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Encontram-se em fase de dado ao Engenheiro Reaí
conclusão os aerviçoj, no dente de Araranguâ que
trêcho Araranguá-Mampitu- permitisse em caráter pre-,
ba da BR-59, havendo a cárjo, 0_ tráfego de veículos

Chefia do 16.0 Distrito Ro- no trêcho em construção.
doviário Federal recomen-

-BR-59.- Trêcho Araranguá Mampiluba

"0

Amanhã, no Lu;&' Hotel, o

nosso cronista social Zury
Machado oferecerá um co

.ouetel ao seu colega, do
111átio Carioca, Jean "?�u-
chard. _

As 'firmas Germl1-nD .stetn
e Damiani colaboraram com

o coquetel que Zufy Machcl
do oferecerá a Jean POll' ronava com grande estron�
chard o brilhante colunísta do, - causando a m?rte de

, &3ci:ll' do grande órgão da
I duas.

pessoas e ferimentos

! imprensa ca,rlOca. _, em vmt� ,e duas outras.

CAMINHO IDA VITORIAI'
, __,

Homenagem a

Jean Pouchard

"

·l.� �:-::.. 7\�J}E�Ó��T;_º�. �I{E�:.��KJiR�,�RIPJ!i�&:
�II!tHHII '. "'� :,..

.... {".�;�.�:"'",., ... � �.:;;J' _' ��,;_.;: .� �

-Lisbea, foi"intei�m�tfIê des- _

DESPESA
-

truída por um incêndio, -que de; 1958 31-156.021,30 Sillda!! - 14.356,123.70
se "manifestou em conse- 'Entradas 9".iJA9.952.50 srudo p. abril 24,493.8631-10·

quência possívelmente, de'
um' curjo-eircuíto.

.

.

.•�\
... ':s'"'' 14.689.808.80 38.849.9811.80

correspondente ao primeiro
andar. Apesar da interven
ção de 35 carros-pipas, o

prédio era; em breve, um

imenso braseiro ,e, cêrca das
22 horas, o telhado desmo-

,

'As 20 horas' e 45 minutos,
foi dado o alarme pelo sa

cristão que, 'atravessando o

cõro, percebeu longas Iín

guas de fogo numa altura

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

RECEITA DESPESA

Saldo de 1958 '" 1.016.585.60

Entradas 13.673.223.20

Saídas 1&.112.119.70

Saldo 11'. abril 333.685.10

ESTADO"

16.445.804.80
.-, ,4[.,��t.

Solicitaríamos .aoa srs, Secretário da F:azenda, Diretor
do Tesouro do Estado, ou quem; d direito, que nos espli
quem a razão do "martelo" aplicado I}O referido balanço.

Como ,pode o' Montepio ter um saldo de Cr$ 333.685,10
se a despêsa foi superior em Cr$ 422.310 á: sua. receita?

14.689.808.80

RIO,15 (V. A.) - O pre
sidente da :República, a

exemplo do que tem sucedi
do em anos anterIores, deter
minou '" regime de ponto
facultátlvo nas repartições
federais e autarquícas, para
hoje, .dia de Nossa Senhora
dli. Glória.
Nesse sentido, foi expedíds,

circufar aos Ministérios, au

tarquias e órgãos subordina
dos à Presidência da Repú
Bica.:

.

"O ESTADO"
Por: este motivo, o ESTA

DO não dará expediente no

dia de hoje, por isso que 80
voltará a circular na pró
Alma terça-feira.

Viaje

'aqota
e pague ,

depOi�S
Tc':;'os quantos se empenharam nessa tuta- sabem -ta

bravura que nela foi empregada, dos
- sacriticios de qUI!

se -aitmentou; das renúncias que exigiu; das resistên:;1a:i

que enfrentou.
'

em suaves -mensalidades
E, por isso mesmo, ao chegarem agora às bodas'de

prata do jornal, têm a aieçria moral de poder recordar

com iusto orgulho o caminha percorrido, sém: desvibs da

ética e sem lugas à missão da boa imprensa.
'-Peio trabalho, pelo respeito às normas profissionais;

pela servidão às causas do grupo humano a que serue,

A GillETA se' fez credora do prestígio que ho1e lhe en

volpe a nome. Na constância do labor diário, n" honrada
humildade cios que_ não sacrificam a consciência aos re

galos do conforto adquirido com moedas azinhavradcta,
Jairo Callado conquistou a tradição da sua fôlha.

A üaia de domingo, por 'isso, é auspiciosa para os ver

(ladeiras jornalistas, que pod(tm" utanos, çont!a.t�r'!liZ__J,r'.
com os contraâee em festas, pára teoar-uui« novos: esUmt,t
lo_s� � d,i ''Par com votoS" e cóngratulag'$es calorosos e"'d,Jé
t1/Qes.

De todos de O ESTADO
.

gritflde, e tl'átel'hál 'abraço.
":/�,' .. "

,', ',-

agência
TAC"

'.

CRUZEIRO do SlJL
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/

Jantar Dançante' .no L.UX HC!lTEL dia" 16"
Apresentação d�:- "QiU-'1 H-C A"5" e, sua 'famosa or_questra "'OS COPA(ABANAS!' - LA'DY CROON'ER:, YOLANDA'nRIOS.

· Reserva ,de 'mêsas na Portaria' (
SSSSSSSSSSSSSSSS$S%$S%SSSS\\S%SS'SSSSSSS%S�

a .Para almoçar: e jantar bem, depois de sua t� I

B casa, QUERENCIA PALACE HOTEL f
'SSSSSSSSS%SSSSSSssssssssssssssssssssssssss

AGRADEClM!ENTO _E ,MISSA
. "

___ Os filhos, genros nóras, nêtos, bísnêtos, irmãos e

sobrinhos de MARLi. EMILIANA P. DA LUZ· (BIBU,
agradecem à todos que compareceram ou' Sé fizeram re

presentar em seus f'uneráij, e convidam-para assistirem a

/' Missa- de 7'0 dia, em sufrágio à sua' alma, .a realizar-se

(, tar-ínense,
.

r
-

�

O INSTITUtO'BRASIl � ESTiOU!UNIDO!�
.... - -

-'" Florianópolfs sente-se honrada em, -'-- 000� .

.",
• hospedar Jean Pouchard, destacado cro- cO desfile de modas patrocinado por.

• nista social doo "Diário Caríoea" e da "Jane lVlodas" será na tarde do próximo"
Revista Social, que veio especialmente; sápado.· Apresentarão as bonitas saias,'

• para dar sua presença a� BaÜe das be- blusas e slacks Marilia Peluso, Heliane,• butantes do Clube Do'ze de Agôsto, aten- Lins, Heloisa Helena Zaniolo Carvalho,

• dando, assim, o convite que lhe endere- ,'Sl�yde Maffessone e Helíseana Haver

çou êste colunista. Que sua impressão roth,

• seja a melhor posaivel é o nosso desejo. --- OOO--+-
• --- 000 ----l- 'Viajou ontem para R Paulo o sr, Ma�,
• Suntuoso desfile de modas será apre- rio Magalhães, responsável pela apre-.

• sentado no próximo sábado, dia 22, nos sentaçã., do desfile nos salões' do Que-,salões ,do Querência Palace Hotel, com rência Palace Hotel, quando serão exíhl-

, manequins e guarda-roupa, vindo espe- dos os modê 'os da' figurinista Yolanda' Cr$ 6.000,00 mensais, frente para Avenida Mauro R�-

• daimente de São Paulo. Também, domin- Barreto. ,
mos ladO da sombra. Tratar pelo telefone 32�68.

•
go, num elegante chá acontecerá um des-

I

--- 000 -:-+-
'

file de chapéus. Estarão, presente a es- Festejou seu aniversário dia 13 na ci-'
• tas festividades Miss Paraná e'Miss dade de Blumenau a srta. IlzãDamiani.�
• Curitiba. Na mais elegante Confeitaria da Cldade, •

--- 000 --,-
, a: acniversariante foi recepcionada Ipor

.. Está marcado para o dia 12 de setem- �m grupo de pessôas amigas. I

, bro, o casamento -da srta, Leda Schmídt : --- QOO -:+- c-:

I:
com' o Sr:.·josé Mussi.

.

�

O Colunista Jeán. Póuêhard ser-á ho-
. -'-- 000 --,- ! menageado amanhã" nos 'salões, do Lux

.

Já estâ- clrculando em nossa
-

cidade o Hotel com um cock-tail no qual estarão

l- srta, Valda Bonfim de '. oficial de -Marinha, Paulo Sabino.
'

presentes figuras destacadas do nosso

Oliveira,
__

o
- 000 --+- "Society". O cock-taíl é mais uma genti-'

_ sr. Enio Alves Pessôa , O Repórter Social. das Revistas Jóia e )eza das Firmas: Silvio Orlando Damíaní

_ sr. Mauro Lopes de AI- , Manchete José Rodolfo Gamara deveria . Cia. Ltda., que em nossa capital ,é .repre-
_ sra, Hercília Cardina meida ,

estar em nossa cidade no próximo sába- sentantc dos afamados produtos Ron

Sanfcrd de Vasconcellos _ sra. Vitória Fernandes do, viajando pela Real Aerovias. Montrlla, Cora-Cola, J. da Costa Pereira

_ ten. João Paulo de Souza AJ)ra�tes., • ---, 000 --+- Cia. SIA., representantes da "Cia. Pau- I
_ menino Armando Valério _ sra, Leonor Abrahan -. BELO HORIZONTE: Com prazer re- lista de Alimentação Duchen", Frigorifi-" OSVALDO MELO

de Assis - sra, Helena Carvalho •
gistramos o contrato de casamento da co Wilforn, representado pelo inspetor" COMO 'UM REPORTER DE '·J:.ADY'" VIU FLORrA�

_ sra.: Mírandolína Cidade srta. Eunice Schlegel, com o Dr.' Antô- Sr. Luiz Santos e Lux Hotel. • �óPo. . .
.

. A. '

- sr. Carlos Alberto Barbo-: � nío do Monte Furtado Neto. A Coluna 000 d"'
LIS Esta CapItal e a, CIdade de Bíumenau tem- SlQO

sa Pinto Noronha.".. F t
.

h- ----r-Jb'l d P
II' ,litim�s _prediletas da ignorância de reporteres da imprer.-

_ sr. Luiz Batistoti ' '-.srta. Anita Clara Rosá • �.õc.ial cumprimenta, �o� noivos e famí:, .

es eJa"a�a_n a s;�u .

u 1 eu e, ra!a� �a da grande Metllópoles e de outras· Metrópoles deste

_ sr. ten. Odolino Acioli - irta: Edí Luz
•

ha_s com votos de t��Cldades... ,�J?rnal A CGa:et�- Importante orgao," j�nda ;igl'lQrado �rasil,. na opinião desses HOMENS que

Lens .� 'sr._.,David Cados Maia ., ',' .

- ---. ---T'-
.
.,'

. a Imprensa a al'lnense. Pelo transcur- nos visitam.,
'.' '.

_ sr. Estefano Kalafatás f- 'srta. Nel1Zã Arleide Sou- •
.

.

''No CrIstal Lanche palestravam ani-" so �a festiva data associamo-nos ao acon-. fi S6bre ,.a éapital" catarinens� entã'o' são de estarrecer.

��a .

'.
'

. _,
ma:dament� Sara Doner e o Dr. Alcide� .,t�_dlmento, apresentando-lhe nossas felici. ::'s bobagens q�e t�mos lidó a re�peito.

FARÃO ANOS, AMANHÃ- - sr.'�· Washirig�on -�lliz _��._- .��:�- �,
'

.• I) Agór� mesmo, ,estamos com a revista "LADY" em-

Pel'eIrf. .'

-

.

-

A' 1" U'...t: A S'I:' (,,�: 'A .
,�� hossas maos.

_ sr. Otávio Marques Gu_i- sra. Ma�ia' de" LO�d.e� .J,. -) ! -i'-"" -1 r � l � o

.

\,' ," PROBLEM�S MÉ1)I4QS E ��, ne_§sa citada revista quj!l�ena-l (Vendi�a a 25 C-l'U-

marães ' N.u,n_es SIlva
. .

r

N:�_ rU,a: _Lac.erda _coutin�o nO 23-A' e'.? .tra no. Es- P}JDÂGOGICOS 'fi.A_ 1- ;eiros f:l�a exemplar). em seu numero 29 (�alido de 15. a
.-oi sr. �ário Salema T. Coe- - sIta. Valda SIlva Lreito, na tua Aracy Vaz CaUado _no 37, per-t6 do êinem.'-t . C�IANÇA �o .de agos,to corrente)

� uma, repo:tagem sobre Florlano�

, lho � sr. João Pires da Fonse- Olória, no_'Estreito.
" A_ Dlr�tOrIa de Cultur� da polIs, que e a coisa maIS g?zad� deste mundo.

_ sr. Jacy Daussen ca Filho
.

Informações pelo fone 29-.05. ���tetarIa d� Educaç:�o e
_

N) começo-da reportagem� di� o jomalista'metropoJi�

= ::�1::�!:J::d:::: = :�. �,��,I'M:�::�huette n
. Dn�I}'lnn" no'

-

P'ANDI,U'lfII � ít���;�f�:i�.�iª� ��ii1��:iiu::�� �������I����
neI'dson M"'-I

' .

-II
i4... U -.UUID 110 ,uu bH IItU ' ar{,ltando suge�t�� d?s,drs. TROCE.NTOS ANOS'''... '

. �,

UCUS OI 5MB o ' .Alvaro de Carvalho e AnW·:'
.

- , '. :-

r
� srta. Nair yentura

.

J.t A t
.

Id M 111"- d
nio Santaella, tomou-a: 'si ta-

Nao e mesmo para pasmar esta .]\firma;tlVa? .

.

Ataqups de aema e bronqUite ar- V8' O � a a 8
'refa de organizar um .curso .

Uma ponte com- QUASI QUATR0CENTOS ANOS!!!
ruin�m soa ,,,ú';e e.(�nfraquecem o

. <-. .... ' �u�nniinado áo título aCIma., E construida pelo saudoso. Hercilio Luz, um homem JU1'0
FARÃO ANOS SEGUNDA corsção, Men"n<o domina ràpida- '-'

'
,

-

FEJRA
mente a� crises, "gul"rizando a

.

.

.

' o:-ra um curso aberto
A

('s- falecimento pode-se dizer, faz .pouco tempo I "',
resplrq- ão e. ga"antindc .um 00:10 O

'

. , pec)almente� a profes'lores -

-

.

_ srta. Ileda Mariza Tolen- tranquilo d sde o p imeiro dia. sr. OSVALDO MACHADO cumpr�ra o seguInte pl'O- HC'l'malistas estudantes' d
E nao venha o autor dessa bobagem.e grossa asneira,

(_QJnj)rll Mando·.o a,inda h .. j.,. Nossa "ra d
.

t
" -

t·
- a

I f'
,

t I
tino de Souza' &arl!ntia é a �ua rn,üo!' proteção

b ma e VIS as e ·comlclos. a e-. o final da campanha Fpculdade de Serviço So�ial !-l. egar que 01 pas e.

eleitoral: e das �utras'Faculdades que Somos do mesmo oficio e .a palavra QUATROCENTO�
Hoje (dia ,15) _ no Morro d,; Céu;

o dpseJarem e outra.!i pessoas não estava em algarismo
�. PÇlrtadoras de diplomas de . -

.

"'

Amanha (dia 16) ---:- na Vargem Grande (Norte da nlvel superior. ESCrIta com. doze. letras .. Nada de número, é ali, na

.Ilha);
,

. Prelecionarão o programa dura: QUATROCENTOS ANOS!

Segunda-feira (dia 17) _. em Barreiros; D. ser, oportunamente, divu1- SÓ' isto bastaria ...

Terç�-feirâ (dia 18) _ no Pantanal;
gado os Professôôres Drs. AI- Há mais, pQrém.
"aTI' de Carvalho, Antônio

Quarta-feira (dia 19) - no Morro do Chapecõ; Suntaella, Osmar Neldon
As rendeiras-ponto nervoso e enervante do es(!rl-

Qui.lia-feira (dia 20) - na Coloninha (sub-distrito I:khroeder, Murilo Pachc('o 'v'inhador forasteiro, sabe o leitor ·onde fazem "Seu negõ ..,

do Estreito);" _

d�) Mota, Isaac Lobato Filho cio? As r,endas são vendidas, ..
Joaquim Madeira Neves Ot'�Sexta-feira (dia 21) - em Saco Grande' lando Borges Schroeder' e a

"VENDIDAS A' PORTA DO HOTEL LUZ (?) do U�
Sábado (dia 22) - em Saco dos Limões" Professôra pra. Ang'elina Ca,. PORTA, do QUERÊ:NCIA, PERTO DA ESTAÇAO FERRO::
Domingo (dia 23) --" em COqUeirOS;' bral de Teves. VIARIA" ... L�ram? perto da Estação FERROVIARIA ...

Segunda feira (dia 24) M d N T
Será um curso Intensivo O que devia ver- não viu e o quu. VI·U ... na-o exis'te'..-, - nQ orro e ova rento; de e.proximadamente vinte e

-

Terl}<i-feira (dia 25) .- na Trindade; ". cinco (25) al1las, tendo lni-
Você meu caro leitor. Você Eabia que em Florlanj-

Quarta-feira (dia 26) - no üentro do 'Estreito; do .em 15 de setembro pró- polis há pesca de "'atum"? E que o atum ajuda a "rend'l

Quinta-feira (dia _27) - 'encerramento no centro da Xlr.10, As suas aulas terão' do herário?
\

'cidade '

' lugar na Casa de Santa Ca- Pois, o reporteI' da "LADY" -viu,... "]\:' _AINDA DJi
, A

' tarina, diáriamente das 1930
,'1.

Tc�,os esses contactos DO' CANDIDATO da coligação às 20,30 .horas.' 'RENIYA DO MAR (?), QUE PESCADORES TIRAM SUA

PSD-PRP com o povo dos morros, da cidade da ilha e do I, A'" matriculas são em tlU- "RENDA", AJUDANDO A "'RENDA P'OBLICA", QUE E'

rontinmte serão iniciados às 20 horas.:'
'

f
'ne1'o

..
s restritos e estão 3hcr- A PESCA DO ATUM E DA TAINH�,": - �'�.'

.-

"

t tas na Diretoria da Cultu·,'a. Leram?
�%�r%�S��·o •• e •••• � ,

- M E_
Beije-me .....Que·ro esquecer, no seu carInho, os anos

[atroze3]
Em que rolei pela vida corno estrela perdida no espaço.
Deixe-me ficar nos seus braços, esquecido dos 0Ih9.\'35

.
[feroze.�]

Que me martirizavam. Quero esquecer todo meu

Icansaço.l

lOJA 'SUPER - MERCAD,O
A - 1 ; U ·:6 �A �- S E ú

Jr. LUZ

Tem o prazer de comunícar aos
- senhores pais que

está. aberta a matrícula do curso especial de inglês para

crianças de 10 a 14 anos no HORARIO _DE 17:10 HORAS

As pessoas interessadas queiram dirigir-se à sede do

IN@TITUTO, ii Rua Felipe Schmidt - EDIFICIO ZAH�A
·3° ANDAR � ,FONE"2390

Deixo que fique perdido no seu lindo olhar manso,
Qu:ieto jardim de sílencíosas �lôi'es orvalhadas,
E nêle encontre sempre meígo e docê deséanço,
Esquecido das lagrimas há multe derramadas:

�.. �

. _,

REPRHfNT1NTE' �

- ' 'FER'1lO
Deixe que seus lápios transrormem.em línda - corôa
A felicidade que você me deu como. troféu

. Enquanto sua alma hino de amor para mim entôa.

Beije-me. Não me deixe mais ficar sozinho,
Como aquela estrelinha perdida no ceu.

Não quero caminhar errante chorando baixinho.

Precisa-se com freguesia e pratica no ramo.

Para a praça de FLORIANóPOLIS.

Exige-se referências. Cartas com detalhes gerais vara

Ii'ERRQ' E' AÇO - oaíxa PoSta:l�, 5663:�-SAO PAULO.

FAZEM ANOS HQJE

ANIVERSARIOS

DR. B I A S E 'FARACO

Mlrru·
,

·,
...........

N�I·;;,;;,SÃ;;,
...

»,.::;;,%D%ssE=
...

t,
..

b,_%S' sa t����fi�o;a!�osai��. tró�����';l��):'es�::c:. I������
jornalista da Metrópole se, referü'do ao mar!
-

E com mentira' é mesnlO= "mentIr p'ra burro" ...
..

. .;'" _Atu�n, nada �eu' moç� Nunca houve atum por aqui:. ,

OI,lmpl"a Crosley Phll'l" EI"t' H l I k'"
T - EnfIm, ,um dos cliches, p'lla ilustrar as potóc�s: ..

- .

� I IpS � I e - appy 'Ux:O - r 'O,pp;, I�'echo'da rua ,Ge�eral Bittencourt., ..

'

, FInalmente. DIZ o reporter. que aqUI e a terra QU'3
põe apelido em todo o mundo.
.' E, que :_tambéJl1 ele não escapou, por_que saiu da.qu1

,

com _um.
.

.\ r

. ,}
-

_N�9 nos 'conta qual' foi.
Taivêz qUe o apelido não calbll muito bem na INLUS-

,

. "rR� tretsonagem..
.

(0'--" S· L EM oe, 'ft.
.

.

J{� ;En:râo, vamos P9r outro:.

N. 'U J
'.

'. N �Jllll;PRfÇ,. O!.'l':\,' ,t:., "l1�pqrtel:' Quatrocentão".
, c;:' Em 110riJ.enagel1'l li Ponte Htrcílio Luz:..

.

�"':y�,: "Apa1-é't!'é _. cada um nesta n03J<t terra...
.

"

,

J. ÇomO dililem as rendeiras se benzendo: Credo!'

\ t\�fe rnvo� 4Q PlAt!9
\
\ "����go���;;!���I[P ,

Comunicamos ao� senhores' revendedores

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

Alergia - Afecções da pele.
Consultas das 14 às 18 horas, e'xceto aos

sábados.
[;.[13 Felipe Schmidt, 46 sob. -,

.

Fone 2648

atacadistas, que temes para pronta ..entr�ga,
diretamente da fabrica, as maquinas ê achna,
�on�adas em moveis de primeira ,categ'l!"ta,
com preços especIais !t ,vista.'·

.
"

, , :'·fi

R�1A GUAIANAZES, 504 - 1° andar' - Fones 52-4118 e 52-1083 - são' Paulo
CSi,'SSSSSSSSSSSiSSSSSiSSSSSSS;SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi �%·$'CW*S'S#
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(em mercadoria

DO

DE ENTRADA

COLCHÃO DE MOLAS
.

DIVINO SUPER
Novos revestimentos em tecido de alto luxo, com

arabescos brilhantes I Revolucionária faixa lateral com
560 ventiladores no colchõo de casai" e 474 na de
solteiro l Faces para fria e calor! Molejo macio e

silencioso, interligado par malas' helicoidais de diô
metro exatol Garantido por 5 anos!

.,

"'

9900�, ,".\

DE ENTRAD�A
.

COLCHÃO DE MOLAS "
,,-

alVINO MOLA MIÍGICA
T.ecid,o entrelaçado com fio m�tali.co protecdot
Camada extra de esrofomenro na parte sentrol, onde
é maior o pêso do corpo! O Fecho Flex-o-Loc mantém ..

as molas firmemente travadas, oferecendo melhor
suporte 09 corpo! Gárantido por 3 anos!

•

ESTA Ê 'A 'SUA
\

OPORTUNIDADE!
Aproveite as condições excepcionais desta temporada
de ofertas especiais! Leve para casa, o quanto antes,

todo o confôrto PROBEL: .. e pague sem sentir!

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

concorrendo, assim, a ganhar valiosos prêmios!

I
I
I
I
I

r
, '1

..

.1

APENAS Cr$

99,00 ; (

DE ENTRADA

'" :'--,
.

,
).' .. �"'-

;::

COLCHÃO DE MOLAS

1:11".1NlO [iiJ!!!J
Luxuosíssimo revestimento estampado em 8 côres I
Faixo lateral estofada. e bordada em 2 côres! Faces
para frio e calor! Nova armação, com molduro du
pla e mo]o de canto, assegura linhas indeformáveis
e maior firmeza e resistência! Molejo macio' e silen-

- ciosê, ligado por molas helicoidais de diâmetro exatol
Gcrcnrido por 6 anosl

. �

......... '-:

I
I
I
ICARTA-PATENTE 177

_.-�---_.-
.- •... -

" ,', .;' ,,).

'
..

Sinõnfmo' de Qualidade, Elegância � (onfõrto
RUA TRAJANO, 7 e 33 =-- FLORIANÓPOLIS -

....

� __ ...
_i"-·'
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FLORIANÓPOLIS, Sábado; 15 de Agôsto de 19'10

No-Tibé Uma campanha intensiva -a respeito.
_

que um quarto do total. Em
todos Os centros ímportan-s
tes se instalam numerosos
chiriêses. E' severo o contrô
le do porte de armas. Está
proibido o tradicional �.l
nhal "chuppi", Foram con

fiscados os . arcos e flechas
antigos e as lanças, Os fun-:
cionários da antiga admi
nistração .suspeitos de terem
auxil iado a sublevação são
aprovaitado., como mão de
obra nas estradas de gri
lhões aos pés. Coma primei
ra etapa da lliorma agrá
ria, 'está em' curso um por
menorizado recenseamento
dos proprietários. Final
mente, de acôrdo com "Sta
tesman"; é constatada uma

grande atividade militar em

todo o território tibetano,
que abrange notadamente
um acrescido número de
postos de contrôle nas fron
teiras com a Indía com o

Nepal e com a Birmânia.

.

.

reduzidos. No mosteiro d.,
CALCDTA', 13 (DP) -I Drepung perto de Lhassa,

Segundo o correspondente o número dos monges caiu
do jornal "Statesman" em de 9.000 para 2.000. Na pró
Darjeeling, as autoridades pria cidade de Lhassa, pros
chínêsag do Tibé realizam segue o correapondsnts do
atualmente uma campanha "'Statesman", a população se

para arrancar as raízes do tornou chinêsa em esmaga
budismo em benefício das dora maioria e os tibetalT&s
doutrinas marxistas, I não representam màis do
Citando "fontes seguras",

ass'[nala o corréapondenta / ,'-

que, emunj, cem mosteiros, Ve dnovas. 'l'egras obr igaru os D e-se os se-
,-

monges a dedicarem uma

parte do seu tempo aos es- gUllnles Imo'vellstudos políticos e à assimila-
ção do marxismo. Quer este- 1· Casa sito li rua Conse-
jam vestidos de---amarelo, lheiro Mafr n 168
marron ou vermelho os

' a._

monges são convidados'a en- 1 Casa s ito ra Rua Alvaro

toar cânticos patrióticos

I
de Carvalho n.o 45

chinêses e a. participar das 1 Casa sito a Rua 'I'en sn-

danças. coletivas.. _

Os mon- te Silveira n.o 77-A.

ge.s maIs Jovens sao en.c.ora-I' Ve e trata N' r
jados a se casarem.

r r co� orme. la
. Os efetivos dos mosteiros I

Castro. Rua Fehp Schmídt
foram consideràvelmente I n. 38 Nesta.

Os índios atacam
WASHINGTON, 13 (W)

- A Califôrn ia foi tornada
dos índios: êles têm direito
a uma compensação. Este
'julgamento da Comissão de
Litígios Indígenas vai, tal
vêz tornar milionários ., ..

37.600 índios da Califórnia
(em dólares).
A Comissão estimou, após

onz.e anos de inquérito, que
oS três quartos da terra ça
lif'orníana, seja uma super
fície de 70 a 75 milhões de
acres (um acre igual a 0,404
hectare), reverteriam aos

índios. Estes fizeram valer
que o govêrno federal lhes
tinham pura e simplesmen
te tomado suas terras me

diante um ato de 3 de mar-
co de 1851.

�

-

Durante acertos parciais
anteriores, a terra entregue
aos índios fôra estimada em

40,75 e mesmo 125 cents, o

acre (100 cents. igual a um

dólar). Os créditos neces

" í rios para indenizar os ín
dios devem ser abertos ,pelo
Congresso".

V E N D E -_ S E
Vende-se uma casa a, rU'l

Servidão Formiga, 27, com

(7)
_ compa,�t.!.l!l'en]l)sl·'va>:'an

d{ic" agua, �sgoto, dispensa
seI,arada, térreno LO x 30

tratar na mesma.

ft LUG n,:S E
Uma �ása.à travesl?a Rio

-Gónde do Sul s/n bairro (h

IvIaÍaria,:com :.1 quartos, s-ala
de jantar, cosinha,' 'i� ",
de banhe; pomar e rancho

'para depósito tratar .1]

me!l,ma. _o '.

_.'

MINISTÉRIO DA MARINHA
Comando do Sio Distrito' Naval
.. DIVISA0 DE INTENDENCIA

, Chama-sé a atenção dos interessados que, no Diário

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

do corrente, acha-se publícado o Edital de CõtÍCorrênda,
a. reu.zar-se na séde deste Comando, às 14,30 horas, no

dia 'li'! do 'corrente, para o fornecimento de material cons
tante dos diferentes grupos da Nomenclatura Oficial em

vigôr na Marinha e prestação de serviços aos estabel scí-
---

mentes navais sediados em Florianópolis e aos navíos dt!

Marmha de Guerra surtos nêste pôrto, durante o 3°' quu
drímer tre de 1959 (1°-9-59 a 31-12-1959).

Comando doJio Distrito Naval, Florianópolis, em 8 de

agôsto de 1959.
HAROLDO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA

Capítâo-de-Oorveta (IM), Encarrpgado da 'Divisão de In

tendência.

E
.

D I T- A L
A Juntà Governativa' do dos ossuntos da reogarni

Sindicato dos Trabalhado- Operária nesta Capital, ás

ees nas 'Ind. Gráficas d� zação do Sindicato.

Fpolis., convida os gráfico,:3
€:,1 gl'rJJ 'p:lra uma Assem

bléia Cer.::l, dia 14 do co;'-

20 horas onde serão trat�-

Valnlcr Pereira,
!'ente na Séde
Ne11.s, Cardoso,

,_---

Pl'esiden1t1

.
da União
Secretáno

! '

V .E N DE .. S E'
Motor ,Diesel

.'

Estacionário

.Bolindet �s 50 HP
pqr ,motivo de--eletrlllcação de indústria, vende-se !ll'J'

tGr àifc,ei estacionário Bolinders 50 HP, 800 RPM, 2 ciH'1-

dros, pUlO bruto 1.450 kg.; com pdia 50 cm, modelo W'IS28.
,'m ót!i:�O estado' de conservaçãcJ.

Casa nova, de

110 Estreito, no Bairro de aIDS dc,s meus avós, eu

Rua Antonieta de D A V I D
Fátima,
Barros, 214., Tratar com o

prop-rietár.ío na Casa d,a
-Borracha, à Rua· �elipe
Schmidt.

CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. Presiden

te, comuniço aos srs. asso-I
ciàdos da Caixa Telegráfica
Beneficente de Santa Cata

rina que no dia 31 do cor

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

Conselho Deliberativo.

Florianópolis, 4.de agQs:o
de 1\)50.

Aloisio Hibeiro

1.0 Secretário

ALUGA-SE
lim "Box" no Super-Merca

do nr. 34 ótimamente 10ca:Í
�?dn (o primeiro na. entr,\da

la porta principal) .

Um apartamento, estil,)

m:.,cterno, recem construi 'lo,
((Im sete amplas dependên
ci;:u:.-�itímdo no 2° piso do

prÉ (1io da Rua Presidf'ute

C:,'cltlnho nr. 15. e,
[jna.s C.1sas, recentemente

) r'::í i l:ud::u, confortaveis, ins
t::ll"Ci�es completas. sitas a

r!. f, Presidente Coutinho n::-.

��. Hlspectivumente, por ....
7 (!{)(I,OO e 5.000,00.

e tratar com o Sr. Ll-

comunico que,' para alegria del�s,
torrente e os saudo.

cheguei no dia 5 ÚO

representantes

mantêm estreitas

ligações com "

o Oep6.lto da

Imporbrás- mais
pr6xlmo e

.

e.tão capacl'ados,
portanto, a

atendi-lo com a

máxima perfeição •••
como s. Voci .

'estl"'e5l8 fratando
conosco

diretamente I

Chapas -- bQb'nas • rollnhos - vergalhões - tubo.
• barras i:hatas - arames' cantoneiras • t••s _

corrimões 7 'pe. filados em geral. tubos da cobri "

para ref,jlleraçã�, gasolina e usina d. açúcar _
bu�has e t�H�gos de bronze - bronze folforolo _

telhas der o'u.nini;, - estcnhc virgem .m ver

guinh::ls - �olda preparada - verguinhal de latão

p" ra sold� chu nbo e n I nçol· metais em'Jingot.s
,

Imporbrás S. a.
lMP-ORTADO�'" BRASILEIRA DE METAIS

1, R. PRESENTANTE, _

À O O L�P H O MA Y E R
RU:l -do Prl cipa, 507 - 10 onelár - Caixa PoS'tal, 373

JOIr..V Ll:: • Sta. Catarrna
•

'MATR Z: S. PULO: Ru) Vtsconds de Parnaíba, 1146
Fo e: 37·3::'�6 .(rêdJ Inl,.r,10) - C. Postal, 4850 - Ender'ço

Tal€9 áficé: '.mp�rb ás"

.'

I���==============�'
1 . •

CLUBE

DE
RECREATIVO

JA'f\JEIRO

p.loam - casa de amigo.

6
E,S T R E I TO

PROGRAMA DO M:fl:S D� AGOSTO

DIA 15 - ,nbc:do - As 20 horas -

GI::lllúe Bingo patrocinado pe'
los Cont::l.dorandos da Bscola
de Comércio Senna Pereira.

DIA 23 - domingo - Tarde danç:mLe
oferecida a mocidade estrei

tense.

NUTA: Será rigorosamente exigida a

apresentação da carteira social
a todos associados, indistint�
m�nte. Os interessados serão

'atendidos, diariamente na Se-
cretaria do Clube no horário)
das 8 às 10 horas.

ATENÇAO, . SRS. COMERCIANTES

FACAM SUAS' COMPRAS NA
t

Sociedade Açucareira Calarinellse Lida.
Rua - Conselheiro Mafra, 25

Telefones: :__' 3521 e 3717

, .
'

O�F E R '1' A S ESPECIAIS

(vliLmAS ATÉ O DIA 31' DE AGOSTO)

Creme Dental .t{OLYNOS .... Cr$ 165,00 - Dúzia

Extrato DYRCE CX.c/2 dúzias 125,00 - Caixa

Talcô GESSY Pequeno "245,00 - Dúzia
,

Talco PALMOLIVE Grande...." 338,00 - Dú:.:h

Talco LEVER Grande
- " 338,00 - Dúzia

Sabonete DULCE Cx.ch dúzias" 230,00 -'- Caixa

,'Oleo p/Máquina-SINGER .....

" 1.150,00.- Caixa

Ervilhas (Rio Grande) cx. c/48
"

�al,as .

Lâminas (Gilette) BIG-BEN ..

"

CO,l',t:rvas de PÊSSEGOS 1 Kg. "

Co-n ,crvas de ABACAXI 500 grs.
"

Lâmpad:ls OE cx./120 únidade_; "

,
.

�nil, IMPERIAL Bonécas ex. 20 "

COP0;> "AMERICANO" Nadir V�. "

�meixas PAOLETTI 5 ks '

"

Soda CARAVANA Grande "

Corda Sn3AL Especial q. bitóla ,

"

Sapollaéeo
- RADIUM

"

J!'mhOL cx:c/lOO Envelopes.. "

.

SO:":l izal - ex. c/50 envelopes .

Fermel'lto FLEISCHMANN 1 kg "

Cadémos Esc.' e/20 fôlhas ....'_

"

Leite VIGOR em pó - 24/454 �lT,
"

Leito.) cotid. VIGOR -' 48/-iOO "

Azeitonas MOURARIA 60/500 gr.;
ii

Palhos PORTUGUÊSES - 2�

COMP'RARA' MAIS CAFE'!
'Assim espera o Brasil de que a Ausfria

faça.
VIENA,13 (DP) - O sr,

Renato Costa Lima, presi
dente do Instituto Braaileído
do Café, acompanhado pelo
sr. Jean Robert Hafer pre-
sidente do Comitê Pau-Ame
ricano do Café, ofereceu à
Austr ía vender-lhe mais ca-

. fé do Brasil.
'

Isto permitirá ao Brasil
aumentar suas compras. na

Austria, de máquinas agrí
colas, tratores, papel; adu
bOg e magneaita. Cem mil
sacas' de catê brasileiro es

tão disponíveis, a partir .dês
te momento, nos entrepos
tos do pôrto de Trieste, nas
proximidades imediatas de
Viena, disse êle.
Estas sugestões foram fei

tas a Viena, que se orgulha
de seus numerosos cafés
históricos, onde Os vienen
ses gostam de ler o seu jor
nal, tomando lentamente o

seu "moka" ou "expresso"
Todo o vienense é louco por
café.

"Os problemas do café
não é um problema de suo

perprodução, mas de sub
consumo. Três quartas' par
tes da população terrestre
não bebem _café", disseo sr.
Costa Lima, numa entrevis-
ta coletiva;

,

OS 81'S. Costa Lima e Ha
fel' virão d� Viena a Ham
burgo, depois a Praga, .para
estarem, finalmente, a,20 do
corrente, em Washíngêon,
onde assísürão. à -conterên
cia dos países produtores
sõbre a estabilização dos

preços do café.

VENDE-SE
Uma casa de madeira

(dupla), com 'sete com,

partimentos, a Rua on

semiro de Abreu n.o 17),
no 'Estreito. - Trata!' à
Rua Aracy Vaz ,Callado -

DA AERONÁUTICA
5.a ZONA AEREA

Desaeamenío de Base Aérea de
Fpolis. Secção. M'obi,lizadora n 52

A V. I S- O
De ordem do Sr. Comandante. aviso aos senhores Cfi

cíaís; Sub-Oficiais e Sargentos, Cabos Soldados e Taifeit'05,
da Reserva Remunerada, Reformados e reservistas das

�rês r''lt(,gorias da Fôrça Aérea Brasíleíra, que- encontra-se.
'nesta Unidade a disposição .dos interessados, uma equipe
do GaJ.Jülete de Identificação da Aeronáutica, que expedi
rá carteira de identidade, nos días e horários abaixo:

Dias 17 e 18 de agosto de 1959, no expediente da trni

dade: r essoal da reserva remuneiada, Reformados e re

.servístas com respectivas famílíaa,
E_'\.jGENCIAS: - Pessoal mUitar' -. Unlfonne 'com-,

MINISTÉRIO

pleto.
•

.. �. ",,',.
'. 0:.

PC�5()al Civil __." Paletó e gra,'at,_�l munídoa iio, eeüi-
flcado ne reservista ou certidão' dE naséimento::": ',',_-

�
"

.

Pr_.':ços: - Cr$ 30, 50, geral.

Quartel em Florianópolis, 7 de agosto de 1959.

HAMILTON BONETTO SCHINKO.;

2° Tenente - Chefe da Seção Mob. nO 52
--_._---_._-----

BIASE f,A R A ( O
Doencas de Senhljl'as-: Infertilidade'. Frígidez.
Variz�s. Inflamações. Distúrbios men�truais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pr�nata.l. ___

Alergia - Afecções��a pele;
"

Consultas das 14 às 18 horas, excet()� aps

sábados. . .

Rua Felipe Schl}lidt, 46 sob. - Fone 2��8.
I '; .'

1.100,00 - Caixa

245,00 - Cento

2.000,00 - Caixa

1.340,00 - Caixa

3.250,00�-< Caixa

:�:: = ���: ,PARllDO WIAl�'D:EMO(ItATI(O
720...00 - LatJ. .' .

5��:ÓO?'�i�aix�' SubGDiretório :, do. Estreito
31-5,00 =- Caixa

. ( O 'N-!Y ·O-�(,.A ;t Ã O1PO,00 - Caixa "
200,00 - Cal1{ft CúllVOCO os senhores membros do partido' para a reu-

.' 130,OQ .- lata nião 110 próximo dia 15 (sábad/,,)' do corrente. mês em sua

190,00,- Pac. �t3�' �ede à rua Pedro Demoro 1.327, no Estreito, para tratar

1.450,00 - Calx·.t de assuntos de' interesse partidário.
1.0$0,00 - Caixa

1.780,00 - Calta

uüxinhas , ..

Sabào COMBATE - 60 paus ..

"

120,00 - Caixl;\

380,00 - Caixa
-

55,ÔO - DÚ,t;\a

130,00 - Dúzia

800,00 - Lata

,

enruuo C-acá3
V E-:N O E - S E Aos amigo� dos meus pais STELLA VIEIRA DA Rn-

material SA FJ:i!RNANDES e ZANZIBAR PA SILVA FERNANDES e

Piíl.ente em pó - .

Sabonete SOLIS . . . . . . . . . . .

H

Ameixas RED INDIAN 5 QuHos
"

VEl'.DA A -VISTA: - Para compra superior a Cr$ ....

2.000.õe fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

acréscÍll10.

N.B. - lllstes prêços são válidos até o dia 31 de agüsto,

DISPOMOS DE UMA LISTA COMP,LETA DE ARTIGOS,

TAIS COMO: - Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos

e Stlbcr�I�Le's, Gessy, Palmolive, Eucall"l, Ross, Lever, Dyrc�, '

'etc. Azeitonas em latas de Y2 kg. 1 e 8-kgs., Sardinhas,
·Con�n vas Diversas, Ameixas Secas, Leite em pó e Cou.

dCIl%cio, Colorau Giner, Pimellta, Cominho e OUÜ'03

condlmentos, Fermentp RQYAL e FLEISCHMANN, Oe

iatim. € Pudim, Pasta para S'?,patos 2 Ancoras; Cadernos

Escnlares, Chupetas, Goma Acábica, Lâminas Azul, Pu"

tebo! G Thin,' Papel �anilha c Manllhinha, Higiênico
Sul-Alnérica, Lapis, Toddy, Sal moído e refinado, Cha,

pa Prata, Pó de alumínio, Chocolates e balas "GARDA·

NO", etc., etc ..

I
I

I
I
,I
'I
li
I

I,

"
I

I,
I

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:

- Açucar Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs..
"TIJUCAS", Trigo, Farélo, Semolina e �rroz "MAL

BURG", Açucar Refinado "TAMOYO" em pacotes de 5

kgs e a granel.

PE,RDEU-SE
.

-

Foi pe�díd'a: dias atlá., um,.... 'cãilel'lfeta' d_0' ,I7A,p,Q�,

/l'GI'tencer:t,e J3, sr�� Carolina M.l�haaO squz.�.
'

..•. Quaisque�informaçaes poqerao ser dadas 11�sta ReÇ!açao,,·.
, .

�'

:.,'�;�;>:':-"�:,.'��� ;",.',> ";:,;"
�

�"'.. ._�.s:' .

Est.reíto, 13 de �gôsto de 195t,.

_

.. .......4 �.,;.:.._.�._�__ •• �._ ��
ULISSES CUNHA

Presidente

DO P,ENHAS(O(L USE
Notificacão aos sócios em atrazo

,

Pelo presente, são notificalj(1f, os sênhores sócios em

atrazo con o pagamento de suas quotas partes, a pagá
las del,ü'(, de 15 dias, findos os quais serão eliminados, .per
dendo o direito à importância já paga, em favor do Clu

be, nos 'ilêrmos do art. 38 dC?s Estatutos.
. Florianópolis, 7 de agôsto de i 959.

Pela Diretoria:

Des. ALVES PEDROSA,
Preside'ate.

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

Teitro A�varo de Carvalho

AOS PES DA CRUZ
Em beneficio do Ginásio Imaculada Conceição serã

.

levad· a efeito, no Palco do Teatro Alvaro de Carvolha no

dia 1� do. corrente, a representação da peça "Carlos Ga

�a", Aos PES DA ç1,ÍUZ." ,

D.l.da' a tin�lidad,e',d<R apJiêação da renda. espera-de a.

colabol':!l.çã_Q. de �oda a <socled,ade de FLORIANº'�OLIS
.

'Os persona.gens; lP .. senhorItas
.

e 1 jovén: estao .

'fje.:tz de .GENI· BOROJ!!S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMI-LIONARI�O DO AR.

_..

1rar

Nova oportunidade
para você I

.
<,

Âgora, são 20 milhões de cruzeiros em prê
mios. Suas oportunidades de ga�har um

DKW-V�mag são maiores. No 2.° Grande

Concurso Real, dois são os sorteios! O pri-_
meiro a 10 de outubro.. O segundo a 12 de

dezembro. E os concorrentes, tanto do pri:
meiro como do"'" segundo sorteio, -c;oncorrerão
olndc a um qrand� Prêmio de 3 milhões

de' crurelros l Bosta você veer, com confôrto,
com rapidez, com tranquifidade, pela Real.

Cada viàgem, na ida o,u na volta, dá direito

a um cupão! Voe pela Real. Quem vai ga

nhar é você!

iLORIANóPOLIS, Sábado, 15 de Agôsto de 1959

e um

o I
I
I
I

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

estada'-pgga de 10 dias).

18 viagens de Férias para tôda a família
- passagens para o casal e todos-os flihos a Foz

do Iguaçu, com estada de 10 dias no maravilhoso

Hotel das Cataratas.

18 máquinas de'-Iavõr roupa ,J!Westinghou�.
Laundromat" - -e melhor que há I

18 relógios Eterna. Matic
_ Automático com rolamento de esferas •• ;
o mais moderno do mundo l

_

Ao todo 20 milhões em prêmios I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Sábado, 15 de Agôsto de 11959
.'

·

....T...•· ••UI "TI•• OU.UI ii. 'u..u on.&lJIA6

Líder "lanterna" ·em Confronto S é' n s
c.�

a
. AMANHÃ, o JOGO DA OLTIMA RODADA DO CERTAME DA lONA LESIE - O PAULA RAMOS QUE'R SER CAMPÊAO E O FIGUEIRENSE'1IVRAR·SE
Dl) ÚLTIMO ·PÔSTO QUEM VENCERÁ - PARADA D'E {RACKS � INAUGURACAO DO RESERVADO DA ACESC MOMENTOS ANTES Do' JOGO
a!���a:��:gO�\�:r�:r��

.

- ,PRELlMINA'R ENTRE AS R,ÃDIOS GUARUJÁ E 'DI,Áiuo DA MANHA'., I �UI��l(�ãO B�:a:l����.Ci:�:�::,1 feei�����;�ep:rt:n���aj:r�:s
encerramento ao Campeona- que nesta Capital, a equipe

I
;;i todo o transcorrer do cer-, afirmar-se que o tricolor es-

. até OS mais exigentes. jornalistas e locutores es-

ta da Segunda Zona (Leste), do Paula Ramos, já classi- tame. Vão jogar como nun- tá. possuído de um conjunto lado, e Djalma, Trilha, Dan- Apreciaremos, {I, tarde de portívos. Comq se sabe, a

sendo o mais Importante o ficada para a jornAada final .,
ca as ",duas equipes que se podp-osí�simo, capaz de vir dã, An iel, Cava!laz.zi, Wil- amanhã, um cotejo verda- construção do referido re- )'

iprélio que será- travado n� do Estadual meree de sua encontram preparadas para a recuperar para a Capital son, Torrado, Cláudio e ou- deiramente excepcional. Pau servado foi iniciada na ges

cidade de Itajaí," entre Car- estupenda vitória sêbre o loque der e vier. O F'igueí- a hegemõnia do futebol bar- tros, no alvi-negro,' eis os. la Ramos e Figueirense são tão
-

do prefeito Osmar
'los Renaux e Marcílio Dias, Marcílio Dias, é o favorito' rense pl'eci� vencer para riga-verde. Todos querem valores que amanhã veremos dvais desde que o tricolor Cunha e terminado na. do
naturalmente devido' iI- elas- da luta que sustentará com mostrar à sua torcida que ver fazer d·as suas o quadro em ação, proporcfonand., ao subíu para a divisão prtncí- prefeito 'Dib Chorem. Am

"ifi.cação para 'a �tap.a final I) Figueirense que é o "lan-. 11,c:-.,tegol'izado de Valéria que público um espetáculo re- paI e isso é o bastante 'para bos, como todos sabem, fo

pela Qual lutarão �s dois terna" do certame. Tentará' não é um 'conjunto tão ç.o' tão brilhantemente repre- I pletó de emoções, tão do que arrastar um público nu- ram em suas juventudes
clubes, devendo ser efetua- o Paula Ramos ser campeão bre como o pintam. E o Pau- senta o nosso futebol no I ggraâo dos amante , do 1>0-

meroso ao campo da Praia cronistas esportivos sendo
dei uma "melhor 'de três" da zona leste, enquanto que [a Ramos, sua campanha é pular esporte da pelota. SÔ- de F'óra. que Osmar Cunha foi reda-
caso o clube de Itajaí con- ii811 anta�onis�a. lutará v.i- . das maí., meritórias, send� Campeonato ?a.tarinense por (mente a presença, �e alguns QUADROS PROVAVEIS tor do extinto jornal "Repú-
siga vencer. Em Brusque sando dOIs objetivos : reabl-11ue este ano sofreu um so Zonas. Valério Gaynete, neles, como Va'lério, Som- Os conjuntos, salvo modí- blica" e Díb Cherem chefe

bater-se-ã., Paysandú e Bar- fitar-se e largar a incomoda
I revés, contra' o

-

J\[àrcílib 'Sombra, Nilso�, Nélinho, bra, Cláudio, Trilha, Nery, ficações, serão estes: do Departamento Esportivo

roso, o jogo menos impor- e indesejável "lanter-na" que'l ))i�s: no- p_rimeiro ,turno, em,Nery, Zacky, H,é lio, Zilton, Nélínho, Nilson e Aníel, �e:-
PAULA RAMOS - Gav- da Rádio Guarujá. A solení-

,
tante da rodada, . enquanto I o aGompanhou durante qua- [taJaI. Nao sera exagero )Manoel e Marréco, de um vem para levar ao estadlO nete; Marreco 'Nery e Ma- dade de hoje deverá contar

noel; Zilton e Nelínho ; Hé- com a presença de altas au

lio, Valéria, Nilson (Oscar) toridades espírtivas .

Sombra '

e Zacey. PRELIMINAR
FIGUEIRENSE - Djal- Á peleja preliminar será

ma; Gastão, 'I'rilha e Dan- dlsputada entre 'Os conjun
da; Cláudio e Aníel ; Wil- tos riva is da Rádio Diário ,

son 'I'oinho (Adão) Caval- ela Manhã e Rádio Guarujá,
'laz�i, T�rrado. e Telmo. com início às 13,30 horas.

SOLENIDADES PRE'ÇOS
Antes do início do jogo ' Arquibancadas: Cr$

/
....

será prneadida pelo ,prefeito 30,00 20,00 e 10,00.
Dib Cherêm-a inauguração Gerais - Cr$ 20,00, 10,00
.olene do Resel'vado da e 5,00.
ACESC, construido pela Predo

.

Gramado canse'·
gue nova Vitória

4 x 1 SÔBRE \ o FLAMENGO, D:E SAO JOS'É'
em ;) .sputa

.

do troféu "Os- te ,hzia perigar a meta da
valdo Machado", oferecido equipe rubro-negra, cuja
to vencedor da "melhor de defensiva, lutava heroíca
juatro 'pontos". mente contra as perigosas
:1:.3iando com jogadas bem investidas dOs dianteiros

I ' �
'00rdenadas, demonstrando atletas, técnicamente dirigi-
1l,1':1nde

-

padrão de . jogo, a dos pelo sr. Pedro de -Bem.
';íl�,ipe do' Aze , do Gramado, Sómente aos 37 minutos da
_;_)(,E' lnterméd;o de seu cen- etapa final, consignava a

�ro':' v::>:nt", ..RO'berto, inaugu- "Clnipe alvi-rubra, o seu

rav:, o pLicaI' aos 13 minu- llWrrJ e último tento, desta
tos da etapa' inicial. vez de uutoria -do extrema

A contenda deseilVolvia-. �anhoto Em-ides numa be
,(; bem movimentada, e, o lícsima, jogada.

'

marcador sómente v'oltava. a Na arbitragem, esteve o

-�('r alterado ao,;; 29 minutos, lopu[ar Juea, arbitro de Pu
O espm'.te c;lo ba&g:lJete'f?i, �.'Jnd� 3ft J�l'i?teiril.f[\.g.�, pc!:t' 'h9<::1T 'ç�m bôa atLT.aç�o.

criação do professor' Janes: Ij]JCfmet'hó Oe Ivan, nUIlh'l N,u preliminar . voltou .

a .

Naysmith·, noJ.'te-ameLÍcano,· �belissima jogada que as si11':l ,
;:encer a equipe �UPle.nte do Itendo surgido no' ano de elevaV:a.o placar pa�a '2xO. Azes,do' Gramado, também

1892. E' lima das modáli- favorecendo a equipe do ?ela co.ntagem de 4x1, tén-I
dai.les mais prati.cadas em Azes, .com, cujo resultado foi 'os �sSJllí}ludos paI' Rubens I

A Diretoría da ACESC têm o máximo prazer de COl1- todos os países civilizados. cücen-ada R 'Pl'imeira etapa, (3) e Babá continuando as-
.

vidar as .autoridades esportivas da Capital para as soü:)'.. A
' .

Sua inclusão nos Jogos Olím pos o requeno descanso. ,Uil, sua jornada· invicta
nidades de inaugUl-acão da TRIBUNA DA ACESC,' cons- .

.

- picos data de 1936. voltam as duas equipes ao !lêste uno de 1959.
tl'uid'l no Estádio -dr. Adolfo Konder, .da Federàção Cata-

� ° - gTamado, e, reiniciada a pe- As duas equipes alinha-
"inense de Futebol, no próximo dIa 16, domingo, antes do I' 'b FIO Campeonato BI'asileiro ,eja, so e o amengo para r.am u';sim: TITULAR
Início' 00 prélio final do Campeonato de Profissionais (Zo-' (-

' '.
-

de Skiffs instituido em 1 reaçao, sendo que, os 9 flélio; Nelson, Bagé e' Gas-
Ila Leste) entre Paula Ramos Esporte Clube x Figueiren- , .,

t d •

;<! Futebol Clube.
. maio de 1902 pela Federação mmn os a etapa comple' 5.0; Hamilton e Culica; Na-

Brasileirà das Sociedades do mental'
.
assinalava o seu zareno, Lohmeyer, Roberto,A TRIBUNA DA ACESC foi construida, graças aos cn-

Remo, (era aberto aos rem,a- tento de honra, de autoria Ivan e Em-id.es.rendimentos havidos .entr� .o sr. OSl)i Mello e o Prefeitfl ..'
.

dores dos Clubs das Federa-' dO ponteiro-esquerdo Ar- SUPLENTE - Jósé (Ma-;)smar Cunha, €m consonância com a diretoria da .ACESO.
f'osteriormente, a obra fói concluida pelo Prefeito Dr. D. b ções que trocassem com ela naldo. . /

I
SUPLENTE - José (Már-

d·eterminadas convenc.,ões. No entretanto, não se dei- nio); Amaurí. Tião e Hélio',"herem, ex-cronistas esportivos, qUe compreendendo a '

necessi.da.de dali que Hlbutam na crônica Esportiva or;ie-
Em 19H1 li Confederação X1l'am intimidar os atletas" Oswaldo e Mário; Adalt,Jertn .

.

nou a conclusão imediata das obras. -Brasileira de Desportos, do Azes d.o -Gramado que, I (João 'Carlos), Augusto Cal'

A ACESC, nesta oportunidade,. pois, deseja expressa).:
chamando a si a regulamen- subindo para o con.tra'ata-' linhos;'

.

Rubens e C�l�Io�;
tação e direção desse gran- que, consignavam 3 Íninutos (Babá).(I imorredouro agradecirp.ertto ao .Prefeito Dr. Cherem, das

emissoras e"jornais da Capital, ao ensejo de tão gl'ato.
je ,clássico do remo nacio- ,pós, a leitura do seu ter- M"tÍs limá vez pois, eU

aconLeelmento. nal, deu-lhe o cara ter de. ceiro tento, ainda por inter- .:;ontram-�e de p�rabens, o�
Ta.cmbém os nossos agradecimentos ao Presidente da prova de competenda indi- médio do avante Rob,erto: ,tletaR e simpatizantes· d{·

rCF _ sr. Osni Mello que procurou também dar a sua
vidual entre remadores dÇl.s, Desde .. então, predominou Azes do Gramado E.C., por

parce.a para a conclusão �as obras. entidades confederadas, de em car.cha, o l'onjunto da 11tí'is Es�a notável aprrsent:l-
Por fim, o nosso agradec!mento aó sr. José Mong'ui- modo que o seu vencedor Capital que, cpnstantemen- 'êío do Clube alvi-rubro._,

:hot, contratante das obras, que deu o máximo dos seu:� não represente mais um

sacrifícios para que a TRIBUNA DA ACESC-ficásse cón- clube,e sim a,Federação re- ,.Tem novo diretor o Depa.rlamenlo Es..
Cluida u mais rápida passiveI. gional.

Enfim, a todos que colaboraram, o nosso eterno Mui- Assim, SEU' vencedor 1'2- porl.lvo d.!t' R
..
a'd. ;0/ D1a'r'llo da Manha-lo -obrigado! presenta o )11elhnr: rem::dor 11 B I

Florianópolis, 10 de agosto de 1959 do ·país. Firmado pelo n'bs�u cole- dt'o ao cronista Humberto
bZáudio Olinger Vieira, Em 1925 o .camp·ennat.)·, :.;a Alfredo Silva, recebemos Úendonça. Gratos pela co-

Prêsiderite passou a ser displikdo!OU1 '.1�n atel�cioso ofí.ci?, comu.-; munic�ção, desejamos ao
skiffs tipo internacional. 'l�c�ndo ter assunmlo a

�l:-I n.ovo tltl1la� da secção espore
Pel� atual re,guhmento, l·,"çao do_Departarrwnto DJa- tlva da emIssora da Praca

-todas as provas disputadas 'do da Manhã, em suh.3titui- 15 muita" felicidades.
"

.
' �

na regat.a anual da. Confe'

deração têm o título de .Cam
peonato Brasileiro do Remo.
A partir ç!e 1927 o Campeo-'
nato passou à ser disputado
na Lagôa Rodrigo ,de Féej
tas.

O.�aula Rall!0s I absoluto també'!l no;O
.

Dzesmovimento de lenlos
Abn.xo damos o movimento de tentos do campeonuto

da zona Leste" no 'qual se verifica a eficiência do coníu ate
do Paula Ramos, lider absoluto río certame e já classifi
cado .para a etapa final do Estadual de 59:

Excursionando à Iócall
dade de São José, a equipe
do Azes do Gramado E. C.)
efetuou a realização de um

prélio contra o conjunto do

Flamengo E.C:, de Capoeiras

TENTOS A FAVOR Escreveu r

J,óCA MELLO
1 ° - Paula Ramos .

2° -:- Carlos Renaux '

'

.. , .

3° - Paysandú '

, ,

"
. : .

4° - l'4at:_cílio Dias , .

5° - Figueirense ,." .

6° - Barroso , .

25
22

.. 21
2G
10
Ô

'I'FNTOd CÚNTRi}.

1° - Paula Ramos .,. "" .. , . .' ,., ,.

2° - Carlos' Rena.ux .

:1° _._ Mar�m, Lias, , ' v ..

4° _. Barr,osJ . , _ .. . ,,_. .

5° - -;t"igueir';;';se .. ""_. , . , .

'

..

6° - PaysanJLi ' , , , . , '
.

1:2
'15

f

ASSO(IACÃO D·OS,,(·RONI·stAS ESPOR..
,

I ,.

TIVOS DE SA�'A CATARINA

---------�---'-i-
1 \

O campeonato brasileiro
de "Dquble-Skiffs" foi cria
do em 1927, quando' foi dis- I

putado pela primeira vez.

De acôrdo com o regulá
ment.o, sua disputa será ,efe
'l1àe!:1 nos :tnos Que antece
rIem as olÍmpbdas. Em 1930,
')orém, devido a l'epresenta
':fi.o do Brasil ri''1;; fRstas do
Lo Centenário .d:l Indepert-
rlênci::'t eh Rep(lhl�, [lo Uru�
gliay,

.

foi resolvicl.8 sua 'in

i:l11flãô entre os páreos dél.

Regat�. 'NaGionaf;,-

'AVISO'
ÀS firmas ConsinrioliiS desla Prata'

,
.

�

\ i'

As Administrações Regionai.� do Serviço Social de Co

lü'ércio - SESC _:_ e do Servi�') NacionaÍ de Apreertdizf>l,
fCE'l1l Comercial -- SENAC,' convidam as firmas construto
;'as desta praça a �e inscreverem na Divisão de Constru

l,ões SJESC - SENAC, como pr,?liminar à coletá de pr-,,
(03 r;�,nl edificação nesta Capital.

P:n'i): ê�se fim, dévérão comparecer à sua sede, à rua
r;""u(\(nt;·:-; nO 15, 1° andar, no hO:'ário das 14 às 18 hons,
,i,: n ri! 'I. 25 do corrente, onde a;:fm da documentação que
llY!� .':t:l.!, e.xigid!1s deverão fazer prova inicial:

R) rl·� possuir càpital e bens lião inferior a Cr$ ... ,

%,1 -fi!] (,0 mJJ cruzeiros):
, 1J J de constar-com mais de [> (cinco) anos de funclo

�1' "";ÚJ efetivo, regular e ininterrupto;
c) apresentar certidão de haver construido pelo' me·

Cl'� 3:000.000,00 Ctl'ê.3

N 0_ TA A ( E _S C
P. Diretoria· da ACESC comUl;íca que, por motivo dI'

força maior, quais sejam, a impcssibilidade do Prof. Dr.
Oib Cherem

�
estar presente à. inauguração da TRiBUN ,\

'):\ ACESO no próxImo domingo, dia 16, por encontrar

enfermo, ffca a mesma transferida "sine-die".

'Fw,lanópolis, 14 de agosto ([.3 1959
A DIRETORIA

- 'PRA'CISTAS

,

-0-

CAMPEONATO AMADORISTA - Sem a presença do
Vendaval que dicidiu desisti. de disputar os restantes jo-

.

gos razondo a entrega dos pontos aos seus antaeonístas,
de futebol de 1959 mais rapidamente se aproxima do
seu final. Na tarde de hoje o campeonato continuará, de
vendo agradar os doís jogos programados, a saber: Postal
(líder) x Treze de Maio, com início ás 13,40 horas,' c Ta
maDúaré (Vice-lider) x São Paulo (4° colocado), com

início ás l�;aO horas.
.

. /..
t· �t; ----.xxi;__,..--,,_.�_

J�GARA! EM LAJl!:S,O,PATJLA: RAMOS -,Ao·: que
soubemos, Ó· 'Ritula Ranü)s�deve# ,realizar' dois atnis_tOG9�
na cidade de Lajes, nos dias 32 e 23

-

do Corrente,. corih�
Interr,.aciom}l' �..�liái�oS: �

, li. �(' , .

-� �, ��
"

1. .1" -' ",

���'�-�·_'xXx.�-�--

AVAI' EM RIO DO SUL - Possivelmente amanh5. c

Avaí excurcionará à cidade de Rio do Sul, onde prelia.ri
·

com 'i Juventus, forté conjunto local.·,

-----xXx--�----

JOHANSSON DESILUDIDO - ES'Í'COLMO, 13 (UPl)
O campeão mundial de peso p��,tdo Ingemar Joha118so!1

. disse a noite passada que se' prôpÔe enfrentar-se no l'il1-
gue com o pugilista norte-amt'ricano Floyde Patersoú �1O

próximo dia 22 de setembro, "'s�nipre e quando tudo esteja
enl ordem".

.

O boxeador sueco todavia, déU à entender durante,
uma entrevista de televisão que as coisas distam muito dp
f;stal' em ordem:

'

Mariifestou, com efeito, que as pessoas que estão tJ;lt
.

�andc com Nova York de promover a luta de setembro
"s:),ú:' de.pior caráter 'que seus predessores", acrecenta�ldó:
"No Tn"llnl!htO ntlo irei aos Estados Unidos. Não vejo rl.'lz'd:)

�ul: !O,OU o campeão mttndiai e éõse senhores terão qU3 vIr
a SueCla se desejar <ligo de mim". Estou desiludido G.as,'
gestões- em uso nos htados Wnic (}S". .

Interrogado se estava �atando com o· novo emp.re
p!.Í.rit' hovaorquino BIll Rosen$l:!h!i, organizador da rê--�ente
Juta entT(' .c'attersón e Johansson .. êste-respondeu:

"Bem: não ilO: �o dizer nada sôbre isso: Robsn Jdtp1
me- pareCI"ll I' '.'iJa !hwrad:J, porém algo lhe acontec� ';
agora tem il Jp;)rt.!'l:d<.de de 0;)1' novamente as coisas e,r..

crdem".

------�xXx--------

()AMPEO�\L'i: (: CARIOCA DE FUTEBOL - Rio, :�
(V.A) -, Depo:� ri? ér,tendimçntos que terminaram j�
pois da n-l1ni:l,', (,�O C',nselho Albitral de ontem ·os ;1iri·
\!:fotes dG Marlur;_;::a'� do Olaria resolveram antecíO'ir
p:J.ra a tardt' de .'i,\.l)údc, em COl � elheiro GaIvão,' às p::Je
J:1S fntre ,li,',!; f" :li�:. ,i representativas das categorias de
üf,rirante e 1" (jfis(,iol:r.is, outro tanto fazendo Btmgu e
Canto cio P..:o, ma:) p.ra a n<. te, também de sao,ídú

. tlans[e�-il:dc o locnl ')dra General Severiano.

Teremos, a.; ·�.11 ro sál:!ado, três jogos pelo ce1' ..•1:t.

citadino,. c'm �ua IplELa rodao." já que'à ,noite; n') Ma-
·

raeunâ, Ee enfrentarão 'Flamengo e São Cristóvão.
\

--------·xXx------�

VENCEU O FLUMINENSE -.O p�élio Fluminense 'X.

Madmelra, transferido de domillgo, foi realizado quál'ca
feira, levando' a melhor, o tricolJl' de Alvaro Chaves, por
1 x O, gol de Maurinho.

'

----:X4X

MOORE CONTINUA, CAMPEAO MUNDIAL DOS
l?ES,aDo.S _:_ �ontte.al, Ça,uadá,. \2 (UPD - O P:.:,:ll",,--
ta horté'-:americano de H anos e .. .dd.ade, Archle,"

."rool·c, . manteve" o.:seu .. t-itulo de' cam:peão muridial
.

N4 MO'nÉ[AR��{.' .,�é��:�e�:��:'+��nd���:I��'iPer nacáute no�terceiro)our
j .. ,

�,.,. ;._"', .. �,�.'"
, ..

..:.'.<"".:,_�. .'
.� .. : _', __ ,,",< .,0 ...

j "3. ,,:,�: '.,i;�;:"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PEDIDO
A O �;-�p Ú B tlC-O "

FLORIANóPOLIS, Sábado, 15 de Agôsto de 1959

lO; provávelmente na la quin'l:p.ha
1960.
O Concurso de Admissão compreenderá:
a) - Exame' int-electual;
b) - Exame médico.

JUIZO DE, DIREITO DA ;(QMAI(�
DE TIJUCAS

T",udo o 'jornal A VANGUARDA, que se publica nesta
E;DlTAL DE CI,T.A:ÇÃO, COM O por precatória ao Chefe da Dele

ítaí, em sua ediçãp·:.de 5 do corrente, sob '0 título BA-
PRAZO _-DE' TJíINTA DIAS, D-E g,acla do Slltviço d� patrimônio

TA GANSO, estampado um editorial em' que- são ata-
I?I!TERE�SADOS AUSENTES, IN- da União e .por edit�, na forma.

OS O Sr .. Batista. Gueríno Ceolin e. o·.HOTEl;. IE>EA.L� de . .

. CERTOS Ê DESCONHECIDOS. da lei, a citaçãO, dos Jnteressados
p�opriedade, nós .ãbaíxo assínados, cidadãos radícadós..

o cidadão Carlos Ternes, Juiz Incertos, no prazo de trinta dias,
Sul do Estado e 'na região serrana, hóspedes do men

ado hotel e amigos particulares de seu proprietário,
tn das inverdades veiculadas naquêle artigo, vtmo»

ifestar contra o mesmo o nosso veemente protesto.
Fazemo-lo porque conhecemos ao Sr. Bati�ta Gue':\

Ceolin ha . muitos anos. Nascido em Orleães, onde vi-
presente edital de cítação, com o nárlo sôbre o aludido terreno,

grande parte de sua vida, filho de tradicional tamüía
'prazo de trinta dias, 'de Interessa-. prosseguindo-se, como de direito,

uêle munícípío, transferiu-se, mais tarde, para trru-
• e dos ausentes, Incertõs e desconhe- até final sentença e execução,

.onde se integrou na mais alta camada social.

Por êsse- conhecimento, sabemos ser êle cidadão CULU

dor de seus deveres,' tanto em relação à sua ramuia
no Bltencourt de Souza lhe foi Dois mil e 'qutnnentos cruzeiros -

O de referência' ao seu estabelecimento. O tratamen- .

dirigida a petlrão do teor seguln- pois o peticionário é benericíano
que nos tem dispensado corno amiga-é o de um homem

bem, franco e Ieal.. E a sua. norma de eonduta.ipelc te: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de DI- da justiça gratuita, Nestes têrmos,

nos tem si90 dado" a
.

connecer.v-c- e· queremos- deixar relto da Comarca de Tljucas. _. ped� deferimento. Tljucas, 15 de

claro: 'prlvamos. da intimidade de toda a sua iamí- Jesuino Bltencourt de Souza, bra; julho de 1959. (ass.) Gentil Telle.)

süeíro, casado, pescador, reslden- - As. Judiciário, Inscrito, na
_ sómente pode merecer elogios, porque se pauta pelas
ras da correção nos negócios, (. pelas dos bons cost-r- te e domícíltado em Itapema, mu- O.A.B. sob o n, 681. "Em' dita

S, norteada! por principios de uma' moral sadia; no que nteípío de põrto Belo, por seu petição rol exarado o seguinte

ge a, sua vida -partículae. ,i assistente judiciário que esta despacho: "A., como requer.

Fô1,se O HOTEL ID.EAL uma "espelurrea", um "antro subscreve, com escritório á Rua Desígno o dia 10 de agosto vin..

jo�atil'la;"" como refere o autor do artigo citado, sem xv de Novembro n.o 389 1.0 a. S. douro, às dez horas, no Forum,

ida lá não iriamos nos hospedar com nossas esposas e 4, na cidade de Blumenau, onde para a. justU;:Icação, feitas as ne

OS;. Temos enconsrado, naquela. casa de hospedagem, receberá cltaçôes, vem mui res. �9ssárlas intimações. TIJucas, 18�

biente de um verdadeiro lar, razão pela qual tem me- peltosamente expor e requerer a 7-1959. (ass.) Carlos Ternes". Fei

ido a nos_sa confiança e preferência. v : Excla. o seguinte: 1.0 - que ta a justificação foi proferida a

Aos leitores destas notas queremos deixar bem claro possue, há mais de vinte anos, seguinte sentença: "Vistos,

elas, não receberam tnspíração .do Sr. Batista Guerino mansa' e pacírtcemente. sem opa- etc. Julgo por sentença, para que

lin. Pois nasceram da amízade e consideração 'que lhe slção, 1nlÍlterruptamente, uma produza seus legais e jurídicos

otamos, e também dos insultos dirigidos ao seu esta- área de. terras, .no. local denomína-. efeitos, 8' justificação retro, prece

ecimento porque, se' os fatos mencionados tossem verí- do' perequê, município de pôrto cedida .nestes-autos a requerlmen- �

OS também a nós atingiram lia qualidade de hóspedes :gelo, cõm a área de 55.346,00 'In2, to de .resul�o:;�fte�{:ourt ·�de·· Sou_
. Florianópolis; 10' de AgÔsto de 1959.

.

- clncoenta e cl�co mU tresen-, za. Cltemc..:se, pór-�dital, coni' o

Walter Kurt Hibert - José Gomes de Moura Rilh'l tos e quarenta e seis metros qua-, prazo de trinta dlâs, nà- rorma do

lvíno Sandriai é..",- Hermí;n,io Alber.ton - José Martills drados - terras estas ocupadas § }.o; do art. 455, do C.p.C., os

etto- - Jóã6-iíIevéiUe
.

Corrêa·- +' Rau}ino Sandrini _ por seu. genttor José Venâncio de Interessados -Ince�tos; pessoarmeü.,
.

Bez _ Depütado\ Frederfe'g, K:i.u�rten .�/ Lúcio .Jose Souza, .:desde o ano de 1900; 2.0 te, o Dr. Representante do Mlnle

im - LaÚr(}"Crói�ttií Borgu�Zan' _::"Amaro: dQnç.al.vl'� - que .as ditas terras. conrron- térlo Público; nesta Cômaréa; e,

Lícanor Da'miaaf -'Wàim/iÍ' <Damíaní Waldemnr tamuse pela. frente, em 215 me- por precatórias, .a serem expedi-'
ssetárío _ Edgar ;Mattos _. GasparinQ,._Dutra - Antô- tros, com a estrada velha de Guer- das, respectivamente, para ·a 1.a

,�
�

p' -.. ,-
.

.'
... -_

Delcastanhel - 'A.lcides de Brítos - Agenor Barreto - reiros," aos fundos em 193 mts. com Vara da comarca de Itaja! e 4.a

io Espada -'- Felicí'ssi_!llo Rodr1gues � Antenor Vftrgas' terras de Germano Mariano, ao Vara da comarca de Flprlanópolls,

1!:nio Gregório' Bonissoni - Jl1celi Cardoso - José Mar- Sul; a Leste com ditas de Fritz os confrontantes . conhecidos 'dr

S - Manuel Nunes ,- Geraldo Meyer - Alcides Ca·· Schneider, em 284 metros e ao Imóvel e o Snr. Delegado do Ser�

tto - Rui Gonçalves Vieir<t Rodrigues - Djalma Le- Oeste a estrada do Perequê em viço do patrimônio da União. Sem

rbechon - Nereu Esteves de Aguiar - Jaime - Ros:t�- 306 metros; 3.0 - que no- aludl- custas. P.R.I. Tljucas, 13 de agos_

O Santana - Célio' Vieira Pamplona -:- ArgeJni!'ó do terreno efetua. plantaçôes; to de 1959. (ass.) Carlos Ter-nes

Pereira Nestas condições, Requer a V. - J. de paz, 'no exerc. do cargo

Excia., de acôrdo com o artigo de Juiz de Direito". E para que

Ou,le'UI'-8� 'MI-li- ar 'de 5J50 do Código Civil e 464 e se_ chegue ao conhecimento dos ln·

. ..,',:..:;i! ..

'

.

_JS.
.

guintes do Código de processo CI- teressados e ninguém possa a.Je-
"

.
�l, mandar designar dia e hora gar Ignorância mandOli expedir o

"I-b E d
c lugar para a justificação prévia, presente edital que serálÍ"aflxado

U:rl' .'1' "� ..� -XI·DI·e.-= e.·com ciência do re_presentante do· na séde dêste Juizo, no lugar do
.

a
.

Ministério públ.(cO, ()uvldas as tes- costume, e, por cõpfa, publlcado
temunhas abaixo �r.!;_ol.�a_s, as .UMA VEZ D.P.. Q!4�.-de. J,u,stiÇa. ��,

llltllJ1U-OOV O Ar rlDr� n' IiNQfl10' 'N'n�IJ-'R-Il!11
._

dDlI-SSa�O·'· ·em·
.
�'9'&>O' ':�:.:::::';�; ',;:;::":� �::�,�, :z;,�:,:;::,� '�':.�s; :::-gmbU: urio lao' aoal.u li 0111 '. ". ROI� .

�1 quer, também, que julgada a jus- passado nesta cidade de Tljucas, ._ 1$".1
tiflcação por sentença, sejam cl- aos quatorze dlàs do mês de agôs- SALVADOR, 13 (VA) - dades de kabalho. visando I atividades prqdutoras da re-

Partic.· ipando. nesta capital, Ia' ed,ucação dos jovens que gião. Além disso, com con- .

tactos pess.oalmente os confrontari� to do ano de m,'l- novecentos e t ddo IV 'Colóquio de Estudos se destinam a entrar nas fá- vênios com os Es a os, mu-tes mencionados, por precatória, ()Inquenta·e nove. Eu, (ass.) Gercy Luso-Brasileiros, o ministro bricag aos 14 anos. niCÍpios e entidades priva-
desde. que residem na el.dade dl dos Anjos, Escrtvão, o datllogra- da Educação abordado pela. Quanto ao ensino primá- das, foram criadas, mais 10
[tajaí, com ciência, IgUal�ehte, fel, conferi e subscrevI. Isento de repurtagem à respeito da lei rio, vai ser instalado e:m to- escolas". E finalizou:-

"

..

. .. �êlos por se tratar .de ASSISTÊlN_ que fixa as Diretriz·es e Ba' dos ·os Estados 'o curso com- "Aqui na Bahia vai surgir

ODRE' UM.. ';'fi."··c'l'iC"'e.IA JUDICIÁRIA. (ass.) Carlos
ses da Educação N.acional, plémentar, ,com verbas sem- uni estabelecimento dêsse

Ih) rtAoJ':LU.JIAJ disse: - "O pro.jeto sofreu pre crescentes". tipo, em Maragogipe, onde
Para combater ràpidarrrente dore.

Temes -:- J. de paz; no exerc. do urna atualização necessál'ill Tecendo' comentários a já existe um pr�di� especial
:Ias costas; dores reum'ilticás,'levan. cargo de J. de Direito. Está con-. (re�e�e_u a,penaS. alg.umas respeito do ensino técniço- mente construIdo,
tadas noturnas, nervosismo, pés in· fOI.·me o original afixado na sede delflnlçoes do projeto Carlos l'ndulstr'l'al frisou'. - "No'lhados, tonteiras, dór'es de cabeça, dresfriados e perda'de imergi& 'Caasa- dêste' Juizo, no lugar do costume, Lacerda) unifican o o es- do nível médio cuida-se do
dos por ClIstUl'bios dos rins e 'da be· fôrço edlicacional brasileiro desenvolvo l'ment'o te'cnico- inxiga, adquira I2YSTEX na $ua faro sobre o que me reporto e dou fé.
mãcia, ainda ho.fe. �YSTEX tem au- . que, .confer�nd-o os .r�cursos dustdal. Tôdas as 23 escolas
xiIlado milhões de pess"""s 'há m-als Data supra. 0 Escrivão:

para o ensIno, abrIra nova da rêd-e federal estão sendo Nã" permita que eczenlas, erupçües,
de 30 anos. Nossa ,garantia é a sm. G d Ã j

.

d
- 'OIC0SE'" manchas vermelhas. friel,

malar protecãp' ercy os' n os era e
_ esperanças. para a ampliadas e reinstaladas· em .'",�. acne ou "psorlasls" estraguem

. .
.

··expansao e aperfelçoame�- prédios novos, om capacida- >J)..R p"le. Peça NI.oderm ao seu tar-
--- -;�'-�,..-- ,.-� -- 1iIà ....�, to de escolas, tanto ma�s de triplicada. Tôdas essas ��:�:�'oac��: Cr:;::,S�IO�O�:t:a. ce��
.SEMPRf� QUE E POSSIVEL, REDUZIR. �d�:o�:e a::;:;i����!���� ���::s id���f:t���i��l: ���� ;!�U?;,�ct�. r�r��en;�el��da.�
• OS PR�'t A .(RISTAlI:RIA� .AU'IM , w.anfern:do-�e aos Estad�s m_el_ho_r_a_:t:.t.....ic_ul_a_çã_o_c_om__a_s_�_"�_::"�oA�,,r_a_'IIt_la_á_._6,

..

_m_.1'"
.. '1;1;.\1 oJ.

• ( �, IYJiKt"'"lIIIi -a._ orga:�lI�açao das e�cp�as
... t ,..... seCUndarIas e as proprlas

•. CANA" ":0" FAZ' COM;:'PRAIEItI' �. :�:.e::i���::� c����se�ê���:
• .: _ .• rículos, de acôrd-o com os

.. C O p'O ..
.

avanços da ciência e as ne-

... .' par� agua, .C9.11€lado, tipo americano, cessidades sociais. Foi tra- DE UMA EMPREGADA• (S 25 .. çado um .plano compreen-

.. r ( ,;.. a dlil, em pacote... de 1/2 dz. ·QU e�gràtjad'o '... cI�ndo inovações e providên-
B

-

75... ". . .

.._

.

.. qas, em todos Os ramas ·e Tratar a rua oeal·uva
iii : Imposto '6% - PRONTA ENTR.E.�A ... :{iÍveis do ensino. Pretende- ..,

....

DOP'
.

I"
.:' .• � 'dar mais 2 anos de C�ll".- (I dll)• � : .;'::�:::ft'i::::�· ri. so fundamental, com atlVI' Ú tima casa à !feita.

• �!�:'''i:: Ã:ly:?t: ,-�'�-'-- -. 7. ;i•
: 'l",.�.,:\. ' ���;':�;,:;:���f:� �BIifl( �M

.

VI�ln 1 M��I�lrm�: Raleiro
• . Já se encontra em f'.'unca atividade política o sr. Celso Ramos, candidato

to::: } Cr' 35 a dI'" do PSD ao govêrno do Estado. Já percorreu Taió, Itupóranga e Presidente Getú-
• T:: '.f , .;.' tio, :vindo de Lajes, e hoje encontra-se em Guaramirim. um dos municipios �u.e

• :i �'.: 'lI' ImpostQ 6·% - PRON·.. elegerá prefeito a 30 do corTFnte.. O roteiro completo do sr. 'Celso' Ramos é o que

:
..:.;.

:::. 1::::': CA�AMISE;R��;A�NGA�"� '�.m�:.\�egu1r�.b.dO ���� TRINTA pel.' manhã
:-

tarde e pe,no�%�
,

.I\.> .... DiE. 16 _ D<?mingo HEP;.: AL -D'OESTl!: pela manhã (' tarde - pernoite
.

em'

iii! Rua·C;��O:;01���73�:�e:�,_9�AO P1�O�-3855'>-� li

JOAÇABA
, .. i'.r ...��\?{��:�\

... ...
_<á Dia 17 ;;_ Segunda feira - CAPINZAL , I

_
End. Telegr. ''Viplano'' Dia 18 :_ Terça Feira PIRATUBA - pernoite em SEARA

-..--_ ..-----..-..:.--. T' Dia 19 - Quarta Feira SEARA pela manhã - tarde xANXERE - pernoite em
. ,

XAXIM
Dia 20 - Quinta Feir9. ;- SÃO CARLOS p�la manhã - tarde PALMITOS per�o!.te

MONDAt
MONDAi pela manhã - ITAPIRANGA à tarde e-perno)ta

_. SÃO MIGUEL D'OESTE - pernoite em DIONISIO CEB-·

QUEIRA.· 1

DION1SIO CERQUEIRA pela manhã - volta para CHA�
PECó com pernoite'

Dia 24 - Segunda Feir9. � Viagem para PORTO ALEGRE pl'Ja Varig que sai de Cht,t

pzcó as 10,10 horas - Viagem por terra. de Porto Alegre
para ARARAN(iUA - pernoite Morro dos Conventos.

D!a 25 - Terça Feira _ ...flOM13RIO.�i,TURYo. perno!,t� c em,,,,,,��*RA�QUA •

Dia 26'- Quarta Feira ,- .S�ERÓPOLIS AR�1�,�1IJ�:J2e('ndlté\�rrl/, pollB•

'�.')� '/{'f)'.. ',",:: ''''"<,i":''<'<:-:'..'
-

';�":';,;:"f::/:"'�;";'

de paz no exercício .do cargo 4t; para contestarem- a presente AÇão

Juiz de Direito da comarca de de 1\lsocaplao, em dez dias que se

TljlÍcas, Estado de Sanj;a Catarl- segutrem ao término do prazo do

na, na forma da lei, etc.... edital, no qual se ·pede que seja

FA'Z SABER a todos quantos o declarado o 'domínto do petícío.,

cldos, virem ou dêle conhecimen- Dá-se valor a causa, apenas pa�a

to tiverem, que por parte de JesuL efeitos de recursos, de Cr$ 2.500,00

d

:;'

.l.

........./
'pr \

�'�A fórmula de Melhoral é
uma combinação cienlÍ!!o.

.

rj�amente perfeífa. Além
de ser' mais efic.az con

(ta a dor de' cabeça, dê
dente, de ouvido e ou

tras dores;Melhorai tam
bém alivia. a tensão ner-

vosa, o desânimo fí

sico e o cansaço mental.

Seus compo
nentes atuam

suavemente e

seusefeitos são
dura_çlouros.•

./'
''':

.

. ';:_::i;: .

a ·�s�u MeIhôfàl' ·se·· dissolve fro
ràpidamente, que vai logo direto
ao ponto exato de onde provém
a dor. Por isso, corta a dor de

_

cabeça e reanima o organismo
- e�.-,q�,gêg de ��U?dos.

C(::)MPnÉ O MELHOR . COMPRE 'MELHORAL

do mês de' Janeiro

O Comandante do COLÉGIO MiLITAR DE CURITI
, ansa, por nosso intermédio, que fará realizar COll
rso de Admissão a la Série Ginasial do referido COLÉ-

o prazo de inseriçao será divulgado com·a necessárIa
teceãência.
O candidato ao referido concurso deverá preenchl'r. (:s

guintes requisitos:
-

a) Ser brasileiro (Constituição de 1946, art. 129, I
II) ;

. b) Ter,
.

no mínimo, 11 !onze) anos completos. até
de Julho de 1960 e não atingi} os 16 (dezesseis) anos até
de dezembro �e 1960;-
c) - Pagar a· taxa de inseri�ão a ser oportunamente

ada.
.

O regime escolar ora em vigõr é o de semi-internato,
endo passar, em 1960, ao regime de internato.'

.

Dado o baixo índice de aprovação no corrente ano

%), é necessário que os candid�tos conheçam profunda
ente tedo. o programa.

.

Essa programa é o exigido f-e.lo Ministério da Educ!.
o e Cultura, ou sej�, o mesma· para todos os Ginásios do
is.

.

O nUmero de vagas será, prln ávelmente, 250 (duzentos
cin�oenta) .

Q lartel em Florianópolis, SC., 12 de Agõsto de 1959.
SYLVIO PINTO DA LUZ

Coronel Comandante

P R E ( IS A-S E

CLUBE DO PE-NHASCO
ASSEMBLEIA GERAL-

Pelo presente, são convida<:103 os senhores sócios ,dellta
cied{<de,. para a assembléia geral. extraordinária, a rea
ar-s.. no dia 15 do corrente mês, às 16 horas,' na sede
ovisória, à R. Deodoro', na 11, e em segunda convoca..

o meia hora depOis, de acõrdo com o art. 27 e seu pará
afo único dos Estatutos, pára deliberarem sôbre'a S3-
inte

ORDEM DO DA.
a) aumento do capital social.
b) outros assuntos de intel'êsse da sociedade,
Florianópolis, 7 de agõsto de 1959.

lPela 'Diretoria:
Des: ALVES PEDROSA,

:presidente. Etelvina Peixoto da Cunha
I, Dia 21 -- Sexta Feira

Dia 22 - Sabado

M ISS A _D E 1.° DIA

P A G 'E· M Filhos, nora, netos e demais parentes de' Etelvina
Peixoto da Cunha, convidam às pessôas amigas e paren�/
tes p.�ra assistirer.l a Missa que em sufrágio da alma
da extinta mandarão rezar na Igreja do Rosário, dia 13
às 7 horas.

'

A. t@dos glle. c9mp�r�c.erem a
..... .

,...�" ".'

.ant:c�J}a.m ''S.eus a�ra4�çiInimtos.
'.

Dia 23 - Domingo

Precisa-se de uma pag,em (babã) para tomar
conta de duas crianças. Exige-se r.eferência. Tratar

AI�amiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Desfile de veslidos
o

e ,chapéus no
,Diu 22 (sabado) às 23 ho- PALACE HOTEL I pação das senhoritas Candi-

ras por uma ínícíatíva do da Azevedo miss Curitiba
sr. Manolo Rimbau, gerente Hi511, eleita na ultima pro-
do QUERE)NCIA PALAm: file em um elegante chá às moção dos Jornais Estado e

HOTEL, fará prdmover um 1 a horas que será, oferecido 'l'r'ibuna do Paraná, Marel�n
grande desfile em que serão pela direção ,do QUERENCIA Mortensen míss Curitiba
apresentados modelos �a fi-. :illiLACE HOTEL. '1H5S, as senhoritas E,neids
gutinista IOLANDA BAR- "vírão especialmente de São' Azevedo e Therezinha Do
'HE,'IÜ- de São Paulo, e as ul- .f::tulo para apresentar os ring duas das 10 maís ele-
tímas criações de onapêu modelos de Iolanda Barreto gantes escolhidas pelo colu
em que Mmes. LA'FITTE_ � 03 manequins . profissionais, nísta Silvio Bastos.
IHMA FRANK de São Paulo Cristina, Véra, e Lucia, e de Com estas elegantes reu

farão apresentaI; seu dos- Curitiba teremos a partící- nines que o sr. Manolo Rim
t-au irá proporcionar a so

cíedade.. de Florianópolis e05-

tará aberta a séríe de pro
moções. 'qúe_ser�o realizadas
'no intuito de sempre apre
sentar novas atrações para
os frequentadores do elegan
te Hotel ponto de reunião
do Gran' Mond de Florianó
polis.
com a chegada das senho

ritas e demais convídados
que serão transportados p0r
um Convair da REAL .!\É-_
HEOVI!AS, serão recepelona-.
das no aereoporto pela díre-
cão do Hotel, que oferecerá
um cock-tail de apresenta
ção a imprensa escrita e fa�
lada de Florianópolis,

-;

te�rol,gistas �iscuUram pro�lelDas �a �N�t
.

p ��'d d d', I • . ,lmporla�le confe;ênciá prõnunciada
na bluaue ue �aJes pelo_dr. IYanildO�lbuquerquer Chete

_ -, da' C'ampanha NaCional Conlra a Lepra
- Selôr 'Santa Calarina - 'Visila ao Cen Iro de Saúde local -. Esleve presenle
à r1eunião-'s chefes de selôres o dr. Celio Mola, Supervisor' é c n i c o da

f
.

o

Campanha ',- Êxito absolulO

. ;

Mota, Supervisor
da CNeL.

O encontro médico' de La

jes teve por objetivo adis'
cussão e- análise dos proble
mas técnicos e administra
tivos da Campanha neste

Estado, visando o seu desen::
volvimento cada vêz m�ior
dos .modernos métodos de

combate ao Mal de Hansen

na terra 'barriga-verde, pro
curando dar ao Sêtõr estru
tura que lhe Ipossibilite um

trabalho de larga enverga"
dura, e a doença possa, eon

sequ'entemente, ser erradí
cada de modo racional é den

tro de relativo ,curto espaço
de tempo.

-__,-:"'.----��
A exemplo da t'eunião de

leprologistas quê, há pouco

tempo, ésta capital teve a

honra de ser sêde, o encon

tro médico de Lajes alcan

çou absoluto êxito, encon

b"ando-se o denominador co

mum para problemas técni

c'Ús e administrativos da

CNCL - Setor Santa Cata

rina. A quase totalidade dos
médicos de Lajes prestigiou
a reunião dos leprologistas,
apoiando a Campanha que

visa neste Estado, como em

outras regiões do País, retn"

tegtar ao convívio da famí

lia e da sociedade o porta
doi" do Mal de Hansen.

IMPORTANTE CONFE
R�NCIA

Na Associação Médica de

Lajes, onde a reunião teve

lugar, o dr. Ivaníldo Albu-

Técnico querque pronunciou impor- versas perguntas sôbre
-tanta Conferência, subcrdi- CNCL neste Estado, tendo. o
nada ao tema "Fundamen- _ conferencista sido vívamen
tos Doutrinários Objetivo e te aplaudido. '

,

Finalidade .da Campanha APRESENTAÇÃO DE
Nacional Contra a Lepra e

t
CASOS

seu Desenvolvimento em No Centro de Sáúde de
Santa Catarina,", díscorren-

.

Lajes, que foi visitado pelos
do magístrahnente sôbre o [eprologístas, no sábado à
que vem se :realiz.ando e o tarde,' onde foram multo
que consta de seu, progra- bem recebidos' pelo seu di
ma para ser executado no retor .dr, Iran Yared, e dr.
Setôr que dirige. A conte- Joaquim Pinto Arrudã foi

,

rêncía, que foi assessorada feita a apresentação de ca-

pelos drs. Gilberto Rosa, sos para serem discutidos e

Violantino Rodrigues e He- elucidaçã., dos respectivos'
lio Ortíz, despertou vivo diagnósticos.,'A tarde do
interêsse pela assistência mesmo dia, sob a preaidên
que superlotava as depen- cia do dr. IvanHdo Albu
dências da, Associação Mé- querque, foi realizada uma
dica de Lajes, principalmen- reunião, onde foram trata
te pelos médicos locais, tO-I dos assuntos técnicos e ad
dos formulando as mais di- mínlstrativos.

AGRAD·ECIME·NTO E 'MrSSA

Conforme havíamos divul
gado, a cidade de Lajes foi

séde, durante os dias 8 e 9

últimos de importante en

con tro 'de médicos leprolo
gistas da Campanha Nacio
nal Contra a. Lepra .- Setôr
Santa Catarina, que' é diri

gido pelo dr. Ivaníldo Albu

querque. Além dos drs, Hé
lio Ortiz Violantiho Rodri

gues e Gilberto Rosa, abne-
-' t
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TAC-ORUZEIRO DO SUL.

gados dos GT (Orupos de

'I'rabalho) , e do Chefe do

Setôr, esteve tamhém pre
sente à reunião o dr. Célio

Prese'nle ao baile das debutantes o

Cronisla Social do Diário Carioca
o tradicional' "Baile ,das 'Debutantes" do Clube Doze

de, Agôsto que se realizará

sábado próximo contará
com a presença do famoso
colunista social do Rio de

Janeiro JEAN POUCHARD,l
especlulmenta convidado ,pa--,

1
.

- lo cronista Zury lI4achadõ,
organizador da festividade,

O apreciado homem rle
lltaPRI!SBNT:A.NTES

i: Li STEINER & elA:
.UA CONS. MAPA. N.- "

PLORIANÓPOLI. '

imprensa chegará a nossa

Capital hoje pelo. "Convair"

Direlório Municipal do P.S.D.
ATENÇÃO, PESSE'DISTAS

-,:;.

Na Faculdade de Direito, o catedrático discorrta
sêbre matéria constitucional, ensinando que em C9.SOS

-�s�eciaiS; _

de calamidade pública, o Executivo pode to

mar providências -varías, de ordem legal, sem a pré
via autorização do Legislativo: desapropriações, aber
tura de Créditos; etc.- etc.
. � _: Profêssor ''':'' -indagou um aluno - quer isso dize.'

que o nosso governador pode abrir crédito, desapro
pn-u, pagar e mandar quebrar aquele 'disco do M1l
seu "de Cêra, que ali na Pr2Ça, já foi repetido 53 mi
Ihr.es de vezes?

O DIretório Municipal do PSD solicita o obséquio do

c�mpat'ecimento dos seus correligionários, à sede pm'ti
daria, na Praça Pereira e Olívetra, n.: 12, para, corno dás
vezes anteriores, servirem como fiscais nas eleições do;
3'0 do corrente: Na ocasião, devem apresentar os respectí
vos títulos eleitorais, para os devidos apontamentos.

- li: claro que pode - respondeu o mestre - poís
se trata de um caso típico de calamidade pública!

x

x

Quàndo 11 aquela faixa: "Nas tuas mãos entrego
o' destino ... " pensei .que fÕ.'lse propaganda de a16unl
curso de extensão bíblica, fund�mentado em São
Lucas.

x _X

x

E quando aquele imbecil disse' em quem ia votar
re(;ebeu o apêlo:

Por favor, não escarre nà Capital!
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