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Sucessão, Municipal

Reune-se hoje OI

PSD

/

Milnicipal do

resse político para a Capit.al:
marcará a data da convenção
que escolherá o candidato

pessedista ao governo �l!ni
cipal e indicará um ou maís
nomes a serem submetídos à

.
A reunião será presidid-t lho, Roberto Lacerda, Luiz

I
Brito Xavier, Dr. Armando

pelo dr. Aderbal R. da Si1Ya Oswaldo Ferreira Mélo, Ivo Valérío de Assis, waldemar
e dela participarão os seguJn.,I Reis Montenegro, Osvaldo dw: Vieira, José. Elias, Mári',�
tes membros do díretórío: Passos Machádo, 'Charles Fd'� Couto, Antonio Batista Fl.J.ho"
Osmar Cunha, Antonio de gar Moritz, Joaquim Madeira Re�o Ramos-da Silva, 11·

Pádua Pereira, Odilon Barto·, Neves, �ureliano stuart, Jau mar de Almeida, corsea, AI,
10meu Vieira.,. Alvaro M.ulla

I
Guedes da Fonseca, An�nio I fredo .Cherem, Osnl-Orti.[;a,

da Silveira, Celso Ramos Fi- Antunes da Cruz, Tertuhano1 AntOnIO Pasehoal ApostCIO,
-
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Francisco Motta Espe�!m,
Rubens de Arruda Rambs,
Emanuel da Rocha Línhares,

Dib Cherem, João Pio Perel- ras, Francisco Germano da
ra, José Fernandes da Silva, ! Costa e 'DOmingos da costa
Baldicero Filomeno, João Na- t Lino Sobrinho.
vegantes Pires, Frederico ve-I '

a finesa de mandar publlcar últimas geadas a .que foi
os' seguintes informes: atingida a região;
1°) _ O reajustamento da 7°) _ Pela Sub-comissão

carne, levado a: efeito em designada para emitir pare
sessão realizada no dia 13 cer sôbre a matéria, verifi.
do corrente, foi feito em cou-se divergência de pontos
'consequência da solicita�!i.) de vista, de vez que a maio
feita pelo Sr, João Bantos ria estava de acôrdo com o
da Silva, concessionário de aumento feito do marchaa-c,
fornecimento de carne ver- te ao varejista, o mesmo
de à esta Capital, em memo- não acontecendo quanto ao
rial dírígído à Prefeitura aumento cos prêços do vare
Municipal,' em data de doís jísta. 8.0 consumidor;
do corrente; , 80) _ Dada preferência
2°) � Êste reajustamento de votação ao parecer do-

EDIÇÃO DE -HOJE: 8 PágInas o-s 3,00 - FLORIANóPOLIS 16 DE JULHO J:?E" 1959 foi
-

solicitado baseado na Presidente da Sub-Comissão,c_o_n_v_e_n�ç_a...o_,_ _:_ ..:....,....-- : cláusula quarta do contra- ra requerimento do Represen-

8u·18e·· I.,', -'Faz'en,�a' " '�-a'�a' em-----�I·a ,'as �uotas' �e·· retoArno �i};qi;'i�:��; i����;�t:;l;'�;i:,
chante, Sr. João Santos da provação êste parecer, tenda
Silva, em data de primeiro sido o mesmo �ro_vado com
de fevereir� de 1.955, pelo tioís votos di'lGitgentes:.

d d d b
prazo de cinco (5) anos; 9°) _ Na Sessão Extraor-

Cr$ 286 milhões foram pagos 'no prhn eiro semestre � Na segun a �ela e o .no sera o se�-, co�{rat;;t/er�r���s!o m�� ��n����e���!i���i�e�:mdi����,

'd I·· em fazer a reti fi açã jiração fosse de o-s 32,00 sentes aos trabalhos, os re-
,A Secretaria ,9a Fa- "ado o' mesmo' sl·slema e' pagamen os ,quinzenaiS

"

'

"

1 C ao,
para Cr$ 37,00, o prêço do presentantes da União Ca- ,

d
r ed d

'
. Quem esta pagando as quilo da carne em prancha, tarínense de Estudantes ezen a esta proc en o

S tari d F NOTA DA REDA-
rtas d

'.

A -.do marchante ao varejista. �representantes da Classe. Ó quinzenais automáti-. a ecre arIa a' azen-
" _

' quotas e retorno nao ao t 1" 'o
" .

da VrIgorosa:mente a pa- p f' ÇAO' O leitor nos per-, HU-LSE
mesmo empo que so iei- , iperaria e am a o erea-.

d d cos, nos montantes já da efetuou às re el-
: ,A

e o sn ; mas o tava, do retalhista ao con- dor Manoel Alves Ríbeíro, osgamento a ,quota e, \ '
'

.. doara o grave
-

erro: o r 'HEUSER '1 t
sumidor, Cr$ 60,00, ao ínvés quais, por uma deferência.

A d t fixados, Sempre que turas no primeiro se-
sr.

, ,I us re de Cr$ 50,00, que era o p-rê- da Presidência, tomaramretorno o corren e
d d mestre, por. conta da paginador ao fazer o S tá d F' ço até então em vígôr: parte nas díscussões are", .

tôdas possível, e acôr o -

, "
ecre arIO as man- 4°) _ Junto ao respectívo peito do assunto, não tendoexercício, a o as

com as disponíbilida- quota de retôrno do cor título, ao mvez de ler
ças públicas do vizi- processo, constava documen- aqueles senhores' apresenta,Prefeituras, indistinta- , .

HEUSER, leu HULSE, Estado do Rl'O
tação a mais variada, p na do sujestões .concretas parades de, caixa e do 'pro- rente ex:�rcIClO paga- nho qual se observava, em part s, a solução do angustiantemente, em entregas

mentos que atingem a nome do nosso ilustris- G d d S 1 UMA' 'a� alegações do contr.atánte, problema;,. cedimento da arreca- ran e ou... 5°) _ A COAP, ímedía ..quinzenais, automáti-
,

'

cifra de Cr$ .. , simo govern,ador., As- , tamente, dirigiu-se por tele Face ao resultado verifica ..

cas, calculado o paga- dação efetuaremos re- PENA. . . gramas as Prefeituras toca- do, e Plenário aprovou os
. 286,166.060,30. sim, nQs apressamos lizadas na região produtora seguintes prêços que entra-mento do dia 10 sôbre messas extras, visan- de gado, solicitando os prê rão em vígôr tão logo sejs a

�i;ft:�1e;:t��� t��2;�;fi{:�o{g� m�l: ·IUI mil �arris �e. �etróleo 'li������i���fi �����;;�[��;
31 d

.

d do Estado para A produção 'diária: de petróleo ;n0 país representa uma economia dívrsas diárias de 90,500 dólares.' e Cr$ 6,00,�o quilo, alegando A _ CARNE DE PRlMEI-nicipios em e Ja- ever
nacional, atualmente de 70 mil de dolar e melo, _Esta foi a reve- Aludindo ao petróleo bràstleí; tambem aquelas Prereíru- RA SEM OSSO com o 'ml;l.:<l.",

neiro de -:959.
"

'com os Municípios. barris contra 66 mil em abrtl de lação .do major brígadeíro Henrl'- 1'0 como um dos melhores do ���d�' f�!�ti��J�vela�Ocgo,arf,l� mo de 10% de contra peso,

d PAGAMENTOS FEl 58, atingll'á' até .o fim dêste ano que Fleluss, na palestra que, sõ., mundo, mostrou que a economia
, , TATU _ FILEÉ _:_ AI,D,urante O se�:mn..o' ,-

'
-

a cifra de 100 mil barris,' Dessa bre o assunte, realizou ontem na de divisas em 59 atingiu a' apre- isto, em consequênci�' �as' tcont, na.JJlt. pág.)q
�

TOS 1\TO PRIMEIRO
"

.

I de' d Estado clável quantia de, 22' mllôes de�.tre 'O m�o,ctl-' , ".1.', •• '_ , ._
•

" formá: as nossll,:, :rieces�idádes e/l. �S��l�1 4: '.A�l:::u�!ca.: '

�
,

dólares, :M;l\cÍ�nau a ,sitllação da D I A .'

D O (O M E ln (' I A N T E1'0 ser�r observado, ,,' ,SE1\.4':m,c;�',. �'�B$Q
,

�t�ndáp.� -e,fl �.92% :��cO�<!l'yn3fit<:: f91 1\-Yldljjll" � :Fro�a Nrk}o-rtaP- ,de' l'etró�rJis, , '1"',' ", '. ' 1l
�

--:; .

'

-
a

- �
, '����"'�

.

com lfetl;ó1eo-->lln.!BJtI:l., sendo, Óll
tr;'ls ""artes,"'ten"lilo o presidente d'" 'monopóliO estatal que Já possuf E h

'

t- 1 """H Unado � P '< m omenagem ao' cõmércio, foi instituido por lei fe-seJ'à, pagamen. 'os....
"

- ..___ ,r�. ' C01'l�elho-,....Naciollal do petrólêo 29 navios e terá a sua tone�agem d )o
vulnerado o problema por todos �ievãda em fevereiro de 1960 para

eral nO 2048, da 19;:)3, o DIA DO COMERCIANTE, na data.

d C'I
'

J.
' -

-II d d i 530 il t lad D I d.!
de'hoje celebrado sem prejuizo do trabalho normal, A datad I-a o o ono em o 'IR'I e, �=, ��!���S�e���ã:n eO d�stri:���� mostr: a :X:;ort::cia :� s

oleo� de hoje foi escolhida por, seI' a do nascimento de José da
do combustível. Na oportunidade dutos, Indústria petroquimlca, es_ Silva Lzsboa, Visconde de Cairu, autor intelectual da aberforneceu aos Jlresentes uma noti- truturação trimestral dos preços, tura dos portos da Brasil colonial. Seu saber enciclopédic(l,Sugeslões 'para o programà da visila

.

��\o�tc;u�:veam::�n:l�la l��q::t�� ��n����de;::al�:n�ep��l1::fO=: seu Cl,mor pelo estudo e sua atenção voltada à pesquisa e aos
Caxias, na estrada 'Rlo_petrópol1s, bem defender os interêsses naclo_ novos conhecimentos, fizeram-no e»tre ou-tras cousaB o pri-

ofic·lal do sr. 60v'ernador' ;. com capacidade para 60 mil bar- naia, na exec�lssã� do Acôrdo de meiro professõr de Economia Política'no Brasil. É um pa-
I I'is diários, com uma economia d oboé,

'

t1�ono à altura da classe dos comerciàntes, que são pioneí-..- ...............- .....' • 'a \& ...... --_.. ... ... .. Iras da civilização, promovendo a circulação das riquezas os
-

Tendo eonheciment.o das 'dIficuldades da Estrada do Braço. FalaIfL o sr" Gust,a- III A60S,lINHO em lug'ar de 'LE'·NY cantatas entre partes distantes do vasto mundo, ó prog;es-, que u""a comissão vem encontrando, em vo Gonzaga, d,d, Delegado 'lia Ensmo-, que fIII•••
usará a pedra fund,a,mental por tr.ib,u,na."", so eco'l�õmico da nação.Joinville, para elabo.rar um programa �

(. d d L· T
B

(I b• para a próxima vIsita -do sr. governador 11,10 _ Inauguração do car�OrIO oe',
'

OmURICa O O na enls ue' Av:: c01]1.erciantes, uma das maiorés autoridades mo-
� do Estí).do àquela cidade, por ocasião dos BOll; Vista, quando o. sr., governadçtr rec�- • rai8 dós últimos tempos, o Papa Pio XII, atribuia--D lema:fIII festeJ'os do Dia do Colono, à titulo de co- b�ra �s chaves d� dlstrIto e � tltUl? de

O Lira Tenis Clube

comu-I
be' agradece, ao m'esmo tem- "O '

t
'

• laboraça-o oferecemos seguI'nte ante- cldadao ,de boa vzsta. Em, s""",ulda, a,m�'1. �
'- s cornerczan es prestam um verdadeiro serviç() a verda-o,� '"6

_ fIII nica aos seus associados que, pO' que transcreve os cabo- d'
,

�

projeto· .êilla, � no dist!I�O, o povo, em smal de.gratldao, � .atendendo à solicitação de gramas recebidos, "sôbre c
ezl'OS fregueses", ressaltando a sua função específica deJ

.
,

conduz�ra s, exa. nos Qmbros ate as mar ..

fIII LENY EVERSONG, que d� assunto� distnbuidores das utilidades, ordenaâamente, tendo-se emDIA 25 _ 7 HORAS _ Partida do gens plácidas do, rio ç:achoeira .. ,

, • veria se apresentar no' dia WEC 4/P406 SPAULO 101�') vista a satisfação "das necessidades verdadeiràs, fugindo-se_ ae;tlQPôrto "Hercilio Luz". Viagem a�r�a. _

12,0 _ �m Plrabe_lraba, na :A�SO�la� 25 do corrent�, em seu� s�- 13 ,15,50
. de tôda a deso,rdem e especulações malsãs que ameaçam os'• para

evitar as canseiras própriamente dl- çao Rural, ltl,augu�açao da e:x;poslçao m � Iões, transferlU
,
a eXlbiça.ç· NECESSA'RIO ADI,ANTA/R f d..tas das estradas 'e as estradas pro'prla', ternacional de bov,mos d,a maIS fina, ,ra,ça fIII

t d f un amentos sólidos do comércio.-

t f 1 � dessa �an ora : ,�, ama 1_!1- ESTRÉIA' LENY PARA DIAJ mente ditas. '
_ produtos de msen).lnaçao ar � lCla,.. tern:>'clOnal, faCllnand(), des- 18 ET 19c PT EMBARCARA

Membros pois de urna classe que merece a consideração8,45 _ Chegada no aéropôrto de Join- fabul�sa prova de trabalhe:> da entIdade
� se modo, o seu compromis- ESTADOO UNIDOS DIA 24 ,dos bons patrio�as.! pelos serviços que presta ao desenvowi-• ville, onde será l'ecebido espontaneamen- Falara no ato o sr. vereador Hermes fIII, so e1n ".Las Ve.gas, nos' Es��,- ESTREANDO LAS VEGAS P'!'

.

menta d p' ,

t dte por autoridades e l'ndustriais e. estu- Kaesemodel.
'�. d U d d -"e "s \

o azs, os comerczan es evem festejar o seu diã
, � os, nI �s, am a ne!S1o me, .APROVEI,TE PUBLICIDAf ,E co

.

t' t d, • dantes agredecid,os.' , 12,30 _ Churrascada monstro de �,- de JUll:o. , ú: L T Il.(b ESPET'I\CULO
memora wo com a ceI' eza e que estão realizando tarefa

•
9 O - Solene inauguração da estrada, motas de criação artificial da ASsOcUt-' O LIra apresentara, en- a:áASlL FLORrANQPOLIS PT

útil .à Pátria e à Humanida4ê,asfaltada entre ç> aér_opôrto e a cidade, ção. Falará na ocasião o prestigioso lider, tretanto, na data "de 2'; do '\TÃO CONCORDANDO C<\N 'l
Nesta capital, reunem:'se' à noite os principais' comer-� falancl,o o dr, ,Hernam dl7 Abreu Santa Hubert Hubner., ., '. corrente outro ,cartaz:, de �t, na tUt. pág,} ciantes locais em jantar de 'confraternização.

•
fIII Rita. Em cammhonetes Wlllys rurais, de 14 horas _ PartIda- para R.IQ'Bomto, � rTelnNoHmOe DmOsundlsaAIN:roApOSo'· ( 'P'.�,li,'. SI"'C'-ial

- '

"� chapa branca, ofereeidas pela firma onde será inaugurado um posto de sau- fIII ;;:)fIII Pimpa & Cia, pará darem, u� tom típi- de, realização do govêrno Iririeu �o':' '

� ,
sensacional cantor romã !l-

l:.' '< De,mO'C ra',II-C'
� co à festa, s. exa. e sua comitiva segm.. nhausen, em 1952.' .-

, � tico das emissõras de rádio: rão para a cidade pela referida auto- 15,0 _ Inauguração da monumental �, e televisão do Rio e de São
JII estrada. , Faculdll-de de Engenharja com aula fIII .Pàulo!

• ,9,30 '_ Na entrada da cidade haverá jnau�ural do autor do projeto, P,rof. �upi. • Contando com a COrtl- DIETóRfO MUNII'IPAL' DE FLOR IAN'O"POLir,,festiva recepção "pelos alunos do Colégio Barreto, que abordará o tema '·A biClCI�. � preensão e)() apõio dos c;eus
" � , S� Estadual criado pela lei 88; de 1951. . ta como meio de transporte e como est.i- fIII

'

associados" o "Lira Tenis CJ 11 '
_

fIII 10,0 _ Nas escadarias- .do Banco ln· lo de fazer golo.", �
.

'",

'C'O'DVOCaça-o'co, s. exa. fará entrega solene ao Prefeito 16,0 _ Inauguração do grandiOSO C': fIII " _ •

'

"

� �f�\�gai ��vict� ��eqWst��07��!lh���� �;;� �f;:�r��l.d� ::;�g:��e���es fa�a .' PARA _===-�.� �. . .

1
...J01J.).ville, decorrente das cotas do art. 20 18,0 _ Inaugura-ção da l'ede'telefôni�a �

PIIARla'AlleI �� <�.#.-."::,,,-;'''_�,
., ,da tJonstituição. da Empresul, quando o sr. governad')l' �

.

Pela presel1te de acôrdo com o E t t t'
,

t 28 §
, .

�, 10,15 _ Inauguração de' um leito, na falará diretamente, com <;> senador B1:'· � �"

� r'
, ',,' s s a u os --- ar . , unI-ypl\{aternidade "Darci Vargas", construida nhausen, ora noCana'd'á;. CO, cpnvQco O Diretório Municipal para rem;4"-se às 20 horasno govêrno Nerêu Ramos. Nessa oportu- 19,00 _ Inauguração das novas fontes' 1 CONVAIR li d· 16 d t ed d Inidade será: descerrada pelo eX..diretor, de en.ergia elétrica: Com a cidade às os-

� J
-

,'.

.o 'Ia o corren e" na s e parti ária, à Praça Pereira e• uma f,'aca alusiva ao 'ato, com os dizeres curas, s. exa. ligará,:uma chave geral fa- JII

_.(!i;�'·""" 011,"RIO "

Oliveira n 12' 'nesta CapI·tal com a seguI"nt d d d'

1
�ealL ação do Prefeito Dár,io Salles". O zendo funcionar a Usina Diesel, na !'Ua �

ii.
,

,.

"
. , e or em o 18:emplacado falará '-no ato, agradecendo, Max Colin, as comportas do Rio Julio e U fIII 10 - decidir sôbre � conv.ocação da Convenção Municipal10,30 ...;_ Inauguração da pi:Qtura ex· recem construida J:inliâ de extensão Ja-, ��rna do Edificio da Residência-de Est"a.. raguá-Capivari. S.·'e.xa; anunciará 1\0 fIII

1
- ..arf. �3, letra M, dos Estatutos, \, '

das de Rodagem, construida no govêrno ato que o prOblema do racionaJiJ.e�to do:! • 20 t' .

t
.

f·
'

d it-{erêu Ramos.
" energia elétrica no Norte do Estad'J está -

-=- Ixar normas regI�en aIS para .o unclOnamento a10,35 _ Inauguração da pintura �n- outra vez definitivamente resolvido. • CÓnVellçaO _ art. 13, le,tra N, dos Estatutos,· I
erná do Grupo Escolar "Ruy Barbosa", 20;0-"- Jantar de gala. O Eng. ele+'1'1-' �OOllBtruido no govêrno -Nerêu Ramos, cista Pedro Collin saUdará a, comitiva. fIII 30 - decidir sôbr�' nome� de' candidatos ao cargo de Pre-1'Qj40 _..;.. Inauguração, do campo '1e Ainda no decorrer. do ,ágape, o dr. Pal}lo � f

.

bedu.cação física do Grupó Escolar "Con- Bornhausen, em nome oé seu ilustre pai, fIII mto, a serem su met�dos à CQ.nvenção - art. 13, letra D, dosp�iro Mafra", construido pelo govê�no trallsn;itir,á, �<;> goyernador !lledalha de � EstatutoS,"
'

, '

,l'lereu Ramos: Esse campo foi constrUIdo '

ouro, mstltUlda pelos operárIOS, para os fIII
..pelo governador Irineu Bornhausen, I) que tenham dado ,solaqão ao ,raCi�)Lla- • 40 _:_ tratar de outros 'assuntos de interesse partidário.qual, por modéstia, não quis inaugurá-3D. mento.. '

10,45 - Inauguração da reforma do D.as 22 ás 23 horas' _ Baile de gala, •te�hado no G. E. "Germano Timm", cons' que não §e prolongará em virtude' da es- �truido no govêrno Nerêu Ramos. cassês de energia elétrica. fIII
- lO,50 _ Inauguração do grupo esco" , DIA 26 _ RegresSo pel�s estr.adas p'.',_ �lar do alto da Rua Quinze. De cima de ralelepipedizadas _

entre Joinville ,e São fIII
um alicerce talará s, e]!:a. o dr. Clodoriro Francisco q:>OE) ê 'Dona Francisca, pros- �'
Moreira, Secretário de Educação.' seguindo para Curitiba, onde a comitlva fIII

11,0 -_ Inall ura ão dogruIlQ escQJa" tomlYaumco� �h,.,
"

"

", ' •.. ,

:�"F;�;·!:· ··��:�ê;�'�'�'�:�·�11ii����,�

Conforme edital convoca

tório, publicado noutro local.

reunem-se hoje, às 20 horas,
na sede do PSD, os membros

do seu Diretó;rio Munie1p l.l.

Nessa reunião devera o ór

gão municipal tomar duas
decisões de palpitante ínte-

o Aumento da -Carne

c::·

�

Recebemos, a propósito: -

Em' 15 de' Julho de 1.969,
Ilmo. Sr.
'Diretor de "O ESTADO"
Nesta.
Senhor Diretor:
A Presidência ça conus

são de Abastedimento e Pee,
ços (COAP) do Estado de
Santa eatarina, afim de es
clarecer a opinião pública,
dps motivos que levaram o
Plenário desta Comissão �,
alterar os prêços de ve ada
da carne verde em Florianó
polis, vem solicitar a V. S"

.,

DIRETOR: RtmENS DE AR RUDA RAMOS _ GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

r

'TAC
CRUZ61R6 ,do' SUL Florianópolis, 15 4e julho de 1959.

.. agência:
R"Felipe,Scbm'idt,24

-.'21-11 e 37-00
I��� ���� ����'I���

ADERBAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• "TA.M"- • .ui' UTI.., D�.I' •• I,UnA OA'f.,t,...-.IFLORIANÓPOLIS, Qúinta Feira, 16 DE JULHO DE 1959

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

!Em 'Lugar de �.LE •..'.
-

,

_' "'!
• •
• •

: do« ara VI.cê:
· '.

'l__Pl�_�5,.!_������:._l'!�__�_��__B._�_�_.�'!���!l�_Mi!ll!�_.-_;�_;

pagesse. Silva, do Exército NiLcional AÇÃO POSSESSÓRIA. REIN.

a__.. ...._,.�_,_ ..�.��__ TEGRAÇÃO,'ESBULHO CARAC-

'D r i n k s
.' C" z i n'h a • _TERIZADO PELA RECUSA ElU'

III
.' • ,

.

,

.

. II1II RESTITUIR

:. de' alla
.

_,.. perde o caráter de boa fé e

II1II .. torna.se viciosa, a posse, desde o

• é I a s s e I ní e r
.... n.a,.c i o n a I: momento em que, colocado na

II1II obrigação 'de' restituir a coisa,
• • recusa-se o possuídor, até então

• '.-.-....- ......��............---.....w,.I._.. '. /de hoa fé, a fazê-lo, em atitude

• � Q Ur E- R, Ê N (' I A -! .•
francamente espoliativa.

III �
G I L L R O O M III VISTOS relatados e' díscutí.,

� . �
.

R, I, J,.,
"

II1II dos êstes �autos de ape'lação eí,• ,.r..-.�..---� • vel n. 4.306, da comarca 'de

· '\.
, : Diáriamenle' •

• Jantares À O •

• e Aperitivos ': PJA N G �
fi' ACORD,�M, em 29. Câmara Ci .

• ' M u s i C a cl o s CHARI;.ES�". • vil, por ungnímídade d� votos,

� Ilas 19 às 23 horas. .

.

�
.

CHt:VA�JER • :�:�:::t:,o p:::ur::n�r;::al'_�::
,II1II& ..._ .._.._....._� .. _� cisão recorrida.

ANIVERSARIOS - sr, Leõpoldo de Souza

sra .. Valdlvia Merlzlo

FAZEM ANOS HOJE:

- �ub_tenente Raul Dias

- menina Antonteta Opuska

_ sta, Cecilia do Cahmo La-.

I

BILHETE, A ,DAVII)
. .

Desculpe-me David Nasser, mas você é um chato,
Onc..e está o seu sentído jornalistico? Será que você

ainda não desconfíou que essa história de Cássios, RIj
naldos e Souza Neto, já fedeu?

Você mata a revista de que é Redator-Chefe com

essa babozeira, que se repete tôdas as semanas: Ron�tl

do e Souza Neto. Será que você não sabe que há hoje,
espalhados por êsse Brasil afóra mílhares de símpatl-

.

eantes do canalha Ronaldo, sómente pelo fato de, êle
ser objeto de tamanha importância por parte de "O

Cruzeiro"? Será que você ainda não estudou psicolo
gia para saber que o criminoso endeusado - tanto no

sentido positivo, como negativo - tráz para si uma

multidão de admiradores de suas façanhas, sedentos

por imitá-las e ter' igual publicidade?
Acho que você não sabe nada, disto e está com' a

visão ainda turvada pela subita glória que lhe caiu

sôbrE, a cabeça, quando o apelidaram "'defensor da fa

mília brasileira".
Você já leu Eça, David? Se não leu, peça empres

tado Oú compre "A correspondência p_e Fradique de

Mendes" e veja lá pela página cento e 'tantos a "Cm'ta

ao sr. Molinet". E ciépois de IÚ, diga-me com sincer:

dade, se você não é, de fato, o Pacheco de que nos faia:

a carta; o Pacheco da imprensa brasileira, sem tirar

nem pôr.
A qualidade de uma revista, David, está na razão

� direta do talento jornalístico do Redator-Chefe, e Vf)

cê sabe' muito bem disso. E - a opinião não é só rr:,

llha; é de muita .gente - "O Cruzeiro", ultimame!lt?,
está uma aroga, para não usar um têrmo mais fort:>:"

Veja a "Manchete", David, e aprenda, �e v"':6.

ainda não assimilou durante todos êsses anos, come

fl:)zer uma revista moderna - sem causas, sem repor'

hlgens em capítulos sem fotógrafos que de ano a ano

vêem discos voador�s, sem<dez páginas dedicadas ao

(achorrinho da Madame Fulana, sem medalhões 'da lí '

terr..tura, e principalmente, sem você, David.
I E sabe de uma coisa? Amanhã a ira do seu fã

clubE de Florianópolis cairá sôbre mim mafs viole'1�,l

fJllC a ira do Senhor, ao expulsar os vendilhões do tem

pio, por acharem a mais supina auaácia o fato de eu

ter dito o que, você merecia. Espantou-se com o fq.t,<)
de possuir um fã-clube aqui nesta cidade? Ora', David
a mediocridade' é como um De,us: é louvada

_

em toà-os

[" @:é2'l� fORENSE I' r�....

1lireção de: MILTON LEITE'DA COSTA e RUBENS

Jurisprudêeia
COSTA

OSVALDO MELO
A CARNE SUBIU DE PREÇO E REAPARECEU A VENDA
- Exatamente como se esperava.

A carne aumentou de preço e reapareceu à venda em
todos os lugares.do autor. vindo a opção a ca., Suplicante, a posse tornou.se vl-

Acabou-se a comédia.
Caminharemos para outra, no próximo 60.
Por outro lado, o pescado não ficou atrás.
Para se ter idéia exata do despropósito a que chegoucontestação. após repetidas, recu.,

o preço dêste produto basta dizer que um quílo de corvínasas anteriores, restituir o prédio '

, vagabunda está sendo vendido à razão de 40 cruzeiros
aos autores. converteram.ss

'

em
O camarão, dos miudinhos, 60 cruzeiros o quilo.
Por ai vai.
O número de pedintes que Invade a:' cidade, aumenta

dia a aia.
Já não ha quem controle a situação.
Comprar um remédio, hoje, nas 'farmácias é coisa que

põe arrepios na espinha do pobre.
Jsto, depois de pagar uma consulta cara.

A miséria, a falta de recursos, as queixas, os desespe
ros, por todos os lados.

Um dia sucede a outro dia, mas...
, M(jrrem as esperanças todos os dias.

HOSPITAL "SAGRADA FAMllIArr' As íníusncas," são flagrantes por toda a parte.
,

Ronbalheíras são comentadas.

O S h A d" Ma'k t f d-=-
- Todo o mundo é' sério e honesto!

- en or n re -' I O az oaçao - Fortunas inexplicáveis surgem- a cada passo.
A,idéia de se construir, no Estreito, um Hospital e Ma- O povo reclama.

teríiídade, não é coísa nova." É desatendido e despistado com promessas vãs e' des-
E' um pensamento antigo daqueles- que, vivendo no cabidas.

bairro mais populoso da capltal, vêm sentindo a neeessí- Viver hoje numá Capital de Estado é viver num inferne,
dade de instalar alí, um estabelecimento 'hospitalar capaz Dizem que tudo isso tem um nome 7' progresso .

de atender, em especial, aos pobres e necessitados.
,

Ainda mais isto, dito com desplante e ironia .

O movimento que óra se verifica em favor da constru- Mas, o que há, sabemos - é senvergonhísmo e desea-
ção do Hospital e Maternidade "Sagrada Familia", é, poís., ramento ,

perfeitamente justo e altamente significativo. E, quando isto se afirma, vem a pecha de comunista.
A Sociedade de Assistência Social, a cuja frente BC en- Ve:.;áade e que não ha bem que sempre dure.

contra a figurã do Senhor Altiano' de Souza Lucio, ven., Verdade tambem é que não ha--nial que se não acabe.
assim, desenvolvendo campanha das mais elogiáveis, no Como acabar é que não sabemos.

'na stntido de conseguir fundos para a concretização dessa Quando acabará, também.
reívíndícaçâoc do pôvo do Estreito. Então, espera-se.

. Além�·:a.as' doações já conseguidas do' Senhor Antonio, Porque esperar, é condição e fatalidade que a todos
scherer, da Fundição Sapé S/A; da firma Carlos Hoepcke acompanha desde o berço à sepultura.
S/A; da Emprêsa Florianópolis S/A;. do Governador lIe"'i- Que é que vai subir mãis? \

berto Hulsê e do Senhor Hel1zeu Di Bernardí, têmos h')je Ah, sim ...
o prazer de noticiar a doação valiosa do Senhor André, - Aparelhos para sondagens interplanetárias COnt
Maikot, acatado comerciante do sub-distrito. do Estreito.e macacos, gatos, cadelas e ratos.
Vice-Presidente da Diretoria da Sociedade de -Assistência O homem fica passando fome.
Social, da ímportâncía de Cr$ 20.000,00 (Vinte mil cruzei-
ros) .

.

E' maís uma colaboração que aparéce,
Outras mais virão, com certeza, tornando realidade o

grande ideal da-Irmã Bonavita.

APELAÇÃO CíVEL N. ,4,306 DA

COMARCA DE B�UMENAU
,

Relator: nes. ADÃO BER-

Resistiram os réus.

a

ducar. ciosa, perdendo o caráter in1q_ial.
Seguiu-se, então, o pedido de

restituição do prédio.

Edesde o momento em que re-

ousaram, rotundamente, comN,ARDES.
da

tegraçgo de posse.

Os autores.' ora apelados,

NÃO _É A 'PlfEflJUb,QUE FIXA'OS'
PREÇOS DA fllNE' VERDE

Daí. a ação.

II - o' dr. Juiz situou muito possuidores de má fé, numa atl-

bSfu a questão: "os suplicados tude francamente espoliativa".
(ora apelanüas ; durante certq III - Sentença modelar que

tempo mantíveram.se 'l1citamente bem apreciou a e!;pécie. merecen-.

no Imóvel .. de boa fé, aguardan., do, por Isso confirmação plena.
do a solução do requerimento Florianópolis. 18 de agôsto de
do autor.' posteriormente, porém 1958

vencido o prazo de 120 dias, na_' JOSÉ DO PATROCíNIO GAL-
da resolvida face à recusa da -LOTTI. presidente. com voto.

Blumenau, em que são apelan-,
tes --: ÉZIO DOS SANTOS e

SUA MULHER e apelados -

DAVID QUlNTI-NO R�GIS e

SUA MULHER:

Custas. pelos apelantes.
-

I - Tra.ta-se de ação de rem,

qualidade compromissários

compradores. passaram a ocupar

um terreno pertencente aq

I,Á.P.I. e onde construíram uma

casa destinada à sua residência,

tudo na forma do contrato fir.,

mado.

Futuras desavenças no casal, fi.

zeram com que o mesmo deixas-

se, a moradia. passando a mesma

a ser ocupada pelos réus, em fa.-

vor dos quais o autor dera os

primeiros passos junto àquela en.,

tidade
.

autárquia, no sentido de

lhes serem transferidos os direi

tos dos autores. de compromissá

rios compradores do imóvel.

I .fi operação fracassou, por fal_

ta de assentimento da mulher

S E R V I·C O
.

'M I � I T A-R
, ,

ESCOlA Df SA�GENTOS;-l):AS ARMAI
INSORIÇÕES: ,:..:.._ .Ac��ln,'

'

Os interessados devem se

se abertas .as inscrições oara dirigir ii. -Guarnição Militar

Civis �. Militares� para ma- de Florianópolis que funcio

tríeula � Escola de SI1:- na no prédio d� 16.a C.R, à

gentos 4� -,Armas do Exér- Rua MareChal Guilherme n,o

cito, sediàd� em Tres 'Córa- 9; nestá "C�dade, aonde lhes

/ções _:_ Estado de Minas'Oe- serão prestadas informações
rais. detalhadas.

TRILHA ABSOLVIDO

() jogador Trilha do Figueirense foi expulso por ter

:agredido o seu advetsário, com. um violento pontapé. Falta
idêntica 'a do Nélinho-do 'Paula Ramos: que foi absolvido
na última-reunião do T. 3". D. Acho que êste Tribunal não
vai querer punil' este- atlétar, só para mostrar que são jus
tos. Se houver punição será uma verdadeira calamidade, se

houver absolvição será da mesma forma outra calamidade.
Sai dessa?AO POVO FLORIANOPOUJARo

Federações e Sindicatos de' Jornalistas Profissionais.

Florianópolis, através de seuS

�
As Federações e Sindicatos

dirigentes, vem, ao púbUco de Florianópolis concitam o

p r o t e st'ar veementeme.,te ovo a protestãr e o convl
contra a decisão da COAP dam a'·a'Ssistit· a· reunião' da
que, na noite do dia 13 de Câmara Municfpal dé FloYla

Junho do 'corrente concedeu nópo!is, 'que se ,reáUzatlÍ
aos marchãntes' e varejÍstal'i árnda esta semana" onde· será.
desta capit�l, "mais um ao- del;>àtiqo o rec!;lnte·aumênt1.
surdo e'eseprchante aumÍ'm- Florianôpolitano - com'pare
to no preço da carne verde... ça a. câmara', t\luntcipal ,ê

Responsabilizam, direta- julgue' qual 'a Dosição que to-. '_

mente, os conseUleiros da marão, frente a(> aumentO' d�,
COAP que votaram o aumen .. preço da carne verde, ..os seus A propósito de notícias que, possam não expressal' a

to. São os seguintes: repre�ntantes eletto:,!. �
·realidadedos fatos, esclarecemos c;tue não compete à Pre-

Sr. Henrique _Stenfano - Presidente Sind., Emp. Hote,-'. ,fe.itura de Florianópolis' fixar ospreços da carne ver.de,
represent,ante do -comércio leiro: _:_ Osvaldo "Qerm'ioo> c'Ónform'e é determinado pela legislação em vigor e refor-

Sr. Lucio Freitas - repte- FernandeS'; çado prla jurisprUdência firmada em casos anteriores.

sentante da indústria
-

Preso Federação Trab. Ind.: Assim, está isenta da responsabilidade que lhe deseje.m
.

Sr. Froi. Fontes - rep�e, Hermes CQrreia Mendonça; atribuir circulos menos informados, /por certo desconhece

sentante do Banco do Bt.:a'5H Preso Federação Emp. Co-

[dores
de que a competência é, irrefutávelmente, dos órgãos

Sr, Francisco Goveia _ re- mércio: - Jorge Leonel de contruladores de preços, criados especificamente para êsse

presentante do govêrn::l do Paula; ,fim. .

-

. '" .

Ji;stado através da Secrat,'\'l'�a Pres.'Sind.· Carpinteiros .
. A Prefeitura màn�ém um representante na COAP, o

da Fazénda. Navais,: - Alvaro Má..ximo d-e

\dr.
Alamir Cabral Fa:ia, que tem votado de acôrdo com os

Somente dois votaram con.. Oliveira; interesses da populaçao. '

,

Tesoureiro Slnd: Trab, r,a :í!:sse o esclarecimento que se impunha prestar ao povo

'Construçãõ 'civil: 'Alw�ro ,pe 'destro €apital,- a rim a�üuÍ€erormrs;G'p;�r:S�d:f�é()l'(!IC
sti'uza: Dias. '

�" �e seus limites.
'

,\
' _

,

'"
- ""

•

,;,,'y-:---
�

,

"MERCEDES O BROTINHO DE ROUPA VELHA"
'\

.

A Empresa Bo� Abrigo, comprou um, carro Mercedes
Benz e cólocou uma velha carroceria neste veículo. ,A porta
deste para abrir; necessita do auxílio do seu condutor; Coi
tado, o dono_ désta Empresa foi fraco de juízo. Por esta
razão, que ()'- carro n.o 6 de-Coqueiros recebeu um bonito
apelido - "Mercedes o brotinho de roupa velha".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Agora v. pode sér-:'um 'rapaz-
(

I - �

"

"-

"PRATICO E ELE_CiANJE"

,

,P R -A , I ( o , porque V., Pode adquirir um

, " '

'confunlo "SPORT" pelo menor prêço.

,

E L E G' A N tE, . porque V. pode combinar

os :modêlos 'e eõres que' melhor
,

1_

!R E�A L ( E M SUA, ,P E R S O N -A li D A DE, ,

S E J A;' P O IS,
" P' 'R JÁ 1 I, (O ,E E L iE G A N TE,'!,

,J

Adquirindo, ainda' hoje, o seu

conjunto IrS P O R 'I" com i

, ;

I '

,- ,,_' - '

'�

• Apenas'
). .'

. cruzeiros menS8lS.
em

(.1 "

o 1.o neme em modas

RUA TRAJANO, 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLOR,ANÓPOLIS, QuiBta Feíra, 16 DE-.JULHO DE 1959
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.-------------------------_ .._-_ ..._._-_ ......_---_._--- ----------�--_ ..

:Domingo à tarde ..

.

.

.

:
• •
• •
• •
• •
• •

� - Pelo. Certame'da
J

Zona Leste
.

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

�IU MiI�ão e ,Meio �ara os �s�ortes �atariDeDses em l�l�
E O QUE PRETENDE NA CAMARA O DEPUTADO OSMAR CUNHA QUE ACABA DE APRESENTAR EMENDAS AO ORCAM'ENTO DA REPÚBLICA

. ,

� ,.w.- -.·._ -_�- ......,..-.___.,..••-.-.__ ..-w-_••
'_. - - _ -J'V'�-."..••

- � J/"""'__'"", ...,

. o Dr. Osmar Cunha, o deputado-desportista, acaba pe �
, '

apresentar ao Orçamento da Répúbl1ca para 1960, entre ç

"'"""------------�-------.

outras várias emendas concedendo auxilios às seguintes::
entidades:

. :'
I

CR$ -I,

Federação Atlética Catarinense .. . . . . . . . . . . . . 550. 000.00 �
Federação Catarinense de Bochas e Borões .. .. 50.000,üO t,
Federação Catarinense de Vela e Motor...... 50.000,00 �
Federação, Catarinense de Esgrima 50.000,oa I'

F�mftç�C�arimrie�Fu�b� , �O.OO�OO�---------_---- _

Federação Catarinense de Voleibol 100.000,00 < Na e'poca em que o Brasl8,1 perde'U o c M,undl-alFederação Aquática de Santa Catarina....... 200.000,00 >
Federação Catarinense de Tênis ,.. 100.000.1.'0 �
Federação Cato de Desportis Universitários .. 200. OQO,OO �

d
.

F I b I'·
..

- ,

...

d�_ÔíAIS :. e- I e o IniCiava - se' a carreira e
Eis a biografia da' nova .de dar os primeiros passos no

MaRli ESTHER
1959 - Participa de váríos

DE MATACÃO Oampeã M.undial
de Tênis: esporte do branco, Maria Es-

'

.

-,

torneios internacionais em

• Nome completo: Maria Es- ther conquistou seu triunfo Napoles, Roma e Paris. Não
TÓQUIO, 14 (UP!) - A o recorde mundial dos 200m ther Audíon Bueno. Seus numero um'. vice-campeã '

'

,

i d e muito feliz. Prossegue, lu-
jovem [aponêsa de 17 \ano,; nado de- borboleta, com o pais: Esther e Pedro Audbn I

brasileira' infantil. N e s te,' en�el'rou o ano: v ce-cem
... i

mo uma as maiores atletas
, -

d d I T

1
d d

tando. qhega à Grã-Br .ta-
satoko Tanaka, bateu' o re- 'tempo de 2'16"4, nos Cam- Oliveira Bueno. Data de n:J,S- mesmo ano, ganhou 5 títuh, pea e up as no ornoro o mun o.

. nha e brilha nos certames de
corde mundial.dos 20Qm, na.<peonatos Norte-Ajnerícancs.. çímento: 11 de outubro Gr: no campeonato estadua: e I Aberto �ul-Amer;cano, em 1958 -:-, �arla Est�:r acu,:
do de costas, com o· tempo ,O recorde da prova estava 1939. Local: São Paulo. CIU�3, seu treinador aríançou: "Vai I,Buenos AIres. mula vlt.ol'las nos courts

Bristol e de Bírmíngham, on-
de 2'37"1, superando a antl- I vago

desde que a FINA e�- onde começou a jogar: Clube multe lon e"
, I estrangeiros. Seu nome Deu' , ., ,

ga marca da norte ameríea
.

tabeleceu o tempo li it d de Regatas T�l'ete·. CIUb'� "'.
,

.g .

. 1956 - Ano desfavorável à
.

pa as manchetes esportívns ,de levanta dOIS títulos. Nes-
" -. - -, .

m e e
_ v 1953 --Prossegue treínan .'., I sas provas derrota entre o,�

na Chris Saltza, de 2'37"3, 2'19" para reconhecer a mar.. que pertence, atualmente: d tí d C
.

t
notavel tenista, Em conse- de quase toda a Europa Che I .

'
'

,
o e. compe m? onquis a

quencia de uma luxação no 'ga a vez de Wimbledo�. Foi tras, Angela Mortímer (nna-
Ainda nos Campeonatos Ja-: oa mundial. O recorde ama- Clube de Regatas 'Ti.etê. mais quatro títulos para o . _. '.. . lista de Wimbledon em 19'18','
ponêses, Yamanaka venceu ricano era de William Yorzik, Maior conquistá: campeona- T' tê I' d doí

. ombro díreíto, nao pode par infeliz nas provas de símples, .

ie e, a em e OIS vice- ,. .; e Halden (que a venceu 11'S
1 00 d 1·

.,.
. , tícípar do campeonato bvasí- eliminada nas quartas de rí-'

,

os .5 m, na, o rvre, com com 2'18"6. Na mesma com, to mundíàl de tênis. campeonatos. Ja e apontada , .. I quartas de final tambem C""

17'51"5, superando seu pró- I petição foram -batídos os se- 1950"':" Na mesma época' em como grande "esperança". leI�o e de provas ínternaeto- , n�l. Forma dupla ,com Altt',�a +-
-

• . ••

prio recorde naciónaÍ' de ..

i guíntes recordes' nacíonaís que o Brasil perdia a chance 1954 '7' Significativ.a víto-
nalS.,.

, ., GIbson (sua partíeular _anll- I Wimbledon). E' a vez dei
17'53". Ishi: obteve 'a segunda' dos Estados Unidos:' 100m. de conquistar o título mun- ria: campeã' do tornei') abev- _ ga) e torna-se campea. As, Wimbledon, o maior centro
colocação, com 18.'35",3. NO:::>,' homens, nado, -de , COSt9,S, dial de futebol (Maracana-.I, t d' C ítíb P denoí I

1957 - Com 17 anos, l€:- grandes honras; porém, sao
'

tenistico do mundo. Mariao e Ul'l 1 a. ouco epUl�, ... doí t't 1 ',,'. I '. . , .

100m, nado de borboleta, 'Hi[ i Frank ..
McKinney, com 1'3"2 ]Maria Esther começava a JO- conquista o título de campeã!

vantou OIS I U os nacion .. .s
I
para a norte-amertcana, que, Esther Bueno, realiza o so-

pakida venceu com 1'2"1, se (recorde anterior era de .. gar tenis. Tinha 11 anos ,de b '1' ,. f tí! P . I em Porto Alegre. Levantou" era -apontada como a maíar nho máximo' campeã do
, rasi eirain an 1. �ssdaraln-, também, 'os seis títulos ql�P

I
tenista de todos os tempos UnI'verso'

.

guído de Sakai, com 1'2'3. €, 1'3"8, do mesmo nadador); idade e .seu rísíco fragil preo- se poucos meses am a e'11 I • I
." . ,

de Habukawa, com i'2"9. Sa- ,'200m, homens, nado, de. peí- cupava os p ofesso e O 1954' M
.

E t'h t
.

se disputavam no campeona- ,
,_'-----,----

•
r

.

r s. �� "e ana s er ornu-Il·;} to .Brasíleíro Infanto-Juvenil .

_

/

tok Tf1.naka venceu ainda os 'to, Ronald Clark, com 2'45'�J associados do TI'ete" por 'I
-

b '1' ddI'

I \
.. . ,

. e :n, campeao raSI �ma e a u·· e da ,Juventude: campeã d!' "L.'
--,

100m, nado, de costas, r�om 'recorde anterior pertencia a fl'cavam l'mp"essI'onados '·om' t I- .' ..:
. oS'9' �,

.

simples, de -duplas- :(emini�as. ,ir T1'13"7,' recorde japonês, e ,N.' R�mp.el, com 2:47"8!; o impeto da 'jõvem raqueti1� 1 55 � Participa do C'1�l" ;>; 'Is'���IJ!l_�_1Iil
Shizue Myabe bateu o te- 4x200m, home:ns, nado livrf., ta e Chegaram, até, a achar peonato Pan-Americano no- de duplas mistas juvenis e

corde japonês dos 200m, na- 'Indianópolis A. C.,..eom '8'35"9 graça em sua "'violencia". MéXICO. Obtem, em Havl1na, 'da Juventude. No exterior.
do d� borboleta, para môç'1,s. � (marca anterior era de 1951 - Insiste Maria E;,;·

I
medalha de ouro. Foi camp,�a

I
consegue êxitos dos mais ex

cpm 2'48"9. 'i 8'42"7); 4x50m, medley, in - ther. Treinamentos diárIos .. brasileira de simples. Foi, I pressivos. É aplaudida r..;:)
Los Altos, Califórnia, 14 divictual, Lance Larson, com Vontade de vencer a qU!l.I-

I

ainda, vencedora, em simples México, Estados Unidos, Cu'1�
(UP!) O jovem nort�- 2'24"7 marca anterior era dé quer custo. N�nhuma prova: I e duplas, na cidade, de S8,1'.I Porto Ric�, Tr�nidad. Em to'
americano Mike Troy batcu2'29"l.).

. 1952 - DOIS anos depr)1,s tos. E, com fecho de ouro, dos os palses, e apontada �:::o-

o torneio de Wimbledon e

KIMURA X WALDEMAR S�NTANA - Salvador 15
(V.A.) - Waldemar Santana é o ex-campeão mundiai de'
,Judô, p nipônico Kimura" v{)!taram '3, se defrontar desta

,

. I . . ,

feita nesta Capital, terra natal do priineiro .que conseg,uiu '
.

Hm honroso empate, apagando por completo sua recente
derrota frente ao mesmo lutador japonês, no Marãca('à-SUa·'" trad' lía'c-"alf/lrlO' :oinho.

.
_ .,' x"x x

LONDRES (APLA) - I. do apena poucos milhas de cessidade de' dinheiro. O I bledon tem suas respons!i Irativos de todo país? Para CERTAMES GAUCHO, PARANAENSE E PAULISTA -

América do Norte pode ter I Arco de Mármore, oferecem tennis foi "adotado" como bilidades. enviar equipes inglesas em
Resultados das rodadas de domingo dos certames dos Es-

For�s� Hills; a França o. seu I tradição bem como teni�, _ �?gariador d: fundos para o I De onde v�m g�ande pai' I:?usca da Taça Davis' ou! tados Yiz.inhos mais _o de �ão P�UIO:..Ri<> Gran�e do SUl.-
I

EstadlO Roland Garros, !l_ I
Elas encerram uma tradlçaJ, I Jogo de "cl'lcket", pura e 'te do dinheiro l?ara finan- mandá-las aos Estados Uni,' InternacI,onal 1 x Sao Jose O, Almole 3 x FlorIano 1 e JU'

Austrália as quadras de Mel- i e para o antigo centro

dC'�-I"simPlesmente porque lWl I ciar os programas de prepa.- (Cont. na,,7.a página)' I ventucl,é· 1 x Flamengo 1. Paraná - Rio Branco 3 x Gua-

bourne, mas só existe um" portivo de Worple Road, on aparador de grama precisa'
' mní l e Água Verde 1 x Ferroviário 1. O ce\·tame das arau-

Wimbledon - e outros :;ã') de:qá mais de três quart03 va ser conseftado com m' DI'DI E O. REAL M 'DRrD _

,_;arias l1inda não está encerrado, porém já tem o seu caw-

apenas filhos legítimos. de século foram reàlizados
I
gência. A � 1geão: Coritiba. Em São Paulo: Corintians 3 x Comercial

Oficialm�nte, Wimbledon' os primeiros campeonatos.o I A pa�tir de um. comê?o ,RlO, 15 (V.A.) _ De s"xta 1, Palmeiras 5 x Jabaquara 2, Taubaté! 4 x, P,ortuguesa San,..

representa os campeonah).� tennis tem uma dívida que tão humilde, surgiu um em-- feira a domingo, o "CRS!)" não daria, tempo para qne ,tista .1), XV de Piracicaba 6 x XV de Jaú 5, Noroeste 4 :x-

de tôda a Inglaterra, poré.m 'jamais poderá resgatar. I preendimento que" no ano Didi-Real Madrid apresentou êle integrasse o "te�n" do Gu�ral:í 1 e América 3 x Comercial de RibeirãIrPreto ]. ,

a seleção cuidadosa de pa�f' -I Fo�i aqui que se decidiu qfte passado, fêz um lucro de marchas ' e· contramarchas Real, domingo, visto que não I
.

, x x x

cipantes e o alto padrão' de I
a contagem de pontos deve,

I
cerca de 50 mil libras· em sensacionais. Primeiro, foi o

I haveria c.bnexão _Lima--Quit0 DOR JORDAN MANTEVE O TITULO - Em meno'! de

jôgo e aptidão requeridos do ria ser feita de modo simi, II doze dias de partidas. telegrama dos dirigente'! dI) I pela Panagra. Ontem, o Bo I 1m mês três campeões mu�diais colocaram em jo:;o sel'S

ven�edor ,final podiam jus�i, iar à das partidas de "Ten·
'

mais famoso clube espanhc: 'tafogo resolveu env.iar um �ítulos: Floyd Patterson, Alfonse !Ialini e agora Don Jor-

fical a qualquer �empo a �is Real" de séculos atrás; . AINDA HÁ NECESSIDADE solicitando, que o meia cam-
! telegiamá aos dirigentes es - dano Este foi o único que conservóu a corõa, ao vencer o

pretensão de que longe da que as regras ongmais do I DE DINHEIRO peão do mundo se dirig:�;;;e I panhois e, em têrmos cla�o� ,desafiante Denny Moyer, por pontos, enquanto que os dois

serem
.

campeonatos nácio jôgp fôssem adotadas e que
,

Dinheiro ainda é o proble- ao encontro da equipe,' ain-I
davam conta de sua estra - ! primeiros não' fopam felizes, sendo venCidos ,por Ingemar

nais., os vitoriosos de Wim, formato e o' tamanho da ma urgente. Não se pen,>'l' da no sábac;lo. Na noite de nheza 'quanto à i�� �e_ Didi I
Johan:;,:;,on e Joe B,:cerra, respectivamente, sendo procla

bledon detêm o título mun.:. quadra fôssem aprovados. I ria- nisso vendo uma procu, sexta-feira, quando Didi já para, uma 'eXpel'lenCla. Em, ma�os novos campeoes.

dia!. \ Wimbledon - no que con, ra de ingressos tão grande havia concertado-sua viagEm contrapartida, os botafo-I' .

�x x x .

Todavia, as quadras neste cerne ao tennis - surgiu
I
que precisam ser distribuL'o,s ,pela Braniff, até Lima, nf)VQ guenses acentuavam que seu SURPREENDENTE: DERROTADO LUIZ INÁCIO POR /

suburbio de Lendres, distan·. devido a uma 'premente ne-! cuidadosamente. Mas Wim despacho, explicando que craque' só iria depois de o UM PUGILISTA SEM EXPRESS�O -

_

Toão o Brasil cc-

_______.. .._
'

..._ ,.__......_ 'ta 'ta .. la________ seu passe ter sido comprad.J
I menta a surpreendente derrota' do campeão brasileiro e

Ass�m como os gauchos, n� _ I' _Duas das maiores.'ex�r:-s- pelos 80 mil dólares estipulll- ex-sul-al!lericano dos meio-pesadQs Luiz Inácio, sextil.-
Amenca do S�l, os c�s�aco."

11 mb andQd:� I'
soes do futebol. da Amen�n. dos e que Fleitas SOlich, atu- t'eir� no Ibirapuera, por pontos, pelo médio argentino Hugo

na Europ�, estao tradICIOI',al�

�
.

.... I
do �ul: PalmeIras, de Suo aImente no clube espanhol, Medma que aceitara substituir o adversário de Luizão, que

mente umdos ao cavalo. Sua., e 'I! Paulo e. Boca Juniors, de era pess03: habilit�da � da;: llã� co�parece� p�r� a luta
..�' verdadeiramente confusa

proezas em guerras ou em
• ' ,l,., Buenos AIres, defronta:ram -

tôdas as informaçoes técni· 1 sltuaçao do tiraslleIro ante 'Cao li ergonhosa derrota.
t.'?mpo de paz, suas façanhas

"

".

se pela pti:meir�. vez no ano cas sôbre o atacante. Finlll- X X X
gloriosas sobre o dorso de

sas inovações, o jÇ>go torna- apriSIOnados por ag�ntes for.
de 1935, eJ.n ,São Paulo, em- mente, o Botafogo frisava AINDA A SUaSTITUIÇAO DO GOLEIRO :.._ Riá, 15

bucefalos, estão .há milet:'i'lg
se mais interessant� e movi.· trangeiros. Daí, passaram ,pa�ando P?r uin tent�. Até que só esperaria a resp')st2. OT.A,! - Está na ordem do dia em São Paulo a substitui

gravadas na história,. Qu<-,n' mentado, pois a bola, pular.,. para 'o Afganistão, e aõ cru- ho.]e os dOIS clubes estIvero.m definitiva da agremiação de ,ão do goleiro durante as partidas oficiais, quando por Ie
da não combatem, os COS31.\-

do, requer um esforço e vivg" zar um deserto, for'lm tam- frente a frente sete ve;��J�' Santiago Barnabeu �té o fim são, por um outro arqueiro, que se manterá. na reserva.
cos estão em constantes pC'e- cidade muito maiores, tant.l, bem presos por bandido::;. Eis os resultados:. da semana. O telegrama dOE Aliás, a "International Board" já regulamentou o aaann-·

parativos para a guer,'Ct,
por p'arte do caIeiro como da Postos em liberdade, viaJ'a- 1935 - Palmeiras 1 x Bnea botafoguenses já seguin, to, em disposição, por sinal, que já tendo' sido aplicad,a na

exercitando-se fisicamente e
alimaria. ram para a India, onde fo.. Juniors 1 - São Paulo quando Didi novamente re- Argentina. E pelo qUE! apuramos, os clubes paulistas, em

mantendo em forma s�us *. * ram recebidos por Nehru, e 1947 - Palmeiras 2 x B()ca cebeu um comunicado dG RUa maioria, pre.tendem esta nova inovação, embora ai-
corseis. Rêcentemente, para Valtmtino Rollando-e Adria.· daí para a Malasia, Indoch1- Juniors 2 - São Paulo Real, vindo de Cáli, pedindo guns dos chamados "pequenos'! não desejem, pois terão
eSfie fim, criaram uma nOI'a

no Sada são dois ciclistas �'l. na e Japão. Na terra do sol 1947 -:'Palmeiras 3 x Boca sua presença, hoje, np HiltOil forçosaÚ1ente que contratar um novo goleiro. A propó'lUo.
Pratica esportiva. 'l'rata .. sf' Junl'or 2 M t idé

/
.

VBD
..

t h' t' d t'rinenses que deram a volta nascente, tomaram um CUi- s - on ev u. Hotel, em Nova York, a tem-
I
a Ja ornou con eClmen o e uma consul a da entl-

de um J'ogo, mais ou ménos 1948 p' Iao mundo em... dois anof' gueiro; desembarcando' err
- a meiras 2 x Boea po d� integrar o quadro ma ... dade handeirante, respondel1d_o que, de acôrdo com a FIF'A,

I,;fmelhn.nte á-o polo, difeiE'n-
Nova Orleans,' nos Estados Juniors 1 - São Paulo drileaho em seu próximo II' a ent,idade paulista poderá adotar ou não o sistema, pois.,'

chndo apenas no tipo e tA. _
�s o fizeram de bicic�ta

1951 '�lPartiram de sua cidade en', Unidos, visitando suas pr\n,
- Pa meiras 1 x BO�!l compromisso. De acôrdo com ainda pela FIFA, tem ela todo o direito de aplicar ou não

ma:1ho da bola (no jogo dos ' Jun' 1 S� P 1 I d'd t··
. -

d
. .

setembro de 1956, só re+'or- cipais cidades, sempre de bi- IOrs - ao au o -

o que ficou ,assent.ado ant·r." I_a me I a. A subs ItUlçao o goleIro somt)nte-"poderá ser
cossados a bola é mais leve c 1956 1nando dois anos após. Atra- cicleta. Ainda na América, - �� meiras '2 x Boé'a riormente, Didi não irá à cl'" feita até o 44.0 'minuto do primeiro tempo, e somente, ain-
elastica) e, em substituição

vessaram a Iugoslavia, Bul- estiveram no Canadá e de.), Juniors O - São Paulo dade norte-americana aguQ,r-
I
da, quando ficar constatada contusão que impossibilite o

ao taco,' utilizam-se de uma
garia, Turquia, Siria, Pale.>' ItáUà 1959 - Palmeiras 1 x BJ.;a ,dando no Rio a resposta do keeper de atuai�.

dg ra,!luet1'L. CQ:n;t �Jt'
tina e !taque, onde

..
foram ,Jl.!niers 1 - Ji3. Aires. I Real Mad�d. , I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assegurada máioria, de volos para o V E N D A_
• J ./

".

-D E

Conselho íla,República (Servico Nacional de
RIO, 14 (V.A.)"- A emenda la. Âssim se fôr aprO�ad�agor!l

' �

Aprend'izagem 'Industrial)
',,;.

constttucional qUe cria o Canse. por maioria, deverá ser promut , O Depa-rtamento Regional' do SENAI, devidamente"lho da Repúbl1ca. 'será-' apresenta- gaéla €lU, cn:o máXim,o, stibmesída .

da à Câmara am�nnà' pelo vice--' a uma' Só discussão nó Senado, J1útótisado pelo seu orgão superíor, faz saber aos ínteres-
líder da Majoria, Abelardo Jure. para ficar em condições de ser saros que se acha à venda, por concorrência pública. o

., promulgada se obtiver ali pela imóvel de sua propriedade; situado à rua G.eneral Bitten-
Um;' requerimento para con, segunda vez, maioria absoluta. court, nO 102, nesta Capital.

vocação de UÍn� ;essão .extraor., E' o seguinte, o texto do pa., O 'imóvel referido consta do seguinte: prédío com,dlnárla para votar a' matértá se., rágrafo 20 dó artfgo 21'7 da Cons-
rá apresentado hoje, e acredita. titu-lção: 407,14 m2 de área, construído num terreno de forma ir-

,se quevo deput\ldo' Romeu Maz- "Dar.se_á por aceita a emen- regular, com as dimerisões de 18,00 metros de frente, por
z1l1i marque para amat,'hã à noí-, da que. fôr aprovada _ em suas 35,70 metros de rundo.. (área de 633,67 m2).
te a, reunião.

_
discussões pela Maioria absoltr-, As propostas deverão ser apresentadas na séde do De-

A' delegação da Mataria de apre_\ ta-da Câmara dos DePdutados. e 'partamentó Regional do SENAI, sito à rua Tenente Silvei-
lIentar a emenda dos . conselheí; do Senado Federal. em uas ses.

, '.. " ,

1'05 suscitou uma corrtravgrala com s5es legiSlatiV�S ordinárias e C011_ ra, 25, 20 andar, até as 12,00 'horas do dia 10 de agosto ce

base no, texto constitucional, ale. secutrvas", _

.

, 959, quando se' dará o encerramento da aludida concor-

gando a Oposição que. a propo-, rêncía,
siçjio, nã,o tendo sido aprovada Superada. porém, a controvsr, O preço mínimo a ser cónsiderado é de Cr$ 1.200.000,00
por 'dois terços da Câmara I na sía relativa à formula. de apre-,

(hum milhão e duzentos míl cruzeiros), para pagamentolegtslafura passada, deveria'
.

ter sentaçgo da emenda, podemos
sido arquivada. Esta é, al!ás, ,e, afirmar que a proposição deve_:jt vista.
tese que." continua a prevalecer rá ser aprovada, pois segundo apl,!- O SENAI Se reserva o direito de não aceitar nenhuma
para a UDN, cujo Iíder, depu., rou a reportagem do 0,/, JOR· das pr' postas apresentadas.

'

"-...

tado Rondon pacheco, declarou NAL, cêrca de 217 deputados Já '

,

, \
ontem que Q assunto será estu, 'se mantrestaram favoráveis a

I. 'dado amanhã numa reunião ela,

'conjunta do Diretóric:i, com" a O .deputadQ Rop.don ,pacheco,
bancada do partido: em deClarações aos, jornalistas

Já o pente" de vist� da Maio- credenciados, na Câmara; des-

ria é absolutamente ,eontrário: mentiu a versão de que havería A Secretaria da Agricultura, do Estado do Rio Grande
sustentacse aU, com base no pa- um acôrdo entre a UDN e a . do Sul, está em condições de tornecer mudas-de Oliveira,
rágrafo 2° do artigo 217 da Cons- Maioria, Segundo essa notícia, a colocadas nesta Capitaí ao preço de Cr$ 36;00. Os pedído.i
tituiçãO, que a emenda, na ses- UDN aprovaria a emenda- -nos deverão ser, no mínimo, de 50'mudas e encaminhados, com
são ordinária do ano 'passado, conselheiros se a Maioria se '

\obteve dois têrços do"Senado e comprometesse a apoiar o pro- urgê�ia,. ao seguinte endereço:
a maioria da Câmarâ,. "'- atual jeto de diretrizes e 'báses do En- Serviço Oleícola - Secretaria da Agricultura -

seria I porta��o conseClftiva àque., �ino. Pôrto Alegré.
.'

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

consignatário parà entrega nesta capital.
_____________'_ I

Moritz ,S.l
J _"

No exclusivo .óbjetívo de servir a nossa população
(como já tantas vêzes o )izera) acaba a direção .das "'Gru- _.;.". �-

tinhas" re adquirir de uma fábrica um saldo de algumas

P.�_$ O'Jmilhares de malhas, que
f

passarão a ser, vendidas, hoje,
-

"",

'Ctanto na Grutinha do Estreito como na do sub-solo de'

AS''Model&.l'.
'

�

,I EJta oferta, em plena fôrça do inverno, não podia ser
\... 1/, ,A -

",,'," ,--,�""
i,mais oportuna: ' ,

.

*1 Motor "G.M." - 75 BP Ao lado dessas malhas as Grutinhas estão mesmo ar- -
_ DUIIAIfTE TODO DItA -

1 Gerador "MARELLI" � rombando" com os preços dos seus artígos de inverno. Ali

I / " nos I' nF ,I-�
20 KVA. se encontra tudo quanto é .agazalho para senhoras, ho- I" ,o_.'_' ..41<L JOS :\

mens e crianças.'

't.��;lt�J'J:�n;���a riaJ!::�: ���,�,G:�,:a, "tão cumprindo a sua f"

..-Da',..t.JVe,nde-se n===:======-=========='-:=�l,'o Diretório Municipal de Florianópolis, comunicaque", I� II
em sessão ontem realizada, resolveu,' por unâníniídade UMA CASA -DE ALVENARIA

I C LU B E R EC R E A T I VO
manter a indicação do nome do destacado correligionário, NA )\1ELHOR pRAIA DE ,ITA-

Dr. Ca '. Jf�l'aco, à próxi._u1a J;}onvenção Municipal, co- GUA<;1U': COQUEIROS COM

mo ê:o.t :1�a.rg�;��);t't��lot�:",��ª':l'';'.r\'��'',�N, �� ..�:b.N.iBus· A' 50 METRO .

.-"
-',

FI .s;,11 dtUrilllQ_"'dé'.1959" �'�
".-

.'

TR.\TAR coM- DANILCl
, -:�. Anf6ni9-Mateus Kr.üger

' LEHl\1KUHL EM MODAS CLI-

,:� Vice Presiden'te em exercício .

PER.
._, -. ":"-. .

,�-----,---------------��- - ,,'

:Hós preCisamos :devo�ê:
, / ,-
• o P;S.D. vai ganhar as eleiçõe� de 1960. E quer o seu co�- 'I
'curso desde já, jovem amiga ou jovem conterrâneo. ' , I
,

_

O P.S.D. está formando as suas equipes de trabalho e'.de 'I'açao. " ,;
, O P.S.D. precisa das suas 'idéias, da sua iniciativa, do seu ,
'desêjo de criar

'

)
, , ,

, O p.S.D: precisa de redatóres, pesquisadores, repórteres, ,
,noticiaristas.

. -,
, Você.escreverá para os jornais e para o rádio.

. ,.
, Talves lhe interesse saber: você se�á remum�rado pelo que , .

,escrever. ,
, Ótimo ambiente de trabalho. Contátos que você g_ostaria ,
,de ter. , "�:_,�,,__

."

V E N D E'� S E RÁDIO GUARDJÁ
, 'Inscreva-se para os testes no E�ritõrio ,do P.S.D., à rua. . _ Um. terreno, situado lla '

,.

,AraÚjo Fjgueredo, 5, ou pelo telefon� 3577 (das 9 às 12 e das
, lr

/

���e.JO�rJ��te��m�e��p�}� I DE FLORIANOPOLlS
,14 às] 7 horas). "

I ç.amargo, rua Felipe Schmidt·, I
'

.

'

________, '.__ _ 17._ : \ '

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

,.
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DIA 19 - Domingo: Encontro dos Brotinhos.

,
Início às 19 horas.

DIA 2_6 - Domingo: -'Os Brotos se'Despedem das
'-..

. Férias - Início às 19 horas:

I -�\

i ........
__,._ ... .--

.

L��i,::�����-
..

':�>-�,·�

.

UMA OFERTA SURPREE'tfDENTE:
"

MALHAS A CRS 133,00PAIRTIDO TRABALHISTA NACION-AL ,Vende-se
Um terreno a rua Presidente
Coutínho n.o 45

-

Trata]:' a ruà Fernando
:\1acnado 5

,

Aviso de - Convocação
FÍI'a convocado pará o dia 14 do corrente, 'ás 19,30, c

-

comparecimento dos senhores Membros do .Díretorío Mu··

nicipal do P.T.N. para, em reunião di-conven'ção, a i'ea

lízar-se na, sub-loja do prédio na 134, sita á rua conselh.n ..

ro Mafra, nesta Capital, discutirem e deliberarem o q'.l'"
determina os Estatutos do Partido no Arto 15, letras a e b

f: ArtO 22 § trníco, respectivamente.
Flolianópolis, 9 de julho de 1959

Vereador Hermitiio Menêzes Filho
Presidente

NEGóCIO DE OCASIAO

Vende-se'
.

PARTIDO ,DEMOCRATA CRISTÃO
DIRETÓRIO /MUNICIPAL -DE FLORIANÓPOLIS

6 DE' J A 'N-E I R O
c

ESTAEITO

PROGRAMl. DO Mt!:S DE JULHO.' -

DIA 18 - sábado - Grandiosa Soiree da �
mocidade: dedicada a classe estudan
til,.

DIA 26 - domingo - 'TarcÍe dançante ju
ve.nH, ocasião em que será entregue a

.

faIxa a Miss Brotinho 1959, Srta. Dio-
ne Silva.

.

N Ó TA: pa;a t�cÍas as res'tas _exige-se'
.a apresentação da ,carteira social e do

,
talão do mês.

EXCELENTES

ARMÁRIOS
-'

EMBU,TIDOS:
,

DU.

·i

-)

MUDAS D'E OI:IVE'IRA

João

_:'A S(íRI'UA.'A:':' "!L\C-\, I:> DE NOVEMBRO - ESQUINA
RUA FELIJ>E SCHMIDT

t'I!.I,U_ "A <:;AJlEUANA" D1�TfÜTO DO ESTREITO - CAN'UJ'

.

- /
" ",

�,
. ,"

DO RIO PARA VOCE -Interessa a t.odos �••

I

P � r I i c u I a r e 5, C o m é � c_i o e I n cí ú sir i a-o
tl'j;ilidades domésticas, remédios, vefculos ou mkqui
nas, acessórios de tlodas 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., E,cre-
v� para I

.

RepresentaçÕes A. S. Larl;l Ltda:
'Rua Senâdor Dantas, 40 - 5.0' andar - Rio "

ÓTIMA VIVENDA -ESTILO
LOCAL BELISSIMO

COLONIAL

(Ao lado da' Residência Presidencial>' I

,- Agronômica -

.

com ,2.142 J;ll2

TROCA-SEou por

,i
CASA NO. CENTRO C0l.\1ERCIAL QUE
SIRVA flARA GRANPE DEPóSITO

Informações na A Modelar

I
, '

·EX
,

f

,/ fAZ MELHOR E MAIS BARATO'� simples aproveitar uma parede... DURATEX
é 'a material adequod�o para fazer armários
_embutidos, ràpidqmente, com mOo;or econo

mia e os melhores resultados!
• DURATEX 3 muito mais barato- que qual.
�uer outro material I

.

• fácil de trabalhàr - muito leve - muito
cturávell ..', -

• Mesmo sem pintu'ra tem. bonito aspecto I.
• é o material ideal para ,armários, porque$uo superfiCie lisa não apresenta farpas.

DURATEX é três' vêzes mais resistent-e que o

madeiro com\)m. Não rachQ, é inàis durável e

menos atacável pelo cupim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Professora: Maria(Madalena de
CURSO/ PARTICULAR S10 JOSÉ'

. Moura' Ferro
'V' E N D E - S E Datilografa

ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA

PRATICA DE DATILOGRAFIA - TRATAR: SATMA

_ EDIFICIO IPASE _ 3.0 ANDAR _ FPOLIS. Aceita alunos para o Curso Pré-primário, crianças de

ALUGA SE
5 6 e '1 anos. /

Uma (asa pa RU� Dom Jaime '" 9. -. CaSI--Vende-se
'

i EM P R E G A D A para���it;�:::b:::r:!U��Sa���ssoã�:r:Ogi::���nasial, pre-
Câme.ra n.o l-sobrado Tratar

I
,tHi .. ,. PRECISA-SE DE UMA Q'QE SAIBA COZINHAR. As aulas desses C',rsos começarão a 1.0 de Agôsto. ,

na LOja Norberto, na Rua Fellpe Vende-se uma casa nesta Capital, à Av. Mauro Ra- PAGA-SE BEM. A matrícula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

Schmidt, 112_· I 1 T'" I
mos nO 94. Tratar na mesma ou pelo telefone 3757. Tratar Rua Bocaiuva, 20. 34; telefone 3737.

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

�;DITORA "O ESTADO" LIDA, DR. H O L D E M A R ME N E Z E S
,

.

Especialidade: Doenças de Senhoras
� Partos Cirurgia _;

Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Maternl-

dade Pró-Matre, do Hospital da Gambôa e do Hospital do
tAPETC. -

Atende próvisóriamentl3 no Hospital de Caridade -

Parte da manhã.

l A Y 'A' N D_ O (O M S A B_'I O

Vi '·geni Espec,ial idade
,..�_"",__......,;__,.��a fia .. WETZEL 'INDUSTRIAL -�, Jol.,me�;1Ma,ea RIllsliatla)

,
, .

�i'"se',le,I11Po, e dinheiro
.

;;'<:·':ó::':':)··;.,-,; '':':;::'':-::�'''',�-':') <,�", :��;: ·'·��7;-��":\:':c.�'.,:, .. :::t��'-:-,·� __- ...-...................�,....---;...,....;oI....-.;_.....�......;.;.;...;..,.;�.;..,.;����

PERSIANAS
Três totesjuntoa. - Tratar com Êd\!ardo Santos, na ru.�

Visconde Our9 preto, 81 - Fone 3726

para a sua nova resi-::�tlcia. ofe

recemos em 12 côres difef�, '+�s,

'tua Jerônimo Coellw, 1 _ I .•

anda. - salas 14 e lã - Fone -3167
-_ ..._---.....;...--�

J_aw 1110 .p.rei.o ,re••tr.Urh

TUB.llCíJLOSS ,

;{ADIOGIlAFIA I RADIOSCOPIA

0'08 PULJlOIS '

(''Ir.rl1. 110 TOI'aJ
,..,rm.do pel.....culd.de Nactout

fe Medleln., TlaloJoel_ta • 'n.tu,
".rurI(110 do 1I0000"al Neru

, '

.....
CUrlO d. ..p.cialbaçlo "th
'S. N. T. Ix-interno • Ix·.u ••

__ d. Cirur�. do Pro1 I ''"

Gulmari.. (.10)
Coa•• I r.up. 8clamid�, '1

roo la01
A".II••• aor•••rr....

•••• : "7 Ru•••t•••• Jun'", •

- rON.: .1111

Kua COllHlhetr...atr-. 1M

ftlefon� 3022 - CaL P.... la

Endere�o 'feJegriflco .STADO
DIRITOW

HUMO! de Arr,ud. tu ....

.G li: R • N T .-

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Queslões Trabalhislas"

Domingos Fernandee ele AQuln.
REDATOR.H

08valdo Melo - Flavio Amort. - ,

Andr' Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - ZurI

Ma.·tllldo �"
(

COLABORADOK.S

['roL Barreiros Filho .- Dr. Oswaldo Rodrlllu�e Cabra'
- IJr Alcides Abreu - Prof. Cartee da Co�ta P\ereira
- Prot. b�Íl,on d'Eç� - Major 'ldet-onsc; Juven"'-
Prof. Manoelito de Ornelae - DI. Milton Leite da Co:; ,
- 1k Ruben ll'.:.tll .,; Prof. A. Seb:!18 -Neto - Walt".

• . ange -, Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Telve -

r�aldy Silveira � Doraléclo Soares - Dr. Fontoure

Rey -' Nicolau Apostolo _L. Paschoal Apostolo - IImat
Carvalho • raalo fl'ernaodo de Ar•• jo �...

PUBLICIDA,D.
Msrl. Cetína 'Silva - Aldo Fernand.. - Vlrr;lII.

Dias - Walter Ltnhares

P A GJ N A ç A O

AMILTON SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS

Especialista em moléstias de anus
_

e recto

Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc,
,

Cirurgia anal

Cor iunica a mudança de seu Consultório junto ã sua

ros idência na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

ORAI
\

EBE BI BARROS

Escritório: Rua João Pinto n. 18 BobO

'�t'lefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25

&QRARIO:_ Das 15 às 17 heras,

ORAI EVA B. SCHWEJDSON BICHLER
CUNICA Dr SENHORAS E CRIANÇAS

IMPRENSORES

nULCENIR CARDOSQ WANDERLEY LEMOS

REPRI:SEN.TANT.

JLepreseotações A. S; Lu-a Ltda.
HIO:- Rua Senador Dauta. 4b - 6. AodJl-

Tel. 225924
e. Paulo Kua Vitória ,857 -- eioaJ II -

Tel. 301-8949

Serviç" Telearráf3co da UNI.TEV PRES8 (U -p )
AGENTES E CORRESPOi'DENTE� _

""di T ...dos, OB munJciplo. de 8A'NTA CATARINA
A N U ,Á C I O 8

Mf'.UaDtfl contrato, de acordo com • tabela e. rllol
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção' não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados

CLlNll3A DE CRIANÇAS
Consultório e Retl4jll0la

A v, Rereillo Luz 155A .pto, ,

Coosult..

Seguoda à 6.a-fetra

da. t ã às 17 burae

Tel . ...:;;;:"'2934FLORIANQPOLlS

,DR. RUBI GOMES

MERDOIfÇA
MtDICo,

Pré-Natal- - Partoe
Operações - CHntca Geral
Residência:

Rua Gal. Bíttencourt D.121.
Telefone: 2651.

.

Consult6rio: '

Rua Felipe Schmldt' B. 87.

Esq. Alvaro. de Carvlllbo,
Horãrle: �

'.
" ,

,Das 16,00 às '1"8.00.
'Sábado:
Das 11,00 às 12,0,0.

_,

-,: I;oUItA10
J'lLIIO

UK. :WALMUR

üA.at;U

ZUM••

IJIploma,do peta Faculd.de Na,

cloRa. d. Mediei.. da UIll .. .,r

.Idad... 8r....
ax-IDterao PGI: eoaca,.. ,'a

••tel1lldad. - s.eela

(S_niço do Prot. OctA.I"

Rodriaru�, Lim.)
'I-I.C.rao do 8e.-.tço de \.-Ir .....

,Ia do 1I000plta! l,A.f'.&.l',\...
.. lUo d. J.D.lro

Jlé�lco du BOlpltal d. Car ..t.o.
• di ...1;.rnidad. Ih. Cario.

Con-í.
JO.NÇAS n. SMNBORAS

,

PARTOS _ OP�RAÇOKS
PARTO e.. DOR p.lo m��

p.ico-protUat �,

COD •• : R...:.a Jeio Pi�to a, tO,
d.. 16,00 à. 18,00 bor..

,'1t.Dd. ,com hora. m.rcada. -

Tel ..fone ICAi - R.. ldloda.
lha Gloeral Bittencourt � \ 01

M O' Y E , SEM
'

G f R A L

ROSSMARK
VIStTE A NOSSA LOJA
Rua Deodoro, n. o 45 - lei. 3820

tia.

CASA - VENDE-SE ESCRITOfilO DE' ADVOCACIA
�,II!iff';;'--��'�" "

"

.1'( :', _.:�:::sII!t!Y"" "�o
�

E PROCURADORIA

l:.hlf'� �� �

Vende-se à rua Crlsp.ni
MIra (fundos) - alvenaria .

2 quartos - s/jantar - CO'"'
nha - banheiro - com peque,
no 10gão.
DESOCUPADA - Trat'u

com o sr. Alvaro - Fones:

3501 .. 2933.

ASSISTtNCIA

DR. AUGUSTO WOLF
DR, EMANUEL CAMPOS

I

DOS ADVOGADOS:
,

DR. ANTONIO GRILLO
DR. MARCIO COLLAÇO

das 13.30 às 18 ,horasIlAS 8 'às 12 e

Rua Trajano, �9 - 2.· andar ..;_ sala 1 - Telefone: 3658· .,a. aJll'llal'lUI .. aUI{'õ,; I

FA""'''O

issssssssôÊf,lCiSilriiÊlitliSS'iiJfSSSilrôiiÊSSSj:1iiiliêll'S'SSSSSS,
PLANTOES DE FAR'MACIA

MES DE JULHO

•• D I C O

O.er.c6.1 - Uoençaa' d� 1>.,I'l.

r.. - l:Ualea .c Uall ...

Carao .., .Ip.ct.!baçf..l "

oiolpltAl lo. S.Tyidor.. .., 1"1,

�..o.
(Serneo 'G f'rol .ar:•.�.

\ndrad.),
Conlalta. - P�!a ma,,". •

dUlpit.1 d_ Caridad.
• t.rd. d&a 11,'0 lIoral .1"

4lant. no eoolUltõrio • Rua N�

ah Mach.do 17 alqul". d. )' ta •

I.nt.. - T.lef. 117M
K'lldlncl. - Roa Preo:do'JI

'oatinho ,.. - T.1. USO

4 - Sábado (t&rde)
5 - Domingo

Farmácia Moderna

Farmácia �oderna
Farmácia Sto. Antônio

_Farmácia Sto. Antônio

Farmálla' Catarinense

Farmálla Catarinense

Farmácia Noturna

]farmácia Noturna

Rua João pu'lto

Rua' João pinto

Rua Fellpe Schmidt

Rua Fellpe Schmidt

Rua Trajano

Rua Trajàno
Rua Trajano
-

Rua Trajano

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo

25 - Sábado (tàrde)
26 - Domingo

/

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio,- No turna e Vitória, situadas às ruas

Felipe Schmidt, Trajano e pra ça 15 de Novembro. '

\

----O-;laJÜão diurno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será' ef etuado pela farmácia Vitória.

U& LAU lU) UAUIU

C!.INlr.. ,u.a.u.
'

C.peelall.ta em mo.6.ttao h ."k

,aor.....Ia. 1.10.ri ••.

;ur. r.dlul d••
'

lof.c:(6.. "'I!I
Ia. • ..'Tonle••

,
do ap.relho �.

lito-Ilnoirio .m ambos o••exo.

'ofloçá. do aparelho, Dlieotlv�
• do .llt.ma 0.'"010,

Boririo: 'lO',; ii 12 • S',; ao "

no r.. - CoDlultõr!o: Rua Tiu

d.nt••• 11 - 1.. Aodu - "\11.'

"'8.
- Ile.ldlnet.: Raa LacerdA

'�outloho. 11 (Clll,eara de .'1'"
oaa roo., 11'8.

E S T I T o
Farmácia Indiana

Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto\

Farmácia Indiana

5 - Domingo

12 - Domingo

19 - Domingo

26 - Domingo

RUa pedro Demoro

Rua pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua pedro Demoro

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Cntallnense.
\

DR, AYRTON IH! OLI\'I':IIU

DOIINC)AS DO PULlUO -

TUSIRCULOS.

INDICADOR PROFISSIONAL
ConlUltllrlo - Rua reupa
Schmidt, 18 - Tel. 1801

BorArlo d.. U l. 111 llor••

...Idlncl. - r.up. Scàmld'

o. 117
'

V I A J·E M E L R O R

PARA ITAJA1- JOINVILLE - CURITIBA .

ÔNIBUS ,ULTIMO TIPO
SUPER-_ PUL,LMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D I R E,T A S

lia. NEWTUN IJ'AVU.A

CIRURGIA GIIlAL

UoeDça. d. l!Ieu.oru - "ree_

10,la - IEletrlddade lM'dl",.

Coa.ult6rio: Ru. Victor 11.1

r.U..
'

n. 18 - Till.fon.. 8»0',

Coal1llt•• : D.. li laora....

diante.
R.lldlncl., rou., I UI

Rua: Bl�m.n&ll II. 71.

PARTIDA

CHEGADA

5,45
12,45

LTDA.RAPIDO

FLORIANóPOLIS
CURITIBA

SUl:, .. BRASILEIRO
VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 HORA.�

AGENCIA FLORIANÓPOLIS -= RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.:\2172DI, L\1'ONlO mUNia •

A.....eiAO

CIRuaou - T••U.ATOLOOU
Or�.

CoaI81\6rio: 1011'... PiDto, 11 -

ConlUlta: d.. . & li 1'1 ·'0'1'[.1

dilri.melÍt., ••001 ••1 ••b4",'"

a.lidlDcla, Bocal'na, lU .

roo., - I.nt.

SATISFEITos-r
VENDA
i) E l C O

(L I/E N TE S
enlão

Maurício dos Reis
Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681·

para que
a melhor

eles comprem
Bateria

Preço! especiais'para Revendedores e

Frolislas

� MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMA05 BITENC0U
(At� 8'AD,\�Ó ,'ONf I

""TIGO OIPÓStTO OA':',;.A

ATEIÇA'O
pedreiro. competente, oferece

seus serviços, para biscates' e pin

tura. Trptar pelo fone 3022.

Baleria de .alla quali�ade,
DI�lribuidores ,H O E P' G K. E,

'

DELCO
VENDE-SE

Um aparelho de cinema marca

AMPRp. com 16 mim - Sônoro,'

duas malas c/alto falante. sem. uso.

T�at'ar bom <' Oswaldo

CeI. pedro Demoro. 1609.

na rua

l •

_ .... sr

,. _

,r
.;;

I

,
J

, '1"-1
'-.. d)JI},:-=/

con_dução independente.e.1

'Monar� I
APENAS CR$

CR$1,490.IUI - A VISTA ou

CR$' 623, - MENSAIS

REVENDEDORES

l'dAGAZINE

V. conta com eslas vanlagens
na sua Monark:

, • Garantia contra- qualquer
defeito de fabricação I,

.' facilidade em encontrar peças
originais de reposição, com
contrOle de qualidade Monark J

aooaOi 'AIA ItOA\fNs, MULHWS E CliANÇAS

H 'o E P C K E

Rua FeHpe Schmldt - I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o cidadão Carlos Tel:;"es, Juiz
de paz no exercicio do cargo de
JUiz de Direito da comarca de
Tljucas, do E;stado de Santa Ca
tartna, na for_!Ila da lei, etc

...

FAZ 'SABER .

� tOd:S quanto o

presente edital de cítação,
"

com
o prazo de trinta dias, virem ou

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

autos a requerimento de José

Chaves. 'Citem_se, por mandado, rleio :de Wimbledtl
(Cont. da 4.a página) maratonas, não podem esçe-

I
clemerrtes com os acessos

dos para disputar as partí- rar qu�lquer .prorrogação. de mau humor. �oltavam
das da Taça Wightman? A Eis porque o ponto máximo um "Ooh" para uma dect

maior parte da renda 'da de aptidão deve ser alcança-l são"duvidosa
na linha, mas

Lown Tennis Association -da antes que o campeonato duvido que se recordem de

provém de sua cotá na receí tenha início.' um dos mais engraçados in-

ta do campeonato. O� ESPECT:ADQRES NÃO cidentes sôbre a '''linha''.

Não é mais o aparador de APRECIAM O' MAU Isso ocorreu antes da seguu-

grama que importa _ Fred HUMOR da guerra ' mundial quando
Ferry, um dos melhores' te- ErÍibora tanto Patty como as duas' Helens americanas

nistas que já existiram na Drobny estivessem no- apo Wills Moody, de "rosto

Inglaterra, resumíu W1mbl�· geu de sua forma, seus mat- Impassível", e Jacobs esta

don quando má disse "Aqui ches de 93 "games", selaram. vam disputando.
se' oferece o maior tennls virtualmente tôda esperan-, Um' juiz de linha "cochi

nas maiores quadras do ça de cada um dêles atíngír lou" momentâneamente e

mundo."
, o final. despertou novamente quan-

,Os� nervos da quadra cen- Espectadores e jogadores, do Willy Moody tentava' um,
tral constituem algo verda- per.Igual, respeitam a tradí- arremesso com o braço ací

deiramente real. Mais de ção que se criou em tôrno. ma -do .ombro a partir da li

uma vez êles têm sido' res- das quadras. nha base. Foi uma rebat\da

ponsáveis pela quase de r- Não se importavam com 9.5 perfeita, mas um "Fora" fJi

roeada de um favorito \.10 curtas pausas quando a Rlll- a exclamação que se ouviu. O

povo: Imagine-se uma pe- .nha Mary tomava seu lugar árbitro abandonou delibera

quena arena com capacída- no Camarote Real, como, fêz damente sua cadeira, apco
de para- apena�' algumas regularmente durante anos. xímou-se do, juiz de linha

pessoas em corpparação com Gostavam de que, no' dia fi- 'qu'e a essa altura tinha su ..

a ímportâncía do evento: o nal, as' tenistas caminhas- mariado a posição, e voltou
sol caindo sôbre uma pe- sem c a r r e g a n d o buquês se imediatamente' para um

quena área da grama cuida- antes de se empregarem em espectador que estava
.

atrás
dosámente tratada e milha- [ôgo de tip.o In,lasculino, dêle. "Silêncio", foi o seu

ores de pares de olhos centra- ,Entretanto, com tôda pro- comentário. O �rbitro subiu
lizados, sôbre os dísputan- babilidade, é dificil que se novamente para-o seu lugar,
tes.

, lembrem que, nos prímet- fi o jôgo foi recomeçado.
Existe uma razã« impor- ros campeonatos, os ho- Essa é a atmosfera de

tante pela qual Wimble�:ln mens, como as mulheres, Winbledon: essa é a - sua

é o mais dificil de todos os. davam' o saque com - a mão tensão, e os erros são poucos
campeonatos. Em óutra qual- por baixo. e acontecem a grandes inter-
,q�er parte do mundo, perml.. Os espectadores eram jn� valos.
te-se um l:Iescanso após trê,

:����: 'em
�

uma partida de Rom·Merino e o aniversário da ACESC
Esta norma é suspens�

em Wimbledori exatamente
como o é nos, campeonatoli
britânicos de Quadras Du
ras e Cobertas. De modo qUd,
CQmo Jarosláv Drobny e

Budge Patty fizeram €m

1953, se jogadores de indl.·
viduais ou mesmo de du..

pIas participam de partida,

JUIZO DE DIREITO -DA (OMARCA'
- DE TIJUCAS

.....,

Edital d�.Citação, cem o prazo de (30),
trinta dias, de interessados'ausentes,

incertos e desconhecidos.

curador no fim assinado, vem qualquer' 'opoSiÇãO de outrem; sados Incertos, êstes por editais,

,dizer e finalmente requerer a

J
30) - que, d'esejando o Supll. dos termos da presente ação, seja

V. Excla. o seguinte: _ 11\) _ cante legitimar sua posse .
nos a mesma jutgada procedente e

que é Possuidor de dois terrenos t!!rmos dos arts. 550 e 552 - do expedido M'l-ndado de transcrl ..

situado no lugar "Campo Novo, Código Civil, com sua: redação ção. protesta.se por 'todos 08

no 1° distrito dêste município, alterada, pela Lei nO 2.437 de 7 melas de prova permitidos em

devidamente caracterizados nos de março de- 1955; requer a V. Direito. Valor de ação: - Cr$ ..

dele eonheotmento tiverem,
por parte de José Chaves

que

lhe
foi dirigida a petição .do teor se.

gulnte: "Exmo Sr. Juiz de DI- do o terreno descrito na alínea
reíto da Comarca de Tlju,cas,' __ a). e ha 40 anos' o Imóvel descrl_
José Chaves, oraslleiro. casado, to na allnea b), Ininterrupta
industrialista, dO�iC1llado e rest, mente, com posse mansa e pací
dente nesta comarca, por seu pro. fica e "anlmus_domlnl". e sem

croquis anexos, e quê' têm. res.,

ALUAGA-SE

D e,•••conhecidos dosos' confinantes

tomados os depoimentos das teso

temunhss arroladas a fim de �s.
tlf1car a posse e•. cltadps o Minis

tério Público, os' _éo�flnantes; o

patrimônio da União e os tnteres.,

Imóveis; por edital, com o prazo

de trinta dias, na forma deter•

minada no § í° do art. 455, do

C.P.C., os ·Interessado!t Incertos;
pessoalmente, o Dr., Representan
te do Ministério Público nesta

Comarca; 'e, por precatórta, a ser

expedida para 6 Juizo de _Direi.
to da' 4a Vara da � comarca de

Florianópolis. o Snr. Delegado do

Serviço do Património da, União.

Custas afinal. P.RJ. Tljucas,.6

de julho de 1959. (allll) M. Caro

mona Gallego - J�lz 'de Direi.

to." E para que chegue ao co

nhecimento de todos e nmguem

possa alegar ignorância, mandou

expedir o presente, edital' que se.

rá afixado na sede dêste Juizo,

no lugar de costume, e. por có

�a, publicado UMA VEZ no Dlá'

rio da Justiça e TREZ VEZES

no [onnal "O Estado", de Floria...

Excla. se digne determinar sejam 7.500,00. Nestes termos, pede de.

ferimento. Sóbre os selos deví.,pectlvamente, a segutnte descri,

ção: a) - o primeiro terreno,
locaslzado quase Inteiramente de

morro tem a ápea de 154.000 �e_
por motl�o de mudança, vende

se alguns móveis.

Tratar à rua Jerôrlno Coelho, 5

_ 1° andar

tros quadrados, medindo 140,00
metros de extensão a Leste e a

Oeste, por 1.100,00 metros ao

Norte e ao Sul, confrontando a

Oeste com o Rio Campo Novo,

que Q separa de terras do Reque_ V-ende·serente; 'a Leste confronta com_ o

Travessão Geral; ao Norte' com
terras de Irene Tamazzla; e ao

Sul com ditas de Antônio Boso;
b) - o segundo terreno tem: a

, j.

área de �14.985,00 metros quadra_

Uma casa, com terreno bem

localizada, próxima ao comércio

e escolas. Tratar na Rua

Garlbaldl, 67.

dos. mlldlndo 190.90 metros de

extensão a Leste e a Oeste, por

1.650,00 metros ao Norte e ao

Sul, confrontando ao Norte com

terras do 'Requerente e J_?ão e Uma casa ao lado do elne
Edú }�haVeS; ao Sul com ditas do �Glória, no ',EstrElito,... para re

Requerente; a Leste com o Tr� sidência OU comércio. Tratar
vessão ,do Amorim, 'e ao· Oeste com D. Vitallna, nE!. Rua Pe
cam quem de direito; 2) � _qu� dro Demoro, 1541 '_ Apartil.·
o Suplicante, por si e seus f!.nte. men_to A (em frente ao C111e
cessares. há 50 anos vêm ocupan_ GrÓr�à).

GRATIFICA�S'E BEM

GRATIFICA-SE quem encontrar uma pliIselra de

ouro, contendo o nome e a data 7-6-52
Telefonar para 30-62 ou 20-73

,r t 5
Aluga-se na ruá ,F.elipe Sehmidt, n.o 52, Apto. 6

:graça espe-t-acular. .:

AVIS,AM

que O ArgoDi-Gás ser., vendido

A-,partir de hoje,
a (r$ 380,00 o Botijão _.

Pdo presente ficam convidados os Senhores -af!ionts
tas da firma "Celeste Ghizohi S.A.", para uma Assemblr�ÍfI.
Gerai Extrs.ordinária, que se reàlizará no dia 23 de julho
de 1959, às 9 horas, com a seguinte.

ORDE� DO DIA

1) - Reforma dos Estatu�os (aumenJo do Capital e

alteração da 'razão social;
2) - Assuntos gerais de interesse da Companhia.

Urubicl, 13 de' julhO de 1959

A DIRETORIA

TAPETES APR�MORA,M E DÃO
CONFÕRTO 'AO LAR

.

Em todos os tempos os tapetes constituiram o comple
mento do confôrto, ,da beleza e do bem esta-r das finas x:é·-
sidências.

.

1

A industria brasileira de tapetes tomou um desenvol
vimento ·notável, a ponto de- ser considerada a melhór 11&:,

Américas. Nem os Estados Unidos podem rivalizar com, as,
nossas fábricas de tapetes.

As referências ,sobre tapetes vem muito á. propóslto
pOis fizemos ontem uma visita ao departamento de tapetes
da Caçulinha de A Modelar.

_

O que ali -vimos é bem uma demonstração do progres
so da nossa indústria de tapetes e é um atestado do desen

Volvimento do' comércio florianopolitano.,

STITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS
DE fLORIANÓPOLlS

Acham-se abertas as matrículas para o segundo semes·

dos' seguintés cursos:

Cursos para prin_cipiantes, médios e adiantados.
Curso intensivo para aqueles que desejám uma �pr(;l1-

dizagem mais rá,pida da língua Inglesa.
Çursos para Universitários.
CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS
Os interessados serão atendidos no horário de 9 às 12,

.de 'l'Lhoras ,naN0Vksédedo Instituto, Jtua 'F,e-
IIp t/;2�,��':�a:ii[éio{.,�A�rA C" ándar.

dos" lIa-se - Tijucas, 15 de

junho de 1959. P.P. (ass) Esta

vam Fregapanl." Em dia petição
nópolls. Dado e passado nesta

cidade -de Tljucas, aos sete dias'

roí exarado o seguinte despacho: .. do mês de juíno. do ano de Iníl-

- "A.. como requer. Desígno o

dia 22 do corrente, aS 10 horas,

novecentos e _9nquenta e nove.

Eu,
'"

ass) Gercy' dos Anjos. Es-

no Forum, para a justificaçãO, erívão, o datllografeÍ, conferi e

feitas as In�lmações � notificações subscrevi. (ass) Carlos Termes -

neoessãrtas. Tljucas; i5-6-1959. Juiz de paz no exercício do' car.,

(a) • M. 'Carmona Gallego - Juiz go de Juiz de Direito da Comar.

de Direito." Feita justificação ca. Está
-

conforme o original

rot proferida a seguinte senten-, afixado na sede dêste Juizo, no

Iugar- do costume, sôbre o qual
me reporto e dou fé.

Data ;\õupra. O Escrivão:

GERCY DOS ANJ..oS

Anita ça: - ','Vistos. etc. Julgo por

sentença para que produza seu�

,legais e jurídiCOS efeitos" a j1ll!.

A Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Cata
rina transcorrerá no próximo dia 24 do corrente o seu ter
ceiro aniversário de fundação. Para comemorar tão grata
efeméride, os' cronjstas esportivos_ da Capital, oferecerã')
às autoridades, no Clube Doze de, Agosto, gentilmente c�di
do por 'sua digna diretoria, um coquetel. Cama não poderh
deixar de ser, o sr. Elpidio Machado, representante dos pro
dutos l\![ERINO nesta praça, e gerérite dw'firma GERMANO
STEIN SIA., 'Oferecerá à ACESC os famoso.s produtos M�
HINO para o coquetel da noite do próximo dia 24. O gesto
do sr. Elpidio Machado,' calou fundo no seio da crônica t'�
:r;ortiVa da Capital, e'daqui queremos apresentar a êste
Ilustre desportista, 9S agradecimentos da Associação dos
Cronistas Esportivos de Santa Cata;rina.

tl!icação retro produzida nestes

LANOfA - SAmlRA A MOI�
Por motivo de viagem vende-se uma nova devida

méntli! equipa<;l.a com motor de centro STOLL -6 HP ,

novo; remos, ferro oú ancorote, filames e outros pi:1t'
ten�es, pr.onta,.. para navegar no baixo e- alto ma·r parà
grande e pequena pescaria medindo 39, palmos de com

primento e 10 de boca, construção sólida e garantid9..
Preço Cr$ 68.000,00, sem o motor 48.000,00, faz-se res,

salva de, garantia. Tratar pelo fone, 6222.,
'

.--. , ,

.

...
�
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18 COQUElEl DA ACE'SC.
, Conforme já noticiamos, a Associ.âçãô dõs ()rón1,'ltas

.Esportiy_os-de-Santa 'Catarina "c'ome!florará._ no ,próximo� dia
24 do corrente o seu terceiro aniversário da.fundação.,Para
comemorar tão gr.ata efeméride a'diretoria da ACESO,

presidida pelo nosso companheiro- Cláudío: Olinger VieiJ:a,
programou diversas solenidades,' irtclusive uma recepção às
autoridades civis e esportivas que será realizada no Cfube
Doze' de Agosto, às 20 horas do dia 24. A firma G. DACOS
TA PEREIRA & CIA. LTDA., colaborando com a causa dos

cronistas esportivos de Florianópolis, ofertará <leliciosos
biscoitos DUCHEN para o coquetel de congraçámento que
deverá, i.fer filmado e grávado. Estão, portanto, de pO.l'a
bens, os çronistas esportivos, da C.!lpital pela pas_sagem d.e'
tão grata efeméride e à fitma G.-DA COSTA PERE�RA &

CIA. LTDA., o nosso. gentil agradecimento.

�'

romér.ci�· e agênCias
Tem para

--
' ,

pronta entrega

APA�ELHOS DE .AR CONDIVlONADO.
'BALANÇAS "FILIZOLA":

� CIRCULADORES DÊ AR!

CORREIAS.E PNEUS "DUNLOP":

N'ÓS COM CELSO AO GOVÊR'NO- \

Cabe:nos o uso da máquina de escrever, neste momen

to, em face da atual conjuntura política catarinense nos

ter conduzido ao posto de partida para elegermos Cel&o

Rámo3 ao Govêrno de Santa Catarina. Estamos com uma

'fé inabalável, chegaremos lá depois de, uma longa cami

nhada de muitos sonhos e de muitas �utas pioneiras, pe:lo
'ideal Que pensamos, traduzir o espírito !:lo povo catarinen:
se da fase de evolução da civilização moderna. Os precei
tos da nova técnica, os princípios _econômicos e renovado-
1 es de industrialismo' de n()ssa época e o aumento cres

cente da população abalaram os alicerces do Estado, Im
pondo novos caminhos, que conduziram o homem e as co..

munidades para diferentes comportamentos no campo das

.relaçóes humanas e sociais.

E.,ts.mos vivendo -Elias transcendentais, dias de �cho·
ques profundos entre _ conceitos de vida e' de mudanças,
muitas vêzes radicais, dos principios tradicionais, isto é,
aquêles que fundamentaram o comportamento humano,
familiar, coletivo e comunitário. A Candidatura Celso Ra·

mos, não surgiu pelo simples desejo de alguns homens de
inovar por inovar. Não é uma flôr de estufa, não é apenas
uma candidatura comum, mas uma' candidatura que se

impõe' pela
-

austeridad.e e honestidade do Cand�dato sr.'

Celso Ramos, que se eleito procurara corrigir as desigual
dades �ntre as áreas geográficas de Santa Catarina. Acre
dito seja este o pensamento !:lo Candidato pessedista, cujo
movimento é tão expressiVO, cujo caminho a percorrer pa
ra a feJicidaqe do povo e do própria Estado está na próxi
ma eielção de 1960, quando livremente estaremos com Celso
Ramos no Govêrno.

/'

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

{<'OGOES ECONOÀHCOS "WALLIG'!.

FILMES RAIO X "DUPONT".

•

GELADEIRAS.
_/ MAQUINAS SO-MADORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS REGISTRAD�RA� ''BURROUGBS''

MEDIDORES ,DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

MOTORES PARA.MAQUINA� DE COSTURA:

MAQUINAS, DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.
AFRANIO GOULART

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS ''KIRSH'' Beneficência MaqÔRita d,e Sla' (atarina
Assembléia Geral Ordtnária

De ordem ,do Snr.' Presidente da BEmé(lc'ência Maçõnl.
. 'ca de Santa, Catarina, convide os Snrs. sQciOs qesta sorl'e-
'dade, para a sessão de Assembléia Geral OJ:dinária, a rea-

l.lizar-se nO,dia,l8 do corrente, às Ü �oras, ft r�a Saldanha
. Marinho 11 - A, para eleição e posse de suã DIretoria e do
Conselho Consul9vo, quandO tambem deverá ser tratatio

, do aumEnto da mensalidade.
'

,
. "

Nã-o havendo nümerO .legâl p�l!a, a' 'l�e�I!�l1��O\!i.!f:lie;
o'ra, liesig'naJla, será .;a.:;,ip:�s�,a Í' ::zMIDnÍllÍi�J}}q��,,

"

'''/II, , '�),:,(;);;Q.' ,'c

"':"';3t}�Y:

,RADIOS.

VENTILADORES.

Rua Joio Pinto, esqulJ1a Saldanha Marinbo
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARNE VERDE
CARMELO FARACO

Contou-me o meu prezado amigo e ex-professor, Dr.
João Bonassis, que, certa ocasião, um visitante' estrangeiro,
de volta ao' seu país, desfilou todas as belezas' todo o pre
gresso, toda a pujança do Brasil, que acabara de visitar.

Apenas uma coisa não compreendia.
. ,

E que no Brasil não há responsáveis. '

. �á.o existe uma pessôa para quem se possa apelar.

Tem razão o estrangeiro,
A irresponsabilidade é o tríste apanágio da nossa Nação.
Veja-se, por exemplo, o que está. ocorrendo com a carne

verde.
Há um coritrato.•.
Há cláusulas punitivas no contrato.
Há possibilidade inequívoca de rescisão.
O Preferto pode multar.

A Lei o ampara
Existe' até Lei especial para crimes contra a economia

popular.
Mas o contrato não é cumprido.
Não existe púníção.'
Muito menos rescisão.
A Lei fica no papel
E o Prefeito não multa
Crime contra a economia popular é apenas expressão

sonorEI. de díscursos demagógicos.
.

NãO se nega aos marchantes a direito de pleitear rea-
[ustamento.

_ ,

Mas o que irrita, é a forma manhosa com que os rorne

cederes e concessionários iniciam o pedido.
Aproveitam o inverno, onde os cálculos, como é óbvto,

os favorecem

Sim, porque no verão, quando o gado'engorda, nín
guem se lembra de baixar o preço.

Começam a abater, calculada e írrttantemente, menos
,/

reses:
.

A carne vai desaparecendo!
E o Povo sofrendo.

Depois vem a famigerada COAP.

Que deveria abastecer (Comissão de Abastecimento)
mas não abastece.

Em compensação aumenta o preço.
Pois ela não é também de preços?
O Preteíto tira o corpo fóra. O Govêrno do Estado,

concorda.
A COAP, penalizada, coitadinha, concede o aumento.

O estudantes protestam
Os marchantes e retalhistas exultam.
E O· Povo... paga.

Todo' o mundo tem o direito de queixar-se do custo da
vida.

•
-

Mas se alguém põe a culpa nas autoridades ineptas,
inoperantes ou até corruptas, a reação logo ,se faz sentir.

Comunista ...

.0,0 ",••••••••••••••

"U.L E,. & CARVÃO & '{��6RESSO Loteria I doDA • N. E. & J.; K. . .

Silveira Lenzi I substancíésos, enriquecendo ��!I�!!!'!I!!Il!I!!!!!Il!!!fj!IJ",.
Deverá seguir no próximo assim, o trabalho aqui elabo

sábado, á delegação dos uni- rado, A Campanha do Oar
versitários catarinenses que vão, será lançada, desta ma

representarão' a U.C.E. nu neíra, com fôrça total, em

XXII.o Congresso Nacional um conclave de envergadura,
de Estudantes. O conclave Na volta da delegação, a

magno dos estudantes do Campanha tomará 'ritmo sís
Curso. Superior,

c terá lugar tematízadb em nosso Estadt).
no Km. 47'da rodovia Presi .. · "'......

dente Dutra, onde ergue se

a Faculdade de AgronomIa.
Pelos prognósticos, compare
cerão cêrca de mil acadêmi

cos, oriundos das" diversas
Uniões Estaduais estudantís.
Uma das teses componen

tes da bagagem da represen
tação catarinense, -cuída co'

"Problema do Carvão" em

nosso Estado. Um trabalho
minucioso e esmerado, fa)

compilado, tendo como oríen ..

-

tador, o engenheiro Sebas
tião Tolêdo dos Santos, co

nhecedor profundo da maté

ria, que aquí estêve, pronun
cíando sôbre o assunto, im

portante conferência (pa
trocinada pela U.C.E.), dla·
10 do corrente, na Faculdade
de Direito. Pensa-se também,
em conseguir contáto no Rio
de Janeiro, com elementos, do
Plano Naciónal do Carvãq,
onde se poderá' obter' dados

O Presidente da União Ca
tarinense de Estudantes, co

lega Rogério Stoeterau,. rece
beu do Exmo. Sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, o �,e

guinte telegrama, fruto de
um outro, enviado pelo Pre
sidente da máter dos univer
sitários +catartnenses, por
ocasião da atitude do Chefe
"da Nação, com referência às

negociações com o Fundo Mo
netário Internacional. "União
Estudantes trníversítártos
Florianópplis - Palácio do
Catete -- Rio - Muito

sen-,síbílízado vg agradeço ex!
pressiva manírestação cons

tante .telegrama que vg pro
pósito atitude assumida pelo
govêrno vg gentileza enviar
me em nome estudantes uni

versítáríçs de Santa oatarí
na pt Saudações Cordiais pt
Juscelino Kubitschek vg Pre
sidente R_epública".

O' AUMENTO DA' CARNE

"EEPRESEI')ITANTES

Z: L; STEINER & CIA;
RUA CONe. MAF.RA N.o ...

P&.ORIANÓPOLIS

RENATO BARBOSA
Bem se diz que a formiga, quando

quer se perder, cria azas. O jovem de
putapo Fernando Ferrari é parlamentar
operoso. Homem de inteligência perfeita
mente ajustada ao conceito de nível mé
dio. Moço idealista, elegeu-o e il:eelegeu-o
o PTB á Câmara Federal. Deferira-lhe,
aindà mais, o bastão da liderança. Erá
nome "top", no petebismo.

Quando menos se espera, o Infante se
arma cavaleiro, de lança em riste' e de
elmo em punho, para as justas da vtce
presidência da República. A flagrante ,

incoêrencia de sua atitude reside em se.

declarar enquadrado _

ás legiões de seu
.

Partido, não tendo, todavia, auscultado
os orgãos diretores, antes de se lançar.
de corpo e álma, a tão temerária aven

tura. Quem faz parte de uma agremia
ção política, deve se cingir á discipJina
orgânica respectiva. NR. técnica eleitoral
brasileira, falt.ou estabelecer o raio de
abrangência do policiamento dos parti
dos. Entendo que á Justiça Eleitoral de�
veria se, ter atribuido. maior amplitude, \

partindo da função propriamente judi
cante para atingir a função educativa-e
repressiva, na defesa completa das le
gendas.

Inexperiente e- mesmo angelical, o· de
putado Fernando. Ferrari 'se deixou EX

plorar pela obstinação .das fôrças do mal.
Desvestiu-se, publica e ostensivamen�e,
da cativante simplicidade de homp.m
comum do PTB. Assumiu, sem mais nem

menos, desgastados ares messiântco3 de
figurinha difícil da UDN. Polvilholl-Ee
até cOm as cerebrinas e malandrissimas
inconsequências do PSP. Faltou-lhe, P.:l
l'ém, para projetar uma juventude auda
ciOsa aos concílios supremos da Repúbli
ca, o atendjmento elementar ao .respeH!)
hierárquico, que singulariza e eleva, por
exemplo, os homens de Plinio -Salgado,
arregimentados no PRP. Não há discutir
se o partido é forte, ou fraco; podero,,�
ou eleitoralmente inexpressivo. Quando.
entretanto, irrompe a sarnagem da in
disciplina, só se conhece no PRP Ul'lla

terapeutica heróica: - a amputacão
imediata e violenta. Em outras palavi..,;\s
mais. elucidalJ"a,s.: .� porta da rua, ser
ventia da casa ... Aqui em Santa Catari
na, ilustrando um episódio, fiz tudo
quanto em mim es.teve, para evitar UD\l
expulsão em massa, depois dos conheci
dos eventos;'precedentes ás eleicões de
,outubro do ano passado. Argumenfei, .pra
curei. comover, lembrei longa' jornada de
luta e de sofrimento curtidos juntos, -

ISandos- e expulsados. Tudo inút.il.,

-v�li�f(deira noite' de' SãO Bai·tõfà':
,éxiste Il1i.Htó hu'g.Í1enotecairidain�',• ".;ê .."." ssim, $();

"

';"T:'!m�6:':';SP;ji i

pelo que sei, a cirurgia foi proveitosa,
Removeram-se sem anestesia os rócos
de infiltração udenísta.. E o organismo,
graças a Deus, reagiu bem 'e se reeupe
rou depressa, desenvolvendo-se com fo;,i

pantosa vitalidade, segundo me informa
o dr. Helvídío veloso.

.

Btlhete ao jornalista Arruda
Ramos ,

Dos_ seiÍs> ai7til!'os, que leio
assiduamente, aptauão o estilo
e invejo a 1'acilidade que V.' S.,
tem.fJe glosaI: os assuntos.

.

Menos politico e 'mais espor.,
tísta, diria que V.S. depois que
abandonou o futebol _ gran_
de extrema.esquerda que foi
- mudou de posiÇão, passando
para a defesa,' para.mandar pa
ra corner todas as' bolas que
ameaçam 'a meta soverntsta.
Nestes úitimos dias, entretan ,

to, V. S. deixou suas redes ín,
defesas, preocupado �m fazer
fiJigrama. para a assistência.
Os seus artigos foram todos em

tôrnoo do que secções facetas de
O ESTADO publicaram. É dai
as ._criticas que, em série, tenho
,<iuvido a respeito de seu Jorna.,
lismo, que foge a enfrentar as

acusações edit!}riais da oposi
ção.

.:

Estado' de S.C.

Pagamento do prêmio de 500 mil Cruzeiros, hi11)ete_,1441 Ex

tração de 3· de Julho corrênte, ao snr. Laudelino Bernadino
'Martins, Agricultor. Vendido. pela Agência da Loteria. em

Praia Grande.

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 16 DE JULHO DE 1959
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ACARESC -
193 fossas

E se um desgraçado pai de familia, não tendo para
quem apelar, desesperado, desiludido e desorientado, atlra
umas pedrinhas num edifício público, a polícia esquece por ,

momentos o "jogo dobíeho" e prende (quando não esbor-
racha) o "perígoso agitador"

.

Tem razão, o Visitante estrangeiro do Dr. Bonnassís.
Grande país é o Brasil.
Inda bem que é nosso ...

O moço Ferrari, com mãos alviniten
tes, lambusou-se ao tomar as rédeas de
uma rebeldia sem o menor resultado. Lí
der de projeção nacional, sua candidatu ..

ra á vice-presidência só poderia ter sur-

gido por deliberação dos orgãos diretores
do partido. a que se encontra filiado. Fa
zendo o jogo janista, com baralho m!'r
cado por baixo da mesa, e alarpadado ás
dóbras blandiciosas do maquiavelismo da

. UDN, o jovem político gaúcho arremessou
pela janela as possibilidades de brilhan
te carreira que acredito jámais se lhe
apresentarão. Sobrou, evidentemente.
Com a embalagem inicial, prometia des
montár o P'Í'B, de norte a sul. Mas a ve

locidade, morreu na primeira ladeIra.
Olhando a agressividade do caminho pf."!:'"
corri� demitido da lidefença parlamen-·
tar, o exüj>erante piemontês mudeu, tar-
diamente, de tática. Desejav.a e pleitei!\
ria a vice-presidência, mas no PTB. Nada
alem do PTB. Acontece, porém, que, em

, face da conjuntura, o PTB não pÓde ser

I
tra�sformado em, retórta de experimen
taçoes no laboratorio da desmedida vai
dade 'do bravo moço sulista.

� Eu tenho imenso pesar em, constatar,
�� com absoluta isenção de ânimo, ser o dd .

10"1 putado Fernando Ferrari homem ao mar.
1"1 A.cresce a circunstância de pairar estra·
:� nha suspeita sôbre a origem dos recm
l� sos financeiros para tão longa e custo,>a
p�regrinação através do país. 11:le, se
gundo alarçleia e eu acredito, é homem
pobre. E ninguem me venha afirmar
p�rque eu, nã� acredito, 'que seu finan�
clamento e felto pela juventude das es
colas, pelos camponeses e pelas donas de
casa;. .. Bo�agem. Movimento d�sse pór-

. te nao se faz com centavos pingadinhos.
11: operação de envergaduIa devorando
de um sorvo, substanciais �ecursos' d�
dinlJ.eiro. A UDN, topando a jogada so
turna do aloprado Jânio Quadros coll)-'
cou junto ao galpão um bonde sem ta
bulêta. Entrouxando os trapinhos, o ar·�
doroso parlamentar tomou':o. Agora, já
não desej.<t che_gar ao fim da linha ...
Nesse percurso, o passageiro se desfez di'
belo patrimônio partidário. Sem ViC9-
presidência, sem liderança, sem ce lSa.
alguma, o deputado Fernando Ferrari
trocou tudo isso por nada. Brigou de gra
ça. No PTB, de onde não se apartou, em
b()!a .

o desservisse, é . criatura marcadl.!.
. para' o ,resto da,· vida, . porque'. U!1'r p,al'tia0

.
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C - CARNE DE SEGUN
CATRA - COLCHAO __ o DA SEM OSSO '- PEITO -

LOMBO, POSTA e PATINH� COSTELA - PESCOÇO
� quilo - Cr$ 55,00 (au- FRALDA - quílo - qr$ 4iJ,00
mente de Cr$ 5,00) (aumento de Cr$ 3,00)
B - CARNE DE PRIMEI-

.

RA COM OSSO - com o D""':'" CARNE DE SEGUNmáximo de 25% - TATU - DA COM; OSSO _ PEITO
4-

FILÉ - COLCHAO - ALUA,

I
COSTELA - PESCOÇO-;TRA ---' LOMBO.- POSTA e FRALDA. (com o mâxímo elePATINHO - quilo - .....• 25% de osso) _ quiloCr$ 45,00 (aumento de .... Cr$ 36,00 (Aumento de

-

Cr$ 3,00) Cr$ 4,00)
•Ce�to da atenção, e provldêneías que tomará concer

nentes ao presente, exte-no
os meus sinceros agrade.;:i
mentes,
Florianópolis, 15 de Julhode 1.959.

Roberto Oliveira
Presidente

_____
o

�------------------�---

Com.' efeito, dar muita ím.,
portância às gralhas e deixar
sem uma Só palavra aquele
episódio d� reinclusãod e ele.,
mento expulso da Policia Mi.
litar, por incapacidade moral,
e nas circunstâncias alarmado.
ramente desonestas em que {oi
feito, deixa mal, dolorosamente
mal o sr. 'Senador Irineu Bor_
nhausen. Esperei por _uma res.

posta sua à acusação d� 'o

atual governo barganhar com

. estelionatarios, exenorando-os
A PEDIDO. o que também é
por demais grave para ficar em

silêncio. Li ataques contra o

fato de todos os empréstimos
do Estado virem discriminados t

.

na �nsagem do Governador,
menos o último, feito com .o

Inco, sendo Secretário da 'Fa-
Lenda um de seus diretores, EM
;EXE\tCíCIO. Reli' acusa�ões
contra perseguições políticas a

servidores públic,os, que te'liam
sido anuladas na Justiça. Ob-
servei, enfim, que V. S., defen.

dendo o gov�no, NÃO PEGA
NO PESADO, para usar a me-

táfora da gíria.· Creia que só .

estilo e despistamento não fa_

zem o efeito de conferir {lO

E:\"Ccutivo
-

as
.

qualidades que.'
sua' brilhante pena lhe empres

ta. Digo melhor, repetindo con_

ceito de ilustre magistrado, que

comigo c,!}ncorda: V. S. contor

na as questões mas nã·o lhes

entra NO MÉRITO.

Que estas despretensiosas ob:'

servações sejam recebidas com

a sinceridade com que foram

escritas, é o desejO' de seU ve_

lho admirador
J. B. S..

O combate à vermínrve,
no meio rural, é o obíettvo
máximo, no· Projeto de Saú
de e Sa.neamento do Pro
grama, à longo prazo, da
ACARESC.

.

Agüa limpa, higiêne, lim
peza dos arredores . da casa.
depésíto de lixo, vermifugo,
Hemacieno e construção de
fossas são objetivos impor
tantes na execução do pro-
jeto .

_ Ao final da "Campan.ha
para a construção de fossas"
realizada durante 3 meses,
no Escritório . Local de Pre
sidente Getulio,' os extensio
nistas rurais da ACARESG
conseguiram que os agrtcui-
i tores construissem, com M�Wi

I-pró1Jrios recursos 142 priva -

paI>, ':�m contar duas COll1U

nidades or.:ie ainda não 11a
via sida feito c tevantamen
to. quando foi envêada a úl
tima estatística.
Como resultado ·final, pu

demos informar que duran
te os 90 dias de campanha
foi construída mais de uma
fossa e meia, por dia.

.

A campanha terminou. po
rém a influência indireta. (;

o trabalho dos extensíonís
tas, contínuarão fazendo. sur
gir novas fossas em Presí
dente Getulio, até"que cada
casa tenha sua fossa', em
uso.
Os resultados parciais da

avaliação do Programa
195'8/1959 dão um total de
193 fossas construidas.

Agostinho em.
.

tcont, da 1.a pág.)
CELE 25 ET 26 RGEDISCOB
EC 87/P361 SP4.ULO 17 14

14.45
CONFIRMO_ AGOSTINHO

25 26 CONFIRMO LE:NY
PRIMEIRA EXIBIÇAO RI!':
GR'E8S0 ESTADOS UNIDm�
RGEDISCOS

A DIRETORIA

•

e mais

20%í

NAS PASSAGENS

DE VOLTA

Tarifas em vigor nas diversas
linhas do Consórcio -.

TAC-CRUZEIRO DO SUL

Segundo a narrativa" acontecera por' lá que um
, .

Qt;-puk1d. metido a conâotiere, dizendo-se autorizado
-

pelo governadcr '''('aI, viajara dezenas e dezenas de
quilometros para consegU�� -:ue -im "l1i7- 1& direito Ice .

entregasse um processo-crime, reianvo a um desfal-
que -numa repartição rodovíáría.

'

Como fôsse dia feriado e a época marcasse tem
porada de caça, o Meretissimo andava às codornas. O

deputado foi-lhe .ª,o encalço 2 sem mais aquela meteu
o pedido. O Juiz, tipo sanguíneo, ouviu-o até que COl"l�.-·

�Ieendeu a natureza da solicitação. Depois não 'se'
conteve. Mais vermelho do que crista de'perú, contou
até dez, retirou da espingarda os dois cartuchos, olhou .

bem para o emissário dito governamental e f>llou'
manso:

.

- Vá embora! Já! Se você não fôsse deputado e

não tivesse imunidades eu o processaria! Suma-se!
Deslígueí o rádio e sai com uma vontade danada

de mandar ao juiz um baita dum telegrama ...
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E lembre-se:

EM QUALQUER CASO

CRUZEIRO A PRAZO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




