
VENHAS A DINHEIRQ; COM) PREÇOS MAReAI?OS EM ALGARISMOS

nhas políticas, no Brasil,
têm_qq� se transformar em
ato da rotina democrática.
A nossa experiência repu
blicana mpstra quanto é
-prejudicia] ao progresso po
lítico e material do país o
clima revolucionário que se
forma em tôrno das campa
�has su.cessórias.
Repetidamente o presi

dente se eixou de excesso
de traba o. Naquele mo
mento tinha que conferen
ciar com os líderes, à 'lua

espera no 1.0 andar das La
ranjeiras, sôbre a emenda
dos conselheiros, reforma
ministerial e, outros assun
:tos pdlitícos da ordem do
dia. ,

- Como vocês estão ven
do. volto para o trabalho -

concluiu o presidente da
República.

I

\
,

I

RIO, 1.0 (VA,) "Sem- nos entender dentro ,(:l'o rnes- quanto' possível a área de velar o' nome do novo miriis-
pre tive no sr, João Goúlart Irio espírito de colaboração e atrito nas relações entre os troo

' <.

. muito mais que um aliado lealdade.
'

dois partidos.' Os repórteres quiseram
politico. - :decla'riOu fl .pre- Sa.,bia-se, ainda. que da saber se'1"{) novo chanceler
sidente da República, após conversa de ontem tinha re- - A situação do MinV�té- seria mesmo o sr. Horácio
receber a atri:l; Marlene Díe- sultado.· o prosseguimento rio do Exterior, - -eonfir- Láfer. Q, presldente evitou
trich nas\Laranjeiras -1.:S· "'dã, reforma ministerial, com mou o presidente -� será responder. dlzendo-se muito
ses a1lOSi de convivência e á nomeação imediata do sr. resolvida de boje (ontem) cansado e sem condições qe
de lutas nos fizeram verda- Horácio Láfer para o Minis- para amanhã. Reajmente duelar com Os repórteres.
deiros 'e 'leais amigos, e não tério do Exterior, ficando as não podemoj, adiar mais o - Mas fiquem descansa
tenho dúvida de que eontí- demais pastas ,para serem problema, porque temos que dos. porque se. a 'nomeação
nuaremos lado a lado até 31 preenchidas de comum acôr- nos organizar para a Confe- sair hoje voeêg serão avisa
de janeiro de 1961".

.

»: do entre o p'tesidenie e o rêncía dos Chanceleres em dos. Não há pe!igo,
.•0 'Presidente tinha confe- chefe nacional do PTR Santiago, que está. às por- Sôbre a nomeação do no-

.

rendado' à tarde com o sr. Além 'diss.o, trataram ambos tas. Mas, somente depois de vo embaixador em Portugal
JQ'ão Goulart, sab\!ndo-se de preparar os - meios para conversar com' os líderes da o presidente fêz. íníeíalmen
� a conversa fMa a mais fortalecer a aliança PSD- maioria no . Congresso, que te uma "blagus" com Os [or
proVeitosa para as relações PTB, no plano federal e nos me aguardam nêste momen- nalistas, ! pedíndo-lhea que
entre o govêrn., e o P-TB, Estados, redl,lzindo-se tanto to aqui mesmo, poderei re- sugerissem nomes, mas a
no' ínterêsse da reforma mi
nisterial e da sucessão. Re- ANo XLVI - Ô MAIS ANTIGO,DIARIO DE SANTA CATARINA 7· N.O 1<36'61
ferindo-se ao encontro, o sr.
Juscelino Kubitschek con
testou'que se houvesse verí
fica,d'o qualquer atrito com

os aliados do PTB, regístran
do-se.sao contrário, o-propô
sito comum de reforçar ês
ses laços em benefício do
regime e do país.
- Em tôdas as .horas di

fíceis do meu ,gevêrno""-
acrescentou o j)residente �

_ _

sempre encontrei no sr João DIFETOR: RUBENS DE ARRUDA RAM� � (lERENTE:. E10MINGOS F. DE. AQUINO
Goulart o aliado certo e o

amigo leal. Continuamos a EDIÇÃO DE HOJE': 12 Páginas Cr$ 3,00 - FLORIANóPOLIS 2 DE A.GOS,!,O �E 1959
��----------�--��----�------�--------��--�

Lig-ação:Norte ·IS�I� Si,5lema "r�8IJ,l8jr'
RIO 31 (V. AJ - 'Como' da a completar a lígação- pais, estara em 'lunclOna- (regíâo de. Colégio) uma ou

medid� provisória destin� I Perroviária Federal cons- I mente, durante o prímeíro na varíante, partindo do pá-,
- semestre de 1960, �. sístama tio da estação, será eoas-•

<
" •

"ferry:boat" que �a Rêde �ruída pata atingir o rio de-
I JIRASGANDO' A LEI Rerroviária Federal cons.

- po�".', de um per�u. rs� de �6� , truirá .no Rio São Francis- qu,!ometr0r., A lígação ,de�-
O "Diário Oficial" vem: publicando co, ligando acídade dé Pro- ll��Jva sera �tra:ves de 'uma,1.1

pl'iá (Sergipe) a oolégío Ala- p,JJ'J.t€ com,cer�a de .800 me-

va'rios decretos do governador, removendo, goas) .

tros de extensão, cUl0S estu- -.16. -

dos prehminares estao sendo
.

TECIDOS NOltTESUL - Novo enderêço: Rua 25 d6"1l'larçO, 1.090

iEX-OFFICIO, funcionários lotados em mu- com êsse objetivo, a HE'F, feitos peja diretoria de Obras ,SÃO PAULO
,

d por íntermédío de sua DI'r" \Act::a�R�F�F:.:.:.,_-::" ��!,��������.������-�������- _O.-.O__04llllla>(1 ()4!It

'nl',c�'pl'os em nue haverá eleição a 30 o cor-
• . ,,_- -

I
.... 'I toria de Obras, acaba de (',x·

t pE;dir cartas-convite á oito

'p
A -

'.

D' Q
·

'

t
ren eÉssas remoções estão, no momento, :::��o:ar:egi:::::::ta!::

'

r,em,..10 ,«
.

,'. '.", U.. IXo ,eproibidas por lei. ,propostas de construção,", .

tanto das embarcações queOs ltmlOvidos acatarão os decr�tos do irão .fazer li travessia do rio,

'govêrno, �e��erem! �����ag�ô; ,equipamento ,de

. P6tqUI! tQaos são anuláveis, por ile-

seguir ressaltou a ímportân- que -tôdas as homenagens
cia dessa embaixada, quan- foram prestadas pelo govêr
do Portugal se prepara par-a no aos membros daquela co
.as grandes comemorações mitivâ;
do V Centenári�do JnÍa;;ihe O presidente disse do seu
D. Henrique. empenho em manter a atual
- O senhor aceitou o composição de fôrças do seu

convite para ir a Portugal? govêrno, pois não pode pres-
indagou Um jornalista. cindir dos seus aliados, da-

�
" queles que lhe construíram

- Não posso deixar ile a vittB.fa e (( ajudam a tra
ir. O Brasil não está ape- balhar Por um Brasil me
nas na condição de convida- jhor. Fêz ref�rência expres
do, mas ge participante des- sa aos aria�s do PTB, do
sas homenagens, que tam- ,PR, do PSP e de outros par-
bém nos dizem respeito. tidos menores.
Um repórter se referiu a Repetiu o .�or Jusceli-

supostas queixae.dos portu- no Kubitschek , considera
guêses, que não teriam con- �Ões feitas anteriormente
siderado condigna a recep- sôbre o seu propósito de as

ção no Brasil, à Missão Es-. seguraj- a narrna lídade cons

pecíal d'as comemorações titucional nl? país, a fim de
henrinquinas. _ passar a faixa a quem que

O presidente estranhou fôr eleíto.va 31 de janeiro de
êsses rumores, lembrando 1961. Disse que as campa-

,

�l4IIIIIIM)4._'()�()�)--<�'__()�)�)--()"'(' '(I_O....()....(I__

Comerciantes de Tecidos ,', ,I.
I -E, C ·1·O O S N O R J E SUL

Comunicamos aos' nossos �ili1.intos Fregueses, Amigos e Comercio em geral, que,
motivados .pela grande expansão de vendas e devido ao nosso sistema

sistema que revolucionou o comercio de tecidos de 'Sã,) Paulo e do País, fomos
forçados a nos transrerír para predio e local mais amplos, com novo e variado

sortimento, onde melhor atenderemos aos Srs. Compreiantes que compram a

DINHEIRO .

'. Confrontem os nOf;WS preços com, 'os da coucorrencía.
• Só nos comprem 'depoís '

de verificarem as grandes
apresentamos.

diferenças .que

/

_·;:-:::�:=;F:?:�:.!��� da i1::'ô=��ie��i�F;iSf!séde do PSD como na. do'PRP, entusias- ria e da periferia pata o centro.
mo mais conta�hlllte p,ela candidatura de
Osvaldo Machado á Prefeitura de Flo- . O orgão 'planejada se comporá de vá
rianópolis, que no seio de um grupo de rios membros, distribuidos pela mÚW.pli
rapazes, que me são rpuito afeiçoad<'ls, .fidade dos' gr1)pamentos, profissionais:'
_ bacharelandos, comerciários, secunda- - um magistrado, naturalmente com 'l.

ristas -, repres3ntando a bela e saudá· larga experiência,'da aposentadoria; um:
vêl juventude de nossa terra, tão volta- médico, um advogado, um industrial, um
da ao trabalho, 90 estudo e á nobreza de funcionário público, um jornalista, um

atitudes. Na noite chuvosa de sexta-fel- motorista, 'um militar, um comerciantA.,
ra, depois de ucompanhá-lo á Rádlo- um engénheiro, um comerciário, um in-

1Guarujá, onde �eu sua _notavel platafór- dustríário, um bancário, uma dona aa

ma, estive no Saco dos ljdmões com o iu- casa, um o.perário, um agricultor, um pl'O
turo Prefeito, ea1; visita á séde do Ipl- fessor, e um E'studante universitário, I.

ranga F. C" - sonho que a dedicação d� Quanto ao profe:::sor, adianto que não

se-I'João Dias e ,seus denodados companhei- rei candidato. Êsse orgão, que o candi-
ros concretJsou --, co�fraternisando pe- dato den!_)mina de Conselho, mas que eu
la passagerp do 18° aniversário da a3- prefiro definir ('omo Assessoria TéCnica,
sociação, Gostei, imensamente, da orga- prestará serviços de rE(levâ,ncia pÚbll:ca,
nili'lação p�rfeita dOS respectivos serviças Nãô será sinecura, mas organismo ope-
de secretaria. ' rante.

.

Presidido pelo Prefeito, o orgão em te
la estudaj:á, debaterá e encaminhará ao

Legislativo, com exatas conclusões da
matéria abordada, as Mensagens do Exe
cutivo. Compreensão moderna, de alta l'e

ceptividade democrática, diante do regi·
me em que vivemos, da diréta participa"
ção de responsabilidades coletivas, na

marcha ascensional do interêsse público.
As diversas classes jámais poderão' '3C

queixar das medidas lançadas, pQrque
nas mesmas .se integraram, . através Elo
Conselho, Medida avançada, de estrutm:a
organizacional. Inovação intensa 'e per
manentemente atuante.

,

Como in�el1f;J_vo ao ex!'!rcÍ d,erêço certo. -para futura
cIO da crítica 'literária en- identifi,cação:
tre nós, principalmente na 2) os originais deverão
nova geração, o adVogado ser datilografa'd'os em fol'
Laercio Pellegrino, com en

. mato âe papel de petIção,
derêço à Rua d,3. Assembléia, Jendo, n:O máxiinÓ, duas fô-
93', sala J 06.4. ·�io de Janei- lhas, e em dois -espaços;
1'0, pDr int'él'médio-do'DIA'-. 3) enéel'rar�se-(t o cono
RIO 'DA NOITE, Instituiu o curso no próximo dia trinta
prêmio de cinco mil crt)zei- e I,1ID (31) d-e- outubro rea-
1'os" (Cr$' 5.000;i)J)) .' 'para '() lizanào-serã entrega do Prê·

:1'!l�lp.o.'�R:.I:.,�.Jg?(d
-c'

t�.}.:I?I'�,ta.: :w:.'!9... ltup':1j.C�.;Pfê.ãte.'.�o. 'dI.'�çap. � -!I�:t):" ;�lP�� ,!'ii�a '{!3Q).:�e�nºve,m�� se,.
". �p ·�sti<ç..,,: ��, (, gltJt!t-e; ,,:"'- '��� ,", '1lán.;,Jd�. s��"'� '- set;ti;�e: ;;, 4.0') 16go,: al'fÔS Q' enc�rrtt'-

"'d"'';' .
S '''''' menta do ,prazo' orgallIzar-

\
con, 'lçoes : .r 'F ,. -' •

I d
,

se-a a, comIs:sao JU ga ora,
1.{1.�' .,Podera eQllCorrer ao composta de . es,cl'itores, da

Prêmio

qUalqUeI.' pessofl
re- -qqal participará o colunist:t

sidente'no país, desde que o' literário do DIA'RIO DA
faça com pseudônimo e en, NOITE;

.

5.0) a crônica vitorios'l,
no concurso, será publicada
com :d'estaque no DIA'RI0
DA NOITE;

.,

7,0" tôda a correspondên
cia, inclusive remessa de
originais e- ,pedi,d'os de ,eª,cla
recimentcis, d-everá, ser en

\riada, exclusivamente; ao
dr. Lae-r.cio Pellegrino (Rua'
da Assemb'léia 93, sala 1004
Rio de Jarielro). '

(Do "Diário da'- Noite",
de ,25�7�59),

6,0' o expediente do con,
curso .e respectivo regula
mento serão publicados, J;l.0
DIA'RIO PA NOITE, ás
terças e s.extas-feiJ;as;

·1

LlIÊ:'
_........
Agractado com, a medalha "MérUo Tamandaré", pelo Pre
sidente Juscelino Kubitschek, o nosso 'conterrdneo, depu
tado Joaquim Ramos, recebeu-a solenemente, a 11 de
julho último.

.

No flagrante acima, o sr. Minist1� da Marinha quando
l�ondecorava, o ilustre representante do nosso Estado np.
Câma"'a.

, JOSE'-1:0NDE'--' em Flor�anópÕlls
"'indo ,de Pôrto Alegre, es- I C!mdé tem percorrido todo o

tüT.'e entre nós,' 4uranté dóis- país, num trabalho consten
dla�, José Condé, redator te de divulgar o concur,m e
literário do "Correio dà Ma- conseguir a 'adesão dos no.;
nllij," e diretor' do "Jornal ml::'s mais representativ03, no
de Letras», O escritor, nQme terreno das letras, para a
dos mais conhecidos, entre (l� iniciativa.
nevos contistas brasileiros, E�tre nós, José Condé
antor de "Histórias da Cida- m"ntev� contacto com os
de' Morta" e "Os Dias Anti- nOl:sos intelectuais, tendo le·,
gos" aqui veio para levar V6 do relação dos nomes que
relação dos nomes de in'Ce· dc:!uão votar.
lectuais catarinenses que to- () escri:tor patríciO seguIu
illarão parte na escolha do para Cu.ritiba, onde procura
Plilldpe dos Poetas Bra&i- rá éntrar em contacto com
l'eiros, -

, '0:3 escritores do vizinho Es-
Como se sabe, a cescolha do tado. De lá, se dirigirá a,o

'Pr;ndpe" já é uma tradi- R:o, devendo, talvez" já em

çã{) nos meios literários bra- fins. da próxima semana, ter
s11(.iros. O primeiro deles foi inicio·a apuração qué indi
Oiavo Bilac, seguido por Al- cará o novo "Príncipe dos
berto de Oliveira, a quem su... Poetas Brasile1ros".
('edeu Olegário Mariam, '"

I
Com a morte dos cantor da� Er� raplda_ vlsjta que fez à
cigarras, os p:t:oprietarios da uf)�:.a redaçao,. José ,,?ondé
desapa.recida r�.vista Fon Fon,

I ��str�u:-se satIsfeito com a

I patrocinadora do concui'SO ,le.,eptlvldage que o conc�r-
na� vêzes antedores, autori- S? Vém t��d? e� todo o paIS.
"atam o "correio da Ma.-

I Em �lorlanoPl?hs, ac!esç�n
llhfl." a promover. a escolha: tou,. mtelectu�lls de todas as

do nOvo ,"Principe". .' C<!;I€ntes. aC�lta�am de ime-
Tão ,logo lançado, ,o acor'l-, GI,ato a mdl<:açao de ..e,:.5

tecimento alcançou
.

a maw- fl."l1!e,s para. fazerem, parte UI?
llimpática acolhida, José CoJe,gút eleItoral que devet'a

esco .•her, entre os grandes
110111E>S da poesia brasileira,
o cl� futuro príncipe dos poe
t�3.

Essa criação foi situada \'!ou item
primeiro da platafórma em. apreço. A
dispOSiÇão merece 'os mais francos elo
gios. A cooperação com o Legislativo se-

rá, assim, sensível e palpáve�)'l1Oupando. ��o, sem lhe roçar a magnitude�ó.nstituci'l
nal da autonomla, a digressões exausti
vas e muitas ve7.es bisântinas,. na elabo..

Iração d� nõs�a. existêncIa leg�l, nas !in·
des ,do Município Muniêipalist!l de vcr- ,

dade, sem ,tiradas irresistentes de supe
rada demagogia, no tempo, no eSP.iço e )
no método, onde teria Osvaldo sé:�spi- �
rad,o? Em sua rigorosa formação muni

Na exposição clara e desataviada das cipalista, Se <estudarmos a obra imensà.
metas de govêr!l9, o -can�idatll do P8D- de PUnio Salgado, a quem se poderá re
.PRP empresta vivç, sentido ao w:t. 172 da cusar tudo, menos a condição de, há
Lei Orgânica dos '�unicípios. :mIe. crillri mais de um quarto de século haver l!S
um órgão técnico- consultivo para o es- sumidõ a posição de municipalista nú
tudo dos problemas vitais do Município, mero um neste país, encontraremos> a de
indicando ao Prefeito adequadas soluçôes fesa dessa sadh mecânica- adminiStratl
respectivas. Concepção do trabalho de va. A Lei Orgânica dos Municípios, ':fio ci
equipe. Visão de.cgoal. convocação de va- tado art, 172, fixou, em letra expressa,
r1adas categor1as sociais, p'ara a execução açlmirável conquista da orgã:nicidade da-,
de tarefa em cou1Um. Integração desses mocrática, sem a qual nós passaremos
valores, na marcha dos negócios pÚbli- da grandeza de um regime, - o único,
coso Osvaldo sempre aniniou grupos de aliás, compatível com a dignidade

hU-Itrabalho, no de'!dobramento de suas ati,. mana- -, ao degradante comportamento
vidades. Essa formação, que, em grande demagógico, QIIe nada co�., Teremos, "'-

parte, explica-lhe � prosperidade priva·· assim, n�Prefeit�a, um hmnem anima-
da, será inteligente e modernamente do da iti'stintiva viBão de gdal para me
transferida 12ara o círculo mais largo da ter bóIa na rêdc .

.,.,. · • .,.· w_ - -__._ _.., ""' __� �

Enpenhados no movimento, ao, regres
sar, alguns jovens amigos _

ainda me
aguardavam para colher impressões,
Exausto, eu lhes disse: - Hoje não tem
bate-papo no apartamento 605. Fica pa
ra amanhã, Posso dizer a vocês apenas o

seguinte: - o h'Jmem tem visão de gQal."
A expressão ,esportixa, modernamente

generalisadat possue ç<mteúdo assás sigo
nificativo. V são d� goal, na administra
ção pública, ,são a rapidez .e a objetivi
dade, na formUlação executiva de proble
mas planificados. Nada de improvisaçóes ..

Administração im.provisada é adminis,
tração ruinosa, Planeja-se. Planifica-se,
Estudo da pautá de possibilidade, em
seus detalhes, até mesmo atuariais. De
pois, a execução. O situacionismo, entre
tanto, dispondo, no Estado, de vistoso
Plano de Obras e Equipamentos, cujas
falhas técnicas analisarei, á oportunida
de de me aprofundar na campanha de
Celso Ramos, cultiva o gôsto fácil pelas
p�dras funda�entais: Muitas vezes, sem
o mep.or senso� de _ridículo. l!l o caso, por
exemplo, entre r.utrós, da Universitária
(Trindade-City), com o busto de Heri
berto, o retrato de Irineu e tudo, ..

--_._ "

.agência:
R, Felipe Schmidl, 24
Fone. ; 21·11 • 37-00

r�cÃlfÃ1:-rNtJTiL� :
• As viagens do ,sr. Secrelário da Fazenda são real.. •
• 'men'le caras e inúteis. •
•

.

\
' =

•
Ro Sul já andou e do- seu andejamento náda resul·· •

• ,Iou de proveiloso para o Estado. •
;

,
.

Quem manda lá, em m_aléria 'fiscal,. é o. sr. Afons... :: G�IZZO. �and� e desmanda: ,p�e ,com,andos fiscais de vol!a;
,

•.a alvara para confr.aba�do; informa q1lem _d,�ve e quem •: não deve ,pagar impostosf- faz-se c1tefe hierarquico dos ór- •
• gãos arrecadadores. e fiscais. \

:I .
.

__
�or que o sr.-��C'relári� não fiC.8 quielo� na Secrela- •

.. iaA clíocando os deposllos DO seu Baile.,? •
-----------

PARA o'

w[J[n'�

TAC,
-

..

CRUZEI,RO do SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li R A T H IS' l U B E 8 de Ipsto sábalhl

Apresentação de NEÁSON" G·ONCA.LVES: G, Camor Rilmânt;(1) do
Brasil! "Aninléfção de ALEGRIA' rêmico. da Rádio Noo;ona'! Ri15efvil;' de' IMesa� ne Mtillpr

:tsJt}l\lt,!t�s'ftJt%::t';,!\�<j;;n1t$�,� -.'--,.- -_••-.-. ---- ...- __i." "'-'.1_ "'1_�,.,lI:�.';1Iliu�_...

I Para <i) oça:r:_ e jant�r bem, depois de sua
J

'

....c:::.JR!.�2!;!:..!s��!f�.!!?��., �
(leo..i.tetiwt_.fM.:I.otS�"

'

. OSVALDO MELO2U,R I UMA GRANDE OBRA DE ASSISTENCIA. Assim qualt----......."'-. fico ii. Beneficência dos Proreasores do Estado de Santa

.' �'a Igreja do Div. Esp. Santo, reãlizou- rante Rancho da Ilha, terá um novo
I11III Catarma, porque realmente merece esse título.

III se o enlace matrimonialda- srta, Zulma "maitre". JIII Sua aceitação no seio da respeítavel classe' do prores-
JIII �oritz com o sr. Enio Luz. A Coluna So- , ,orado catarinense, diz bem da grande lacuna agora preen-
, cial 'cumprimenta ao jovem casá!' e dig- As Damas de

, Cartdads realizaram hída.

, nas famílias, com votos de felicitações. um Bingo, nos salões do Clube Doze," Isto porque, ainda, a' Benerícêncía veio resolver um

com a venda de 1.8pO cartões. • ,problema assistencial de que necessitavam .os professores, §,exta-feira, um "big" jantar acon- •
•
..
principalmente os �pos��tados, desde que -uns �a �tlYa, teceu no bairro chie da cidade (Cháca- -, Um grupo de senhorinhas d'o nosso t como os outros na ínatívídade, sempre foram e sao aínda

III ra do Espanha), onde "também foi servi- ,"So:::ieiy" discutiam sõbre um jovem �
os tuncíonáríos do �stado que menos ganham,

emb.ora
a

..- do o comentado chá de Panela. oficial da marinha. "
.

profissão seja das mais honestas dificeis 'e a que extgo
'r

.,
.

-

-' r
- .

."
sacrificios de tôda a sorte e perfeito espírito de renúncia.

, D E· h d -

tici d MI' dia 25 • 'A missão do professorado é -nobre tarefa, que se ím--

a span a, 011 e par lClpOU e nrn arcar o para o pronmo o _ _

.

-

.
.

t
. -

do uual sai b ílh a fil d d '

t
• 'd' poe. nao aos que apenas querem fazer dela um simp.eaIII curso 1)) sns ivo, o qua saiu-se rr an- es 1 e e mo as que sera pa rocinar o I .' , . .'

JIII temente, chegou a esta capital, a srta. I "b t' " "JANE MODAS" .1 ,11elO de vlda� mas, aos que possuem o sentído exato de

•
. .pe n. ou 19ue.. '.

•
.

"e;- en.�r�ar.em a-uma tareia da qual- derivam a instruçãoAna 'I'erezíuha Lins, a que apresenta-
• 1. e educação cultural de um povo.• mos votos de bôas vindas. O discutido pianista Luiz Fernando JIII Isso não é o mesmo que se a1irmar que o professor

I11III . Sabino, vai promover um show revista (leve .se contentar com ordenados ridiculos
\

e Irrísortos,: Continuam as Pioneiras Sociais em no Teatro Alvaro de Carvalho.
,abaixo do nivel de funcionarios cujos cargos absolutamen-

JIII atividades para a noite de gala no cine te não estão sobrecarregados
I
de tamanhas

.

responsabili-
III S. José, com o filme �'Meu Pecado é ter As 33 Debu-tantes serã� homena-" -

dades,JIII Nascido". geadas no Clube Doze de Agôsto, do- • � Para se impor como aducador, deve merecer' maior, mingo próximo; em elegante sóirée.
�-1III atenção por parte do Estado e do Municipio; a fim de que

• Entre os planos turis+icoj, da cidade, - JIII se/apresente á altura de sua Importante missão, vivendoANIVERSÁRIOS

I
sr. dr. Othon D'Eça, brilhante co"'1III comenta-se de um monumental Hotel MARLENE, a Fabulosa •• urna vída mais desafogada 'e não.. embaraçado com probl s-WALMOR CARPES Iaborador deste jornal, presidcntóJIII Balneário. A estréia de Manlene Díetrtch 'no III mas que dificultam sua nobre ação no meio social.

Assinala a data d�· hoje, o da Academia Catarinense de Le-' Oolden Room d� Copacabana foi sensa- .. Assim, a: BEmefÍcência dos Professores de Santa Cata.-
transcurso. de Inals Um aniversá-I tras, escritor consagrado, profes_. O "Conjunto melódico de Castelan" . cional, Flôres caíram sôbre o palco, no' fina, se 'tornou uma necessidade Inegável e já, agora, prn-rio natalício do nos�o _prezado.

-

50r· Catedrático da Faculdade de_. estirá no próximo dia 8 na cidade de. fim ele SUl'( apreaentação. Para,-Mà,rlene' duzíndo sazonados .rrutos,
amigo sr. Walmor 'Carpes, compe- Direito. ... Criciuma, para eis festejos de inaugura- apesar da-Idade.r.não existe "time". Sewllll Ell'tl'egue,'a uma direção competente, honesta e cauaz
tente foto-gravador na IIIlPren�a

-

Muito e,:;timado na sociedade 10_' çao dos n'ovos estudios da R:>'dio- �ldo- charme e sua elegância- superou a es- JIII de resolver os problemas mais em fóco da classe, caminha
.

-

, vitoriosa, ciamando mesmo a o.te ....ça-o de pessoas que na-oOficial do Estado ,e pessoa

m,ultol, ca.l. será. ,estamos certos,. nesta ... rado.
'.' l,-üctativa da nUl1)eros.a a-.�,sistência. M.ar- li .•

IIJII pertencendo ao_ magistério, se aSf,ociar,am á classe, perfa··conceitrada em os nos�Q� melos.,61ata oportunidade, vivamente
. lene despede-se' da .s{)Cledad& Canoca III

melais e culturais,
'

cumprimentado por seus inúmeros' Fomos informados de que c l:estau- hoje na festa âQ ';Swups'take" .no Copa.
JIII zendo um total de 8.980 contribuintes expontâneos.

forA':lv:u��:t:;:enae;.e:: �e ;;: I a�:o:eeoa;�:.::��s�ssociando_se· a,.��.�,ó:"�,.�� ..

� :�,��"�: '�. ��'�� ..� '. ,u .l
'.-', tamO: �:::��orce:��:�����rt��b:�o�omo sócios, apresen-,

TADO, com votos de crescentes às homenagens que lhe serão preso "f':,:1i-'l:y,��":;"i1�;;�:1!�;i;i< .,

'- "����. ,�t;��;�{i!.�t,};_' .,r' ,",'
• - mer:�et�':o�ém, OS sócios cham&dos cooperadores em nú-

f.elicidades. I tadas. formulam votos de perenes
_ i" "\\ '

FAZEM ANOS HÓJE fel1c1àaâes >-

"_0r4
'

C'xrlO''Se'�pode verificar, a Beneficência dos Professôr�s
. \ ..

�t
"

'

"". '

{' .... _:; QQ,� .Es.tr.<VII,ri abtendo por parte de. todos:,
.

uma decidida- sra. Angelo. Romanowslcy,
'

.. F�RÃ,.� A.�'OS AMANHÃi '

.'1IA,·
.'

"'.pi...".'
, '_.'

..
' �6',

-, _!1
"-. , 1

' ��. .

_

_

'
'.

e
'"

xal��'� a�ist_.ência, f�uto de
-

i)ufeita compreensão de- srta, Iara·Regina Gomldes "- menina ,R'e ano. �nto� '�ia:
.Co J. suàs nobres finalidades.

'

" "

- iira. Eldâ Rupp C�r��lho do sr. José Bento e de sua. exma. � \ ,,'
, j

MAIS
-

_'APIDO

DIU . brinco de brilhante
com lllátina. Fõi perdida no

trajeto' dá· Praça- GetúBo
Vargas a 'Chácara do Espa-

DE
.

P'RODU·1·'-OS", qUIM- IC'�OS--·. �::jtÔ�E:',:O :!:::�:'
forma'r. Telefo;ne 27�59.

t

"

AD' ,M A J O R E M • • II

LUIZ ARTUR CESARINu

Que venham tempestades desta vida
A conturbar, nossa existência breve,
Nunca nossa vontade se subleve
Contra o Destino, mas suporte a-Iída.

Seja a Melancolia dor sentida,
Anuvíante névoa que, de leve,
Deste nosso vivei' flébil, proscreve
Toda a graça e emoção nele conjída!

Resoluto suporta-se a trísteza,
Com o

'

mesmo' sorriso de alegría,
Que o homem esboça, nos ,prazeres seus!

<,

Tenha-se este ,princípio na devesa
"

De nossa vida e a dor de cada día,
Seja "para a maior glória de Deus".

- srta, Marllena Carvalho. espôsa.

Barbosa Isr. Narbal Cássio menina Alba-Regina
sr. 'Ricardo Lul� Mattos

srta. Ivone Campi sra. Regina Franzonl Olfvelra
- sr, Waldir Carreirão sra. Evangellsta J. Kotzias
-- sr. Ar! Barbato - srt2" Lídia Espíndola
- sr, Iconomus 'Agapito Iconomus f - Plácido Alves

,

__

o

sra. J�ndira BQto Couvea I c- S:·. Afons� Gelosia
,i_ sra. Maria de Lourdes Horn I - sr" Darei' pereira

Carvalho Silveira I - sr. Almir ,Baixo
;

.

-- sra. Maria Fagundes Mongullpot l �-
sr. Sílvio Brust "

- sra. vva. Etelvina Lídia de dil
,veira Sllvei�

- sr. Wall!lir José

- srta, Herondina Pamplona
- �r. Willy Gruner,

OTHON D'EÇA
Com alegria noticiamos na efe- - sr. Henrique de Ben Fllho _

méride de aman�ã mais um ani-I- sr. Moaçir Galllani
versário natalício do nosso pre:?lB--, � srta, Aída Maria Machádo da

do amigo e distinto conterrâneo. Veiga

APED IT IVOS 49 PlAt:f'
�USICA DOs CHARLES
DlAOIAI'1ENTE- OAB 19A5PBNS, HE.vAUEP.

..

8
;..

-- Vf 'N;;D�E - S E
I C<lS:l nova, de m:lterbl
110- Estreito, n'o Kfil'l"o de

\..1 Fátinu,' TIua Antonieta de

! -BE.l'l'OS, 214. Tratar com o'

I proprietário
'

na ,Casa. da

1.,�ôrra.Cha,
à Ruâ· F�lipe

'�chmldt.
--------�--�---�-�

,
.

"AumOtlSRlIIJ .

Cólicas . Cólicas .

. . \

M;�lestias das Senhoras.' Co'rrlbate cóUéas.
Irregularidades nas- visitas, Regulader� Calmante.

DR: '& IA S E
Doenças ue Senhoras: infertilidade' Frigidez.
IVarizes. Inflamações.' Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia - Afecções da pele.
.

Consultas das 14 às 18horas, exceto aos

·sábados.
RHa Felipe Schmidt, 4(f sob. --Fone 2648

._-,�.

P-E
-

R�"'D� E'
��

U--- - i�S-'-E

tiara' cLmbatt.r, ràpldamente, du.
.uas costas, dQtes rieum;ític�', .levan·
,tadlls noturnaa, nervosis_m-a, pés ln·
chados� tonteiras, dores' de' c.beça.
resfriados e perda de .ener,gla causa.
dos por disturblos dos ..rins_e .aa be
xiga, adqu1l:ll CYSTEX na sua far
mãcla, ainda' hoje. CYSTE:X: tem au

xilIal10 mllhõe ....de -IIessoaa bi mQ
.d8'30 anoa. No_ .c_tia. a'"
�. 'proteli'o. .

PI'R'Df U-- SEUma Carteira Nacion!J,1 de Habilitação, pertencent,\
,,0 sr. Nicola d'Amico, residente -",m Porto Alegre, contet1�c

t no seu ,interior uma importâncir.. aproxim\,!-da de 20,:000,qO.
Pede-Bê,3 pessôa.que a encontrou telefonu:t' para, 2198 ou

�813, que será bem gratificada.

. I

FIRMA IDONEA, PARA DISTRIBUltl-ORA DE SEUS PRODU-

REfEREN(IAS

INDUSTRIJI
AfARtAMfllO,

NOVO
.

.

TOS. COM EXCLUSIVIDADE E, CONTA PRÓPRIA.
.RECíPROCAS.
Carias: à A. 1 (� Nello -

2 quartos. llving espaç0SO

copa, cosinha e
.

banho. bem

no 'centro. prOlpngamento,
Chacara Espanha. - Linhe.J,'e8,

aluga-se por 8 mil. Informa

ções fone 2834 rUa 'Nllrêu

Ramos, 42·
-_......-----.......-

PATRULHAS SIMPATICAS
Nas noites de sabado e domingo, andam pelas rua3

da c-ida.de, grupos de patrulhas da Marinha e do ExérCito,
tornando-se simpatica a mm'J.eÍ!·a, que ambas as forças
adotàm.

--------uOOOu--------
ESTA E' A "CUBANA"

A gripe atacou quase setent3 por cento da populaçi\Q
local. .Ta fômos visitados pela "espanhola", pela "asiática"
e ;;i.gora acho que esta deve ser a ·'Cubana" . .-Ym conselho:
'iJebam batidas d,e -1!mã,Q.�

---------'00000-
VITRINES "DESCORADAS"

E' ·uma pena dizer, :mas é vMdade, que a maior -pa�te
Jas vi.trínes das lojas da' nossa c!:',pital, estão "descoradas"
envez· de decWadas, com os· scús própÍ'ios artigos de-,.

vendas,' J

lJa vitr�nes que parecem até um deposito de roupas, en,
'hem .dem�siadamimte, fazendo com que os próprios ",_
sitantes {ou-iregnêzes não saiban> c que viram de bonito e

de importante, do seu própriO interesse. Os proprietário.:>
das lojas devem ter mais- interê�se nos -mostruários Evi
tem o !"xag�ro e adotem um sistema simples e pouco c9.u::_
'sativQ :;ara. os absel'vadores, Voltc.l'emos ao assunto ...

--------uOOOo'--------
.CRESCE A IMOBILIARI� JURERl!:

A imobiliávia Jurer�, tendo como Diretor o Dr. Ade,_.
bal Rllmos da Silva, vem crescQuclo e desenvolvendo com

às suas obl'as na Praia do Fort�'., O "Dr. Raaar" fez uma

visita em todas as instalaçÕes e ,,�rificou que 'a cousa vai
ficar muito "·chic".

As pessoas que tomam parte neste grande e�preeu·
'dimentG ,imobiliário, devem ir vir.ita-Io para ver o grau
de andamentoJ dos serviços.

---------u0000-·· "

'.

COMEÇARAM A� AULAS
Ol:tem as ruas'-da cidade anElavam enfeitadas com Oi!

alunos e alunas uniformizados, (,ue se dirigiam para a�

buas escolas, 'regressando de umaE férias felizes, junto a

todos os seus familiares': ,/

Vamos estudar rapaziada, qUt: o Brasil lõ!spera por
.:odos vocês.

---------uOOOo-------
A VITRINE' DA SEMANA

o nosso "Radar" está observando dêsde Ontem, qual
.ai ser a Vrltrine"-da Semana. Terça-feira sairá nesta seção,
Aguardem ...

•

r

�__---'--,oOOOo---------
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DR .. PIRES

, A necessidard'é jíe se pos

suir �ma pele livre de man- -

chas é um imperativD da so".

cíedade em que vivemos.

Assim sendo compreende
se o desejo que Os indiví

duos têm de remover 'Q'U pe

lo menos disfarçar Os pi,g
mentes que se acumulam 'no'

,

�t<) sob a forma ,die sardas.'

�o se -é ériança o as

�\lnto não interessa muito,

mas com a juventude os ra

pazes e moças envergo

nham-se de apresentar o

rosto cheio dessas ,pequenas
manchas escuras e fazem
tudo ao seu alçance para se

livrarem delas. Realmente a

que�tão chega a se tornar

um martíl'io pois qualquer
exposição ao 801 é o bas-

o tante para que as sardas

Slpareç�m ou se ag�avem,
eobreh:do quando são pes

soas que têm Ilo péle do rosto

loira. /"":"

Quánto aos meios quími
cos ex:stentes para bran

quear a pele é preciso evi-,
tw>s que possam Bel' irnl

ta'ift�'s, 'como os preparados
merruríais- outras substân-
cias como o ácido sacilico f

o subllmade podem ser usa

das, embora com cautela.

A lista nos corpos capa-

zes de promover um bran-

queamento da péle por des

carnação é enorme e citamos

acima a'penas �'lguns dêles,

A fim de evitar quaisquer
acidentes com o emprêgo de

cor'pos chamados f9rtes co

mI) os que rela�amos ante

riormente melhor será tirar

proveito das 'fórmulas que

possuam o efeito de oxigê
nio fresco' produzi.d:o por pe

roxid-:Os ou perboratos.
]i Stl\uçiio de peroxido de

hi rogênh> é a ,prefedda pa

e'pal�açõés" de- ial--riatu
mbora existam obstá-'

'J n..Q.rseu uso. Um a�le.s
é pera fato de que a prepa-

'ração perde grande parte diO
valor depois de guardada
em estoque, a'!gum tempo

.

após sua fabricação. Tam

bém a exposição à luz, ca

or ou frio, assim como a

bertura continuad� do re

ientes são fatos que con-

,\,ibuem para tornar a pre

llaraçãa' ineficaz.

Usando-se, entretanto,

reparações recentes e eví

{ilndo-se Os riscos acima re

feridos há razões para acon

selhar o emprêgo de loções

lu
cremes á base ode pero

ido de hidrogênio como

ranllueadores da pele e 'in-

1c s, p��ieullarmente,
Os tos que possuem sar-

Uma fórmula fácil de ser

reparada consiste em mis-Irar cincoenta gramas de

ro:rido de hidrogênio (de
ssete volumes) ,em cem

antllS de 'lanolina.
NOTA: Os nossos leit�re,s
derão solicitar qualquer

)nselho sôbre o tratarnen-
da pele e cabelos ao mê-

o especialista Dr.
_
Pires,

ua México, 31 - Rio de

eira, bastando enviar o
,

sente artigo dêste jorna,!
endei'eço completo para'

esposta. _ _ __ , -,

FLORIANóPOLIS, Domnigo. 2 d� AGOSTO de 1959

.. I

"
.
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_

'-'�,

00
i
j

escolha}

_/ COLCHÃO DE MOLAS (

a.VING,-sUPER
N}>vos revestimentos em tecido de alto luxo, com

arabescos brilhantes! Revolucionária foi� lateral com
56.0 ventilcdores no colchõo de' casal e 474 no de
solteira! Faces para frio e calor! Molejo macio e

silencioso, interligado por molas helicoidais de. diâ
metro exato! Garantido por 5 anosl

ÁpêNAS Cr$

99,00·
DE ENTRAbiL

11-. �t''''

" �
ti � -1 'j
.•

'

'1*

..

fi

, _; \

/f'

COLCI:IÃO DE MOtAS "\

. �- . ·W '\

.,,'IVINO -MOLA MAGICA"
Tecido entrelaçado com ·fio meta li co proteudo l
Comede extra de estofamenro na parte central, onde
é maior o pêso do corpol O Fecho Flex-o-loc mantém
as molas, firmemente travados, oferecendo melhor

suporte co corpo I Garantido por 3 anos!
...

- .�
--

ESTA É A SUA OPORTUNIDA'DEl",',,'-I'"
Aproveite as condições excepcionais desta. temporada '-,'

<�

I'
de ofertas especiais! Leve para -c�sa, o quanto a-ntéé,

todo o coníõrto PROBEL. .. e pague sem senÚr!"
-

, I
\ I
I

..

...,____
.

�
..

APENAS Cr$
,

\

99,00
DE ENTRADA

E tem mais: participe ainda do sorteio a realizar-se
. em nossa 'I'oja, dia 31 de agôsto, às 18 horas ...

concorrendo, assim, a ganhar valiosos prêmios!
_--

--

__

/

COLCHÃO DE MOLAS

....."'I INC. [ii]!!!J-
Luxuosíssimo revestimento estcmpcdo em 8 côres l
Faixa lateral estofada e bordada em 2 côres! Faces

poro- frio e calor! .Novo armação, com moldura du

pla e rnolq' de canto, assegura linhas indeformáveis
e maior firmeza e resistência I Molejo macio e silen
cióso, ligado por molas helicoidais de diâmetro exatol
Garantido por 6 anos!

-

I I
".
I

CAITA-PATENTE 177 I
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

,," ..

Sinônimo de Qualidade, Elegância e (onfôrto

,�_�A r.R,AJANO, 7 e>33 - FLORIANÓPOLIS
� -

-só PARA CASADOS!,P A R 1 I C I P A ç Ã O, VANGUARD .51 ,
, '-

Inícíando as cornemoracões natalícias o Club� i2 fará
realizar uma soírée t$xclU$ivamet1te para casados ..

Agrà.dáve� _ _s'l!ttpresas' esperam os papais e as mamães

que, dr�r.�z, não estarão sob a, mira reprovadora dC)
/

eéjUv�tude
do rock'nroll, L

E" que todos dançarão SOb o compasso saudoso da,>

músí as de seu tempo.
S"rá a festa da saudade. A festa que estava faltando.

Vva. MARIA EUPHROZINA NEVES

,e
HUHBERTO H. HOFFMAN E SENHORA

partiCipam o noivado de seus filhos

(ÚNICO DONO)
Vende-se em bom estado de conservação, adquirido

em novembro de 1951, motor 100% (usa sem gastar oleo

30). Preço único Cr$ 250.000,00.
oncína do Juca a rua Desembargador Urba-RICARDO LUIZ

'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c FLORIANóPOLIS, Domnigo, 2 de AGOSTO de 1959 • "TAR" • IU.JI un•• DIA.IO •••.ulTA O.tTIoIWIA·

_.9 de agôstó · Dia do Papai

A experiência de' 25 anos'

de confecção aliada à tra

dição de bom gõsto e qua

lidade EPSOM, dão a seus

artigos' um cunho de per-

sonalidade e distinção que

os torn-am preferidos dos

homens elegantes e que,

certamente, o Papai muito

UMA LINHA DE ARTIGOS FINOS PARA HOMENS

apreciará.

À VENDA
D:E S T ANAS MELHORES CASAS

"EMPRÊSA AUTO VIACÃO GLORIA,r
t �

O Doutor Ary Pereira marca h'BACCELLI" SIA,
Oliveira, juiz de Direi- com balcão frigorífico, de 2

to da 3.a Vara desta metros 'e 80 centímetros ..

Capital, no Exercício (2. 80m) de comprimento,

do cargo -de Juiz de Di- compressor 500-, um motor

reito da l.a Vara da Co- G.E. de I-H.P. mais um mo

marca de Florianópolis tor Arno de % H.P., tipo f
Estado de Santa Cata- 50-1, completo, tendo a sor

rina, na forma da lei, veteira .doís depósitos- para
sorvete, em bom estado de

FAZ SA�ER aos que o pre-: conservação g funciona
sente edital de praça com o mento, avaliada em Cr$ ...
prazo de dez (lO) dias vi- '40.000,00. E, para que che
rem ou d'êle conhecimento

gue ao 'conhecimento de t-o
tiverem que no dia .vinte e dos mandou expedir o pre
seis de agosto próximo vin- sente edital, que será 'afixa
douro, às 15 horas, à frente do no lugar de costume e

do edifício do Forum sito à publicado na forma da lei,
Dado e passado nesta cida

,d'e de' Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, aos trin
ta dias do mês de junho do

ano de mí'l novecentos e cin

quenta e nove.

Eu, (ass.) Carlos Saldanha,
Escrivão, o subscrevo.

comunica o Publico'em geral que a partir do dia 3 de

Agôsto, iniciará um novo harai ío diariamente (ínclusívc

aos dommgos) partindo desta' cidade a Tubarão, procu

J ando assim melhor servir aos dístíntos cUêntes.

A EMPRESA.
------------------------

PARTICIPACÃO
• ',o

Vva1 MARIA EUPHROZINA NEVES

,e

HUHBERTO H. HOF FMIIN E SENHORA

Participam ° noivado de seus filhos

MARILZA e RICAR.DO LUIZ

Couclrdia
/

Blumenau

.UA Equitativ,a dos Esl. Unidos do Brasil"
Sociedade Mútua de Seguros Gerais

3.a, CONVOCACÃO,
t

8;;'0 convidados os srns. mutualistas desta Sociedade

n se reunirem em Assembléia Geral Extr�')rdinária, às

treze horas do próximo dia 22 de Agôsto do corrente .ano,
na sede social, à Avenida Rio Branco n. 125, 7° andas,
'tli)ct:t cídade, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

1

dem do dia:

REFORMA DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE

1959.�................a...__

(Ass.) Ary Pereira Oliveira,
Juiz de Direito

À noite os reclames lumino-I30S em todas as cores rou

bam à grande artéria todo e

qualquer romantismo à mo

da-antiga, ,d'ando-Ihe a 'atra

ção das noites nas cidades

modernas. Os antigos can-

deeiros de gás em ferro fun

d{do, ricos, em ornamentos,

desapareceram; foram subs

títuidos .por candeeiros mo-

V E N D E S E
dernos, si��les hastes �Ul�

-

'\
vas, ��e fIfundem uma luz

Uma casa novà desceu- agra ave.
_

.

pada com tres quartos sala
O velho .rêqu isito ber'li

copa, cozinha, quarto de ba� . n�n�e, esses candeeiros e.

nho e um porão habitável à gas tendem a desaparecer

rua Presídente Coutinho 48 A sua luz não basta ao trá-
, "

Tratar no Estreito _ Far- fego moderno. Mais de UU'

mácia Indiana com o sr. �,erço de tocos os candeeiro;

Heribert., Boehme, ou· melo de Berlim são eléctricos. O�

fone 62-96. pilotos dos aviões costuma

zhamar o Kurfürstendamm,

CIDADE

Sala
ALUGA-SE ESPAÇOSA
SALA A RUA CONSE
LEIRO MAFRA, 72, SE
GUNDO ANDAR.

Vende-se os 'se-

guinles Imóveis
1 Casa sito à rua Conse

lheiro Mafra n. 168

1 Casa sito a Rua Alvaro

de Carvalho n.o 45

MANOEL CUSTóDIO PEREIRA

AGRADECIMENTO E MISSA
Os filhos, genros, netos Bisnetos e demais parental

de MANOEL CUSTóDIO PEREIRA, ainda sob a pungente
dor de sua perda, vêm por êste meio manifestar a todos

quantos acompanharam os últimos momentos do estínto

e compareceram ao seu sepultamento, bem como aos que

envíaram pesames e flôres, o seu mais sincero agradecl

mento por aquêles atos de solídaríedade.

Declaram-se especialmente agradecidos ao dr. Godo

fiedo de A. Bastos Filho pelo devotamento com que tra- .

....., tou o falecido, tendo feito tudo para salvá-lo; também

agradecem às Lojas Maçonicas da Capital, à Beneficên

cia Maçônica e à Liga Operária, pelas homenagens que

prestaram ao extinto e pelo confôrto moral que propor

cionaram às pessoas da família do morto.

Ao mesmo tempo convidam a todos os parentes a

amigo" para a' Missa de 7° dia que mandam rezar no

próximo dia 3, as 7 horas na Igi'eja de São Luiz Gonz<\

ga, na rua Frei Caneca.

Antecipam a sua gratidão a todos quantos comparece

rem a êsse ato religioso.

QUE SERIA BERLIM SEM O
,

KURFÜRSTENDAMM!
I Os pilotos dos aviões deram-lhe o no

me de "via láctea" - Uma imponente
obra de Bjsma rck

BERLIM - (Por Karlheínz

I
O Kurfürstendamm deve

Stephaní - Impressões da efectivamente . a sua exis

A'lemanha) -. Se as ruas tência ao d'eaejo de se reme'

mais célebres da Europa diar um grave inconveniente

sntrassem em competição dessa parte de Berlim. No

para se decidir qual delas é século XVI o Eleitor de

actualmente a mais ínteres- Brandenburgo Joaquim II

sante e a mais frequente- mandou construir uma es

mente fotografada, o Kur- trada toda em toros através

fürstendamm, o "Broadway de um extenso paul que se

de Berlim", sairia -com certe- parava a sua residência nas

za vitorioso. Quer se trate margens do Spree do seu

de vedetas do filme ou da pa'lacete em GrünewaM. Por

política, da ciência ou da volta de 1880 Bismarck man

moda, nestas últimas sema- dou alargar a estrada e pro'

nas os hotéis elegantes e Os longal' a sua linha recta até

restaurantes e cafés, as con- Halensee. Seguindo possí-

-feitarias e os bares, os dan- velmente o exemplo dos

cings e os teatros do "Ku- Champs Elysées em Paris,

damm", ,designação esta que, Bismarck deu ao Kurfürs

por homofonia, (Iembra a tendamm a feição de um

,palavra "'Kuh" que significa "boulevard" e bem depressa

vaca) são actualmente o seu grande artéria ber'línênse,

ponto d;e 'encontro preferido. .ampla bem arejada e sem'

AutomÓveis de todas as par- pre an'ima,::!:a,!,conquistou fa-
tes do mundo circulam pelas ma mundiak/ )
suas duas largas faixas.

Quem conhece Berlim de

-antes da guerra e visitar

.agnra a capital da Alema
nha, ficará surp'reendí-d'o ao

ver as transformações que

o' velho Kurf'üratendamm

sofreu. Em vez dos trilhos

ao meio vê-se hoje uma fai

xa de estacionamento com

grandes vasos de flores pin
torescamente distribuidos

•
,

,�

"TELESPEAKER DO
BRASIL", do RlO de
Janeíro, fabricante
dos aparelhos de in
ter comun i c a.ç

ã

o,
marca. "Telespeaker",
patente brasileira n·
28.511, enviará breve
mente a esta cidade,
seus representante,s a '

fim de estabelecer
CQm firmasou pessôas
desta praça, enten
dímentos para repre
sentá-la como filial
Guarda-se sigilo
abecluto, Os ínteres

sadps poderão escre-

, ver para

com as suas inúmeras luze;
l "via láctea de Berlim".

Só meia dúzla de vãos nas

luadras lembram que em

1945 nada menos- de 200' dos
'�50 edifícios ao 'longo da

avenida 3% km estavam des- '

truidos por completo ou

zravemenbe danificados. Ho

te vêm-se lado a lado edifí

�ios antigos e modernos e o

Kurf'ürstendamm é uma ex·

pressão optimista da cidade

dividida em quatro sectores
e felizmente dotada do ta

lento de tirar vantagem
mesmo da maior miséria.

'

n&ISPEAKER
DO BRASIL

l Avenida Rio Branco,
277 - 15,0 and. - grupo
1509 - Rio, enviando
detalhes e marcando

entrevista,

Vende-se'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Domnigo, 2 de AGOSTO de 1959 '

Ao Eleitorado
da

Livre e

Capital
Consciente
.' �,

o E 'O

P. P.

R. _'

P.
oferecem a energia criadora de �

-.oSVALDO DE PASSOS MACHADO

.' (Cont. da s.a págin'a) tonto, para o Azes, por íntcr- importante cotejo.

I tente tiro cruzado, Ivan to- médio de Roberto. I O Azes do Gramado fo;.�
:�g. de-Ieve na esfera deslo- "Mais 3'minutos de jogo de- meu com: Helhinho - 01'
cando 'o 'guardião' do São correram, totalizando 10 da I Is.nJo - Bagé - Nelson .�

L
. .

I c etapa final, o conjunto do
t

Hamílton e Cu' lica - Na'h,-. lUZ, para aSl)ma ar os.'
I

- �

gundo tento do cotêío. A:<Ies do Gramado, encontra-
I
reno - Lohmeker - Robér:-

Aos 39 minutos da prímeí- va novamente as -redes- ad- to, - Ivan e Eurides.

ra fase, lança-se, o S. Luiz versárías, quando Ivan de "O TIME' SUPLENTE DO
ao ataque para assinalar seu cabeça, assinalava: o quinto AZES DO GRAMADO

primeiro tento, por ínter-]. tento para suas côres. ii'açanha meritória, porém,
médio de Sarará. Dai em diante, caiu o rít-: vem realizando o time su-

00 resultado 'da prímeíra me da contenda. Os cracks plente do Azes do Gramado

fase,' não mais seria movt- do Azes, já senhores da sl- F. C que, 'novamente 'conse
vimentado; permanecendo a tuação, de vez que venciam guie o,s mérítos da

"

vítóría,
vitória :parcial do Azes do' per 5 x 1, diminuiram seus. pela contagem de 2 x 1, ten
Grainado por 2 xL.... esforços, perdendo o' cotejo tos corrseguídos por ínterrne-
Eram decorridos 20 minu- aquele- brilhantismo da par- dió de .Rubens e Carll'ii1iill,

tos da etapa final Nazareno te inicial.
,

na segunda fase, êontínuan
-eleva o marcador para trela: 1..1 tento seguite, foi conse- doassím, sua brilhante [or-

Aos 7 minutos surgia novo .gu:do para a equipe do Si) nada Invícta, nêste ano de
Luiz" por intermédio de Bo- 1959.

na, aos 36 minutos, cobrando _
Tendo já .realizado um to

nova penalidade máxima tal de 18 partidas futeboiís
que, digase de passagem, nas tícas, frente_ aos mais cate-
Aos 44 minutos da etapa g(Jl'izados times suplente- da

complementar, conseguiu o várzea, sem conhecerem,aín
são Luiz seu .terceíro e ultl- da o amargor da derrota, ra-

'

mo tento, por intermédió de zem-se aqueles 'atletas, por

Chapéu. essa: façanha verdadeira-
com o resultado re 5 x 3, mente enobrecedora, mere

Vende-se um terrenó com favc·recendo ao Azes do Gra- cederes 'dos máís sinceros e

370 m3 Quadrados, com uma mado, foi encerrado aquele expressivos elogios.
'casa de madeira de Lei com

r

���@ ';� ;;ijrlf@.(tXl[m�jIIW#S'XP�ffmi]f.?i��:;<:'''' ':"�:::'

PRÊMIO JDE CRS 50.000,00 PARA OS I· (",,,\ " ..).'
.

-

.

,

--

OUE DORMIREM "OlVINAMENIE" BEM· I' .;�.,....�}r/' em to��sss=:
Os afamados colchão divino e os: insuperáveis móveís I NO AiA R

estaradcs Probel, tão conhecidos e tão justamente profe- � NO ARridos, em todos cDS meios, constituem, no corrente mês, os WfiJ
_ �.l.A.w.tiW:�lJartigos de destaque, nas vendas de A MODELAR.
'. �l,

..

,E.%.,,�E" uma grande promoção de vendas para cujo êxí+o

.s: /t.. ;t;;,�a própria Industria Probel está cooperando, através' eh
,., r:::\ !1'1instituição de prêmios, em mercadoríás, na importância _, - I - ffi[tde crs 50.000,00. - &1

Cada cliente de A Modelar que adquírír, durante o mês ti! "

,d.e agôsto, um colchão DIVINO, uma poltrona, ou um 80-
, _,. TRA8A LHO '

I fá-cama PROBEL, concorrerá ao sorteia. a ser realízadb'
. �.W#I"'.@�WAA-L'J,tm@'h�:�i1J.'§.p,gde amfio!t',". �

�A,.,
fH

no dia 31 do corrente. "
,,' ,�

. /WJ
Assim, além do' prevílégío de dormir "dívínamente"

bem, há a .possíbílídade de ganhar Or$ 50.000,00. � '.
".

..,..

em tôdas as Atividades
ESPORTE
TURISMO

,
S,O PARA CASADOS!

Iniciando as comemorações natalícias o Clube 12, fará
'realizar uma sóirée exclusivamente para casados.

Agradáveis surpresas esperam os papais e as mamães
que, desta vez, não estarão sob a mira reprovadora da.
eéjuventude do rock'nroll.

-

E' -que todés dançarão sob o compasso saudoso da�
músicas de-seu tempo,

Será a festa da saudade. A festa, que estava faltando. , .

Portanto, não convém perdei',
/

JOÃO (ANrÚ, CANDI_DATO

lovo
, Triunlo_ do Ises •••

•

com as tarifas mais baixas da aviação brosllelra
'. ,.�- /,...

f
� ••

Ataques de asma e bronquite aro.
ruín, m SI a - aú e e = ntraqueeern O
coração. 1V""...a( o domina ràpída
mente ar c+ses, r gur=rízando a
_reEr.ir� ão e ga. antíndc . um 5000
tranquilo a sde o p Imeira dia.
c orru re Mendo, o ainda h j'" Nossa
&arantia f> a sua maior proteção.

� DIARIAMENTE:
<k

\ DIRfT01I',siio·PI,UlO· RIO.'
DIRETO a:D PÔRTO' IlEGRf"

"

_,

\"
* exceto" domingos

�:;�,-� -,

..� .."..,
- �,

" .......
_

compare as tarifas

AlUGA·'SE
e vs]o

Mucus Dft aSMA

, , .

.� "

.s:
i'�{

Uma casa de madeira

(dupla), com sete com

partimentos, a Rua Ct\
semiro de Abreu n.o 17\
no Estreito. - Tratar à
Rua Aracy Vaz Callado -

V E-N DE'· S f

II

todos os confortos, situada
na Avenida Rio Branco con

fronte o Quartel da Policia..
Tratar com o sr. Oliveira no

Depósito Hoepeck, Ri,ta Ma..,

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
/

.

,e Hospital de Caridade
E D I T A L

, /

De ordem do M, D. Provedor em 'exercícío àvisa'!\q.;;
aos interessados que, achando-se terminado o prazo lega:
de inumação de despejos de Irmãos e Irmãs falecidos há
mais de cinco (5) anos, 'e não havendo sido até data pre
sente tomadas as providências sobre a remoção dos men

cionados despojos, a Provedorh !:esolveu prorrogar por
maís 30 �ias, 'a' contar de

_.,.

rente mês de Agosto,
afim de que seja ordena teressados atranslada-
ção para a parte antiga dã, , _ le desta Irmandade
mediante arrendamento, ou 'tTànoferencia para o cemtté-
"río público."

No caso de não ser tomada essa providencia, à Prove

doria rssíste o direito de fazer a exumação e o respectivo
depósito dos despojos para o Ossárío comum. E pará que:
�'e não alegue ignorancia, mandou pUblicar este edital na

imprrnsa durante 3 vezes.

Consistório da Irmandade em Florianópolis, 14 de

Agost·) de 1959.

da.
'

---,._--'--

VENDE--SE

---------'--

Aluga.-se diversas salas no Edl.
fíclo "São Luiz". sito à rua Fe_

lipe Schmidt, N,o 37, (ex-editlclo
do IAPe).

A tratar nQ mesmo editlc10 jun_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,n.� 1.968

Sr.. Ca'��s ��"ra'lde' d Slcuei
....;.. l _',

.' ,,� .... c-..;?� e Iquelra funcie ,. d
.

-Sr. Oliver- I(yón, industrial
�

A S P

nane a Cio. - C�n�trutera Ncclcnol. Cristalina, Geiás

M. L'
.'

"
v. . oulo, 779. lendrina fi

'

eruno UIZ Antônio. B tti h
' ,/' arana

� _

e mi. xuo dos Aliades 288 S� P
Sr . José Inoldo. Gemes Andr d

.'
---'

" co Põulo, Capital

Sra B th H
,Q e. Recife, Pernambuco.

S
.

'E e.
e emerson. Av. Curitiba. Maringá Paraná

ra. mirene SOl" R'
'

. Ivelra. ua Getúlio. Arf 2
.

Dr. Amisses B�rteletti cdvo dR"
lOgo, l-A. Rl.e -V�[de, Gôias

.' ga e. ,Milten Prodo, 59. S. Poulo, Capital

j
C

FLOiÚANÓPOLIS, Domnigo, 2 -de AGOS'Í'Ó, de 1959

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

• _T�" ••1.11 "TI•• D tA OAT"1WlA
c

, ,
'

. .

tS1ES· li :RECEBERIIM ·SEUS· PRÊMIOS DO
,

.

.

'_'
....

/' _'

,J

_
, ..

J.,,_/•
.

'
.

.;

/

e

13.231

Sr. Esrneroldo de Souzo: corretor de imóveis.
.

.. ,

SSr. Teodomiro dos Reis, cemerciante. Pôr+o AI
Av. Hlqlenópolis, 37. londrino, Paraná

r. Caries Lopes Redrigues f
egre. R. G. de Sul

-

S A'
' pro. essor Escol T'

.

Sr. ntonio Dutra fi1jueiredo, comerciante : Á�cnlca de :Vitória, Espírito Santo

r. ChrlSt�aan Duvekot, cemerciante. R. C·
. vares Pentecdo, 184 s. 411. S. Paulo. Ccpltcl

Sr. Antônio. Maurício. Alberto. dA'
inderelc, 33. S, Poulo. Capital

'

Sr
-

S ld F .

"
e gUiar comercióri R M '

- s:

S. Dal em, cemerciante. Cuiabá Mat� G'
10... acae, 681. B. Horizonte. M G�r .

_

r. . Terence' t"'"ge'e d
_

' resse
"

. '" ,OIS

..

_
UH n on 'estuda t R P

<,
• Ó:

• "
" n e. . oulo Orozlmbo 777 S P'

.

, " aule, Capital

....
J t • .�, •

Ganharam um automóvel' DKW
Vemag - o carro da atualidade, os

portadores '

dos cupõe"s

�_.- - - _ _ _ -_ - - - -- - --

I,

Ganh9ra,m a marClvilho.��/V·"ft
Super-l H II I

' ._,. ,
•__em-

_
. -,,' pe a Real,.� ao� Estados

� Unldo,s" (2 pa'ssa,gêns 'de .•� - I
c

'
-d'

, ,

lua e vo ta
om esta a pal'la dA 15 d· ')
� d

• � las OI

porta ores dOI cupões
'

L
"

,'-

- - - - - - - - -- -
,
-,- - - - -

Gan,harám uma G I d •

e a eira General
, "

,

, Padre José VI' V
'

'

�' e retro osconcelos, Rua R G d N

S T' I

.

r:
e /erte, 163. B. Horizonte M G I'

-

r. emp e Grantham. Est d S P
.:

"

. era •

\

,_

ora a • oulo - Paraná, Km 21

Sr. Jeaq�im ,Gramiscelli. Av. Oleqório Maciel 425 B H .

Sr Murllo Go A P
,-

'," orlzonte, M, GerÇl,lis,
:--' "

mes. v. rincesd Isabel" 69 S I -d

S C. C
..

' ,. a va or, Bahia

CUpõel r. Ire esta dml

"
.

.. .

.
.

.

-, ..; '. a mlnistrodor do Santos f, C. - � L··
.'"

�
37.45"8�:

r

1--
_,'

. • UIZ de Ferio, 168. Santos Sio PQu!:0

n.'
m tempol A b '

•

_

.

.,
ca a� de ser Identificados mais trê

\

,- I

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

.
.... Dclmírc Ma,hado e Shigoetaka Ue d .' portcdores de "'põ" d. 0,° 37,458 5 f Id'

J __.
no, ca a um dele, contem I d

.' B, ro o Hemo

.

'

_ _ _
.

_ ._.
...

p o o com "",o Gelad.lra General êlectric,
•

At,,�,io, portador". de cupõe. premiado••
'

- - - - - - - -

Q'uelram comunlccr-se com a Real a fim d b

AI
'

d '

,

e rece erem seus prêmios.
em os numeros acima, também esta-e

'

premiados:
- Com uma t Shcone a eaffer's - todos os cupões cem e final

_ Com uma maleta d
'

....•••• , � ••••
"

" 231
e viagem Real - todos os cupões com o final ., .'"".,.,,'. 68 '

,
.

pes, (lS porta- '

dorei do.

i
-

I

i, lem
."'

.

"

Ao
_ agradece� a todos os, que se serviram da Real

durante o período' do 1.° Grande Concurso Real, que

alcançou o mais espetacular sucesso, os Agentes

Reunidos da Real, neste momento, estão

lançando o ),0 Grande Concurso

Real com novas oportunidades
\

"

para voei.

P,ane 4 d� i.... N�I li;:> Ilfo d. Jenetrc.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS Domnigo, 2 de AGOSTO de 1959
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,

, 1
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..

Nova oportunidade
,,_. p��� você I e um

,
/'

.. �. �

--::"/
� ,;

Seia o
-. '

IL.IONARIO DO AR!
Agora, são 20 milhões de cruzeiros em prê
mios.' Suas' oportunidades de ganhar um

DKW-Vem�g .são, maiores. No 2.° Grande

.-Concurso Reàl:' dois são os sorteios! O prl
Oleiro ÇI 1Q -de outubro. O, segundo a 12 de

dezembro. '. 'É os concorrentes, tanto do. pri
m?dro .como do segundo sorteio, concorrerão

ain'�ict a u�' Grande Prêmio de 3 milhões
, "

I

de crozelros! Basta você voar, com confôrto,
com ropidez, com tranquilidade, pela. Real�
Ca'da viC!9�mí na ida ou na volta, dá direito

.

�. lmi çUR'ã0! '{oe pela· ,Reá!. Quem vai ga-

'n�i?r ,é ,�Qcê!

e'mai$!
-c.

36 viágens Super-H aos Estados Unidos
(18 passagens de ida e volta para 2 pessoas, com

estada paga de 10 dias).

18 viagens de Férias para tôda a família
- passagens para o casal e todos os filhos á FOf;
do Iguaçu, com estada de 10 dias no maravilhoso
Hotel das Cataratas.

1'8 máquinas de lavar roupa "Westinghou••
Laundromat" - a melhor que há I

18 refógios Eter-na. Matic
- Automático com rolamento de esferas. ô;
o mais moderno do mundo!

Ao todo 20 milhões em �rêmios.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAU L A i"II M��O�SE' ,C A R L O S R E'NAU X J O, G A M H O J E D:E C 1:0 1 N O O' A L 1 D 'E RA N , A
Dos prélios de hoje do Cámpeonato Iatàrinense de futebol por lonas, o que 'desperta maior interêsse é sem dúvida o cotejo que os brus '

querses verãoe no qual serão protagonistas 'o líder Carlos Renaux e o vice-líder Paula Ramos, êste vencedornó primeiro ,turno por 2x1,
nesta·Capital, quando' se verificiu uma das maiores rendas do certame por zonas e-<a maior da zona leste. Está em íerma o quadro praia
no Que deverá brilhar, como nas.vezes anteriores, esperando -se uma vitória de expressão ;Iá mesmc em' Bru:sque. FOlga, :paulaínos!' �.

.
-

"

'';_ �
.

'. a

A AI' furnGOl C' L U B E

-I,
-

De ordem do sr. Presíden- convocação ás 10 horas ou

te, convoco os srs. sócios do em 2.a e última convocação,
, ,'"

Avaí F. C., para participa- às 10,30 horas dom qualquer
rem' da Assembléia Gera'l húmel�o de associados pre
Extraordinária a .realizar-se' j sentes, conforme os Estatu
no dia 9 de Agosto. vindou-, tos que constará da: seguín-
1'0 em sua séde social, a te ordem do dia:

Praça 15 de Novembro altos ELEIÇ,ÃO DO CONSELHO
do Restaurante, I:_tosa; em �.a I DEDBERA�IVO. ,>

.. ,A
----------------..,.------.....--_......"',..-.----------- --------------....;..-------

� IlIIjetiyo �os Alvi· Pretos: I. Desforra
Prometedorro: '(otejo de hoje à larde entre Figueire'me e,Payundú, êste vencedor no 1.0 turno
por 3xO�;POSIBI e Tamandaré, o prélio preliminar que, decitfdirá a liderança do certame amador Pedro Galasso que foi o .Iis ; do tremendo sene:gãles

primeiro pugil ista brasilei-I Battling Sikki, de tantos e

Paula Ramos. Tratando-se I son, Toinhó (Oládio) Ca- 1:0 a alcançar um título sul- ta n t o s outros,' inclusive
de duas esquadras possui-li vallazzi, Torra.do e Pe�eré- -americano de box profissiO-1 aquele que foi o maior
deras de valores Os melho- ca (ou Telmo e Pitola), nal, estreou como boxeur "bluff" do "box" mundial:

res das duas cidades, é de remunerado no- ano de 1953 o retardado Primo Carnera?

esperar-se belas [ogadas, PRELIMINAR SENSA- ao levar de vendida Ernesto No Brasil, aonde o pugí-
muito ardor e combatívlda- CIONAL Diaz, argentino, por nocaute lismo estava engatinhando,

I
Nesta Capital teremos de e uma conduta .díscipli- A tarde de hoje no está- no 2.0 round, N10 ano se- apareciam, em qualidade e

Paysandú x Figueirense, nar cem por cento, que- são dia praiano será completa, guinte arrebatou o título de quantidade, muitos boxea
peleja que tem despertado os fatores do brilhantismo visto que na preliminar es- campeão brasileiro dos le- dores de valor. Benedito
grande interesse no público, dos espetáculos futebollstí- tarão frente á frente Postal ves ao vencer Nelson Olí- Santos (o Dítuo). Tavares
sendo,' portanto, de' esperar- coso Telegráfico e 'I'amandarê veíra, por pontos, numa luta Crespo (lusitano' que veio
se uma boa arrecadação. QUADROS PROVAVEIS que dividem a liderança. No de dez .rounds. animar o "box" brasileiro),

O nosso bi-campeão vai, PAYSAN'DÚ Luiz turno. a vitória sorriu aos Italo Hugo {o menino de
LEIBNITZ CONTRA O FIGUEIRENSE - O excelente enfrentar o primeiro cam- Carlos; Bens, Ivo eTlton : postalístas pelo escore mí-

X X X '

Ouro), eBline Mnrine,
arqueiro Leibnitz, que se contudiu sériamente, 'fra�ulan- peão da Liga Brusquense, Wallace e· Altair; M', nimo. Jayme Ferreira escreve

Tomás Reid Valentino Aní-
d

.

I i- d h t I b
. Detalhe innteressante : os N'! J l' h H' G PREÇOS TIO' "Jornal dos Sports":

'

bal FeI"nandes Antonio Ro'-o a c.avicu a, por ocas ao o c cque en re o seu .c ti e, o . ,1 O' uma, elnZ e o' ,

P I R B It
. .

d d
' .

que foram vice-campeões ';P'<b" ,

A ih d Segundo DS maiores en-
drígues (forte 'pegador luso-au a amos, e o arraso, em ' ajai, na ro a" a maugn- , uÓ erto.

.

rqui anca a - 30,00, d d d t'
,

ral do Campeonato da Zona Leste, já se-encontra resta- das suas cidades, estão me- ':'FIGUEIRENSE _ Djal- 20,00' e 10,00.
tendi os o mun o, en re

brasileiro). Tobias Viana
.belecído, sendo povável o seu"r�apareci!p,eiito no próximo [hor situados ql1e Os- que ob- mi'; Gastão, Trilha e Dan- Geral _ 20,00, 10,00 e

eles as c�onist;;' �!p�Cialli� (famoso marinheiro), , An-
domingo contra o Marcílio Dias. ,1Ç�',:�, : tiveram. o cetro. No turno, da; Claudio e Anlel i. Wíl- 5,00. zados do • New orx era

tania Conceição (grande es-

.
em jogo que teve ppr local , Ti�es" nu��a. existiu, n�o \ perança assass'lnada), Ru-

'";. "

'. �
,

X, X:."
'

_, " >
• 'li�l���� ::b;::�'��;;�:;��,: f -� � ;TAIÚ

'

Vi'RSUS, :111001, ��.�t�: .:��:��e:!: c::��� ��� ��:�:: i�n�!le::s��p;:=
I
A 16 D�, CORj,El�T.E,.A ":'.!NA�"U�.49!0 :tr>,K;J��BU-';: �$elo[�s-é�ll���.-! j{, 6, 'escore' "�:�.'" ..

'�. CO�nEmÓ companheiros- avançarem, e ga ter a mesma popularida- pá;") Aníbal Prior (metra
NA DA. ACESC -,-,}f,dIretoria da A&�OCIaçao. dos eronístas que foi o mais duro sofrídc -Não sei POl< qual razão não recuarem como ordenou de e simpatia como a que I a portuguêsa), José Gar-
Esportivos de S'antà:Catarina voltou a reunir-se na .noíte pelos metropolitanos que fui "barrado", no Figueiren- Tilodi, no cotejo, F'igueiren- desfrutou o grande "frgh- id S'

-

( R'
d d

I
f i

.

f h bít I t V" ter" Jack Dempsey, "Ene 'era .
,,�,moes ""o �e segun a- � ta, como o

sôbre
1 ua men e.' ar�os, assun- logo lnais 'estarão'- na liça I se, pelo preparador Ti10di se x Carlos ena.w�MRs, ....... do Cotovelo), Jae Assobrad,

t�s entraram em debate�. sobre a ,no��' data da mau�ura.. sequiosos da desforra.. Tau- _ ·Iniciou assim sua entre-
.

e Os a 'palavra com o para os técnicos, para os
Isidro ,de, Sá (Maravilha

çao do re.se.rvado da e�tldade ?� esta�lo da rua �ocalUva, to Figueirense como Pay' vista, com o- nosso cr lsta entrevistado:" aficionados e para o públi- Lusa), Frederico Bussore
fic�u deCldldo que sera ,no proxJ)'}'jo dla 16, qu�nd.o 'bat�':- sand-ú estão ma] colocados esportiv��eiro, o _ Sou um profissional co em geral, o protótipo do

(étimo e eficiente italiano),se-ao Paula Ramos e FIgueiren�e, devendo as eqUlpes ",U t b I d cla 'f' "l�' T't '

c o r l' et o, cumpridor dos "brigador": violento, agres- Jae ""amarano (Camara�,o),imprensa escritã e falada efetuar a preliminar.'
na a e a e SSl

PUayer t a.t·
u.

lt d t
v

seJ1,d,o o pri m an o exa a o, o meus ,deveres. Nunca faltei sivo co-mo uma piranha e a é
Mário Francisco, Iobis Vi-

S:�g-úlfé[o ante-penúltimo guar,da-valas ,alwi-negro es- um treino siquer ou mesmo raivoso. Sentia-se, quan',]c riato Monteiro (magnífico
rados, apenas dois pon- clareceu algúns� fatos, in- uma física, por isso estra- ele pelejava a gana, a fi-

"colored" portu,guês), José

CERTAME COMERCIARIO _ E�mlegtrimêIffo�� Os brusquenseS .querem c'lusive que' um; cQmpanhei- nhei Tilodi me "barrasse". bra,'o "genio'" que o seu es- Martins Jack Tigre, Ma-

C t��-
...�-'" U

- apagar a má impressão dei· ro de clube havia co,munica- Desde o jO,go com o Marcí1io i pírito guerrei�'o impunha à
nuel. Pi�'es (á,gi.l, te'cn,l'cO eampeona o Co la de Fut€bol, esta manha, no ,. t f

'

d d
. xada no público 'quando do ao coãtch 00 "furacão" Dias que não sou convoca'. sua materIa, rans orman-

forte, leve luso-brasileiro),..--_�(;ampo, o 'anga, em Saco do,> Limões, ser-ão a veraa- .

I "

'

d ........ d d' la
riosõSCô'ójuntos do Meyer e Fbhlbreria. perderam por'4 x O para o qúe ele (Tatú) mandou séus do. Por que? Qual·' a razão o-o --e.m um ver a elro g -, Ermando Regaz2;i (Arman-

para Tilodi -me afastar da diador do "ring".- Esta é a
dinho) e muitos outros _ates

equipe? Afi�al nàs �arti-I principal ex.plicação para a
Llam como o nosso "box" noI

d'
, t

das que' atuei, perdemos, e' gran e e mcomparaVe1 po d 1 dpassa o, a exemp o o mun-
bem verdade, mas perdemos pularidad-e e fama, bem me-

dial, possuia mais e melho-
com O' time' incompleto e não recida, que, até hóje, exif:ltf 1 d h

.

l'es va ores que os e .2Je.
tive a infelicidade de co- em 'torno do ex-L,eão 'ce

'mer nenhum "frango". Os Utah,· F�i a época de ouro X X X

gols que Vazaram minha 'do "box" mundial, não so Os regulamentos dü p�o

meta, foram fols indefensá pelo grande campeão que proibem de se usar o taco

"veis. - possuía como pelos fabulo- com outra mão que não seja
-= Quer dizer 'que Tilodi sos "chalengers" que exis- a,d,ireita, sendo pois o único

ilfastou voce da equipe sem tiam então. Quem da velha esporte onde os "canhtltos"

dar qua'lquer satisfação? guarda,..: hão se ,lembra ,de
I
não podem a.parecer. A "me'

_ CI�ro Está na obriga- Gene Tunney, o mais técni-
I dida visa oferecer meios de

Çã9 dele me dizer o motivo ,co; do famoso, ágil, elegan,; seguranç.a para o� conten

pelo qual eu não sou, ao te e querido Geo�ge carpen-, dores pOlS o maneJJ dos :a
menos, cwnvocado. tier; do, "cimento armaldo" cos com ambas as ma08

_ A Diretoria do Figuei- Paúlino Uzcudun; do gigan- aCal�retada
'

perigosíssimos

l'ense é sabedora deste de..: te, por,tenho' Angel Firpo; I cruzamentos tanto pam os

g,entendimento entre voce e do "'rochedo '1;'om J:Ieney-; �a I
jogadores como para os ca-

o 'preparador alvi-negro? pant�ra'_negra Harry WIl-: valos,
- De unia coisa voce po-, NOV'O' T'RIUNFO- DO-A-,--S'ES-D----,OG'-,'RA-'M-AD-Ode �star certo, Daltir Cor-

., . ,. ,

��i:�� Hu;�e;t�i �a�����l�: 5' X 3 SOB,RE O, SAO LUll'
ele me adlantou que a Dl- .

t r'
.

não tem qua'lquer co- lj;m partida amistosa, pO" meyel', desenvolvendo atua,

r
' ,

., C I
· '7� ��e�i�ento deste fato. Mas, I rém, com sabor de "melhor ção primorosa, domina um

\;amp�ona O a arlnense po� �onas d' ber porque se
de. quatro pontos", defronta- advf',rsário na altura da li-

eVl:m sa

't T'l d� Il'am·se domingo à tarde, ai> nha média e cede a pelota

J OS ma rcados" pa'" ra ho·ie gunl o me cons a -:. I o
,

1
categorizadas equipes do f. Ivan que, oportunament'.),og ,

.

. -' .•
'

J costu�a fazer .relatorlO apos
Azes do Gramado e do Sã,) lança um passe em profun�,

Nesta Capital r Figueiren- cada Jogo, tremo, etc .. Nes-
Luiz. didade, ensejando à que Ru-

De conformidade com as se X Paysandú se caso, a Diretoria teria
Em vista qa imensa rivali- berto, na cerrtda, driblass)

tabelas'dos certam�s Ido Es:-: Em Bntsque -:- Carlos Re- que estar à par dos aconte-
dade existente entre as duaiS tode, a defensiva contrária,

tadllal por Zonas, para hoje naux X Paul,a Ramos cimentos. eouipes, contou o campo da inclusive, seu arqueiro, e,

estão marcados os seguin-
. ZON,A"SY,L Finalizando, chutamos a 4a TUrtmt do Abrigo de Me- entrasse com bola e tudopa-

tes jogos: Em Criciuma 7 Comerciá- última bola:
nores, cóm uma· assi�têncla ra \) fundo das redes, ln'itu··

ZONA OESTE rio X Atlétic.o Operário - O Figueirense conti- f('ahnente elogiave!. gurando assim, o placar da
ET.'CI,.IDES PEREIRA, O JUIZ - Para a' direção do

Em Caçador _ Caçadoren- Em 'l'ub�ão�' _ Hercílio nua 1M pagando? Dêsde o início do préllo.: peleja.
match de logo mais entre Figueirense e Paysandú foi es-

se X Vasco da Gama Luz X F'e�'rbvjário -:- Até agora ,está sendo tcdavia,' demonstrou o Azes A assistência estava ainda
colhido pelo clube busquense o sr. Euclides Pereira.

Em Curitibanos Inde- ZONA NORTE pontual para comigo. Toda-, do (lramado, superior técni- ligeiramente impressionada

X. pendente X Comercial Em Jaraguá :.......;. Baependi X via, gostaria que a, DirHo-1 ca e maior padrão de j060� com o lindo tento do Azes
X X

Em Tangará _ Juventus X Seleto' ria do Fjgueirens,e :resol- .sendo que, de momento a CIo Gram�do, quando aos 2�

Internacional ' Em Blumenàu - Vasto Ver- vesse esta situação cria-da I.momento, mais crescia o seu iltinutos Roberto infriltrou�f>e

ZONA LESTE de X Caxias pelo preparador WàliNr I
predomino em campo. pela ,área do clube da Agro

"':'"'''''''''':.._..__,";�_,,'"'t"'::-I'·Q��T'�.:;.:_;<f_-"'7'"''J\'1I'�iTo7i';�'Í'�'lA;
....,.-,- i\:-mérica: K Ma<f'l'a, }lQT,R reJ.;tçãe a. ,mi'f, ' Tjnp:��es �Jl,,���.�" � JA:u,,.,'·,eI7�C:�

"�\�,rlha p'e§�s.§��\{}y
-'

:,tô-" ',"V" ;iS,t'/<h" ,''O

Disputa-se, hoje, a ante-I e Barroso em ação. Em turno e de quem espera, no
penúltima rodada do Cam- Brusque estará de nov� q 'vamente arrebatar o posto
peonato na zona Leste. Em Paula Ramos, desta feita de líder que o clube brus
Itajaí o Iprélio será regional, frente ao Carlos Renàux, a quense tão bem vem con

com Os rivais Marcílió Dias quem venceu no primeiro servando,

X x x·

de hoje,' pela manhã, no campG da Ipiranga, a que t,erá
carater de rev-anche,' de vez que no último encontro entr<) O PAULA RAMOS E. C., tendo em vista',os 'comentá,

as duas equipes rivais,_-venc-eu. a turma '.da rua João Pinto. rios que correm, de que o Presidente da Federação Cata·
,

rlilenSt: de Futebol,"afirmou em presença de cronistas e3-

portivoci e de pessôos ligada à direção do Clu,be, que "O

Paula Ramos agora iria aprende .. a respeitar a Federaçã,!.)"
em ro,�ão de artigos publicados n". imprensa interioranas,
vem comunicar ao público espCltivo de,Santa Catarina,
através a' sua crônica especializada, de que ditas crônicas
não f9ram nem são patrocinadàs por súa Diretoria, reJü

bendo-as como manifestação livre de um pensamento, cuj-:>
úireito de ser expendido, não pOlle ser negado.

, Outrossim, visando resguardar o patrimônio de b.:>ns

GRANDE PREM�O BRASIL - No, Hopodromo da serviço:; prestados ao esporte catarinense, e que lhe é n:·)-

, Gávea, disputa-se hoje o Grande Prêmio Brasil, uma. das tivo de justo orgulha, vem de público, lamentar que taJ

mais famosas provas turfiticas da América d& Sul. O pá· fatos oeorreram, mormente, nuwa hora em que sua Dire

reo selá num percurso de três ml) metros, com a dotação

I
toria e atletas se congregam num elogiável- esfôrço dE'

de três milhões e quinhentos mil cruzeiros a:o vencedor. bem representar o esporte florianópolltano, visando a r�-

. . cúperaçâo de seu prestígio, há tantos anos perdidO em ta
:.. . -�.... _�-_ .. ,

X X X vaI' de entidade interioranos.
'

fT'
--.., Florianópolis, 3l de julhO de 1959

CRITICAS DE HILTON SANTOS A FREITAS' SOLICH DR. CIRO MARQUES NUNES
Presidente'

':"".' '

NOTA OFICIAL DO PAULA, RAMOS
ESPORIE CLUBE_

X ,X x

GUARUJA' X DIARIO DA MANHA - Este o encontri)

X

CAMPEONA'lia C�RIOÇA - Pelo certame carioc!:l de

futebol, serão jogadoshoje as seguintes partldas: Flamen·
60 x Bangú, Botafogo x Bonsucesso, Canto do Rio x FIu

mineme, Ma�ureira x América e São Cristóvão x Port'l-

x X X

guesa.
X X X

- Rio, 31 (V.A.) - "Fleitas Sólich sempre foi um para

guaio mercenáriõ, que só visava seus interesse não sstã

hoje no Flamengo, niío é por fal�a de empenho de minha

parte, pois quando tomei posse na pre,sidência do clube

assumi com!go mes-mo o comprOlr.isso de manter o prepa:
radar "guaraní" até o último dh do mandata e nesse sen

)
tido cudo fiz para que ele cont�nuasse a frente d_e nossas

...

-'::;:;:: � equipes". Essas declarações foran! extraida de uma eon-

versa telefônica na séde da F.M.F. entre o sr. Hilton San

tos e uma pes�oa de suas' relaçõ01>. -

\
LA'ZARO BARTOLOMEU EM TUBARAO - O conhe-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APELAÇAO CRIMINAL
N°, 9,027 DA COMARCA D;E

BLUMENAU
Relator: Des. Belisário Rtt

mos da COSMo
LEsõES' CORPORAIS RE

C/PROCAS: - Condenaçãó
de ambos os réus à pena de

multa de Cr$ 200,00 como

mcursos no art, 12�, § 5° do

CÓ(Z Penal.
Dá-se provimento à apela··

ção de um dos acusados, pa!
ra absolvêlo, por estar pro-
1:0 do que só depois d� agre

dido, feriu ao contendor ,-

1III1111111111111111111
tendo assim-agido em legiti-
ma defesa própria.

Vistos, relatados e d,is
cutidos êstes autos de

ap�lação criminal .. ,.
nO 9,027, da comarca

de Blumenau, em qllG
são apelantes PAULO

-

DOS SANTOS e APO-

LINARIO DE SOUZA
E SILVA, e apelada a

Justiça, por seu Pro

motor:

AcOnteceo,.... I i m "
Por WALTER LANGE

\·V.

sim", responde caruso. "E_
serias capaz de me' saívàr
de um incêndio? pergunta "a

bela, "Querida", diz êle, "eu
te amo muito, mas eu seu

apenas um cantor e o que
tu precisas' é um bombeí
ro."

Victoria Glencer, uma mi
lionária há pouco talecída
'em Londres, instituiu her
deír a de sua imensa fortuua
uma sobrinha de 23 ar-os,
com a condição desta fazer

'umt.. promessa, sob jurll.·
mento, de que deixaria de

rumar. A moça, apezar de

vivei em condições preeá
rías negou-se, com geral sU1:-

,

presa dos juizes, de p-ceit.a::
ou assinar qualquer compro
nJ111S0 neste sentido, decla

r�ndo textualmente: Pref-iro

desistir da fortuna do que
deixar o meu querido cígar-

Conforme um 'jornal de
Nova York, o anúncio de ra

clame que tem um senttdo
maís "melancólico" foi o do
seguinte texto:, "Nos vendo
mos por qualquer preço ves

'titios de noivas, não usa-

doi."
\

�m menin� de 11 anos, de
nome Frank àigliotti, de,
rendeu com sucesso o seuUma jovem n'uma farmá-
pai, em, Albani, nos EstadHeia consulta se é possivel GO-
Unidos, 'perante 'o juri. O' paimar óleo de rícino, sem Se!1-
estava respondendo a umatir c -gôsto. ,"lll facil, respon-

de o farmacêutico, "vou .pre. acusação de ter caçado em

parar o necessário; enquan-
Iogar proibido. O menino de�
elerou' "M _-

to isto tome aqui um cópo
.

. eu pai não .wab.!a
de lirr:inada." - "O Senhor é

o que quer dizer "No par
multo amavel", responde era killg". Emigramos há pouco
e toma o' refresco oferecido. tempo da Italia e êle não co-

'

Depois de algum tempo de nheee ainda Inglês surícíen
espera, ela pergunta: "Sr.' temente." "És'- um bom ad
Farmàcêutico, vai demorar vogado", disse o jUk. e ab
muíto o preparado?

�

Ele: solveu o velho.
"Então ainda não está sen-

tíndc nada? O óleo de rícino
eu puz dentro da límínaôa '

que a Senhora' tomou." Ela:
"Meu Deus, mas não era pa
ra mim e sim para o meu

írmãosínho! "

Quando Eleonora Duce, a

�o:lhecida estrela de teatro,
ompreendeu uma viagem ar-.

tístíca pela Califórnia, foi
acompanhado por Sam Da
V!':', um profissional de ím
prensa, representante dOJ
jornais: "Carson ApeaI" e

"Examiner". ll:le desempe
nhou tão bem o seu papel,
auxílíando a bela Eleonora
em tudo, que ela ficou sim ..

'vatll'ando imensamente com

êle, Ao término da viagem,
quando Davis 'se despediu de
la, ela lhe deu um beijo, na
face direita, dizendo: Isto é

para o "'Carson ApeaI"; deu-
lhe um segundo no lado es-

Incrível! - O governado. querdo, dizendo: E isto é pa
de Massachussetts (USA) ra o "Examiner". Sam Da
acaba de dar conhecimento vis não se perturbou e lhe
que, após um .acurado, ��tJl- disse: _ -"Mflidame, _.,tamº�

.. do de um processo do ano de- iJOU represeíÍ�ante: da "As.
1692 em virtude do qual ti- sc cíated Press" .. , Recebeu 'o

nJ1a�' sido queimados vivos terceiro beíjo.. (A noticia não
seis índívíduos, acusados' de di�; aonde!)
t.ruxaría, resolveu agora. in-
dultá-Ios da acusação, pois \ O seguinte aviso de alà�
tinha. chegado á conclusão me se encontra colocado em

da suas inocências. um poste que sustenta fios
de alta tensão: Atenção! Al-

Enrico Caruso era um a,d-
_ ta tensão. Morte instantâ

mirador do belo sexo. Certa réa! Não tocar! Para con

vez uma bela senhora, de traventores: multa e prisão.
e�p:.rito românt�co, o acom
nanhou durante um pasa 'I')

pt:'iO parque de Fiesola. "Tu
me amas ,tanto, pergunta
ela "que seria �apaz de 'Pu
lar dentro d'água, para me

salvar?" "Naturalmenta que

':. ' lVIrs. Esolda de Ohio (USA)
tem um sono bom. Em sua

casa entraram ladrões:lu
rante a noite. Quando ala

acordou de manhã, tinham
lhe roubado tudo que ela ti
nha de valor, juntamente
cem uma nova e bela denta

dura, que conseguiram 'tirar
lhe da boca, sem que ela no

tassel

"'Juca, porque estás tão

prf:Ocq.pado?", pergunta uma

senbora ao seu espôso. '"Bem,
imagina que percf1 os meus

0culos e só posso procurá-los
dépois de os ter encontrado!

Ação Trtplíee

"

Alivie os dolorosos mal-estaresda resfriado com,

"L," L'.;�

", '

porqu'e MELHORAL d·á.- o seu médico lhe dtrá

AlíVIO . COMPLETO I
x'",

, ,""

--'". ,,,.
li

;1{

•

'

1. Alivia rãpídamente as dou
res generalizadas que acom

panham o resfriado.

• 2. Báixa decisivamente a

febre.

• 3. Age
e suave

físico.

de maneira efetiva
contra o desânimo

l-,
. �.� .

. {, ,

.1

Fórmula Prefeliida
, I

Melhoral contém o analgé
sico .mundíalmerite reconhe
cido pela Ciência Médica
como o mais eficaz no tra
tamento das gripes e, res
friados comuns e, ao me,smo �

tempo, o mais bem aceito

pelo organismo.

Melhorai se dissolve
<, tão ràpidamente que

%
em questão de se·

gundos, começa a

atuar contra o res

friado. .Fcço V. .mes
mo a prova do cop,?
d'água I

Melhorai é Iobricodo pelos maiores
produtores ci.:: analgésicos do

- Brasil e cio iliü,:JO. A exoeriênclo
I'

e excelênclo de) sua icbricoçôo
é sem igual. P�r iSSP, - Melhorai

-é . de 3. u 10 vezes mais'
v;ndidó qr e quolque r outro

•

CO'f(lf-'i imido no Brcstl,

?-
"",,<�'fo!� I'" J,.- - ;<,!."'j,fl "�'J'.:J.

-<

!
�

r.� t�':;).t"'f·' ",0, /., ln,_lt• ._",

Poro cortar o resfriado
de sE!'u filhinho, Melhorai
lnfantil é o que há de
mais eficaz, Além. de um

sabor' delicioso, bem ao ',«

,sôsie,-oos '�FiaflçCl-s,..N\.a-.":"!-.

lhoscl InfarU4l' lá vem com _� "

(j dose--exciJa p'ara U&-'i';. ,"'," ,Idade de se� filhinho.· '

""'"
II .�� �o.,,",:�;,tl'H o

o

'-00<'10"

.��1 i,,.r-t:;", ''''''tl., .

"""-�><, ' :.;íJ�� ;Q, t�'" ,�, ,;,"
-t: ��'�:� �:: �� /7���",,��

Ao primeiro sino1 de rtsfriado ou gripe, tome 2 comprinlidos de

•
'Ol-R-59-GF·M

mento de todo Ilógíco & anti-
'

<

I
jurídíco, de . haver PAULO

:. "O:_ f!!lj'- WA -';lOREN_S',E'" ������::�nt�� po�:�t:, S�l�
.

'.

pai CANTIDO JOAO DOS

SANTOS, chamara ao 'lo�al
11, .t!POLINARIO, a fim de

n1'reça"'o de,' MILTON LEITE DA COSTA ,e )RU,BENS COSTA combinarem por londe pa-j-r ,
sal'ié'l. a vala.

'J'U'r·lsprudeÂ!nCllI'a q�����:e'f��:::n���on�o:�:
'- }Jeição arguida pelà defEsa

,
de APOLINARIO, no toca�-'

d
.

d o oplluao do depoente, o. atri· te à idoneidade das testemu-Pria, dizendo-�i cada qual, entrE os OIS acusa os, m -

b t
'

d t" foi provocado por APOLI- nhas oculares acima men-agfédi.do injustamente pelo tivf.çla pela a er ura e uma
-

I' ·t d 'NARrO, que, em determing· '.:ionadas, que mantinham011t �'O. vala, nos ImI es as respec-
.

d d do ruomento, deitando a 'bi- buas relações de amizadeMas, enquanto PAUL!) tivas propne a es, e com a

OS t de "llal na-o concordava APO_ 'c:cleta que segurava" avan- com ambas as partes, e cu.DOS SANT em suas .

': <. .-.-
-

ARIO f
. �

t quen' ÇOil contr.a o seu contendor .ias declarações se ajustamcIMações amparadas por LIN - 01 es e •

três' testemunhas oculares, agrediu primeiro ao sobli- tendo então inicio a luta a pC'rfeitamente às circunstân-v
f'

l'
,

PAULO DOS SANTOS que J'á se referiu" (fls. 47 e ciai' do evento.
_

ouvidas no inquérito polic ai lÜ10
"

.

I d denu'n"in 'l"l'S 41) 16, respectivamente). Não as impugnou o refe-€; arro a as na " .. .\ .

'). I
•-

di t t A própria se,ntença recor.- l'ldo acusado, senão depois\ duas delas) o mesmo' nao O mesmo zem as es e-

( h t bé n rida reconheceu gue os a<::u, de condenado.acontece com APOLINARI) mun as, am, m prese,,-
DE SOUZA E SILVA, cujas clais, JOAO SILVINO DA Ro,dos entraram em luta cor

te�tem\lnhas, de defesa, não CuNHA e JOAO ANASTACIO poral, "depois de APOLH-lA·
-

d
. 'o:.'!(1 AGREDIR' A PAULO',as�istiram a 'ocorrência. DA CUNHA, frizan o o prI- ""

,

'" d' "�lldo estranho, por isso, que.Assim é que, a testemu- n.elro que apos uma lS-,,,

nha, JOAO EUG:ÊNIO DA cURsão, empenharam-se (o, bouvesse depois concluido

CUNHA (ou João Cunhll). réuS/), em luta da qual sa:- pel:l responsabilidade 'crlnü
diz que, em meio à discussão 1 ram am�os feridos, e que na na.: dos dois, sob o funda�

Assim, a decisão recorrida
r.ndou acertadamente, ape-
n.1'1 na parte em que conde
nou APOLINARIO ao paga
l!'er{tb da multa de Cr$ 200,00
e demais cominações legaíd,
cumo incurso" no art.�.
§ 5°, inciso I do Código p�

nal, mas não quando\ este"1-
deu a condenação também a

PAULO DOS SANTOS, que
aO'iu sem dúvida, em legitl
;a �efesa °própria, e deve,
por isso ser absolvido.

Florianó};lolis, 10 de julho
de 1958.

-l<'r�rreira Bastos,
tê, com voto.
Belisário Ramos

Hels.tor.
Fui presente:

Costa.

Tomou parte, no j1:llg<l.
m(�:í�to e foi voto vencedot'
Exmo. Sr. Desembargador
Arno lIoeschl, jtf.Z convocª...

do no impedimento do Exmo.

Sr, Des. Hercíl�o Medeiros.
'Data supra.
Belisário Costa .

\! 10m toa- fu oú.D cOnâd

ACORDAM, em Câma'l'(t

Cl';minal, por unanimidade
de votos, e consoante o, pa-j'l't'cer do Exmo. Sr. Dr. l°
Sub-Procurador Geral do Es:

t8,do, nega}' provimento à

apelação interposta pelo rtu

APOLINARIO DE SOUZA E

SILVA e dar provimento à

interposta pelo réu PAULO

DOS SANTOS, a fim de, re
formando nessa parte a de

cisão reco�rida, absolver o

refprido acusado. Custas pe
lo apelante APOLINARIO
DE SOUZA E SILVA, e:n

Não perca tempo! a única coisa ou

bem, que nunca per�e o valor, mas

sempre se valoriza, são as- terras,
• no interior,' está' a riqueza do Brasi4

NA CORRIDA PARA O INTERIOR, RUMO
BRASILlA, OS COMPRADORES ATUAIS
DE TERRENOS, SERÃO OS FUTUROS MI·

'uONÁRIOS DE AMANHÃ.
r-

Preparando os aeroportos brasileiros para a éra dos
aviões a jato, o govêrno do Br'(tsil, com ass�stência téc·
nica e equipamento cedido pelos Estados Unidos, está e:;

tabelecendo -àtualmente nos tràs maiores aeroportos do

país - São Paulo, Rio de Janeiro e Pôrto Alegre - um

moderno sistema de contrôle de tráfego, que inclui equl
pameÍlto de radar (ASR,...3), sistemas de aterragem por
lnstru.nentos, sistemas de iluminação de alta intensidade

para aproximação dos avios e rais de rádio VOR. O go
vêrno norte-americano, cooperando através do Ponto, IV,

pr'JIJOrção.
,cedeu ao Brasil equipamento moderno no ,valor de quase A:;;sim decidem,

-

porque2 milhões de dólares. Além disto, especialistas norte-ame-
-

aJ'usta à ptova dos'

t· d b '1'
, nal) sericanos encontram-se reman o ,rasI elros na operaçf.!·)

hiüoe a sentença de prtmei-do novo eqUipamento. Na fot:>, ve-se eqUipamento. pro-.
ra instância condenando a

visório emprestado pelOS- Estado.;; UnidoS para o treina- ..: b
- ac'usados pelas le-b '1' �

d d �,rL os os
meato de operadores raSI elros_, O emprego o -ra ar, �ue .sées corporais recíprocas de
já está sendo instalado em Sao Paulo, no aeroporto de

,!.h um dos aeroportos de maior movimento no q'.1e fala a denuncia. (Art.Congo'1 as, � \ '

undo ,reduzirá em 50% as horas em que Conganhas fica 12fl C.P.).
iecha-d� ao tráfego aéreo devido às más condições atmos- 0& réus alegam 'haver agi·

de em legitima defesa pró-

, : -
' - ".'

I'
-' ,

� -- .- ----, .. -,-

• .•
i I - í I I I

•••••••••• �••._ _ •••Nome: •• o .' � ,_o ••... .t- ", .,••• o ••••••• , ••,. •

, �. __

• • • • • • • :.-, .�••:.al ..... '''''o'�' ..... __ ..... - - .. -Endereço \�V '-e oI • •

e
_
" .A\. Estado t, •••• c:SI ue c:.......... ••• -.-o�"-Cidade: •••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••.•.

Preencha 0_ cupão abaixo .. e remeta-o urgente
ou opresente·o pessalmente na IMOBILIÁRIA SUL·

BRASILlA LT1>A. �ua São José, n.090 - 11.0 andar
.,

grupos 110:4- 1105 • Rio de Janeiro e flcar6

habilitado a ganhar GRÁTIS um lote de ter�eno
no

-

Parque Sulbrasilia que a empresa est6 dl.-
,

,
' \

tribuinda gr6tis, a TITULO DE �ROPAGANDA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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conceitos emitidos nos artigos assínado=.

RAUL PEREIRA CALDAS
A D'V O,G,A D O

IrQuestões Trabalhislas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
i eíerone n. 2.467 -. Caixa Postal n. 25

fiOR·ARIO: Das 15 às 17 horas.

M O' V fI' S_ ,E M G E R A L

O S-S M A R K
VISlTE A NOSSA· LOJA
Rua Deodoro,-n�o 15 - lei. 1820

INDI(!DOR
-

PROFISSIONAl

CURSO PARTICULAR SÃ,O' JOSÉ
Professora: Marta Madalena de

'lV1oura Ferro
Aceita alunos para o oursç Pré-primário, crianças de.

5 6 e 7 anos.
'. . .

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginastal, pre
paração para o exame de admíssão ao ginásio.

As aulas desses C',usos começarãc a 1.0 de �gôsto.
.1\ matricula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

34; telefone 3737.

DRI H ° L D E M A R' .M E N E'I E S
Especialidade: Doenças de Sénhoras

- Partos Cirurgia �-
Formado pela Escola de' Medicina do Rio de JaneIro.

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, dá 'Matern1-

dade Pró-Matr_e, do Hospital da Gambôa e do Hospttal do
IAPETC. - '\

Atende provisqriamente no Hospital de Cartdaae _:.

Parte da manhã.

DRA. EVA ,/B.. SCHWEIDSON
.

BICHLER
CUNICA' DE SENHORAS E CRIANÇA}

Especialista em moléstias de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Citruraia aDal
Cor.iunica a mudança de seu Consultório. junto á sua
rosldêncla na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Consulta., Consultório e Rnl4inOla

Av. Heremo Luz 155A apto • Segunda à 6.a-felra

da. 15 à. 17 bora.

TeL .....; 2914FLORIANOPOLIS

DR.' HUJlIJiOMES
.

MEN�:Q"Ç'i·
MÉPl€O�,�

.

>
Pré-Natal -:- �:·ltarw "'""�

Operay�
.

-"�Çlf.�Jea··Geral.
Resldencia��,;;;· .. ' �

.

Rua G-àl. Bitf�ii-Co.uif�. 12-í.
Telefone:' ,2651�· '</.

.

Consultóney-·. ,

Rua Felipe S�!tiPidt "n. 87.
Esq. Alvaro de Carvalho.
Horário: .

.'
.

Das 16,00,.}! 1-s,._�.Sábado: .� ."\'
Das 11,00 'às 12,60.

Da. a,. W�ATO'
111.410 l'

UK WALMOR
"AMeIA

ZOIIl.

UI.lomado ,.Ia l"uuld.d. N.·

dODaI de MeGldaa da l!..I�"
IlUdi .. !lruí.

aX-lnter.o IJOr _.ne ,I.

M.teralda4•• I:iN:ela.
(Snvtço do Prof. Ou"'l"

Ro!friaulI LIma)
I:x-1Dterao do 2!ern� d.' urw,

.

,Ia do 1I00pltal LA.I"•• '"I· l..
110 Illo da Janeiro

.Mle., do Bo.pltal d. Carld.�.
. e da ... tuol.d.da Dr. C.l'ló.

Con�1

OOaNçAS o. -SaNHORAS -

PAk�os _ OP�RAÇO.B
PARTO sa. D0" ttelo lII�C

paleo·profiUt! •.
·CODl. I R�� Je.o Pi ...to I!. 10.

d.. 111;00 à. 18,00 horaa
Ateoda j:om bor•• m.rcad.. -

T.h,foua 10111 - aaaldlDda:
lha Gener.l Bittaoeoan ii. \01

u..lIta......re�. r...II"-.&8,...
.

TUB.RCQLOSa
ItADIOGll:AJ'IA • RADIOSCOPIA

008 PULJlOaS
('''r.q1. d. Teu

'"rmado pela l!.clI.ldada Nado&�1
de MedlclDa, TllloiocJlte e ""110,

drarlfl. do_ BOSP!tal N.rtl
.....

Cuno da .,pletaUaaçlo pela I

S: N. T. .:I-Iotlrno e aX'II.i.·
tante di Ctrnrlrl. do Prof 1'11"('

Guif;l."" (alo)
..

�O'II.I reUpe Selimld,,; ••

ror. 1801
.

Alaade e. lIIer. .arc•••

Ih•. : - Ru••• teve. Juu:or "'

'UNI: 11111

ESCRITÓRIO' DE ADVOCACIA
, E -PROCURADORIA .

.

.

ASSIST�NCIA DOS ADVOGADOS:
,

DR. AUGUSTO WOLF· DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO
.' DAS 8 às 12· e das 13,30 às 18 horas

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

LEIA
Panorama
A REViSTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

Pra?a 15 de Novembro

praça 15 de Novembro

Rua JoãO pinto

Rua João pinto

Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schmldt

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

ua. aU.IQU. ralaUI.
r.&lL&JIo

DE ••.D I O O

O,lr.,'" - UOençaa il. 11"0'.

r.. - CUalca· lIç A4.h ...

O.rao 'Ia ••p.el.U••c.... D

BOlpltal Jo. Sen'idor..... Qi.

ta40.
(Bentoo •• hei. ,.'.r:...... ..,

Andrada).
Coa•• lta. - P�1a manh. .'

Bo.pit.1 d. Gari"d•.
Ã tÁrde d�i 11,'0 laor., ...

lI.nte no conlultório à Rua N ..

u. lI.ch.do 17 ••quhu, d_ ,r r&

lente. - tel.': _.J70e
R.. idlnci. - R,a f'r.".d�,,\o

:outio.bo " _ T.l. auo.

M�S DE �AGOSTO
(tarde)

- Domingo
- Sábado (tarde)

g - Domingo
- Sábado (tarde)
- Domingõ.

2 - Sábado (tarde)-
3 - Domingo
- Sábado (tarde)
- Domingo

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória,.

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna
.

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia I Sto. Antônio

Farmálla Gatarlnense'
.

FarJIlálla _ Catarlnense

.

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

"'l!ervlço noturno será efetuado pela's farmácias Sto. AntOnio, No turna e Vitória. situadas às ruas

pe Schmldt, Trajano e pra·ça 15 de Novembro. ua 1.AUKO UAU&A

OldNlC.& \laali
diurno· compreendi do entr!! 12 e 12,30 horas será ei etuado pela farmácia Vitória.

••plei.lilta am moJ6.t1a. -t. �.

alt.or.. • m. .�to'rial
Car. ".cUcal d.. Inteeçõa. "I'
�.. I �"onlca.. , d.o .p.r.lho "e,
IItto-uri01rio am .mbo. o'. Ifl101

;JoenC.. do .parelho Oi,eotlv.
• do Ii.tem. 0.",010,
RorArio: 10 IA! l. 1lI e I'" &f ,

. lI.or.. - Oonlultórlo: Ru. 1'Ir.·

deotll, 11 _ 1."_ And.. r _. 1''l08'
IUI.
- ahldlnel.: RUI L.e.rd,

Coutinho, 11 (CII.&e.ra eh I.p.
ulI.. - roo., 1148. _

E STRE I T O
- Domingo Farmácia Catarlnense Rua pedro Demoro

- pomingo F.armácla dó Canto • Rua 24' de Mala./ /
-- Domingo Farmácia Indiana RUa pedro Demoro

Domingo Farmáclá catarinense Rua pedro Demoro

Domingo Farmácia do Canto Dua 24 de Mala

••T...•· I IIl.JI UTI•• ouala •• lUTa O.t.TAaulA

Da. AlaTON D. OLIVII.À----------------------_.----------------�--�---

Q08N���:a�U���o
.:

-Joa-o. orl-Iz S R
Oon.altórlo - aa. '.UPt q
Sehmldt, 18 - Til. 1801.

/

•. •

BorArio d•• H .. lO ,lI.or••
•lIldloel. - r.upe Sellmld'

D. 117.

.

Maurício dos R�is INST�U'O BRASIL'.. atADOS. UNIDOS
\

Advogado I DE I FLORIANÓP0l4S� :
A_cham-se abertas as matrículas para o segundo semes

tre dos seguintes cursos:
-

Cursos para principiantes, médios e adi'antados.
Curso intensivo para aqueles que desejam uma apren

dízagem mais rápida da língua Inglesa.
Oursos para Universitários.

_

CURSOS PARA CRIANÇAS ·DESDE 10 ANOS
Os interessados serão atendidos no horário de 9 às 12,

e de 14 às 17'horas, na NOVA séde do Institut9, à !;tua Fe
i1pe scnmídt, 25 - Edifício ZAHIÀ - 6.0 andar:

ua. '�It:WTON trAva.
CIRUROU O.LU

.

Uoe.c.. II. Senor.. - ..r....

l.,.t. - &Ie&rtcldada .UI... .

Ooolllltórlo-: R.. Victor a.·
�ellll o. 18 -

-c.

Tel.'�o., 880"
Oolllult•• : o.. 11 1I0r.. ..,

41IOt•.
a••ldlnelal roa., I. ,..

-Ila.: Bhtm.n.. D. n.

DI. ,,"'UN'IO �UNIJ •

'4&AVAO
ClluamA T..aUI.&TOLOOU

Or�a
Coa••It6n.: lok- Plaso, 11 -

Ooolulta: •••.• l. 11 'OI!'U

dlàri.mante. .Iao.-••• I'b.�..
...Idloel., Bocah"., lU.
ron•• � I.m.

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

F À R M A C r A
sssng

MADEIRAS PAR
CONSTRUCÃO

I R M A o s- BI TEN(()URT
(,,'I� 8A(),,�6 rONE 1007

4"TI(..o OIPÓSITO 04""1"':11

RADIO 6UARUJÁ'
D'E FLORIANÓPOLIS

..

.����--��------------�---------

"A �OBERANA" PRAÇo\ 15 DE NOV�MBRO - ESQI.JIN,A
IUJ-A FELIPE SCHMÍDT

FILIAL '"A SAB'ERANA" DISTIUTO DOr ESTREITO CANTO

VIAJE MELRO .•
PAR� ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITiBA
Ô N I BUS U L T J M ° T rp ° .

S U P E R - P U L L M A N'

Ondá··'m�,d·ia��
(5- KW) '1420 'kesl

-

Onda curta:
(10 KWr59751k,s�

/

Representações A, S. Lara Ltda.
.. Rua Senador Dantas, 40.- 5.· andar· Rio

. -DO 1:10 PARktJOCf -Interessa a todos •.•
�.iq(ticviar-es,c(-omércio e Indústri,!:

�.t. �. i .

..

IilUlidádes' domésticàs, remédios, - veículos ou máqui
na8";,{aêe"sÕ"rio!! -de' todas' a�' espécies, discos ou� o que
'voeê- p..!'�isar. Firm� que .... '·ve há 30 anos 'a imprensa
btlasileira, eriou um deparLameUlO de vendas para- o
Interior, esiando apta a· at"pder õ seu p�io.lo. Escre,.
va par. I

------------......--._--..----
"

1-8-.59 - Sábado - Soirée do:;; Casados - Agrar,lá·
vel noitada ,exclusivamente' para �as�qos.
Surpresas! Reminiscências! Início das co

memorações n-atalícias. Reservadas de
na Secretaria.

$l-8-59 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. Ho

menagem às debutantes. Início às 19 horas.
12-8-59 - Quarta Feira - Jantj:tr de Conf�atern:za

ção e Posse da Nova Diretoria.
15-8-59 - Sábado ...;_ Baile de Aniversário. Com 'faou

losa orquestra "Os Copacabanas"; Apresen
tação das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. InÍciô às 22 horas.

16-8-59 � Domingo.- Soirée Infanto-Juvenil. Atra·
ções para a petizada Surpresas.
Início às 16 horas.

OBSERVAÇOES:
1-8-59 - Encerramento para a inscrição de debu

tantes..
3-8:'59 - InícIo da reserva de mesas para o' Baile �e

Aniversário. - Adesões para o Jantar de
Confraternização, na Secretaria e Restau-
rante do Clube.

'
.

- (O M

) ,

I<Vfrgern ES.pecial i·dade·'",
1� .!ia� ,W�TZEl IND_l.UTRIAL - JoIn,llle ...�-rr: ItMarca ;Rellslrada)�

. ·eC�nOmlla�Se�l&mpo· t ·dlnhelro .

���������=����

será efetuado �las farmác!as do Canto, Indla na e Catal·mense.

te tabela não', poderá sêr alterada sem prévia autori:l;a.ção dêste Departamento.

,

, .
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FLO�IANÓPOLIS, Domnigo, 2 de AGOSTO de 1959

n I E H , E S S A , I S_F E I , O S
enlão, V-EH.Dl

O E L ( O
para que\;. el.. comPJ8IIu
a melhér Baleria

'

I
•

"

O F E R '1' AS· ESPECIAIS

.

(VALIDAS AT·l!: o DIA 31 DE JULHO)

(

Creme Dental ltOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE CX.c/2 dÚ3ias
Sabonete DULCE 'Cx.c/2, dúzias "

Sa):lonete GESSY "

sábonete PALMOLIVE Médio .

"

Sabonete LEVER _
"

Talco LEVER Gral1ee "

Talvo PALMOLIVE Grande.... "

Talco GESSY Pequeno , . . . . ..

"

Azeitona MOURARIA 60/500 grs.
"

ErviJ:Qas �yvlJf,í JJ!�o; j;l$�.mte)....... ':
Sardinhas RUBY 100/200 grs,...

"

Conservas de. ABACAXI .:'.... .,

Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kgs "

Leite' em pó NINHO .... . . . . . . ..

"

FONTOL cx. c/l00 Envelopes ..

"

Fermento FLEISCHMANN'l kg. "

Oleo p/Máquina SINá�R ,....

"

Soda Cáustica CARAVANA gr..
Anil IMPERIAL Bonécas ex. 20 "

Cadernos Escolares_16 fôlhas ..

"

Copos "AMElücAN'O" Nadir VI. ,

"

Lâmpadas GEl cx./120 ,lâmpadas "

MAIZENA cx. 25�/iOO gramas ..

"

Olea MAzZOLA ex. c/36 1 kg.. �
"

Lâminas (Gilette) BI!]-BEN .,
"

Corda SlSAL La qualquer bitóla ,�

/'T@lDDY de J� ex. 24 latas..... "

Saponaceil RAD�UM ..... ....
"

,

165,00 - Dúzia
'

125,00 - Caixa

.230,00 - Caixa

155,00 - Dúzia

115,00 - Dúzia

165,00 - Dúzia

338,00."- Dúzia
338,00 - Dúzia

j!45;OO . ....., Dúzia
,

1.78P,00 - cCaixa

",l.. :.lJlOJlO ,,?,",Q���.,
230;00 "":"" Dúzia

1.340;Ó0·;:-::t:ai'Xa
7�0,00 - Lata

1 .730,00 - Caixa '

190,00 - Caixa
130,00 - Lata

1 .150,00 - Caixa
/

940;00 - Caixa
50,00 - Caixa

310,00,- Pacote
.. 58,00 - Dúzia

3.200,00 - Caixa
I

430,00 - Caixa
980;00 - Duma

, 245;90 -:: Oento
80,00 - tUo

980,00 - Càtxa
315,00 � Caixa

para água, canelado

tipo americano

�2·5,OO. a.duzia
Em pacotes de % duzia ou·

engradado. - Imposto 6%
. PRONTA ENTREGA

AMERICANA

�SE�MP�RE�Q�U�E�É�P�O�SS�I�L·�R�ED�U�ZI�R:a::.� Mudança na alia adlQinislrp da Re public Pictures
,

os PRECOS A c RI STALERIA ,_---�---------- -, Victor Garter e um �r.�po
�, 'de, associados comerCIaIS e

A M E R I C A N A O ,financ-eiros, acal)aram de

FAZ COM PRAZER! lIIIadquirir as ações' da Repu
"blic Pictures Corporation,
• pertencentes a Herbert J..

,-iates ,sua família e vâyias
1III011tras pessoas.
"Numa Assembléia de Direto

�'ria o sr Yates resign(lu como

__ ,Presidente, após 46. a��s de

(' .DJreção da Republíc PI�tU:
." res, a fim de dar ensejo a

MARIO LANZA - O fa- come home (Brenda Lee),'Diretoria, de eleger um ele-

moso tenor novaiorqúlno, R�volta (Nelson GOYl<;f ·.mento mais m�ço para l�de
exclusivo da RCA VICT�R, Que�·o. b�ijar-�e .

as mãoS.ra�' a �ompanh�a. Mr. CarterC R 1ST A L E R I A
gravou na etíquêta do NIP- '(AmBIO SIlva), Mmha cr,.- fOI eleito Presidente e O Sr.

Rua CeI. Antonio Marceio, 92 - Te!. 9-3855 ;per o conheeid., sucesso de ça (Francisco Egydio), O I'Yates .'passou para o Conse-

�ss:ss:s:cs:xs:.:::.P�0s:ss:ts:al::s:l0:::.5s:7s:3s:(s:Bs:rs:ás:S)s:s:s:s:Ss:As:Oa::Ps:As:ULs:.s:Os;:'a::s:'=�, Par.zeri, Ram, Taccani e Di baby (Tony Campelo) e,lho Dll·e�Ol·. .

10 Paola _ 'COME' PRIMA - When (The Playing's). A DIretorIa. e:pressou
· ft8IJI'ft< �h.";a� ...._.• , ....q ali"-de que faz parte da trilha s.o- --.._- - - .'profunda apreciaçao pela
� IJIIIGa �1Rirt Lo< lia nora do filme da M-G-M, .longa . contribuição de Mr.

S N I d "Pela primeira vez". Niesta "OS CINCO MAIS" ,Yates em pró I da Cornpa- ..

�tftb:illoores� M' O E· p. -C K E (erviço aciona e gravação, que será lançada Na semana. que passou, mhia,

.

_ A'
.

di I d t
I

I) hoje com exclusividade :pelo foram os seguintes Os cinco' O Investimento de M. Car-

l! 0'1 M',"'U .,.. �." ...... 1 (. 11;, ç", 'A-e, O.
. pren Izagem n us na j' programa ENCONTRO'COM LPs mais vendidos no Salãc,ter, Industrlal de �os Ange-

'" II!- A- ... O SUCESSO, da Rádio Gua- Reeord e na A Musical: _les, e seus assoctados na

Tendo stdo-anuncíada . a celebração da S. missa, na o. Departamrnto 'Regional do SENAI, devidamente rujá, Márío Lanza é,acom- L° lugar - ANISIO SIL· Republic Pícture Corpora-
igreja' S. Luiz, amanhã, dia 3, às "7 horas, por alnia de autorízado pelo seu orgão superior, faz saber aos ínteres panhado pela orquestra de VA CANTA PARA VOCJi:'tion, demonstra bem a con

Manoe' Custodio Pereira, Ó vígarlo da Paroquia, atentas as sares que se acha à venda, por concorrência pú�llca. o
Carlo Savoní aliás com bas

- Anis-io Silva (ODEON) .fiança que têm no futuro da

circunstâncias .em que o referido aviso foi anunciado de-. Imóvel de sua propriedade, situado. à rua G(:lneral Bltten- ' -

2.° lugar..:........ AMOR, DAN-.RepÜblic Pictures, trazendo
tante eficiência. .

f t
·

pois de entendimento prêvío com a Excia. Famll1a, eon- eourt, nO 102, nesta Capital. <ii'

I "'MADAME SAUDADE" ÇA E VIOLINOS - Orq. novas energaas e um 01' e

cordou em celebrar a S. Missa pelas prosperidades esntrí- O imóvel referido c
..

onsta do seguinte: prédío com Franck Pourcel (ODEON) .impulso para o engrandeci-
,

.

- Este-é o título do mais.
tuais e materiais da referida familla e seus distintos mem- (07,14 m2 de área, construido num terreno de forma U'- 3.0 Iugar � CABELos mento da Companhia ..I recente samba canção de

.. ..bros. regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, DOI.'
I Ade']ino Moreira, levado à BRANCOS - Silvio Caldas ..- ..

FlorianópoUJ!, 1 de Agosto de 1959 35,70 metros de fundo, (área de 633,67 m2). ! cêna na RCA VICTOR pelo (COLUMBIA) 5AR N�•.Pe. jUSTINO -CORSTJENS. ss.cc. As propostas deverão.jser apresentadas..

na séde do De-.
I futuroso cantor Carlos No- 4.° lugar - CAPRICH0S -, ...

------ -partamento P sgíonal do SENAI, sito à rua Tenente Sil/ei..
bre. Após, o grande suces-

'DO AMOR - Jairo Aguiálr Não permita que-eczemas, erup�'
L!.§'I,IHI.. ".'_.:Ã�, SltJ!J.I, c...aa"I,a 'l'I!I!."ES ra, 25, 20 andar, até às 12,00 horas do dia. lO de agôsto ·.!e (COPACABANA) micoses, mancbas vennelbU, Mei-A11i0"..." ,;ii:J; """11" AR_-. .

"o alcançado com. "Ciclone", ' . ru, acne ou "PIIOrla81ll" _tragu_
. ·.959, quando se dará o encerramento da aludida concor- ., 5 o l t ga' COCKTAILS _ pele. � Hllloel... ao seu far-

FAf,Af9t S�1Á5 COMPR'AS N·A do mesmo autor Carlos No- . 1 r - . ..
_cêutico bole mesmo. Vela c_

.

f.,'.. J

". '

. '.' H l·ênch.
'. '. , . COM CAVALLARO _ Car- "'lIoel.,••cabe com a coceira ...

. bre fumou-se defJUItJva- minutos' ii ràptdlimente torna _

S daJl· A C· L .J. '

t nt· bons I'nte'r'-' mem Cavallaro (DECCA) pele macia, clara e avel.udada. A

oeie Ile-' ·-r.ucareira alannense lua. o preço mínimo a ser conslderadolé de Cr$ 1.200.000,00

l
men e e I e o�'. .

-'

_ _ _ _

D(lIIIa ,.raGU. , II .........-'1'
(hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para pagamento pl'etes do canCIOneIro naclO- . ". �... .

Rua : Conselheiro Mafra, 25· .

.

"'A LETRA lJA SEMANA
à vista. nal �

Telefones: - 35�1 e 3717
O SENAI se reserva o direito de não aceitar nenhuma TANGOS EM HI-FI _ �STUPIDO, CUPIDO - de Sedeke e Greenfield

. ,

' versao de Fred Jorge
das Ilr' 'Postas apresentada!!. EIS ai um LP (12 pol,:g�- Grav. Odeon de CEI.iLY CAMPELLO/

---,_. -.-'---------�

l das) bastante recomendavel O «.u�idQ, vê se me deixa 'em paz,
, não sÓ a'o's amantes da mú- Meu coração ,triste não pode amar,
sica portenha, como também Eu amei há muito .. tempo atrás
aos possui'::ol'es de um'! li"·' '

Já cansei de tanto soluçar
C'otéca selecionada, A ar- Ei, ei, é o fim
questra LOS PORTENOS, Ó cupido, vá longe de mim

.�

em :soberbas interpretações
\'to vigoroso rítmo platino,
'�;<:res"entá-'-'l'los uma coleção

, qué l'éune melodias excep
,1�ionarmente agrndáveis e

.

bastante cónheéidas, como

Ad.iós muchachos - Donde
,'. Adi�........muhacho-'1 ---::-....n.o.u............�.

estás ccrrazon - Jalousie :
Ca:mínitd - -etc .. muna ex--

.�e"iente grav'�ção.' 'Ml:.rsI -

"<.,.

DISC, alta fidelidade.
REDUÇÃ.O 'DE LANÇA

MENTOS - A Columbia
re::'Uziu para seis LPs, seus

lançam.e.ntos mensaís. As

sim, os dí.lI.·etores da fábrica

esperam. sel&\cionar os dis

'eo.s a' sí!r�in ,a:;H'e,:;entado
ao. �l!Áblico dlscófi,lo.

. DIA DO PAPAI - Em.
homenagem ao "Dia do Pa-_
pai" a .comemorar-se no pró
ximo dia 9, aRCA VIC'l:OR
lançou discos em 78 i'ôta--- I

çõ'es alusivos à data, 11a in-
'

terpretação dos seguintes
:utistas:' Carlos Galhar,d'O,
Verinha Lúiéa, Luiz Gonza

.ga, -Neusa Maria e Zacca

rias e Seu Quartet_o Excel
sior.
ENCONTRO COM O SU

CESSO - Hoje, às 14 ho

ras, nêste cartaz l'adiofôni;
.'C@ apreséntado aos. domin-
gtl'S pela 'Rádio Guarujá se

rão ÍÍJl'jé'adiados, entre outros
os :8iegu1ntes sucessos: O
I)'iário (Carlos Gonzaga),
Come prima '(Márig Lanza),
Bill B<ailey won't you please

�r �,
I·I" .

J DIARIAMENTE
I\'...�,

\

I .

\.': � ""
I,. I I

/\I'�' --\, A'S
I 1- �----I \� -� g"
I�"

. �� I
"\,,- hs.

I�· �I \�

�·.,ftlJ<
�

I dir:t�Oa S � PAULO -:RIO

VEl\iDA A VISTA: - Para compra superior a Cr$ .....

2.000,00 fazemos entr.ega na Capital e Estreito, sem

acréscimo.
'

N. B. - Estes preços são válidos até o dia 15 de julho.
I;>ISPOMOS DE UMA LISTA COMPL:J!lTA DE ARTIGOS,
TAI� COMO: - Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Ross, Lever, Dyrce, etc.
Azeitonas em latas de % kg., 1 e 8 kgs., Sardinhas,
9onservas' Diversas, Ameixas Sêcas, í:.eit� em pó e Con
den�ado, Colorau "GINEiR", Cêra "PARQUETIN:A", .

Fermento ROYAL e FLEISCHMANN, Gelatina e Pu-'
dim ROYAL, Sod� Caustica GI4NT, Pasta para �lJ;pa-

. tos 2 Ancoras, Cadernos Escolares, Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Gillete) Azul, Futebol e Thin, Pa:
pel Higienico Sul-,América, Lâpis, TOddy, Chapa Prata,

. pó de Aluminio"e. ChocoÍates, Drops e Balas '''GARDA-
NO", etc., etc..

.' .

,
, DISTRIBUIDORES., DOS AFAMADOS PRODUTOS:

,

-- Acucar' Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.
"TIJUCAS", Trigo, 'F'arélo, Semolina e Arroz' "MAL-

.

I
BURO", Açucar R�Iinado "TAMOYO" em pacotes de li '1.

:"-o --......---------...

p...............-"casa-de-_-i,"Of-
kgs e a granel. .

�',

, .. ------... . ·.,;.-,---wL--:'t---- ...._--Wi',�- ....- .. -\'aJIIII,
• SOÇIEpADE REPRE:SENTA�!fE,EXCLUSIVA NO B�ASIL DE FIRMA 'ESTA-,�, DUNIDENSE-, COM ESTOQUES EM .RIO DE JANEIHO, SANTOS, PÔRTO ALE- III"

• GRE E �EtÉM -DE ÓLEOS E PRODUi'OS 'PA'RA LUBRIFICAÇÃO DE TÔDA ,
• ESPÉCIE DÊ MOTORES E MÁQUIlNAS, PROCURÁ', 'REPRESENTANTES DIS-',
• TRIBUIDORES EXCLUSIVOS EM - CON TA

.

PRÓPRIA EM DIVERSAS PRAÇAS •
· .1 PÊSTE ESTADO. .

.

"

,
J NEGÓCIO DE GRANDES POSSIBILIDADES QUE EXIGE APENAS CAPACIDA- •
• :DE FINANCEIRA. ': . : •, ... ::

.: OFERECEMOS �OMPLETA' 4\SSISTtN eIA,TÉCNICAAT�j\VÉS DE E�GENHEI- ,
, ROS E INSPETORES ESPECIALIZADOS.

.

•.
..

� 6FElfl'A PARA DEFARTAMENTOS DE LUBRIFICANTES CAIXA .. POSTAL, !
� 860 - RIO DE JANEIRO.

'

.;,

.

I •
'. A

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

representantes
-mantêm�s'Ír�

I!gaçóes' coril
.� o Depõ:jtQ da

Imporbris �als
próximo e .�

••tão capad!ados,
portanto, a

at.nJ:lê-lo com a

m6xlma ·perfelção .••.
como s. Você
estivesse tratand"
cOnQsco

, diretamente'

Chapas_ • bob'na; • rallnhos • vergalh5as - tubo,
• barros chatas • arames' cantoneiras - i••s -

corrimões· paf.filados em g3ral - tubos d= cobr.

paro ref. ig :ração, gasolina.e usina de aç,úcar -

buchas e taru'gos de �ronze - bronze fosforoso -

,ielnas de o'uminio • estanho) virgem em vec

guinh.Js • solda preparada .. v ,rgúinh:Js de Iplão
p_ rQ sol:la chu nb., �1I 1 nçol' mf.!.tJis em lingotes

IlIlPorbrás .1.
IMPORTADO�A BRASILEIRA DE METAIS

R�P,HSENTANTE:

ADOLPHO MAYER
RU::J do Prj cipe, 507 . 1 o :::ndar - Caixa Podai, 373

'. JOI .....V LLE • Sta. Catarina
. -

.MATR'Z: S. P ...ULO: RU:J Viscond3 de Parnciba,,1146
.

Fo; e: 37·3516 (rêd 3 jn�erna) - C. Postal, 4850 - Enderiço
" Teleg áfi"o: ',mp?rb ás"

'
.

I,ONICARDIUM
funicardium - Tônico do Coracão
-.

-
_. ,

Cardiotônico-diuretico. Artél'losclerose.
Disturbios de. pressão arterial.. Cansaço.
Falta de ar.. Doenças dos Rins. Reumatismo.

TONICARDIUM - TóNICO DO CORAÇAO

Eu dei meu cciraç�o
A um belo rapaz,
Que prometeu me am.ar

I
•

E �e fazer fehz
Porem êle me passou prá trás,
E mJu beijo r:ec�soL1
E !!1�u ��_ij.C!��_ �'...i--���
Ei, ei, é o fim

.

_.
O Gupidb, '�ã long'e de'mim'
Eu'" ténhó" 'O

..cotação .

;,-.v-�,"•

�_
.....

'/- --i

.. -:
.. -4-,3,."

Cansado de chorar
I

; .......

A flecha do amôr
Só traz angústia
E a dôr ...

lVlas, "seu" cupido, o meu coração
Não .Quer saber de mais umf.t paixão.
Por favor, vê se me deixa �m paz
Meu pobre coração já não agenta mais,
Ei, ei, é o fim
ó cupido vá longe de mim.

.'

Mofar Diesel 'Estacionário
Bolinder's 50 HP

Por motivo de eletrificação de indústria, vende-se mo

tor diesel �stacionário Bolinders 50 HP, 800 RPM, 2 ciH'1-
dros. p(.so bruto 1.450 kg., com pclil'j; i5() cm, modelo W7S28.
l�m ótllno estado de conservação.

.

'T:,atar com Tom T. Wildi & Cia. - Caixa Postal, 115
Florianópolis - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Encontra-se em franca
convalecêncja, a �fa. Nara
Caldeira de Self\a, �iIüa fi..
lha do no�o Qóitterrâ'lteo sr.
João Ace1'1no de Sena, F,is
cal da Faze da do Estado e

('esidente em' J.()inviI(�
A srta, Nara, foi sd1Jmeti�

da a uma intervenção é'll'úr
!ti�a na Casa.zde Sa.e· e
\faternidade "Carmeja 1;)u
t:Ja", nesta Capital, o�é
ainda se encontra em quar
tb reservado, n.o 9.

,

Os de O ESTADO formu
lam votos de pronto resta
beleeímento,

E:Jte é o século científico. l.poca da bomba atõmíca.':
dos foguetes teleguiados, dos satélites artificiais.

Em todos os jornais lê-se e fica-se ao par do avanço
cotidiano da cíêncía; ora é uma massagem no coração, ora
um rim artificial que permite :3eja. operado o órgão ava

riado.
Também a odon�gia prdelll'a caminhar a

"a ascensão cíêntíríca.

Várias escolas 'já aumentaram o currículo' escolar.

Expel'imentou-se o ar abrasivo, .' a alta rotação e o ultra

som para rapidês dO serviço e bem estar dos clientes.
a presidí-lo o sr, Tenente' Novos anestésieos são'manipulados; novos materlaís
Amaro Medeiros de Vascon-
cr-los, que na omortunídade, surgem. Aprimora-se e aprorunda-se o estudo da fisiol,o-

representava o Exmo. Sr. gia e terapêutíca dentárias.
Chefe da 16.a C.R.M. de Flo- ·põr incrivel que lftIfreça, neste século, neste ano, 118
rianópolis. Presentes se alguns meses, um charlatão,. um falso dentista, .extraíu,
achavam o Exmo. Sr. Pre-
feito Municipa'l� altas. auto- ou por outra arrancou (charlatão não extrai - arranca) ,

rídades civis' e religiosas e. .um dente de uma pessoa.
'

seleta assistência. Na opor- Como sobrevíesse 'uma hemorragía que aquele índí-

tunidade, expondo as razões víduo .não soube;' nem poderia' sustar, por falta de conhe- \

da instalação bem como as cimentes que só se adquire em uma faculdade, ficou ner

finalidades da JAM usou da
palavra o sr, Tnte. Amaro voso � como- solução luminosa que só poderta sair de ssu-

Mledeiros de Vasconcelos, bestunto, procurou no caixão de lixo a peça afrancad'l, a,

que foi mIJito áplaudido. Limpando um pouco com os ded03,' como qu� :'tira poeira. �

Ao final os presentes foi cblocou-a novamente no respectivo alveolo.
. .J

servido no próprio local, um
.

O
.

"profissional" com placa' à porta, ainda b've a co-
"cdktaill". ".I"

-----

.

1:agem de explicar ao cliente: "Tá vendo, acallei com a

Gaida de sângue, pois, o dente, tapou direitinho o b'i!raeo
'que já era dele". ,

Nem se fala ljia infecção que daí adveio, nem do tra·

balho do profissional, dellta vez cirurgião-dentista no du

ro, para afastar o rtsco de vida do cl1ente.

A >.:.ossa cidade e o nosso Esti'do, ainda estão cheios de

falsos dentistas que trabalham l1vremente, enganan-jo
incautcl; cidadãos. Verdadeiros Chantagistas, sem o míni

mo conhecimento de higiene, ehurgia e ,anatomia, pôem
bm risco diàriamente a vida de iuúmeras pessoas.

O caso é de policia.

olícias de Rio D'Oeste
('Do Correspondenta)

'. Comemorou-se dia 23 'o

corrente, o 1.0 aniversário
de instalação do Município
fie Rio 'd'O (leste. 'Na oportu
n ídade houve missa campal,
celebrada pelo Revmo. Pe.
Vig,ário da Paróquia, em
frente à Prefeitura Muni»

� cipal. A 'seguir, fizerihn-g
� ouvir vári9s oradores, todos

se refilllindo à ;d.ata e muito
rtplaudldos peJQ' povo pre
sente em granCl'é número.
Na mesma ocasião a Câ

mara Mun{cipal de 'Verea
dores fêz a entr�ização
liplene, ne recinto do Legis.
lhttvo, da ima,gem de Cristo
€rucifirado, ato êste q-Úe
eontou com a presença do
-Revmo Pe. Vigário, que
proce eu à bênç'ão d'a refe�
rida imagem; do Exmo.· S1'.
Prefeito' Municipal; de al
tas autoridades civis e re·
I igiosas e ÍlUl:tH�roso gru,po
de -populares. _

Há dias passados foi ins'
talada· junto à Prefeitura
MlInicjp�;I, a JUNTA DE
'ALIST�MENTO MILITAR
ç1e Riu, d'o Oeste. O ato teve

LEPRA: inspeção

A MARCHA DO CANDIDATO DA VITORIA'
.'

-

.Osvaldo Machado .mpo .

a o eleitorado' d,e 'Ppoli
De distrito em distrito, d tiairr4t. _Dlbafrro, lemeia ,suas idéias arejadas e progressistas de tan�alo

o sr. ,OSVALDO MACHA· sente de realizações fecun -) De
_

OSIVALDO.MAC,{IA - E' o ho1'nem de emprêsa va��o' de propósitos que lhe teressad.o ,e� servir à causa q1:iin�, d.e bairro .em. balr�o"
DO

_

esta le�an�o a sua .pr�- das.
. A' 'I DO nao�e préclsa fazer que _sempre-' re�nzou em é ca;acterístioa, o sr..OS� d!l municíjgo do. que. aufe- �e d}stl'lto em distrito, que

gaçao de .dlstrIto e� dls�ri- Homem �A!Da!llJco, C01:1 propaganda, .'
obastando que �unçao do progresso e do VAhDO MACHADO goanha rrr vantagens eleítorais, ele e o CANDIDATO DA

to. de bairro em bairro, im larga experrencia das co1- se díga : OSVAL!l0 MA- embelezamento ,d'e sua terra. não só um eleitor como um E', por Isto, que OSVAL- VITóRIA.
.

pressionando tôda a

Floria-,
sas públicas, pois serviu à I GHADO E' CANDIDÂ.TO A. SUCEDEM-SE AS MANI- amigo 'disposto � .cooperar DO MACHA'DO já conse- Na ed-ição de terça-feira

nôpol is com seus pontos de Fazenda Pública Municipal PREFEITO.
'

FESTA'ÇõES .DE APóIO para.- � êxito de sua vitória. guiu penetrar no coração publicaremog a plataforma
vista ar.ejados d�, can�ida!o no govêrno do grande PRE-;' ..._-

'

_

'

E'. porque" OSVA�DO MA� do eleitor. florian0'P�Utano� d'o candidato Osvaldo Mn;"
� Pref.eIto que Ja. se impos FEITO J.\I(AURO RAMOS_ e Sft, �ra'C _-teft.!lll Por onde passa e discute CHADO, fala ao eleitcu;»do E'. por Isto, q�e' Já"g� co- c?ado ao Executivo MullI'

a confIança do eleitorado de uma seguran{iil de que Elo- na. oi pu Of! ,problemas fundamentais com um sentido constrtimvo menta, de esquma em es- cIpaI.,
nossa tprra. E' que, OS- nianópolíj, terá à frente de de nossã Capital, com ':].e- de call!didà.to muito mais iri�
VALDO MACHADO, é um seus destinos um govarnan
nome que é garantia, pejo I te correto, firme e emRre
seu pa,,;sado de lutas e pre- ended,)r.

'
,

'

firme
\:

.

."

Conforme vinha sendo era árido e que precisava
amplamente div'ulgada, foi ser muito arado, adubado e

ontem a magnífica e tréin cultivado- para que 'o fruto
da peça "Cinderela", ence- não fenecesse. '

nada pelo Teatro Amador Convocando uma plêiade
de Florianópolis, diri.gido de bons valores

, artísticos,
pelo talento e pela intelí- Geny começou a sua qami":
gência de � Borges, em nhada íngreme em diretão a

três atos de-, maravilhosa uma meta que muito:(:.não
fantasia cômico-infantil, acreditavam, e nãet acredí-
com um elenco qU>3 cada tam ainda, que seja atingi
zêz mais vem se consojidan- da. As dificuldades são
do como' a esperança para grandes, 0S problemas são
um grande teatro em nOSS'l inúmeros, enfim, Os ôbices
capital. são difíceis, mas, a inaba-
Numa terra os empreen- lável confiança de Geny.

dimentos morrem .logo após Borges, aliada à sua excep
o nascimento, é verdadeiro cional força de vontade, há
animador o fato de que o de vencer todos os obstácu
TAF venha obtendo um su- los que forem surgindo e

cesso' otimista. Quando 14n- mostrar como vem ostran

çou a semente do emp�� do, queo teatro em Floria
dimento. Geuy Borges sabia, nópolis também tem a _sua
perfeitamente, que 'o sólo vêz.

m a n i f e s t o da
., assim termina:

"COM FERNANDO
VIEGAS, TERA' A
PREFEITURA DE,FLO·
R I A N ó P 8 L I S; O
A 10 TOTAL pO
GOV1l:RNO O·.ES,TA-'

DQ."
Grande exeIQplo de

, "edificânda'; �emocrá-
tica. -

)
Com êle, o nosso

mongó!lico ''lprimei'ro
magistrado" baixa.,avi
so aos ou_tros cinco can-

didatos:
.

!�- "Se algum de vo- �

i
c--ês fôo eleito, já sabe: �

sabotagem total do go
'vêrno." ,

O Estad.o já logrou.«
Prefeitura, para fazer'
� Instituto de Educa

ção, mais conhecido por
"A MARMELAUSEN
DO S1:CULO". Troçou
o terreno por val'las

, obrigações, até hoje
esquecidas. Furtando o

patrimônio municipal,
furtóu o povo! I

E ainda quêr. apôio!
-

X X
'

\

.X
t

Com' dest.!_no ao 'interior
do Estado, seguiu o dr. Iva
nild6 Albuquerque, Che;(e
do Servigo Nacional de Le
pra-- Setô:' Santa Catarina.
Prende-se fuma viagem ,à

inspeção das atividades que
vêm . sendo desenvolvidas
pelos Grupo� de Trabalho
do SNL em, '00380, / Estadr"
wjo ponto alto. é O novo e

moderno tratamento od'o Mal
de Hartsen, possibUitando o

trat!;tmento dos enfê'rmos ."a
domicílio, &aivo os casos

graves que 'são tratados
ainda no I"e,pl'osário. '

" Muito embora ainda seja
um pouco cêdo para se fa
zer um prognóstico, do pro
g'i'esso da Campanha Contra
a Lepra. po,demos, entretan
to, afirmar. que Og resulta
dOg obtidos vêm sendo ani
madores, tendo já sine en

viados para as 8U�;3 casas

diversos ipodadc:rres do mal"
nos locais onde _o SNL ínan�
tem assistência.

SECÇAO ODONTOLÓG�(A

,PS'D-PTB lazem em Presidente Getúlio
o candidato· da itória Bernardo

Muller
,"

�, .

-,-.--,-",:l'P=_. �---

·x

x

CONSELHOS úTEIS
Est'ove os dentes após cada i'(:lfeição e à noite, ante�

de d�llí.t.1ir.
Tel�ha. 2 ou 3 escovas, lJse�as sêca,s.
A limpesa noturna é a mais- importante. Ourante o

descawo1o noturno os. germes bucais melhor desenvolvem
sua 'ação nociva.

'

Não use escova suave que deixam corpos e5tranhos
<

nos espaços interdentários.
Para defesa de sua saúde, quando "escolher um den-·

tista o\}tenha informaçõés prévia's pÍ\ra saber se �le é d3

fato um c;lentista fOrmado, e não UlO charlatão que -exare".!

ilegalmente a profissão. v ,

NOTíCIAS
É alvissareira a notícia -da, trapsfórmação, em brev,�,

da Associação Odontológica do Estago em Sindicato. É

grande o movimeIlto a classe oclontOlógica em Florianó

polis para a concretização de tal aspiração .

.

Medidas serão tomadas ,para à defesa dos interesSt)$

da classe. Aguardemos.
L. N.

Até hoje o sr.

Qa bancada udenista no
,

razão da reQente visit,a
.

ao sr.

x

x

Se os adversários não mandam flores ...

x x

,x
,/

,

Temos a leve impressão que o chefe da U.D-:N. nã'l

quer mais que a sua imprensa insulte o Presidente:
Será palpite?

x

Mas, como \'0 povo
só ag�enta, . Ilté .outu
bro de 6Ó", a nossa

Prefeitura poderá espe
rar.

Osvaldo Machado,
como Prefeito, e' Celso

...PRIISBNTANTBS

I: L; STEfNER & CIA�
.VoA. CON,:: �ÀI'ft�À Nô. é•

lllI.OR.ANÉ)POLI.

x

Nem o Marechai Lott.
x

"

BernardQ Muellep candidato elo PSD-P'XB à Prefeitura
Presillente Getúlio Ramos, cOmO governà-

o cliçhê que hoje publicamos est�pa; a figura, dor, têm um encontro
Bernar'tIo Mueller, candidato do PSD-PTB, a Prefeitur',l, marcad-o com FÍorhmó-
I\1unicipal fie Presidente Getúlio.

. nlilis e' com Santa Ca-"
Bernardo Mueller, surgido do povo para el'vir a êsta tarina!

mesmo povo, já é considerado, vit�rjOSO, po'is éti:�arna as Tenhamos paciência

�mais legiti.inas aspirações .d� todo,; q�e se . .preocupàhl pelj)
.

até lá!
�.

engrandecImento de PreSidente Getulio.,
I %SS$S"'''''ssssssssssss'

i

.

AGORA MA1S
.

BARATVTAtê�% de abatimento.

e mais 2o/.'
NAS \PA'SSAGENS,

. '

.

DE VÓLTA
.

,COMUNICAÇÃO' f.PRAtA _

. PARA os DEVIDOS FINS, E A QUEM
INTERESSAR POSSA, COMUNltAMOS
QUE'O SR. NELSON JANSEN, NÃO ESi
TA', COMO. NUNCA ESTEVE,-AUTORI
ZADO A RECEBER QUAISQUER IM
'PORTÂNCIAS EM---NOSSÓ NOME. ES-
CLARÉCEMOS POR ISSO QUE NÃO AS

SUMIMOS NENHUMA RESPONSABILl�
,

DADE POR QUALQUER COMPROM1S- ,
SO TOMADO PELO MESMO EM NOME '

DE NOsSA FIRMA.
COMPANHIAIMPDR��DORA

"JOBRASIL"
. i-

PAPAI

x

Porque a visit_p., f'()i um'1. vi�ita de... empréstimo!
-x x

x

Se der certo ...:.. Juscelino é heroi.
Se não der - "precisa de imunidades".

x x

x

A mentalida('!.e do sr. Heriberto

dentro elas pr�visões conhecidas ...
Huls� prdsseaue

Rio .......•... (CONVAIR) ... Cr$ 3.855,60
(DOUGLAS). ,. Cr$ 2.613,60

�ão Paulo .... (CÜNVAiR) ... Cr$ 2.613,60

Pôrto Alegre .. (CONVAIR) ... Cr$ 1.825.,20
,

(DOUGLAS), .. CrS 1.242,00
Curitiba (CONVAIR) Cr$ 1.4f4,80

(UOIIGLAS) , ;. Cr$ 961,20
Pelotas, .. , (CONVAIR) ... Cr$ 3.099,60 .. lf
Laguna (DOUGllAS).,. Cr$ 572,40 ',::1,::;:,:Tubarão (DOUGLAS} Cr$ 572,40 "

Ttl:jC�t�I�: : : :: tgg�gt!��::: ��l ���',�� iii,Join\'ille ... , .. (DOUGLAS).,. Cr$ 669.60
Paranaguá ...• (DOUGLAS) Cr$ 1.144,80
Santos : (DOUGLAS) Cr$ 1,825,20

� Lajes, (DOUGLAS) Cr$ 626,40
� Joaçaba (DOUGLAS) C1'$ L�o.15,20,
ü Chapecó (DOUGLAS) Cr$ 1.317,60

,DIA DO
O Jl4_ovimento de Adultos da Ação 9atólica destli.�

pital, ass?;ciando-se às comemorações do-Ola do Papai, !l0-
fnenagem carinhosa, e significati.va, elaborou lJm prog�'a

ma para a; festiva data .

No dia 6, quintá,-feira, às 20 horas, no Teatro Alvaro

de Carvalho, será 'realizada uma palestra sob b tema:

'Pai, amigo e idea do filho", pelo Rvdmo. Padre Fra�'
lÍsco ,S. Bianchini, estando cO:::Hidados os senhores P!\lS

oi) mães.
Dia 9, Dia do Papai, às 9,15, haverá S. Missa ,festiva

:na Catedral Metropolitana, eSJ)êeialmente para. os pai"
As 20 horas, no Teatro Alvart" de Carvalho, em c01il.

coração com a festa que a Paróquia da ,Catedral prestar�
aos Revmos. Padres Seculares, pelo centen{Crio do S. CUl'f:!.

d'Ars será levada á efeito magnífica Iesta lítero-musical,
para'a qual são convidados os eenhores pais e mães. '

'

J E 'Ierni;_re se-,:, D • • "

H EM QUALQUER CASO. '

:,1..------�____",,_."CROlEIRI}A�RAZO
J:

� TAe�.CRUZEIRO do SUL

Petróleo Brasileiro- S. A. - Petrobrás
Entrega de obri�ções ao Portaüor
A Agência do BaRCO Indústria e Com�rcio e Sant",

Catar'r,tl. S/A., desta'praça, está autorizada pela "PETRO

BRA�" a, fazer a entrega aos contribuintes do exercido

de l!JtHj_ das respectivas "Obrigações ao PQP-tador", emitl
.

aas por aqueIf Companhia, bem como efetuar o pagamen
to dos 31\ros referenteS aos semestres vencidos.

Os interessados deverão procurar a agência' loc� do

"INCL)", munidos das respectivas "Guias de Recolbhyen
t.o" do Exercicio de 195/iíf- O prazo de entrega �termina a 30

If""'i!'......e=··-"'I 'e 11159.

x

No mais,
, Tu o eItl paz!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


