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Tr1iburfál 'Eléiloral decide pro'mover sê u afastamento e
'. "

."

-

I delegado-polítíco e srans-

, lOS aurar processo "gl'essar das leis e determin�r
,

.

_ '1J1.lf.' contra o mesmo geJa
O delegado de Polícia de

IdeIa]
para garantir o pleito, instaurado processo por -ín

f3un'1brio, Otávio Batista Car- naquele- município, a par ds 1 fracôes às garantias eleito-
'Valho, entende que o cargrl provídêncías energicas eon- 'rais,

'

,

existe para ríns políticos, em -tra q xerife atrabílíárto. ,'Muitas outras autoridades
proveito da U,D,N, 'Anteontem o egrégio 'Iri-, estão necessitando de provi

,

Actvertido oficialmente pe- b�il.�al, decidindo sôb�e a, ma- : d"!�'tias idênt1cas,' o que não
lo meretissimo [uía EI�itora',,. tena;, entendeu preJUdICaé}? sera descurado pelas for
há alguns meses; '"das ruas ? peQ.H;io de fo�Ç!l' tederal, a ças op_oslclo�istas - uma

atividades contrárias a lei 'VIsta de' a eleição haver sl- I vez 'que o governo do Estado
não tomou conhecimento d� do, transferida para 18 - de

I enten�a que ,sóme�te pela
advertência, ' outubro. "c:ulcçao polícíal e físeal po-
,E'''.tantas fez, que os repre- l\�as decidiu também pro- : t!e!'á fazer proselitismo ÍJo-

sentantes do P,S,D, e do mover o afastamento do: ütíco,
P,T,B. se viram na contín-

_-

--O"EJ'. K., P.ARA' ADERBAL'gêncía de requerer força re-
,

'Em' a�ão o Dep._ Ayrt9,n, Mueller «r�IIT�r��IN��» :�=:���ili�E��
Imnor,fanfes proJ�élos 'e.ncaminhados à Assembléia' pe lo representame doAlto Vale do, -I t a J'-a í Municipal do Partido
fi Social ',Democrático, oChegado ontem ii Capitll/I" pro- JOÃO, C4-RLOS ,THIESEN PON-I do excesso de �recadação do cor, - O meu projeto, além de OÚ-I d) __, Reconstrução' da Escola de

cedente de jtuporanga, onde par- TEARA' COM SALDO SUPERIOR rente exercício, o, crédito especial tros que estou elaborando, depois' Alto Barra Nova, distrito de pe- sr. Presidente' Jusceli-
ticipou de importantes reuniÕe!l A� MIL VOTOS de um mllhão de cruzeiros (Cr$ de auscultar as reivindicações, es- fimbó ,:""""", cr$ 50,000,00

'

K b't' h k
'

eleitorais no fim da ",semMla, o. pouco importa, - disse-nos' 1.000,000,00), destinado a socorrer tá vaGado na seguinte maneira: Art, 2,0 _:_ O Poder Executivo
no U

'

I SC 'e enVIOU

'deputado AYRTON MUELLER' o deputado AYRTON MUELLER, despesas com a construção de uma
I ProJ.eto n,o poderá firmar convênio com a ,O segúinte "telegrama:

prestou declarações ,a êste jorn,ai, que o Govêrno descarregue um ponte sôbre o R�o I,tajaí do Sul, AUtoriza a aQertura do crédito prefeittlra de 'Itup'orânga, para'a ' '

�8bre a mll/rchá ao" ple}tà eleiCerat Senador e meia dúzia de; depúta- ligando a localidade de Tr�s I!ar- especiál�de Cr,$ l,2'sO,OO\l,00 (um execução das obras menclonadãs AD'ERBAL' RAMOS
naquele niunicípio, dos em -It�poranga,' A sorte ali 1á ..as, à estrada e�tadual Rio do Sul- milhão 'e duzentos e trinta mil I no artigo 1,0, �tendidos péla �re-- DA SILVA

foi lanÇada: JOÃO' ÇARLOS Barracão, no município, de ItU- cruzeiros) "'para os fins que m'en- feitura os projetos e (lspeClHcações
cruzei- THIES,b'N é o 'Pre'félto, p'eia von_ ,loranga, clona, da Dfretorla de Obras Públicas. -Acusando r-e c e b i-,

, tade do povo, Resta, a,penàs, , a Art .. 2,0 � O poder, Executivo Art, 3:0 - Esta lei, ' revogadas
lOS para. a R,F.F. confirmação dl\S urnas, q� ás pÕderá entregar a i�portância Art, 1.0 -_ E' 'o pOder ExecutL as disposi�ões em contrário, 'en.:;- 'niento telegr,ama, em
RIO 26 ,(V, A,) - o ,dil'e- formalidades impõem, deste crédito. à prefeitura de Itu- vo autol'Ízado a abl'ir, 'por conta trará e!ll vigor' na data da sua que me transmite têr'-

tor da' Viação Férrea do Rio
_ Não deixO por menas 4e mil poranga, mediante convênio, p�lõ do excesso de arrecadaçãO' do cãr- pUbÍlcação, �

Grande do Sul), engenheiro votos, � prossegu!l o deputadó, â qual a mesma se obrigue a dar rente exe�ciclo,'o ,crédito especial REGRESSA' AM,\NÍlÃ' A 'ITlJ-1 mos moção Conyenção �, '"\

Em:o C�rlos Pinto". d,ecla�ou vitória do nosso ,candidato. Ape- concluída a óbra de ,arte mencio� de ,um milhão' e duzentõs e' trinta
_

,PORANGA, MuqicipJaI" nAr, p','ro-,posía'-lolu,s'tr,e ,PrefeIOt'o' 'Dlobque' a Rêde FerrQVIana ,
.. oe- nada, ,obedecidos os projetos e es, 'mil 'cruzeiros (Cr$ 1.230,000,00', Encerradas as suas dec,larações', I'

""r'"
d

' t" d U'ffi -nas em três urnas a. U,DN pode�' 1

h
c

" ,

era!. gas ara ,cerca e peclflcaç'ões do Deltartamento Es_ para atender as seguintes deSPe'. disse o deputada AYRT0N MUEL- C erem, apraz':'In'e, a.g-ra'dec'er :pr'ezado's' aml'-b'I)
-

d 'para rá, eventualmente, levar,n'os'a, -

I la-o' e cruzeIros - tadual de Estradas eLe Rodagem. sas':
c LER:,

trânsformar* estrada" dêsse m'elhor, E não adianta dinhelr,�: Art, 3,0 _ Esta lei entrará em a) -'- ConstruçãO do, Gim'po Es_' Volto a Ituporanga amanhã, 'gos � ,correligionários Partido Social Demo-'
Estado ,"numa das ):UaIs tno- o povo de Ituporang,a_ nunca" teve

,vigor na, data ,da sua, p'ublicaça-o, colar de Barra Nova, ;"st'rtto de N 'i di d t b
'

"

d C' I
o' 'b� I' d",

"t"rnas ferrovias" do, lla�sw' preço,
' "" os prlme ros as e 'se em ro cratIco essa apIt� , mUlto senSl i lza o,'sua _lf<'

t, PRO'MES'SAS, revogada�, as disposições em eon_� perlmbó "":,':,,, Cr$ '800,0'015,00 estarei de volta à Capital, com a "'"
lnfo1'mou ainda q'lle rezen- , NÃO. tra'rio.· b)" , '. ,

' '

,'of 't ""
'

to;; quilôm�tros de trilhos , FATOS;-SIM, " ,- Cons�ru9ão, d,!!s '!)scolas yitóriq. de Joáq, Qarlos Thiesen" 'eXpreSSIVa ma�l �s açao.,
estão ,;sendo 'substittiid0'3 � Continuando as' suas aecl�a-

O
ESCOLAS

_ Reumdas, '!�rofes,sor ��ne5enilto prenú�cío da vitória certissima ee ..
, .. ,Saudações: Cordiais.q'lt. trinta' e cinco lOCOUlotF ;,õ�s, Mirma,o nosso entrevistado�

- ,problema es,:olar é ,grav� GonçaLves da Silva;::', ,no__ distrito ,OELSo,. ao Dovêr,no em 6'0, , \""", ',;, ,
0-

vas" /diesel, das p�ais'p�?!:ll-, _c:. 'peJo 'V�1;q, de ltuporanga .es- �e� Itulô�anga comO em todo o lia' I,!!-bula ",:".'.0'$ 30 00,":- A de�:�baãa cofIleça a ,30 ,de, '

:' - i '
,e ,

_

.,t�s, � d� aljlto-�otllZes�,� 1"'o.u_�ã"À;iítà�" _

-

,DefeÍldell,!lo

��td�_l'!�o�e$"'�8>,p,����en�re.Y.t_s_,
.",e�""'7 Recon8�2 $, '.a�o

..

stR' lIr�

.iI;."vtt,cStla ,.�(jS�@.S,á; S'��, '
"

.�."
)qsc'eIinri ,�tJbitscb.eKtl�f> .�tifeló\J.es à,o" PQ;V,O �-, ne'la' Q� 'ill;�� "" '..d,-; í� pÓ-�uliW�� '::: -o..... !}-.'2 ,P.�$T�,dI1.\X!l.!'..,_ t�'�{I� '�o::� Ó'!it:ii9:p:�çlO :an;i,l',!' '-:''i�� ,?,,�: ''S., ""�),F"" �,""',,'�'"�·d",;r;:-.r.4.n,'te,,·':·'��':.?a'�'��,,' "e,"',�".U',aí1I;'C'a",' '

, chil,;em, ::Q;l-eij.ã'Olt.�e l.ll60': ,.; ,- , �� m:iid' hiiif Í'a�cÍ �el:tr"rgcur!,o!l �ra,,;s:tld;á�yel�ol1' 'da-",! '"PI2!_,'li:r !t �N''1�.;" '�, ;.; ,'" ".,' ,,?--•• '-'�: ::'. '
. .,.","" f - 'J; �J. U "n, ,I';'; .UJI]-

o direto1' dar, Vla..çãd .ferrea, que_:�e., L"c' ,- �" '-, crompi'omissas d<:t <GoVbl'no- '4Ila--
' ,�

;" _

_
' ���.... ','

�==�'�����=����ODI�·r"�e�',I'or-I�.·.�I-e�-�'�a�·-/d-,�'-eA��I-·�-l-i-·C-'.��-O-'-'-'-J-o-·-s�e-'-'�-B�D��16�1-'e-n���I-'-'-'�nlÍlc._açao desse programa dt: \.l,OVelnO nao atendeu, em 9 lon
ra ser atendido, I'

"

-" 'U' 'I
<,

t��{�íl:���â����:�rJxi�!r��� �o�;;;s'SÔBR�U� �TAJM DO

,Russo mandará S'O'"I'I.âd'a'�êi�r''1·0'-.- :C·,''-O"m�' 0\" C ';"8"","
'

�11" d' 'e fie"ve'r-el�rodestmados aos serVIços oe per�untando o reportar, quaiS" os ,

' ,

,
..

, '�'passageiros. :Jrojetos qU<l encaminha.ria à As- ',bom,'e'm''_ ao' eS,paço '

'

' "

"

.. •
'

-

ml ,

sembléia, o deputado AYRTON

1960' CENSO t'fi
-

lo '
O Diretório do Oentro Acadêmi- Este Diretório Acadêmico lasti.

,
- MUELLER se pron 1 cou a no-

HÂMBURGO, 26 (U, P,) '_ co "José- Bol,teux", dll. Faculdade

tq líder Aibhelarddo ,Ju�c.m� [omec;, i i o diz o deputado
Diz-se em círculos do servi" de Ciências EC9nômlci.s de Santo �":d��:!:n�::e��:e queb:zO:::::;� CONCLAMACA-O DE 'JOA-O GOULA'RTes 'a encam n an o Jun.:o a - pr me r , ,

ço secreto da Alemanha Oei-
....

Catarina ontem distribuiu à Im-
Ol>csição uma fórmula de é ú seguinte: dêut::i.l que a Rússia talvez prensa o segUinte:

coragem e vall!ntia e avisando
'

.•
'

,

'

acô,,_'do que permita a ra9ida 'projeto n,o" envie um ho-mem ao espaço "O Diretól1io< Acadêmico J'ose'
seus s,!!postos assassinos das ruas

III Rio de Janeiro, -10 de agôsto de 1.959
tl;amitação do projeto de lei Autoriza a abertura de' crédito 'd I ti' . ' por onde transitará, tenha rec-or- l1li' •SI era enquan o o pr l1".elfO Boiteux, da Faculdade' de C',l'e'n. ' MENSAGEM AO POVO DE SIDEROPOLISque determina, de cOl1formi- eSj)ecial de um ,milhãO de cruzei- U1I'r l'Qtro N'k't K rido a expediente tão baixo para II1II

'

,

, i u russo, I I a ru- cjas Econômicas de Santa Ca.tari_ III No momento em que o povo de Sl'de'ro'polI'S se pr'e- •daEie com a Cnnstituição, fÁ 1'OS ICr'" 1,000,000,00), destinado clle" se encontrar de v' 't fugir a,o�compromisso assumido de
'\'

"'''0
\ 'i' , IS1 a na vem, de Públic,o, sÔlidarizar_se •r�alização do censo de li7V, à construção de ponte sôbre o rio aos Estados UnI'dos c'om 1 e' comparecer à "Sabatina" à llue pa.ra para escolher o seu, novo Prefeito" é-me gnto

A nova lei deverá rriil.l' .. ,

'

bt
"

( U com o Diretório Acadêmico XI de lIIIf
, ltajai do Sul, ligando a localidade 0<; russos o erlam .novo Fevereiro da Faculdade, de Dl'rel'-.

já se haviam submetido, na FacuL

• dirigir-lhe esta,s palavras de saudação e de aprJíiO, ..
.!erca de 60,000 empregos de TI'e's Barl'as' a' �strada estaduãl trl'ilnfo pSI'cologI'CO, / dade de Direito de Santa Catari-ml, •'

'

,

l' d t d S co�cjtando'o a exercer o seu direito de voto com Jp�p<:arios e a formuJ' e ell- I Rio. do Sui-Barracão, no ,mun1c3- Informações secrétas ob _

o e anta Catarina difamado os demais candidat,os ao paço Mu- •
'

tenàimento ,p'revê y_úe, ém t,J'd�.,,�, em Moscou indl'''am pelas acusações aleivosas que Íhé "

I "pen5amento-voltado para os superiores interesses do
d E t d e pio d'e' Ituporanga, -"" mClpa, " - II1II

c� ad, Staibo"dos emprfgos ;:: -

Art, 1,0 _ E' o poder Executl- qUE' OS preparativos russos
assaccu um dos candidatos à pr!'..;, O Diretório Acadêmicó ""'José II1II município do SUl catarinense, Como dirigente Nacio- .,,'

raot, IS r UI os
,
p� os res-

vo autorizado a abrir, por conta parq, a emprêsa "estão ViT- feitura Municipal de Florianó1.lO_ Boiteux," ao emprestar sua solida- : nal. do Partido Trab,alhista Brasileiro", quero támbém •pec ),Vos �'.�""'':';'_�s tU::l!mente completos",� se- lis,
riedade ao çentro AcadêmiCO 'XI III ap]sudir a decisão' dos compa,nheiros dêsse Diretório, •d

gm,do acrescentaram os in- d F' 'f t tI'
' .

Nola ',da 'Se',crela'rlla de E u'caça-o e fúrmantes,
e evereIrO, mam es a seu ota II1II firu.'f.mdo aliança com, o valoroso Partido Social Den�o-

t·C,ON'��IR"
repúdio pelo pmcedimento aleivo_ III "

I d I 't d 30 d
_-

t
" •Com isso - sustentaL"'''",m '

•
crl:lx:co e ançan o aop ela, e e agos. o proxlmo a '

50 do cándidatQ que, não tendo ,
'

Cultura'
,_:_ 0[; -russos derrotariam por li '" �andid",a,t"ura do bravo companheiro MANOEL MINER- ,',pro rama ou coragem ou ,capaClua.anos os americanos 'quanLo ...A II1II VINA GARCIA
á idéia de enviar um ser hu-

de para discutí-lo com os estu-

: '

'"

do II1II,'1,...__ _

__ -,WJI mano ao espaço sideral. No d.
' dantes universitárLos dé Santa

III
Sob O comando lúcido e ·flrme meu eminente III

• A. Secretar�a de Educaçao €! Cultura do Estado G.C

'. caso de a prova apresentar ,lO'_� r'.·0" Catarina, e para furtar_se a "Sa- am'go, O deputado Doutel de Anárlide, escreve o PTB,
" G'" D'o lt d t' f t·

, batinã" a que haviam compareci_ II1II
SaLta Catarina, ante a p�rmallenCla, no maslo !" l'('�m a o sa IS a Orla, () III nesta oportunidade, uma página �rilhante de sua per- iii

• cesano de LaJ'es, ,do menor CASSIO MURILO, decl9.fa.: II1II 'i,r!unfo russo se)'ia de
,
in- 1. do, os outros candidatos, recorreu

II1II 't I t f d b t d S t C IPIII �aJcl.ilável valor" í-. à cal'Í,nia descarada e ao sensacio_' l1li'
manf'n e u a em avor, arava gen e e an a a,-

II1II
__ I?) - o Ginásio Diocesano de Lajes é uma ms';.,. 8E:gundo os i,nformantes, os

rf&S.�aU-IO
naljsnlo barato, pr,ocurando desa- � tal'ina, Nesta aliança legítima, visando apenas ao bem'pr

•
--', tituição parti�ul�r" do� r�vere�do� Padre')

II1II prineipais físicos espaciais e ,credita!,' o Centl\o Acadêmico- XI III estar da coletividade e o desenvolvimento do municí- •
- FranciscariOS, SUjeIto a flscallzaçao fede- III té.ç;nioos em foguetes da de Fevereiro que goza do ma. ai':" .' pio de Siderópolis, estou certo de que ela cóptará' nas
• I' t

.

d' 'a Diretoria de En"ino • R.u�sia foram reunidos 'numa to e mérecido cOllceito' nos 'Ileios

• UI, na.s com a preferência d,a maioria dos eleitores dess:t
III

ra, por"ln erme 10 a
'

"
.. ccnfere'ncI'a extrao"dI'na'rl'a,

..
Ed

- .' universitários do país,
•/ • Secundário do Ministério da ucaç!3.0 e

• em Moscou, no, fim de J'U.."

e RIO
prospera região..carbonífe,ra.

,

'

, O dito candidato, com" seu pro- •Cultura', Ih.::, Tal conferência sep.:un- Conclamo, pois, 'os t,rabalhistas, os nossos leais II1II• .'
,- cediment,Q aviltante, m�J:ece a rl'.

JII

•
20) a Sécretaria de Ed?CaçãOf e Ct�lt�ra la- ��r���!��m sóospo�faSn;I�g,Sn'!fni: �,', vPeUrlssl,at'a,I1Arl'� dsoe' dsOaSnteastcuadta.at,t"nesa UmUai-s III alilldos e os trabalhadores de Siderópolis, a sUfraoN)'ar'.menta que se use, como re arma ano; uma. '. "', - '

"

... " ,'l1
III

nas u,rnas a candidatura de MANOEL MINERVI A,
, �ar e. iminência de novo pro- ::; ,�, II1II

• tradicional casa de ensino, de importância
, jeto esp_acial. � tambéni de tôda a popuiàção ,ig_ l1li' GARCIA, numa demons.traça,'l de amor à sua cidade, III

t d
'

I d S" '" d
'

f" JAC'
I
na desta briosa cida�e que êle (le_

• d
' ,

b t d
-, III'bás,ica na estru ura e ucaclOna e 'lava I ;-;egun o ,as m ormacocs, � .': ",,} e' amadureC"l.mento pohtico, e, so re U o, numa c.e- '

• I
'

- -'

" ,_..
,

•

: sonra. e tem a audácia ae<'preten- •
'Cata:rina, II1II que se I têm na A emanha i I

III monstr�ão de -fidelidade aos ideais e a,os en,sinamen' "III i oddental, embora os prepa- der governar,
II!I• Florianópolis, 25 de agôsto de 1.959,

,!_ d lhthos russos para enviar' ,'Fernando Nizo B�a I
tos do saudoso fundador dQ nosso PartIdo, o in�sque- '.,

...
Victor Antônio P-eluso Júnior JI j)J.ln homem ao espaço J'este- C,RD"lfIR'O,daS,Ul,' 'PRESIDENTE • cível Presidente Vargas, ,

-

-

II1II
P Secretário dá Educação e ClJltura ,.: jam virtualmente comple- ,.Taqkson de paula Kliel'tén II1II

' '

JOÃQ GOULART III
• ._. -. � _! (Cont'nua na última Página) VICE-PRESIDENTE", IIII"� .. ... ,.. ........ '.
R IICo��tlt�'i!d�b :uk�palls:o'1"i�1l'Hombq'�e)-h�e ;evou osJMtegJallst!·dP:l;'��J'�dt d!�:k:e IUmréta ou Tndire amente, procuram socializar- a lrilséria

-

tódá do candidato hsfal�olilP:�C�d"àll!&!lpJ�Ú,t,'a�
Cbefe Nacional do Integralismo in�u�urou sua vida Pú- trabalharem, com despreendlmento ,e dedicação, por êsse v das massas", "

bl!ca, evidente está que não p,odia ser "outrá a decisão eX!,\rnplo de dinamismo, que é ó sr, Osvaldo Machado, E', pó�s, o "c�ndidato Osvaldo Machado um' - home�
majoritária da recente convenção'Mun1.ç_ipal 'lia PRP ao Esta escôlha livre e .expontânea foi mot1yada: ...f,o) merecedor da confiança e' do respeIto geral e que, por ,seus vêz que, se percebe, através cop.tatos pessoais com o 'elei-

escolher, naquela oportunida.de, o nome digno do sr, Os- porque o candidato ep apreço é' o que, dOl:ltrinàriamente e (lotes' de 'c,oração e- de inteligênda, vem, a�raln:.do a prefe- torado,- que o municipe desta Comuna tem, em Osváldo
valdo Machado como o 'cimdtdatq mais indicãdo ao etel-' na prática, mais se aproxIma do 'Munlc1pafismo pregado rêncla do eleitorado llhéo que, certamerite, o el<lvará à M;éhado,� um homem capalií de bem adminIstrar em favor
tarado da nossa estimada Florianópolis, p,elo PRP� 2,O} porque tllJll se revelado capaz como Adml- Edilidade da Capital da, coletividade e sobretudo, em 'benefício daqueles que

X X X '

I e""
>

Á
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.
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.

(J)m'Fil I
C;�:I::nfi���:i::;' ::p�e����I:Sn::L:oq�:;:=�S:::lme:::,S

'i dt;;.eu,neta,', WUL,
>

'

-

'!:l,�.JC,t1t1" "'�� :r::��::I�::ed::P:::�:I:�; �atriOtismO pelo progresso

_

E' com êste senso de responsabilidade que os integra-
listas irão às urna,s, a-30 do corrente, com Osvaldo MacJ;ia"':

'

nistradbr de seus p,róPl'io� bens e das 'Organizações q!le di- X x- X do para a prefeitura da Capital, a fim de que o MUnlciplo �
rlge, tendo, portanto,' perféita nOOãp de tudo quanto diz Compreendendo, os integ-ra.listas - como di, mesma
respeito aos' interêsse dos SeUS semelhantes e do povo 'em forma enÚnde à candidato em fóco - que a' 1ni.ciativa

,) ,gel:a:l' 3,0)' en;, consequênchi, é, o caÍ1qidató que mais de-.
i-·::iilend�';<â'lniêiátiva pri"'Vadã. Al, 'é;'por' iss:o, ha de, lôgiea,'

,

í�ec0,nônífcas
'

FaRTO ALEGRE, 26 (v. -·-"Quando qualquer eom- Apesar dos servíços do ,,1'; Gou!art Iembrou, 110'" .entan-
A,) _:,_ Por ocasião das co- panheíro divergir' da oríen- Ferrari .ao partido, êlé"' está to, que a palavra detínícíva
memorações realizadas on- tacão do partido e se ügar rora do PTB PQr motivo, de q() seu partidQ será' daria a

tem em São Bo!'ja em �lO' a outra corrente de opíníão, sua divergência:'
, ,

C011h�cer na converrçâo na

menagem à memória do ra-. é c,l&to que está fora do par- - "Eu nâô posso conccr- cíónal do, PTB.,. SôJjre a pos
iccíoo presídente Getúlio 'tido", acentuou o více-pro- , dar com nenhum' trahalhls- :sibiiidade de outras corren

',vargas,
o sr; Joao Goulart

I
síuente da República, sôbre ta de atitudes semelhante, tes politicas, além do PSp e

declarou à imprensa que o a situação do' sr, Jânio '�ua- a essas � disse o sr, João do PTB; cerrarem fileiras em
S1.', Jânio QUadrO,s "'e.atá f

o-I el,ro�: n.
as-hostes, petebístss, O· Gau}art - As decisões par- tõrno de Lott, respondeu:

ra do PTB desde o. momen- mesmo - dísse-êle - sucede tidárías devem ser respcíta- "Afnda estamos um
,

to em que acertou
-

o lança- com o sr, Fernando Ferrari. das ,pelos companheiros". pouco distanciados dó pleí-
mento de sua candidatura !Ia quem o PTB devé mui- Dizendo haver, demonstra- to, f. creio que outras fôrças
por outro partido"" e que o tos serviços e muitas dedíca- do claramente,' no "'Rio� o de- virão incorporar-se às que,
pl'ccedimento do PT�, no çâo, pois êle sempre foi um seja' de caminhar com as i já a esta hora estão- prea
caso rerrari, será 0-mesmo dedicado companheíro e sem- fôrças populares ao lado elo I; tunda solidariedade à can-
com relação ao sr, Loureíro pre prestigiado por nós", j marechal Lott, o sr, João dídàtura Lott";
da Silva: expulsão. "

'

,

Segundo o presidente do ANO XLVI - O MAIS ANT!GO DIARIO DE SANTA C� TARINA

rTB. o programa trabathls
ta traçada em sua última.
convpnção, detende o prln
cípi,p' de, que "não adi8iD.t",
JY,udar presider;'-te por outre
pre�jdente, e- sim 'estabel�
cer uma reforma total, l'e

forma de profundidade, quer
na estrutura econômíea ç.ü
país, quer na estrutura so

cial", NesJ;e particular, o

pTB jamais recuará da .ü-
nna que traçou: reformas de

'

...-...Ii8I!'-.....--1IIIÇ!1---��--�!ll!IIII!IIII-------------..--_...

estrutUJ.'a social, 'id�alizaqas DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERElN'l'E: pOMINGOS F, DE AQUINO
peJo ex-presidente Getúlio

"I----------.----------------�-----_
----
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in terrogado sôbre se os se
tores de administração fe
deral a cargo 'do_ P:!'B virão
a sofrer, alguma modificaç§.o
nestes dias, .dísse 'o presí-

dÚ1Í':l' do P.T,B.: "Por oca- ciso ouvir o 'pensamento da
síão do meu regresso ao Rio 19:1ta díreção do partido pa
pretendo conversar com os ',]'a tomar deliberação difi
ccrnpanheíros de partido a ,nitiva",-respeíto dêsse assunto, Pre- ,

N,O 1 3 6 s 1

1

porque novam,ente visando os Interêsses do povo, uma

""Esta, portanto, mais uma atitude coerente do PRP,

recuperado e forte possa cooperar, com sua parcela, no
complexo da politica Nacional ,em pró I de um 1 me-
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SSSSiSSSSiSSSSSSSSSSSSSiSSSSiSSSSSSSSSSS'SS' CONVITE -- MISSA DE 7.° DIA
Maria Madalena da Costa Barja

Al1pl0 Borja e famil1a, Nestor Borja e familia, Vi.rgi
nío BOl'ja e fam1l1a, José Domingos Martins e famiUa,
Vva. :Rusal1ne, Bor-ja Martins e famUia, Vva. Maria Me�·
cedes Canalho Borja (ausente) e fam1l1a, Dr. Airton Ra
malho e famUla Dr. Sebastião Martins, de Moura e hln1··
Ua (ausentê'), Jaime Borja e famUia (ausent�), Gladstone

Ir. Paladino e familia, Mario Maestríni e fáril1Ua (ausentej ,"
Estou informado de quecas foi inaugurado na tar- tião Reis, em companhia do AUpio Borja Martlns e f-ámiUa,'�. RÜb,enS Pleruccini 'e

o sr. Dirceu Gomes, está de 'de 3.a feira o Edifício sr.' Hélio Caldas, circulou tamílía (ausente) , Vitor Borja 'e )lamiüa (ausente), Val

promovenca, a vinda de Miss "ZAHIA", um belissímo em- pela capÍi;al na última .2.a Ijomiro Costa e familia, Arnaldo (;ostà 'e·'lamlJia, Jardl�a

Br-asil, Vera Ribeiro, a nos- preendimel1to dos irmãos feirt\.. < " cost�" e ramnía; Martinho Ci:pr(a�o, 4,� ;Cps��:� família.
- sra, Maria de Ben Faís-

sa Cidade. Amím, que trouxe mais be- », * * *� -: a�ra��eQ)�. sensibilizados, a 'todos que �I$ ?Qnfi;ll"1táram nc

* * * leza para nossa Cidade:. A- , . ,. . .- }.1_O,lqI:oSO ,transe por que passaram e convia�m":ps parentes
pó 'a benção do 'Arcebispo Bónítii '�' á, "boutíqúe" de ,e ,:=tn;J:fgos 'para assistirem á míssa 'de 7° dia qu� farão co-

D�rrÍ .

Joaquim Domingues -proptiéd�,de da êlegànte se-' íeb;ar ,sabado, dia 29, às 6 horas na Igreja, do, Asilo de

,dle Oliveirâ fo( servido um nhora Cel�ste_ ·P.· Malburg �endlddade.
fino cock-te.il- onde se no- que será inaugurada, n9� "�of J��iS êste ato de religião e amizade, antecipada-
tava o "socilety" reunido 'primeiros dias 'd!e, setembro; mente a�radecem.
numa elegância, sempre d'ig 'na cidade de Blumenau.
na . de destaque e elogios. * * *

Estão de parabéns os casais Amanhã comentarei a

Srs. e sras. 'Dahil Espert- festa do "s�cie'ty" juvenil,
dião Amim pela magnífica que Elayne, e Terezinha

. recepção no Edifício mais. Amím; ofereceram na noite

jovem dl� Cid'ade. de 3.a feira, no Edifício
:« * * Zahia.

�,

O chá "Tender-Leaf", es- * :« *

,

OSVALDO MELO
tará presente ao desfile pa- ITAJ.A:I - Nà noite Cai-

APROVEITADORES E INESCRUPU- trocínad., por "Ja·ne Modas" çara na noite de 4.a feira.

LOSOS _' Aproveitando o fato de estar -organlzação do "Q'lube da realizou-se um interessante

a atenção. pública voltada inteiramente pará Ladv" hoje na Boíte Plaza". desfile -die modas, com mode-
:« * :« los da figurinista Yolanda

as eleições, os aproveitadores e inescrupulosos Aniversariou no día 24 a da Barreto.

deram o golpe.
'

, ,srta. Daura M1arques. A Co- * * *

d
- d d luna Social cumprimenta Está circulando em nos-

Ven ,eram, ontem, e estarao ven en o "<;

.com votos dle felicidades. sa Cidade, ,o sr, Alexandre
ainda hoje, camarões a 150 cruzeiros o quilo * * * Bertanholli,

por toda a cidade e' exatamente na zona de o cronista ..social Sebas- * * *

pesca, chegaram ao descaramento de pedir a .

180 cruzeiros, como aconteceu' na Pedra
G d

Se vocês são casados,
ran e. Sé você ama verdadeiramente sua espôsa,

O pescado em geral" tambem subiu de Ec se você; reàlmente ama seu marido,

maneira assustadora. 'Por que não çompartilhar êsse ,amo!
.

COIl}. Aquele que o possib1lito'!l?
.

Por mais incrível que pareça, vendia-se, compareçam JUIltos:""",':
....

ontem, um quilo de linguado ao gelo, por 85 o espôso e a espôsa, ,..
" �-DR.<, --8 lrA .S, f, . rf-=-A ,R� 4 ., O

e até 90 cruzeiros. Ao Reti�õ-para' Casais no Morro das Pedras, 9ia� . �
, - > •

_ •• ',
'

Essa gente gananciosa e inescrupulos,a E a:;a�:ç��: Doenças de Senhoras: Infei'tilidad;: Frigidez.
de tudo se aproveita para martirizar ainda Como casal, Varizes. Inflamações. DisÍúrbios i menstruais.
mais o infeliz florianopolitano. .

Como pais, Exame p�é-nupcial. Tratall1ento p'ré..ilatal. -.Como duas almas que se amam,
Dias virão, porém, em que tudo isso ha o amor do Pai, Alergia - Afecções da pelê.

.

de 'acabar.
�

Do Senhor, Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos
, Do Criador. b d

'

1', . 'W O que espera p.nosso 'p0'XQ•. '"' ; Reservas pelos telefon�s 2927 e 37201"", sá a os:- '. , /.,
. t' '.��ara _ ���.to >bà��� ,á�,re,�er�: f;�� m�- l' I '

Ademi Pere�ta de ABreu
{

Rua F;ehpe Schtmdt, 46 sob� -, Fone 2648

chado bem àflado, W,lr�c9r'ta,r�o·áPe:t'lte_,ame- -..;f.l�.,.--+--_'__·-+t-�,
,..------

,e:,'ote'em OSVALDO MACHADO candidatol� P.S:D. e P.R.P.
lico dessa' gente.

" -. ��
------------------�I�,---------------------------------

:_ sr. Celso Vieira
� sr. Rodo'lfo Paulo da
Silva

U Para almoçar:. e jantar bem, depois de sua 11
g casa, QUERENCIA PALACE HOTEL �J
ssssssssssssssSSSSSSS%SSSSiSSSSSSssssssssss

ANIVERSARIOS
Cam satisfação registra

mos na efeméride de hoje
o transcurs., de mais um a

niversário natalício do nos

so prezado amigo e conter

râneo Professor Henrique
Stodieck, Catedrático da Fa

culdade de Direito e pessôa .

muitíssimo relacionada em

nossos meios sociais e cul
turais.

Às homenagcng de que for

alvo, juntamos as de O E:3-

TADO C()M YOH's de cres-
,

c-entes feli�ldactt3..

Assinala a .data-cde hoje,
o a�iv:el;sârio do dr.'Anto�io

N. GriIlo, advogado brilhan

te nesta Capital.
As felicitações de O ES-

TADO.
DR. CARMELO FARACO
É-nos grato assinalar na

data, de hoie- a passagem
de mais urn aniversário do

nosso prezado amigo Jlr.

Carmelo Faraclo,' alto. fun

cionário do Banco do Brasil

e ex-v.ereador pelo ·PDC.

O ESTADO� nesta opor·

tunídade apresenta-lhe fe

licitações.
_ srta. Dinéia Maia
_ srta. Iete Philipi
_ sr. Arlindo Gonsalves
_ sr. Amauri Callad? Ju

. nior
_ sr. Humberto Machado
_ sr. Benjamim José A-

rantes
_ si". Areão A. Areão
_ srta. Elia EuláJi.a

AO RVMo. PADRE
J. B. REUS

Agrádeço uma graça alcan •. !«r,da. R. N.

(angsferisD1o no...
(Cont. da 7.a pág.)

terias atingiriam vários mi
lhões de dólares.

O "Senhor X ... " teria
sido um dos participantes
de uma conferência que reu

niu Bill Rosensohn e dois
"boc!kmakers" conhe.cidos'
Frank Eri,ckson e Gi'lbert
Lee Beckley.

O Sr. Vicente Vellella, qae
garantiu o contrôle da So
cidade Rosensohn Entre

prises Inc. é um advogado
do HárIem 'que defendeu vá
rios grupos de "gangster.�"
notórios.

Trafor.Vende ..se

Um marca oLIVER de
e;teiras, 37,74 H.P:, zero
hora, motor Diesel. De-

9° - SE O AMIGO tiver qualquer dificuldade em votar com a Cédula '()ni�a,
peça ao Presidente da Mesa, que êle é obrigado por Lei a ensinar conll)

deverá ser dobrada a Cédula. Quando receber a Cédula, verifique na
, '

presença de todos se a mesma não tem' nflnhum sinal ou marca.
'

'100 SE O PRE'ZADO AM' GO .I�" �.:i.lli '. II
- 1 marcar o voto para o candidato OSVALDO MA·

CHADO, que está colocado na Cédula ''única ofIcial, em, 5° (quinto) lu
gar, contando-se de ('lma para baixo, ESTARA VOTANDO CONSCIENTE-

.

MENT E E;XPRESS4Np9 SU ,VONTADE SEM �EAÇAS OU PRo_._.......__...

A
......·t_eRÇ_·.,.,.,00: Recorte esta Cédula Oficial, pM'8 praticar, em 'sua éa-

MESSAS. sa, COtllO pEVERA' VOTA:R""Ellt,OSV.ALDO MitCHi\llO, .r��,
RA. P-RE'FEI'f'O DE'FLORIANÓPOB1S.

.

. . .

I .,. .. ',,'.

, ca

- sr. Luiz Antonio Nu-
nes Pires Com a presença do Exmo.

- sr, José Maia Sr. Heríberto Hulse, Gover-
_ sr, Carlos Augusto nador do Estado, autoridade
Fra:nzoni

. \ cívis, milita�<es e eclestâstí-

CONVI-TE

!
-li
!�----_ .._------�---,�

li
x

.... _ .. ". ': i_ í ". • ;

--

I, I

HE.VAU[P
.,- ,

Prezado amigo Eleitor

A fim de evitar complicações no pIA DA E:LI,;IÇAO, leia com. a maio'.'

atenção os nossos 'conselhos que vão abaixo enumerados:
'. .

10 _ ANTES DE SAIR d� sua casa para .votar, pegue o seu Título de Eleitor,
..... examine qual' o número da Seção que deverá vot.ar e o local e enderêço
da mesma.

20 _ CASO TENHA PERDIDO o seu Título de Eleitor, não tem nenhuma im

portância, pois mesmo sem o Título, o prezado amigo poderá votar, des

de que �aiba qual o número e local de sua Seção, cujas anotações esta

vam no Título.

30 AO Cl!EGAR NA SEÇAO que deverá votar, o Eleitor recebe de um dOf:i

Secretários da Mesa, uma SENHA NUMERADA, para, no momento em

que for chamado, em voz alta, pelo Secretário, apresentar-se para en'

tregar o Título para ser examinado pelas pessôas que estão fazend!l

parte da Mesa, e depois de assinar a Fôlha de Votação, votar normal

mente se tudo estiver de acôrdo. /

�.... .:t.�� "".�'� t _ � '}= -.'I ? � �.
• 'A -

-: .... �... f,'
.._I

4C,""-:DEPOIS-DE' AsSINAR a sua Fôlha'de votação,' e receber do' Presidente
da'Mesa, a Cédula Única, devidamente numerada e rubricada, o Eleitor

irá à Cabine (sosinho) para marcar em cruz X ou com uma cruz +
a tinta ou lapis-tinta, fornecidos pela Mesa, no qUádrado correr.pnr.

dente, o nome do nosl'O candidato à Prefeitura Municipal, que ddvera

ser, é claro, o sr. OSVALDO MACHADO, candídato do PSD e PR.P.

5° - AO VOLTAR DA CABINE com- a Cédula com o voto devidamente doi:lra
da, o Eleitor antes de colocar a mesma na Urna deverá mostrá-la, de

longe, ao President.e da Mesa, para. serem conferidos o número e a

rubrica.

6° - PARA FACILITAR SUA TAREFA, vai ao lado 'Publicado o modêlo oficial
da C6dula úniea, para as Eleições de Prefeito Municipal de Florianó- -

polis, com a colocação, também of-icial, dos nomeil de todos os candidatos.
\

7° - O CANDIDATO DO PSD e P]tP, sr. OSVALDO MACHADO, está colocado,
conforme se vê assinalado na Cédula, em 5° (quinto) lugar, contandQ�se
de cima/para baixo..

8° - PARA DOBRAR A CÉDULA, basta fazer a primeira,dobra da parte pon
tilhada com o número 1: depois a parte pontÚhada com o '�úr',ero 2, e

por último a parte po.ntilhada com o número 3. Na aba da Cédula com �

número 4, basta colo(,l1r um pouco de Goma Arabica. Depois de fechada

I a Cédula o Eleitor mORtra a mesma ao Presidente da Mesa, e coloca em

seguida a Cédula dent'ro da Urna.
.

,

PARA PREFEITO
/

Vieira da Rosa 'iÇ""" .....

I'
.:'1.

Cesm: Seára

,

Manoel de Menezes

Nereu do Valle -Pereira

Osv;lldo Machado
. - :. .. ; �- _,',

l /'

Fernando Brüggmann Viegas
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o avental colorido 6 o .au bra.Oo: ala • a
"rainha do lar",.sempre ati.va e eficiente I ... Para
o -c:onfôrto duradouro, dos'�e!ls, ela conhece _ •

.exige - o máximo em qualidade. Seu i.ma
6: "Pera o meu lar ••• o que hã de melhor I"

'P_or' isso, ela exige um BRASTEMPI
.

o ., �.paso integral
Aprav,itamento 'total do esposo
int.,no: ás prat.,.lras da porta 'nlo

.I!.!netram no int.rior .do gabinete
o Zonas·de·frio diferentes para

os mais diversos tlp os de alimento.
• Amplõ congelador horizontal
• Internamente colorido
• Materiais da moi. alta qualidade
• Acabamento super.'fino

/

/

ADQUIRA ESTA MARAVIL-HA

NA

/.

EM SUAVISSIMAS
P 'R'E S T A ç O E S MENSAIS

/

GOVÊRNO &� VIDRO PLANO

. SAULO

I
' Si�'1/eira, 4El!lZlr . "'. .!,t� .ill��tpte.t,açã9, ·.p�i� cremos na boa fé e' no pensamen-

Mais uma vez os grupos económicos, s:.ubsidlá�ios de to;' nacíonalísta' de JÍ{, Mas, que o Preslderíte está rmríto
trustes internacionais, ganham pontos, contra o ínterêsse I mal accmpanhado, mal cercado de auxiliares, isto é uma

. da ·Naçao. Mais uma vez, brasileiros despojam-se de suas I verdade E" se formos aplicar o rifão popular que diz;
condíções, para servirem de "testa de ferro", em detrí- (':8iz�me com quem andas, e dír-tí-eí quem és", O' nO:3S:l

menta do "arranco desenvolvímentísta" nacional, que vem sorrrdente JK está no "embroglio".
sendo encabeçado pelo ohere da Nação. Mas, infelizmen- E tem mais. O êrro do govêrno e dos Ministros, ca�

te, êste mesmo Chefe da Nação, o alegre e sorridente.rK mínha à par, juntinho à falta de coragem e patríotícmo
decepcionou. os seus '''fãs'', tornando-se demolidor das pre- rios denutados que pertenciam a Frente Parlamentar Na

tensões nacion�listas,' representada pela Frente Parla- cíonalísta, Êstes "representantes do povo", deixaram as

mentar. JK, 'Jango e demais orgãos do Poder Executi 'O, promessas eleitoreiras, e cuidaram de suas "earcas-as",
r oadluvados pela corrente entreguísta da Câmara Fede- como 1 ambém o fizeram mais alguns deputados que as

ral, pressionaram de maneira tal, .que a Frente -Pa':la- sinaram o documento.
mentar Nacionalista não obteve o intento de constituir !3. Sim, a luta foi desigual, podemos compará-la, a que
Comlssao Parlamentar de Inquérito, destinada a ínvestí- o atêrro do Glória sofreu e sofre contra a fúria marítima
gar o monopólio do vidre plano. nos dias de ventania, que, apesar

. de ser' parcialmente
A arrancada do govêrno, coordenada pelos Ministros destruido, ainda resta alguma coisa sólida, alguma coisa

da Fazl:mda e Justiça, trabalharam bem e conseguíraru o que resiste. Na onda, pereceram parlamentares de todos
seus intentos, em parte.

/

Conseguiram que 27 deputados os parttdos., que deverão permanecer em nossas merno

federais, representantescdas diversas correntes partídávlas, .Ias, para que possamos expulsá-los de nosso pensamento
retírassem as suas assinaturas, para a constituição da de honestidade, de cumprimento de palavra e de honra

Comissão, que deveria apurar a atuação, extensão, erst- dez. São êstes, -os deputados faltosos para com as no s sas

tos' e compromissos do truste do vidro plano em flJS60 esperanças de libertação econômica: do P.T.B., Ivete Va�'
País. gas; Lamartdne Távora, Clóvis Mota (expulso do FPN) e

O que se pode compreender em tudo isto, é que o go- João Veiga: do PSD, Manoel Almeida (expulso do FPN.',
vêrno 'deve estar sendo pressionado pelo grupo monopo- Humberto Lucena, Raimundo Chaves, Dirceu Cardoso c

!:sta da "Pittsburg Glass", do qual o atual Ministro du Océlio Medeiros; da UDN, Heitor Cavalcanti, Jaime Araú
Fazenda é o vice-presidente, incluindo também, mais al- to, Leão Sampaio, Edilson Távora, Luiz Bonzeado, Furtado
�uns altos funcionários do govêrno. Ou então, o me31110 Leite, Aroldo Carvalho e Tenório Cavalcanti; do P.D,C"
govêrno não deseja que venha à tona o escândalo, pllJS Arruda Câmara; do P.S.P., Esmerino Arruda, Benjamim
isto muito refletiria no ritmo que JK .está dando às suas Farah (expulso da FPN), Mendes de Morais e Paulo Freí
metas de desenvolvimento industrial. Derivamos para es- re: do P.R., Antonio Fraga, Dervile Alegreto (expulsos da

!!'PN). Tristão "da Cunha, Feleciano Pena e Estêves Ro-

I drlguês,
.

Aos deputados que permaneceram' hirtos em suas de

cisôes, que cumpriram com as suas palavras, tendo as

mentes voltadas para o puro, o são 'nacionalismo, que -não
é nada mais nada menos do que reivindicar o que ·é no lSO,
em- defesá de nossa soberania, os nossos aplausos de mô

I)OS, que confiam nos direitos da Pátria, no seu futuro, f',
,,i.nàa .. em alguns de seus homens!

QUERATOSE SENIL OU MANCHAS DA PELE DOS VELH03 te, pela sua possível transforma-
.

DR. PIRES to é possível extirpar várias Ie- I ção em câncer, quer sem Cl\.usa

A queratose é uma moléstia que sões, sem que haja a possiblllda.-
I
aparente ou, en�ão, por Irritações

3e caracteriza, pelo aspessamerrtc de de recidiva, sem complicações I como o sol ,leve pancada arranhão,

dn camada cornea da pele, seja de espécie alguma e sem prejuízo etc ..

de uma maneira moderada ou en.

til o
.

constderâyel. Nêste último ca,

.o chama-se htperqueratose. Nos

indivíduos após certa Idade tem o

nome de queratose senil e é cna.,

muda vulgarmente de manchao

dos velhos e se apresentam sob a

coloração amarelo.escura, secas,
lisas ou elevadas. dando aos Iuga-,

res em que se localizam o aspecto

sujo. Geralmente a sede da quera.,

tose saníl é no rosto, .pescoço e

costas das mãos.

As placas se cobrem de uma

camada cinza, parda ou ligeira.

mente preta, de superfície rugosa,

muito aderente, enviando prolon-,

gamentos no Interior da pele cuja

,�seprendimento provoca teve he

morragia, Uma vêz que a lesão se

forme não há tendência á cura

e3pontânea e a medida que a Ida

í

e aumenta aparece malar núm,e-

1'0 de placas,

rem eru transformação cancerosa ,rão solicitar qualquer. conselho
encontram na eletrocoagulação um Sôbre o tratamento da pele e ca,

m�todo, seguro de cura. belos ao médico especialista Dr.

S·endo assim, tôda e qualquer pires, à rua México, 31 - Rio

mancha. queratosíca que aparecer de Janeiro, bastando enviar o

I
na péle deve ser sistemàtlcamen-

I
presente artigo deste jornal e o

te destruída não Só pelo ponto de 'Jnderêço completo ,para a res

vista estético como, prtneípalmen, posta.

das ocuJilaçõ es diárias.

Mesmo as placas que Já estlve- NOTA: Os nossos leitores pode-

Oarlôs Hoepcke SIA. � Comércio
e 'ndúslria

Assembléia Geral Ordinária·
. ".

-

.
�

( O N Y O ( A-Ç:A O
Pelo presente edital são' convidados os senhores aclo

nistas da "'Carlos Hoepcke S. A. - Comércio e Indústria"

à se reunirem em assembléia geral ordinária, que será rea

llzada no dia 29 de setembro, às 16 horas, na sede socía.,
à rua Conselheiro Mafra, n. 30, nesta Capital, para detíbe-

WALMOR CARDqSO DA SILVA

O grande perigo da queratose rarern sôbre a seguinte
senil é a sua degenerescencla f O R D E M

-ssa transformação em câncer cu. 1.') J ._ Exame, discussão e aprovação do balanço e das

�" t -"e ou de um modõ rn-,.: contas relativos ao exercício de 1-7-58 a 30-6-59, parece'!',,,neo az �

I
.

suspeito ou então com um rápido do conselho fiscal e relatório da dir�toriad' Ih f',

.. ia do tu 2°) - Eleicão dos membros eretívos o canse o 16-
iumento da excresce"c -

.

mor seguido de ulceração, trans_ cal e rp-spectivos suplentes.
,

3:1, _ Outros assuntos de interêsse da sociedade.Eor�ação da camada que cobre fi

Floí.'ianópólis, 24 de agõsto de 1959.
Aeeloll Dário -de Sousa, diretor-presidente:

A V I S O

DO DIAP A R' T 'I ( I P A ( Ã O
" .

e

EM:ILIA MARIA SIMAS CARDOSO DA SILVA
. participam aos parentes e pessôas amigas, o nasci
mento de sua primogenita MARIA INÊS, ocorrido dia

20, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
FlorIanópolis, 2.0 de

I
agõsto de 1959.

p··AR11 (Tp À -( Ã-O-'
._

-.
MERPAL _ MERCANTIL PAULISTA LTDA., firm3ADILIO BERTONCINI e ZELIA DA LUZ BERTONCL'iI ; d renresentações de ambito nacional, possue 15 .fUla!$partictuam aos parentes e pessoas de suas relações o nas- rl�l dirersos Estados, seleto .corpo de vendedores dand ..cimente de seu filho ROGÉRIO ANTONIO, ocorrido na

perfeita cobertura por todo f) Brasil de norte a sul d("Materr..Jdade Dr. Carlos' COJ;'rêa.
Este U0 Oeste.

Fpnlls, 18-3-9Q9.
AIA':ita-se representações para todo o Brasil ou regiões

dá ótimas fontes de referencias.
.

S8.u Paulo - Rua Marconi, 34 _ 60 andar - conj. 62

Sauta Catarina _ Rua Souza França 20 Floria·

nópoiM
C�a;fie as suas vendas a Merpal.

E SENHORA
Têm o prazer de participar
analvado de sua filha

Têm o prazer de participar
analvado de seu filho ALUGA-SE

A cure.tagem da lesãO

um bom auxílio. _

Sendo o rádio um agente que

nem todos os médicos dispõem. o

método de escôlha terá que ser

um dós outros citados, preferiv,el�
mente a eletrocoagultição. Este é,

sem a .menor- dúvida, o método

mais prático e rápido para ades.

trul�ão sem cicatriz ·e sem dôr das

placas de queratose senil. Em

prestará

]ijm cumpvimento ao dispõstó 110 art. 99, do decreto-lei
.01. 2.627. de 26 de setembro de 1540, comunica-se que es

tão à disposição dos senhores acionistas, na sede social, à
ma Conselheiro Mafra, n. 30, nesta 'Capital, os documeT!
tos constantes das letras A, B e C do mencionado art. 99.

"'iorianópolis, 24 de agõsto de 1959.
Acelon Dál'io de Sousa, diretor-presidente.

R E P R E S E t�: T A (- Õ E S
•

placa em crô3ta, endurecimento

ela bas� da lesão, para' Só citarmos

algúns dos principais sintomas.

O tratamento se orientará para

.l, destruiçãO das lesões, sobretudo

lS mais extensas e as mais ver_

rucosas, E Isto se consegue, prln.

clpalmente. com a neve carbon!ca,

eletrocoagulação e a radIoterapia.

RAMOS

PARI�(IPA(ÃO
. . 'Y'E N D E - S E

Motor D�esel
.

Estationáfio'
.Bolinde,·s 50 HP

NICOLAU CONSTANTINO -

SPYRIDES

VIUVA ALBERTO VIDAL

N.. rua Lacerda Coutinho ne 23-A e ·outra no Es�
H E L E N A com a: senhorita Helena Nicolau Lreito, na rua A,acy, -Vaz Callado na 37, pe�to do cinem:�
.&!:ador- Saulo RamQ� Spyrldes, Glória no Estreito.

26 da JuÍho de ""1'9-5-9:-"--'---"<";;;';;;';'; 29-05.

Por motivo de eletrificacão de indústria, vende-se nl'J

tor ãiec;ei estacionário Bolinder3 50 HP, 800 RPM, 2 ciii:'1-

dros. peso b;'uto 1.450 kg., com pcJia 50 cm, modelo W7S28.
conservaçãel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Cidadão Fillipe Domingos pe

try, Juiz 'de paz em exercício de

Juiz de Direito da Comarca de

São José, Estado de Santa Cata

rina, na - forma da Lei, etc.

EDITAL

Faz saber aos que p presente

edital virem, ou dêle conhecimen_

to tiverem expedidos nos Autos

de Ação de Usocapião, em que 'luzIes que por ventura tenham

lU3.1qu3r direito 'sôbre o ímoveí

,lbaixo transcrito para que, no pra.,

zo de trinta dias que cerrerá da

primeira publjcação =, presente

;di�ül contestar, nos dez dias sub

sequentes 'a petição inicial abai,

;,:0 transcrrta alegando, o que se

the oferecer, em, .deresa de seus

direitos, sob pana de decorrido. O

é requente

NARDINO

BERTOLDO BER

DE SENA. que se

processa perante êsse Juizo e pe

lo cantorto do civil desta cpniar
ca, e atendendo ao que lhe. foi

requerido pelo autor que justí.,

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

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira 27 de Agôsto de 1959

Felipe Domil:fgdà petry. Juiz -em

'exercício. i para' que chegue eo

conhecimento
•

de' todos' OS 'mte

,:assados e .n�n�:ueui.. possa ígno.,

rar mand� expedir o presente, edí-.
tal. que será afixado no lugar de

costume e, por capta pUlllica�1\
ficou devidamente a posse, conror-, : as segumtes dimensões. áreas Q pela imprensa." Dado e passado
me sentença que "passou em julga- confrontações: 1." Glellaõ com a nesta Ctd�de de-São José, aos de

.to, p�lo presente cito a todos ra- área de 39.930 metros quadrados, zesse ís dias 510 mês de julho de

ia; fundos, ao norte, com 15 bra

ças em ditas de João Fernando

frente. ao sul, com �5 braças em, mil novecentos e, 6lnco�ntá, e no

terras de Irineu" Joaquim da Sil- ve. Eu, Sueli Domingues, Escrivã

Substituta a fiz datilografar, e

subscrevo. Confere com o ortgt-,
de �ouza; a leste medíndo 550 -nal ' aflx?,do no lugar de costume.,

I)::aças com dtias de Irineu Joa- Felipe-Doming,os petry
'lutm da Silva e Leolpoldo Simão

- Jul� em exeréícíç,
Stein; pelo Iado . oeste, com 550

braças, com terras do' requerente ;
2.a

-

gleba com 155.102,64 metros

Uma casa à travessa 'RlQ
Grande do Sul ::;/n bairro rl'l

Malaria, com :J quartos, sala
de jantar: casinha, r: ...

de banho, pomar >'e rancho

para d epôaito tratar .ra

mesma.

prazo marcado se considerar 'per- quadrados faz rrente ao, sul me

Je;t!l a citação dos interessados de 60 braças em' terra-s de ,José

J ter Inicio o .prazo-/'para contes- , Farnúls�o. de Souza; fundos ao

Gação_ na fOl�a da pEtlÇão: PE-I n;rte, com ditas -, de Lourenço

TIÇÃO. Exmo. Sr. Dr. Juiz de K�hns. onde mBd; 43 braças e

Direito da Comarca de São José. com as de pedro W·eber, onde

:'or seu advogado abaixo assina-

do, advogado Inscrito, a OAB
--'--" -----

�ede 17 braças; no lado leste,

Sec�·ão de santa Catarina sob o
fronta com terras do requerente;

n.o. 47(). BERTOLDO BERNAR-
pelo lado oeste, partindo da rren,

numa extensão de 597 braças con-

DINO DE SENA, também conhe

cido por. Bertoldo Alexandre VI

I eíra, brastletro, casado, agrrcur-'

I tal' residente e domíctltado em Fa

zenda dístrtto de São p.edro de

Alcantara,trabalhai
no Ri)

casal de

Precisa-se para
num apartamento
de Janeiro de um

empregares domésticos de
vtndc ser êle arrumador e

gnrçon e ela, consinheira,

Exige-se a's .maiores refcl't!.L'.

elas. Paga-se bem. Procu�'ar
no dlstro de, digo, situados em

O Sr. Nivaldo, Rua Fern'1ndo

I
Fazenda dl&trlto de São pedro de

Machado 6 - FLORI�NÓ�,
Alcp.ntara, nesta Comarca, com

POLIS.
'. .

Eleitorado
da

Ao Livre e'

Capital
Consciente

P. P.

s.

D. ,P.
\

oferecem a energia criadora de
OSVALDO 'DE PASSOS MJfeHADO

V EN' O E - S E_
Unl� propri.edade na Rua' C!.t'mente Rovere.
Trat�r a Rua Nunes Machado 21.

'

"

" <�
�,_l'Mi$Ml"I__
Advocacia perante o Supremo' Tribu�
nal·Federal.� em qualquer parl� do

.
território nacional

'Barbosa'
Membro

Professor Rena.lo
(CriíedráHco de Direito.
Insíiíuío dos Advogad.os Brasileiros.
Inscricão 6969 na Seção do Distrito Fe
deral da Ordem dos, Advogados)'
Aven!dn IUo Branco, 185, 13° andar,
s. 1327 RIO

AGUAR DE-M

\ SETEMBRO
ENXOVAISMÊS

NA
DOS

l.i

te, confropta com ditas do reque

rente, numa extensão de 375 bra.,

ças, até encontrar terras de Pedro

Weber; dai, em ãngulo reta, di-

rêção leste, estreíta. 17 braças,

ças fundos ao norte com IgU�l lar
gura, em dll,tas de, Tomaz. pedro
Coelho e José Umberto Kahns;
pelo lado leste com 375 >. braças,
com terras de Jos� João da: .Silva
e 'pelo oeste, igual comprimento.
ema dl�as'de Franclsca Caetana
de Jesus. 2.° que a po�se das cl.

tadas glebas tilm sido exercida

sempre mansa e pacificamente.
aem' interrupçãO, contestação nem

oposi�ão de ninguem e com ani

mus dominl, por todos atos cons

tantes de ocupáção e lavouras.
1.° Que assi� sendo, se acha per_
fsltame-nte configurado, com to_
dos os requisitos legais a seu ta

v?r, o usucapião extraordinário
defln,ido nos Art. _ 550 e 552 do

Código Civil, com a redação da
Lei n.O 2437 de 7-3-1955. 4.0 Q1.!e,
pret6ndendo ll!!ilttmar sua S!ttÍ�Ção
de fato' nss form9.S dos artigos
454 e �56 do Cad, Proc. Clvll, re_

quer li- V. Excla. deSignação da

JusÚflcação IniUo lltls, com ci
tação posterior dos autals contran,

I,tantes e interessados certos e' seus
,

conjuges, se casados. bem 'como
do 'Orgão do Ministério Púdllco
a dos interessados inc;rtos e não
descon-hecidos, por edital de 30
jias, dispensado 0- Serviço do Do_
,nlnlo da UniãO, por tratar_se de
;el'l'enos não banhados por rio.
:lavegável e distantes do mar (Rec.
7472, in D. J.'de 22.l1A5--·ac_
lo S. T.' F,). afim de que, no

,)1'[1,ZO legal querendo apresentem

'contestação a contar da citaçãO
e sob pena de revella. 5.0 Que
lão senão contestada a ação se-

ja logo reconh�cido e declarado
) domlnio do 'requerente; por sen_
cença, com sua transcrição no re_

s15tro de Imoveis, 'para efeitos de
.•lçada, 'dá-se a presente o valor
te Cr$ 2.100,00, junta�do_se o

"alã o da taxa jl!dlclárla. protes.
.a-se por todo o gênero de pro_
vas admitidas em direho Inclusl,
ve dêpoimento pessoal, vistorias e

InqUirição de novas testemunha;"
Nêstes t?l'mas R. e A esta co�
:lS Inclusos documento�, P. Defe.
,·imanto. São .]'03é, 4 de .julho de
W59. (Ass.). P. p. Dr. paUlo Fa
Ilpe - Advogado'. Rol de teste.
munhas que comparecerão Inde_

pendeIl;te de mandado: JO�é Fer-
ando de Souza; JOão Fernando
te �ouza, José, Umber,to Kohns
'adas residentes em Fa·zenda' nes_
1 Comarca. DESPACHO: A. De
ign�,3S dia e hora para a justl,
'i��,Çiio previa sIa posse cientes as

Jal·tes. São José, 4-7-195.9. (Ass.)
Jelipe DOI4ingos petry. JUiz em

Jxerclc!o, Proferida a Justifica
:ão foi a seguir jUlgado por sen_

�ença do teor seguinte: Vistos.
Ac. ,Julgo por sentença a justl ..
:icaçiío ,de fls, para que prOduza
seus jurldicos e legais ef'eitos. Ex_
p-eça-si mandado de citação pa
,'a ciÊncIa do Dr, pr-omotor Pú
bllco e dos confrantantes do tmo�
1'01; expeça:<;je ainda editais com
,) prazo de trL."J.ta dIas que será
pUbllcado uma, vez no dlál'lo QIl
ju:tiça e por, três vezêS�lium' 'do�

y"na';E." da' C"'pitar P; 'H: \ I" sã'O··
'

José. 9 de jülho de. 195.9

do

Alvaro popuiação potíguar aumen
, I taria decêrca de 26% ou, em

mnueros absolutos, de pouco
mais de 250�000 habitantes.
No curso dêste século, os

efetivos demográficos do Rto
Grande do Norte cresceram

de l":'.ais de quatro vêzes. A :n
de dezembro de 1900,' P05-
suja 274.317 babttantes. Em

1920, seu quadro, populacio
nal pràticaníente dobrara:

copa, banheiro e casinha, alu., 537.135 habitantes, Somou
768.018 habitantes'em 1940 e

967.921 em 1950, A predomi
nâueia, numérica do sexo fe

panha _ Llnhares, por alto mll '

cruzeiros men·sa!. IDillino desde o recensc':l.-

mento d(l 1890 que se vem
In�ormações ',no local ou pela

mantendo I
e alcançou em

195() sua expressão mais e�c
vada: a,�inÍa de -21 milhares
1 � (úferénça.
A divisão, territorial da

l'nidade foi bast'ante alt.::·
!'uela nestes ú.itimas oüo

21t 3n<,!;:. Em 1950, contava o Ri)
Gi!tnde do Norte 48 Munlcí-

Trator Vende-se pior, número que em J937
a�cendera a 65. Mais 17 co·

,Vende-se os' se
guintes Imóyeis
1 Casa sito oi. rua Conse

lheiro Mafra n. 168

1 Casa sito a Rua
de Carvalho n.o 45

1 Casa-sito a Rua 'I'enen

te Silveira n,o 77-A.

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

Aparlamento Novo
Lívíng e dois quartos espaçosos,

ga-se bem no centro, Rua Dur.:..

vaJ M. de Souza 55, chacara Es-'

fone: 2834.

'V(-NOE--S�
,- '1 cristaleira
'- 1 balcão

rr�tar na Rua Deodoro,

Cm marca OLIVER de

e. teiras:37,74 H.P., zero
hora. motor Diesel. De

mais informações, diri

gir-�e por carta ao Sr.

Nickel à Rui Jos'é Lou

reiró n. 11 S/104. Curi
tibll;, Pr.

'Vénde-se'
.'

Prollriedade a venda
na Cidade de Caçador,
�sfa{1o'de Sta. Catar�na
Vende-se a =-,ro,priedade

onde está instalada a Far'

11aCla Santa Izabel pm Ca-'

çador. Esta�o de St!.t, C�ta
l'ina. Para maior�s infor

nacões dirigir-se a Rua

Cr�z Machaoo n. 137 em

';nritib3. Estado do Paraná

VENQE,.SE
Gasa nova, de matedal

no Estreito, no Bairro de

Fátima Rua Antonieta de

Barros,' 214. Tratar. com o

lJ"oprietário na Casa da <

Borracha, à Rua Felipe

.':';chmidt.

�EIA EM NOSSA NOVA ,fEMBALAGEM COMO !.

SE PREPARA UM BOM I,

CAFÉZITC

Um ":eox" no Super-MercJ.
do nr. 34 ótimamente loca:l

zP,do (o primeiro na entrada
'la porta principal) .

Um apartamento, estil.)

mrJderno, recem cons�rul10,
(om sete amplas dependê:a
::ial;, situado no. 2° piso do

jJi:édio dà Rua Presidpn�e
C(1utinho nr, 15, e,

Dilas casas,
' recentemente

! ef0fmadas, C( nfortaveis, ins

talações completas, sitas a

Eua Presidente Coutinho m.

17, lespect!vamente, por' ... ,

7,000,00 e 5.000,00.
Vê! e tratar com o sr. Ll

berato Laus, à Rua Presiden
te coutinho nr. 15, 1.0 andar.

901

munas" toram criadas em i3anta Cruz saíram C'imp.)
195e.' dando o total atual de

.

Redondo, Lajes Píritacas,
32,...MQniCípios. Dentre os re-

! São Bento do Trairi e Tan
cém-crtados pode mencionar- I gará. A área média por Mu
se o de, Parnamírím, d�s- I nícípío, que era de 1.106 km2
rnembrado de Natal,'Can1tdl em 1950, mede-se atualmen- ,

do ES,tado. Do MunicípiO ele l te por 647 k'm-2.

Sindicalô dos Empreg,dos em �sta_be,·
lecimentos Bancários, no Estado de'

Santa Catarina
A iY�'etoria do Sindicato soltcíta aos Administradores

dos r" 'l;;OS ou com Agências em nosso, -EstliLdo, observa

rem o expediente de sábado no próximo dia 28 de agôsto
DIA DO BANCARIO. '\

.

OSNY LAUS
Presidente'

• ..,..... WI UTI•••�.I. U lUTA O,U.l&aJl.

(J(J. ue .•.. -_

(J. d4 JliiJ"n I?pn.._
.,-, �

,

de .fÚJ_' fJtdJJe
De acôrdo com as êstimati
.,3S do Labóratório de Esta

�i,·tica do IBGE,' a âtual 13o"
pulação do Rio Grande d�
��o':tc. será pouco mteríc; a

1.200.000 habitantes, Ao fino
dar o corrente ano, terá pro
,,�,veJmente alcançado os

1.2Hi.00Ó habitantes, deveil

do acusae-maís uns ,15 mi

tharea por ocasião do Censo
de 1960. Segundo êsses cál

culos, que se baseiam no in
crernento verificado entre

1840 e 1950, no atual período
íntercensítárío 0950-1960) a

M,A R A V Il H A S EM A_L G O DÃO
AS FABRICAS RENAUX adquiriram, na suíca, pa-

tente oe um moderníssímo processo de acabamento .de
tecidos de algodão, que altera e aprtmora a olhos vistos,'a" ,:r-"
constituição da fazenda.

--
,

O tecido. com o tratamento em máquínas espaeluís
ultra-modernas, adqúíre forma e aparência inconfundi

veis; pnís.:
NAO OEFORMAM POR ENCOLHIMENTO

As gr!i.ndes vantag-ens:1) tecido pen�fi�ia40 por�' i)s;e.
modérn�ssiíno processo suíço toma�se >ri1at&;,.reslàt.��te;t'�.
ação <;lo tempo, agrada ao .,gÔSt0 mais tequisi�ado� adquk'
re gi-ande semelhança com o linho !ie bõa qJ1áUd�de �. E�
VENDIDO >PELO MESMO P'REço;no TECIDO' DE' AL.GÕ:,;::
DAO COMl!'M. \

'3imult:meamente com as pra9as do Rio e São Paulo,
já recebemos os novos e maravilhosos TECIDOS RENAUX,
orgulho da IndúlItria, 'textll no Brasil.

CONSERVA' SEU TAMANHO E FEITIO

DURA MAIS E TEM MELROR APARENCIA

asssssssHss,sssssssssssisISSSS?"'JéSSSSSSSSSS,SSSSSS'CsSisSi'SSSSSSS'

,1·,'8 '�"
.

H
t •

muno de São José.
prosseguindo até a,' Hn�!!- de runoes,

vem expor e a!lnal requer' a V.
numa extensão' de ,222 braças, con,

Excia, 0- seguinte: 1.° Que há
frontando com tei-r�s de' pedro

mais de vlnt.e anos, por sI e seus.
Weber; 3 a gleba com' 98.917.50

a:lt�ceces�ol'es, possui, por ocupa-
.

metros quadrados, faz frente, ao
ção, conforme docs. anexos, três

sul com terras de''iJesé Francis-
glebas de terrenos rurais, situados

co de Souza, onde mecie"54,5 bar-

I

CtlDércio· e AgênCias \.

Tem rJilra pronta ,entrega

APARE,LHOS DE AR CONDICIONADO;
BALA.NÇAS "FILIZOLA",'

CIRCULADORES DÉ AR.

r
"

I
� ....

CORREtAS E PNEUS 'DUNLOP··.

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DÉ INCENDIO.

fiOS PARA ELETRICIDADE.

FOGóES, E:CONOMICOS "WALLIG" •

- FILMES RAIO X "DlJPO�T".
/

GELADEIlU\S,

MAQUINAS SOMADORAS ,"BURROUGHS"

.\lAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

MEDIDOHES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KER.N"

MOTORES PARA MAQUINAS: DE COSTURA

MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS,

MOTORES MARITIMOS "PENTA"
"

P�RdIANAS 'lGRSH"

RAlHOS. I'i ",

VENTILADORSS: • I

Rua Joio P-into, esquina Saldanha Marinho

,J'onte 1178 ...;... IUI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V E N D .E--. S E.
um autIJmóvel marca. "LIN

CONL", convereívet., pmtura �o
vs; Dois rarrenos no Estreito sitos

à Rua Antonieta de ·Barros. umà

g,eladelra marca" "CLIMAX". Fá-.

clllta.-Se o pãgamento. 'l.'ratar com

o Sr. Bahla- no EdlfíclÓ "Ipase" io

andar, -das 9 às 18 horas dlárla

mente.

Vende-sé� Prédio em-ótimo

ponto Comercial.
Rua Conselheiro Mafra, 17

Tratar pelo tel�fone,2556.
----��---��----

4parl,menlo.: ,

Aluga-se um grande com

3 dormitórios, na Rua ne-
I

métrio Ribeiro 14. 'I'ratarl

fone 2905.

AuxrUAR' DE
ESCRITÓRIO

precisa-se de uma moça 'p�ra

servlço3 ge�'�s
. de escritório.

Tratar à' rua Emir ROsa, 129,

NEST.\..

- por motivo de mudança, vende-se

um quarto de casal,' em 'Imbuia.

multo hem conservado .e por

preço d 3 ocasião.'

Tratar à rua Altamlro Gulma

rães, 13 Fone· 3548
•

....

VENDE··SE

QUARTO
ALUG1..SE

AlUGA-SE um quarto, tra
19.r com o Sr. Aldo Bessa, "la

Escola Industrial d9,s 8 ás 13

hC1'&.S.

Tipógrijfo
PRECISA-SE DE UM TIPé'GRA

FO 'COMPETENTE PARA DIRI

GIR UMA TIPOGRAFIA� I'ES�?A
DE RESPON2_\BILIDADE .

CO,NDIÇõES
.

A COMBINAR '

N.\ pVRARIA PROGRESSO

. --

Junto à trena, à plolno e ao ser-,
rote, qucse s�rnp�e se vê um maço

de LINCOLN - o cigarro d03

que se concentram no trabalho ...

o cigarro bom e gostoso
que anima o' ritmo de sua

atividade com intervalos

de outêntlco prazer, ,

CI,GARROS
..� r

de ponta
a ponta

o melhor!

I'

. i

--

Companh.a de Cigarros Souza Cru�

c Georges Chamarat. A vai

dade do "BOURGEOIS GEN·

fILHOMME", da mesma ror
ma que a maldade daquo
,e� que exploram a sua ma

cia, atinge, assim um gráu d€:

:átíra ainda mais agudo.
�íean Meyer tenciona- adap

tar. depois de Beaumarcha!s,
Marívaux e Musset. Bería

para lastimar se êle se re,,-

tr.ngísse à Comédia, O Cl

nsma pode dar a Oorneülc,
a Racine um- acréscimo. da,
LO! ça dramática. Pode au ..

ruentar a' tensão, tornar
.naís intensos os contütos

dramáticos, enquadrando I)S

personagena de maneira res-
CL'� 6.000�OO mensl:!:is, f.rente !,Jara_ A.�eriida Mauro Rc.

;;l'itr., 'concentrando num es ..
-

d'd t
..

d
mos lado da sombra. Tratar, pele) telefone· 32-68.

paço re UZl o
/
o ,raglco e

1 _

!.Uil8. cena que, no palco,' ar- ,

lÍsca-se a, se tornar inSign:-1
icante, como acontec�, às'

ezes, no TNP ou mesm') na

_:omédia Francêsa. A emu- l
�5.l que -sentimos diante de Ii'PHEDRE", o sabor_ do Su

tUme que desfrutamos com

"POLYEUCTE", se estives-I
,o.m fechados num espaço
limitado, ritmado por :rl1U-

'

da) ças de planos cuidadv' I
�[·.mente cronometrados, en- I
Cé.mtrariam uma temp,'ra- I

t�ra .

máxima, uma incande,,':' i
:e"l(;la que escapa, por vezes :
J, mais de um jovem espec- ,

ladl'l'? I
Queremos crer que este,

:;é�ulo não terminará sem I
'i1le os futuros bacharéis té- f

:lham sua sessão trime'ltdal
'

jf. 1ilmes, fazendo viver os

:lá"sic6s nas telas cinemnto-
'

;ré,ilcas. (SI!) I
Henri AGEL

Por i razões estranhas, à .�:1: '"Escolher e difundir
i

Jean, Meyer, SpClO da Co- respeito?.. O seu adapta
grandeza da produção cíne- . .través da Cinema as obras • média Francêsa homem de dor arrrscar-se-ía a chorar
matográríca, o ano de 1950 primas clássicas do reperto-

.

'_;CSt0 e intérprete erudito, aqueles qúe possuíssem um<l,
mereceria ficar marcado na do com o concurso excLlls�-' teria conhecido a 8:dmirá�ei cultura essencialmente nte

hístóría da Sétima' Arte. 1/0 da Comédia 'FrancêS't, I'�dartação que Jean' C)..;- ráría. Porém,
.

o movimente

Com efeito, êle presencíou a �tllâ:.ando seus cenários e' tenu fez de sua própría P·!· desencadeado pelo "MAUIA

harmoniosa união da cultu- trajes, esta é a nova alían- Iça, "LES PARENTES TER GE DE FIGARQ." (filmando

ra literária e de cinema: 0_ ça a�� agora inédita, entre � RlBLES"... pc· quàlqua:' se atualmente) , provocará
teatro clássico até agora íso- .i); palcó. e a câmara qUe-l'-CP�'·

'

�l'rmft: suas afirmáções pa- .nna "�miseen-oEmvre" mais

lado numa tl'aCfli�o qui pa-' 'J01':;1 fãzendo/mútuas "cçn<! l.'ecera . cà'n(!prd�r o;: perfeita- desembaraçada- e alegre 'los

recta, senão hoiti}, pelQ! me> �,::;í,óes.� atestalil cOIl}; àS�l� r(i�lt:e' c&n{"_a,:_rrtaÍâei,r't de :0(;1;1'80S da câmara. A epo
nos ,tot�l�entel���ndii�r.(:n�i!' ,).\Jle�? c�rn�r?n:isso �}d'.:.{ S(�1,.'Ç�P ��C�ll�v:�a;s.ua cn- ca do _"BOu'RGEOI� GEN-·

ao ?OmmlO das.jmag�ns>.plo-; X1.d11d�da ln,�v�ao" . .c,,,., ).�; <;��i:t{tab �J:l'\�a�Qgl'�flCa: "O ;_'JLHOMME"
.

embora per ..

"d;;;. êsse- teatro cuja heran- Damos agora a palavra ao espectador assistira a . UiM lI�ai1ecendo viv� e muitas

ca â' Comédia Francêsa man :)intor do Centro de 'Oine·: representação da Comédia \'f�zes ani�i@af.ijf{;j.t4!:� "';aro
tinha, ao mesmo tempo quo n.H.tóftrafia�aciqnal: ."A Co- ,Francêsa ni) seu desenrolar ;à�ú1G, contínúa submetida fi,

rei/dava suas possíbtlídades," n�aia Francê:;a <e o Cinema' llD.Ql:.t,u.:.'lL Pr,):rém, -as cârna- ..:i"ha dlscfpíírra e a uma prr
vlu-se reflorescer e frutifi- frances 'pedem ficar orgu I rà� á glHaião, despertarão mazía da palavra que o ei

cal' por meio da expressão íhosca e jubilosos por terem' seu interêsse lá onde êle t.lt!. nerr.a deve respeitar. Note ..

cit�ematográfica, com uma juntos, ousado "reproduzIr" I ve ser atraído''.,.... Em ou�r,ts :1J9s, todavia, algumas lnt.
adaptação de Moliere:. "LE ,uma obra-prima que' deix.1 ,pr.làvl'as, o m,o,yimento dra· dativas felizes, 'como a c;;ue

BOVRGEOIS GENTILHOM· }utrevel' tanto' para o teatro t ritálico de uma' cena, sua3 3e r,centúa por sucessões l'á

ME", e outra de Beanmar··. (,llHú para o cinema. pers- ::lxUeulações, seu dinami!'.mo pidas -de planos ll-pl'oxima
chuL" "LE MARIAGE de FI- pect.ivas de rejuvenesc.imen- intemo serão de certo mod"). ao" do rítmo simétrico, isto

GAItO". Significativas ,� in· �o, [;,0 meSmO tempo, que expLicitas/pelos co�tes, pdvs e a disputa entre os dois

ttreSsalltes\ são as duas ::ie- "brt� uma estrad� de futuri) panorâmicos, pelos "travel- a�ajxonados. e seus dois em

clhl'açÕeS feitas a êsse res- rmra a irradiação p:op1,llar e liugs". Foi o que soube rea.. r:;l·Egados.
ptítú, respectivamente, por TIlmdial de nossa cultura". Ilzar um cineasta america- Eln suma, Moliêre não, ne

Pierro Descaves e Jacques Pr::demos, desde já, av�liar nc, Wyler, com "'L'HÉRI'lIÊ- cessitava absolutamente de

i1%ud. Ouçamos o �dminis- C3sa irradiação, 'se comide· RE", e Kazan, com "UN ser dotado pelo cinema de

crador da Comédia Francê- rarl110s que "LE BOURGEOIS TRANWAY NOMMÉ IJJ!J 1'.ma vivacidade ou-de um

GENTILHOMME", que aLuaI· .::;:I�,", adaptando um sucesso'. 'l?lc:o sl,lplernentares. Jean
mente faz sua, volta pela do palco à, tela, e foi i) \}L1) ivIeyer sentiu que a finali-·

Pj';:uiça, já percorreu a Bel- se propôs faze_r, Jean Meye,:, I da-o.e essencial do filme e,rll.
U ca�a de madeíl"ã.·· S

.

Cd"
,

ma '" �\;.'�l, a Ulça, Q ana a e, qut' entretanto, não era el' dar toda plenitude aquelas
(dupla), 'com sete com· b1' !vemente, atravessará os nrasta. adnlll'áveis cenas em que se

partimentos, a Rua Cn- EsLados Unidos, Portugal, a Não se poderia exigir dele p:wmteia a despropol'çâo
semiro de Abreu n.o 17.., �llmania e a Rússia, mi1! a virtuosidade insp�ra- r'ntre 'as ambições de M.
no Estreito, - rz:ratar à �)()r-ém, não seria talvez o da.de Cocteau, nem a insu- Jourclain e seu resultado de-
Rua Aracy Vaz CaBado C!SC de se perg:untar se uma bstituivel exatidão de Wyler, rj�ón.(:). Tal é a cena da li

t�Ll empresa não ameaçlrh nem o ardor quase diàbóllco ção do professor de fih1s0-
f:lal:erializar o sonho inqulc- df.l Kazan; aliás, o texto, a fi�'l, demonstrando-nos, C'Dl?O
tacor concebido por Marcel 15!lgua de Moliere .por si r.um microscoplO, o diálop
Parnol que, no início dJ m�os já náo impunham irre�istivel de Louis Seignier
':inema falado, sob o nom,_:>

j.� "Cinematurgia", não erl:..

'piiio, pura e simple:smeHt�
:;, 'mise eh conserv-ation" do

Et'.�ro? .. Isto seria par-'t !'f.l-

e-Jl' em 1930. Mas, ao me,5-

'.110 tempo que o teatro fU

'::pdo, ,então simples foto

;luí'la de um espetáculo, ad
,!uiria uma flexibilidaae f.'

'::na eficiência cada di.:..
'l:aiB convincente, os 'teatrõ
(og0S inclinavam-sé par,,, a

ctima arte, precisamenL')
",Olmo fez Jean· Meyer, ence

naÍ'ista do "BOURGEOIS

GENTILHOMME". Este úl·
tLno 'estudou o problema da

ada,:)tação com ,cuidado e

humildade, haja visto ptlla"
d�elarações publicadas no,

A V I S O
Às firmas (onslruh)l�ãs desta 'Prata

.

As Administl'açces RegIonais do Serviço Social de Co
'nércio - SESC -- e do Sel'vi':)�) Nacionai de Apreendlz!t
o;em Comercial - SENAC, convidam' as firmas construto-
8.8 destD praça a se inscreverem na Divisão de Constru

:ôes SESC � SENAC, como pP:iminar à coleta de pn
;os para edificação nesta Capit.al.

Para êsse fim, deverão comnarecer à· sua sede, à rua.

-i'il'8.dentes nO 15, 10 andar, no hOI'�rio das 14 às 18 hor.ls,
o.té o dia 25 do cOlT.ente, onde a:É-m da documentaçã,o qne
".es será exigidas deverão fozer prova inicial:

a) de possuir capital e bens não inferior a Cr$ ....

'i00.000.00 mil cruzeiros):
b) de constar com mais de f> (cinco)- anos de func!o-

namento efetivo, regular e ininterrupto; Ic) apresentar cettidão de h�ver cons�ruido pelo "lle

no" uma obra no valor mínimo àe Cr$ 3.000.000,00 (trêJ
i�Jilhõe8 de cruzeiros). Idiversos jornais:

)rntimos tanto

.

"Jainal.;
a falta de Bt ndo as exigências acima eliminatórias, pede-se nã;)

:e apresentar quem não esteja rm condiçóes de satista ..

�ê-las.

�1l:1a: Poética do Cinema. Ah!
'A:l'i:: bom se a ela 'pudés
SHnos nos referir! De bom
grade teríamos nos curvado
i �ua disciplina". Eis' ') quo
é 'uma prova excelénte di)
re!3pl'ito de um homem de

,

teatro
.

CAMINHÃO

Tabela de Pagamento do t�ês de
Agósto de 1959

Dia '27 - Aposentados Definitivos

D'a 28 - Aposentados Provísóríos, Salário-Família .3

Gratificação Adícíoual.
Dia 29 - Procuradores de Ativos e Inativos e os 'lU!'

não receberam nos dias marcados.
Dia :31 -=- Pensionistas míütares e provisórias

SETEMBRO
Dia 1 - Pensionistas 'civis
Dia 2 à 10 -'- Os que não receberam nos dias tabela-i J.i.

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional de Santa. C3,-

tarina

Florianepolis, 20 de agôsto de 1959

,,_ '"'
.

MARIO SALEMA TEIXElnA COELHO
, Dfllegaoo Fiscal,

• .4" -:"/"':"'f � ... .;". .. ""_ �.,-..: ........... \---"'.;_

LOJA �UPIR -"MERCADO
A ',1·· U ,'6 A. _" S

.

-E·

ARRANQUE IM�DINTO!

V. PODE CONFIAR EM SUA.
bale ria DELCO

Dupla Reserva de FÔt'ça!
para sua segurança e tranquill-

dade, DELCO mantém sempre

em reserva o dôbroo da energia

õ.é �(fu:e' seu "carr� weé!lSa!' �....,?", ,�

. Segrêdó da Longa Vida
ÚELCO contém o exclusivo ele..,

Batrolife, que evita aslnento

'perdas

carga!

energia autodes
-'

de

Distribuidor

CARLOS
Autorizado

HO,EPCKE SIA
Para Revendedores e F�otistas -

Descontos- especiais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_��.sr:--� U .'-- ••-�-:-• :- -�-•� �<"• DR. 'B�ll1-GOME'S/:i;sSSip$tSÃs�N"TsÔssÊ�S'iSjj;D�ÊSi$SFsÃsR�M'Ãjê':iSÁ!"i$nss
Indl"a,d'u,r P'ro-IIS�IO,Dal: MEtmlJ�ÇA

.

15 - Sáb�do (ta;",)
.

M,�!.",. �;.EA�,t",.? O BT R�' F"'poS"":';
lJ U 1) , II1II -

Mf.:OICO 16 - Domingo Flirmacla Sto. Antônio Rua Fellpe"schmldt
, .'

JIIII 'ré-Na�al Parto. 22 _ .Sábado (tarde)" Farmálla Catarinenae, Rua Trajano
./ �i. '� ..� ......._ '-A. ..... "A_

'

� Jpera�o� - Clínlc,a Ger.al
)3 _:_ Domingo Farmálla Catarlnenae ,Rua Trajano

, Uesldencla:·
Rua Gal. Bittencourt n. 121. �9 - Sábado (tarde)
Telefone: 2651. :0 _:_ Domingo

ED, -SUL AMERICA _ 5.° ANDM!a base de NOVACAINA sob forma altamente estabi1i�a1fl,
n:,LS,: 2UlR - 21181, i para 0 especial emprêgo em Geriatria, no tratamento ela.;

;::===========-
I diversa;:: manifestações orgânicas do envelhecimento e d;�

IIEpr�!<enlac;õelÍ A, H, Lar. Ltd.
IllO:- Uu� �en.oor naut.. 41> - C. l' Anda'

'fel. 225924
!", , .... 1<, 'I-(UI: Vitória 657 -- e..nl .,._,

Te!. 34-89411
-,("I "'.,-0 Telearráf!co da UNITEU-..I'HESS (ll·P,1

:\(;ENTE� E COflRESP(M'DENTEl"·
J.�I Tt;dUiI .lI! mUflldplo8 de ;oÍA"''fA CATARINA

A N U foi C 1,0 M

� ...lIant .. contraIO. de IIcordo co•• tabelA I!'lIII nr�'

ASSINATURi\ ANIjAL CHi COO.DO

A direção não se respcll.:mbihi.<l p{·lp· ,fiLIA"l�{)llrelt(,s emitidos nos artill()� IjE;Sln;1r!nC ,

--�---_�--------------,------------------------------------�---- �----------------�--._----------�------\�--------------, ------�--------------------��----

L A" V A N 'D.O ,( O _ M S A B A O

Vir€,)em."Especialidage
. EJlft JNDUSIRclltl �.ID,yiUe '

I

'� �"ª,r;c� R;eglslrada�-.,-_ ..

_.

\;.ei-i�,J(l
'.

�-�1e/�1,:' '91P�' �e' ,dloti�ê'r0;
�;\'/ '. i({ _'

Da. AyaTON D. OLIVEIIU
-c

DOIlNQAS DO PULJUO
TUB.RCULOS.

COD.ult6rio - Rua ,..Upa
Schmidt, IS - T'I. ISOl
SorArio da. I' à. III �or..
ae.ldh·cl. - ,.Up. Sellmtdl

D. 117

D" .N."TUN IJ'A.VIL4
OIRURGIA GIJlAL

uoe.caa II. 8e••or.. - Proce.

loa1. - IIlletrlcl4ade Mtdl...
OouaDlt6rlo: R�. Vlçtor ••1

r.II,. D. IS - Tel.10n. R30'/
CoDlult•• : Du li bor.....

dlaDte,
R..ldlrJel.: 'ODe. • ,Ia

Bu.: Hlv,m'DAlI D, 71_

oa .. \f"tJNIO ''I11'01lt "

a&.AtlAO
CIRUBGU TIl.U.Á '1'01..:\(.. 1

Orto."I.
Cou',ultórto: Jo�, PinCeI H _

Coa.ulta: d.. 6 la 17 0'1

diAriameDt.· .eno..... 'b�"'&s
a.lldlnela, Bocah".. li•.
ronel _ I.na,

Con�,
ClO.NÇAS D. S.NIWRAS

PARTOS _ OP'RAÇO.�
PAR'ro 8.. Doa p.Jo m.#>'od"

p.lco-profUat ro
(;OD •. : R\:,,, Joio PLto fi II)

d•• 16 00 ÀI_ :800 borll.
Atende 1IO� hora••marclld&.
Tel.'eae 10.i - 1l•• ldtDd.

a.a G,uu.l. Hittellcúurt � .Ii

IJK W ALMUK "UM.. _

UA.t:lA

Ulplomado' pela culd.de N ..

clon.1 de M.edlC1 4a Uniu"
.1.4ad. •• BruU

all-Jnter.o "r coacarM b

.ateriilda4. - IlIcela

(S.,..,lço do Prof. Oct"'lo
Rod1'iru•• Lho)

,

.IIX-Jllt.,_O 110 a_roço •• l.lrlill

,I. do Boe.nal 1.A.P••. l'.Ç.
.. ai. II.......r.

••dlC9 do Ho.pltal d. Carid.à.
• da lIII.atarnldad. Dr. CarJo.

Ma'urício dos Reis
Advogado

" MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMÃOS BITENCOURT
(41S BADA�6 'ON( 100?

ANTIGO OIPÓSITO 04MíAN'
�---��----�,

RÁDIO, GUARUJA
DE ELORIANÓPOLlS

-�"---

.�--.......
_.--_.�,c,�

__

-

�----.......

Onda média:
(5 KW) 1420 kcs.
Onda curtà:
(10 KW) 5915 kcs. '

I

DR. H O h' D IMA R M E N E_ Z E S II. I, LUbA I ti
,

' ......0

Especialidade: Doenças de Senhoras.' .

u·.. c•• ;��:����o':;"I"'''''
_ Partos Cirurgia .,_ UDIOG��I��L����)�1 Ot'1

Clraqta d. Teru
Formado pela .Escola de Medicina do Rio de Janeiro """"0, ... la "'acaldade J'o ...-, .....

Ex-Interno, da Maternidàde Clara Basbaum, da Maternl-. de ."dlla, 1·1.lolortu. e 1'",

cararetlo do BOII&1lltal ....eru
dade Pró-Matre .. do Hospital da Gambôa e do Hosp1.tal do ......
lAPETC. -

.

Cura0 d. ..peci.lI,açAo , ,

Atende -l1rovisóriamente, no Hospital de Caridade 8. N. T. Ilhlntarllo • .&1 11

Parte da manhã. ceace- d. Ctrurr'a do Pr,,!

Gul14.rl.. I aio)
CoUI,1 reup, 8,,�mid., .�

rOl.W .801
Ate.d. •• ..ra ... ('.a.

•••• :._ B.Q••Ii.,•• J"",,,, •

rONa: ....

DRA. -EBE B. BARROS
.

Cl-tNICA DE CRIANÇAS
Consultórto • R_dinet. Consolt...

\

A • , Herclllo LUI Ui5A &pto • segoD,da • 6.&-.etra

das lá U 17 hora.

Te! - 29U

ORA. EVA ·B. SCHWEIDSON BICHLER
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Espectallsta em moléstias' de anus e recto
Tratamento de hemorroidas, fis,tuias, etc ....

Clrruraia anal
Coriuníca a mudança de seu Consultório junto ã sua

r.Ji;idêncía na Rua Durval Melquíades de, Sousa 54

ESCRITÓRIO DE' ADVOCACIA'

E PROCURÀDORIA
'\SSISTti!NCIA

DR. AliGUSTO WOLF
DR. EMANUEL CAMPOS

nos ADVOGAIlOS:

DR. ANTONIO GRILLú .

DR. MARCIO COLLAÇO
!lAS 8 às I:! e das 13.30 às 18 hora.

Itua, Trajano, 29 - 2,· andar - sala 1 - Telefone: 36á8

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARMAC'ÊUTICOS

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aos

lustrt'" Médicos e Farmacêutic;:>.: o lançamento do novo

IJl'Oduto 'do INSTITUTO J3IQCHIMICO MARAGLIANO.
GERIPIAM _, H3

�eniliCi,',àe, pl;ecoces ou não.
Amostras e informações á disposição ,dos ;senhores

T':Iédiecc a Rua: Conselheiro Ma!!!! - 90 com

Z, L.' Steiner & Ola. - Agent€s

VJA_JE MEL'ROR
JOINVILLE CURITIBA
UL , I M O,' li P O

PARA ITAJAÍ
ÔNIBUS
SUPER-PULLMAN-

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

PARTIDA

CHEGAÚA

\

FLORIANÓPOLIS
CURITIBA

RAPIDO SUL � BRASILEIRO

5,4b
12,45

LTDA.
\'IAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E-13 HORA�

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEffiA - TEL.: 2172

TUBOS T R E F 11,A DOS
Pistolas para Pintura Pina
Fwrica Nacional de Rolamentos
Ceramica ,Jalobá - Pastilhas para revestiméntJ3 e

piso
Mc.iaicos de Porcelana

B,;rha!3 Elásticas Silentbloc "Axios"
PrJdutos Quimicos Minas Gerais

Fritas, Esmaltes a Corrente.> para Ceramicas
Vidros, Cristais, Ferros e Chupas
Cr,_nsulte nossos preços - Merpal - Sta. Cata1'ia,,\.
R'Ia Souz�,França, 20 - Fo ae 3530

."

DO RIO pARA VOCÊ -Intere_)sa a todos •••
�Particularês, Comércio.e Indústria.
/

.

. -

U�ililJ�des."dornésti"as. remé<lins. velclIlos nu máqui
nas,. lrc.f�:::.hrio� de tfutas as .'!"p�(�jes't ti i�(,o� nu ii qu��
você U'ré(_t�ar. Firlua qut.� �e'·"t.· há 30 an{)� ti iUliJrcusa
"b"asiJtdra, criou u.u d"IHirt�lf;H'lllu de vendas pura o

,ut�rjor,\ esl�.ndCJ Upló:l a alt'lIdel U St'U tJedi.ió. [.!Sere
va para I

Representações A. S. LUfa Ltda.
Rua Senadór nantas, 4:0 - 5.· andar, Rio

Farmácl� NoturDa Rua Trajano

�'armácla . Noturna 'R�a Trajano

o serviço noturno sérá eretuado pelas farmáclae Sto. AntOnio, No turna e Vitória, sltuadaa àl ruae

Felipe' Schmtdt. T.raJano e pra 9a 15 de .r-.:0vernbr-o•.
Consultório:

Rua Felipe Schmidt n. 87.'
Esq. Álvaro de Carvalho
H.u,rário:

Das 16.00' às 18.00:
·Sábado:
Das 11.00 às 12,00.

._____
-- �

-O plantão dJ'urno compreend! do entre 12 e -12.30', horas ser,á ef eCuado
-,

pela farmácia Vitória.

ESTREITO
2 - Domingo Farmác!a Catarlnen•• Ru� pedro Demoro

9 � Domingo Farmácia do Canto Rua 24 de Mala

16 - Domingo Farmácia Indiana Rua pedro Demoro

23 - Domingo Farmácia CatarlneDH Rua pedro .Demoro

30 � Domingo Farmácia do C-;"nto Dua 'l4 de Mala

o serviço noturno será. efetuado pelas farmácias do Canto, [ndta na e Catal·mense.
'

A presente tabela .não poderá ler alterada sem prévia autorização dêste Departament...
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Garao '0 le.p.�I .. Il.açl-> ' ...

I Bo,pltal j...
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(S.ro\ç...0 "rof .a�a ... e.

A.ndrad. J

COflIM4t., -. ....!. m8llta... "

B.,apital 'l.� (,IO,14:1d.
4 tarde d .. � 1(10 Ilo .. ' ....

diante DO conlultório • Rua N ...

n<r 'Ihc1o,.do 1'7 ••qIlÍlla d. )' ta

lIeu! .... , Telaf, 17118
ll.uldO"cla - RUI Pr"""'1'

"'QuLlnb,,·" . 1.i. 1110

lin,da ... mas
e o CONFORTO?

/
,
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Ao comprar móveis estofados, verifique s. o

molejo é f�ilo com os, legítimos MOLAS NO-SAG
.• muito mulor contôrto
• eltcej)cional durabilidade
• nunca cedem - nunca soltam

'. móveis mais -leves
• dispensam a uso de cordinhas e percinta,s de pano
• conser�am o estolamento absolutamente Indeformável

,U·., I..AUKO UAU ...

C�.�H�. IJX{I...t.L

·l::IpgelaU,ta .m molt.tt.-I ._, ...

"lIor.. • 1't.. ., In'ra,.

Cura u-àdiul d... Intacçô.. .�.

••• e .:t'onlca •• do apaor.. lil· fi'

alt<'-Ojrlnirlo em &mbol 'OI , ......

Bo..nça. do _'lar"lho D"".t .•.
• do IIl.t.ma n."o.".

Bo�'rJo: lO� à., 1lI • I� "r I

laora•. - Conanlt.'lrJa' Nua II ...

dent'., 11 - 1�� Andu ... r.,,,,,,_'
1141.
- ,aea.ldlae!.lI: Boa r..• -.-,1,

Couttpho: 11 (·<;.'car. 4" •• ,,,.

a.a roa.l' 'IG .
,

EDITORA "O ESTADO" �L1'DA,

! () b.dtaidXJ_

,

MOLAS� DO BRASIL S ..A

'Ib; '. EIcr.f ••i'" ......... 'II. f.:051' �,Ca. Postal 875 - tnd. '.1.1. "NO.SAG" - $60 Paul.
, "

• QVlNDEDOIES. MEYER & elA.
,
� fel.. Sch..., a. e luo (:oDM'heiro Mafra, 2 - .Tel. 2576 - c.: ... Po.tal <48 - FLORIANÓPOUI

11UL ,PERfi·RA· fALO,AS

r"Otrestões . Trabalhl·slas"

'A D V O G AID OKua CODNlJaelr. lI.fra, 1...
hlefoóe !021 - C.s. p.-.&ãJ ••
t:Dilere�o 'felerriflto I18TADO

DLRIT{>Q
H,ubena de Arruda R.i• ..,

G I R I N T •

Escritório: Rua João Pinto n. 118 sobo

� :>lefQne n, 2.467 - Ca1xa ,Postal n, 25

(}oDlIl,gCJ. f'ernandetl liIe AuulnOo f:ORARIO: Das 15 às 17 horas.

REDATOR_"
.

I'Ihnaldo Mel" - Flavio A.orla - ,

'tfl.lr' Nilo Ta-da8('u - Pedro P.ul .. Ma"batlo - Zurl M O' V f I-),' 'F M' }j f \{ A l -

MaC't.ado --

Cf) L A lIO II A DO K. 8
,

R, '0, S' S,
.

'M---,A R KI'rof Ilafft'IIOI! Fiihu - Ilr. OawAldo' RodriKut>8 C,bra! ,

.

'

VI .-\Iddt'� o\brt'u _, Prof. Cario. da Costa P�telra
")ruf. Oti'lOr. d'Eça - \1!:ljlll 'ld_etll'lSt Juvenil' -

'V I�,(i',l E- .I . l! ()._ (. <, j l,tt j i,'
)truf. Ma,n

...
�dil(l d� Urnf'h." - 1l1, \1!!telh. �It .. , d,'_

'�."O.
f

'l�
J l .. n � - J .J n U Il

_ 1\)1 Hulk·n l "lOl 1 _. I'mf 0\ "'t>ilqs Nt>lo - Watt...' !)
'�li""t' - lJr, :\cyr t'io!o dli LU2 -- Ad Cabral Td�,e .- tua 'Deodoro. 0 ..

-0/: 5 .� lt�L s{\}O
'lia14Y Silveira __ o Ooralédo �lIarf"" - l)to. «'ontuura

__...:.::.....::..

.

�-----_:.-------------

!����I�U ��::�:l:� :���:�:�od.- &rr�::;c�:�� ':'P08tfllO
- IIJDa

J' .A.'� n r M' r, tz: S I
I' IJ li L 1'(' .' tfu.u d f;- §.. • Ja t

'\
,�arl. (' .. lIna 8ih's � Aldo l"e;'lJllodh ... \'Irrllh

llia"!! - Wl!lter Llnhane,
(.heJe de Oficina Olegarlo Ortlga

AMILTON

PAGINACAU
SCHIMIDT DELAMAR SANTOS

IMPRf:NSORES
C:\RDOSO WANDERLEY LEMOS

HKt'ItESENTANT.
f) uLc EI\: !l{

",1, >lIlBPI{A� A" I'J{AC-\ IS DE NOVEMBRO

I<lIA t'ELll-'E SeBMIDT,
E8QU�.A

",1, l:I,\II�:HA!'óA" ,11I�TI{1T1l 110 ESTHEITO. CA.:".'fO
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLúRIANóPOLIS, Quinta Feira, 27 de Agôsto de 1959

..�� � '..

1
Podemos' adiantar em ab- dido. Agora, o sr. Walter

____�__;___;,_� .:____..�;::::;,.;��"':_:,.
soluta primeira mão que o lV�eyer, acertou Os ponteiros

_--------
- :Ia'te Clube de Florianópolis, com os diretores do Iate,

-

tradicional agremiação ve- e ao que tudo indica, Os en-

��rnmTI��
leira localizada há 17 anos tendímentos finais serão co-

I no bairro dia Agronôn\ica, toados de exito. O novo ter

.está prestes a mudar de sé- reno que o Iate Clube pre-

Ide,
graças a uma transação tende adquirir está locali

com o terren.o do sr. Wa!ter zado no bai�ro do José Me�
Meyer, localizado no bairro des- possumdo a sua bala

_.José Mendes. Desde há mui- bôa profundidade e bom an-

Ito que é pensamento dos di- coradouro, protegendo os

rigentes do Iate Clube mu- barcos (lontra as intempê
.dar o local da séde, fato ries do tempo. Vamos aguar-

lainda não consumada por dar maiores detalhes sôbre
motivo de não terem ehega- o assunto, ,para divulgar aos
.do- a um acôrdo com o pro- nossos leitores.

IprietItrio do terreno preten- "�;�'����Ii
!»••••••, c ..

"Desfile de penteados" -' Estádio Augusto Bauer :

Tôdas as senhorinhas osten- Inédito - Sensacional -
tarão modernos penteados: Espetacular :
última criação de famosa BRUSQUE JAMAIS ASSIS
cabeleleíra de S. Paulo (ven TIU IGUAL REALIZAÇÃO:
cedera do concurso - prê- "O Carnaval de Floríanô
mio viagem pela Europa) polis" (3.0 do Brasil) trans
que estará em Brusque sob portado para o Estádio Au
os auspicios de nosso Clube. gusto Bauer com a apresen
Uma apresentação inédita tação da famosa e campeã

e sensacional. "ESCOLA DE SAMBA CO-
"Sarãú Dançante". PA LORD" - 120 figuras
DIA 5 --i Sábado: às 15,30 ostentando ricas ,e originais

horas. - fantasias.
FUTEBOL JUVENIL Muito ritmo dos morros

às 22,30 horas: BAILE - �a,mbistas 'espetaculares
DE ANIVERSÁRIO come- - .Cabrochas - Passistas

-----�;;__---� morativo ao 46.ó aníversárío. tudo fazendo reviver o mais
Oito Entres no Apresentação das "DEBU- animado carnaval do SUl do

TANTES 1959". Brasil. '

VeleU'1'AS da Ilha Traje: rigor. E' um espetáculo que vale
V .

Orquestra: Moderna 01'- a pena assísttr l l I
-Tornou posse domingo úl- . questra de Danças do Clube DIA 7 de Setembro =:

timo no cargo device-como- Doze de Agôsto, da Capital. FERIADO NACIONAL
doro 'dI) Veleirós.. da Ilha, DIA 6 - Domingo: às Durante 'tod'Q o dia pro-

rodada tradicional' cllube de.vela de 9,30 horas: gramação esportiva no Es-

Ftorianópotis, o dr . Otto En- FUTEBOL CLASSISTA tádio Augusto Bauer con ... CLASSIFlCAÇAO DAS EQUIPES POR PONTOS GANHOS

Esporte O. tres 'Veread-oÍ"- à Câmàra Participação de 8 e'quipes forme jogos que ainda serão

Municipal 'e "também dire- amadoras da cidade, em diS-1
anunciados.

ter-geral da '. Diretoria de puta de ricos troféus, às 20,30 horas - na sede
Obras Públicas do Estado. Às 14 horas: Competições social
Estiveram presentes ao ato, esportivas, que opor'tuna-I "BALUARTES DO ctu
destacadas figuaras da ve- mente serão dadas a .conh'e- BE" - homenagem a bene
la catarínense, destacando- cer. méritos e grandes benemê
se a presença do Prof. Cris- 'Durante todo o dia have- ritos com

"

diplomação de
taldo

.

Araujo, presidente da rá no Estádio Augusto g randes nomes da vida de

Federação" de Vela.e Motor Bauej- atrações populares: nosso Clube.
de Santa Cafari!1à é' ij,inda jogos dê bóceia, �ng�pong, "UMA-NOITE NO CI'RCO"
notou-se a ,presença, dos di- além qe seryiço ,�e restau- - 'maravil-hosa apresenta-
rigentes do Iate Clube que 'rante ê o'ar':" chui'í'asco, po- ção de crianças. 1 - Hélio Amaral Lange 923 pontos,

Esportivo Ala· t
'

2 U 'b t Mia 1foram apresentar as congra- len a ,eem .galinha, 5!a.chorro D�SFILE. DE MODAS 1959 -'< m er o zzo a 882 pontos·
goano 0, O 20 jogo será em Salvador. 3 ld G d'tulações do clube, da,Pedra quente: ,ao meio 'dia e à --I O progresso do berço da - A o aI mo - 881 pontos

x X x Grande. Após a 'posse do no- noite:- fiação catarinense. 4 - Valdir Teodoro 873 pontos
BRASIL 40 COLOCADO _ Kristiansnud, Suécia, 25 -

5 O R'vo dirigente do c1ube da DIA 6 de Setembro: "PRESENÇA DE MISSES -:- smar égls 859 ,pontos
(U.P.I.-:l _ E' a seguinte a classiflCação finàl do comptlú-
nato mundial de pentatlo moderno:

Prainha. Os pl'es'entes sabo- <. Dúmingo à noite ESTADUAIS"

DI t t d (-,Ib R 'dO I
1

G
�

rearam uma gostosa peixa- a partir das 20,30 horas no Saràu Dançante. Ire amen e e url I ar a, ,a. 10 ua' ..10 _ Stik Lekbe:r-g, Suécia, campeão mundial, 413,Eo '

da.. Ao dr. otto Entres, que- ----

pon�o:._ Brignald, da França, 56,5.
. --_ �'��;;a:�:��ee�t��l:s.i:es:�� Gangsterisme no bOI norle-americano rujá transmilirá lance por lance o jog�

30 _ Moberg - Suécia, 68. N' Y k 25 (U PI) d f 1 t' t
.

dura do cargo e ainda al- ova OI;, .

.

. . se es ez vo un al'lamen e

H 'II L Ati 'ti P40 _ Rizzolo, Itália, 73.
mejar uma feliz .gestão ,pa-

� "Alguém mente e have" das ações. . erCIIO UI I e ICO aranaense
50 - Hermansson, Suécia, 77.

d' d
.

1 t· l'á Juramento neste caso". Enquanto isto Vellella
Os brasileiros Sousa e Cani foram classificados re�-

ra gau 10 a ve a .ca arJ,.-
dec'larou Bill Rosensohn o partiu à noite passada ru-

Numa gentileza da Cia.

pectivamente em 100 e 18� lugares, com 90 e 119 ppnto,1, nense.
promotor do enrontro que mo à Suécia para falar com

Antarctica Pau'lista, a Rá-

Monteiro, do Brasil empatou no 190 lugar com Mellen, da

T�.l!O DE ROSE tiveram pelo üampeonato de o campeão Johansson, acom-
,dio' Guarujá de Florianó-

"N' 124' t polis irradiará dia 30, dire-
omega, com pon os. pêso-pesado, em 26 de junho panhado de Jack 'Dempsey,
A classificação por __equipes foi a seguinte: Chegou ontem à noite a Ingemar Johànsson e Floyd que é o novo diretor de pro-

tamente de ,Curitiba, o sen-

la S
<.

269 t d lha de ouro sacianal enLtontro entre o
- ueCla, pon os, mea·. FlorianópoU,s, ,o J'ornal.is'ta Patterson ao comparecer on� moções da Rosensohn En-

2a F a 323 ontos Hercilio Luz F.C. - bi-cam-
- rane;, p . Túlio de Rose, pertencente tem perante as autoridades terprises, dois advogados e

3a Itália 431 pontos peão de Santa Catarina X
• j' aos jornais de Porto Alegre que investigam supostas ir- vários agentes de publici- C. A. Paranaense - campeão4a - Brasil, 470,5 pontos.

_ Folha da Tarde e Correio regularidades na organiza- dade. Tratarão de convencer
5" Noruéga. d P d

-

d f'd t
do Paraná, p.a segunda pe-

6a B 'I
'

o ovo, e o que suce e tra çao o re e1'1 o encon 1'0. a Joahansson de assinar leja pela Taça Brasil.
_ e glCa. d" 1 't t d 'O s a to idade 'o contrato para 1m "match"

7a RepÚblica Arabe Unida.
IClOna t,�en e o °hs °ds a- que at b UI r

,

s PRl
-

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

X X x
nos, es.a �c?mpan an, o. o curam es a e ecer e se �� de "revanche" com Patter- MAGAZINE VENDE SE

EXCURSÃO DO SANTOS AS AMÉRICAS E EUROPA I Fog�
51mbohco da Patrla, I sensohn ou o ad�ogado VI- son em setembro. ,I - .-

_ São Paulo, 25 (V.A.) _ Duas temporadas contratou o que este a?o tev� como pon- cent J.�Vellella dIzem a ver- d campeão fala de deso- BEM NO CORAÇAO DA CIDADE. EXCELENTE FR,&-

campeão paulista com o empresário Cacildo Oses, que re- to, de �artlda. a c.lI,dade de P? dade sobre dcomo Pnatssou
a nestidade e diz que não está GUE.,IA E BOM ESTOQUE DE MERCADORIAS. FACÍLI

centeÍnente tranl1itou pelo Rio pa.ra São Paulo: umA, nas tro,pohs. Tuho de Ros�e.e promoção o enco 1'0 do disposto a ,assinar contra- TA-SE PARTE DO PAG4-MENTÇl, TRATAR PELO FONE

AmérIcas' e outra na -Europa. A primeira delas terá'inici,) ,um 'dios b.aluartes,. �a crOlll- primeiro ao segundo. to até qUr se esclareçam as

ala d� fevereiro dó ,.próximo ano. Incluindo jogos no Chi _

.

ca esportl�a do vlzmho Es- "Sei que estou dizendo a coi·sas.
.

le Peru. Colômbia, Argentina, Venezuela e Estados UnidG,., tado d� RIO ?�ande do Sul. verdade" ,observou R'osen- "GANGSTERS" EM AÇÃO
mediante 5 mil dólares por partida. Depois, retornand0 a.o onde da o max�mo dos seus sohn ao �air do gabinete do 'Nova York, 25 (U. P.) -

Brasil, para breve descanso o Santos rumará para o Ve- esforços e� prol do� e�por- juiz depois de um interroga- Segundo o "New York World

lho Mundo, jogando a partir de 2 de maio, áté_15 d9 ju- tes amadorlsta,s,. P1'1nclp�l- tório de três horas, e 'em Telegram", o misterioso

nhó, "na Espanha, Itália., Portugal, Belgica,. Holanda e mente os aquatlcos, e des- seguida repetiú: "A luta foi "gangster" "S.enhor X ... ",

BUlgária (6 mÍl dólal'es por jôgo) tes, o remo. O veterano jor- honesta em todos os sentidos, mencionando e.m -diversar,
,

x X x nalista é encarregado anu- e ninguem está dizendo que ooasiões por Bill Rosensohn

BRASIL x EE?PANHA EM 1961) _ Rio, 25 I (Y.A.) _ A almente de organizar o 1'0- foi cõmbin�da". no inquérito sôbre Os a,con-

Confecleração' Bra�itelra de Desportos,_ em. atenção' a CO" teiro do Fogo Simbó'lico, Vellella, polítiro republi- tecimentos que se seguiram

-munictlçíi.o telegl;áfiêa enviada pelo pr.esidente - da'; E'e�ê_- patrocinadQ pela Liga de cano da locaid'ade de East à organização do campeo

ração Peruana de'Futebol, entrou, ontem,:em'contàtb com Defesa Nacio,nal, 'e já este- Harlem (Nova'York) resul- nato mündial dos pesos-pe

os dirigentes da entidade J;Ilentorp. do futeból espanhol.,' ve ,de passagem por nossa tou propriêtárib de dois têr- sados, estaria assocjad'o a

visand.) eonseguir a fixação de bases financeiras e dat.l Capital há dias, quando, ços das ações da Emprêsa Mike Coppola, um dos mais

para 'um encontro entre as seleções do Brasil e da E8pa- proced�nte de Porto Alegre, Promotorí;t de Box Rosen- célebres "gan,g(sters" ame

nha, em principios de 1960" seguiu para Petrópolis. On- sohn,Enterpris.es Inc., e co- riclanos do :tempo da prbihi-
A entidade máxima dos desportos brasileiros deseja tem à noite, em meio a vi- mo tal, desarticulou ROl;l'en- ção.

fixar preço de uma peleja no Rio de Janeiro, quandQ ua bração do povo .catarinense, sohn da presidência da Êsse individuo' estaria,

passagem da esquadra da "Fúria" por nosso país, em do- tivemos a chegada do Fogo companhia que leva o nome igua;lmente' associado a

m,anda ele Buenos Ai'res, início da temporada que efetivai'a, Simbólico, e juntamente a dêste. ,Frankie Ga�·bo. Seria um dos

pelos".graníados sul-americanos, comprometendo-se aInda, presença ,d'e Tulio de Rose, Segundo se, disse as au- dirigentes do "Racket'; das E

a visital'...-t\4adrid no ano de 1961, r:m data a ser oportun9,' que seguiu viagem hoje �e- toridades estão interessadas loterias, negais organiza1!as VANDA STEC KLECHEWIEZ

mente,dlscútlda.· la manhã, rumo a Porto Ale-' em saber como Vel'leHa ad- e ,protegidas por grupos de

Fará a CBD, no ano em referência, temporada int<)l'- gre, via Lajes. Ao vetera- quiriu o contrôle da Com-' "gangsters" em diversos

nacionaJ Idêntica à realizada' em 1956, visando dax cate- n,o e amigo dqs esportes ca- panbia 'de onde sacou o bairros" de Nova
,

York. O

gOria internacional' aos jogadores que integrarãQ- o sele- tarinenses, Tu'lia, ,de Rose, dinheiro para .comprar os setor dQ '�Senhor X; .. " se

cionado que disputara a Copa do Mundo, em 62, no Chi4 queremos desejar uma feliz 2 têrços das ações, se não ria o Harlem. As,cdfras dos

le e a
.

anha, aceitando a oferta da CBD, serã um dos viagem nesta jornada do Fo- ,a�ua �omo "testa:-de-fe:rro neg6.cios anuais dessas 10-

idOI1!,nà l'._gteiro;' imbplic'o 1}�19�9. ofissibnál e se Rosensohn (Cont. na 2.a página) (24-8 -59)
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Cirandes fe teles assinalarão o 46' aniver
sário do C. Á. Carlos· Renaux

Carlos dação. Para
_
comemorar a to programa festivo, a sa

data tão grata 'para o fute-' bel':
bol de Brusque it Santa Ca' DIA 4 - Sexta feira: às
tacína, a diretoria, dÇl;,sim- 20,30 horas
pátíco clube organiz,oll vas- NOITE DE LUXO, GRAÇA

---------------------------------------�/�-- E ENCANTAMENTO

O Clube Atlético
Renaux, o "vovô do futebol

. catarinense", completarâ no

próximo dia 5 de setembro,
seu 46.0 aniversário de fun-

"Uma noite no Circo" -

maravilhoso espetáculo in

terpretado por variado nú

mero de .críanças,
.

com fan

tasías ric'as e origínais.
"Brusque':- Berço <da F'iação

�.;..L-_...;.__-__..J.ii1.....�__�IIIIIIIIIIi�.- Catarinénse!' '- as últimas
CAMPEONATO PAULISTA - São Paulo, 25 (V:Á.) clriações' qáV i�dústl'iá textil

Assim t"rminaram os jogos da 15a rodada do Oampeonata brusquense: ,;i1unqa, houve
Paulista de Futebol: 'modelos tão belcis· e Iuxuo

Süc Paulo O x Portuguesa O
Palmeiras 4 x Ponte Preta 2

XV de Piracicaba 1 x Cor1ntians O

sos..

Santos 4 x Noroeste 3

Taubate'l x Nacional 1

eomereíat 3 x Jabaquara 2

Portuguesa 3 x XV de Jaú C

Botafogo 5 x Comercial (Capital) O

x X x

TAÇA "BRASIL" _ Resultados da primeira
da Taça "Brasil", disputada domingo:

Em João Pessôa - E'- C, Recife 3 x Auto

o 20 jogo será em Recife.
Em São Luiz _ Tuna 3 x Ferroviário 1. O 20 jogo se

rá em Belém.
Em Tubarão - Atlético paranaense 2 x Hercilio LUI!I

1, com gola de Tião, Gaivota e Luizinho, êste para o cam ..

oeão eatarínense. O 20 jogo será em Curitiba, quando út-!
rã conhecido o adversário do Grêmio Porto Ategrense,
tri-campeão gaúcho. ,

Em vítóna _ Rio BrancoB x Manufatura O. O 20 jo-
go será em Niteroi

\

• Em. Natal - ABC 1 x Ceará ,Sporting 1. O 29 jogo se-

..rá na Capital cearense.
Em Maceió'- E. b. Bahia 5 x Centro

, 1

PilO ESPORTE DO BOLA0
JOGOS DO CAMPEONATO DE QUARTETOS

Big Boys - 282 e 289 x

Pinto -- 261 e 272 x

Chicote - 255 e 274 x

Big Boys - 282 e 293 x

Cart01as' - 279 e 271 x

Big Boys - 273. e 292 x

Pinto -- 274 e 285 x

Gato Preto - 276 e 248 x

Big Boys _, 294 e 296 x

Chicote - 248 e 262 x

Pinto - 319 e 289 x

Gota Preto - 276 e 248 x

Big Boys - 286 'e 286 x

Chicote - 282 e 251 x

Cartolas' - 271 e 287 x

Bola na Mão - 268 e 283 x

Pinto -- 306 e 310 x

Big Boys - 294 e 308 x

Cartolas - 278 e 265 x

Cartolas - 289 e 303 x

Cartolas - 273 e 288 x

Barriga Verde - 235 e 258
.Bolana Mão - 247 e 243
Gato Preto - 235 e 279
Cartolas - 245 e 234

Barriga Verde - 2'44 e 238
Bola na Mão - 245 e 269
Chicote - 167 e, 177
Barriga Verde - 263 e 246
Pinto' :- 27.0 e 280
Bola na Mão � 235 e' 246
Barriga Verde - 246 e 218'
Bola na Mão - 252 e 215
Chicóte

-

- 165 e 178.

Barriga Verde - 258 e 248

Pinto - 266 e 2U

Barriga Verde - 233 e 28·1
Gato Preto - 279 e 276
Gato Preto - 258 e 260
Chicote - 261 e 2�2

Gato Preto .; 237 'e 273
Bola na MãQ - 237 e 260

1 - Big Boys 12 pontos - Campeão
invicto

2 - Cartolas
3 - Pinto
4 - Chicote
5 - Gato Preto
6 - Barriga Verde

Bola na Mão

9 pontos
.8 pontos
6 pontos
5 pontos
i ponto
I .ponto

, CLA!?SIF.IC:f\ÇÃO INDIVIDUAL

A irradiação c�ntará com

a completa equipe esportiva
da "Mais Popular" falando

pelas' Ondas da PRB-2 Rá
dio Clube Paranaense de
Curitiba e outras emissôras
de Santa Caatrina. Será
uma extraordinária repor
tagem� de real interêsse pa
ra os des,portistas de Santa
Catarina e do Paraná.

,

COMPRA-SE ,UMA CASA
bem :::cnservada, de material ou madeira, de paredes {tu
pIas, de no mínimo 90 metros qUI1,drados.

Propostas a administração deste jornal sob n. Ull.

VENDEDORES PR·ACISTAS

N e C e s s i t a,�� "s e
.

J,

N,A �MODELAR

JOSÉ KLECHEWIEZ ARY" SANTOS PEREIRA

E

ERNA' SCHUMANN PERmkA
, / )

com

satisfação
participam
° noivado ",

de seus filhos
., I'I.�;\

LEONARDO ERNA MIRIAM

FLbRIANóPOLIS
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Roteiro da Vitória

Encerra-se hoje a-campanha d'e O$vald�o
Mach do: Largo Fa undes

Celso,.,Aderbal e Machado falarão hoje ao povo, às 20 horas _ Ontem o Estreito çonsagrou Machado .; Anteontem, g r· a n d e comício na

Trindade _ Passeatas pelas ruas da cid ade.
tempo à última hora, não I so Ramos, encerrar-se-á ho- j culminando o comício eqln
pode vir do Sul do Estado, je a' campanha por todos os a oração do sr. Osvaldo Ma- .

onde se encontrava, para aspectos digna de louvores l-cbndo, que exporá suas �

'e ....ar sua palavra de apôio de sr. Osvaldo Machado, que ídéías ao público da Capital.
ao ilustre e digno candidato sempr-e a norteou no sentí- I Avante, pois pessedistas,
Osvaldo Machado. do do bom senso e da since- para a vitória, e logo mais

rídade, desprezando os me- : às 20 hotas,' no Largo' Fa
HOJE ÁS 20 HORAS, NO tódos atualmente postos em ,'gumleS, todos ao comícto, pa

moda por determinados can- Ira aplaudír o candidato da
candidatos. vítóna: OSVALDO MACHA-
F-alarão na oportunídads, DO!l!·

.

'Com a presença do sr. Oel- vários lideres pessedistas, -----------

Díb oherem, o dep. federal
Osmar Cunha, o dr. Aderba!
Ramos da Silva e tínalmen
ti! o candidato Osvaldo Ma
chado, que teve, ao fim de
sua oração, uma magnífíca
consagração dada pelos pcl
oulares presentes.

O sr. Celso Ramos, prest
dente do PSD catarínanse,
em virtude de um contra-

ONT'EM, COMICIO MAGNI- no local onde iriam talar
FICO NO ESTREITO maíe tarde os oradores pes

srdistas e perrepistas. A che-
Uni dos maiores, comlcíos "n(1::.. da caravana, o púbü

desde o inicio da campanha co il1audiu-a rrenétícam=nte,
do candidato Osvaldo Ma- dando-se após o' inicio de
chado, foi, sem duvida '1'11- mais uma noitada cívíea,
guma, o de ontem, no �s- Falaram o dep. Osny Régis,
treito. Antes da hora

marca-Ia
radialista e vereador Acy

da para o inicio do "me- Cabral Teive, o dr.. João Ba
eting", enorme numero de tísta Bonassis, o dr. Rubens
popuiares-, já se comprimia de Arruda Ramos, o prefeito

ANTEONTEM NA TRIN
DADE

!lia noite do dia 25, foi a

vêz da Trmdade receber a

caravana pessedista, que "e

dirigiu a um clube local on
de seria realizado o comício.
A entrada do clube, osvatdo
MaChado foi saudado pela
massa que ali se comprimia
com indescritivel entusias
me, sendo' mesmo carregado

. nm: braços do ·povo para
dentro do local onde fala
riam os oradores.

Falaram, pela ordem: dr.
João Batista Bonassís . aca

dêmico Hélio Mossíman, e�

tudante Pedro Fagundes, S':.

Bompeixe Kaeler, prefeito
Dib cherem, deputada fede
ral Osmar Cunha, dr. Ader
bal Rames da Silva, e por
fím o candidato pessedtsta
ss Osvaldo Machado.
Após a vibrante reunião

cívica, a/comitiva deslocou
se para: o centro da cidade,
tormando extensa passeata,
de maís de meia centena de
veículos.

LARGO FAGUNDES

-ESTUDANTE CATARINENSE TAMBÉ'M SOFRE:

'3D Mil Secunderístcrs Lutam por
·Ampla Assistência Socialuma

A UCES luta gravamente num mar agitado de complexos problemas Bôlsas de estudos, assistência.' médica e.

dentária, principais as irações do .estudante secundário - O Colégi de Joinville existe apenas no decreto' deixa- IUPRESENTANTE$

o pelo governador Jorge Lacerda - O que dsse a O ESTADO o ex-presidente da União C atarínense de Estudan- ���!!������R� ;!�;
A União Catarlnense de Es!esba�)�c:U��:�:i��ite aos seus para. o Orçamento Feder:l.l --..,.-.------.l PL.oR14NépouSo

(oncurso de Admissão à Escola Naval h�j;�tes l��cun::���nte ��:gl:��S d�:� a a::���tcf�J: ��119��u:efr�sve�u�, d:�i�;�
, , num mar agitado de comple- para estudar até o que (ll:· não sendo suficiente, repre-tadas na sede deste Comando pes-

I xos problemas para levar a- respeito a uma ampla assís- senta, entretanto, um auxí
soalmente ou então por carta. vante um programa de tra- tencía social. Porem, com os Iío Que não pode ser despre

pcucos recursos de que dís- zado,
pÓE', a entidade que congre- A falta de registro dos es

ga mais de 30 mil secunda- tatutos, na parte que f(ii ma
ristas não está infelizmente, díücada por ocasião do úl
capacítada a cumprír a sua timo Congresso, ainda não
meta. foi providenciado, para poder
o objetivo da UCES é o de legalizá-la como entidade

coordenar os estudantes de pública. Era desejo do es

todo o' Estado, batalhando tucl.ante Aftair Acorde que
por uma união onde prado- 0.3 estatutos fôssem modírí
mine o mais indissolúvel es- cacos 'de 4: em 4 anos, e não
píríto classista, o que atual- anualmente, como ocorre,
mente não acontece, refle- porque facilitaria o recebi
tindo negativamente no do- mente dos empenhos tanto
senvolvímento da classe quer do Govêrno' li'ederal cama ela

hoje estuda com dificuldade Estadual: Frisou alpda o

para amanhã prestar bons- e �x .. presidente da UCES q1lO
arsínalados, serviços -ao Bra- no scío da' classe secunda
síl. nsta falta uma meta cbje
Assístêncía médica, odon- tíva: de trabalho, prtncípai

tológíca, jurídica e tacãída- mente nó que toca à organí
de para se obter bolsas de zação e realização dos con

estudos para os' menos ra- gressos,
vórecídos pela sorte, enfim,
urna bem organizada assís
têncía social, representa uma

parcela ... da luta estudantíl
que vem sendo travada - a
ferro e a fôgo, uma vez que
a entidade sécundarista não
conta com o indispensável
apôío ..

De 1.0 a 31 de Outubro vindou

ro estarão abertas nêste Comando
as Inscrições para o Concurso de

Admissão para a Escola Naval.
poderão se inscrever os jovens

que tiverem, até 30-6-1960 me-,

IlOS de 21 anos, se se destinarem
ao Corpo da Armada; e menos de

� anos para os que preferirem o

Corpos de Fuzileiros Navais, ou

Intendentes da �Marinha. Instru
ções detalhadas poderão ser pres-.
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UMA 80 FINA�IDADE'

o fanati;mo udenista não per_
mite ao governador nem reali

zar a parte ,legal do seu govêr
no.

Eis um exemplo, no menor re.

SUIlllO possível:
1.0 - O Eng. Tarciso Schaef

fer, do quadro de servíríores do
. Estado, por -ser ,presidente do

Diretório do P.S.D. é marcado

pela politicagem udenista;
2.0 - percebendo o jÔgo,

pede um direito legal: o de

afastar-se por 2 anos, sem ven

cimentos; esgotado o prazo,

reiter�!L JU)dido,..- que a lei lhe

faculta:

3.0 - êsse último requliri.
ment,o é engavetado;

4.0 - 'e o Eng. demitido POR
ABANDONO!! !

5.0 - recorre ao judiciário,
que decide não ter bavido

abandono;
6.0 _ diante desse pronuncia-

-, .

O OOLÉGIO DECRETADO
. (...!uando na presidência da
União Catarinense de Es
tudantes Secgndários, Altair
Acorde conseguiu com 0- Go
vernador Jórge Lacerda um

Ginásio e coíégío para .Toin
vílle, em reunião memorável
sobre a presídêncía do sau

do�c Cnefe do Poder Execu ..

tivo do Estado.
Infelizmente, a sua cans

A União Catarinense de I tl"!..Ição não foi sequer inkia·
Estudantes Secundários está da, e até agora' nada de
'a braços com úm autêntico' promiisor existe,_ que venha
amontoado de problemas. O dar um pouco de esper.:tnça
principal, q1,le é o dinheir,) aos e�t�dantes joinvillenses,
para acionar os trabal'hos, O ColeglO permanece ainda
representa o ponto de es- no Decreto de Lacerda que,
tlangulamento da Uniao. ín�lusiye._ concede .m�is de
Em declarações prestadus a ires mllhoes de cruzeiros pa
este jornal o estudante AI- 1'a a gigantesca obra que
taÍr Acord� seu ex-presidcl.'l- i!':a beneficiar grandemen
te, frisou que, antes de dei- te a mocidade da "Manches
XL.r o comando, conseguiu, I ter" de Santa Catarina.

à "31'ga não. pagava. .

E quando, ha pouco, na ansia de' reorganizã. .. la,
ansreceu por lá, em viagem politica, o sr. Governador
do Estado 013 remanescentes da U.D.N. fizeram o pos
sivel e o 'iPlPossivel para uma recepção espetacuhu;
ménté consagradoi:a.

_

I

Mas o pessoal não quís ',nada com nada, cansado
de promessas eleitoreiras.

A fotografia abaixo é um flagrante da apoteótica.
re"cpção ao governador: 62 pessoas, nelas inclu�dos
os sd1dados da POlicia Mil1tar..

AMONTOADO DE
PROBLEMAS

• Maior ra.pidês
• Tratamento de bordo de classe internacional
• MOIs contôrta

·2Q1_-; de desconto -+ 20'to no passagem de volta"

.� ."�.

. -, �

�AVIOE!i �DOU'GLASmento judicial, requer a sua

reintegração;
7Jo - a CESPE estuda o

pedido e opina pelo deferirl,en
to, à vista do acórdão do Tri
bunal.

,

8.0 - o govêrno faz o ato e

publica-o;
9.ó - 00 Eng. vem à Capital,

reempossar-se no cargo;
10.0 _ na repartição lhe ne-

FOLCLORE: -Prof. Cascaes a,gradeee
nossa colaboração

cáscaes o seguinte agradeei
menta: "Ã Direção do valo
roso matutino "O-Estado"
aíl:r-adeço com sinceridade

_

a
brilhante reportagem que
ofereceu ao povo de Floria
llÔpolis, no dia 5 do corrrm
t,� mês focalizando o >:!leu
humilde trabalho folclóri-

• As menores ta ritos

.,40% de desconto + 2C� na passagem de voltagam, posse;
'11.0 - a politicagem

Em nossa edição de 5 do
corrente mês, publica�'l103
nma reportagem a respeito
da abnegada atividade que
vem sendo desenvolvida pelo
pref. Franklin 'Cascaes� em

pró] do nosso folclore que,
infelizmente; não vem rece

�endo do Poder Público o

necf;>ssáriQ apõio.
11 reportagem, -que foi ps

crita pelo' jornalista F�r
nf:l1do Souto-.Maior, anali
sou, entre outros problemas,
o que Significa para Santa
Cat�rina a documentação
':!ompleta de seus cOStU"!'.f'S
populares e da vida pitores
C;;t da gente que vive no in
tenor da Ilha.
O prof. Franklin Cascaes

endereçou ao nosso compa
r.heiro Fernando Souto Maior
o lil�guinte agradecim�nto:
"Ar�radeço-lhe, sInceramen
te, 'a brilhante reportagem
q�e ofereceu' ao povo -de
Florianópolis no dia 5 do
cOl'rl'nte mês, pelo valoro"o
·matutino "O Estado", foca
lizr.ndo o meu humilde tra
balhe folclórico".
A Direção deste jornal,

endereçou ta�nbem o prof.

exige
que � govêrno desfaça o ato;

12.0 - o g,ovêrno desfaz;
13,0 - com o fundamento de

não iIlaver decisão judiciária!!!
14.0 - o Eng. vai recorrer no.

vamente ao indiciário,)forra90
de tôdas as razões.

15.0 - e o Estado co". x xpagará
xca\o a servidão do govêrno às

Russos mandarão
Homem ...

,Pior ocorreu com. o sr. Bornhausen
dente Getúlio.

Para que s;s. não chegasse muito escoteiro, crono
metraram o seu desembarque precisamente à hoál. e

ao lugar de chegada do ônibus ·de Blumenau.
Com os passageiros saindo e com os que se�pl'e

vi\o esperar parentes. - haveria algum movimt!uto.
Por azar, ·naquele dia, o onibus chegou a Presi

dente Getúlio com o motorista e o cobrador!
O Senador praguejou em termos pouco parlamen

tares e saiu insalutato hospife ...

em P:esi-perseguições da D.D.N ..

/ *SSSSS%S""S%%�.SS"'''S%%%S'

l�sin�icato dos Empregados em Estabe·
:

lecimentos Bancáriós,. no Estado de
Sa,nta Catarina'

A Diretoria do Sindicato solicita aos �dministradore8
dos Bancos ou com. Agências em nosso "Estado,. observa.·
rem o expediente de sábado no próximo dia 28 de agô3tol
- DIA DO. BANCARIO.

-

OSNY LAUS
Presidente

(continuação da 1.a Página)
tos", isso não quer dizer que
os russos necessàriamente;
tenham de esperar o término
técnico do projeto, o que faz
!'lupor que os russos arrisca
r:!iil1 o envio dêsse homem
ao espaço com muito poucas
probabUidades de fazê-lo
voltar vivo à Terra.
Diz-se que os russos sel�

cionaram vários volqntários
p:1rfi o projeto, os quais es
tão_::.endo preparados inten
>ampnte.• Não se tem pOl'
tn�nores sôbre o. foguete que
sec empregaria· na expex-iô.'1-
cia'

·�"'%S:S:U$SSSj$ iSS:SSSSSSSSisã'"SS 'Si: t4SSSSSSSSSSS'S$SSP SeS SS;*1s$'"4!'4$X%%%;%,* SSSssssssssssssssssSS'!CS'SSSSSSCSSSsésssssss'SSSSSSSSSSSSSSS

Amigo eleitor! Vole conscientemente sufragando o nome honrad". � dígno: de 0:5 V � L DO
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