
�studaDtes �e ,Direito 8e�taBf -o � a D � i �.a t o
o centro Acadêmico XI de Fe- "NOTA OFICIAL,

"

espírito tio estudante catarlnenSe, Todos que' acorreram ao Salão de maneira tão solícita e atencío-,

I
' Fernando. Luiz S . .de Carvalho DE FEVEREIRO, órgão represen.,

verelro. da'-Faculdad� de D1re�to, O Centre' Acadêmico XI de Fe- sequioso, por ser esclarecido- e es- Nóbre da Fac�ldade de Dlrelto'l8a atenderam a convocação dos Presídente do Centr.o Acadêmico". ! tativo do corpo discente da FA.
ontem, ao saber da nao compargn, vereíro, entidade que congrega os clarecer o povo, sôbre os progra., tiveram a oportunidade de, obser., Acadêmicos de Direito de Santa /

.

X X -X I CULDADE DE DIREITO DE
ela do Candidato Manoel.de Me- Acadêmicos de Direito da Facul., mas com os qUlÚS tentarão con., var a maneira democrática e o Catarina, comparecendo a um de. Em virtude dos graves ataques. S.�NTA CAT.\RINA, no sentido
nezés à sabatina por êle, o Cen_ dade de Santa Catarina, sabati_ 'quístar o .Importante pôsto e o sentido altamel;lte construtivo, bate rranco, democrático e sínce., feitos à classe estudantll,

prinCI_1
de melhor esclarecer os eleítores

tro, promovida, e a qual compa, nau os Candidatos a Prefeitura de trabalho que ,elllPteenderào à tes,
,'CO)D que transcorreram os deba- 1'0, queremos lamentar a falgt de palmente à de Direito, pelo cà�.. desta Capital, para o pleito que

receram todos os outros candída., Florlanópolls: numa iniciativa que ta da governança da Capital Ca.. teso civismo e' de espírito público, de didato Manoel de Menezes, o sr. se aproxíma, onde deverá ser es.,
tos, distribuiu a segutnta tal uma consagração do próprio tarinense. Estudante, povo e candidatos dís, um dos candidatos, que sem Fernando Carvalho, presidente do. colhido pelo povo, o novo gover..

cu tiram dentro da malar eordía., qualquer aviso prévio tornou-se Centro fêz distribuir ainda esta nante do nosso Município, patro.,
lIdade os problemas do município I

ausente á sabatina' a êle progra. outra Nota: ChIOU com EXCLUSIVIDADE, á
e as soluções apresentadas para os

I mada." N0TA OFICIAL DO CeNTRO vítoríosa sabatina dos candidatos

mesmos.

I
Florianópolis, 24 d� agôsto, de ACAD�MICO XI DE FEVEREIRO ao referido pleito.

Agradecendo aos candidatos que 1959. Como é do conhecimento de to. Ontem, dia 24, deveria ser sa.

dos, o CENTRO ACADÊM?CO XI (Cóntln.ua na última Página)
..

sem H

O Prefeito Municipal de Florianópolis tem a honra - O Ministério das Rela- "gurança e a clarividência
de

< cões Exteriores possui uma 'são as notas dominantes de
. �on:ddar as au.tor�dades civis, militares � .eclesíástícau, orghnização de serviço 'que

.

um conceíto ínternacíonalsíndícr I'OS e assocraçoes de classe, estabelecímentos esco- honra a-Nação, e o seu corpo que jamais
'

perde o brilho.
lares e ú povo em geral, para a recepção ao Fogo Bímbó-; de funcionários nada fica a O sr. Horácio Láfer reas-

DIFETOR: RUBENS DE AaRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUING I J�co da Pátria, na próxim,a quinta-feira, dia 27 do correu- df;ve� .às melhores equip:-t" f!,uin�� ontem o M!ni,stér�o d�E""_DlçxTbE 'HOJE: 8 Páginas Cr$ 3,00 - FLORL\.NOPOLIS te às 20 horas no adro da Catedral Metropolitana. »dmínístratívas e diploma- 1!;xte.lOr e. a�:;tnha, as 1:> "ho,. 26 DE AGOSTO DE 1959 ' ,
,

.

.' tícas dos mais adiantados ras, fal�ra a Imprens�. sõbre

-,ROT-E-I-R-O--D-A-.--V-I-T-O�'�·R-I-,A---------------�.------- I m�m���M�a���lM� ��9-d�� oo�mo�. �,���M�d�q����.

tt Armando Falcao ao, d9'>pc' sueira em SantIago.DIB CHEREM PrefeI o Municipal dír-se dos' funcionários do ,_ _�'_� _

Encerra-se "a ,Campanha d-e--O-sv a _I d o: :,:�����;��� ponteT�:���ORIO
,

Estão sendo tomadas as

HoJ·e'
.

n-O' Estrel·to 'e amanha""'" na (-"I"d'ade E;:i�:ittf�ZlJf�;; :lt���:�i��:�;jE��t��l;
.

. '. \I ratí, onde o eqUIhbrlO, a ,>e- iho Florianóipolis-Itajaí.

VIRA' DIA 1.0

I CONVITE o MRE honra a Nacão
,

'Ponles do Inferior -da Ilha repar�das
I P f·,

A dir"tol'ia dá A B.LH., houv'

pe a re el ura ��(�. '�;�a:�::::a� se;�'���e���r.:-�
� a�ministração l_l1unr:l. i do Executivo Municipal, dr. Dt. Ecl:mdo Tap'3-!ós, dil'etror '\(1_

pat nao esqueceu o Int'!r10r 1)lb�Cherem foram repara- mllii,'tratlvC' do "aotel Glód.;."; "Hotels do Bras1l".
da ilha:, haja vista o volume da:, várias pontes, -duas das E,ecretiíl'lc, _ Anp;el0 Pele� .. i,�I, A Sub·Comlssão de São Paulo,
de obras,' que se espalhmn .'quab.. no distrito, de ·Rato- diretor d{, relações llúbl1cas do Já está envldando, todos os .seus
·nos vários setores, seja lia nes,. visando a colocá-lãs ém

5;il)cllcatci de Itot:iis e Siml.1a.. f's esforços para 'que êste Estado com_

Q��j!>tência médica e esc:Jlar, cC'ndj.ções de m�lhor sc!"vir
d.) RIO' de Janeiro. Tesoureiro S pareça, como nas demais vê:z;es, mem da neve" não passaria de

,f'f:,1 a no aprimoramento da,s f�O trafego de· veiculas. '. - com um grande contlgente (le lima lenda, segUndo o cientistf\
vias d� comunicação. I Olltras pontes do rtÓS80 '{lHe,: �€ Carvall:l.J, tesourei�� .,�e hoteleiros e elementos l1gades ao Kissliokov, do Il}sêituto de Etno-
AinC!_a agora, por d�ter- iniuior constam do roteiro I AssOCla�[,O Brasileira da IndusUa lmlsmo nacional. grafia dá Academia. de Ciênclag

!:Jlnaçao expressa do ch,efe de obras da Municipalidade. de Hotels.
_._____

A Comissão Organizadora do da .União Soviética. Dando pras.
.

.�.JI-�./':�
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. ao ;. 30000 dois ou 'três anos, a propósltp ü:> ,,9ftlli!��

.

•. t'
i

;Ôd� e qualquer informação "yetl". Klssl1akov denunciou to.

d
.; e
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�
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,

O deputado Passos Pôrto I lt'eita a redemocratizft�ãJ telldênci.a par� a esquerda. oais: bl1cados 'últimamente com sensa_ . .....,.�
e',eclflr,!u à reportagem, que e ('onsolidado o regime, ,a Acres�entou o sr.. Pass?$ Na Sec�eti\-Ia do Congresso; �ionallsmo na imprensa Boviéttca. :.n.a proxima convenção N'!l- LDN, dada a sua form:tçl0 ['ôrto: 'Com essa sIgla nal) "Hotel G\órla", praia 'do Russel, Na sua opinião, tudo o que. disse �

ClOrta.1 d.a UDN vai pro_por a Idé-ológica, ficou sendo sím- 6'J.nharemos n1;lnca. O poyo 1l:'l2, Tc!. 25.7272 _ Rio de Ja- sôbre a posslbllldade da existên- �rr:u<:!ança e denominaçãtJtdes- bl)iO de reacão. A UDNo' fri- �(l8ta dos udenlstas mas n:·w
nell'o, em !>�o paulo: revista cla do "homem da neve", tem ca. ?"ia agremiação ·polítiéà. - sou. é um partida da clas�e Dupç"J'ta a UDN." "Hot�iS do Brasil", 'sua Sete de ra,ter pUl'a.ment.e folclorlcQ. Inda-

n_Alega .

êle que o nome UDN média, .do pequeno agrlcul.- i
.

"Nã Aori, 422 _ 9,0 ando conj. 95 _ gou também se já não é tempoil;0 .se justifica mais porque tal' do bacha,rél; do' técnieo E conclUI:, o adianta
de os biologistas antropollstas dl-fiol ll1spirado \ na

f

resistência c elo funcionário público. F. ser glorioBú partido um pP.l'- Tel. 36-8911 e Associação Brasi-
lerem a paI.avra. flnal sõbre a maC P.lnocrática dêllse, partido d�l1u'o dessa dialética Doliti. �:idl) que só tem tido rlei'- 1eira da Indústria de Hotel�, rurt.

no período da ditadura. t eli um partido de centro com r(;�n&". 24 de Mala, 208 ,- 13.0 and.. térla.
_
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Ma.is de'l,OOO pessôas aplaudiram o, candidato anteontem, no Morro de Nov a Trento
pelas ruqs da cidade de extensa caravana - Ontem na Trindade e no Rio' Vermelho
mídomonstro no Estreito com a presença de Ielse Rámos - Amanhã, grandioso encerramen-

t id d : �idRtO Osvaldo Machado .� o ,SENÇA ·DE CELSO,. ADER- I to de o sr, -Celso Ramos tlS-
O na CI a e, lU! ;'\�erbal Ramos da S�lv::t !.BAL, E OSVALDO MACHADO i cal' falando pela primeira:,.

I e varras outras personalída- Na noite de hoje,. con- I võz desde que voltou daO comícío. pessedista no ta. de ,ca!ros partículares, des, pessedistas para a Trin- ! forme está sendo amplamen- ll:n;opa, para o povo de ;Flo�. MO'Iro de Nova Trento, ln- além de varias onibus. i d�ae, onde �eve lugar gran- I te anuncíado, realíaar-se-á

I rinD.ÓPOI.iS. Amanhã, final-teontem, às 20 horas evíden- ,dJOSO comício de que dare- I nrande comicio no Estreito n.-nte Osvaldo Machado ,e�dou, de.,ypla vêz
.

por tõdas ON'TEM NO RIO VJl}RME- ,'n',os mais i!1formes na edição ; � nua Araey Vaz. Callaj� tará 'dirigindo sua palavraq-ue- a 'êBildidatitra de Osval-
I

LHO E NA TRINDADE ' de amanha.
.

I (Bairro. de Fátima), às 20 I ao povo da cidade, em 'outro' do ·Màchado é a que reUUJ a
'. I· 1110ms. E grande a espeetatí- I grande comicio, em local a Será iniciada na próxima doviár!o Federal, em ter-

grande possibilidade de ví-
'.,?ntem. :;t caravana da

VI-I'
HOJE, COMICIO-MONSTRO 1'.'-1, naquele SUP:-distr.itO él,-

I

ser oportunamente escolhi- "emana a construção da 11.0'"
I reno-, situados na Prainha,tÓ:. ra, Muito antes da hora tona dívídíu-se em duas NO ESTREITO, COM A PRF.- crescentando-ss ainda o fa- , do va séde .•do 16,0 Distrito Ro- 'nesta ,Capital.apm�� puao�k� da �rt�·�� um�oom���' - ... '

.----'----��------------�-----r�---------4---�
.��ai����p�f�r�ã�ó i�C�l5�� ���!��itoo�1�a�he�:���ciJ v��'1 rtONVENÇ.ÃO NAC'IONAL DO P.S.D.de foi instalado o palanqu,;), re9QOres Helio Peixoto e Da. '. • .

;��f:i:f;:i�j,���r� �f,!:�?I�t��:�Aq��iHomologação 4a ·�andidalura··Lott à presidên�so!»e prorrompeu numa mI'-

8���1 r�'�
..

d 'R
...,
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-

I siçãú
se faria mediante a ga· i

crntatos
. e:r_ltre os membros 1'f)iOl'mlstas do progra�a_ 00

nif�ti:l.ção expontanea, Q'le
•. C Ia

.

a . epU· J:Ca n,ntia de, particlp!:\,ção de da Comls�ao de Re.forn:ci, PTD. aprovados p.el? PoDo A
p'Jia sua intensidade e sin- .'

.

.

. ..'
PTB no, govêl:_no do. Acre. que tra�ara ,de' �raduzlr. en:_ ��IYllSSaO .se .reumra forr��al-I!eridade comoveu a todos

" I O caso do Acre é o pri- projetos legIslatIvos os Iten" Il1(:nte hOje.
.

. Q�A�i����is�a�o�f;i�i���u á ,Em Gapinzal, oi) p.rol_!l.o�or pú- ,

.

RJ9,,2Q fV. A-�l.::- A C9l;t� nlt!1ta-do particÍó com ') meiro test� p.ara � t#ic�ê�cla::' .• . '.
.

,.-

Rl'Qt:;,I..oio osa, .n.'ue Joi. 1)<:-
bLco faZ)l�

..

rte do

.DIr':t.(ln�.,Mu._.. '.;·l'n�<l'<?"n�ci�l?'�Ç�(l,;PSD, Ufl.:.'PTR.', .

�: ., ......," .. �da C��sa? e seus'mem. o.s:, �A.1II.:II.Ii..... .Ia,:de�.r..."fe'Sou'..,!II.�'ilttfit �1:t'. 'bul1J �el&- ve- �1�iP�l 4� .n,�.". rc
..
g-�trad� {. l''R i1.bl;l101'-Q"g�· -� 'GMcHd��..;·' �tp�,;"f.�.ft,

. s�:��Itl, i'a-rl& RSi3 .1
J �t� ,�1f:V�., :' \:1,,",<; ... "'�. "

l'eadOJ' Hélio
.

to, acado- rTrrlltlUaf:<��I��·:�lt.iWat!'r: 1'� ��1it,à';ipr�laêbiiia..dá Rà:- ln�tt��.ipr-l,ttthh· a �("� Prim'eÍrO+-ê�lto; que ':.. _. �<
. 't::.

. -.'
-.!'
nu �,

mico Arnaldo "Tavàres, Ere-. c�mo se!1s�o. �I�O lJastasS'e )la- pnl).lCa
. e.la�ç!ll' a can�i�a- I vez exanlinan,t{; a osS d�l:'a . estimUla! . ll: GOa!' na- \It1verfa esi<iente da Ala Moça do ,PSD,

ra lUcompatiblhzá_lo com as tUl'H Jango a více·presld9f1- -dade de entendimento f'ntl'e ç,,,o mterpartldana.
v' J'elldor, Domingos Fél!nan- funções que tem por dever exer_ cia, deverá· ser ��onvocnda : (1 PSU_� PTB, no.. Território (,1 n tem estabelec am-se Com, o salão cheio de ii.
des de Aquino e sua esp(;sa.

cer n,os pleitos eleitorais, o mo- ,para novembro. Ja co�clu1- I
do Acre, onde Uma luta dl:' guras literárias, e repr�s�n-

dua. Maria de Lourdes dt oin110 a�nda participa. da cam_ Cl;)S os trabalhos de aju�ta- fíril separa os d01s partict()s
-

U-Ialu'rgl·cos':e·m tativas âa inteligência e do
Aquino dep. Osny Régis, Dr. panha e usa do cargo contra há glguns anos.

'

.

I� eS':;.Ilrlto carioca, o poeta Oli-
J()ác Batista Bonassis,,' 1ep. adversários. r'ERA' OPERADA I) sr. Martins Rodrigues' Vtira e Silva realizou, on-
federal Osmar Cunha, 'liv:'l- O fato já veio ao conheci_ � .

.

'

n'-ü:::t-ra-se otimista, qua'1to a greve :'Em, no P.E.N, Club, a sua
l11�n\'e aplaudido, prefeito menta dõ· egrégio Tribunal, 'que EAST GRINSTEAD, Inglatel�;fl" uma c'omposiç�o �ntrc o� conferência sôhre a Atuali-
Diu Cherem e por fim O!á vai decidí_lo tão logo lhe Cthe_

.

25 (UP) _ Lady Qhul'chill, com-! c!(.putados Jose GUlOmar e BUENOS AIRES, 25 (UP) _ dacle de Cruz e Souza. Fácil
'!i�ol'ioso candidato à Pre- guem informações solicitadas à 74 anós de Idade �spAsa de Sir i O':�nr Pas�os, que chefhm- OR Dêrca de 300 mil tl'abalhad01'es' 'náo seda o desenvolvil11f'llto
feitura de Florianópolis, O�- comarca. Winston Churchi{l, bai;ou nasal. I'

d(J�s . partIdos ali. A compD- met'alúl'gICOs_ Ini�larão, à mela-' I d:) tema, pela. complexida,devuldo Machado. \.

I noite de hoje, uma greve tot�l" que o ca�acter1z:;tv-a. Ma", o
Sua oração, como nos 0U- O caso merece 'publicidade,

tal hoje para uma operação na I
r-'''''''l-----------..... 'por tempo .Indefinldo, para p.xigfr cé)J�fe�encIsta dISCOrreu da

t.ros comicios, foi serena, 1'e-' mesmo antes· de Julgado, porque [louca gravidade, destinada a afas i
melhores salários. tma.lelra a. r�ce�er os al?la?-pj�9.ndo nós pontos centrais o promotor está registrado C,Qm

tal' a paralisia de uma Pálpehra _; FORRO
I A 0Teve promete Slll' a mais se- S�l� da assIst�nCla. Aludm as

de Sl:a ,plataforma de gCI/l�r· mlllllbro dq dJretório udenlsta que se desenvolveu quando o CII- o.
ongcns' hUmIldes do poc�a-

no, e dizendo, prlnéipa!men- do município. sal se, -encontravà em férias n" I R M A O S BlTfNCOURT i
v.era prova .a que se submete, .tté I

n�glO, a·os seus SOfrime�o;:t I • • � Medíl;erl'"neo Sir Winston per ,I ( 'B'O nó, O < " agora, o mmistl'o da, Economia e.,.", 110stI'II'dades do meio ' n�e, que cumprira inoe:;J.'['<!- ,Se.r;í que êle não sabe que em a. ,

.,
AI, A':'. . N, ,SQ7 .,

""e'lte tõd a d manece no sul da Fran"a ANTIGO DEr')'I! -, OAMIAN.
1r:terino do Trabalho, sr . .-\IvD,ro te: nuanto a e'le pr'o'!J!'I'O", • as s prome"sas d(!terminallqs casos, na apura_ -

" .

I .• \, ,

I '1 , ,

f't d t h
.

..
- Alsogaray, que tem pedido Insi�"1 qUl)n1;o à sua arte lírica, Al!laSti as uran e a carnpan a ção dos pleitos, os promotores

�.

P,I
•.

I t' d tE",temente aos trabalhadores que ,·reeorlhecendo que, através,.,o,·,�lmp es mo IVO e que. funcionarão obrigatõriamente?
mas promessas são p,"rfei- .

,. 1 O I/"
.

-

N· I H I I
·

O
acilem suas exigê.nclas até que a· de 8uas crises negativi;;tas,

tai-r..ente realizáveis e rlest�-
Como, por exemplo, ,nos ca_

I �ongresso aCiona o e eIr' m.ção se encontre em melhor

fl_j
C!'uz e Souza nunca perde o

l;uidl'l,S dl! qua,lquer es'''lrito
sos gravíssimos de viOlação de, • .

tlI�r-ão econômica. sentimento do infinito. Tan-
d

... urnas, quand,Q a perícia atuará O 11.0 Congresso NaCional HO-' Também, para faC_illtar os trab,\.
t· t'demagóglco. As concessões que Alsogaray l"êz ,o aSSIm que. em o as ali

. Após o comício, a caravana,
com a assistência do promotor.

I
telelro l'eallzar-se·á nos é!l.as ·1811hOS dessa Comlssao� foi nomea·

p!1ra evitar ,uma greve nacional dos fases poéti'cas. demonstra,
am'escida de -grande nume- Público? a �4 de Outubro p f., no Rio cI,c

I
da uma' 'Sub-Comissao no EstaQo

trabalhadores, pouco dejlOis de

I
S?!'e110 OU trágico, êsse �en-

ro (ie populáres, percorrúu por mais que não seja há Janeiro, sob os ausp'ícios da Asso- de S. paulo, com os seguintes ele.
assumir suas funções, inclUSive tUI'!Pn.tO.as ruas centrais da cidade, evidente necessidade de retirar

I
ciação BraSileira da Indústria de I mentos:

.

Vicente Luchessa, pres'
um aumento de 30 a 50 por !en � ac�esce!ltou: .

com -grande aconipanhamen� o mocinho de... Capinzal I Hotéis e sua �éde Será no 'HOtE dente estadual da A.B.I.H.;< Wal� to nos. s(\lúrlos, parecem es: n',
HaVIa nele· um místico

.

Glória", geníllmente cedida pD!OE dmar AI�ien, presidente do Sindi

-�eus diretores pEll'a llquela flnaU. cato de Hoteis e Similares de 3ã·o
'dJ1,de. paula; Manoel José da Silva M,,·r_

tins, diretor de relações Públle<ls
/ ,

ela Federação Nacional de Ho:e,s
e Simihr_es - Delegacia do Es-.
tado de São paulo e da revista

Desfile
HO.ie. co-

O secretário geral da' Organlza- víndouro, regressando a Nova [Jr-
, I

d
. •

ção das Naçõ,es unidas, sr. Dag que quatro dias epois, nao ssm

Hammarskjold, chegou, ontem, iI.! antes passar por' Brasilla.
Buenos· Aires, a primeira das Ci-Idades latino-americanas que v:,I- Segundo nos Informou o escrt.,

tará durante a sua passagem por: tório da ONU, o Itamarati ainda

esta 'parte do hemisfério. Loxo não elaborou o programa para as

.lpóS, visitará as capitais do U .,11., visitas do sr. Hammarskiold, ((','

guaí, paraguai e do Brasil, anele :,eve:'á ser distrlbu1do até o Í1nal

chegal'á no primeiro dia do mês' da semana .

MOSC<?U, 25 (UP) - O "J:i.o-�

D-tomienta'do pela sêde da
d(.',�)íração dó indecifrá'yel
Nünca transig-iria aceitando •

-as regras da aposta de Pas
,_oal, porque o seu tempera
l!lento abomina o conceito
da fê em' têrmos • de secura

gectmétrica, em racio�aliza
çã;> esquematizada.
MIstico famipto da Eterni

dad.e, procu!'a Deus,' no so

frimento, como uma direção,
.lm sinal além do horizontF3.
E o próprio destino do mís
tica, .através do êxtase, da
contemplação do inefável,
tr.tear; a presença de Deus,
para com ele se fundir. Mas
Cem: ;não se revela àJq1lele3
que não atingem a região d8
fé suprema.
Duvidar, blasfemar, ne·

g4j', é um direito concedido
pela sabedoria divina à nos
sa frágil condição humana.
0" anacoretas, no des�rto,
JS santos à hora das tenta
c;õel) demol)Íacas, torcem as

!.1\ã0S, muitas vêzes desespe
':adc'3, mordidos pela ne�a-
çio .

Não é tranqÜilamente

. '� ��;i����Ji.��1J.,í 1,,:'-1";;;[ r� De certo, Cruz e Souza vê

Curitj'b, ��L:.,'J)'�::
LI : - I no.. pele negra um sinal de

.. OI: róbrio; de maldição, sen-

I tLldo o conflito insolúvel de
. sua alma- heróica e ,tHlva

I
CGm o· ambiente que o hosti

. lhm e. impondo-lhe a miséria,
(Continua na última Página)

Rgora, repercutindo contra êle. Há
notícias de que Alsogaray !ln ..I;�.

ciará medidas severas contra, (.s

metal.úrglCos se êstes concretiza.
r.em a ameaça de greve.

E' LENDA

:1
\ F�orianópoUs precisa da energia realizadora de OSVALDO MACHADOr

f por isso ..o povo ivªi el.egê�lo 'n

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- sr. Hercíii., Vaz Viegas,
_. srta. Nilda Luz Macuco
- srta. Margarida Stepta 'p A.R T I ( I P A r A- Osr: José Bonifácia ."-Schmidt ADILIO BERTONCINI e ZELIA DA LUZ BERTONCr}iI
- .sr. José Cavallazei... , � partíctuam aos parentes e pessoas de suas relações o nas-
-- sra. Dalila Da\grandCl' !\.f·!T'{deço uma graça alcan- cimente de seu filho ROGÉRIO ANTONIO, ocorrido na

Borges ·çuda. R. N. Materr..Jdade Dr. Carlos Corrêa.
- sr. RuY Carlos Batista Fpillls, 18-8-959.

-,

SSSSSSSSSSSS%SSSS$SS\%S�$%%%$'%S%S%SS%%%S�

� Para almoçar e jantar bem, de'p�is de sua
.

H casa, QUERÊNCIA PALACE .�OTEL A�
>S:SSSSS%jSiSS%�'S%%S$%S%SS%SSSSSS%SSS%SS$j

.

,

..

'

"�"�_'7T'.
. .,.tl"";}'�fi:'.I:\*,�.@' •

:
_'

•

• <

. .,--�--

.- sr. Genésio Miranda Lins
- si'. Wi:lson Sant'Ana

.

Si'. Odilon Bartolomeu - sr. dr. Romeu Bastos 'Pi
Vieira

I'
, r�es

sr: Luiz Alberto de C.

Registramos. com satis- Cintra

f'ação, na .data de 'hoje, o -' sr. Edgard Lopes Silva

aniversario natal'icío do ar. - sr. Ari Ocampo Maré
Odilon Bartolomeu Vieira. - sr. Amaury Callado.
tabelião no Estreito e pes-
soa' muito relacionada em

nossa sociedade.
ÁS" muitas homenagens de

que lar alvo na oportunida
de dé tão auspiciosa datl:l;
juntamos as de O ESTADO,
.;0::1 votos de .perenes fel ici-
dades.' -s,

.'\.NIVERSARIOS

AO RVM'°. PADRE
J. B. REUS

FAZEM ANOS HOJl�

OSVALDO MELO

. UM POSTE COM UM BRAÇO INÚTIL Os postes da
. tluminação pública têm braços, sim senhores. Um :el'l'o,J
estendido com uma lampada ...

Pois, o braço de .um dos postes da rua Padre
_

Roma
está nestas condições:

'Caido, pendurado, já sem a lampada quP estand1 á
,üão do§ transeuntes, foi por um deles surrupiada. fa?:

teniJ?o. ,

E o perigo que aquilo oferece aos que andam por ali?
Uma pancada daquele braço de / ferro vai ser mesmo

ele.. arder.

--;--

Tarde de Elegância: .:;

De conheaida chapelar-ia
"Laffitte" da cidade de

Curitiba, realizou-se na tar
de de domingo nos salões dp
Querencia Palace 'Hotel, um

movimentado chá com des
file de Chapéus, ultimas
criaçõej, de madame Marina
Laffitte Patitucci. Aprasen
tadas pelo-sr. Mario Maga
lhães responsável pelo des
file, os manequins Candida,
Vera Eneida, 'Martza, Regi
na, Eglê e Brenda, cnnquis
taram fortes aplausos da
distinta e selecionada assís-
-tência que
Querência.

compareceu ao

--,-

Pelo Convaír Cruzeiro do

Sll'} viajou domingo para o

Rio o pianista Luiz Fernan
do Sabino.

--;-- mãos Amim, pela inaugura-
Comenta-se' da vinda à ção do "Edifício Zahia".

nossa Capital do cantor ----

9regol'io Bar;os, que será Um jovem jornalista está'
êxclusivo da "Boíte" Lux de alianças compradas ,para
Hotel. Sem dúvida será mais marcar seu noivado no pró'
um dQS grandes aconteci- ximo dia 7.
mentoj, que promoverá aque --;--

le simpático e agradável Parabens ao sr. Mariole
local. Rimbou pelas bonitas festas

--'---1- que proporcionou à nossa'
Amanhã comentarei a sociedade, nos salões do

elega,nte -recepçâo ,dos il'- Querência Palaoe Hotel.

Tralor Vende..se

Um marca OLIVER de

esteiras, 37,74 H.P., zero
hora. motor Diesel. De
mais informações, diri
gir-se por carta ao Sr.
Nickel à Rua José Lou
reiro n. 11 S/104. Curi
tiba, Pr.

PARTICIPA(,ÃO
,

vrnvA ALBERTO VIDALNICOLAU CONSTANTINO

SPYRIDES'

E SENHORA

Têm o prazer de participar
o noí,"ado de sua filha

HELENA

RAMOS

Têm o prazer de participar
o noivado de seu .fllho

SAULO
.

com a senhorita Helena Nicolau
com o Se;.:ador· Saulo Ramos Spyrides.

'INS?ETORIA DE TRANSITO Este importante depar- Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1959.
tamento, com .Ia demissão do sr. Julio Gonçalves, que an- _,_�_

_'___�_.-",<....: � � _

d�va juidin�o pai'a dar.� ·fóra de toda aquela complic�- -,
'

.fin,· (;' .

ri ,

•..
,;.,

A (' E�ao, tem, agora, novo Duetor.
.

'. _ tpJ{1 .''- 9 'I· J
As� lmiu a direção, da In'spet!'rla', o Cap-.· Sidney Lago.,.'" ;. . .. �_.. ,

..•

clade�Ô1:-re seus' ombrps pez:l,' umá grari1� �esponsàbili- ",O�l\Ç�� :;�l� ',S�nhljras': �nf�rtilidade' frigidez,
A Inspetoria de Veículos; entretánto: riã� ['depende sr. : V'a

"'''. ies·. ,Inflamações. n"<iI:'túr�i�s' ·m,n�truaiS.mente da boa vontade e compet§ncia de quem a. dirige. E
' L •

1 'T ' .l,. 1.

A- colaboração direta dos governos do}Estado e do Nln,
Xô � e pTe":'l1'\:lpCla, Ja l �

ento pre nalla .
�.

niciplG. bem como, afínal,.. a dos pl'Ó'pi:io� intel:essac;!,os pelo, �!."
,

.

:Alt;>rgia - Afecções da pele;
1J011l "uviço do trânsito, deve seLimptescindivel. �',

,,'
- ·Ctn, uiias das 14 às 18 horas, �xçeto aos

.

Muito e muito mesmo ha que se fazer ,para tarde.;.'

}",quele departamento público capaz de satisfazer as' fiíla
lid3jdc,' que dizem respeito a sua existênçia.

Er,t,re o que s�, aponta como lacuna, está a distr1()ui
çiio do serviço de Vigilância por pinte dos' respectivo'!
guardas.

T!ôl.mbém, sabemos, ha falta de guardas e inspetore,�.
A sinalização em vários locais da 'Cidade preclsa ':,e:

remodelada. Ha sinais que absolll tamente não corres';>O!1-
dem a boa marcha do serviço. Uns, até com reclames f'

propaganda política que nada deixam visível. .

Os apressados que avançam o "sinal", as correrias
des.enfreadas nos lugares de maior 'movimento, a falta
ubsoluêa' de atenção de certos motoristas, o barulho en
;:;urdecedol' das businas dia e noite e ate alta madru
gada, as descargas abertas como si as' ruas da cidad3
lassem estradas no interior, tudo Isso e muito mais ainda

(;st.á a, pedir providência imediatas.

í Qve o· novo diretor da IVTP agora no. cargo, pOS3a
ser, bem inspirado para se, conduzir com os aplausos, da
popúlação, são 'nossos votos.

sába 'os.
Rua Felipe Schmicit, 46 sob. '-. Fone 2648
-_._---�------�---_.----- --;-._-

TELEGRAMAS RfltliOS

UM PRESENTE QUE'AUXILlA OS MOÇOS

Na Estação-Séde, acham-se retidos telegramas paru:
Luis Ramos Floriani - Zoe Danielewecz - Raimundo

'Witson - Amel'indf.'. Conceição ..::-_ Techint - Pedro Vem',

-:- Adilio' Mattos - Pedro Laurentino - Domingos Joaquim
:ia Silva - Otto Berckowitz - José Izidro - Joaquim Ce
� ar Oliveira - Centro Social Stela Maris - Walmll' .

Tosé Soares Sobrinho - Sape - José Gomes - João Mot�a
- Ilda Maria Maciel - Centro Esportivo Catarinense -.
Windsor - Herculano Farias - Pedro Laurentino _:_ Djil
'lira V. Schmidt.

- Todos sabem que existe em Florianópolis, uma casa

de estudantes - Casá da JUC - a qual já foi tão elr) ..

quentpmente elogiada pelo' Prot, Madeira Neves .

A dita casa, unia 'república peI'feita, pois ·não visa fins
lucrativos, abriga 32 universit�rios , dando-lhes cama,
eafé e c.omida. '

Em virtude do alto custo de ,:ida e de outras despe;"ds
l1ue se:11)'lre aparecem - cada vez mais caras -, está e.i,.9,
na iminência, de fechar, ou então aumentar a pensão de

Cr$ :l �OO,OO para Cr$ 3.000,00
Diànte disto resolvemos, nós os moradores, tomar

uma 'sérié de providências, a fim de mantermos o preçu
\ antigo.
t Começamos por falar com o sr. Orlando 'Becker, Prc-

!!�!;:!I=::;,:JIIIÇlIIII::=-CJ-=-CJlII::_:::JIICl_::JIClIE,:;J!IICI-=.1 'elto dI! Santo Amaro, de cuja ca.sa êle é ,dono, a fim de
,�ue êle estabelecesse um aluguel razoável.

Ontem fomos a sua cidade.
J E lá, em seu gabinete d.e p;refeito, encontramos J sr.

Orland(.· Becker, atendendo o seu povo, cOm o carinho e a

"implic.i:iade que lhe são pecullnres.
'.

t tExnosta a nossa situacão, prometeu-nos o dinâmico .DVas casas, rfecten e�e.n e
.

.. ". ,

.

I 1 efc)rmadas C( n ar aveIS 1os-Prefe.ltv, resolver satlsfatonamentt o que lhe pedlamos.
.

- '1 t U'CO'i)O se não bastasse a ótima impressão que tivemos i talaçoes ��m�,� ;s, ti sh as �
de sua administraçãn, fomos atendidos bondosa e amigá.;"

Rua Pr.es· .en e, ou n o n •.
,

'clme,'te. 17, lespectivamente, por .... !
.

sutis'reitos, portanto, voltam08 para ·à capital; deix3n- 7,000,00 e 5,000,00. I
Vê� e tratar com o sr. Lido pata trásSanto Amaro, com o seu aspecto noVo e pro- ibtrato Laus, à Rua Presiden-missar qué lhe vem imprimindo OrlanJ1<LBecker. té ruutinhô nr. 15, 1,0 an�:ll'.32 univel'sitários lhe agradec(:m, sr. Orlando Be.;ker.

\

P "A R T I, ( '1 P A ( Ã O
. .

WALMOR _ CARDOSO DA SILVA
,e ',.

P:;IvIILI ti. M/\.RIA SIMAS CARDOSO DA SrLYA·'
participai11 a08 parentes e pe3sôas amigas, o nasci·

menlo, de sua pl'imogenita MARJA INÊS, ocorrido,. dia
2t,i na Matêrnidàde Dr, CarlQs Corrêa.

de .-agôsto ,de 1959.
,

.1'.'

...TAft· 'I. aul ",TI•• DlA.I••1 '.unA O,lTA4&JIA

�

O "Clube da Lady", du
rante o elegante chá de ama

nhã na "Boite 'Plaza", além
do desfile de saias, blusas e

slacks, também sorteará en

tre 2S senhoras presentes,
um belíssimo prêmio ofe
recido pela "boutique" Jane
Modas.

.Água, Bola' e Sinceridade I
Rodrigo de Haró costuma, ao vér perpretado I.ontra sua pessôa qualquer tipo de elogio, revirar,

�'m gesto muito característico, os olhos -para o lado,

Isuspender a cabeça e dizer nuIV tom que é a próprta
neutralidade de espíríto: "Yocê é gentil ... " ,.

E não é outra fi frase que posso fazer ao rece-

ber do irmão (em Cristo), colega (de jornal), com

panheiro (em escutarvteíéco-téco) e amigo (em tô"
cas as horas) Ylmar oarvalh», o que. se segue'� - I -

abaíxô.
Palavra, Ylmar, puxa que você _g gentil! ...
SAUDAÇAO RAPIDA PARA O PAUL�NHO

o inglório ofício de escrever a centímetro paru
CC':.::-<· me transformou nisto, meu caró PCR: um

desencantado incurável. I
I
I
I'
.-

bossa, I
E a' turma que ainda resiste a fazer [ornalísm i ,

14a províncía, nessa dureza terrível., -multas VêZ23 I
; hado de Incompreensões, esta turma sauda você e

•
com 'carinho, mas ao mesmo tempq.. . :.

Não. Nós não vamos dar conselhos. Não vamos' .nem pedir pelo amor de Deus que-você escolha ou-
•

tra profissão. Isto nunca. e· -

Por ora, queremos estender os braços e dar' 'I
nosso quebra-ossos. '. e

Também' não vamos desaguachar uma porção Irie"patriotada -besta,' que achamos, bom para OUt>:'03,
l!l3.S .nunca .razemos.

,

1
Mas fique certo de que, quando; precisar, é só

bater.

Domingo no Clube �ze '. Vai enc��trar água, bóia; e sinceridade .

no- torneio de esgrima 'Pa- E agora.c toca o bonde. E· saoemoede antemão Irnná x Santa Catarina, o
I

que você tem muito do Quixote.
sr. Rdbel'to Luz foi um dos Essa maldita cisma de. viver pobre.mas sem 1'''1.- :
vencedores recebendo d'o DO. Hoje isso não vale mais .nada.
Dr. Eugenio T. Taulois uma E' é porisso que o papa,j 'aqui, com tôdo o pUdo

bonita taça. Foal da velfia guardá dá h iVocê três hurras. AilSO-

___ c.iam-se neste ameno saudar o Ronald, o Won-

,

.

_ I' genheim, Marcelo;, o Bulcão, e demais jóvens ,de bôa
'," '" 'lI�u..."A '

.

. vontade.' , 1
�': �·��.o�..se

'. lL.;, .� 'li:., l.' ':
.', IftJlAR CARVÁLHO

í.'i\
• 7,....,..

. .;). ",*.q:":"_"':"���..e••ae..........P"r1.r.���aae 'a venda- .

1'-' ,. I!:!__�_,� ',_��'-n:::--!.__ ..

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

�a:Cf1�:de de Caçud.or, U. (. E. (AMPAKH� ·:DO ,CARVAO
Est:vlo ,.de Sta. CatarIna" (De Silveira Len?-i '-: 20 d� umq. �érie)Ver:dé�q� :-,ropriedade 5.;.�"

f
....

�. "lnde e"t:í �iD-sl.a:lapa a Far� Os relógios estão cada _vez mailf�Mer:t�nÉlo·���". "

m:'cia Sa-ni; rZabel pm Ca- E' o que se f�z necessáriQ.', '-: ... -,;,.",>�.:-: "-, ,.:. �:<
"nt!ClI', Estado de St::, Cata- A Caínpanha'NaCional do•.,cisxy,[p: 1'�:'tdm.i��eónsciê;;:;"
l�ina. Para maiovJs ilHor' :ia, '" os ânimos dirigem-se irPPlac�velí;ne\lttl))]r.i� uma

mações. dirigir-se
.

a Rua tomada de posição que a' questão. rea'lmente. merece. F:,
Cruz lVlachauo n. 137 em :ts posições deverão ser bem definid�s.

'

t;uritiba. Estado do Pal':má O problema é de vital importanCia para as bases so-

,'iais p econômicas do Estado. Est.-á �m jôgo o deseni'ol
I

. imento de uma corÍ1Unidade, de uma população que viv.:::
�·tuasc que exclusivamente da inFiústria do carvão.

Êstf'S sêi'es, t� os seus dire�tos, vivem, ,constroem, em
Casa nova, de matedal 'elação aos seus tr:lbaihos. E, o; tl'ãbalho está por faltar!

riõ Es�reit.o, no Bail'�o de Cdícula-se que aproximadamente, umas sess��ta mil

Fátima Rua· Antonieta de �)essoas do Município de Cre3ciúm�, estejam diretamen
Barro.�: 214. Tratar com o te ligados à; exploração da' grande bacia carbonífera de

propt'ietário na Casa da qanta c�tariná; esta: atinge o: seu ponto de exploração,
Eorr�cha, à Rua Felipe produção e alimentação do mercado - que está,' '!enclo
·,Lhmidt. estrangulado, naquele município.

Os orgãos. responsáveis' do ge>yêrno, deverão de. qual-
ller maneira, tomar deliberação para a solução do crus

LEIA EM NOSSA NOVA :iante rroblema, olhando pára o lado dos in�erêsses ;3/j

EMBA�AGEM COMO dais e ('conômicos da Nação.
SE PREPARA UM BOM Sabe-se.que a Usina de Pira�.ming!j., pert�ncente ao

, CAFÉZITO '�rupJ Light não cumpriu com as suas pro�e�sas; co1o:-
-----------.....ando rm seus fpr'nos energia, provticada por }(fuel 'ôii:'''�, .

.

". .

L U G A SEnão c'�m o/carvão vapor como havia prometido. Além digo

A· .•. i ! to, pr�llieteu referido grupo, instaiar 'aqüí em' s�nta Ca-

t· "B" S 1\11 ;_,nilla Usina para o consumo de cal'vão vàpQr;� Isto não
'm ox no uper- erca-

d
.

p. t·
. -

I'
. j.

tI·
... '

.. 34 "t· t 1 '1_
'·e eu pOIS a Ira mmga amp lOU as sUas I�S a agoes €0'-l(J nr. o lmamen e oca,
,,- P

. .' 'd "f I ·.·l"

d (
. . .

t d
'Jao auJO, consumln o o ue -üh •

,;p n o pnmelro na en rit. a _
-

.. ..

1. t" i 1) t E mister que aperte o. cerco, afun�lancto ...
as relnvi-

a, por a pnnc pa .. .
.. -

bl'é d
-

-

t t t'l)
Qlcacoes para' o pro ma e' carvao..Um apar amen o, es 1 .

_.

t., , , ,.

,"
,

-

," d" onstru'i ia I Para lstO, Ja oflclalmente mstalada a CAMPAN!B.

. '" crno, recem c
'M EFESA O

-

O L 1 t-· t
. -

.

t 1 d endc"l
Eif D D CARVAO NACI NA . Ne a, es ao ln �-

((m1 se e amp as ep •-. , ..
,

·t d 20 piso do grad:;:-. <:ts fprças de classes, com o beneplaclto da popuh-CIR.,';, SI ua o no - �' ..

i d
.

t d t i t· durédio .da Rua Presiq('ute gao. v�'o, romeIros, m nera ores, es u an ,e�1 ncen IV� os

C(1utinho nr. 15. e,
l.eIo �pOlO do p�vo, que d�f:n�e!� os le.gItl�OS interesse.s
que dIz�m respelto a sobreYlVenpfJ. da mdustr�a ca'r�onF
fera de Santa Catarina.

'
'

Hoje, com uma-dítíeuldade terrível, pego de um

espanador. para limpar a pena. E lá vem a realida
de dura. O espanador pesa demaís e a pena se"

transforma em um fardo enorme.

Mas acho que vale o esforço, porque as.Iínnas
saudam o novo cronista, o jóvem rabiscador que se

afirma, e põe por terra o novo' conceito de '1U'3 o

\ cronssíonal tem que se proríssíonalízar em escola.

Você desmente, nesses incompletos dezoito anos.

Então vale o ditado dê que filho de peixe, p�i
xínho. O negócio é que o Paulínho nasceu com a

O' SI:' José Waldir Harger,
foi o maqu ílador dos mane

quins das festas do Que
rência Palace Hotel, usando
a nova linha dos, produtos I
Elizageth Arden. Está de :
parabéns, a Farmácia e :
Drogaria Catarinense pela
revelação dest� seu compe
tente funcionário.

---+-,
A bonita e elegante Hay-

ga Barreto da soededade de
Blumenau, na última 2.a
feira circulou em nossa

Cidade.

Advocacia peranle o'Supremo ','ibu
n�I·Ftderal e em qual 'er pari" do

terr�tório na,iOlJal.
Professor Renalo- �,Bár.bosa

/'"

(Catedrático de Direito. - Membro do
Instituto dos Advogados Brasileiros.

G.r�:dae.�a:�t� ���v�sa�i:r:�� lD�crição 6�a9 na Sec.ào_ _do . .lUsltUo Fe: �

�l[al.ari3, com; 0. quúto.s, sala I de.ral da- Ordem d.as },-dvogados)de Jantar, cosmha. qnL" . -_',
de ;banh.�!.< .�P1n�r:e �'�nch,? i,'ÀYt�jdª �jo �.r�np.,Q, ;·.·l�BSl -"lq?
;::;�a:dep,>�Jto tratar l�

r s. !1327" RIO"
,1'1:
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o deputado Jete de Oli

veira apresentou ,proje'to_ de

lei autorizando o governo
-b abrir um cl�ito de seis

centos mil -cruzeiros para

a construção de duas pon

'bes : Uma sôbre o rio Fresca
.}'j.� � 'no Barracão e outra sôbre o
N...:i ,

/" } do Jararac�
.

,,-
...J:�,

'

PILAR É ARRANCADO PA-
"

RA OUTRA PONTE
f

-

, , 'Após justificar na tríbu-

na o projeto acima, o sr,

Jete ,d:e Oliveira fez ref'erên

ela ao fato de ebgenheiro
do Estado haver mandado

lil)..ra..IlCar I.u�:--,�l�.,.de ...pOfU:e,"
em seu municiplo, da, cons

trução iniciado nó governá
�erbal Ramos da Silva,
'documentando o fato com

U T I L I D A D ESI foto que encaminhou à Mesa

.
BAHIA: 'PROBLEM;AS DE

. I
'

'ITAJAí

DOM É S T I (AS', O .sr. Bàhia Bitencourt
r.eferlU-se a problemas de

i Itajaí, encarecendo a rieces-
sídade do governo melhorar
as condiçõ-es do campo de

pouso daquele porto. Alu"

dfn'::o à falta de apôio a seus

projetos' de pedidos de in-

o •.&.11 UTlGO �DU&JO OI UJlT& on.&.�uu

Só não lem
-

qJ3nl nao quer.

·liq,uidifi�cador./ �-Ag'ora _

o. seu
,.c-.
"

N-IDAR por

S�MEH'íf 286 ·OOMENSAIS'
., '-'

-,

) . I ·';'l.)t�. m
MESMO . QUE. VOCE JÁ TENHA AlR

. �UM, VALE A PENA � PO-lS - PO�
ESTE

. PREÇO, N U N ( A· M A IS,' '.

'"
.,

Rua Trajano, 29u

AGUARDEM
Agi!�lo de 1959 .

D�cl 26 - Ministério da Saúde e Acõfdos

Dia 27 - Aposentados Definitivo�
�

D' r; 28 _ Apof:lentactos Provisórios; Salário-Famílla 13

8rat!!iracão AdiciOltal. .' ,

.

Dit'. 2'9 - p..rocuradores de Ativos e Inativos e os :.tu!;:

11ão �'eceberam nos diás marcados.

Dia 31 - pe�sionistas militares e provisórias

CANETAS COMPACTOR

l-:XTlNTORES DE INCENDlO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

(o'OGOES ECONOMICOS "WALLlG",

F'LME� RA 10 X -"DUPONT",

'M ES
NA

·SETEMBRO
ENXOVAISDOS

-1

DESCONTOS . "SURPItESAS"
: A�_ V I S O

Depulado Cunha Mello: Conserto na Ponle Ab<don Baflila
� Jel8 de Oliveira: Apresenla Projelo -_ Bahia: (omissão . Um automóvel marca "LIN

Parlamenlar .:Minisl·ro da ·Marinha·:� Pagamento Sil��r�os ���L::� tCe:::=::iVl:� :;::�:: s�::

-dis�a �,:p;:�:��aán�eO s�'�,s�e; de Operários do -EslBleiro de Coqueiros
' ��1��:í':n�Oa:�:t\�eLI:7��;. UF::

-

.

. ,il:ta-�e o pagamento. Tratar com

formacões,-de parte do go- O deputado Pedro Zimer-
'

..
.

. "".' - .) Sr. Bahia no EdifíclO '·Ip3.s�" 5.°
verno, anuncia que vai pe- m r-n lê, na sassa., de 24 do

.,

I t·· õb
andar, das 9 às 18 horas diá"ia-'

d ir à Casa" uma Comissão corrente re a orro S.O re as
, mente.

PaI .nm.sntar Externa. ativ ;dades ':�.a Comissão Par-

Na sessão de 24 do correu- lamentar Externa, compos-

V E N 'D E S Ete, os representantes !:�o ta do oradhr e parlamen- � -

PSD e do PTB pediram um t:.-� res Franci; �o Cansiani, .

� Vende-se Prédio em ótimo
voto de saüdade pelo' trans- Honora to Tornelín e waiter
ourso do 5;0 )aniv,ersário da

morte do presidente Getu
lio Vargas no- que a banca

da governista associou-se,
pOr Intermécdo do seu ]i
der deputado Sebastião Ne

ves: Na tr-ibuna, usou da 'pa
lavra o sr. Bahia Bítencourt,
enaltecendo as qualidades,
i.o estadista que, há um lus

tTO, desapareceu trágica-
mente.'

,

CUNHA MELO: VOTO DE
.

PESAR
O deputado Mario 'I'ava

res da Cunha Melo reque
rcú voto de pesar pelo :pas
samsn to, em Jaraguá do Sul
da vva. Vítórío Piazcra,
progenitora do prelado_:-(;a'
tarinonsa Piazera, atual bis- -V fi'.' N ·[).f ... - 1..\.. Epo-auxiltar do Rio de J�-' ._

neii'o.
PEDRO ZIMERMANN .A
PRESENTA RELATORIO

�O!1 to Comercial.
Rousseriq. Esta comíssão ], "tua Conselheiro Mafra, 17
reuniu-se há ,�:ias em B'lume 'I'r.itar PEilo telefone 2556.

A-parlamento
Aluga-se um grande com

3 dormitórios, na Rua De
métrio Ribeiro, 14. Tratar
fone 2905.

1 Ca:.'ll slto li rua- Conse
h e

í

ro Mafra n. lGS .

I Cas i sito a Rua Alvaro
�e Cn rva l ho n.o 45

1 Casa sito a Il ua Ten en

te Si lve irn n.o 77-A.

"�" e tratar com .Normellr
Castro. Rua felip Schmidt
n. :lX Nr-sra.

FLO�IANÓPOLIS, Quarta Feirá, 26 de Agôsto de 1959

- I

V E� N D E _'S E

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

. precisa_se de uma moça para
-

.

servíços ge:?.1s de escritório.

Tratar à rua Emir Rosa, 129,

NESTA.

Sessão de 20 do corrente, re
feriu-s-e, na tribrina, a pro
blemas Iigados ao seu .mu

nicipio. .Prel'imíjiarmente, a
·

ludiu ao estado atual da

ponte Abdon Batista.. que
está "tr incada", oferecendo
perigo se não for conserta,
da; cabendo ao governo essa

providência.

-;- 1 cristaleira
-'

- 1 balcão
Tratar na Rua Deodoro, 2,'·

nau, elaborando .um 1reJIs
tório, do que realizou com

relação ao, problema Cfu c�-
.al ização do Ribeirão Bom
Retíró.

DOIS PROJET,OS
O orador apresentou dois

projetos um abrindo cré
dito par� construção da pon-

I
te sobre o

I
Rio !tapocú,·e

entro con ..,e,�,endo auxilio de
um milhão de cruzeiros pa
ra a Sociedade Hospital São
José. Corno diretor da soei
edade o sr. Cunha Melo his
toriou a situação difícil por
que atravessa a citada-vsn
tícade, que tem débitos na

praça' de igual quantia,
JETE DE OLIVEIRA:

CONSTRUÇÃO DE
PONTES

Vende..se os se

gu�nles. Im�vei�

Aparlamento Novo
Living; e dóis quartos espa-osos,

copa, banheiro e casinha, aiu

�il-se bem no centro, Rua .D'4l
val .M. de Souza 55, ch icara Ee

p!'-nha _ Unhares, por alto m!l

Cl"UZ21:"o:: mensal.

lnfoi'm"ções
fone, 2834.

no local em pelo

3

CSiSSS"%\%SS'SSS\S1 i%"�:U,....��-çSS$SSSSSj:�·,ssnSSSSjSSp,�;n:::n

�.
•

. 1abelà de Pa�amenlo do Mês de
, .

,

Dia 1 - Pensionistas civis

Dw, 2 á 10 - Os que não receberam nos dias tabela"1 JS.

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional de Santa 01-

tarin� .

Florianópolis, 20 de agQsto de 1959

MARIO SALEMA 'l'EIXEIRA COELHO

Delegado Fiscal '

Tem para - pronta e" trega .

APARELHOS -DE AR CONUIUONADÕ.
BALANÇAS "FILIZOLA".

CI RCULA DORES DE AR.

/
.

.

CO!U-tEIAS E PNEUS ·DUNLOP" .

(;ELADEIRAS,

SÉTEMBRO ./
M I\QU IS As... SOMl\DORAS "BURROllGlIS"

�IAQCI�AS REGISTRAD RA$ �'BURROUGHS"
./

MEDIDORES DE LUZ DE fi e lO-AMPERES.

Kua 1 �io Pinto, esquina Saldanba Marinho

ARRANQUE IMEDI AT'O

V. PODE CONFIAR EM. SUA
·

-

bale ria D E-L,( O'

""

...I

Distribuidor . Autorizado

H O f;, C E
Revepdedo'res e F�otistàs

.

Descontos especiaís'

Às firmas Consirütoras ·desta Praça
As Admini:;tra�õês Regionais' do,Serviço Social de Co

'nércio _ SESC �o é do Servk:�) Nacional de 1\preendiz�
r;;em Comercial _:_ SE.NAC. convidam. às f�rmas cónstrutQ
�'as desta praça a se' inscreverem na Divisào de Comtr: 1-

ções SESC ..::._ SENAC; como pr:>liminar à coleta de pn-

ços para edificacão nesta Capita,l.
. ,.

Para êsse fi� devêrão COtnDarecer à sua sede, à ·ru.;;,

Tiradentes na 15 -'10' andar, no hc:'árió das 14 às 18 hor.1s,
r,té o dia. 25 do �à�Tente, onde a:?tu da document�ção q11€

.lhe� será exigidas deverão fozer prova inicial:

a) de possuir capi�al e bens lião inferior a Cr$ ....

500.GOO.OO mil cruzeirb�):
.

.

b) de constar com mais de !) <,cinco) anos de funclo-

namento efetivo', regular e ininterrupto;
.....:...._....0) apre.sS-Jlta-r ceJ!;icião de 'haver construido pelo '11P,'

'uma obra no .valol: mínima de 'Cr$ '3.000',000,00 '(tl'ê3
- . ( .

de cnizell'os).
-

s eXig,ência,s acima. E limina.wrias, pede-se !l.ã,!J
qúefu não esteja. em condiçoes de. satisfa:-

�(' ;:f;··� -.'
.

/

\1ATERíAIS CIRURGICOS,

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

,

MOTORES PÀRA MAQuINAS DE CORTURA

MAQUINAS DE COSTURA_

;\WTORES ELETR.ICOS
Dupla Reserva de Fôrça!
par" sua sagurança e tl'anqu1l1-

· dade, DELCO �antém sempre

em reserva o dôbro da energia

na ql�e seu carro precisa!

MOTO}I,ES MARITIMOS ,"PENTA"

PER.5IANAS "KIRSR"

RAUlOS.
/

Segrêdo da Longa Vida
.

DELCO cóntém o eJÇclusivo ele_

m�ntd Batrolife, que evita as

perdas de energia autodes

carga !

VENTILAUORK�

•

,

>
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FLOR.IANóPOLIS, Quarta Feira 26 de Agõsto de 1959

---�.----f'-VJ 'il'••_:--__: '. DR. RUBI GOMES

Indlcaour PrOflSSlo.DaIL'-N:::;�:
�� oe� ..... _ ..__ liA 11.6,. ".À C .)'pe.r.@�õ� - Clinlca Geral

,
.

. Itesldencia:
Rua' Gal: Bittencourt n. 121.
Telefone; 2651.

UIl. AYIlTON 08 OLIVEIIlA
DOIINOAS DO PULIlO ,-

-

TUB8RCULOS.
COD.ult6rlo - RUI r.up.
Schmidt, 18 - T.I. 1801.

'

Horário da. 14 !la UI "or..
Ii.. ldlocla r.up. Sc:llmlda

D 117
r,

'

�. .
.

II •. NEW'rUN U'A�ILA
CIRURGIA a.IlAl

Uoenç•• de Menllora. � "roc:1e

101'Ia - Kletrlcldade Mildl ...
Con.oltório: Roa Vieto" 111111

r.II.. n., 28
.

- Telefooe. Íl3i1',
Co n s u l t•• , O.. II bora. • .. ,

di.nt.
a.. id.ncl. r .. ne '1 cu
Ru. Oh' OI..oao G 7l

UI "','''UNIU �í""") "

AUII.AO
CIJlUIUlLt. T •• \).AT�Il. '",

Urto...4Ia
Conlllltórlo: .loi" Ploto, I" _

Coa:lllllta: d.. �'h 11' ,,,
diàriam.nt. .'DO' ••••áb .. ..:fHj
a•• ldhela, Boç.h.,., lU.
ron,' - •. 'U

.
Con�.

llO.NÇAS O. S.NflORAS
PARtos _ Or'RAçO&�

PARTO S•• 00" 11.10. 01"""'.

p.lw·profllat t-o

Con •. : R... , .I"lo PI�to " 10
d.. 16,00 àa :8,00 bura.

Atand. com bora. mare.d..-.
T.l.'Gnl 10.i - a•• idloda

alia a.neral Hitt.oc""rt � .u,

li'" W ALMUK ZUM••
UAac.;lA

Ulplomado pela Yarolci.d. :"i.

elooal de, Medicina tia lIal'.ar·
.Idad. II. Brut'

.x·lnterno por ,co.c.......
•• tel'JlJud. • a:ae.i.·

(Serviço do hol. Oet6vt9
Rodri�n.. Lima)

.s·Interoe cio .!Iemça 41. ("!rW,

,I. do BoaP!!_a1 LA.,.....T.(...
• &100 d. I••atre

• 6dlco do Bo.pltal el. Carid.o.
• d. lIJ.. t.rnidad. Dr. C.rlo.

(AIS BADA'Ó 'ONf ,Qlf7

ANTIC,O DIPÓSITO DA"",A,'i'

RÁDio GUARUJÁ:
. DE FLORIANÓPOLIS

Onda média:
(5 KW) 1420 kCSa
Onda curta:
(10 KW) 5915 kcsI

DRA. EBE B. BARROS
CLINICA -'DE CRIANÇAS

Consultório .' R�GinCS. Consulta.
,

.

-

A' DercUlo LU�. 155A· apto • s�c"nda • 6.a-'�lta
dai 15 •• 17 hora.

re� _ 2934t·LOItI.-\.'lõOI'OLlS

DR. H O L D E M A R M E N E Z;E S-
.

Ispeclalidade Doen,ças._de Senhoras
-

- Partos Cirurgia -
Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Matern1-:
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambõa e 'do �osp1tal do
tAPETC. _

Atende provisóriamente no Hospttal de Caridade _

Parte da manhã.

DRA. EVA BI SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Espec íal iata em moléstias -de anus e rect e

fra t amento de hemorroidas. fistulas, etc.

Clruriia aDa)
Coriunica a mudança de seu Consultórto junto á sua

rrs idênc ia na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

E PROCURADORIA.
A�SIS'T�!\'CI.\

DR. AuGUSTO WOLF
DR. EMANUEL CAMPOS

nos ADVOGAllOS:

DR. ANTONIO G�ILL("
DR. MAReIO COLLAÇO

DAS- 8 às 12 e das 13.30 às 18 boras

Itu'a Trajano, 29 - 2·· aodar - sala 1 - Telefone: 3658

COMUNICAÇÃ'O AOS MÉDICOS E
FARMACÊUTICOS �

PARA ITAJAÍ
Ô NlBUS
SUPER-PU-LLMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS _ JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS DIRETAS

PARTIDA'
CHEGADA

RÁPIDO

FLORIANÓPOLIS 5,41>
CURITIBA 12,45

SUL � BRASILEIRO LTDA.
nAGENS COM ESCALAS _ PARTIDAS AS 6 E 13 H·:Jl1A�

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO
ESQ'uINA TENENTE SILVEIRA _ TEL.: 2172

TUBOS - TREFILADOS
Pistolas para Pintura Pina'
F-Hlrica Nacional de Rolamentos

Cerami,ca Jalobá _ Pastilhas· para
�

revestiment.J3 e

pim
Mo.aicos de Porcelana
Ekphas Elásticas Silentbloc "Axios"
?r.:dutos Quimicos Minas Gl'rais

Fritas, Esmaltes a Correntea para Ceramicas
Vidros, Cristais, Ferros e Ch!ipas
Cnnsulte nossos p!eços - Merpal Sta. Cataria ....

_. Rija Souza França, 2Ó ....:.: "FQ_'le 3530

DO RIO PARií V JCÊ - !ntere.lso a tod JS ....

Particulares, Comércio e Indú'stria,
L'tilid •.ult-!'ô dnrl1�:""tic·a:-. rf·tu�(li,\",. \'c·íC·l.du!'\ ÜU luáCli.;'"
nus, UCt· ... :o-tH id� !jc luda .... it� .·�pr:4 i( .. ",\ di ,.C'CJ;.. ou ct que
"'ue;' pn...·( i ..ur. j')rrJ1H 4pH' ....rl·'.c· laü :i(J ano!'" li illll.rc:."u�a.
bra�it.'inl. (T;UII U'II {tl,LIJ'lalllrnlu .1.· \t·u.;'l�,,,, IJ_;Jt· ... o�
lul�riur� 1:1!I1ê"ud.t upJi.t a .ltt·:h:t.'( t, �"U pt.·di,i.u. I:�(:re
\'8 para,

Bc preSl'1l t"..H;i'Je:-i :\. S. LHil L ldd.
Rua Senador nantas, 40 - 5.· andar Ria

I

,__-----------_."'-_.....,---�..,......._.,...._._ ....._--
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.

O servíço no�urno será efetuado pelas �armác�as Sto. AntOnio. No turno: e Vltór·la. sttusdae às ruas

Felipe Schmldt. Trajano e' pra ça 15 de Novembro.

\_

15 - Sábado (tarde)
16 - Domingo
2? - Sábado (tarde).
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domin-go

Consultório:
Rua Felipe Schmldt D. 87.
Esq. Alvaro' de Carvalho
Horário:

Das .16,00 Ali 18,00.
Sábado:
Dali 11;00, às 12,00.

MtS DE AGOSTO
.

FarmácIa Sto. Antônio Rua Fellpe SchÍBldt • '

Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe. Schmldt
Farmálla Catarlnenle

'Fa�málla Catarlnln••

FarmácIa Noturna

Farmácia Noturna

Rua Trajano
Ruá Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

o plantão dlllrDO compreendi do entre 12 e 12,30 horas será et etuado peja _farmácia Vitória.

u·----------------------__-------- � ___

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Jndla .ia e· Cataunense.
A presente tabela não _poderá ler alterada sem préVia alltorlzação dêste nepartamentn•

CSSSSSSSSSSSSSSSiSSS SSSSS--:r "'SSSSSSSiSSSSSS LV SSSSSSSiSSSS%S'$lSSSir: /"

'.
,

2 - Domingo
9 - Domingo
16 - Domingo
23 - Domingo
30 - Domingõ .

.f(."o�laJt.1& am moll''''. _._. ... •

"oru oi "la. • ,Ioánu
[-ora 1'adlul d•• Inh"c:"" •••.

M
,.

dR'
II•• • �Tonlca., do 'JI.nl�, p

aurlclo . OS eis A PIAM tem a honra e S!),tü::[ação de comunicar aos IIltv·uriD1rio' Im ambo. o. ,. lu •

. lustn" Médicos e Farmacêutic,",,,: o lançamento do nov\) l·'oerlça. lIu .p.relho ()I"u't,y

Ad d jJl'oduto do INSTITUTÇ) BIOCHIMICO MARAGLIANO. • do d,t.ma n.nu.o

vog.a O GERIPIAM _. H3
Borirlo: lO� .. 1lI I I.., .. I

1I0r•• - Con.ul'brlo \t ... I".
ED. SUL AMil:RJCA _ 5.° ANOAH L1 base de' NOVACAINA sob forma altamente estabilkt�h, d.lI.ta., II -�. 1..• �I\.fl"� j' ""8.

TELS.: 2198 - 2681.
'

para 0 espec:ial emprêgo em Geriatria, n8 �rat�niento da;,.' 1141.. _�. 7 • ".';, � UVINDIDOItES, MEYEa & elA,

r--------------_ ! diver.,az nianÍfestações" orgânicfts do erljvelltéctmeÜi,to. e f:b Coiu��d:;;���!.i;' �,!":�'.:�' :'.1'..J"'.,. Sch� Sl e lua Co.-íheir,0 �afrQ ..
2 - l"l.. �� - c. •. Po�tol.� -: �lo.RI�NOPO.uI;"'f ..

.,-- MADEIRAS PARA -, seniliü;> de, precoces ou não.
n•• -:- rODlI 11.s --:.

.l:- _

CONSTRUCÃO Al�,ústras e informações á clispósição dos senhOfC3 Ef)(TORA' "O F�TA.D(��' troA
I R M Á O S BITENCOURT MédL'c�; a' Rua: Conselheiro MaI!a _. 90 com

Z

LvS:in� : c;
-

A;n:, � H O R () E.dtad(J.
JOINVILLE CURITIBA
ULTIMO TIPO

"lIl I, "".A. ú
jlLIlO

U•••ça•.•••••rellaa ,�a.lI ......
''', TUB.RC\'LOS"
ttADIOO.&AFÚ • RAUiOl'li I) t'l,

DOS PUL.O.S
(,,1r.'-'.··.0 Ter..

"..,nD••o pelà-".c:uldàde .,." •.•.•
a••edlel..

, ·l'Ialohltrl.ta •..• , ....

clnrcíao tio H pllal .'err.
,

...

Cnrlo 4a ..peclalt ..ç'o 1'''''
�. N 1. .a·int.roo • ., ......

�.n�, d. Ctr'"r,,�. d.o - t·r .. ' .'
. Gul�.rl," 'kl"l

COD�fí r.up", I!dIUlld.. .,

rOl. 4_!!Ol
,a' -aor••• 11.· ...

•••. : - loa ••�V .. Juo.", •

'ON.: .1.1

11& " .... arUoIl11 "111111 .• ,

t' "IUIIIO

•• DICO.
U,.r"�." _ U....nçu cI. ."r.·"·

r.. - CU.le••c ... 1' ....
';IIr&O lo 1!.".,)i.Il ••ç"'� G

I Mo.pll... : I ... "'''YIJG�.· .• --.; :>i•.

,t.'o .

i S.rYlcCl tlel ""'of ..." ...� , ..

- Andrade �

Coor1i1ta ...
·

,r�.!. bl • .nll. lo.

H".pltal ,i, (.rortdada
.4. t.rd. d",. ",lO 1I0r., .�

,11ant. no .·on.ultórlo • Irua S ..

'Uh '�ar�.•do 17 l.qul ... d. ,. to
'"nt�. - T.l.r 27111

"

1I.·•• 'd."cl ... - RUI f"rU·1.,'1

�('atll\.b4l ,. ' T.l.· ÜJU
.

,

-8

'/

u�. LAUllt) ltAlJ lU

C�.INJC. "'.'Ul

ESTREITO
Farmác!a Catarlnen..

Farmácia do Canto

.Farmácla Indlana

Farmácia Catarln.DM

Farmácia do Cauto

Rua ped.fo DemOro

Rua 24 de Maio

Rua '?edro Demoro

Rua. pedro Demoro

nua 'l4 de Maio

:.�!,-X' l� �� �:-.
õiO.::!! "H'"

lindo.e. mas
e·o CONFORTO?
Ao comprar móveis estofados, verifique s. o

malaio é feito com as I egítfmos MOlAS NO-SAG
, '

.

• muito m(Jíor confôrlo
• 'excercíonal durabilidade
• nunca cedem - nunca soltalll

).

, móveis mais leves
• dispensam o uso de cordi'lhos e percintos de pano
• conservem o eslofamento absolutamente indeformóvef

MOtAS� DO BRASil S. A.

'db, J 1 Escr.1 lua ....,.... 1'. - 'eI. ,." - CJL Postal 875 - End.' '11.1 "NO.SAO" - sao Paul."

Ku. Co.....lh.tr••bm �
Telefone 3022 - Cu. P..a:&i '1-11 .

Kndereço TelelrTáflco IftITADo
nlalTOl«

HuMn. de Arrud. R••-

G I: R • N T •

()()mlngol I"ernande. lIe AI,JUln.
REDATORIEI"

Ot'\ sido Melo - Flavio A.ort. - ,

\o.lr'- �llu Tadsl!lcu - rtedro Paul .. M.ch.... Zurl

MS,o"l\do --

. .

Cf)LABOHAUOK·IS-
'ruI IlIlHt'lru� I';ilho '.- nr. Oswaldo aodrtru ... (1'�r.'

1'1 ·.\Iddt,,,, -\brt'u .- Prof. Cario,' d. CO'oJta to'�"elra
_ "rllf. íllilOr. dOE.;a - "ajOl 'ldf'to'lsl. IU"p.R'�'-
,'r ..'f- .\llHrw.. titu II.,. c )rll,llI" .- 1>, \1!llItb lA'lt4' lia C"
_ III J(uo.. n ( ..,..t j �- "rof ,.\ ",<ilQa �P". - \f.lI!t.,
,anllt' - Dr. Acy r IJilll II dll I.uz - - .\cl ,'shral T.-i-\'@ -

'ialdY :"'Iilveiru. - nflnlél'io :-\C1U"" - Ih'. (o'c",lullrl

jl ..�.- ;\'i .IHII .\11;''''11111 - I'as('hUfi1 .-\pClllllllu - �Ilba'
... Ilh 1" "'HoAudo de "r•• 'o» I .

P I: B I. I 1'.1 U A Il I

�.r1. C4'lina Silva - Aldo ]"eõ·nand4'. _. Ytrrllh

lIia... _. WI"h�r ).lDhafPIIo
,_-hefe de Oficina Olegarlo Ortlga

PAGINAÇAU
AMILTON SCH1-MIDT DELAMAR SANTOS

I :vIPRENSORES
nULCEl\m C:\HDOSO WANDERLI!:V LI.i:MUS

I{ K " H II: ., I!: N T A N T I

Iteprt!llt'.nt8,;õ�1I A. S. Lar. Ltd.
I-tIO:- Hua' S.. n.cl�1I Uso,''' 410 - t.41 >\n«?&I -

.

Tel. 22õ�24
1

� l'aul" Ho& Vitória 61)7 ---' t:: ....J II _.

Te!. 34-8949
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economlla��ete

RAUL PERE RA CALDAS

ADVOGADO

Trabalhisias""Questões
EscritórIo: Rua- João Pinto n. 18 sobo

: �lefone n. 2.467 - Caixa Post� D•.25

r.ORARIO: Das 15 às 17 horas,

M O' V [ I � f M G f � A l

ROSS'MARKI
, V I SJ T'E' A ti O 'S � A 1 O J A

I

Rua Oe.odoro, n !)_ �) ". 1�1 i�7n
- � ,

Joãn M :fitz _ S: n.

'A >:lIti"1l \:\ -\"' I'l('-\'("-\ !li DE NOVIi:"BRO - ESQUINA
KIIA t'ELIl'E SCHMtD'I'

I"A"I''',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

brasileira. solteira. curadora do

Othllla plntli da Luz. brasileira.

vlúVll, conforme certidão anexa

(l.oe: n,« O. por seu procurador
. r

abaíxo �s.ünado. vem, com runda.,

mento nos artigos 720 'do C.p.C. e

o Doutor WALDEMIRO

..;GASCAES, 1.° Juiz S"\-lbsti.
nruto. em exercício no caro

go de .Julz �e Direito dr,

1." Vara da Comarca de

Florianópolis. Estado de' .em concordância com o art. 15-
s�nta Ca.tárln3,. na rorma

I i�CISO �VIII. da Lei 1.300 d7'28
da lei, . de dezembro de 1950. requerer a

V, Excia. a notificação de GUS.

FAZ.SABER aos' que o presente. TAVO OLIVEIRA. brasileiro. ca-

edital de citação com o prazo 'da

trinta dias. virem ou dê}e corme,

clm�nto ttverem que por êste melo

fica citado o Sr. GUSTj\VO OLI_

sndo, residente em prédio de pro

priedade da curatelada. '. à Rua

Fern�ndo Machado n.O 56. nesta o Suplloado para que. nos têrmos

Capital. pelos motivos e' para 03 dos dtplomas legais acima citados.

desocupe. no prazo que a lei es

tabelece, 'o mencionado Imóvel,
VEIRA" por todo o conteúdo da fins seguintes: 1) A curatelada

petição 8 despacho segUinte: I deu em locação verbal e 'por tem-
.

.

PETl
�Ã-O: Exmo. Sr. Dr. Juiz· po "mdetermínado, ao 'SUpllcÍldo,

ArrElfÇA8, SIS. ·COMERCIANTES
..

FACAM SUAS COMRRAS NA
•

Socie'dade 'AçucareiJra t:alarinense Lida.'
RUIl oonselheíro Mafra, 25.

' ,

Telefones: 3521 e 3717

O F E R l' AS ESPECIAIS

(VALIDAS ATÉ O DIA 31· DE AGOSTO)
165,00 - Dúzia

125,00 - Caixa

245,00 - Dúzia
338,00 -'- Dúzh

338,00 - Dúzia

230,00 Caixa

1.150,00 Ca1xa

Creme Dental ,t{OLYNOS ....

Extrato DYRCE CX.c/2 dú .ías
Cr$

,

Talco dESSY Pequeno
Talco PALMOLIVE Grande., .. ..

Talco LEVER Orande •..... :.

Sabonete DU:LCE CX.c/2 d :lzias
Oleo p/Máquina SINGER, .....

Ervilhas (Rio Grande)' cx. c/4B

".

'llll,as .: ,... .

Lâminas- (Gilette) BIG-BE� .•

CO�E(,rvas de P:li:SSEGOS 1 Kg.
Con ,ervas de ABACAXI 500 grs.

Lâmpadas GE cx./120 únidadé'
Anil IMPERIAL Bonécas CX. 20

Copos "AMERICANO", Nadir La

Ameixas PAOLETTI 5 ks. ..

Soda CARAVANA 'Grande .'.. ,

Corda SISAL Especial q. 'bibla
Saponaceo RADIU:"i .... " ..

FONTOL 'cx:ct100 Envelopes·,:'
So;�lizal - Cx. c/50 envelopes.
Fermento FLEISCHMANN 1 kg
Cadernos Esc. c/20 fôlhas ....
Leite VIGOR em pó - 24/454 �r�.

Le��J cond. VIGqR - 43/4UO
AzeitonasMOURARIA 60/500 gr.;
PallLos' PORTUGU:li:SES - 2�

taixinhas .

Sabào COMBATE - 60 paus ..

Pin.ente em pó -
. " '.' ,

Sabonete SOLIS '"

Ameixas RED INDIAN 5 Qui1.os

1.100,00 � Caixa

245,00 - Cento
2.000,00 - Caixa

f.340,00 - Caixa

3.250,00 - Caixa

50,00 - Caixa

58,00 - Dúzla-
720,00 - '�aGJ.
930,00 � Caixi't

55,00 -=/kilo
'

315,00 - Caixa
�. 190,00 - C.abca
200,00 - Caixa

, ..

130,00 - lata·

190,00 - Pac� c/25
1.�50,00 � Caixa
1.050,00 Caix':\

1.780,00 Caixa

"

..

"

"

..

"

,

..

"

"

..

120,00 - Caix�

380,00 - Caixa·

5fj,00 - Dú�Ht
130,00'::,_ Dúzia

800,00 - Lata"

VE�DA A VISTA: "_ Para compra superior a Cr$
2.000.0(' fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

acréscÍltlo.
N.B� - :li:stes prêços' são válidos até"o dia 31 de agôsco.
DISPOMOS DE UMA, LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAL;:; COMO: _ CI:_cme dcn�al., O!eo para cabelo, Talcos
e Sabrrf'Les, Gessy,Palmolive, Eücalfll, Ross, Lever, Dyrce,
etc. Azeit0l1as em latas de % 'Kg 1 e 8 kgs., Sar'dinhu3,
COU&El vas D}versas, Ameixas-E.ecas, Leite em 'pó e CU'l

den%.cio, Colorau' Oiner, Plmel:ta, Cominho e ouü·os
.' condImentos, 'Fermento. ROYAL e FLEISCHMANN, Ge

latim. f. Pudim, Pasta para S'.'.p::ttos 2 Ancoras, Cadernos
Escnlares, Chupetas, Goma Acái:>ica, Lâminas Azul, Fu·.
teboi G Thin: Papel Manilha. c Manilbinha,

,

Higiêmco
Sul-hnerica, Lapis," Toddy, Sal moído e refinado; Cha·
pa Prata, Pó de alumínio, Chocoiates, e balas "GAr..üi1·

NQ", etc., etc ..

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:
-_ Acucar Cristal.. (6i!) kgs. e Açucar Moldo (58) kgs.
"TIJUCAS", Trigo,' F'àrélo, Semolina e Atroz

-

"MAL.,.
BURO", Açucar cRefinàdo "TAMOYO': em pac-otes de li

kgs e a granel.'
.

FLO!UANóPOUS, Quarta Feira. 26 de Agôsto de 1959

I

<,

Juízo_ �e O!reito -�a l Yara �a'
tomal1ca

..

�e FloriaDó�olis !

Ao Eleitorado.
da

Conscientelivre e

Cap!fal

vem

se

requerer a V.

digne notificar

R.

P, P.

s.
nesta Capital. pelo aluguel que a

curadoria não pode precisar, mas

que, presentemente é de Cr$ . � ..

5.00,00 Qqulnhe'ntos cruzeiros), 2)

Como a curatelada tem rsndtmen ,

tos modesto, poderá melhora-los,

dependendo apenas de reformar o

referido IÍnÓV8l, para seu meíhon

aproveitamento e uso. Assim, um
.

\
prtndo o compremísso prestado

de bem administrar os bens da

D. P.
curatelada,

Excla., que

oferecem. a energia criadora de
OSVALDO DE PASSOS MACHADO

sob pena de, nãO o fazendo, ser

:::::�:d:�s!:�I:��::::o.:e, an:�: ISindicalo dos Empregados em· Eslabe-
lecim�nlos Bancários, no Eslado· de

Sanla (alarina

)!8ste caso, aos pagamentos decor-

'D· A T L l Ó � R A F lA

centes dá ação de despejo. Inclu

sive honprárlos de advogado na

base de 20%. Requer a.V. ·Excla.
a' entrega do processo de

�hótlflC�, A Diretoria do Sindicato· solicita aos Admínístradorea
dos Bancos ou com Agências em nosso

rem o expediente de sábado no próximo
DIA DO BANCARIO.

conclusão. Dá a

de Cr$ .500.0Õ
cão .. apó,jl sua

presente i o valor-
Estado, observa
dia 28 de agôsto

cruzeíros )
.

Pl'lra os(qutrihenfos
legais efeitos. .deferlm8nto.E. OSNY LAUS

Presidente
/

B'lorl!lnópolls, 9 de julho de 1�59,
(Ass.) Mauricio dos Reis

Advogado.

PETIÇÃO. DE FLS. 10: Exmo,

E E'contra o Srjudicial que move

-VANDA STEC KLECHEWIEZ ERNA SCHUMANN PEREIRAGustavo Oliveira, que :encontran
do.se o RéU' eDi. loca1 Ignórado, é

"sta para w,dlr'a citação 'do mes

mo por edital no forma dos árts,

177 e seguintes do Código d'e pro�

cesso Civil. peda deferimento Fio.

,'Ianópolls, 30 de outubro d, 1'l5�

(Ass.) - Mauricio� dos Reis -

com

sati�l�çãO
participam.

o noivado

de seus filhos
.. �,

LEONARDO
CURITIBA

E

(24-8 -59)
,

ERNA MI1UAM

FLORIANóPOLIS

Advogado. '
& , , _

�rD�S�A�HO: ',' �>e;lr:�, :Jpeç�.se M.A R A.�V.l [fi A S EM' A L 6·0 D A
o competente

.

-edl1laF ,de cihÇ1i\>.'1 �-�.,:.;... � .,-�
.•l!',

Em 3-8-59 (Ass,) Waldemlro . _

Cascaes _. Jul:z; 'de n'ireIt6.' I AS FABRICA� 'RENAU?, adquiriram, na Suiça! pa-
tente oe um modernissimo processo de acabamento de

l'a qtl� chegue ao conhecimento
tecidos de algodão, que altera e llprimora a (ilhas vistos a

dJ tod03. mandou .expedlr apre.
,ent'e edital que s8rá' afixado .. no 'constituiç:ão da.' fazenda.

lugar de costume 'e' pública'do' na i O teSido. com o tratamento em máqUinas esp:!,�ini.;

forma da leI. Dado e passado nesta ultra-medernas, adqui�e forma e aparência inconfundi-
. veis prlis.:cidade de Florla.nópolls, Estado de .,.

,

3anta Catarina, aos dez
�

dias do

mês de agôsto do ano 'de mli no� Ivecentos e cinquenta e nove. Eu,

(ass,) Carlos Saldanha, Escrivão. I
-" I

o subscrevo, (Ass.) Waldemlro
.

Cascaes _ Jui zde Direito.

. .

NÃO DEFORMAM POR ENCOLHIMENTO

CONSERVA SEU TAMANHO E FEITIO

DURA MA�S E TEM MELHOR. APARENCIA
Conf.ere COI)1 o original.

Carlos Saldanha
As grandes vantagens o tecido beneficiado por i:)sse

Escrivão
model'n�ssimo processo suiço tOlna-se mais resistente a

___ " . � ação do tempo, agrada ao gôst'J mais requisitado, adqul·
/

tl��l �� ; 1'e grande semelhança com o Unhe de bôa qualidade � E'

'. VENDIDO PELO MESMO PREÇO DO TECIDO DE ALGO-

'J DAO COMUM.
, _

'

.

I '3i.;'lultaneamente com as praças do Rio e São Paulo,

I]MCOPP. A nn� j j� recebemos os, novos e maravilhosos TECIDOS RENAUX,

D IIID lRlJuO . orgulho da Industria Textil n_O_B_l'_a_sl_·I_. -- _

Pr.ecisa-se para trab31haJ I MA6AlltiE VENDE-SE1:um apartamento no 'q,iJ
I _.. _

,de Janeiro de um cas,al de I I:1.::..M NO CORAÇAO DA CIDADE. EXCELENTE FR,&-
f'mpregaros domésticos de- GUE'llA E BOM ESTOQUE DE MERCADORIAS. FAC1LI�
vtl1dc ser êlé arrumador e; TA-SE PARTE DO PAGAMENT0 TRATAR PELO F0:>l.'l:

grü'çon e ela consinh�il'a. I

Exige-se as maiores ref.:!l'l:ll'- ! CO'MMA ...tE UM'A ('ASAelas. Paga·se bem. Procu.''U; "1{ J
o Sr. Nivaldo, Rua Fern'lndo bem '?cnservada, de material ou madeira, de paredes du·
Machado, 6 _ FLORIANÓ,· pias, de no mínimo 90 metros qU!.ldrados.
POLIS. Propostas a administração der.te jornal sob n. un.

------_--.----------�----------------------------------------------------__.
"

.

'

E)(ÇEL·�NTE5
.

,.

AR,M�RlOS
...

/ ,

EMBU·fl:DOS
É simples aproveitar uma pàrede .. , DURATEX

.....

é o material adea.u.ado "era fqzer armários
-

embutidos, ràpidamente, com me. 'or econo

mia e os melhores resultCldos!

• DURATElS é muito m.ais barato que qual.
quer outro' m'ateriQ1 r .

• Fácil de.:trabalh·or _ muita leve _ muito
durável I "

• Mesmo sem pinfurc tem bonito aspecto I
• É o materia(íiieal para armários, porque
liua ·sup�rfJ.cie. lis"Q n60 opreser)ta Jarpas •.

VENDEDORES PRACISTAS
.

H e· 'c e s s i t a - s e�

NA MOpELAR
EDITAL DE CITAÇÃO, COM O de. Direito da 1," Vara da Capi�al. o prédio de sua propriedade; sito

PRAZO DE 30/ DIAS Mathllde Maria Cardoso da Veiga, à rua Fernando Machado n.o 56,

o Çldadão 'FeLpe 'Domingos pe- l'cção leste, estreita 17 braças,

t: y, Juiz de paz em exercício d� ,:.o.se:)':Jindo até a linha de runceo,

jhlZ' _de Direito. da Comarca da .rurna extensão de 222 braças, con,

São JOSé,,,Estado de Santa Cata.. ::'ontando com terras de pedro

rma, na - forma da Lei, etc. Weber; 3." gleba com 98.917,50

E D I T A L uctrcs quadrados, faz frente, ao

·.ul com terras de José Francis-

saber aos que o presente .'0 de ::::ouza. onde mede 54.5 bar:::

o:,Utal virem. ou dêle conhecímen.,

to L :.õrem expedidos nos Autos

Usocaplão, 'em que

BERTOLDO BER

DE SENA, que se

Sr. ·Dr, Juiz de Direito da 1 .• yl.- ADMITIMOS UMA "FUNCIONARIA QUE SEJA DATt-·
.
.n.cttos, sob pena de -decorndo o

ra da Comarca de Fpolls. Diz Ma- LóGR,rFA - '�ATMA - EDIFICIO IPASE - 30 ANDAR prazo marcado se considerar per-

thllde M�rla Cardoso _da V,elga, .s.ta a citação dos Interessados

curadora de Othllla pinto ..
da Luz; P ',1. 'R. 1 I' ( I' P .4. ( Ã O 3 ter inicio o prazo para contes-

pór 'S2U pràcura�r abaixo assl-;- • :ação na f\)rmá da petição: PE-

nado, nos autos de notiflca"'a�O .JOSÉ KLECHEWIEZ ARY SANTOS PEREIRA •

S D J I d" rI(:AO. Exmo. r. r.. u z e

1.a'/cgável e distantes do 'mar (Rec.

O I
zenda distl'lto de São �edl'O doe I '472, ln D. J. de 22.11.45 - ac -

Alcf<.nta;·a, muno de Sao .Tose. '::J :2. T. F.l, a!;!11 d'é"-que, no

:,. . ·/em. expor e, afinal reqúer a V:.. .'!'\zo le�a� CC1e1'ellcdO _�presentem
E·xcl". o jieguintJ: 1.0 Que ,há on�estação a contar da citação
mais de vinte anos, por si e seus 3 sob pena de r·evella. 5.0 Que
1·ltececc:�o,'es .. possui, por ocupa- ':\0 sendo. contestada a ação se

'ião .. conforme docs. anexos, três

.Jlebas de tel-renos rurais, situados

"O dlstro de, digo. situados. em

[",,-zen.dn. distrito de São pedro de

:iuadrados faz frente, ao sul me- nando de Souza; João Fernando
de 60 braças em terras de José >tIe Souza, José Umberto Kohns

F:lrnclseo de Souza;. fundos ao todos residentes em Fazenda n-es-

fronta co� terras do requerente; .

exercício. proferida a justlflca
.pelo lado oeste, partindo da fren.· ção foi a seguir julgjldo por seno

j,3 AÇão de

.- j l'c.:,!uellte

NARDINO

processa perante êsse Juizo e pe.

;0 CRl'tOl)I<il do civil desta Comar

ca, e atendendo ao que lhe foi

. equertdo pelo- autor que justr

.Icou devidamente a posse, conror.,

rne SEntença que passou em julga.
.

,

ia, pelo presente cito a todos' a-

qu ales que por ventura tenham

�iU�lq;ler díreíto �ôbre � Imóvel

.baixo trans.cr íto pará. que, no pra_

!,O de ti';uta' dias que correrá da

'J. ímeíra lJubllcação do presente

... al concestar nos dez dias sub

.equentes a petição Inicial abaí,

xo transcrita alegando o que se

.ne oferecer em deresa
:

de seus

,

.)1. eito da COl1u:c", -de 2ão José,

por seu advogado abaixo assina-

ia, a;ivog'..ado inscrito, a OAB

��CC�.,J (1; .ianj;�' Catarina sob o

.1.0 470. BERTOL'DO BF.RNAR

DINO DE SENA, .também conh8-

2ido por Bertoldo .-I.lexandre Vi-

elTa. brasllelro, casado, agrlcul-

tOl' residente e domicillado..em Fa-

'_lcantal'a, nesta Comarca. com

LS Eeguintes dimensões,! -ár'eas fi

:onfrontações: '1," Gleba, com a

)rea de 39.930 metros quadrados,

frente, ao sul, com .15 braças em

Gerras de Irineu Joaquim da 811-

'a; fundos, ao norte. com 15 bra

:as em dlts3 da João Fernando

de Souza.; a leste/ medindo 550

braças. com ditas de Irlneu Joa

ciulm da SlIva e .Leolpoldo Simão

Steln; . pelo ·lado oeste, com 550

braças, com terr�s do requerente;
·2.a gleba com 155.102.64 metros

nOl·te, com dltas-de Lourenço

1(ohn5. onde. mede 43 braças e

com as de pedro Weber. onde

mede 17 braças; no lado leste.

numa �xtensão de 597 braças con-

te, confronta com ditas do reque

rente', numa ·extensão de 375 bra_

ças. até encontra; terras de pedro

Weber; da!. em ângulo -reta, dl-

DU.'
fAZ MELHOR E MAIS SARATQ I

DURATEX é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não racha, é mais durável e

menos atacável pelo cupim.

Tamanhos de 1,22. x 2,50 m e de 1;22 x 3;00 m. nos tipt::ll

Sçhmid�, .33 _ Fone 3270

Conselheiro' Mafra, 2 � Fone 3280" ..

::,3 L.njos ao no-t a com Igual lar

.ura, em 'lUtas di Tomaz pedro

:oaílJO e José Umberto Kohns;
;leio lado leste com 375 braças,
.0 .. 1 terras da José João da Silva
� pelo oeste, Igual comprimento,
cmo ditas de Francisca Caetana

de Jesus. 2.° que a posse das ei,

sadas glebas tem sido exercida,
sempre mansa e pactrtcamente,
'em tnterruncgo, contestação nem

11Josição de nínguéra e com anl

mus dorníní, por todos atos cons-

.antes .de ocupação e lavouras.

1.0 Que assim sendo, se acha per.;

feitamente configurada, com to,

'os
.

03 requisitos legais a seu fa

'O�. o usucapião extraordinário
Idin:do nos út. 550 e 552, d�
'cídl['o Civ!l. com a redação da

Lei n,O 2437 de 7-3-1955. 4.° Que.
netendendo legitimar sua situação
te fato n3.S rormas dos artigos

154 � 456 do Cad, Proc Civil, re·

.
li.)!' a V. Excla. d·es!gn3.ção da

Justificação Inltlo lltls, com cl

. 'tção posterior 'dos auta!s con!:'on

.:1.tes e Interessados certos e �se1:lS

;onjuges, f!e casados, bem como

ia Orgão do �1inistéÍl.lo Pú'�lco
, dos ln teressados Ince�tos e não

'leoconhecidos, por edital _de 30

'lias
..dlspznsado o S�l'v!go do Do_

nin!o da Unlào, por trat:ll'_se �'e'
,errenos não banhados por rio

ja logo reconhecido e declarado

. domlnlo do requ,erente, por seno

·ença. com s�a transcr�ção no re�

;istro de imoveis. para efeitos de

.�lçada, dá-se a presente o valor

de CrS 2.100.00, jUnt�ndo_se o

vas admitidas em dlreHQ Inclusl_

1e depoimento pessoal, vistorias e

Inquirição d8 novas testemunhas.

Nêst�s têrmos R. e A. esta com

os Inclusos documentos, p, Defe_

rimento. São José, 4 de jUlllo de

1959. (Ass.). p. p. Dr, paulo Fe

lipe _. Advogado, Rol de teste_

munhas que comparecerão Inde::'

pendente de maJ:1dado: José Fer-

ta Comarca. DESPACHO: A. De�

�Ig!le.se dia e hora para a justl.

flcação previa da posse cientes as

partes. São José. 4-7-195�. (ASS,)
Felipe Domingos petry. JUiz· em

,ença do teor seguinte: Vistos,

etc. Julgo por sentença a justi

ficação de fls. para que produza

,aus jurldicos e l8gals efel�03, Ex

peça-sl" mandado de citaçiio p:l .

" ciência d? pr. promotor Pú

,11co e dos confrontantf)s do ix'no- i'
'el; expeça.se ainda editais cQm

, pl'a�o de trinta dias que será

mbllcado uma vez no" diário de

éustiçn, e por três vezes num do,
I

.

oma:s da Caplt'al. r. R. I. São

:osé, 9 de. julho de 195.9 (Ass.)
[re:ipe Domingos Petty, Juiz� em ,

,·{,'l'cic·o. E pa�a. que chegue ao

'onhpclmento, de todos os Int1�

,'essados e nlnguem possa Ig�o
'ar mando expe'ctl� o. presente edl

:al, que será afixado no lugar de

,ostume e, por copia publlcada
/.

. .

pela Imprensa. Dado e passado

1.�3t:t ci:dllâe de São Jo.'é, aog.-dec

'es""'� dias do mês de .julho de
.

,"f� "-'

•

mil novece:rrto�r{n.cà�.ta e no-

ve, Eu. 'Sueli Domingues, Escrl'V1!
"l�b�tltua a fiz datllografar l!

_ 'llb'seJ'evo. ('õ'nfere çom o· 01'1gl�

'13.1 a.fiX?r10 110 lugar de cOStU�119.
Felipe Domingos pehy

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A 13-�E 2fJ DE NOVEMBRO:
)

APROVADA ,A TABELA DO CAMPEONATO .BRASILEIRO' D'E FUTEBOL
IRIO, 25 (V. A,) - Reu- procedeu-se a aprovação dia I vembro: em Belém: Pará x tória: Espírito-Santo x

ES-j
Rernambuco e finalista como 'finalistas jogarão

.

a primeira na sed:e do !,ld-
níu-sa, sexta feira à tarde, tabela, - I Amapá; em Teresina: Piauí tado do Rio; ZONA SUL - da zona nordeste; São Pau- duas partidas com os vsn-

I versário.
,

o Consel�o Té(.�nico d: Fute-. De acôrdo com o'trab�lho x Maranhão; ZONA NOR� 13 de novembro; amCurtti- 10 da nordeste, Distrito Fe- �2dores d��. r�s,pectivas I 4s finais serão disputa>
bol, a fim de apreciar as- 'elaborado, a 1.a rodada flCOU

I DESTE
- 29 de novembro; b.a: Paraná x Santa, Catarí- dera} do Centro e Minas da cha-ves (,senufmals), sendo i Jàg-em rodadas duplas.

suntos.referente., ao Campe- assim disposta: Série A: em João Pessôa : na .:
�

sul.

onato Brasileiro ,de Fute-' ZONA NORTE - BérieA Paraíba x Rio Grandle do /Nlo-I Coino cabeça, de chave da Ficaram marcados para

boI. ---... l-i 18 d.2 novembro; em Ron-I te; errr-Araoajú : 'Sergipe x série A da zona norte ficou, os' jogos finais as d:atas de

�s,:im .

é que foi 'feita a dôn ia : Guaporé x Rio Bran- Alagoas; ZONA CENTRO -

I colocado o Ceará e na B a' 31 de Janeiro, 7 é 14 de fe

revisa., fmal do Regulamen- . co.; em Manaus : Amazonas 13 de dezembro : em Cuiabá
I
Bahia e. Rio Grande ,dlo Sul' vereiro,

to do certame bem co'mo �,x Acre;. Série B - 29 de no-I Mato Grosso x Goiás; em Vi � da zona sul. L As entidades colocadas

_'

* ir *

dor em aprêço, uma vez re-I ganha-pâo . .'. Visamos, no la falta da bagagem. rém, despertar-nos mai� ain- ,�A REVANCHE JOHANSSON X PATTERSON 'TERA

tornado da Suécia, renovou' entretan�o). elngi�r o :'·.i�'1 �.i:ds por protoc�lo, por �n- da. no afã de reconhecermos COMO ORGANIZADOR JACK DEMPSEY - Nova Yorqu'�,
o contrato com Q seu clube, ter" brallelro, e isto e um tuíçào, por tentativa, redígí- rl-;orosamente; até onde vai 24 (U,i-'.) - Irving Khan e Vicent Vellela, admínístradores

cuja época corre-spondia ao direito que nos assiste: Haja' da ü FederaçâoSuéca de F·�· ._, mentalidade dêste grande da sociedade "Rosensohn Enterprises. Incorporated", prv3' -

venciment., do mesmo. I visto ó'fato de que suo l'a-I i;élJOI, pedindo provídênclas povo. seguíndc na realização de seus planos para organízarem,
Revelou-se então a men-' ras atitudes eompreensivas I

pcssíveís para o caso. 0:m- x x x dia 22 de setembro, o combate "revanche" entre Patterson

talida�e do dito jogador; �is
'

desprendidas," e loúvávei� l.s�an.te s�a confissão 'já ha- Através do esporte, pode- e Johansscn. anunciaram que tinham designado Jack

que Zito, em um gesto an- como esta. '1 via perdído as' esperanças; se tirar muitas lições, aflrn Dempsey, antigo campeão mundíaí dos pesos pesados, co

comáistíco, ,d1igno' de- todos' Que Zito é, no presente, o' no intuito de recuperar seus de que se possa progredir, mo diretor encarregado da organização do combate e J,on_

Os louvôres, assina em bran maior <futebolista do Bra- objetos. individualmente. Os três fã- sultor da companhia.
'

Co com o seu quadro. Justa-
I
sil, na sua posição, e quiçá Mas, eís que a sua lIl<th tos de acima, diga-se de pas- Irving. Khan afirmou, por várias vêzes em entrevista à

mente numa fase em que do mundo, (asseverad., por
vem de volta. Adenda, uma sagem, corriqueiros e cottdía- rmprensa, convocada para anunciar a nomeação de Dem

outros colegas de .profissão Vitoria Pozza), uma dias drelaraçân de que tínha Sl- l1:>S no esporte, (assim cem') psey, que o .combate se vê�ificaria no dia 22 de setembro,

exigiam forturras para as
I
grandes expressões do fute- do achada 'em plena praça, en. outros setores da atívt- "a menos que.. segundo os têrmos do contrato, Johaus.3Jll

respectivas renovações, apr., boI brasileiro quer no aspec-
�O dias depois, Os agradeci- dade humana) servem de li- não esteja capaz, fisicamente" de se apresentar no tabla

vaitando a suas condições '. to técnico como humano e
n.enros da imprensá brasüél- ção, de paradígma, como do, O local da luta seria anunciado esta semana.

de campeões mundiais. I disciplinar, isto. é insofis-
r a toram gerais. connrrnação do valor da ati- Irvíng Khan, como Vellela e Dempsey, recusaram Je-

Ressaltada deve s-el' a mável. Seu outrora já altó
U 'que calou fundo, e que \iiàade considerada para to- 'lar em conta o artigo publicado ontem pela revista "Life"

{lassa posição em face dês- con.ceito, só' teve um caini-
:1lfl'cce o deVIdo destaque, <" dos aquêles que surgem na no qual o campeão mundial elos pesos pesados declara qU�

tes eventos. Não pret-ende- nho' a seguir: o :das alturas.
c('�1tudo o alto nível inteH:�:':- sociedade intecionádos oe jle combaterá com Patter,son apenas quando yária� e-::n

mos criticar os profissiona.iS' i 'QLÍe k�fa _ bém sucedid� tuna] 'e e<l�cacional� manifes· (.�enosprezálo; diminuilo, 8U"; liçôes ..forem pr�encl)id!ls,; e notaoamente quándo for0fR

':::0 "assoc1atiõn". E' seu'-:-&ste' gl:aMe fltêbolista, são
to n8ste particulal''ipela ho'" m�stimá-Io' bu inêsmo de�-' :emhecidas as conclusões, dos trêE inquéritos judic'-".d

-
o.

,
. l'f'stídade. do pOVo suéco. J'a tl'uí-Io, atualm�nte em curso. "'O útigo de Johasson, declaro,l

_..::...---- os nossos votos. E o sel;ã te- haVia denotado um gráu

a-I
Khan, foi certamente escrito antes· de minha última .:!on-

mos �jerts-za porquanto a

H
' , valH�ado, pela despor.tivic1a- _ Estas oC,orrências, por SI versaçiiÇ> telefônica com Ahiquist, sábado passado".. '

istória ensina qu e a leal- '

dade é 'vitoriosa.
de dê'monstrada, quando da sós, seriam suficientes para

A companhia "Rosensohn Enterprises, Inc.", pr.:!sidi-
< :�eiGja 'final da "Coupe Ju- ;ut,tificar sua existência {'til. da PC)} Vincent Veileis, teve sua: licença de 'empi'esário
--000-_' ""I, .

!cs RImet". Esta sua atitude, f'ol'quê, na verdade o espos:. suspenl'-a pela Comissão de Box de Nova York. Não po(je
Logo após a Copa do Mun.. '

eorroboradora integral _ ·je te enobre.ce o indivíduo., SI.J ,E.m consequên.cia, org�niz�r comb,a.tes em Nova York, <:l1--
do um repórter de "A GA- -- --

tLido o que _já se conceitua,· ra que ante os fatos é alada quanto �ua llcença nao for revalIdada.
Zl1.TA ESPORTIVA" de I::lão

'lU a seu respeito, veio po- prEciso argumentar???,. Quanto a Jack Dempsey, ignorando também os inqué-
ritos em curso e as hesitações expressadas por -Johansso'1,
:t respeito de Khan e Vellela, declarou que tinha aceito o

Carlos Hoepcke' S A (om'
I cargo após "um longo inquérito pessoal" e que estava cer-

, '. .
-

. erelo to que a "Resensohn Enterprises", reorganizada, era finan-

'e Indu's-'rl'a
.)eirRl11t:-nte capaz de organizar o combate Patterson
Joha11�"on, e que tinh,a em seu poder um contrato assi_pa-

Assembléia Ger�l'Ordinária
do tanto por JOhanSSo�,com� por �atterson.

SAO PAULO SERA' SÉDE DOS JOGOS PANAMERI ..

( O N 'V O ( A ( A- O' CANOS DE 1963 - CHICAGO, 14 (De Jorge Bralo, da UPI>
" :, ,

- Sã., paulo será séde dos Quatros Jogos Panamericano'3,
,

PelQ' p,�esente edital são convidados os senhores a(!io...5egundo _anunciOU que um memhro da 'Comissãp Execu:�

?lstas da, "Carlos Hoepcke S" A. - Comércio e Indúst>:'.!a/' va Pan-Americana CODEPA). O dr. Hector Payssé Mtly<)s,
a se reumrem em assembléia geral, ordinária, que será rea·. do Ur'lguai, membro' da Comissão Executiva disse à Uni'

'

h��da no dia 29 de setembro, às 16 horas, na sede ROeia., I Led Press International que o mencionado organismo ap:',],
-

a rua C�nselheiro Mafra, ,n. 30, nfBta Capital, para delibe-
I vàrá ema recomendação nesse sentido, � fim de aprase.1-

tarem sobre a seguinte -

I tá-la ao Congresso Desportivo Pan-Americano, que se !'ell-
, O R D E M D 0 D I A nirá !le�ta cidade a 25 e 26 do corrente

�.o) - Exàme, discussão-e' aprovação do balanço e dn" I A Comissão Executiva realizou .hOj�' duas sesões para
contas relativos ao, exercí�o de 1-7-58 a 30-6-59, parece�' debater assuntos diversos, entre Q,� quais o que se relaci 1-

,�

do conselho fisc�l e relatório da diretoria.,' lna com a próxima sede. A deSignação de São ,Paulo para
2° j - EleiçaQ dos membros efetivos do conselho fis-

.

os jogos d� 1963 será apenas uma retificação do que ;Ul
tal e respectivos suplentes... ' : aprovaclo, em principio, na reunião de. São José �e Co.st't

3.'1 I, - Outros assuntos de interêsse da ,sociedade; Rica em fins de. 1958, .quando
'

Chicago foi aceita COI;, J
-

Florianópolis, 24 de agôsto de 1959. ! sede dos quais jogos, depOis que Cleveland declinou da
Acelon Dário de Sousa, diretor-presidente. . �lonra, por incapacidade para organizá-los. A decisiío ::t

A V I S O ! favor dê Chicago foi aprovada por 13 �otos cóntra 9 rec�-
Em çumprimento ao dispôsto 110 art. 99, do, decretu-lci 'oendo -pstes ultimas a cidade bra&ileira, Ficou no'ambt

'1� 2:,�27: de ,2� de setembro de 11140, comunica:se que es- ente, então, a idéia de que os paulistas se encarregassem
cao a dIsposlçao dos senhores acionistas, na sede social, à da reunião de 1963, a fim de que a .Amêrica do Sul vo
rua Conselheiro ,Mafra, n, 30, nesta Capital, os documen. tasse a hospedar os atletas do hemisfério.
::os constantes das letras A, B e C, do mencionado art, 99. ps primeiros jogós foram realizados em 1951 em Bue,

l<.orianóp�li,s, 24 de agôsto de 1959.
. I

nos Aires, e os segulldos em 1!155 na cidade cio México .

" Acelon Dano de Sousa, dh·t�tor-presidente. A cia'J.de canadense de Winhip'eg 'El Santiago do Chil�
apresentaram, oficialmente, suas candidaturas aos (jua
to jOgos, além de São Paulo, mas a opinião na Comissão
Executiva é que' a cidade brasileira está mais bem pre
parada para organiza-los .

'" *-- *

OUTRO QUE' CONSERVOU A COROA Los An-

geles, 2� (U.PJ - O norte-americano Davey Moore' C!am

peão !ímpdial dos pesos-pena, derrotou ontem à �oite' o
'nigeri!lno Hogan Bassey, por nocaute técnico, no décimo· . /

primeiro assalto da luto, Assim; manteve o seu ;ítull'

Escreveu:
Régenis Prochmann.

Se bem 'que contrarie a

muitos espíritos mesquinhos
que nê-Ie pouco ou nada
vêem por' pura ígnorâncâa
o esporte ensina a viver em

vários setores da· ativi'd:adc
humana. Mesmo no sentido
de filosofia de vida.

--000--
Muito conhecido e, comen

tàgo foi G fato da desoorti
vidade demonstrada pela
torcida brasileira no histó
rico "16 de julho de 50",
quando ° favorito futebol
brasileiro era curvado peló
uruguaio, em uma porfia na

qual, estivera venceqor por'
4/5 do seu' tempo. .

Os -orientais, fu�al1len
tados na .combativildlade a

liada ao seu índise térnico
/ razoável na épow; vitoria

ram-se sôbre a escola fute
bolística qhe na opinião ge
ral era perfeita.
A torcida brasileira, po

rém, cobriu o fiasco cófne
tido pelos seus representan
tes no gramado, aceitando
de cabeça fria a surpl:een-

I

dente derrota,' evildlen.ciando I·
destarte o seu alto espírito'
desportivo; manif.estando a

.

sua compreensão futebolís
ti0a, . ao Iponto de ace.j(ar a

superioridade do antagonis
ta nos moldes verificaldlos
êtes ass'áz difíceis d,e ocor�
rer s·e se considerar as cir
cunstâncias em que se efe
tuaram.

--000--
Mere,cedores de realce ao

máximo, foi ° nobre g·esto do

"craque" Zito, 'c'entro-médio
do Santos F;C. e cá'mpeão d-J

mundlo pelo Brasil. O joga-

pfwlo, por um dêstes lapsos�
:,ão comuns, inerentes à per-
5,inalidade humana, esqueceu
a sua mala com todo o seu

documentário fotográfico e

c�c!'it-o, em uma praça d'una
ciduáe suéca. (Estocolmo).
o !;upl'ac�tado repórter, veio

ao Brasil, e foi' onde deu pe-
------------���----------

JO�NSSON, SÓ' DAR.Á REVANCHE A
PATTERSON SE LHE pAGAREM A
A' SUA COTA' DA ÚLTIMA LUTA

l'oporto de Lundlres': em via
g2m ,ara Morecombe, In

glaterra, onde inaugurará o

sistema de ilum'inação in;
talado especialmente_para o

festival daquela cidade.
Johansson em resposta a

J
'

uma pergunta sôbre quan-
CJ enfrentará Floyd Patter
san em- pa!'cida "revanche"
váli' '1.1- para a disputa do tí
tulo, ,disse que essa peleja'
não s� ef2tuará, pelo, menos,
sendo dez st;ma.nas depoi,s
rle lhe ser paga a quota .cor

respondente à. lbta realiza
ctn a 26 de julhõ,' na qual
.' 9nquÍFtou o camp:Jnato.

LONDRES, 24 (UPI) -

O campeão mundial dos pe
so,;; pesados, Ingemar' Joh

ausson, chegou, hoje, ao ae-

Já -em Turim para b Mundial
,

.

unviersifários" brasileiros
os

ROMA, 24 '(U,.P.) -:-'Che- Al'u6jo, essa delegação é
gou a esta capitaL hoje de com')osta de trinta estudan
manhã" r-�r v.ia a�l'�a, com

I tes,
.

que participarão dias

pr�cedenc.la '�:o RlO de Ja- I prOVEs de tenis, atletismo
nélro, a eq'uipe brasileira e-- vo'leibol.
que participará dos Jogos,

�niver�it.á�ios Mundiais,. fi I A eqtlÍpe brasileira partiu
.

"erem Jl1lclados em TurIm, com de$tino a Turim pouco
no dia .27 cio co_rr�nte. I jepols de cheg,w a esta ca-

Chefiada pelo _- sr. PaU'Io pita!. '.

.' A V I S O
Ch�mfn'l�OS jt�á.�!1ãb d-os-int,er!'�sados . ara, Q..�Jlij;al df,

'1;' :,'tncia de Venda ctn LINDÓIA HOTEL, sitm,do
'uA_p;uas de Lindóia", Est, de São Paulo, já' publica-
,o>])i;:íxio_�Ofieial dá Estado .de São Paulo, nos dió1.J

_fjullio (},,5�c,le agôsto e ,que será publicado novü

tG,no�. dias)i6.de ágôsto,·2 e.30 de setembro, 7 é'23
Wbto;,6,b,g';27· de' novembro

.

"',.::/',:": '::�'r',·'_;�;.;::· ��;.
�.

,�. .�, -- _.

"Ainda não recebi um

�enta"o pai' aquela J'uta" _
d;S3C JOhl1113son. "Supunha
.�e p;ue eu ganharia vinte'
'101' cento ,:Ie h:do. Até .ago
ra p,ão sei quànto pagarão".
Indngado sôpre se seus

advog'ados estão agindo p-a
['a conseguir a· liqui.daçã'o
'do débito, 'o campeão res

popdeu: "A Comissão de
Boxe .2,e Nova Iorque trata

'I dês�e assuntg Jlnr" . min;J'�,
Jn}lf1n�;;on, contudo, ínsis-

I
ti u em que qUer medir-se

."1"
com Patterson nól "'revAn

depois "que tLido m�
sido explLcagÜ. y,:Jg'g-,

VE'N D E-S E
. Moto'r "D)esel

.......

Bolinder 's

Procuradoria do Pafrimônro 'mobiliá..

rio do, Eslado de São
.

Paulo
'

ConcoJrê·neia de Venda- do
L I N DÓI A H O TE L

Estacionário
50HP

Por motivo de /eletrifica'ção de indústria; vende-se il�'J
tor àie�el estacionário Bolinders 50 HP, 800 -RPM, 2' ci1i.'1-
d;ros, peso bruto 1.450 kg" com' pC'lIa 50' cm, modelo W7S28
:m ót�mo estado de conservaçã().

" ,

LOJA' SUp:ER - MERCADO·
A r /U G A· S'· E

Gl:� 6:000,ÇlO'men'sais, frente· IJad Avenida Ma.uÍ'o
lado:.d;�... son)J)�ra. Tratar pel,') _tel�foJ.?,e;

pr:'-i>ARATIVOS DA F.V,M.S,C: PARA PROMOVER o
BltASIl EI�O DE SHARPIE, - A Federação de Vela 2 Mo
tor de Santa'Catarina que há pouco _despertou de seu so

no de inatividade, com o arastamentc.do comodoro Walter

Nanderley, que foi de uma inércia de pasmar, e ã eleí

eão do esportista Cristaldo Araujo como seu dírãgente ..u

premo" vai entrar em grande, atívldade visando colocar J.S

cores nos seus devidos lugares. A promoção do Campeonato
Brasileiro de Sharpie, em novembro 'do 'corrente ano é- a

grande tarefa dos novos dirigentes da vela barríga-verde
que tornarão posse no próximo dia 28. Ao que apuramos,
não será 'efetuado o certame estadual, visto a exiguidade
de tempo para a sua organização. O que F.V.M.S,C. podem
.azer até lá é' uma série de provas eliminatórias para s�
íeção dos barcos e velejadore.

s que terão a incumbência de
defender o bom nome da vel.i Catarínense no certame de
novembro.

"

I

Moore, que }!lesou cerca de 60 q�ilos, deixou em ma�'
condiçõl's o ex-campeão, no final do décimo assalto. Bas ..

sey com: igual peso, não pôde recuperar-se em. tempo' d�
ciispútãl' -9 dé'cimo-.prinlei{o�" assalto: Dessa fórmà,.. a p3-
Ipja· tem:ünou com o veredicto de nocaute técnico, por,ql_�e'
D gongo tocara

.

antes ae que se continuasse o comlHtg;,
M�ol'e de ",Springfiel (Ohio) havia conq\iista:ào o titulo de
eaíllpeão, ahtérlormente.· em poder' da: Hogan Bas'se:t,: ar) .'

"
..,:-..' ,

' ..,. /, •

_"
,"',;- 0_,

.-:l._r

v;ence�lo POI\ l'lOCà�te e'm 18 de nlà�ço
'

úl�imo, no.J}inã�
sio de l'os Ângeles.

.
, - .,., .,

;-·-c. " . -,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jj

Re'li'OU�::::':: ::�:: ",.,:I-ra.3, 5,'.1- 'I' le- I-"r'
�

O':.•
"

'd"e'

Fo,' I c',lere '11�,e,e�:í�dd��d:::�.'�::h��� , :e�J:d"'e::h�:e:e:e�:��:;;
mês próximo 'passado- o rv, -z : .,

-!.
'

�. '_,a ari ez o camin o e no Brasil.' Focalizou' o as-

Congresso Brasileiro de FoI-'-
da complexidade das ques- pectó

'

cientifico no anibíto

clore, na cidade de Porto

tões em t?dos Os seus aspec-
.

d..s c iencias antro-soclaís,

Alegre. _ �

tos. E nas reuniões é que Do nosso trabalho de prote-

Santa Catarina esteve pre- solene, os trabalhos, com a' do amor e boa vontade 'sob Folclore
concluem quão gr!lnde é a I '�!',3 a essas, manifestações

I
,Brasileiro" órgão Chefe da Nação que o traba- t" Isente flo Congresso, nas ".presença de delegações de, o comando de Dante de Laya do M'

.

t'. d
m.a ena que .,des.afia a capa- .vivas e peraistentes do povo,

, .

d'

!DIS erro a Educação lho das Comissões de Fol- d d d t

pessôaj, os Drs. Osvaldo quase todos Os estados da tano inteligeneia clara, di- e Cultura. Reconhecia o

CI a 'e: e açao ,Ue odos, Mas que é o folclore o elo de

b I O ld 1\1: II
'

clore devia ser apoiado pela al nt d
•

Ca irar, sva 1 10 e' o Filho, ,União.. nâmi. o e de simpatia irra- ,e a. ?ras S,fto a.s esperan-I c-o.ntinui.dad.e n�cional, f.'o,n-
f R b UI'"

sua significação e pela pro- '3
-

pro, s. u ens isses, Pran- Disse o dr. Renato Almei- d iarita, que a Comissão Idie'
ç. s, pOls SUI gem Os nomes 'I tcs de msprraçao, motivos

'C
' OPOR' jeção nacional. E hoje reu- c d t

klin aScae,.s e o au tOi' deste ::Ia, no seu discurso' de ins- Folclore do Rio' Grande do . TUNIDADES CO-
om quem po em con ar em ele arte, reservas da psícolo-

t

. M
. nídos em POl'tO Alegre, com b d '1' E

'

ar igo • .' • _ ",
--' t,alação dos trabalhos, que Sul poude se constituir de ,ERCIAIS

113Ca e auxi 10. com a g ia nativa. Penetrou o ,dir.

S bu' "a
�

"

I
S·

a ef iciente ,:·olaboração des- respons bilid d ti'
o a. ,,pJ:.eSl encia .do.

dr. 'De novo Os estudanta, de personalidades magnificas ao fi s seguintes as últt-
. a I I a e que êm Renato de Almeida nos va-

, �
,',",;r

sa. Campanha, . visando ospt'
ij,enato .Almeida, represen- Folclore encontravam-se nos de significativo relevo e

mas noticias, que interes-
eran e o governo.e todos rios aspectos do Fole'lore

d E g., P
'_

.
,

mesmos ideais. No decorrer o folcl
.

t f'
'

tan o o xmo. r. residerí- pagos gaucho., recordando iniciar urna atividade exem-
sam o comércio de Santa Ca-

s orrs as, con la em Gaucho dando um sabor pi-:

,

dR' li
t

. do seu discurs o, disse fi dr. q d t C
. I ' ,

te a epub ica, .dr. Dante emocionados a reunião de plar vencendo obstáculos- e
arma:

ue es e ongresso Saiam tcresco ao seu discurso com

d L t S
" t'"�-' G' AGENTES A

Renato ,Almek.. " na dispo- sugestões "'e lta J ti'
'

'

e aya ano, ..
ecre ano e- 1950, quando iniciavamos realizando o impossivel. Sa- '

.. NOS EST - .•

'". a a rmpor an- i as-lendas e superstições do.

ral I:':a 'Comissão Gauchª- de o nosso movimento, rece- bia a, Comissão Nacional DOS UNIDOS -t-t- A firma
siçao da Campanha d� �e- I ci; �ara que o Conselho, Folclore do Rio Grande dlo,

Folclore, autoridades civis, biam ali, o' calor do entusi- que, a conquista .era l�nta, J. E. ,de Souza Co. Inc., 217
fesa d� F<:_Iclore Brasileiro, I 'I'écníeo da Campanha, pre- Sul. Finalizando disse: "E

milital�es e..eclesiasticas, fo- rsmo, da confiança e'I:::o ide- mas já sentia que ali ger- E!'-::>adway, New York, EE. "na ace:taçao de to-das as sente co�· c, todos os seus; acima de tudo, a nossa fa

ram instalados, em sessãoJalismo .dos gauchos. E foi minavam as sementes. UU., através de publicação
sugestões no estudo. do membros, assente um fe�'un- mília a famí'lia do que

_____________ ' Surgiram lutas e dif'icul- de O' ESTADO DE SÃO �osso :.b'IClore e na. defesa do entendimento com 'todos) n:m�'n� e estudam o 'fuJcl,ol:e

�n',.."D'.le,'lh,D",I'f �'.e Bel"eza,
I
dades que, quando não re- PAULO, cientificou 'que es::'

. °EaceIvP � suas �lquezas. T:ceu S. S. consider·açõe.s se r::u!_Íe". E acima de' tudo,

solvidas, eram- cont.ornadas
tá interessada em estimu':'

,

com? _ecretar1? Geral ':�:i:s e�!: torno do que até o animo e o desvêlo c:om que

e todos sàbiam o q'ue já se
lar as importações e expor"

g,;;t_ ,Comlssao NaCIOnal, e aqUI Teahzou e o que tem a ·devemo continuar a estu

havia realiza':;lo por est.e país tações brasileiras. A firma m�mbro do Conselho _:réc,- se realizar, e de maneir::! dar ,e c�idar d·a cultura po-:-

:l fora. Uns mais, outros me"
em a,prêço há anos se espe'

..nICO da Campanha, delega- correh e firme que te'n que !lular do Bra�il.
'

COLD CREAl\<lS PARA A' P.ELE dll'etlo da 'testa, em sentido horl_ nos, não importava o quau- ciali�a em 'importações do

c' , '.
I

�

d
- -.'

. h"��::;':::'" no:�:;::::::: ::�::·;.:��'::,:m:,::::�n: ��o �:�:�l:��::a: !�f:!.: ��:;'�t�;,��:��Z'�' 'reSctment()
.

a ·'1ndustr i I,',
n!)s esc.everam solicitando expl!- seguglndo por cima da região su-

despertando vocaeÓ'es de' es'- ISSO, quer colocar sua �ti- �

"
�

caç-es' detalhadas sObre o 1:1 _tudiosos e conta{ninand-o: a vi,da':::,e à disposição do co-,
A .!-ndús�:'ia no, Estado de. São

p
,

1-· t I el'emelltos 'comparativos servem", �"

o .,
,
o ,

s cu' perciliar (sobrancelhas) e voltan_
1 m'

"

d -
.

d'
.

,. :.paulo' está reptesentada' por ati IS a·"
-"'"

creams. NãO são m�ls do quue ',. do por debaixo do globo ocular
a ma nacional e assim de-i- erclO e· a ln ustrJl!-' do '., �'

-

.

" '1 conclu�ão de que sua Importâ,nCIa._-

d T:!rad'] '. ,2.0.,1; estabelccim�ntos ocupandll', !'
.

..

creIl/-es cosmetlcos cuja. origem é (sõbre as olheiraS) até terminar
KOU ,e ser o Folclore uma '---I �I paI a se encarregar,

",' I
� seu gráu de concentração cres�

Ingleza f. que possuem como pr!n:" i
no lugar de Origem.· falsific'ação OU dis"'u:ssãO' 30nlO agente nos Estados 1726.808

pessoas, com um valor da"
E' d� 'presumll'

' .

.

...

Un' d
produção de 310.4 biliões de cru-

!
. que os estalle- c:�m nos sete anos decorridos. De

clpals Ingredientes a cêra de abe_ I
N

gra,,1losa. Foi visto na sua
lOS. , '

I f
' ,lecimentos menores mesmo que

acol'�lo com o Censo de 1950, os

I
arlz: - usar o preparado Indo I" I FEIRA 'DE 24 "

ze ros, con arme as apurações do! ,

'
,,'

lha. óleo de amêndpas' e água
rea 1•. la( e como fenome-no I e O'lltu- D • • I' seu número possa haver crescido.

estaileleclmentos das malares dl-

. de baixo. (base) para cima (pon- C lt 1 t 'to d oro' (Slll' a') I t
"eglstro Industrial do IBGE re

'

Um bom cold creams <teve sei
U lUa e es e ICO e .im-' _ ç � n eressan-

.
-

f acusam uma p'artlcipaç' d .� I m�nsões, em nún:�ro de 936

ta) e de cima para baixo do nariz. t
.

f d te e 'to f"
��rellte:-;- ao ano de 1957. Emborp,'

aO eCl.s- I

completamente lnócuo para a péle ,por anCla un ameutaL
. �uges lva elra se rea- I cente no conjunto da pro-"uça-o

I (3,74'7r do total de estallelecimen",

,Face: - passar o 'cold
-- 1

'

\I'

e refrescante, o que é oC,asionado
cream Semanas, congressos re-

lzara de 24 de outubro a 7 parclalm"nte prejudicada pela di�' indu t
.

I I' t
--

' ,

"om movimentos t t. "b
' cl b

.

'

I'
s na pau IS a. E.m 1950, ha- toõ) ocup,wam 301.210 pessoas

pelo, teôr d'agua que' deve' varbll'
v 1'0 alvos 80 re vistas, mesas-redondas pu-

,e novem' 1'0 em Basiléia reren:a de critérios, a compara·
.

.
!

�ôda região facial.'
' , ' S

. ,

' '- I
via lf,·127 pequenas manufa1iUras,' (52,23'1r do total) e prodUzia'1l

t d t
bll·caco·es debates 'I . ;}" UlÇP. T,era ela o suges-

�aO com os daclos do Censo d .

'

'

en re ez a qu.aren a por cento.
' .' ,

'

, po eml-.
"

e claSslffcadas assim por ocuj)al'lim 3;;.6,16 ID:ll1ôes d,e cruzeiros

O cold CTeam é ótima base para pescoço: _ aplicar o produto ln, cas se aclarava e revelava tlVO nome tÔe O BOM GOS� 1950 perm:te verificar que. entre ãt, 4 .' 'i

'

,
'

....

TO DE' OUTROSp/e
Opelal os. as quais pr�d',l_ (G4.5%). De acõrdo com o Regis-

excelentes preparações .. ,embroq, lo do lado direito até o lado es- O significado do Fol.clore no .' -. O�OS e
os dois levantamentos. o número zlam 11% do valor total da pro- t:·o Industrial de 1957, 08, esta--

apresente o defeito de rançaI" de-. )uerdo do pescol/O e vice-versa. �.mbito da v.ida nacional. Do ;el a portuul-dade para lnter- de estabelecimentos fabris de to_ d
.,

'

" b'
.'

:uçao; em 1957, foram registradas bclecimentos malareS (1.092 esta_

pressa e se apresentar as vêzes Finalizand daremo3 adiante a a'pêlo rio governo em
\
1951, vam 10 c'omerclal com a Sui- ,_l03 os tamanh'os aumentou de 18852

I
,

,

. pequenas unidades fabris bekcimentos, ou 3.400/, do total)

multo alcalino; Quando o cold có,'mula de üm co1d cream com o n·o primeiro Congresso sur- �a e outros p�lses europeus.
:.020 unidades ou 28o/r, o efetivo octlpando até 5 operái'los (note-se

•

OCUpavam 403.281 pes:oas
cream é bem 1'abrlcado deve pos- :espectivo modo de pr,eparação. g'iu no ano passa!::::o no !!ia Para essa,feuoa a Coopera- 10 pessoal ecupado ,aumentou d� dif

.

t. d . "�
a erença de classificação), cuja. (53,50%) e produziam 213.889 ml_

suirconslstência suficiente del- Zi-,-la: óleo de amendoaS doces, �onsagrado ao F,o'k�ore a
lva e Consumo de BasIleta : ;19.842 pessoas ou 26% e, o va- produção apenas

--

, f
eorrespondla a Jh�es de cruzeiros (68.9% do valor

Kando-sc passar facilmente sôbre Il ;incoenta gramas; espermacete ··'Ca.mpanha d,e Defesa do o erece uma longa 'série ,de 101' da produção multiplicou-se 6% do-valo� total. I da produça-o

d.

industrial do Esta--

péle. Jez gramas; cêra 'de abelhas,' dez

V E N D 'E SE'
con lçõeS vantajosas. quase por seis vêzes., Quanto à 'grande Indústria, Os do).

Reflra gegral as epidermes nor..! Jramas; água dê rosas, cincoenta _'
IntEl,essante é assinalar

;1�I:S cf���c:ll:t'a�Oes�!l f���� Co'·m·
ii

[t
I

.e §u!kfj_nJ!.�.d�e�.é de"pro- . "j·BrelO _- X Uf-I'O·ri)Dl·cionar o.Portbtly.j�atie·s .co-t
::'". .

merciais aos consumi,dores

��:�:� a{:��e-������e�:r:U�I��� Oes'""env 11'1------81· I,nt-IFIRMAS QLE DESEJAM
IMPORTÀR- DO BRASIL -

por motivo de mudança. vende-se

NOTA: Os nossos leitores po- um quarto de casal, em Imbuia,
''l'a Federação d,e Comércio

'o melhor modo de aplicar o l�rão solicitar qualquer conselho multo bem conservado
de Santa Catarina no edi- O Brasil pertence ao grupo dn

,ôbre o tratamento da pele e ca-- preço de ocasião.

e pOl fício Osny Orti�a, à rua .níses nos quais Os produtos all-

T t '
Tiradentes, n�_;;ta lCa,plital, 'IDntícl'os e os produtos agi'opecUa'-

ra ar a rua Altamlro Gulma- 'cha-se à ':Iisposição de in- ies em gSl'al representam a parte

';eressados, a relação re.cen- 111101' do valor das eXj)oi'tuçõ�s e

te�mente distri.buida pela .• parte !ll?nor do valor das Im

';onfederação NacionaI do
I
ilG:ta�·Ões. Esoa poSiÇão d�svanta_

Comércio �e firmas de .vá
dos países que estão dle,ge

ianl10 intercâmbio com >as 91n casos semelhantes ao bmsllel

io Brasil.

p'od�m se\" passados tambélll '.,tão. !I água de rosas e a essen

ae �Ia agitando bem até o 'resfria-

,,;_·a::na.s; ól�o -de ric1no ..
tuna gra_

n�; essência de bergamota, cinco
.... ....- �. _- .... -

.�ramas. Para' Ill'eparar prQceãe-�e
�....... --.;,.. �- --' . __ ..........

__ , seguinte maneira:, as sUbs:ân-
:as graxas são derretidas á tem-

l1Jsturada<l entre si· Juntam-se,

Uma casa de madeira

��(dupla.), cem se-te ..com, .

partimentos" -a-Rua Cn':
semiro de Abreu n.O 17-.,
no Estreito. - Tratar à
Rua Aracy Vaz CaIlado .-

l1'I:ais. s(lcas e mesmo as 'que sãO

lev,emente gogrdurosas ',dão-se, bem

com o um dos colds .creams Sen
do ümbém Indlcf1,dos para as peL

sôas que necessitam de um pre

p.Hado protetor contra o sol, 'ven

to, etc.

,,;;-atura moderada. depois de bem

lua mãos. sobretudo quando

apresentám com a pele irritadiçil .nento completo,

p

CAMINHA0
\, .1!.�DE-311 um caminhão FNM 1957 em bom estad'.)

ALUGA-SE um quarto, tra

.. er e ilutar._á rua l,'randsco To"ontino na oficina do sr.1
tal' com o Sr. Aldo Bessa�, L'la
€scola Industrial das 8 éÍs 13·

Jvlésin�"(l. h��L
.

VfNDE-Sf
'

I
hl. um certo tipo da economia,

',m :ransição da fase das atlvlda- �'es. dos quais 25-7.6 mllhõ&. ou

'leS primárias para a fase das atL ! 19,2o/� representavam a narte cor

vidades industriais, quando a agrl-
I respondente/àqueleS pro;utos.

-

cultura fornece a pateela funda.-
I

O grupo dos países Industrlall_

mental das divisas necessúlas pa_
I ,,adas mostra o reverso dêsse qua

--a a aquisição no m,ercado mun-
I
,�ro, pois nêle os gêneros agríco-

,

,�i!ll ciOS equipamentos e meios las pr.epondm'am nas ImportaQões

técnicos aplicados no deSenvolvl-
I
,10 Invés de,nas exportações. Assim

m.ento econômico.
.

I 'l.contece, por exemplo, no Reino

Duvante o triênio, 1954-1957, se- Unido. na França e nos Estados

"undo cifras divulgadas pela FAO
I
Unidos, os qU�IS exportam entre

("Anuário de Comércio" para Il1<!r e 25% e Importam entre

1958). nossas eXJ;lortações atlngl- ! ,Drtr e ,70% de produtos primá
ram a '::Ilédia anual de 1.432 ml-! cios. Um terceiro grupo estaria

lhões de dólares, sendo que 1.�35
I

éonstituídO por um reduzido nú-

,milhões de dólares ou Q3,2'Yr es: I "-lero de territórios atrasados 'da

tavam repres,entadós pOI' ftêneros África e da AS IA, onde as mél:ca_

'l'me " .

d t
I

_'-' .l.� l1dC10S e pro u os agropecu .....

I
d':'l'ias da origem agropecuária pe .....

árias. Em contrapai'tida, nossas sam cu predominam tanto nas im
lmportações alcançaram' a médtll portações como nas exportações.

anual de 1.343 milhões de d9la- (IBGE) ..

ou sensível.

cold cream no rosto é fazendo

uma. peque,na massagem dürante

dois a quatro minutos e confor-

-leIos ao médico especialista

pireS' à rua México, 31 -

Dr.

Rio rães, 16 _- Fone .3548.

me explicaremos a seguir. de Janeiro, bastando enviar o pre-

-_._---'---'.--,

QUARTO
ALUGA-Sf,

I c:a nas trocas comerciais com' o

Exterior caracteriza, entretfl:'nto,

Te�ta: - passar o pro.:luto dn

lado esquerdo, até o fim do lado

':nt,e rl.!'t1go deste jornal e o en-

lerêço' completo para. a r�sposta.

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

falecimento

apalieio da SUva
,

Mata's
V E DE .. S E

Tipógra fo
PRECISA-SE DE UM TIPóGRA
�"O COMPETENTE' PARA. DIRI

GIR UMA TIPOGRAFIA, PESROA

DE R�SPONiSABILIDADE .

CONDIÇõES A COMBINAR Falec�u no dia 14 do mês em curso na cidade de POl'

�o Al'''g'\ e, onde se ,encontrava a passeio, o sr. Aparicio da

:Jilva- :vIutos comerciante largamente conceituado na ci

dade de S. Joaquim, nê�se Estado, onde residia.

Co--:.tava o extinto com a idade de 64 anos deixan10

:inco filhos: Tulia, ca-sada com o dr. João Ribas Ramos,

ex-deputado estadJlal; Tulio, comerciante; drs. Publio e

il.onlulo, advogados e srta, Neusa escultora e professô;.l
:m POl te Alegre.

' -

À familia enlutada "O Estado" apresenta suas since

'as condolências.

N.. rua Lacerda
Lreito. na rua Aracy
Glória. no Estreito.

Informações pelo

Coutinho ne 23-A e outra no Es

Vaz Calhdo na 37, perto do cinem�

fone 29-05.

Un,a proprifdade n-a Rqa (J!.t'mente Rovere.

Tratar a Rua Nunes Machado 21.

, ,

N \ LIVRARIA PROGRESSO

AGUARDEM

M ES
NA

DOS
SETEMBRO

ENX VAIS

'---- --------_._-� --

Desc,o los. em eo- 'fJJ
vellQles fechados '

Il1,'.�ei:as têm sido as oportunidades concedidas aos

óeus freguezes pelo estabelecimento comercial lide:' de

,
nossa ,Capital.

Possue a referida casa a me_lhor e o ml:!,is vafiado pos

toque do Estado, foi a pioneira do sistema crediaário em

ilossa Capital e realiza, perl'iódicamente, promoções con

�edendo grande,s vantagens aos seus freguezes.'
Pe,ra o próximo mês de setembro outra novidade sen

sacional: descontos. em envelopes fechado!

O nróprio comprador retirará de uma urna o 3nve-

lope que �ontérn, o -desconto que fa,tá, jús ••�........",._......_

Esj.ao, pois, de parabens os ilhéus por ,mai� êste ple
. ente 'j::TopO_i'cionado "'pela sua Modelal'.

DESCO'NTOS

LOJA SUPER - MERCADO
A L li G ,� .. S E�

G'i'j;; 6,OOO,QÓ mensais, frel1t.r,- :!yÜ'à ftvenida

lado da �ombra .. Tratar pe1, J 'telefone'rnQ3
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Em .Beneficio vde Sant'a Catarina
o Deputado Jete de Oliveira (PSD Art. 2.0 � O crédito aberto te. mais importantes cursos d'ág'u�:
Bom Retiro) vem de apresentar à I

rá vigência no atual e no exer., o rio Lessa e o Jararaca.
" I

Assembléia o seguinte projeto ce
:

cicio de 1960. 3. Ambas as pontes tiveram seus

lei: I Art. 3.0 - Esta lei entrará em pilares construídos em anos pas.,
Autoriza a abertura de cré-

i vigor
na data, da �ua publicação, sados, Apenas um pilar, o o mar.,.

dito especial para a cons, revogadas as dispOSições em con-. I gem esquerda do rio Lessa, na vl
trução de duas pontes no I trárlo. ' lia do Barracão, por uma

. dessas

município de Bom -Retiro. I SS. da Assembléia Leg:slati'va, I
ações Injustificadas e sem explrca,

Art. 1.0 - E' o Poder Executl, em Florianópolis. 20 de agosto de cão. foi demolido, em parte.
vo autorizado a abrir, por coma 1959· i
da arrecadação do corrente ex-r, ELVERT DE OLIVEIRA I 4. Assim, o crédito ,cuja abertu_
cícío, o crédito especial de seis - Deputado Estadual I ra se autoriza, vai servir para con-.

centos mll cruzeiros (Cr$ JUSTIFICAÇÃO: ; cluír obras que já deveriam estar

600.000,00), para a construção r'e 1. A Estrada Barracão-jtuporan., . prontas.
duas pontes no município de Bom r;'a está Incluída no plano Rodo
Retiro, a primeira sôbre o Rio viário Estadual.
Lessa (séde do distrito de' Bar. 2. Ressente-se aquela ímportan., de arte 'representa, para as, popu,
racão), e a segunda sôbre o Rio te via de comunicação, que liga o lações que se, servem daquela es.; Atual'ldade; deJararaca, (distrito de Catulra), alto Vale do Hajai à Caplta.J cata- trada, a continuidade do tráfep,'o

J

_,' • •

ambas na estrada Barracão-Itupo- rtnense, pelo trajeto mais curto, e a segurança tndíspensgve). (�ontinuação da r.a Página)
de obras de arte sôbre dois dos 6. A Importância pleiteada é nega-lhe O direito de viver.

�-'------
Basta uma pequena viagem

N" Insll"lulo Bra�I·I-E.E.UIU.·. através dos seus maiores so-
'" � netos e verificaremos como o

atraí e deslumbra o místérío

Homena,gem ao no'V' I 'Pro- doinfinito,comosuafacere-
flete o isondável abismo.
Em "Quanto será?", nor

exemplo, o poeta negro re-

I
.

ILBERT SIORM
dama do "firmamento es-

essor- trsnho e mudo" uma res-

.

_',..._ posta. Em "Imortal atitude". DIPLOMA DE HON-
- � êle se embrevece diante do

hoje às 17 horas o 'Instí- I voítando aos ;Estados Uni- Em 195'4, foi à França co-
"cr,crno silêncio dos espaços" RA a Zury Machado

tuto Brasil Estados Unidos. dos,
-

o prof. Albert Storm, mo chefe de uma experíen- para "emudecer .0Ihando"·1 Vem de 'ser agraciado com

promoverá um cock-taíl às que é casado com a sra. Ann eia da "International Li- Fmalment�, n�, soneto "Mun:- um díploma de �onra, o nos

autoridades e a- imprensa na Sturm, passou 7 anos na Oa- \i!:1fr" assim como foi na' do inacessível", díríge-se a SO cronísta socíeí Zury Ma- •

apresentação do seu novo 1,lifomia; em umll; uníversí- 'me:m'a qualidade ao México própria ,al:na: "'Onde se es- ! chado,
. indiscutivelm�nte o

proressor, Mr. Albert Storm, : dade ensinando línguas 10.- .cm 1957.
'
cura. trágica, cantando" a que mais se tem dístíngutdo

Nascído em Minnesotta, tina!', tornando-se presiden--,
sínronía da Amplidão ter- na crônica social desta Ca-

na cidade de �ine�po!l3. te da "Ame�ican Assóeía- Transferiu-se para Racl- rível!" I' pn.al,ct(>uto�ou�s� em FllosofIa pe- tíon of Spamse and Portu- (e, no Brasil, no ano pas-
De quando em vez, o 9,S-, A homenagem foi prestada

la uníversídade de seu Es- guese Teachers . sado, sendo naquela capital
:J'l.lta a emoção religiosa. De- pela Sociedade Carnavo.-

tauo. Durante a segunda ----

ncrdestína Diretor de Oul- samparado, perplexo, estra- Iesca Vai ou Racha, do Es-
grande guerra estêve COll1- tura do Instituto Brasíl-Bs-

nho às vozes vulgares que o treíto, de cuja Diretoria o

bute:wo no Pa.cifico. �endo tactos Unidos daquela ctda- rodeiam, aspira à fusão com sr. Zury Machado consta co-

p_a!uêípado de diversas inva- de, até data recente. quando
o Infinito, ao conhecimento I' me Presidente de Honra.

soes,
,

veio para nossa cidade, onde
do plano sobrenatural. Quan- Os de O EST,ADO, que se

.

Apos a, guerra, transte- está desde domingo. Mr.
do se lhe aproxima o dia

j sentem honrados em ter co-

riu-se para Nova York o�de Stvrm, que é amante da mu-
dsrradeíro, percebe que a i mo Presidente de Honra de

tl'abal�ou em exportaçoAs. siefl. e de literatura, preten:. jornada tenebrosa não lhe; tão tradicional Sociedade,
P.ostt'no�mente est�b.el�ceu· de iniciar, como Diretor Cul- falô inútil e, agora, vai de- I um de seus dedicados fun-
se na CIdade do ,MexICo co- tun:l do Instituto aqui em

}aparecer e ressurgir em cionários, penhorados, 'lgl'a-
f d I 1 Dens.",' detem.mo pro essor e mguas, VO -

Fleorlanópolis, um curso de
tando no:vamente para Mi- "'En"'lish Conversation" pa-
'ne:1pol1s, on�e fo.i Mestre de ra (�,qUal estão convidadas
E,rt,es da �mve!sldade.. tóda� as pesslias que este-
E;�peciallzou-:..se. em lmg�as j9.m interessadas em apren-

latmas, ten.çlo feIto uma Vla.- ....RI!SENTANT-ES der o idioma de Shakesp�a-
gern' a Pans, onde aprofun- II t.t STEINER & CIA. re,
drn-se no estudo da lingua
fnmc;esa na "Aliance Fran
<:ãi�e".

5. A concretização destas obras

modesta e com ela o Tesouro po- em Florianópolis, 20 de !logôsto de

1959.
ELVERT DE OLIVEIRA

Deputado Estaduàl

derá arcar, à vista da

rrrecadação.
SS. da Assembléia

crescente

Legislativa

FLORlANÓPOLIS, Quarta Feira 26 de AgôBto de 1959

ranga,
PAra Oliveira e Silva, pou

cos poetas, no Brasil, sofre
ram tanto a sêde e 'a visão
di> infinito como Cruz e Sou
'�1l, c interrogaram tanto o
eterno segrêdo. Daí a -es
sonõnela singular de sua vnz,
11 alt-ura do pensamento que,
no ceu verso, é "como um

gtf..oío soberbo e refulgente",
mo Correio da Manhã)

..... CON•• MA"RA N.- ..

II!t.OIUANÓPOLI.

SA'RA KUBITSCHEK DE RETÔRNO
BARCELONA, 25 (UP) -

sarai bôa
e de regresso ao Rio de Ja

Kubitschek, espôsa do presidente nelro., Declarou que estava múlto
do Brasll, chegou a esta cidade grata pelas atenções que recebeu

'\)01' via aérea, procedente de San em sua esta'da aqui e durante a

Sebastla��. Naql)ela cidade passou qual pôde comprovar o II!Ulto que
dois dias em companhia do gene- a Espanha quér ao Brasil. O Ob.
ral 'Francisco Franco, chefe do Es- Jetlvo da 'presença a Sagaro da sra.

Kubitschek foi vlstar o médico es

'panhol ,José Trueta, presidente da

Associação Internacional de Orto_

fim de evitar complicações no DIA DA EU;IÇãO, leia com a

os nossos conselhos que vão abaixo enumerado fi :

Centro Acadêml,co, na m"l!sma'. da_

ta, expediu uma Nota. Oficial,
dando satisfação à população, do 2°
não comparecimento do referido

candldatq. Devemos frizar, que na.

l'eferlda Nota, teve êste Diretório.
a nObreza de não mencionar o

nome 'do faltante, Esclareceu tão
'somente que um dos seis canditla- 3°
tos não foi sabatinado, por moti-
vos não Justificados pelo mesmo.

Entretanto, para surprêsa g,eral,
eis que, 'no seu comentário diário,
pela emlssôra de sua propriedade,
o referido candidato desassombra_

damente, teve a petulância de

Justificar o seu não compal'ecl- 40
mento. pelo fato d,e momentos

antes, quando, diz êle: "TENCIo-1NAVA DIRIGIR-SE 'A FACUL
DADE DE DlREITO, FOI AVI
SADO POR ESTUDANTES, DEIQUE SERIA VÍTIMA DE UMA
CILADA". Disse mais: "QUE ES- f

TA CILADA COMPLEMENTAR_15°
SE·IA, NO SEU ASSASSINATO",'No afã de se fazer de vítima, o

referido candlda.to, inventou esta
�érle de Inverdades, inclusive, en

volvendo elem�ntos componentes
do corpo docen te da nossa facul
dade, que nada têm, a ver com a

sabatina. qu� foi de EXCLUSIVO
PATROCiNIO E RE. ONSABI
LIDADE DO C. A XI DE FE-
VEREIRO.

•

Assim, o sr. 'Manoel de Menezes
além de faltar com a verdade, ta
z3ndo acusações Injuriosas ao

Centro Acadêmico, aos Estudantes
e ao Corpo Docente, da Faculdade.

8°

qUis just1ficsr, a sua aUsência ao

compromisso assumido com êsto
Centro Acadêmico, com acusaçÕC3
levianas e mentirDsas, processo ês ..

te tão do agrado do r-eferido c,n

didato.

É. d9EÍ!lzendo tais acusações,
c_ue VifilO.s $través da presentà N.o_ 9°
t � Oflcbl; tOl'n3!" público o repú-:::-
�Io ,rlo e"tl.1rlllJ./.Ee d;. DireIto do
!"p,nh r-ata1'i11a_ à maneira vll e

rn'J3�d" com que o sr. Manoel de

r\�·::n27e5 t =q.tbu justificar o seu

n;'i o �o:'np3':,ecllnento à Sabatinp
J ·'ll;c�. n fole progra.mada e por
Ê.i� aCf1t9., no Salão NÓbre da. Fa.
culdade d3 Direito de Santa Ca
tarina.

da mesma.

CASO TENHA PERDlDO o seu Título de' Eleitor. não tem nenhuma im

portância, pais mesmo, sem o Título, o prezado �migo.�oderá vo�ar, d:S
,de que saiba qual o Llumero e local de sua Seçac., CUjas anotaçoes_ esta-

vam no Título.
'-.......-- I

!
[
I

I
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[
I

I i
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AO CHEGAR NA SEÇãO que deverá votar, o El,eitor recebe de um do!;

Secretários da Mesa. uma SENHA NUMERADA, para, no momento em
,

, , I

que for chamado, ém voz alta, pelo SecretárIo, apresentar.,.se par� en·

tregar o Título para ser examinado pelas pessôas que estão fazendo

parte da Mesa, e d'21Juis de assi�ar, a Fôlha de Votação, votar normal-:
mente se tudo estiver de acôrdo.

- DEPOIS DE ASSINAR a sua Fôlha de Votação,_ e receber do President�

da Mesa, a Cédula úrica, devidamente numerada' e rubricada, o Eleitor
irá à Cabine (s6sinhO) para marcar em cruz X ·ou com uma crU2 +
a tinta ou lapis-tinia, fornecidos pela Me�a,

'

no quadrado corréilpnI:
dente, o nome do nosi'O carididato à Prefeitura Municipal, que devera

,ser, é claro, o sr. OSVALDO MACHADO, candidato do PSD e PRP.

I.- AO VOLTAR DA CABINE com a Cédula com o "oto devidamente dobra

d�, o Eleitor antes de colocar a mesma na Ul"na deverá mostrá-la, de

longe, ao Presidente dá Mesa, para serem conferidos o numero e a

rubrica.

II
----

60 - PARA FACILITAR-I:lUA TAREFA, vai ao lado -publicado o modêlo oficiaj
da Cédula única, pa;a as Eleições de Prefeito Municipal de Florianó

polis, com a colocação, ,também oficial, dos nomei: de todos os candidatos.

7° - O CANDIDATO DO PSD e PRP, sr. OSVALDO MACHADO, está colocado,
conforme se vê assinaladq na Cédula, em 5° (quinto) lugar, contando-.::;e
de cima para baixo.

I·- PARA DOBRAR A CEDULA, basta fazer .a primeira dobra da parte POll
tilhada com o número 1, depois a parte pontilhada com o '.úr.ero 2, e

por último a parte pontilhada com o número 3 Na aba da Cédula com :l

número 4, basta colohlr um pouco de Gomã Arabica. Depois de fechada
a Cédula o Eleitor i110>ltra a mesma ao Presidente da Mesa, e coloca em

seguidfl a Cédula delltro da Urna. Ix
- SE O AMIGO tiver '�ualquer dificuldade em votar 'com a Cédula 'óni-;u

peça' ao Presidente da Mesa, que êle é obrigado por Lei a ensinar COU1�
deverá ser dobrada, a Cédula. Quando receber a Cé,dula, verifiqu� na

presença de todos se a, mesma não tem nenhum sinal ou marca.
-_

-I/

19° - SE O PREZADO AMIGO marca:r o voto para o candiâato OSVALDO MA..
CHADO� que está co:ocaçló na Céduià única ofJCial, em 50 (quinto) lu
gar, contando-se de l'Íma para baixo,.ESTARÁ VOTÂNDO CONSCIENTE
MEiNTE E EXPRESSANDO S'(!A VONTADE SEM AMEAÇAS OU PRO·
MESSA,�S�.��__���__

.....y;.

.��� I

nu :� (,sE',==:::�;;;-

..�
Quando abri o jornal - Nova Bra, de Rio do Súl,

edição de 8 do corrente - levei um susto pelo tama
nho dos tipos da manchete.

'E, por associação de idéias, dentro do príneípto
de os extremos se tocarem, lembrei-me .da ELFFA -

com perdão da má palavra.
E que um dos seus diretores queria que compuses

semos aqui um artigo no corpo um: negrito.
Não pudemos atendê-lo, 'porque o corpo menor,

nas nossas linotipos, é o sete. ,E o menor que conne
cemos é o tres e meio - para ser lido com _lentes.

O corpo um, ainda em. neg-rito, deve ser aquele
que os chineses usam para gravarem a Ave-Maria na

cabeça de um alfinete.
Mas, até aqui-o'8! Agora o 80!
O jornal riossulino meteu no alto da primeira

pá'i::;:t" nos .maís robustos caracteres, apenas isto:

Z�LANDO.
E como não pudesse. continuar no mesmo

diminuiu o ímpeto e os tipos para completar:
SAUDE DO POVO.

E já menorzinho: "Graças aos esforços do Gover
nador Heriberto. Hulse, do rreteuo- Helmúth- Baun
garten e do Secretario da Saúde e Asststencta Social
Deputado Albino Zeni; que Rio do Sul conseguiu mo

derno Gabinete Dentário, dotado' de Raio X, que che

gará hoje à nossa cidade para melhor aíender todo
interior do nosso município:'

Depois da chegada do tal gabinete, o mesmo [or
nal, em sua edição de 15 do corrente, noticiando a

'respeito, assim conclue:
,

'

"E dessa maneira o Governador, Heriberto Hiuse
, I

vem trabalhando ativamente para dar ao povo cata-

rinense o contôrto que bem merece, através de me·

lhoramentos que mui.to vem 1 ecomendando a pollticol
de seu pqrtido, que é a União Democriítica Nacional,"

Tudo muito bem. Apenas uma restrição: o melho
ramento que tanto recomenda a política da União
DeniOcrática Nacional não partiu do govêrno do Esta·

do, mas das Pioneiras Sociais. entidade criada e pre
sidida pela sra. _Sara Kubitschek, esposa do Presideute
Juscelino

-'

Não queremos, diante do exposto, discordar do
ilustrado procurador das Pioneiras, nosso prezado co

lega Malro Caldeira de Andrada, quando assegura que
a entidade é apolitica e apartidária.

'

Não! Para que?
_

O que desejamos e alertar o sr. Governador do

_

Estado sobre o abuso de estar fazendo córtezia CO'1\ o

chapeu alheio. E, como no caso, o ,chapeu ainda � de

mulher, S. Exa. fica em situação para lá de rídicul3. .. �

Y!��

estíro,
PEi.A,

- "

PARA PREFEITO

Vieira da Rosa
f;:· ... i

•

Cesar. Seára
' ..·.t(\'"'I'· �

;-[
.�'.t. j

Manoel de Menezes

t..

Nereu do Valle Pereira
J ••. ��.:,:.

\

Osvaldo Machado

Fe�nando Brüggmann Viegás

Atenção: Itecorte esta Cédula Oficial, Pàr��pr�ticar, em, sua ca...
sa", corno 'DEVERA' VOTAR EM OSVALDOMACHADO'

:', ," ,'" ,,->, ", ,

•
", ,',",'

,,'
" "" '"

'R.A PREFEITO DE FiLORIÁNÚPOLIS ',C,,"
'

"

": • .',:...• ,. .,'..•.«. ".
•

;afJamos o refel'lào'
méSlIia �b'f;ti,\'ti- ,If#í�(:hlsaç;��s

os

•

,l_ ...:'_ •
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