "fonte'',. a agua, por
'�inal suja,:-continuou! Per che? Porque desce da ruai

pelas sârjetas.
De quem a obrigação de secá-la? Do goverIlo !?U

da Prefeitura? Desta, sem dúvida:! ,E não apenas ali
na Tiradentes, mas em várias outra� ruas, ainda hoj�
citadas na coluna de' Osvaldo Melo,

Ponle "sô'bre 'o-Rio
Biguaçú bl1camos esta càrta por uma qmis

tãq de ética. jOl'nàlísÍlca: mãs não
:oncordamos com todos os concei_
,tos nela emitidos, porquê:
* A linha de transmissão Capi-,

Secretário Gera-!".

Respeitosas saudações
Braz Joaquim Alves

, Presidente

, Com vislas à
Saúde

.

Pública (

SeXá, pr_9ximamenté aberta ao

tráfego a 'ponte .sõbr.e o rio BI
guáqú no trêcho Florianópolls_TI
jUcas, da BR':'59. A referida obra

de arte tem o co"mprimento de 48
, '.,-

metros e foi construída pelo De_
partamento de Estradas de Roda-
g,am de Santa Catarina 'me._diante

Tudó isso compete. à Prefeitura,
,
E por isso. seu"

jorniU ,não fala, porque 'só ataca o govêrno do Estado,
Termino por aqui, para não' perder tempo

carta que será atirada ii. cesta,
Seu leal adversário
José Manoel Silva"

Seu Zé Mané tá cum catatara na càixa do pensa
mento, Para provar que este jornal não jaZa de exi
gências municipa:is, a �rgo da Prefeitura, cita ali

jalas do vróprio jornal!! I
Para provarmos que· sua amável epl�tol� não

'encestadá,- púbÜcamo.-Ial
�

.

'

E temos a certeza: de que o 'nosso devotado dr. Dib
Che.rem vai dar,lhe ,a' consiperação ,que merece,

E aí, seu Zé Mané, será iaquela aiagua!

Convênio de Atribuições e Recur _ ,

sos �ssina:dQ com o DNEm.,

/

falecéu O' Dr.' Abel
Cabral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


