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FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 14 de Agôsto de 1959 • BT...•· • aut un.. eu.,. ••

Jantar Dançante no L-UX HOTEL dia
Apresent'iJção de:- �'a U I N ( A S" e sua famoSi- orquestra "OS, COPA(ABANAS" - LADY- eRoOta: YOLAHD,A atoS.

Rese'rva de mêsas na· POrtaria
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n

'

Para almoça� ejantar bem, depois de sua l1_H casa, 'QliJEREN.cIA PAL;\CE HOTEL n
'ssssssssSSSSSSS\SSSSS\%SSSSSSSSSSSiSS%SSS$

ANIVERSARIOS - sr. Edvardo Araujo.1:...:.. srta, Wilma Lunardellí
Cél. JOÃO ELOI MENDES - sr. Jonas Brasil
Na data de hoje, trans- - vva. Francisca Schneider

corre o aniversário do nosso Fonseca
.prezado amigo e conterrâ-. - sra. Maria do Carmo Bar-
nso sr. Cél. João Eloi Men- bosa Vieira
des, da Reserva Remuneri- sr, dr. Robert., Waldir
da da nossa Polícia Militar Schmídt
e elemento de destaque em

nossos meios sociais e cul-
turais.

'

Às felicitações de "O Es
, tado".

FAZEM ANOS HOJE
- sr. Eríco Abreu
___, srta. Alma Silva

- sra. Irene Ribeiro Piche-
ring

- sr, Arlindo Bes ,
� sra. Áurea .Cardoso da

Silveira' .

_;_ sra. Julieta Pavan Simõe;;
- major Oliveira de Carva

I lho Costa.

...

I�

- \

OSVALDO MELO
RESTAURANTE NA PRAIA DO BOM ABRIGO. Preli-

minannente, dizemos que a noticia vem aqui a titulo de
urp furo de reportagem.

Prolnetemos á pessoa que noe; contou o caso, que não
nos' excederiamos em pormenores. mas" que vai ser conl)

truido em local aprazivel e que a construção sairá muito
breve i�so, podemos assegurar aos nossos leitores.

U.li restaurante completo e móderno."
Com um bar anexo para ap�ritivós e frios.
COl1l cabines e chuveiros e hinda mais outras no 'Ii-

dades.
Atem de proporcionar uml), oportunidade turistiea,

será também um ponto prediléto para o encontro e recr"'io
de .nossas 1'amilias�

.

Sim, porque ali, ajuntamento e bagunça! não
lugar.

C;):j�a limpa, atraente, higienlca, com assistência
íecionada.

Bom Abrigo está s-endo agora compreendido.
As (I�nstruções naquele local a�reciavel se sucedem.
Bangalôs de apurado estilo e muito gosto.
COlHO vê a pessoa que forneceu a notícia, fui discd

to, soube esconder -outras minúcia� importantes.
Jornalista guardar segredo e deixar escapar um "furo"

é o mu;mo de que encher um saco furado com ar.- ..

Está bem?
E aqui fico esperando outro3 sí'gredinhos a respeito.
U.\! ZOO PARA FLORIANóPOLIS. A propósito da no-

tícia ,mtem veiculada nesta coluns. sôbre a exposição de
um !:);:o marinho (macho da foca, como o qualificam'
muitos), alguns, nos lembrou que, escrevessemos algumas
linhas encarecendo a necessidade de movimentar uma

campd.llla p�ra dar a Florianórolis um Zoológico.'- Não

pode ser melhor a idéia. Realmente ha essa necessidade,'
'lue nesta hora viria preencher uma grande lacuna como

tamb 'c' dotaria a Capital de um centro de turismo que
mereceria a atenção dos de fóra como dos próprias ilhéu&.

'R',C'as são a nossa flora, a nossa fauna e tudo muis
que cl)nstitui uma im,ensa varieç1._ade -de espécies de todo"
() reino vegetal e animaL

fil) quando, em vez, animais e aves que vivem em ou

tros c;i;llas e zonas também aparecem por aqui, como pin
gUiil1, de que ultimamente nossas praias têm apresenta,do
nua ycquena quantidade.

1) li; zoológico seria também e muito principalmente,
WOVél' (I", nossa cultura.

__

A iaéia como outras tantas �) aproveitaveis fica ll_e,d,t(:i
pequeno espaço

Apwveita-Ia depende dos que a julgarem úW e. n�-
cessá: 'a.

TJ,iltO per p,gwte .dos governos (estadual ou,municipa{)',:'" ...�,�-" .

m��mEY-"d� parti�ulares, que teriam assim,
instrutivo comércio a ser 'txplorado.

Não fugindo à- tradicional
elegância e destínção desta
ccu-se muítlssímo bem, a

exma. sra. Dr. Aderbal Ra-

l<'estéjou aníversarío-ontem Mario Moritz, pianista ca- nál Federal Sr. Nelson-Hua·
a senhorita Cléia Geni 'Ma�'- tartnense, apresentar-se-á, grLl., figura exponencial de
çal - A coluna social rum- hoje, no Teatro Alvaro de cultura Jurídica, que prote
prLnenta com votos de relí- Carvalho num recital a que rirá uma conferência na Fa-
cidades. par certo comparecerá o cuidade de Direito.

---'xXx--- mundo social e cultural uo ---xXx---
ELUMENAU: Florianópolis. Desejamo� ao 1";nalmente amanhã tere-
Ef<ta de parabens o casal Ilustre pianista todo 9 SIl- mos o grande baile de Jala

Ladislau (Eunice) KusZkowa-1 cesso na noíte de noíe. cem a apresentação das De-
kl, pelo nascimento de seu ---xXx--- butantes.
fiU:.o Luciano. A Coluna Social, cumpri- ---xXx---

---xXx---, menta ao sr. Dr. João José Destíle de Modas: Nos s''''-

TIJUCAS: de Souza Cabral pelo trans- Iões do Querência Palace Ho-
D3 Diretoria do Tljucas curso de seu anivers-ário, ao tel vão desfilar manequins

Clube, recebi convite para 'o dia 11 p.p. pvorlssíonaís.
baile que será realizado no

_

---,xXx---
próximo dia. 22. Dado aos �OIVADO:
compromissos' assumidos �,11-· Com a srta. Grasiela Peí-

teriormente, não 'poderei es- xoto marcou casamento osc,

� tal' presente, prometendo r:urval José Reis. oumprí-F,�ç::JIÇ:JIIIII:lIII::::iIic::JE=-I::III:=-t:llE=-ç;J�=-CII meu comparecimento na pró- mentamos aos noivos e díg- Uma casa à travessa Rio
xírr.a oportunidade. nas familias com votos de Grande do Sul �/n bairro da '

reli ';tações Malaría, com :J quartos, sala---xXx--- (,..

---xXx--- de jantar, casinha, C1' ,,-

Pela Real Aerovias chega- de banho, pomar e rancho
rá . hoje

I

à nossa capital, I) para depósito tratar na

ministro do Supremo Trlbu- mesma.

mo; da Sidva, no jantar do
Clube Doze de Agôsto.

----xXx--

-

Cti 11IBfeação

MINISTfRlO � -DA AERONíUT1CA
5.a ZONA A'ERfA-

,

-Destacamento de Base Aérea de
Fpol�s. Secção. Mob�lizadora n 52

A V I S' O

Domingo "'Os Oopacaba- - Aos amigos dos meus pais STELLA, VIEIRA DA RlJ-
nas" estarão nos salões do EtA -FERNANDES e ZANZIBAR DA SILVA FERNANDES e

Lux, Hotel em elegante [an- aos dos meus avós, eu
tar dançante

eomuníco que, pára alegria deles, cheguei no dia fr:.do---xXx---
CASAMENTO: Realizar-' corrente e os saudo.

----------�----�------��--�-------------.<.e-!!:�a-!!tB:��'-'- g�-J]��t.f_lt},-·�'<
_ �� __ •

_'
i --.;"- " �, -

: -"-�r;;�
..,"" cr��:':!:ta: o

�';":':; megra·...as-

�
Borges com o s1(• .J Wel'�e: i , ,,'

Htf.USIC'A G)OS 'CHARLES 1 Wolll�rljng -: ':Apó��a$< c7il": �
} \ �:'-.:: �

.

-01'r05-0S. RIAMENlE DAS /9Aâ3HS" Hf.VAL'EP m0n.H�:s�d{l nOl�s .eif�la ,

"':,A' '. "t
' .

L-=���:�:��::��=��;:��r�:;;=;';�l ,l:eceoe1"�i1 os !!env�daa:� :u"Í �, � .,
,.• '

'. saliie� do ,Querênci� Par�Ç nosso éonterrâneo, Sr. aGêl'ca de nosso Estado, ou\. - ,l!(ltel.,. ,_ _ \, Gustavo RicharCl Neto, aU- seja o Arbum "HOMENS
---._....------.-:-�-'-=-,----'------:---;----

__

-

_'-xXX'--- tOl do belíssimo tra'balho ILUSTRES DE SANTA CA-
TARINA", acaba de receo'}l'
da Capital da -�epública, os

seg'uintes
-

telegramas:
llustríssimo Senhor Gus

tavo Richard Neto rua Ti,
radentes 5 Fpolis. SC
De Pca 15 Rio DF D 145/9,
31-10 13 h.

Mu�to,agrad(Sço a

g<!ntile-, Nt>1i.ftcatão aos s-ócros em atrazo
za d:a, remess� do Album Pelo present�; são notificatj(1f, o; senhores sócios e�

.

Homens ,IlustIes de San�a atrazo com o pagamento de suas quotas�partes, a pagaCatarina de sua' autorla ! las delitro de 15 dias, findos os quais serão eliminados, peratenciosas Sauds. AI�isio ; dendo o -direito à importância já paga, em favor do Clu
Nap�leão Chefe do Cel'lmo- be, nos têrmos do art. 38 dos Estatutos.
nial da Presidencia da Re- FIQrial'lópoUs,' 7 de agôsto de 1959.
pÚ'blica. Pela Diretoria:

Direto�" Gustavo Richard Des. ALVES PEDR,OSA,
Emprêsa Publicitária Cata- Presidente.

terào pleio.
P(;»�ual Civil - Paletó e gravata, munidos do

sc- ficado ,de reservista ou certidão de nascimento_.

PAnTIDO- snrlAL DIENOCRA'11(0 Sr. Gustavo Richard Netoftf- .', - V\â. - "

'

, DiJ;etor Emprêsa Publicitá-

Sub-Direto'rio do, ES,tréito ria Catarinense, rua Tira-
dentes 5. Fpolis., SC.

, (' O N 'V· O [, A ç Ã O 15��23�e t�; Catete Rio DF

CúllVOCO os senhoré('membros do partido para a reu ..
-

_

Senhor Pl"esidente Repú
nlão 110- próximo dia 15 (sábadry) do corrente mês em'-SqQr BHca incumbiu-me transmi
!Sede à ma Pedro Demoro 1.327. no Estreito, p8!ra tr1\t,al' �i-r-Ihe seus agradecim-entos
de assuntos de interesse partidário. pela' gentileza oferta Album

"Homens Ilusb:es de Santa
Catarinan• Saudações '€01'
dbis;, Valêlomiro 'Autnn
Dourado, Presidente Repú
blica.

De ordem do Sr, Comandante, aviso aos senhores Cfi
ciais, Sub-Oficiais e Sargentos, CRbos Soldados e Taifeft'o5,
da Referva Remunerada-; Reformados e reservistas das
�rês r';l;.(.gorias da Fôrça Aérea �rasileira, que encontra-se
nesta Unidade a disposição dos jnteressados, uma equipe
do GaLillete de Identificação da Aeronáutica, que expedi
rá cai'telra de identidade, nos dia:.- e horários abaixo:

Dias 17 e 18 de agoste de 1959, no' expediente da Unl
.iade: r essaaI da reServa remúnelad'a, Reformados e re

servistas com respectivas familia�.
K\JGENCIAS: - Pessoal militar - -Uniforme com·

Pr§ços: - Cr$ 30, 50, geral. -

Quartel em Florianópolis, 7 de agosto de 1959.

HAMILTON BONETTO SCHINKO
2° Tenente - Chefe da Seção Mob. na 52

DR. B I A S E F A'R -I, (O
-

Doenças de Senhúras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios ,menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia - Afecçõ�s da pele.
Consultas, das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.
Rua Felipe Schmidt, 46 sob ..-, Fone 2648

Estreito, 13 de agôsto qe 195��

ULISSES CUN1!,A
Presidente

I'lustres de Santa Catarina EDITAL DE CITi\:ÇÃOO, COM O I SERÃO LEVADOS A J,EUO:'-
magnífica' publicação :.!om PTIAZO DE VINTE DJAS "Um terreno situado em _Tlglpló.

que essa empresa presta i'(}-'

I
com 27,502 metros quadrados.' fi

levante serviço a Santa Ctt- O cidadão' Cados Temes, Juiz zendo frentes à- estrada geral de

tarina e ao país, fixando de ps.; no, exercido do cargcf d., 1'iglp1ó' e fundos no r.'o Tljucas
para a' posteridade biogfa-I Juiz de- Direito da comarca d,� axtr,emando ao Norte em terra5

fias de ilustres personali- Tljucas, Estado de Santa Datari: do adqUirente e ao Sul com ditas

dades catarinenses. Cds Sd3., na, na forma da lei, etc"., de J'uvênclo Ramaskais; registra-
, Filinto Muller do sob n, 1,69'1,' aval1ado por cen-

Emprêsa Publicitária Ca- FAZ SABER aos que o presen- to e qllarenta mil cruzeiros", .,.
tarinense rua Tiradentes 5 te� edital vil·em ou dele conhecl- (CRS 140 _ 000,00). Uma - cása de

F,polis, SC. menta tiverem', expedido nos au,,. martelra, coberta de telhas. avalla_

23 de PIco Tiradentes Rio tos _de Ação 'Executiva que se -Ia por alto ,mil cruzelr�s .... ,.

DF 48 31 1 16 ,pl:ocess� perânte êste Juizo e car-, ICRS 8,000,00). Uma estufa de

AlIG,Q' SE

D A V I D

eerLi-

8-::;-�9
oferta do

Muito grato pela
Album Homens

L'inense r'uu Tiradentes i.i
C.dX:L Postal 389 Fpolis. SC,
l{T EH Rio DF 52559 56 82

Agradecemos remessa exem'

pIar Album Homens Ilustres
SC, tenho prazer informar
tê-lo doado Biblioteca esta
Câmara para constar seu

aceí.'vo. Cds. Sds. Rahieri
lVIazzili

Esta idéia do sr. Mário Saladini Diretor de Tu
rísmo da Prefeitura do Dístríto Federal de instalar
um serviço regular de restaurantes flutuantes ( na
Baia de Guanabara, a exemplo dos "bateaux-mou
che" do Sena é positivamente a idéia,genial.

Outro dia ainda, estive a folhear, com os olhos
desolados de quem vê o dóce e não pode comê-lo,
prospectos turisticos da França - meu Deus que
organização I

Começa no aeroporto, com a informação _t)re
cisa do hotel em que você pode se hospedar - pre
ço, localização, tipo de serviço, tudo,' enfim - e

acaba enviando-lhe de volta, ao fim da temporada,
bonitinho, direitinho, exatamente como' você che
gou, sem que você se íncomede: com nada.

No Brasíl, entretanto, o conceito que se tem de
turista é o de que todos são. "gringos burros", pes
sôas completamente paranóícas em cujos bolsos I')

dinheiro seja uma exscrecêncía, e que quanto mais
depressa se vejam livre dêles, melhor. Conheci, pai'
exemplo, um americano que pagou por uma corrida
de táxi equivalente ao trecho Cidade - Barreiros
a quantia de 10 doláres, que ao cambio atual valem
mais ou menos Cr$ 1.600,00,. e por cima ainda levou
"bronca" do motorista ...

O Brasil ressente-se ainda de uma.rnentalídade
turistica, e o sr. Mário Sala�lini, com essa sua idéia,
provou que a- possue. E, tal"!êz com êle comecemos a

fazer alguma coisa de pl'áti<to na sua íncrementação.
Porque, em verdade, o únfcoe grande' rorentador

do turismo brasileiro, até essa data, foi Deus, que
nos legou tudo isso que possuímos,

Há, agora, que aproveitar.

[r u B1 DO P,:E NNASC o
,_-- -

- AS�MB{lJ.A, GERA!
Pelo presente, são convídadcs Os senhores sócios desta

sociedade, para a assembléia geral extraordinária, a rea

Iízar-se no dia 15 do corrente mês, às 16 horas, na sede

provisorra, à R. Deodoro, nO 11, e em segunda convo�a
cão meia hora depoís, pe acôrdo com o art. 27 e sej; pará
grafo único dós E�ta�utos, para delíberarem sôbre a 83-

guinte
ORDEM DO DIA

a) aumento do capital sociat.
b) outros assuntos de interêsse da sociedade.
Florianópolis, 7 de, agôsto de 1959.

Pela Diretoria:
Des. ÁLVES PEDROSA,

Presidente,

·0

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

JUIIO- DE DlAfl10 DA COMAIKA
, f

, ,Df IIJUCAl

�9car fumo, avaliada por dezoito ,

mil cruzeiros (CR$ 18,000,00). uE "
'

para que chegue ao conhecimento
dos Interessados e nlnguem 'possa

�leg;r ignorâncla.- mandou expedir
o pl'esente edital que' será afixado

�ól'io do ESCl'Ivão que êste subs

creve, que, tendo em vista o que

,los referidos autos consta, por

despacho prOferidO 'aos oito dia,

,:0 mês de agosto do ano de mil

novecentos e cinquenta e nove,

autorizou a venda, em hasta Pó na sede dêste Juizo, no lugar do

,bllca, dos Imóvels- abaixo descrl- costume, e, por cópia, publ1cado
tos. com suas respec.tlvas avalla- UMA VEZ no jornal "'o Estado"

1ões; pertencente ao execu1idlb de Florianópolis, Dado e passado

EUZÉBIO nesta cidade de .:rOucas, aos de?PINTO,AUGUSTO

que será )evadO a públlco pregãc dias ,do mês de agosto do ano de

de venda e arremàta9ão,!Ii quem mil novecentos e cinquenta e no-

mais der e malar ,lanço oferecer. ve, Eu, (ass) Gercy dos Anjos, Es

pelo porteiro dos auditórios 0\1 crlvãõ, o datilografei, ,conferi e

quem. suas veses nzer, no dia on- subscrevi. (ass) Carlos Ter�es -

ze, (11) de setembro p, vindouro, Juiz de paz, no exerc, do cargo

às dez (10) horas, no loéal ' __ de Juiz de Direito, Está conforme

que se reallza!ll as vendas em o original afixado na sede dêste
hasta pública determinadas- POy, Juizo, no lugar do costume._ sobre

êste Juizo, -à perta 'principal do' ,.o -que me report.o e dou -fé:
edificio do FOl'um, DESCRIÇÃO' E Data supra, -O ES�;'iVão:
AVALIAÇÃO DOS -IMOYEIS QUE Gel'cy

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube da Lady� 1.0 Chá Mensal
-

.Clu�e da" Lady de' F!o- I Colaborando gentílmsntaopolís .anuncia para o com o Clube da Lady rar-iXimo día 22 deste, e seu se-ão apreciar nesta 'apr.eeíro chá mensal de ca- scntação as graciosas senho
r beneficente, a se rea- rrnhas Heliane Marilia Sir na' "Confeitaria Plaza" Ieíde, Eliseana 'e Heloisa' 'He
ue orerecerá como atra-: lena, expoentes de nossa
maxil?a_ o interessantis- • melhor sociedade. A renda

o desüle "Saia e blusa" sei á destinada à "Cantina
. creações vírgínats, e-ex-

.

do Escoteiro" e tal .reuníãn
"lvas de. "Jane Mo�as" a promete um sucesso absolu
outiqU� que se firmou to, reavivando as simpatiasic um tmperatívo de .qua- despertadas pelas altruístí
de e requintado bom gós-

.

cas atividades desse clube.
.

,

de fl,juda assístencíal.
_

Associação Calarinense
de Engenheiros

C Q-N V I T E

A V I S 0·- -- '---

As. firmas (onmjJQt:ft desta Praça·,

Etelvina - �eixQto da) C.unha

CONVOCA.Ç4;O -i
•.

ordem do sr. Pr��iden
te comunico aos S1'S. asso-,

�i�dos da Caixa Telegráfica

Bepeficente de. Santa, Cat�.
Hria que no dia 31 d.o COl

rente, se' realizará a eleição
de cinco novos membros d-9

Copselho ?eli.berativo.
Florianopohs, 4 de agosto

de 1959.
Aloisio Ribeiro
1.0 Secretário

FLORIANÓP9LIS, Sexta Feira, 14 de Agôsto de 1959

Alivie os dolorosos mal-estares do resfriado com

M''-I

-

médico dirá porque MELHORAl -dálhe
,

ALI,'IO' CO.PtE'TO!
Ação Tríplice

• 1. Aliviâ ràpidamente as doo
res generalizadas que acom

panham .0 resfriado.
2. Baixa decisivamente a

febre.

A Associação Catarl�nse de. Enge.nheiros, .tem Q pra
de convidar os S�ll�:J\��o�!acTofl para assístírem à' pa

I� tra que o EngO 'Jo�p ;tVI�:çi�-d,e 0U:veira que pronuneíará
, re o tema "Desenvçlvímento •. 'pla�çjaml'lnto Econômico �
p nejamento EconôI�Üco,. �egi·;Jp�l,':, às 20 horas do día

�!l quinta-feira, em �H,a, Se9.� . Soc.\al, sij;a. à Rua Trajano,
�l4ifíCio Montepio.

.
... ' '" j

•

I

�l
As Admínístraçõeq �eg�ol1%is,.à(), Ser:ll!ço Social de Co-

6rcl0 - SESC - e .do S�r.vl!1� Naciq�al pe Aprecm4izll,
I!Jn Comercial � SENAC, convidam as firmas construto-
f' de .ta praça a se inscreverem na .DIY113ã.o.. da.oonstrn, -

b- s U:SC - SENAC, como preiímínar à coleta de pra-

wa edificação nesta C.api.tal.._� J._

ma êsse fim, deverão cQmpªre�f'!� ttk sua s.e.de, à rua.
adentes nO 15, 1° and�r, no tlOl'ár!fl_ �da!? 14 �s. 18 l)or.:j.3,
o dia 25 do corrente, \ond�_a:.�� fta,J!_Qc:umelltação; que
s será exigidás deverão Jn.zer .In·ova inicial:
a) de possuir capital e bens não inferior a Cr$ "",
.000.00 mil cruzeiros):
b) de constar com

-

:J;Uª,i�._de ó tcínco) anos d� funclo

ento efetivo, regul� e inin_t_�r-rup.tq; _� .',

c) apresentar certid,ª,º. �l� .l�aver _ çonstruído _ pelo me

'n� uma obra no valor mínimo de Cr$.�,QO�.OOO,OO (trêsl
hlltbões de cruzeírosj , _I.,. _ \

,f Beridc as exigências
� ªcir; lª,<slilll.tnatór�as, ,pede-se -não

,t Ae apresentar quem não esteja em condições de..satâsfa
r-é las.

•

•

-

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

"";)'"��....

Fórmula Preferida

I

Melhoral contém o analgé,
síco mundialmente reconhe
cido pela Ciência Médica
como o mais .efícaz no tra
tamento das' gripes e res

friados comuns-e, ao mesmo

tempo, o mais bem aceito
pelo organismo.

Melhofal se dissolve
tão rôpidcmente que
em questão, de se·

gundos, começo a

atuar contra ores·

friado. Faça V. rnes

mo- a prova do copo
d'ógua I

Melhorai é fabricado pelos maiores
produtores de analgésicos do

,��[(J.�JJ
Brasil -€- do inundo. A experiência

e excelência de sua fabricação
é sem igual. Por ISSO; Melhorai

é de 3 a 10 vêzes mais
vendido que qualquer outro

comprimido. no Brasil.

.,.
"

Ao prímeíre sinal d;·resfiiõêlõ-ou· grlJje; �toriie� -cómpríiffiifos-õe-
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CLUBE RECREATIVO

JANEIRQ

('ti

• Filhos: nora, neles, e demais parentes de Etelvina

t
íxoto da Cunha, czmvidar» às pessôas amigas e -paran

es� assistirem a Missa .que em suf rág io da a!m�
aI ext1hta mane'arão re�ar na Igreja do Rosário, dia 13

s 7 horas.
A tedos que comparecerem a este ato .de fé cristã

:l""iPam
seus a.md,dru'nto..

..

T :,�!�,M��id!�TI�! UMl �1·JIOLEm�,
Estação Sede, do Départa-

m�nto dos Correios e Telé

'�rfos Os telegramas ende

reçad�s p:HR D. Sociedade
Mhsical -- Maria Alcides

CO'3ta - Ewaldo Kohler -

Nel'Y 'Rangel - Waldir

Cljnha Silva - �a�'ia Ca�'-
neira Zortea - Lídias Cai

xa postal 644 - José Eo

caíuva 12 - Dr. Mario Sá

Vi a - Alberto Pavílavícus -

_ Alfredo Westphal - Pin-

te raes - Maria T
.. Cou-.

-----_>'< Mario Sá Vitor

ogenes Noronha.

DETenho a alma do violeiro nordestino,
D,odílhando suas mágoas numa noite de lua,
Ac rssado pela saudade, chegando de modo repen '.;ino.
E canto olhando para aquel a triste rua ...

•

Sentado no tamborete tÔSCQ, dedilho a viola,
Minha fiel companheira nas noites de luar,
E!1quanto as canções minha alma estiola,
Buscando na lua a namorada' para amar.

ESTREITO

PROGRAMA DO Mf1:S DE AGOSTO
Triste violeiro que no Sertio chora,
Sentindo n'alma a dor da terrã,'
Esperando que a namorada cheque e a Sêca vá

[embora ... ]

, Meu mundo é o, do violeiro nordestino,
, Rolando lagrimas que' a terra sêca encerra,
ProclITal1do para a alma em êxodo um destino ...

Uma propriedade na Rita C:t'mente Rovere.
T'ratar a Rua _Nunes Machado 21.

DIA 15 - sábado - Às 20 horas -

Grande TI ingo patrocinado pe·
los Con�adorandos da Escola
de Comércio Senna Pereira.

DIA- 23' - domingo - Ta�de 'dançante
oferecida a mOéidade -esírel
tense.

- S- E
NUTA: Será rigorosamente 'exigida a

apresentação da carteira 'social
, a todos associados, indistinh
mente. Os intet:essados serão
atendidos, diariamente n.a 'Se-:
cretaria do Clube no horário)
d3s 8 às 10 horas.

V E N D E

Reunido em Convenção, na última 2.a feira, o Parti
da d.� Renóvaçáo Acadêmica, es'.!vlheu os nomes para I;om

por a cpapa que irá concorrer às .eleições para o Centro

Acadêmicp XI de F,e'vereiro da F'aculdade de Direito, fi
cando assiln constituida:

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

PARTIDO DE RENOVAGAO ACADEMICA

P: I-i..!dente: José Matusalém Comelli
1° Vice: Ernani Bayer
2° Vice: Guida Schreiner PC! eira
1° Secretário: Everton Jorge da Luz
'10 Secretário: . Paulo Robert9 Pereira Oliveira
l" Tesoureiro: Márnio Fortes de Barros'
2° Tesoureiro: Beatriz Mon�enegro D'Acampora
Bibliotecário: Marcílio CéSfll.' R. Krieger
Orador: Raul B. Laus (Lllko)

CONSELHO F:rSCAL

Em b�nef1cio do Ginásio Imaculada Conceição será
levad . a efeito, no Palco do Teatro Alvaro de Carvolh.J no

dia lf' do corrente, a representação da peça "Carlos Ga

ma", f.os PES DA CRUZ."

D,l da a finalidade da aplicação da renda espera-se a

Ir'olabo�·ação de toda a sociedade de FLORIANO'POLld
...,,;;-.::;0,0_.............""""""""_..... , -: Os personagens, 10 senhorHas e 1 joven estão ·sob o::t .

.

de GEN'!' BORGES l
.,

.Teatro ��var-o, de 'arvalho
...!r �

AOS PES DA CRUZ-

, '. � "1-1'� �; •.

'.'; � , ,

U.C.E...I�IMfl�Hl na t��U�
- (SILVEIRA LENZI - 1° de uma série)

Com a intenção de incentivar e cooperar para a 50-

brevívêncla economia carbonífera do nosso Estado, vem a

União Catarinense dos Estudantes e demais entídade.s
congregadoras de jovens e estudantes, trabalhar de mãos
dadas. em um sentido de comunhão de intenções, com os

síndtcatos dos Mineiros e Mineradores de Cresciúma .

Aliás, a' Campanha do Carvão catrínense, já foi inicul.d�
pelos urópríos sindicatos, e, quando a delegação da U.C.E.,
rumou para o Rio de Janeiro, participando do XXIlo
Congresso Nacional dos Estudantes, levou em sua baga
gem, um trabalho em defesa do carvão. Houve divulgação
de gr[mdes orgªo da imprensa-- cariocl!., ("O Jornal", "Diá
rIo Carioca" ""última Hora") salientando as nossas inten
:;ões, e concit;wdo os orgãos competentes do govêrno, a

olharem a questão de frente. Êst:e foi um lançamento pe
riférico da Campanha; para cá viemos, com o propósito
de int.l:'lisificá-'la, e sistematizá-l:l, soltando à baila, tOj03
os elemp.ntos disponíveis, que verham de maneira produ
eente e concreta, dar-lhe realce pleno. A intenção de s.:.s
tematização de Campanha no Estado, visa alertar o pú
olico conterrâneo, para que tome interêsse e conhecinlú!l
to do assunto. E, na verdade, isto se faz necessário, pai,;;
muitos nem sabem que produzimm carvão, e o que ':!sí.a

produção signif�para a economia da comunidade. Se
faz m�ster, que conheçamos o assunto em suas bases, .seu':.
aspectos econômicos sociais e póliticos. Urge que conheça
:nos o produto da -"casa", e que suas manifestações e.�.�ã�
mtimamente ligadas às nossas vidas. Isto, será uma das
metas da- Campanha 'no Estado, a do esclarecimento, para
que possamos em voz uníssona, reeinvidicar juntos "âqu�
�es orgãos competentes do govêrno", os tratos que o aSSUll

,,o merece, e as soluções, os remédios que lhe devam ';;<)1'-
.

aplicados. Conhecendo o mal que nos aflige, é que pode- _

:'emos buscar o lenitivo correto e aplicável.

P R E ( I S' A - S E
DE UMA EMPREGADA

75Tratar a rúa. Bocaiuva,
(últ,ma casa à direita).

--�----------------__,

MA6AI��E- =� VE�DEsSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,/

FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, ,14 de Agôsto de 1959 ...T...•· • au. UTl•• DIÁ••' •• l.ut& (J.nA.&1JI.&

Domingo cÍ tarde /

PELO . CERTAMiE - DA
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Inaugu raça�o do Reservado
-

da ACESCAnles do jogo, a·ZONA

Magnífica campanha jor- "passe", os clubes podem a -Iíberdade do cidadão. Em Não' é admissível que, cum

� nalístíca promove o "Cor- gastar grandes fortunas na face disso não deve mais pridas as suas obrigações
reio da Manhã", o grande compra de jogadores, -certos continuar. ,A' cobrança do para com o clube, o jogador
órgão da imprensa carioca e de .que, através dêles, tam- 'passe" é um comércio, mn de futebol fique impedido
brasileira tendo como ob- bém arrecadarão tanto que que os clubes usufruem Ia de, transferir-se para outra

, ,

jetivo a extinção do "passe' não ·constituirá problema de maior vantagem como se agremiação que bem enten-
no futebol brasileiro. F'igu- maior monta a liberdade verific� constantemente, der.
ras de tôdas as 'camadas so- dos mesmos findos Os con- 'quando são exigidas impor' O "passe" é o império
ciais, esportivas, políticas e tratos. Como advogado, pos- tâncias vultosas pelo ates- dos ricos. Só os clubes que

forenses tem sido convida- so declarar que considero .o tado liberatório, enquanto dispõem de mUltas .recursos
das a dar sua opinião sôbre "passe" uma excrescência, ao Jo,g'ador, que é a atração financeiros dêle pârttcipam,
o palpitante problema do um verdadeiro aleijão. Jusí- cabe parcela ínfima. Como porque podem comprar e

"passe" no esporte-rei bar- dicamente, aliás não tenho no comércio em geral, o in- vender "pasees" de jogado
riga-verde, quasi tôdas fa- dúvilas sôbre a 'sua íncons- terrnediár!o (o clube) é o res, e, dessa forma, formar
voráveis á medida d,e dar titucíonalidade, uma vêz grande beneficiado, ,enquan" grandes equipes, Enquanto
liberdade ao atleta logo após que também considero que to que o jogador de futebol isso, às agremiações pouco
o cumprimento de seu con- um homem não é mercado- permanece como um autêb-

.

abstadaj, é negado .êsse di
trato com o seu clube. Eis ria que se venda. Inrelíz- tico escravo; Cumpre, as reíto por falta derecursos.
algumas opiniões. mente porém, como já acen- suas obrigações integral- Tal fato redunda num mal

, questão do '�pa'sse:':, que na
MANOEL MARIA DE tuei, constitui mal que não mente, mas não tem o direi- para Q futebol, porque SÓ

, I verdade, conatítui, tal comr Elizabtth, declarou que a vínda dos atletas é tão Impor-PAULA RAMOS, preaidente pode ser extirpado de uma to de se transferir 'para on- alguns Clubes podem formar
em exercício do Consenho hora para outra. Terá de de lhe apraz, porque uma "eOl-üp,ees ,ct;)�à'�rosai ;. -,� '.", ).

está posta pela FIFA e en\ !,ante ouanto a da �o�erana britâniay pois êles eolhêrão
" - ,��",,- _,"-, _.

'I tidaües a ela subordinada" Impressões indeléveis sôbre os Estad.os Uhidos. '

Nacional de DesD-o.r.tns.:_-,=.';s.e,r reg-'ld-fH'neftÍlad�r-"'etct -tet�tiva, coútra'rttfPiÍo 'Kião dêve, 'Par cQnseg;ui:q:
'N� t dúvid d b

'

C tituí
-

'

'C'd' t',e',' _'c"ontl'nuaI' em' VJ'g'O�'l' o re'"
um contra-senso jurídico. É Err. sua maioria os atletas ficarão hospedados na Vl-..

ao res a UVI a, e que a pas, mas aca ara pO:r_: ser a ons 1 uiçao ,e o o _lgO . . um m�O 'que deve ser afasta- d� Pan..,Americana,. na Universichtde de Chicago, enquantovenda do' "passe", -tal como extinto". I Civil, assim não o permíte.. 2'ime' de "pà,sse",' -q11,e' deve' do como' critério jurídico, u�a pequena- parte ficará em outros 'locais pêlo fato 'deestá sendo praticada, cons- SEIXAS DO'RIA" Deputa' E' Imper iosa, portanto, a �,:r ,extinto ou,' ria p�pr da� mas sem perder, de vista, os às-cómpetíções de tiro ao alvo e pentatlo moderno se reatítuí uma anomalia e até do Federal - "E' uma imo- mudanca imediata dêsse es- hIpoteses, regulamenta,do de
vários. aspectos -esportivo.s' �izfl,rem "e� l!lgares distantes. Quarenta ônibus foram aw,

mesmo um absurdo. Acredi- ralidãde a cobrança do "pas- tado d� coisas. 'Os jogado- forma maii1 humana com 1:e- ,do problema. Por isso hJ,êg:-� gl1dos ;pàr.à o transporte dos atletas durante os jôgos.'to, aliás, de que quando b se" do jogador de futebol res· não podem mais ficai Jaç&_o ii sitüaçao dos pr,ofIs", ma, ,considero oportuhá' ii' �s pelegáções dos países participantes estarãô tôdaafutebol/profissional em nos": -Exigir indenização pelo sujeitos ao arbítrio dos clu.., siouais cJ,e ·futeból". saluta'Í' a campanha do Cor- em C1:l.cago no dia 26' um dia ar.tes da inauguração dos
so pal's atl'ngl'I' tlm nl'vel de ptestado II'brato'I'j'O d pro- bes, qlle se' negam a aten,deI\."

" o '\'eiQ da Manhã, a fim de que. jogos Os atletas serão recebidos no aeroporto por uma co-
progresso bastante elevad'o, fissional de futebol', para às suas pretensões, ma,s que ;.., J,OÃÔ' HAVELLANGE, juristas e desportistas en- missão de recepção composta de (:idadãos proeminentes de
o "passe" deixark de existir, que êle só então possa in- no entanto, para 'liberá-los, presidente da confederação �ontrem uma fórmula con- Chicago e representante da cOIr,unidade latino-anierka-'
tal como ocorre presente- gressar em outra agremia- exigem quantias exorbita,n- Brasileira de Desport0s :- eitiató,ria que, sem esquecer na. T"dos_ serão lêvados à Vila P&.n-Americana, onde um
mente na Espanha. Lá, se- ção, após o cumprimento tes". "Se a- extinção do "passe"" Os princípios d.e direito na mem'1ro de cada delegação içará a bandeira de seu pais.
gundo informações que che- do contrato, constitui ex:-

: NEY BRAGA, Deputado resolve a situação do joga- liberdade contratual e con-
_ O ;,to social mais importantq dos jOgos- será celebrado

gal'am ao meu conhecimen- ploração. 'federal - "O '",passe" é ',um dor; por um· lado, d,e nutrp sequente di's.trato, possa
na noite de 26 de agôsto, quando será oferecido um ban

to, a situacão chegou a tal A prática em vigor fere a regime que atenta cóntra a 'acaba com os direitos dos
acautelar também os inte- quete sob os au,spicios da Comissão de Hospitalidade, atu

ponto que, 's,em pro51ema de Constituição, que a·ssegura liberdade do profiss"ional. clubes. Não seria justo con-
l'êsses patrimoniais dos clu- ,ando, como convidados os melhores artistas de Chicago.

tentar apenas o atleta, quar. bes e dos jogadores". Na noite segUinte após a inauguração solene dos jo-
do êle deve também muit·) gos, ')s atletas serão recebidos pelo Prefeito Richard J.
ao clube. ANTONIO 'DO PAS80, Daley.

' -

"O ",passe" é uma neces- presidente da Federa,çã( E�pHa-se que o presidente Eisennower inaugure ofi-" \

Decidindo o torneio var' minando o prélio com a vitó I tante as manobras' do ateI M t l' d F t c.ialm�llte os J'ogos Pan Americanos na ta'rde de 27 nosidade embora, como já dis- . e rapo !tana e u eb')l __..e -.
'\ .

,zeano "Di�'rio da Manhã" ria fáéil e meritória do Hu- que do Huraean na primei- se, ad�ita qlle a matéria "Sou favorável à manuten' 'Soldier's Field".
estive,rám e ação sábado racan E. C. pélo largo score ra ,fas,e. O primeiro tempo \ \

seja reexaminada e .como ção do passe". Entretanto,último no campo da Peni, de 8 tentos a 1. Foi um co- terminou com igualdade .

'i) tetapa inicial, 'lanço a idéia sou ambém favorável à suatenciária do Estado, a;s equi- tejo sem grande's predicados marcador pelo score de lx1. 1 tde se dar ao craque uma regu amen ação, a'sseguran-
pes repres,entativas do Hu- técnicos, face a flagrante' Goube a equipe do Planó de d 'tI t CONTRIBUIÇÃO DO ESPORTE AO 'DESENVOLVI-percentagem no, preço de o ao a e a um pr,eço má�
racan E. C. e PlaÍlo de Obras su,p:erio,r,idade. exibida pelo Obras abrir a contagem aos . , MENTO CULTURAL Rio 13 (V A ) Por inl'ciatl'v" dn

seu atestado liberatório". Xlmo _estipulado em cont,ra-' ;-,. .
-

.. ..

e Equipamentos, respectk conjunto alvi rubro, supe' 21 minutos numa das raras t N
-

1 t UNEclL,O, e com a colaboração do govêrno filandês será_
Inquirido pelo repórter, o. e�sa regu amen ação,vamente vencedors d'as cha- rioridade esta que só foi jndeçisões da defensiva alvl d"

.

1
.

' realizáda em.Helsinque, de 10 a 16 do corrente, a primFJi�se estaria disposto a cola- )0 lH'-se, me uSIve, fixar-se
ves A e B da primeira parte ameaçruia pelo heróice úe; rubra, do que se aproveitr):1 ra CDllIerência Internacion,aI sôbre a Contribuição do Es-'b'orar no sentido de dar no- o preço do "passe" para as
do torneio que se realizou sempenho da defensiva do o meÍll esquerda contrár',o, . porte ao Aperfeiçoamento Profissional e ao Desenvolvi-

va feição ao regime do Ll'ansferênclas entre clubes' ,

no Abrigo de Menores ter- P.O.E. que dificultou bas- empurrando de leve, pal"l () men�o Cultural dos que o Praticam. A conferência, allun-"""_ �'''passe'', o pfesi4:ente' João brasileiros, e um preço, evi-fundo dos barbantes' da ci- t ciada nesta ÇJapital pelo Centro de Informações das' N'l-
Havelange respondeu: de.ntemen e, muito mais ele ..

dadela de Henrique, fazen ções Unidas, é o resultado dos'trabalhos iniciados há cin-
-I Colaborarei com muito vado quando 'se tratasse de

do assim, aquele que seri[\ o " co ano;,; pela UNESCO, com a finalidade de estudar as
/ prazer, n,ão s.ó estudandó o agremiações estrangeiras. '

único goal de seu, bando. funçf;fs cultu:r;.ais, ,sociais e artisticas na prática esportiva
Ainda no primeiro' tempo, questionário; junta.ment.e Creio, 'que a extinção pu- da comunidade. Os 81 países membros da UNESCO foram

após a cobrança de uma
com Os meus companJieiros ra e simples do "passe" tra- convidados a enviar representantes à, conferência: qlle

fa1tH, por intermédio de Os..,
de diretoria, como tambem tá gravissimos e irrepará- tamb'!m contará com a participação de professores' uni

n�, Jurandir empatou o co� participando da "mesa-re- (eis prejuízos ao futebol versitários, médicos especializad()s, 'especialistas em arte,
tejo. Na segunda fase. o ,pa'

donda", em perspectiva, pa- 'brasileiro, ,porque redundará sociohgos e delegados 'de organizaç&es ope'rárias e pa1,ro-.
norama do jOg'O modificou-

ra tratar da questão. '

n.o êxodo dos jogadores na- nais.

'se inteiramente. Atuando
LAMEIRA BITTENCOURT, I cionai's. Será- uma situação

dentro de suas reais possi-
Senador - "Por mais reg- de desigualdade, visto que T,E M A' p, I O

bilidades, o ataque alvi-ru':' peitáveis 'que sejam os in- o.a.élubes brasileiros não po- , 1\ oldem do dia da conferência ,abrangerá três temas:

bro não teve dificl,lldades terêsses financeiros dos 'clu- der�ô reter os seus jogado- 1) Esporte e trabalho - Estudo das vinculações entro
em golear o. adversário ar_: bes, não é de aceitar de for- res, cobiçados por agremia- o esporte e a adaptação profissional, entre o esporte e a

razando com mais sete' ten- ma alguma, uma solução ções estran,geiras financei- prevenção de acidentes e p_ossibilidade de adaptar,:,s3 Õ
tos s, cidadela contrária. que nega ao jogador Os di- ramente mais podemsas. treinamento físico a determinado trabalho;'
Marcaram na segunda, fase reitos mais fundamentai,s da Mesmo que -queiram tomar 2) Esporte e cultura - Haverá uma estética do espor-,

para o Huracan: Hamilton criatura humana. Ferindo medida idêntica estarão im'- te? Há uma ética esportiva? Há algumas correlação entl'�
frontalmente o próprio re- pedidos, em face das mesmas � o treihamento esportivo e o intelectual?

-

gime constitucional em qne estarem g'arantidas pelo re-' 3) Esporte e compreensão internacional - As comp.�
vivemos.' gim e do "passe", que con- tições .internacionais não serão, porventura, exageradít
Esteu certo, que os dil'i- tinilaria em vigor no ,mun- mente concentradas na luta fíSica? Não haverá uma in

gentes das nossas agremi::l- do inteiro exceto no Brasil. tervenção abusiva 'do prestigio nacional? Não:' test�mu-
ções desportivas, todosho-' nham essas competições o esquecimento da função educa-,
menos dignos e inteligentes, tiva do esporJe? O esp01;te aproxima tôdas as classses>da,
saberão encontrar uma fór- sociedade e todos ,os povos? 'Nãó conviria fazer-se, entr�
mula que' con.éilie aquêles V E N DE' ai S E· j;)uíses, um intensivo 'intercâmbio d� revistl;ts e bibliogr:a-
inte1'êsses ,com o respeito ,de- fias 'ei'po�tivas?
vida aos direitos sagrados -.,..-----------.,......------------

/

E�tin�ão /OU Regulamenta�ão do
"P a S'S e" n o F U t e b o I Brasileiro
MERITÓRIA CAMPANHA, DO "CORREIO DA MANHÃ" � OPINiÕES PRÓ E CONTRA

I CONGRESSO DE FUTEBO,{" DE SANTA CATARINA
Ita5:.í, 13 (E.) - Intenso preparativos está efetuando

a Liga Itaíaíense de Desportos para promover; nos dias 5,
6 e 7 dt- setembro próximo, o Prímeíro. Congresso de Fute;..
bol de Santa Catarina, que deverá contar com a presença
de todos os presidentes de lígas e clubes espalhados pelo
território barríga-vérde, além do presidente da F.C.F" sr.

Osní Mello que emprestou decídído apôio a Idéia do sr.

Francísco Wippel.
'

--------xXx,----------

CAMPEONATO CATARINENSE DE TIRO AOS PRA
TOS -- 'Ao que saubemos a Federflção Catarinense de Ca
Ça ti Tiro_ resolveu que o Campeonato Catarinense de Tiro
ao Prato' de 1959 será' promovido pelo Clube Blumenauense
de Caça e Tiro no dia 23 do corrente, na cidade de -Bill"

lismo. Há muito tempo, des
de quando fui presidente do
Tribuna!" de Justiça Despor
tiva da Federação Metropo
litana de Futebol, tive opor-
tunidade de, mais de uma IH JOGOS PANAMERICANOS - CHICAGO - :R:eta

'vez, chamar a atenção dos cidade -está preparando calorosa- e brilhante recepção aos

desnortistas em geral para 2 mil atletas latino-americanos/ e canadense que' deverão
o anacrônico regime profi,,-, participar dos I!I Jogos Pan-Americanos a serem- realt

sionalísta, que consegue
zados entre os dias 27 do corrente e 7 de setembro pré

desagrada- a gregos e traia xímo.
;'Caàa atleta estrangeiro que puser os pés em onícanos, 'porque está fundarnen-

tado em bases 'em desacôr- go terá, uma recepção tão calorosa quanto 'a �que foi pres-
do com a realidade. Em um

tada � Rainha Elizabeth, da Grã-Bretanha" disse o jo�'-
nalistà Wesley HartzeIl, do "Chicago Amerícan", reveían

tal regime, Ilubeg e atletas do os manos da cidade a êsse respeíto.
estão sempre em desacôrdo l \

Hartzell afirmou que o lema' do Coronel Jack, R<.lH\y,
latente. Unl dos focos de de': encarregado dos preparativos, é que �'cada homem .eelebrí
sentendimento é � chamada dade".

O cor-onel ReIly que preparou a recepção à Rainha

Huracao 8 I t P�O.E.

ASSOCIACÃO DOS CRONISTAS ESPOR
TIVOS 'DE SANTA CATARINA-

Uma casa de madei!'a
(dupla), com sete com·

partirnentos, a Rua Ca
semiro de Abreu n.o 17\
no Estreito. - Tratar à
Rua Mary Vaz caIlado -

A Diretoria da ACESC têm o máximo praZer de con

vidar as' autoridades esportivas da Capital pára às so'le ..

nidades de inauguração da 'TRIl�UNA DA ,ACESC, cons

'truid'l no Estádio dr. Adolfo Konder, da Federação Cata
rinense de Futebol, nq próximo dlâ 16, domingo, antes do
Início do prélio final do Campeonato de Profissionais (Zo

�

lia Leste) entre Paula R�mos Esporte Clube x Figueiren
r,e Futebol Clube.

A T�IBUNA DA ACESC foi construida,- graças aos cn

'tendimentos havidos entre o sr. Osni Mello e o Prefeito
iJsmar Cunha, em c0nsonância com a diretoria da ACESC.

f'osteriormente, a obra foi concluida pelo Prefeito Dr. Dlb

,�herem, ex-cronistas esportivos, que compreendendo a

necessidade dos que labutam na crônica Esportiva orde
DOU a conclusão imediata das obras. (3), Jurandir, Wilmar, Ma

do e Lohmayer de penalty.
Na arbitragem funcionou o

sr. Lauro Soncini com atua,
ção aCeitável. Formou o

Huracan com: HenriqllE>;
Osny, Victor e João; J.
Carlos e lVIarjo; Wilmar,
Lohmayer, Ernani, Hamil
ton e Jurandir.'

A ACESC, nesta oportunidade, pois, deseja expressa",
o imorredo.uro agradecimento ao Prefeito Dr. Cherem, da:,
emissoras e jornais da Capital, ao ensejo de tão grato
Ilconteclluento.

Também os nossós agradecimentos ao Presidente do,
rCF - sr. Osni Mello' que procurou também, dar a sua

parceia para a conclusão das obras.
Por fim, o nosso agradecifilFJnto 'ao sr. José Mongui

:l:LO�, contratante das obras, que deu ,o máximo dos seu'3

sacd:icios para que a TRIBUNA DA AC'ESC ficasse C01':l

c:luidét \) mais rápido possivel.
Enfim, a todos que colabor:tram, o n«;lsso eterno Mui·
obrigado!

�IloHs,

l,

, Salve pois o Huracan E.C. do jogador".
que leval1tou com todo o DARCY ROQUETE' VAZ,
brilhantismo o torneio var- desembargador - "Consi-

10 de ,agosto de 1959
�""""""",,� .......t,�zeano Pl!troclnado nela Diá- dera o "'pdsse" apenas um'

.

Cláudio
<

Ó'iing�l' Vtéirlt�!.! do d� MaJ;lhã.
.. ,

I' Ca,pítu10, do eo.mplexó' pro_:
Pl�esidente ...... Pedro Luiz blema do no'sso profissiona-

menau.

-----xXx

-------xXx

Foi perdída, dias atrás, um:-t caderneta do LA,P,O.,
iJertencente 8, sra. Carolina Ma�hado Souza.' Quaisque,.,.��,"'I""'�\"!'"'

poderão ser, dadas ne§ta, Redação. /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 14 de Agôsto de 1959

·��l��' �M�'I�1Tj 1 M��I�lrm�: loleiro ���� II "�ITl ü� J. K. i U�[�
, Já se encontra em L'anca atividade polítíca o sr. Celso Ramos candidato

do PSD ao govêrno do EstiHÍO'. Já percorreu Taió, Itupóranga e Presidente Getú

lio, vindo de Lajes, e hoje encontra-se em Gua:ratnirlm. um dos municipios CJ.'Ue

elegetá prefeito ar 30 do corrente, O roteiro completo do sr. Celso Ramos é o que
damos a seguir: 'lo

.

Dia 14 _ Sexta feira" -- LEBUN REGIS :......, pernoite em VIDEIRA

Dia 15,- Sabado - ARROIO TRINTA pela manhã _ tarde e pernoíte em

TNGARA,

D1& 16 _ Domingo - HEP.', AL D'OESTl!f' pela manhã e - tarde - pern01te
JOAÇABA

Dia 17 _ Segunda feira - CAPINZAL

Dia 18 _ Terça FeIra - PIRA,TUBA - pernoite em SEARA

Dia 19 _ Quarta F;e1ra - S�ARA pela manhã _ tarde XANXERE _ pernoite em
;:"

XA.XI:M
.

,
-

DIa 20 _'Quinta :refÍ'9. � SÃO- CARLOS pela manhã -: tarde PALMITOS 'pernoíte
MONDAi

Dia 21 _ Sexta Feira - MONDAi pela manhã _ ITAPIRANGA à tarde e pernoite
1>la...22 _ Sabado - SAO MIGUEL D'OESTE _ pernoite em DIONISIO CER

QUEIRA ..

Dia 23 - Domingo - DIONl:SIO CERQUEIRA pela manhã - volta para CHA-

.
PECÕ com pernoite

Dia 24 _ Segunda Feira _ Viagem para PORTO ALEGRE peja Varig que sai de Ch'A.·

pecó as 10,10 horas ;_ Viagem por terra de Porto Alegre
para ARARANGUA _ pernoíte Morro dos Conventos.

Dia 25 _ Terça Feira - SOMBRIO E TURVO'pernoite em ARARANGUA.
Di!). 26 _ Quarta Feira' - - SIDERÕPOLIS e A,RM,AZEM pernoite em Fpolls.

CONVITE __.:. o Conselho Deliberativo, do

CONVOCAIÇÃO qual V. S. é membro.
,. J Nesta reuniãs será trata-

Fpolis., 4-8-59 da a seguinte ordem do dia:
Ilmo. Snr. 1.0 - Eleição do Vice-
Pelo presente, por deter- Comodoro Precisa-se para trabalhar

minaçã., do Senhor .Presi- 2.41 _ Reforn'Ia dos Esta' num apartamento no �iJ

dente do Conselho Delibera- tuto ,
de Janeiro de um casal t'le

tívo e de acordo com o arti- .3.0 - Apreciação das con- empregares domésticos de

go 32.0 dos Estatutos do tas da, Tesouraria vendo ser ,êle arrumador é

Clube, ten,ho a' honra de 4.0 _ Outroj, assuntos do garçon e ela·. consínheíra.
convidar V. S. comparecer interesse gerais. .Exige-se as maiores retoren-

em nossa séde social, no Sem outr partic lar' s 1
eras, Paga-se bem. Procurar

puvro u u 's
S Ni ld R F

próximo dia 16 de Agõsto, crevo-me
o r. va o, ua ernando

às 9 horas a, fim de' reunir Odinaldo P. de Oliveira Machado, 6 _ FLORIANÓ-

________-
POLIS.

em

esteiras, 37,74 H.P., zero
hora. motor Diesel. De-

NOVO GABIN'ETE DENTÁRIO INSTALA- Vende-se
DO À RUA FELIPE SCHMIDT Propriedade a venda

A cidade ganhou mais um moderno Gabinete' Dentá- na Cidade de Caçador,
rio, dirigido pelo dr. Oduvaldo Machado que na nossa Fa- Estado de Sta. Catarina 1 J

- Eleião do· representante da Associação Oat a- i-

culdade de Odontologia, destacou-se sempre, concluindo o nen-o üe Engenheiros junto ao Conselho Rodoviario do
Ver.de-s e a :-,ro_priedadeCurso com excepcíonal brilhantismo, tornando-se admira- Estado de Santa Catarina; ,

. onde está instalada a Far-
do não -só pelos colegas como tambem pelos professores. 2° - Reforma dos Estatut')s da Associação;

- rnác ia Santa Izabel orn Ca-
Agora, o dr. Oduvaldo Machad�. montou o seu GaGi- ::;) - Recreio dos Engenheiros na praia do ForV)

nete Dentário, moderno e muito bem instalado à rua Felt- <:;::1:01'. Estado de Sk Cata- (Jurelê)
oe Schmidt, 37, 20 andar, sala 7. Mais um dentista de real

rina. Para m:libr -,i; infor- 4) - Outros assuntos.

� invulgar valor para prestar inestimáveis servicos à pJ- mac:ões, dirigir-se a Rua

oulação.
.

, I Cruz :1Ihchado n. 137 em

O ESTADO formula os mais sinceros votos de p!erlO
I Cnritib3� Esbdo do Paraná.

êxito na carreira que abraçou, desejando ainda' ao dr.' ' '

Oduvaldo Machado pro�peridade crescente em sua bené- E X T R A V 1 O U-8 II
fica atividade.

(RS 99,00 PRDPOR(ION/M UM CO!.o
CHÃO DIVIIO;'MAIS AS POSSIBILlDA ..

DES DE GANHAR (RS 50.000,00
A pequena entrada de 99 cruzeiros é o bastante pam

que haja, em cada lar, um conf1rtável colchão de molas
DIVINO. Ou um sofá:'cama PROBEL. Dois produtos fama-,
!>Os e dois produt,os de qualidade e conforto insuperáv�1.

, Mas. .. há mais uma possibilidade. A' possibilidade de
!�anhar Cr$ 50.000,00, como prêmios, em mercadorias, ini.
tituicl,as pt!la PROBEI., como contribtlição da Industri<:tl

'-probel a atual promoção de vendas, pela A Modelar, dos
seus produtos.

V E N D E-S. E
Mofor Diesel Estacionário

Bo!inde,'s ,50 HP
Por motivo de eletrilicação de indústria, vende-se ma,

,tor'âie<;el estacionári� Bolinder.3 50 HP, 800 RPM, 2 ciü'1-
dros. peso bruto 1.450 kg., com pena 50 cm, modeio W7S28
c'm ót!i'nO estado 'de conservaçãcl,

'

T.aiar com :rom T. Wildi & Cia. - Caixa Postal, 115

Florianopolis _ S.C.

Chama-se a 'atenção dos ir.teressados que,· no Diário

Oficiai do Estado de Santa Catarina dos dias 10, 11 e 12

Uma carteira, com C�l'ta. do cO�J'ente, acha-se publicado ') Edital de Concorrênda,
a re�,rzar-se na séde deste Comando, às 14,30 horas, no

dia 1il do corrente, para o fornedmento de material cons

tante dos diferentes grupos da Nomenclatura Oficial em

vigôr na Marinha e prestação tIe serviços aos estabel�Jl

mentos navais sediados em Florianópolis e aos navios dfl

:\.farinha de Guen:a surtos nêst� pôrto, durante o 3° quJ,

drime�Lre-.cle 1959 (1°-9-59 a 31-12-1959).

Comandg. do 50 DlstJ:ito Naval,. Florianópolis, em 8 de

Aluga.-se diversas sa'las no Edl_ agôsto de 1959.'
fíclo "Siio Luiz", sito à rua Fe_ HAROLDO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA

Upe Schmldt. N,O,37, (ex-edlfíçlo Capitão-de-Corveta_ (IM), EncarrC'gado da Divisão de ta-
dO IAPC). tendência.

Extraviou-se a carteira da

Caixa Economica Federal
de Santa Catariila 'n.o 1853
- s.a série.

impc,rtância, nas imedL�

;,:êes da Praça 15, quais�,J,cr
infoJ:mações poderão ser da
d'��: no Colégio Coração de
Jesus'.

A LU G A - S·E

À tratar no mesmo édlflclO Jun_

to a Agencia' de .Iornals e Revis

tas.

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

EngO HEINZ L:::PPEL _ 1° Secretário

MI N 1ST É R I O DliM A R I N H�A eSCOLA I�(NICA DE COMÉRCIO SENNA

Comando ao 5}1 Di�trUo Naval PE'REIRA �- (URSO PREPARATÓRIO
DIV'SÃ.O DE INTENDENCIA AO EXA DE ADMISSÃO

E D lIA l

VISlTa AO MONUMENTO bem estar do povo brasílel-
D:E NERl!:U ,r.:J... .

llrv dos ,á-eqntecimentos· ELOGIOSA REFE�ENCIA
" maís significativés das S019- AO DEPUTADO JOAQUIM
mdades Ela inaúguração do, ..

RAMOS
,

trecho da BR-2 teve lugar ;.AI�tes de .terminar sua

após' as cerímonías oficiais. oraçao, o presidente Jusc�
Antes, de .seguírem para c línc leu parte de �'m �ani
Aeroporto Municipal, o pre ftst? que �he _

fOI en':la?O,
sídente Juscelino Kubitschek pedindo a Iígação asfaltlça
e mais os srs. marechal Hen- do trecho ora inaugurado até

ríque ,Teixeira Lott' mínís- o bairro Coral. Respondendo,
tro da Guerra, � gen�ral Nel- � presidente da República
son de Melo, ctrsre da Casa declarou que . a verba para
Militar da Presidência da obra de tamanha enverga

R",Çlública, num gesto demo- dura já havia sido líberada
crátíco e, sobretudo de gra- graças aos esforços teitos
tídão e reconhecimento ví- peio deputado federal Dr.

sítaram, rodeados de gran- J09,quinl: Ram?s que, rasen
de número de pessoas, o do oe� as aspíraçoes do P:J
monumento do falecido pre- vo, �ao medíu sac�lflcios no

sídente Nereu Ramos, um sentido de conseguí-la.
dos seus mais valorosos com- (Do Jornal de LaJes)
panheíros de lutas nas no-

' .

ras mais amargas e dramá=
I
}t'

tícas que a República atra- Traio'r,'Vende-seVt&sou. Após permanecerem _

a�gnns momentos frente à
figura inolvidável, moldada-f Um marca- OLIVER de
em bronze, do eminente la-
[eano, embarcaram no carro
e partiram em díreção ao

Aeroporto.
. mais informações, diri-

Cada um dêles levou con- gír-se por carta ao Sr.
sigo a lembrança -do papel Nickel à Rua José Lou-
relevante que o presidente .

SI C,'
Ncreu Ramos desempenhou r�lro n. 11 104. urr-

I para a garantia do regime e tlba, Pr.
_ I

Ao Eleitorado livre e Consciente
da Capifal

O· Ê

P.

s�•• R.

P.
....

�A: _
_

t
�. t

oferecem a energia criadora de
OSVALDO DE PASSOS MACHADO

Associação Calarinense de Engenhei
ros - Assembléi� {reral Exlra()rdinér�a

Pelo presente ficam convidados os senhores socíos da

associação Çatarinense de Engenheiros para a assenblcíu

geral bxtraordinari� a ser realizada no dia 24 de Agosto
próximo vindouro, as 20 horas, em sua séde social situa

da á rua trajano, Edificio Mantepio, 3° andar, nesta Ca

pital pura tratarem da seguinte
\

ORDEM DO DIA

l"lorianópolis, 7 de agosto de 1959'

E D I T A L
A Junta Governativa do dos' ossuntos da reogarni

Sindicato dos Trabalhado- Operária nesta Capital, ás

'res nas Ind. Gráficas de ,zação do Sindicato.

Fpolis.,. convida os gráficos
em ger.'ll para uma Assem- Valmor Pereira,
bléia Gera I, dia 14 do co1'- rente na Séde

serão trata- Nelys Cardoso,

Presidente
da União
Secretário

o

pare.êle
.

que
absorve' água
precisa de

CONSERVADO • tinta

impermeável
à base

de cimento

branco

Se as ícchodcs de 'suo
,casa ou edifício são

muito castigadas pela chuva,
ev'ite a infiltração e

melhore a sua aparência com

a tinta Conservado P,
que impermeabiliza embelezando,

sem necessidade de
mudar o rebôco I

Conservado P é pr6prio para
fac:hadas de c:onc:reto, arga·
massa, tijolo ou pedra.

11071

Um produto da

261 ajudando
anos a construir

o Brasil

SIKA S.A.
Representcmtes em -todo o Brasil

Representantes em Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA;
Rua Dom Jaime Câmara - Esq.-Avenida Rio Branco

Co-Dis-tribuidores: MEYER &. elA.
Rua Felipe Sc:hmidt, 3'3

À venda nas boas casas do raino

ARaANQUE IMEDIATO

V. PODE CONFIAR EM SUA
bateria DElCO

Dupla Reserva de Fôrça!
!'<,:" sua s=�uJança 'e-tranqUil!
éctus. DELCO mantém sempre

cm reserva o dôbr.o da energia

ele que seu carro precisa!

Segrêdo da Longa Vida !
DELÇO contém o exclusivo ele-

men to Bati'olife,

p e ..das de energia

carga!

que evita as

por autodes-

Distribuidor. Autorizado

CARLOS HOEPCKE S/A
Para Revendedores e Frotistas -

Descontos especiais

�elo presente, levo 20 conhecimento dos interess::\

ios" que a Escola Técnica dü Comércio Senna Pereira,
fará funcionar A PARTIR DO DIA 17 DE AGOSTO um

Curso destinad6 a preparar éa�didatos ao EXAME' DE
ADMISSÃO, a ser realizado no mês de Dezembro do cor

rente ano.
.

INSCRIÇõES: (

A Secretaria da Es,cola, até' o próximo
'lgÔSto, atenderá os interessados nos pedidos

dia lfí dI'

de inscri-

ção.
Secretaria da E.T.C. Senna Pereira, 7 de agôsto de 1959.

Rubens Victcr' da Silva
Diretor

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

P A G E M
Precisa-se de uma pagem (babá) para tomar

eonta de duas crianças. Exige-se referência. Tratar

à rua Altamiro Guimarães, n.o 15 (Antiga rua

Brusque).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA 110 ESTADO" I.:I'DA.

o 8.Jl�d4
Itua COilMlbeJr. lIdr. IH

hlefooe 3022 - cu. P..... 1.

':nrlereço Telegráflc. filTADO
DIRKTOH

Ituwna de Arruda H.....
G II: R • N T •

Domlngoll Fernandes d* AQliln.
liIl:DATOR.'_'

Osvaldo Melu - Flavio A.o'li•. - I

r. Nilo Tadascn - Pedre Paulo MachAdo - Zurt

C.J14do _.

COLABORADORaS
Harrerros r'ilho - Dr. Oswaldo Rodrl&,ue. Cabul

r Alcides "breu - Prof. Carlol da CO!!ta. Pereira

rof. Ornou d'Eça - MajQf 'lddO!l8<. ,luvenaJ

• Mllnoelito de Orn#.!llls - DI. M,ilt"la Leite da C& ,

1 Ruben (.:Ust3 -- Prof. A. Seiua Neto - Walt".

• _. Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -

'1 �iJvejra - Doralécíe !;uarea _ Dr. Fontuura
- Nlcnlau Apostolo - Paschoal Apostolo - limai
1111 • 1'.. 10 rerlUlDd!, d. Ar••J. La,..

PU8LICIDAD.
('�lIna Silva - Aldo l"e;:l1aode. � 't' trll�l..

Ulu - Walter Lanhar_
Chefe de Oficina Olegarlo Ortlga

PAGINAÇAU
SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS

IMPRENSORES

CENIR CARDOSO WANDERLEY, LEMOS

a.PR.S.NTANT.
•preaeDtaç6ea A. S. Lara Ltda.
110:- Rua Senador DaDtu "li _ 6" A84.,

Tel. 126134
a. Paulo Rua Vitória 667 -- e... '_ ,. -

'rel. 34-890

�n'lço Teteg ráf íco da UNITEIIl'I-CEHH cU-t'l

AGENTES E COf(HESP01�DENTE�
"1M T"doa 08 munjclpios de �A"TA CA'JAIUNA

ANur;CIOt;
..4-'aD'. contrato. de acordo com a tabela C!. vtlol
ASSINATUR.A ANUAL _' CR$ 600.00

A direçâo não se responsabiliza - 'pelO!
(eJt(J�;' t'ID i tidos nos .artigos assinados.

RAUL PEREIRA CAL.DAS
A·DVOGADO

"Questões Trabalhistas"

17 horas.

M O' V f tS f M \. fi f R l� l

OSSMARK
A NOS S A L O j A'

a Deodoro f n.-O j 5 Tel. 3820

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA'

E PROCURADORIA
ASSISTt:'\CIÁ

AUGUSTO WOLF

:,EMANUEL C�MPOS
DAS 8 às 12 e

DOS ADVOGADOS:

DR. ANTONIO GRILLO
DR. MAReIO COLLAÇO

das 13,30 às '18 horas

ua Tr3Jann. 29�'::" 2·° andar - sala J - Telefone: 3&58

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio·

Farmácia Sto. Antônio

Farmálla . Catarlne�se
Farmálla Catarlnense

Farmácia Noturna

FarlDácla Noturna

FLORIANÓPOLIS, Sexta' Feira,' 14 de Agôsto de 1959
-----

.

� CURSO PARJICUIU SÃO� "J�l M

-Professora: Maria Madalena de �

-..
� i. ....

Moura Ferro
Aceita alunos para o Curso Pré-primário,

,) 6 e 7 anos.

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

As aulas desses ç'\rsos começarão a l.0 de Agõsto.:
A matrícula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

:14; telefone 3737.

PROFISSI°ftAl

DR. H O L D E M)A R
..,M�E N:E Z ç$

Especialidade: Df>enças de Senherss
-

- Partos Cirurgia - -_-
de Medicina do Rio de Áif-eiro

D� AIRTON D. OLIVII&A ___

;�;,*y��u�F_�;�
."
João �Jt1orltt, nS., a·

BorArio d.. U .. UI !leu....
.a..�l4hel. - '.Up. Sc.lllnld�

�n:�l:.;":G�· G'::::-' piu"
.

'

.

.4JIo ;i"��._:UoeD�" d. "lIeallor.. ..". "reu.

l A.�4t.- " .. p-

loct. - Ilet�eldade ........

� f .�... ç.' .' '�;'.COD,ult6rio: Ru. Victor a.. ·

reli.. li: 28 - Telefon.;, I!BO'l,' _ .. .DliIIAJi:rE. TODIJ lIA
Cou.ult.. : Da.· 11 1I0r.'...

/ '"
oa "NrONW( ]t·lil'lilt.. �.� /.? '1�""4 �,

.

�
au.,AO

. �

"" �I:A\. i
'.1 R i:l1l11 lÃ TaIlU�TOL(')GU.

. �� �, .' _

"

::-_
_ ·u, .-. T;.u .'

.

-

:J. .-

Urt.�..
",� ,.� .� _ ......_.�

CODIQltório: ,Jo� PiDlõo. 11 <:oi.

CoD.alta: U.··. b 1'1 �o'"

df�'ri.areDte. ..DOS." .6".....
a..ldIDc1••

·

a-I·l't'.,' 1••.
'ODO' - '.n.. .;

cempreendi do entre 12 e 12,30 bora< será et etuado peja farmácia Vitória,

"A SOBERANA" I'RAÇ.o\ 15 OE NOVEMBRO

aUA· FELIl'E SCBMIOT

ESQUINA

'nÜAL- "A SAHEltANA" DlSTmTO DO ESTREITO - CANTO

Especialista em moléstias de anus {' r"I:to
Tratamento de hemorrotdas. f iatu las, eh: .

CLrur,ia anal
Ccriuníca a mudança de seu Consultório junto á sua

r.)'lidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

RUf. pedro Demoro

Rua 24 de Mala

Rua pedro Demoro

Rua pedro Demoro

Dua 24 de Maio

tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização ct�ste [Jepartament"l.

Formado pela E;;;cola
Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni-.
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambôa e, do HospItal'do
{APETC. -

Atende provisóriamente no Hospital de Caridade
Parte dei manhã.

- Advogado "9

ED. SUL AMÉRICA _ 1i.0 ANnAR

ORA. EVA B. SCHVIEIDSON BICHlm. 'r TELS.: '2198 _ 2681. ! tre :�;�����n��:r��:s��:matriculas para o segundo semes-

.

(t I ;;::::;;::::;::;::==::;=====.
i cursos para principiantes, médios e adíantadcs.

Clf'NICA DE- SEN!UORAS E (R'IANr,AS- u:
....

MÀDEIRAS PARA ,� Curso intensivo para aqueles que desejam uma apren-
- n � CONSTRUCÃO ciizagem mais rápida da língua Inglesa.IRMÃOS BITENCOURT I Cursos para Universitários.

CÁIS BADAMÓ lOIH 180?
ANTIGO OIPÓSITO OAMI�NI

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 Instituto, à Rua Fe.._
jipe êchmldt, 25 - 'Edifício Z.I\HIA - 6.0 andar.

ORA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

Consultór1o e Kutdêae1. COO.Ult..

Av. HerclUo Luz 155A .pto •

fLOUIANOi'OLlS

UII IlCJMIlIt

Ultllom.do pel. f.coldad.- ='ia

·:'00.1 dé MecalcUsa da Unlv,.r.

.141... 110 arull
&lI·laluao ..or. "".('ano >li.

Mater.ldade • �oh
I s.rviço do Pt-ot. Oct. v\<, _.o.

Rodri�1J" 1.lm.)
;t� ·ll!lI.erno ti" der"lço d! .' n..
rI. do Ih••pll.4>l I ..A ".Jt:l \,.

... Rio d� h" .. lr9
.Mj�" 110 HospitAl �� Cu101.Jl

4 d. JI"t.rUldatl. Ih CVIM
.

C.....j.,.:I. I

nO'IINçAI'I D. SIINRORA8
PARTOS _ OP"RAÇ().li:�

PARTO S.. DOR pelo Dlát.�C

paloo-profUat \lO
_

Coo,.: a... , Jelo Pi .. t<;> D. 10,
d.. 16 UO lu :8.00 borao

At.nd, co;' bar.. ma",.du
1'.I"fon. aOai - B... ldlDd•.

Ro •. G.n,,;'al. Bitt.ncoQr� a \01

Praça 15 de Novembro

pra�a· .15 d, Novembró'
Rua João Pinto

Rua Jcúo pinto

Ru" Felipe Schmidt
.

. /

R\la Felipe Schmldt

Rua Trajano

Rua Tq�Jano
Rua Trajano

Rua Trajano

C-'ni'F. II. Toru
("rmado pel� ......ul,dadO! ;' .... or,&

� (10
te lt.edJdlla. Tlalo'0Il'I.t.r. • I"al"
drQr�'o do,lt"'"ILaI Nu ...

II......
Cllho

.

d. tlpeei61i ...çl." ,,�""
S. N. T. 'x-interno ••• U"',

temM d. ·Clrurll" •. do f'r .. ' "

GUl14ul.. (·Rlo)
CoD'.;', r..lIp. 8clamld.. lO

'J'oro .801
e\l••d. �. "Df, ... r('lt_ ..

a.,.: .L Ala. a.t.v •• JUl1 ur

'''1101 �1'1

se,únda , 6.a.,.lelra.

da. 15"s 17 hora.

Tel. - 2984

08.' ,RUR. -ÇºMJ=S
MENDONÇ/1� ',7

Mil:DICO
, ...."H

P, é-Natal -
_ Parto.

Opera�ões - eliDica Geral
l�esJdêlÍcia: '

Rug Gal. Híttencourf-n., 121·;
Te!('[one.: 261)1:
Consultório:

Rua Felipe Schmidt; n. 87.
Esq. AJ\Caro, de Carval-ho.
notnrio:

Das 16,00 àll 18.00
Sábado:
DaM M.OO....

b l.�.!�.

!o. UIIUH'

'1I.. "1U
O.e.ca rel ru,,' to .

.

TUBIIRC('LOS.J
�ADlOGa"lí'lA • RAj)IO�nH'lf

DOS PULIlOJlS

II,. 6.1..'t;iII,(L& 1"1.11\(..•.

t' A.JoU.UU

, • I n I (" I)
' •• r�(••• - U.,..-nç ... rt .... �t<.' ..

ru - (.;1).lc••.,' A41H'_
COIrao 4. l!.p ..r,.lJu�$.,.

!il).pl�J )oa �.rvl ..t".r" • .A� :;.,
-4 ....

,S4n1(6 .� f'T'o; Q&r., .. "

"'Ddad. )

Co.... lt... �. ,...�;il mAi'.I$4..

H".pit.1 d. \AHldad.
A t.rd. ti", a.&:o .ti,.,.,

,iJa.nl. DO .'oDlultõrio _ Rua NJ

ot. M",'� .do 17 Ihq""... ,I. r ...

,j.��.. - 1.lat. 117116
a.•••d4"cl. S·.... Pr"" ,J"

,,'''�ll.lll() �4 ., T.i JUV

será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, :-.lo turna e \'Itórla, sltt:3das às ruas

15 de -Novembro, U. I..... LkU l"'I·«.

Ó,L�J('& u&hU.

ESTREITO
Farmácia Catarlnenu

Farmácia CIO CaDto

Farmácia Indiana

Farmácia Çatarlnen..

Farmácia do Canto

....... ""
.

Ctp,,,"Cla1'l.t. Im m(·If..n•• "-.� ., ...

'!aor•• 1) t1.f •. 1r.6ru••

';ure .•;'dl ......al ".". In,'.,'(6 ... �C'�
da, .' ':ToDieal. do &p.r.Il.. , ,.
nito·arin1rlo ,m .mnQ' O••�t< ••

.

'".'oeDçaa do .p·lIreltlo . 1l11{.,.t,., I
• do ... t.m. 0."0.... I.Horário: W"_ i. U • I� "t I

!aor.. - Goo.cHárlo Ru. rir.
i1c;ot..

,
11 - l' '"d�r - ",n.

UU
- k•• idiDCI.: R.�" L. "rdl

Coutinho. 11 I ClLác.r. 4; iii.,,,.
tI'U - roa., ""

'M,p�í(iO�i4dos Rets. IN,JTIW}Q- .·����Il ..J:EStA·DOS U�IDQS :� <

DE -

FlORíANÓROllS

RÁDIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

" 'VIAJE MELHOR
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA
ÔNIBUS ULTIMO TIPO
SUPER'--. PULLMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS' - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I.R E TAS

PARTIDA FLORIANÓPOLIS 5,45
CHEGADA CURITIBA 12,45

1.V�!�!��M 5��BR�!�!J�. E�T!�.
, ÀGENCIA FLORIANÓ1?OLIS - RU_A DEODORO

I ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL
..
: 2172

DQ-RIO PARA �O(Ê� l�t;��S5a a't�d05 ••'.
p � r t h u.1 CJ r e 5,

. ( o m é r ti o" e I n d Ú 5 t r i a.
Utilidades domésticas, remédios�' �efcuios ou tnáqui
na�, ace"sórios de todas as espécies, discos ou o que
você precisar. Firma que serve há 30 anos a impren••
,brasileira, criou um depa,·tamento de vendas para o

. Interior, estando apla a atender o seu pedido. EliCro-

. ��.,a para 1
•

-Repr-esenlações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5.° andar - Rio

1 À

Onda média:
(5 KW) 1420_�cs.
Onda curta:

KW) 597j

"j

,
-_

�' 1 -8-59 �, Sábado - Soirée do� Casados Agradá·
J� vel noitada exclusivamente para casados.
�.� Surpresas!- Reminiscências! Início das co-

,

t,:�11· memorações natalícias. Reservadas de

n a Secretaria.

I ! �'-8-59 - Domingo - Emontro dos·'Brotinhos. nO-

, I ;aenagem às debutantes. Inicio às 19 horas. -

I

li
i2,B-59 - Quarta Feira - Jantar de Confràtern:za·

i
'.

ção e Posse da Nova DtretQria.
.

15-8-59 - Sábado - BaUe de Aniversário. Com faou-

,� losa orquestra "Os Copacabanas". Apresen-

J tação das debutantes. e da Rainha da CIu-

1 be. Traje a rigor. Inicio às 22 horas.

�! 16-8-59 - Domingo - Soirée Infanto-Juvenil. Atra-

111 ções para a petizada Surpresas.
-

Início às 16 horas.
: .1 O B S�E R V A ç O E 8 :

1-8-59 - Encerramento para a Inscrição de det·u-
,
I tantes.' .

'r, I 3-8-59 - Início da reserva de mesas para o ·Bal:e �'e

, Aniversário. - Adesões para o Jantai' !!e

Confraternização, na Secretaria e Rf'stq{!-

t . rante do Clube.
I l ._

') '<C,� _=-:-:�

1--1��;�:4j.

'1
I

'
..

t A ( O' M- S A B I O
\

Virgem Espeç_i�IJQade
141 tia. WETZEL' 18DUSTRIAL - � Jolpvllle - (Marca :Rel�,radl)

�(onomÍla-�e tempo' e dlnlle,lro /;
___

o

•••__, �---------'7"'-------
"_.- - -- --� .._,-._._ . .,.._ .... - ----:-- ---,---_

..

_.�--: -,-'�----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 14 de Agôs,to de 1959

IVO SILVEIRA: AUXILIO Senhor President.e.-
PARA HOSPITAL DE Com, fundainent� 'no artí-

PALHOÇA go 101, § 2.0 inciso ',ÍII, do
.

,

.. 'Regimento Interno; requeiroO deputado Ivo SIlveira, , após ouvido o Plenário a
dinâmico vi�e-líder da ban-) insrrção em ata de um v�to
ca�.a ,pess�dlst� na Assem-

de pesar, pelo falecimentobléia LeglS�atlva, apresen- na cidade de 'I'íjucas, dia 7
tou, nasl'l�sao de 11. do C01:- último do sr. D00dato Reis,rente, projeto de lei autorí- Chefe' de tradicional Famí
zando,a concessã., de i auxí I', tijuquensed

!l.t. -JU .L,.

lia de u;n milhão e cr.u�l- Requeiro, ouírossim, a ex-
1'OS Ges�J11ados RO -Hospítal e I pcdição elo telegrama abaiMaternIdade Senhor Bom r

KO'à Familia enlutada
Jesus do 'Y:tzaré, de Palha'

Sala elas Sessões," em 10
ça. de agosto de 1959.
Referido projeto foi enca-

.

Walter Vicente Gomes
minhad , pela Mesa da As- Deputado. ,

sembléia à Comissão com- Telegrama:
petente, para exame de ma- -"'Familia' Deodato

j Relstéria cie tão transcendental 'I'ijucas
lmpoitância para a labo- Assembléia Legislativa ses.

,

':;l\DE-SE um caminhão FNM lQ57 em bom estado.
P Ihv,

• dosa população de _ a oça. são hoje realizada, aprovou. er t) uatar á rua Francisco Tolentino .n� oficma �o �,�:' Damos abaixo, na íntegra, o reqáerimento Deputado Wa J,..1:ésin��,o. projeto dê lei .com que o de- ter Vicente Gomes, inse 'in-

'. 'EM'P",cR:js'�A '.UfA"'Vlf;l''(",1,0-
-

'6'[01l;IA"
.

p'Citadó Ivo Stlvcil'á visa 'íffe" do "na 'ãtã" �-:-teü's tl:'ã1J.il'- "'"':;-','

.......,.."

,t; AV U . lj K·I lhorar a;- � condições mate- llm voto. de, p�ar pelo _pas-:com�nica, o Publico em geral que a partir _do dia 3 ãe riais de àtendimento do no- .3ail1.ento dia sete último sE!

Agôsto, i'nlciará un] novo harall0 d).ariament: (laclushl'e socômio' e maternidade que nhor Deodato Reis. Cordial
!h)S, domingos) partindo desta ci�ade a Tubarao, procu- em Palhoça vem prestando, mente pepl1tado Braz Joa-,
f ando assiir_' mr�lhor servir aos distintos cl1êntes. à sua população, tantos e quim Alves presid'ente"., .

, a EMPRESA. assinalados serviços: Senhor Presiden.te
PROJETO, DE LEI Considerando que os Dis-
/ Concede auxilio ao Hos" tritos de Canelinha, no M'l�
,pital g Maternidade Se- nicípio de Tijucas e Tigipiónhor Bom Jesus de Na- e Major,. nó Mllnicípiô de
zaré

.
da Cidade de Pa- São João Batista, em franco

lhoça desenvolvimentú populacio-Art .. 1.0 - Fica o Poder nar, onde se d,estacam cen"
ceder o auxilio de um milhão tenas de crianças em, idade
Executivo autorizado a con,. escolar;
de ,cruzetros (Cr$ \ CONSIDERANDO, que es-
.1.000.000,00), para o Hospi- ses distritos estão despr�vital ,e Maternidade Senhor dos de grupo escolar que
Bom Jesus de Nazaré da Ci- ofereça o conforto e as ex1'

. dade de Palhoça. gências da pedagogia;
Art. 2.° -_A despesa a CONSIDERANDO,

.

que r,

que se refere o artigo ante- Estado já possue nesses dis
dor correrá por conta jo tritos a área de terras ne
exceSIlO de arrecadação do cessárias 'e destinadas ''à
corrente exercício. construção de gru,pos eSCO-
Art. 3.0 - A presente lei lares, REQUEREMOS, I

entrará em yig'or na data da Com apoio no artigo l1H,
'sua publicação,

..

revogadas § 5.0, inciso V, do Regimel1-
as disposições fOm contral'h. to Interno a expedição ao
S. S. em 11 de agosto de 1959 Exmo. Sr: Governador di)

DURATEX é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não roch,a" é mais durável e

Tamaohos de 1,22 x 2,5Q m e d� 1,22 x 3,00 m, nos tipos

liso, filetado' e perfurado.
Revendedor: - M J!: Y E R & ClA.

l�UA - Ft!lipe 'Sc midt, 33 - F�ne 3270

Conselheiro Mafra, 2 - Fone 3280

Marujas
.

BritâBicDs ilPfftulleram a �reJarar· C
Oito mil xícaras,de càfé (01IU'-'5

�

18los ·trif)ulanles do "AlIJioR" - Milha�
res de paaàdt pr.� dlsbibuicM� pelo IB( -. Sucesso absoluto a bordo
d. porla-atiões inglês. � ,

.

,.

Cêrca de oito mil xícara» pelo Instituto Brasileiro do muito bem recebida pelos a imprensa inglêsa. Obser
de café foram consumidas Café a bordo do porta- oflclais e marinheiros, que vou-se .absoluto sucess-o da
pelos tri,purantes do "Albi� 'aviões britânico. Milhares recentemente deixaram o iniciativa do IBC a bordo ,iaon", no "stand" instalado de pacotes do produto, com Rio de Janeiro. A adesão. porta-aviões inglês, cuia

'texto em illg:1ê,s,.nos envólu- dos marujos britânicos ao tripulação agora esta apta, i N D' E' ,;. J f / das, ens "fiando, a melhor. café, foi noticiada por todl a preparar um gostoso café
maneira

_ de preparar um à maneira brasileira,Vende-se uma castl a rus bojh café. ' ",',
FOR,RO' 'lo PROPAGANDAServidão Formiga, 27, com

.

,.> ..-
- INTELIGENTE(7) compartimentos, varan- Essa iniciativa d", Insti=

I RM A O S BHENCOURTdão, agua, esgoto, díspensa tuteB.fasileil'o cio Café, pro- I

� (AIS 8AO.,1>6 ' FONf 15�Yseparada, terreno 10 x 30 movida em colaboração com 'ANl IGO . o f PÓ \J T o o A M' A N I_tratar na mesma. o .l.0 Distrito Naval, foi '
-:;:..,.-'

ternos para a noss-a saboro
sa e tradicional bebida,

Como s_e recorda, já em

outras oportunidades não
tem o Instituto Brasileiro
do Café perdido ocasião de
executar iniciativas idênti
cas à que foi levada a efei

to no porta-aviões britâni
co. Em feiras, exposições, e

ensejos outros, a autarquia
cafeeira sempre procurou
difundir o consumo do nos,

:}o café, obtendo invariavel
mente o mais amplo e pro'
missar sucesso em iniciati
vas de tal porte que, [nega,

Café, ao servir nosso produ- velmente, contribuem ines
to a bordo do "Albion", está tímavelmente para que ou'
cumprindo _

o programa de
tros povos conheçam e se haCSSSSSSSiSSSSSS'SSSSSi

'-SSSS:SSSSiSSSS\\SSSSSj:SSSSSSSSSS'SI"S:$"AiS�l1ma
inbal igerrta propagan- bítuem a consumir o café

da, altamente benéfíca, em brasileiro.
tôrno do café nacional in-

/ ' MEDIDAS
f ·

�
troduzindo ao .consumo de

SANEADORAS

�I[ .".1,: I, ,�.' i ��!��s f�:;�:' c;:;:a:�!:n�� A propaganda que o IBC

,I vem fazendo, em grande es'

I V E N D E S' E cala do nosso café, está fun�.«
.

- damentada nás �edidas sa-� �. <�
• Casa nova, de material neadoras que vêm sendo ri ..

no Estreito, no Bairro de gnrosamente executadas e

Fátima Rua Antonieta de fiscalizadas severamente em

Barros: 214. Tratar com o I todo o território
.

nacional.

proprietário na Casa da Agindo de tal forma, a au

BO�'racha, à Rua Felipe tarquia cafeeira conseguiu
Schmidt. provar -à saciedade 'que o ca

fé, quando isento de impu
res, -tendo-se em vista rnes-.

t� e seu consumo elevado,
uma vez que permanece J

predomina o seu sabor na

tural ao invés 'de ser 4I,n
çado ao consumo repleto de

misturas, cujo objetivo era

apenas de aumentar o volu

me' enquanto o sabor estava,

\
cada vez mais send,o anula-
do.
A vsrdade é que o nosso

prlncipal produto de expor
tação estava sendo consu-

O Instituto Brasileiro do

. '

t IBércia e ftvências

L I, R A I E N·I S

Tem pronta entrega
Vende-se os se

guint.s Imóveis

para

APARELHOS DE AR, 'CONDlli'lONADO,
BALANÇAS· "FILIZOLA". 1 Casa sito à rua Conse

lheiro Mafra n. 168
1 Casa sito a Rua Alvaro

de Carvalho n.o 45 '

1 Casa sito a Rua Tenen;...
te Silveira n.o 77-A.

Ver e tratar com Normelia
. Castro. Rua Felilp Schmidt
n. 38 Nesta.

CIRCGLADORES DE AR.

COItREIAS E PNEUS "DUNLOP",

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDI(�.

'Fl'OS PARA, ELETRICIDADE.

«'OGúES' ECONa'M ICOS
'

"WALLIG''';

FILMES RÂIO X "DUPONT",

CAMINHÃO VENDE..SE

� GELA'DEIRAS:.'

.MAQUINAS SOMi\-DORAS "BURROUGHS",
-

MA9Ul.l\ AS REGISTRADORAS "BURROUqHS"

MEDIDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.
I

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KER.N"

MOTORES PARA MAQUÍNAS DE COSTURA

MAQUINAS DE COSTURA.-

MOTORES E�ET,RICOS.,

MOTORES MARITIMOS "PENTA" / PROGRAMA DO Ml!:S DE'AGOSTO
nia 22 _ sábado - sOIRÉE do Departamento Social

Feminlno do Clube da Colina. Posse da nova' diretoria do

DS. J:-Tão haverá reserva de mesas.
,

, A�uardem, em setenll!lro: MIGUEL CALO' e sua famo

m TIPICA, diretàn'lente de BuellOb Aires.

yl:'P -a ( Ã o
, "

P·i R.J f
Hélio SacHotti de Oliveira e senhora

,participam o nas.ciinento de seu filho HÉLIO, ocor

rido no dia 9, do corrente, na Maternidade Carlos

Corrêa.

;-

PERSIANAS "KIRSH"

RAUlOS. ... .. -

'I
.. ! MISSA "DE 1.0 MÊS

A tamíliá de-CELSO DA COSTA MOELLMANN convi

da ao.:. demais parentes e aos 'amigos de seu sauàoso chefe

a assi�t,irem à Missa q�e será re�<I.da na próxima segund!t
feira, dja 17, àS7 horas, no- altlJ.� do Sagrad,o Coração �e
Jesus., na: Catedral, e· se confe3��ª, antecipadamente zrd.,a

a tod:JS quantos elevarem suas orações a Deus pelo des�
canso eterno de sua alma.

Flurianópolis, 13/8/1959.

VENTILADORE.�.

!tua J 0io Ploto, e�Qufna. Saldanba lIarinho

,

...,... 1118 ...... IUI

_,�sssss ss,.,

EXCELEM,TES
,

AR·MARtOS
EMBUTIDOS
É simples aproveitar uma parede .. , DU�ATEX'
é o materfal adequado para fazer armários"
embutidas, rápido'mente, com m,,;or econo·

mia e os melhores resultados!

• DURATEX é muita mais barato que qual-
quer outro material I

;

• fácil de trabalhar - muito leve - muito
durável I
• Mesmo sem pintura tem-bonito 'aspectol
• É o material ideal 'paro armários, porque
sua superflcie lisa não 'apresenta farpas.

, ,

menos atacável pelo cupim.

í·

PRONTA ENTREGA'

P�'EÇO$ DE SE

'"tAR O CHAfJíUI __ . ,.�...- _.::,.,._...

7

à maDeira Brasileir a
povos de outros países.
O mc continua à �nfiar
saneadoras determinações
do Instituto Brasileiro do
Café afastaria, sem dúvida
alguma a possibilidade da
conqui;ta de outros merca

dos, e ampliação dos atuais
O IBC continua a confuar
no espír-ito elevado dos que
conduzem o café ao consu

mo, sem cuja colaboração) o

Instituto será forçado, fia tu
ralmcnte, a fazer valer a sua

autoridade, além' dos refIe
.sos negativos que forçosa
mente teriam que fazer cam
balear o equilibrio do pro
duto na economia nacional.

mido com alarmante índice
de impureza, levando-o a

perder par completo o sabor
natural, enquanto o consu

mo não se defrontava com

perspectévaá para o seu au

mento, uma vez que um pro
duto ruim não -tem chance
de ampliar o seu campo.

OOLABORAÇÃO
INDISPENSÁVEL

Sendo o café a viga mes

tra da exportação brasileira,
tomn-se, portanto, indíspen
sâvel .a colaboração sincera
dos industriais e torrefado
ras, tendo-se em vista mes

mo o sucesso que o produto
vem alcançando no seio de

Na: AsseBJiJltia
. tegis�tiva

Ivo Silveira
Deputado

Estadü do Rádiograma abai
xo.

Sala das Sessões, em 10 (:e

agosto de 1959.
Walter Vicénte Gomes

Deputad�:
Rádio:

, ,

Excelentíssimo Senhor
He'riberto Hulse

-

Digníssimo Governador
do Estado - NESTA

"Assembléia Legislativã
sessão hoje realizada, aten
doendo exposição feita depu-

, tado Walter'Vicente Gome,
decidiu apelar Vossencia
sentido ,faça constar or;,;:r:
menta 1�60, recursos no

montante de tres milhões de
erilzeiros para 'consú'ução
g-rupos ,escolares l}os distri
tos 'de Canelinha, Mun-icipio
de Tijucas'. "Tigipió" Major
no mUlllClplO de Sãô Jo�o
Batista onde Estado fá pÓs
sue ,áre'as de terras com fim

es.pecífico,' Resp,eitp.samente
Deputado Braz J'ÜR(luim Al
ves Presidente".

.. ' .�,...:,

"

".tI!
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GraD�iosa P r oc i s são
-, sloalou O Dia �oDsagrado Aos Mo-I o r i s I a

. �
prestam inestimáveis ser- grama, me havíamos equipes dQs M?tQris.tas· do fiéis servidores, sempre dís- m�rca�Qs, arríscandr, a

P�Ó'I s�r.vindQ fielmente. à cole
viçQs à coletividade, divulgado, fm cumprido on- Centro e Motortstas dO' Es- postos ao trabalho, manten- prra vida, sem hora . certa tívídade,

O PQVQ esteve aglomerado tem para festejar O' aconte- treito. do-se em constante vigília ,para dQrmir e nem 'para: co- Este jornal felicita a mag..
em todo O' percurso 'da: Prn- cimento. A Uníã., Benefí- Ás 19:3Q ,hQras, em sua para que a coletívídáde te· mer., No volante de UIg .au- nífica programação levad
císsão, associando-se ao cente d.QS Chauff'eurj, Ievou séde social, a Avenida Mau.. nha sempre, a qualquer ho- tómõvel de praça, de um a efeito pela U.B . .c.S.C.,
transcursn do dia do moto- a contento organizada sole- ro Ramos. foi dada posse a ra dO' .dia e da' noite, um au- ôni�us. li,gandOi cidade.s' _e crmprímentande- a�nda _

rfsta, O' fiél servidor da cí- nídads, que foi iniciada às nQva'Díretcría da UBCSC tomõvel à sua disposíção, subúrbios, e num caminhâo grande classe, desejando
dade, mesmo

_ quando esta 6 horas. PQr treze salvas de em sessão solene, tendo a� Há também O' bravo bata" que. transporta a riqueza Dlretoría da 'Sociedade, uma
dorme tranquila, e O' protís- 'rojão, Missa, às, 8 horas, na festividades sidO' encerradas lhão de profíssíonaíj, dO' VQ' nacíonal, O' motorísta é sem- feliz e preffcua gestão.
siQnal dó volante permanece Catedral !\fetrQPQlitana. uma CQm uma gl'!andiQsa soirée lante que, pelo Estado a Io- pre um' abnegado anônimo,
acordado para servi-Ia, se,- mêsa de dôces, às 9 horas; às 22 horas, ;

ra, e por tQdQ O' País, con·I
......·--------.---·------------�--

jam quais forem as condí- Qfe�ecida ao� fiJhos dQS

aS-I VIGILIA CONSTANTE' duz O' seu cam!nhão. trans- JEAN POUCHARD em. Flor.·anftnAl.·ções. socíaãos as 9�30 horas, A Cidade tem na benemé· portanüc a riqueza que o - YJ"I'MAGNíFICO PROGRAMA partida de futebol entre as rita classe de motoristas Brasil produz, abastecendo Após um telefonema, em chado, convite no senti o de '

Um bem ol:1ganizado pro- que manifestou o desejo de que concretizasse sua iíleiá.-

J�A!� 1��T�tl ��M J����III�� �. t�l'T vir à essa cidade por ocasião Tendo acedido o conheci-
do Baile de Aníversã rio do do colunista estàrá amanhã,

.� - ...... ' em nossa cidade, devendo
Clube Doze de- Agôsto, o ser

- recebido no 'aeroporto
cronista social Jean "Pou- pelo nosso companheiro de,
chard, diretor da "Revjeta redação, que segundo já ndB
da Sociedade". suplemento informou, -preparou íntensí
que acompanha dominical- vo programa sociil, a ser
mente o "Diário Carioca", cumprldn nos três 'd!às da
recebeu do colunista 80- permanência do citado jor'
cial desta fôlha, Zury' Ma-

!
nalísta.

Num Impressionante es

petáculo de fé cristã, moto
ristas em massa promove'
ram grandiosa Procissão
com a Imagem de São Chris
tóvão Padroeiro da grande
classe. Pelas pdncipais vias
-públicas da cidade, automõ
veis, ônibus, caminhões, ca

mionetes e outros veículos
acompanharam a Procissão,
assinalando a presença di
vina na data consagrada aos

que, dia e noite. sem des
canso, apegados ao volante,

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 14 de Agôsto de 1959

,EXALTADA A- O.P.A.
---

SANTIAGO, 13 (U. P.) - NQ discurso que pronunciou
quando da sessão inaugural da Quinta'Conferência dOE.
Ministros das Relações Exteriores Americanos,- o secretá
rio d � Estado norte-americano, C11ristian Herter, teve rra
ses eOJiosas' para com a Operação Pan-Amerícana.

Depoís de declarar que "a independência: foi reforça
da na América, mediante a cooperação de toda ordem',
a1irffiou Herter; "Intensificou-se r. cooperação nos planos
eeonômlcos e social, a fim de ser obtida, tanto pelo estor
ço nactonal quanto internacional, a maior produtividade,
consesutndo-se.ctambém, os mais altos níveis de vida pa-

. ra nO;;l:>os povos". ' I
;, "f, .t1"&� i

"0,-; progressos- realizados no ano passado, no prano
da cooperação econômica ínteramerícana, em particular
sob a inspiração da Operação Pan-Amerícana, foram alta.'
mente sígnífícatívos e 'prometem os maiores benefícios '.

Reintegrado o dr. Tarcísio Scbaeler no
càrgo de engenheir'o do Dep, Est. de

Estradas de-Rodagem f

.

Centro Acadêmico 11 de Fevereiro,
OQNVltE

o CENTRO ACADWICO XI DE- FEVEREIRO, da :FA
CULDADE DEi DIREITO de SANTA CATARINA, tem ao

honra de convidar os uníversítãríês, autoridades e o poço
em geral para a Conferência que o Ministro NELSON

. HUNGRIA.. proferirá no salão Nobre da Faculdade, dia 14
I de agosto, às horas, sôbre o' Tema ;'Um Condenado
.� Morte".

.

Fernando Luiz Soares de Carvalho
Presidente do Centro Acadêmíeo

(

Nos flagrantes acima, ve- \ licitação do SI:. JOÃO BÉR- Nas fotos, vê-se ainda o

mos aspectos do 'encontro. TOLI, garantiu-lhe que de- Vereador Bertoldo Jacobsen

que....,p -&1'. JOÃO BÉRTOLI, terminaria ao 2'0 Batalhão quand·o 'era apresentado ao

caI\fl"\pato à Prefeitura de Rodoviário a construção de Presidente da República pe
TAlO', manteve com o Pre- uma E,.;t.r<1G.a Fe lel'al que 10 sr. João Bértoli, aJll�go
sidente da República, dr. 'igasse a BR2· (e'TI S<lnta particular do dr. Juscehno

Juscelino Kubitschek e o Cec-íUa) à cidade d'e ,!,a_ió, Kubitschek., Este, ao des
Marechal Lott Ministro da heneficiando assim varlOS pedir-sé, desejou ao candi-

Em consequêncja de acor- se C 29. Guerra, candidato à Presi- municí.pios do Vale do !ta- à·ato do povo taióense pleno
dão do Tribunal de Justiça, Termina assim com a-vi- dência. Foi nessa oportuni- jaí. notadamente Pouso Re- êxito na sua campanha poH
o Governador do Estado, em tória do direito, mais um dade, oéorrida na semana dondo Rio do Oesté, Rio do tica, prometendo ao mesmo,

portaria de 25-7"59. reinte- ato de perseguição política passada, que o PresIdente Sul Presidente Getúlio e sé eleito todo o apôio ii. sua
grou o sr. dr. Tarcísio comandado pelo atual De- Juscelü,'j, atendêndo à so- out�os. além-do de Taió.

-

I administ·ração.
Schaefel' no cargo· de Enge-l putado Federal, d'r. Aroldo '

nheiro do Departamento de Carvalho. E o Estado pagará e•••••••6•••••••0••••�.� (I;

•••··"···i
?' II \ RENATO BARBOSA o eleitor, diapte do candiqato.,A cl}ave "

É uma hora da manhã do dia 1-3 de da Prefeitura já sé encontra, graças a
'

agôsto. Infeliz do florianopolitano que, Deus e ao_ éleitó:ado,"com essa criatura

_ dia, tenta re_gousal' no cen�ro da 'Cidade. dante de simpatia human-a e: e devo-

�
"

As ruas estão varridas P01' uma bam- cão ao trabalho, a essa energia cria,dO'- •
-

DE SANTA CATARINA.j� lheira infernal. Estouram bombas. BUZl- ra _ condições que são linhas moralStc-

I
nam automóveis. Berreiro. Verdadeiro poÍíticas, comp<,sitivas da envolven e

histeriSmo _ pirotécnic9, riscando
_
os ares - personalidade do candidaiú do PSD e dú

de uma ,noite tão agradavel que nem pa- PRP. .

'

rece estarmos no inverno do -sul. Ens.m·- .

decem-nos'buzirias. É Fernando Viégas. o Ninguem faz maiS barulho de rua qu�
meu jovem e querido amigo, que vem ai. a gente de Adenlar de Barros. E como

Vem como batedor político de �eu em
.

barulho não elege, dificilme�te _se enc0!l-
60. Eu nunca..vi marcha tão tbrbulenta trará no país político de I?roJ.e9ao �m tao

para a derrota. Perder é ato silencioso. �ançado processo de d�smllmgUlmento
Fernando, politicamente, está irreme- como o chefe dito pOI?ulIsta. A. propa,
diavelmente pe�·dido. Será, como os de- ganda é livre e garantida pela lei e�elto
mais candidatos, vitima do ariête formi- ral mas ela deve.rá ser feita .nas ar�a3
clavel da candidatura Osvaldo Machado. - tra'çadas pela, lei. Propag�nda' que agnde

• Frimeiro, a Prefcitúra de Joinville, em ao merecido repouso alheIO, findas as lu-
• maio de 5.8; agOIa, a J,>refeitura de l!'lo- tas do dia, ena!" horas xp-ortas .e� que o •
I: rianópolis, em 30 de agôsto de 59; e, em pobre mortal res�aura, fúl'ças !lslcaS pa.-

iII.
60, c0ll! o PSD-PTB-PRP, teremos Celso ra en�rentar o dla nacScente, e uma scl,·

no governo.
.

vagel'la.

Esse estilo-da propaganda não res-. Cresce a prealllar de primitivismo. 9
peita a lei do snêncio. Fernando, com sua ruido e o estardalhaço são elementos de

I; entourage, deve ter despertado muito finidores de.org':misações primitivas. Que
I criancinha, que 'não conciliou o S0110. se lixe, a população urbana. Fern�l1d_o.
• Deste 6° andar que habito os --olhos se, :embora esbarre na porta da Prefeitura,

: alongam, dentro da noite,
.

pelo casario vem vindo, pell'l.s mãos do INC� e d�
e circundante, calculando as pragas, amor-: UDN.' Não· sei se o sono dos bairros fOl

I tecidas nas gargantas, que familias es.,. tambem perturbado. Goyêrno é �ovêrn).
• tarão a estas heras altas a rogar ao agi" Oposição, nesta terra, nao tem vez. Fal�
I tado candidato udenista. Felizmente, Fer.- tam quinze minutes J3ara duas da m .. -

• nando não vencerá. Porque, a julgar-pe� drugada. A pnpaganda continúa. C!ll?e·
• lo padrão da propaganda, desrespeitan- ças insônes espiOm ��s janelas:

_

É F�r
: do dispositivos expressos da lei do silên" nando Brüggemann Viegas que nao pod'ú
I cio, já se poderá. advinhar o que viria no perder tempo, para d�er ao povo que, .se

bôjo de seu govêrno. .. A propaganda chegasse 'ao govêlno, os respectivos pro-

I eleitoral é legítima e louvável, quando. cessos seriam bitolados pelo que estamos
não fére· a lei, que assegura:- a tranquili- assistindo indefesos, demitidos, irrec0:'

dade do repouso ao cidadão. Eu estava rivelment�._de um_ direitú que a lei nos

I apreciando
o elan da candidatura diur- garante.

Conforme a nota convite, I'ação d� sua 4.a exposição na e vespertina do candidato de Palácio
já publicada pela imprensa, de artes. . e do INCO. Ma:s sua garotada, sôltª pela Mas, nas cas"lS onde "Fernando� e seus

esta Sociedade, ,tem o prazer A Diretoria, solicita aos • madrugada afóra, sem permitir que se amigos não permitem que se descansa e

de comunicar aos seus asso- interessados enviarem seus durma, ou que se leia, é o piór cartão de durma, pódem os seus habitantes. r�co-:,
ciadós e mui especialmente trabalhos como sejam: pin- visita que um candidato poderia ofel'e- brar a paz, porque quem vem al nal) e

aos artistas e amadores. que turas, arquiteturas .e dese- cer ás familias e 'ao seu proprio eleitora- Fernando, nem pessoa alguma mais. E

ficou definitivaI4ente mar- nhos em claro e escuro, em rado. Osvaldo Machado, com o seu profundo
d d S

.

d 3 (t'
�

) t b senso... de responsabilidade, com o res-
cado ,para, � .

ia 1.0 .. e e- ?humero '� dres .ra a-
Pensei que df-pois das gritarias e das peito pelo direit_o alhe�o, �om o nObre de-

tembro, prOXlmo, a maugu- , °Os parab cjah a edxpos: 01'.
marchinhas do meu amigo Delamar Vi- sej6 de acertar, ao serViço discreto .:!

s h'a a' Os everao ser
t 1 t 1 t construtl'vo de nossa boa gente. Osvaldo.................. mtregues a Comissão Jul" -eira, gas os que, amen ave men e, pouco·

JK. JII.. somaram, no que tange a votos, no pleito' do, PSD e do PRP. Prestigiado por· ,

... ,pdora nos dias 25 à 28 do do ano passado, tivesse a Cidade re,con- por Lott, Celso, Aderbal e Érico Müller.
III1J.r1ês em curso, das ,19 àR.22 quistado o direito de repousar sem ser O resto é palhaçada. Vamos fechar as

'101'as no salão térreo do perturbada;-Fel'r:.ando está mostrando janelas e tentlll' dormir novamente? Até
i !.:c1ifíéio do LA.P.C., e�qui- 'que lei para êle não vale, Lei só vale pa·- quando o barulho ilegal e desrespeitador
:. '.a com a rua Padre M�gue- ra quem não é da UDN e do govêrno. Es- agredira a notllIna tranqUllldade da pai-
o
... 'inho. sa faita de compustura é que desencanta sagem citadina?

,�JIIIII - A Diretoria. �.......a••••••••�•••••••••...........................................
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Sociedade Calarinense de Belas Artes

"31&
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Dizem uns que o florianopolitano é muito ingr.:-
-nllo; sustentam outros Q,ue é muito esperto.

.

Nascido em Lages, não quero meter-me a juiz de·
sempatador.

Mas o fato é que aquele sujeitinho com car'l d,e
p:',monha e ar de bananeir'). crestada pelo invi!rnl),
pbc<tndo uns olhinhos que, eram só maliçlBt foi di
ze':'!do:

- i!:sse sçu Fernando Viegas tem cada coisa! Náo
é flue mandou tirar as praca� de todos os ,carros :f.le
eS;.ão fazendo sua propagand[;? Será pra moralizar?
Ou sera superstição?

'E se foi, o gozador. .

xxx

AnuncIando um novo tipo de pneu, a firma Stein

,exlbiu-o através de 'uma faixa, 'transpondo a rua COli.
selheiro Mafra, ali pelas vIzinhanças de A GAZETA.

Nessa faixa, em letras grandes e cúloridas, estí3,()
os dizeres: O CONQUISTADOR - GOOD-YEAR.

O caboelo, com a mulher meio de arrastro pel()'
bL'aço, parou e começou a ler, sem pressa alguma, o

que ali estava escrito. Depois, voltando-se para a Cll:"l,

metade, que ainda soletrava os mesmos dizeres; la.l."·
gou sua opinião:

_

- Barbina, arrepara que nóme mais ingrunviza
de) i Esse tal' de Godiarde ninguem sofraga! D�ve sê
c<l.'1didato lemãõ ou intaliano!

- Lemão nada, hóme! Intaliano tamem não é, qua
num tem letra dobrada! Vai vê que é turco, que tem
munto por aqui!

xxx

Nafeijoada de posse do Sindicato dos Jornalistas,
Ó colega Jacqu�s Schweidson - especialista, em af:

suntos isra�litas - recebeu, pela grabde. publicidaje
de A MODELAR, o título de Santos Vahl1s de Sama
Cal.arina.

xxx

No grande banquete de caça, em Lages, promo�
do pelO Clube Luis Ramos Borges, o microfone- foi
usr.::do pelos srs. Agnelo Arruda, JaiJ:pe Arruda Ra �,

e Rubens de Arruda Ramos.
Pela primeira vez na história, como diria o no,;;;,)

.

P;.mtaleão, 'os presentes modificaram um Slogan, re

clamando:
- Chega de Arruda!!!

xxx

Nas próximas eleições municipais,
anunciando vitórias espetaculares.

Há, entretanto, um velho e- sábio
diZ assim:""" ....

a UDN

provérbio qu�

"Não contes nunca com o ovo nó interi·Jr
da galinha".

xxx

Mas, do que eles não gostam mesmo é disto:
.

O POVO Só AGUENTA
ATÉ OUTUBRO DE 601

A cam anha- do bom�••

_____��__�u�.__�� -----.-��----�
,... -
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