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'ira festa cívica

A oficialização da candidatura Lott Pe}9' PSD, no dia 15
de [ulho, será' feita em têrmos de' uma verdadeira festa cívica,
de que já participarão outras fôrças partidáriasque defendem
a mesma bandeira e se integram 'no esquema polítice vitori�so.

Enquanto diversas seções regionªis pessedistas se prepa..

ram para formalizar, nospróximos-dias, 'suas decisões em favor
do nome do ministro da Guerra,' à liderança da candidatura
Lott trabalha para emprestar ao episódio de 15 de julho a êrl
fase compatível com o sentido, da- campanha.
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J��GE E ttUm"-
lltlca que 'por pl,rucõ lh� escapava Reverell.Cíando.· 1]" memória vítimas dó .desastre de' avla- Integralista' Brasileira. pos-
das mãos-. .

de Nerêu, Leoberto e· JÓ,tje ção np Paraná. H� um ano teríormente Partido de R�·
o deputado jOfflly acredita t.aceuia, no, .Se1'!-ado, assim êobriu�se_ de luto. o Senado, presentação .Popular. Recol'-,.

também 'que �té, aproxima reu- I falou O sr. Vttoru;w.:Freire: e a, Naçao, espeeíalmente n do, sempre, com extrema

."
'; nlão do piretorlÕ Naclo.nal pesse_1 "Sr. Presidente o Partido Est-ado _..de> Sa�ta Ca;taricu,. saudade, a personalidade de

L!I��!!!!!!ii�!!!!!!!!!!!!�!!!�!_!!!!J.��nBjá��m���������_���de������������u.

_

: tado para -apoia1' o D,ome
__ çlo miniS- J se as homenagens que o Se: -e, f�lh�s, - r traordínâría, lúcida e, 'brl°

DIFETOR:' RxmENS DE .AR RUDA RAMOS·...:.. GÉRENTE: :nÕMINGoS Fo D'. ÀQUINO. I tro da Gua-ra, ". correspondendc nado presta aos- grandes
Ha um ano; �r�dõres de lhante que foi Jorg.�· Lacer- ,'r.
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'. I·.s,sa exp_ectatlva bi.í0 'só da notó..:. brasileiros Nereu Ramos, L.ecr- v-arws
,,' Par�Idos oc�pa!a� (da, Agora mesmo, ouvmno :

Jj:DIÇÁO .DE ,HOJE: 8 p._áglnas -_�.cr, 3.00:;- FLORIANO'POLIS 2'8 DE.o JU�HO DE 1969 l'la afinidade entre as prlnc!paisberto Leal e .,Jorg;e L._acerda, epsatnaegtI�r�I9cUo?adaPSaVrl�tl�SÇ,::.ld(l)· {OS oradores, lemoreí-me de
_ ..... um episódio. oocrríão em ".�.

•
•

• .... -.'
.,," s, 'desastre' de -avIação qu � Curitiba, q1làndo ambos ti�

" I :erO[!âI1í(a�jla: p[e�idenda ,Sociar'·e� da ;���[t������ ��;ii�ifF4��f
• • r

�. < dor Atilio Vivacq�.!l qúe com. gínação rertítíssíms; fálando
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h
brJlho, justiça e emoção re- aos.mqços, exottuhào":os a'

(ei:d,-.. e.,-� �reve':Jql.nsi 'ICâ<.ão . a-campan. a rf.��!�:�f=� ª�5�à�;?�l
_ 11 ' Sr. President.e, .0 Partido ses, ã". escalada ti, infinito:

o Co.nselho. Co.nsúltil1.o. da Co.n- slndica.is, realizar uma . reunião. Soc\al :t:>emocráti )1)' ,associa, A .moeidade vive. ttiunfaildo..
'federação. INacio.n.al dos Trabalha-- Co.m 0.,5 líilere.s. e presidêntés dDS se·. siÍ1cerànien� . �s·. hometN' e,- se .:morre, tomba . .,l1{). es-:
dDres na Indústria (que congre.. par'tid9s na sede de' uma' .d,as ,c;o.n- gens qu� O Senadb" prestq, à pléndo(,glodosõ de um, :%<i,
roa to.do.S DS presidentes dOs sindi-, federações; CDm. 'o Dbje�iVD" de memõriá:-- do : Sênad.ot Nel'eil mulo' de estrêlas.

_'

. oatDs de tl'abalhadDTeS 'na' indl1s_ 'discutirem a necessidade da ur_ Ramos, do 'Deputadô pEmbet., . I
trj� iIo Dis_tritD Federal) tem rea.. gente aprDvaçãD dos dDls pr?JetDs to Leal e do Governa1or CUriosQ,' Sr. .P:resident�,
IiZadD reuniões cqm os dirigentes de lei. Jorg_e La·cerda. (M1tito bem). Parecia que Jorge Lacerda;

,d,os SIndicatos de- cDmerciários e '-. Logo' a seg�i7' fa.lou o 3e- ,que sempre fôra moço :e mo·
de trabalhadDres eDi; transporteI! NDS debates eflltuados, 0.9 lí_ naQOr �ui�Q Mondim: '._ ço, morreu, p<;trt'ir.u1armenta
aéreDs, maritimos' e terrestres pa.. deres Dperáiios, têm realçado. a O SR, "GUIDO MONDIM: no espirito, l)avi.a de .morrer
ta traçar DS. planos da �mpitnha necessidade ,do ,gD'I'�nD tDmar bae_ Sr. ,presi�ent.e, . Srs. S�na- ",,��samente r:om? na sua

e da 'JWlssfvel grevé..
'

" --4iiltas.....·.e driíni�as medidas para dore�, aSSOCIO a palavra
.. !lO pO��Ia. - num túmulo de

cDnter' a elevação. dD_eusto-de-vida PartIdo qe Representlil!ça.o estrelas. r

para evitar a 'eCIDSãD de um

'sé-éOPUlar
,as hpm!l�9.gE'ns

pre,:;-I_
_

rio. mDvimento de ilescDntentan.en_ �adas a m-emona· de tr�s..:jÍ: com. emoçar-::>- que 'recordo,
os lI{rilíenj;es to. pDpular.
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" Ilustr,e.s mor'tps.
.

. .;"'< e�s� lato, �ne$ta tarde f�:n
� . '�,.' ..r., o i .. �

> 'HoJ�. pela.. , ....manlJá-j·· VInao que se presta homenagem a
.
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III,!
ª�s�stre, "n-ve;' então, ,QP0Ii.� par�. ex�imil,1,.� ,sa'Jaade ,d�

,

,."
'I' J.!: tl1mdade . de trleditar sobre ri rue'u Pai'liêro. F-elIzes aquetáS

,

<

• "

J trag-édia ,que enlnt0u o País t nações< e 1Iquêl�.s povos que,
,.

�

,

-

�
e particularmente, epbr,e a como ocorre conosco, sabem

I
'

�. vida dàquêles homens pú-· 'lembrar seus srandes m),O-
,

•
-.

II1II blic�s d? melhor quil!tte. I tos, fazendo �êles ex�mploa.

�. � Nao tIve ao ventura de co- para as geraçoes porvmdou-Repercutiu nDS mais lo()nginquDs
.

Ções CDm ó' Fundo. MDnetárLo In- "

II1II hhecer. pessoal�ente o �t. rás.
�DntDS do. território. naciDnal a 'ternacil/nal: em telegrama ao pa.. A cllUlldalu·ra do" ma". � Nereu Ramos nem o Sr. Leo- I ,Com estas brt>ves palavras,"ititude do. presidente Juscelino. láciq .dl! Catete, a A.�,SDciaçãD Ru-

�., _ .'II1II
.
berto LeaL 'fui, entrp.tanto, �3enhor P:r;.esidente, rendo

O presidente da Câma!a Mu-. -Kubitschek, ao. rDmper negocia_ ralo do. Amapá� que cc>ugrega DS�: • chal Teixeira Loll se impôs. às. : amig.ó de. Jorge. Lac.erda e. "ninhal! mais �e�tklas home-
nicipal Julio. paulinD. da Silva

.

, . - .' lavraáores e 'pecuar�stas daqUele,'. . � Seus companheIros de so- nagem aos tres II:J.stres bra-
recebeu o. .seguilíte:

_ "A rA.cA S.A\-lAS" � município., oongratuIDu_!l:e CDm o.
, .. '''ras 'maJ'orila'rias como j""pe-

.

II1II n�os e ideais. Móç?s, amb�s ),ileiros, desdparecidos fl-lz
\;, � V' chefe do. gDvêrnD

. . , ... �. ...• .

.

- !�� � 'mIlitamos na extInta Aça., um ano. (muito bem!)

�'R��RE�:�:' NILTON, RO- .'

'CO-lAB",n'A ·1' -Até o m�ment�, nã� decresceu. ralivo je just,iça e dê inteligência • _.....�......!••••••••�••.•�•••••�•••••�••••

1 -,Do. sr. Verea1ior 'Ntltol\ _

�H o.volume dos telegramas recebiqos -II1II POII'I··I·.ç.a. Ha'na coll·gar.a"'o- sl·'lua!". ,�. S,.oltar,baloes constItUI Infrar;ao"c.o1nORDgériO' Neves, de Lages, 5Dlici_ TDdDS DS anDS, PDr éPDca dos dlàrlamente pelo, présldente Ju- �
_ !' •.

.tandD um exemplar do Regimen- festejDs juninos, a "CASA SA- �;���soK�:i��::\ll �:!::d��, cionisla·.homens eminentes 'q'ue' '. r.ez1i 0. Codigo· Florestal, estando os lnfr.ato..

to Interno. da Câmara. VA.S", é a principal distribuidD_ .clá!S do país à !lua
. dellberação: ,

" • •

t
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TELE(;RAMA DO PRESIDEN..

ra de fDgQS de artificiDS nesta prefeitos, cã1nal'a n;!-unfcipals, en-
II1II

_ merecem certamenle a' Pr�sidên- '..
res �uJeI 0: a m,u a. e qu�n entos cruzeiros

TE DA CAMARâ' FEDERAL. -Capital.e «djacências., :Idades de classe, associaçÕes re_. � �
OU d�te t d

2 _ Telegratna .dD sr. Presiden_ ,vsim, mantendo uma J;radlção creattvl!$, pa.rttcula.res. • _ cia da República. .Mas nenhum' .. nçao a e qUInze laSr_
te da Câmára Federal; '. co.mFi- 4ue já vem de váriDs �nDs; ao.Ca_ v

'.. reúne,. no momoenio, as. creden-' . UM- 'BAN('O' PARA O E"STADO'cando. qne éncaminhDU o. assim·_. sa Savas, situada nll�-I'Q.a �nse;_ • ...
to'Jd� telegrama de 6 aO. éórrente, IheirD' Ma(�l!-\' .es�J!.}!elecinientD ",O EST-A' DO'" ,

•... ciais' ',do. iluslre. mili,lar . na.r.a. o .�.
I'

a, Comissão. 'Es.peclal·· . incumbida . especializado no. gên�o, 'niant'Cá t
I:"

- .. Honrou-nos o .nosso ótimo amigo e bl'llhante jo,rna-
do exame da emenda cDnstitució.. SUl!cS pDrtas abertas durante l!ldD

I "laen�o S%" �aed'rdoe" anJJ1.a"Oand�ã II1II exerC,lClO da mais ..alia mag.lslra- -... lista, Dr. Rubens de Arruda Ramos, com artigo de pri-
1- i o. dia de hDjé, po.ssibilitandD """-. u v-

•

:. � iii .
.

na n... ·

.• ,_..., r-' .'/lemos expedzent� em nossas.. lura .dO' pa17S. II1II tnelra página de "O ESTADO'� subordina:dO -ao sugestivo
3 - Oficio. doo sr, . Delegado. SIm, "a populaçaD, a CDmpra .'(l!! I. Redação e Oficinas; motivo � � título: "Um Ba:Àco. para o Esta�o e não o Estado para

Regional do. SANDú comuiiJcaiJ... fDgoÓS, sem DS .quais DS festejDs 'porque não -circul-arêmos na .. ..Fol· . e"'le quem. salvou as
..

I-ns- • lun Banco." r

.

do. o movl,mentD .asSistencial de jUnin�S perdelfl muito. de se�! terça-feira, voltancto !to fazê- �
A' f ·t

-

d
..,

-lo somente na aw:rtQ. -feira, .. . •. pos .
azer, Cl açoes e. nossos despr�tensiosos esefi-

.dia �. +. : titU.-içoões.em,195S. Digno. e c8,paz,-· ..
tos, reclama. prior.idade, (ia Idéia para seu ilustre eandirl.a--

III � 1,0 a Governador em 1960.

.. lem,�er�iclo: a democra.ela ':_p;c.Jl.. �a� . .í._
,

Ora, p�ra sermos �ustos e C�10c�.h:Q.9� o� ,pin�QS-: no� iI,
111',., • .I' 1.1 d'

',... �.. dt=;y,emos .5Ílzer que, hã �prox!I';ll_ad\UleJUe,:,dDls'·\é.n.ôs. a�rá$,
• çaG ,C0nt �nexcell'lve • ue lÇ�çaD e·. ". =,''en;tão :Oepüt�do, Miranda R�mp�,..pó·.�,'t;��; 'apPesentou

'. . t:Jarividênci�. s�u nome possui a ,. ���= ná Assembl�ia Legislativa, crt�Í14ô p B�nco dá

• m a i o r recepfividade ,'pular. • Nessa OCllSião, ocupando a ttibuna da' <r:âmara "M\lnt�

• .

• cipal, tecemos diversas considerações.:a respeitp, pois sem-_

... ,. Dê.s.le- �odo, apresenla CaD.dições II1II
pre fomos contrários ao favoritismo, mormente< em se tra

� � t.ando de dinheiros de tributos e impostos.
•. de' êxito eleiloral. E, .no pod��I' se-

� •
.

Dito p'rojeto, por contrariar' interêsse ÍIlconfessáveis
,

d d I I ;.'I d
de dirigentés do Govêrno do Estado foi, cómo é óbvio, fUi·• ra garélnliá' a or em e- ega ;qa e; 'minadó pelá Xl.D.N:

.

• d I
< Lalh d I" '.

I • 'Ec :qã� ,�ei por que cargas diágua, também o P S.D. vo-.. e I rau
.

o e. esenvo vlmen o
.. t()u con.tra, segundo l11_e garantiu� Of conspícuo aütor do

� ecoai
..mita., .de harmonia política" .�' salutar prqjeto. �

� � .' Há um :r;nês a�rás, foi.' com prazér' que verificamos na

..
) e, paz socml. ·tI plataforma do ilustre Sr. Cel&O. Ramos - pl)..ta.'forma qtie,

D .I
-

d fi
diga-se d_e passágem; é, inegàvelmente; um l)rograma de:

" �pc)is ue ler si o ó'mais 'r- • govêrno. arrojado e atua.1, delineado ·pelo candidato- do

.•
_

me e lea1 colaborador
-

do 'presi- .• P.S.D. e complementado por brilhante equipe de estudib- .

II1II • sos, o.n�� pontif�calíl os Drs. AICid.es Abrêu e Osni Regt.�;
: denle ·Iuhils.theks haverá de COR� :

- a ldela de um Banco de Investimentos como flgu&
� . �

dorsal de todo o· conjunto da programação'pessedista.

II1II. I�.nuar.-a .9.,rande
.. '. obra admblÍ.slr�· � Des-ta fÕTma, nosso comentário de que, "o Deputac;io,

�
.

� .p_artido ou éandidato que· lévantassé.a bandeit:a do .Bar.-
J .liva do �t ...al govêrno DO' � fa·luro • t:lO do E;stado -(ou Banco de Investinúmto, co�o ,querem os

• '. itu"l'nqu'"e"n';"� CO'm ·Lo'II,· O p"r".Llema. '� pessedista:s) estaria prestando Inestimável serviço às �
-t &v. "U. � rações futuras" c9'n,tinua de pê, sendo, aiéin disso, sobrfr

.'.� ·SU.cesSó.rio. ter.á, s.aa so_bll!ã.�usla, .'_ mane!ra atual, dado.o momentoAé as circunstânclas,
�

.
y lU J

. Esperemos que outros Partidos, além do P.1'.B. e P,&D.

..... ,lógica., �clariviilenle e palriótica...

�

� .. ,itdot�m a, idéia que, àe }.lá muito, �anhou - a simpat:t'a' �
• � econe�as e- estüdiosos dos ptoblemas catarinenses,

, (Do DIARIO CARIOCA)
.

• ,I: que veuha quanto, antes o Banco do Estado dJ
S . ..ératari a."

t� 'ts
ass�iadDs

tA'MARA':
MUNICIPAL

maio.. brilho..

/

•

çumpriQlentamós as

:lQ:dústri�s'· KlalHn do Parâná. de Celulose S/A.�'
,

_ .• � �
'li;,

.

- -.
__

•
-

_ pelo funl:lanomenfJ> definiti..o, o plena cClpaddade, em Monte Alegre, Par.ánó, de ·sua fóbrlc::a"
de ·ce!(!fo,i{ p sillfo'1o,.q primeira no 'Brasll e na América do Sul.

�

'Orgulhcmo:nos de.1et' fornecido o esta fábrica a maq:inario tt!tlandeso, reconhecida. m�ndlalo
mente '"OS fndilstdO't c ngêr-eres como do mais alto categoria. ·Est.ll Instalação, que,signlfl,(a'
uma ecçnomio "iafuo.çdlnddo nas.' .ec:ções de._madeircr, produtos qufmlcos, vopo'r e.eneril1tJ
destç.-fóbrlco",cpmj)õe.se dcn segu,otes unidoj:les:

.

, ,

desco!coâQr-b-õt�- -I" -_

descoscodo,,'<}m�"{,.. o ....,

instcJo,ão .de }<;,v,oqelli 12 pressão
ins1o/oçõo (Ú> evqpl!rclçãlJ de

lixívia pl'ê.1o'
'

: . ���.
.

-

�aldeiro de '(eclIR8I'Ocad
'"SIáJC!fãO ��'FbuÚif;c:oçãa .

Ihlo.Q�i.�1I Oy
jalitpelt. Oy"'"

'

..

Ellu-lilutatl'l:)v.•

_j J'

A. li,hlstrllm Oy
Tamp.lra Oy"
Jlallmq"Rep�1a CIy

•

Ás firmas ·fobriGfmt.., ln�;cadal. �cJma;
• p.i/incem.· G 'n�' ol'9anizqçllo

'"

�
. .... ..

'.-". -
.

-

)' -
-

,

, - ,

fôrças aliadas, mas também aos

I
dem ainda de UI:JI. pronunciamento tal do petróleo e também sôbre

pro.n.un'clamentos prévios daqueles formal vão reunir os

respectl.voS
a sua candidatura a preSidênCia'

partido. O regresso do více-pre-. Diretórios até o dia 'lO de julho, da. Repu·bliea.
sídente Jcão Goulart· _ acelerará Hoje reune-se ,o ·Dlretórlo do PSD
o processo de Identificação das capixaba; ·terça_feira, o do TTls- A propósito dás sêcas, disse:
juas fiíl'ºlIS partidárias, para à. ti'ito Federal; no . dia 6. o da que considera, realmente, chocante
-campf' .... ' ',�j11e se' vai íníctar. Bahia. ;'a disparidade existente nas ClJn-

Certos setores pessedlstas, para O ministro. Henrique Lott recebue dições de vida da P0p1.1·!·:()iio nor

�n;, r ,· .. dor si�niflcação ainda em seu gabinete, uma; comissão destina' em relação às lh, l,ap'l.
à' "�:. ';> .• 0 da êançUdatura dÇl ,de jornalistas, que foi hípotecar- hWãQ do .. centro e do sul. $óf):'e ;;

mínísto da Guerra, pretendem Ihe soltdasíedade poÚtlca. O mí., PetrObrás; ratificou eoncetros iii
que a reuMão .do DiretoI:�o Na- nlstro da Guerra palestrou ton., conhecídos entre êles o do 'l.Ut·

.

c1oI1a.1 seja. antecipada parà O. gamerite �OIP os profissionais de I monopólio
-

estatal é o que kn1!

dll( 14 d� julho, quando se cO- imprensa sôb�e várlps asauntes, Ilhor aten�e as necessidades do
memora a Queqa da Bastilha. entre eles o 'problema das sêcas I Brasil, ná -SOIUça.'O dêsse magno

.

As seções pessedístas que depen- no Nordeste,. o m0':l0pólio esta., probl1Jma.
.

'

OS PARTIDOS

CARMELO F4RACO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, DO�GO, �8 de .runho de 1959 ....I· ..nu DU.la

- sra. vva, Alvina S. Machado Os proprietários que se animªram a construi'r aeSlnl

mesmo, na esperança de que as providências chegass9m,
vão colocar .fossas.

"
.

Fossas. Será isso possivel? Fossas no �en'tro'.d.a Capi·
tal? E poderão f,aze-Io?

'

-

I r a d i c i o n a I B A I L 'E
JUVENIL DE SAO PED:RO _

RESERVA DE ,MESAS PARA

--

iii,
D E SAO

D i a 2<5 de
BAILE DE

\

H O J E dia 28 ás. 22 'horas
-

JUlho - Dom.in,o
-, L E N Y E V,"E R S o .H G !

MÜLLER �

J o A O�
lu lho

SÃO JOÃO

Dia 5 de
Sábado

NA JOA LHERIA
'

/

tIRA JEMlS CLUBE

" t ! i.
' :

. 'I ,�_/� ..... ..:.. u..(J-l

-v- ,

o

I Pelo convair da Real --,(::)--
Aerovias viajou para o Infelizmente não

,

,Rio, onde deverá pas- posso atender a convi-
sar alguns dias,' o 'ca- te de, Helio Doria, cro-

sal José (Vera Le- nista social da cidade
mos) . de Vitoria para uma

--(:.:)-- \ viagem a Brasilia.
O Dr. Celso Ramos conteceu na festa ju� náculo para comentar festejou aniversario no /_, ( ::}_"_

Filho e senhora rece- ninà de 5a. feira.
�

erros do cronista. I dia 24 - A coluna so- Bastante movimen-
beram em suaresiden-

. '--(::)-- --(::)-- -

cial cumprimenta pelo tada as noites da 4a. e
.Marcos Antônio é filho do Sr. cia um' grup� de ami- .Nelson Gonçalves Concorrerão ao ti- acoIrtecimento.· .õa. feira na boite Lux

Major Antônio Nunes Pires e de gos, para um "society" c�ntará dia 4 nos' sa- I tulo "Rainha do Char- -"-''_o (::)-- Hotel.
'I'ranseorre 'na efeméride sua exma. esposa. Wanda ,Nunes' •

A
.'

d f loes do Clube Doze me" na elegante festa A d G
A

d h
.. .• pires.

junmo. �P1ma a es-
d /1('"

"
,

'I' gra eço ao re- -'-, ( ::)--
e óJe, maIs um aniversa- [ta prolongou-se até al- e ngosto." a se rea izar nos salões mio da Violetas" da A Debutante Vera

rio natalício da galante. me- x x x '

( ) d I b 6 d'
.

nina Maria Terezinha Bo- Festeja hoje. a sua la. Comu-
tas horas, circulando ,--:: --,

- o c � � e.lanelrO, cidade de .Joaçaba, o Lúcia Nobrega marcou

na, filhinha do sr. Nelson nhão.' o menino Douglas' Clemen_ pinhão, quentão e ba- �� a, srta,
.

Nilda no pro:'lmo dl.a 4, �s honroso convite que casamento
.

com o sr.

Bona e �e sua exma, expô- te. filho do .sr, Francisco A. K<>-- Ião. Pereira (Ia SOCIedade senhoritas: Eliane Eh- me foi enviado." ,Carlos Bluitz
sa d. Célia Bona.. walski e 'de sua exma. espôsa d. _,

__ (::)___
� de Itaiaí, completa o as, Leda- Regina Dau-

'SUssssSjsnusssssss,..sssssssnssusS%s;S%"t;'1
As felícitações de O ES- Ivete Kouwalski. Em certa reunião o

numero 25 Debutan- cher, Magui Piazza,
TADO. casal Sergio' (Tere- tes, para o gra�de bai- Maria ��arecida Si-

TERRENO zínha) Nobrega, dis- le de 15 de ogôsto., queira LI?Ia, Telv�
cutia o nome' de seu --(.::)-- Castro,' Elizabeth Eh-

da Rosa Vende_se um lote de l5x45 na primeiro filh� _ será AVISO (com S e as, Leia Schmidt, Neu-

_ srta, Dóris Santos
praia do Meio em Coqueiros. Isabel Patrícia ou Mar não com Z)

.

za Nunes, Suely Ne-

-sr. Pedro Ferreira
Informações com Eng. ,Raul

cêlosf 'E' lamentavel que ves, Denise Vieira' e
----=- Bastos - Ecl!ficio IPASE. 4.°

" a srta. das anáguas de Maria G,entileta
.

Si-Wanderley andar. O novo boemio, a
- sr. Adyr Cabral Neves

-. Bonibolê e sáias . cur- I
- sr. Humberto Piccollo tas,' não tenha conheci-

Para almoçar e jantar bem, depois de sua

casa, QUERÊNCIA . PALACE HOTEL

ANIVERSA'RIOS
Maria Terezinha

,

- sr. Her,mes Carneiro Soares. ,Dou-te a eausa certa � prõvada. ,

E� todo O terreno loteado falta agua.

.........

FAZEM ANOS HOJE
- Srta. Maria Apareci-

- E súbitamente estamos todos nQ pais dos 'res- '

rrtados. Todos espirram sem cessar, e todos vivem em

função das consüpações. A própria nobreza: dêsae pais
é medida e galurdcada" de acôrdo com a sua capacída
de resfriativa é dizem até que o arquíduque do Bal....a

úal. conseguiu .0, titulo em virtude. de uma raíada de
vento encanado. em suas sereníssímàs costas. O Presto
dente, OQ o Rei, não estou bem certo, o é também em
c'Êcorrência da doença - que aqui é virtude' _:_ 'e o seu

espírro é o maior do país, medido e cronometrado pelo
Observatório Nacional.

O Ministro das Finanças. reserva-se' mui'to de .:!\)

espírrar sôbrea cabeça- do' pov�, o.quenos deixa a to
entretanto, que êsse gesto só é .pratícado em público,
para efeitos demagégícos, e que por' trás 'dos panos é o

,

q�e mais ,espirra.! t
'

- 'í'�'"
" ,.' ,

Em certas c6munas ou esta(ios, e prJncipalmente,
no que estou visitando, Ó governador tem o cacQt'tc de
espirar sôbre a c�beça do povo, o que nos. deixa a to
C.Of um tanto sujos.

As 'crônicas sociais estãó recheadas do expressõer.
como estas: "NQtou-se na festa a maneira eleg'tnte 1
com que Mme. Souza Lima espirrava" ou então "A J
srta. E'ngrácía Pereira Tutinlla, após sua viagem à

,Eur.opa está espirrando cam um acento muito pariSien-
se".

.,

Há, todo fim de ano, listas dos '�Dez, espirros ma{s"
Todos espirros são' �indicaiizados, os dos" operários f' os
Ílos funcionários, e nessa datalem que 'escre','o o "Sin
üicato dos Espirros dos Empregados' na Industria de
Descascar Amendoim", está preparando uma greve, de
protesto contra o aumento do prêço do morim pac'l
faz_er lenços.

Os jornais da oposição não se/cansam de critir.p..�
,

Nã�' menos grave, e igualÍn'ente suspeita, é a pO,lítica � o Rei - ,ou o 'Presidente, não estou bem certo - orú.U
adotada ultimamente, com referência ao preço das tarifas t�.

dizendo que espir�a muita, ora dizendo que são pouco,'; ff
'Emprêsas, há/como já tivemos; OPoftunidaae, de dennn- ou nenhuns os espirros que dã. Dizem também, algun-3

ciar, que anunciatn a venda dà passagens com pagamen-
mais �xtremados, como "A TrilDuna dos Espirros" e "És-

to 'de ,5Q.%. à "vJsta 6 os outros 50%, a perder de vista ... E' pll'ro de Noticias" que nem é Q Presidente que espil'l'!ií',
. , surpreendente::'e inexplicáveÍ quê, istQ ,aconteça quàndo., as é,o<MinistrQ das Armas que o ;faz por êle., "

,

ArgUmenta-se com a falta de verba e escasseam".(It'l N C' d I
- '

autoridades, por imposição das I prõprias--emprêsas, 'perinl- a amara os ncomuns,: que sao, no caso,., os pr»:'

tiram que se elevassem as tarifas ao "limite máximo, su-
Ladores de resfriados :crônicos: e-espirros' :t;lotáveis,-, des-

E os milhões gastos com coisas inúteis? perior mesmo, em alguns casosl às' possibi'Hdadt;S reais do I;açà-se entre outros' o sr. Carlinhos Eapirro-Luug >.

Meu caro Osvaldo - que tal uma campanha �)O;\ra mercado. As, causas que na ocasião justificaram a medi. emérito cultivador de rosas.
'

No dià em que visite!
aquela aug.usta casa, o cita�o «!ncomilm",' não fez �tl1-

Recebe:'á hoje a sua la. Comu- t.razer de volta o inesquecivel prefeito Mauro Ramos?" da foram: a
I elevação do custo do dólar e os aumentos sa- �

., ta coisa mais, do que espirrar muito e 'p,ara todos os la-
. Até aqui a carta., .

lariais. Se estas causas não dtlsapareceram nem_ foram
,

. "

. . bt- b d d
. dos, e unico efeito que causou foi o de sujar os circ'ms-

Quanto ao Ma i ót··
' atenuadas, como· se justIflCar e ao a que ra os pa roes

. u�o, ser a ,.�mo, �as, �eu caro desro- tarifá�ios por"pinte de emprês� em situação econômica e
tantes. Os seus partidários, entretanto, acham a sua

exma. sra. Herm�z1la �ales, Gar- nhecldo, O Mauro nao resolveua � questao, . porque ess''t
. financeiva ruinesa? Ao' fazer indagações semelhantes e atuação edificante e êle possui imitadores em tôda.� as

coisa de agua é com a.. Diretoria de Obras Públicas 'dl1 ao estrarthar a' redução oficial de 40% nas passag�ns, partes do país.
'

E t d d
'

I d I b'
- ,

'p id t d
. Nl.tm certo estado ou comuna, não sei bem, ,os--,es-

A cerimonia, da 'qual tomarão s a o... anuncia a a titu o e co a oraçao com o res en e' a -
�

, ri' • Rêpúbl�ca no com'baté à carestia..0 Deputl;tdo Hélio Ma- 'pirros foram aprisionados pelo govêrno e estão recolhl-
parte centenas de outros meni_ �sta, porém, está muito preocupada com outros as- dos a um.alm,oxarifado particular, ,cl.e onde fazer a for·

suntos de magna importância.
.

chado, observa: "Então pensamos: ou isto é de louco ou
nos, realizar-se-á. na Igreja de

de ladrãó, porq-ganto não se compreende que 'se corte, de tuna e o pre�tígio de UJ;n homem que espirra p�lo na,.lz
. E pará outra vez, dê a sua assinatura ao que escrevei'

um momento para o putro, ptàticamente a metade da
dos outros, 'mas que tem pretensões á chefe dêsse es-

x x x
Não confie somente nas minhas costas largas. &rrecadação."

I ado, de que desgraçadamente já o foi numa ocasiãCi de

HDje, e o dia mais feliz para
PERGUNTA INOCENTE - Bilhete á maquina, esr.rí- 'O raciocínio do representante da Bahia parece-nos 10- loucura ou alucinação coletiva.

t' E de repente me dá um enorme ,tédio de viver nês-
o em cartolina, tipo cartão comercial dirigido tambf'm !l gico. Não se deixando enganar, percebeu com clareza as

o menino Marco Antônio, pois, ' se país, tão monótono, tão resfriado, tão injusto, tão
esta seção, faz esta pergunta. verdadeiras iÍltensões que acobertam êsse- jôgo ruinoso,

o seu 1° encontro com Je-- denunciadas pela idéia da criação da Aer.o'brás. Mas esta é enjoado, tão esquivoso, tão desestabelecido, tão esqu!'!'t1·
- "Que é feito do "BUSCA-PÉS"?

uma outra história, a que voltaremos, ainda a' propósitf) tadiço, tão tergiyersante e tão espirrativo: .

e eu voltô
Falharam?"

do discurso/do Deputado Hélio Machado. correndo para o u'eu país, em que o Presidente é o se·

A L U 6;A S E
A sua pergunta cheira a política,. mas, tem respos';,L (Transcrito da "Ultima Hor.a" do dia H� de Junho). nhor Juscelino Kubitschek ele Oliveira:, e o governador

. _
.. do meu Estado é o senhor Heriberto Hulse, onde, ape-

,.' como todas as perguntas. ------------....;.----------

C
..

,de
-

/' sar de ser tudo bem igualzinho, os espirros não são pr!·
. --'�"�f�;S:iI�:C.R!i�OL�:ON�

_
�ã:u�:�h::�: �:��ndo a serviço de sua profissão.

,

' 'a''S'8--
'

'·0-
,

'

�" ��!gi� ���!���é:; �::e;!:' nêsse infeliz mês de jun�o
','" (2� TRAT� .,COM 'o SR. ,'" .

.'
-:'.:�.

r' , Nada perderá por esperar. ' .
E falar nisso, vou tomar o meu xarope, já são hl)-

,ANTONIO GUSTAVO- WER- ,

• Vend�se uma casa nesta CapItal; a Av. Mauro Ra-
raso

, /.NER NO I.A,P ,C,
.

·'Ele voltará". ' ";.'
mos nO 91. ,'Í'rMar na mesma oI! pelo telef�ne 3757. 'SSSSSSSSS\$$d bSSSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSSS:

r
a__�..._· .. ·.1 ---------·-_--_,--·.'

Haite'ftQ '€barme�i�����s�ti, '��E�E�d���É ��ii����J�i����·:'����:�E��Elifi!T�,,��i�:�Ã
�D&' f' UM PATRO 10 DO ROTAR'f CiUBE De ESTREITO, :EM BEtlFíCIO DO H6SPl-T'Al E MATERNIBADE'SA6RADA FAMrUA.

RA IRl Jl8 �� O' SECREIARI� 90 Gt�BE.

- srta. Neli Gonçalves
Schmidt

t
- sr. Pedro Leão Coelho I-srta. Ivete Ferreira

'

,"" (Continuação da última página)
- srta, Maria' 'Araujo., Para enfrentar a turbulência da, Ctise que as ame-iça

Duarte......
, '

jogar no chão, algumas companhias - 'justa.-mente as Que
_ sr. Homero ij'ativida-', _

. OSVALDO MEI:.O� i �e enaontram em situação mais qifícil _:_ têm recorrido a

dei da Costa
. .

\'
V1"A_ C�RT;\: :-RATA DE CONSTRUÇÕ�f! '

E T,E�t1, processos e métodos crlmínosos ge concorrência, tornãn-

_ Vitorio Zaneti, BRAjM4URO RA1V(QS ..:... Sem:pre pecando peld, víoío ri:,) do ainpa mais- gravo o problema: Depoís de-ínrlacíena-

.' I anonimato, embora haja assinado (?) um mome comple- ,rt:;m .�\ Iínhas, alé!}1 de todos os . límítes, lançaram-se -' a

-:- sr, Alge1l\lro CJl.pral _�am�nte ilegível recebi, ontem, di'rigidat �'�s,ta, coiu- ,�m8;/g�r.x:� ,d� t�if�l' .ru�no§a par, tôda a indústria Ne·
=- sr. Roberr�o Bessa. ua, a seguinte catta! \ 1 J ,�r; ,'" s��a.n�� ��,"l:ec�r�ps de �afxa pafa "ate�!l�r aoa ,cómpro-

, {' ' - • ,<' , '\, ' • �. :aI
\ '- � 'd' 't

' 7 00'
"' '.

"Quapdo li !l-- t.uh recente 'martelada sôbr' .,os Js õ i.' Isr>'?� al�\lm� ��Ot, pa .�am a' lSpU ,r POl\:t OI,'!pS

FARÃO ANOS AMANHA b dA.. .
. � C tI.

mç.ios� a;$lpréferepCl�.f' do putUico ,para oI{ .seus serviços.
ros o MIramar, lembrei-me da tua pena, seJ;ll:pre 9,.- lIer- Doia tê:rp. 'sMo -os exn�dientes 'htilizados nesse sentido: úma

I
- sr. Braz ,SU11a, Jornalista v' d b

' ,

't.' .
� ,. • ' ,

IÇO as oas causas, para pedir focalizar um aS.Jnnto .,ubHc14_�de âes�oral1zante e -a r�dução· ilegal das- tarjfas
com larga folha dlt serviços pres- de graride importância. à um nível i'econhecidame,nte antieconómico. Referindo

'Se ao primeiro dêsseJ 'processes, O- Deputado Hélio Macha
do observou. eom justE'. "'razão: "A aViação comercial.no
Brasll se ábastarda �e tal maneirá que em.prêsas há que
anunciam a venda de passagens com sorteio de bUhet':,
E' como vendeI: um prOduto que 'não é de bQa qmilidadp. i;

q]le,>para",atrair) a compra pelo públic.o,. lança mão de

sorteio d�, brindes, de cheques e" amaphã;. talvez de di

nheiro papeL"·
.

O 'úso 'de semelhante processo.tpublicitár.io é- únic/.l na

história, da aviação comercial em todo o .fuundo, o' qu'e
denuncia a, falta de seriedade. oas :emprêsas que deVf:;l:lam
se recom�ndar. tão-somente pela segurança qualidade e

eficiência de' 'sEi_us serviços.

tados a imprensa barrlga_verde" Pergunta-se po.tque ninguem mais se anima a, ::.om:·
e aplicado aluno da�aculdade dI} truIr na chamada Chaeara dos Li�hares no coraçao da
Ciência EcDnômictyl. \:idade.

'

....__

- sra. Cec1l1a Rêgo �di Ber-

Cóm exc-epção é claro, da agua estagnada dQS cha'rcGs
.

. , �

onde a filarmônica da saparia dá concêrtos todas as n'l!-.
tes até o raiar do dia. '

!ornalista.
Sr. Apostolo Pascoal

- srta. Lacy da Silva Bprges

--:- sr. Luiz Dutra.

- sra. Beatriz Noronha Dias Sem agua para ronstrução, nem o Rau iar� mil3,�re.:
A rêde de exgoto ainda não' foi" colocada er qu .nde.

será?' Dolorosa interrogação.nardi

- srta. Wanda S11va

_.:.. srta. Iracema Cunha

- sr, Raul Cherem

- sr. Nicolau' MUSS( Neto

sr. João Pedro Vieira

srta. Ely Comlcholl1 do erário.

PRIMEIRA COMUNHÃO

nhã o menino J.)íllo Cesar, filho

de Milton Santos, Garcia e de sua

cla.

Santo Antonio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Beal Geste"
FERNANDO SOUTO MAIOR

8'
FLOR�óPOLm, DO�GO, 28 de JUnh�0__d_e_1_9_$__� � �______ ����� _

�'B'URRAS�O DA S-lDnAn�
ótima comissão no ato do ped!do.

�OS- a I tl·�OS lu o �OS' JeSUl1tas �I:�:�,á�:p:�á;�:sõ��,a::;::� etc naisD;:t��:: �r:t:�i�aSi�:�Ca!�c���e�O��a��!:s:���:\�:
a I S Sômente pelo Reembôlso postal. aqueles que receberão o encargo, com as naturais respon-

Tradicional Firma. 'sabilidades, de conduzír a grande família jornalística bar-
, .

_ �a�x� :o�ta� SI3.8� Â_S � �aulo ��g;l:��::'n�e�e�:: :�i�S:e d����!!iC:, ;::�s�ã':n:!��Sábado, dia 4 de julho, às 13 horas, isto é ui.m da tar-, Acampora, Dr. Waldemiro Cascaes, Roberto, de Oliveira, delimitada pela fronteira da disputa leal; não devendo. ha-
de, reunír-se-ão no amplo galpão do Colégio Oatarínense os Dr. Vj'nicius Olinger, Dr. Aderbal R. da Silva, Dr '!"' o dos

"ERRENO ver vencidos e nem vencedores. O que, na realidade, está'
"'l!tigos alunos, para uma confraternização. Nana se:ã ra- 1':eis MO'htenegro, Hélio da S. Hoeschl, Sylvio do V Pereira, ,. em jogo é a união <la imprensa, tão indispensável a u�acíônado, nem mesmo os discursos, que não deverão ser CeI. Alvaru Veiga, Cic! M. Mosimann, Dr. Manueí Bastos

classe que tem em seus ombros. a responsabílídade de oríen-exaustivos. Haverá:> surpresa dum sorteio quíntúplo con- Laus, .ToeI de Souza, Dr. Altamiro Dias, Roberto MueUer VENDE-SE tar e educar a opíníão pública. Entret-anto, essa tão 111ãis-
correndo com o número da inscrição: Até ao momento te- Antonio P. Oliveira Netto, Paulo Camilli, Antônio Perrone

pensável união já começa a ser esfacelada, com o debate
mos as seguintes inscrições: Machado, Carlos R. Coelho, Dr. João F. L�"lla,

-e Armando
público dos candídatos- em termos que não co�izem. �m.

otavíat S"l' Alguns lotes na nova rua Osmar .Miroski, Dr. Otto Entres, Dr. Trmdade, "avlano 1 veira, absoluto, com a verdadeira conduta que deve reger, em
.

Aff L h k hl Cunha entre Av. Rio Branco eJauro Línhares, Edson M. de àraujo, onso o. -n U , todos os momentos, as deliberações dos que fazem ímpren-
r Heit F

. J- -

C T presidente Coutinho. Tra.tar a -Rua
tõA fredo Russi, Ledo B. Leite, Dr. ei 01' errari, oao . .

sa. Trazendo para o domínio público problemas e ques e.l
Neves, Dr. Luiz A. Gonçalves, Dr. Almiro P. Oltveíra, Dr Esteves Junior, 8& das 16 horas

de ordem interna, as ouaís não podem ser resolvidas peloFetnando Brito, José A. Abreu, Jadel SiÍva José Figueiró em diante.
leitor, os jornalistas ficam expostos aos olhos daqueles '

da liiqueira, Dr. Jayme A. Ramos, Dr. CelSO I. dr-, costa.
que as lêm como uma classe que, enquanto prega a necessí-.

Jair Boroa, Dr. Luiz E. Beirão, Jocy J. Borba, Lauro Rupp, 1:'" I: ,r� dade da harmonia nas grandes disputas brasileiras, ao
Dr. Aroldo Caldeira, Dr. João Cavallazzi, Dr. Roof;1·to '\l lIii �.Ma lã � mesmo tempo se mostra desunida, chegando mesmo ."\0 1'1-
schmídt, Dr. Paulo Fontes, Dr. Renato R. Silva, Haroldc Não permita que ecz=rnas, erupçóee dículo, apontando colegas de profissão à censure eoletlva,

t L d D Cl d i M
.

( 11 'I' micoses manchas vermeínss, (riel·
Glavam, Dr. Rober o acer a, r. o 01' co oreira, � er-

1'88, acne ou "pso�aats
.. estraeuent jogando-os irremediavelmente à execração pública.

les Moritz Hercuhno Farias, Nilson Carloni, 'Jayr Mattos. �:cg�:ict�leN:;'=. �er.,::;;:.; Uma classe que não consegue manter 'a sua união, di-
Hilton Li�S, Wilson Abraham, Paulo Lange, Wilm,u' Vaz IIlxod.r.. acaba,com a coceira em'

ticilmente poderá pregar, com autoridade morai, a uníão
�

d S'l' O' 0-' minutos e ràpldameot.e toma -Guido Bott, Telmo Fett, Otavio C. M. a 1 veira, sm
pele macia, clara • avelud40da. A alheia... O crédito de confiança concedido pelo leítor ao

D'Eça, Dr. Lecian Slowinski, Moacir Benvenutti, C"'llU, A nOIla ,ua.Ua • a - .al..

[ornalísta desaparece automátícamente, desde que este se
1 G "1 �tei:Jo.

Bonetti, Dr. Vitor A: Peluso, Aldo A. P� uso, enovenc U
apresente numa posíçào que não se enquadre com 1) que

Mattos Mario Nunes Dr. Evaldo Luchi, Dr. João Brlvel FO. I ATEN"A-O êle escreve e detende ardorosamente. Que autoridade moral
Dr. João Bayer Netto, Dr. Gustavo Zimmer, pr. A{�Jt' F .. i ... \ '" toderá ter um homem. pregando idéias dignas de touvor.
Luz, Dr. José Boab9.i.ç!, Antônio' Sallum, Dr. Orlando O. Go- I pedreiro, competente, oferece �e não se comporta de acôrdo com o seu modo de pensar?eldner, Dep. Kuerten Dr. Ati Veiga, Dr. Antônio Almeida. I

seus serviços, para biscates e pln- l':..S nossas questões internas devem ser resolvidas em en-
Dr. Bahia Bíttencourt Dr. Armando Kalil, Dr. Eauo'l'CllJ S

_ tura, Trpt.ar pelo fone �022. tcndímentos trances e leais, e nunca em terreno de �utaLins, Cyro M. N:J_nes. Felix Kleis, Antônio Faria, An'ad.�u: aberta, quando esta não acarrete problemas que, obriga lo-
Horn, C. Waterke"llper, Jayme Sá,-Vicente Schneide', Ad.ii::.

L
" riamente, deva o públiCO estar presente. Dois jornaUJcas

Miranda, Nilton Cherem, Dr. W. Busch, N. SBoterau, Ern�- I:YANTADAS íni.cgros conco:r;rom à. presidênci� �o. Sindicato, e C?lltr:]ny Bayer, Ilton Jcaldeira, Yvany Santos,/ReinaldJ w��; I N�aTURNAS .

(les, sob pena de fug1r-se aos prmClpI,os de ética, ;ta.') s�
dhausen, Wllfredo M. Bayer, Alexandre Evangeli_;t:=t, l.r

_',,}de levantar debates p�blicos, quando o interesse � pura-
thur Boos, Hélio T. Rosa, Ernesto Meyer Fo., Tulio C. Gon- .o?9.1·a combater ri.tpidamente aore>

dl'n, Armando Sabino, Ademi P. Abreu, J. J. R. Schaefer, .las costas, dores reumáticas. levan
tadas noturnas, nervosismo. P(·s In,

Luiz A Olsen Lamartine Richard Dilermando, Brito. Car·· chados, tonteiras, dores de ('aLJel;'a., '. • . resfriado. e perda de energia caus,,·

los Gevaerd, Ned M,. Perrone'r Armando ASSIS, HeI',) QUlllt. dos por dlsturblos dos rins" da ne

I xlga, adquira CYS'VEX na .ua f",Seno B. Peressoni. -

mácla, alQ_da hoje. CYS "f;X t."" a�

NOTA;- �altam os inscritos na lista do sr. Ademar xillado milhões de pe""'..... na mal,
.

I
de 30 anoa. N-oSSl< garan lia é • ""-

.mor pmtecAo

I AGENTES
PRECISAM-SE
Em tôdas as cidades do Interior,

Antônio Werner, Árí Mosimann, Antenor Tav'lCes 1�1'.
Dr. Borís Tertschitsch, AlciÍlp M. da Silveira, Dr. Antót1jo
Batist ... , Alessio Nappi, Dr. Carlos Bastos Gomes, Dr. Abe
lardo Gomes, Carlos Krueger, 'Dr. Carlos E. Orle, Dr Co:-ar
Sear",..General Vieira da Rosa, Carlos Fedrigo, Ma�l..:- Car
los Miran'!_ola, Dr. Eduardo Luz, Dt;. Emanuel Fonte;, E.\1
rico Hosterno, E. Schneider, Dr. Davíd da Luz FC.I�(:-, FI
Iínto Bastos, Des. Henrique Fontes, 'Dr. Goliofred'l Bastos.
Gua 01' Baixo, Hermann Beck, João Berreta Jro., "a.} "ai

mm, Dr. Ivo da Silveira, Dr. João F. i:3oabaid nP, 16. ILJ!l
'lIVE..... , José Damiani Oarreírão, Dr. José Daux, 'J(•..:€ Rull-·
iand Jor., Dr. Júlio Paupitz, n.o 35: ILEGIVEL, Dr .Tu]1(J
ooín VIeira, Ivo Selv ... , João Luiz Neves, Dr. Mohay; ao;' 01.·
veira Martinho Callado, Mário C. da Silva, Ir, Mario

Lauríndo, Miguel H. Daux., Dr. Nelson Amim, D!' Miguel
orotmo, Padre Monteiro, Milton Liberato, Dr. Matieil'<', N,.�·

ves, Nagib Daux, Dr. Newton Bruggemann, Dr. Osvaldo
; .abrai, Romeu de la Martiniere, Dr.' Reinaldo M. Lacerda
Dr Paulo Tavares) Sylvio Damiani, Dr. Sebastião �onasslq•.

UbhaLan Brandão, Wilson Andrl�ni, Dr. Walmo: GarcIa.
Dr. Vitor da Luz, Fontes, Yoldorl_GaroffalliS� Dr 'l'eoclor')

Bru, gemann, Paulo C. Wendhausen, Frederico M. S Netto,
Dr. José C. Hulse, Heitor Steiner, L. Fernando Maclí';l.do,
Narbal A. de Souza D.r.: Antônio A. Lisbôa, Miguel Souza,
Yan Carreirão, Fernando J. D. Pires, Walter Teske, [ir

Tl'lmo Ribeiro, Rodol�') W. Tietzmann" Paulo FeJi'p:.' OH
! erto de Melo Mosimann, José A. Becker, Osny Raffs, Ury
,..; de Azevedo Dr. Carmelo Faraca, Augusto Wolf. M.1,YF.";S

\
'

L. da Silva, Laélio Luz, Jonas Andriani, Oscar PerE'lr['. Fer-

.lando Nizo Bainha, Dr. José Moellmann, Dr. George:: \Vil-,
dI, Jorge Navarro Haberbeck, Renato Peixoto, Lu!? O \."

o MENOR DESGASTE
,

.

. ,

�AMAIS R�GISTRADO
1\t1AIS UMA CONQUISTA DO CENTRO E�SO 'DE, PESQUIS�:

.

O MELHOR MOTOR OIL COMPRO.VOU SUA SUPERIORIDADE E_M
3 IVHLRÕt:;:S DE QUILÔMETROS!·

..,

Após longos meses de pesquisa científica, que incluiu teste$
atômicos exclusivos, realizados no laboratório de Radiaçãô do

C�ntro Essa de Pes,quisa, Esso Extra Motor Di! F�ixa Dourada

foi testado em carros americanos e europeus por mais

de 70.000 quilômetros cada corro.

�ste foi o mais extenso teste de estrada jamais realizado pa(o
comprovo r a qualidade de um motor 011. Foi absolutá a

superioridade de Essa Extra Mot<2_r Dil Foixa Douradà sôbre

todos os outres óleos testados pelos cientistas de petróleo: foi
I

em carros lubrificados com 'Essa Extra Motor o.il Faixa Dourada

que $e obt,eve o menor índice de desgastê de motor

jamais registrado.
,...

Você. flcoró satisfeito em saber qye êste óleo está à venda
Revendedor Esso,

FAIXA
ODIADA

CADA LATA

CONTÉM
MIlHAií�S

DE HO�tt�

DE PES3U��A

lli,ente classista.
Doralécio Soarl'S P Jairo Callado, dois amigos, n:t r-.x

;;ressão da palavra, que conquistei logo nos primeiros dias
0m que vim do Rio de Janeiro, são os colegas que SI! áe
frontam para a presidência do Sindicato. Com êles, t�s�era
f.l. imprensa que não naja vencidos e nem vencedores, _.)CJi:

que a vitória não será de uma chapa e, sim, de toda :t cla!;
se. Que êles ponham as suas questões em termos eleV'auos.

resolvendo-as ondo devam ser resolvidas, e nunca pr.:lcú,
rando atiràr o adversário a um conceito pouco louvável

perante' o le_itor, é o "beau geste" que dêles esperamos.

r _

-

.

- "

·aço PARI' MOLIS
- .'

CHATO E REDONDO
CROMO E CARBONO

Aço para tod�1 OI flnl

RUA DOM BOSCO, 562
TEl: 32·966 1 • SÃO �AUlO

União Cafarinense dos Estudanles
CONVITE

FESTP_ JUNINA DA U.C.E.

Domingo - Dia 28 de Junho, nos salões do Restaurant.e
_

Umversitário, com início às 21 horas.
Entrada para universitários e estudantes em geral,

mediante a carte1rinha.
Demais' pessoas. poderão procurar seus ingressos na

séde da União' CatJ.l'inense dos Estudantes à rua Alvaro
de Carvalho 38.A .

..As mesas serão reservadas ao preço de Cr$ 50,00.
Sendo ::t festa �nual dos estudantes universitát'ios de

Santa Catarina, culminando com o término das primeiras
'provas parciais, os ingressos serão gratuitos.. bem eom') as

bebidas e comestível, característicos das festas nesta época
do ano. A DIRETORIA

• Ta'

NELSON GON'ÇALVES, ·CANTARÁ NO
'_ .�

CLUBiE DOZE DE AGOSTO
Para o maior btilhantismo da grandiosa sOirée, que o

veterano CLUBE DOZE DE AGOSTO, proporcionará aos
s.eus inúmeros assoc�ados, em a noite, de 4 de Julho p.cóxi
mo, estará presente, o notável cantor NELSON GONÇAL
VES, da Rádio Nac!"lJ:lal do Rio.

Considerado como o melhor intérprete da genuina mú
.slca popular brasilelra, o famoso cantor Nelson Gonçalves
apr,esentará os mais lindos núme�os do seu variado repel'
tório.

Na Secretaria do Clube 12 de Agosto, já se encontram
a venda, as mesas para. a referida sOirée, que' desde já e.stá
despertando o mais vivo interesse em nossos meios s:)�lais .

.��.
Prefeitura Municipal de florianópolis

r-OITAL
PAGAMENTO DE TAXA EM L1MPEZA PUBLICA

DIRETAMENTE A PREFl!lITURA
O Dirfltor do Departamento da Fazenda da.Pl'afciburt\

MunicipaÍ de 'Florianópolis, torna público, que os b:�ttulit�
nos dos prédios-da Irmand�de do Senhor Jesus dos Pasoos
e Hospital de Caridade,' deverão efetuàr o pagamento da
taxa. de Limpéza -Pública; diretamente à Prefeitura Munt

'l'Ípal, confol'me dispõe o artigo 2.° da Lei n.o 340, tie 11-3·
1958.

.Pre�ituta- Municipal de Florianópolis, 23 de junho de 195'9
:4ntônfQ e Eadua P..erei1:a

da E'azead.1,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COlARA
IDADE

UM CO" TAPGR a
A PONTIFICIA UNIVE

'-tATóUCI
SERA A PRIMEIRA 'lirNIWRSlDADE NA AM;ÉRICA DO

stn, A "POSSUIR J!lSSE AVANÇADO EQUIPAMENTO
Ã Pontifícia Universidade Católicà do Rio de Janeiro

adquiriu para instalação dentro de poucos meses, um cê

regro. eletrônico elos mais modernos, que a colocará em

pqsição excepcíonal entre tôdas as Universidades da

Amé.rica do Sul.

,9 ,equipa,m�nto a ser adquirido pela pue, um com
putador J!:letrônico Burroughs 205, representa o primeiro
pa,sso para a realização de grandes pesquisas científicas
em nossa terra, sabido que o nosso país ainda não se acha
aparelhado nesse campo. Com o cérebro eletrônico a ser

ínsta.ado ainda êste ano, as pesquisas e os estudos da

P'Q:C, a formação de novos técnicos nessa especíalídade,
que antes eram enviados ao estrangeíro, com pesados ônus
para ,o país, e vários setores da vida brasileira, nas For

ças Armadas, na indústria e na pesquisa cientifica, serão
largamente beneficiados. A espantosa precisão e rap'dea
com que se fazem os cálculos num Computador do típo
escolhido pelos tecnícos da PUC representa. uma verda
deíra revolução. É economia de tempo para inteiras �q:t!
pes de cientistas, é aproveitamento e eficiência maior no

campo industrial, do mais vasto alcance. Não roi sem razâo
que o Exé�cito, a Petrobrás, a Oompanhía Siderúrgic& Na

cíonal, o oonselho de Energia Nuclear e o Conselho Na·

cic.>p,al de Pesquísas conjugaram os seus esforços com �

pu.ç para a sua aquisição.
.

A assinatura do contrato de compra teve lugar na Sa
la do ?;'rO,Il9 40 Palácío São Joaquim, sexta-teíra ultima,
sob a presídêncía de Sua Eminência o Cardeal D. Jeyzne
de Barros Câmara, Grão Chanceler da Uníversídade.

P4���tt�HJ4R�S EM VIA�� .

Seguirá,. na próxíma semana,' para o Rio uma Comis
são E,special composta dos Deputados Osny .

de Medeiros

Regi,s, !3,ebastião l'll,eves, Ivo Silveira, Evilásio Nery Caon,
M��lO Olínger � Volney Colaço de Oliveira. Ésses parla
mentares vão tratar de vários' assuntos no ínterêsse dêste
Estado, incluindo-se a construção da BR-36, estrada de ro

dagem Lajes a Florianópolis, e o trecho Brusque-Itajef,
que dependem de verbas federais.

Também .os Deputados Braz Jpaquim Alves, Edu:)rdo

S�ntos Lins e T�py Barreto, integ,t�ntes da l.le�a. írão ao

RlO, a fim de avistar-se com o Erellldente JK sobre ás re
cursos financeiros para a cbnstrÍlçiQ do prédio da Assem
bléia e, outros assuntos junto ao' 'S nado e à Câmara.

ESCRITÓRIO DE ::"ADVO(A(�A
E' p�O(UR4: ORlA

ASSISTil:NCIA.. DOS � kDVOGi\DOS:
DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO<GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. M*RCIO COLLAÇO

DAS 8. às ·iÍ! e das 13.30 àS 18 /horllS
-

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

�RGENHEIBOS MEC1RIC,O.E
,

PROJETISTA'
Grande indústria inet�lúr��a 10�alizada nas proxí
mídades da Capitlll do Estado de São Paulo, procura
um 'en&,enheiro mecânico com experiência em manu

tenção ,mecânica e um engenheiro projetista. Cart�<j
para Caixa postai, 153 - Joinville, indicando idade,
experiência e pretensões".

CLUBE DOZE DE AGOSTO
C 'o � UNI C A ç A O

A Diretoria do Clube Doze de Agosto comunica aos srs,

Associados. que o Conselho Delíberatívo, reunido em 18 do'

corrente mês, considerando exposição de motivos apresen
tada pela Diretoria, autorizou um aumento de 50% nas
atuais mensalidades, a partir de Julho próximo.

Informa, ainda, que foi providenciada a impressão. da
exposição de motivos encaminhada ao conselho Delibera

, tivo, a qual será entregue a cada associado a fim de que
tenham pleno conhecimento da� razões do presente
aumento. �

Fpolis., 25/6/959. A DII_tETORIA

TROQUEM ATÉ O DIA 30 OS
"COUPONS DE PRESENTES"
Dilo. 30 termina a concessão altamente vantajosa �

símpatíca dos "35 de presentes para cada 135,00 de com"

pras" Instituída pelos 3 Estabelecimentos A Modelar em

comemoração ao 35.0 aniversário da firmá.
Os freguezes que ainda não trocaram os "coupons"

por mercadorías, deverão fazê-lo, impreterivelmente até o

próximo dia 30.

TERRENO. VENDE-SE
" .�, -

.. � \"

VEND!!l-S'E um, terreno com 15,50 'de�frente po:r l3,nO
de íundos, todo murado, na Rua Itajaí (Rua central
e ealçadar. Tratar à Rua Bocaluva, 197.

FLORIANóPOLIS, nÔ�NGO, 28 de Junho de 19?9

, .-_,.- /

18 DI()V�. ,

..

'I.... 5.
- o carro da otuolldcde brasileira I

Você tem viajado pela Real? Está guardando seus cupões nume

rados paro o Grande Concurso Real? Pois não se esqueça:

você pode concorrer com um, com dois, com muitos cupões •••

Você concorrerá cada vez que viajar p alo Re::!1 até 10 de julho I

Sim,-porque -codc vez que você embarcar na sua Real, você

receberá um novo cucõo e estará assim, moi; uma vez,

habilitado.a ganhar .cs IT aravilhosos prêmios oferecidos pelos

Agentes R"ur1'doJ do Real.· Viaje com ropldez, viaje
com o maior confórto, v.o]e com rrcçr i.ices oportunidades•.

Vicle ''Pela Real! E basto voar paro ganhar 1

'.lo;.

36" Ylag.�s aos",Ealad•• Unido.
,,�

.

(j ."
"< �,

,( 18 .prêmlos-de ida. e;: volte, pata ducs pes�
�oas �om e.stad.o,. pago ,de '1 S dics l)

v·
•

18,Gelad.r•• G_n.!pl Ele�,lcl
E lembre-ser, Geladeira' começa com G. E.I

720 canetas She.ffer',
- uma fóia de caneta.!

8.000 prêmio. à .ua ••pera I
'

basta·A voar

para '.gan'har I.
• ,Os prêmios serão sorteados pela Loteria Fe

deral de 15 de-julho de, 1959, d_e acôrdo com

o regulamento do Grande Concurso Real.

I,

Carta Pat�:ít n.O 221 - Pia O "4, do _�Rédi!' �j "'�/n� I..!-r> R C '.L:! .lcnr Iro.

'. • Concorrerão as passagens .compradas a

. vista ou a crédito, mas sõmente p�
linhas nacipnalsl

I
liE·

Léa Schmidt e MágUi}' PIAZZA, duas encantadoras tanhos claros. Já- finalisou 1)'

Piazza aceitaram O' senhoritas da nossa melhor I'curso científico e prepara-se
convite para desfilar. sociecÍade estarão presentes' pará o :vestlb\tlar de direito.'

ao desfile do dia 4, compe-! Gósta da melodia "st�t BIue",·

e acontecimento social do tindo com maís 10

Candid9.-1
e é fã do artísta alemão Curd.

mrs de' Julho será, sem dúvi- tas, inclusive com
-

duas mô- Jurgens.
da. alguma, a grande résta ças de Curíítba que aqui vié- . MÁGUI PIAZZA tem 17 anos;

·ti�nsa:nte íntítulada "NOITE ram especíalmente para cú-llm60 de altura e ólhos ver

D<D CHARME", nos salões do Iaborar com a iniciativa de des, Está razende o curso de

càibe 6 de Janeiro. Rotary. Contadora. T�m preterênetà
.contando com o apôío de LÉA SqHMlp.T tem 18 anos; pela melodia ':Till" e' é fã de

-duks- dezenas de senhoras 'da lm5n de altura e' ólhos cas- I Arturç- de oõrdova,

no�sa sociedade e- com a co-

,ia�dração da "'Casa da Amt

za�e", da diretoria do Clube
6 e do crônista social Zury
Machado, o Rotary Club do

Estreito resolveu 'patrocinar
éssa résta, com o objetivo de

angariar fundos para a cam

panha pró-construção do

Hospital e Maternidade "Sa"
grada Família".

O ponto alto da fésta seri Junior, informando que estão in-

a eleição da do

DEPUTAD'OS INT�RtESSADOS NA Cl

AVICULTURA CAJAll1'NElSE
� v ,

o presidente da

AssoeiaçãO\ apresentaram �menda ao Ol'çâ.

Catarinense de Avicultura, rece- mento da União para 1960.

beu despachos telegráficos dos
'

..
- '::>-.

senhores depujados: Aroldo C

valho, Antonio ca'rloos Konder

Reis, Osmar Cunha e Wanderley deputados, serão aplicados nos

negócios, in�rêsse por
' exemple

da . seãe e ou-

Bal'eria de alia qualidade
Distribuidores H O E P C K E·

Os recursos financeiros pro-

duto do interesse dos senhores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. .

� Ag'ora, a9 cemprar a sua. VIGORELlI, a '�,SRA. �stará adquirindo tranquilidadé
;

'

.. .> lindo- móyel de
.

imbuia com acabamento _ -marfim '-. ;,;:2·)��ri!
'

"

.

.

�

, �?!;' -Leve
'

e -

- silenciosa. "I��,:g'�h'
-

. l{*'

'

'Ó, >.;;:�.-
'i,'·.

, ' * Acabám�n-to; encerado· e' de Alta Qualidade. '�i��\) l' P

Venha I buscar a sua nova' -Qi máquina de. custura VIGORELLI' �.,

- NA
'

, " 'i �;1'4tl ' .

L j ..J;i<J..-,
_

'

"

.-'--

_'

. .

--
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�
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/
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rio' t'�' ··,;ft·- ..
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, I

I _

" '4
,
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, '

que lhe oferece em '. Noyo
'

Plano.' de� ,Vendas
'S U p iE R, _. FA � (I - 11 � TA - DO

-

somente

'.

o- m�ximõ
-

em (JQualidade, el�gância e toníêrto
R'ua. Trajano, 29-

1

<. s..

- I

,
I

, f
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.

"

I
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\

,- .... -

,

•
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"
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�
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futura

. I
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.. - '.. -- - ._-.'"
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EDITAL DE (ITAÇÃO (OM O PRAZO
DE TRINTA (30) DIAS'

o Doutor Ary Pereira 011 efel.1.o da taxa. jUdiCiária! pede
velra, Juiz de Direito da 3." Deferimento. Florianópolis,' 19 de

Vara desta Capital, no maio de 1959. (Ass.) Augusto
exerclclo do cargo dê' Jul;t Wolf, advogado.
de Direito da i.a Vara da PETIÇÃO DE FLS,_ 25 _ Exmo.
Comarca de Florianópolis. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1.-

Estado de Santa' Catarina.. Vara desta Comarca. CIA. DE

FLORIANÇ>POLIS, DO�NGO, 28 de Junho de 1959 • 817....•· .·tIUl U-Tl8D ouaPl •• lUTA OATA......
-------------------------------------------,�-------------------------------._-------------------------- ---------------------�-------------------------------------------

rr===�==::==========================�===.

r-----��------------�f
CLUBE RECREATIVO

.DE ,JA'NEIRO6
E S T R E !'T,O

'I ! Programa do mês de Junho
I'I I

J?i.a 4 _de julho "NOITE DO CHARME"
�artl(.·lpaç!'o de Antonio Dutra e seu conJunto Melodic. - Eleição de MISS OHARME) 1959 - Patrb,cjnio do Rotary dI'-b doEstreito - Em beneficio do Hospital Sagrada Familia.

.

__• __.......__ . J

(URSO �PARJI(ULAR lÃO JOSÉ
ProfesSDrâ: ·�aria Mada'lêná /de •

. I

Moura I Ferro'
Aceita 'alunos' pa.ra o Curso Pré-prímárío, crianças de

6 e 7 anos.
.

A�eita, também;��lunos para o Curso Pr-é�Girlasíãí, p�e
paraçao parlZ o, emme. de admissão ao giqás10�' .. '.

As aulas desses O',lfSOS ç:o�eçarão a 1.0 de Agôstó.
A matrícula acha-sé .aberta à rua SaldanhíC"Marinhu,

34; telefone 3737.

Jocê e $abia que•••"�
HA UM NOVO

J Vl'OOLo QUE
f;00f (ARRfGÀR

.·��.I-·
.5r
'<

, .... ,
.

; f; PE.SCARRf'GAf< IN"STANTÁ"EAMENTE CI(\ICO
TDNE.LAOAS fiRA A CARGA 00 SOlo.,ce:
VI\NTA A fl"(ffi€ AS e�QRME�RODAS'E .

"

_�_ TRAr-4�PORl7\ VElOZMEN re �;;ft
Í<':W

.

io'f"" o. . SEGUNDO OSCA'L-
.

,

CULOS MAIS MOOÊR-
NOS. BAStADOS SO°
BRE. A RADIO-AflVI
f>ADf.. o MUN D o

TEM DE 1.500
A 3. 000 MllHÕ�
Df ANOS. .'"

fiPlJJ- 2.890
. j

PR.OG' AMA
"

OMES

Dia 29 - SegUndâ4'etra .»
- (Fe?lado) "8ô1iie;1D.-

far.to JuvenU de S'ão Pêdro - Ini'Cio 'às '..f8 bo_

Dia 30 - Tel'ça�Fe1rã - Binto da 'Soclé_e

"Amparo a Velhice".

-:_.,

'.

RADIO -

-

GUARWA

DR. -

.. H O L D IE M A R M E N E ·Z E 5.
Espedalidad�: Doenças de Senhoras

• <,

- Partos Cirurgia -'
.

Formado pela Escol� d� Medicina dO' Rio de Janeiro
Ex-Interno da Mat�l'l1idade Clara Basbaum' da Maternl
dade :Pi:ó::�atre, do Hospital da Gambôa e do Hospital do
IAPETC. -

. ; ,

Atende .provisóriamente no Hospitai de Caridáde _

Parte da manhã.'

DE FLORIANÓPOLIS

, .

(>KW) 1420' kcs.
Onda média:
Onda ,curta:
(10 �W) 5915 kes.

VENDE-SE
Um fogão a gás, em perfeito

estado, por Cr$ 8.060,00.

Tra...r· com o sr. Lauro Mendes

Rua Trajano 11.a

CASA BRUSQlJE

'1;enho a honra. e a satisfação de, por êste meio, convi
dar todos os Esoteristas e' suas exmas. famílias para assís

tír�m, à Sessão Solene que o Centro de Irradiação Mental
"A 2° ) .:::.... Que com base. na compra

- mor e, Luz" fará realizar no dia 27 �d'o eottehte, às 20
h.

. - a autora emitiu a duplléata 'n,O
oras. em sua sede social, à Rua ConsêlMElro"'M�fra, 33 -

o d
. 177494 com vencimento para'�. an ar, nesta Capital, em comemo� ao-.CINQUEN-

.

. .

. TENARIO de 'fundação do CíRCULO 'mO_ICO DA
30-11-57,e no valor de Cr$19'0'l0.40

nOMUNHAO nÕ·PENSAMENTO.
.

. )dOC. 3); 3.0), - Que, o R .• ao lhe
.

Florianópolis, 20 -de junho de 1959
ser apresentado, não aceitou a

(Ass.) Clemente BNteni1ig. duplicata -e nãO apresentou motl"-

Presidente _ Délegado'
vos que j\1s�lfIcassem $l'a recusa;

4.0) _ 'Que as mercadOl:'''-..s foram

,E S. 'O T E R J S M O
Lon v i te

ALUGA-SE
Novo, pequeno, apartamento
com ou sem móveis.

Tratar à ,Rua Duarte Behu
tel, 34.

Uma casa na .Rua Dom Jaime
- "

Câlllara n.o l-sobrado - Tratar
"

na LoJ,à Norberto, na Ru� Fei'lpe
,t

Schmldt, 32.

DE PÓS I' O
ESPAÇOSO' PRECISA-SE
Tralar. pelo, telefone 3188

r

V E N D E - S E�

Útimo Ponto Comercial no Estreito

Informações: Telefone 3188.

na forma da 'lel, AUTOMOVEIS SONNERVIG. fir_

ma estabelecida' em São paUlo
F.A:Z SABER aos que o presen- (SP). por seu advogado. Infra

te- �Ital de citação com o praza assinado, vem. nos autos, expor
de trinta (30) .dlas virem ou dêle a V. Excla.: 1.0 _ que o petteío.,

.

conhecimento tiverem, que' por nárlo credor de BRAZAUTO PE
êste melo fica citado BRAZAUTO ÇAS GATARINENSE & CIA.
PEÇAS CATARINENSE & CIA. LTDA., pela quantia de CR$...
LTDA.. para todos os efeitos le- 19.010,40 (dez mil e dez cruaeí.,

galS', por todo o conteúdo das pe- roa-e quarenta centavos) constan-,

tições e despacho seguintes: tés das Notas Fiscais nOs 37.8!H/5,
.. PETIÇÃÓ INICIAL. - Exmo. 38.689/ e 38.871. promoveu. p�

.Sr. Dr. Juiz de Direito, da 1." rante y. Excla., executivo con-,

vara desta Comarca. CIA. DE tra o devedor; 2° - que o oficial

AUTOMóVEIS SONNERVIG, f1r- de Justiça certificou que não Pô

ma estabelecida em São Paulo de citar o devedor por se achar

(SP). por seu advogado «doe. 1), êste em lugar Ignorado; 3° -

ln1'l&-llSSlnado, Inscrito na O.A.B. que em conformidade com o art.

_ SeCÇão de Santa Catarina. sob 177. nO 1. do Código de processo

n. 1038, com escritórios à rua Civil, a citação por edital tar-se-á;
Trajano, 29 - 2.0 andar - sala 1. quando, fOr 'Incerto; ou Ignorado,

desta cidade, requer a citação de o lugar em que" se· encontre o

BRAZAUTO PEÇAS CATARI- citando. REQUERIMENTO. A'

NENSE & CIA. LTDA.. estabe- vista do exposto. requer o petl
leclda -à rua ·Gal. Gaspar Dutra etonãrío

'

a V. Excla. citação do

n. 139. no Estreito - pára, "post Devedor, por editais, observando

cltat,o�m", I
falar aos têrmos da. o disposto nos arts. 170 e 80 §

presente' ação de rito ordlnárto. na 1°, letras ti, do Çódlgo de Proces-,

qual, e sendo necessário proverá; so Civil. Assim, junta esta aos

_: 1:0) _ Qué o R, comprou da a'lltos ,e- Ped,e Deferimento. Floria

autora merca40rlas no valar de nópolls, 8 de Junho de' 1959.

cr$ 19.010.40 cfe. faz prova com (Ass.) Augusto Wolf, advogado.

as mclsas cópias das Notas FIa- DESPACHO DE FLS. 25 ......:
cals nOs 37.894/5. - 38.689/90. J .• sim •..

- Em 8-5-59. (Ass.) Ary
38.692/8. 38.854 e 38.871 (dOC. 2) � pere1ra Oliveira, Juiz de Direito.

E para que' chegue ao
.

conheci

mento de todos, .mandou expedir
o presente editaI que será afixa

cado na .forma da leI. Dado e

passado nesta cidade de Florianó

polis, Estado de Santa Catarina
aos doze dias do mês de junho
do -ano de mil novecentos e eín.,

quenta . e nove. Eu (ass.) Carlos

Saldanha, Ef!crlvão, o subscrevo.

(Ass.) Ary pereira OliVeira, Juiz

VENDE-SE

devldameiite entregues, eonscente

faz prova;' com Incluso rêclbo ·f1r-

mado .pela -espôsa do R. ao �é da de Direito .

nota- da Emprêsa transpcrtadora].
(doc. 4); 5.0) - Que, feito o pro

testo (doc. 5). o R. ll;ada resiÍOn
deu à Intlm�ão e"otlcl�1. Assim,

e à v1sta do expôsto - e em que

caracterizou a má-fé 'do R. -

Requer a citaÇão da Suplicante,
I

,

>lltação essa compreensiva de to- V�ride�se um terreno com 9m
dos os têrmos da ação, pena de de rrente por 111m de fundos
revelia (art.' 292 do Código de

na rua Felipe Bchmldt, 184.
processo, Civil). correndo o prazo

da -.leI para contestação, condena-, Tratar à casa Brusque, das

ao o Suplicante ao pagamento' da 8' às 11 horas,

Confere eom o original.
CARLOS SALDANHA

Escrivão

duplicata. mais os juros de mora.

custas. honorários de advogado à

base de 20%. protesta pelo depoi
mento pessoal. do Suplicado e sua

VEND�-SE
Uma camioneta. modêlo FORD

1936. em bom estado de runcío.,
9.:U-aento. Capacidade 500 kg ..

mulher, pena de confissão; teste-

munhas. vlstorlas. per!clas, arbl-

tramentos e demais provas em dl- pr"ço -opol'tunísslmo. Tratar com

relto permitidas. dando à presen� Melo n9 Banco do Brasil 0'1 à rua

te o' valor .de Cr$. 19.010.40 para Gal. Nestor passos. 24 - Nesta.

Aventuras. do Zé Mldreta
: ANTES .DE INSIJbTIfR

(JDNTEATE·eE.l1

EKGEtENTES

A' tos,
'Mlt1TfDOS
É simptes aproveitar uma .porede�. DURATEX
6 o material .adequado pard fozer armários
eml:)utidó" rópidamente, com maior econo •

. mia e os melhores (esultados I

• DURATEX é,muito mais barato que qual
quer outro mareriall
• F6cil 'de trabalhar - muitõ leve - muito
dur6vell .

• M&smo sem pintura tem-' bonIto aspecto I
• É o material ideal para armários, porque
sua superflcie lisa não apresenta farpas.

D

T A L H A S'
Vende-se Quas Talhas de para

f.uso sem fim - uma para três

toneladas outra p!,\ra uma tonelada.

In;l'ormnções à rUI! AngelO La

porta, 7.111',
'-,\Z MELHOR E MAIS IARA10 I

D U RAT EX é três vêzes mais resistenté g_t"Ie o
/ �

madeira comum. Não rocha, é mais durável �"
".

,\ :

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 lC 3,OQ m, "Q.i .tiPot,.
liso, filetado e perfurado.

Revendedo.f:

-

menos atacdvel pelo cupim.
--

,

'ESQumA NO MELHOR

PONTO DA CIDADE

VENDE-SE,
'. ;j,

,

: �: ""7
. �

COM UMA CASA. ANTIGA.

ADAPTÁVEL A óTIMA REFOR_"

MA OU PARA CONSTRUçAo
DE PRÉDIO DE APARTAMEN-

TOS. RESIDENCIAL OU

COMERCIAL.

. ,,/ .

. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, DO�INGO, 28 de Junho de 1959

"_

.' 'I

\ -

o Çivcl1it�1 colorido-é o seu brcsão r elo é a �JrQiflh[!

do lor", sempre ativa e eficiente! •. � Para o confê�;u

\,_

duradouro dos seus, ela conhece- - e, �xige! - o

Id d S I ,lIp Imáximo em quo i o e. eu ema e: ara o meu ar•..

Q
'- que rnelhor'�. o que -há de me·lhor! ", Por isso, ela exigiu �m' BRASTEMP !

'''.
��._

..

í �-l,':-_��"'�", ,',/

_./ �

,

'. 'I,. _:,; �
••

• Espaço integral
Aptoveitamento total do espaço interno: as

Prateleiras da .porta não penetram no
• .J.:.."Sf . �

interior do gabinete
' ! ".

• .Zonas-de-frio diferentes '\���.:1!;��' �
para os mais diversos tipos de alimentos

, �-y'�:;
• Amplo congelador horizontal .

,w :'<�'"''
• Internamente colorido

.�.-:;�' . • Materiais da. mais alta qualidade
":;;. ,. Acãbamento super-fino, de grande luxo
,f: -_;

\_. ' :';�;\'i [. : v •.s:

..

,. '

'-.

-r.

."

i ...�'-'"
\

_ fI., l ;�
..

...".; "'_' :'� ...

�

,,-, -

_____...
___

__..

�� .,.E '�.��\..t
-

.le. �� .J?;�i).
\, �.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"".tedo Charme������sÕ�i��E�E�Ed���É ��,�i���Jt�����::��Ejà��f���R���i�:f�';�Ã1:�·
�DO CHARME"·, NUM PATROCfNIO DO ROJARY CLUBE DO ESTREITO, 'EM �ENEFíCIO DO' HOSPITAL E M'ATERNIDÁ,DESAGRAUA FAM'fUA.

.

AS MESÃS PODERAO SE� ADQ�IRI[)AS AO PREÇO Df CR$ .500,00, NA SECRETAR,IA DO ClUB'E. ' .
'. .

..

'

-

--------_._----- ---------------- ------------��--._-_._----.

�D(TORA "O ESTAI)()" LID&.
.

INDICADOR PROfISSIONAl, DL AY&TON Da OLIVEIRA Maurício dos Reis'
I DOIINQAS DO PULJUO --.

TUB.RCULOS. Ad dWALDIR VELOSO ·DA
..
SIlV_A �e:����ri:, -=- ���. ��r .

.

voga o
Hor'rio d•• U la UI �or..

ED. SUL AMÉRICA. 5.° ANDAR

.lddlDel. rlupl SelamI'. TELS.!· .2198 ::::.. 2681.

D._117

COM SABIO

Vt�ge'm ,Especialidade
�a lia., WOZ'El INDUSTRIAL JolnvUle - (Marca Registrada)

r
/

FLORIANóPOLIS, :DOll4!NGO, 28 de Junho de 1959

Tecnico em Contabilidade Reg. no C.R.C. - S.C., sob

1).. 11184 comunica aos que interessar qúe aceita qualqua
",po de Esêrit� Contábil. '"

.....raça 15 de Novembro, n. 8 --. C. Postal, 23, ou �

""ul:l. Oswa.ldo. Cruz, 341 - Estreito.

Kua eo....lIaein ..rr. 'H

Telefone' 3021·-' Cu. P..íàl'lD
, t:Dd&reço TelelTifteo 1ST.lDó

DIR.TOB
&.abi... de Arrada a....
-uaa.NT.

O•• lna08 Fernandee •• Aqui••
a. DATO'B..S

O.vald'o Mel. - FI..-io A.ort•• - ,
Andr' Nilo Taduco - Pedro Paulo Macha". - ZvI

eAUL PE'REIRA' 'CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
'.:' eletone n .. 2.467 - CaIxa Postal n, 25
hOR-ARIO: Das 15 às .17 horas.

! /

M.,.ttado ,-

C O L� A D O R A D O H • S
Prof. Barreiros Filho - "Dr.. 08wAJdo �ocIrl.u"_ Cabral
- Dr, Aleldes Abreu - Prof. Carl... da Co,ta Pereira
_ Prof Otnon d'Eça - Major fldetouG /JuvenaJ "

Prof. MltnoeUto- de Ornelu - Dr. Milton �tt••a Co.'"
- Dr, Ruben ·(:usta --Prof. A. Selue Neto - Walte..

Lanae - Dr. Acyr Pinto da Luz _:_ Ád Cabral Tefve·

Naldl Silveira - Doraleelo Sou. - Dr. FontoUl'l
ReI":'" Nicolau Apostolo - Pasehoal Ãpo8tolo � lI.ai
C.nllllo • P.. lo 'era••do .1 At••J. ......

PUBLIC1DAD.
'Maria eelina 'Silv. - Al4lo Fe�naiadee

.
-

-

Di.- -. Walter LID.laar
PAGINACAU-

AMILTON SCHIMIDT - 'DELAMAR �TOS.

.

_

•

DRAI EVA B/ SCHWEIDSON BICHLER
CUNfCA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anua e recto.

Tratamento· de hemorroidas, fistulas. ete.

Ci,ruraia anal

Comunica a mudança de seu Consultório junto ã sua

'bsldência na Rua Durval Melquíades de Sousa 54
VIrJlUt

ORAI EBE B. BARROS �

IMPRENSORES »:

'DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
R .&.P R • S & N T A N T .•

Ilepreeentaç6ee A. S. Lar. -LtdL
RIO:-- .Rua .�dor D.at" 4Ít - 5 ..

- Aad.r
�. Tel. '225'24

-

s. J'l'u'lo Rlla Vltóri. 167 --. e.IlJ _I':_:'
.�

, TeL 34-8949
ijervtço Tele';''fico da UNITII:U PR&SS (U-P).

AGENTES E CORRESPOi'DJ:NTBe
Ü 'f"(ld08 08 munjeipl_ de SANTA,CATAIJ{NA

ANU,NCIOS
1d,.4'ant. contr.to, di acordo co•• -tabeJ. e. flaol

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção 'uão $e respousabiiiJ.ii '. pejos

col!ceitos emitidos nos arti�os assma�o�.,

,CLlNICA DE CRIANÇAS
Consultório • R......... Consulta.

.

Av. HerelUo Lu 155A apto. • Secunda i 6.a-felra
,._, da. 15 is 17 bora.

" ,

Tel. - 2914FLOR�AN()POLis

DR., HUBI GOMES
"MERDORÇA

M&D1CO
·Pré-Natal . ��!..Par&oe
OperayÕê8 -���ÇUnlea ·Gera.

. ResIdência: .

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.

Consultório: .

Rua Felipe Schmldt D. 87.
Esq./ Alvaro de .Carvalbo.

Horârio:
Oas_16,00 à"s 18.00 .

Sábado: '

-

Das -11�00 às 12,00.

oa.t .,. W8ATO
nLIIO

Da'.

:;; /. ,-"'� .. ,_.
•

•

-I"

·tfi,'oiude pela "Uoldad. �a

�d�1 .li. Medld.... Ue, • .,·

-_,
.

" 1.4IM••• 1tr..1I
.

_'-I...no "r cea�....,,' 4.

••te......d. • ltIeela

(Benlço dó Prof; Oe_U'yl'l
Rodricu." Lima)

&s-I.t.,..o do l!IalTl�o 4. \. .!r\C1

!(to d., lI_pl"-l I..A."..... L.

.. lUo -de .Ia.olro
• 'dlc� do Boapltal 4, Çarida�,

1-01. �.at.rllldad. Dr Cario. .
M O' Y E IS;;, EM, G f R A [ (.

. -

R O S S M'-A R K
VISITE A NOSSA l-O j A
Rua Deodoro, n.O- �5 _. Te,l. 3820

Conh
OO•.NÇAS ·D. SIINHORAS -

PARTOS _ OP�RACO.S
P.A&TO 8.. DOS ,.10 111,,"0

pllco;próflUt: eGo
"

Con'.1 a... " Jelo Pl ..to II" 10.
d.. 16,00 "_18,00 hor••

, Atand. 'com h01'l' m.rcada. .

T.I,,'Oti••ou
-

- ae.ldlD<!ta,
RIII ,G.n.r.í Blttencourt II iOl

o.-ca- ti. tlll.re�. r"."a16,I.
-

.'.' TUB.RCULOS.

UlllO:G��:����OSCOPI"
.

Clr........ Ter••
'�••o "11 ".ellld.de Nle'or.al

·1' di Medida., Ttlloloel.ta e TI.'o.

elrarel.e 110 BOQltal Neri.
..

.......
Cune, d. IIpI.cI.UIIÇlo p.l.
8.:. N. T.••-Interno ••• -1••1.·
teu" d. Clr.urlrt, do Prof, I'C'

Guim.rll. (&lo).
Coue.• I 'IUp. Scllmldt, III'

.

'01.. 1801
At.... •• aora .OU•••

III.: - Ru ••••v•• Jan:or. "
- FONj: 11111

...

Da. a&NluQu. ..aI8C(I
P.l........O

•• D I C o

O.eraç6•• .:... Uoenç.. di> 11""111'
,U - t;Ualca ec. AtI."_

Cano '.. .,plelallhelo II.

'Hol,pttaJ -do. Semdor... ,.�' ••
ta40

\ S.mço '0 h..,. .aK...." ••

-'Odnd.).
Co.... lta, - I"�!a lIJa.."lI.t. a.

l1u.pltal d. Caridad•.

.l tar�1 da. li,IO 1I.0rai .11

(iiaRtf no conlult6rio .. &ua filo!

n,. Alaj:badq 17 Ilqulu d. )' r.

d.�t.. - T.l�f. 17"
.

1l••id6"cla
'

.. _ Rua Pr•• ''''';lt.

'�tltlnho ... : .. Tel. 1110.,

� .linda ... mas
; e' o CONFO�TO?
,.;;\ A'o comprar ntóveis estofados, verifique �. o

t: otmoleio é feito com os legítimos MOLAS NO-SAG
", • muito maior I:ônfôrto .

.... ...... _. �

. • excepcional dura�ilidad8
• nUllca cedem -, nunc:a solto",
• móveis mais leves
• dispensam o oso -de cord;',has e percintos de pano'
.• cons�rvam o estofamento ab'solutamente indeformóvet

••p.ei.U.ta .111 mo'...."tt.. 4. f!!4t
0.01'.. • 91&a ariuÁrla•.

Cura radi.cal da. ln1'eeç6......
.&.. e ':Tonlca., dÓ apar.lhq· ce·
nlto-arinlrlo .m .mbol o. "1:01

:oJoençal do apar.lho DIII'•• tiv(.
• do .i.t.ma· n."o.o:

Horirio: 101$ .. 1lI-. l'lt ilIl •
lora. :.....' Con'lnltórlo; Rua rira·
<KDt... 11 - 1," Ãndu - 1'0....

CI46
- a•• ldlnci.: . HII. L.c.�dl

Coutinho. 11 CCkieara do .....
. tl�O - 'ona, lua

/

Da LAVa0 IJAua.. '

C!.INlC.l \i••.u

�MOLAS � -DO BRASil S. A.

I!V!NDEDORES, MEYEI a· CIA.
tu. F.lipe Schaidl. 33. • Rua Conselheiro Mafra, 2 -; Tel. 2576 - (.1.. Postal � - FlORIANÓP0lp

l'A-YANDQ'
"

• UTüMJ" • aUI U1'JClO 014 ••0

MADEIRAS PARA

J- CONS'TRUCÀO ,

I R M Á OS BITENC0lfRT
.

''''IS BA().\�Ó-. 'ONE 1&07 .

_"'NIIGO Df�ÓS'TO 01100';;;._>4,'

V I A J' E M E L B O B '.

P!R� ITAJAt - JOINVILLE - CURITIBÀ -

ÔNIBUS ULTIMO TIPO
S U P E R _.p U L -L M A N'

POL1'RONAS RECLINAVEIS -::.._ JANELAS PANORAMICAE;I
VIAGENS D I R l T.A S

PARTIDA
CHEGADA

. RÁPIDO
_
SUl. � BR�SILBIRO _ LTpA.-

VIAGENS. COM ESCALA"S - PARTIDAS AS 6 E 131tORAS
AGENC.IA FLORIANóPOLIS -:- RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA -'- TEL.: 2172

ua. NSWTUN II'AYlLA
CIRURGIA G••AL

Uoe.ç.. ti. 1:I."'.r.. - p�_
lo!(ta - _l.,del_dl M6d1...

Co.lalt6rio: Ra. Victor ael·
. reUI. •. 18 - T.I.foDI. üO'l

CoOlul'-l' Da. 11 �ora•. '.
dl.nw.

R..ldtucl., 'on., I. UI

aaa: BI�mln.a A. 71.
FLORIANóPOLIS

.

5,45 .r
:

. CURITIBA 12,45-
OI, ""\'fONIO !aUNU .'

A&.I.tJAO
Cl.uaGI.l T••UIUTOLQGU

". urt......1

COD.uI�rio: 10"_ PtDIo, ra _

Conlalta: d.. 5 .. 17 .Ott.l

41àrlamllita .IDO. a••• .&1,. .. ,,,.

aldllbe1a; Boealu., 1".
rODei ,_.. I.ru. L 1- R A. T Ê .N IS,

.
C L· U B E

DL CLAMO •.
,

�ALI.ouTI
--ADVOGADO -

... Vitor ..lnl...... ,

ro.. :: .....
.......'0111

.���������������3SSSSSSSSS���SS�SSSS:SSS�,SSSSS$

·DEPARJAMENTO DE- SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E-S D E F A R M Á C I A

MÊS DE JUNHO
.,

Lia 28 - domingo - BAiLE INFANTO-JUVE-::
NIL DE SÃO PEDRO, às Ú,
.horas. 'Pé-de-Moleque - La.-_
ranja -' Amendoim.

Farmácia ",Ztória
Farmãciâ Vitória

Praça 15 c;le Novembro

Praça 15 de Novembro
I,) �"",

t

•

2'1 -' Sábado (tarde)
28 - Domingo

ti serviço noturno será ele tuado pelas farmácias Sto: Antônio, Noturna' e 'Vitórla
situâdas às ruas Fel1pe Sch midt, Trajano. e Praça 15 de "Novembro.

O plantã� diúrno eompreendído entre 12 e 12,;iO horas será efetuado pela farmáel�
Vitória,.' slt1!.ada n.a Praça 15 de Novembro.
-----.....----------------.....----------------------�---

E-STR EIT O
28 - Domingo Farmácia do panto Rua �4 de Maio

-------

O serviço' DQturno será' ete tuado pelas f�rmáclas do' Canto, Indiana é' Catarinense.

/ .

"

.i:

�

____�� I'

condução independente.-.. �

.'Ionarhl
�

APENAS' CR.
Y. conta com estas vantagens
g. sua Monark:

• Garantia conlra qualquer
defeito de �abricação 1·

.

• facilidade em encontrar peças
originais de reposição, ...com

_

contrOle de qualidade Monarkt
ao..OS 'AIA HO.t6fNS. MU�HUU i CIlANÇAS

CR$ 1.4.90,00 ....:. A VISTA ou

CR$ 623, - MENSAIS

REVENDEDORES
1\oJACAZINE

HOEPCKE

Rua Felipe Schmldt -"

Florlanópolla - � .,
.

�
.

i :.... ' f '. ,.,;;. J • oi
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ENCERROU-SE SABADO A

2.a ASSEMj3LÉIA DISTRITÀ:L
Com a presença de 72 ro '

tarianos repr_esentando 24

clubes" de Santa' Catarina,

destacando-.�e ,os Governadq
res. Pedro Milanez e Isaltinq Após dois dias de ínten

Raiser e os Ex-Governadores sa atividade" os rotaríanos

René Fry e oleónes Bastos, reunidos em Itajaí participa
t'eve lugar na cidade de Ita- ram de um grande jantar
jaí, nos dias 18, 19 e 20, a 2.a festivo nos salões do _Clube
Assembléia Distrital do Di.s- Guaraní, dêle tomando parte,

\
trito 465, de Rotary Interna- além do Prefeito Litó seára,

O
) '\,.

tíonaí as representatívas figuras da

-----1\
� i�;��iEd;;�O;;�PRAZO

..
- @ ��Jj,

8 'QE DEZ '(1.0) 'PIAS
..J:t�.ah�.b1Vit::'i<ZJ��l m-' _�f.

O Doutor Ary Pereira d,�.de para 12 discos Long
'

�

Oliveira, Juiz de Direita rl!),ir" ano 1956, eJ,ll, bom es

• , .. , .. "
da 3.a Vara desta Capl- tado de conservação e funcio-

,MIo t WANtr '

tal, no exercícío do cargo namento, E, para que chegue
. - -

�
'I, 1lU•• � de Juiz de Direito da !.oi ao eonhecímento de todo."

No Bras.it ii ntJniitir.,5511 FA7-�1t2:�::: ����sA!��
I'u-'0'-dl-a-'.ll L,o! pllUro°'rlH,J:rIUI:i!f-'n;., i E;,r-;l�:;n:::�� Ef�::!�r�;:"

:
'

rem que, no dia 29 de junho vecentos e cinquenta e nove,

.,'
'

do corrente mês, às 15 horas Eu, (ass.) Carlos Saldanha,
. . _', à frente do edifício do fo· Escrivão, o subscrevo. (Ass:,

�IO, 26 (V. A.) -

Atendendo"
Nacional de

Lepr,a,
do Mlnlsterlo sultívo da Internacional Leprology rum sito à Praça Pereira Ary Pereirq O�iveira, Juiz d�

ao fato de haver sido o Brasil es- da Saude, sendo as .suas attvída., Aseocraeton», peritos bras1.lelros Oliveira n.o lO, nesta cidade, Direito.
colhido para sede do VIII Con., des r-eferidas por normas e ínstru.. para os assuntos de" lepra da 01'- O Oficial de' Justiç.a dêste Cnnfere com o original.
gresso Internacional de I-eprolo.- 'ções aprovadas pelo díretor 'do ganização Mundial d-e Saúde e Juízo, trará If püblíeo pregão Cq.rlos Saldanha

gía, a realizar-se em 1960, o mt-. D.N.S. Os integrantes da C.O.C.l.L. 'presidentes das sociedades d� le- de venda e arrematação, a . Escrivão.

nr!ltro Mario Pll1ott! vem de cons- 5erão os seguintes: diretores e prología e federações de assísten., quem mais der e o maior lan

titu1i� sem ônus para o governo c])ef-es das g,eções - Tecnicas do cía aos lazaros. e_m tÇ)(j..� o pa�. 'ce oferecer sõbre a avaliação
1'ederal, a Cbmissão Organizadora Serviço Nacional de Lepra; cne., •

I

r
Ui i ti

"

.de vinte e cinco mil cruzeiros

(C.o.C.I.L.). que terá como ím., fes dos serviços de pl'Ofilaxia de P E R SANA S'
.

«xs 25.000,00) valor do bem

cumbencia providenciar pará que lepra nas unidades federais; pro- que foi penhorado à ORLAN-

o ref.erido conclave decorra com o t-essores de leprologla e dermato- para a sua nova reslaêIlcia, ore- DO CÃMPOS, ABELARDO

brilhantismo esperado.'

Ilogia
das Faculdades -de Medicina recemos em 12 côres diferentes. DA LUZ ANDRADE e suas

A Comissão Organizadora será· em .runcíonameneo no pais; mém., Rua JerônimQ Coelho, 1 _ 1,,° mulheres, na ação executiva

.. ...P.r,.esidlda pelo .díretor do, Serviço :�r.?s. b.r�s�elros do C�nselho Cori� andar _ salas 14 e, 15 _ Fone 3167 que lhes move PEDRO JOSÉ
-� , XAVIER,

--

que é o seguinte:
Uma eletrola marca Filips"
com toca disco W. V. 'Stan-'
dart Eletric, 5 V. COIP capacl·

nêsse _ conclave foram dos
mais proveitosos e serviram

para estimular ainda mais os
ideais rotários no nosso .Es

tado.

1 b <)
•

proftege
ferro, madeira e concreto,

Evita a corfPs�o e, � f.lP9C1recimento.
'.

t'

prolonga
a vida das eonstruções,

É tinfa befuminosa de alta qualidade,

25 Ianos

::'19SSSS' SIKA S.A. Representantes em

todo o Brasil

a-

I
Representantes em Florianópoll�:

V E N D E S E'
\ TOM -T. !WILDi' & CIA.

Ru�' Dom Jaime Cômoro. - Esq. Avenidá RIo 'Br'Onco'

À velÍdajtps,IlRP�, ,asas do_r.amo..:.�. '-'Y"

Três lotesjuntos.,-_ Tratar com Eduardo" Santos. na .rua

.. -"

"

'.::" �IBCGn�e 061'%-tretO! ,81t':_ F{l�e.3.72S , -t

------------;�---:<'r--::-�......,,_....li...)--<-......"":_"';;'lt_---....:..------- ... _. ,,___-,.,._......,.,__-_

Si lU, ·'-1·
para Colecionado �e 'revistas estran-,

geiras )lor Walter La�ge.
N° 112.

. ,Uma flrml!- americana de aIlar-e
lhos de barbear, elétricas, oferece

boas quantias às pessoas que dei

xam barbear durante uni reclame

de televisão. A barba deve ter, no

mlnlmo,
•

três mêses de Idade}, _

(Boa oportunidade para os barbu

dos de Fldel Castro!).
-x-x-x-x

Afim de economisar espaço. al

gumas escolas em Londres adotam

o segUinte: Reúnem nove classes em

uma Só sala, que esta ligada à sala

dos professores por melo de- alto_

falante: Durante as aulas os profe':'
ssores fazem as perguntas pelo
aparelho e r!!cebem as respostas
tambem qelo alto-falante

mente surpreendido quando o seu

passageiro, 11m rico mníonsrto, Ihe
deu esta quantia como gorgeta.
Nunca soube o nome do gelneroso
ofertante.

/ .

cumprimento de 33 metros- e

um pêso de 500 tonelada ..

Êste pêso equivale ao de 7.000

pessoas?
,

que a Cidade mais, alta do .mundo,
povoada durante todo o�,�no,

é a de Gartock no Tlbet;situa

da numa altura da 4.4470 me

tros?

que o maior ederíeío do mundo é
'o Emplre-Sltatc-Bulldlng de

Nova York. tem uma altura'
de 380_metros, ,nUma supe;fi�
cle � 7.785 qm.;.com 102 an..,'

dares; possui 6.400 jan.ei�:?
que o reloglo da torr.e da cated;al

de Dljon (França), alí colocada

no anil de 1383, ainda fUnelo

na com regUlaridade, dando
pontualmente as horas? É o

relógiO mais antigo do mundo.

que o monarca mais rico em "fi

lhos" foi Maulal Imall de Mo

nha êl-e nada' menos de 888

I filhos ;com os quais :tinha sido

l'rocos, falacldo em 1927r TI

presenteado pelas suas centenas

dias e- que uma pessoa, até a

idade de 50 anos, corta 36

metros das suas unh::s?
que no Idioma, japonês não exís.,

tem qaiavras Injuríases s

que o idoma havaiano Só tem do

ze letras'?

que uma rapasa corre mais I1gel_

1'0 subindo um morrodo que

deS�endO?
que o aranque põe 300 mll ovos por

. ano 1. um pei.x-e-re.1; 3 mi

lhões" uma folha (especle de
., lIngU�dO) : .f mÍlhões e o baca.-

ll\áu:' (tté 45·';milhõ�sl:

APARE:LHOS DE AR CONDIt;lONADO. ,

BALANÇAS' "FILIZOLA".
.-

-x-x-x-x

Depois da apresentação de uma

peça teatra,l que foi um fracasso.
Schopenhauer comentava com os

artistas o.' caso. Discutiu-se muito

e houve opiniões diversas: No fim

o principal actor declarou : "Afinal
um copo meio vasio não deixa de

estar meio cheio. Assim um meio

fracasw é um meio sucesso."

-X-X-X-x

"Muito bem, resp,andeu o filosofo"
mas o senhor deve sabe que uma

meia .mentira não' é uma meia
verdade.

'I .

)
CIRCULADORES DE AR.',t

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP",

-CANETAS COMPACTOR, ,

�XTINTORES DE INCEND.JQ.

FIOS PARA ELETRICIDADE.
- "

FOGõES ECONOMICOS "WALLIO",

FILMES RAIO X �'DUPONT",

,co
.

.

.;-:

Ai"U NClO� I

�RNAISI �VJSTA$
I �ISSORAS

I
COLOCAl.lOS!M QUAl
�UI!I ODADt no �.

-x-x-x-x

GELADEIRAS. -..,...... -X-X-X-x

• Windson Carlspn. um garçon

de Nova York, foi despedido P6'lu�
patrões, porque espreitava e escuta.-
va as conversas dos hóspedes, ano

tando-as em um card-erno. O Jocal
era multo frequentado' por art1s-

tas. No recurso apresentado ao jurl
do trabalho pelo .empregaq? despedi

do, êle teve ganho de causa, porque

alegou que além de garçon ,tam_

bém era, escrito. No despacho judi
cial constava a segUinte noua em

favor: Todo o autor tem o direito

de aprovei tar- e ut1lizar as suas ex

pesSoais para as _'up.s

VOcê sllibla' que: na China·a
mortandade Infantil atinge 60%;
Isto é que das 30 milhões de cri_

anças, que nascem ánualmente na

China, Só a metade Chega a Idade
de um ano?

MAQUINAS SOMADORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS 'REGiSTRADORAS "BURROUGHS"

ME'Ol"DORES: I?E LUZ DÊ fi e 10 AMPERES.
•

rEP.
A.S.LARA.

NA I&IAOOI .DAHl#.! �. S.· _.

'..
110 DI! lAMEIRO· O. ,. ;'

.l (,

'\
que a Torre -de "Madrid"', com_os

seus 120 metros de altura, 2.500
portas e 1.500 j an.elas, é' a

.

\
maior construção ele �lmento

de espôsa?

que as unhasr�, ..

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

dos pés e das mãos

crescem lmm. em, cada d,ez
.

PARTICIPAÇÃO
Charles Roberto. Regina de Fá�

tlma e ,Rafael Henrique, Demarla,

armdo d0 mundo?

que no mundo das formigas não
existem "jovens" nem "velhos"

(mchos), porque todas as for-

SALAS'PARA
ALUGAR

MOTORES PARA MAQUINAS DE. COSTURA.

MAQUINAS DE COSTURA. migas do sexo mascul1no Só vi: participam aos parentes e pessôas
vem 12 semanas, emquanto amigas de seus pais, Odilon De
que uma formiga dO sexo fe- mal'la e Valt,a Ourlql,l-es Demarla,
nino pOde alcançar uma Ida.-- o nascimento de seu manll:lho
de de 12 anos ? JOÃO CARLOS, ocorrido no dia

que a ba!.eia da Groenlandla é'a 22 do corrent�, ·na, Maternidade
maior mais pesada criatura Car�ela Dutra.
do mundo? Ela atinge um DES. SERVIDÃO)

Aluga..-se diversas salas no Edi_

fício r"São I,ulz", sito à rua Fe_
l1pe Schmldt, N.o 37, (ex-ed1ficio
do IAPC).

A tratar no meslÍio edificlo jun_
to. a Ag-encla, de Jornais

.

tas.

obras:.'
MOTORES ELETRICOS.

MOTORÉS MARITIMOS "PENTA"

-x'-'x-x-x

i\<Irs, Saddley de Ohio (USA) so

licitou dlvórcip, alelrando "sofre

me:Q.to .moral", que lhe infringia o

marlan. ',Tirulla êle o hábito de ad

qUi,rir toda sorte de contos e ane_

\ PERSIANAS ''KIRSH''
I. ,

,
"

RADIOS.

�
dotas, as quais lia alto na cama. 'à

noite, qara poder ri,1) durante horas

interas,. tirando o bom sono dá es-'

> VENDE·DORES
Ollma aporlunidad.' para IUMENTIR SUIS 'REUia. ;.

�. '

'.

c·c

VENTILADORES.
" -

posa.
1- /

, -X_l(:-,�-x
Bruno dei' CarV:o. um chaufeur

de taxi de San Francisco; durante

u�a . pequ,flna vlagem,co�tou aol

'seu freguês que ainda necessitava

'da Importlllncla de '5 mil dolares,

pa,ra ficar Independente, adllulrindo

,Boa comissao e adiantamentos,
;'ceitamos elementos ativos da Capital' e dO Inter.r,

�. J &
.

paro a unda de folhinhas.,' �
"ua Joio J)in�o, es.qhina Saldanba Marinhot

-
.

" -

" ..
. �. "ODN al'lS -Oferta •

FOLHINHaS $CHELlGI $.1.· cx. POSTI� 3372 • S. 'IUI!. ..
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FLORIANóPOLIS,
.

DO�INGO, 28 de Junho de 1959

CLUBE APOLO

Bleberbach e Salustlll;.fio Costa Jr., quase tôda reeleita.

-K�íit�TICIAS;. 'DQ' INTERIOR-:
/ô-D�o tros, os srs. Antôn�o 'Marconcln. seu 65,0 anlversárto de fundação, nto Faria,

rDr, Faranl Mansur Guérlos, A'!"I A DI�etoria recém empossada rot 2,0 Tesoureiro - Adel';o' Ca.-.
'-.

ehoeíra.>

representando os dois últimos o

Clube Aliança, d� pôrto UniãO;
Trausmttlda pela emlssôra locaf Dr.: Mansur Guérlos e Antônio

ZV-"3, Rádio Un1ãe, reàlízou-se Marconcln são presidentes dos

dia 5 do corrente a ·sessão. solene Clubes Concórdia e Operário, res

de posse da DIretoria do .Arlsto- pectlvamente. Destacamos também

crátlco Clube APolo, 'de Unlã� da

Vlt6rla. .:v

.s» ato compareceram, entre eu-,

E' assim constltuida:

presidente - Nipton Curi.

Vice-presidente - Anlbal Man_'

rroí,

1.0 Secretário - Osírls de Abreu

Carvalho.
2.0 Secretál'to - Wllkis Ama.-.

zonas Correia.',

\.1.0 Tesour!1iro - João Antô-

a presença do 'sr, Mário Renê SI

but, presidente de .!lon!a do Clu

be APol";, que; allá�, comemorava I
--���.------�--�----�----------------------------------�----�--------.

Õ pOUCO caso q-ue se fáz no Bra.s'l do

M 1
A'

d Eaperfeiçoamento (Ia escola primât'ia é o '

a ogro o
-

-

nsínomais violento líbelo contra. o impre�lSlO"'.
'

-.". .

'. ,;

nantt:\insuc�s�o d(;"nossO' sistêlna educacío- -

nal porque é p.lí q�e se prepara a mcctda
de para os bancos das faculdades, para
a condução dos destinos nacionais. DHi
eílmente pode o ensino superior tirar da
alma do estudante a carga de problemas
que êle traz consigo desde sua passagem
pela escola prímáría, onde o magistério é
um heroismo, e estudar é muito mais.

.
Excet.uando-se algumas capítaís, o ensine

primário em nosso País é o mais clamoro-
50 atentado contra a moderna pedagogia
e, consequentemente, contra a formação
dos homens de amanhã. Se educar é pre
parar convenientemente a criança para 1)::;

embates da vida, não é admissível, .:lob lÜ:
pótese alguma, que se deixe relegada a'Q
fi bandono a escola primária, rebocad,\ por
métodos de ensinó primitivos em muitas
1'(>giões brasiÍeiras, A incapaCidade do
mestre primário para desempenhar a fiI.la

missão, nobre sem dúvida alguma, esta
fazendo a educação rtacional resvalar pa
ra o cáos, para ii. .an'arquia e par!t a sua

completa hulida'de. A influência da.. escola
primária pàrà ,a}orrilação do caráter eh
estudante· é de$t�iVa; pois é ali que ee si
tua o desat;uadoÚ1"o, dos problemas !lua a

criança trazÀé �t�e�ta por sua vez com

ti. estrutura e-<iq6ij.clonàl na maiol'l't dn.s
,

"

-

., -. �--)-.'�

Conselho Fiscal "'-- Pelágio E'I da Rádio. Mayrink Veiga, do Rio lo o desf1le Bangu, ocasião em �

Umplerre - Dorgelo éordeiro de Janeiro; da Grande Orquestre. que- foi eleita
.

"Miss, Eleganta

,,- Domingos' Forte - Eurico Fe�lnll).a {jubana "An&c?ana". Bª,�gu sr.ta. CéU.à ·,stálschmidt.
eleto da Silva - Roberto Cy- da. orquestra de· Raul de Barros, Em maio o Clube patFoclnOt�1
ro Corrêa, dá Rádl9-. Nacione.l do Rio de J� uma Gtrikâ.h� AAtpQlObllfstlca na, ,

. � ",�

A Diretoria reeleita em mala neir_o'; do ConjUnto de Jazz "Los cidade, Anotaoms também que (O

últlm<1, teve uma gestão profícua, Coleglales" .e Tfpica.. de Alfredo quadro socl�r·'el&Va.-ie a, }.326.
desteaando-ae, no setôr socíal, a de Franco. ·da Rádio Belgrano;

Em 18 de- jUlho fêz..se ainda pre.- riodo' administrativo nova' jiln't.'
sente Mlss Curitiba 1968, f'!rta,' rá; for8.Dí pagos vl�Ux colÓê(·�

,�

Dlret,?r BibIlotecárlo _:__ Roque nental,' de Buen�s Aires; do eon-, Marely da SilVIlo Mortensen. Em em 'gestões .lI.nteftores; reforID·

de Cristo. junto da planl!ita Luzla Fellx. 11, de janeiro p, p. houve no Apo.-. se a coztnha, o restaurante e .1l,.,.
.-

.

.' J
zeram-se outrcs lItelhorame'ttos,

mat�rlal explosÍ'vQ acumulado des�� os .de vulto. Cl!j3mo!i"@<ll Ji9i atlvi-
dias. ....desditosos d���escol�. p"rimá-�ia, 'q'l.1a:tt �dad& proríeua .rol.'�Jel�� ii- Dire""
do o.protessor era o Promotor Publico. qllf! tOrla da gestão 19!ilU59-�a;J959/
acusava e executava a pena ao mesmo

60.
-,

",'

tempo, e os pais os jurados da apela.;ãt:l'
que confirmavam invariavelmente a de-

recído da populaçgo, a alcunha
cisão da escola primária. Com a sua pas-
sagem pela escola primária marcada pela
maís condenável pedagogia, o estudante
vai sucessivamente subindo os degraus de
ensino desoriEintado, punido ao .invés de

Vitória e pôrto União. Congratu
ser compreendído para, finalmente, tor-

lamo-nos com a nova Diretorl>t,
nar-se a mancha negra no azul. poético
que cobre de esperanças o Brasil de ama-

1esejando" repitam a. gestão em

nhü, . .

' outras tantas rell;llzações,

1.0 <;>rador.- Dr. Ruy Kuenzer,

2;0 Orador - Dr. Américo X�

vier de' Ar'aújo.

Dli:lttor Social - JOão Darcy
Ruggetl:

-

Diretor do patrimônio - Dar

Cy CaprlgUone_

apresenbação em seus salões .de

dll;nças da Orquestra' Interconti-

estará tirando a própria tiimquiHdade
social é moral do País, dêsse mesmo País

que se orgulha dos magníficos progcessos
materiais últimamente obtidos, esqueeen
do-se de que os seus futuros condutores

estão morrendo na infância.
Preocupa-se a escola primária em en

sinar a, ler e a escrever, destituída que se

encontra dos necessários e ímpresctndí-

FERNANDO SOUTO MAIOR

vêzes totalmente fragmentada. Ingressar
para o magistério primário no Braaíl, em

seu vasto e esquecido interior, requer gt'
ralmente a fôrça de um partido atuante,
ou de imposições outras que vão levando
o ensíno para a sua degradação totai.

Dedicado e heróico, nem por i"S(I es

capa o mestre primário à contígêneía do

_lor(,f'a de está assentando o alicerce frágil
do futuro Brasil Jovem com a sua anua
corroída pela ação nefasta da desoríen

tação a que está entregue, Incapaz paril

compreender o verdadeiro signilicado do)
seu f'nsino, para êle divorciado da edu:!a

ção, O anônimo professor primário, mal

pago e sem reeursos, vivendo à custa de
sacrifícios que só Deus sabe, não t':!;;1 a

mínima noção da moderna pedagogia qu'! ,

deve ser empregada para o preparo 'da
gueles que, um dia, estarão, à, frente dâ
vida nacional, envergonh;ando-a ':lU hon

rando-a. O seu ensino está liinitadó 3d

Simples escrever e ler, pondo-se' de �ad(j
a compreensão para os problemas da

criança, cujas reações são, aparentQmen'
te,' c('l1tidas a ferro e a fôgo quando, na

verdade, está sendo gerada a catástrof�

psi�ológica que, mais cêdo ou ma� tarde,

veis meios para encarar o l�do humano

do aluno, que se é mal comportado é alvo

de ca�tigos que ferem fundo a alm't ge· Evidentemente, o malôgro do ensino
radares dos recalques e dos coml>�exos bra!:ileiro tem seu início na má escola prl-
quI:' destruirão a sua vida juvenil. Para a mária, -Iporque bôas são bem pouca�.
criança preguiçosa, os célebres, bilhetl- A tão prOClamada reforma do ensino' bra-
nhos aos pais resolvem a si�uaC}ão.,: Pa- sileiro deve começal" do· �n&1no primá,r.o,
ra a criança rebelde, os tremend,es c'sstl- ·afafltando-se o professórido incompE'te�-,
gos em casa e, o·que é pior,- li. htur,llbli- te, introduzindo-se a m9�erna pedªgog.!a.,·
ção ante a classe inteira, divertindo-sE' dàndo-se recursos e efetiva, assistêneia jt,
com o colega ajoelhado com unia cadeira

�.

esccla primária, estrn.t'Ur.ando be�,g:poIí:::-
na cabeça, ou sôbre, grãos de milhp..� co- te que\conduz párã o País os que 'vão, alis-
mo ainda é comum no Nordeste, é a ar- tar-se no exército d,o progresso nacional,
ma, a pedjl.gogia do professor prlmál'io.. . para aumentá-lo ôu para entravâ-Io ,.t\

Duplaménte desajustada e martirizada, escola primária é o --aliceree de toda a vi
em 'casa e na escola, a criança dese(\- rà� da estudantil. Destrua-se a má escola prf-
pidamente; a rampa do infortúnio, torna- mária, antes que ela destrua com a �du'
se um problema para, a Naç'io, -qt1andó. cação brasileira. J!l ati que começa o ma.

.

na vida adulta, começa a dar vl'I.�ão ao. ,lôgro do nosso ensino.

'O Clube recebeu no último pe,

O Cl�be Apolo, que tem me-

de "��istocrático". continuará.

por certo, sua trll-jetórla ascen

dente em bem servtr a seus asso.,

cíados e às ramüíae de União da

VIAJANTE
"-

Esteve na Capital Uo Estado do

paraná o Sr. José Welnand, DI

retor de Obras da prefeitura (1'3.
pôrto União, que naquela Cl,,��'"

tratou de assuntas da a$tJ.lnistl- . �

� �
gã'O munl�ipai.
'-"NcivO ACA01l;MICO .�OLICI-
.;. � ,

-

'
. \

" T�POR"
() cOl'respondente dêste jornal

v,em' ela ser Inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil como Aca.-._
_dêmlco �ilcltadol', é quartanista

de-. Direito na Univel:sldade do

paraná.

versações entre os vários partidos

políticos' de União da Vitória pI·

candidatura. única na C(l,I"
�.. ',

prefeito. Assim o P.D:C., um dos

"nnforme

resultaram
havlalpes

Infrutíferas as con_

I)l'evfsto.

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

..:.

De ;primeir_a mão!

Os novíssimos Super-CoDvair da·· Real!
C

._�
ompare os aVloes

Convair Super 340 Super. 440
240 Convair Convo,r

,

Cia V 10 Nenhum Nenhum

Ci� C 10 4* 3*
.( ,-

Real
"Nenhum 6*

10* + 4*p/-
, Aerov'ias chegar

Nenhum Super-Convair que a Real coloca ao seu dispor
-

para uma boa yiagem - é adquirido recondido-

nado, de "segundai mão", Os àporelhos são novíssimos.

Modernos. Construídos sob encomenda para a -Real. Mais

aperfeiçoados que os modelos' 2401 �presentam �
as se��"

guintes vantagens: maior velocida_de,'lnaior autonom"i.o.." �.�, }l'� •

de vôo -- redução de ruídos e" vibrações - moi.6r
estabilidaàe no ar devido ao seu porle :;- melhor.

pressurização da cabine - ar refrigerado perfeito.

.. Novos �e fábri-ca!

Os cI_empis são de 2:· mão

Terreno � Vende-se
Alguns lotes na nova Av. 'OsmllJ!

Cu�a entre Av. Rio Branco e slgnllotártos do acôrdo,' vem de
presidente Coutinho. Tratar à rua, lançar o nome do Dr. Faranl
Estev,es Junior, 85 das 16 horas � Mansur GUérlos p�a � cargo d&
em diante, prefeito. Dentro do P.S.D. há in-

clinação forte para apôlô -no can_'

IG·ON.IA -OA AS U,
.

A
dldàtó do P.D.C., enquâ.nto ou_

.. �'I ti'os eleméntos estariam inclina--

•. t.qU�. de asma· 'a ",:...qwte ar dos a lançar o nome dO Sr. Má�
�. ·.u_ •• .:ade c e__"uecem. Q

éor_!:Ao, Mendaic:o dem1lla rlpid.. rio Renê Slbut. O P.S.B. l�nçou
mente .. " CI'1.IeJ..•re.warilalldo a . o' d-' Dlb Abr- E f'r"pil'açlo e. ,.,..tIado .

uin

80001"
nome o sr.

.
aO. "o .-

, tranquilo dHde o prtmeil'o cUa. nal será tal qual havíamos pre
'ompr, "'.netoco ..... lloJe. N_
\!ar..... t', • ma lIUdW �..�. visto: quatro a seis ca.ndida;tos.

.
. ,

Sociedade Beneficenle dos Su&-Te-
� .

neores e Sargentos - da Polícia Militar;
Recebemos:

Florianópolis, 22 de junho de 1959.
Da DiretorIa da Sociedade dos Sub-Tenentes e

Sargentos da Po)ícia Militar do Estado.
Ao lImo. Sr. D:'retor do jorna'l "O ESTADQ"
N E'a TA
ASSUNTO: Comunicação,
I) - TE'nho a honra de, comunicar a V. S., que em

sessão realizada a �i de abril p. findo, foi émpossada a
nova Diretoria que regerá os destinos desta -Socledade,
durante o biênio de 1959-61, a qual ficou assim constituida:

Presidente - Sul.! Tenente Nilo Cordeiro Dutra
Vice-PrC'sidente.- 1.0 Sargento Hugolino KamexJ
1.0 Secretário - 2.° Sargento Alfredo Henrique FOl'ten
2.0 SecretárIo _. 3.0 Sargento Hélio Sliva
1.0 Tesoureiro - Sub-Ten. Bernadino Pereira

.

2.° Tesoureiro - 3.0 Sgto. Augênio Honorato MOi"elra,

CONS�O FISCAL
3.0 Sargento Ptolomeu Manoel Sagaz
2.0 'Sargento Gonçalves Mauricio Cândido
2.0 Sargento Onilde Dias cÍe Oliveira

-

....
2.0 Sargento Niro José de Souza.

-

II) - Aproveito o ensejo para apresentar a V, S" os

meus protestos dê alta estima e ..distinta consideração.
HÉLIO SILVA - 2.0 Secretário
RM:O p/1.0 Secretário.

·'DIA 30 - APRESENTAÇÃO GRATIS DE
ZÉ FIDELIS O MÁGICO .DISTRI'BUJDOR

DE ALEGRIAS
Zé Fidelis é conhecido como o .inimigo n.o 1 da triste

za. Não há quem Já não 'tenha desanuviado das suas preo
cupações e tristezas ouvindo êste màgico distribuídos .de
alegrjas.

Dia 30 próxim,' II povo de rIorianépolill terá oportuni
dade magnifica d:: ouvir a ver Zé Fidelis. Ouvi-lo sem pa�
gar nada. Absolutar.1E'nte grá,tis. Tal qual aéonteclJu com-
João Dias, com Gilberto Milfont e com outras celetll'ida·

\ des nacionais.
Tal qual. como nas demais vêzes a apresentação do �é

Fidelís, acompanhado do renomado Duo Paquetá) será
uma gentileza dos Estabelecimentos A Modelar.' Os estabe�
lecimentos que na verdade são' os preferidos da nOSS<l p.:>-

.

pulação, mas, que" prlf sua vez, tudo fazem para correspon
der a manifesta- prefcr-ência.

A exibição do �r.ande artista e do, Duo Paquet.i t.erá
feitã àS 20 ·horas, do alto da marq1iise da "Caçullnha'" de

AModelar, à rua Trajano 29. Marca essa apresenta<lã.c
.

o

enc;rrainento das ('omemoraçÕes do 35.Q aniyersário de A
Modelar e é igualmente o ponto de partida para um lança
mento �de vendas po ularel\ das famosas máquinas d� C03-

s.

iado pela
anopolitana, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
,

_te�o ent��lasmo ,cerca a sensacional realização da Rádio Guarujã, a Primeir·a V�lIa (ic1istica ao Morro, cuja disputa está marca-. ��..

}a;par�Clom 0_ COIKIIíQ,de cêrca de cem cicOstas, todos multo bem adest�ados e dispóltos) tudo laler paraconqu�lar :
. � dos ,nmetrOs postos. Sao duas. voltas ao redor do morro, defendo a largada e tambémi chegada dar-se delronte· ao Magallne _

. lepcke, à rua Felipe Schmidl. A ·competição, não resta a menor dúvida, eslá destinada alcançar.o mais complelo êxito. -

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

.
.

a· Lideranca, e a ilnvencibilidade
� .

.

iibrará o p�blico fI�ri�no'politano esta ta�de 50m o motch-sensaç�o da 3. a rod�da, en!re 'o líder �arlos ,R�n?�x e ? vice-líder Pàula

'\ p1mos - A.mbos estao Invictos e tudo enviderêepara vencer - O .tncolor da Praia de Fora credenciado a vitéria, Visto a goleada ·qu�
,)�i- t'l .

impôs ao Paysandú - Na preliminar o líder amadorista enfrentará o 3.0 colocado. -/
\ ·ér�adeira. bat�lha de titãs

I
os esquadrões do Clube Atlé· peonato da Zona Lest s, do O clube de Brusque, vice-I estreou vitoriosamente' no dada, atuando em seus do- Hélio, Sombra, Oscar, Valéria

�}erao sustentar na tarde, tíco Carlos Renaux e do Pau ! qual o prímeíro é líder e o se - campeão do Estado 'que p0S- certame da zona leste aqui míníos, golear o esquadrão e Zacky (Ailton).

� hoje, no "sta�iuín" que a la Ramos Esporte Clube, ·ba· I
gundo vice-líder, ambcs ln- teriormente veio a perder mesmo, suplantando o Fi- do Barroso, de Itajaí, pOl LAZARO BARTOLOMEU,

'C.�. superin.teJ}de e que es-l talha essa que é a atraçã» da
I
victos e separados por' uml para o Paysandú a hegemo- gueirense, bi-campeão IOl'!a1• 5xO. Por seu turno o tricolor O JUIZ

bicalizado a ll''ua Boeaíuva, rodada número três do cam- ,
ponto apenas. nía do foot-ball brusquem,,'!,· por 2x1, para na segunda ro- praiano colheu um empate

eIX} Itajaí, diante do Barroso

e 4th seguida obteve surp-e-
-

endente vitória lde 4xO sôb :e

o pelotão do p'ãysandú, �lll

polgando, desta forma, a te

dos quantos no estádio ,da
Praia de Fora acompanha
ram o'

dese:Qro.
lar do jogo. I.serã um cotejo sem favo

rito o que logo mais o púnlí
co presenciará, esperando ·sr

N· di d h I �
-

.

Duc.
-

II
que o 'mesmo ofereça lances

. O ula Ue amaOllã,i ui: IIII1·JDtI'y o uroSI. sagraYa- se E?��§��;
,BRASIL CAMPEÃO DO inteiro, enchendo de Iúbílo (;.1' '.

-

'.

�.
:.'

d'
, Francisco Assis, '0 médico dr. netradas -;d�'�f:tnpo_rtâneia d'o

'iNDO! ES

..

ta a. notíci� qus satisfação. �ncontidos . c�n-

c·a.IllJlItI····.·. ..-.<.,. -t

..
:·,

D'..
'.

lU.'1-:".1
'

t·,.:..:. l!i�ton Goslin.g, o p�epar<l�or match Q.oo··poderâ. .�lterar at·
,�"" s,no atras no día de quenta milhões de coraçocs :

,.

.
..

'

.

.

.

..,
�

'ISICO Paulo Amaral, o dentís- posição dos qóis elubes. na i,a-:
-" 'I'\cud!rã o mundo brasileiras.

. ....�. .

; " :
.

"�. '" ta Mario Trigo, o superviau- bua de colocáção, passando o

. Sim, a grande nação da . ':.
�

- .' ;,' ., Nascimento e ainda Paulo clube agora -presidido pelo

Venceu o 4 AmérIca do Sul, mercê de um
.. ,:� .:�: "

.,>
H

.•

:
.,,' -: 'r i�� - Machado de Carvalho que nosso confrade Ciro Marque.>

�ràball�o de equipe que só -muit� �s nossos. }�'s:1l-��� t0.�!�dO; :"�trIT!el:ia-i' Rtcli� chefiou a delegação, :is os Nunes para a-ponta.

'(ar'-IIOCa \

louvores merece, vira-se de perseguiam-no. 'T}V�,�?"'.lo:, J V�V'�, Pel�, .�. Z1t'gal,_o. ",)�lg: o. homens a quem o Brasil d�- Possuem as duas equípes
posse, pela primeira vez. ela quaãí nas mãoa eIJ.l� �q., "aQ� quadro Qlle" "o;:_Br�S!Ll·.ançou ve a conquistaildo ambiciona- valores que por si só val�I\RIO, 27 (V.A.) _ A uluma taça de ouro maciço que truz nos -nossos domini�":'",m.�qJqi: '111't: �rrancada �·,g�rª,_tlJl ..

.cIG l!l'm,-el no mundo do f'lot' por um espetáculo completo.
.

_ '", .'.' ..

:�.. �_
iminatória -de "four" com o home de ",Júles RimeV' e mós obtê-lo Já:�naJ9P�i:H'q:p'a 'tulo �ue. é-h,9j'e' �'.n:",á.i(jr·'ré1í'· ·ball·"associatíon".' De um lado estarão os v.a.l\)�. O -sr, Lázaro Bar.t6}õ��l! j:;

ímoneíro que a CBD mau- que representa-é máis ,vr..iio" Suécia, diante":;jf�;fl.mw· ·quia çW. "es.pó.rte�Y .

-'-';,��ç�mQs_çom uma. vítõ- rosas Telxeirin'ha: OtávíoPe- teve seu nome solicitadÔ<}.)e'1l'); ,�.>
ou realizar para desempatar so- e importàn\e troféu q';le_s� ':a!�es':. escang.i.!l���i'!K�· �.AIilU�&;. t<·". ;fl��ô!rl'l_ ..� Aú,s�r1� por 3xQ, truski, Mossimann: Af�nsi- Paysandú pal,'a dirigir"'0 1!v,?�'· é.;;
.ualo barco qu.� integrRl'Ú a .0000hec.e ... �,;.-;.,.;,Ft:";;t:;.��

..

, .. ,'Ce�l'_um,esc.o.1i����·, ':.ii
t

..
'v;� ... � ,.. �,,!seglHdar!· derrotamos' a nIió� Tesóuia'e outros. Do Jeóntro. E;l. 8., cHtédõso;'l. -J f

eIegaçãó brasileira ao Pa- 29 de junho' de 19l:i8:' Erp�· deixa dúvidas qusntW'1fln�c�
.

SOI'I.V" Of.eCQ, ZóZitill):; ·MltUTc\ Ru�s�a .pC5r �xo> empatamos outro lado, uma. vez mai:; parcial e enérgico por' ceJ,'tc .�. ;<,
americano' de Chicago fo:· ln{;crito, nesse dia memoráve', rito dá. sensa'!Í'oll'!l-l.'eQn<nÂS'-' .'Dil,\o, Jqel,� Dida," �a��la, CQ� a Inglaterra p()r OxO, mais a_plaudiremoll, entr'i! OU- que se constituirá l}1.wrá g;t'-< ,', .; ,

lizada anteontem na r.,11·· ) �apítulo final da histó:.<'l. ta: 5x2.
.

. -�- .

Pepe' :e Moadir,. o téeílico' Vi· vence�s o
..

Pais de Gales tros, Valério, Sombra,.OIí'!Rl;', rã,:p.tia par.a::� :�.oa· lllf!il:cb�4(J '.',i';:
"a Rodrigo d� Freitas tendo .miüs brilhante do foot-hal: Gilmar; Djalma 'Sant0s, cente Feoiá, . o i lllassagistti. 'Por lxO

..
e a Fr.ança ·,'po.r I)X2.6' N,'erv, ..Hélió..é ,o�.gõleir.o':'reve-'

.

t
' , ,.� ,

do v�ncida' pela guarniç.l':; brttsileiro, com a conquist.1I. dll Belini e Nilton Santós; zíto � Mário mnético, ri, rdupeilv finalmente. a Suecl'a pelo l�o'"que,:� G�ynete que vem

encon

11�:ij�iMJNAR .

_

arioca,.que depois d� lutar .. Cámpee-nató Mundial d� !<'u ' , mesmo escore.' substitulndó·ã:�ÓIl't�nto o tf. Quelll qlilzerássistil,'·ajllMx.
ravamertte com a gaúcull :'�'. tebol. I Jogos-Abertos de, Sanla�(_larina Amanhã tódos rememora- tular Leibnitz.,' áibd� ·fóra· dl� tarde êó�ple��,

. I,ia.d�: éóJ;riô
.

,

urou a sua ida à Chi,c�e'o. Mere,ceu o Brasil o tí�ulo E . rão feito' brilhante 'da lT:aJ" cogitaç,ões vistó-,a, co!í�usã!) di..rig�S'e, bem "çedó' R'() e�tâ,.
gilarnição em ref('l'''l'ch: não era para menos, pois há Instituidos pela ComIssãol p}'E)!eito�.lI4unicipais. . ." moçada- nos cámpos do gran· sofrI.'da no prélio !!ontr';l Q�' dI.o,. i.ato· p.',õ.rque a. p.re..

lil'n
.. �na

..

t .�
. 'lti'

"

de Esportes do Centenávln de'. E,stá p.raticamente assog.·u,- de pal's da' E'uropa Set'erl'tr'\'" • '"�-
nceu a primeIra e u. ma . ".

. J{,- barrosistas. uma
..

��êut!ic!1.' será" também '.empolg.IIp.:te.... �.' '

.•
'

"

1 Brusque, dever9.o se ,.:r.ealizar. rá-do"'ó .êxi.t.o d.es,te certanl�n nol
. . . ", ,. � " ..

liminatória, tendo a g'1ur: l� ... •
. . párada de 'êraeks têcnico� � p'(j)i�estara. em àçãQ Ó 1idi�t:_ ,\ '-

d d A I P E R S I A NAS nos meses de Julho e Agosto amadorIsta levando-se em Sal;ve, pois Ó fbo�báU bl'rt,
. .. ..

. .
.

.

iunfa o na segun a. re-
.

c

'de 1960 os I.0s JOg'os Abe!tos conta. o fato de que' muito,-'
. cOmba.tivos ao }xt):'em.o, pêlo a,_rtlli,dori:sta "PostaI' Telegl',áft· ...

resentação gaúcha ....i�ijca
.

s1teiró aipqa o que melp.o: se' que' será uma pena., d'elxal': de. co.' qu� enfr�ntará o. Ipirang:l, .

de Santa Catarina nas moua- club.es e seleções. de S'�.at.n t·
.

·....,u 'dó .

t· ,

l!'tll.-feira, de regresso, pelo . _ pra lca no,... n ,ln eu'o. a.preciar, o espetáculo de bOje ...ue·"é.Q teE�irÓ cClIocado. Jú"J 'indar _ salas' 14 e 15 - Fone 3167 lidades de basquet voleibol, Catarina. j.á' se manifl7'.l�&. �
I .'J da Panair do Bra�;1. , ., ..,' -,

no "camno da Liga". 'go va-lid'o 'pêlo Gert". me ."la
CONSULTE OS NOSSOS tenis, xadrez e atlet\$nLc, ram favo.rávelmertte a partt Novo,. ·Cam·pe'a'-o

"" " '" �

eib.do chegar antes de QUADROS PROVAVEId categoria._
.

PREÇOS além de outros despprtos que cipação nos 1.°,8 ,Jo,gós ALe.:.
a Comissão houver por be%,} tos de 'Santa Catarina. .

Mundll.�l dos
Carlos Renaux _ Mossi- PREÇOS riAS LOCALIDAOES

. WALDIR, DO HER�Lio--LUZ, PARA O GR:ÊlMIO'- determinar. Convém frizar que Oi'! JO': ai mann;' .Tesoura, Afonsinho f' No certame ?la.Zonâ. Leste

Irto Alegre; 26 (V.A.) �
. Ma.is -qm grande refôrço virá A C.C.O. deverá ser' insta- gos Abertos de 8anta Catf.l!i Baião; Zeni. e Teixeirinha; �i.goram os seguintes :preçtH

�. ara o Grêmio Pôrto Aleg.r-&:ase. Trata-se do avante Valdir, lada nos próximos dias t.�n- na terão continuidade tode's pesados Pereirinha,� AleIno, otávlO, dos ingressos:. ./.,
,-

rtencente ao Hercílio Luz, da eidacle de Tubarão, Santa' do i.nclusive providenciad0 à os anos seguintes, em cidR.d.�s Petruskf e Merizio-. Arquibancada --"" Cr$ 30,00,

.1.tarina, e que aq-qi já esteve..em testes no plantel tricolor. remessa dos convites a tudO::' diferentes de acôrdo cem;, fi. O suéco Ingemar Paula RamQs(-:-. 9aynet'é; ,'20,OQ e 10,0�,
.

.",
.

Na oportunidade Valdir "aprovou integralmente, mas
os Munl'cI'pI'OS de San.ta Cata· decisão dos representl'l.nt�� J h

João Martins, Nery ce N1;�n?eI: per�h...:- Cr$ 20,pO, 10,09 e
o ansson, campeão (J ) Zilt N r h

..

7a.�xcessivo o 'preço.do seu passé.
.

rina, por intermédio d.� s,:us no Congresso do Certamen. !j.CY ; .

on e e ln o; ,5,00.'

Agora em troca de uma ,determinada quantia que lhe da Europa, tornou-se,
via. o H�rcilio Luz, conseguiu o jogador a estipulação .do De aniversário Osnildo Martinelli. e ante-ôntem, novo cam-

u.,jlasse. Custará apenas 40 mil <;ruzei:os. Foi estipulad? peão mundial de box
"Oeverá portanto, dentro de breves dIas estar entre nos

Humberto ,Mendonr.a)_ onta de lança catarinense. ,.. dos peSQS pesados, ao·

vencer por nocaute, no

terceiro round, o·"co-

lored" Floyd Patterson
que colocou o título em

jogo pela 5a. vez.

FLORIANÓPOLIS, DO�INGO, 28 de Junho de 1959
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Em Brusque lenlará ó' Fiàueirense
sua priPleira vilória

A equipe do Figueirense, hoje; estará novamente atu
ando' fóra de seus Idomínios. Jogará em Brusque, sendo S!:'U'

adversário o pelotão do Paysandú, campeão local que, co

mo o alvi-preto tentará _a reabilitação.' O quadro que 'ago
ra obedece à oriente.ção de Tilodi está apto a obter uma

bonita vitória lá fórn.
E' o que -esperam os torcedores do bi-campeão já com

duas derrotas e, portanto, com a "lanterna," do certame
da zona leste. I

Eleito· presidente da Comissão de Es
portes: do Centenário de Brusque o

dr. Francisco Dalligna
Na. reunião levada a efeito fiança dos seus pares e pro

quarta-feira última, foi elel meteu envidar todos 0$ es

'to Presidente da Comissão de forças no sentido de dar c�m·

Esportes do Centen:àÍ'�'J de tinuidade ao profícuo tranH,-
'" .

Brusque, o ilustre desp,H'tt(j�i\ lho iniciado pelo seu anteces-

dr. Francisco Rober:to 'p<ll· sor·e prosseguir na·trajet<irl.1
lígna. .... b!ilhan�� em w-óldos deevn-

Ao tomar pos,se do seu bon- tO$ antes:e dur::iJ:I.te o C�.,te-
"' ":�,' " -":;"'. '. . /

, �' -1, .. ,� ''":', .," ,-"

_Joso cargo, fo!>'$audadó. P�lo '�'l'i"'#I. d� Bru'sq_úe.
'sêu 'antecess(lr sr,' A�,thur·

.,
,.

Schloesser,'q'ue fez um relato Na forma estatutária, fo

suscinto das atividades dO.�tR ram escolhidos como .vic�

importante comissão nu Pt'· presidentes" os srs. Gottar(�

dodo de outubro a junh'), P stor e· Arnoldo B. Schaei·;f

Usando da palavra o novo e como secretár;,os Cyro Oe-

residente, agradeceu a CO:l- �v.a.erd e Vertolino Schuet,z.

manhã no Abrigo
No campo do Abrigo de Menores, amanhã, pela manh<i.'lcom início às 9 horDs, jogarão os conjuntos do O ,ES CADO

F. C. " Rádio Guarujá, prélio que por motivos,imperiosos
deixou de ser efetuZlc{o no dia 13 de' Maio último qua�1do AI.qge,_se uma� casa residencial,

esta fôlha completou muis um ano de vitorio�a ,m'Stiência. pr9prla p.ara ..famllla numerosa,

A batalha entrf' c "Mais Antigo'} e aI '��s :t.opu!�r't' possulnqo grande' quintal e gara
,em despertando g"lmde interesse e�tre _

os" q:tte;. tàzem 'ge; sita à. rua Delmlnda Sllvel

jornal e rádiO' em nossa terra, representatios7.pel_0-'orgão
da rua' Conselheiro M:'l,fra e a emissora da r.uà·João Pinto, ia, 20'0.

devendo ser renhidc e sensacional, porquanto' estarã-:> err.
A tratar à rua Bulcão Viana.

disputa onze artísticas medalhas oferecipas pelo jornalista
Domingos Fernandes ,de Aquino, gerente' desta fôlha e um 71.
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