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ANO XLVI - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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Iimina�o' n EstraUlulamento �u_ TraDs�orte 8odovíario, entre Floriaôó�olis
� I � P'

Situada a 95 km", de Flo- za crístína.; e sôbre estacas \da em, Dezembro de 19.57 e vinte e seis mil, oitocentos e três milhões setecentos
"

e

rianópolis e a 430 de POi·to metálicas tubulares, parte conclUida. em JU.nho de 1959; dezenove cruzeirós e sessen- I cincoenta e'sete mil, deze-

e O U O aIS Alegre, a Ponte das Laran - das quais contraventadas seu custo elevou-se a ta centavos) aos quais 'de- nove cruzeiros e' setenta

,
-«: �eíra_s possue 364,25;m de e�.

- nos. massíços, citados. C.r$ 38.52f!.819,60 .

(trinta e 'vem ser adícíonados I sentavos) , correspondentes
tensão e largura de 9,65m, Sua construção foi inicia- OIto mílhões, quinhentos f:' Cr$ 23.757.019,70 (vínte e :aos aterros de acesso.
constituindo-se assim uma

'

-

a1.�:::�hi��:!é��� �":.�':�: �,�� !�;��:;::;;:,�;�; 1���I·prS UrussaDga ·terá um LactáriO'
tapas à imprensa, d�clirou concluída a "Ponte das Laran- tura constituida por duas Uma nota que, por certo, foi l'III�IIII11I1I1I1IIllIlIlIlIll'IIII1I11I1I1I1I11I11I1I11I1I1I11t!'UIIIIIIII.1II \11"JII"IIIIl""flIlJIIJUllfl"'�II","mlllllllllll""'''

-

·t t N i vigas contínuas, cada qual b :: Pres dente da L.B.A., seÇaO vando-se, assim, para 15 o nú- lações menos favorecidas pela for-E
jeiras", construída ,pelo Dellar amen o ac anal de Estra -

com 23 vãos de 14,50m, um
pu licada ESPONTÁNEAMEN- §de Santa Catarina, Dr. Nereu Ra-. mero de postos que esta ínstttut, tuna. naquela comuna catardi

das de Rodagem através do 16° D.R.F.' vão-de 21,.75 m e dOI'C! balan_

TE p,or um matutíno desta �mos Filho acaba de assinar con- cão mantém no 'Estado. nense. I ª
t t áf d t

.
' .. Capital, refere um

-

fato curío- -t t t
-

Com a en rega ao r ,ego es ,a I;mportante obra de ços extremos de �,50m. O so: 'o de que o Executivo Ca- ã rato para a co�s ruçgo de um A nova unidade poderá' dar E' com alegria que cumprim,en_ã

te, o que deverá ocorrerdentro de breves d"'ias, nca-ett- estrado da porrte desenvolve- 5iactário na cidade de Urussanga. dietas à crtança de O a 1 ano tamos o Presidente· da L.B.A.!
" .. .

y tarinense exige uma cara met-. -

A b d
-

t i ad d id ri
' 'E

minada a utilização dà bàlsa na travessía da lagôa de se �m tangente é nivelo e ga e bonita para os ocupantes !ii s o r�· everao ser erm n as e açe num montante crescen, nêste Estado, que inicia sua ges-E

Imaruí até então ponto de estrangÚlamento do transpor I
e�ta apoíado sobre 23 mas- de direções de determinados §dentro de 150 dias e a L.B.A. te, satisfazendo, assim. as necessí-, tão com obra de tão alto ValOre

,
.. . ..; ,

_ ,
. SIÇOS existentes na ponte do. §equlpará essa nova unidade, ele, dades e as exigências das popu, e de tanta ut1l1dade. I

te rodovIano entre Florlanopolis e o Sul do P!,Ul'i.
'

. ·Estrada de Ferro Dona Tel'e-
estabeíecímenos do Estado. -:;'IIIII1I1I1III11II11'"l11l11l11lllllllllllll11l1lll1lll1l1m,millimmnnlllnnrnnnmmmllmlllllllllllllllll,lIl1l1l11l11l1li1ll11l1l1l11l1lRllllllllllllltllllllllllllllllb

COMÉRCIO' LlVR'! -VAI SERN.O 1 3 644 Alegrem_se os 'frequentadores
das colunas sociais, especialmen
te os DEZ MAIS que terão
um grande "handii:ap" sõbre

os DE ... MAIS, além do Z.

Entretanto, para lísura do

GovêrlW, seria. mais interes

sante indagar se os ocupantes
de cargos federai� poderiam ser

nomeados para ,cargos esta.,

duais, sem a que a ConstituI
ção fizesse cara feia ...

A culpa será' do presidente
Juscelino, do Governador Heri
berto Hülse ou do dr. Parigo de

1959· Souza?
- ---���------���--------�--

(irande,Conveocão do PSD em Pres,Getúlio
, 1

.

.

resentes vários líderes pessedsías, o represeníaníe-dc Djretório 'Regional e o Q.eputado Or-
lando Bértoli. Aclamados JUSCELINO LOTT E CELSO t��i���Jn��iá-·�a�a:�eeh:� El�a�áY�!�� �a:r�����o����

, Brasil um govêrno de realí- ler far�a um bom governo.

Realízou-se, domingo último, a Convenção Municipal' Sob a presidência do sr. zações e arrôjo. DepOIS, o
.

sr. Bernardo.
do'PSD no município de Presidente Getúlio e com a fi- Francisco Ax, prestigioso

"

. '.. . Mueller, candídato aPre"

chefe pessedista da zona, ro- DepOIS do.VIbrante dIsc�r- feito, disse das suas inten-
nalidade de ser escolhido o candidato pessedista àquela

ram abertos os trabalhos. sob so do deputado Orlando Ber- ções em proporcionar uma

Prefeitura nas próximas eleíções=de 30.de Agôsto. um clima de intensa víbra- toli, o dr. Nelson de. Ab�eu, administração nos moldes

)
I Estiveram presentes centenas de pessoas, líderes pes - ção cívica. ,

.

' representando o Dlreto!io da que vinha sendo efetua-

gedistas da região, 0- deputado Orlando Bértoli, o repre- A seguir, foi ·feita a esco- Regional, -pronunciou bella- da pela, Prefeita Cecília Ax,
. . .

Ih d d'd t d sima oração, exalt.ando �s focalizando problemas r lo·
,sentante do Diretório Regional dr. 'Nelson de Abreu, 'o a o can 1 a o que eve-

qualI'dades do candIdato, dI- .
'

, ria 'concorrer ao ca.rgo de calS.
<

representante do Diretório Municipal de Rio do Sul, sr-s. Prefeito nas próximas elei- zendo da gr�nde obra da Sob intensa vibração dos
Adolfo Antonio Bauer e todos os Vereadores eleitos sob ções municipais, recàindo n' Prefeita Cecília - Ax - q_ue presentes, encerrou a gran

a legenda do PSD nas últimas eleições, bem assim o Pi'e,- mesma na pessoa do sr. seria continuada pelo novo de Convenção pessedista, o

'd t d p t'd
. Bernardo Mueller, figura das Prefeito' - a despeito 'ias sr. Francisco Ax, Presideri-

81 en e o ,ar I o Tr'abalhista Brasileiro �aquela comuna.
mais conhecidas e acatadas omissões do Govêrno do Es- te do Diretório Municipal,
naquele município, tanto pe- tado, - poís que, a .dedica- 'sendo aclamados os nomas

.UTILIZA'ÇA-O'DE VAGOES· NO las suas qualidadp.s e virtu-· ção com que os pessedist<ts do Marechal Lott, do Presi-

I des pessoais, como também de Presidente Getúlio vi - dente Juscelino, do sr. Celso

pelo grande' conhecimento nham se devotando à caUll� Ramos e do candidato a

TRANSp.ORT[S DE CA'RGAS' que têm acerca do's proble- pública, era o melhor exem- Prefeito Bernardo Mueller.

[
.

mas peculiares da região.
-\ Entr.e dezellseis estradas d� ferro filiadas ii Rêde F�r-'

A decisão, foi por. ..unani-
" . . , ...... ,.nidade c;los' presentes.

,rOVlarla Federal, cabe a Central �o Dr_a:sil a mais elev ..da Em seguida, o deputado.
dia de vagões carregadOS por semana, ,ou sejfJ, 4.363 Orlando B_értoli, represen

lm1dad,.es, das qua� �952.1l1l. .bitol� -de 1,60 -mI � 1':411, na)'trtntê :do -VRI� �o l�iab na"

de 100 m 1!:stes dadOs referentes ao período J·ulho-seten�_14sSemblêi,!l. Leg,ISl,atlva, Pl:°,-,
, '. '. -, .

.

� feriu notâljI discurso aeer-
bro de 1958, dIzem respeito 'ao transporte de mercadorra'l. ca dos problemas que pre!)-

. Segue-se na lin�a de fornecimentos de vagões o '10- : cupam os dirigentes daque
lume apresentado pela Santos a Jundiaí, que movimentou' la zona, rel�r;n�rando o tra..

semanalmente no mesmo períOdO 3 412 unidades de car-
balho l?atrlOtlco qu� vem

, . _,. .
sendo feIto pelo PreSIdente V M K{(as. Em plano decresc�nte, vem 11-. Paraná-Santa Catan- Juscelino - o grande lidei' Nos primeiros di� d� �o;rente

na (1.903 vagões), Leopoldina (1.88:;!), Rêde Ferroviária do pessedista da Na�o -.l ano, o presidente da RePúplica das ,iniciativas anteriormente le_ para o abastecimento dos Esta.dos

NO�deste (1.203) e Noroeste do Brasil (1.:l85). As estradaa a.ção polít.ica, eqUl1i�.da enviou mensagem ao Congresso vadas a cabo visando a aproveitar sulinos de perfilados leves. em

restantes' figuram com valores modestos que variam
.

de ,sIm, mas visando. � so' CIO-
solicitando li aquiescência do Le- da melhor maneira uma impor_ condições econõmicamente razoá-

'� .' .

'

I
nar as nossas dIfIculdades. -

.

319 vagoes (Leste BrasIleIro) a 24 (Central do Piauí), do sr. Celso Ramos, candi- gislaUivo para a organizaçao de tante riqueza do pals � o carvão veis, já que os navios que carre_

hia mista que cons - e criar um' complexo indus- gam carvão para o Norte pOder1io
Deve-se a destacada posição da Rêde FerrovIária.. do dato a Governador teM!! uma; cotp.pan

.

. -

,

I t·
.

t
'

d truírá, no sul catarmense, em trial de grande Significação para trazer, no re.t�rn!>. minério de
,Nordeste a um fator de natureza estacionaI'. ao perI'odo comen anos em orno e

I
d � - i

.

li A· t d f AI

d ", " -

-
-

'. sua oportuna plataforma de plena zona o dI.FVaO, uma us na A economla su na. umen o a erro. 'l- ém de contribuir para q tidárias, para levar o projeto pa-

,

a �afra de cana-de-açucar, quando � inteD88. a movrmen-
govêrno, disse da certeza eletro_sid�rúrgica,'a Siderúrgica 'produtividade' nas minas; constru_ incremento da produç-ão substitu_ ra frente com rapidez e decisão.

·taçao de carga em peque_nos percursos. I que têm os pessedistas no de Santa Catarina S. A. (SIDESC). ção da usina de beneficiamento tlva, a eletro-sÍderurgia ca11a.rinen- antes que Objeções "técnicas" e

iiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij/�iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiii!iiiiiiiiiiiii_iiiilil
de Capivari pela CSN. de 'onde se representa admais, um passo "financeiras'; o remetam para as

_ prOvém o carvão metalúrgico des.. para a descentralização industrial, calendas.

SEXTJ\ FEIRA 13
tinado a Volta,Redonda e, poste_ Implantada. co.rto será. numa

.

..

.

,,' ri�rmente, ás o�ras usinas em área com possibilidades de cresci_

Ja'. Comecou._

.,' .

construçãO; instalação de uma ipentG- imediato.
- termoelétrica à base- d_o ,carvãO, a Entretanto, não se tem noticia ,

SOTELCA, visando a produzir do projeto que, ao que parece, Da Coluna "O que se diz",
,energia e aproveitar o ,carvão.. marca passo numa das ComiSSõeS do Diário Carioca, edição de
vapor que, à falta de consumo, da' Câmara. por outro lado, a ontem, colhemos o seguin
se acumula em grandes quantida-. saída do gen. Osvaldo pinto da te:
des, precionando negativamente o Veiga, intransigente' defensor do ". .. QUE depois do Pl'::J
preço e a qualidade do carvão plano do Carvão, da direção da nunciamento do governador
metalúrgico; fabrica�o de aço CEPCAN. não é de molde a' Juracy M,agalhães perante a
por meio de eletricidade gerada tranqu1l1zar. mormente se consi_ U.D.N., O Deputado Etel"{iç,o
pelo carvã{), a SIDESC; e, final_ derarmos que diversas manifesta-. Lins começou a achar que
mente, extração do enxofre con_

çõe,s d,e ó�gãos oficiais vêm igno-, "O Jânio já está fraqueja,n- ,

tido nos residuos piritosos d·a rando, ult1�amente, em seus pia.- do das pernas ... "
-

produção carbonifera. São êsses,
no fundamental, 9S esteios do

plano' do Carvão que, uma vez

executado, terá profundas repre_

cussões na economia nacional.

As vantagens da SIDESC
'

são

levidentes. Contribuindo para dar

J!:sse projeto da SIDESC faz
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RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Anteontem, sexta-feira, com 'mais três recrutas,

participamos da reunião dos TREZE.
E tivemos a oportunidade de lhes dizer, a êsses

bravos oficiais da nossa Polícia Militar, que desde
1954 - de quando data o episódio - uma convicç§.o
.se vem comproyando: a dê que êste jornal, na defe
sa de 13 militares presos, defendia 13 homens livrea.

,Os fatos podem ser assim resumidos: o Coman
do da Policia, depois de rigorosa sindicância, proc�'
(lida por ofi<;ial de renome na, Corporação, us�nd!)
dé prerrogativa secular, excluiu das suas fileiras,
por incapacidade moral, um 'subalterno que, em

Araranguá, praticara uma série ,de faltas discipU·,
nares de suma gravidad'e, algumas das quais' defi·
nidas como crime de receptação e aprop-riaçáo indé

bita, senão estelionato. Sabedores de que o inquéri
to fôra feito

_
e (Íue o cu,lpado seria punido, d,ois aI·

tos próceres da UDN foram ao quartel solicitar do
Comando o engavetamento do processo. Desatendi
dos, recorreram ao governador da época, sr. Irinf'U
Bornhausen, que anulou o ato 'da exclusão e deter
minou a reinclusão do' incapacitado moral nas fi,
leiras da Polícia, dándo-lhe boa comissão logo em .

seguida e promovendo-o ainda 'na primeira oportu
nidade.

Contra êsse, llto, que era um insulto aos brios e

às tradições da gloriosa Milícia, insurgiram-se TRE
ZE oficiais, em 10.de julho lie 1954. Perseguidos, pre'
teridos daí por frente, presos várias vezes, êsses dig
nos oficiais se' negaram sempre a admitir que o sau

gesto fôsse de indisciplina, como queriam aqueles
que o haviam provócado.

E tinham razão: O tempo veio em seu apoiO.
Um ato de indisciplina nãQ se perpetua, não resiste
às datas, não super�o1 �t�. A atitude dos TREZE

permaneceu, ano, lt 'liho Q$ "'iva, porque se fund�
mentava no Dir.eito e nalR.ãzã� P9rque ªe aQ,_ueceS{Í'
Da chama do Ideal; por.que tinha, à.. emoção con:4"
ciente de um ato de' legítima defesa; porque nas

ce
,. � ��J,l!So bpI1esto e· çor�joso ,contra uma:

.;� ,.,.;�<_-c �@.<',:;;}' "1:.".,
-

_:r�_. o�-'<>_':
v'

k

�
DE JULHO DE

DISCUTIDO: LIMA·,
Em Lima peru. estarão reuni- se poderá c.onstituir no primeiro

I
Ainda não estão desígnados os

nídos, no decorrer, ainda. dêste passo efetivo para a criação ' do delegadps brasítetros para esta
mês, representantes brasíleíros Mercado Regional Latino-Ame_ etapa, >tdav�a na reunião /te Ll
argentínos, uruguaios e chilenos, ricano.

\
' ma. ,�_ �rasil será representado

que irão discutir em maís uma
Espera-se que. a assínatura do pelos-" srs, Gerson Augusto da

reunião informal, a criação da
acardo, ,por parte das naçõês. ín., Silva, presidente do Conselho

Zona de Comércio Livre no Sul teressadas, venha .a ocorrer no dia de Politica Aduaneira e Edmun
do Continente. 10 de setembro vindouro, na ca.- do Barbosa da Sllva, chefe CIõ

A êsse encontro deverão com- pital do Uruguai: Uma outra reu-. Departamento Econõmico do Mi

parecer, tamPém, delegados dos nião seria realizada, entãO com nlstério das Relaçõe& Exteriores.

governos da Bolívia, do peru e êsse fim.

do Paraguai. nações essas Já con., por outro lado, a vigência do Os representantes da América

vídadas a integrar o convênio que tratado será imediata a sua re, Latina contam em que nãó venha

tificação pelos Legislativos de pelo a surgir qualquer objeção- ao pro- -

menos. três paises contratantes. jeto.

TRIBUNAL 'REGIONAL ELEITORAL
Calendário para as .eleições de, 30 de

Agôsto �e 1959 - Retificação'
O Tribunal Regional Eleitoral' de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições,
RESOLVE:

\
RETIFICAR o Calendário para as eleições a se reali-

zarem no dia 30 de agôsto, cujo item 2 dos atos previstes
para o dia 27 de agôsto, passa a ter a seguinte redação: _

Encerramento do prazo de nomeação dos Secretáriós, pe
los Prusidentes das Juntas Apuradoras.

Tribunal Regional �leitoral, em Florianópolis, aos 10
dias do mês de julho de 1959.

Ass. Ivo Guilhon Pereira de Melo, Presidente
Belisário Ramos da Costa
Adão Bernardes

Ary Pereira Oliveira

Euclydes de Cerqueira Cintra
Nicolau Severiano de Olivei�a.

Hoje, aqueles que de comêço censuraram e caso

tigaram os TREZE, já compreenderam o êrro com�

tido. E a imprensa que lhes interpretou mal o gesto
de renúncia e de afirm�ção, está silenciosa.

É que o mistério foi desvendado. As causas da

l'einclusão do sargeIJ,to excluido foram desvendad'cls,
através de um bilhete do sr. Afonso Guizzo, que ao

faltoso recomendava prudência que o governador
resolveria seu caso, se êle não falasse da eleição de

1'urvo.
.

.

!

Essa eleição fora fraudada e o elemento exclllt

do conhecia os segredos mais intimos do proce�<;o

fraudlitó�io, com os nomes dos seus autores I Em

virtude dessa fraude, a UDN se fizera vitoriosa ne

pleito municipal daquele municipio sulino. Compro
"ada a contrafação e conseque�temente anulad!t a

eleição, o govêrno udenista concentrou todo o seu

poderia naquela comuna, para vencer o pleito, em

sua renovação. Queria, com isso, demonstrar que os

resultados seriam os mesmos e a fraude inexistira.

Mas a sua larga vitória nas urnas dolosas transfór
mou-se em amarga derrota nas urnas verdadeiras.

Ficou, de tudo, a barganha indecorosa que o

governaqor Ir..ineu Bornhausen fizera com um inca

pacitado moral, para evitar ,que este denunciasse a

trama fraudulenta, com os nomes todos dos nel9,

comprometidos. Ficou a conivência de um Chefe de
Estado com um' criminoso comum. Ao lado desses
borrões; ficou, entretanto, o protesto luminoso dos
TREZE.

Remomerar essa historia faz mal aos que 'de'
fendem a honestidade dos govêrnos udenistas de
Santa Catarina. Nela há dolorosa amostra das de
cantadas :normas de honra dessás admiilistraçõe:l.
E, põsto já nos tenhamos manifestado contra toda e

qualquer aita no «usto da vida, forçoso é confessar-
.

mos que, diante da recordação do episódio doS TRE
ZE, preferimos que �suba o mocotó, que suba a d0-
bradinha'! a $l1e suba_o.� -Vez o govemador ilue,
não soube defender a_)iignldadé do cargo, conlven

t� qqe foi .éõm- '0 tal' que se ftlz do cri-
mih

... �'.�'.'.; Ai
'51,;�· ,o' J -."""

110S

outra parte. um centro autõnomo rinense.

a siderurgia cata_

parece-me que as bancadas dos
Estados meridiorut1§. no Q_ongres_
so, especialmente os �1;_al;!nenses
terão de se manter alert�á
que etp.preender uma ação con

junta. acima de divergências par_

O BRASIL EXPORTA MÁQUINAS
O país agrícola por excelência, que sempre foi o

Brasil, está pássando para grande nação exportadora
d6 máquinàs, segundo informações de líderes chega·
dós dos Estados Unidos.

Em Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo - a fá
btica de automóveis Iseita Romi esttL fabricando to"','

nos e' os exporta para países latino-americanos e �té
europeus., .

As máquinas- )te escritório também estão sendo

produzidas com regularidade e aceitação no estran·

gfiro.

PARA O

rno([J
o d!3senvolvimento industrial que se está obser·

t',u,do no nosso país faz lembrar a profecia do em

baixador Adolf A. Berle Jr. no seu grande livro '''0

Mu.ndo Entre Oéidente e Oriente". Estudando a lide

rança mt(ndial, depois de ter comparado o progresso

demográfico e industrial dos Estados Unidos e da

União Soviética no século xx., acrescenta o escritoí
americano.- um terceiro contendor é o Brasil. Com

-7lrrt9. superfície que seria igual à dos Estados Uni.dos se

éste tivesse dois 'Texas, uma populq.ção atual de uns

60.000.000 e um incremento anual de 1.500.000, uma ca

pacidade de organização não desprezível e recursos

naturais que' têm sido comparados aos dos EstadCl3
Unidos, o Brasil deverá ence_rrar o Século xx com

uma popUlação de uns 125.000.000, um potencial eco
',ômico comparável 'ao dos �stad,os Unidos de ho1e c

uma pOSição predominante no mundo latino, europeu

'" ... ...

j
I -.

'

1 �'\.
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CRUZEIRO do SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(12") do pequeno Intérprete
JOS]i:LITO, nascido na cída-.
de espanhola de Andaluza e

uma das maiores revelações
ínrantís de todos os temôo.i,
Êste disco contem- uma dá
zia cie melodias de seu ex·

tenso repertório' tlaineuco;
incluind6�se várias seleções
lue 'éle interpreta. durante o

desenrolar -d� ,referida peli,
cuIa.

" -0-
i,,"às CINCO MAIS�'

Relação dos discos em IP

mais vendidos em, Florianó
nolis na semana que pal?sou.
no "Salão Record" e na "A

Musical": .

1o lugar, - TEA FOR TWO
Enoch Ligth e s/arll

(MASTERPIECE)
20, lugar � FRANK NOR

MAN E SEUS SUCESSOS

DANÇANTES (RGE)
30 lugar � ÊXTASE

Nelson Gonçalves (RCA VW ..

TOR)
40 lugar _,.. GALERIA DI<]

SUCESSOS - Mantovani e

s/orq. (LONDON)
50 lugar - SUCESSOS DE

HOLLYWOOD _:_ Four Ac:,',:;

s
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"society", Brenda Carr, Ela.yne' Ontem foi a revista "Fortune", hoje é a "Busine'ls •Leny Eversang a grande cantora AmlIn e Sonla Ararjo. sr. e sra.• "Neek"; e quem garante que amanhã-não virá o cons-IIIIIIInternacional visitará Florlanópo- Capitão Corveta Haroldo Castelo I11III píeuo e _aus�e�o "Play-bo!" a dar. palpites sôbre a sl- III'
lIs no pró:ll:lmo dia 25. Branco, sr. e sra, Alvaro de Caro. : tuação brasíleíra e o governo .Kubltsch:t? "X X X .valho, sr. e sra, Dr. Zulmar Lins, III' A verdade é que os americanos nao gostaram da I11III

Araujo, usou no dia em que ea., A DIREÃO DO QUERENCIA sr. e sra. Esplrldlão Amlm, 'sra, • atitude certa e corajosa que tomou o Presidente no ca- III'
sava com o sr. Celso Põrto, foi, PALACE HOTEL RECEPCIO- Amlm usou valiosa estóla em 'I11III so do Fundo Monetário Internacional. E daí êsses ar.'
um verdadeiro sonho. Sonh� de NOU A SOCIEDADE vlson. Sr. Carlos Orlla, sr. S. III' tígos contra Q govêrno brasileiro, chamando-o de "adu- •uma noiva elegante, como esta.- COl13tltu� um l!'rande sucesso Tinco Verclsl, o jovem Marcia' lador dos eleitores" e de "leviano"'ao mesmo temp� que I11III
va Lia Dalva, com véu multo e foi sem dúvida uma parada de Dias, o moço das camisas

pre-. elogiam o presidente da Argentina
_

pela, austérídade III'
curto, botão de rosa e rosário de elegância. o cock_tall loferecldo� tas, sr. e sra. ·Seraflm Fauez. o

que implantou no pâís., O resultado dessa austeridade,_crlsta1.· Cond�zlda ao altarcmor, 'pelo .Q. r. H. à socledada local elegante Capitão Corveta sr. Luiz • todos' nós sabemos: Frondizi, a cada dia que levanta,
•pelo sr. José Araujo e também, Entre os presentes notava-se: Dr. Mario ,Freysleben, agora fazendo • n�o sab� se �indâ é Presidente, ou se já lhe, tornaram

pelo cortejo, que estava elegantís., Gilberto Guerreiro da fonseca e pai·te do nosso "society"., Sr,ta.

•
a ínvestídura;

.

- ._
sírno se Iniciou C I • i .... -Dlnea Maya aeompanhada" do sr

Ih
'

Ih I11III' a er man a soa senhora, senhora Fonseca' bonita. Se tomassemos a peito os canse os, ou me ar; �E II!'os harmoniosos acordes' da, Ave e alagante r tusando manteauz em Fred. Dr. Mauricio dos Reis usan., • ímposíções do FMI, veriamo-nos na mes�a sítuacão �Maria. Foram padrinhos: José cor azul com gola em pele cinza. do um prlnclpe de Gales. Sr. o

• do país vizinho, com greves estourando diariamente: e III'
Araujo e sra, Carlos Pôrto e sra,

sr. e sra, Dr., Cesar Seár_!l-, Seára sra, Jornalista Domingos de Aqul-
I11III o govêrno prêso por um fio. E um dilema se apresenta: •Dr, pld porto e' srta, Cenlr Vlel-

nome discutidO', para. governador no." O pianista Charles Chevalier l1li OU O Brasil leva à sério o 'FMI e entra numa era di! I11III
ra, sr. e sra. Dr. DjalmaAraujo. aves melodias pren I11III •

f' III'.

da cidade. A elegantísstma srta. com suas su ' -

III' austerídade: e de sacr.ificio, conse:ta as rínanças e :- I11IIISra. Araujo, ,foi sem �úvlda uma
Nice Faria, que tràzla um=custo- deu os convidados até altas no,

I11III ca tão subdesenvolvido quanto o e agora, ou se sacrl' III'
das mais discutidas, pela sua be-

so anel em .bríthante resplen.s raso III' fica da mesma m�neira, trabalha e' sofre para erglil'r.I�za e bom gosto. Seu vestido éra
díam, sr. e SI·a. Dr. João Motrltz, X X X • uma pátria maior, forte e desenvolvida.

•em renda, Côr palha sobre cetim I I d C I d .

d F' d'slmpatlca� e alegre. sr: esra, Tho- pe o Conva r a ruze ro 0., O mal do presidente foi ter contraria o o �n o

mas Carl', as graciosas srtas. pa- Sul viajou para o Rio de Janeiro
I11III par a não se afundar. E agora, que aguente as xinga •

lestrav�
, animadamente Irene 'I' afim de passar férias a menina l1li cões dos' americanos! , ,,", .•Lacerda fazendo _sua reentrée $ no moça Silvia Hoepeck da Silva. • .'-.

'

.••"_.....
' ........__ .�...
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U casa, QUERENCIA rALACE HOTEL U
SSSSSSSSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

X xCASEMENTO NA CATEDRAL

METROPOLITANA'R O M P I M E N T '0
LUlu ARTUR CESARINO

Tlldo é findo. Eu gostava tanto dela
E ela de mim, talvez, inda gostasse:
Parecia-me ler essa singela
Devoção, esboçada em sua face.

.2_MJ.��";
Mas se tudo mudou, nada revela
Seu semblante de que algo se passasse,
Nada acusa dos laivos da procela,
Nada transpira do' fatal trespasse.

O amplo vestido de noiva em

bordado, que: Lia Dalvacetim

A!«uem veio turbar nossa ventura,
Por inveja talvez, talvez maldade ...
Tudo a mim ser possível se afigura.

Entretanto, não sei se por tolice,
Pafece-me pungir tanto a saudade

Das palavras, de afeto que lhe disse.
ANIVERSARIOS: I - sr. Major pedro A. Ca-rnel-

Catedral para conter os convída.,

dos e demais pessoas que deseja..

,

Mário Ignácio Coelho Ruben Pe.rez (Pocho) volt::J.- de Antonio Carlos Jobim e
que com fino gÔstQ se achavá

IN O TAS
.

f' rar entre os canto Vinicius de Moraes é a me·
bem ornamentado. Um esmerado

'.' ra a Igu ' _

,

, § No dia 15 de agôsto 'vin' ,. 'res que 'mais vendem disco'l lQcida da ,face B, cantando

"_l-�-�-1I-�-I-I-�""'---n--I-�-8-'l�' ]E'/ f�'�
Jantar .amerlcano foi set:vido-sen_

douro a RGE d�verá ofere no Brasil. ,- Agostinho.acompánhadoçpor

A-
-

do multlsslmo elogiado o serviço

f'
..' _..'

to
.'

C 1 J b'
.

(T I
I

• 'cer em nQssa ,capital- um eo· § Tomok,�akara, ean,tor'l An �10 ar os· o lm,-, Ol1l_.

U: ,_' .
�... ._

...._A-!'._....
de bar e

__copa.
""1 - ,

trüptel- a�J ;�e-i�arios ',da j�p0J?-êsa perte�centEl à RCA a� �i�nó. Um belo disco,'inm
,

X X. � ! ,diséoteca, do Salão Rec9fd) Victo/, teve. _lançagos pcl� dUVIda. ',' . ,De um modo geral, um 'grande d� certas doenças das ,Festejou anlverkárlo no! dia. 9'. ; beml com� là crô:niuá espec�iÍ.. t eti�uêta do "cachorrinhô"
,

,§ Ca_rlos Gonzaga, um do:)
número de Associados da ARF, 'peclalmente Indlca.da para doml! o sr Edua!1do Rosa A coluna \ t 78 t

-

campeoes de vendagem na
os surtos de Entero�patlte' "

.

,

,lizada.' Ressalte-,s� qu� ja, dois interessan. es ro açoe� '.'. _social deseja ao anlvelsaxlant!lps RGE; apesar de nova no Cê-
I
em ambos. acompanhada pe < RCA V�ctor,' gravou a versao

melhores VQt�s de,; fellclt�çôes. I nário discográficQ' nacional, I,la orquestra de Elcio Alva- .do grande s.uce,sso de. Ho-
Agora não morrerão mais o� X X X d G f CId N il S,

. I é uma etiquêta-, C),ue se tem rez
.."vai,

mas· vai mesmo', war reen lei .. e�, e
perÍís! - pode�os preye�lr do. '., ..

d k "Th d' ''( ..O d'á, Definitivamente.' marca,d,o para impôst() _pelOS notáveis lan.·,· j "say.'onara", '.'Balada trist.e" .a "a,., e lar�. 1 .

ença terrível que dizima as crla_
I . I .

) F d J t.

o
o dia 1° de- agôsto, a elfg,ante i çamentos'-aprese_!l,tadQs. em e' 4IAlém"� foram as melodla3 n� . _re., orge e o au �r
IllQlte ,de apres'entação dos:LP e pelo cl:itério selecional1gravadas por''Pomoko Taka da.versao,- que promete fl-

referido :produto. que é de resúl_ "

"d "
Brotos bonitos de 59. na formação do ·seu '''cast'' ra. gurar nas_ para as .

X X X Ainda agora, segundo' infa::· § Em gravação de Alta 1<'1·, _§ "peti�e .fleu:�' (peq�el:1
O distinto planlsta� Luiz Fer- mação que obtivemos de foo' delidade -a RGE lançou no flor) behssima composlçac

nandes Sablno, continua sendo o te segura e que divUlga�O!l I mercado' um) 78 rotações dJ;: de S!dney Bechet, fQi iam·
animador das .nolte f1orlanopoll. em primeira mão, a,_ fáb'd·

I
Agostinho .-dos Santos com

bem gravada na R-GE por
tanas. ca de José Scatena contra .. I músicas' do filme "Orfeu jo Bob Crosby E Seus. Bobcats,

X X X tou a grande intérprete na·· I Carnaval", premiado no Fe." A gravaçãg anterior pert�n·
HOje no Lux Hotel, duas fo1'_ cional, Angela Mjari.a. Êst� tival' de Cannes. Na face i\,

ce a Werner Muller e Sua

mos�s orquestra: Roberto Ferr1. e f-ato deve�a repercutir agra' lo samba canção de Luiz Bou Osquestra, em sêlo 'Polydor,
Garotas paullsta. dàvelÍnente entré os ,fans da 'fá e Antonio Maria, "Can- § Paralelamente ao lança·

X X X "sapoti", a qual com o apôio
!

ção do amôr", com acompa,
menta do filme "SAETA" em

o sr. Hélio Silva ;Hoelchl, de grandes' orquestradores' nhamertto de Luiz Bonfá ao
nosso país, a RCA pôs à

como Henrique Simonetti � II' violão. "FeliCidade", samb� venda uma longa', duraçã·)- fes:ejou anlv�rsárlo no dia 10 -

_. , ,

Esta Colunlj" assoclando':'se ao

FAZEM ANOS HOJE:

de Caça e pesca.

, I ro da Cunha

FAZEM ANOS AMANHÃ: rosa, João Leo!!�tt�.· e sra., sr. e

sra, Osvaldo F!.edler, sr, 'e sra,

Aldo Marcon e
-

sr. e sra.Augusto
Schutt1. Peque_!!a tornou.se a

-Jovem Murllo Belrâo Bonnas_
.

,

sr. José de Oliveira
sr. limar Margarida
sr. Djalma de Morais

- sra, Adi Garofalis Ribeiro

sís , I

sr. dr. Júlio l('1�zman
- s�. paulo Armando Ribeiro
� srta. Coseta D'Avüa Fernan

des

_ srta. Aracy da Luz Guriha'
sr. Gualberto Born

sr. dr. Jo1j..o cayalaz�i _
sr. Ivan Carlos Schmidt

- srta, Carmem Silva vam ver a noiva: Após a certmg ,

- sr. Mário Couto, alto run, nla houv� recepção, dos convida,
clonárlo do Ministério da Agrlcul_ . dos no tradicional' Clube Doze
tura, servindo junto ao' Serviço

-e�pec1almente os avicultores.. des_ nar

conhece!l1 os produtos químicos Infeclosa dOS perús!

e veterln'ários que possulmo� em

nosso pô;to de revenda, junto ao

M,ercado Municipal. por exemplo:

_ quantos desconheé;m
.

que já

temos a venda o NF-180, que se

destina ao. trat�me�to" espe�i'flco'

ções de perús, uma vez "que

tados positivos já existe a venda

__� •
na Associação Rural de Florlanó'

polis. junto ao Mercado Munlcl,

pn,1. - (NOTA N. 17 da ARF).Mundialm,ente ------------ ... _.

conhecidas
NEGóCIO' DE OCASIAO

Vende-se·

acontecimento, cumprlmenta-o.

país.

1 Motor "G.MY - 75 �
1 Gerador· "MARELLI"

20 KVA. -

"Em perfeito funcionamentu.
,pirigir-se ao Sr. Osni Pereira

JAGUARUNA - S.0. ENTRADA' DEr A�MAS (RS 41e�OQ
Para (�mp,a ne,Unid 'f�i�íosa

VI 6,01 E LII

1t�·.p�là i.,sup.rável
qu'aUda.de 'al�.nã I�

S'oteDi�nes'·.ReligitslIs
na� " eti.8fl10raGÕes, do

cOia: <'de GDloos

l
Proporcionando mais uma magnifica oportunidade às I

poas donas ciécasa, e�tá agorá, a "caçulinha" de'A Mode'�
lar, apresentandó um 'estu,pendó plano de pagamento para
fi.S famosas máqUinas de costura VIGORELLI, não só �s
melhores da atualidade c,omo ainda' as de mai<!-r venda no

,�

.�,Contlpuam os .pr,eparativos pa;..----'--_._--------------.;_---��.......-------...:...-

ra as comemol'açõe�, nos próximos

Idias 25 e 26. do Dta do Colono,
que terá �l!-rater ff37iiv,o e� J;:;in_-

,

"\ ' ..

vlll�,> com .dlv�r2;1s' cer��.ôpl�� .ci: _

vlco�literárias c dé 'ativa ordem,
.

de acô'rd'ó éom o programa

',temos pubUcado, Na data
que

serão

I:pn'l"ra
AZIA
EMÁ
DIGESTÃO

• prestadas' especiais homenagens à

me::-"órla dos col9nlzadores d0

Jo:n7Il1e. estando prevista 1'0,

m1\l'la ao Cemitério', prot-estante,
onde serão <depositadas corôas nos e

"túmulos de antigos habitantes, -

,ia
it

mesa

Assistência técnica
garantida

bém como a celebração de ceri.

mônlas religiosas, na Igr,eja Cató·

!lca e nA, Igreja E'{angélica, em

sufrágio das almás dos velhos
-

Imigrantes desaparecidoS.

, I

-

fi-:,'i;'tllbr ,xci 'SI." para oJrosll

Dará especial dest.1que à ce_

lebração da .data a presença en�

da co.

IN� O Tx'A 1: CO�RCIO
Fl." II Ivé L, 7/1 - fone: 52·3402

.;

A LETRA DA SEMANA
CICLONE - samba canção
(Adelino Moreira) - Grav., RCA de CARLOS NOBRE

I
Ela' se enamorou de _outro rapaz
Assim que o cicloné atingiu' nossos destin6s
Nenhum de nós pensou voltar atrás
Qu.e orgulho, quantos desatinos
Eu bebí champanhe em seu noivado
Traguei minha mágua no peito sem' rancor

Fui o primeiro a chegar à Igreja, e, amarg.urado
Assisti o orgulho matar dois sonhos de amôr

II
Uma noite já multo tempo depois
Ela veio, chorando, e, chorando
Atlrou:-se em meus braços

.

E disse, ganhando meus beijos ...
E disse, ao sentir meus abraços'
Sou. el,l que com fome de amôr
,Te vem procurar
Sou eu, sua voz doce e meiga
Com prazer ,ouví
Sou eu que cansei de mentir
De fingir e. enganar
Sou eu que cansei de Qutra boca beijar
pensàndo em ti

,

�--------�-------------------------.-----------
,óTIMA VIVENDA ESTILO I

COLONIAL
LOCAL BELISSIMO·

(Ao lado da Residência Presidenciap
Agronômica

. êbm'2.142 m2

.3
.

VEImE;SE�,' OU� �TI[O&A:.sE por
COM:mRCIAL QUE

D�p"8�:�0'ir,,yÚ?\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Opera:�ão Vigore li!'
"" Durante"·julho

com

�,' '
.,

E 22
v.

,
'SUAVISSIMAl

-

PR'ESTAÇÕES MENSAIS
adquire a sua V I G O t· E L L I·

'I ir)

/

ENTRADA•
I

-'I-

/

/

- _.,'

r

I

VirftJJtelJi
V,{,q41teett- _
VirpJJteett - O

" Vá, ainda hoje,,� busca!

-- O
,

, .

maxlmo em ,qualidade
,

a máq'uina de costura c mais vendida em Iodo o mundo

a sua

em durabilidade
VlG,O'Rnu,

e, 'agora
e "lembre-se,

r:

COM, 50 ANOS ..,-Df �GARANTI1;
,

. � ,

"

seu. ,_crédilo<! ia' está aberto
"

em ,

(

\.

Tudo pera
-R u a

você e para'
Trajano,

seu lar
29

"Sugar":Ray. Robinson
úl:,/TIMA DA SÉRIE De VERUS·

M U DÁS DJE O L 1 V E ·1. R A .,>S�EMPiiE'Qüfi'ji5N's'f�E'l'fMf>"ô�M'"
A !5ecretaria da Agricultura do Estado do Rio o:rande , OS PREÇOS A C R 1ST A L E I R A

do Sul, está 'em condições de fornecer mudas de Ohveira,
, 'A M E R I C A N A' Ocolocadas, nesta Capital ao preço de Cr$ 36,00, Os pedídoa
I

' ,

deverão ser, no mínimo, de 50 mudas e encaminhados, com FAZ COM PRAZER! I

urgência, ao seguinte endereço: I
Serviço Oleícola - Secretaria da Agricultura

-IPôrto Alegre. ,',
'OBS,: - Para o atendimento, deverá ser indicado um

consignatário para entrega nest'a cap_�tal. I para água, canelado

, tipo ' americano

Cr$ 25,00 aduzia
Em pacotes de Y2 duzia ou

engradado. - Imposto 6%
PRONTA ENTJi,EGA

C R 1ST A L E I R A ,A-Mj�J� I 'Ç,A N A
RuaCeI. "Antonio Marcelo,' 92: -i' :r�;:,:9:-3S55 '�

Cx. Postal 10.5-73 (Brás) _::_ SA'O P-t\ULl� -

,
,

'SSSSSSSSSSS%S%%$SS%%SS,.s:(SSS.1\%Sê'E��S%$SSSSS' REVEZ:ij:S �- Robínson; mais
/ ;,'

'

,

"

-

pesado ,'do que antes, con',

--------------:--:-.;_-;-:-:r,===::-:-7 quístou depois' o título mun-
..-- ...-----.. --------------

'.

'AGENTES' dial dos médios em comêço

: A G � N T' E S ',PI 'R E [I SAM'� S E � -'

'J
•

PR',E-C':'l'(A"-M-SE �:��:!!�l��_lh�I�O������d:_
t t 'I III' J ra Robinson recuperá-lo no, mesmo sem pra Ica e sem capl a ,',Em tôdanis� cídadés do tn- outono. Em seguida, abando,

• pára: Oasímír as, Linhos e Tropicais terror ..�óti.ma comíssão no nau os ringues. Havia lutado
... ótíma comissão - Mostruários grátis � atõ d<rpecli40. - �ostruár-l0 126 vêzes,. tendo perdido sõ-III' Vendas pelo fácil sistema de Reembolso Postal

., Gràifs.' "qasillÍiras, i.inhos, mente duas lutas. Todavht,, A ondências deverão ser dirigida,s para' ... Capas, Blusões, camísas, súbitos révezes em seus ne-
.

"

...
'

s

cOTrre�EP ( I D' O
'

5, M�,' E
.

H E', R O ,: ,

etc. - Sôínent� pelo Reem- gócios ameaçaram-no" RayIII'
,

III' bolso Postal. . necessitava de dinheiro e vol-

, Tradicionczl Firma. tou a lutar, já que era.o únt-
• T E C I DOS, L A S C O co meio de obtê-lo. Somente

COPO
PARTIDO DfMOtRAT-A,' CRISTÃO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FLO:ij.IANÓPOLIS I

O Diretório IV;urlicipal de Florianópolis, comunica que,
em sessão ontem r,ealizada, resolveu, por unânimidade
manter a indicação do nome do destacado correligionário,
Dr. Carmelo, Faraco, à próxima Convenção Municipal, co- I

mo candidato ao cargo de' Prefeito da Capital. I
Florianópolis, 11 de julho de 1959 IAntônio Mateus Krüger

Vice Presidente em exercício
HOJE - "Sugar" Ray"aC'
bínson, hoje, COIJi a idade de
38 anos, ainda é caplpeã
mundíál dos médios. Reei{.
perou o título em eínco QPor
tunidades, único homemta
hoje a lograr � esta raçanh
Embora ainda lutando, R

bínson encontrou uma nova

carreira como artistl;t de' ego.
sua mulher, mantiveram-no petáculos populares. Con
insistindo no ringue. Filía.i- fiante em seu futuro, graças
mente, começou a lutar comq à fé que deposita em Deus,
o Robinson de antigamente e reafirma sempre seus princí
em 1955 recuperou o titulo

\

pios religiosos, cutnptl
dos médios que havia abano diáriamente seus deveres p
donada 1952.' ra com a Igre'a

VOLTA - As lutas do prí
meiro 'reaparecimento de

'"SJlgar" não foram muito
boas e seus amigos instaram
com êle para que, desístíase
de lutar. Mas a fé que Deus
lhe havia incutido em si pró ..

prio, mais o amor e apôJo de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\, FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 12 DE, JULHO DE 1959 • �'T&»O' ...UI UT,lea _OU..IO .a ,U.TA O ...T.......,&
7.

"', _.J r
,

. .'
,

.

PAUtA 'RAMOS' E, fIGUE,IR'ENSE EMBALADOS PARA A CONQUISTA 'DE UMA GRANDE VITÓRIA'- ,PARA O SENSACIONAL ClÁSSI,cO CONVER-
GEM-TO,DAS AS ATENÇÕES

- DOS AFICIONADOS - PRE'LlM'INAR EN1REJPI'RANGA E VENDAVAL.
"o

,�;, i!' ,', :! ���.:t� �': JL
com.nada menos de nove gramado .o encontro entre 'leres 'e alvi-negros .tazem es- roso, espera que a sorte da-. As OpInIOeS do neutros se Wilson, Julinho (Adão); ca- "

encontros serão encerrados, iP9rula Ramos e Figueirense. I tremecer o estádio, talo em-. quí porTrente não lhe seja. dívídem. Numa coisa todos vall�i, Rodrigues e Pcre
esta tarde.vos primeiros' tur-.' ambos empenhados em tra- ponho dos dois quadros 'pa- tão madrasta. E 'Vai .noíe, à concordam: que vai seruma 'réca.rI
nos dos certames dás zonas zer para a metrópole bar 'ra. levar de vencida o adver- liça ,d�r _combate a um ad: º-atalha de gígantess renhida' ,

leste, norte "! oeste da prí- riga-verde a hegemonia do
'

sário.
-

>.
�

,
( versarIO que ,a nosso ver _e e sensacional do Pl'inc�pio ao

..__, ARBIT�AGEM
meíra etapa do Campeonato esporte-rei catarinense que I

-

'

t.ecnicamente mais forte e fim, satisfazendo, desta fcr-' ,

Estadual de Fútebol de 1959. há mais de dez anos. se en - 'Embóra campeão da eída- : que,deverá pisar, o gramado ma os anseíos de todos em I Escolhido de comum acor-

Para esta Capital'está.pro- contra com os clubes' do in .. .de, titulo obtido pela segun- II=: ligeiro favoritis- apreciar um futebol rico de

I
do funcionará no apito o

teríor do Estado. ,,' I da. vez' consecutiva, o" Fi, mo.
.

técnica, entusiasmo, artlo: sr. Lázaro Bartolomeu. '

A batalha que IQgo maís : gueirense não tem tido tanto I . I
cómbativo e: disciplina, esse

vere�os no �stádio da rua I sucesso qua�to o Paúla� Ra-
'

Os" palpites em torno do como fator principal do bri- PRELIMINAR
, Bocaíuva esta sendo, aguar- I mos que esta em segundo lu- mateh 'desta tarde chovem lho -da porfia. ..

,

dada __Çom ó maior �nter.es-' gar na .tábua ,de classíríca-: pelos quatro cantos da cída- 'I Como preliminar, encer-.
se e o mais. vivo .entusíasmo.

I ção, tendo perdido- os três de e adjacencias. Os torcedo- QUi),DROS PROVAVEIS rando o prímeíro turno de')
.

pelo público, dada à -rívalí- pontos em Itajaí, mas ínvíc- res tricolores não querem ad:- Campeonato Amadorista da
dade existente entre os dois II to no estádio da rua Bocaíu- mitir a possíbíltdade de vi � Os times, salvo, modíttca- 'Cidade, bater-se-ão os con-
t:lubes só superada em- ím, va, onde logrou derrotar dois o conjunto de Valério a ser ções, formarão assim: '

juntos do Ipiranga e venda

portancía- p�!o choque entre

I
candidatos reais ao titulo da . _I PAULA R,AMOS - Gayne- vaI, com inicio marcado pa

o alv,i-preto e o Avàí.,,_SeJ?P,re zona leste: � Carlos Renaux, derrotado pe,lo"D�cano" e,03 l te: �arréco, \ Nery � João ra as 13,40 horas.
que se defrontam Figuelren-- e o Paysandú, sendo que �s- deste acham muíto dífícü ,MartInS; Zilton.e Nelinho;-
-se e Paula Ramos lá estão I te pelo escore de' quatro a uma vitóriado tricolor, vís (Jacy); Helio, Sombra, Os- PREÇOS

, na praça esportiva da, rua zéro. O Figueirense que so- to que consideram o FigUAi-' cal', Valério e Zacky.
.l Bocaíuva, pode-se dizer, o .mente domingo passado em rense rehabílítado de i'lt!1ls. Arquibancada:

�

Cr$ 3e,OO, Igrosso des- simpatizantes dos' seus domínios conseguiu lar- insucessos e em condições de FIGUEIRENSE 'I'atú - 20,00 e 10,00.
dois, grêmíos.

: É que �QUi-1 gar a _"lanterna", rehabítí- não mais perder até 'o final, «Djalma), Gastão, Trilha e Geral Cr$ 20,00, 10,00 e

sempre as lutas entre 'trtco- tando-se ao vencer o Bar- do certame. I Danda; . Cláudio e Anieí: 5,00 .

<;

OSCAR, 'o eficiente "center:
'pautamo

r

Esbo�ada a tabela pa,ra a Ta�a �'Brasil
,
RIO, 1; (y.A.) - o Con- de êampeão do 13ras11,- de-I'Báhia,

na "E". Os vencedo- I frentar as representações
selho TecnICO de Futeb.:>l vendo, ainda, o Grupo Norte res de cada participação de campeãs de Minas e R\o "Taça Brasil", estando fixa
aprovou, 4.a feira, à tarde, o decidir-a quem cabe a condí- jogos a 20 e 27, de setembro, 'Grande do Sul, feitas cabe- da para amanhã outra reu

Ó pugilista campeão mun- esboço de tabela para a "Ta- ção de melhor time da re- I para dirimir a supremácía I cas de "chave". níão do conselho, para esta
dial de peso pesado que mais, ,ç�'Brasil" elaborad9_ .pelo pre .gíão, conqutstandc.a: "Taça da "chave", depoís do que

.

As ,competições .

entre-os ' finalidade.
vezes colocou' em jogo seu /3Ildente da Comissao de A3-' i Norte". I preliarão a 18 e 25 de outu- [campeões de Norte e Sul com
titulo foi Joe Louis q'ue rei- suntos Internacionais, Imis 'I A TABELA bro para indicar o campeão!!ls equipes do Distrito Fede- Ao campeão da regíão nor-

�

M I b
"

d I � TRILHA, 'o seguro zaguetronou no mundo dó box de . urgei, em assim as atas" Inicialmente, o grupo nor-

I
da região.\, ral e São Paulo, até 31 de, de- te será' oferecida a "Táça

1937 a 1949 enfrentando tíxadas para as competições li
te reunirá, nas datas de 23 Igualmente e nas mesmas cembro, serão decididas por Norte", ínstítuída pela CBlJ

do Figue_ircnse
cerca de 18 pretendentes 'à da fase de classificação. 'e 30 de agôsto, os seguintes ' datas preliarão Estado do

'

sorteio para efeito de deter- para ser disputada paralela-
c o r ô a, seguindo-se Jack ' Dois grup�s se degladiarãQ cotejos: Pernambuco x Pa-

�I Rio x Espírito Santo e Para- minação de adversário, sen- mente à "'Taça :Brasil", Cei"".
,Dempsey que foi campeão p�ra obten�ao do direito a i raiba e Mar,anhão x Parít, ná

,x Santa Catarina, saindo do, ainda, pelo critérIO da' tame interdubes campAões
por sete anos e sete Vezes dI.sputar col_!l os campeõ,:' ia i na "chave A". ,Ceará x Rio o� vencedores para. �,:cisão sorte a i�dicação �os, locais do país.'
defendeu o cinturão de ou.. RIO e de Sao Paulo o tItulo I Grande do Norte e Alagoas,x sobre ,a quem \competlra en- dos priprelros coteJos pela I
1'0, John L.

-

Sullivan, '-que foi -

gfk;'��!�ff��� 8' .I�m��o! �""j\B�,,�,m6
E S ,I,re'sp.o'n''s·a',b','il·,,�,lid_ 4�e."·

'

rante um ano apenas, mai?
foi há cerca de seis a�os. Um jo_ E el<l aceitou, E até hoje, de-

',' ,

_

OU
realizou quátrQ combate,� em vem subiu a comprida escadarla, corridos quatro anos de labutó ,"

defesa� do 'cetro, O que I·e.- fi --i d
"

d
-

'

I
É deveras lamentável o Colegas dirigentes es·;a do número de universitár?os.

D I-,q).l� separa as o c nas a r-e aÇaQ constante no nosso co ega da rua - f.,' • I espor Ivapresenta um recórde. ' --que ocorre na Federaçao Ca- I oposição é conclamada a apresentarei oportunamcrr-
x x x' ,;e se apresentou à seção d� espol'- 00nselheil'O: �afra, 'Maury nao'

tarin�nse de Desporto,s U,ril' I' evitar erros, de maior v111t:>. I
te uma lista com a,ssinat.u- 'I -

N ....h 'li t teso Trazia um papel dobra.(io que "esmoreceu, embóra as dificuldades :Feu um' pUgI s a que per- "� , ). , ',' versitários (F.C.D.U.), :m:l'lti -
, pois já são em demasia os ras dos- mesmos, fazendo _Para espanto de quantos

deu o título ,mundial, dos Ioi leigO estendendo co diretor es_ ,:!Alssem de monta e, enfrentasse a '

••�
se encon-ravam ante o'tl,te

Pesos pesados' ou deixou'=o
\", .

dado� de. �ar.á,t,eF' esport.iYO dJs,. que 'est.ão deg.radando nl)q.�a 'acom.panhar da mesma UlX'._ na se'de d�a F,C.F., o Tr-';bunamlpOl·tivo, pedlndo Il: devida atenção : cada dia a incompreensão de mui_ ,
•

vago; voltando ao ring pura umversltarlOs" Catar:In�nses" Mater EsportIva. .

'm�mlfesto. de Justiça Desportiva da en-
h '1 1

.

t'
,

para_ o qll.e llele estava escrito.' tos, como acpntece a quantos I
' -

I
---

\ t'd dTe ave- o, ogrou seu Inuen- çlirigidas por co ega� que nao E parà torná-los cientes Genovêncio Mattos z a e ,resolveu absolver é)
to até agora. As lutas re- ,Abrimo-lo. Era uma notlnha es- acupam cargos de ,dlreção de se, sabem utilizar o nome Uni-' de que, manifestei- nesta cri- , Da; Faculdade de Farmácia (' �ndiscipli�a.do" "play.er': Né-

�:��h��e i���ey sc�:ff��
.

�:t: :'::ri:a�:ic:ou: jl:::a m::: ��::a:n!::'nal�e::::ve�::ntodl�: vprsitário desta Entidade" 'tíca -a opinião de ui? eleva-I Odontologia
'

�z:�� t�:i�z��ggc;;m;O t���;�
::oram as que maior' reper-: porquanto em suas ,competl- go Brasileiro de Futeool por
cussão tiveram nesse senti-

se e.fetuou na -várzea. E em bai_ ânimos e com o ,pensamento val_
ções tomam parte integra�- , A JORN .D A.. . DE .HOJ:E .PELO agressão' a u1Jt jogador ,do

do. Louis, que deixara vago xo as iniclals;' M. B. tado para a boa marcha dos es_
te elementos alienígenos do A A. .

quadro adversário e a,indao tltulo, sonhou reconquistá' - Você -a escreveu? portes ein saEta Catarina, Maury . por grave ofensa moral a :lS. meio universitário. CER,TAM'"E,
' 'POR'

,

ZO'��AS .., . . ,.
�

10 anos depois quando Wal- _ Sim. respondeu-nos ele. Borges impôs-se logo no concei� A d' i
sZlitencza. Nelmho 1.ogara 38-

cott era, o rei dos pesados; 1 COQlO se os ca em �r13, ta tarde para satisfação· dos
t

-

b d Acha o sr. q).le serve para sair to "'IS seus colegas. e dos espor_ d' F ld h tmas eve que a an: onar s<:'u das nossas Iversas acu a Grandes encontrQs est.ãQ do.' vice-lider, com dois pot',- sen ores 'que vo aram pela
intento ao ser pôsto á "no': no jornal? tes em geral.

1 des, não tivéssetil o direi.t'J marcados para hoje em se· tos perdidos em Blumenau sua absolvição e são os que
caute por Rocky Ma,rciano :::_ Como não -, foi a nossa Foi um dos homens de prôa do de participar das diversas quência ao Campeonato Es'" frente ao Palmeiras, o qual pactuam com atos que tanto
que seria o sucessor de Wal'- resposta. _

'

'11 ' tadual de Futebol "or Zo ,;stará em Jaraguá' enfren- ,depõem contra a formação
cott. Agorá, Rocky'pensa re- �ov mento saldo da redação des� competições que utilizam o "í

-

moral do público esportista
t
., A -notinha saiu na edição do ta tolha e qu lt f

' , nas. tando o Baependi. Em 13J.u-
'ornar ao rIng, porem sem' )

,

\
.

e resu ou na UI1-- nome da Nossa Mater 1;>es- Pelo Cel"t,ame da zona leso menau haverá a luta dcs ·de __!lassa terra. Para o co-
pensar no titulo e Floyd Pat," dia segui�te. Horas>depois Maury dação ,da ASSO(�l!.ção dos Cronis_j portiva. . te, o mais importante f!ho- "pequenos" da zona: Vasto, lendo órgão "disciplinad0r"
terson que há pouco curvou- Borges aos pulos subia novamen�e tas Esportivos ele Santa Catarina.,

'
, ...', !Jae da rodada! que é a últi- \lerde e Seleto, êste de Gua- vale tudo no futebol- desde

se ante os punhos de lnge- Chamar a F.C.D.U..pe no�s'l.'n.la do turno, será sem dúvi- �:amirim. que ,haja um "entendimen·
-�111'-,ar Johansson' ',' vaI' ter slla

a escadaria. Vinha agradecer a ocupando ele at).lalmente a 2"" t
.,

h " / hent';dade, e' fôrça de, expr.€,3-I' da o ,m.atch. Carlos Reriaux,' e Na' zona oeste, Indepf"n- oszn o {com os sen ores
oportunidade dentro de: no - publlcaçi'i0 de' seu pequeno traba- sec,retaria da' entidade de classe • dos quadros a qu'" e te

sa-o p',orquanto �elà pertence MarcI.lIo .Dlas, no� d0.m.iI1:lOs dente e Vasco da Gama deei- ,
... p r ncem

'venta dias, na revanche, 'por lho. Hespondemos que ele ate' nos que' este me's completara" tre's , d d d j'
- ..

t 'os faltósos ,Ru'a com eles sr
. .

. I o prlluelro e que eCl Ira a ,Irao o prImeIrO urno. no ,.\ ' '

aquele concedida. Quebrará

I
fizera um favor e que se quiSse�- anos de atlvidades. InfelIzmente a uma panf'lI- I'liderança,. Aqui estarão fren- Campo do primeiro, em presidente da F.C.F.!

Batterson o -!·tabú� .tornan' '.
h fo mando um quadro t f t P 1 R l> C ·t·b E Cd'

do-se outra vez detentor da se., poderia enviar outros, que co� Bemqulsto por todos os que
n a, r '"I e a ren e au a amos '" ur} 1 �nos'd ,111 aça: or

t
JO"

�

l'1egemo'n-I'a do '-pugI'II'sta mtln- ' prazer daríamos a.' publ1cklade. ,

-' I 'i ! desolador que dia a dia toma Figueirense, o pr!meiro au" �arao, Caça or�nse e Jn -(!r- '�o�I_,',,-:
iól! 1.<11" I�' á'E�

I
..�m e e PI vam, porquanto

slnce.-1
' sioso para recuperar o pôs - nacional" os dois 1j.lthrtos� co-

.

� fj!, 1', '';
,"

,dial? �'.
-

As notas escrtas peÍo Maury 1'0 e lhano no tratar, o nosso
cores negras.

.

'

I ':.0 de líder através de uma locados;
/

em 'Joàçaba
'

�e- llIl� �,_)
,

x x x '

"
.

talentoso coleg'a dé Imprensa. na
E' de lamentar aIn�a. que, 'vitória sobre o quadro 'de rão aclver*ios:..Comercial ,e

A corrida de Indianópolis I !lota
folha foi aga�alhando. E o

data de amanha- que' �marca o ','
alem da irresponsa.bIlldadc! Tilodi e um .e�pate em Brus·

'

Juventus, amb9s vi(::e,,-lígeres :""é, talvez, a mais famosa e "apaz prosl'era�a a: oihos vistos..

t! E It
'

B E t t t"
'"

nrrI'sca"a competI'ça�o auto- rev.r;;:ndo uma vontade ina'balá'vel "'0'
'

- '''; que"caracteriza Os dlrigen es que. m aJalo ax:roso. em s � _?, CElLflme,R �.agoraro •

.. I:l li!1a tr\1lLctll�o de mais um anlversa_ '," it"l seu reduto, _ tentara vencer maIS renhido.' . _.

:nobilística do mundo� .
com de vencer na profissão de jorna_ rio natalício terá oportunidade de

da F..C.D.U., per� am t es
o Paysandú; a 'fim .de alcan- Na zona sul, primeira ré-,

um percurso de 800 quilômi;l- ,lista. E foi crescendo a nossa aquihtrar_se do quanto é consi- que elementos nao :p�r ex:, çar sua primeira vitória. gião, os, dois" lideres: At�é- ,MORTO O JÓQUEI -APÓStros. Verdadeira prova de
SI'mnatia e admlraça-� pelo futu- centes ao mei� umverstt'l- Na. zona norte, o prlnclpa] ,'tico OperáriO e Comerciário, B,ELA VITÓ.R,IA - De Buénos-gigantes A prova já man.. � derado pelos seus amigos eadmi_, ,

-dOU' m�itos' volantes 'd� rio, opinem e deem v�são 'a ,c�oq.ue re,!mirá' os c!á.ssleQs estarão �m agã?, o primelr? Aires informa a United Prcs.s

"e.nome p'ara a fama ---e para
ra homem de impreusa: Encarre- radores que não deixarão desper_

seus, recalques' prejudicand'l Il'ly,als . .9axlas ' e Am��Ica c �� seus ,domlmos, e� Cn- Interm�ti()nal que o famoso
gamo-lo da' cobertura d,o Cam- cebida a data-, lev'ando-Ihe o seu _

" prImeIrO com uma serle r!e. CIUma, contra o Guata, e o jóquei Juan Pedro Artigasa morte. Foi instituida 9m peonato Amadorista. de Futebol, abraço de parabens e a certeza
uns e outrgs de nossos co e- ,15 jogos invictos e, o segUll;-:-

,I (Cont. ná 9.a página) encontrou a morte ao ser1911. Três corredores conse, gas. atirado do cavalo "San Ma,p,'uiram vencê-la três vezel>: tendo ele se éesincmnbido a con_ de que com ele estarão se�pre '

T ouis Meyer, WÜbur Shaw e tentó. Foi colabol':l,ndo conosco, na batalha que se empreende por
Venho, -por meio dêste ar,

INICIÀAi. "A. ,.uiWA' JORNADA DO
tias" que acabará de vem:er

auri Rose. Para disputt'l.r até que u�' dla' recebeu um con- uma imprensa esportiva mais sa-
tigo, manifestar:' além da

-

�i_"-'��,
'

,_' ",. ",

.

_' �e�er�e��r���:�' ��tit:ê� V���i
a Corrida de' Indianópo- minha, a opinião de �á.'�;,);:; -

,

. metros, dista:nciando d,mrecist'l.-se sei' t'xperimen- vite da nossa confreira "A" Ga- dia e I pelo soerguimento em bases
universitários;' para que tu..

(I
,,-- CLUB'E �,,,UN,I(IPAL adversários com muita facl-do 'em competições a gr�n- zeta" pal'a redatoriar a seçãO es'__ ,sólidas �os esport.es em Santr, _.+ IY6 l'd d dlocidade e ter-nervos dE' r- turamente nao se repI.am " 1 a e- e, ,quan o procurava

. portiva do conceituado jornal de Catarina.
tais absurdos e para qUi) os Afrânio Goulart ; tra alter,ação dado �o. aqui - conter o cavalo, cerca de du-,

O.
Jairó Callu,do. porém, antes de Ao Maury aqui deix!J,mos, ante_

"

1 F CDU Escreveu - líbrio de forças nessa_fa;;;!!. zento§ 'metros depois do ven�
dar uma l'esposta ao convlte, o. 0ipadamente. o nosso amplexo

respbnsaveis pe a
".:', IniCiando uma no,va sérte No períOdO complementar, cedor, caiu; ficando com o pé

, \ saibam honrar o U das lnI- de vitórias, o Clube Munici.. ,logo aQs 4 minutos, . Lebetc::' esquerdo preso no estribo.
'"°u"Y pediu a nossa opinla-o' muito co'rdl'al, com votos s�ince·os - • .'

,-.c'" ., "
•

ciais desta Agremiaçao. paI venceu de fórma cat�gó- cobrando uma falta, nas pro "San Matias" continuou ga-
- Acha que passo? de felicidade perene ao lado dos Porque se assim não '�I)r. rica, a valorosa representa-' ximidades da grànde ár�a as- lopando', sem ,governo e 'ia�-
Nossa resposta foi pront'a: (.ue lhe sãO caros. -, d ti o:, ção do Esporte Clube Fer- sinala de fôlha sêca o tento ,zendo 'com que o jóquei ba-

I
r e�tao, po eremos ,sen r ". nando Raulino, pelo escore numero dois dos periquito" 'tesse com a cabeça violenta-

-V'"'A-S-C-O--X--FL-A-M-ENGO, em jogo seu título contra o
smtomas, da catastl,'ofe em 'de 3x2 no encontro amisto· municipais. Alceu aos 9 mi- ,mente cõntra a cerca inter-:

INICIANDO O CERTAME ,�ampeão brasileiro Eder .10. perspectiva da, agremiat;ã'l' so em' disputa de um beló nutos depois de uma mâgllí- .na para morrer· dez minllt>as
ciARIOCA DE 59 - Vasco X fre. universitária. troféu, realizadb no dia 28 fica tabela éom Odilom au- depois. Era um cios melh'),t"€s

Fla�engo, é o 'encontro mar- * * *,
É preciso que os cole�as de junho p. p.� no Campo_ do ,!llenta, para três, encerl�ado jóqueis çla América do Sul.

cado para hoje no Maracanã. . .' .,_. lpiranga no Saco dos Limoes. < o escore �m favor dos �eus. contando com� cerça de mil ,

iniciando o Campeonato Ca- MARIA ESTHER BUENO ctmgentes saibam que" a O jogo agradou ao expee- I Depois dessa vantagem vitórias. Embora:
,.

vencelldo
rioca dé Futebol de 59. IRA 'AOS ESTADOS UNIDOS F.C.:r5.V., foi )fundada paTa tador presente dado ao ardor desfavorª,vel aos 'locais, co·· efetivamente o' páreo em quà

* * * '- � A brasileira Maria Esther increme:qtar a :práticra do es- e. cavalheirismo c0!ll que foI ,�ant;iadps, d!! Faisca, ,reaget_n. j!ncontrou a morte, a vitória
MIRANDA Xi JOFRE, VA- Sueno; nova r campeã mun- (lrte entre os universitárIos dIsputado.,. I doe .

forma assust�dota, diml-- fatal de, Artigas não· valeu
____ ' .. ,______ LENDO O T TULO SUL- dial de Tenls de Wimbledon,

p.
,.'

..

. Os. goals surgI,ram da 8e- nUIndo o escore aO's,28 e 36 porque o, <ÍCódigo de Corri,

AUTO'MOVE'l AMERICANO DOS PESOS que anteontem. retornou ao Cata:r:.In�º�es e, par.t�cipar �O'3, guinte fórma: �Frederico de- minutos pOli 'intermédio do das" do' ,T,oquei Clube Argen-
:

.

'. ,GALq_S
-:- Ao .que se noti.cia Rio tendo a maior recepç9.o Jogos com suas cO'-lrmãs -de pois de uma arrancada pes·· 'seu/-meia direita e ponta es- tino exigé que o cavalo e J

.

'

,em Sao, Paulo, 'o argentmo já tributada ,a uma atléta, outros Estados ,da Fedel'a- sôal atira.. Qe f6ra da área I'querda respectjva;m.�nte, maie i_óque'(,. não sejam considera-
DE-SE um carro AUSTIN Ernesto Miranda', campeã,o descansará' cerca de' ummês,' '

t b 1...
•. vencendo Branco aos 16 11'1i- 'algUnS minutos termina o :tIos ,ganhadores se não se

. ' �ão, pata ,�s a e.."cer, o lIl-
nutos da fase inicial, sendn ',sensacional prélio, com o p1a'-- a:p'reseritarem ' a repesagem,.A�40, o melhor da cidade

I sul-americ.ano
dos pesos ga: parat,d�P?is,competir lios E,�- A

b' ti'
'" ,

-a .. Bento�Gonçal.,., clm3,de.ixan seu pals rum�rc. taàQs"úmdos. "

tercam 10 en""re os un ver!'l-
q!1e -até o términQ desse ,pe.., '),la,rde assipalande elu�e,\My-" 'Sl�I>()J,&' �a :c,()!)l'id

.,'

J:;. {','
" '

,r Paulicéia, a ínn "de colocá)' J�l:,i:O� br.ll:Silri�?S./" .'" nodo o placarde sofres�e, ou:., : - ,Wont. na.!}:�,�I?agll;ta)' ,,' ", ;{,,�'i"\ :;1',:

�.
I . iil_1,I '

<' L.J

Aplaude a indiscipl'i·
Da, DO fulebol O Tribu

i.al de Justiça'

.,

-
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Em Sánta Rita do Bapuéaí, CRIADA PARA FORNECER AO PAIS OPERARIOS ELETRôNICOS ESPECIALI- três anos, estando sua pr'-'!'
sul de Minas, um grupo ce ZADOS - CURSO DE TRÊS ANOS - PREPARA TAMBÉM PARA AS meíra turma em franca atlví-
idealistas, depoís de V�!'i0S ESCOLAS SUPERIORES jade. Dessa forma, em 1961
anos de trabalho, conseguiu do Estado, mercê de suas l cação, a Petrobrás, o Centro destaque entre os que auzí- a Escola Técnica de Eletrôn,;{
concretizar uma idéia há atividades filantrópicas: D.

I

T�cnico de' Aeronáutica de I liam a tarefa de d. Si!l.hi ca "Francisco l\(oreira da)
tempos alimentada, qual seía Luzia Rennó Moreira, carl- Sao José dos Campos, a Es· Moreira. Costa" deverá entregar i ir;,.'a de' preparar técnicos ele- nhosamente tratada por "Si- 'êola Nacional de Engenharia MANUTENÇÃO DA ESCOLA dústria seu primeir(!)_!�lJlPo�
trônicós para atender à de- nhá" Moreira. Filha do Cei. da �ni�ersidade do Brasil,_ a I O estabelecimento recebeu técnicos, n)lm exemplo dip;:li:"i
manda cada vez maior CP. In- Francisco Moreira da Cos�a, ComIssao do Vale do Sao o nome de Escola Técnica de de ser imitado. Pois quaulI'
dústria brasileira, nesse cam:- falecido, fundador do Banco Francisco - e muitos outro;:;, ! Eletrônica "Francisco Morei· a indústria de um país er.tri I

po. Nacional de Minas Gerais, (j inclusive escolas

norte-ame-l
ra da Cost�" e será mantiJo l1'lma fase de tal desenvolvi

Já temos, no Brasil, várl:ls sobrinha 40 saudoso Pre.i- ricanas, cujos programas fo- pela Fundação "'Mindóca Ren 'nwnto, como atualmente n

estabelecimentos
.

seln�lhan· dente Delfim Moreira, e'lsa ram solicitados 'para comul- nó Moreira", criada especlal':-I Brasil, é necessário por todo�
tes,. porém pertencentes 0.0 ilustre dama tem dedicado ta.. mente para êsse fim (e flue' os meios não deixar�-d,e-- _

"

nível.superior, e destina�o'3 sua vida e seus recurso,,> a Figuras de alta prOjeção � cioou o terr:eno); o prédiO d€-
I mentá-Ia - e alimenti IturA

a formar engenheiros; os t�c- duas tarefas igualmente me- n,os meios� t.écnicos e ditá�'c�s finitivo, co� todo o equipa- principalmente com. home'1'V-'f,nicos que trabalham na in.- ritórias: auxiliar aos menos tem partiCIpado: os prolr,. menta, sera, fornecido pelo c.�pazes de sustentar e

al'dústria são formadps l;!a prá- favorecidos e contribuir para César Lattes e Jaime Tiomno, Ministério da Educação. pliar sua extensão. a

tica, adestrados· na. sua n�i- o desenvolvimento e engran� do Centro Brasil�iro de Pes- Para a ª-dmissão à ES'�oh Lr.:.
vidade de cada dia, mas não ctecimento de sua terra, quisas Físicas; o dr. Fran- há um pequeno exame, com

trazem uma bagagem de co· Recrutando e coordenando cisco Montojos, diretor do as características de vesUbu
nhecimentos teóricos que lhe,: o trabalho de inúmeros téc- Ensino I.ndustrial; o profes- l"r, e o curso se estende por

_ facilite o trabalho. nicos e professores de várias sor Antônio de Oliveira, ma-
A escola' de Santa Rita, san- indústrias e dos mais'cred"'n� temático itajubense; o dr.
do de nível médio, não só ciados estabelecimentos de Raymundo Carneiro Santia
formaTá técnicos, mas tam- ensino, pôde d. Sinhá Morei.. go, da Com. Vale de São
bém terá as credenciai'!! de ra organizar a sua Escola, Francisco; o Min. Clóvis Sal- Ontem, às 20 horas, no salão

outros estabelecimentos e dentro de um planejamento gado - São alguns :p.omés de Nobre da Faculdade de Direito.

cursos daquêle nível, isto é, de' grande envergadura.

I
permitirá aos seus alunos o COLABORAÇÃO E APõIO

ingre�so em qualquer eSC'lla Entre os estabelecimentos
superIor, de engenharia ou e organizações que, consulta
não. dos, deram todo seu 'incentI-
OBRA, DE UMA MULHER: vo e se dispuseram a .colabo-

D. SINHá MOREIRA rar com d. Sinhá estão o fa··
A principal iIt:J.pulsionadora moso Instituto Eletrotécni.co

da idéia e criadora da Escola de Itajubá, o.Liceu Eduardo
Técnica de Eletrônica de San Practo, de São Paulo, o De- I

�.ta,B1ta é., uma figura eonhe-:: - partam�Jlt0 de Ensino Indm..,
,

,'dá � admÜ'ád' em., 'todo.o stí'?' }rial do Mi�:üsté�i9.,_�da, Êdi�l- r-� r:;�"��' -�'��',',
>". "", "'

"

Literatura. e
ReJOlução.
Artigo inédito de Jean-Claude IBERT

,

"

COPYRIGHT DO SERVIÇO FRANC:mS .DE INFORMAC'AO
jl! IMPRENSA DA EMBAIXJ\ DA Dl\. 'FRANÇA

,"

• 1l!_�TC t"'r� ,

Fala-se frequentemente da volyimento da eloquência po-
responsabíüdade moral dos lítica e do jornalismo, mas

, escritores, da -ínfluêncía que não trouxe nenhuma novída-\, '.

êles exercem sôbre' .seus con de aos generos especíttca-
temporâneos, _ dª,� parte pre- mente literários: romances,
ponderante que.lhescabe ras poesia e teatro. . Imudanças·-sociai�. 'Não -se ro- Parece pois que.durants os

dftnegar sua. importância na períodos de crise, quando as

sociedade, quando se tornam palavras tornam-se atos e as

testemunhas de sua 'é'poca ê considerações que põem em

tomam. a defesa de um ídeal jogos as aventuras trágíeas
de justiça e lioerdade, porém, da condição humana, expz í
a menós que sejam homena mam-se em termos de líber
de ação tanto q'uànt6 de pon- dade, revolta, justiça e igual
samento, Taro é vêlos agtr=m d.llde, a literatura perde toda
diretamente nos aconteci- eficácia e todo poder críwdor
mentes. 'A;. literatura é, en: e renovador, quando não con
muitos '9asos, uma' arma de segue dominar as círcunstân
contato, de longo alcance cias que ela presentiu e pro
cujos efeitos só se fazem .sen- vocou. Se é ver"aadeiro que
tír de uma para outra gera um autêntico escritor exerce

ção. Disto, a Revolução rran. seu talento somente com o

cêsa é testemunha eonvín- impulso de uma necessidade
cente, ,.' :interior, toda realizáção ex-

Se no meio do século XVIII teríor, para êle estranha, da
os Enciclopedistas, MontcoS- mensagem que carrega em si,
quieu, Voltaire e Rousse�,u e deixa desarmado diante o

contribuíram, cõm suas ideias combate que pretendia dirí
e sua vontade de reformar as giro E' libertando-se que um

instituições, à criar este e,')- escritor pode preparar o tu

pirita de íuta que deveria. turo. Sua clarividência, sua
-

derrubar !lm 1789 os príncl- justiça e'sua precisão de pen
pios estabelecidos, é toda urna samento, sua procura pels
juventude . alimentad� cem I verdade que concilia as con

sua filosofia - a geraçao dos tradições dóhomem na exal

grandes revolueíonános -I tação de sua paixão, correm

nascida entre 1750 e 1760 que sempre o perigo de 'serem des"
iniciará e levará avante o I viadas do bom caminho se

combate para -estabelecer a êle se joga, numa realidade
República. Esta juventude, presente feita exclusívamen
aliás, contará! com poucos C3- te de acontecimentos nasci ..

. critores de valor que ríaer=m dos de uma Instabílídade po
passar o sopro revolucíonárlo lítica ou social. A Revolução
em suas obras. Os autoras permitiu a emancipação nú
que, pelas suas preocupações blíca de uma literatura des
filosoficas, preparam a RevJ- tinada à uma elite intelec
lução, �ão tiveram os suces- tual, mas distinguiu toda a

sores que podiam esperar l'1<;- quela literatura. concebída
recer. Exceto André, CHE· dia à dia e'que devia repte
NIER que foi guílhotínado, sentar o espírito revolucíoná
os escritores mais estímaríos- rio do que possuía de maís
como Choderlos de L.A:CT.Q� expontâneo e vígüante.,
que tomou parte ativa na Re- A história nos mostra que,
volução, Restif de la 'BRE- frequentemente; a literatura
TONNE, o marquês de SAnE revestida de uma sígnífícação
BEAUMARCHAIS, não deixa- de alcance universal, é a (l'�e
rum obras marcantes ínspí- concorre para transformar ;)

radas pelos acontecimentos rosto de umã sociedade, .mas
por êles presenciados. A Iíte- .que aquela 'que é nascida de
ratura revolucionária. pro- tal transformação consegue
priamente dita é .. bastaríte raramentersobreviver às cír
medíocre: a liberdade de pen- cunstâncias que favoreceram
samento favoreceu o desen- seu desabrochamento. (SlI).
------------------------------------------------

R�sídios e cavacos de

BRONZE
lATAO
AlUMINIO

/

oompramos qualquer quantídade,
Dirigir propostas para:

N··I A S/A.E
rcua Curuça nO' 776 - (Vila Maria) - Caixa Postal

n? 1l.J.045 - Fone: 9-''4820 - São Paulo.

AGREDECIMERTO E MISSA·-..
"

A família de JOSÉ COMICHOLE, ainda consternada
com o seu desapar�cimento, vem por êste meio externar o

mais profundo a@"adecimento às bondosas Irmãs de Ca'
ridade e aos médicoi Drs. Roldão Consoni e Polidoro 8a':1-

ti"!-go pelo carinho e dedicação com que trataram seu es

pôso, paI, avô e tio, e muito especialmente ao Dr. Adcrbnl
Ramos da Silva pelo interêsse demonstrado na recupílra-
ção do extinto.

,

Agradece, ainda, a todos aqueres que enVIaram tele
gramas; cartões e flores, bem assim aos que eompareceralr..
:ao seu entêrro. .

__
'Aproveita a oportunidade para convidar .õs parante.3

e amigos do pranteado para a Missá de 7.° dia que man
dará realizar no altar de São José da Catedral Metropoll-
tana no próximo dia 14 às 7 horas.

•

VID
. Compra-se máquinas automáticas ,para fabricação
de frascos. Vidraria Anchieta Ltda. Rua Bôa Vista,-'
84 _. 8.0 -"-s/812-815.
<:aixa Postal, 1494 - SÃO ,PAULO
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ItIIAIS PRO'FEt;;AO
E ItIIENOS -DESGASTE
NA HORA 'DO 66RUSH

,,'

.. ",:, .,j'
\..

••
.�9

<_;; 1

ESSO EXTRA MOTOR OIL FAIXA DOURADA- LU.BRIFICA MELHOR

EM QUALQUER CONDICÃO DE FUNCIOrxJAM-ENTO DO MOTOR,

i

\�,?".,.J '('

.'

'i : :}",..
'
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DE HORAS
_

I

DE FESQUISA / r
. i

.

.

� j� �

, ,

,

Você sabe que o pár,p-e-anda. do tráfego
na, hora do "rush" socrifico o motor. É em tais condições
que o motor do seu carro precisa maior proteção, para queJ
se reduza 0'0 mínimo o desga.ste. Em pesquisas de
laboratório e em testes de .est�tida com carros europeus

.

e am,ericanoi Esso Extra Motor Oil Faixa Dourcdo foi o óleo
que obteve os melhores r.esultados em tais condições. .

Motores lubrificados com Essa Extra Motor Oil Faixa Dourada
obtivercm .o menor desgaste jamais registrado.
A proteção' de Esso ·Extra Motor Oil Faixa Dourada
foi inigualável. Procure o seu Revendedor E�so'
e peça Esso 'Extra Motor Oil Faixa Dourada.
A pesquisa faz a diferença, e a diferença
'é a maior proteção pcro o" motor do seu carro:

CADA LATA
/'

CONTÊM 'I.

MUDAM!fAIXA
DOURADA

f.SSO _EXTRA MOTOR OIL FAIXA DOURADA I DE VISCOSIDADE MÚLTIPLA • ESSO 'EXTRA MOTOR OIL FAIXA DOURADA � GONiiNUAM1:NTE M��Itn:!S:Q.M'l �

Funciona no ,S u I· de Minas a rimeira
Escola Técnica de Eletrônica do Brasil

A CRISE DO
CARVÃO'"

teve lugar importarit3 conferência,
sôbre palpitante questão que será
abo�dada por um técnico profun-
do conhecedor do tema.

o Engenheiro Sebastião, Tolê
do, P,'esidênte do Sindicato dos

Mi:lerado!'es de Criciuma, faJará
"ô:)re a "Crise do Carvão, a Side-
rurgica e e prOblema da Energia",
estando a BCE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Ituporanga
- I,.ages
- Rio do Sul

r------_�
,\1' I

! 1!6
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.:»: J �� PROGRAM/, DO MtlJS. DE J�BO
i
I

.
DIA 12. - domingo - Tarde dansante [u-

veníl com início às 15 horas.
DIA 18 - sábado - Grandiosà Soirée da

mocidade, de.dlcad� a eíasse estudan-
W,. .'

CLUBE RECREi\TtvO

DE JAN-EI RO

DIA 2_� - domingo ;_ Tarde dánçante ju
venil, ocasião em que será entregue a
faixa a Miss Brotinho 1959, Srta. Dio-
ne snv�;

-

N O � A : Para todas as festas exige-se
a apresentação da carteira social e do
talão do mês.

=====-""- =.::,:;:=:=- - -===========�

L I R A ('l U B E
PROGRAMA DO MES DE JULHO

Dí-ol 25 - sábado - SOIRÉE-SHOW com a partícípa
;fto da mais querida e famosa cantora do. Brasil:

A Internacional LENY EVERS0NG! LENY a atração
máxin:a dos palcos de Nova York, Paris, Buenos A1:J;fl8- e
Londres, agora no LffiA, em notável apresentação.

Mesa à venda na Joalherhl. Müller.

COFAP: mais um UMA PALAVRA DE AGRADECI'MiNTO V E N D A D E -I M 'Ó' V E I $
-:

(�erviço Nacional de '

,

Aprendizagem Industrial),
o Departamento' Regional, do. SENAI, - devidamente

autorreadc pelo seu orgão superior, faz saber aos tnteres
sares que se acha à venda, por concorrência' pública, 0,
Imóvel de suá propriedade, situado à rua'General Bitten-
court, nO 102, nesta Capital. .,

"

,

.

O Imóvel !:elerido consta' do '�egufnte: J)Eédlo com

407,14 tn2 de árêa, construido num terreno de .forma ir

regular, com as dimensões de 18;00- metros de frente, pói'
'.

35,70 metros de fundo, (área de 633,67 ní2). ;

As propostas deverão ser apresentadãs na séde do De- .

partamento Regional do SEN.!\I, sito à rua Tenente Silvei-
.

ra 2'5 20 andar, até às 12,00 horas do dia l° de agôsto .!e

1959, �uando se dará o encerramento .da aludida concor
rência.

O preço mínimo a ser considerado é de Cr$ 1.200,.000,00
(hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para pagamento ..
à vista.

" .

.

O SENAI se reserva o direito de não àceltar nenhuma
das propostas apresentadas.'

COSINHEIRA -

SALAS PARA R-e'"""--'s-u-lta-d-o----:---""'d-a�T=-=-ôm�···:=--bo--='-adé- prec�!�e �e·!!�r!�'c6z1:
A�� d�,n� ,! ! Ed'_ São Joãi -. Rio· do Sul· -. .: �:�ff!�� �:.::�

ficio "São Luiz". sito à rua Fe:- ,10 P'rêmiO:" -:-� 0736 _
.

Árno Ern
Upe Schmldt, N.o 37, (ex-edifício

20 _ 918'1 _..., A-Ívim Blank
do. IAPC).

30 I
" ,.-

_ 97-84 _ W;lfrl�e .C?ntlerl-A tratar no mesmo edlffclo jun; .�J�/ " '. h·.6'Í97·.;..; .Iv.O'.v�outh
to a Agencia de Jornais e Revls-

5-0. -,,' -lS 4826').-
.

Halo Broch.-
\tas.

60 �" _ 0719..l.- Irineu Jutel
70 "

- 9564 .-'- . MCrla Indalêncio
- 4540 --

.

EriCe:) Hamm
_ 0481 - - Ponciano da Silva

. _:_ 0786 - Roberto Rosa

ano

NEGóCIO DE OCASI�O

Vende-se

. I

Ao professor FRANCISCO MASOABENHAS, Profess':lr
George Agostinho da Silva, Professor Walter Piaza, Sni.".

O' Sena.do aprovou o prole I Djalma, administrador do 'Teatro Alvaro de earvalho, Ca
to da Oamara que p�orroga pitão Prado, Snr. Doralécio Soares e o nosso amigo WllQC,l
:1.!é 30 de [unho c;ie 1960 a vi- Eder Grat, bem como a todas- as pessoa�! q�e de uma ma,'
gene�a da COl1'AP, devendo a neira ou de outra contribuiram para à realização dê lt�matéria subir agol'a a san-

"
.'

ção presidencial.' Ideal de. arte.
A pro,osição foi oombaêí- E, se Deus quizer e com à- ajuda de vossa ínestímável

da da trib�a :pel� Hde1' da. solidariedade, faremos um verdadeiro Teatro abordando
UDN,\ senador Joao V1llas-

os mais diversos temas desde o nosso folclore aos elas-ooas, que aludiu ás repetídaa l :" .' . ,

promessas do govêtno de sicos .eternos,
mbstítulr áquele org·ão por A nossa vitória será também a vossa ..!.... vós que ná;,
out:o .mals.. eficaz. O líder da hesitastes em nos oferecer tão desinteressadamente a, voe-MaIOrIa; senador'r Lameira .'

.
-

d t· '. .
.. ,

Bittencourt, embora reeonhe- sa aju a e es tma,
. . " I

ceado as deficiências do õr- E· em reconhecímento ao: vosso altruísmo," rearírma-,
gão controlador . de preços, mos a nossa.íntencão de fazer do teatro um, motJ:vo de tns
obse�vou que a sua perma- píração e ensino uma porta aberta ao que e�lste de mo.
nenCla, no momento, cO,rres· - .

-

ponde a uma necessidade lhor 110 coraçao 90S homens .

da ordem social. Adiantoll,.
por outro' lado, que o gover
no mantem o seu. firme pro
pósito de substituir a CO
FAP por um órgão que se) a
realmente coordenador 'da,
produção nacional, possíbí
lítando a redução natural
dos preços..

GENY BORGES

.. Ipartamentos
Alugo dois amplos apartamentos á rua Santos Dumont,
8 aptos N. 1 e 6 aluguel Cr$ a.ooo,oo e Cr$ 7.000,00
respectivamente. Tratar pelos Telefo�es: 3115 ÕU 3424

.Chacara da Espanha.
.

1 Motor "G.M." - 75 BP
1 Gerador "MARELLI" -

20 KVA..

CASA ALUGA-lE
-

Centro - Rua Alvaro dE'
f:arvalho - Aluguel Cr$ .; ..

6.500;OÕ - Exige-se contrato
com fiador � 'Tratar com ()

sr. Alvaro Fones: 3501 .

2933.

Uma casa, na Av. Trompowsky, 57, bém como duas em Em perfeita runcíonament».
Itaguassú, sendo uma de material e outra de- madeira: Dirigir-se ao' Sr. Osni PereÚa

T,;�ltar com o sr. octâvfo Ferra;ri, na Confettllria
Chiquinho .. JAGUARl,JNA - S,tJ.

- Rio do Sul
- pomerode
- Gropp
- Rio do Sul
- Rio do Sul

" -;" - Lages
_

- Laurentino'

DIA 19 -'- Domingo: - Encontro dos Brotinhos.
Início,�s 19 hqras.

DIA 26 .;_ Domingo: - Os. Brotos sé J;>espedem das
,

Férias - Infeio às 19 horas.

i

J U L H O

,"

9°
-10°

Aproxhnaç�o - 0'735 -
.;

0737 �

Serafim Fronza

Regina Mayerle

- Taboão
-,� Rio do Sul

·1

'oi'rôDrUjtS�Ã:'t-�MOT�RES�TRl��r---:�, INICIA SUAS ATIVIDADES NO BRASIL •.
'�

.• � \ *
•

: -A KLOCKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG; de Colonía, •
• Alemanha, tem'a satisfação de comunicar à Indústria e'ao •
� Comércio a constituiç�o em São Paulo da'

'
,

.•
� ,. '-.

.· �.O T T O DEU T Z S.A. Mo�ores e·Tratores �

-; q{.� já iniCiou a fabricação de Motores DIESEL estacionários :
� de 11 e 16 HP, sob�sua responsabilidade técnica �

• •• *

•
: ono DEUTZ S. A. Motores e Tratores :'1

•• AJ. Arapané�, 725 - Tel. 61-2513 - c.x. Postal, 4110
•

� Organizando sua tede de agentes� comunica estar interessada •
• em aceitnr revendedores em álgumas praças. Os pretendentes •
• poder�o dirigir ..se direfamente.à Companhia. '. . •.
--�-.--------��--------�

,

Avc'lÍlurãs do _ Zé Mutrdli

1 Batelão-com 19 pahnos .

de comprimento, por 3 da
largura. Em perfeito es- ,

.

tado de conservação.'
Tratar na casa 114.
Rua 13 de Maio I

(Prainha)
--------------------

ALUGA-SE
Novo, pequeno, apartamento
com ou sem móveis.
Tratar à Rua Duarte Schu

tel, 34,

" Teueno - Vende-se
.

Alguns lotes n� nova AI'. Osmar
-

'Cunha entre Av. Rio Branco e

. preSidente Coutinho. Tratar à rua

Esteves Junior. 85 da.§ lI) horas

em diante.

RADIO GUARUJA
.

I DrE FLORIANÓPOliS

Onda média:
(5 KW) 14.20 kcs.
Onda curta: .

(1Q KW) 5915 kcs,.
/ ÓTIMA: VIVENDA ESTILO COLONIAL

LOCAL BELISSlMO

. (Ao lado da Residência J;lresldenclal)
- Agronômica

com 2.142 m2

VERDE-SE, ou TROCA-SE por
�. ,

,
"

CASA NO CEN�O COMERCIAL QUE
SIRVA PARA GRANDE DEPóSITO

Informações na A
. MOclelar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,FLORIANÓpoLis, "DOMr:t:lGO, 12 DE JutHO DE 19":9o BT"'" O

rrilima se-lIanB será a somna americana fN6;-�;;�i;ã;�i-d�;;��ê!RIO, 10 (V.A.) - Com a pre..
: Póslto de analisar, através de de,. ,Brasllelros, durante a qual foram Uma comissão executiva tra.:..' II1II

sença de proressgres, Intelectuais e bates. a vida americana nas suas discutidas todos osaspectos da balha para o ,êxito da conrergn., II1II
�

"
cientistas brasüeíroa e norte- ame, relaçÕes com a vida brasüeífa, cultura de nossa terra. Aquela cía, e dela razem parte, além 'dos "

O PSD
.

h I
. _'

d 1960 E . II1II
rtcanos, será "reanaada en,t.l\e os Trata-se segundo o professor conferência compareceu o reitor .prof. paulo de Gols os profes., • .• • • VaI gan ar as e eIçoes ,e .' quer o seu con-, --.,,-
dias 12 a 18, nesta capital, 'à Se- paulo de Gols, de uma retrIbuí.; pedro Calmon, especíalmente con, ,'sôres Temlstocles Cavalcanti e II1II curso desde já, jovem amiga ou jovem conterrâneo. • -

mana de Estl,ldos Americanos -, ção à Universidade de No:va vídado, 'Carlos Chagas Filho, pela Unl-"
f\ primeira, no gênero, convocada Iorque, que promoveu, 110 ano A Instalação' solene da "Sema.- versldade do Brasil e os srs. Mu� II1II O P.S.D. está formando as suas equipes de trabalho e de •
na América Latina - com o pro.- passado, uma Semanav de Estudos na de Estudos Americanos" de., rifo Belchior, representante dO" II1II

verá ser presidida pelo sr. Jus- Instituto Brasil Estados Unidos' ação. "
cellno Kub�tschek, na próxima ministro M,elra pena, do Itama.-

II1II O P.S.D. precisa das suas idéias, dà sua iniciativa, do seu II1II
segunda.-felra às 21 horas no ratí, prof. Anísio Teixeira da" "
auditório da Universidade do CAPES e João Cristovão Cardo_ II1II desêjo de criar •Brasil. O professor . paulo - de so

.
do Conselho Nacional de pes_ " '

Góis, diretor' do Instituto de MI- qUISM. II1II O P.S.D. precisa de redatores, pesquisadores, repórteres, •
, , croblologla que desde março vem No decorrer da "Semana de " •••

t II1II-�
preparando a reunião, Informou Estudos uma série de eXPOSições' noticiaris as. "

p.�_5,,$; , tii,"""
/,

-C 'O' ',.I'"
que os temas do conclave abran.,. sôbre arte e literatura amertea-

II1II Você escreverá para os' jornais e para, o rádio.' II1II

S
g erão todos os campos daS atívt., na, Além, �e uma cpleção com., " "

,
dades e conhecimentos humanos pleta de trabalhos de artistas II1II

,
Talves lhe interesse saber: você será remunerado pelo que •entre êles Literatura Biologia americanos, pertencentes ao Mu- "

I II
e Clêncla Naturais jndustrte seu de Arte Moderna do, Rio de. escrever. ,

,tI"
'

';"_ , 'Agricultura, Vida Universitária, janeíro a secretarta ,Id.o concía-
II1II Ótimo ambiente de trabalho. Contátos que você gostaria II1II

'Vqultetura, Engenharia e Tec- ve fará também uma exposição " "

/_ ",' �.�'_,r:
"

nos ��JTODDOt:.DIA :o�:::� .��:;��::� F!sicas, Música �:lss,�oi��::�S:e �:::::,a��Er::.. de ter. .'
" '_"", .J �111<1. J baixada americana e. sob o t!_ II1II Inscreva-se pára os testes no Escritório do P.S.D., à rua �

•DR'i* V d !��"I���O,�rasil visto por um

.' Ar�uj(: !igueredo, 5, OU pelo telefone 3577 (das '9 às 12 e das ;/."" en e-S, Sel'á feita também uma mos-

II1II 14. as 1, horas). '

'

...
�

;;.:: .

_ u�,�A GASA DE ALVÊNARIA trá sôbl:e livros americanos, além JI .,.- _' lã ,. •

�"'o:; ",'_
�

'l�1
_

�""
-

� � �

�
- ". de quadros e gravuras. Na par-

: 'i,. NA MELHOR PRAIA 'DE ITA- te musical, haverá um concêrto

GUAejU': COQUEIROS COM sinfônico na Escola Nacional de LBIA 2M N08IA NOVA ,G R A T,I F I C A - S E ij E M
- .' -:.

INIBUS A 50 METRO.

I
Música sôbre composições norte- EMBALAGEM COMO .-...._.

"

'

americanas, e um outro na tjm; GRATIFICA-SE quem encontrar uma pulseira de,
.. ,. SOSF,RANA" I'RAÇA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA TRATAR COM DAN_!LO ,'ersldade' do Brasil, quando se- SE PREPARA UM BOM

c F""ZITC-- ouro, contendo o nome e a data 7-6-52avio, FELIPE SCBMIDT LEHMKUHL EM MODAS CLI'"
ra-o comparadas as músicas do

'

CA r.
,,

I -
Telefonar para 30-62 ou 20-73

f1t.1AL "10 SABÊRANÃ" OISTRITO DO ESTREITO CANTO PER.' ,Brasil e dos Estados tjntdos,

,João Morilz s.o.

"

,Nolas ···�e ·llricultura
CONSEkvAS AL�MENTíCL'\.S EÍ>tados unidos é adquirida de

-' .' �

NA FEIRA DE LAUSANE

I
produtores e fornecedores locais:

Lau�n�, ,su�ça - As conservas O govêrno contribue com a su-.

./
alimentícias e os alimentos pre., plementaçgo necessária. No últl

,parados e prontos pa�a cozinhar mo ano fiscal as compras locai�_.___,
foram uma das maiores atrações totalizaram 460 mil!lões de dóla.-

do pavilhão dos ,Estados Unidos res. As crianças, pagam pelas me.,

dutos congelados, os enlatados,

rendas uma Importância mínima;
contudo, as que não podem pagar
\ recebem-nas iratülto.Pl�. Os

govgrnos est�uals e locais \';orttl'l_
buem com cêrca de 80 milhões de

dólares para ajudar a financiar

êsse programa. O montaflte dlS-,

pendido. pelo Departamento de
e,

Agrlcuftura é de 93 milhões de

dólares.

na ExpOSição Internacional, de

Alimentos nesta cidade. Os pro"

,ÚTIL.COMO 0- .JEEP-WILLV9

secos e desidratados, frutas cítrt.,

cas frescas e outros' causaram ó,ti
ma Impressão aos visitantes. No

pavilhão Americano foi montada

uma cozinhá para demo'ustrar ao

público como se ttan'sformam os

aUmentos enlatados em excelentes

manjares.' ,

PROtiRAMAS
- ESCOLARES, DO ARROli'J E _ALGODÃO PARA

DEPARTÀMENTO DE AGRI- NAÇÕES DO MUNDO LIVRE

<'
CULTURA DOS EE. UU.

Cêrqa de' 60 mil escolas amert.,

çanas, partlcíparam ,db programa.

Ideal!_zado, em 1958, pelo Departa_
mento de Agricultura dos Estados

. � Entre os países do mundo' liY!;e
que receberão excedentes agrícolaa
nort.e..amertcanos, segundo a Lei

p'úbllca 48'0 de 1954 está o Pa

qulstão'- Essa nação

I Unidos e p�r autortdades tocais, mil toneladas de arroz no valor' de

I
com ó fito d� proporcionar o má- 7.200,:000 'dóÍares e 1.100 fardos

xlmo em -saúde e alline,ntação pa-', de algõCião no, valor de 199 mil

ra as crlan,ças. programas seme- dólares. A Indla, JapãO e ''Reino

'lhantes Já estão sendo levl\dos Unido receberão 12 milhões de

avante em outros países,- �ólares 'em algodão �- �;;-;'Q1j
PRODUTO�S ALIMENTíCIOS 'cessad.. em, téxtels para a BlrmJI
PARA MEREN�AS ESCOLARES

NOS ESTADOS UNIDOS

A maior parte dos gêneros usa_

dos nas merendas escolares dos
\

nla. Israel receberá arroz no valo

''de 1\6,7.600 dóláres. Os outros 'paí

ses a receber algodão são: Espa

nhã, Iugoslávia e França.

�
, -

ESPAQOSA COMO FURGAO

,I

"

Notas sô�re Me�icin�
,

VACINA 'QUADRUPLA

J
das nos outros palses e de algu�

PARA Ç_1J,IANÇAS' eXP,erlênclas realizadas nos EC
Washington --' O Serviço de dos Unidos.

, r
, ,

Saúc'.e· pública dos Estados Uni. CAMPANHA ,EDUCATIVA

dos aprovou o uso de uma vacina SERVIÇO DE SAUDE PúBL

(quatro em uma) para proteger DOS ESTADOS UNIDÕS
as crianças da poliomielite, difte_

ria, ,tétano. A nova vacina antl_

genó..,múltlpla foi aprovada, para ,cana de Medicina, o Conselho,

clonaI de Segurança e a Indús

aütomoblllstlca Iniciaram

campanha educativa em tôda

ção �para que os americanos u
, _,.

cintos de segUl'ança , nos ,ast
dos automóv,el's. O'--8eo.:eti
�aúde, Educação

•

e prevldêl

Social cita conclusões do .est;u

de choques de carros que foi

tuado peÍa universidade 90'
ÊsSes estudos

o uso !iêsses
salvar 5.500' ,vidas por ano

duzlr as lesões );raves de

cento.

, .;<
i,' ,

Q'o-arlos'
I República de Estudantes.

Aluga-se na rua Felipe
,Pl'éço espetacular_'

para uso geral depois de experiên

cias clinicas que demonstraram

sua eficiência.

CONTRA AS MICRO ONDAS

DE RADAR

Cabo Canaveral, ,Florida - Um

d.esímetl'Õ�-dO tamanho de um bol-
o

so.. 'que reage como um tecl�o hu_

mano foi Ideado para prevenir

contra as, perigosas exposições à

micro ondas de radar. O Inventor,

Dr:- Alfred W. RIchardson, da Es

cola de M�idlclna da ,Universidade
de gt, '{Puls, é assessor dl!-B fôr

ças armadas sôbre os, Elfeltos blo!.ó

glcõs das n{lcro' ond�� produtoras
de calor.

USO DE VACINAS VIVAS'

CONTRA A POLIOMIELITE

Washington - €} cirurgião che_

fe, Leroy E. BUl'ney, decldlu-se

contra o uso, multo -cêdO, 'de va-.'

clnas vivas contra, a poliomielite.
O dr. Burney assim se ma.nlfestou
apesar de ter-se Informado de ex_

periências bem sucedidas reallza_

TRATAMENTO DE

, . '

,

QO,NFOATAVEL C�MO A�TO�OVEL

Graças à tração nas '4 fodas Rural-Willys asségurd transporte útil e de con

'fiança, "com qucilquer tempo e em

/

e ,no areiao. Retirando-se o assente traseiro transportd

carg� Slté 1/2 t. Oferece tom'bém máximo confôrto poro 6 passageiros é es

paço para mais bagagel1J_ e' c�rga, com FÜdagem suave; facilidade de manejo e
-

-. .',

esplêndida

'qualqwer estrada, seja na ·Iama, no barro

grandes volumes e

ViSibi'idadeaURAl_WlllYS
camlon�ta brasflelra com traCão nas 4 roda�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Professora: Matia Madalena' de
CURSO' PAlltCtIlAR' ISIO JOSÉ

Mourá Ferro
Aceita alunos 'para o Curso' Pré-prímârío, crianças de

56e7anos.
.

Casa Veode se E M P R E G A D A Aceita, também, alunos para ocurso Pré-Ginasial, pre-
Uma casa na Rua Dom Jaime _.. paração para o exame de admissão ao gínásío.

Câmara no l-sobr.ado Tratar

I
PRECISA-SE :DE UMA QUE SArnA COZniHAR.

.

As aulas desses O'.ll'SOS começarão a 1.° de Agôsto,

J na {oja �orberto. na Rua Fellpe' Vende-se um� casa nesta Capital, à Av. Mauro Ra-

�A-SE
BEM.'

.

",' a matrícula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

Schmídt, 32,
I mos nO 94. Tratar na mesma ou pelo telefone 3757. ar Rua Bocaiuva, 20. .

.
. 34; telefone 3737. "

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

f4�DfTUKA "O ESTADO" LTDA. DR. H O L DE M A R �fN E Z E S
Especialidade:' Doenças cje Senheres

- Partos '_ ,Cirurgi'a .:
Formado pela Escola de M�dicina .do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Maternl-
'dâde l'ró-Matre, do Hospital da Gamtiõa e do �ospital do
l:APETC.-

Atende p3!ovisóriamente no Hospital de Caridade _

Parte da lmanhã.

para a sua nova resi':'tlcla, ore,

•

recemos em 12 côres dlter.... "'lS.

.q,ua JerôDtmo Coelho, 1 _ 1.°
. anda. - salas 14 e 15 - Fone 3167

,

--- .._-------

_ }�_jlUGA-SE

)
Kua Coue1hetn Mafra ·1"

fele�one 1022 - Cu. P..uI 1.
&odereço Telepoitlco JIijTADO

Dla.TOa
.

Kubena de Arruda Ila...
GER.N·T.

Uumlngol Fernandes ti. Aqul ..e
REDATORJ:8

""\'.Idu Melo - �'lavjo. A.ori•.- I

Andr' Nilo Tadaecü - Pedro Peu'o Machade
M.,.ttado --

«()LAHORADON.S.
�r;i.Y Harrerrus Filho ._ D.". OswAldo RodrleuH fablal
- l)r' Alcides Abreu - Prof. CarlM da Costa Pereira
- Prof. OtilOn d'Eça - Major fldfltoD8(. ,Iuvena'-

Prof. Manoelito de Orneía» - Dr. ·Milton Leite d. Co.: ,

- Dr Ruben CUl!ltll _,. Prof. A. Seix88 Neto - Walk..

J...anJ� _. Dr. Acyr Pinto �a Luz - Ad Cabral Tme -

Naldy Silvei r", - Doralécie Soara - De, Folituurl

keY - J'lii,'olau Apostolo - Paschoa! Ap�)stolo - IIm.1
Carvalho • 1·... 10 Feiuaode de Ara.j .. La••

Maria

.. U B L I C I D A_IJ •
(t'li",. Silva - Aldo Fe�·lIandf'tl ..:_ \'lreHl,

, Diu - Walter UnharM

·eAGINA:ÇAU ,

SCH;u\l:n;)T �. -
.

IDELAMAR SANTOSAMILTON

ÍMPRENSOIUf:S
nULCENIR CÀ"RDOSO WANDÉRLEY�LEMOS

K E P R .'8 B N'"",'� N T·.

U�J»re.eritaç6� A. S. .... Lcda.
.

tUO:...:.. Rua -Senado. Dali'.. 41.1 _.,_ 6 _., Anda,
.

-reI. 226924 .' ..
h. "aulu Mu. Vitória &ii -- e.aJ II '-o

.

Te!. 34-1$49
Senlço Teielránçu da U$ITElJ PREMI:; IU-)'t

AGENTES E CORRlfSP01'DENTBe·
.:. .. T6dOl ". munjcjpioa �e SA'NTA. CA'fAlUNA

A'N U h C'I O 8
M ..�Uali'.. contrato. de acordo eo. a 'abela •• \l1C.'·
ASSINATURA ANUA.ll. CR$ 600,00
.- 'A direção' não se. tesp0l1Sabl1Í/.� pelos

cohceitos",emitidos nos artlg_9S asgmado".

MtYVEIS 'EM 6fRAL

O S S'III·A R K
I,StIE A HorSSA
Rua Deodoro, n.o � 5

LOJA
lei. 3820

Datillgrala.

ADMITIMOS'
.

UMA FUNCIONARIA QUE TENHA

PRATICA DE DATILOGRAFIA - 'TRATAR: SATMA
- EDIFICIO IPASE - 3.0 ANDAR _cFPOLIS,

- _.
-

ZIIJ'I

RAUL PERflRA _.l(ILIJAl
ADVOGADO

. "8lÍe!tõel . Jrlbalhislas��

Três lotesjuntos. - Tratar com Eduardo Santos, na rur

Visconde Ouro preto,. 81 - Fone 3726

Escritório:' Rua João, Pinto n. 18 80bo
'��lefone n. 2.467 - ema Postaf u. 25

bORARIO: Das 15 às 17 horas.

:,
.

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLIR
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

.

,

Especialista em moléstias dé anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulas, -ete .

. Cirurgia anal
Cr;nunica" a mudança de seu. Consultôi-ío junto á sua

r.as idêncía na Rua Durral 'Melquíades de Sousa 54

_

.

QRA��E .8. BARROS
CL.fNTCA DE CRIANÇAS

•.Consqltórto e RftIiIiDeIa

A'· Jlerellll) Luz .155A apto

COOIUIt..

Segunda à 6·a-relra

da. 15 às 17 bora.

Tel.' - 2914FLORIANc)POLlS

BlI-. 1IU1tI. 1iOMEI
MERDOIÇA

"

Ml!:DICO
Pré-Nat.al Partoe
Operações - eliDiu Geral

Residência:
Rua Gal. Bittell'court n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmi4t D. 87.

Esq. Álvaro de Carvalbo.
Horár-Jo:

-Das 16,00 às 18.00.

Sábado:
DaK 11,00 às 12,(10.

UIl. WALMUR
UAJH,;IA

1)I.IIlo.ade- pel." Faculdade Na

dODal 4e lIed1d.. _ V.r"... ·

• 11
·

......
.&�-.ilUe o "� roa,.,.... h,
� . M.t.r.. t1;t1� - lMol.

.'
.. 11 s.njç� flo 'Proi. Oa6 ..j"

.. Rodri«lI.a �ma)
'S·I_IV_. :..... ![Ie!"".tG d....Ir ...

,rta do �GelIlial LA ..• . .&.I· \..o••

.
.,' lU. "e "�o

• ,ético 'do Boipltal JS. -(;UI'a.O,
• d� "'t.rDi!i�d. !lr. Cario.

ConJa
OO.,NÇAS Da SINboRAS -

PARTOS _ OP'RACOa8
.

PARTO SlI. Doa pelo lDát·odc

pai.,.,·profn&� to.

•
COO'.I B\;, 1.10 Pi ..to D. lO,
d.. UI,OO à. 18,000 hora.

At.od, com hora. _rcll'd.. -

T,"foD. Iii.' - 1I...ldlo.:la;
&lIa Ganeral' Bitteocourl ., .01

·-u. l, LU""" O

ru.8.0
O".C" .0 a.ar.�. r...lralerl.

TVBaRCU.LPSa
UDIOG.lU.FlA I RAD.lÓSCOPlA

DOS puLilols
"'Ir........ T_u

"",r.atlo pela ".caldade lIi_elur._l

�. Medldoa, TI.loloeiala e "-111'"

dr"rl1'" tio a.,...llal Neu.
.....

Cura0 de. e�peclal1aaçlo pelo,
8. N. T, as-luteno e .s·... I•

..... de ctnar.ta do Pro.' I '�.
.

Galmarlll (aio)
Coa•• I r.u,e Belamid�, ••

hn 1101
.

A.... ... "!Ira •• r':••4

•••• : - Bua :lI.t..... l-ao OI'

-VONa; •• II •

ESCRIIÓRIO DE ADVOCACIA'11- VENDE:�E\�
. (_

.bde:-se ir rua Crispon",
(fundos) - alvenaria .

rtos - s/jantar - co�'

}?anhelro - com peque·
io.

. /

E PROCURADORIA
ASSIST!NCIA DOS ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
- Trai;;;"r DR. EMANUEL CAMPOS DR, MARCIO COl>I;AÇO

sr. Alvaro - Fones: - DAS 8 às 12 e das 13,30 às 18 horas

\
2933.

.

. Rua Trajano, 29 -' 2.° �ndar - sala 1 - Telefone�' a658
. I

. rSSSSiÊ;ÀiitiífifiôiSiifÊSi'siôDES',ôirfêr" ,"SiSA
/ '

DE FARMACIA
'DE JULHO

Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João plj).tO

Farmácia Moderna Rua 'JGáo pinto

Farmá(}la Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt

I\'armácla Sto. Antônio Rua Fellpe SChroldt

Farmálla. Catartnense Rua Trajano

·Farmálla Catarinense Rua Trajano'

Farmácia Noturna Rua Trajano -f

Farmácia Noturna Rua Trajano

�,p L. A N T Õ'B S
.

. Ma

ua. aOKI&lU" ... IS('I
rA"""O

•• D I C o

O.,ract.. - Uoeaça. d. 1'lf"'"

ru - (;Ualea .c ....1'..

c.rao... ",.ciaUaacl<> l

"'Ba.pttal lo. S.rYfdor.. II, $.
ia.o.
(Bemco -'0 Prof, ... r._ �"', •

-

Andrad.).
.

·Co•••lb. - J'o!!a III .......

Bu.pital d. Carteado
.

... tarde �I 1'.'0 IlOra' .,r·;:

,di.ote ·no conaultório , Rua N,

ne••achado·17 .'qul ... d. r�.

-deo... - T,I.f. nu
Belld'nela - ·Ra. l·T".·tl�,.{

0oa"oho U - Tal. IU{J

será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio,' No turna e Vitória,

Schmldt, Trajano e pm;:I 15 de Novembro.
ua LAURO lMU •.4

C!.1NICÁ ÚU.4.l

compreendi do 'entre 12 e '12,�0 horas será ef etuado pela farmácia

Farmáda Indiana

Farmácia C,"arlnense

Fjarmáclà do ',Canto

FÍaTÍnácla .

'Indla>:!a

Ruac pedro Demoro

Rua pedro Demor_9
L Rua 24 de Maio

Rua pedro Demoro

seus serviços, para biscates e pin

tura. Trp.tar pelo tone' 3022.
������--�====�==�====��--

Y. corita m :estaS' vantagens
na sua M.nark:

• Garantia contra qualquer
,

.

defeito de fabricação ,.

• facilidade em encontrar peças
originais de reposição, 'com
contrOle de qualidade Monárk J�:

. ..,_01 IAM 1t0MEt:'s" MULHUiS E CRIANÇAS

DR. AYRTON ua oLÍ\'ElllI
OO.NCAS DO PVLKAO.

TUa.RCUWS.
CooaQltório - au. reu!).
Se.bmidt, à8 - Tel. ISOI
lJor6rto da. " l. 18 lIIor..
a••tdlncla - r.up. &!llmliU

II, 1.'1

Ua. NIEWTÜN VAVIL4
CIBUR·GIA G.IlAL:

OO8.,u •• ·lIe1lItor.. .� ,.ro.-c.
_ I.... - alet1'ld_de'

·•.un_

I
CoDl1l1t6�o: Ba8 Victor .oi

,.eU.. n. 18 - Tel.fon,· "'!IW'j

Con.alla.: D.. " horà•••
diaDt•.

R•• ld'n6Ia � rODe, I ,...

Boa: ·ah.m.nall D. n.

1)1.•�1'01'lIO l'lV1'I1.l •

- A&4üO,'
Clauã'(H.A TaltJ.UOI..OGU

or&Qedia
COD••I1nWto:·...JW� PlDto, U -

CoDaalta: d., II u 1''' -6('U
4Ilrta••a&e. .'DO' a•••'b.......
....Idlaet., Boeah..... III,

-

rODe. - I.Dt. ; ,�

Jlende-se
'Um terreno- a rua PresldeD.te
Coutinho n.o 45

Tratar a

Machado '5
rua Fernando

Maurício dos ,Rei$
Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

- lU ..�-'-

MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMÃOS BtfEN((lURT •

(AIS BA()AWÓ 'ONf 1901

ANTIGO OIPÓSI.'O DAMiAI>4'

11[1(!O
pedreiro, competente,

I'

INDICADOR PROFIlSIONAL
/'

V I A J E ME. L H' O R
'PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA·

. '.

Ô N I BUS --11 I I M O li P'O
s U P E R - P U L'L M A N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

V;IAGENS D I R E TAS
PARTIDA
CHEGADA

BAPIDO SUL .. BRASILEIRO -LTDA;

FLORIANÓPOLIS
CURITIBA

VIADENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 Bf,.>RA,A

AàE�CIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA T�NENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

SATISFEIIOS'I
VENDA
D'E L C O.

CLIENTES
então

Dara . que
a ntelhor

eles comprem
Bateria-

Bateria, de alta qualid�de
-D1;)lribuidores H O E-P C K E

DELCO

Preços especiais para Revendedores e

rrolislas·�
oferece

APENAS CR$
CR$ f. 490;00 - A' VISTA ou

. CR$ 623, - MENSAIS

REVENDEDORES

. \1 A C A Z I N'�

HOEPCKE

RUA Felipe Schmldy _

f I
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FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 12 DE' JULHO DE 19�9

ATENÇÃO, SRS. COMERCIAIfTES

FAÇAM SUAS -COMPRAS NA
Sociedade Açucareira Calarinense Lida.

, Rua - Çonselheiro Mafra, 25

Telefones: - 3521 e 3717

O F E R TAS E S P tE C I A I §

(VALIDAS ATÉ O DIA '15 DE JULHO)
-

Creme Dental KOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE Cx�c/2 dúzias "

Sabonete DULCE Cx,c/2 dúzias "

Sabonete GESSY .•...... _. . • ..
"

Sabonete PALMOLIVE Médio. "

Sabonete LEVER . . . . . . . . . . ..

"

Talco LEVER Grande "

Talvó PALMOLIVE Grande.... "

Talco GESSY Pequeno .

Azeitona MOURARIA 60/500 grs.
"

� Ervilhas SWIFT (Rio Grande) "

'�Sardinhas RUBY 100/200 grs ..

"

Conservas de ABACA;XI »:

Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kgs "

Leite em pó NINHO .... -......
"

FONTOL cx. c/100 Envelopes ..

"

Fermen�o FLEISCHM:Al'{N 1 kg. "

Oleo p/Máquina SINGER .....

"

Soda Oáustíca CARAVANA gr,
"

Anil IMPERIAL Bonécas ex, 20 ..

Cadernos Escolares 16 fôlhas ..

- "

Copos "AMERICANQ" Nadir La "

Lâmpadas GE cx./120 lâmpadas "

MAIZENA cx. 25/400 gramas ..
'

"

Oleo ,MAZZOLA ex, c/36 1 kg .. : "

Lâminas (Gilette) BIG-BEN ..

"

Corda SISAL La. qualquer bitóla "

TODDY de 1f ex, 24 _latas .

Saponaceo RADIUM .

n,

165,00 - Dúzia
125,00 - Caixa

230,00 - Caixa
, 155,00 - Dúzia

115,00 .:Dúzia
165,00 .,..... Dúzia

338,00 - Dúzia
338,00 --:- Dúzia
245,00 - Dúzia

1.780,00 - Caixa
1 .100,00 - Caixa

230,00 - Dúzia
1.340,00 - Caixa

750,00 � Lata

1.730,00 - Caixa

190,00 - Caixa

130,00 - Lata

1.150,00 - caixa

940,�0 - Caixa
50,00 - Caixa_
310,00 - Pacote

58,00 - Dúzia
3.200,00 - Caixa

,430,00 - Caixa

980,00 - Duzia
245,00 -- Cento
60,00 - kUo

980,00 - Caixa
315,00 - Caixa"

VEl'iIDA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2.000,00 fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

acréscimo.
,

N. B. - Estes preços são vâlidos até o dia 15 de julho.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAIS COMO: - Creme dental, Oleo para-cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Rass, Lever, Dyrce, etc.
Azeitonas em latas de % kg., 1 e 8 kgs., . Sardinhas,
Conservas Diversas, Am:eixu,s Sêcas, 'Leite em pó e Con
densado, Colorau "GINER;', Oêra "P,ARQUETINA",
Fe'rmento ROYAL e FLEISCHMANN, 'Gelatina e Pu
dim ROYAL, Soda Caustica GIANT, Pasta para Sapa
tos 2 Ancoras, Cadernos Escolares, ,Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Oillete) Azul, Futebol "e Thin, Pa
pel�Higienico Sul-América, Lâpis, Toddy, Cllapa Prata,
pó 'de Aluminio, e Ohocclates, Drops e Balas "GARDA-
NO", etc., etc ..

'

'

('

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:
- Açucar Cristal !60)' kgs. e Açucar'Moido (58) kgs.
"TI�UCAS"" Trigo, -Fa�élo" Semolina e Arroz "MAL
BURG", Aeucar Refinado '''J'AMOY()I' em pacotes de 5
kgs. e a granel.

Você sabia ,que...

(Cont. da 4.a página)
nicipal 3 x Esporte Clubc
'Fernando Raulino 2.

OUTRAS NOTAS
"-

Logo após o térmíno da A gíria representa o espírito popular. E' ':lma criação Com a sua edição para a primeira quinzena de [ulho,
sensacional partida, 'foi .:ln- da inteligência viva, observadora e irônica do homem anô- -,'alta ALTEROSA a abordar o problema das ravelas, tão
tregue ao atléta Frederico,

nímo da rua. Sempre oportuna, sempre expressando urna )e,m apresentado na sua edição anterior. Vale a pena ler
Capitão 'da equipe vencedora

Io bélo troféu dísputado. verdade. �
_

'

nais êste excelente trabalha" que aparece ao lado de ou-

Local - 'Campo do Ipiran- Por interpretar amplamente um estado de cousas ou vros igualmente, valiosos, sempre dentro (da linha de "0-

'rIlIID"'�'.;,II'll_,"""t,<,,_, n,,�' ,J,�fT�'I�A' gap��í�ci.oin��i� dos Li���� um aconteciménto notável, a gíria penetra em todos as �l.rlieel.dr��.e que tem caracterizado a "revista da família bra-

U IV � Uli" () H, Municipal 1xO meíos, Mesmo' nos mais sizudos como o melo comercial. � c;

r-

Final - Clube Munícípai Agora mesmo foi evocado um termo da gíria para síg- , Eis algumas das outras matérias que compõem a nova
NA SESSAO DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA NO DIA S x 2. níücar que os preços dos arti'r0s de um. departamento co- edição de: ALTEROSA: "A Alemanha Medieval", mostrando
8 DE JUNHO DO CORRENTE, FOI JULGADO O' SEGTT.IN· Na preliminar outra vító-

mercial são revolucionariamente barato". O' termo az�,do' h d it "T
I

d Nariz.

v
ria do Clube Municipal pelo =- aspectos vivos da Aleman a e on em; orcen o o .

TE F�ITO:
-

escore de 2x1, com gols de foi o de. "arrombar". Isto é, tanto a variedade de artigos da' Grande Ceifadora", onde se revelam os riscos pelos
1) Habeas-ccrpus jav '3.006, da comarca de' Oanoínhas, Odilon e Goulart. como os seus preços são de arrombar. quais têm de passar os homens que fazem as notrctas.

em que é impetrante o Dr. João Colodel e paciente JO�(i
. Q�adros Vencedores:. "As Grutinhas estão arrombando". Eis uma frase da 'Exercite a Sua Imaginação", contendo uma série de su

Durski. Relator o Sr"Des FERRElRA BASTOS -decídínco. TItulares -'--,C�rlos Flalh�: gíria que foi adaptada e que na verdade expressa, com rt- ',estões Interessantes sôbre a" maneira de usar a cabeça'.

' '.: . '. Abelardo, MoraIs· e RUSSl:,
. .

o TrIbunal, por unamJ?idade de votos, conceder a ordem .Babíá e Frederico'i 'L{fbeta', delidade, o que esta acontecendo. As Gru�mhas, _quer da "Redescoberta a Vida de Gauguin"/mais um excelente ar-
para o fim de ser o paciente submetído 'à medida de se - Cúdu, Odilon, ;4lceu e cuíca Capital quer a que está localizada' no Estrelto, estao agora ';;igo da série "Páginas da História".
gurança, prevista no art. 80, do Código ,Penal.;

,

�upl�ntes. _:_ Ciprill:no�

I
"arrombando" com a enorme variedade de artigos de �n- Tudo isso, leitor amigo, é, pôsto ao seu alcance pop,

LILIAN C GONZAGA Enc da Jurisprudência Acelmo, O_dl_Iom � CUlC�, verno acabados -de chegar e com os seus preços ímpressío- rpenas 15, cruzeiros, que é quoanta custa um exemplar.

. ,.
- Goulart e ErICO; ,VICtor. Ve- '. '

, _

\lISTO:
ras, Osvaldo, Manéca e Cid. nantemente bíUXOS.

.

ALTEROSA. E quem quiser, pode gozar durante um

..
�
r
..

UMI) IftLHti NOVIJ
. DE L�NTI2I2NIJ
êLÉTI2ICP J:QDE
Po5.5UIR ENERGIR
SUFICIENTE J>.t:/l<1!J �
LI:. 1!4NT/U<SEu IWOPPIO

PÊso R IVIR/5 DE
9Q QUlLÔMETI;?OS os

�L TU!</.}.

, Paulo Gonzaga Martins da Silva,

'�RTIDO TRABAlH,STA NACIONAL
Aviso de Convocação

l"i,>n. )icnvoc'udo para o dia 14 do corrente, ás 19,30, c

comparecit1lento dos senhores Me�bros do Diretoria Mu..

!licipa,l do :t-T.N. para" em reunião de Convenção, a l'ea

lizar-3e 'na sub-loja do prédio nO 134, sUa á rua 90nselh,�I,�
,ro Matra ne�a Capital, discutirem e deliberarem o 1'J.�1'"

<letermin� os �statutos do Partido no Arta 15, letras a e b,
f: ArtO 22 § UnJco, respectivamente. '

Flolianópoli�· 9 de julho de 1959

Vere'k_dor Hermínio Menézes Filho

'I Presidente .

���� -���������-

-

•.

s- u.�;.,J -;:.
'

.

�".-::_
.

-,1
I
1
I
I
I

leve, flexível, resistente - uma pluma 'que voará com

,"'-.. ,s..;'y's",.��s! o basket mol,dpdo :- QVJI\lTETO GE,RMADE-:c
crio novo noção de confôrto no esporte.

.. No bosquete, no vôlei, no tenis de quodrc e de mesa,

para treino e competição, o Quinteto Gerrncde - bas

ket moldado - dá segurança impressionante à suo

agilidade. As melhores casas do ramo lhe oferecem

com orgulho o Quinteto Germade - basket moldado.

A solo, o biqueira, o viro e os reforços laterais,
sõo moldados numa só peço por processo espe

cial. NUNCA SE DESCOLAM I Ao longo de suas

vitórias, o Quinteto Germode, duro tôdo o vida I

i '

14.101

FÁBRICAS

GERMADE S.A.
Rua Cesário Alvim, 634 - Tels.: 9·1777 e 36-2400

SÃO PAULO
Representante no Est. de Sta. Catarina:

CURT METSGER
Rua 7 de Betembro, 890 - Fone: 1548

BLUMENAU.
A- VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMü

"',-

Revolucionário palmilha' amortecedora de cho

ques - com suporle anatõmico moldado - paro

melhor estabilidade de seus pés.
- - - -- - - -\--

INICIAD�A
NOVA K ••

'Verdades Concen-ILatifúndio 'Cria·
.

Iradas na Giria
· Favelas

Dpartamentos
.

Alugo dois amplos apartumentos a rua_, Santos Dumoht,
8 aptos N� 1 e 6 aluguel Cr$ el.OOO,Oo e' Cr$ 7.006,
respectivamente. Tratar pelos 'l'elefones: 3115 ou 342
Chacara da Espanha.

A Jornada de hoje pelo •• _! •
(Cont. da 4.a págína) I terceiro colocado. ' O Hercí

segundo contra o Henrique lia Luz, vencendo ou empa
Lage, no campo dêste, em tando estará classificado pa
Lauro Müller. Se vencerem, ra os jogos entre as duas re

os dois líderes estarão elas- gíões sulinas.
'

sificadós para os confrontos
com os campeões. da 2a re-

-.E,'- C,',c'Z',E""M"" ,

gião. Nesta Região jogar?i'l
hoje Ferroviârio e Hercilio,
Luz, os rivais de Tubarão,
sendo (l}ue os primeiro é o

único que já está classi.fica
do para os jogos com os cam

peões e vice,:,campeões da
l,a região. EIl), Imbituba jo
garão Imbituba e Barriga
Verde, este último e aquele

inteiro o prazer de ler matérias dessa mesma qualidade,
fazendo uma assinatura anual de ALTEROSA, pelo PlleÇ.()
de 320 cruzeiros. Com isso, tem. a garantia de, receber e

cara, um por quinzena, 24 números dessa magnífica publí
cação. E: é fácil obtê-lo: basta remeter aquela importância,
acompanhada de nome e enderêço, à SOCo Editôra alterosa
Ltda. (Caixa Postal 279, Belo Horizonte, Minas).

.
'

FORRO
IRMAOs BIlHKOU'RT

'(AI� HADAPO ' 'ONE H�t

ANTIGO OEr�SIT0 OAMIANI

V E N D E -'S E
(

----".-----------
,-'

Nãl:> ,permi�a que ecz"'«las. erupçõe:..
mlcQlles, , manchas, vennelhu, frtel·
tU, acne ou "psolll.asls" estragu,�m
�ua pele. Peça Nbcia.,. .... seu fat
macêutlco hoje me&aiO. Veja coma
JoIlxod.rm acaba cOllÍ a coceira em ,
minutos e ripl,dameDte toma _
pele macia, clara • aveludada. A
noas .�"a.Ua • a _ IDa ...
'IIII'oteQla•.

Um terreno, situado, lla

Rua José Boiteux, nesta I:�'
da.de. Tratar com Licl"rlo

Camargo, rua Felipe Schm14t"
'7.

'
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,

Esteve em: visita a Díreto- �níção Militar de FIOrianóPO-llestra, tendo tido eportuní
ria do Serviço de FisclltHza - liso -: dade de verificar a perfeita
ção do Comércio de 4rmas, I Recebido naquela Direto- organ�zação daquele Serviço
Munições, Matérias Explosl- ria, situada à rua dos Ilhéus ligado intimamente ao setor
vas Inflamáveis e Prodütos�1 n. 70, nesta capital, pelo res da Segurança Pública.
Qu�micos Agressivos ou COI;- I pectivo Titular" �r. Alcides

�Manifestando. sua satíste
rosivos, ontem, pela manhã, I Bastos de ArauJo, aquela çao pela perteíta organiza
o.Sr. Coronel Alvaro Veiga falta patente do Exército ali ção daquela Diretoria e dei
LIma, Comandante da Guar- se demorou em agradável pa- xando patente sua ó�ima-lm-

pressão pelo que Ihe foi dado
observar o ilustre militar se

congratúlou com o Sr. Alci
des Bastos de ,AraújO pela
sábia e proveitosa orientação
que imprime a sua gestão,
realçando a' intima ligação,
existente com o Comando da
Guarnição.

10

, '. A

00 RIO PARA VOCE -Interessa a todos •••
P a r t i c u I a r e 5 I C o m é r c i 0, e I n d Ú 5 t r i a.
Utilidades domésticas, remédios, veiculos ou máqui
nas, ,acess6ri08 de todas as espécies, discos ou o que
você precisar. Firma que serve há 30 anos a imprensa
brasileira, criou um departamento de vendas para o

Interior, estando apta a atender o seu pedido. Escre-
va para:

:-

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 49-5.0 andar- �io

\

FLORlANÓPOLIS, DOMINGO, 12 DE JULHO DE 1959

, � ,'''au no

.. UT.... •

• _VI UlT••• oUllO Da lUTA OAfA&1JtA

Ao retirar-se, foi acompa
nhado pelo sr. Alcides Araú
jo, tendo na despedida reíte-

'

rado a sua satisfaçao em vi
sitar aquela importante Oro,
ganização que nada deixa a

desejar e que merece as mais
tlo&�sas, rererênctas.

Bomeualem na AsseDl�lém ,à memoria do �el.
Proco�ioGomes �e Oliveira · Jota GOD�aIYes
fra�a �iografia �o ilustre)�ATA8INENS�

o Deputado Jota Gonçalves, na ressaltar para nossa propría nor, prática e experlencla sempre com ra, agraciado pelo Govêrno do _Es
sessão de ontem, na Assembléia ma de conduta.c., o pensamento voltado para, os tado com a patente de Coronel�e

Legislativa homenageou o prl� ,Este nome, senhores deputados, grandes empr!len"hlmentos. _ O foi tambem representante de Joln�
melro centenário do naecímento que trasnpas OS-limites g;eográflcos Hospital São José, O ,Mercado vllle no congresso do Estado, hoje
do Ilustre varão catarlnense, ceI. de sua comuna, também viveiro MunIcipal, o reforço de canalísa, esta Assembléia Legislativa, _ Fi
Procopío Gomes de Oliveira, con, de tantos nomes Ilustres e que é cão ')e água. o aterro do porto, o lho de João Gomes de Oliveira e

selhelro municipal, supermtenden__ a nossa Jolnvllle a nossa 'operosa prolongamento do caes, fechamen_ d. Rosa ,Leocadla Machado de 011-'
te de \Jolnvll1e por duas veses, MA:NCH;ESTER CATARINJi;NSE,' to de valas oe Inumeras obras de velra e de suas nupcías com Da.
deputado estadual, píoneíro da como é comumente denominada saneamento de JOlnvllle, atestam Maria Balbína de Miranda Lemos,

eriergta elétrica e -da -Indús�rla ila pela força e esplendor de seu
o seu trabalho fec�ndo. - Novas detxou-urgs fllhos e 8 fllhas. Além

ervacmate no. 1 'norte-catàrin�'nse.' grande' parque industrial, aqui o estradas, pontes, e-scolas e o cons- d� _parte que lhe' coube nas obras
Requereu a expediçãO de telegrama trago: _ é o de PROCóPIO GO- tante contato com os colonos do -de canalização de água para abas.,

'dando ciência das" homenagens ME8 DE, OLIVEIRA, que hoje, município que se êsteI1dla por Ba- teclmento público, coube a procó�
Casa ao ex_senador Carlos,Gomes

-" ':
.

Oliveira e ao prefélíp Baltazar

Buséhele, (ie
. JOIP;Vll1;'- onde �

realizaram,' na datà de\- ô�tem;

cssssssssssss'SSSSSSSSSSSsssssssssssssss,'SnsssssssssssSSi9SSSaa

Comércio e alências.
. ). "

várias homenagens à memória do

ceI. Procópio Gomes pe Oliveira.

•

IH
neste 8 'de julho, se comemora o nanai, Jaraguá e Hansa, no ín, 'pio �mes de Oliveira lançar, por

túlto de bem observar o estado das assim dizer, as pedras rundamen,ce�tenal'lO de seu nascimento.

PROCóPIO GOMES DE OLI- vIas dá comunicações, uma das• tais do que é, no� dias presentes,
VEIRA, nascido no antigo pazati; suas constantea- preocupações, lhe o centro, urbano de tanta eígnttt,

hoje .Araquar], em 8 de julho de granjearam esttma, respeita e no- cação socíaã e economíca que cona

1859, menino ainda" velo com seus meada dI!' administrador ,zeloso e títuí J'olnvl11e. Isso sem podermos
Abaixo, transcrevemos às palavras pais, cerca de 15 anos depois da reto. nád'a havendo . no muntcípío esquecer ter sido procópio Gomes,

• que, na tribuna 'dll Assembléia. sua -colonlzaçã<l.para JOlnvll1e, on, dê caracter social ou público; qbe Jã- antes 'd� assumir a Prefertura
pronunciou o deputado .J:<ota Gon-, de se flxaram Com engenhos, de. nãO lhe mel1écesse atenção, e In:te-" Municipal, o .píoneíro de seu surto

calves, a respeito do Ilustre cata., cana e farinha -de inandloca,� reSse. - Fái: no seu govgrno que de progresso, pois ali figurou como

rlnense:
... ·

ib'argens do Rio Cúbatao e Éstrã:. se rasgou a avenída que hoje tem um dos Iniciadores da Industria

Senhor Pre�ldeÍlte! Senhoree· tia da Serra onde a faml1la GO- o pau nome e que, veto. proporcío,

MES DE OLIVEIRA prosperou e nar o maior desenvolvimento para

permaneceu até mudança para a a zona Sul de .Jolnvl!1e.
Na. vida simples, 'laboriosa e séde de JOlnvl11e; Com Celestino ,Ollvelra, Abdon' �Ires.

�I'l�tll dos -que;- lldlmos píoneí, ';,
Foi co�erclaÍíte � Industrial e tlatlsta, Ernesto Canac, Antonio'

ros amanhecer deste seculo den-. por d1;las, vezes 'governou Jolnvl11e,. Francisco R1.belro, Etlene Douart Bendito assim este. nome de um

tro de modestas comunas 1)lasma-. como Superintendente, sendo que e outros foi um dos pioneiros de homem Públlco cuja rápida bío.,

para.
e Comérc_lo erva�,el�os, que, já a.,

queles tempos remotos, nos ilobrla

o mercado platino de BuenosTem

APAJÜ:LHOS DE AR CONDICIONADO.'
BALANÇAS "F!LIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.-

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDio., "

�,�'1��.·"'r.- '_

fiOS PARA ELETRICIDADlt
. . '..,;�" -: �;

.

Deputados! ,

','1

ram a gandeza do ue é 11oj'e, na primeira vez por Indicação dos Industria de erva Mate, um rLlos grafia me coube vos lembrar na
,

, '

gra�des :
fatores do progresso de

I
data de h,Oje,. 8 de Julho, por síg.,

Joinvl11e·. - Foi um dps soclos nificar para júbilo geral não só

principais da Empresa �}lz e F��çe I daquele .Munidplo mas _,em todo
de Jolnvl11e - Oli�el:�, Schlem ê o est�do, de vez que se· festeja a

,I A' ,_,

Cla" tendo, na qualldape de seu data do "1-'!.Centenário de seu

presidente
_ delienvol,-:�Ó ação til- I nascimento,; � -q,l:,le mesmo aqui

e!ll que nem seinpre' as' ações se
Da polltlca não fez profissão, nâmlca e tudo 'fez pá'ra'qu8_a,E!Il_' nes�a Assembléia nã9,pode delxu

pautam na pureza e sinceridade mas foi um grande administrador
presa não _fosse

..
vendIda, quando t' de ser lembra<!o,-'pol� aqui teve ere

I
d b d I tu d 'e a sua p'opuIarldade adveio prln_ é i

'
. .

I h
'

d
,",

lto em publlco por .esv r a as cons gu u
. veIl-cerr! concorrenc_a

_
uma onrQsa ,ca eira ai por vo liem seus superiores deslgnlos,. bom clpalmente �e sua ação a frente pública" pois justlflcaYjl que a re.,- d� 1925, _ A, famílla <te procópio

é que ó lembremos, pois que se_
dos destinos do Munlclplo de ferida Emprêsa, d� -F�rç.l\ .e _Luz,. GOI)les' de Ollvelra, juntamente

orá sempre no passado que teremos, Jolnv11le, 'em cu;lo governo se des_ representava à :eSf,��çtJ ,e tfHiaclda..'
,< na deputaçãf crlt!ca '<86' o ·volv.er taCO'\l:m -d,:I�{_ quatrlenlos que lhe de de. Jpll}vlll,enses .e ,que ,.co� 'etes

1- dO" ..

tempo��vnQeSnpedreml_�s'ef.aze-.l�
'dera�' .. ensejo de 'ilónsllgrar o má- devia permane.éer,-

"

,
a

- xlmo dé �9�if- ílsfôrços em' pról do Foi 'PFoê'apih" 'Go�'es' -�le' ..OIlvei-
'ci;senvolwlmento de sua comuna.

te:�ír�::ld��:: �o::::e::e�� lREPRES'QfT"(OÉS ,PARA, SÃO 'PA010
p�t'al di República; onde em uma Representànte' de' 'éonceltua.daJ; firma;s ,paunsta�,

'

desejando ampliar ,os seus- negócios, àceita. repre
sentações em geralJ de, todQ� os Estados..

1" ,�

'. '," �':íil&
Co!'xespondênciá para ,DEMÉTRIO iA$T&NA; .�

..

Rua-'Afonso de: Freitas, N; 120 - ,são p'aulo; ..

'iE N D Ã r D f J M Ó VE IS
(Serviço Nacional de�

Apt'endi��gem Industrial)

nosso Estado, um nome fOlj Ado partidos reinantes _ 1911-1914-,
na deputação critica que o evolver I p�r pleito eleitoral em competlçã�
zer, ao qonheclmento deste plena.. co,m o sl;tudoso OTTO B'OEHM,

,
/rol. - Este nome senhores depu_ jornalista e figura de

-

relevo e

tados é um exemplo llustre a uma prestigio no Município.
época como a que estamos vivendo,

;"'.." 'to
�

f<'OGOES ECONOMICOS ",W:ALUG".-

.,- �:,' f

Q' '..

FILMES RAIO X "DUPONT"{:
� GELADEIRAS,

. \

/

MAQUINAS SOMADORAS "BURROUGHS"

.. MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

MEDIDORES DE LUZ DE 5 e 10 AM-PERES.

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA.

"MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS-

MATERIAIS CIRURGIGOS.

MATERIAL PARA 'DESENHO "KER.N"

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANÀS "KIRSH"

ü. VENTILADORES.

I Um ,terreno a rua Presidente

CClutij1ho n.o 45
'

.

1

I Tratar a rua Fernan\10

�:Iachado 5
'

das maiores firmas da época a

CÁSA SOTTO MAIOR adquiriu

O Departamento Reglenal do SENAI, devidamente
autori2.ado pelo seu orgão superior, faz saber aos intetes'

�ªros, que se acha à venda,
i
por concorrência pública, O

imóvel de su'a. propriedade, situado à rua General Bitten-
cóurt, nO 102, hesta capitàJ. �

�

-",

.. O imóvel referido consta do seguinte: prédiO com'
4{)7,14 m2 de área, construido num terreno de forma ir

regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, POl'
35,70 metros de fundo, (área de 633,67 m2).

'

As propostas deverão ser apresentadas na- séde do ne":_
partamênto Regional do SENAI" sito à rua Tenente Silvei,,:
ra, 25, 2° andar, até às l�,-OO horas do di-a 10 de agôsto ,!e
1959, quando se dará o encerramento" da aludida concOl�
rênciã.

O preço mínimo' a ser considerado é de Cr$ 1.200.000,00
(hum milhão e' duzentos' mil cruzeiros), para pagamento
à vista.

O SENAI_ se reserva.o direito de não aceitar nertlluma
das pr' )lostas apresentadas .

�," í::
" .... � :.�

-o�

Rua Joio Pinto. esquina' Saldanha Marinbo

fncJ Fon.. 1178

fl'!Ofl

!:�����ç E L EN TES

'âMÁRIOS
f •

�owJltHlJT IDOS
,

,

Sil'!lpjtsJllil;ii4t�.anj(lma parede,,; DURATEX
é, o f11�efi.r1 ��f1u,cmo Raro �azer armórios

mbu'ji�s;�S88\st9.f11e.me, com mn;or econo

nia e ,ns "m,elhor.es resultados!
t .. fofJtJ. C'jllIfIgllJ

DU,�At�}�Hl\'1i!Qrp:c!lis barato que qual
q�er !C;>l./tr,�J'n�t�,r18th:rT .

, Fócil de trobal�9.�i?{muito leve -: muito
Jrável!

' , ,I\.
,

esmo sem pint';ra -tem bo�ito aspecto I
E o moteriolIQé'al.;porQ ormqrios, porque
superflcie ,..jii:a�õb i'bpresenta farpos.

'��� ��-'''� �

-

\

,Wl1llJCPRONr'Á: ENTREGA I
OftGOfl t' l'l:)' t !I!

H:N: IJO .1[1 P�E'lq$ DE SE

TIRAR O CHAPÉU I
,,----

'r
\ k==-�__�--������-'�t__� --__�

}- .•.,::;'.," ,'i _;:,,,""" � 'iw.•.. 't--' -, ,." . ,> ,_:,.

(I - Olá, �àpa:ií 'você' esta ' énganado e_u pedi
I para ,mim!

- .
água fol

....,.-;._----;._----'--�------_....._--------- --_---- �---_..

,"
\
\ 'G,ANH�

:DI"" H,EIRO
, NA HORA � SEM fRATICA -

SEM 'CAP'ITAL
Alta Comissiio...... ,.I

,(
MjlStruário GrátisDU.I -

A tradicional firma TECIDOS

LASCO -.,.,- São paulo.

precisa de, Agentes para toçlo' o

B�asll-
CASIMIRAS � LINHOS ...y

BLUSõES" CAPÀS - C_-\MISA�S
pelo Reembolso, postal e nO'Bal',c-o'f" a

Solicite Mostruário Grát'ls
por carta à Tecidos Las( io
Rua Silva pinto, 311 ,fs, paulO

. ..; \

FAZ MELHOR E MAIS BARATO'

('-
'DURATEX é três vêzes mais r�sistente que a

madeira comum. �ão racho, é mais durável e

.

menos atacável pelo cupim. I

Toman,tios de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipOs

1(50, filetado e perfurado.
Revendedor: - M E Y E R & CIA;

HUA - Felipe Schmidt, 33 - Fone 3270,
'_�--'-'-.Gonselheiro Mafra, 2 .- Fone 3280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I moderelll" eterna magia �e"DDlelte-�e boje A�r��g�!fm��d�:;.i:O !�r�
que a boa se�ente e_ID co, inceni1van�o a revelação de

I '

As crianças e�'os adultos co- elevar aos CéU� -dO Brasil' li> no., N.o 114 "flihos" e não das "filhas", mo, Niels Bohr, quando viu

campo cresce. ,I novos e promissor,es talentos pro, nhecem a Ciderela, choram. com me de, seu Éstado,llatal. ,,ApÔ,lo Jl O' casal Devaud de Níort-é -sua firma se chama: Tho-' unta ferradura pr:�adab:�
evidenciado o [etàndo o nome de Santa Cata- ela, Vibram-:-por ela, pero prln_ supervisão artística, êl.es', QS ' têm, O casal mais rico em filhos maz Wallace, Filhos e Ft- poda de sua casa. am m

rabalho' entusiasta e verdadeíra; rina no ',�enár'� do Teatro Bra_ cipe enamor�d�, desd:nham a �a_ através de' sua incansável e ma- na França; nada menos de 'lhas",' Cépticos 0_ preveni - não acredito' nístõ", respon:
de D. "�FfNl sl1elro. drasta e suas terrível f1lhas. A ravílhosa: orientadora, D. G�nf 26 • descendentes! Monsieur ram da inconveniência de deu sorrindo Bohr, "mas e

ORGE!;l .que ,luta e vive pelá
.,

história é velha e ao mesmo tem-, Borges. Que nãO ,falte a colabo, Devaud ganha 25.000 fran- incluir as filhas na sua fi�- uma velha sabedoria popular

catro e pàra o teatro, educando ' E por dlv�rsas vêz.es já se fêz
po nova, porque cría uma cinde. ração do pOiVO 'catarmense, dêS- cos por mês, (mais ou meno 3' ma, alégando que elas se que a' ferradura traz sõrte

gô,sto artístico' de nosso públ1-
sentir en�re nós o seu esfôrço in-

rela completamente renovada e te público culto, que ama o belo, 7.500 cruzeiros) e recebe 10.0 casam e, consequentemente, tanto faz acredítar nisto co·

• • . fatigável com à apresentação de
plena de vida, de intensa es- 1

'[nH "rrancôs do' G:overno, mudarão os nomes. Mas {; mo não".
. '

T • W' II> �O'
'inúmeras peças:'teatrais, que, por pontaneidade. Tudo é poesia: das

a arte, e t':lV,e,_ acima de tudo, (auxilio por familia nume- homem de Halifax não con-

L ,;"EU i4Â I.)1'1'_ si sós, bastariam para afirmar o
dôres e lágrimas à 'red�nção ê ao

ama a 'Sua, terra ,Vibramos poís, .rosa.) 11:le tem 51 anos de cordou; alega quê"tem 10 fi- 'O conhecido pintor Adolph
seu valor incontestável.

amor.
aplaudamos mais esta iniciativa idade e a espõsa 47. Ela <Íi'il lhas e a escolha sería multo Menzel não apreciava muíto

Para 'coml)a er rãp1d�m.:"nte. dores
li

111as costas. -tores reu�llcas, J�V'!!n- Desta vez, trata.se de "A Cin- que dignificará o 'nome de FIo-... que é fe!iz e, gosta do ba- dificil. o sexo fraco. Uma ,dama no-

htdas noturnas, nervosismo, pes in-
E' h' t i d t d d

nados, ton'ei�as. ctl res ,de. cabeça, derela,", história de todos os tem., uma IS ór a e o os e para rianópoUs e o nome de ,Sánta rulho de crianças. bre, quando estava sen o

rJ.�;�fr���oJi':;;J��;�� ��se�:;;�I: ��u�:: pos, que faz rir, que faz: chorar, todos. Catarina. "Nunca pensei que um ho- pintada por êle, o ínterrom-
.nga, adquira CYSTEX l!8 sua rar- que faz' viver, pela suave poesia Os atores sãO novos. porém, Um comerciante de Hall- .mem . como o Senhor rõsse pia seguídamente com per
,nácia, ainda hoje. CYSTF,X tem au-,

<,

xillado milhões de pessoas há mais de ,um senti�ento que nos é co- catarinenses, e como tal, cientes Estréia: dia 1° de agôsto, no fax (Nova Escossia) acabou superstícíoso" disse um. vtst- guntas. "O que acha o Se-
de 30,anos. Nossa aarllDtja é • -

'

.wor proteçin. '
mum e universal: o amor] da responsabilidade que têm de Teatro Alvaro de Carvalho. com o uso comum ,d_e sõ usar I· tante ao mundialmente, co- nhor seja o atributo mais - ,

_----..:-;;:..------...,....--------------------;__-----------------...,....- _;,_ atraente de uma mulher de- .

"

, ,

/
.

,

\.

a
,

" ,MAGAZIN�
� .,

\

Aproveite. .. ApioveUe-... Aproveite ...
esta ':"onumental :,oferta :

-c:
A

PARA VO'CE
em cada ',r,oupa vend'ida

UM� elegantíssima
, calça"COMPLEMElTO, em flnl.�ima caSi�lra.

vaior' de Cr$"l.l0·0,OQ

"

E.t6 no fim... está por 'Pouc_ot
dias esta fabulosa ofert�

MAGAZINE HOEPCKE -

IMPERIAL-EXTRA. Garanta sua

eleganda comprando a melhor

roupa do Brasil..,.. pe-Io -menor

preço� de Santa Catarina: ,

IMPERIÀL-ceXT�À:' '{anho' vâ�la,
4

;..j-
� venha admirar' sua' elegância
numà roupa IMPERIAL.EXTRA.

)
,..�_ .........

ç:�, -, {

• "
. ,

IMPE'IAL",\EXTRA , melho .. '
'IMPERIAL-EXTRA - Urni".'1·excluslvldade ..

•

• 36 'taman-hos diferentes; ·1

�JI' :",-,.
.

4

p..,
•

• Mais de 40 padrões exclusivos,
I

• Tecidos, da .mais alta qualidade,

(. Acabam.nto perfeito. í

sejável?", perguntou ela. "A

boca", respondeu o píntor
secamente. "Bem; e o I;!enhor
dá mais .valor a forma da

boca ou a cOr?", perguntou
-ela -contíauando a conversa,

alegremente. Irritado Menzd

responderl: "Para mím o mais

importante é que ela- se 'con
serve fechada".

Em um jornal -de SeaWe

(uSA') Iê-se o seguinte anún
cio: "Proeuro para princípi!?'3
do próximo mês um emprego.
de qualquer espécie. Atual
mente sou funcionário públí
co, mas estou disposto, sendo
necessário, a trabalhar".

Na "praça da' igreja de Ml\'
,

daleine em J'aris apareceu
um sujeito em trajes de Adão,'
gritando:, Sou. um infeliz pa
gador de imp6stos.neixaram
me completamente nú. Um.

guarda o prendeu., alegando
secamente: "Monsieur, se to
doS que pagam Impôsto, an
dassem nús, isto acabaria em

cidade nudista",

Gaston, Pittier de Bruxelas

descobriu, depois da morte
da espõsa, escondidas no. po
rão da casa.iquasí Looo gar
-raras de cervefa. Ela as tinha
ocultado dás vistas do mart

dó, para impedir .que êle b,�:
besse muito. A garrafa'mais
antiga tinha 30 anos de ida
de! '

--::, ,

':'0 Senhor afirm-a que o

meu quadro' é ruim. Que en

tende o senhor' de pintura ')

Nunca pintou!" "Mas tam

bém não -ponho oeos, entre
tanto sei se um ovo está bom
ou não".

Um transeunte a um po
bre: "Bonito, há pouco o se,:
nhor me pediu uma esmola,
alegando ser cego; agora o

vejo lendo uma revísta:"

"'Perdão", responde (J esper-'
talp,ão, "não estou lendo, es·

tau apreciando os quadros da
revista".

"Não sei o que darei de

presente a minha mulher pe
lo seu .aniyersário", comenta
um· amigo com outro. '!IPor·

que não pergunta a s&a es·,

pôsa?", responde o" outro.
"Não, isto não é possível; nã{J
�osso fazer presente tão ca·

o grande compositor ale
mão Johann Sebastião Bacb, ,
iniciava as suas composiçõe�
com as letras "J. 1." e as ter'
minava com as seguintes:
"S. D. G." As primeiras, as

iniciais, significayam: ".:resua
juvat" (Jesus ajudá) e 9.S f(
nais: "SoU Deo Gloria". (Só
à Deus a glória).

{

Vende·-se-
! por motivo de mudança, vende

se alguns/móveis.
Tratar à rua Jel'ôrino Coelho, 5

- 10 andar /.

'�)'!""� .....',JlJf:?:i� I

''V e n d'e-� s'-e"
Uma casa, com terreno bem

localizada, próxima ao comércio

e escolas, Tra,tar na -Rua Anita

Garlbaldi,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Embarca <�O _Tênis &atarineuse

que o Argoni-Gás será vendido
, ,

gularmente pela, sua zona de ob, A partir de hoje, /

:�:�r�, :i::S:rr�= a Cr$ 380,00 o BoliJãjl
Na Assembléia legislativa·

�=!!::i'7:;:E':'�E I , r�lm� IE INFOBMj'il jO �O'�INO _- BOt�1S DE
��f������� Exposição ��T�IO� UTlj�O NO�I'�NCIM��T��:D� fER8�'lAlm�·

deE?sou�tTrasR!�pcÍrlodv�l'dRe"��ila�_scE.O�co�_m��!daa ç::õc�:sio�'m:·"oaasp�llr.mOeS�soe:g'U�lame�;dno:t'o�asdaI:lo,.fl�t'�a·. Ilnlern'a,·cl·on'ai o semanár�o "A IMPRENSA" bléia Legislativa de 10 do cor_;'ra legislatura passada Já assumí.,

'_ v

de Tubarão lseriu artigo a r-es_ rente. o sr, Honorato Tomélin; ra uma cllaelra no legislativo por,peito do serviço de água potável alto procer do P'RP em Blume.' licença do deputado Lívadartosolícttaçgo da cooperação das Fôr- dlstribuida naquele munícípío, e nau. jornalista dos mais conheci- I
NObrega. prestou juramento naças Armadas. para a fiscalização entretanto. espera-se, se não anu, RIO, 10 (V. A.) E�tá I rativos que' antecedem a I

.do nara u nré
' o deputado Waldemar Salles. ex- dos no Esta,do. diretor de "LTT_ 'I sessão matinal da data acima cor.-terrestre-' obteve o IBC toda a lar pela mimos reduztr ao ml- marca o para o proximo dia' interna e externa do gi- '-<,

5 de t
'"

d I 'f' d
prefeito daquela cidade. na ses- ME", -edrtado no precitado ce,n_ dlalmente cumprimentado pelacolaboração do Ministro da __Guer_ nlmo o rttímo dos contnabandos,

I
agos O O InICIO e mon- SI lca, OS. no sentido de se- -�.. d"\

I ·lt d
5aO ....e 10 o corrente, na ;\!lsePl- tro Industrial do Vale do Itaj�!.' Mesa. e por todos os parlamenta.,ra, atvaveS das' -E;uas Unidades proc\!!.�s? concUlar as medidas

I tagem -dos estaD�s que vão r�m�u lma as ª,S negocta- bléla f,eglslatlva, requereu várias O substituto do sr, Queilno Flach, I res presentes àquela' sessão.
-

sttuação nas _'�ell'ii;ies fronteiras. tomadas internamente com outras: compor a mosteã da Éxposi- 9oe�, para venda das are�'!l infol'ma,ções a respeito. ao gover ......_;;..___
4

_

especialmente do 1'00 Re�lmen,to de ca.ráter externo. de' modo a ção Internacional de Indús- mternas e externa do gl' d E t d-

, I gante nt 1_l0 o s a o, e C1;.las ,perguntasde cavalaria, Da �arlnha de levar os importadores estrangeiros tria e Çomércio. Os

prepa-,
sco reCl o.

_ transcrevemos:
Guerra. obeteve o a.uxjUo dós seus

. .'-- Consoante declaraçoes do '

E I d Alt'·' (
,.., sr. Roldão Barbosa, chefe de 1) Se o serviço de tratamento

navios do l1toral;_e d� Fôrça -Aé--

xemp O e rUlsmo e ooperaça,o I ve�das d!l emj>resa a que
de água potável distribuída à

rea Brasl�eira a mes�.a espécIe
I esta confiada i corretagem,

população da. cidade de Tubarão
de coopera,ção� numa. ope,ra,ção .-

dR' t.. t t b diNa últim� reUnIao o 0- cllI�en o "OS que lu am para do,\! 10te8', as ú 'lhas parca-
em so sua reção químico res_

rigorosa contra- -o cont-rabando do
tary Clube do Estreito, no;, dar aquele hospital ao Es-' las da área .interna do pavi.;- l!onsável;

cafe.' ,salões do Clube 6, o Presi- treito.. Ilhão deverão estar' vendidas Em caso afirmativo se o refe-
A par dessas ,medidas :de gf_dem dente em exercício Sr. La-utc' I no prazo' máximo' de vinte rido é formado e�' escola -supe_mUltar. o Instituto Imediatamen- Scholz Maia, secretaria.io . NUl!lerosas pess?!l:s e o�ga· dias.. A volumosa afluência rior. ou se é apenas _prático e

te culdGU d';_ estabelecer . postos pelos Srs. Zeferino Piazz� e nlzaçoes comer�lals v. e m de ,pessoas que se prevê �a- qual o seu nome e padrão de
de FlscaIiz�çao que constltuissem ,Alfredo B'arbosa fez 'a entre- 'Qfertan<;lo donatIvos Va)lOS?S rante por seu turno a Ul'O' vencimentos;
--------------q ga à Sociedade Pró HQspital .no s�ntIdo da 70ns�ruçao CitO I cura que se verifica em- rê, 3)- Se são feitas as análises'

Sagrada Família do choque }.ho�pltal, ç>bra lde�l1zada l?e- 'lação' á area externa onde necessárias
de 2(8.400 cruzeir�s, COIIlÓ la Incal?saVel}rma Bonav�ta i serão localizados parques de 4) E se estas anállses são fel
produto de um festIval feIto � demaIs I.rmas salyat<;>na-I, diversões, cinema ao ar li- tas diariamente ou qual ô crité_
pelas senlloras rotarias,. ,!?" I nas, que tem. a coadJuva-la.:; il're, �eatro com 3.000 po!tro- rio obedecido pelo responsá"el.
laborando com aquela In1itI-1 uma boa eqUlpe de homens nas e 120 quiosques para PAGAMENTOS DE VENCIMENtuicão. destacados, --entre . os_quais I "'enda de lanches refril!P- TOS ATRASADOS A FERRO-Â entrega foi feita pe)o cotaremos ,os srs. André I

rantes, sorvetes 'etc. Se;ã(l VIARIOS
Sr. Lauro Maia ª,O Dr. Joao Maykot, Manoel Alfredo Ba�'- instalados tambem junto ao
Medeiros, Vieira, represen-, bosa, Jorn. Acy Cabral Te�- recinto prl'nCl'paI os pavi-

O sr. Agostinho Mlgnone re-

I ve Tte Alb d S - quereu expedição de telegrama;�tante ali presente e secreta:-'� .' . ano e ouza Lu· lhões em que será reprasen- ao preSidente da' República. Mi-rio Geral da Comissã� de í �o, �ertold? Berka, Pr�f. tada a indústria dos Estados nistro da Viaç'ão e superlntendenPropaganda e, Divul�açao da

I hardr�lros F.ll�o, Dr. J.oao e os estandes de produtos
Sociedade Pro HospItal Sa.· lv4e elros. VIeIra e mUltas pesados.

te da Rede Via,ção paraná Santa

grada Família, que em nOn�l! outros ,CUJos nom� nos es- Segundo o mesmo infor.-
Catarina. no sentido do

pagamen-Jda mesma e do seu PreSl- capam., 'nante, a vastidão do 'terreno to de vencimentos atrasados de

dente T�n�nte Alb.ano de O Rotary Clube, dessa for- que a feira irá ocupar, ao
!tposentados ferroviários.Z. L. S'fEINER & CIA.

Souz� LUClO, proferIU bela ma acaba d� dar belo exem- que pa'rece, vai mostrar-se pede, o representante peteblsta.
RUA CONS: MAFRA N.O e.

oraçao ressaltando o gesto P!o de altrU1�mo e coopera- insuficiente e até exigua pa-
na mesma oportunidade-. informa-

PI.ORIANÓPOLIS dos rotarianos e o reconhe- gao, pelo que o felicitamos, ra atender a todos os intl>- ções à Secretaria de Educação
�

e� como o� membros da ressados, tal a corrida de sôbre o total de bôlsas deI estudos

DR. CLARNO_' G. GAL'ETTI
( S�Cl{!dade !,!OrIlOspital Sa- última hora que se está veri- concedidas modalidade e critério

g ada, Fam1l1a. ficando: .Essa procura, que além de relação de bolsistas, Am
tende a intensificar-se, esgo. bas ª,S proposições foram aprovadas

Agradecimento e Missa de 1° dia, Concêrto ���ád����aa�nt����.n�il���: _ sr. M:riO ;línge; requer ex_

A família do Dr. Clarno G. Galetti vem de públiCO D"
-

tA.
I sivel, todavià, que o terreno !)edição, de telegrama ao profes-

ISCO onlco circundante 'possa vir a aCi).. Sal' Mario Degnl. que lidera ml:i-
manl'festar seus penhorados agradeciment,os: 'her muitos dos retardatá- "imento relativo à candidaUura

,

aos Drs. polidoro Ernani de Santiago, Roldão Consoni
,

Embora de férias, oferece o Grê- :'1os. Jo sr. Mario' pinotti ao pre:nió
e Danilo Freire Duarte, pela dedicação com que o trata-I

mio Musical "Carlos Gomes" no Petrobrás, Fábrica 'Na'lio· Nobel de Med;�!na de 1960. ex-'

ram em sua enfermidade;,
.

<:
,Salão �obre do C?léglo Catarl- nal de Motores, Companhia ternando o apolo da Assembléia

,

D' ç- O e ao Provedor do Hospital de Caridade, às ,nense. a� 15.30 horas deste do. Nácional de Alcalis, VARIG, Legislativa de Santa Catarina,
a Ire a

I mingo dia 12. aos amigQS da boa Jndústrias Matarazzo, An- Justifica' o autor, e. em oportu.
irmãs, Bernardete e Erna e ao' pessoal daquele nosocômio,

I m6sica mais ;ma audição em tartica. Ro�la Royce e NO- nas conslderaçpes. o deputa,do

pelas atenções �e o carinho de que fol alvo' durante seu que serão executadas os <segu� VACAP, primeiros comprado-' Bahia Bittencourt, pela PSD. sr.

intername'nto; ,

'

tés números
' ,res de áreas internas (algu" Daltlr Cordeiro pelo PSP _e' Agos..

aos reverendos ,Padres do Colégio Catarinense e aos 18 Parte (a pedido): Róssini mas das mais bem localiza- tinha Mignone pelo PTB, pro-

capelo-es P. Pedr/o e P. Osmar, pe\lo confôrto espiritual com
- "A Gazza ladra'" e Brahms -

das) forneceram as primei- nuncloú�se favorável. ainda. o de-

"Festival Aca,dêmlco". ras parcelas da soma que putado Dario Salles;
que o cercaram; 28 parte: "éóros de óperas deverá cobrir o custo dn

_ Na sessão de 9 do corrente.

ao Representante do Sf. Góvernador do Estado. à favoritas" ,- "cavaleÍ-la, Rustica_ construção e das instalações. o sr. Viegas requer, expedição de

Ordem d"s Advogados, aos .ex-alunos e aos amigos, o en- na" de Mascagnl - "Travador"
Preve-se que tais c;lespesas telegramas de c,ongratulações à

v alcancem a casa dos Cr$ 200
vio de coroas e flôres; de Verdi - Palhaço" de Leon- milhões, em grande parte já Federa,ção Brasileira de Tenis e

às pessoas que enviaram telegramas e cartas de pêl'is,- cavallo cobertas pelos compromis'los a,o jornal O ESTADO D� SÃO

Ines ou que com suas Palavras de confôrto procuraram
38 parte: PETER ILITCH de quatrocentos 'expositores. PAULO; pela vitória da jOY:�b:�TeH IKOWSKY - Sinfonia nO Os organizadores do certa _ ,

nisto, Maria Este.!' Buen�. � iminorar o so'fril'1'fénto da família pela irreparável perda i em sól. op. 13. "Sonhos de In- me negociam apenas ,as passado, �m Wlnbledon. A p o'

de seu inesquecível chefe, e, finalmente, a todos os que c verno", pela Orque�tra Sinfpnlca áreas de terreno, na base de poslÇãO'é aprovada.

aeomp'anharam à sua 'última mQrada. de Viena sob a direção de Hans Cr$ 6.000',00_pal'a as de locn- DEPUTADO pONORATO
-

Swarówski em gravação; de "Au- I'
- .

t C $ 300000 TOMELIN

�'
-'� -

No ense'J'o, convidam os párentes e amigos p�ra a Izaçao In erna e r . •
'

-' .

G�_ dio-Laboratory". gentil oferta de para as externas. A construo ',concedida pelo I1lenário. a 11-

'_

• '���""A l// ?

•

missa que em intenção de sua boníssima al�a sera cele- um' amigo do Grêmio "Carlos ção 'do estande e correspon- cença requerida pelo representante ...-c��"''_''-T;. ,/�
brada no dia 14 dei julho, às 7' % horas na Capela do Co Gome!?", ao qual agradecemos dente. decQraçãõ fic'am a perrepista Querlno' A!fl'eda Fiach,

sensibiliza,dos. car'gô do éxpositor. assumiu. na sessão da Assem-légio Catarinellse.
/'

.....:;;..;..------------------...;....---:;�:-;:�=-;;�:-;:�=-�==-;�=--;-;�=.,-----�����'�� ..-��� ����-� .:,. ...,---�--�-�-'-�-�----�--�-�--�----�-��
to pOUCO. Os cálculos superotimistas de seus "pro, vez menor, mais ainda pesa muito numa camp� ..

, Lacerda, os chefes indo 'para 'a eleição sem maior ".

moters" baseiam-se precàriament.e no imponderá- nha de ámbito nacional, em que
�

se empregà á" entusiasmo, apenas por'que é preciso arranjar,'
vel: a mística ,da vassoura e a reação popular, totalidade do eleitorado,ativo do país. l!�,:entr!!· onde quer que seja, um' candidato 'capaz de.obter. "cQntra o alto "C'!lsto-de-vida, além de uma natura i tanto} o fenômeno do ?io Grande ?o·-Sul, Estado para ela, os votos que lhe tem faltado nos últi

propensão·do eleitorado para "mudar", �colbcan, de enorme eleitorado, onde o �pêgo aos partidos mos pleitos? A atit}ld�� reflexiva do governador •
do no poder caras novas, sobretudo da oposição. dá exc,epcional imp?rrância à mlÍquina partidária. Juraci Magalhães está Jorrada de razões quando ,

, Mas uma eleição presidencial tem?�suas cara�- Jânio é inteligente, deve ,,,:star percebendo procui'a preservar o, partido do cupim lacerdista! �
terísticas próprias. A mais importante é a vasti- que o otimismo propagandístico de seus monito - advertindQ-o do perigo que �o espreita. �
dão do eleitorado, espaUlado po�_:êste Brasi� a' fo- res lider�dos pelo sr. Emilo C'arl?�, dono não �e Jânio buscoU: �e�espeta�amentl;!;'o amparo, do ,
ra -e apresentando em cada reglao, peculiandade:1 um partIdo, mas de,uma legenda-fantasma, nao PSD e do PTB. Ate agora 'nao perdeu suas ',IQucas �
�em marcadas. Em certos lugare,s, o eleitor é po�- corresponde de nenhum modo à rêàUdade. O ta- esperanças nesse sentido. Lançará mão da UDN �

'iitizad<t e,ropiniáticQ, tomando 'posição já antes de lento histriônic� do çandidato dá uma boa clara, como de um sapato -ve1llQ, qua:ndo os calo� lhe ,
iniciada a campanha. Em outros, vota -qe acôrdo 'mas o omelete presidencial não prescinde da ge- doem e já não tem ,outro remédio 'senãô renun- � �

com os intez:êsses da sua região. E haverá 'tam- ma, q-iie é uma boa organização partidária. ciar aos borzeguins novos,' com que contava ehe- �

bém, grandes áreas nas quais
'

é fátor decisivo' a Onde está, porém, essa organização, do lado ,..gar aO fim da jornada. Será que �UDN se pres _ ,
arregimentação artidária. Não, falamos do voto 'anismo? Na UDN, erplexa e hesitante, om tar�, pasª,'vam�nt�, a,.,êS13e p,.apE}l sem grandeza
� ,cabnesto< apen x�,ste, ,!pl'PP0,r��p;,ca:(:!a . ,a':, .s�brec:ar'ga dcó lanter:lJJ�mó' ,diss91'vent�i<c�o (/':Í':, i �A�TON 'J()�iivi:" CQó' ":Di:ár;i9: ;". c

'" '''';_, ,;.:;_ ' '_,;. _, __ .a �_;",�_"-_,__ ,, t",
'

� -�f- ,:' '_"��- >'. ,�". ';�'"
_' ....1

CIFE': C.on!rabando
.

nãôi:coJnslilui
Pecullarld.de AO nosso" Pais

Outros países íambém Jutam com :idãiitiélflfio'blema - A vastidão: ferrito
rial do Brasil favorece a nociva. prá�ca - ProvidênCias do I�C - A reptes-
sa-

I "
' d f I

' I

t
a recusar as ofertas do produto mais onerado, pelas perdas. deO prossegUira sem es a, eClmen os. clandestino. A .rtormalízaçgo do grãos apreendidos e dos respeutt;

O contrabando do cafe' na-o" 'b i I
"r

'" _" -d'õmércio do café em todo o mun, vos veículos Insísnndo nessa camuma ase operac ano, capaz de �;_-
conatítuí, sob 'hiPótese alguma tornar mais eficiente a ação das

do. com \0 ajustamento dos 'pre- pariha, em brevé o IBC transror.,

peculiaridade no Br\l!sll. 1l:le exts, Forças Armadas. Assim, surgiram
'ços. à atual realidade econômica. mará tal comércio numa .Impossi_

te em outras nações, em volume os postos de, ponta porã
.

Foz /proPOr?iona ambiente '�entro elo bllidade econômica. E' Só p-ão es-,

ímpreásíonante. Em nosso país tão do Igua,çú. Fortaleza e 'Belém qual o contrabando' não pod ll'á merecer. E o IBC está disposto
nociva prática encontratã campo' De outro' lado posto d F'

. vicejar. O produto, com a repres, a prosseguir, sem desfalecíman, '

_

'
. o e isca.

51\0 Interna intensa. está fica'.ldo tosfavorável na' vastidão territorial. Ilzaçao de porto Alegre foi colo-
.

com frontelrás i costas marítimaS. cada em estado de vigilância, re-

aos mllhares{ de quílometros, sem comendando.se também a todas

fiscallza,ção adequada, O café sal as dependências do IBC nos Es
clandestinamente pelas' ,fronteiras rádos utlllzados pelos ccntraban,
do Paraguai, da' Argentina e do distas a mais severa vigllãncia no

Uruguai. no Oeste e no Sul. e que concerne ao trãnslto de café
pela fronteira amazônl :para .pelo terrltorlo nacional. Não ro,
as Guianas. por via m ,,"'sá1-! "r.a,IU esquecidas tam�ém- as auto-
de qualquer pô\to. ;espe�ia,�"e_n�� ridádes estaduais e municipais,
pelos do, Nordeste e do Nprte:, "q�W;�tregistrar que. de todos
Os contrabandlstãs agiam sem os ladO ouve o maior empenho
malares preocupações, uma vez no com te aos embarques fre.\l�

que o Poder Públlco não exer-. dulent0l{ de café.
'

ela a necessária vigilância. O IBC -""1
estava omisso nêsse terreno. per, PROSSEGUIRA' A LUTA
mrtíndo assim que as partidas
saídas Ilegalmerite !ia pais não Só
sangrassem a .nossa renda em di

vísas., como 'também fosse per
turbar o- comércio normal 'tanto
Interno como mtemacronat.' .""
Nesse alJlQ�te' de t\Í.nta' ra,

cíltdade, as operações de con;

trabando tornaram vulto e, quan.,
do a nova Direção .do IBC co-

Não é possível calcular o
�

da-

Flagrante colhido no momento em 'que a delegação Catarinense ao Campeonato
Brasileiro Infanto Juvenil ãe Tenis, embarcava num "Convair" especial do "con
sórcio Tac-Cruzeiro do Sul, rumo a Belo Horizonte, local do certame, que teve

seu início no dia de ontem.
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Os Estabelecimentos' A MODELAR
sado ao Tesouro pelas re

andestlnas do nosso prín,
AVISAM

duto de exportação pa.
terior. Um ínvestígador
que se disfarçou de con,

trabandlsta na Região Oeste do

-Pais, calculou em cem mil sacas

a quantidade que transitou írre,

meeou a agi�, de tal rorma se

�Iastrara -a frayde que foi c!mpê:..
lida. -após cuídadoso exame da

situação; a 'sub�etêr 0 caso _ à

�ireção e baixar resolução sus

pendendo, até nevas -determína.,

ções. a concessão de autorizações
de embarques pôr cabotagem para
todo e qualquer põrto do Norte
do país. compreendidos entre Re-
clfe e Manáus, Inclusive. -,

REPRESENTANTES

Uma carta:
"Ilmo, 'Sr. Diretor.
Dono de açougue, retalhista I

como se diz, ,venho
informar-lhe dos esforços que tenho feito para que o

bife, a dobradinpa e o mocotó não subam de pr�ço"
como não quer Ó ESTADO e A GAZETA não, admite.
por, artigo do -sr. Jaime' Arruoo Ramos. De começo
cancelei a assInatura do seu jornal; e também o do
JaIro Callado.

Depois mandei desligar o telefone. Muito mais ,do
que o bife, a dobradinha e o mocotó subiram o� pre·
ços das assinaturas. E (> do telefone subiu mais de
100% por autorização do atual governador, tão defen-,
dido pelo seu. parente que escreve em A GAZETA. Elo
que se lembre que os impostos vem subindo de ano a

ano. Ainda agora temos mais a taxa de investiment1)s
- que, sem trocadilho, vale por um contra-peso.

,Meus fregueses estão gritando çontra a falta de
/

te!c;fóne. E eu' que posso fazer? Negócio e para ganhar
e �ão para perder dinheiro. Com prejulZo, como sus

tentarei os/meus? Se o boi é caro, como a carne pode
ser barata? Os própriOS politicos não podem resolve':.'
o assunto. Que nos oferecem eles naS' eleições? Filé
minhão? Qual nada! DObradirrnas e dobradinhas,

O Estado vai mal. Cada vez mais magro. E quan
to mais magro, mais 'funcionários nomeia. Nunca se

viu tanto carrapato.
E boi desse jeito só dá carne de pescoço, Será cul

pa dos açougueiros? A crise está aí. Vamos agora Vf'l'

se é certo '0 ditado que diz que carne do -peÚo nãn
tem proveito.

'

De balcão va�io, seu ex-leitor
Zé Bofl do Casco."

x x

x -..

Pois é, seu Zé! Que lhe devo dizer? Que lhe posso.

aconselhar? Que tal fechàr o açougue e' abrir uma

banca de jornais? Se encontz:ar C'oi�a melhor,' depoia
éu lhe telefono.

'

. As dificuldades com que se defrõnta a UDN',
em faée da tendência, predominante' em seu seio,

para entregar-se à discrição do sr. Jânio Quadros,
eram mais que previsíveis para os observadores

das últimas manobras do antigo partido do Bri

gadeiro. cdntra, essas difis,uldades se exasperam
os mais inquietos opositores da candidatura Lott,
vendo nelas a possibilidade de uma grave cisão
no fraco sistema partidáriO em que se deverá

apoiar a candidatura db herói. dos ratos brancos.
Na realidade, Jânio, ém matéria de estrutura

�âa tUFa, cont� com
__

muI :
---�--'-,

�
� �. ; "�
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