
SALVADOR, 17 (Asap�DC) "da, o marechal recebeu uma ho.,
O marechal Lott cumpriu lnte_ menagem no Hotei da Bahia"
gralmente o programa traeado oferecida pelo prefelt�Heitor Dias
para seu segundo dra em nossa e com a ��esença do góvernador
capital. O programa foi aberto às Juraci' Magawães. f. P�uco depol;
17 horas com uma visita à Igre� o mln�stro tlbrnparecla à ABS<;(
ja' dos Afl!tos, onde foi rezada claçãe dos Empregados no Co
missa pelo cardeal dom Alvaro. m�rclo,· onde recebeu calorosas,
Augusto' da S!Jva, segutndocss a manifestações dJl car�ter, poljttco;selenldade � InauguraçãO da em selld\úedade à sua, eandtda-s
Capelanla M!l!tar. A última há- tura à· presidência da. Repúbl1ca.,
menagem prestada ao ministre da" atanqo a um mat1.itIno _ ,b(tiaA .

Guerl'a ,-foi o jantar intime . na no, e marechal Lott declarou que
resldencla .de genflrãl, João. de AÍ- a sua. çand-tql\.tura,� cçmseqUên'cla
meída Freftas� comandante d� lia. do debate que se travou nacíonal.,
'Regliio M!litar, mente em tôrno das �tltudes gue

ApóS a r.eal1'ZaÇ[.e da, missa, e assumiu desde que se investiu no

míntstro da Guerra percorreu lopôst'D de mfn!Ístro ela Guerra.
'Inúmeras 'I!lstalações de ,servl_ Essas .;t1tUd�S -, frisou _:. pro

ços m!l1tares, Inaugurando- em Vocaram de um lado' a anímost

todos 'várlo� melhoramentos. Essas. dade: e de "Outro a simpatia ':de�
visitas, que se prolongafám. até numerosos bras11e1ro�. tornando
às 16 horas, roram Interrompidas seu .' nome conhecido. 'e discutido,
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�e, P ;PSD ,poderá concorrer para

I
ao povo e as fôrça po!l-t1� da

- a, ,sol�Çãp· �� 'futuros

proble-I
Bahia para não assum�ib- "por

TRO D� GU,ERRAJ)EC{;AROtT TRAZER DA:Bj\HIA AS ME- 1MB. ',' . enquanto, compromíssos e�tôrne
-

I�RES' IMDRE'SS _.� EST"A'lIT ",.
. I'ft." Causou a ;IllàJ.s forte .,Impres_ de candidaturas a suc.essão pre-
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-

.1:'. O 10, E l' . .tl. CERTv �DE - QUE O sãO à, todes a",reslstêncla flslca

I
sldencial, o sr. Vlefl�a de' Melo,

'M,·' O., BAIA�O LlIE' E.VOT.'Á "UMA 'EST,.IMA' E AMIZADE !'
e o -vígor demo'l:istrade pelo mí., secretário da Viação, definla-se

.. nístro da G'í:iei'm durante êstes pub)lcamente em apôle à can.,

. ��INl.lOS4S". E 1\CRESÇENW,U: �'0:.POVO E AS AUTO- dóis clias na.,Jt!l.hla. Não deixou I dídafura- Lett.
RIDADES DA BAHrA EM SUAS MANIFESTAÇ-ES RE

de 'comparecef'J:"a nenhum pro., ] A definição de ex-ltder $

.
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� grama, passou' em revista as t maíorta verificou-se durante a

..,FORÇA�M EM MEU ESPtRIT.O A ESPE.RANÇA .DE A,L- � tropas, examlnbu tudo. detalha; homenagem que líderes sindicais

• \ damante, profertu discursos, En- e uníversítgrtos prestaram e mt,

CAN,ÇAR A VITÓRIA ,NO '.PLEITO, E)KMOCRÁ'JICO D'E 3' � quanto. os membros de sua co- nístro da Guerra, ontem à noite,

DE,i OUTUBRO DE 1,960.'
�,

',' " �
. :

� � mttíva se .mosrravam estáradcs, na Associação dos 'Empregados no.

• o marechal conservavacse saudá- Co�érclo. O secretário. da Vla

RIO, 18 (V. A.) -,- De'iegresse de �ua vi�em a

��"""""""''''''''''''''''''''�
•••D�.''_'''' vel e bem disposto sem demons, ção saudou o marechal dizendo

Salvador, o marechat Lott chegou ontem ao Rio, I lá não� -dorme tranquilo e ago- n-ar 'nenhum' cansaço.' que êle, em sua vida müt,

sc_ndo �ecebido �O aer.opol'to-IIW-itar de ,Santps Du- 1'11. as preocupações serão maio- Enquanto e governador Juracl 'tar', jamais -se utilizará da fôrça
"mont, as ·13,30 horas, por altos chefes ml,).ita.N!s, par- � res. 'Afirmou que' se, fel" eleí., Magalhães reproduzta seu apêlo para tirar vantagens próprias".
lamentares egrupos-poütícos.

'

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

�Qis de ser recepcionado pelospresentes, o I

'L'OTT' VENCERA"�ministro da Guerra dírígíu-ss . ,à sua, reSU1@Cl<1., e �
_

"

"

o" "

,:<,

pouco tempo mai_!; tarde, às 15 .horas, já rio "seu ga- �
binete de trabalho, retornava às atlvidades da pas- �

.

ta da Guerra.
.'

�
w.·_....-....tIIJ"..J":J";.._,._._,-.-......-...._...- ...-.-.-_-.-_·�w�rJ-.,.o�
�sse, P!Lrtldo, 'e eventualmente a sede !la' pSD onde tal sau.,

aos demllls que cem êles se jun- dado. por um das ,membros aO.
tarem para, a cámpanhll suces-. dlr!!'tór� qUê acentueu a sàtls_

'sória uma' decisão dllfinltlva :Sô� fação. .fQm que todõs réCebli\_m
tlmente p&ra· indicar meu neme

bre o assunto", o marechal como candidato de
à sucessãO 'C,asci' e. partido aSsil_!l

visitou
seu 'partide" à' présldencla da

julgasse convenftmte. Caberá a" Q. ministro da ':Guerra
República. Em resposta, disse

__o

e niaréChal. que,' ultlmameate
ANO XLVI - O MAIS- ANTIGO :OIARIO' DE SANTA CATARlm\. - ��e, 1 3 6 5 O

tOTT:

horas o visitante comparecell à
Assembléia Legislativa, eadê, em

seasão 'solene, a que estlverÍttil pré_
sentes altas auteridades' civis
e nlllltares foi saudade pele
d,eptttado' tn1,O Mendes. Em!-seg�1-....

por tôdas :as. classes �sociais do

pais,
o. ,m1trechal acentuou Q,ue sua

cand�d9.tura "não é
-

resultado

de u'ma decisão. -minha pessoal,
mas de PSD, ao quá,l dei asSen.

SALV4DOR 18 (V. A) r: O das eleições naquele Estado:-

10
ministro da Guerra em seus

ex-deputado Vieira de Mello atual Explicou também, CUie, caso -dols dias de
, permanencia na

secretarie da Viação, do governo
o governo Juracy MagaÍhães apoie Bahlllc, onde partlclpeu de 16

JUl'aci Magalhães, disse ontem, 'a candidatura, do marechal, este I' solenidades. O ponto alto de sua

!IM conversa com alguns \jornal1s. vencerá por 500 mil votes de dl- visita foi e encontro com o sr.

tas que 'It'companharam o mlnls_ ferença. Se o ex-presidente da Juracl Magalhães, que discursou

tro da Guerra ém sua visita á, UDW decidir não. apoiar nenhum r traçando e pe�fil do marechal

BÍthla, que o marechal Lott será I ca?dldato, essa ma.rgem cairá para cemo seu antigo mestre.

de qualquer m'anelra e vencedor 300.000. Flnitlmente case o apolo ..

I seja e sr, Janlo Quadres, e ml_ Nà ocasião, o ministro Teixeira
.

nlstro. Teixeira LOÚ ,v-encerá por Lott disse ao governador da Ba
. 50 mil votos.' O coleglQ eleitoral hia que este duvidou dos e\lje
baiana possui 1,300 mil eleitores. tivos _dos aconteclmentes de .no+

O prenunclamento. de antigo vembro de. 1955, pOJque estava

I1der da maioria é censlderado mal Informaáo dll" slwação en-

tão reinante.

O marechal Lott, a cenvlte do

governador parslfal Barroso, irá
aó Ceará no próxImo dia 21.

�i���§����62:2�inlf��;������
de áco, Tal aumento será possível com umf!. in.·

' .., mentação das estradas-de-ferro. A solução para Co :.
�t rsão de capital relativamente peqÚen<.1., uma aproveitamento do restante está na construção dI:' �
vez que diminui ô gasto relativo ,à tOQelagem pro- Segundo 'informa o Relatório para 1958 da de importação existentes. As necessidades atual- usinas termelétricas a carvão, como a que a "So.. I,

,. duzida na medida em qUf' cresce a indústria. principal siderúrgica nacional, foram benefictn., 'mente previstas são da o.rdem de 850.000' tone!a... telca" (Sociedade Termelétrica de Capivari) eSta- �
Com entrada em funcionamento de outras dos na usina própria da CSN, em Capivari, mai.:> das anuais, o que corresponde a uma extração de instalando em Santa Catarina, e a Comissão .Es. -.;

siderúrgicas e ampliação das existentes, não h'l' 25 por cento de hulha e prOduzidos mais 24 -;ler 3 a 4 milhões de toneladas de carvão em bruto. tadual de Energia. Elétrica no Rio Gr,ande do Su.. �
verá então, na data considerada, necessidade ela cento de carvão metaiúrgico, em ralação ao auo ,-Conforme os prqcessos adotados. Essa extracií:l, � �LANIFICAÇAO ' <
importação de chapas gro&sa' e fina. Não ob�tan· anterior. Melhocou também significativamente o que constitui um esfôrço- gigantesco, cria por ma O desenvolvimento industrial brasileiro es,t,á �te, teremos ainda de importar outros produtos d�, transporte ferroviário graças às prOVidências to· vez novos problemas como, por exemplo ,aprovei" exigindo o rápido crescimento -do seu parque sld'!. ..
aço como fôlha de Flandres, chapas galvanizada.." madas pela Rêdé Ferroviária Federal, que apro· tamento do carvão não-metalúrgico, o qu'al dy\.-e rúrgico. :Éste, porém, em virtude das complexas 'i

perfis, arames e aços especiais. veitou, na E:F. Ter�sa Cristina, locomotivas a car .. -' ter uma destinação econômica para não sobrecltl'- .Implicações de tôda: ordem que lhe são p�cutia" �

'CARVAO vâo retiradas de outros setores do país, onde fo· regar o custo da produção. A Comissão Executí"ú res, exige por seu tUJlIlO uma planificáção cuidad(l- �
É sabido que a expansão da.. indústria siderú!:.. ram substituid-as por, locomotívas "diesel-elétrl- do Plano, do Carvão Nacional vem lançando m'1o sa e um domínio daMIituação que não importa ('01 \gica não se faz apenas com o acr�scimo da capa- 'de todos os recursos ao seu alcance para, ao m('.'· gerat novas ·cris�s. ..

cidade de produção das usinas, Tal crescimento mo tempo em que aumenta a prbdução do cai'vio É preciso lembra'f'o que os Estados Unidos, sen- �
envolve um paralelo desenvolvimento 'dos trans- nacion;:tl, promover o ..seu barateam�ntq. Corco oc,m.

.

,oq1:ltpr-:de .açq-qo 111:u�do, impor �Ji'
portes do su rimento de energip. e'

,

.ArenVassinala 0::;):efe
" fat;ól" ;,,'ji 'ób'terLCâo' 'de �

'.

do cêl'ca .de ,2.400,000, - tôn-eladaS'" de",
·po miné i;ª�a:dOÔ(.tô·iHi"··
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às 9 horas para. uma exçursgo à
Refinaria de Matarlpe e aos cam

pos petrollferes vizinhos.' As 17

des mais abáUsades, uma vez
CIUDAD TRUJ:u,LO, 18 (U.P,) por ser o mes�o um del1quente que ele é profunda conhecedor

� Um porta_voz autorizado. da
comum e não um refugiado pe_ da pol1tlca baiana ..

pol1cla naclenal Informou q'UO lítico". 1 Dezesseis ,discursos pronunciou
ontem foi Ilustrada uma tenta_

tiva dÓ' ex-ditador cubano Ful-

�;:!�t:a:�st�e�����:7'Cl�::�!�� /.Jango''cana, a bordo de um avião, com

destino aOI! E�tados Unidos. .

Acrescentou o porta-voz que
. não se podia pernrttlr a' Batista

.-

..···..

·Idmirâyêi··Sôi'üeaõ«= g��;:�::;;�?�
.

-,'

.,. nosso paiS';. RIO, 18 (\l. A.) .- Ater..··

)
horas da manhã, descendo' ex·presidente da RepÚblica

�I.!&NA".fO JjARBOSA República; q PSD e o PTB se completam, Disse, ao mesmo. tempo, que tend,o a pedido do vice-pl'e- no Galeão e não no AeI"oPo:'''1 eleitos para o cargo ou, e[,"-A imHcação da candidatura do Ma-re.. l1:armoniosamente. se bem que Batista alegue que' sidente da Repúbllca, sr.
I to

Santos Dumont. tão os vice-presidentfls (lue
chal Teixeira Lott, á presidência da Rc-' " ..r

Já é um fato. suas "demarches" Jo�o-aoul,art, foi transferidl\ '.'

I hajam
sucedido ao presjdliln··

pública, feita peta -PSD, ,repres�nta a. Aconselha eleme'ntar prudéncia nji,o pal'a residir legalmen�e' nos Es:' pata. esta capital- a reunifw I ,CONSELHEIROS te, Não estão nesses casos OS

conclusão de premissas, lançadas a sens\- sft.;,Compipmeter o. p,rinCipa;l-jlela; obstia!l.· tados Unidos, a' poliQia dominl- dos governadores petebista:;, I
"

..

I vice-presidentes da Repúbli-
bilidade política da nação, como supremo da conquista de acessórios. A linha Lo',t-

cana Impedirá sua salda clMl- anteriorm�nte prO'gram'a�a Em pal�stra com jornaU'3- ca ou _pr�siden�es da Cârnf<-

motivo de sobrevi'\}ência. E, nel'ise racio- ,Tango irá funcionar, .__ não tenhó a me- destina até' que óbtenha a cor. para a CIdade do RecIfe, tas, na' Camara, o deputada ra,. CUia lUvestIdura na che,

ClUIO, verificamos ,que a premissa pd- '. nor dúvida -, em todos os ,Estados. In..� respondente permissão das a1.fto, quando de sU{t passagem ali, l San Tiago Dantas declar0U, fia do executivo tenha oeor-

mitiva se .contem na atituíle do emineu- gl'essamos em, uma camp�nha de
,

pro· rldades de lmlgrágão nerte_ame- na próxima"quarta-feira. ontem, que o sr. João Gou·- rido em caráter provisórin.
te Sr. João Goulat, ao evento da me· fundidade imensa, com as areas polIticas l'icanas.

O sr. João Gou,lart não lart não' será beneficiário da, Concluindo, aquêle juril.ta.
,

1 h d oferta da espa de·fI·nI·tI·vamente demarcadas e sem ln-- mais interromperá sua vi .... · emenda dos "co,nselheiros, ",le disse_que, em u'lfima insta'n·
morave omenagem a -.

'O Departamento.' dç Estado '" "-

da de OU1'0 ao Ministro da Guerra, unia- filtraç'ões, Defrontam-se, desafiadot'á'" -',
Id t d gem naquela cidade e P\'os- está sendo discutida naque· cia, o Supremo ,Tribunal Fe-

anuncio.u que e 'ex_pres en e e , ' -
.

dI"
, '

d
d f

A

rogr'essI'stas do nacio"alis mente os a'nseI'- legI'tI'mo's de emanCipa- seguira no avia0 da Panah- .'la casa do Congresso. A P,!'()�

I
era sera ó arbitro e quais-o as orças p co

-

"" "'''
Cuba, general Fulgêncio Batista, I

'

ã
.

1 d de ocrao'- ça"o POII'tI'ca do palAs e a g'radual conqui�· que chegará a.o Ri.o, na posiç'ão 'se destinaria a C(),.n"quer dúvi.das porventura I;US'
mo, na concepç o SaCIa a m �. • ,. soliciteu visto para vil' aos Es- I
brasileira.' ta de nossa auto-determinação econôlil.i-

tados 'unidOS. Um pOl'ta-voz ofi- quarta-feira, ent�e_ 10 e n I temJ)lar, exclusivamente, 'os citadas pela questã6.
J/>.

cai vasia de fr:ondiziS�OtS d
dissolventes

clal declarolJ \que a, pedido esta

INIl�GJlII4 �� U a" VI·'·':<-.t
,', .'.

Quando o preclaro democrata, - vid<J� com o entreguismo despIS a 01' e com as . - .

' "

811,,'1550'pa.utada pela desvelac;la deqicação i peJ:.-�"esCr�v;iza�es ao capit�lismo estrângeio, sendo.' e-st\J_dac:\o, :se!Itgfue a.1�da •

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

'

.' ,

. pêtuídaae d��é�e e 'do res_peito.�s SUíOt.;, .t�lã0...U.o..s .encontrl:!-m�'1 e/>Il �e_d;e,�n� ,�.:�t.�e�,·a,ª�:e.i:&i,�,�,��r cÍ2:Ç:� , •.
"

: .. : .fI" " '.' .,' .:-�,'
' .. �., • • '. ",.' "

,

..,.'.� soberanas declsoes' -, era envolVido" pela nem lutamos pela ImpoSlçao de UC:h!lfS "Wi'
, v'

imprerisa aleiçoada áos trusts e aOs gru- proprios, Inspiramo-nos. nas �ingenc, ;��a;:�el�l ::t:�:����:� ��e P�!e� c-- 8 r-as 1"',1e 1111ro" .de Odoo�'I"o" I-o'g'
,

IIIa.Pos de pressão em ériticas acerbas ,e in.- ci.as d1"amátic.as da conJuntura mternp,-
.

,

1 d t 1 plan despontam os c11" O:Ul'am na Lei de Imigração
justas P'7] nos 'haver co oca o. as lOS ,.. ClOna, e� cUJO o,. .

. ,,'- -

tuicões ",<l resguardo do gol'Pismo e da, mados paIses sub�esenvol_VIdo� pala a NaturalizaçãO.
.

t l'd f' t
"'- ... � b Ia Nao se cor. O delegado de Cuba no Canse.

aventura, o�r. João Goular 1 erou o a Irma. iva -= S,!-it ·so .era:n .
. ',- lho da Organização. dos Estados PORTO ALEGRE, 18 (V. a PROGRAMA' tal': E. �alles Cunha -.,_ Ni·

movimento das mais diferentes classes e fun.da ISSO com IsolaCIOnIsmo, nem com a '. .

A.) _ Sera' I'naugurado hOJ'e, I tero'I·. ..,

d'
-

ad '1 1 'tai que investictc," Amerlcanes, Levi Merrero, disse ,

categorias ·profissionais. em Ireçao ao caç alega aos capI s , , ."

(lJ às 20 horas, no salão de fe,;- O extenso programa, ela- Dia 22 - Sala C - Manhã
julgamento público, e á, clara luz do sol". no 'Brasil, cooperaram em nossa real1.za- aes jornalista� :Elue c_onüa em

tas da Reitoria da Univ�"ii. 00rado para o desenv(ll�i- _ 9 horas: "Cirurgia d,'>;
do vigi�ante, austéro e dignissimo' 'l01· ção industrial,

.

que o,gov.êrno dos Estados Unl-
dade do ......0 Grande d0 '

..tu'., menta dos trabalhos de corpos estranhos"!:_ Reh-
.

E' d e

I
des rejeitará e' pidlde. de vilrt;o ""1

dado da DemocraCIa. IS a genese a r . \
.

�t:,
o' VII Congresso Odontológi- Congresso sofreu <tlgumas tor: Mario Graziani - São

ferida homenagem. Como poderiam, por exemplo, certos. lle entrada de Fu�ênclo. 'BatiSta,
CO Brasileiro. O conclave r�u- modificações, que trans(:l'e� Paulo,

particularismos de casos municipais, nos nirá cêrca de mil odom,,'.ó..)· vemos a segtlir:
� Dia 23 - Sala B - Tal�d'J

Não houve a matreirice politiqueira. quais o PSD e o PTB não tenham -POdIdO
gos. ,,,,,Hl.d I Dia 21 _ Sala A _ Tarde: - 14 horas: "Varidase bucal

do cálculo, inspirando à movimento 1\[('. marchar de mãos dadas, àbalar uma co- 1 'l'd d
. ..

b
'

'1
d t d R lossal estrutura de 'conJ·unto? Q' PTB, em � PARA O

14 horas '''-':- "So UbII a e oe em' CIrurgIa. uco-maXI ;J-,

apreço, porque o vice-presi en e a e- �

l
..

t d T t" Re f '1" ReI to' C 10
pública não tinha, e' não tem, destino po' Santa Catarina, por. exemplo, poderia, Segundo é sabido, chega- Clmen o e SI IC� o -.. aCla -

_

a r, ar oS

líticó dependente das. deliberações du em sã consciência, abandonar o seu Chc- ·l

mB[[J
ram a Pôrto Alegre no dia lator: Teodor Pllowinic - Cor�eze - Sao Paulo.

Marechal. A esta quadra da realidad.e fe, para, no caso da sucessão estadual, se '<'<J'
" ,n de ontem diversos aviõe3 es- Pelotas,. URGS.' DIa 23 - Sala C - Tarde

nacionai irrita profundamente, a op-inião atrelar 'ao trem desconjuntado e de h'l' � U pecialme�te fretados pelo' �ia 22 - Sal��, '

Ma,- - 15 ?oras: "Od0!l�ogê!l0;;1
sensata d'o país' a faixa da confusão, cUJ'a 'rário a'i-I:àsado da UDN? Nunca. Em out'l Congresso transportando cs

' nha 10 horas. TecnJ(;a ('erescImento e calcIflCaçao )
Ih ' congressistas de vários Esta- do osso inorgànico" � Rela- - Relator: Lagrange Caií.e,

abertura pretendem, inútilmente� alguTI_s bro de 1960, o apoio que, aqui ou a Ul'e�, I

I
' d d """' J' d ...'

-10
de'rem os' ·trabalhI·stas a' UDN nada·maIS � J L��;:::::;:::--t.��iiSi�51 dos doBrasil.' I_aO. e raSSOS - UIZ e..,)-

elementos do PSD, com a preoçupaça.o ( r
ostensiva de neutralisar o nome do líd;}r exprimirá que a solérte formulação para , A REUNIAO P

-

I'
I Após a sessão solene inau-

traba'l�ista para figurar na chapa da _sabotar a chapa Lott-Jango. O 'mal da � ,O ,I C I a gural do VII Congresso OdrJIl-
vice-presidência. UDN, em Santa Catarina, refletindo a

í tológico será inaugurada,índole plutocrática partidária da órb:tl), � ló�c�I�r��R�i�e;s�eu;;;:�n��� Interamerl"Cana também, a Exposição de Ma-
federal, é supôr que. reduz tudo a di-.) ] I,

-

tel'ial,Didático e CientífI�().
nheiÍ'o, O sr. Irineu Bornhausen' é um no, ti � nossa capital, a partir do

vo Creso ... Para ela, o deputado Doutcl'( � próximo domingo, cêrca de

de Andrade, no momento oportuno, te:.í. � � mil odontólogos, provenípn-
a sua tarifa, paga á vista, pelo IN00, � ;li tes de todos os pontos do

com o dinheiro do povo c.riminosamente � :i país e do ·estrangeiro. ft�te
congelado em SU'1S arcas. E' êle (2�l/)00 .I'�·';DIA·, I 10

importante, aconteiiimento'
votos em 27 dias de campanha em um cultural sera inaugurado dia

E t d 1 t· t d he ido) não 19 às 20 horas, no salão de
s a o comp e amen e escon c festas da ReI·to'rI'a da UnJ'-reagirá, porque já foi comprado em Ara,

rang'uá, Cônforme deblateram em anteci': \ TAC versidade do Rio Grande do
/

pados comícios de, bolso.,. Oonfundem-
CRUZEIRO do SUL.

Sul.

no, pérfida e maldosamente, nâs roda-
das de whisky no Hotel Trocadero, em

Joinville, com outras pessoas.

"DEnDO AO EMBARCAR
ClANDESTINAMENTE

EDIÇÁÓ DE HOJE: 8 Páginas Cr$ 3,90 - FLORHNóPOLIS 19 DE JULHO DE 1959
não interrompe-I '.

DI:FETOR:, RUBENS DE ARRUDA RAMOS - a�RENTE: nOMINGOS F. DE AQUINO

, ,

ra sua viagem
•

A candidatura do sr.•roão Goulal't,
como companheiro do Marechal, é SOILl.
di.o natural e inde:;;vjável. Em 11 de no

vembro de 1955, salvandô o regime do
cáos, da anarquia e da guerra Civil, 'o

atual candidato pessedista â suprema
magistratura da Nação nos preservoü c

patrimônio ideoIógico. Garantiu po�se
aos eleitos. Servindo ás suas conViCçÕ"ll
democráticas, consolidou, i;ndirétamen t�.
o PSD e o'PTB. O fato de não con�tàr na
diretoria do pessoal do PSD a ficl1a de
inscrição de S, Exa. é .pormenór inex
presssivo, - razão de lana caprina ---,

que não aféta, nem qesfIgura, a espeta-'
cular e patriótiça decisão agremiati,,!i1.
em seu favor. Se, por um lado, o Brastl,

.

A partida' está lançada. O inconse

em uma definição de unidade, desela o quente preciosismo ortodoxo da ca:ndida

prosseguimento da política àe desenyol- tura par-tfdária á vice-presidêl1cia, e,x"
vimentismo, defendida e enfrentada pelo cluindo-se 6 sr. João Govlart, na consti

Presidente da 'República, per outro lado, túição da respectiva chapa, não passa de

as vantagens qecorrentes dessas conqu':s' freudian'a libertação de conhecidos com·,

tas dificilmente se re-alizariam, se n.os ,plexos de éulpa, que avassalam e esc,a ..

faltasse, ná pessoa, do Viee-Presidenta, o vizam alguns elementos isolados do.P ..iD,
condutor sereno e desapaixonadO de Uln$..( tentando restringir aos �omínios, �e alo,

política elevada de 'valorização do traba,·' guns d€sencantos estaduaiS a adrmravel

lhador e do enobrécimento do ·labor hi.J,.. solução, tomada pelos convencionais do

mano. Na luta atual pela Presidência dlJ, PSD" .'

"S%%$S%S%SSS%'{SS%�;%SSS�%��S%%$��S�$%%%% �S%%%%S'SSS\SSS

AVIõES FRETADOS

WASHINGTON, 18 (U. P.)
- Um plano do Senado que
tinha por objetivo estimu!ar
a criação de uma Polícia In·

teramericana, sob. a direção
da Organização dos Estados
Americanos foi eliminado ho-

je do projeto _!ie ajuda mUi...: Procedente d,a Europa, on,
tal' ao exterior, Uma com is, de esteve fazendo um curso
são mista do Sena,do e dct de ape:tfeiçoa�nto, cheg')\..
'Câmara decidiu hojé, àut.J- a esta Capital, o nosso ilu;
rizal' somente ajuda militar tre conterrâneo sr. dr. l\U
direta às nações latino-arr.e- guel Sales Cavalcanti uma

rica.n�s e linütar o auxilio à das mai!> altas autoridades
quantiqade fornecida no e- I pediátl'icas de nossa terr'l e

xercício fiscal que terminflll I

pessoa grandemente 'relacio
a 30 de junho dó corrente nada em nossos meios S0 ..

ano. Essa quantidade é de 67 dais e culturais.
milhões de dólares. O p,resi- O ESTADO ·abraça-o for-
dente Eisenhower pedia. mulando votos de bôas vin-
96.500.000 dólares. das.

Dr. Miguel Sales
- CávaJcanti '

agência:
R, Felipe Schmidl, 24

Fones • 21-11 � 37-00

Sábádo, deverão chegar a
Pôrto Alegre diversos, aviõei!
j3specialmente fretados pelo
Congresso, traI).sportando l' S

çongressistas de Sãe Paul.),
Rio,

-

Ceará, e PernambucJ.
Do interior do Estado a Co
missão organizadora do con

,clave, que tem como' presi
derite o professor Oton Slt
va, da Faculdade de Qd:.n
tologia da URGS, tem i:e.:;e ..

bido .numerosas
.

adesões de
especialistas. .

FORRO
IRMAOs BIl[NCOURT

',(AI� BA.DARÓ . 'ONf l'S�t

.
ANtiGO D.!r0SIT,') OA'-II ... "I
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C-INEMA
Talvêz por julgar que aos domingos a população

diminua o seu indice de acuidade mental, ou talvêz por

pensar que foram mUito- bons os film�s da semana, a
empresa concessionária dos cinemas da: cidade ofende

rá hoje, em quatro-horáríos, as pessôas inteligentes de

l<'l(Jf1anópoUs com a exibição da "película" "No mundo

da lua".

Teremos, pois, sessão completa: de cara, 30 ou mais

Interessantissimas e artísticas sugestões comerciais que
-

...
-

'fpíam o próprio Hopkins, um dos precursores da pu
A elegante reunião com a apresentação doa

bíícídade moderna, dar três voltas em seu túmulo, não
cinco "Brotos bonitos de 59". será no próximo� t d 1III' :à pela qualidade dos "sUdes" apresen a os, mas pe c

.

dia 1.0. nos salões do Lux Hotel. 'e.sphito com que são recebidos pelos espectadores. Eu
...
--

� mesmo já fiz jura solene de nunca comprar óculos em
Deve está acontecendo algo com Al'thur perel.1II' determinada ótica e de nunca pôr os pés em determí-

ra Ollveil'a Filho, o moço está .comPletamente' �do magazine, justamente por causa da caceteação e

, da indisposição mental que me causam os seus ínsís-
: : : - tentes apêlos cinematográficos.

O sr. Charles Edgar Morltz, presidente da' Fe_' Após essa preliminar, vírá um complemento es

Terezlnha Dutra, ex_Miss .santa Catarina deração do Comércio de sa�ta Catarina,.epcon:;;l trar.geíro com as últimas "novidades": sagração de

,
•

vai casar e residir em Curitiba. tra.se na Capital da República, exercendo pre, .10ão 'XXIII, revolta na Hungria, casamento de Grace
.� ., --

...
-- sentemente a Presidência da Confederação Na-' Kelly e'- quem -sabe? _ a morte da Rainha Vitória .

. • _",,,,,,...-. jf ; \ � Mary'wolf que. agora pertence ao "society" cional do Comércio. --
. , Haverá depois a exibição de um jornal daqui da

, III' de Tubarão. está com preocupações de aparta-. -
...

-

.- terra, deixando em todos a, impressão de que o Plano

I
_FARÃO .ÁN08_AM:ANHA 'menta." pelo telefone 3513. recebi convite para tomar de Obras' e Equipamentos é "o maior", e de que o sr

ANIVERSARIOS ��j6vein Francisco Tho�é II1II Fomos Informados também, que será multo "Chá de panela". " Vitor Peluso Junior, seu secretário, é muito fotogêníco .

./ de Souza, da nossa Man.. III' breve seu casamento. __
...

__

-

,pc.r êsse mesmo jornal, poder-se-á observar também
,

FAZEM ANOS HOJE

"
nha de Guerra � --+- -: : : __ As "Debutantes" continuam se

movlmentandoJ oue a sra. governador Heriberto Hulse, ao contrário co
-

- sra. Henedína H. Schmitz _ ,� A Sociedade de Tubarão, chama Rosa Amélia. e o baile que será, no próximo dia 15, contar' sr. Feluso, nao o.e.
- sra. Benedita Medeiros - sra. Zilda Colônia Burígo III'

com a aplaudida orquestra "Os Copacabanas". -4 E para encerrar, Walter D'Avila e aquela velha pa-� Althof, de Maysa tubaronense. 111',Fernandes - sra. Maria da Glória Lc-
III' __ :.: :.___

. ...

• quídermíca de euío nome me esqueço no momento, fa-
-

Msretyae'r Maria APal'e1ict:t � ;r�iiidâu��:delhro Gallottl , Agostinho dos Santos .. cantará para a sociedade O Lux Hotel conti�,,�a' movimentado. com a.', rãO OS espectadores' rir e chorar ao mesmo tempo, nu-

, di 25
,.

.", a,traça-O -',xlma que é o díscuttdo pianista LUlzlIIII ma prova de que c-cinema brasileiro está se tornando
B
,.

G 'lh
' rlortanopolrtane, a. proXlmo. "trf. III'

� srta. Bílvía RI'ggenbach - sr. 'J:aime tlCIO Ulon.
. A •

h li 'ano místurando emoções com
-- : : : -- Fernando Sabino. II1II eaua vez maIS c ap lU ,

•

- srta. Jacy Ely Silveira - srta. Loysemery Anacleto � . III' f '. .

III' Um mo-o jornalista, medindo aproxímadamen- . . .

,
:>.H'-g'l'laS. ,

- sr. Aarão Stendel Arão - sr. Jerônimo Borges
,

.

1St u ar Com a diferença de, no caso, . o riso ser de raiva
te 1.67 de altura, está completamente apaixonado. Na Cap'ela do Divino Espir to an a rea lZ .,

i ·sr. Wallace José Vaz -. srta. N-eusa Amanda Sií.-
__ "_ : : :

.J- sC�á no dia.29 próximo o casamento da srta�� e o chôro ser pelos trinta mangos deixados na bílhe-
- �:-dr. Aureliano Toledo de veira de Souza '.' A' nova diretoria do Clube Doze de Agosto ficou Zulma L. Morltz. com o sr. EnlD A. da Luz. e= teria. , . .

Barros o -e--e- srta. Zigomar Callado

�. constituida dos seguintes membras: O Colunista agradece a gentileza do convite III'
.

Não perdei, portanto! O) prêços são Cr$ 30,00 e
� srta. Nair Silva 111'. � CI$ 15,00, e as sessões terão início à 1,30, 4, 7 e 9 horas.
_ srta. Astr! d' MUSSI' • presidenté Dr. Eugên,lo 'l'rompowsky Taulois t,udO fará para estar p.re.se.n_te. III' ,

" Ide e tende "lots of fun"!
d L d Filho. -- . ..

• �����������::������:::�����������.:<e���r::="':�
e our es

, .. .......•.•�•• � ... I, ,SSV;SShSSS"#7d�17i:::"::s�:U::�:�e:�õéte- srta. Sandra Maria Ko· Colecionado de revistus
ocuparias mais comigo."� /

. waslky estrangeiras por Walter
"Querida, disse êle, "'ser;,'),

-:- srta. Bernardete �a Costa - jovem Narciso Adolfo Ce· Longe. III/I 111111111111111 preferível um calendário".
Vaz . chi�lE!l N.o .115

mitas, as quais soltou dentro

I
e Lake City (USA) o co�dU.. com o� livros do que com a

"Porque um calendário?",
- srta. Ald.a Mota Espesin - EmmanueI P. Peluso O juri de Nordheim, West-

dà escola, construida de Il'.a. tor, de nome Smith, del�W'.l espôsa. çerta .'noite, aborrc-
perguntou admirada. "Por-

_: sr. Gilberto Pedro Nahas' - srta. Odília Ortiga falia (Alemanha), condenou
deira, para que elas destruis. cair à sua dentadura pela ia - cida, ela lhe disse em tom de I (Cont. na 7a pág.)

- sra. Braulina Purificaçã.o - sr. José Luiz Pereira há dias um comerciante pGl'
sem o edifício. O profess0J: nela. Não teve duvidas em gracejo;'

-

"Desejava ser U'l1
.

Alves - sr. Ourivaldo Goulart fraude, l!:le tinha. cumprida 5,
descobriu em tempo o perl- fazer parar o trem e, depois

- srta. Erondina O. Purifi·· - srta. Vera Lúcia Oliveira meses de prisão, sob nome'
go e conseguiu pegar os in" de uma_procura de tres ho-

cação - sra. Maria da Glória Al· falso, por uma pena imposta sétos e extingui-los. ras; na qual foi ajudad� pe-
- srta. Diva Sà·bina TavPl'elj "meida a um amigo. los passageiros, encontrou os
- srta. Aglay da 'Costa Lima � srta. Rita Malheiros 01< * 01< 01< * , *

iseus dentes e. .. prosseg!l Q a

�_._._�-������-'��
,n r i n k s C õ z i n h a ' •
, de alia . ,
, c I a s s e I n I e r n a c i o n a I!, - �

· ,
,

.

�."..........__�............_·.....-_-_..-.r_-_.... ·

,
� � Q U'E R Ê N, '( I A ( �

- f GRILL ROOM'r ;
, ---�.. ,
· ,
, Diáriamenle ,

: .Jàn�ares A o :
, e .Aperitivos P I ANO.
• M u s i c a dos CHARLES ,
• Das 19 às 23 horas CHEVALIER,
&_�-----�-----�--�

S%SSSSSSSS%SSSS%%SS%S%SSSSSSSSSSS%SSSS%S%S�

Para almoçar_e jantarbem, depois de sua U
casa, QUE;RENCIA PALACE HOTEL t�

VISITA' DE CASAMENTO
,

. /'" .

Luiz-Artur Cesarino

Move-se o auto veloz, 1;1a desfilada;
.Pelo caminho rústico e poento.
O seu grave rumor de movimento
Perde-se. longe, em plaga remansada..

Chegamos afinal. Vem-nos, à entrada,
Receber os de casa. O casamento

I -

Começa, quandc o sol dourado, lento,
Cai por detraz da serra alcantilada.

Depois a festa. Num ledo ambiente,
Reinam a música, a conversa, a dança
E a alegria que a todos víça e invade ...

Mas tudo lá ficou daquela gente
Carinhosa e gentil, Só a .lembrança
Voltou conosco, p'ra deixar saudade.

doso

- sr. Arlindo Antonio Hul.,;e
- srta. Eudora Schaeffer
- srta. Maria do Carmo Cát ,.

- srta. Maroa
,-Fernandes

-

MUDAS DE OLI'VEI'RA
;' -

A Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande

do Sul, está em condições de fornecer _mudas de Oliveira,
colocadas nesta Capital ao preço de Cr$ 36,00. Os pedido.�
deverão ser, no mínimo, de 50 mudas e encaminhados, com
urgência, ao seguinte endereço:

Serviço Oleícola -, Secretaria da Agricultura -

-

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

entrega n� Capital.
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,
� cidade de Tubarão. apresento a lista dos "Homen2
III' "Elegantes de 59", que' t�mbém receberam Dlplo-

, m�s.
,
•
,
,

I
,
,
,
,
,

Continuando com os comentários sociais dp 1.0 Vice presidente - Dr. Armando Valéria Assi9�
2.0 Vice Presidente - Francisco Grlllo III'

Conselho Fiscal: - Silvio N. Sonclnl - LUiZ'
Nunes, - José Meira _/ Aldo Marc<;lll. ,Suplentes: Murllo Rodrigues - Harry Correa _

�
Laura S· Maia - Oscár pereira. ,'III'
Oradores: - Dr. Augusto Wolf, e Dr. -Dib'

•

Dr. Anisio Dutra.

Dr. Luiz Campelli

Dr. Arno Hübbe

Éslo Francalasl Cherem.
. Dr. Fermlnlo Cordeiro

Hamllton Aguiar

Hercillo Zappellnl

Dr. Luíz Gonzaga

Dr. Mucio Medelr.os
Dr. Manoel Lobão de Queiras

.

O Casal que durante as festas mostrou.se desaparecido.

incognito divertiu-se bastante.

__". .
\

O engenneiro de rádio Char

les Woodmann de Fairbanks

(USA) foi condenado a uma

multa de um mil Dolares. Éle

introduziu 119 apartamento
vizinho do seu, pertence·:lte
a um jovem casal, uma estt'.

ção transini�sôra, sem i. se�'

percebido. Entretanto foi

apanhado, quando pretendia
suprir o mesmo aparelho Cl)ill

televisão!

·viagem.
* *

Em DijoJ). uma moça foi a�

saltada por um desconnecido.
Quando êle pretendeu bei)a ..

\!!-, ela lhe tirou um 'pedaço
da lip.gua com uma dentada.

Assim- ,#Josseline J. escapou
das sannas do seu agresc:J:,

que fugiu apavorado, torclm
do-se em dores e sangrandO.

OSVALDO MELO
--FRASES PITORESCAS E POÉTICAS - Fui buscar nu:"

ma l'e"Ísta de 1953, motivo para meditação de meus leU,),

res nê:,t,e domingo .!ie hoje.
Dick Dorranse escreveu: "Era ,a.penas uma aldeia COl1'�

uma praça_no meio e dez casinhas brancas ao redor, as:
sim c'On'o se fosse uma família à mesa do jantar".

Em Sundstone, na Austrá· ... ,'" * ... * *
E Riegon, saiu-se com esta: Public�c:la em Collier's _'.

lia, um menino levou para a Motivo justo de atrazo dJ Após 10 anos de casado, ;) '"Esse é um indivíduo tão cacete, tão cacete mesmo, que
escola uma lata cheia de ter· um trem! Entre Denver-S�Jt prof. Uhland se ocupava mais. 'lã,') consegue me interessar nem quando fala .a meu res"

:'_1cit.o" "

E' de Campbell, esta bonita e poética imagem - "Co-

I brind�' se com os chales da noite, .as montanhas se acon

chegavam para dormir".

I Dane .Qregory, escreveu esta frase: "As lampadas dr,
cidade

_

se acend.eram e salpicaram de polem o crepúsculo
sombric",

Gerge Session: "A manhã tinhâ ainda uni pouco da
escuJ'iJão que sobrára da noite"

Me.x ... "A lua pareéia um cravo branco na lapela do
firmi\mento"

Maur.een Dayle, teve 'esta linda inspiração: "'O relã!n

pagá fez um passo rápido de dansa no céu e o trovão de

muito longe aplaudio';
J. dos Passos, escreveu: "O céu ameaçavá ruir, como

barraca de circo em dia de chuva muito forte".
.

De' Stefan Zweig: "As vela,s lutavam com a escuridão"
Sthurter: - "Enterrei aquela idéia, como cachorro

que enterra qsso para ir busca-lo mais tarde",
De Edna Ferber: "Ser .solteirona é como morrer r.to

gáda __:_ uma sensação deliciosa,. já se vê - depois que a

gente deixa de lutar" ...
Sete palavras somente, achou J" Moore, para descrever
quadro à vista". A abelha zangada, ralhava com uma

con'l'ra

AZIA
..

EMA

DIGESTÃO
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o TRICOLOR DA
..

PRAIA DE FÓRA, VICE-CAMPE,AO DO PRIMEIRO TURNO, 'DEVERÁ VfNCER A P!E�EJA DESTA TARD'E FRENTE AO BAR' DSO·
- PORÉM, O QUADRO ALVI-VERDE, JÁ REABILlTAD,O POIS VENCEU DOMINGO' a PAYSANDÚ, ESPERA SURPREENDER A TODOS Q A
DROS PROVÁVEIS PARA' O SENSACIONAL CHOQUE DE LOGO MAIS-NO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA -,IPIRANGA EVEN'DAVAL FAR- �A
en��rr���:�s t�:r�m��e �;� I PRELIM'INAR, ENCERRANDO O PRIMEIRO TURNO DÓ CE'RTAME ,AMADORISTA

'

duas regíões .da zona sul, Os dois conjuntos, que ha- seguinte, quando o trícolcr

I
e entusiástica assistência. conjunto organízado pelo

iniciam-se esta tarde os re -

viam -sído derrotados na p�. suplantou o Figueirense e o É favorito o Paula Ram,)s dr. SauI Oliveira não deseja
turnos dos certames das, :1;:),' " �

núltíma rodada do turno alvi-verde levou a melhor na proporção de 5 para 1. perder, seu privilegiado põsto
nas leste, norte e oeste. quando o primeiro perdeu I) sôbre o Paysandú. I Lutará o quadro da "estrê- de vice-líder.
Nesta --Capital teremos pôsto de líder invicto e o se-

' O" prélio desta tarde, 'reu-. la solitária" com todos os Portanto, todos ao estádio
Paula Ramos x Barroso, res- gundo passou para o último nindo uma vez mais floria- I seus recurses técnicos -e Hsl" da Praia de Fóra, que o co'

pectivamente vice-líder e pôsto no qual permaneceu nopolitanos e ita1aienses. es- .cçs, pois deseja vencer por I' tejo por certo' que ensejará
penúltimo colocado da zona uma semana, devolvendo a tá fadado a ser dos

'

m_!j,is I escore àlto, evitando, Pf'T a todos apreciarem lances
leste que, na rodada ínaugu- : "lanterna" para o F'íguet- eletrizantes e sensacíonaís, outro lado, uma possível sue- 'I arrebatadores.

'
.

ral do certame empataram rense, consegutram a dese. devendo arrastar ao estádio presa, visto que em futebol
em Itajaí, pelo escore de IX1.j jada reabílítação na' rodada I da rua Bocaíuva uma grande tudo pôde acontecer e, o QUADROS PROVAVEIS
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"

PRELIMINAR E PR:mÇOS
BARROSO - João; Ro,

berto, Darcy e Currú; Nequi
nha e Osní; Ubiratan, Oeral
do, Manéca, Quico e Bira.
PAULA RAMOS - Gotne-

A preliminar fstará a cal:'

ge dos quadros do Ipiranga
e Vendaval, ·jqgo que encer

rará o prímeíro turno do
certame amadorista.
Preços: Arquibancada_

30,00, 20,00 e 10,00; Geral

20,00, 10,00 e 5,00.

te; João Martins (Marréco),
Nery e Manoel; Z1lton e :tie -

linho; Hélio, Sombra, Oscar
Valério e Zacky.

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

.. NEGADA' LIfJj;NÇA A LÁZA

RO E DEMARIA _

,

Conforme

ontem esta folha dívu.lgou, os ár,

b!t!:_os Lázaro Bartolomeu e, Gel',
son Demaria, em vista das crttí.,

�as que a Rádio Diario da Manhã

dirigiu aos componentes do, qua.,

dro de árbitros da Cap.!-ial face

à desístencía dos meszhos em proq
seguir a gréve dos aprtadores, re,

solveram solicitar à' Federação
,Catarlnense de FutebOl Iícença
por tempo indeterminado. Aga}'a
v presidente em exercísío da en,

síleíro de Basquetebol que se ere ,

tldade, dr, Saul

�-Figueir�nsejem-�Biusqiielêoritià-õ-fide�
r

O Fi�ue.irense _

que ret.:-r-Ico favorito, embóra '0_a·1vl-iIII-
'

........ __
nou ao ultimo posto com a \ negro tenha aptidões para IIIIIIJUIZO DE DIREITO I\..A COM).ARCAderrota frente ao Paula Ra- surpreender seu forte ad-· IIj'
�os, estará, está tarde, na versário. No primeiro tu'mo,'
CIdade de Brusque, dando como se sabe a vitória cou-IIIIII D'E TIJUCAScombate ao pelotão líder do be ao tricol�r brusquense,

•
"

'

'

.

Carl�s Renaux-; local. aqui mesmo, pelo escore de'Edl'tal de CI't'aca-o 'com o prazo de (30),o quadro de TeixeirinhR 2x1. '" ,
'

ii:� ;:�d�O::�� __� __�� ,_ trinta dias. de interessados ausentes,
'

incertos e 'desconhecidos
O cidadão Carlos Te'�ne�; trimônio da União e os 'inte

Juiz de paz no exercício do
I

ressados incertos, êstes por

cargo de Juiz de Direito da ; editais, dos termos da prc

Comarca de Tijucas,' do sente ação, seja a mesma

Estado de Santa Catarina, 'julgada procedente e expe
na forma da lei, etc.... I dido Mandado de transcrí

FAZ SA13ER a todos quantos ção. Protesta-se por todos OI;

o presente edital de cihtGii.o; I
meíos de prova permitidos em

com o prazo- de trinta días I Direito; Valor de ação: _ ..

virem ou dele conhecimento Cr$ 7. 5,OQ,00. Nestes termos,
tiverem, que por parte de se- f'pede _deferimento. Bôbre os

sé chaves lhe foi dil'igiç1l';t a' selos devidos, Iía-se - Tl.iU�
petição <!q__ tem - seguiil�e� I cas, 15 de jUnho de 1959 p.p,
"Exmo. Sr': Juiz �é D�reltci d� I (ass.) Estevan, P'regapar:.i".
Comarca 'de 'Tijucas. - .T(I�.é Em dita petição �

foi ex ira

Chaves, brasileiro, casado, I do' o seguinte despacho: .

i�dustrialista, domiciliado e I "A.. cojno requer. De�igurl
residente nesta comarca, por o día 22 do corrente, as 10

seu procurador no fim asst horas, no Forum, para a

nodo vem dizer e rínalmente justificação, feitas as íntí

requ�rer a V. Excia. <> seguin- mações e notificações n�ce!i
te: � l.a) - que é possuirlr;' sanas. Tijucas, 15-6-1959:
de dois terrenos situados n,IJ (a) M. Carmona Gallego -

lugar ""Campo Novo, no, 1.0 Juiz de Direito". Feita jU"tl'
distrito dêste' 'município, de- ncação foi proferida a se

do vidamente caracterizados roos guinte sentença: - "Vistos,
-croquis anexos, e' 'que têm, etc., Julgo por sentença pura' x x x

ROBSON NO OLARIA - Rio, respectivamente, a seguinte que produza seus legais e ju- Um dos recordes, do Cam

çlescxição: a) - 'o primeiro -rídicos, efeitos, a justifica;;ií, peonato Carioca de Remo.

terreno, localizado _quase in ..

I retro, produzida
nestes au�os verificou-se na prova de

teiramente de morro tem a a requerimento ge José ChlJ.- "quatro sem" e pertence ao

área de 1,54.000 metros qua' I ves. Citem-se,' por mandado, Vasco da Gama - 10 vezes

drados, medindo 140,00 me., os confinantes conhecidos consecutivas vencedor do pá
tros de extensão a Leste e a dos imóveis; por edital, com reo, feito alcançado em

Oeste, por 1; 100,00 metr03 3.C, o prazo de trintá dias, na 1954, sendo que em 19,46 c';w

r'erlame (omer- Norte e ao Sul, confrontando forma determinada no _§ 1.0 o tempo de 6'41" que é o re-

\. a' Oeste com o Rio Campo do art. 455, do C:-P.C., os in- córde do Campeonato.
a'.

d F I b I Novo. que o Repara de' terras teressados incertos; pessflal- ( I'americanos p:elo escore mínimo. elarlO' e u e o do Requerente; a Leste C'ln' mente, o Dr. Rep:t;esentante I ..

x x X

gol de Did1 s1!perou o recorde de O certame comerciário, fro':lta com o Trav:essão Ge, do Ministério Fúbllco nesta Os smghstas Paschoa1, C.

renda do Campeonato' éata'rinen_ que prossegui\! domingo com, 'rnl, ao Norte com terras de Comarca; e, por precatõrlli; Rapllano e Francisco Medi

se por zonas qu� era de, Gr§ 52. O confronto' Machado x Irene 'Tamazzia; e ao Sut a ser e�pedida para o JplZ0 na, ambos do Vasco, foríqr
<-orn' ditas de AntôniJ' BO:!'J: de Direito da 4.'" Vara da co- os maiores ..ganhadores" do

1:. - o segundo terreno t �m mar,ca qe 'Florianópolis, o Sr. campeonato.ca�ioca do Re

a r l ea de 319.985,00 mek, •. Delegado do Serviço do Pa- ,mador. O pnmeIro foi �!).m-'
11\" àrados, medindo 19,,'!iO trimonio da União. custas' peão 9 vezes e o segundo ob

ll:ttros de extensão ;'l Le-,te afinal", P.R.I. Tijucas, 6 de I teve um hexa-campeonatlJ,
enOeste,pcr1.650,OOmetros julho de 1959. (ass) M. CUl'-

�I "�-i''/"�-,��-rj��-'"B-�JE-,EM�'r'�-�'l,-IE-,f�-��'"O"�('rte e a'J Sul, confroll' mona
..

Gallego � Juiz' de Dl-

tando ao Norte com terras do reito". E para que chegue ao

hequennte e João e I"; j(. conhecimento de todos e nin-

ClldVl'S; ao Sul com ditas do guem possa alegar ,ignor'án,
Requerente; a Leste com o cia, mandou expedir o prc
Travf's�âo d 1 AmOllm, e ao sent� edital que será afixadc,

Oeste com quem de direito; na sede dês�e JUi�O, no lugar
2) - ,qUe· o Suplicante, pUl' de costume, e, por cópia, pu,
si e seus antecessores, há '50 blicado UMA VEZ no Diário
anos vêm ocupando o terre da Justiça, � TR1!:S VEZES no

nq "'descrito na alínea a), e jornal "O ES�DO"; de 1i'lo-,
há 40 anos o imóvel descrito rianópolis. Dado e passado
na alínea b), ininterrupta- nesta cidade de Tijucas, ao!'

mente,
-

com posse mansa, e sete dia!, do rÍlês de julho do

pacífica e "animus-domjni", ano de mil 'novecentos e e1n,

e sem qualquer oposição de quenta e nove. Eu, (R�S I

outrem; 3.0) - que, desejan- Gersy dos Anjos, Escrivão. o

do o Suplicante legitili:.àr, datilografei, conferi e subs
sua posse ,nos termos. cios .. crevi. (ass.) Carlos Temes

arts. 550 e 552 do Código Ci- - Juiz de Paz no exer('jcio

vil, com sua redação altera, do cargo de Jui:z; de Direito

d,a pela Lei n.O 2.437 de 7 de da Comarca, Está conforme

março de 1955, requer a V. o original afixado na 3ede

Excia, se digne deterrn1r.al' dêste Juizo, no lugar do cos

sejam tomados os depoimen- tume, sôbre o qual me rep�r'
tos das testemunhas arrola- "

/

to e dou fé.

tua no Rio, foi derrotado pelo
conjunso paranaerlse pelo escoro

doe 56 x 48, enquanto que os baía,

nos superaram os goianos pelo es.,

core de 43 x
'

41, Ante-ontem 03

cata'r1�fnBes. ,voltando ii qUJidra,
conheceram nova derrota, fJl:entn

"

l-
�.

aos 'gauchos,":
82 x 50,

pela Contagem, 'de

x x x

NOVAS HOMEN,AGENS A

CAMPEONISSIMA '_ Rio, 18 (V.
A,) - A 'campeonísslma Maria

O liveira, apre- Esther Bueno continua receben�o
as mais 'C;arinhosas demonstrações
de slml(atia e apreço do mundo

ciando os pedidos acima. decidiu

Indeferi_los, cuinprin'do .desta for_
,

,
ma, as ameaças feitas por ocasião
da reunião dos árbitros, Lázaro e

esport1vo, social e político carioca,

em razão do seu extraordinário
Demaria assim feito sagrando-secontinuam em campeã

atividade,. sendo_.provavel que um

deles venha a dirigir o encontro

desta tarde pelo certame da zona

leste.

mundo.

18 (V.A.) - O dian:eiro Robson.

ao Fluminense,que pertenceu
acaba de ser contratado pelo Ola.:x X X

CAXIAS X AMÉRICA BATEU
RECORDE DE BILHETERIA
DO CAMPEONATO CATAR1-

NÉNSE POR ZONAS - Segundo
apuramós na F,C,F. o prél!o Ca
xias X América, efetuado domingo
em Jolnvllle, e vencido pelas

I'ia, clube que tem como supervi-

Sal' o grande

Ademir.

astro do passado

760,00 verificado no� enc3ntro efe� M�yer que, iniciado no ca,u·

tuado nesta Capital. entres Paula pO do Ipiranga, foi interrcm
, Ramos e Carlos Renaux. Rendeu pido quandO faltavam 20 nH,

,o clássico Joinvlllens� Gr§ 89.720, nutos para o seu termino 'e

00, Em Brusque o encontro Carlos vencia o 'primeiro por 3xJ.

Renaux, efetuado no mesmo dia, Terça-feira, à noite, no está-
rendeu Gr§ 47.600,00, dio da rua Bocaiuva, foran.l

X X X disputados ós restantes mi..

JOHANSSON X P�TTEP;SON nutos, não tendo havido al

A 22 DE SETEMBRO _ Nova .. teração do marcador.

York. 18
I
(UPI) _ O empresário Hoje o Campeonato terá

Em Rosensohn disse, ontem, que sequência, jogado Farmácia
e Ford.

seu PI:OPÓSito é de que a revan-

che entre Ingemar Johansson e

Floyd patterson seja efetuada a

22 de setembro, no Yankee Sta-

dium, nesta cidade,

FI

CaM

Vende-se
Acrescentou

Um terreno a rua Presidente

Ccutinho n.°y5
Tratar a rua Ferl1anJo

;\lachado 5

que o estádio poderia acomodar

até 80.000 espectadores e que

�e q_casse lotado. a renda poderia

ser' tres milhões de dólares,

x ,X X

BOrAFOGO QUER VAVA

.Ao que se noticia no Rio. o Bo

t9.fog'o e�tá interessado no con_

ClUSO de outro campeão do
�

mun

do, o JtVante V9.vá, há pouco che

gn.10 da E5panha, a fim de gosar

VENDE-SE UMA CASA RECE{H
CONSTRUIDA - COM TRll:S

QUARTOS, LIVING, ESCRITO-

fél"i �5 no Rio,

mo, COSINHA ,E COPA,

'NHEIRO COMPLETO E

ÁREA PARA JARDIM

INVERNO _ PREÇO CR$
1.200,00C.00 UMA PARTE

TRATAR

RI.

UM�

DE

x X

CATARINA DERRO-

,Datacsupra. () Escrivão:
Gercy"élos ,,Av-1os

,D:Ul'ante a partida dispu
tada em Birmingh�m, pela
Taça da Inglaterra, entre o,

quadro local e' o Fulhaní, I
ocorreu um fato

Pitore<.lco'l�m determinado momento, o

extrema direita do Bírmín

gham centrou alto sôbre ::t'

área adversária. Formou-�e'
um aglomerado de jogadores
de ambas as equipes em bus:"
f.'.a do couro. O arqueíro
Howkins, saindo da meta,
fechou os olhos e deu um
grande salto, procurando G

encaixe, Mas, quando abriu
os' olhos, sentindo nas mã�s
um corpo, que não a bola

verificou que havia agar ..

rado a .. , cabeça de Bunny A

Lerkíng, avante do time lo

cal, enquanto, por outro la

do, a pelota se aninhava
mansamente nas redes:' t·)

�ada que foi por outro ata-:
cante. Esse gol foi o da ';1\'6-
ria do Birniingham, que "cn
ceu o prélio por 3x2.

'CAMPEONATO CATAR'IN!ENS'E DE
FUTEBOL POR ZONAS

Resultados, classificação e a

rodada de hoje
Com os resultados de domingo: Comercial 3 .x Juven

tus 1, emJoaçaba; Independente 5 x vasco 0, em Curitlba

rios; Internacional 2 x Caçadorense 1, em Caçador: Barro-'
so 4 X Paysandú 1, em Itajaí; Carlos Renaux 3. x Mareilio

Dias 2, em Br.usque; Henrique Lage 2 X Comerciário 2, em
Laura Muller; Atlético Operário 3 x Guatá 1, em crtcíuma:
Paula Ramos 3 X Figueirense 0, nesta Capital; Ferroviário
2 X Hercílío Lüz 2;em Tubarão; Barriga Verde 4 x tmbttu

ba 3, em Henrique Lage; Seleto 6 X Vasto V�rde 3, em

Blumenau: América 1 X Caxias 0, em Joinville e Baependt
[j X Palmeiras 0, em Jaraguá 40 Sul, ficaram sendo'ai fie

guíntes as sttuaçõés �as zonas do certame catarínense de

1959:
'

'

La ZONA - OESTE

�;:�:\<iL��R:
'

I1.0 � Independente, 3 IbP.
2.0 - Comercial, 4' p.p,
3.0 - Internacional e Vasco, 5

4.0 - Juventus, 6
7

5.0 - Caçadorense, 7

'1'··

2.a ZONA - LESTE

1.') - Carlos Renaux, 2 p.p.
2.0 - Paula Ramos, 3

3.0 - Marcilio Dias,,4
4.0 +: Paysandú, 6
5.0 - Barroso, 7
6.0 - Fi�ueirense, 8 /

3.-8. ZON� - SUL - 1.11. REGIAO
"f"

�:,'�� :;-..;

"�
1Y Atlético Operárío
'2.0 Comerciário, 3
3. ':) - Henrique Lage, 5

4.0 - Guatá, 10

2 p.p.

3.11. ZONA - 2.11. REGIAO

1. o Ferroviário, 1 p,p.
2,0 - Hercilio Luz, 3
3.0 - Barriga Verde e Imbituba, 8' •

;l: ; .

4.11. ZONA - NORTE

1.0 - América e Caxias, 2 p.p.
2.0 - Baependi, 4

3.0 - Palmeiras e Seleto, 6
4.0 - Vasto Verde, 10.

�;-,;.-'
: ',pP'

A RODADA DE HOJE

Em Tangará - Juventus X Vasco

Em Caçador - Caçadorense X Independente
Em Lajes - Internacional X Comercial
Nesta Capital - Paula Ramos X Barroso
Em Brusque - Carlos �enaux X Figueirense
Em Itajaí - Marcílio Dias X Paysandú
E),u Criciuma - Comerciário X Atl�ico 'Operário
Em Guatá - Guatá 'X Henrique- Lage
Em Laguna - Barriga Verde X Ferroviário
Em Tubarão - ljercilio Luz X Imbituba
Em Jaraguá do Sul - Baependi X Caxias
Em Joinyille - América X Vasto Verde.

.a.,
�,
J

Mais uma vez os rapazes de O ESTADO estarão na liça
pa.ra defender as cores do "mais antigo diário de Santa Catari

na", desta 'vez frente ao pelotão dos motoristas "Volante F.

C:", tendo por local da peleja o campo do Corintians, no Panta-
n�.

-

O jôgo que terá início às 9 horas,
presença de centenas de pe,Ssoas.

A tarde, no campo do Abrigo de Menores, novamente- os
rapazes. de O ESTADO, ,que estão em grande forma, enfrenta

. rão os'motoristas da Emprêsa de Ônibus Florianópolis, nuIIU!
partida que se presume movimentadíssima.

Já surgiu por aí, que "ou o� motoristas aprendem a ler, ou
os aqui de casa aprendem a dirigir" ...

promete contar com a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/
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ATENÇÃO, SRS.· COMERCIAITES

FA'ÇAM SUAS COMPRAS NA
.

\

Sociedade Açucareira Catarinense Lida.
Rua - Conselheiro Mafra, 25
Telefones: 3521 e 3717
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Alivie os dolorosos mal-estares do resfriado com

OFERTAS

.��;-��.J
ESPECIAIS

(VÁLIDAS ATÉ o DIA 15 DE JULHO)

Creme Dental KOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE cx.crz dúzias "

Sabonete DULCE ox.c/ã dúzias "

Sabonete GESSY "

Sabonete PALMOLIVE Médio .

"

Sabonete LEVER ...........•

Talco LEVER Grande .

Talvo· PALMOLIVE Grande .

Talco GESSY .Pequeno "

Azeitona MOURARIA 60/5ÓO grs.
"

Ervnhas SWIFT (Rio Grande) "

Sardinhas RUBY 100/200 grs ..

"

Conservas de ABACA,XI .. 1....
"

Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kgs "

Leite em pó NINHO �: I..
"

FONTOL cx. c/100 Envelopes ..

"

Fermento FLEISCHMANN 1 kg. "

Oleo p/Máquina SINGER .•...
"

Soda Cáustica CARAVA_NA gr.
"

Anil IMPERIAL Bonécas cx. 20 "

Cadernos Escolares IIi fôlhas ..

"

Copos "AMERICANO" Nadir La "

Lâmpadas (tE cx./120 lâmpadas "

MAIZENA ex.' 25(400 gramas ..

"

Oleo MAZZOLA cx. c/36 1 kg...
- " -

Lâminas (Gilette) BIG-BEN :-. "

Corda SISAL l_a qualquer bitqla "

TODDY de lE ex. 24 latas "

Saponaceo RADIUM "

"

165,00 - Dúzia

125,00 - Caixã'-
230,00 - Caixa

155,00 - Dúzia
115,00 - Dúzia

165,00 - D�zia
338,00 - Dúzia

. 338,00 - Dúzia
245,00 - Dúzia,

1.780,00 -,- Caixa

1.100,00 - Caixa
230,00 - Dúzia

. 1.340,00 - ,Ca�xa
750,00 - Lata

1.730,00 - Caixa
190,00 - Caixa
130;00 - Lata

1 .150,00 - caixa
940;00 - Cam:a
50,00 - Caixa
310,00 - Pacote

'158,00 - Dúzia
3.200,00 - Caixa
430,00 - CaiXa
980,00 - Duzia
245,00 - Cento
60,00 - k1lo

980,00 - Caixa
315,00 - Caixa

"

VEl"lDA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2. QOO,OO fazemos entrega na Capital e'Estreito, sem

_ acréscimo.

N. B. - Estes preços são válidos até o dia 15 de julho.
DISPOMOS DEl UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAIF3 COMO: _:__ Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Ross, Lever, Dyrce, etc.
Azeitonas em làtas de %, kg., 1 e 8 kgs., Sardinhas,
Conservas Diversas, Ameixas Sêcas, Leite em pó e Con

densado, Colorau "GINER", Cêra "PARQUETINA",
Fermento ROYÀL e FLEISCHMANN, Gelatina e Pu
dim �OYAL, Soda Caustica GIANT, Pasta para Sapa
tos 2 Ancoras, Cadernos Escolares, Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (GTIlete) Azul,· Futebol e Th1n, Pa
pel Higienico Sul-América, Lápis, TOddy, Chapa Prata,
pó de Aluminio, e Choéolates, Drops e Balas "GARDA-'
NO", etc., etc ..

-,

DISTÍUBUIDORES DOS - AFAMADOS
- PRODUTOS:

- Açucar Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.
"TIJUCAS", Trigo, Farélo, Semolina e Arroz "�AL
BURG", Açucar Refinado "TAMOYO" em pacotes de 5

kgs. e _a granel.
_, __ ._ ,fl.�..

,
' ,

ELH L

Ação Tr.1plice

o seu médico Ihé dirá porque MELHORAL dá
,

ALIVIO, COMPLETO!
1. Alivia ràpidamente as do-

.
/

res generalizadas que -acom-

'", panham o resfriado.
2. Baixa decisivamente a

febre.
3. Age de maneira' efetiva
e suave contra o desânimo
físico.

•

/'

•

•

Fórmula Preferida

Melhoral contém A, A S..*
É mundialmente reconhe
cido pela Ciência, Médica
que êste analgésico é o mais
eficaz no tratamento das

gripes e resfriados comuns

e. ao mesmo tempo.,» mais
bem aceito pelo organismo.

* Marca Regislroda

Para cor lar ° resfriado
de seu filhinho, iv1elholol
infanlil .é o que hd de,
mcis e�icaz. Além de IJIli

sobor delicioso, bem CIO

!Jô310 d(1S cnonços, Me·
lncrol Infclil�j( /1 vem com

. o dose G.>.ul a poro <:1

idade de 5<ÓoU frlhinlio.

/

Melhorai se dissolve

.

tão rôpidcmente que
em questão de Sé·

gundos, .

começa a

atuar conlra ores·

friadd. Faça V. mes-
... mo 'a prova do copo

d'água I <,

Melhorai é fabricado pelos maiores
produtores de analgésicos do

Brasil e do mundo. A experiência
�-:"I e excelência de 's"u1a fabricação

é sem igual. .
POJ isso, Melhorai

é dá 3 a 10 vêzes mais
vendído que qualquer. outro /

comprimido no' Brosli,

Ao primeiro sinal de resfriado ou gripe, tome 2 'comprimidos de

Gl R-69 GF

------------------------------��.�--�.------

uu OE�EJjM � r�I�����R··1JU .8Inl�

R A SPA N D '0,
ROTTERDAM, 17 (U. P')
- Com nervosismo m�l·lt·
que o habitual, c'onstrutoÍ'e�
e convidados' presenciarão,
:Sábado próximo, ao lança
mento de um navio nos �s

talelros Verolme, na locali
dade de Albla�serdam, pró
ma desta cidade.
O navio que será lanç�dJ

á águo. é um petroleiro p3. ·a
o Brasil, de 33.000 toneladas

� pêso morto, com'o com·

rirnento de 202,54 metro:�.
O "Presidente Dutra". ,A�-;

ale:-se que a largura dn
10 Noora, onde se efetuará

cerimonia, é de apenar,
40 rnetros.
Embora alguns especla1ls
,acreditem que haja um

uco de risco no lançamen,
do navio, os .esgenheiros
estaleiro confiam em

do

PALM'EIRAS x

HOJE, EM BLUMENAU, EM R'EGOSIJO
� PELO TRANSCURSO DO 40�O ANI

VERSÁRIO D'E FUNDAÇÃO
DO ALVI-VERDE·

-

RIO, 16 (V,A.) _

proflsslonal'lram pro!uno..,a Impressão em mi. Ilustre presidente e após ter tido

mente, sinto.me honrado e, do nha espôsa e em mim mesmo; ím, oportunidade de estudar direta.

ponto de vista pessoal, protunda- pressão que um quarto de século mente os assuntos concernentes
· mente emocionado com minha não conseguiu apagar. E para as relações brasüeíro.nortecamarí.,
nomeação para Embaixador dos mais fortalecer nossos laços pes- canas.

Estados Unidos n<;> Brasil ,_ disse oaís com o Brasil, dois de nossos Neste Interlm, permiti que vos

· o sr. John Moors Cabot ao
. de_ ,filhos nasceram no Rio (Copaca_ transmita ,êsse pensamento:

sembarcar ontem no Aeroporto oanaj, o que os faz cariocas em A cooperação é o Ideal pano

Internacional do Galeão, acres- luase tôda a acepção da palavra". americano fundament�l; tem-noz

·
cantando mais: Mais adiante, frisou o novo che, beneficiado a todos tanto. na paz
_ "Voltar aqui é como reter, �e da representação dlPlo;'atlca quanto na guerra, e há de nos

nar ao lar, pois aqui passei mais iorte.amertcana; ajudar a resolver qualquer pro.,

de três anos de minha carreira _ Volto ao Brasil Intelramente- blema com que nos defrontemos

díplomattca. A beleza deste vasto .onscíente dos laços especiais que Espero, com a maior satisfação,
e marav!lhoso pais e a traglclo- �êm ligado nossa' duas dações ao trabalhar com o Govêrno brasí;

naí bondade- de seu povo delxa� longo de nossa história. leíro no espírito de amizade e

_ . Conheço, do mesmo modo, as compreensão que é felizmente,
, .

''!ii ,randes transformações que ocor- tradicional entre nossos dois pai.

-

'7..aSc-a-:-ee-I�:-��e-ÀÂs·.��"
'. 'eram no Bras!l desde minha prt., seso'" sr. J�hn Moors "abot deve.-� -neíra missão' aqui. O desenvolvl- '-'

nento de vosso pais neste perto, ra avtstarcse hoje à tarde com o

'0 relativamente curto, tem sido ministro Negrão_ de Lima e ama-

r 1 S ti Ih nha- Ira ao encàntro do presidente
Fabricadas na Alemanha enomena , en mo-nos orgu 0_

desde 1912. - • 'os de tudo em que possamos ter Juscelino l{ubltscheck, a fim de

Inigual6veis em . -nflutdc
.
para êsse desenvolvímen., apresenta,r suas credenciais.

, PI' desejo sincero de Abordado por numerosos [orna-
qualidade e pre�05 .0. ,orqte e

.

. neu país ver o BrasU próspero e listas, ao desembarcar do avião
perA CATÁLOGO GRÁTlS. t da "Branl!!" que o trouxe dos Es-,.

d �orte. com bem-es ar s_!lmprediretamentlf' ao distribui c'
tados Unidos, o embaixador ame_

CAIX!\ POSTAL, 5195 .R�O .. nalor para todo o seu povo".
rlcano negou.se a fazer qualquer .,

"Espero discutir em m�ores ml_
aunclas varias aspectos de minha declaração pOl1tlca: antes de apre.

missãO no Bras!l, depois de apre- sentar suas credenciais aõ presl_

s_en_t_a_r_m__ln_h_a_s_c_r_ed_e_n_c_la_is__a__v_oS_S_O�d_en_t_e_. ---------------- I

O LI M P It O r

da Silva, da parte conchtlda
\ '

.

da arquibancada do estãd!o
palmeirense.

Mucus DI ASMA

representantes
-

mantêm estreitas

ligoçõe.s com

o Depô iito do

ImpClrbrás mais

próximo e
_

estão .ccpccltcdos,
portanto, a

atendê·lo com a

m6xlma perfeição, ••
como se Você
estivesse tràtando
conosco

diretamente I

Chapas - bob·na; • rollnhos • vergalhões_- tubo.
• barras chatas :; arames • cantoneir�JS '. tees •

_

corrimões. pel filados em g�ral • tU,bos de cobr.

para ref ig�rqção, gasoli la e usina de açúcar -

bu:h::rs e tarug�s de bronze· bronze fosforoso.

1elha. de .a'umll1io • estanho virgem em ver.

gulnh:::s' sold:l preparada - vergJinh:ls de la!ão

p ra sol::la cbu'11'b:> em I nçol"'; met .J!S em lingotes

Imporbrás S.-I.
IMPORTADO"", BRASILEiRA DE METAIS

,

R PRESENTANTE:

ADOLPHO MAYER
Ru.J d_, Pri cipa, -5�7 . 10 andar - Caixa Postal, 373

JOINV LLE • Sta. Catarina
•

MÃTR Z: S. PULO: Rua Visconda de Parnaíba, 1146
Fo $' 37·3516 (rêda interna) - C. Postal, 4850 - Enderêço

T"I�g áli.:o: ',mp:rb ás"

Como parte principal do.;

festejos do 400 aniversário
de fundação do PalIDeil'as,
de Blumenau, que hoje trans·

corre, jogarão os conjuntos
do alvi·verde e do Olímpico,
os eternos rivais do futebol
blumenauense. Antes do iní

cío 'do confronto dar-se-á a

inauguração; pelo patrono
·do. clube, dr. Aderbal

MARCllIO DIAS X PAYSANDO, O EN
CONTRO QUE OS ITAJAlfNS-ES

APRECIARAO
-

Marcílio Dias x Paysandú nios, devendo, assim, luta
é Õ jogo programado, par« a rem pela reabilitação, sendo
cidade de Itajaí e constitui que o esquadrão marcílísta
Q principal .prélío da rodada. quer a todo custo desforrar-
Ambos foram derrotados se do revés sofrido em Brus.

domingo fóra de seus domí que.

SINDICATO DOS EMPREGADOS- EM ESTABELECIMEN
TOS BANCARIOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA

E' DI' -·A L
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Na qualidade de Presidente -do Sindicato dos Empre
gados Em Estabelecimentos Bancários, no Estado de Santa.
Oatarína, convoco os Srs. Associados para partícíparem da
Assembléia Geral Extraordinária do próximo dia 24 de ju
lho, sexta-feira, na sede da entidade - à Rua dos Ilhéus.
n.O 13 - sobrado. - em' primeira convocação às 20,00 ho�
1 as e, com a seguin�e

ORDEM DO DIA: -

AUMENTO SALARIAL
'ASSUNTOS GERAIS

Fh.rianópolis, 17 de julho de 1959
.OSNY LAUS - Presidente

ALUGA-SE Y'EN'DE-S-E
Um quarto de frente em

casa de pequena família,'
'êr. e tratar a Rua padr·.:)

homa,62.

Uma casa de madeira

(dupla), com sete com

I partimentos, a Rua Cn
semiro de Abreu n.o 17'f,

.

.

no Estreito. :- Tratar à
Rua Aracy Vaz CaUado
n.o 492, no Estreito.

ÓTIMO NEGÓCIO
Vende-se 2, casas
�
Por motiv� de mudança
para o interior do Estado,
vende-se duas casas con

fortáveis. Uma, sita à rua
Conselheiro Mafra, n� 41;
outra, na rua do Mercado
Municipal, n.o 11.

,

.

em -
- afreg. esaaas.

I 'Tr '�né'locaE"
,.

:;
r t

EXtraviou_se li- cartel!-lI- da

Caixa Econômica Federal do

Estado ele n. 4.130 da 2a Série.
Favor entregar nesta Redação

,que será gratificada."

por'motivo de mudanç .. , vellde
se alguns móveis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PERSIAN'AS
para a sua nova resi';:;ocla. ote-

.

- Rua CODHthetre liam 1..

T,lerone 3022 - Cu. P..taj lD
. Endert'�() Telegrifleo lISTADO

DIRBTOR

HuiM'ne de Arruda fh..�
G E P. • N T I

Dômhígoa Fernandea de Al,luln ..

'R E DA T O R .8
()evaldo Melo - Flavio A..or1� .- I

André Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo �ac;h.do ,.- Zur!

Mal'ttado -

C o L A H. O R A O O H • S

('roL Har retrea Filho -- Dr. Oswaldo Rodrlrut'tI Cabral
- ilr Alcides Abreu .. - Prof. Cai'los da Ceste Pereira
- Prof. Ornon d'Eça - Major 'ldfltO!l8C; .Iuven_al·-
Prof. :\lunoelito de Ornelae - Dr. Milton Leite d. Co, \

- Dr Ruben Custa - Prot. 1\. -Setxas Neto - Watt",
. Lanje :_ Dr. Acyr Pin'to da Luz - Ad Cabral Teive-

,!\aldy Silveira - Doralécio
�

Soarea � Dr. FODtour'
Ht!y - Nicolau Apo�l.t)lo �, PaschoalApcstot» - limai I

Carvalllo • I'alllo 'Yernilndo 1Ie Ar••j" Lá...

PUBLÍCIDAD.
M,rta ('elina Silva - Aldo Fe.nande.

Ulu - WeJter Línharee
Chefe de Oficina Olegarlo Ortlga

PAGINAÇAU
AMILTON SCHIMIDT _ DELAMAR SANTOS

IMPRENSORES --

nULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEM�OS
REPRESENTANTI

J�prel5entaçõe8 A. S. Laia Ltdlk.
tUO:- Rua Senador DaDta. 4(/ -= 6 ..

Te!. 226924

S,\ I'.ulo HUI: Vitória 657 -'-. c.-nJ ",a ,'--
.

Te!. 34�8949'
&rvlço Telegráfko da UNITEJJ PKESS lU-PI

AGENTES E CORRESPO!�DENTEI':'.
':' ..1 Tudue <)j munfcipíos de �A"'T..c CA'I'AIUl'IIiA'

ANUf,CIO'8
.

.
tJ ..4'ant., contrato, de, acordo com. t·abe-i. e. VI;Ol-
.. ASSINATURA ANUAL CR$ 6QO.00
A direção náo se respousabihza 'pel(l�

conr ertos emitidos nos artizos �1ss.(nad(l'"

Anda. -

M O' -V E J' S f M G f R A l
.-- , ....

R'O-S'S nn.A·R-K
VIStTE,. A '�Ol�A LOJA-
Rua�Deodoro, n. O 15 Tel. 3820

Italilograla

Formado pela Escola de Medicina do R.io de Janeiro

ExcInterno da' Maternidade Clara Basbaum., da, Materni
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambôa e do Hospital do
tAPETC. -

Atende provisóriamente no Hospital de C(lridq_de -
Parte da manhã.

RAUt PEREIRA CALDAS_
ADVOGADO

,
-

rrQuestões Trabalhislas"
.Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo

.

� elefone n. �M67 - Caixa Postal n. 25

hORARIO; Das 15 às 17 horas.
-

ORA. EVA B. ·SCHWEIO·SON BICHLER
ClINICA· DE SENHORAS E CRIANÇAS

V Irr;lIh

Especialista em moléstias de anus e recto .

.
Tratamento de hemorroidas. fistulas. etc.

Cirurgia anal

Corrunica a mudança de seu Consultório junto ã sua

rosidênc ia na RuaDurval Melquíades de Sousa, 54

DRA• EBE 'B. BARROS
CLlN/tA DE CRIANÇAS

Consultório e RendêDeIa Consulta.
O>

\v. "ereíllo LOZ '155A apto •

fLoaiANOf'OLlS

S ..gunda à 6·a-relra

das' IS à8 17 boras

Tel, - 29U

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

DR. BUBI GOMES

MENDONÇA
MI1;DICO

Pré-Natal Parto.
Operações - CHDic. Geral
Residêneíe ;

Rua Gal. Bittericourt n. 121,
Telefone: 2651.
Consultório:

.

Rua Felipe Sehmidt n. 87,
Esq, Álvaro de Carvalho
Horârle: •

Dàs 16-,00. às' 18.00. '

Sábado:
. ,

Dal! .11,00 . às 12,00 .

UK' WALMUR

ti".UA.
ZUM':.

."

IIplomado pel. "acQld.d� !'ia

doaal de Medlct.. da Ualv",.,

aidad. .0 8r.."
ax-IDlerDo �r co.c..... Ia

Mat.rDld.de - Itafoel.

(S.rviço do Prof; ÕeU .. I"1
Rodrllro.. Lima)

�s,lnterao 'do del'Tlçe d. '.Ir ...

II.. do H·...pltal I,A,J'.&.I ,.
110 Klf) d. Janeho

AédiN) do AOI,IIt.1 <1�' C .. ",too.
• da •• ternl·dad. Ur L.t ....

Crir'r ..a
JO.NT.;A,:f D. S.NlJO.ltA�

PARTOS _ .OP'RÁÇOâ:5
PAliTO S.. QOR palo """"d,'

p.roo'profUat to
Coa •. : &..,,, Joio PLto o. 'lO.

d.. 1".00. "I �8,OO bor..

UeMa com- bor.. m.rc.di..

Te!..fon. Icll. - lleaid60:ia.
""'. G.oeral -Stttencou.rt doi),

I, LU..A)"

rJLIIO
,oaacu lio aparellao rea,t r a"or..

TUB.lRCl'LOS.
'AllIOGRAFlA • flADlOSf'(')!'IA

DOS .PULJlO.S
Ctr.r.... .0 Toru

l"'1rm.do pela "'.cnldade :'IIa"Ol'''-,'

ie Medldn., TI.toloel.ta � ..-r.i ...
,.,Irurello do O ....,ltal Nu••

---.
Carao -da ••p.ciallllaçlo ".,.,

8. N: T. .:I-lnterDo a Ix a ....

.te d. Ctrurct. do Pro' "

Galm.rI.. ( alo}
Con•• 1 r.up. Sellmid.. A'

rOIll 1801
Ale... .. lIor. .arC'•• _

I.a.: _ Rlla ••t.va. JQO o'

- FON.;
.
a I & •

CASA - VENDE�SE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Vende-se à rua Crisp,l1i

Mira (fundos) - alvenaria -,

2 quartos - s/jantar - co�'

nha - banheiro - com peque
no iogão.
DESOCUJ?ADA -

.

Trkt>u

: -; ,',E, PROCURADORIA,
,., -

A"SSISTa-NCIA
DR, AUGUSTO WOLF
DR EMANUEL CAMPOS

DOS ADVOGADOS:

'DR. ANTONIO GRILLO
DR MAReIO tOLLAÇO

com o sr, Alvaro - Fones: - DAS 8. às 12 e das 13.30 às -lS boras

3501 .. 2933. Rua Traja,o, 29 - �,o andar - sala 1 - T�lefone: 3658
'

••

W• .')� j.7.-:r.-�,����;� .

S%SSSSSSS%SSS$SSS��SS%S%SS%SSSSSSSSSSSSS)SSSS%SSSSSSSSS$SS�SSS%Ss>

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLIIIA
'.

P,LANTOES DE FARMACIA
MES ,. DE JULHO

Farmácia MQderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto, AntÔ'lllo'

4 - Sábado (tl!.rde)
5 - Domingo

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - _Sábado (tarde)
19 - Domingo

25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo '

,

F'armácla Sto, Antônio

Farmália Cat1irlnense

Farmãlia Catarlnense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rlla

U•••&NIUWUI "'.11'11;

PA••1I0

Rua' João pinto

Rua Fellpe S.shmldt
Rua Felipe Schmldt

Rua Trajano

Rui Trajano

Rua Trajano
-'r Rua Trajano

• • D I C O

Utaraç6ee - Uoenç•• ';); _"� •. ,,

r.. - GUalea te AIi.'T'"

elluo •• ...peclalluç.....,
'

ioapltal '0", '8arvl<lo... c' f :,

ta'o,
,

-

(S.mco 'o Prof ... .-: ... "

�ndr.'.)'
Co.aultaa ,- p,,!!. "' .... II.

tIolpit.1 da Garldad.
... t.rd. d", 11,10 "ora' ..

. liant. no conlultórlo • au. N v

1Co Machado.17 I,qui ... de ) ,'�

lente. - Talai, lI7ee

. Re.ld' ..cla -,' Rtlll t'ru""";

I.'Iitlnho ,.. - T.L .111)

0&. LAUKQ UALa,t,

C�.INlr.4 V.RAl

o serviço noturno será' efetuado pelas farmácias sto, Antônio." No turna, e Vitória. sltt;adas às ruas

'Fel1pe Schmldt. Trajano e pra ça 15 de Novembro,
;.

E

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

E I oS T B
5 - Domingo

12 _ Domingo

19 - Don;:lngo
26 -'Domlngó

Farmácht Indiana

Farmác!a Catarlnense

Farmácia-do Canto

Farmácia Jndlar..a

T
tkora•• 'fia.

�

.� tni.rl.&:& �

·ur•. 'tadleal da. Int.eçô"o .i!;
,... ,·Toniea., do aparelhl' 11'''
.lit<.,urln!rio em amboa OA "'U,.

'JOeoça'l do .".relho Oi"eotJv •.'
• do .idema nano.o.

Hor'rio·, IQ1AI U 'u a I� .r t

�OTa. -- Coolult6rio' I!.u. ror.
1entaa. 11 LU ADd ... ,- "In.

iUfI,
- ... ldlnela: .' Rua La".'I1,

''':ootlnbo. 11 (ClI.ic.r. cl:> ,�p."
.lIa - rona, II..,.

Rua pedro Demoro

Rua pedro· DEjITloro
.

Hua 24 de Mala

Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetuado pelas f�"máclas do Canto. Jndla na e C:.ta, mense,

1\ presente tabela não pC)derá ser - alterada sem ,prévia autorização dêste

t A V A N D Q (O M S A B AI O
.

'

V�irgem EspecialiQade
�a ria. WETZEL, INDUSTRIAL -� Joln,ll1e - (Marca RellslradJ)

--���'�����----�,

rnpo: é dlnh"I,o�"""""""""--�--"__"",,���
-".

.�. ..�.

Departamento.

Um aparelho de cinema marca

AMPRO. com' 16 m/mi - Sônoro.

duas malas c/atto falante. se� uso.

'Tratai: com Oswaldo na rua

CeI. Pe�ro Demoro, -1609,.
------------�--��----_!�----_!==�==���-'�-�.��

.. =-

v. conta com estas vantagens
na sua Monark:

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação I ..

• facilidade em encontrar peças
originais -de reposição, com
contrOle de qualidade Monark I

aoenos PAlA HOMENS, MULHUES 'f'CIlANÇAS
, - '- .

UR: AYRTON, IJF OLI\'F.IIU

DOINOAS DO PULM10 -

TUBIRCULOS.
Conaultórlo _- Rua r,up.
SChmldt,,18 -. Tal,· ISOl
llorirlo d.. a la HI aona

It••idlnel. "aUp•. 8ellmldt
a. li?

.

va. �)!;WTUN U'AVlLA

CIRURGiA GI!lAL

Uoe.ca. de l:IeDlaor.. - .. r...... ·

loal, - Ittetrtc1dade Médl ..a

COllault6rio: Roa Victor ...1

.
r.U.. II. 18 - T}I.tona: !uIU')

,CoDlDlta., D.. J' ,lIor.. · ...

diante.
R•• idlncla: rOD •• I' U•.

IlDa: BIlI.m.n.o ii. 71.

Da. L'-'-ONIO mUNIJ: lO

&••".0

ClaU.olA 'l'aIU•.ATOL/)OU
Or&O.....

Con.-I11&6rlo: .10"_ Pln_, 11 -

Coaalllta: d.I' 5- l. 1'1 'o"u

dlàrtamaDç.. ..!lo b ..

a.ald'Dci., Boe.h"., lU.
'011.' _ I.11.. <, •

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

Maurício dos Reis
Aâvogado.

ED, SUL AMÉRICA _ 6,0 ANDAR

TELS.: 2198 _' 2681,

]
MADEIRAS PARA

.

- CONSTHucAo
IRMÃOS BlTENCOURT
(AIS BAQAUÓ . 'O.H rn e >

ANTIGO o I PÓS I � o o A ,..,;�:.:.:

ATENÇÃO
pedre1ro. competente. oferece

seus serviços. para biscates e pin

tura. Trptar pelo fone 3022.

-=VENDE-SE

IND'ICAOOR 1>ROFljl18NAl

VIAJE MELI.OR
PÁRA IT.ÁJAí � JOINVILLE CURITIBA

Ô tf I BUS U L T .1 M O li P O'
..

SUPER-PULLMAN
POLTRONAS RECLINÁVEIS - JANELAS PANORAMICAS

.
,

VIAGENS D I R E T'A S,'---

PARTIDA· .. FLORIANÓPOLIS - 5,45
CHEGADA CURITIBA 12,45

RÁP·IDO· SUL � QRASILEIBO LTDA.
VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E_13 iI(JRA":�

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA. -rÉNENTE' SILVEIRA - TEL,: 2172

-

/

( L t f'" J E 'S ,S Á T.S F E I TOS "I
então VENDA

'D E L ( O
plD'1 que·
a � nleUtor

eles ctmprem
Baleria

-,

Bateriá de alta qualidade
DI)I-fll11uidÓles' H O E ,p C K 'E

-, -:

Preçf)S� espeçiab para Irev�ndedores e

Freílsías

DELCQ

CR$ 1.490.00 - A' VISTA oà

CRS 623. - MENSAIS

HE\'ENDEDORES
\I ,A C A Z I, N'E

H O-E P C K E
-

Rua Felipe SchlI\ldt _

. , � .

,
-

I j

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lNCONTRE o INDIO NESTE DESENHO
.E GAN,HE UM Tf'RRENO GRÁTIS

.,'�(

em ,P I R I N o P O L I S, cidade satélite da nova

Capital Federal (B R A S I L I A )
Encontre Q índio, o primeiro habitante de Braaítía,

neste desenho e seja um dos primeiros a habilitar-se
a ganhar um terreno GRATIS. preencha o cupon
abaixo e remeta-o para:

Uma casa, com terreno bem

próxima ao comércio

Tratar na Rua Anita

Garlbaldl, 67.

ENDEREÇO

CIDADE. é ••••••••••••••••• ESTADO .. , , ••.....

'

.

NEGóCIO DE OCASIAO
1 Motor "G.M." - 75 BP
1 Gerãdor "MARELLI" -

20 KVA.

Em perfeito funcionamento.
Dirigir-se ao Sr. Osni Pereira

JAGUARUNA - S 0. PUBLICIDADES MELHOR lTOA.

5·A.R'·NA
Carta Patente 165

Rua Alvaro Alvim, 33 a 37 - 8.0 andar - sala 822
.Caíxa Postal 109 .- Lapa __:_ Rio de Janeiro - D. F.

Não permita que-eczemas, erupções,
mícoses, manchas vermelhas, friei·
1'1111, acne ou "psorlasls" estraguem
lUa pele. Peça NI�oderlll ao seu far·
macêutlco hoje mesmo. Veja coma
Nlxoderm acaba com a coceira em ,
minutos e ràpldamente toma _
pele macia. clara e aveludada. .A
-nossa glir8'11t1a •• 8'" Dl.'"
�te<:Ao

NOME f
•••• 0:,." 00 ••••

Sociedade dos Atiradores de Fpolis.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

De acôrdo com o art. 34 - a) desta Sociedade, convo
co os Srs. Associados para a Assembléia Ge.l'al Ordinária a

ser realizada no dia 29 de Julho, quarta feira, às 20 horas,
em n-ssa Séde Social.

Ordem do dia: - Eleições dos membros do Conselho
neítberatívo e seus suplentes;

No caso de não haver número legal à hora marcada,
será féita 2.a e última convocação às 20,30 horas, funcío
nando a Assembléia com qualquer número de associados.

Florianópolis, 17 de Julho de 1.959.
Georçes W. Wildi - Presidente

SERA QUE VAMOS GANHAR O TERCEIRO "BOLO"?

Nelson Gonçalves e Leny Eversóng, -deram o "Bolo",
na nossa sociedade; será-que o Agostinho dos Santos, vai
dar o terceiro? Cuidado, a moda pega ...

FIDEL CASTRO QUER É MOVIMENTO

Ftdel Castro, não satisfeito 'com a paz em Cuba, COITLb

ça a criar casos, envolvendo todo a nação. oentenas de
pessoas já perderam a vida com esta situação. Hojé não há
�UBA LmRE".

AS LOJAS HOEPECK

As Lojas Hoepeck, e�tão com as suas vitrines bem de
coradas, principalmente as da Hoepeck Fazendas. Para
bens ...

AMANHA O CANDIDATO DO PSD

A'T'.anhã será escolhido o candidato a prefeito Pt·l,o
PSD. Be oDr. Aderbal Ramos da Silva,'tirar o seu nome d�
votaça», o meu palpite será o seguinte. Vencerá o Dr. P. .'

mando Valério de Assis. Todos os da lista para a, escolha,
do candidato são bons.

SINDICATO DOS -TRABALHADORES EM EMPRESAS CO
MERCIAIS, DE MINÉRIOS E COMBUS'Í'IVEIS MINERA1S

DE SANTA CATARINA

E D I T A L
Pele presente. edital e, em cumprimento ao disposto no

artigo 6.0 dá Portaria n.o 146, de-'18-10-57, ficam convoca

dos 0;;- associados dêste Sindica�o para as eleições da Díre
toria, Conselho Fiscal, Representantes no Conselho da Fe
deração e respectivos suplentes -que serão realizadas no

dia 20 do corrente, nésta Capital e na cidade de Itajaí, pe
rante mesa coletora que percorrerá os locais de trabalho,
iniciando-se a votação às 8 horas e encerrando-se às 16 hs,

somente terão direito a voto os assocíados que atende
rem todos os requisitos, legais e estatutários, sendo cond
ção para validade do pleito o comparecimento de mínímo
�/3 dos assocíados que preencherem aqueles requisitos.
cujo total é de 34 sócios.

r:

Ao se apresentarem para votação deverão os assocía
dos exibir documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as,

socíados se dirigir à Séde do Sindicato.
Florianópolis, 16 de Julho de 1.959

Ernesto Theo Blanck - Presidente

\ � �':',:::I"!·'h'_:"!.(��-;;-_��:�, ..j.lt;........<�....P..::,..�}:; .....
·

lEXIJA SEMPRE. CALÇADOS /

��� #

DAS FA�RICAS

iSSSSSSSS\S%SSSSS\SSSSSSSSSSSSSSS'%%SSS'SSSSS'
SEMPRE QUE É POSSIVEL REDUZIR
OS PRÊÇOS A C RI S T A L E I R A

AMERICAN_A O

FAZ COM PRAZER!

'�"". COPO
para água, canelado

tipo americano

(rS 25�OO,a dUlia
Em pacotes de V2' duzta ou

engradado. - Imposto 6% '

PRONTA' ENTREGA·

ÁMERICANA

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

SÃO PAULO
.

Representante no Estado de Santa Catarina:
CURTE METSGER

, R1:I
Bt.

(Cont. da 2& pág.)

que então serias "nova" cada
ano".

'"

O conhecido músícó Gott
fried Keller, solteirão e íní

. -'"
I migo de casamento, foi acon-

§ _ "ANISIO SILVA CANTA. dos no LP Intitulado "CARINHO- selhado por um amigo de

PARA VOCÊ" - lllste é o titule SO" dentro dos mais modernos procurar uma espôsa. conne
do segundo LP de 12 polegadas processos de altaftdelídade e ore, cendo êle uma moça ríquis
gravado por Anisio Silva para 8 recendo a voz do cantor emotdu ,

sima, combinou um 'encontro

fábrica ODEON. Com boas 01'- rada por novos arranjos. Trata-sc entre os dois. Os pais da mo

de um disco bastante reconmendg, ça davam uma festa em ca

vei nãQ só aos fans de Orlando sa, para a qual conseguiu um

,Silva como tanbsm aos aprecia; convite para Keller. A reu

dores de nossa música popular. nião era;. cerimoniosa. No ota

§ U t' i di 1 seguinte, quando os dois aml-
- ma no lC a que vu ga., • ,7- .

gos se encontraram na mesa
mos em primeira mão. talvez

pa-t
'

.

. - do bar onde costumavam to-
ra o sul do Brasil. é o Ingresso '

.'

tmar a sua cerveja, o m errr-e-valdo Borba. de Maysa na RCA VICTf)R, ten,
díá d" t "

p"r"Cada bolero, cada tango, cada do assinado contrato antes de
larlO O casamen O _ ..

-

'-

guntou: "Então, resolveu o
samba-canção e até a guara'nla embarcar para o exterior, José

ítassunto? Vªis -aproveI ar JS
encontram em Anlsl Sil Scatana. proprietário de RGE. <o va o seu milhões da moça?" "lj]st",smais eloquente Interprete e Ie, conseguiu cobrir a lacuna deixada.

maluco?, respondeu o músí-
vam atá você a mensagem pelacriadora de "OUÇA" com a.

co "não sabes -que éla é vês
sempiterna de um coração sott., contratação de Angela Maria. UlP g;'?" Além disto ela cantou
,tárlo". As múSIcas constantes grande 'valor do "broadcasting"

a noite inteira, sem conhecer
dêsse LP. que estará à venda no �aclonal. O mínimo de música. Quando
Salão Record dentro de poucos � - Celly Campelo. a pauns- canta a gente sente vontade
días, sãb as seguintes: PRESSEN- tinha de 16 anos já conhecida de fugir". "Ora, respondeu o

TIMEj\TTO - DESILUSÃO' em todo o Brasil, através de suâs
outro, "ela é rica e o amor é

ONDE ESTA OGORA - DES- gravações para a ODEON. .merece cego". "Muito bem, di'.l<;p.
TINO DESENÇANTO . ser ouvida, no BWB 1.084 (45 ro.,

�eller, "o amor é cego mas
INCOMPRESSÃO - QUERO tações), com as seguintes músicas: n��é surdo" ... ,·
':BÉIJAR-TE AS :rüos""'-":_ VAI -I !Es'rUPIÍlO c1rpn:i6' THE:"SE-' '" *

-

'"

- PALAVRAS ORUEIS - DE- CRET - TUNEL DO AMOR - O draumaturgo George
VOLVA-ME - TU. 'SOMENTE' "MUITO JOVEM" .,.,.- (JUST �ernard Shaw foi obrígado a

TU - NÃO DIGO O NOME. YOUNG). se submeter a uma operação-
§ - Outro lançamento da § - nossos agradecimentos, a eírúrgíca, quando já tinha 94

ODEON digno da atenção dos Huberto Hubht. do Departamen- anos de idade, em virt1;lde de
dlscófllos é -o que nos traz Lucho to Técnico da Rádio Guarujá, um acidente sofrido. O s;;u

Gatica Interpretando grandes suo pelo Inspirado desenho do cllchê médico, Dr. Lewis, abanou
cessas populares, tais' como "CON- da secção "Discos popular,es". re, pensativo a cabeça, dízendo;
CIERTO DE 'OTONO" e "DE velando assim uma nova faceta "Isto não me agrada". Shaw
AZPL PINTADO"" no LP de do seu talento. sorriu e respondeu: "Since-
12 polegadas sob o título' "LU- ramente, não acredito. O Se·

CHO NO MÉXICO". Tôdas as OS CINCO MAIS

I
nhor será um homem cele-

canções apresentadas no referido bre se eu morrer durante a

longa duração foram gravadas no, § Relação dos cinco LPs mais

I opera?�o, pois é sabido que
México. estando nos acompanha- vendidos na semana que passou, lOS médicos se tornam cele

mentos José Marroquln. famoso no salão Record e na Musical. bres, quando uma pessoa C('-

10 lugar _ GALERIA DE SU- lebre lhes morre nas mãos"
* oi<

H O ·1 A' S

quesnraçges de 'Gaya. Astor e

Arcy Barbosa, o errador de "So
nhando contigo" reedita suas

performances anteriores, tnterpre,
tando 12 melodias bem ao gõsto
popular, apalado ccovenientemen;
te pela orquestra do maestro Os-

grupo vocalregente mexicano. o
*

VENDE-SE

CESSOS - Mantovanl e sua orq,"Los Quatro Soles" e os violões
de 'Arturo Castro e Victor Ruíz

pazos,

"Cada semana brigo com o

meu marido! Você também? '

...----

perguntauma amiga a outra.
"Eu não, diz esta, "meu ma ..

rido só recebe o seu ordena-

(LONDON)
20 lugar - O TROVADOR DO

§ _ Ao ensejo do jublleu ar; MÉXICO - Miguel �ceves Mejla

(RCA,)
§ lugar - COLEÇÃO

GRANDES SUCESSOS

tlstico do "cantor das multt.,

lançou DEdões". a RCA VICTOR
The 'do no fim do mês".

no mercado, aliás com pleno êxito
um LP contendo alguns sucessos !'latters, e The Dlamonds (MER-
que co�agraram Orlando Silva CURY)
no cenário musical brasileiro. 40 lugar - ANGELA MARIA

LÁGRIMAS - AMIGO LEAL - CANTA SUCESSOS DE DAVID

LÁBIOS QUE 'BEÍJEI - A JAR� NASSER - (COPACABAN.\,)
DINEIRA - AOS PÉS DA CRUZ 50 lugar - SOIRÉE, DANÇAN- VENDE-SE UMA CASA RECEM

_ ROSA - etc., são apresenta- TE N. 2 - BGE CONSTRUIDA - COM TRES

QUARTOS, LIVING: ESCRITO-

A LETRA DA SEMANA RIO. COSINHA E COPA, BA

NHEIRO COMPLETO E UMA
ÁREA PARA JARDIM DE
INVERNO - PREÇO CR$
1.200.000.00 UMA PARTE FI

NANCIADA - TRATAR COM
O SARGENTO LAzARO BAR-

N':HTE - tango de Raul Sampaio
Gr'3v. Columbia de Cauby Peixoto

Nc�te, noite escura de amargura
Noite no meu triste coração
Culpa-me por tua desventura
FCiça-me pa�ar a traição
N2ite noite escura de amargura
N;ga�me sem p�na o teu perdão

Be'1o sim, a vida que me importa?
S� a tua porta está fechada para mim

Se':el noctívago sem fé, serei farrapo
8�l. ei um trapo que se arrasta para o fim ...

TOLOMEU

NAVAL.

NO 5° DISTRITO-

ODRES NA\ [DSTA�
Para combater ràpidamente dore§

nas costas, dores reumàtlcas, levan·
tadas noturnas. nervosismo. pés In
':llados, tonteiras, dores de cabeça.
resfriados e perda de energia cat!lsa
dos por Ilis.turbios dos rins e da be·
xiga, adquira CYSTEX na �ua far
mácia, ainda hoje. �YSTEX tem au·
xlllado milhões de pes$oas hã mais
!te 30 ano�. Nossa garantia é a sua
maior IIrotecAp

5,,1>0 :sim, exponho essa fraqueza
C(J!"!l a certeza de que fui o causador

Da noite má, da nossa triste escura

Nl'iie em que matei o nosso amôr.

Uma casa ao lado do clno
Glória, no Estreito, para re

sidência ou comércio. Tratar
com D. Vitallna, na Rua Pe;;.
·dro, ;De,

A L U G' A • S E
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'SOCIALISTAS, DE TODO O MUNDO
EXIClEM . CONFERENCIA DE C-UPULA

,

Congressó (encerrado em Hsmburçc) diz que a qLÍéstão de Berlim não pode ser' resolvida se�
não no quadro de uma Alemanha democraticamente reunida

HAMBURGO, 18 nr, P,)

-I pela delegação trabalhista e' auxilio aos países '"em vias
O Congresso ,da tnternacto- que propõe que todos os pai- I de desenvolvimento", i reso
nal Socialista reunido nesta ses; com exceção dá União lução final é extremamente
cidade publicou hoje a sua S�viética e dos É!stados Uni geral e não faz nenhuma alu

resolução final, na qual ex- dos, desistam de fabricar ar- são - ao problema argelino.
prime à esperança de uma mas nucleares,

'

"Em toda' Parte do mundo
conferencia de cúpula pode-. Na sua parte relativa a') - contenta-se ela em peo
rá se realizar, brevemente,
reafirma a sua solídaríeda
de com' a população de Ber

lim-Oeste para l:l.efender a

sua segurança e a sua líber

dade e afirma 'que a questdo
de Berlim não pode 'ser re

solvida definitivamente se,

não no quadro de uma Ale-

manha democraticamente
reunificada e de uma Eut'o

.pa líbertada da corrida ar

mamentista. '

No que se refere à reuni

ficação da Alemanha, a re

solução registra as duas te
ses que foram defendidas du .

rante os debates: a da maio
ria dos partidos socíelístas.
que se pronunciou a favor da

política dita de "desprendi
mento" e a dás outras que
se declararam neutras.

Quanto ao problema nu

clear, o congresso também
citou na sua resolução as

duas formulas I em 'presença:
a que é desejada pela dele

gação francesa e que prog

nostíca-a cessação das exne
ríencías durante um periodo
de :2 -anos depois do qual cc
da país poderia recobrar a

sua -liberdade se não fosse
concluido nenhum acordo

geral, e, a que, fdi defendida
não teria tratado tão mal o po

lícia que nem mais. é MEGA·
Ingrata e' dura, muito dura! é NHA. tornou.se o "NÃO GA Formulamos a presente.

a mtssão ,da polícia. Trabalha pe- NHA".
'la tranquüídade do

<,
povo, e do ,Antes do último ex .eómandan, Falecl'mento para comunicar a V. Sa. que. 'me de "Spiheechie Meeko", o

povo, recebe antipatia que muita" te o soldado de 'polícia recebia
_

em sessão do Conselho Di- Aécio Cabral Neves Bom côsto é, raro que- sígmtíca "Grande Che."e
vezes começa quando á mamã" fardamento - para 5 anos: 1 ca, Notícias particulares pro_ reter, realizada no dia 8 do ia secretário � Guerreiro". Ontem foi in--
assusta a criança manhosa - FI- pote. e para 1 ano: 3 unírorméà

cedentes de ,Campos Novos corrente, o Rota:ry Club do Acy Cabral Teive, MOSCOU, 18 (U. P.) - "O vestido pelo rever�ndo Rai'
C A. BONZINHO SENÃO EU de brim caqui, 1 gôrro, a pares b

-

t d h um
CHAMO o POLiCIA P,RA TI<. de borzeguís, calção, camisa e nos informam da morte no Estreito resolveu registl'lll' Presidente om gos o esempen a • ford, chefe da tribo, o qual

.-- '

di a I t d
"

,

- - papel primordial na educa- deu a fumar a .Fidel Castro o

,���N�!í�ia-é, eo P:;;:::t��li:u��� �:�:t:mte:�:�antag:�d:o :::I�::� r�lig��n��iOe�f. °S��:o, ;��= I PA-RI'IDO 'TRABALHI'STA B,nASILEIRO ção", escréve o jor�al "Estr�- cachimbo da paz, em cerl-
afugenta o garoto traquinas quan_ �ito que recebe, além disso, mais reira Lopes, com 65 ano� de I'� . la Vermelha", que prote�te, mônia real-iz'adà. 'no' Banco
do nas travessuras e, assim, at& flanela. ga.bardlne e roupa ele bal"'d d' O xt· t d'

'

r
-

P: :Iii' - E IW M'
-..

I d
'contra' a vulgaridade do!'l Nacional, Raiford chefiá úma

�\�::�:�' I��:�!�la� 1��:��:e :� :l�; b::i" 'no:�:m;OJ�:i��' a:���� �aa�e·sra.,eH���un:���uS�l;;" � �ompsao xecu IVI
'

URIClpa e cartazes à_.entrada dos cln delegação que veio a Cuba

pollcla o olho- ffscaUzador. AE �iam bem fardados, até· que sur- Lopes e os seguintes filhos: FI
• ,

18
bes dos.:oficiais russos, prol· para construir, com apoio da

ameaças de algo desagradável que giU'O «;:x.comandante que foi o Lauro, Filisberto, Madalrma, orlanopo IS' bindo "'penetrar em estgdo "World Harvest Evangel1s&",
assustam a criança e transformam inimigo n. 1 DO POLICIA. Esso Fran

.

R I de em,briaguês", dançar e'l", um orfanato para os meni-Clsca e aque. >

NO T-A OE TC'I A Lo policia em BICHO PAPÃO ex_comandante verdugo dos seus
O E;STADO, lamenta rro-

"
, .1- ./ tre homens" ou "em compa- nos �e perderam seus, PtÜS

muitas e multas vezes ficam re deverá responder, senãÓ" perante
fundamente o seu desap'a't'e- A Comissão Executiva Municipal do 'Partido Traba· nhia de mulheres decotadas".

I

na luta de Sicrra Maestra, r

calcadll:s e originam aversões que :> povo, ao menos 'perante a hls_ , l'
-

t cI'mento e formula a' faml' .. lhista Brasileiro -em Florianópolis, tendo em vista as ele - "em camisas de nylon" ou
subsistem mesmo na Idade quan. �órla, pela crime de, enquan o -

CAVOU para si (mas foi?) paI. lia enlutada votos de intcnsp ções municipais que serão realizadas no dia 30 de, agl'lato
'

"vestidas com saia-s abilr-!
pudas gratificações. reduziu opa.'

pesar.
-

vindouro, vem a público para
\
declarar: -, tas".

drão dos "NÃO GANHA" levan� 1 _ Muito emborà conte em suas fileiras com nomes Após ac�sar os "'imitado-
do à expressão miserável do

de elf.11?,àa projeção na vida. política e social e assim t':l,m- res de modas estrangeira�;
ABAIXO DO SALÁRIO MiNI·

bérii ll� grande massa trabalhadora' do 'Partido no muni testemunhas do mau �ôsto",
leva maior' desvantagem, já que MO, o soldado e o Cabo, e ainda, � -------------'

de Impiedosamente, suprimiu para. cípio OU Capital, o carididato indicado pela Convenç:io o jornal acentua que o "bom

Iherols na Imaginação roman�sca m�tade os já escassos ,calçados e Municiral e-escolhido pelO Diretório Municipal, é o com- gôsto não se desenvolve imic
elos adolescentes e dos jovens fre_ fardamentos e fez desaparecer o

panh<>iro Engenheiro Agrônomo ·CES4R SEARA, cuja can.. camente com o auxilio de;
quentadores do cinema e li1tores uniforme de educação física. Sa. IdidatuH. foi aplaudida e recomendada pela unanimidade ordens e proibições".
de novelas policiais. blas leitor, dessas sábias ECONO,:,
poliCia FARDADO, papão das MIAS no econoqlia qlinguad� de do Dlr.=tório Regional, em sua última sessão de 30 de IrIJLO Finalmente, o "Estrêlà Ver· I

crianças, MILICO, meganha. Fil."" �obre 'NÃO GANHA"? Cúmpl1- tranca.to, em moção que, a par da totalídade dos pre')en- melha" gostaria de ver des'l-
I

ESTOCOLMO, 18 (U. P:'
zem.te papão. espantalho,' verdu. ce se nos afigura a eterna vlgl. tes, foi sqbscrita pelo ilustre Deputado Federal Doutel de pàrecer "êsses apartamen- � O· famoso' especialista
go ou carra�co mas em. verdade lâncla quê não vlgllou o seu pro. Andrade, nobre Senador Saulo Ramos, ex-Senador, Carlos tos atopetados de móveis ca� 'americano em çloenças do
o que és, és SOLDADO DA LEI. tegldo e leyou uma clãsse inteira

Gomes de Oliveira, Deputado Agostinl1o Mignoni, Deputà· ros, brocados ou decoradQ..'i,1 c,abelo, Lynn Akers, enviou
Tua farda é símbolo de ordem ao SALÁRIO DE FOME. Quer
e assim deve aparece!, mas onde? queiram ou não, a'conteceu -SOb a REPRESENTANTES do WH�ter Roussenq, Dr. Acácio Garibaldi S. Thiag,) e com flôres de papel, cartões, hoje, por intermédio da Em--

se aqui nem' farda téns mais. egide da etél'na vigilartcla Z; L. STEINER & CIA;
outras ílguÍ'as de projeção da família trabalhista; ,

post,ais penc;l.urados 'às pare- ; baixada 'da URSS nesta CH'

pela ,que nos, parece a' eterna quando a vlgilântc da lei NÃO ;2 --- Neste sentido foram dirigidos ao Deputado Doü- des e figurinhas de gêsso", e pital, mensagem a Kruchev,
RUA CONS. MAFRA N.- 1M

vlgllân.cla não gosta da vigllân_ GANH.A. p'ra bóia, NÃO GANHA
"L.ORIANÓPOLIS tel de Andrade, Presidente da Executiva Regiol)al, os se· afirm'a que o preçe;> de um: propondo-se a lhe aplicar um

cia da 'lei . Não fôra assim e mais roupa. está indo de GROTA, guint,;s telegramas: objeto não é necessàriamen - � tratamento que suprimiria'
'DEPUTADO DOUTEL ANDRADE - RIO :.. te uma prova de sua ela,

I
sua calvície.

COMISSÃO EXECVTIVA MUNICIP1,\L FLORIANÓPO .. gência, e que o bom gôsto �e I Akers já 'realizou trata

LIS H0JE, REUNIDA VEM MANIFESTAR PREZADO COM- revela sobretudo nos deta- mento idêntico no duque de

PANHEIRO VG EMINENTE INCONTESTAVEL CHEFE lhes. ! Édimburgo.
PETEBE CATARÍNÉlNSE SUA IRRESTRITA ET' CALORO
SA SO:'IDARI�PADE PELA MANEIRA DIGNA ET HON-

ROSÀ QUE VEM CONDUZINDO NESTE ,ESTADO DES'fI
NOS NOSSO GLORIOSO PARTIDO VG AGORA MATS
UNIDO QUE NUNCA VG QUANDO PRESTIGIOSA CAN-

Ordenação
saeer doi a I

,Na data de hoje, em Roma, será ordena
.do sacerdote da Igreja Catolicá' Àpostolica'
Romana o jovem ANTONIO MASSOLINI,
filho do senhor Fioravante Massolini, Prefeito
Municipal de Concórdia ,';

neste Estado. Especial
mente para assistir a

êste áto religioso', en
contra-se em Roma o

progenitor do, novel
sacerdote, senhor Fiç:>
ravante Massolini, ' a

companhado de" sua

digna esposa senhora
Palmira Massolini. De
Curitiba também já
seguiu para Roma S.
Excelência 'Reveren
dissima Dom (Manoel

'da Silveira D,Elboux que presidirá o áto de
sagração do novo sarcedote, que foi aluno do
Pontifício Colegio Pio Brasileiro ,e atualmen
te cursa a Universidade Gregoriana.

'Nós de "O Estado" que temos o prazer de

privar da amizade da família de Fioravante
Massolini, registramos com grande -alegria
esta efemeride, desejando ao novo sacerdote
a maior soma de felicidades na .sacrosanta

missão que pela suprema vontade de Deus
acaba de abraçar.

S. SUJlI

do o discer!}lmento "arre da, Ima.

ginação os fantasmas infantis.

A POLí6IA OSTENSIVA, que

'é a polícia FARDADA. é dentre

todos os 'tipos de polícia, a que

os detetives ganham foros

"m 6Uc.-",,;; !Ileuaalidades.

Estmá '.eato do Gumen'to do; iarifas

Caso desista, lhe Ecr':iO devch,'idu3 as

E�c'olha UUI d<.lIl plano8 e pt<1CUfa a "

A",6m:!'1 fAC-CRUZEIRO DO SUL. 1

clamar - os democratas, so
cialistas prosseguirão na lU

ta contra todas as formas de
exploração do homem p�ll,l
homem e contra toda opera
ção colonialista e eapítaüs
ta".

o "interesse vital para a co

munidade" da líberdade de

passagem pelo Canal de
Suez dos navios de qualquer
nacionalidade e pede AUe c�

se liberdade séja garfl,nt\da
pela ONU; a terceira, f1nal�

mente, reclama o "retorno a

Maita do governo d&Flocra
tíco", e recomenda aos par
tidos membros Ique usem a

sua influencia para que O

povo maltês "possa gozar de
.todos os direitos proclama
dos pela Carta das Naçõas
Unidas".

Por outro lado, o Congres
so aprovou três resoluções
separadas. A primeIra con..

dena "a� tentativas" feitas por
certos governos para pron.o
ver a entrada da Espanha
franquista na Aliança Atll.'l.ri
tíca e nas instituições eurô

peias; a segunda proclamaFLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 19 DE JU�HO DE 1959

Impugnação -_da c_Adidatura Janio
,

'Bd
• Essa declaração foi feita I nar públíco que impugnará

a PreS I enC Ia
ontem à: .reportagem pelo sr� I �adicalmerite � índícacão do
Paulo Zmg, delegado paulís : nome do ex-governador pau
ta à convenção nacional do : [ísta, hoje, sem dúvida, á

Publica. o Diário Carioca, contra o ex-gOVern�dor un P�, que hoje. soe insta�a /�ol bandeira de todos os auto-

edição de ontem: São Paulo, que salienta sua �10 para a elelç�o do dir� .I)� crat�s- do pais, daqueles, �1��
� "Vamos, com documen- absoluta incompatibilidade no nacional. desse partído. I suspiram por um s.alazE!- 1-:>

tos estarrecedo,res, impugna): com os princípios que .íns-»- Uma ve� ,eleIto, o díretório �e Imo neo:.colonial, dígno li:,
a.,. candidatura do sr. J�,nio raram a organização do ni).)- íncumbírá da futur,a e�(',:;", Ji\rlOÇ��jjlqUe mãs nao dJ,
Quadros' • à presidência da so partido, com as práticas ll�a �os candidatos a, �les:� .Brasíl".

"

Repúblicá, em nome da se- democráticas, com os ínte- dêncía ,e.a více-prestdêncía I E �?�cl-ulU. _

ção paulista do Partido Li- rêsses' -nacíonaís e mesmo
da Republ�ca. .

- S�o.Paulo conhece bem

bertador, 'Estamos de posse com a austeridade que se Pr9sseg�md?, dísse o deie- o sr. Jam� Quadros � pode
de um "dossier" de aeusacões pretende defender" gado paulista: I dar ao PaI� um testem�nrlJ

,

- ,\
• -do que fOI o seu governo

O· ROT'ARY AGR'ADECE A O ESTAD'O
- ,"Tendo _o sena�or Mero : ,'se� realizações de fllca.cü:ede Sa, da seçao do Rle;> Gran- 'soClal, com obras puramen-

de do Sul, afirmado que fi I te demagógtcas, num regime
convenção homologaria pu.a "de politicagem sem prece
'e simplesmente o nome do 'deIit�s, visando apenas a
sr, Jânío Quadros, a delega- � servir às próprias an-bí
,ção de São Paulo deseja. tor- ções".

Recebemos:

HAVANA, 18 (U. P.) - O como um dos chefes da tríbo

primeiro ministro cubano. pele vermelha americana dcs
Fidel Castro', foi escolhido "Crees", tendo recebido o no-

I
um vóto de louvor ao jornal

Florianópolis, 17, Julho, "O ESTADO", pela valíosa
1959

c

colaboração prestada à fés-
Ilmo. Snr. ta "NOITE DO CHARME",
Diretor do jornal ". O E!::;-, levada a efeito no Clube 6 CACIQUEAGORA E'de Janeiro, em beneficio do

Hospital e Maternidade "Sa

grada Familia".

Saudações rotárias

TADO"
NESTA

Prezado senhor:

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

Suprimirá . a

calvicie

MERCADO COMUM EUROPEU:
Próxima feunião em Bruxelas

DIDATURA COMPANHEIRO CESAR SEARA SE CONSTI- BON, 18 (U.P,) - Os seis

1165,000,00
de habitantes das na·

"rUE EM MEMORA1[EL MARCO ESPIRITO PARTIDARIO países do Mercado Comum Euro. Çõcs do M.C,E ..

'

GEN rI<; BARRIGAVERD� PT SUA ELEV....t\DA COMPREEN" pe� decidiram, hoje, traçar uma Acrescentou que Isso poelerá ser

SÃO ET ISENÇÃO ATITUDES PERSONALISTICAS PRO. politica fiscal comum para apll. conseguido crlando.se dentro dos

cà.-Ia às mercadorias comerciadas seis países as mesmas condiçõea
BLElVIAS QUE ENVOLVEM ENGRANDECIMENTO AA-RE,' entre tais nações, da cnmpetição e elaborando um

MIAGl!O FUNDADA POR INESQUECíVEL PRESID�NTE A decisão foi tomada peJos "Istema fiscal Igual.

VARü:'\.S VG SERÃO ESTAMOS CERTOS VG FATOR SE- ministros da Fazenda dos países Declarou, também, que os mi

GURG VITORIA NOSSO CANDIDATO CESAR SEARA AH, membro do M.C.E .. durante sua nlstros confiam em que, graças

PREFE;ITURA MUNICIPAL CAPITAL ÊSTE ESTADO _NAS 'conferência ,de dois dias hoje à nova política adotada desapare�

ELEIÇé'ES TRINTA AGOS�0 VINDOÚRO SAUDAÇõES ,er�ln:��IS�;�!� �:�It;�'anz Etzel, �:ma:a�:i�:�:asq���::: ��:���co:;
TRABALHISTAS CESAR SEARA (RESTRlCilÕES REFE- ela Alemanha -Ocidental; Antoine 12 anos, desaparecerem as alfân-.

.-

RÊNCIA SEU PROPRIO NOME) VG PEDRO MEDE!-- Plnay da França; Emílio Tavianl, degfj.s entre os países,

ROS VG JOÃO, NILO VIEIRA VG ALTINO CABRAL VG. da Itália; Jean Van Houtte, da Alé'm disso, observou que o

J3e'lgica· pierre Werner do Lu trataria do Mercado Comum tel'a'
NALDY S_ILVEIRA ET VALECI NUNES .'

- "

xemburge; e Gerrit Zijlstra, da de ser ampliado, para lhe ser In-
DEPUTADO DOUTEL ANDRADE - RIO Holanda. cornorada a, nova política fls-

TENHO SATISFAÇAO' COMUNICAR PR�ZADO CHl:�· O objetivo da politica adotada, cal.

FE QUE AUTORIZADO POR M,1\IORIA DIRETÓRIO MU· segun,do a explicação dada por \. Werner eleclarou que será dlf!

NICIPAL DEU ENTRADA JUIZO DECIMA SEGUNDA Z()- Etzel, será por no mesmo'lljvel cH a criação de uma política f1s

NA, ELEITORAL PEDIDO REGISTRO MINHA CANDIDA.
os preços dos ,artigos do com�r. cal comum, Ac{escentou que o

TURA PREFEITURA MUNICIPAL SAuDAÇÕES TRABA- Ciop:�tre�xa:m;�ç:õe:e :e�=�nha ��:;:�;:!�e; ê:S:�����e:!,O a:��
LHIS'l'AS CESAR SEARA PRESIDENTE EXERCICIO EXE· r Ocidental e.xportar automóveis S!1r de vári03 aJlos de eSfôrço pa-

CUTlVA MÚNICIPAL, '

'

para os· outros cinco membros ra conseguir uma solUÇão.
'

oi _ O Diretório Municipal do P.T.B. está unido e coe. IIi,C,E." o preço de cada carro A êsse respeito, Etzel

SO em tôrno �a candidatura partidária de,OESAR SEARA,
será o mesmo em tôdas essas

't �1ações e não mais baixo ou mais

cuja bandeira de'lutas tremula altaneira, representando a '.lto, segundo oS- direitos aduaneiro�

pujança do trabalhismo e as reivindicações populares ros aplicados etn cada pais.

mais lS(mtida.$. Etzel qbservou que o propósl-

,:
,,"', ... :l'''l0�iam�]'}pHscJc''],'!7 .!O .e�: conferência

foi Inte:��:�.I.tr'os'''dE�l
;;; <,t���-,/':f' ,.:.·_.'�c :,,::,--,·-.">:��:':��t,,, '\.'�. . ...

- . ,,-,

�:.,��',.:-'.'''�-

regulados os Impostos
para. ,que 'as indústrias das

nações tenham a mesma

ilsca.l.
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