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I
O 'Marechal T. 'Lott, ao desem.> Aérea e tôd'a:a oficlalld�d� da 10.11.

do marechal ,Teixeira Lott" d� barcar, às 21.40 horas, naquêle Região Mllltar formaram no Aera-. Do Ae1:op.orto., o marechal Lott O
.

agradecimento do
primeira visita que fêz aó Ceará, GlJI'OÚOrt?',' cearense, foi alvo de porto para prestar-ao ministro da � sua comitiva partiram para 'f. Lott foi uma vibrante
à convite. do governador Parslfal .estrondosa manifestação popular, Guerra as honras do. estl�. Depois . séde .do Clube. eneraf Sampaio cívica ao povo cearense

Barroso, deu-se no sábado, às $JJ sendo saudado com palmas e vl_' de cumprimentar as autçrídadea entidade dos sub-tenentes e .sar., Intrepidez e seu' grande
,horas, num "Bandeirante" da 'vas "ao futuro presidente da Re- presentes, o .marechal Lott pas, geritos do Exército, sendo. all Te- Brasil.

'
.

Panaír, quando desembarcou no públlca!".' sou em revista a formatura mlll- .cebído pelos subalternos com ex- No dfa' seguinte, sábado,' às 10
Galeão ,com a sua comitiva, na Dentre as autoridades que se en, tar.' e, em seguida, dirigiu-se ao cepcíonaís demonstrações de re, horas, o Ílhefe do ,Exército e co
qual tomou, parte o depui� Ar- centravam no Aeroporto, destaca> palanque, de onde, acompanhado gozljo. Estavam presentes, sub, mltlva 'visitaram Juazeiro do Nor_
mundo Falcão, já nomeado mí, vam-se os. srs, Wilson Gonçalves, pelos generais H. Prade� e Fer- tenentes, suboficiais' e sargentos te, recebendo !'lU outra grande ma,

rustro da Justiça. vtce-sovenedor do- Estado, ,no relra portugal, assistiu o desfÍle Q,a.s três Fôrças Armadas. nírestaçgo. Inaugurou, então,'o
.. O ministro da Guerra foi rece, exercício de governador, generais'.militar. ApóS aquela solenidade, o mí., primeiro poste da -rê'de de energia
btdo por numerosos amigos e ad., Honorato Pradel, comandante do Logo depoís.. o marechal Lott
mlradores . que lhe foram

de-I'
IV Exército, e Ferreira POrtugal, protertu uma saudação ao. povo

nlstro da Justiça
_

,
comandante da 10.11. Região Mlll- cearense, através do microfone da

APesar de se ter verificado gran; tal', Almir pinto; presidente da Ceará Rádio Clube.
de atraso na chegada do. m.arechal, Assembléia Le$lslativa, sec;'�târlos O governador' parslfal Barroso,
Lott a Fortaleza, grande massa

I
de Estado e dep\ltados das banca, que também fazia parte da co

tlopular o aguardou durãnte horas das do'PSD e do PTB no Iegísla., mítíva do marechal Lott, bam co

no Aeroporto Pinto Martins. na
I
tivo cearense.-. mo o '1,\:. Armando Falcão rora

noite de sexta-feira. I A Guarda de Honra da Base muito cumprimentados no Aero-

porto. tante. .

I se eleito. continuará a obra do

marechal preslqente Juscelino KUbitséhek,

saudaçã,o I principalmente no que toca ao

pela SU!\ amparo ao NordfSte e Norte do

amor ao pais. Todo o povo do Val1l do Ca....

mérita. Matel'nidade popular. num
"Bandeirante" DC-6C. da panalr ..
de regresso ao RIo. tendo sido o

percurso coberto em 4 horas e

mela.
Ao chegar ao Galeão. o marechal

1,0tt. abordado pela reportagem
sôbre a Impressão que tivepa da

viagem, respondeu que .j4 conhe

cia o peva cearense. por tradição,
pela sua capacidade de sacrtrícío

nistro da Guerra, com a -comítíva,
dtrígtuc.se à séde do clube Náutico
Atlético Cearense. onde o governa;
dor parsifal Barróso .e as classes
conservadoras- cearenses orerece.,

ram um banquete ao ilustre víst,

elétrica de paulo A;fonso. O ma

rechal Lott, mais uma- vêl!:. foj
saudado como "futuro presidente
da Repú'!;llica".
ApóS vários discursos. o mare.,

chal Lott agradeceu." dtzendo que,

1'11'1 aplaudiu frenétlcamente êSS5
discurso. ovacionando o candídato
DepoiS do almôço, o marechal

Lott tomou parte numa reunião

d� 'prefe.ltos da região do' Cariri
e ,antes de regressar a Fortáleza
visitou o túmulo do Padre Cícero.
A viagem a Juazeiro 'do Norte

foi feita em dois nou�las'da ti.e,
rovías,
'As 18,30 horas de s-ábado. o ma

rechal Lott e comitiva partiam, de

Fortaleza. depois de .visi tar a berie,

e de patriotismo'.
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NOYe] Rota Marítima Inaugural
"

-

.

- Desta vêz, no entanto, ape.,

.sar do .pouco tempo, seneí mais de

perto tudo o que
_

pensava e mais.

ainda. a' necessidade Urgente quo
tem o Nordeste e o Norte do pais
de amparo do .Pcder Público.

Viagem ínaugural do navio Eonsul ('alios Renaux -
As sole,nidades em Itajaí � Presença de autóridades,
classes produtoras e grande massa �oiiular - (arae

Ileristicas do navio (oDsul (ar�os Renau!
.

,

dia, com uma grande chur- sul Carlos Renaux, no gabl- nomíca do Estado a ínau
rascada, no Cabeçudas Iate .iete do comando, por sua gUl'aç,ão da línha Itajai-Re.
Clube, autoridades civis, mi- .pilha mais velha, a exma. cife pelo navio Consul Oarlos;

� �A��' DO N���O '�08'8��P8ND�NT �M fIlO
ütarese eelesíástíeas de Ita- snra, Maria Bueckmann. Reriaux e uma homenagem- .'

E
'

[aí, representantes das elas- Falaram, na ocasião, vá- das mais justas ao pioneiro"
,

'

.

'ses produtoras daquela cída -íos oradores, entre eles o da industria têxtil. d,e Santa.
.

.'

'
-:

ie, Rio do Sul, Indaial, Blu- snr, Domingos Martins" pro- Cetarlna, cujo crescimento e'

.

"

,

,

.

.

,nenau, Brusque, quase to- prletário do 'navio,
.

salíen- expansão tem se constítuído
,

dos os membros' da familia tando a importancia do a- na principal alavanca de
r

-
" ,- Rênaux, imprensa ê radio contecimento para a vída prosperidade do vale do Ita-

-

_� �1�11�.!1�, r�'t� ��� r���IIJ�NT�, 1�1� ��M", r�H�T�Zl iieA�o��e� b��;s, com a pre- ����â�i��ze�JjaaoPf��� q�� ,iaí("O Municipio de Bi'ri.sque"
_

!':C'nça tambem de grande tudo faI:.a para que o navio .25-7-59) -,

massa popular, no cais do Consul Carlos Renaux possa .._--�------

porto, houve a solenidade de honrar o nome de seu ilustre
Do Confrade lairo

calla:-I
}ANÇA, ODIOSA CONTRA 'urgência nessas informa- da Celesc sr. Joca Andrada batismo do navio

. que, en� atrono, que tantos servicoa

do, digno Pi"esidente do Sin: NOSSO CORRESPONDEN� ções, a fim de que possa to- de Penha:
'

honra do pioneiro da indús- prestou a Santa Catarina, e

,dl;cato ·d'os' Jornall·s·tas Pro- rE, comum'co a'o I'lustl'e e 'dA
.'

C d' I t
brio. têxtil de Santa Catari- ao Brasil.

mar' as provI encla.s que se 01' la mcn e, nn� foi dado o nome de CON" Em no� da família, visi-fissionais de' Santa CatarF prezado colega que dirigí, fizérem necessárias, e que JAIRO CALLADO 3liL CARLOS RENAUX. vemlente emocionado, agra-
na, a propósito da

-

odios� .nesta -data, ao
.
Presidente venhjtm...a sanar a causa e Presidente".

,

Foi madrinha a exma, der.eu a homenagem o dr

vingança do Prefeito aa Pé-, ja CELESC, Eng. José'Cor- o efeito no fato ventilado x.x x
snm. do armador dona Ivc- Gmlherme Renaux, falando

nha - que c(Írtou a luz da rêa Hulsê, nesta Capital, a
',-' . te Martins, que, 'como é de !;ambem.o snr. Paulo Bauer,

_pelo jornal O ESTADO, se- Nosso ,direto-r esteve on- pl'RXP, quebrou uma garrafa o Comandanl;e do navio, sr.
residência ·do nosso .corres- carta' que; por ,cópia;. 'lhe'

gundo o qual é vítima o--co- tem'.em visita 1'.0 jOl'nalista dt' �hampanh� no ,casco do Owaldo Maya Paranhos e

pondente Nilo Cardoso, em '1 ',d" , a N'l'

car-l
Jairél Cal'lado para agra'de",

nflVlO. A segUlr, don,a Al�nª Olltras pessoas.. ega e Imprens I o
,

<
.' Renaux cortou a fita Sim.

represália a críticas feitas envIO.
doso e acusad,o o adminis- cer-Ihe a� provid'ên.cias to- bólica, Seg%'indo-se o descer- O navl'o Consul Carlos R.e-à administração municipa1

- Antes de qualquj:!r' outra .

I d Xd t d t t d
'd
A'

f di trador do conj unto Dlese �mR as com' to a a pres eza, ramento" l'e ra o o Con-
naux perten,ceu a' ,antiga Cia.:__ recebemos o s�guinte ,ex� provI enCla, em avor, o co- ,

ped'iente: I.ega, Joranlista Nilo Cardo-

J" 8' I'" '1- P
.

.

.

I PI" La.1eSl tde �ave�ação, d foI

"Florianópolis, em 25 de .so, achei por bem e aconse- oao' er, O, '1-<.', a'ra :-
, re·_el-. �2c.l!fohoPOt�oa:n�meol'aend·a;so·�dr:e °c�ar;:rngaad�eZlin�julho de 1959. y 'Ihável, soljcitar _dto Presi-

,

,

� dente ,(la GELESG, as.. irrfor- . ", .' • .�. �
,

.

.
,í �.OOOms3' d� espaço -- (200

. l'tezado'Cole.ga JOl'nális(a;
maço�es s.ôbre o fato.

'."

C" \!'

.. u- �'
._·e,.'

� �', '.,�. cam}n'l1ões FNM ea:rr�ga"
R b d A ti R - ,e <,' �r •

<

". "
" •

,'(. e"
-

'�III -::':;:?:"�,;ç_é?�<"...._ >:.>7 A dOR/{, desenvol-ve a ·velõ�.!.d,.à-tl ens e rru a amp.s, Ct��mé...seuc.a�o.,..e ...,ce- ,_ l-'t" •......:-.·."��'-+r...,· ..-.. . "< n .._ � ": ' .�"
_,

de çle 10 milhas hoi'arlas.
dd. ;Diretol' de (:) ESTAt>O, :lê á',··

" . �" �
,-

'

,'.l
'

•
'

tem o comprimento de 88

Relativamente, .à local"de .g,
.

IRO CALLADO "FELIZ ESC "lHA DO PSD E 0'0 PRP
metros e calado de 16 pés,

sua responsabilIdade, na
JA -O.

'

"

" consumindo, diariamente, ,12 IPresiden,te ' toneladas de oleo diesel.edição ,de ontem -de O E&-
Florianópolis, em 25 de Taió • 25 (E)' _ Grande e O P.-R.P., também> por À convenç'ão pessedista Com a escassez de trans- i

TADO, sob o títu10 VIN-
d estl.veram presentes o rs porte }l1aritim<? para o Norte

"'_ó' ; I julho de 1959 entusiástica eonvenção" ·do unanimidade a sua con-
.

'

s s. '. do PaIS, o naVIO Consul Car-
--------------'--- Ilma. Sr. Eng,' JOSE' P.S.D., escolheu po'r' umlni-'

.

venção, escolheu o m-esmo deputados Orlando Bértoli I lãs R.enaux vem preencher

B���j r�',
CORRÊA HULSE dd. Pre- midade o 'prestigioso':·nome cand.idãto,' que assim se e Pedro Ziniermann, que ,ultla grave lacuna de-que se

.

,. sidente da CELESC do sr
..
João Bertoli para seu I �pl'esenta ao e.léitor&do ta::.- proferi::am brilhantes dis- re�sentia o parqu� ,indus-

.
tl'lal do vale do ItaJai.NESTA. candIdato ao cargo de Pre-

j gamente
favorito para. a VI- cursos. F'oi um acontecimento sig-

Muito eIqbora a visi- Anexando à presen.te feito 'deste município.' tória. l'ilílc�vó para a vida eco-

����f:�2�-·,0.�I���d���:� o Pnlreito'· é Pesse��ta f-Õsvàido-EÕ-Mõ-irõ---:
t t'

. lo PrefeIto d,e Penha, neste I Dê � , ..
emos no IClas bem di""

E t d J r t N'l j RENATO BARBOSA, equipes. O atual conceito de �atron�to, ...
ferentes.

. s a o, e.o orna IS a·
_

1 o

·1"S.'s$SSSSSSS�
,

�'f03tOSS'!C"SSS"'S:%"Sl11
A candidatma de Oswaldo Machado amigo de seus colaboradores, ,sao razoes ..

O sr. Afonso Gui:l;zo,
.. Cardoso, relativamente ao I Todos ainda estão l�mbrados d�s grandes "á Prefei_tura M�lnicipal

.

de Florianóp<?-
-

precípuas de SU'l prosperidade. Esse ho- ....
soba udenista, cqnti-�" aSlsunt,o assinaIado, sob o tí- V.itórias conquistadas pelO. Partid.,9 S'ocial De-

.. lis representa a reconqUlsta da auster!- mem-comum, cuja candidatura ultrapas- ,
tulo VINGANÇA ODIOSA mocrático do Estreito, nas, últimas ,três eleiç_?es' I!I' dade. Anteparo de decência, na vida pú- sou as linhas demarcatórias do PSD e do

..nua "dando cartas e
CONTRA NOSSO CORRES- em Santa Catarina.

.

. .
, iii blicac da capital do Estado. Urge SUbjll·- PRP, para se tornar movimento genera- �

jogando -de mão".
PON'D.ENTE.

.

Em 1955, o Sr. FRANCISCO'BENJAMIN .... dinar-se a realil:;ação deniocrátic� a pro- lizado, do qual já participam, confiantes, ,Imposto, ·por lá, é .. ,c�s�o de rigorO!)8. seleção. �ada existe de tôdas as classes. sem particularizações dI!

GAr.LOTT� tambem foi o' vitorioso no Estreito: -, maIS cruel que a' exploraçao das cama- legendas eleitorais, constitue denomina-
,coisa para pessedist.a t 'dA d

. -

I t·Ante,s de ou ra prOVI en- ..

R'epetindo'o feito dé 1.954, o PSD venc�u e,�
.

p das menos favorecidas, prometc:ndo-se- dor e asplraçoes co e lvas.

pagar. cia dês te Sindi.cl:lta, qu,e po- i:ôdas as 'urnas do Estreito e a diferênça a favor "·lhes situações oue não " poderao ser ..

Quando o freguês é .

... atendidas' por uma série interminável Estejamos tranquilos. Ê:le não mistu- ...

afilhado do cacique su-
derá ser até de esfera judi- do Senador Gallotti foi 'dê- 900 vótos, aproxima-.

_ .. de fatores. Ludibriada, �elos mais. b.�i- rará' as duas fazendas, __ a sua e a mu- ,
. cial, resolveu esta Presi- damente. . ... xos recursos demagogIcos, a opmIao nicipal' -- Oswaldo é dessas criaturas que

,lino, te-m passagem li- , . -

d b t ddência ,dirigir-se a V. S. .

Em 1958, voltou o PSD a vencer n9 .Es.trei�o, .. pública procurf't retornar, em tôda. par- 'pódem explicar a razao a a as ança, e-

vre pelos arrecadado- certa de que prestará as in- de manéira espetàéular!
- . .

' ... te, a restauradOi: clima de seriedade, ll:a corrente do traha1ho sem fadigas e da ..
res.

f
-

h -.

CELSO RAMOS t ai votaça-o em
.. ânsia de selecionar, pelo voto, os maIS moderna visão de homem de empresa....

ormaçoes .que ven am es-
.

O' Sr.
. eve m or ...

capazes. Governftr uma. coml.ftlidade é Tambem não e'itá esperando ser eleito ..Ainda há pouco, os clarecer o caso em te'la. tédas 'as urnas do bairro mais populoso da cida- , missão. muito séria. Na escolha, deve-se para construir mansões residenciais. Não ...
comandos fiscais, para O Sindicato dos JornaHs- dade, derrotando aH o Sr. Irineu Bornhallsen por .. atender -a severas exigências, no ·tocante, subirá morros, c-om charanga e foguetó- •lá enviados pelo S:·. tas Profissionais de Santa inais de 800 vótos. (Déve-se assinalar que nessa

'

... á vida pública e privada do çandida:to. rio, prometendo á sinceric,lade comovedo-
..� Laert Vieira, de passa- .. O Município, Imoralmente, deve ser COlll- ra da gente simples e boa aquilo que lhes
...

� Catarina, que é órgão que eleição' só um Vereador da UDN gastou no Es- ... preendido como o prolongamento. do pro- não poderá dar Mas es.teja o morro cer-
..� g'em pela pasta da Fa-

congrega os que labutam na ueito mais de 300 mil cruzeiros).
'

•. :prio lar, presididO pela austeridade con�. to de que o Prefeito .Oswaldo Machado ...

� ,zenda, foram devolvi-
imprensa falada e escrita Em tôdas essas batalhas eleitorais, o PSD do .Jij.�aL. .

' cumprirá tudo quanto lhes prometer. Ê:le ..

�.
dos pelo sr. Guizzo, ..

E'streit'" deu provas. de sua coesão' 'riartidál'la e' ... não irá prometer êste munc,io ou outro....

porque às "bombas"
em todo o territÓrIO barrl- '"

1:'.. Um MunicípIo como Florianópolis não Como reflexo da conjuntura, é precádo ..
ga-verde, e,n.carece a V. s. de sua disposição de luta em torno dos ideais do

_ ... poderá cometer novos equivocos eleito- o estado do erário municipaL Pergunto o ...

I·
iam expluir somente saudçso chefe Nerêu Ramos. .. rltis. Não é possível que se desprezemho.. que mais serve ao povo: - fJ pouco que ,DO campo udenista. A .Ince"',ndllO destrul'u' Agora, quando n.ova eleição se aproxima, o ,J! mens de bem, permitindo o florescimento se promete para cumprir; ou �sas afron-

,tal taxa de I·nvestl·men- ,

i ni JI da capadoçagem e da demagogia., A si.- I tosas promessas que os promitentes sa-
povo do Estreito ita confhmar, ma sua vez, a .

t
� -

d li?
.. tuação financeira municipal, como to- bem, de an emao, nao po er rea zar.

..tO's não ganharia nada,
E I N I' sua tendênCia em favor da legenda pessedista, ... dos sabem, é grave, Equipara-se á do Es- ...

políticamente, com, es' sco�a ,ava elegendo para Prefeito de Florianópolis o Senhor
.• tado. Eleitores cpnsciêI_lt,es, conhecendo Ê: êrro palm:'!'l', nos dias que correm, ..

sa. fiscalização' especí- Osvaldo MãCIiado. '.
. a responsabilidade moral de um. voto, reservar atitudes acafajestadas e lingua- ...

fica,. por isso que os ESTOCOLMO. 27 (UP) - Uma Será, não têmos

dÚV�'das,
outra vitória esma- • assumida perante concidadãos, 'não apar- gem suja de arrieiro para o trato e a Ptro- ..

_

tarão da boa causa por gaiatice, pandê- paganda entre as classes menes afor u- ...
contribuintes "adver- parte dos edifícios da Escola Na- gadora! '

.

. .. ga, gozaç'a�o, OU, aind,a, pOr. vingança. FIo- nadas. Estas merecem respeito. Os nossos ..
.

f vai Sueca, situada perto' de Esta:... ... � ...sários" sempr,e oram Aquele "placard" d,e 2 a' 0, há de se repetir' rl'ano'polis tem o irrec"<!ável direito de morr-os não são habitados por párias. Sao
," colmo, foi Inteiramente destrulda, ..,....... d t b Ihsuper-fi�aIizados. Os

por um Ineêl1dio. Dois inarlnhei� pela 4a ,vez consecutiva, F'
.

a satisfação de tôda ... lhes exigir um pouco de respeito. 'Floria.- familias modestas, gente e
.

ra a o,

"!tombos" não interes- ros ficaram feridos, I!-O saltar por a familia pessedista de Santa Catarina.
'

.. nópolis não merece tamanha injúria de suando muita camisa p&ra sustentar os
..

... seus habitantes. FJori�nópolis não faz filhos .e mantê-los nos colégios. Crianças ...
savam ao sr. Guizzo - janeia. SSSSSSSSSS"%""'-SS%SSSSSt4SSS"%SSSSSSSS%SSSS

, mal a Deus. simples, porém inteligentes e lindas, de •

:::P;:sC�O��g:�,p;:::� Exelu·ldo -O Sargento Padre 'Ma'ur-.I·sla" .

.. ponderem' todos as qualidades mora!S, ���tSe bJ���i�: g:s���eE��tees��i���s��� •
- ... a formação do lar, a conduta e o co:ps- lhe destinou o Ministério da Educação, •no caso do sargento ex- • trutivo sentido de trabalho de Oswaldo pelOS termÇls de um acôrdo, para cober-

..

�!��dO da Polícia MiIí-

Q.UERIA ,RAPTAR E A��EOIR UM--SACERDOTE • M�f!���'o:�:C�dCa:seê;cfaa d:a:��n!r�; ��:rod�o�:iee������or:�ina d:en���: g :
d

. A

• fez amplamente compensar pela alta.dig- morro deseja acertar. O morro é relIkio- ...
Mas, elxemos esse

RIO, 26 (V.A.) _ O presidente recer citado; que o referido mm...

,
religiosa é considerada inoompati.. .

d M
-

I ,nidade cristã, começando, muito ce o, aso. aus sao os que. o exp oram em sua
assunto, que del� da República aprovóu _parecer do tal' havia alici!1-do oompanheiros vel ,com a profissão militar psn .. lutar pela própria' sobrevivência, êle co- ingenuidade e boa-fé, á proximidade das.
cuida a imprensa consultor geral da l(épúbUca (lan- de farda para executar um plano solução' de processo em julgamen- ... nhece OS problemas do MunicípiO. A ê,ste eleiçõés. O morro, a 30 de agôsto, va.i •
tua.cl·onl·sta'. - t t C lho de DUCl'pUna .. prestotr 'assinalados. ser.viços, ao te.mpo. acertar com Oswaldo Machado, pessoa"do como lícita a exclusão ,das fi, de rapto e agressao con ra um o por onse . JII

t te
'

..
das administrações Jósé da Costa :Mdel- idônea e profundálliente humana, que

O impor an e o
leiras do Exército, mediante in- padre da Igreja Apostólica Ro� O consultor ,geral da República,

JII elmann, MaurÇ> Ramos e Lopes Vieircl., não' aumentará as apertu,ras de quem iii
caso da arrecRidação qtlérito, d.!) sargento ,Raul ele- 'na em PíiPo Alegre. 'em 'seu pareller fundamenta seu

,.• período
em que a Cidade ,e o interior vi- quer que seja com promessas Idiotas. Eu ...

Sbl: sendO' contri- llonto de vista Juridico baseado ,veram sua melhor época, No setor da ini- sei que, na Prefeitura, Oswaldo procul'R- •
�"

,

,,/ •...,�,t����;02������i��d�al�;-Jfachado
é es- ��s i!i::oi�:"I.r.:���wn.g�a'ls,

dar trabalho

Acontecímento da mais al
ta significação econômíea
para o vale do . Itajai, teve
rugar, terça-feira ultima,
quando foi inaugurada a 11-

.

nna de navegação, de pro,
pr iedade da: empresa Do
mingos Gonçalves Martins,
Que ligará o porto de Itajaí
à cidade de Recife, no NOite

. -. . _ do Brasil.
DIRETOR: RUBJ!lNS DE AR. RUDA RAMOS �GERENTE:. :POMINGOS F. DE AQUINO I Compareceram à' cerímo-

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas' Cr$ 3.00 - FLORIA.NÓPOLIS' 28 �ULHO DE 1959 nla, que teve, início, ao meio-

PIJllA
SAOPAIII

,
.

ICONVAIR

DIÂRIO
/

TAC
CRUZEIRO do SUL

agência:
R. Felipe 'Schmidt, 24
Fones '21-11 e 37-00
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OS CINCO BROTOS BONITOS D'E 59 SERÃO APRESENTADOS NA NOITE DO DIA 1.0 NOS SALÕEJ DO LUX HOTEL EM UM A ELEGANTE FESTA.
�

"
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------- �---------------------------------------------------------------------------------------------�-------------

a Para almoça:r:_ e jan,tar bem, depois de, sua �i
U casa, QUERENCIA PALACE HOTEL i,
XSSSS%SSSS%SSSSSSSS%%ssssSs'S?,SSSSS%,-{ssssss

Agostinho. dos, Santes,_ o Mm votos de felicidades,

ASSUM�Ç.ÃO RUPP, discutido. cantor cujo neme : 000 :

Com satisfação Il"egista- ultrapassou a fama, 'foi Coclk-tail:

mos na efeméride de hoje, contratado. pele sr. Miguel
.

Bastante" movimentado

dr. Abelardo de Assumpção Daux, para neceber aplausos estava o cock-taíl na "boíte
- srta. Jerusa Boiteux Rupp, íntegro ad'voga,dio em da sociedade florianopeli-' Plaza", na manhã de do-
- srta. Córa Nunes 'o fôro da Capital e Profes- tana. I mingo, quando. o Sr. Dalkir
- srta. Dalva" Anita mais um aniversário nata-

.

Polídoro recebeu Autorída-
Revestiu-se de elegância a

- srta, Juraci Jaques Iício do nosso prezado amí- noite de sábado nos salões
des e a Sociedade, festejan-

- 'sra. Edite Vieira de Sou- gÓ e distinto conterrâneo sr, do. Lira Tenis Clube, para a
de mais um aniversário. do.

za Gondín SOl' Catedrático. de nossa discutído e barulhento. pro-
- sua prímeíra=amresentação.

grama _ A Hora do Desper-- sra. Natália Santiago Faculdade de Direito.
A

O seu primeiro numero. fêz-
tador. _ Agostinhe., dos Sari-'mara'} nos pensar- que não- corres-

jovem Pa I R b to'
.

t tos, ' também '. compareceu-

u o. . o. er o amversarran e, pessoa pende!lia à grande' vontade
Pereira riilüto relacionada em os de ver e ouvir Agostinho. àquela neuníâo e foi aplau- Na próxima semana "Pas-

- sir. João Afonso Zaníní nossos meios so.ciais e cul- Já no segundo _ numero de
diüe como os demais valo- sarela Social" vai circular

sr Luiz N n t
. .

d d r'�s que lã foram apresen- com fotografia de um, dos-,
. u es uraIS, goza na SOCle a e sua apresentação. o públi- .

- jovem Grácia Caruso local, de elevado número de co trocava simpatia e fica-
'í;ados.

t
"Dez M,!i.s" ...

Mcfronald' a.migo.s e admiradores, mo-
ra completamente a ven-

: 00 o :'
,

_ Um verdadeiro desfile de-,
- sra. Vitalina Botelho �lVO po.,rque, na data ,doe' .ho-" tàde' com o' cantor, que foi Agostinho dos Santor , foi

Shorts aconteceu na. praia
sr Sebastião Carl T I d homenageade com um ele--

. Os 0.- je, ser� a vo as mars rna- vivamente aplaudido pelo Lagoa da Conceição no últí-.

ner ívocaa m-ovas d
.

gante a'lrnqço, pelo casal 8,1'.
" s . qUlVO?as �rovas. e apreço e �"Sóciety" que lá estava reu- me domingo cem as srtas,

- sr, dr. Ivan Celso Costa -

regozrjo, as quais nos aSSG- 111'do 'I
e Sra. Miguel Daux em sua

M
. d- C' • T I t'\

.

f' I
. arra e 'eu o en mo,

- 'S�1 José JoaquímBilva .ciamos com votos de pere-
.

"00
luxuosa e con ortâvel resi- -,

v Maria da,. Graça Macuco, .

Sr. Dr. Abelardo de nes fe_ci'lidades.' RIO:
dência,

Maria de, Lourdes Damiani,
: QOo : .

Estamos noticiando em e Doris B�lüggmann. ,Tam-
primeira mão ó noivado da O jornal "A Gazeta" vaí bém e moçÓf das camisas-
Dra. Helená. 'Spyrides, .com festejar Jubileu (te Prata. pretas, Marcío Paulo Dias e

o Senador Paulo Ramos.' A ''': 0.00 : Mauro Dias compareceram
Coluna Social cumprimenta Luiz' Fernando Sabíno: e ao local .para O' 'I'íro-Alvo..

: 000 :

O meu vizinho P. C. R.
deixa de aparecer com sua

discutida Coluna por alguns
dias, motivo de uma râpíd'a
viagem a Chapecó,

1·- : 000 :

. ' Amanhã ainda _comenta
rei "sôbre Agostínho dos'
Santos.

'II'

A�IVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE,

APEP ITIVOS 4.Q P\A�
tAUS1C"A, DOS . C-HARLES
DIARIAMENTE OAB 19A5�l!IIS," Hf.:VAUEQ,

OSVALDO MELO
MIRA-MAR Uma �'coisa" que não tem mais ad_Je-

tivo que o qualifique.
Alem 'daquilo estar a cair cada dilj., ainda a .sujei.ra.

a falta completa e absoluta de higiêne ali'seu'nióntüro ,e

suas feridas á vista, suas chagas públicas 'á mostra!
Pela manhã, quem' tiver coro-gem de enfrentar aquela

podridão., que cheg'Q,{l nos fund03 do. ex-prédio., .

Fezes em quantidade pelo chão.
•

Mictório infécto, lixo talvêz em maior quantfdade do
que existe no Forno. Crematório da cidade.

Tudo á vista da gente.
Tudo ali na Praça 15 de Novembro!
T,HÍ'a aquela vergonha expGsta, aos olhos dos nossm

'.'isit�ntes.
E nãe' se t,Ol!la uma providência, a única, que é de

.

de-
,

J::J.olir aquilo ÓU interdi.tar por ali, passagem de gente liln-

1?�, . �l'e'Çidência é certo, que cabe á Diretoria d�:Obra9
'l'u]Jhca do Estado, desde que a (::;tá compete o serviço, de
!.tcordo com o contrato' assinado com a Prefeitura Muni-

cipal.
'

,

Florianópolis é mesmo uma ilha largada na imensida-
de do �!\tlantico. :. . , ,

Não existe no mapa para muita gente. ,.
E não existe, po.rque os inindgos da Capital, que de

sejam ve-la desprezada e reduzidn á expressâo mais sim·

pIes, como diz o vulgo, sempre trabalharam trabalham e

hão à(� traoalhar por todos os meios e modos até que seju.
ela mudada para qualquer luga�'.·

'

Assim, .

a Ponte Hercílio Luz, oue a liga ao continente.
Ta.mbem a esperar sua hora fatal.

.

O estado em que se encontra já está chamando a

atenção fora de no.ssas-fronteiras, como se pode ler no

artigo do Eng. 03car de Olivein Ramos, púbUéado ha
óas nêste matutino.
'Nao resta mais dúvida.

Flv:'ianópo.lis está entregue nêste ,particular aos que i

lhe votam u mgrande desprezo, menosprezada por parte
dos que a desestimam e julgam-na cois{l. inútil.

Duro tudo isto, mas, uma verdade diante d_os olhos
dos "que têm olhos para ver,"

FLORIANóPOLIS; Têl'ça Feira, 28 DE JutHO DE 1951)

Senhora receberam em sua
acolhedora 'residência o. can

tor Agostinh., dos Santos,
que .tambêm 'autografou o

piano
_

branco de Luiz Sabí-
no.

: 00'0

Festejou hoje, Bodas de

Prata, e�casal Sr. e Sra. An
tônio Orlandína Moreira

Borges. A Coluna Social de:.
seja-lhes- sinceras felicita-

ções.
.

: 000. :

NILMA MELÔ DEEAT1N

Viúvo, filha, pais e sogro, Irmã e demais parerites de

NILMA, MELO DEBATIN, ainda consternados ·com.o S<'U

passamento; vêm por este 'meio agradecer a todos quan
tos os confortaram durante o transe porque tiveram que

passar: bem como aos médicos drs. Holdemar ·Menezes c

Daiú.io, e as irmãs de Caridade Romàna e Aguinela e as

demais enfermeiras do 'Hospital de Caridade, assim com')

:LS pe:;:,cas que enviaram flôres e telegramas. '-

I'

OUf,lossim 'con�idàm para a Missa de_7° Dia que man- Um depósito, no centro,
darão rezar na Capela São �o.ão (Pedra Grande) _às 8 ho- \ medindo 126,00 m2.

rJ.� do' dia -3'0" quinta-feira. I .'., .•

� Info.rmações Rua Con-"

l. f\. to.dosfq��� eo�?-�recerem a este atp d.'��1é cItst� an' ,�. selheiro
.
Mafra, 99--

Leclpam' seus agl'adeelIuentos., .,
,'e

t
> ,1' .. r ;: ,Fundo.s, ,telefone 3797

--�(�'

I �E'�i:�//··
,
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k

Vende-se

� f-,·.< '
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..ti j�
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Gostosôs "Sonhos" ',/'�!
r ! 41. .

'
'". � li',§"', '

't' ',j)f" .. 'I'
.-.",'

você mesma faz, sim,'- e . c aro r ,:,,�;f!'- ,,,��,,<>,,*\���., <;'
/

f
-

.

� ......ú�f.�� .

�.w_� � :::·:!;� ...�::�.:::/k. 'iS

E isso voca conseguirá fàcilmente. Basta usar na. II 8 xlc;"as de la�inha. • . • • . . • • • .• 96.0 g

massa o Fermento Sêco F/eischmann. E o mesmo 2 " "lelte .........•.... 560 g

acontecerá com qualquer boa réceita que ,você 3/4" "açúcar ......•...•• r.t8 g

usar em seus brioches, pãezinhos e biseoitos ca- ., 1/2" "gordura .

:
.. . .. .... 110 g

---

seir9s, porque as boas receitas exigem, para bons 2 colheres de sopa (cheIas? de F.s.F. 28 g

resultados, o Fermento Sêco Fleischmann. Com a •
1 colher de sopa d; s� fino ...,' .•• 15· g

sua habilidade, êste seu jeito de dóna-de-casa, 1 colho de sopa (essenCla) sabor lIma0 10 g

não há dúvida,. os seus "sonhos" vão sair uma 2 ovos .......• I.....••..•..•.
, 90 g

delícia I Mas... c<;>m o 'Fermento Sêco Fleischmann. JURte ao leite marno o Fermento Sêco

<I?isperisa refrigeração). Experimente, esta receita,' Fleischmann, deixe\ em repouso 10 mi

nutos, em 'seguida bata bem até dissolver,
adicione os demais ingredientes, a farinha
ROr último; Trabalhe bem a massa até
alisar. Deixe descansar durant� uma hora.
Pulverize a mesa com farinha, e com o

ralo abra a massa, deixando-a com uma

espessura de 1 centímetro. Com um co

po ou farma cilíndrica corte os sonhos,
vá colocando numa tábua ou mesa for
rada com pano. Deixe descansar de 25
a 30 minutos, em seguida inieie a frio

â" : ifr;.�;�;un
��

\:t�':i F EISCllMIII" �.�"
- Mais um produto

GRÁTIS 1 ]>eça a D. Maria Silveira, Chefe da d. qualidade dt;!

Cozinha Royal,Caixa Postal II79,Rio de Janeiro, STANDARD BIJAf"!DS
�

o folheto "CONSELHOS úTEIS". . 'OF BRAZIL, INC.

,
,

Fleischmal1n
- o mais famoso e categqrizaao f4bricante
'de fermentos, do mundo

,

• II!T.....
• • aul UTI.a DU..IO •• lUTA OAT�aut.l

( -

(Om- Vi(k VapoRub nariz, garganta e

peito' melhoram de segundo em segundo,
o noite' inteiro I �

,

.
\ ;

,..","

No combatg, 'ao resfriado, gripe, catarro . . .

Vick VapoRub lhe proporciona umallvlomaís
completo, mais rápido e duradouro do que
comprimidos ou 'outros remédios. Ao deitar,
uma simples' fricção. de � Víck VapoRub no

peito, nas cosias e na garganta .. , e pronto!

ImedIatamente osvapôresmedicinais e a recon

fortante ação de cataplasma de Vick VapoRub
aliviam as ::\ regiõesatingidãs pelo resfriado"
gripe ou catarro - desentopem o nariz, sua

vizam a garganta irritada e descongestionam
o peito,

'

E durante a noite inteira a dupla ação de

Vick VapoRub continua proporcionando êste

tão deseJado alivio a tôdas as regiões doloridas.

SOmente Vick VapoRub
alívia, ao mesmo tempo..
as -3 regiões-atingidas
pelo rufriaiJo,"gripe ou'
caiarro.

.' (sfregue, '; e pronta!
....

V·J·IOJ59

.�

--------VOOOOI-·-'�--
A VITRINE DA. SEMANA

O nosso "Radar" registro.u duas-VItrines da Seman�,
:.;endo elas a da. Farmacia Catarlnense' e a da A Modelar.
de Modas, que por co.incidência f!.ca uma ao lado da outrlOl,.

Amuas as vitrines co.m os seus artigós de vendas bem

combinados e com deco.rações em estílos diferentes, agra
dou '1 todos aquêles que vis�taram.

Parabens para a Farmacia ,"Catarinense" e· para A
Mddelar' de Modas.

O· "Dr. Radar" co.munica aos senhores proprietárifls
,de lo.jas, ·que todos os ,sabados �! domingos o "Radar está

iígado "o.bserv;tndo. to.das as vitrmes êla cidade. ,

.'
.

00000-------

SALVO O "GRAVATAí

Sab.<tdo p.p. o Rébo.cador "Tridente" da Marinha de

I-Guern, conseg;uiu desencalhar <J petroleiro "Gravataí".
Pilrabens para a ,Guarnição. do "Trindente", por ter

I �3.lvo. um petroleiro da nossa frob.. mercante.
I '

00000----

"MISS" JAPAO A "MISS" UNIVERSO
A "Miss' 'Universo. de 1959, é a senhorita Akiko Koji

ma com 22 anos de idade.

_- E.sta foi a primeira asiática que conquistou o título
d� "rl'l,lher mais bo'nita do mu�dQ�', representada pO.t
)lima bonita japo.nesa. , :."

A no.ssa Vera ficou com a qUihta·'êÕIOCá'Ção. Na minha

upiniâo foi hohl'osa esta clas�ificação, pois, ela possue
-

,algo de difícil de passar por uma rigorosa cOlnissão. jul,
gadora. Se duvidam, comprem t) último número da re

vista'O Cruzeiro e verifiquem.
--------v'OOOo-------

OSVALDO MACHADO O HOMEM DA SEMANA
O sr Osvaldo Machado, fo.i o candidato escolhido por

_.clamação na última reunião. dú PSD. Portanto, Osvaldo.
.\IIachado. é o.pandidato a Prefeito de Florianópolis; deSde
ja, o nosso "Radar" está a dispúsição do Sr. Osvaldo Ma
..;hado. --Füi,'o homem mais falado da semana, no mundo'
po.litico. da cidade.

--,--00000------
OSNI MELO DEU O GOLPE

_

Sabado p.p. houve' uma reunião na F.C.F.,
presentes to.dos os representant':)') de ligas, clubes da C.1-

pitãl e o presidente da F.C.F.
Resultado.: Derrubaram um Tribunal de Justiça Des

portiva e fizeram outro. Muito bem! Não andou direito,
go.lpe com êles.

--------100000,------

tem mais ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 28 DE JULHO DE 1959
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Venhá ver e ouvir seu novo Tadiofone
:. \ \

,

\

- .;.

r MOD-R-9356-A

, ,

-

* Receptol:.- sup�r-Jietetádino ' de ,5
válvulas" com 1 ,funqóes.

-

* Duas faixas' de-'A'onda:
* .

Toca, disccs PhUipSl semi-auto,
-

- méfíce, de, 3· veJoc4daCJes,
com fonccaptcr d�� -cristal.

� Alto fálante de 5':,' PBsado.
* Contrôle de tons -gra-ves- e
-. a,gudos'.:

t
.

(

F; � . tuda isso, vem se' Ju.nfar o
. I n�Yo ape!�e�çu�me!ll{]

"Tro,ic Seared" �aH� proporcfoftar_�
t

.

.

�
- .!

a VJI. o praze�j de adquirir !�m
.

INGRESSO PERMANENTE PÀRA
O REINO DA MÚSICA':

,.
.

\

, .

<,

'_

\ < -

.. '_

/ -

,

.

p r e s I a ç Ões
•

mens·als
-,

.

/' \
..

.
, ,

..

_. -.--�

• '/ I .

6
.

VOfê� . _iR: . â. g.anba· um· disco. Long�Pl'aylng à'sua escolha
t. _

.

, .....

i .
'" ._-

�

\

_ •. r: ,/ �

-

em
_. .: r- '. '-

- ....

_.

O·.

.

-

.

.

�ua Tr.�jano:" n.o 29 .

.

, "

/

O Estabelecimento Que tem o que ha
_ de melhor' para V. e para o seu lar.'

I
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,

-A,SEGUNDA RODADA DO RETURNO DO CAMPÉONA.TO DA lONA LESTE NÃO AP'R!ESENTOU 'NEM VENCEDORES NEM, VENCIDOS. TODOS OSI
TRÊS E8CQNTROS TERMINARAM EMPATADOS. O ,PAULA RAMOS QUiSI QUE VENCIA EM BRUSQUE, TIENDO SIDO O TENTO DOS LOCAIS,UL
TIMO �A,PA:RTIDA, ASSINALADO DE PENALTY. EM IIAJAí, OUASI QUE O CARLOS RENIUX CONHE(:EU A DER ROTA FRENT!E ,AO BO'RROSO
,( 1 11')." MARCARAM', OS TRÊS lENTOS PAULAíNOS HÉLIO, OSCAR E ZILTONa NESTA CAPITAL O FIGUEIR'ENSE, EM REVI'RAVOLTA S'ENSA- -

CION�L CONSEGUIU 16UÁLAR O ESCORE ,E POR P'OUCO NÃO ALCANÇOU UMA BELA VITÓRIA_ E, ASSIM, MARCHOU- O CERTAMÉ, DA ZONA
LESTE, CONTINUANDO TODOS NOS SEUS RESPECTIVOS PÔSTOS.

,

"

,_

,

,
- ,

,

._

O FIGUEIRENSE PERDIA NO 1.,0 TEMPO'POR'3xO, CONSEGUINDO. NA ETAPA COMPLEMENTAR, POR 1NTER'MED,IO DE TORRADO, TRÊS SENSA
C!IONAIS GOLS QUE IGHAlÂRA'M O MARCADOR. A SORTE fOI, ADVERSA PARA O AlVI-NEGRO' QUE QUASI CHEGOU À VITORIA - PITOlA
PERDEU UM PENALTV - A EXPULSA-(lDE lOCA F�Z O TIME MA.RCIUSTA REfUAR; PLANTANDO-SE NA DEFE.NSIVA _. Tluca (2) ,E ANTONI-,
NHO, OS AUTORES DOS TENTOS COLORADOS _' ,NA PREUMI'NAR O SAO PAULO 'GOLEOU e TREZE DE MAIO: 11xf- Renda de Cr$10.065,OO..-,
----------------�---�-- ..----�----------------'..,. Voltou a permanecer lnau-Icomo médio recuado em su-

,- ----------------'---...,.-sc/' , .terada a ordem de colocação bstítutção a Loca que havia
-

"

� mTI-��
.��:��i��::�:s�: �:::��; I ���f�n::PoUI:�tr���a:p��:�;=

�rn o, ,ser considerado como o me- • tuindo vinha num espanta-
, �lhor' do vitorioso Campeon�.' lho para o goleiro Djalma"
"'to Catarinense de Futebo� tanto que já havia executa

'pt,;l' Zonas. Três jogos e três do doís pelotaços, com énde�

,C:lnPátes. o maior benerícíado reço às redes. Quem devia
da rodada foi o Carlos Re· ter recuado para 'a defensi

'flaux que quasi perdeu o .ío- va era Antoninho que é aà-

Prosseguiu o Campeonato amad�orista �;17�:��L;5!: ��::R::::a ::
na

Vitoriosos' sábado- e domingo Postal, Ausltia e'S ão Paulo -- Surpreend'eu-á -derroJa do Ipiranga,- .�:.:��eVe,:d�r:sqU�e�::n�� o ..toss' saiu favorável ao

; _ J '
" ,�,UrglU o penalty com o qual Marcílio Dias, que foi ao at»

Vendaval e Treze de Maio perderam por escore' bem dilalados'- Classificação e próxil11a rodada '�o;ai��:��ú logrou o mar�e.- ���o�e:s����!���:�d�o:�S v��
I!;m continuação ao Cam- 'triacos" pelo escore de 3 x 2. vendavar . como TJ;eze' de: 40 - Austria, 7 'tria x Vendaval e Ipiranga x' Aqui tivemos o cotejo Fi·· sttantes que inegavelmente

peonato Amadorista da cída- �DÍ)mjngo, como: 1>r�liminar Maio :jQgÍ:Úam com ,apena�: 5° - Treze de Maio, 12 São Paulo, eis os prÓximos.gUeirense _'versus" Marcíli? formam uma equipe podere-
de, mais três encontros ro-

I

do match Figueirense x"Mar, ,;;-ete elem�ntos. 60 - Vendaval; 14 encontros em continuação ao IIIIID1as que conseguiu levar ao &9. Aos cinco minutos' de

ram efetu�dOs, sendodoís na 'C.íito Dias, jogaram São Pau-
,

Postal x Tam,andaré, Aus- Campeonato.
'

...estádio da Praia de Fóra ações,--Tilico com um pode-
sabatina e um na> domin- lo e Treze de Maio, colhen-:' A classificação após aro· ';. ' '

. "
,

_ 'u'm& boa assistência que te- rcso "petardo" de fóra da

guelra. do Q .prímeíro �fácil' vitória), ci�da rnícía! do returno é :1. FLUMINENfE 4 X NAUTICO 2' ",-ve_ a oportunidade de vibra, área fez balançar as rede';

O Postal Telegráfico, que relo escore de 11 x 1. Tanto seguinte, por pontos perdi- J, _ ,( ,

Jll'eúm as fases emocíonantes de Djalma tendo, a pelota
lidera o certame ao lado do IdOS:

.

"Defrontal'am-se -na. ma;-,,-mrente_ ��h�la' �-9_m(jl�,,(lue,á...batalh�entrealVi-pre- batído no angulo direito do

T!lmandaré, aplicou uma S0.:. A L U G A _SE' 1° - P�stal �e�egráfico e nhã de domingo p. p., tendo, não quíz sair de campo pro-,tob e \colorados of�feçeu, dei- arco 'e entrado, sem, chance
va em regra no Vendaval, o

, 'I Tamandare, 2 ..
, como local o campo :do Os- v?ca;ndo assim o térm.ino daIllllXI',.n�o em sus�en�o m,ui�(J de def.esa para o arqueíro.

campeão de 58 que no pre- Aluga...se di,-:ersas salas 11:0 Edl_, 20 - Ipiranga-5 valdo Cruz, as equipes, do partida faltando .aínda 8J1111ufH:lonado, ,prmcIJ)almente" Duas faltas próximas às

sente certame ainda não seu- fíclo "São Luiz", sito à rua Fe_ 39:_ são Paulb, 6 F'luminense F. C. e do Náu- plÍ'�útos. p�ra o tempo re-,m. et�pa final, quando o ego tina') áreas perigosas o ác-

tíu o sabor de um tríunre, Upe Schmldt, N.O 37. (ex-edifício � �j-ço E. e: -, �,gularpent�r.
-

�qlladrao local empreendeu..a bítro deixa -de apitar. O jo--
15xC; o resultado. A' seguir dO,IAPC). C'e'l'tarite (arl"Oea, .,: ' I---Ao' ârbitro'-Wagner, pela.reação que transformou uma se prossegue, com o MarcHio

defrontaram-se Austria e Ipi-' Ã tratar no mesmo edlHclo [un ,
'

'

Partida este que trouxe, sua justa atitude enviamos denota feia num empate D!.aE atuando melhor, en-
ranga, vencendo' surpreen- to a Agencia de Jornais, e ReVIfi-' momen,tos, de, emoção ao' nossos votos de admiração.'hollroso. "

, quanto se apreciava, os es-

surpreendentemente os "aus. tas, de :Futebol grande nu�ero de especta- D. Santos • O MarcÍlio Dias vencera a rorços dos defensores da ja-
" -, Resultados da 2a rodada dores q�e la c0I?'parecm"am, o' IIIIIt'ase inicial, mandando três queta alvi-preta para acer-;

A ,MAR!HA DO CAMPEONATO (ATA'RI- [do certame Carioca de Fu--'? �lUIhJl1enSe vep,ceu com : C'erfame "'boJa� nas redes adversárías, tar o quadro. Torrado reve-

i
"

-

tc-hol:' ,
Jaime : Boga, Walter e Ma- 'De"de o início do prímeiro ia-se uma negação como ele-

- NENSE DE FU'TiEBOL POR ZONAS "vasc,o 6 x São Cristovão O iin�o: Dilma- e Anastácio;
Com"erCI-a'rl"o .��rr�P? deixara o qúa�ro de mento de ligação entre a de-

'" Botafogoü x Bangú O CalmInate,. Nadeco, (B�to):, HaJal pa�ente seu maior vo- fesa e a ataque, com os seus, ,

SEGUNDA ZONA F'lamengo 3 x Olaria 3 Rato, MarInho. e PaulInho. Pl"Osseguiu, domingo pela,lU�: de Jogo. Mas vei� � ex- sucessivos passes para trás•.
Fluminense 1 x' Bonsuces-

' Tentos assInalados por: r\,anhã no campo do IPiran_.rUibao de Loca nos ultlmos Aos 17 miI!,utos, Idésio esca-: '

S1 O Maur�nho (2), Anastácio e
ga, em' Saco dos Limõec, Olllllse����os, de forma que .os pou pela direita e atirou

América O x' Canto de Carmmate. " Campeonato Comerciario de ...marcIllstas tiveram que JO- rasteiro em direção ao arco;'
Rio O Na preliminar

�

saiu 'v:n-I Futebol, promovido pelo De_,�ar �s :estantes 4� minutos provocando séria confusão

Portuguesa O x Madurei- "�:edOlr o esquadrao do Nau- p-,'1rtament6 Esportivo dO.I�f:nonzados:m homens, f!'ente à,meta de Djalma.
ra O ,nco por 2 tentos a O. For- SESC. Foram adversários os

dó..o se aproveitando o con- TiHco avançou 'firme e em

mm'am os vencidos com: conjuntos do Machado e Re_,jl�nto local para I}o periodo luta contra Djalma, Gastão

A:nast�cio;. �aica.. M,o.rivall mJngtol1, tendo·o prinleíro le' comple�etar �mpreendel' e Cláudio consegúiu levar -a

Vende-se ou se e Don (PlVIda) i Bahsa e Y::'cd:, a melhor pelo escore 1e.ur�1a reaçao fulmm��te, ,do- melhor e enviar a' pelota às
- I Amir; Binha, Lua, Orávio, 5 x 2. Assim, a classificação minando 900/(1'" das açoes. Ob- redes, 'consignando o segun.:

. ,Aluga I
Ivan e· Rafael:," '.' ,é'a seguinte: ".t:ve ,o d:sejado. empate ,o� dO' tento. Aos 21 min.utos. Ca·

_ N. B. No início da primei- 10 __ Farmácia catarinen_.bl-campeao da crdade, embo, vullazzi atira e a bola pas,
,

Duas casas de alvenaria" 'ra etapa, Jõi expulso de se 1 pp.'
,

ra �nalisando os 45 m;inu�os sa raspando a trave. Um :fii- , .

recentemente éonstruidas, I campo o .zagueiró Boga que '20 _ Machado, 3 ,d�, f.tapa final,
,

achassemos neto após, Deba recebe do

l sitll!1das na. Rua Anto�io
I obedeceu plenamente, não ,�p ,- Fiam?reria e Meyer, ,6.qU� merec.ia s�ir de"camp.� /'lnfon�niío e atira 'mult'o al-

,Matos AreaiS., no Estreito, acnntec,eu o mesmo com o ''1;0 _ Remmgton, 10 C�ll,l a sat�façao de, um tn, to. ,Melhora o Figueirense. A

Distiito de Florianópolis, a centro médio Cezar, que 50 _ Ford, 14 'unfo: Queremos - �Izer que, seguir Wilson recebe de Pe-

2 tratar com o sr. . ArisfLes após ofender o árbitro' Wag- Domingo jogarão Fiambre-.,::ll parte, a sortefOl madras, reréc!t e se atrapalha no Chl�'

Borba, em Biguaçú. ne::_: al'remessan:'o violenta- ,i ia x Meyer. ',ua para o quadro local, poi.� te perdendo excelente oca-

____ poucos concebem que um do· siíiíJ para marcar, Aos 30

.minio quase total. das' ações minutos, Antoninho corre pe-
�pos>:a resultar em apenas la Esquerda onde é servido

.;rês tantos.
-

por Idésío. Gastão, seguindo #
O que não se compreende 10R passos do pesadão �mas

,'é que um _time .�ote�tíssimli) agil e técnico extrema, cái

,'Come o do MaTClho Dras, do- ao solo deixando li;vre o de

",!inando técnicamente 3. fensor colorado ,9ue não en

tr,ulOria das ações na fa.se centra grande' dificuldacie
'inicial, com a perda de ape- pura arremassar� aq fundá

,nas lJ'fi elemento tenha se das redes: 3 x' O. qoptinua
r.ntlegi"do ao adversário da- O' jogo�Meaeiros tem' qcasião'qUela maneira. A explicaçã:o d',� .empolgar a assistência'

'3Ó pode .ser esta: o Figuei-, re&lizando arrojada inter

�lent'e agigantou-se o mais venção' de um chute de Wil
"'gue pôde, enquanto que I.} I>ún. Aos 35-minutos, Caval

'adversário se ap,equenou com IHzzi' assediando o arco en··

.0 t9t�1 fracasso de muitos fIou com os 'dois pés no

de:> seus valores, mesmo o,;: guarda-valas marcilistas que

'mais 'exponenciais como Joel, já havia encaixado a bola.

�eba. Fernando e Geninho. ,Um' ,dós pés do, dianteiro
��ste, embor,a salvando.o qUtl,- a1;in�e, a. coxa do arqueiro
...dro 'de um gol certo, parece que câi ao solo, sendo o jogo

.ter sido o mair responsável, paw1izado por ,dois minutos

�de uma vez ,que reCUSQu
'

o I!a,ra o n,ecessário socorro ao
"'mais que pôde transforman- goleiro que se refaz ràpida
'do':'se num terceiro zagueil;'l). n;,ellte. Aos 41 minutos re

IIIIITamb�m constituiu �rro ta- gistra um duela s'ensacional
"'t�co- a imp �,' ,

�o

, Eis os resultados das roda-

l�' - América e Caxias
2° - Baependi, 6
3° - Palmeiras, 8.
4° - Se.leto, 10
5° - Vasto Verde, 14

das de domingo, em conti

nuação ao Campeonato CatH
ril'lense de Futebol por Zo-

lo - Carlos Renaux" 3 p.p.
2° Paula Ramos, 4
�o M.arcílio Dias, 5
4" - Paysandú, 9
5° Baroso, 10
(lo - Figeuirense, 11

llas:

1a ZONA - OESTE

Em Joaç,aba - Comercial
1 x Caçl!dorense �
Em Curitibanos - Idepen

d(:nte 3 x Juventus 2

TERCEIRA ZONA

Em Ca-çador - Vasco da
Gama 3 x Internacional 2

'lO � Ferroviário, O p.p.
_2° �:,Atlético ' OperáriO e

Htmílio Lúz 1
a ZONA

"\
LESTE

'

3° - Comerchirio, 2

,Nesta Capital - Figueiren
SP 3 x Matcílio Dias 3 '

ltlm Itajaí - _Bârros.o 1 Y.,
Carlos Renaux 1

Em Brusque - Paysandú
3 x Paula ,Ramos 3

QUARTA ZONA

Em Blumenau - Vasto

3Q ZONA - SUL
PRO'XIMA RODADA

)Em 'rubarão :_,., Ferroviário
1 x' Comerciário O
, Em Criciuma ,- Atlético

Operário O x Hercílio Luz �

Em Caçador - Caçadoren
se x Vasco da Gama

Em, yuritibanos - ,Indê

pendente x Comercial
Em Tangará - Juventus x

III ternacional
Em Itajaí - Marcílio Dias

x Barroso

4Q ZQNA - NORTE

Em BlumenaU! - Baependl
9 x,Vasto Verde 1

Em Guáramirim - Amé-
rica 4 x Seleto O Nesta Capital - Figeut

rtnse x Paysandú
Em Brusque - Carlos R€

n9.UX x Páula Ramos

Em Joinville - Caxias 1 x

_ P:ümeiras O

C L A,S S I F I C A ç Ã O Em Criciuma - Comerciá ..

rio x Atlético OperáriO
Em Tubarão - HercílioPRIMEIRA ZONA

Lu!: x Ferroviário
Em Jaragllá - Baependi x

Seleto
/ 1 ° - Independente, ,

4 p.p
2° - Vasco da Gama,' 5,

3d' - Comercial, 6
40 - Internacional, 8

1)0 - Caçadorense, 9

6° - Juventus, 10

Verde x Caxias
Em Joinville - América ;X

Pa

AS

9h'I ...

, s.
.

,
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FLORIANÓPOLIS. Têrça Feira, 28 DE JUL�O DE 1959

À Memória Saudosa do' Sr.
CELSO MOELLMANN

ser um homem de Q_om coração.
e meus colegas. do GrêmIo Jor
nar "O Atheneu", os resto� mor,

tais até seu leito eterno, e junto
aquela sepultura, erguemos os

olhos ao Todo poderoso e roga

mOS para que fosse recebido nos

céus, ,sendo este o único lugar
digno de justos e bons.

que ara dotado., uma vêz que o. terreno acha-se

Dali el!l diante, pai e filho desvanecido por lágrimas;, com-
unidos, Iniciaram juntos a eleva.- 'partllhamos também da vossa
cão ao reino de Deus.

Ainda 'no Cemitério, fiquei grande dô,r.

pensando no que diz a Bíblia' I Paulo Nunes Linhares

a respeí;o da morte e, lá encon- P. Grêmio Jornal "O Atheneu"

ASSOCIAÇAO RURAL DE fLORIANÓ
POLIS - (SecçãO de Avicultura)

Cresce dia a dia o número de' Amaro, Angelina que tambem

pequenos ,avicultores em noseo adquirem pintos de uni dia, na

posto d: revenda onde a procura
AssociaÇão Rural de Florianó
polis.

-

é bastante animadora .A ASSOCIa: A partir da corrente semana

passaremos a vender pintos de

um dia da raça New Hampshire,
da Granja de Vldelra--Flrma
das mais Idôneas e considerada

como possuídorados planteis
maís selecionados de nosso Es.-

ção Rmal de Florlanópol1s, que

já vem revendendo pintos de um

dia, procedentes da Granja do

Sr. Edú Marques, situada na

Ilha. É, que sentimos em nosso

ra de "pintos de um dia " é
Saco Grande, passará a vender

1.000 pintos a partir do mes de

agosto, e ja está em entendimen

tos com o Aviário de Vldelra,e
com a Granja Branca, do Rio,
para tambem Introduzir aves

provenientes dos mesmos.

que porém temosobservado é

que, de um modo geral, a compra

de pintos de um dia tem sido
limitada a 50 ou 100 unidades

por pessoa, parecendo que ainda

estamos 'longe de termos em noa,

ssa terra um aviário que ,atinja
milhares de aves, exceção 'felta

aos avicultores Srs. Edú Mar -

ques, Alberto Matos, Abrigo de

Menores, Hospital _Nereu Ramos,

Flambrerla õoerlch e alguns
avicultores de Palhoça, Santo

tado
,

Vende-se os se

guintes' Imóveis
1 Casa sito à rua Conse

lheiro Mafra n. 168
1 Casa sito a Rua Alvaro

de Carvalho n.o 45
1 Casa sito a Rua

Tenen-I'te Silveira n.o 77-A. _

Ver e tratar com Normelia
Castro. Rua Jt'elip' Schmidt
n. 38 Nesta.

A

PROVA
,

ESTA

"

5'0
"

fixa' pQra
ladrilhos e

sempre
azuleios

Representante$ em todo o Bralll

Se você estó construindo ou com

prando seu lar próprio em constru

çõo, (X'ja que o; ladrilhos e azule

jos sejam wlocado� com Binda -:

super adesivo de fórmula suíça que

,fixa mesmo ... e para sempre'
-

..-

Um produto da
cju"!e ndo
a construir
o Brasil SIKA S. A.

RepresetL:,Jes efll florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA.
Rua Dom Jcim � Cêmara - Esq. Avenida Rio Branco

Co-Distribui,:'ores:\ MEYER & CIA.
Rua Felipe Schmidt, 33

ramo

"

SÓ PARA CASADOS!
Iniciando as comemorações nátalícías o Clube 12 fará

realizar uma soírée exclusivamente para casados.

Agradáveis surpresas esperam os papais e as mamães

que, desta vez, não estarão soo a mira reprovadora da

eéíuventude do rock'nroll,
E' que todos dançarão sob o compasso saudoso da',

músicas de" seu tempo.
Será a festa da saudade. A festa que estava faltando ...

Portanto, não convém perdei'.

(Serviço Nacional de
"H�mem, lembra.-te de que trela cltlWão: "Homem lembra.- Apre-ndizagem Industrial)

és Pó e ao Pó hás .de voltar". I te de que és PÓ, e ao Pó hás de O Departamento Regional do SENAI, devidamente
Morreu no dia 16 de julho na voltar'';_ sim, eis o que é a vida autorízado pelo beu orgão superior, faz saber aos tnteres
Casa de "São' Sebastião", o nosso e a morte em resumo. 'faros que se- acha à venda, por concorrência públiea. o
saudoso e' Inesquecível amigo, Todo ser humano porém, deve

Sr. Celso Moellmann, deixando se lemdra?lue alem do corpo
imóvel de sua propriedade, situado à rua General. Bitten-

entre os seeus Inúmeros amigos exlstea alma, e esta é Imortal, court, nO 102, nesta Capital.
Morreu, porem nunca sairá de sendo Isto o único que nos con, O imóvel 'referido consta do seguínte; prédio com

nossa m:emórla, uma vez' que ,forta,quando perdemos uma pe- 407,14 m2 de área, construido num terreno de forma ir

em vida, soube êle acima 'de tudo
ssôa amiga e boa Como foi o Sr. regular, com as dimensões de 18,00 metros de, frente, por
Celso Mo.ellmann.
Antes de sair' daquela sepultura, 35,70 metros de fundo, (área de 633,67 m2).
uma lágrima rolou � e lá deixa- As propostas deverão ser apresentadas na séde do De-

mos um grande amigo. partamento R egíonal do SENA!, sito à rua Tenénte Silvei-

A lágrima esta filha _d1l saudade ra, 25, 20 andar, até às 12,00 horas do dia 10 de agôstode
representava 'o nosso adeus

.

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

Resta--noà jovens, 'sepulr o rêncía.
nnêles, e, seremos relmente, O preço mínimo a ser considerado é de Cr$ 1.200.000,00
homes de dignidade; ,

(hum milhão e duzentos mil ctuzeíros) , para pagamento
Ficamos de olhos vidrados, ao

_

ver no cemltérlQ de Itacorubí À famíl1a enlutada, Só nos resta
à vista. '

\ L�&.,
o encontro do pai com seú fUho dizer que Deus, o colheu cedo,

O SENA! se reserva o _direito de não aceitar nenhuma

amado, o nosso velho amigo porque éra um justo do consôlo
das pr' postas apresentadas.

Cesar, de quem não cansamos

de recordar, pela bondade,
-

de divino' é o que mais necessitais,

Bateria.de alta qualidade
� DI),ribuidorés H OÊ P-C K E

e v i r alvo I ta Es.p e·ta c DI
<conclusão da 4R pág.) da" do Figueirense, apita o defesa, num novo e espeta- MA�CILIo. DIAS - Me- i � 'ésio sempre perigoso. An-

entre Gilberto e Perereca. A toque como feito dentro da I c,ular salto, quando JOct-os já deiros; Góia, Gi�berto e Lõ- ton inho e Ti'lico bons.

pelota está,para o zagueiro. �i.·ea perigosa, isto é, decre-. tinham como certo o gol. ca; Joel e Geninho ; An to-I '

No entanto não esmorece o 'tanôo pana lty, Quem faz a I Aos 34 .min�tos, ?Ominan,�?,
n iriho, D��a, Idésio, F'er-, PRELIMINAR E RENDA

díanteíro e quando o player cobrança é Torrado que é com mais mtensldade, ja

I
nando e 'I'ilico, Destacou-se' A partida preliminár, tra- ..

vísítante desfere o chute o bem sucedido, fazendo cair que agora conta c.om o est.i- Medeiros, AO melho� em cam vada entr�_São Paulo e 'I're- .,
avante mete o corpo, sendo

o zéro do marcador. Um I mulo de sua torcida, o FI- po ; Os ,tres zagueiros regu-, ze de MaIO teve como van;
at!ligido duramente. Ouve-se minuto é transcorrtdo 1>1 gueirense vai ao ataque e o lares. Joel e Geninho tlve- ceder" o primeiro pelo elás-
o cpíto do juiz decretando Medeilf'os tem oportunidade I arco marcílísta � alvo de in- 'ram

l,lma
boa primeira' fase, II tko

escore de llxl.

penalty contra o Marcílio de realizar nova defesa de .
tenso bombardeio, escapan- sendo fracos na segunda.

Dias. Erro evidente do árbí- um chute de Cavallazzi. Aos do milagrosamente de cair. Os dois meias regulares. Renda: Cr$ 20.065,00.
,

troo Pitola encarregou-se da 29 minutos Adão centra a Nova e forte investida alvi-

cobrança e o faz muito mal Torrado que fulmina 'no negra e a cidadeia sofre
atirando a bola pela linha -canto, alcançando, assim, o

I bombardeio, caindo, desta
de fundo. Loca reclama da segundo tento dos locais. A vez, graças ao oportunis�o
decisão do árbitro e é expul- seguir Pereréca atira e Me- de Torrado: 3x3. -T'em-se
sr da cancha, ficando o con-. deíros rea'líza maravilhosa com certa a derrota dos vi-
junto visitante reduzido pa- sítantes. Cavallazzi avança
ra dez homens. Termina o e chuta forte, mandando a

primeiro tempo, com o es- bola na trave. Defende-se
ccre favorável ao Marcílio como póde o Marcílio Dias
rins por 3 x O. 'e uma ou outra vez conse-

C L I E'N 'E S SAIISFEITOS
então VEN'DA

DELCO

I
.,

para que
a melhor

eles comprem
Bateria

'DELCO

.H

SEGUNDO. TEMPO.

Após o descanso regula-
mental', retornam ao g,ra-

I
m�,do Os dois qU8!d,ros para
a disputa do s�gundo ,tem

i po. Nota-:-se que o Fig'uei
� rense domina o gramado.
,

Aos 7 minutos, Cavallazzi
atira forte e Medeiros salta
espetacularmente tocando a

pelota que vai de_encontro
a trave. Nova e sansacional

intervenção realiz'a o a'I'""

queiro mar'cilista 'desta fei-..
ta de um peIotaç� de Pitola.
Aos 15 'minu,tos, o Marcíl10
Dias cede escanteio que é
cobra,do por Pitola, tendo
pereréca perdido magnífica
oportunidade para marcar.

E' por demais fQlli;e o domí
nio técnico e territoria:l dos
locais. Defendem-se como

pó1'em OS visitántes .. �ed'ei
rós está simplesmente 'no

tável, intervindo em L\m sem

número de lances que colo
cam 'em perigo a cidadffla
sob sua guarda. Aos 26 mi'"

nutos, Góia salta e comete

toque, porém fóra d'a área.

·Alívio

-

A fórmula de Melhorai é

uma combinação cienti
ficamente perfeita. Além
de ser mais dicaz corr

tra a'-éí'Qr de cabeça, de
dente, de ouvido e ou

tras dores, Melhorai tam
bém alivia a tensão ner

vosa, o desânimo fi-

E�::s����:Çisuavemente e
.

� (''ii:.
seus efeitos são '

.:�2
duradouros.. .r -(:::

,
,

-1

\,

o seu Melhoral se dissolve tão

ràpidamente, que vai logo direto
ao ponto exato de onde provém
li dor. Por isso. corta a dor de
,( abeça e reanimo o organismo
em questão de segundos.

COMPRE O MELHOR. COMPRE·MELHORAL

ar

- escreve sôbre
qualquer superfície!

r pince',
atômicogue ir até ao arco adversá

rio. Numa dessas incursões,'
Góia atirou no travessão.

No.s derra:1eiros segundos,
de 'refrega, novo perigo se

registra frente' ao arco

marcilisia. Chuta Cavallazzi

que vence 'Medeiros, porém
surge Geninho que salva o

arco de um tento certo e que
s'eria o da vitória. Termina
o encontro, com três tentos

patra cada 'lado.
ARBITRAGEM

O sargento Gilberto Na

bastante falho,
'reveland'O não ter creden
c;als para orientar prélios
de grancte:s proporções. An

dou errando muito. Nas

duas ,pelialidap,es máximas
nem se fala.

QUADROS ,E DESTAQUES
" FIGUEIRENSE - DjaoJma;
Gastão, Cláudió e Danda;
Ad,ão ,e Anie'l; Wilson, Tor
Irado, Cavallazzi, Pereréca
e Pitola. Destaques: Caval

lazzi o melhor do conjunto,
s'eguido por AnieI, o melhor

da defesa, Adão e

Gastão'lTorrado nu'lo como meia re

cuado e magl\ífi,co como
"

vidiOS, porcelana, celofane.
borracha etc.

não se apaga com água •

6tJI para .h lar, tábrica., �
escritórios, ••cola••
clubes, armazéM,
,depósitos, lojas,

estações ferrOViária. e

rodoviárias etc.

em 6 cõres •

Ltncé 4081

REPRESENTANTE: Incas Representações Ltda.
Rna João Pinto - Edifício Royal
b'lorianó olis.
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Escritório: Rua-João Pinto n. 18 sobo
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r.OaARIO: Das 15 às 17 horas.
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•
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12. - DomIngo

18 - Sábado (tarde)
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25 - Sábado (ta_rdê')

Farmácia Modern!>
,

FarmácIa .Moderna·
FarmácIa Sto. Antônio

FarmácIa Sto. AntônIo
Farmá·lla Ce.tarlnense

Fannálla' Catarlnense
Fa'rluácla Noturna

INDICADOR PROF'ISSIONAl

Zuri

-'--------------,�----�-,.-----

ORA. EVA B .. S(HWE�DSON, BI(�LER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIA"NÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto

'I'ratamento de hemorroidas. fi8·tuJas. etc.

Ckuraia ana]
Coriunica a mudança de seu Consultório junto
r."'1idência Dá Rua Durval Melquiades de Sousa

.

• _TAPO' ...........TI.D OPIIO ... 'UTa O•.T.... .a_

�A S'()BERAlIiA" "!tACo\ 15 UE' NOVEMBRO
. IWA Ft:I.Il'g SCHl\lIDT

t'll.lAJ.. "A SABERANA" 91STllITO DO E-STRE-ITU - CANTO

ESQUINA

Màutício dos Reis INJTJ�IO -

. BRASlt - ESIADOS UNIDOS
.

Advo'gado
� �

-'

Df ·:floRIAtfóPOliS
'

ED. SUL AMÉRrCA _ 5.0 ANDAR

TELS.: 2198 - 2681,

á sua

54 .

CURSO -PARTICULAR. SÃO JOSÉ
Proíessora. Maria Madalena de.

Moura Ferro'
Aceita alunos pára o Curso Pré-primário) crianças de

Õ 6 e 7 anos.

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pne
paração para o exame de admissão ao ginásio.

As aulas desses C'lrsos começarão a 1.0 de Agôsto. ,

A matrícula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,
:H; telefone 3737. .

DR.
�

HOLD&MA'R MEN E I,E S
Esp_�Gjalidad�: Doenças de Senhoras

� Partos Cirurgia ..�
Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

E�-Interno ,da Maternidade Clara Basbaum, da Matern1·
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambõa e do Hospital �o
JAPETC.-. ,

A.tende pYovisóriamente no Hospital de Caridade -

Parte' da manhã.

"ALMUU
I,OAIt(;IA

··>i:d,:-�> .
__

'

_ .,ftilltÕJDacfo pela F8C'aI4ad� _:'lia'

�tto.a.l' ••_. MedIda. ía Uo, •• r-
, .'

-. -s; a.d.d. tio Br"'l
;. &i-1Dterao ItOr _.c........

••teraltl.d. • JI'.KoIa
. :tS,rVlço do Prof. OctA .. '"

.

" Kodrilfu" Um.)
&lI-IDte,DO tlo- derTl� d. �rr ...

cla
�

do HoePt1ta1 tA t" .•. r \

tio alo d. Jaa .. lro
841dlell do Bo.pltar d .. c. rI.l_o.

e da •.ate;nlda4. Dr r.;too
-

C:bnla
In.NçA� oi ::;eNlIUR-\S

P�RTO� � OP�RAcnt�
PARTO. s.. DOR velo ""'Ad·

p.,,-C).proftlat t-o
Coa •. " R .... JeAn Pi�tJ' n 10

dá. 16,OU Ao :8,OIJ burllt.
.\teDd. zom- b",.. marrad ...
T.. I.fon. I(lU - &•• ldlo.:I_:

Klla General Bjttan�ourt.. li

Rua João Plilto

Rua Jcão pInto

Ru .. F'ellpe Schmldt

Rua Fellpe SchI!lld t

Rua Trajano

Rua Tracjano

Rua Trajano

26 - Domlnga -P;';l�cla-N()tuma Rua Trajanp

O servIço noturno será efetúa<k> pelij' tai'máclas .,sto. A�lõnlo. No'tuma e Vitória,

Felipe Schmldt. Trajano e pra:a 1 � <!� Novembro.

sltu�da6 às ruas

·DR. HURI GOME�
M'ENDONÇA

MtDlCO
,Pré-Natal _

- Parto.
Opera�õejf _. elinl"a Geral

. Rt'sldi.'nçia:
Rua Gal. BíttencOlvt n, 121.
I'elefone � 2651.

. Conl'lúltórlo:
Rija Felipe Schmidt D. 37,
��sq, Álvaro de Carvalho
Horário:

lias 16.00 à� IR.OH
Sábado: -

')as 11'.00 à!I 12,(10.
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E S T I ·-TR E
5 - Domln-go

12 - DOllllngo

1.9 - DomIngo

26 - DomIngo

FarmácIa IndIana

Farmác!a Catarlnense

Farmácia. do Canto

FarmácIa IndIana

o
R tia pedro Demoro
Rl;a pedro Demoro

r.m 24 de Maio

flua pedro Demorol

,.IIQr.. oJ .1.... .., oarl ....

';UT& udlul d .. lDr.�ÇÕ.� -C'
l ••

�
.... ",.HÜC.... dn .. "ando •. tt

:lit.í.·qrtnirYo .gt &JJlbOI n•• r.JOI
.. f)�n.ça. do "p'.r.lbo D,�..,.t',.,�
'. do ii,.tem. o..rv".o.

'80r'rio; 16'$ •• t:l • !.,.. ai- t

1I0riu ._ C.....unltórlü Rua Iln

MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMÃOS BllENCOÜRT
( " I S B A O A s-ó , O N f 18 O ?

Ao" T IGO _D I P 6 S I T O O � M I Ao., I

Acham-se abertas as matrículas para o segundo semes-

tre dos seguintes cursos: _..;. -

.
.

,

Cursos pará principiantes, médios e adiantados.
Curso intensivo para aqueles que desejam um� apren-

-dízagem mais rápida da língua' Inglesa.
.

Cursos para Universitários.
.

CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE ie ANOS �,

Os interessados serão atendidos no horário de. 9 às 12,
e de 14 às 17 horas, na NOVA.séde do Instituto, à Rua Fe

itpe êchmídt, 25 - Edifício ZAHIA - .6.0' andar, .

V I A 'J E II· E L R O �B
'PARÁITAJAí - JOINVILLE - CURI'TIBA
Ô N I BUS Ul TIM O - TlP O
SUPER-PU'L'LMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS .1....0 JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D 1; R E T ,. S.
P�RTIDA FLORIANÓPOLIS
CHEGADA CURITffiA

R1PlDO- 1ÚL w BRtASltEIRO

I R,ADIO GUARUJ.Á
DE FLORIANÓPOliS

5,45.
12,45

LTDA�
'VIAGENS COM ESCALAS .; PARTIDAS AS 6 E 13 HORAR

,AGENCIA FLORIANóPOLIS .rr: RUA DEODORO

ESQ"P'INA TENENTE SlLV}!:IRA -- TEL.: 2172

Unda média:
(5 KW) 1420 kcs.
'Onda curta:
(10{KW� 5915 kcs.

I
\

I

A •

_ DO RIOi»ARA VOCE -Interessa a todos •••
P a r t i c u.. a' re 5 , C o m é re.lo e I n d Ú 5 t r i a .-

�.
'-.

Utilid,dea dOIPf$.itlcas, remédiõ8� veiculoa ou m4qui
Qas, a!«le<Os6rios' de tod.a\! as espécies, .discos pu o que
você preelsar. Firma que serve há.30 anos a imprenlla
brasileira,.4:riou um departamento de vendas para o

lnterior, estlUldo.apta a atendêr o SeU pedido. Ellcre
va .. para ,�

, Representações A. S. La·ra Ltda.
Rua. Senador Dantas,. 40 - S.o andar - Rio

. . � 1,:
PROGRAMA DO MES
,

. 1 E-p9 - Sábado -- Soirée dOl\ CMados - Agradá·
velo poitada 6xc-lusivamente para casactos�
SÜi'flresas! Reminiscências! Início das co .

m�mQrações natalícias. Reservadas de
-

na Secretária.
f-E-59 - DOmingo - Encontro dos BrQtinhos. Eo

�nenagem às debutantes. Iníciá às 19 horas.
i2-8-59 - Quarta' Feira - Jantar de Confratern;za·

ção e Posse da Nova Diretoria..
, 15-8-59 - Sábado'- Balle de Aniversário. Com faou

losa orquestra."Os Copacabanas". Apresen
tação.nas debutantes, e da Rainha da Clu
·be. Traje a rigor. Início às 22 horas:

16-8-59 - DQmingo - Soirée Infànto-Juvenil. Atru
_ ções para a petizada Surpresas.
Início às 16 horas.

OBSERVAÇOES:
,

1 -8-59 - Encerramento para a inscrição de debu
tantes.

I

3-8-59 � Início da reserva de mesas para o.Baile �e
Anlvers�rio. - Adesões para o Jantar de
Confraternização, na Secretaria e Restau
rante do Clube.

---------__.:.------�--�------------

• SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS' SSSSSSSSSSSSSSSS_%'t4% ·S,..,,: fê'·,.,.""•. '0

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T� Õ E S D ·E 'F À R M A C I A

MtS DE JULHO

() plantão dfumo compreendi do. en tre 12 e 12.30 horas será et etuado pela farmácia Vitória.

DRA. EBE· B. BARROi
CLtNICA DE CRf.4NÇAS.

Consultórto e ReatllêDeb
- Consulta.

Av.· HerclUo Luz 155A .apto r
. -gegundll • 6.'a-relra

daa._15{ .. I}_ hora.
, Tel, .- zÍI.O.

I' Anda'

- !lu.d6D<la. RQo" L.,."<1.

Cootlnh<>, U I Ct.t"a,. 6" �.p"
I oh. - róna' II�
,

t A V Â N D O (O M S A B Ã' O
-. '

,Virgem Especi.aJiqad,e.
-

1� lia. WETlEl INDUStRIAL --- JGlnv111t - (Marca tegjstrada)
-

economiÍa-se tempo e dinheiro
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Espêl:iahnenté' fabricado' paFa��l;lfles que· desejam,um '

,t '�, ""
.. . �

.

...: l ::,-... -.
.

.� ;, "

caminhão com a versatilidade de camioneta" (om
-

urna '

"

capacidade de carga' maior, 'ou ainda maior área,
útil de transporte para/mercadorias relativamente leves "

e, volumosas. Se às suas necessidades estão' enquadradas;
nessas-especificações, há agorfl. um, caminhão ao seu dispor

-' - o'Ford F - 3-50, agora lançado no mercado brasileiro.

•

Equipado com um possante motor Ford V-8 de
167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas. Chassis super-reforçado, de excepcional
resistência, garant; serviço ininterrupto. Cabina com

pãra-brísa panorâmico, de' quase 2 metros de visibilidade,
proporciona maior confôrto e, segurança!

/" .

-

/
..

. fORD f.3S0 pata
Ha um ' '

d ecessidade!ca a n,
d tos farmacêuticoS ou

T porte de cigarroS, pro u

• rans '

, "

pequenos engradados:.
.

-

adarias e confeitarias,
de encomendas de p ,

.

• Entrega -
,

lojas e armazéns.
t urbano e rural, em

; .

d de transpor e ' mi-
e Serviço rspi o

12 pessoas ou

com capacidade para
peruas, geiros.
crônibus, para 17 passa

,

m geral. Fácil adap-,

tos e' 'fretes e . de
e Mudanças" carre

.

tipo de carrocena
h is a qualquer

tação do c aSSI -

ma e grades.
" com platafor -

e am-il'J.UClr.1 " furgoes ,.

. inchos e reboques, . . 1
Cat "Cl,,_SOcorro, gu . tr<>nsporte pohcla .

a CO""

d bombelfOS e '"

, .;' ,', >.,. carroS e "

_

;_!,!,',q' "'.. ', , ,.. F 350 sao
,

chassis Ford da sene -

jk,,';;':: 1"l,-RT.l\NT[: Os ".'

"�'na e rodas duplas
.,_..' -

..

'd s corn ccw" ,

""1' ,:,; fonlCCl o.
_

' :; u stradas, asStm,'1<., ' ,;,i., ,.-....
,

,

,.' erias espeCtU1S t,

'1"r; As cai TOC
,

' ,

odagem Strnp es
q'i': ii·�"'·I.,

"1' t;ha�',1S com r
,

,,+'l'7qr'Zío�Cv8ste "', 'd'mento com
_''',) u. t' .. r,,,:,_l-..

"10' "Tév10 crl,.i�n t. "

, , •. ,;'ira dependem a� p,
o,' ,..., .1 A, 'o·"!-ados .

..
. • ', I; edol'cS Foru 11. 11., I -'

(_,� ,!. �;_ .... \... j, _"

VEND,E ,R.1

\
\

EXTRA.VIO
Extraviou-.se a Carteira .INDM-e (0l!1. A.8 C - so.c� ANONIMA

n. 3061 e' 30d9" 2R séríe, da A Diretoria de ABC-RADIO E TELEVlSAO comunica,
Caixa Econômica Federal de aos seus Amigos e clientes, que a partir desta data, 0- seu
Santa Catarina. Qualquer representante para todo o próspero Estáao de Santa ca

ínrormação, dírígír-se à Cai- I l,arina. é o Sr. EDUARDO RIBEIRO DA,COSTA ZANATTT
xa Econômica, na Rua oon-: resíãente à Rua Altamiro Guímarâes, 75, nesta Capital.
s€I�.e.i1..o)vIafrª ,

I Florianópolis, 1° de julho de 195�.
�',,' ',", ;',>:';"� '>' ,.,.-,'

w
, j

VANGUAR:D 51 l.a ,SÉIRIE
. (l)N'1(:0 DON'O)

-, N" .,,"'�- �""''''''�---''''''''-��?li'iii!!I!i""'._:�:_��.�
-

.....
�.

i��':::��'��_����l
, '

Vya, :MARIA EUPHROZINA NEVES
, Vende-se em bom estado de conservação, adquirido .

e

em novembro àe 1951, motor 100% (usa sem gastar oleo HUHBERTO,H; :HOFFMAN E 'SENHORA
3il). Preço único Cr$ 250.000,00, Participam o noivado de seus filhos

",J?u �s�mbª"rgaf7d,:..;o;:;,r...,U�rb":,a....- .... I ...�".,,,....,...._,
MARILZA e RICARDO LUIZ'

7

- I

-"'''"_

I .

•
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ls For�as Viyas �a Na�ão Devem l�oiar a Batalha �Ol
G

.

-

I' Industriais, autoridades, fôrças' armadase o próprio povo devem formar ao,

enera lado da patriótica campanha lançada pelo Instituto Brasileiro do Café':" Man-
FLORIANóPOLIS. Têrç. Felr.... DE JUI,HO DE 195U

ter e. tradição da bebida, entregando-a ao consumo livre .de quaisquer im-.

Pgle' purezas' - As resoluções do IB� se revestem dâ m�is alta importância para o
bu Pais - Outras notas.

. Sempre fomos um pWI) adulterada, e o café já não O instituto Brasileiro do
tradicionalmente consumidor apresentava aquele sabor, Café deu o grito de alerta, e
de café. Nos serões, no aquele paladar que conquís- em todo o território nacíonal
trabalho, no bate-papo ta- o seu brado ecoou como o

miliar, nas reuniões sociais, teu o mundo inteiro. O con- som de uma corneta convo-
_ sumídor sentia a mudança cando a tropa para a luta

e em tantas outras oportu-. quase brusca do sabor do decisiva e empolgante. Me
nidades, 'o clássico cafêsínho 1 nosso popu!ar cafésinho, e o

I
d:'das s�veras foram 'tomadas,

está presente. Mas íntelíz- abuso continuava de modo resoluções foram baixadas,
mente a bebida vinha sendo alarmante. E: o IBC fará cumprir as

.

'-.. - A batalha do IBC, porem,

'N',0'8'5 ,Cole·"erías Federal·.5 �f��t��f���e���i!s�::l�:
plesmente burocráticos. 'OS

L V F·' J seus técnicos estão em aç9,O
Em.endas dos Deputados

-

eno�r •. errelra_ � ._, Qag,ui,IQ ���c:��:aç�:::�'diS��S::nà
Ramos - Uma' para o

-

Estreito ����d��tr�: :0C�::�;::o.federal no ���� �U:eJáve:J!�e��n�gg:�
. Hajal e Laguna, possuem AI- Os Escritórios Locais do Ins-
Emenda ao projeto de l1!i n.o

, tândegas; as coletorias federais tituto são autênticas trin-
4.696/58 estão localizadas, respectivamente, cheiras onde estão aquarte-'
jnciua.se onde couber: em Luiz Alves e Henrique Lage, adas as tropas par� a ln-
Art. - Ficam criadas, em San- prósperos municípios, dos primei- vestida fulminante contra 9.

ta Catarina, coletorias federais ros desmembrados. E' ocasião degradação econômica do
nos seguintes municlpios: oportuna para regularizar a. sítua-, nosso principal produto de
Braço do Norte - Abelardo Luz ção, extinguindo umas e criando exportação.

novas coletorias federais em díver. - Cunha pOI'ã - Ar:ua Doce - outras. Cuidou-se com prioridade
cos Estados da Federação e algu., A.rmazem - Arroio 30 - Des- Também, a 2.a -eoletorta Feder'l dos pontos agudos do con
mas em Santll, -Catarina. A Co .. canso - Dionlsio Cerql,leira -. de Jaraguá do Sul está localizada gestiónamento da eomercía-
missão de Finanças da Câmara Fachlnal dos Guedes - Grão PR em CoruPá. Hoje, com a emancí, hzação da safra, dificultada
apreciando êsses projetos, resolveu rá - -H'erval d'Oeste - Há - paçiío de Corupá é prudente que 'pela complexidade da" entre-

Itapiranga -

F Lauro, Muller -, se regularize a matéria, exttn., ga da Quota Excedente e,da
Ilhota - Jacinto Machado - José guindo o que se denomina 2.a existência de remanescen
Bolteux - Lebon Regls - Melei-. coletoria federal de Jaraguá do tes da safra antener, que
ro _ Maravilha - Mondai - Nr Sul, e criando-se a coletoria fede- emperrava o desenvolvimen-

projeto único a criação em todo va Veneza - pouso Redondo Tal de CoruPá, propriiUllente dita. to normal dos negócios. De
o País, de Coletorla3 Federais palmitos -:- Papanduva - pr s. s. 15-7-59. acôrdo com as modificações
que sejam convenientes. A fim Serrada - presidente Getúlio Lenoir Vargas feitas no Regulamento de
de prestar sua colaboração quan- penha - pomerode -' P"-" Joaquim Ranws Embarque, ' com' aprovação
to a Santa Catarina; os deputa- Grande - Rio das Antas - P! Expedito Machado da Junta Administrativ.a do
dos Lenoir Vargas Ferreira e .Too Fortuna __ Rio d'Oeste - P' IBC, providenciou-se a aqul-
quím Ramos, encàmtnhara á Co- Negrinho - Campo Erê - São VI C b

sícão somente dos cafés re-

missão de Finanças, por illtermé" José do Cedro - São L6urenço ,ongresso ra- tidos e o IBC tomou provi-
dia do deputado Expedito Macho ' <i'Oeste - Santo AmarÇ> da Im- dêncías para a cdomprad d03

i d t '"i t peratriz - Sidero'polis São·l· d C·
· remanescentes, e mo o ado, e depo s e en enu men on

, SI elro e' Irurgl!!ll desembaraçar o comércio pa-com o presidente da C9missão, 'o ,João Batista '- São Carlos - lU
ra aquisições diretas aos pro-trabalhista Cesar pri�to, as EC São Mig_uel d'Oeste - Seára ':-- Reunindo delegações mé- dutores.guintes emendas: Sombrio - Trombudo Central -

dicas de várias unidades da Procurou-se dar destill')Urublcí - Vldal Ramos - Xan- Federação, instalou-se

na,'construtivo às' quotas adqutxerê e Xaxim. Academia Nacional de Medl- ridas pelo mc utilizando-as
_ § !1nico - Ficam extintas as cma, Q VI. Con�resso Brasi·· I numa prov�ito�a e promis/ coletorias ,federais de Jaraguá do leil'O de Clrurgla. O concla- sora tentatlva de industrla
Sul (2;11 coletoria), Itajaí e La.- ve" que é patrocinado pelo lizsção para aproveitamento
guna. e. em substituição, criadas prE'ljidente. Juscelino Kubits- I de óleos, alimentaresl cafeí-.
as de CüruPá, Luiz Alves e Hen- chek, prolongar-se-á até ,.), na e torta 'para ádtIbação.
rique Lalle. dia 30 yindouro, e nele serão I NêsSH trabalho, serão c.onsu- f
Art. --, Fica criada uma coleto" I a!)reciádas teses -sôbre os di- midos os 10' por cento de 'Ex-

ria Federal, no sub-distrito de I versos .ramos da' Medicina, �purgo. Os 30 por cento de

�-
'), - �

Estreito. MunicípiO de

'Florianó-1 t�is c�mo, 9i�urgia Geral, Consumo Interno estão se!l-- �u· _/lt!ê;.. 'vL/�./'�pc,Jis. Sf>r.ta Catarina. CirUrgla ToraClca, Gineeolo- I do absorvidos pela expansan � t/"�
.JUSTIFICAQÃb - I gia, Neurocirurgia, Obstetri- �o mercado de consumo in

, _
' '

!Jj!����I�T��� � �:�I�����"i��gi�r� Ni�efiiim,�� ii' J�'�EUNI1 E O�· PRE�EDENTES I� J1Nm 1PLORIANÓPOLIS
Chapecó, hOj� 'desmembrado eln

I

MARIO SALLES VICTOR -'- (Do S. J. Profs. de' São

I
rapidez do jato, entretanto, levando-se em consideração.__

.

16 novos e prósperos municípios, !'aulo)
(

ai suas proprias atitudes passadas,
.

encontra-se nelas ,,0onde existe, apenas uma coletoria O artigo de fundo do "'Correio da Manhã" de ante- principal motivo para que JysceÚno possa dar tambem o,federal, numa área superior a
t i t·t 1 d '"N t l'd d V' i d" �'l'd '

,

14.000 klms 2, para uma popula-
on em n 1 u a o eu ra 1 a e lC a a, 1 o com cerw \naXlmO de seu apoio á candidatura do Marechal Lott,

cão superior a 250.000 habitantes, interesse, serviu-me de inspiração para estes modestos r com a prudência que lhe tem sido péculiar e se� ferir a
Do município de Dionisio Cer- despretensiosos rabiscos. d!g:Qidade de sua alta investidura.
queira á coletoria federal catarl-, Com relativa comodidade foi, facil podermos alcall- Todos os Governadores de São Paulo souberam guar-rJ:nse mais próxima distam cêrca

çar o obj3tivo que move o conceituado diário da metrópo- dar absoluto decôro com referência á eleição de seus SU-de 300 quilômetros. Urge ,a çrlagãt. ,.

de novas unidades, para facllida- le, qual o de desejar obrigar o Presidente ,Juscelino á per· cesso�es, todos, menos u�, menos Janio que, para ele-
de dos contribtl'ir,tes e' aumento manecer distante da pÓrfía elei.toral de Outubro de 1960 ger o digno e atual ocupante doe Campos Eliseos, lançou
da arrecadação. Também, a capital pois que assim S. Excia. provaria que a sua 'neutraHda.de mão de todos os recursos, desde a sua condição d� Go
de. Estado é servida, apenas, por era de Jato sincera, oferecendo mais facilmente um "han- vernador, da máquina burocratica do Estado, da presuma alfândega, f.tcando·a popula..

dicap" para a vitória de Janio! são, das nomeações ilegais, até do próprio dinbeiro dosÇnO residente no Continente su-

jeita a ir até á Ilha, parâ estabe.. Muito embora estejam.os ainda a uma distância rela,- cofres bandeirante'S. Concedeu. favores, e facilidades em
lecer contato com o órgão arre-, tivamr-nte grande do pleito 'que nos dará o futuro primei- troca de votos, principalmente a banqueiros onzenarif)'l

no- cadador federal. ro mHndatário da nação, não acreditamos de forma alglÍ- da estirpe dos Levy, falou em comícios, demitiu e per ..e-1'01' Isso, propusemos emendlo ma que o Presidente cruze os braços, alheiando-se á refr\l- �uiu quanto poude, trocando acintosamente o cargo de-4___

gà e conseq1J,entemente deixand\) o ilustre Marechal can.. Governador pelo de simples cabo eleitoral, cousa que é

.o. MAIS' ARAJiO I
didato de seu Partido entregue i.. sua própria sorte. do conhecimento de todos os homens de cúpula dos Par"A

.

RA 'B O

'

Nã\.l o cremos porquê, se tal acontecesse, estariam tidos como Cyrilo Junior, RO�rigues Alves, etc.,. inclusi-
então seriamente comprometida1 as suas credenciais df; ve do pre�ado professor Senador Lino de Matos que
ctiamantinense, que, a exemplo do baiano, quando burro, atualmente forma em, suas fileiras!

A
� 40 /.

nasce morto: Não po.deremos admiti-lo tambem, porquan· Porquê ,procedeu assim, menosprezando a Constitui-te
•
de abatimento -'.- .

_,,_ to sabemos que o sagaz montanhês não iria deixar desp�r- ção, ,cc'ntrariando a ética, mandando o decôro ás favas"
diçada toda a preciosa carga de energia, habilidade e dis- Pelo simples fato de poder derrotar ao seu inimigo Adp.-

'20 cernimento que vem acumulando ha longos anos, desde mar de Barros" -dirão certamenlie seus "fans" e apologis-
e', mais . /. as modestas salas do antigo Telegrafo da Avenida João tas, - mas não é assim - ele fêz tudo isso obedecend'J

I Pinheiro, em Belo Horizonte, até o impQnent� casarão dt ao que estava' convencionado entre os dois, para-seu pro-
pedra de Catête que foi antigo patrimonio do sàudoso Ba� veito futuro e a prova está no fato de que, no comício
rão d� ::ião Clemente, credenciais que o apontam ao con. pro ,candidatura Carvalho Pinto em Campinas, Janio de
:;enso da coletividade patria como Presidente de fato f: clarou sem se pejar: - '''eleito Car1Jalho .Pinto, eu serei o
lei, portador de rara capacidáde de ação e que, a par de Presidente da Republica"! I !

'

sug firmeza no leme, sempre soube ser reconhecido e sen- Ai está a verdade dos fatos c agora vem o conceitua-
sato em todas as suas ações! do "Correio da Manhã", que está - a par de tudo isto a

Ni!!guem, dé sã consciência ignora que o Marechal mais alguma cousa, desejando intimidar o Presidente Jus,
Lott-saberá levar a sua campanha a bom termo, campa- celino embora saibamos que aql1ele jornal não é delibera
r.ha, que convêm acentuarmos aqUi, depois de perfil;t ia damente contra a candidatura do Marechal.
pelo P.S.D. está ganhando absoluto terreno dia á dia, co- Esta é bôa! Juscelino será obrigadO a guardar abso-Curitibà .. I, ... ' (CONVAIR) .•. Cr$ 1.414,80 mo se verifica em todos os Estados, principalmente em luta imparcialidade na campanha de seu cOl'religionario,

,

(DOUGLAS)". Cr$ 961,20 f;ão Paulo, aglutinando adeptos em todas as camadas 80-1 de seu coestaduano, de seu diletJ Ministro, do sentinela-Pelotas (CONyAI�) Cr$ 3.099,60 ciais e assim prometendo um resultado imprevisto de con- mór d'l r,egime, do nacionalista sem arestas e que ir�adiaLaguna (DOUGLAS) Cr$$ 572,40
_ �agra0ijo ao seu nome. Sabemos que o autênti5lo baluart� ,'brasilidade, do miUtar ponderad) que jamais permitiu qu�Tuba·rão (DOUGLAS) Cr. 572,40 nimento a fim de garantir a sua estrondosa vitória nas o fulcro de sua espada sé conspurcasse de violencias ou deCriciuma .. : .. (DOUGLAS).,. Cr$ 615,60

_ nimente a fim de garantir a sua estrondosa vitoria nas opressões, desse m1l1tar que; rígido na disCiplina, tem sa-Itajaí. ...•... ·(DOUGLAS) ... Cr$ 572,40
t d i

-

d d J-"d tiiI urnas, o ava nao everemos nos esquecer e que amo bl o como,nenhum ou ro prestar as mais salutares e reve-Joinv' e.: ...• jDOUGLAS) .•. C�$ 669,60
se fêz mestre da demagogia; podendo ganhar certa inf!! rente.. continências á Justiça, enquanto Janio fêz de tudoParanagua (DOUGLAS) .. '. Cr$ 1.144,80 ,- ,

Santos ,. (DOUGLAS) Cr$ 1.825,20 traç�o por .to�os os recantos, quer á trô:o
.

de dinheiros

I
em São Paulo, aberta e acintosamente, para melhor fir-

UI La.ies (DOUGLAS} Cr$ 626,40 facelS e prmclpalmente de suas encenaçoes adrede estu- màr a base de seu trampolim. . .

'

,� Joaçaba .....• (DOUGLAS) .. ; Cr$ 1.015,20;' E lembre-se:-
_

dadas e com a astúcia-com que sempre apareceu ante os Aguardemos contudo.' Devemos aguardar calmamente
g Chapecó (DOUGLAS) .. ', Cr$ 1.317,60 t EM QUALQUER CASO � olhos de seus adversários, como especie de espantalho! Co- os aconteclmentos, sem apreciações menos lisonjeiras so-
!g

"CRUZ�IROA"',PRAZ,O:,"
mo exemplo, aí está ele hoje, fotografado ao lado do Papa bre a. atitude futura daquele em quem confiamos as nos-..

l- � ,..;.._---------__. João XXIII, quando ôntem, quando Vereador na Camara sas melhores esperanças, entregando-lhe o çlestino da
� de São Paulo, era virtualmente ,contra a permanência� da nacionalidade.

� "_ , I imagem de Cristo nó recinto daquela Assembléia, .Juscelino, melhor que nin�uem, sabe perfeitamente
· TAC·CRUZEIRO do SUL

� ��:';;�:;; ;;�;;\�:;i:;�:��:j�:IW�=��=J:i:'h�::,��ded�;�'!i:,""",��.;;,.I9"'''''''''�-'':->,,a

r :

f1URS determinações em todo
o País, porque elas são de
grande importância para o

povo, e sobretudo para que a

nossa tradição de País cafei
cultor seja mantida.

Nesta patriótica e oport'J.
na campanha lançada peio
Instituto Brasileiro

F

do Ca
fé, tem que ser ressaítada a

imperiosa necessidade das
forças vivas da Nação apoia
rem a batalha do General
Cal'é. que é a batalha do
pr{,prio Brasil. A Política ca
reeíra a Longo Prazo, da
qual êste jornal vem se ocu-

.

pando desde muito, assume
na eonjuntura atual uma

posição ,que não pode, sob
pretexto algum, ser conside
rada de somenos importân
cia. A revolução econômica

que sacode o Bras.il de Norte
a Sul tinha, forçosamente,
que atingir o nosso princi
pal produto de exportação, a

fim- de assegurar a sua lide-
rança incontestável nos

mercados internacionais. Por
que, na realidade, as prete
reneías dos outros POV)'3
consumidores da rubiácea,
recaem sempre sôbre o nos
80 café, considerado o me

lhor do mundo.

Entretanto, para essa lide
rança seja um fato, e nei"
seja abalada por fatores de
correntes 'de uma má políti
ca. torna-se necessário, an
tes de mais nada, díscípü
nar a produção e a distribui
ção internas, ou seja, man
ter coêso o mercado naeío
na! para, então, se pensar
numa política de enverga,
dui a internacional.'E foi is ..

to, precisamente, que o Ins
tituto Brasileiro do Café tez.
Lançou as bases de uma'

Campanha altamente bené
fica para o café,. e c��vocou
as autoridades, os �ndus ..

tr,iais as forças armadas e o

plôprio povo para a forma
cão de uma frente única e de
úm apôio sólido' à nova po
lítica cafeeira.

OS TÉCNICOS ESTAO EM -

EM A,ÇAO
,

RIO (Do corresoondente) - A
criação de novas coletorias rede.,

raís, vem dependendo de leis voo,

tadas pelo Congl'osso, depois da

proposta por parte do' Chefe do

poder Executivo. Agora mesmo,
existem diversos projetos criando

custar seu andamento, entrar em

'3ntendlmenJos com a' Diretoria
das Rendas Inl;ernas da Fazenda
Nacional, a fim de ínclutr nu"

MANTER A TRADIÇAO

ü ponto básico da lut'-t
en:preendida pelo Instituto,
é o que, diz respeito à manu

tenção de uma tradição que,
sob pretexto algum, pode ser

relegado a plano secundár',o. -

O café brasileiro sempre foi
preferido em todo o mundo;
e cabia, logicamente, a nós,
lutar para que esta tradiç§.o
contmue sendo um fato, e

não uma ilusão.

Falecimento
SR. MANOEL CUSTODIO. PEREIRA
Com a avançada idade de

I
Pereira Silveira, Ari Santos

84 anos veio a sucb.mbir on- Pereira, Nerêu dos Santo�
tem n� residência de sua Pereira, Lorena Pereira Co
filha' Lorena Pereira na micholi, e ainda, 17 nétos e

rua Frei Caneca, o nosso es- 17 bisnetos.
,

timado conterrâneo sr. Ma- O seu sepultamento sera

noel Custódio Pereira, f.lÍn" efetuado hoje, às � 7 horas,
cionário aposentado da Pre- no Cemit�:'do de, Itacorub�,
feitura Municipal, onde, por partindo o féretro da N�Sl'

largo tempo,' p'l'estou rele- dên�ia de sua filha à ri

vantes serviços. Frel Can�ca.
O extinto deixa os se- 'A família enlutada

guintes filhos: Filomena sos sinceros pêsames.

NAS PASSAGENS
.

DE VOLTAnio. L •• ,,-. f,. (CONVAIR) ••. Cr$ 3.855,6Q
(DOUGLAS), .. , Cr$ 2.613,60

TarHas em vigor nas diversas
linhas do Consórcio

TAC-CRUZEIRO DO SUL

São Paulo ..•. (CONVAIR) ... Cr$ 2.613,60

Pôrto Alegre .. (CONVAIR) Cr$ 1.825,20
(DOUGLAS) Cr$ 1.242,00

Dante Maroto,. à Clube de Caça e

'''Luís Ramos Borges", em Lages, está pondo em eví
dência a sua capacidade realizadora.

" Armando R1tmos, o Moço, deu um arranco íníeíal
nas obras da sede. E o Dante continuou o embalo.

A sede, plantada às margens plácidas-do Cará
'do Caveiras, tem a extensão/ de uma grande eaáeara,

Ali já há de tudo: stand de tiro ao prato e ao

pombo; linha de tiro ao alvo; bar e churrascaría;
campo de futebol para meninos; parque infantil, etc.

Agora a ordem do dia está na piscina. Dante, que
é Maroto só no nome, já garantiu. que antes de dei..,
xar a direção do Clube, dará nela o mergulho inau
gural.

A sede, para o Dante, é a sua Beatriz, e êle sa
b'3 que chi va piano, va' .sano, va tontanot

Quando estiver concluída, a sede do C.T.C., "Luís
Ramos Borges", lembrará cantinho risonho - angulus

'

ridet - de que falava Horáeío, citado nas páginas
verdes do Dicionário de Jamee Seguier.

x x

,x
, O idealismo de Dante Maroto, em terminar

sede, é eontagíante.
Sei que deputados, de todos os partidos, estão

dispostos a consignarem um bom e merecido auxílío à
grande obra. Sem política, graças a Deus.

Consignada a verba, estaremos a postos por' vê
la entregue ao Dante, que saberá multiplicá-la em

rendimento.
'

Porque a sede será, para' Lages, um grande' atra
tivo.

Uma pausa para meditação.
x

�
x

x

Estando eu entre os maiores caçadores de perdi·
zes - mortãs pelos outros - não poderia deixar de
atender um convite do cíube lageano, para a festa
de ence'rramento da temporada. .'

Essa festa tem seu po�tJ alto num banquete, no
Clube 14, com cardápio especial: 'perdiz, tatú, paca.,
narceJa;;�te.

'

La éstarei: Menõs convidado do que convocado!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


