
BRASILIA, 23 (V.A.) - Fo
ram descobertos indícios de
existência de um vasto Zen
ço� petrolífero, de vários qui
lômetros quadrados no muni
cípio de Campo Grande, em

ft[ato Grosso. '

o presidente da Câmara, Verea

dor Júllo paullno da Silva,- rlb
cebeu os seguintes expedientes:

DO SINDICATO NACIONAL

DA INDUSTRIA DO CIMENTO:

:lotado de 6 do fluente, pelo-

TãO. profundo e tão brutal foi

o golpe que o destmo vibrou, de

maneira inexorável na vida públl
cà do meu pequeno Estàdo, como

na de todo o Brasil, que' muitos

Remessa do Boletim mensá"!',

DA CÂMARA MUNICIPAL DÇl
,RIO GRANDE

Oficio nO ':Ú7/59 � processo

8,530. referente a uma proposição
sôbl'e, a regulamentção do" jogo,

fpllcitallp.o apoio da Câmara. '

DA CÂMARA MUNICIPAL ,DE

SÃO LUIZ (MARANHÁO)
Oficio circular nO 3/59 sóncí.,

tando apoio das Câmaras Muni

cipais em tôrno do movimento

prol autonomia do munícípto de

São Luiz.

NO S'ENADO

Nerêu Ramos-Um simbolo de

DA DIREÇÂO DA REVISTA
'" �SÃ,O'i

Carta datada-, de 11.6.59, apre-

'aná.

A�hdeoondo êstes votos, bem

convidando para um Cock-tail.

DO SENADOR SAULO
RAMOS

Comunicando o �,ecebimento da

proposição de autoría do sr. Ve

reador Esperidião ,Amim,
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE
G/760/59 Belo Horizont,e, '6 de

Junho de 1959;
Senhor Presldente� Tenho a

honra de dirigir-me a Vossa

E"celêncta, no sentido de acusar

o recebimento do oficio nO 236-59,

1ual me 'transmite' congratula
;ô.es pelo ,êxito da reunião, de

:lrefeitos, realizada no 'mês de'

'lndo, na próspera Capital dO/Pa-

como os de êxito na direção da

,Ida administrativa de Belo Hc-

serrtando .agradecímentoa à Câ

mara Múnicipal,
DO JORNA' ,ISTA ' MILTON

Sl:JPLICY VIEIRA

rizonte, desejo também, ao retri

bUi-los, apreseirtar-Jne-os meus anos decorrerão ainda sem que

renovàdos protestos de ,aprê'Ço e nós, brasileiros, possamos devida::

,consideração, I
mente aval�r- a extensão e a irie_

"

,

'

" Ass. AmintaS ,.de narros parabllidade daquela""tragédla.
p'refelto de BÓ'!io Horizonte A totaUdade do povô ,catarinen-

1 '

iretor dos jornais
A Nação e, Jornal de

I
,-----

Associados
jotnvíüe,

RENAto BARBOSA

II
Advogado, o que menos preocupou na

vida a Henrique R'l!Pp Junior foi o di
nheir-o. Muitos o supunham desorganiza
do. Mas não o era, É que não, assistia, sem
socorrer, as dificuldades dos menos fa
vorecidos. pudesse, ou não pudesse. Mas"
via de regra, podia, em maior ou menor

escala. Por volta de 1931, aceitámos, em
,

sociedade, uma das mais rumorosas açõeS,
ajuizadas em Santa Catarina: - a. reín
tegração de posse dos eoíonoado cave-.

rá, na comarca de Araranguâ, Ao reee

bermos procuração, já havia o govêrno
revolucionário no Estado despachado um

ferrabrás, chamjl.do ,Tenente João Wal
kheimer, comandando quarenta praças,

'

para fazer o despejo, a couce d'armas, -de
mais de duzentas famílias. Depois de
uma luta forense intensa, tendo, como

ex-adverso, nà sustentaçãd dos recursos
no Tribunal de Justiça, o notavel adso

gadO Nerêu Ramos, vencemos
.

o pleíto,
inçado de incidentes processuais. �E os

espoliados tornaram aos lares.

Quando reuni, no,Hotel Labes, aquela
gente tôda, para a ,liq�Ii�aç�o ,de hono

rários apreciei a màgnânímídade e a ex

tensã� do' desprendimento do dr. Rupp.
Vinham os colonos e -se queixavam. E êle
ia abatendo redúzindo, prorrogando e

dispensando' pagamentos. Resolvi inter
vir na qualidade de sócio: - "Dr. Rupp,
as;ím tambem a gente acaba pedindo di

nheiro emprestado para a volta do trem."

O inesquecível amigo, a quem sempre
quiz Imenso ,bem, i:ne�mo quando incom

preensões políticas nos afastaram, du
rante longos anos, 'me foi dizendo,_sem
maiores consJderaçõés,:' - "Renato, se

você se [ulgar prejudicado, eu desconta
rei de minha parte os abatímentos e as

dispensas que estou fazendo, em seu fa

vor." El,l tambem era como êle. Nunca li

guei muíto a dinheiro, É óbvio que, em

hipótese alguma, aceitaria eu o ofereci
mento. '

A noite, depois do jantar, despedidos
os correligionários, o dr, �upp parecia
uma criança grande. A euforía envolven
te como que lhe brotava da liquidês do
olhar claro e penetrante: - "Afinal de
contas, meu amigo, essa gente precisa
muito mais do que nós, graças a Deus.
Nõs ganhamos a ação, com todos os in
cidentes s�gidos. Trabalhámos muito.
Fizémos voltar ás terras essas {amilias.
Isso dá, ou não dá, seu Renato, imensa
satisfação interior'! São os momentos 'de
grandeza de nollsa profissão." Confesso,
para ser sincero, �_parà dizer bem direi

tinho a verdade. que, intimamente, I:lu
não achava coisa nenhuma. Achava, isso

sim, que aqueles sabidos, (- grande- par
te sem necessidade' alguma de lamúrias
financeiras ,), estav.am ali explorando
o' coraçji.o, do dr. Rupp. Era dedo do Bo
nifácio �ardinha, na ,certa. Levando, �al-
vêz, de 20 §.O�

,

que, dessa ia'ja
umas promisséría'S

reto, a 4% ao mês.,. Mas não dis.cordei
de nada: Apuradas as contas" o nosso lu
cro, - do dr. Rupp e meu -, foi írrísõ

rio, em face do vulto e projeção '�a causa.

Esse homem possuia em alto grâu. o
culto doIar, nas mais pequeninos gestos.
Tinha permanentes delicadezàs,pal'a 'tom:
os seus. Por onde. andasse, por .exemplo,
não esquecia de trazer lembranç,a,: pará
esposa ou filhas. Quando não enéonbrava
nada, pelo menos um queijo, ou um sala

me, êle trazia. certa f,eita, fomos aJ Ima
'rui em excursão política: - Rupp; o Ge
neral Albuquerque Belo, o coronel Napo
leão Poeta, Gil Costa e' eu; Poeta falára
de um sobrado de propriedade do velho
Coronel José Candemil, da mesmíssima;
janela de onde, em 1887, deítára falação(
em favor da propaganda abo�icionista. O
General Belo, sôgro de Wariderley Ju

nior' pai de um de meus cunhados, eten
do a pintura como '.'hobby", enamorára
se da paisagem tranquila da lagôa, para
compôr uma téla. Não tomou conheci
mento de mais nada. Gil Costa se dava a

ares de romantismo politico, como quem
abandonasse as barricadas de Paris de

1848, .em viagem diréta para Imaruí.
Quando chegou minha vez de fal�, eu

disse-ao dr. Rupp: - "Esta gente não es

tá entendendo nada. Precisamos atuali
zar isso. Até parece museu." J!:le não gos
tou: _::' "Não seja irreverente. Respeite,
pelo menos., aqueles' que têm idade para
serem seus pais." Podia nínguem ter gos-.
tado, mas eu gostei muito de meu dis
curso. Quando chegou a vez do dr, �upp,
foi uma beleza! Não ficou pedra sôbre "

pedra. Os assístentes vibraram, ou 'fin
giram vibrar. Porque' êlé foi, com sua fi

gura dominadora, com seus arrebatamen
tos, - belos tempos, aqueles! -, grande
animador de comícios. Quando a lancha
dos Pinho, posta á nossa diSposição por
nímia- gentileza do dr. Aurélio Rotêlo,
largou do trapíche, o dr. Rupp gritou ao

maquinista que voltasse. E nas explicou:
_ "Aqui fazem tanta renda bonita e eu

ia me esquecendo de comprar algumas
para Nanita ��as meninas."

,

Eu tenho a impressão de que se re

eebesse notícia de que algqm de seus fi

lhos se encontrava em -diflculd�es por
trás da Cortina de Ferro, 'êle botaria a

cortina abaixo, a pontapés. E daria de
dedo em Kruschev. Seria preso, na certa.
Mas ficaria com o filho, entre os demais,
na ocasião, o necessitado de sua ajuda.

A capacidade afetiva de que falo êle

ampliOU sempre dI? �equenino mun�o da
família para a esfera dos amigos. Em po
lítica preocupava-se mais em fazer ,ami
zades e inspirar dedicações do q�e mes

mo em aliciar prosélitos. Ao correligio
nário, -;- bi-igando, resmuvgando e, ,mui
tas vezes, escr(i!vendo cartas melo desa
foradas -, êle se ligava, não 'pará a- efe
meridade das eleições, mas com o nobre
sentido da perpetuidade, nãs mais du
ras vicissitudes. A rigõr, Henrique Rupp

a foi � Ghefe político: FOi,
q��ud�;1 ,ó a�c d� ,

,.

romano d, li'c,aâ'o�

austeridade�

,I'

Disse, inicialmente, o orador,
que as sementes e gado leiteiro
dístríbuídoa pela Sécretarilj. da

Agricultura obedeciam ao crité
rio partidário, com grande e na

tural prejuízo dos homens do

REVOLTANTE O PROCESSO'
DISCRIMINATóRIO NA DiS

TRIBUIÇÃO

campo em nosso Estado, esbu.;

i l�adOS pelo odioso critério, POiS
tal processo tinha em mente ape
nas fazer politica.

Austregesilo de 'Athavde
O que antes de tudo importa é a preservação do regi

me democrático e o domínio da Constituição.
Essa é a grande luta do povo brasileiro e parece incrível'

que seja necessárío arírmã-lo ainda.
,

De todos os lados acutílam e põem em perigo o regime'
e. nesse parti�lar tantos governos quanto às oposições'pra- 4
tícam erros iguais.

- ..;
�

1

I!ARA
PORTO AlEG.
CONVAIR

DIÁRIO

,GADO DE, MA' ,QUALIDADE
Continuando, o sr, 'p,edro Zlm

mermann declarou que o gado
fornecido pela repartição

'

citada

.não era de boa" qualidade, sendo

muítos devolvidos com atestados

passados pelos própl'lios 'técnicos
da SeCl'etarla da Agricultura, ca-.

raotertsando-seclhes a doença. Deveriamos ficar com os olhos postos na Argentina ;
Era,( .mbém, 'l1eooss6rlo que 08 para sofrer com a nossa grande Irmã mas principalm t

I _i
técnicos enca�egados lia. dlstrl- '

en e

: '

buição fôssem educàdos no sen-.
para evitar que os.seus sofrimentos aqui sejam repetidos.

'1

:.. -;-
tido de procederem a entrega de , Vejam o que acontece a um país que saiu de suas

.. &
animais, sementes ,ou máquinas I linhas tradicionais.
sem olhar partidarismo, pois a I A Argentina era a mais próspera rica e f l' d R-
verdadeira politica era a de aten- •

bl'
..

' e lZ as e

der,
' Indiscriminadamente. tôdos p� ICaS latíno-amertcanas, Peron reduziu-a a uma situ�-

os agricultores e criadores. çao que se aproxima do desespêro. E' o fruto das ditaduras.

FUNCIONÁRIOS PEDEM DI- Façamos um eSfôrço supremo para manter viva a de-I�;��.!!!';;�
NH:EIRO A'DIANfrADO! mocracia, ainda que com as suas eno:t:mes falhàs, porque I

prosseguindo o deputado Zlm- um� ditadura será innnitamente, pior. O Brasil não aguen-I
mermann aludiu ao fa,to d.e tun.- tara novos salvadores, O 'Brasil exige que os dirigentes res-,'
cionários haverem solicitado aos peitem os seus sentimentos de povo livre, qlle sejam man
colonos dinheiro adiantado, para SOS, simples, cordatos; serenos e tolerantes. O Brasil quer'

'Cârrara, Senado, liberdade de imprensa, partidos politicos I
.

re jôgo da. de�o,craci�.
'

'

I
g� '<\111'a: @ 0'aOSi������� I-...__............ �.__ -.I

TAC
CRUZEIRO do SUL,

.. agência:
R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- OSVALDO' MELO
o repórter So_clal da revista gem ao Oeste do ,Estado.

I
do, Clube Doze. O PREFEITO CONTINUA TRABALHANDO _ Dando

Manchete e Jóia Sr. José Rodolfo --_, ..
-- --

...
--

prosseguimento ao rumo de um programa traçado na sua
Cãma,ra viajou para a Europa. t Nos melas políticos da cidade Foi' transferido o shaw de Rock admínístraçâo de grandes melhõramentos na Capital e

-- : :-: -- de Hajai, comenta-se da passivei para o próximo sábado. contínente próximo, o Prefeito Dib Cherem continua rea-
Amanhã comentarei o cock-tal1 candidatura do jovem Vereador _'_- : : : -- lizando e não somente planejando ...

dos "Diários Asso�ados do Bra-.I F{!lIx Fóes a prefeito da cidade. MODA:
-

ESTRADA DE COQUEIROS _ Abandonando todo o
sl1", oferecido às Autoridades e! --

...
-- Os tailleurs com casacos traçadó antigo, essa estrada.que vai ter sua conclusão na

Socledad� Florlanopolitana. ,I As vinte e duas senhoritas íns., curtos algumas vezes com c-abeça da Ponte Hereílío Luz, acha-se quase
" terminada,

-- ...
-- I crltas pa.ra o "Debu", discutem cintos tãi:gos,', apresentam apresentando já, uma fisionomia inteiramente nova naque-

O locutor Ciro Barreto voltou; com preocupações sobre os, vestt-. um novo velume de ombros. la bonita zona.

de sua viagem ao Rio.

f
dos para a noitada de gala no As slilias,:a�gumas,vezes rran- Trata-se de um traçado obedecendo regras mod.ernas e

-- : : : -- próximo dia 15 de agosto. zidas,- dã6 uma .línha arre- feita de acordo com as necessidades indicadas para o fim
CASAMENTO: Na Catedral -- : : : -- dondada e _feminil. a que se destina.

Metropolitana reallzar-se-á no

I
Novamente eonvídado para uma Para esses taítteurs, além Otima realização da Prefeitura. de Florianópolis.

próximo dia 11 o enlace matrtmo., temporada em Buenos Aires o do veludo -eatelê, ou lã fina, ESTRADA DO 'RIO VERMELHO - A recuperação de
nlal da srta. Adma Nader, com Ó, nosso discutido pianista Sr. Luiz também existe o belissimo toda a .estrada do RIo Vermelho aqui na ilha, constitue
Sr. José Zanella. Fernando Sablno. tecido surraU de .coton ou sem dúvida, outro trabalho de grande alcance e que vem

-- , ..
--

--
...
-- shantung

-

de algodão Bangú marcar nova prova da fecunda administração do atual

Zé Fidelis --O Inimigo n�o I da Tristeza Dia 27 festa de São pedro nos CASINO.DE SEVILHA NO - , .. - governador da Cidade.

salões do Clube Doze. 9lr.c�la:á e 'Jt:LJT,BE''i:ioZE�'--'
-

.

Será_sómente de saias e ,A estrada está sendo inteiramente recuperada, vindo

acompanhado pelo "Duo Paquetá" "p'�b.ilo-,.e-te1·ã· I�gue;i,á e balão.
_.

Transcorreu na maíor animação blusas o .desnle de chá das facilitar o trânsito e dar escoamento mais pronto aos pro,

N E b G
' n , ,_'vm-d"" --

. , .
--

a festa de domingo nos salões do Ladys no próximo mês. O dutos da ilha.
uma' xi içã� Ja.ti,s - " ãO'- ravo

"

., e Os Cinco Brotos Bonitos de 59, .clube Doze: abrilhantada pela Desfile em ,questão será pa- CAMPO DE EDUCAÇãO FíSICA MUNICIPAL - Em'

'I;; n�rla�n'OpO I�""""--S no día 30 do corrente I
vão desfijar. !a�osa orquestra Casino de Sevl� trocinado por "Jane Modas" convênio recente com o'Ministériô da Educação, a Prefei-

� 1.' monou
__ : : :�_ lha. a "boutíque" elegante da Oí- \ tura de FlorianópOlis iniciará dentro em breve, a constru- .

O mais popular e querido dos artistas de rádio do
A. r. O. F. vai dar f�sta junína dade. I ção � tão desejado Campo de Educação Física na' ilha,

Brasil será apresentado, em exibição única e exclusiva, n9.
--

...
--

-- : : : -- acontecimento que indubitavelmente, marcará uma novaem seu Iuxuoso palacete.
'�;-'

. Dez bonitas senhoritas concor-,

noite de 30 do corrente, à população de Florianópolis; �realizaçilo que fará relembrar 'para sempre, a próspera,
. -r=r:> '0'-- rerão ao titulo de "A Mais Ele- .

t h' t
.

Foi esta a sensacional notícia colhida pela nossa repor- progressis a e ones a administração Dib Cherem.
• 'Tambem o díscucído jovem pau- gante" na' noite do dia 4 próxl-

C! ç
-

Otagem. Notícia sensacional pelo valor inconteste do grande PA'RlI'_., Pt' -

A,
O referido Campo terá um conjunto para vários ra-lo Roberto P. Oliveira passou a mo nos salões"do clube 6 de Ja-.

artista e mais ainda pelo fato de ser uma audição inteira- mos de esportes.
usar roupas verdes. paciência seu neíro, -q'u'an,do aconte�!lrá a fes�a

mente gratis, ofertada ao nosso povo pelos populares Esta· -

_
V. N. VAI RECEBER 'SUPVENÇÕES ATRASADAS li:

moço, Isto é obrígação .de cada "Noite do 'Charme" )

belecimentos A Modelar agora festejando o seu ,35.0 aní- Charles Roberto, Regina de Fá," FAR_DAMENTO - A Vigilância Notur,na' desta Capital,cidadão durante um ano.
versário. -,-)"

. -- tíma e Rafael Henrique Demarla'l que estava morrendo. aos poucos, apesar dos bons serviços
-- ...

-- Vinte e duas senhoritas estão

I
..

h
.

participam aos parentes' e pessôas q.ue ta avza prestado ao
_ c�mércia e .re.sidências particula-O meu vizinho paulo, Costa RB.--' Inscritas para: seu de_bú no' grande _ _

amigas de s�us pais, Odilon De- 1 es, toma alento e voltara as suas atzvzdades normais, gra-
mas, Informou que fará sua via-- baile de 15' de Agôsto nos salões 'd'

,

marta e yãlta.' (juríques Demarla, ças aS provz enczas que estão sendo tomadas- pelÇt Pretei-
o nascimento de seu maninho tura, mándando pagar as subvenções em atraso aquela
JOÃO CARLOS. ocorrido no dia Corporação bem como efetuando l! confecção de tarda»
22 do corrente, na Maternidade

. mento pará, os guardas.
Carmela Dutra. Esse- trabalho deve ser aeompa'(lhado de perto pelo

nosso comércio e indústria poi», são estas, as classes que
mais se aproveitarão des,se serviço.

.

Tambem 'os par-{tculaies /Úverão,+a1,t.mentar suas :'c�n
tribuições para a' gÚdràa:fie suas r.esidências, etc.,' contri
buição aliás' até agora mesquinha, desde que é ainda a

Moatadas com lâminas de duro mesma de ha dez anos passados! _

aluminlo flexível em 12 bél1sslmas
_

Da pronta, éficaz e tÍ:ecessária' cooperação de t�dos)
cõres. depende a mantença dess"u útil, e prestativa organização
Rua Jerônimo Coeihõ, 1 - 1.° de que tanto necessitam a;_ ordem público. e a segurançaJ da

andar - salas 14 e 15 - Fone 31';7 Cidade., ,;_'

- sra. Vlrginla Cordeiro Rõla· _ sr, João Batista
- sr. Eduardo Silva

OCOnrGClmBmOS
B Para almoçar e-jantar bem, depois de sua R
ft casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U
SSSSSSSSS%SSSSSS�S%SSSSS$%SSSSSSsssssssssss

- sr, EH Konder
- sr. dr, ErnaJ;l1 S. de 011velra srta. Valéria 'Ann Stall10n

srta.: Mlrta Costa Avlla- srta. Tereslnha

Cidade

sra. Angela Correa Machado

de Jesus

sra, Córa Seára Guimarães

� sra. Alzira Gomes M. Arantes _ sr. Jacob Monn Filho

- srta, Maria do Carmo Dutra' - s.r Llnésl0 Lauser

- sr. Jorge N�slf '1- sr. Odilon Teixeira

- sr. Guilherme Gonçalves chon
..

Lebarbe

A apresentação de Z;é Fidelis, tem uma dupla finalidade:

1.0 - encerra com chave de ouro os 35 dias de ofertas,
presentes e festejos da comemoração do 35.0

aniversário;
2.0 - O lançamento em bases popularíssímas de uma

campanha de vendas das famosas maquinas de

costura Vigorem (a marca hoje mais dírundída

e conceituada em todo o país) exclusividade: em.
nossa praça, da "Caçulinha" de A Modela�.

Assim, �ó no pe�í0:4o.. de.um m�� tive;ram ,os �'tabele::
CImentos -A ModelaT"dois gestos de' e1egante déspreendi
mento' e inescedível gentileza para a nossa população: Ao

apresentação, em auci.i�ão' 'gratis, de· João Dias, Ó meihor
cancioneiro nacionaL e no próximo dia 30, a apresentação
igualmente g;atis, de

-

rimomadíssimo Zé' Fidelis, acompa
nl1ado dos.famosos vocalistas "DUO PAQUETA".

DO RIO PARA VOCÊ -Intereisa a todos •••
Parti(ulares_, Comér'cio e Indústria.
Utilidades domésticas, rernédãos, veículos ou mâquí
na!}, aéessôníos de\todas as. esp(clil$, discos- ou lô/gue
VI3t{ê- prfÍcisílr.\.;Firma que se'i-veJhá':lO a-nos� ifi:t�sa
bl'asilêirá'-�ci'�ll um departíiíriento' de ve;d;as- papa 'o
Interior, e$-'t!ndo )lpta a atender o seu pe<l:ft!o,,�E8cre-
va para :.

{-
.

.�

Reptes'e:ntações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5.° andar· Rio

,
'

CIGARRO'S

de·poma
a pODta

o mefh:or'!
"

, .'.'
/

L· ',.'�, ..,

COl�panhia de-eigarros _Souza Cruz

ALUGA-SE)
Novo, peq1,leno, apartamento
com - ou sem móveis.
Tratar ii, Rua Duarte Schu

tél, 34: ,

Foi' na verdade uma chuvá
de mat;arvilhosos preseriteil
que à;. comemoração de 35.0
aniversário de A Modelar .es-

pálliou pelá. cidade.
-

A'õferta de 35.. ,em pre$en ..

tes para cad�, 135 éruzeiro�
de compras constituiu a mais
cavalheiresca, para não di
zer generosa, das retribuições
à freguezia, jamais concedi
da no país.
Foi uma demonstração ine

quívoca de gratidão, às m�··
lhares e milhares, de pessoas
que preferem, há muitíssi
mas e iniJ;lterruptos anos,
comprar nos Estabelecimen
tos A Modelar.
Infelizmente o que é bo�n'

não dura muito. No próximo
dia ,30 terminam, os 35 dias
desta comemoração festiva
do 35.0 aniversário e que tão

I profundamente impressionou
a OpiJ;lião púbUc.a. '_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Quointa Feira, 25 de lunho de 1951)

PORADOR DO_ "COQUEIROS (ASSINO HOTEL" -AFIRMA

QUE EM BREVE,JEllÁ INíCIO A MONUMEftTAL OBRA li

3

DIas
sempre me habítueí e à qual devo meu modesto êxito no ...
âmbito .comercíal. É o "segrêdo" da sinceridade o ínstru- ...

menta do êxito em' qUalque� setor! de atividade. Pode pois'
o amigo informar aos seus leitores que, do total de vinte,milhões de cruzeiros - que é a quanto se eleva o nosso

capital social -, Uma fração mínima testa por sUbscrever.'
Pràticamente, está por inteiro subscrito o nosso capital"
pois estou ce�to -de que 'em poucos-días serão coloca-das as ...
ações remanescentes. -

'

_ -, ...

- Quanto à homologação do cap;tal e ,à �leição da�
diretoria da sociedade, que informes poderia prestar-nos? l1li

- Tão logo seja subscrito, no -todo, o capital social da'
companhia, procederemos à convocação de assembléia ge-,ral extraordinária' justamente para o cumprimento dessas

...
exigências estatutárias.

,

'

. l1li

- Nenhum retardamento sofrerá a co�stru�ão'dO hO-�
tel, face à necessidade da prévia execução dessas forma-IIII
Itdadês? _'�J;_ i'

- Em absoluto. Nenhuma demora ocorrerá. conforme'
frisei, os levantamentos preliminares estão sendo realiza-'
dos. Qu-ando chegarem a têrmo - ou melhor, quando a.conclusão dêsses estudos permitir o início das obras, não,
só o capital estará totalmente subscrito, mas também já ... ,

se terá reunido a assembléia geral. Como vê.. .
l1li

-
... tudo foi muito bem planejado e as etapas se'

sucedem sem solução de continuidade. ,
- É exato. O trabalho dos nossos técnicos se processa'

com- precisão incontestável, o que explica...,e justifica o lar-,
�o a�io público sôbre o qual a�icerçamos as nossas rea-,lízações. _...... "-;; <.

•

_:_ Quais as,principais características do C:�;E:��
CÃSSINO HOTEL? l1li

- O nosso hotel compreenderá um,conjunto arquite-'
tônico dos mais belos e sugesttvos do Brasil. Projetado pe-,

,

lo consagrado' arquiteto Robert Varonese - professor da
...

Universidade do Rio Grande do Sul -, .o COQUEIROSIIII
CASSINO' HOTEL possuirá píscína, buate, bar, restaurante"
salão de' festas, salão de jogos, play-ground 'l!tc., de" forma ...
a propnrcíonar o máximo de confôrto, cemodídade e en-IIII
tretenímento.

-

,
Ao despedir-se do repórter, declarou o sr. Osvaldo ...

Machado: l1li

U�YILDU - MA1�Hl0�� "Não é n 's-eurêdo 4ue CO�DZ aos �DDS Delócio�
'prai:o�:asa�:::.!.a�::.su�a�st����o· ��:ii�:a�::�!: vfs����SI·1D -a III I UU-'auem �a' "S"'I·Dcerl·�a�'e"",.sos cartazes que o Consorcio de Desenvolvimento Econômi- ,

'co mandou afixar à margem dos terrenos onde se ergue-
/

'rá o majestoso COQUEIROS 'CASSINO HOTEL. Constata. _

.mos, assim, que o' g��ndio�o projeto �ã Companhia Osval- "

"

,

" ___

do Machado de Hotel& deixava o estagio de, planejamento
/

'pa-ra alcançar a fase de concretização. Sabedores de que
:.

EM PALESTR'A COM A' NOSSA REPO'RTAGEM' O INCOR,não �oucos dos nossos leitores são acionistas daquela com-, ' I

'

'

r'-
...panhía e certos, ao demais, do excepcional' interêsse pú
",blicQ que o empreendímento vem despertando, procurámos
'OUVir o sr. Osvaldo ,�achado, dinâmico'homem de riegó
...cios da nossa terra, incorporador da sociedade em organí
IIIIzação e presidente do Consórcio de Desfmvolvlmento Eco-

.nômico, a propósito de tão importante' assunto. _

'

� 'Conseguimos entrevistá-lo nos escritórios daquela
lIIIemprêsa, à rua Conselheiro Mafra n� 72, local em que se

,verificou entre S.' Sia. e o repórter o diálogo a seguir .re-

(rOdUzidO: "

.

r

-

_,

, '

- Poderia de ínícío esclarecer quais os pontos de con

,tacto existentes entre o Consórcio de Desenvolvimento

...
Econômico e a Companhia Osvaldo Machadó de Hotéis?

l1li - Com o maior prazer. São entidades distintas, embo

'l'a eventualmente o incorporador da Companhia seja o

�presiclente do Consórcio. O vínculo que, une as duas orga
IIIInizações resulta de compromissos contratuais, de modo

'que enquanto o CDE planeja o funcionamento da COMH
'

...e distribui-lhe com exclusívtdade as ações, a esta caberá
lIIIa admínístração de tôda a extensa rede de hotéis que o

"Consórcio pretende estabelecer em nosso Estado.'

.- -

- Quais as atividades programadas para a Com-

...panhia? ,%:-!_f -��'
,.

;i-�_-<Jl:4�1

,'"
- Intensas. e de grande rentabilidade: Além d� cons

'trução e exploração do COQUEIROS CASSINO, HOTEL,

'levantaremos para venda em, condomínio um esplêndido I...bloco de apartamentos" junto àquele, e aínda procedere-
_

IIIImos ao loteamento de ampla área onde surgirá o JARDIM

'RlESIDENCIAL COQUEIROS. '

: ,

... - Quando serão lniciados ôs trabalhos de construção
IIIIdo hotel?

,
'

,

, - Muito em breve. Estão sendo efetuados, no momen-
'

...to, os serviços téenícos preliminares de estudo do terreno.

IIIIDentro em pO).lCO daremos comêço à construção.

� - Seria possível informar-nos a quan� monta o va-

IIIIlor do capital social e, dêste, qual a parte lá subscrita?

, - Evidente que sim. Aqui não temos segredos".

,
- Dizem que a alma �o negócio ...

, - Não creia ... Hoje, n� é o segrêdo que conduz aos
'\

'bons negócios, mas sim a linguagem da sinceridade, a que

,
"

,,/
.

.._------------'-,----'..�--..----.-'.----,-----�--'.------_.,,�.---,------,.-'
-." • -

-

.. ' - � .... "'. - - •••• -,--� ,." _J, < _

� :;:,1� 1: ... JSi .. 1tt �� ''''-"'''1 ...;; �......... r..... · "' _'., ""
.J :"1 .....

,- , •
- w

'.

VENDE-SE VENDE-SE I TERRENO
,ALUGA-SE _

Maurício tios Reis
Uma 'casa de alvenaria sita à Uma camioneta, modêlo FORD

VENPE SE
-

Ad dRua BeUzário Berto da Silveira, 1936, em bom ',estada d;;', runcío; - voga oUma casa sita a rua São Jorge
n.o 9 - Saco dos Limões, recém namento. Capacidade 600 kg ..

construída, preço Cr$ 3<10.000,00. Prêço oportunjssímo. Tratar com

o Sr. OSVALDO MACHADO, assessorado pelo Sr. José Senden,

superintendente de Produção do.Consôrcio de Desenvolvimento
-;

Econômico SIA.: prestando declarações à esta reportagem.

- Peço que' transmita pelo seu jornal, em meu nome' '

E) no de todos ôs diretores do Consórcio de DesenVOlvimen-,Lo Econômico, os mais _vivos e sinceros agrad�ci�entos ao"
...

acionistas do COQUEIROS CASSINO HOTEL pelaTconfian-1III
ça com que nos dístínguíram nesse alto empreendímento,
cuja vitória já está assegurada e representará mais um ...
passo decisivo para a conquista da maioridade econômica ....
de Florianópolis e de, Santa Catarina. ,

"

eu 'depois dás' 1:7 horas, a?_s sábados
� tÍi.rde.

Alguns lotes na nova rua Osmar n. 7, com doís pavimentos, pos-:

Cunha, entre Av. Rio Branco ,e, suindo 05 seguintes caracteres:

Tratar com o proprietário à Rua, Melo no Banco do BrasU'ou à rua Presídente COl!tinho. Tratar a Rua

Jerôn�o José' Dfas, - 85 em Saco Gal. 'N.esto.r� Passos. 24 :-' Nesta;_. Esteves Junior; 86 das 16 horas

dos Limões, no perfodo da, t:nanhã

protege
ferro, ma,deifa e concreto.

Evita a corrosão e o apodrecimento.

p"olonga
a vida das con'struções.

É tinta betuminosa de alta cj�alidade.

_' _

' 'em diante.,
-

'V"E,N,Dl,-,SE::,;: ,---------
,U��- Casa rece� cô�st�uid.; co�-

--

TERRENO

ED. SUL AMÉRICA _ 6.'! ANDAR'

TELS.: 2198 - 2681.-

Térreo: ,sala de I visita, ,sitIa �e
Jantar, copa. casinha completa, es

critório, Superior: quatro quartos
PE R SI A�RA S,',

, '

sua!nova -re�SldêI!Cla • .ore-

todos confortos necessários, para

VENDE.SE Vê!' e tratar na mes� à ru� José

,
M!ll'ia da"Luz n.,'7, (JOSÉ MEN-'

,
Uma cása no Estreito, na Rua DES SERVIDÃO{

,Serv�dão Floriano, esquina Glll!par '

......

-

_

Dutra. Vêr e tratar nQ local, com- 'ESQUINA NO' MELHOR

pl'nió Brlscke. Fac1l1ta_se o paga- PONTO DA CJDADE
, , I

menta.

Vende_se um 'lote de 15x45 na

prai!> do 'Meio em Coqueiros.

Informações c0t;!- ; Eng; 'Raul
Bastos Edifício IPASE, i.o
anilar.

VENDE�SE

e banheiro, completo. Garagem.
_

Instalação completa, para, emprega ;:
'

da e quintal.

récemos em 12 côres 'dllerentes:
.

-

�' .

Rua J.erôninw CQellID, 1 '_ 1.°
, c,;!'< •

�

andar - salas J4 e 15' - Fone,3167
�

. ":-
-

I ,,'

VENDE-SE COM UMA CASA ANTIGA,

Tratar a rua 24 de Mala 682

(Estreito) ou pelo �lefone 3018.

SALAS PARA
A t U G,A-R'

-------......-----------

..,'
-

Vende_se ,uma, de

�Iemã; D;larca MIELE,
c61' preto, '{em ótimo

Alugll,-se diversas' salas no EdJ_
fíclo ';São' Luiz". Bi�o à l'ua Fe_

fabricaçãQ: 'Upe Schmidt, N.o 37, (ex-êdif!clo
3%

-

RPr do JAPC).

à rua

ADAPTÁVEL A óTIMA REFO�_
MA OU PARA CONSTRUÇÃO
DE P.RÉDIO DE APAR'rAMEN-

TOS, RESI-DENCIAL OU estado, de' Á tratar -no mesmo edit1c,10 jun_
-

to a 'Agencia de.. Jornais e Revia-

tas.

,�� dass�s médica:. -fahnac'ulica

PULMOSERUM • IIMPOllIS '

PUlMOSERUt:tm:a XaROPE
OPOBYl

. RHINIMIDE \

o.: Laborot6riolA. BaiUy comunicam que, em virtude' das
pr6xI!"Os férias coletivas, todo pedido de amostras ou me ...
cadorlas' deverá ser urgentemente encaminhado a

, CURITUlA
� S. A,. Canafrdo, e lndt»lrfa· Ruo liqWi, 578

/ Tet.3225

Um Armazem ótimamente
,instaladÓ. B'alcão' Frigorifico,
etc., pe�o _preço de ,70.000,00
cruzeiros a vis�, na,Rua'

, �ão JÇ>rge, 17.
COMERCIAL. conservação. yei e tratar

InfÓ�ações, diretamente, 'com ,o General Nestç,r, passos n.o 5. no

propl'ie'tál'io a Rua Visconde �

l:períOdO
dI!> tarde.

Ouro preto 12�dás 12 às 13 meia
'

-

e das 17 às 21 horas diariamente.

TAÚU S u= ���G���m

------------------------------------------------��------------------,--------------------�------------------------------�

"

'_ 25'1' aanos

5 IKA 1-5' 'A Representaptes em-
,

.' .' todo' o �B:�as.i'1

Representantes em Florlan6poll••

TOM T. WILDI & CIA�

""VENDE-SE-
um fog�o a gás. , em perfei,to

'estado, por Cr$ 8. OOO!OO� _

TraMr c� ,o sr. Lauro Mendes

Rua,.. TFajano H.a -
�

CASA B'RUSQUE

Jaime

VendeLse duas Talhas de para- Câmaj.� n�o l-sobrado - Trátao

tUSQ �em fim - :�ma para, três na Loja Norberto, na Rua Felipe
,

' 7'
tq.neladas outra- p,arjl. ,uma tonelada. Schmldt, '32.

VENDE.;Sl �nformações
!,cl'ta.. 7.

à rua - Angelo La

AL.UGA�SEVende-se um terreno com 9m

de frente por 111m de fundos

na rua Felipe Schmidt, 184.

Tratar à casa Brusque, das

,8 às 11 horas.

A'TENCÃO
.-

pedreiro,
'

competente, oferece

ALUGA-SE O PRÉDIO SITO Á

AVENIDA HERCILIO LUZ N.o

219. TRATAR COM O SR.

ANTONIO GUSTAVO WER

NER NOJ.A.P.C.

seus serviços, para, biscates e pin

tura. Tratar pelo f-ane' 3022.

,Aventuras do Zé Mutreta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•••TADO·' a 'aU. unao OURIO ali UJlTA OATA"' ..FLORIANóPOLIS, . Quointa Feira, 25 de Junho· de 1959

MOI-te) d'o (ha� 'r·m'eRrALlZAR-SE-Â, DIA 4, D� JULHO, NOS SALÕES DO CLUBE."6 DE 'jANEI'RO' NO ESTREITO, ELEGAN-
'_

..

TE. SOIREE, QUE RECE�EU O NOME DE "NOIIE DO CHARME" NA OCASIAO SERÁ ELEITA A "RAmHA
-

-00 CHARME", -NUM PATROCíNIO DO ROTARY CLUBE DO ESTREITO, EM BENEfíCIO DO HOSPITAt E MATERNJDADfSAGRADA FAMlllA.-
-, -, AS MESAS' PODERÃO SER ADQUIRIDAS AO PRf'ÇO DE CR$ 500,00, NA SECRETA'RIA DO CLU8E. '

----------------------------------------------·---1-------.. "':DtTORA :'0 ESTADO" VrDA, tNDI(A�OR �:ROFISSIONAl ,oaÓO:;�:rDO D;UJ.��EI.� ?, laia arl-Iz ,S I
�'

TUBIROULOU JI.., .Q.

v': 6J.ttidrJ. WAlDIR, �OjO PA.·SILVA :;�;:=��:i.�r. /

�

. .,. 'rae4cmco e� contab1l1daidet, Reg; no O:�le·l-t S.C�,. sob •••,Idluei. - r.up. Sc.ml.

I�.·_�,. _"'.... C··0'- .I, .

'1 • .1_9. comunica aos que n eressar que ace a qualqu.e\. I., 11

Rua ,eollM!Ihetr. II.," IH ,"j,Jo (te Escrit� ê09tábil. �----------

ISretetóne S022 - cu. P..aal 1. :':-I,'a!,;a 15 'de' NovembrQ, n. 8 - C. Postal, 23, �'11 {..

�·::�!l!EH::OO' "U'

óswáRldoAcuruLz, :R=RtrAEllto: (AlDAS �'iijff�:-S=- 't/ " DUIIAIfTf TODtJ�;���i
G J: R • N T • 1'1. '1;1 .

,

Conlult6rlo: Ru. Victor •• ' / '"
-

.

;fi<
r.lI.. n.,18 - T.I'afon., 880t

'

•

, "O·�, I!Ú�nFJO� �.
lJom1ngo. Fernande. ele AQule.

A D V O c: A' D O
Conlult.. · v.. 11 ho.r,.. .". �""'..... � tll1I<L J ,,�

�:i.t?"!·::�:�::�::: ::u.. Zarl ESCrl�::o�!!�!!SPm��,�I��laS" fi::��:��..::.� :1"' •.>_'._dcr,tt::
!"rof, Ba.rrel.ro8 Filho ,- Dr. Oswaldo Rodd,&,u�8 Cabra! ��"lefone n, 2.467 - Caixa Postal D. 25 OI. _,vt'ONIO ·C&UNUI.,. �

,_ Dr Alcides Abreu - Prot. CarIo. da Costa Pereira hORARIO: Das 15 às 17 horas,
."

.......,AO
, CUUlaG1A TQU,.ATOLOGJ.j

- Prof, ptnon d'Eça - Majw fl4etonsc ,luvenaJ - "*.....
-

,

.pr�f. l\bnoellto de ,OrneIa&' - Dr. �filton Leite da C«', DRA. 'EY� B. fCHWEIDSMI 'BKHLER Con.,ÚtlIl'lo; 'Jol'_ Pinto, 11._

_ Dr Ruben Costa - Prot. A. Seixas Neto _ Walt�. J Uft CoIISg}�: tia. & •• 1'1 �O""
e-

".. cl.ilrl.�.;' ••101 .�.....b.. .,;QJ
Lanat"t .: Dr••Acye Pinto da Luz - Ad Cabral Teive - (UN,tC.A DE ,SENHORAS 'E t'RIA,,N,ÇAS "'ijllllOia. ,8_h•.&. :1U.
Naldy Silveitra - Doralécíe Soare..� De. Fontoura \., '6,... ,... •.'IU.

Rey,:- Nicola;.u AP9$tolo - Pascheal .A�08tolo -' Ihua:r Especialista em moléstias de anus e recto, ,"',.-'.,....,.""o=--��-

C&rvá1h� • -i'&II1�·- Feruaado d. Ar••J. :...... Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc. ..w::: .� . Lia, 28. - domingo _:_ BAiLE INFANTO-JUVE-
P U B L I C 1 'D AD.

,
Cirurgia anal _ .�.po _

NIL DE SÃO PEDRO, às 16

M.rla Cetína Silva - Aldo Fe,nand�, Vlrrtlk. Coraunica a-mudança de seu. Consultório 4unto ã sua ..... V1;� ••tr,el•• , ti horas. Pé-de-Moleque - La-

Dias - Walter Lmharee ' ni'lidên,ce.ia na Ru� Durval Melquiadeg 'de Sousa 54
.,

.�:.".... \
.

ranja �-�Amendoim. '

: P AG'} N A ç A U
�p.""" . ,.

SSii$$S*Si4S1-tj",S'ijSSSCiSSSSSSSSSSSSSU'CSSSSS$SSSSSSS&SSSSS$' SiS $ iSS
AMILTON SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS

, ORA. EBE B. BARROS
'

-. ,� DfP,ARTAMElJO- DI SAÚDE ·,_PU8UCA· _

2,,·
I?-.1PRENSORES '

CLlNICA DE CRIANÇAS
DULCJ!:NIR CARQOSO ,

WANDERLEY· l.ElWIOS' Consultório e -ReIldJilela
.

',' . Co.aSluta.

RE,P,RBSENTANT.
jW!preeeataçõea A. S. Lua Ltd ...
'UO::_' Rua 'Senador panta. 4" - 6 •. Anda,

TeL 225924
S 'Pauio, Rua ·Vitórla 657 -- e�r.J II -.

.

Tel. 34-89"49
.

o('rvlço Telelráf1co da UNITE'U :PkESS (U-t')
AG�NTES E GORREapO,ilDENTEe

.:,,,, Tt.doll <)1; munjcipiol!l de SANTA CATARINA
- ANUNCI08

Mf'.Uanle eontrate, de acordo Co•• t.•�Ja e. 1'1&&.
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respousabiliza pelos

COI!(eltús cinilidos ,nos artigos assmado�,
..

'�81...cIAII.b em !D<l16.tt...; �

jo)aoraa • na. UfDUl&a,
!Çara radical da. lafeccó.. "..a,
.J.. • ..:ronica•• do Ip.ralho 11:.'
oito-orlnirio 11m ambo. o••• zos

;;!oenç.. do .ll'arelho OieeotiYo I• do �f.t.ma nl"OIO,
- \

Borirlo: lÓ� ã. 11 • I'" à�

II
aor.. - Conlultórlo! Roa Tua'

""ntu, 1:11 _ l.0 ÀII4.r· _ '011.'
'.48

.

- ..j-»Ilel.: "'U& Lac.rda
Goutllho. 1. (ChAcan 40 ••�.

DIl. - roa., IUB.
------------------------'�----�---------------------.--------- ----,--�,�------�--�----------�------------------------

LAVANDO COM SABAO

Virgem EspeciaHdade·
��.��

�a, tia. WETIEL JHDUSTRIAL -- Jotnvlla � (Mlrca Registrada)
QC· /9""l��s'e'tempo� ,e 'di�efr,o:�- .'

f,
�"""""'_-""_�_N

-':"''':_';�;;;';;;'':;.':';;�''''"".......,,,;...' �,� :t����[�i�;�;tf� iiiff,?@F;:c��,,;/:\11i:�j,�:���i"f��;;��f,,;�r <. ,i,;',

Av. DercUlo Luz 155A apto. ,

FLORIANOPOLIS

011. WALJIoa ZOM.'
GAIIC�

OIplom.do pela Faculd.de N.
,

cio... •••edlcI.. .. U.....�·
.làd....ruI.·

.

C:r·IiUer.o INIr _nn. ••.

M.tendàd. - _Ia,
I S.rnco do Prof. OeU.l" '

Rodrl.u.. Lim.)
<t.-Iater"o do 8erY1� .4. '\.1"'11

1.1. do Roepltal LA ".&.T lo

.. lUo d• .I••••rô-
• 6d1CG do Do.pi.tal de Cari.1.ch
• d. ·1I.. tuDid.d. Dr Cario.

_ Co"�.
IOINÇAS O. S.NBORAS -

PARTOS -,OP'RAÇOI8
. -'ARTO S•• DOa pelo m6$odo

p.ico-proflUt' to.
CoI'.: R\;. Joio Pl ..to 11,'10,

da. UI,OO ãl 18,00 hora.
Uencf, com horal marcad.. -

. T.J..fon. ICAl _. Re.lêihd.,
�II. G.D�r.1 .Bitt.n�ol1rt 3 \01

MO' ,y f JS' -'E M ú f R 4\t
.

'

- I

ROSSMARK
VISITE A HO�SA LOJA

. "\_.
Rua Deodoro. n. o ,5 rei. 3820

", .

-é linda ... mas
• o' CONFORTO?

:: ...:,

40.comp.rpr ,l'Q4veis utofados, verifique te o
moleio é feito com as legitimas MOLAS NO�AG
• multo maror conf8rto
e excepcional durabilidad.
e .unc:a ced.,. _:..,nca l.olta.
e móveis mais leves .

e dispensam o ust de C"ordiHhas • percl�ta. d. pono
, cO,nS�fVatl:l o est,ofament() absolutamente Indeformóv"

,MOLAS .�, .00 BRASIL S.A.

Hbt\ " !so.........�•• - feL f.451f .. ex. Postal 875 : En". T.I.; "HO_"O" - SISo Paul.

IIVINDIDOaJ!5, MEJEI & CIA.
lao Felipe SCh....... Ruo Conselheiro Mafra, 2 - Tel. 2576 - ex, POltal 48 - FlORIANÓP0ip

,

.

,".A SOJiE,8A�A" ,",RAÇA 15 .OE NOVEMBRO � ESQUINA

_
�A .'EJ.dI)E SCBMiDl'

, ••�. "A ,S�ER.t\N,A" D.lSXJUTO 00 )\:STIt'EJTO - CANT;()

,r-
- --

\ t f a A T f ft' 1- S' (L Ir B· E

Segunda • 6.a-telra

das 15 '1 17 bora.

1'11.1. - 2914

P L' A N T o E S 'D E' � F A, R M Á c- I A
.

MÊS DE'IDNHOc-

2'1 - Sábado (tarde)
28 - Domingo

Farmácia' ..1t6rla
Far�ácla Vi$9ria

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de, Novembro

DR.� ,.URI GOMES
MENDONÇA

M�DlCO
Pré-Natal Pano.
Operasõ� - CHDlca Q,ral'
Resldêilcia:

Rua Gal. Bíttencourt n. 121.
Telefone: 2651.
COlUl.ultórlo:

Rua Felipe Schm!dt n. 87.
Esq. Alvaro de Carvalho.

l(Iorádo: , '"

QI!�l6;OO "As ""18.00 .

SAbado:
Das 11,00 As 12,00.

O servíço noturno será ele tuado pelâs" farmáéias sto. A:PtÔnio, Noturna e Vitória
situadas às ruas Felipe Schmidt, 'rrajanQ e Praça 15 de Novembro.

, ".
.

T ·1'
. _

O pláIÍtão diúrno cómprecn didQ en�re i2 re 12,30 horas será eretuado p�la farmácia
Vitória, situadliL na Praça 15 de Novem,blo.

",

ESTREITO .

I

.Rua 24 de Maio

o serviço noturno será efe tuado pelas farmácias do C;,ànto, Indiana e Catarlnense.

A presente .tabcla não P9dera ser al�ra'pa ,sem préVia aute rização
J
dêste De.»artam�.

"SSSSSSSS'A-$-gs·$S;i;'CSSSSSSSSÀS&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS% SSSSSSi
,

-----
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;
ja,. LUBATO

J'lLBO
O..ac.. 110 .parellao r...lra&.rl.

TUBBRCULOSB
llADIOGRAJ'IA • RADIOSCOPIA

DOS PÚLJIOU
(,'lr.......0 T....lI

"..,r.ado pel. ".cllld.de Nlctolll.,el
d. Medicina, Tlllolo.8I.ta e TI.to.

e1rlrl1Ao do Botrpltal N.r••
aaa_

Curllo de ••Plciall..çl� p.la
S. N. T. Ix-intuno • Is·aub·
tente ct. Clror.'. do Pr�t. l'Cc,

,

Goim.rl... CRio).
COII... ,.lip. Scllmldt. li -

'Ol.· 1801
.

.

/ At•••e •• aóra ••rca••
a••. : - Ru•••,..... llltl','" Itt

Jl'ON.: •• tll

,',

,<
v

I

I

U., IL&NJU�U. ".18(;0
'PÀUIIO _

.

./
I"

- !p

().e.t.�6" .;_ 'UO#Qça. 1111 1!el'lIJ"

r.. - 'CU"Ie. fti. ",••h...

CllrGo. ,II. l!.pkt.1is.e.....'u
ao.pltal· tI� Se.rYi6C)".. '" > I.
tacto

.

-(S.meo '0 PTof ..1'(.... j.

'odrad.).
Colletllta, _ p.!a trI.II�.· II'

à....pltaJ d. Caridad.
4 tarda da. 11,10 'or.. .1:,'

'diante. uo eODlultório 1 Rua No!

.ne:. "achadO 17 Z'Qulu d. i' fi,

,d.nt.. - T.I.t. '1'16e

l Ilt.id6"cla -' R'lI Pre.'''·''1.<
-

'"otlnllo ,. _. Till, '110.

; -

.�

'í

va l.AUIlO VAU ILA
Ó..u.nCÁ \i&JlAL

j
,;,'

• M ,6t�.

".,<:\�����(:
..

�.:..
APENAS CR$,/

v. c�n'a com e$tas Yantagen$
;IUI-SU� Monark:

• Garantia contra quolquer
defeito de fabricação I,

• facilidade em encontror peço5
originais de reposiçã'O, com
�ontrOle de'qualidade Monark I

.DIlOS �A&tt ttO�s, MU1HWS E CllANÇAS

,

_CR$ 7' .496.0.6 � A VISTA ou

CR$ 623. - MENSAIS

REV.ENDEDORES·

IIdACAZINI�

-ROEPCKE

Rua F.eUpe �Q\loIXIoldt -

Florlanópolls - � ..

':'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- o carro da atualidade brasileira!

Você tem viajado pela Real? Est.á guardando seus .cupões nume.

rodos para o Grande Concurso Real? 'Pois' não se' esqueç�:
você pode concorrer com um, com doís; com 'muitos 'cupões •• ;

Você concorrerá cada vez que viajar pela Real até 10 de julho I

Sim, porque cada Vez que lIocê_ embarcar na sua Reo], voc&

receberá um nov� cupão e estará assim, mais uma vez,

habilitado a ganhar. os fi aravilhosos prêmios. oferecidos pelos
Agentes Reundos da Real� Viaje com rapidez� vi�ie

com o maior corrfôrro, viaje com magníficas oportunidades.
• Viaie pela Recl I E basta VOar para ganhar I

36 viagens aos Eslados Unidos.
118 prêmios de ida e volto para duas pes
soas com estada paga de 15 dlosl)

18 Geladeiras General Electrlc I
E lembre-se: Géladeira começa com G. E.I

720 canelas SheaHer's
- uma jól.çl de caneta!

8.GoO prêlll'" à sua e.pera I
.

basta voar

para
• Os prerruos serão ,�orteados pela L�teria Fe

deral de 15 de julh"; de 1959, de ccôrdo com

o regg�ame.nto do Grande �o�eurso ·Real.

<, .. Concorrerão as passage'ls compr�das' a .

vista ou a. crédito, mas somente nas'

linhas nacionais.

. Carla Palent· n.O 221 - Pla"o 4, da Rádio N· cío-ol cio' R'o de Jcnelre,

R,ADIO-G-UA-RU-JA-'-Se-CIE-OA-'DE-'-DE-'-SS-'IS'-fM-,CI-A-AÕ-S
D:E FLORIANÓPOLIS' LÁZAROS.· E DEFESA (OMItA A

.UPIA, -EM,SANTA, (!TAR1MA
EDITAt

SIMDICA,,O DOS .fORNA!lSIAS
.

PROflSSlôNA'lS iDE' S •.CiTARINA
E fJ,J f·.A l '

,
.

.

Pelo presente edital, levamos
-

ao conheeímento dos se-

nhores Membros do Conselho Deliberativo da Sociedade
de Assistência aos Lázaros e 'Defesa Contra a Lepra, em

Santa Catarina, que no ,dia ·vinte e nove (29), segunda
feira, do corrente mês, às vinte (20) horas, na Sede da

Sociedade, à Praça Pereira e Oliveira, Edifício Ipase, 40

andar, de acôrdo com o que determína os Estatutos da So

ciedade, realizar-se-á a reunião do Conselho Deliberativo
e do Conselho Fiscal, e, não havendo número legal, em prí- .

meíra 'convocação; meia (Y2) hora depois, com qualquer
número, e com a seguinte' ordem do dia:

.

a) discussão e votação dos Balanços e das Contas da

SQciedade,- reterentes ao primeiro semestre do

exercíçío !Í�.1959;
,

p) parecer do Conselho Fiséàl; <
,

c) l�ititrit do -relatórío apresentado TpeÍa: Sen�ora 'Pre
sidente. da �ocledade, e, referente ao 'primeiro se

mestre do: .exercício de 1959;
d) eleição da Diretorià da Sociedade; e,
e) assuntos de interêsse social.

'�� _ JJ.i':I�t;tfLHQPON,�' "�" d�. �uJ.?o�o de 1959

,'f,,>,r-"·:
..)f:f{2:c';

,', .

'>' :'� :�� .�; " ?(fJ.•ç,«�;y'

,N.IJ. 3',

Pelo presente edital e, em cumprímento.ao dispôsto no

a!'tigo 6.0 da Portaría n.? 146, de 18-10-57, ficam-convoca
dos os associados' dêste SindíC'ato para as eleições da Dire

toria, Conselho Fiscal, Representantes no Conselho �a Fe

'lieração e respectivos suplentes que serão realizadas no dia
27 Glo corrente, em sua séde social, à rua Trajano n,v .31 -

2.0, onde runcíonará a única .mesà coletora, iniciando-se

a votação às 14 horas e encerrando-se às 20 horas.

Somente terão direito a voto os associados que aten

óereJill 'todos os requisitos legais e estátutários sendo con-

• díção' para v.alidade do pleíto o comparecimento de, no

mínimo, 2/3 dos que preencheram aquêles requisitos; cujo
total é de 159 sócios,

Ao se apresentarem para
-

a votação de.verão os asso

ciados exíbír-documento hábil de identificação.
Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as-

sociados se' dirigir à side do Sindicato.
'

,

Florianópolis, 22 de junho t;!.e 1959:
WALTER FERNANDO PIAZZA ' , 'Ondâ In,édja!:

(5 KW)�1420 kcs�

CLIENTES S A TIS F E I" O S
então V'ENDA

DELCO

I
•

para que
a melhor

eles comprem
Báteria

DELCO
/

Baleria de alia qualidade
Distribuidores H O·E PC K E

Preços especiais para Revendedores e

Frolislas
/.

EDITAL DE CHAMADA
MINISTÉRIO DA MARINHA

Comando do 5° Distrito Nayal
1. Chamamos a atenção dos Srs. Interessados para o

Edital de Ooncorrêncía, publícado no Diário Oficial n. 135
de 17-6-1959, pá-ginas 13 906/909, em que a DIRETORIA
-DE INTEND1!:NCIA DA MARINHA abre concorrência para.
aquisição, em todo Território Nacional, de artigos referen-
tes ao Grupo 55 - Fardamento.'

-

2. Outrossim, este Comando chama a atenção dos in

teressados para a data da realízação da referida concor

rência, 6 de .juíno p.V. na séde dêste Comando-às 14 horas,
bem como, o prazo de sua ínscríção.
; 3.. Para maiores esclarecimentos, procurar o Enc. do

Serviço de Intendência dêste Comando; no horário de 14

às- 17 horas, diáriamente, exceto aos sábados, onde os

Interessados encontrarão, além' das amostras, as específí
.cações referentes ao material a ser conéorrencíade.

Haroldo casteuo' Brancó
o
de Oliveira

Capitão-de-Corveta .
(IM) � Chefe

do Serviço de Intendência

G=====�==�==�======�============���...------�
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r Programa do mês de :JunhO·
j _ DIA. 27 - Sábaao - Granc!losa festa Junina �

Quadrilhas, chotes, valsas, etc.... - Haverá pi
nhão, laranja, amendoim e quentão, etc. _

,oBS-,.: Nesta festa para maior brilhantismo, pe.,
dezse traje a carater.

NOTA: Será indispensável a' apresentação da car -

-

teíra . social, bem cbmo o .talão do mês.

-

para as festas dos dias 13 � 27 as mesas

se j\-Qh!\!ll a venda na Secretaria do Clube,
ao preço de. CR$ 10.0,::;0 .� i'_",.

-

p�a 4 _de julh<: '.'NOITE-Pb"�HA.RME"
�artl(,lpaçao de Antonio 'Qut.ra, e�$eu' cçlh",
Junt-o. M�lóçlico - l!:leição de->i\U�.S'W.\R�ME 1959 � Patroclnio dI> �õtacy: CllUb dó'
Estre-i�o -. Em beneftcfu....dO-: Hospital !Sa-
grada FamUia.... .,

'. ,.

._

.

- ;r ",
• II�

/

r.

.'

V E N D·' E � '··S ,E .

Três Iotesjuntos.rL. Tratar com' Ed�ardo Sa?tos, na rua

Visconde Ouro preto, 81 � F?e .3726.,
-,

D, E PÓS -I T O
ESPAÇOSO - PRECISA-SE

.

Tlltar pe!o ·telefone 3188
/

.y f
/

N O ·f • S E

Ótimo Ponto Comercial no Estreito

Infermações: Telefone 3188
TERRENO
VENDE-SE um terreno com 15,51) de frenté por 13,00

•

(Rua central

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:SfNSACIONAL DJSP,UTA DA llDfRANÇ'A DO CERlAM'E DA 'lONA lES.TE \ :
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"

"

_.

•

<,
•

N· O E 's l A D I. O' 'D'" A _ R U A B O C'A _I U V. A
.

-
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-

"

. •
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Mais ;de, II ciclistas inscritos na �primeira '(lfOYI cidistica· "'8Ita�BMorro;"
CSSi'i$$SSS,#SSS\CSS%%%ss_,!ssssSSSSSSSiSSSSS$SSSSSSsssssssssss. �::b'SS%S%ffSSSSS$SS%%S:SSS%S S%S%%SS;;>'}%%SSS%I3IIu:ns'7' o acontecimento' maís lm-' Rua Felipe Scbmldt: d�fr�n-' ,

•

,
' portante d� semana é' _sem te ao Ma��zjne<'':H(j'epcJte,,'

duvida nenhuma a sensacío- . A Rádio Guarujá, irràdia-
-

nal corrida dá biciclj:ltas, de iª.· . toi:Ió' o: deseniolar .

da.
....

passeio, que será l'eáU:zada no maior. prova cícii�t�ca até
próximo dómingô, às 9,00 hoje. d�spuiada em,' Santa
horas, em nossa Capital, com catm-inà, ,falando ;'�us ie-
a participação ' de pedâHstas' porteres � {l_e '(:liv�rios postos
de Joinville da Sociedade ES' queserão, iristaí�4ôs: éÚ1'Sa,
portiva União _ .Palm�ita�, do êo dos' LiiijÕ'es;' riá >'l'riridade,

D-
:,:'. , - Moto Clube de LaJes e do na Agronômica, fia, Rua Bo-

... jdí" ,az 9reYe .

de Jo IIIe . ne Europe. ::.�� M::id��!:�rl :i�;: ;,�':.oi'a1.
na Rua

;ol" - , .
.

, ,
•

'
_

'
. "" _. " " '.. . A prímeíra prova cícüstíca A Rádio Clube de Lajes en-

Pleocuf)ado ,O player campeão .do :mundq com' O' 'desfecho qúe' passá "'er o' caso -da venda'de seu ri���aD���%�nt:r��::::� ���:� ��r:ad��� 'C�:\:j:!:��
Rio, 24 (v. A.) o Botafogo reee caso da vencia de seu' passe {lara'

,.,'
.

f'
; ," b�"1

.
.

. � 'I
-e .�a mesma. ',0-, c:l!4ue tem gra�d \'0 da Rádio Guarujá, está possam acompanhar o desen-

be� comunicação da EUJ:epa sôbre
I
o futebol espânhoL'

-

.

,passe parI' o U ,I .� eSpa,OnO (�
. <."

ínteresse vem que seU' ,pes��,í\IlY fadada a alcançar o mais volvimento dos pedalistas da
o estado de nervos do sim jogador I .. A �otlcla chegou ao presidente juntou �o 'apêio "de Didl e�;,il.e tô estava�'estÜdand9"'0 assuntó'-êoIn -de 'uma vez' ,véndldo. Cozcilderà. II completo êxito.

. serra que participarão da
Dldl, que não come, não faz a alvinegro através um telefonema da a delegação,'

.

.

I calma e qU,e daria' UI:na, ,SOlUÇão proposta do Real Madrid como 'Cada corredor, deverá per- emocionante competição.
J>arbã. e não dorme bem preocupado I do general· Sadock c;Ie Sá. -ehere O presídente paulo .A,zere4o. no que atendesse aos intereSses das excepcional e Sq pensa. em assinar correr duas voltas ao mono :!lIa nossa próxima edição,
.com o desfêcho que possa. ter o i da delegação, do Botafogo, que ,entanto,' não se deixou' impr�;fo! duas pa'rte(l,. .

'. +>,
de uma vez "o contrato com o 'clu em,bicicleta de passeio. publicaremos

'

a relação dos
I ,. O local da-saída , 'será na ciclistas inscritos.

.

nar. 'Respôndeu qúe o clube l ,.i. qUEllltãO contínua,' portanto, be espanhol. para tanto, chega

a ameaçar c,?m uma greve de

,�,'
vr

;SSSSSSSSS$SSSS-SSSSSSSÚgSSSS%%sssssssssssa:s
----

fome'.
I

Eolocação do (ampeooalo
Amadorisla

Realizados 'os .'jogos de sábado e domingo, e cujos re

sultados �foram Postal 3 x São Paulo O· e Austri� 4 x Treze
<!e Maio O, damos abaixo a classificação dos eoncorrentes
ao título amadorista de 59:

1.0 lugar - Postal Telegráfico, O. p.p.
2.0 lugar -, Tamandaré, 2 p.p.

, 3.0 lugar - Ipiranga, 3' p,p.
, 4';0 lugar -. Austria, 5 p.p.
5.° lugar - São Paulo, 6 p.p.

.

�)'
:..
6,0 'lugar � Treze dé �aio e Vendaval,' 8 P.P.'
Próxima rodada: Tamandaré x Treze de Maio e

São Paulo x Vendaval.

'Escritório: AdYo,c�cia e �'oiuradoria
ASSIST:I1JNCIA

DR. AUGUSTO WOLF
DR.. EMANUEL CAMPOS

DAS 8 às 12 e

DOS ADV8GADOS: /

DR. ANTONIO GRILLO
DR. MAiwIO COLLAÇO

das 13,30 \s �18 horas

Rua Trajano, 29 - 2.° andar - sala 1 - Telefone: 3658.

, -)'.. -

.IC Você Sallia-Que�••

»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'
__

-Clube Doze de Agosto -�aba�lIia 21�Ee-sta de São Pedro
. QUADRltHA - AMENDOIM - BERGAMOTl .:.. CORUJA -. ·BROA· �. ,E ETC�
,'Reser,a� de IDesas já na- Secretariil� do Clube ao preço de' Cr$ 150,00.

-------------------------------------------------------

Resolva' agora]

•

O F E 'R E -C E
r PARA VOC! ,RECEBER

AM'ANH,A ME,SMQ' SUA NO,VA· E
,MA·RAV.ILHOSA GELADEIRA·

MODELO

IMPERADOR

(10,[> PÊS) B-z I r, de I
MODELO

CONQU.ISTADOB
(8,fi PÉS)

«:

BfLEZA
Pintura a seu gôsto e em harmonia
com as côres do 'Seu .lar. É beleza
exclusivamente sua... beleza .asso
ciada com eficiência garantida por
muitos e muitos anos.

no- congela�.or e na gaveta
adicional ': na gaveta de car
nes - no. rebaixo. - n� recipien
te inteiriço» nas prateleiras
das portas --nas - demais

p r a t ele i r a s
J ..

. -

Compre o seu "BcastelD�Wna
*

*

*

*

*

" QtJALllJADE

* '.

Vócê 'pode seDfír:T"'"ãiTe1ença' de qUa-:�'_
* Iidade. da .nova "Brastemp" ao. tocar-
*

.

na sUa linda maçaneta. A, porta _

* abre-se màgicamente e você .fíca as-
* . sombrado CGm sua enorme capaeida-
* de. Compartimentos . amplos e espe-
* ciais para todos os tipos de alimen-
* tGS e seis zonas de frio, Sua- porta é
* 'inteiramente aproveitável CGm 5 pra-
* teleiras .

"Sinônnno� de Qualkllde, �EI�g1ncja'� é Confôito.
I.

, R-ua TRAJANO, n.o 29

EM SUAVES PRESTACõES MENSAIS
•

. .

..,.

vem dizer e. respeitosamente re

querer a V, Ex:cla. o se!Í1Jlnte: �

1.0) Que é possuidor de um tél'

reno com a área de 51:150,00 �e-.

Patrim.ônlo �a; União, por preea-, flcação foi proferida a seguinte Tljucas, aos dezenove dias do mês

§ 10, do _art. 455, do C.p.C., os

Interessados 'Incertos; pessoalmen

te, o Dr. Representante do M.--Pú

bllco, nesta Comaroa; e, por pre

catón1a, a ser' expedida para o

Juizo de Direito da 4a Vara da

comarca de Florianópolis, o Snr.

Delegada do' Serviço de patrlmô_

F,OBRO
I RM AO S 'BITENCOURT
;

�a�:;��or ;:::oeld�c�:�: Juizo de'Direito da Iomarce de Tijucas
:�:o:ar�:n::-�:�:�:�,E: -EditaI1le-Citação, ·com o prazo de trinta

FAZfO�:;Ed: -:1 t:���' �u�nto�
• dia$-, de interessados ausentes,

IntereSJlar "possa o ,presente edital
'. .

-

� •

de citação de Interessad�s ausen-, incertos e desconhecidos.
. tes, Incertos e desconhecidos, coIJ!

CQNSULTE OS NOSSOS

PREÇOS

\.
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AhllJNCIOS I
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I COLOCAliOS • QUAl.
�n OD�'" lIA.

REP. A�S. LARA.

. ,

P,fRS I.A N.A S-

'(AI� 81o.9A'0 - 'ONE UH

ANTIGO bEPOSI,TO O"MIANI

o prazo de trinta dias, que por

.parte de EgídiO Thomaz serpa

lhe fQI dirigida a pettção do teor

segumte: "ExmO. Sr. Dr. juía

de Direito da Comar.ca de Tlju.-.

cas, _ Egídio Thomaz Serpa e prevlamehte designados, com a exarado o seguinte despacho: - cía, mandou expedir o presenta
audiência do M. Público, a fim de- "A. Como requerem. Designo o edital que será afixado na sedás/mulher Olga Ollnd!, Furtado
justificarem a' posse, após o que dia 15 do corrente, ás 10,30 ho.,

brasneíros casados, êle lavrador

nío da União. Sem custas. P.R.I .

2.437 de 7 .de março de 1955. Valor da ação Cr$ 2.500,00. Nes- Tljucas, 18 de junho de 1959
mottvo porque REQUEREM a V te têrmos, p. Deferimento. Tlju" (asll.) M. Carmona Callego Jul7

"-

Rua Jerônimo Coelho, 1 1.°-

andar - salas l� e 15 - .Fone 3167

Excla. se .dlgne determtnar' se cas, 12 de Junho de 1959. (a) de Direito." E para que chegue

Jam' mquírídas as testemunhas, Estevam Fl'egapanl - Assistente ao conhecimento dos Interessados
arroladas em dia, hora e lugar Judiciário." Em dita petição fOI e nlnguem possa alegar ígnorgn.,

dêste Juizo, no lugar' do costu-,

me, e, por cópia, publicado UMA

VEZ NO DIÁRIO DA JUSTIÇA
,

e TR1l:S VEZES NO JORNAL

"O ESTADO" de Florlanópol1s.

Dado ,e passado nesta cidade de

, ,...

PROGRAMA DO MES _.

requerem mais a cltiU(ãO dos eon., ras, no Forum, para a justifica.-.
e ela de prendas domésticas, do.-

micníedos e resídentes- net. lUlfar
"Areias", primeiro 'Distrito,�êst'e
município e coma��a,_"por seu' as

sistente judiciário no fl�"ass!n�o

flnantes conhecidos do - imóvel, cão. feitas as notificações e íntt.,

<:\os Interessados Incetos, 11..0 Re- mações necessárias. Tljucas ....

presentànte do Ministério Públl.,.112-6-1959. (a) M. Carmona -

co nesta Comarca e dp Serviço do Juiz de Direito." Feita a jusu.,

tória, em FlorianóPOlis, para, que- sentença: "Vistos, etc. Julgo por de junho dó ano de mil nove.,

rendo contestarem a presente sentença, para que produza seus centos e clncoenta e nove. Eu,

ação,
.

que, afinal, deverá ser jul_ legais e Jurídicos efeitos, a jus- (ass) Gercy dos ..t\njos, Escrivão,

gada procedente para reconh:cer tlflcação retro, procedida nestes o ,Ilatllografel, conferi e subscre-,
tros quadrados, situado no lugar

e declarar o domínio dos Supll- autos a requerimento de EgídiO ví. Isento de selos por se tratar"AREIAS", :primeiro Distrito dês-
cantes �Ôbre a gleba usucapíenda, Thomaz Serpa e_ s/mUlher. CI- de Assistência " Judiciária.. (as)te município e comarca, devida.-
expedindo-se o competente man-, . �!,m-se, por mandado, os confl- Manoel Carmona Gallego _ Juiz

-mente caraterízado 'no eroquts

anexo, medindo 155,00 metros de

qual me reporto e dou fé.

Data supra. Q Escrivão: ranto Juvenil de São Pedro Inicio às 16 horas.

Dia 27 - Sábado - Soirée de São Pedro - In1-

elo às 22 horas. \

dado que autorize a transcrição, nantes .co�hecidos do Imóvel; por de Direito. Esta conforme o .on.,

.protesta-se por todos os meios edit�ls, com. o prazo de trinta

I gmal ,
afixado na' sede dêste Jul-

largura- ];)01' 350,00 ditos de run- .

. de prova permitidos em Direito. dias, na fOlma determinada no. zo, na-lugar do costume, sôbre .o
'Cios· confinando a Leste onde faz

. ._,, .,..=-:::-=�

tre�te, com. quem de direito, aI V-I A J" E M ·E L B O R
-a Oeste 'onde faz fundos, no Rio I '

,

de santa Luzia, ao norte
-

coml PARA ITAJAI -' JOINVILLE·: CURITIBA
telrllB de Lúcio valenté'e ao Sul

O'"
.

118 ·uSUL TIM O -r- TlP O�m ditas de Thomaz José serpa;

2") Que os SUplicantes, residem

S ·U PER.' __ P .JT. L L "lI A N.nesse Imóvel há vinte e cincO u_ 1'1

AUlas.: mantendo �osse Inlnterr�p_ POLTRONAS RECLINáVEIS '':_'' JANELAS PANO&AMICAS
ta, contínua II' p�W.ca; co� VIAGENS D' I R E TAS
!!anlmus-domlni" e sem- qu-alquel' PARTIDA FLORIANÓPOLIS

slção -de outrem; 3,°' (lue não
i. CHÊaADA CURITIBA

do os suplicantes ::::: 1: RÁI'IDO' SUL'.. BRASJLEIRO
VIAGENS COM ESCALAS � PARTIDAS AS 6 E- 13 HORAS

- RUA.DEODORO

Dia 29- Segunda-FeIra - (Feriado) Sólrée In-

GEnCY DOS ANJOS

Dia 30 ....:....'Terç�)Feira Bingo dà Sociedade

"Amp�ro a Velhice".

.�.
• I

I �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Abre-se ampla perspectiva para: a lavoura- caíeeira comas medldas.qae vêm sendo tomadas�pelo·I.BC� Re$titut��e a terra aquUo que
o cafezal lhe tirou� Importante contrato firmado com o Stanfo.{t Research Institute, da (alifórnia .....:. Vantagens excepcienais para
Sendo o maior produtor de I to, dando campo à utilização 'd

- de' f
'

J ,. I ' ,partes do mundo, como na encarar a possibilidade que I ter aplícaçâo na indústria de
,càfé do, mundo, e atraves- imediata dos estoques acu- a 'pro ucao o ca e so uve Europa, o café instantâneo o grão oferece de fornecer saponificáveis. A farinha po-
sando uma fase em que a ' mulados de' doís �nos para .

,

.,
_ _

' está tomando pé, embora de cafeína, óleos, torta e .outroa de 'ser utllízada também co·
pJ:odução excede a'capacida-I cá. Em matéria de tndustría- em Araras, Esta�o de Sao I'suas populações se �az sob forma pouco importante, no subprodutos, sendo a cafeína mo alimento humano, com
de de absorção do� mercados, lízaçâo, havia no País a tra- I Paulo, de produção m,9desta. ,tal forma, o_que equívale a momento. As exigências da de grande importância' para farinhas de pão é bolos, e no

o Brasil não, podia deixar de dicional, índústnía de torrefa- j Des�e 1�55, .a produção de, di�e� que estão- sendo índus- civilização, entretanto, as- a indústria farmaeeutica e preparo de ração para aní
atentar para a necessidade, ção e moage� e a tra,n_sfer- : mtf!,! soluvel nos Estad<?s t!lahzados" ,para a fabrica- seguram a utilização, dessa de refrigerantE;S. A utilização mais. A cafeína pode ser utí
de facilitar a industrializa- 'mação do grao em so}uvel, a ,umdos tomou vulto, e, hOJe ça� do soluvel, quase 4 mi- forma de -bebída no futuro, dos nossos cafés' baixos pa- llzada pata ser negociada no

ção de s,eu principal �r9d,\J�tcargo de uma única-fá�ri!!a, ,quase 18% do consumo de lhoes de sacas. Em outras muito mais econômica, cõ- ra obtenção dêsse impórtan- mercado mundial para o pre-
�

-
,

' moda e rápida. A�ntendQ a te 'preduto não oferece qual- � paro de dlíogas ou bebidas

,'11103"'la"I'a�'a-o dO "Iuke da'�ladJ de :VlorI1ano'JoI11S ����esCi�;���\����as'deV����� ,s:e:e�:!�C:���'!:��á���·�$Uavr*TRAORDJ:NARro'
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,

,
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'
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, destinada ,especialmente a sabões. A �orta serve para, a postas, se terna imp:rescindí-

oorrespondenéc ao' muito 1 dos os motivos, agradável e Clube, foram convidadas a la passarela- do Lira Tênis. suprir () mercado norte-ame- alimentação animal. �eviao vel a utilização dos 'cafés baí
que se esperava, roí' realmen-

'

Inesquecível. A sua sessão so- tomar - assento à mesa
.

as As senhorinhas Ethel Chia- rícano é alguns
-

europeus. O ao seu alto teor de-'}))1otélna$, KOS, da atual Série �Exceden
te a festa de instalação do Iene de instalação estiveram Exmas. Sras., Dona Lucy roni, ex Miss São Paulo e Sa- crescimento da -produção na- e os residuos dêsses ápro,vel- te, Quota de Expurgo, repre
Clube da Lady de Florlanó- presentes oExmo. Sr. Govêr- Corrêa HüIse, DD. pr�siden- ra, vindas especíalmente da turalmente determínerá uma tamentos industriais são utí- sentada- mais OU menos por
polis, o acontecimento social nador do Estado, Sr. Herib_er� te de Honra, Hayde' Guíma- Capital Paulista .para nos propaganda intensivà e

'

em lizáveis na lavou»a. .cateeíra, 2,5 milhões de sacas. As fa
e filantrópico de màâor Te- to Hü1se, altas _autoridades rães Goulart, DD. Secretária tornar mais' preciosas ainda, breve o .sólúvel estal'� too' restituin:do assim à ," terra, bricas nacionais de óleo pro
lêvo destes ultimos _tenpas.

'

I cívís e mllítares, bem como Geral do Clube da Lady do aquelas horas de convívio mando vulto em todos os aquílo que o. cafezal lhe ti- ! vãram que não necessitar",
Aliando-se ao esfôrço de to-1 ilustres damas darsocíedade, Brasil, representando a Sra. com o requinte a

eleg,ância mercados, consumidores do, rou. "

'

I
de protundas.,

�

mOdlficaçõ,es
dos, saliente-se a cooperação I 'pessôas estas que v-ieram em- Presidente Coordenadora Ge--, de que eram alias a viva íma- mundo.

'

'no seu aparelhamento para
de muitos que.icoín bôa von- .prestarmaíor br_ilho e. dígní- ral, Sra. Lula Reíchenbach, gem, muito bem se deslncum- IMPORTANTE,CONTRATO. utilização de grão du-caré,
tade e grande compreensão. I dade à cerimônia. Declarada Sra. Irene D'Aquino, repre- biram de sua míssão; mere- O Brasil, que dispõe de O IBC 'contratou com o lem vez da do alg.odãQ' ou de
permitiram que aquela noite, abertaa sessão, presidida pe- sentando O Clube da Lady do c!,!ndo calorosos e, entusias- maiores possUililidades nesse stanfQtt- Re�arch Instltute, l amendoim. De rri<fqo que não
l:1 de 6 'fe' junh!?, se. tornasse la �ml:!-. Sra. D.' II;ta Tava- Rio de Janeiro e, finafmente, 'fICOS aplausos.; Vale ressaí- terreno, não pOderia ausen- da Califóllnia, experiências.' existe, prilticamente, a ne-

numa reminiscenciá, por to- Ires -Moellmann, Presidente do Sra. Neyde' Lambert 'Ferreira tar .que esta festa teve um tar-se dêsse setor competiti - concernentes à segura indus- I cessidade da cl'ia�ão de uma
e Costa para secretariar a conjunto de detalhes que re- -vo. A fábrica de solúvel exís- trialização do nosso grão, sob nova -indústria.A rigor" -a in
referida sessão. Após a leitu- s�ltaram nu�a feli� impres- tente já começou a exortar, outras formas que não o ca-' dústria para aproveitamento
ia da ata alusiva à instala- sao" tantij.s as gentll�sas que mas sua capaCidade está fé solúvel. Essa empresa jo nosso café, integralmente,
ção, fez uso da palavra a? Clube da La-dy dlspenso�l muito baixa, no que diz res- norte-americana enviou ao já está mop.tada" o' que re-

Exma. sra. Ina T. MoeIlmann, aqueles qu� compareceram a peito à produção, das exi- nosso País dois técnicos, que presenta extraordinário es-

que em brl1hante discursO sua 'festa :ma�gural, ,ofere- gências da nossa conjuntura estiveram em São, Paulo e' tímu!o. ,

salientou os objetivos e no- cendo de micIO uma taça- de cafeeira. O IBC não descurou Paraná realizando pesQ._uisas
'. No terreno do -solúvel, o

bres 'finalidadeh do Clube da "champ-agne" .
para brindar do' problema da indústria para, a 'extraçãó de cafem!!'. ,café brasileiro oferece 'van

Lady, no setôr da assistência a ocaSlao e deIxando em ca- do café solúvel e, em,novem- óleos e subprodutos, t�nda já tagens excepcionais. O adian·
social. Proferiu também be- da �esa, uma. lembrança bro de 1958, logo no inicio. da o mc recebido o resultado' tamento das pesq�isas das

FLORIANÓPOLIS, Quointa, Feira; 25 de Junho de 1959 lissima oração a Sra. Haydêe gentIl! o que velO. patentear, sua nova gestão, dirigiu-se dêsse trabalho,' chegando-se "empresas norte-americanas
G. Goulart, cativando a se- o cannho que taIS detalhes' ao Ministro da Fazenda ex- ,a um tétodo de extração de, asseguram, pará muita bre-

, ( leta assistência com sua alo- mereceram e camo habumen-I pondo o problema , e solici- cafeina, óleo e farinpa apli· I ;ye, o aroma e o, sabor do pro-

ASS'O'C_IAÇ,A-'O'NA"(I'ON'Al D'E' 'M"A'QUI- cução inteligente, e objetiva, te foram executados. ltando a aprovação pal'a o cáveis à indústÍ'ia. Prevê-se duto. Nenhum outro café po-
_ ,

'
tendo sido ambas muito a- O Lira Tênis viveu uma de

I
plano elaborado. A par dessa que cada saca de 60 quilOS de

I derá competir, nêsse terreno,
" , plaudidas. Logo que toda a suas maiores noites em que questão do solúvel, o café ,café- expurgo possa produztr ; com o brasileiro. O mc não

NAS'r ,c \1,EI,eU,LOS,; AC,ESfiOR' lOS E PEC,AS Diretoria foi empossada, deu a 'dis�inção e.ã �legância se I apres��ta outros aspectos in- 5 quilo� de ól,eo, 450 gramas i
hesitará em sl!��rir e adpt�t ..,

_

J a Sra. Presidente a sesão por excedIam e rlvallsavam, va- dustrlals. Abandonando ao de cafema e 50 quilos de fa- ; todas as me<lldas' pOSSlveIS

•� .... ______ _ 1 encerrada, deixando a evi- lorisando 'Q.ma artistica de- questão da fabricação de rinha..O óleo do ,café,. pade . para � próxima e rápida im-
. \. - (ANMVAP), III dência de estar Florianópolis coração, de {loncepção pri- plástico, objeto de frustade,s sér. utH1zado como alimento, 'plantação nfr País de tal in

III 'Na

forma,
dos Estatutos, convocamos o Conse�ho "'I[

de pª,rab.ens por contar com morosa e original, fazendo- experiências de um passado substituindo os óleos vegetais dústria, recuperando, assim
... Superior da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MAQUINAS III, uma entidade ?essa nature- nos viver duas épocas, a an- qUtl não está longe, deve-se de uso domé�tico, e podenao uma parte do tempo perdido.

• VEíCULOS, ACESSÕRIOS' E PEÇAS-ANMVAP - par� .' ��S:Ôi�ed!e�alôr�u�a {���:i� ���'a'ina cr:f����' : ���v�:�
NO ��Nj�1 Na' b I

' •

• reul1ir-�e em �ssembléia Geral no dia 30 de junho ! gência e do dinamismo que ceram. No céntro das mesas "
. a' ssem' eI'a•

fluente às 1630 horas em _'rimeira convocação e às '. i caracterizam D, Ina T. Moel- foram' feitos arranjos' mo- ',. '·'.u' '. ',' .
'

....'
)
,,' ,

111- lmann, secundr.da por uma dernos com feixes- de sina-
17 horas, em-segunda convocação, na Sede Social, à

JII!,'Diretoria de trabalho e de mômos prateadOS contornan- (Cont. da 1.� pág.) '(Co�t.'da 1." pág.) POSIÇÃO DO PROJETO.
• Avenida Rio Branco, 131 - 20° andar, no Rio de Ja- � elite. Teve inicio então o do uma dessas mangas ,de vlgllant� defensor CiÍe seus Inte- afetado. declarou. em tom' de pro- VA'RIAS
III neiro, para cl:lmpríme!lto da,seguinte ... i monumental baile, que con-Ilampióes antigos, _ que abri- rêsses; pagando com os seus VO- ,fundo menosprezo à ,laboriosa po-
... _ ORDEM DO D1A: . • ',tou 'com uma apresentação gavam vélas côr de rosa, tos" os beneficios que dêle réce- pUlaçãó agric�la daquela zona; - O sr. Osny Re,gis lê comunl-

III 1) _ Discutir e votar, com o P!Írecer do Conselho ' que' a todos encantou e sur'· I Durante o desfile, acende- blaJll.
'

que "Blumenau era ptilno rico. ca.ção do comandante do 2° -Ba
" '.. III

, preendeu: O Desfile de Mo- ram-se� às vélas e a luz dos Em 3 de Outubro de 1955. nu"- e, não precisava do govêrÍl�." Esta ta:lhão Ro<:\ovlávlo agra�eendo
• Fiscal, as contas e, o relatório d'a Diretoria ... das Viazzi, nu� total de ,40 holofotes incidía apell'ãs so-- ma coligação partidária cODlPQS- fr-ase, por sI- só," diz da manJllra llrovldêncil!B 'da Cl!Ba refe�n1�; à

- ,Administrativa do último exercício (1958/ .' modêlos autênticos, exibidOs' bre a passarela focaUsando ta pellj.' União Democrática NJI.- com, que o govêrno encara os ,obtenção de recursos para a cons-

• 1959); III 'I! eom inexcedivel graça por os mane,qÚinS, tudo resultan- ,clonai, partido Democrata Crl8- probleml!B de Blumenau, Isso na-. trução do trêch.o LaJes-Florianó_
III 2) _ Eleger e empossar o Conselho Fiscal; ... senhorinhas da alta, socie- i do e� l;lotavel efeito: Nota- tão, partJdo Boclal progrtêSsfsta: turalmente, atendendo a que ,um polis. referindo-se à JÚlPortância
... ' III dade Barriga Verde e mane- vam-se tambem leques de partido de Representação popu- seu filho. Q_ sr: H'erclllo Deeke, dessa rodovia ,na'lIgação do Inte_
III 3) - Eleger e empossar o Conselho Diretor; ...

, quins paulistas. Não podt;l- "plúmas escondendo delicados J�r. par!1do Libertador' e partl- partiCipa de tal adminlstragão ,
rlor lia Estado e caplt;al do Es-

... 4) - Eleger a Diretoria Administrativa par!l o • ríamos deixar de registrar, perfís e, silhuetas de damas do Trabalhista Nacional, a povo COLôNIAS DE FE-RIAs: QUAN- tado.

• e-xer,eício i-S59/1960; i aqui a presença Simpática, e

l<!e
1800, habilm,ente,Pintadas catarlnensé elegeu-o seu Gover-

-

TO, ONDE, QUANTAS? - projeto de lei n, 83/5!l
5) _ Assuntos Gerais. '1' colaboração valiosa do reda- nos espelhos do salão. E nadar, num , �os mais limpos e O projeto n. 76/59, de aut9r,f� çleclarw'de utilidade 'pública a As-III

III
t,or da Revista Lady e jorna- ainda, impuseram-Ise à ad- escorreitos pre'liaS, 'eleitor-'s tra d

'

I -

C 'i 1... Rio de Janeiro, 17 de junho de 1959 ... lista Sr. Adresmar Torretta" miraçãO geral os arrànjbs or.;
.... - o sr. Eiluardo San.tos Uns vil.! soc aÇaO omerc a e Industrial,

"

as.) Dr. Helio de AraUjo Gomide
•

I
que fez a apresentação dos I

namenta,is com a,meixeiras
vados no meu' Estado. à primeira discusSãO.: 'AutoÍ1za. o de Canoinhas - vai-à sansãQ;

-

d I I d d t t d t
.

t
- Sucedia êle ao Governador Irl� dispositivo, ao governo doar árél!B

- projeto -de lei n. 89/59 -

..._ ,-._ Presidente', ; �o e os rea. çan o os e _a- pra �a as e o� ros conJun .os
neu Bornhausen. titular da ca- :le terra e elevar a taxa de saüde votação da redação !Inal _ re-

•__ .. ...... ,..... ,__� i lhe� �� requmtad� c�l!fecçao floraIS tanto a entra�a como de!ra que "'odestamente o�upo. de 20nfo; piara crlaça-� de' ,c'olo'nla' gUla têrmo de aCô�do entre o gO-
,

,
' e dlngmdo ao publlco ama- pelos cantos do salao real-"" y,

,

vel saudação. çados todos por sugestiva neste Instante, nesta alta CaSa de férias na zona litorânea. ,o vênia e Ministério da Saúde, pa-

PROF H'E'-NRIO'UE
-

RUPP J'U'N''IOR' iluminação. ;Leg�slativa da Nação, e que foi autor encaminha a discussão; 41- ra aplicação de crédito orçamen-
Desde ,a sua primeira 'apa- dos mais caplI;zes 'admlnlstrado- zendo dOI! méritos de seu projeto, tário aprovada, será promulgada,

rição na passarela, Heliaile É dever de justiça louvar a' res çue já teve o Estado de San- O sr. Antonio' Almeida, "na trl- _: proJeto de lei n. 128/59 _'_
MISSA DE 70 DIA Lins, uma linda morena de' arte e habilidade das Sras. ta ,Catarina, buna, afirma não pretender cr1ti- concede abono 'à magistratura:

A Família do Professor Henrique Rupp Junior pro-;
15 anos, im�res�ionou, pela Ida Simone, e Margot Ganzo" Fl!Il, senhor Presidente, o se'Q ca-lo, de vez ,que entende por �provada a redação final. vai à

. '. I-beleza El eleganCla que, mui- A' t- b h i IS' 'sança-o.
�

fundamente consternada, convida os parentes e amIgos tos desconheciam. Marília Pe-' rauJo, que ao em se ou.. pr me 1'0 'ecretárlo de Estado Justo que os trabalhadores do Es-
, veram

-

conquistando para ,105 Negócios do Interior e Jus- t.....o tenhas suas cal' I' d fé-' - p'rojeto de lei n. 3'</59
para. as.sist,irem' á Missa de 70 D_ia, que manda celebrai' luso, ex Miss Bangú, '

senho- ,- on as e "

I I d t d'l aquele, acontecimento uma �iça. :ias, Todavia, repara que o, pro..: 2& votação - cria a Comarca de
por alma 'de seu inesquecivel esposo, pài, sogro e avô; Pro- I �a e umb )or e a �llrave

f � de suas notas maximas. A so- Na convivência dl,rla com o jeto se cinge, Só 'à cri�çiíO de co- Trombudo Oentral: é rejeitado
fessor Henrique Rupp Junior sabado dia 27 do corren+,e e uma, e eza serena, .o ciedade florianopolitana que jovem Go:vernador- cresceram a lônias na zona litorânea. '-0, .,..sr, pela bancada governista'

, ,
' -'. '

.

•

, um enlevo para os npssos tão bem compreendeu e pres
'

'uinh.a estima e a minha a"-mlra
' -

I d'
,"

mes, as 8 hQras da lJ1anha, na IgreJa de Santo Antomo, a 'olhos, tão -bem nos pareceu.
.

-

'"� - Evllaslo Caon _fala dos trabalha,.... n !Cação. n. 3/59 -, Df

Rua Padre Roma, manifestando o seu sincero agradesi":, Marise Villain, que em cada tigiou os esforços da Direto- ';ão por êle. dores serranos, p�etendendo a ex- autoria do deputado Waldemar
ria do Clube recem instala· • Chámavam-no, os seus adver- tens- d t I b' Sales altera a lei n 1630 '

m,ento a todos quantos comp'arecerem a esse ato de fe' 'apr,esenta9àQ arregimen.tará ,aO e as enesses à serra e ,,.,', . ".sen-

d d do, foi, 'homenageada com 'árlos de poeta, Qe sonhador,. oeste.
'

tando pequenos lavradores e cria-
cristã

...,

I·
malOr numero e apreCIa 0- dois belissimos brindes, sen- Sim, senhor Presidente, êle dores. Aprovado,.. ,res, foi' outra nota de verd_a- do o primeiro deles, uma cus- O deputado Antonio Almeida

Fpolis., 23 d� Junho de 195� deiro charme, desfilando pe· tosa J'ol'a em ouro e brilhan-
l'ealmente palrou sempre acima coment� o fato de considerar tre.-.

- projeto ,de lei n. 120(59 -

,las pequeninas, coisas da vida. Abre crédito especial para p-aga-
tes" oferta do Clube da Lady Sonhava engrandecer Santa Ca-

mendo ônus a entrega, pelo g()...,-
men/to de dividas do exercício

de Florianópolis e o s'egundo ta.rina. Sonhava realizar a fell-
vêrno, ,do terreno aos sindicatos; findo, Aprovado.

•

um vestido, o,ferta gentil de ,Idade do seu grande povo. So-
encarregando-se êstes de construl_

-O projeto que cria o quadroMadame Viazzi, louvando a �hava em dar um peuco de 'ale-,
rem as colônias, considerando-ce

de sêrvldores Inativos na Assemfinura da mulher catarinen- grla a,os pequenos, aos slmple_s
a exiguidaq,e de recursos da mór 'óléia., de autoria do sr. Fernan-'se. Téndô sido destinada a .\Os humildes. parte dessas entidades, adlantan_

do Viegas e Manoel derenda dessa ·festa à Socteda-, do que o certo é que a adminls- Meneze,�

de qe Amparo à Tuberculose, E porque' assim sonhava, senhor 'tração estadual t!)masse a si o
volta à: 'comiSSão competente, com

sua Diretoria, numa atitude presidente, jamais abandonava o encargo da, construção para, de-
su,bstltutlvo do sr. pedro- Zlm-

f d i mel'mann,
que causouyro un a mpres· seu gabinete de trabalho antes pois, proceder a entrega aos sln-

são, ofertoU' à Sra. Presidente ,le clarear o dia, cuidandO' dos dlcatos. O sr. Ivo Silvelra,- em

do Clube da Lady uma linda t>roblemas da administração, com aparte. manifesta que q projeto
"'corbeille". probidade, com zêlo, com dedl- não fixa ô quantum do auxilio,
,Em linhas gerais, ai estão caÇ\o. e o sr, Tupy Barreto julga ne-

O que realmente foi a festa No curto espaço de tempo em aessárla uma regulamentação com
de instalação do referido que governou o Estado de_ San- pleta fixando I!B .colônias, de-vez
,Clube, justificando o am/=. ta Catarina promoveu uma serie que o projeto -j; omisso.
biente' de 'franca aceitação 'e de émpreendlment.os do mais al- O" IIder petepista entende 'que'euforia

'

pelo acontecimento to interêsse publico, Iniciando e as regiões onde devem ser Insta
que jubilosamente correspon- canclulndo préc;llos -escolares. ladas as colônias devem ser fixa.-'deu � expectati,va reinante. construindo e melhorando estra- das e a uma sugestão <:\0 sr. Wal-

nSoo"venlosClrUebsetaqUVle'r J' da'meSaeJI:Sarf'aa!o_, fias de rodagem, inc,entivandó a demar SaUes, f�endo referências, gula com que acolheram os _sublb
te estimulo para a luta e

Indústria, atuallzanc;lo a legisla- às águas da Guarda, em TUbarão;

que l�mbrando Milton, a
ção fiscal, melhorando os vencI- o sr. Evllaslo Caon pon�era qUe

mulher possa fazer da cari-
mentos de todos os servidores Pú- deVe S4It regulamentada, 'colônla

dade tambem "uma humana' bllcos, InClusive da magistratura, naquela, zona, cama -também nas

VOZ, entendimento. l}1imano,
e pondo em execução as prlmel- têrmas do oeste, ,em Chapecó.

persuasivo poder, razão pas-
ras medidas para o aume!;}to do Discorrê, tamb�m, sôbre a neces

mosa, que por bons argumen- potencial elétrico do Estado, que sldade da, lei fixar o quantum
tos consegue que quem se p,reten<:\la quádrupl1car ao térml- destlnMo às, colônias. apresentan_

{, ,alimentEl' de tão grato fruto, 'no do_ seu mandato de -Governa- do substitutivo.. Fala' a' seguir o

nele �ncontre analogos efei- dor. sr. volney' de Oliveira que pre:::'
tOI'l, sentindo os olhos mais Foi sobretudo à InstruçãO e à teIÍde, como -\)Itonlsa, prever a.;

claros� do que eram dantes, saúde pública que devotou a sua votação da bancada 'pe"edistá.
mais vasta a mente e o co- maior atençãO, tudo fazendo para que a mesma

ração mais nobre". Orgulhava-se da "posiÇão ptL- se fazendo para que a mesma'
, "

' 'vllegiada que Santa Catarlna se manifeste eom o mesmo aço-

dllsfruta no, iletor educaclQnal, damente e satellsmo. do orador o

prova incontestavel de que todos que. eyldente'blente. é atitude
os' seus 'governantes. zelaram' pe-' diametralmente 'opÓSta, da que co

la -Instrução, popular. e sOnhava mumente :tomam os

ampl1á--la dotando o Estado com tes p,es�t1Ilàtas em

uma Universidade., tal envergadura, _que merecem es-

.só o que êle fêz. bastaria pa.- tudos !Dais -_profundos,

de ,abatimen,to
CONGRATULAÇõES AO'S ·PRE
FEITOS DE URUBICI ' E BOM,

,RETIRO.

f,

•
. e mal,s

20� Subscrito pelos deputados_, Wal
demar Sallés, Anto�IQ Almeida e

Evllasio eaO!;}, foi aprovadõ pela
AssembléIa a expedição de um

telegraD;la aOll srs,. prefeitos de

Urublcí e Bom Retiro e Jj11zes
�aqueles 'municípios, pela fidal�NAS, PASSAGENS

DE VOl.TAOI
o
"
c
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linhas do Consórcio

TAC"cRUZEIRO DO SUL

crltores da propOSição. e à aten

Ção que lhes foi dlspensllda por
ess�s altas personalh:lades daqiIe_
las

< comunld�des, quando lá co�
par,eceram pOr ocasião da recen

_tê instalação do distrito de Aguà�
Brancl!B_

Tarifas em vigor nas diversas

Ir
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'E lembre-se:

E''4 QUAL-QUER CASO'
I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


