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Qualquer pessoa que vá
ao município de ooncórãla, ')
que tenha algum ínterêsse
por agricultura, fica, sur
presa. Se é que o visita pela
'rimeira vez.,

Obrigatoriamente terá que
entrar' em contatei com uma

equipe de técnicos capazes e

�mpreendedores. Conhecerá
&glicultores

. �sclarecidos e

criadores evoluidos. Observa-
ra que existe compreensão
d?s problemas agríc'olas. Ve
rá uma Associação Rural
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Resullado completo da 'eleição _de
dDmingo: '

OSVALDO MACHADO,
FERNAND,O VIEGAS
MANOEL DE MENEZES
CESAR SEARA . -. �
VIEIRA DA ROSA .

IEREU DO 'VALE PEREIRA

"

8.771
7.876
6.261
1.101
832
603

...
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�. Osvaldo Machado:
: �ITI�f�IT[ � H�MIM�
•
-
�
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Os resullados acima,. de 114 urnas, •

eslão sujeilos a possíveis pequenas re- :
JifiC8ÇÕes, qué!' no enlalllol não alíera- •
rão a posição dos candidalos •

Em nossa próxima edição darem�s :'
os resullàdos dé secçáo por secção. , •
...._.... .. 'tA .._wa_ 11 canseiras, para dar mais".
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EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas
•

- Cr$ 3,00 -r-'; FLORIANóPOLIS,

L O.J T exibe' documentos da
<..

(onJBura Golpista IM�ENSA (ONVO(�DA El_AMINOU
, a

,
,AS, PRO,YAS
Levl Cal'dóso deu a palavra ao a carta do advogado Evandro P..lns
coronel Carl.Çl& .. Alenca,r, o qu�" e, Silva aOn al�).pa,nte 4�orlm do

coadjuvado pelo coronel Ati' Bar ... 'V-aJé,C?tazep.dli ,úm '�pêlo .ao e��
r�t'O, 9U!) orlelí�\)!1 ',ps '

]Ortif)jl�t!J,S. J..�in.�Fl-o ,dá: M:�iiÍiJla;' para q_ut
:.qómpr�v�"r",...:docu'meilt)i.l.,�IlN Q.·an.lW�u���_ ��u�'iiO." .� ,It

alou a éxposlção.
�

,aIfu:açe. de üfil"'�olpe para êÍest'rutr
OMISSÃO,-DE LOTT

.

-o ·�.eglMe�.·-

'CONVAIli'

•

Tão logo foi concluída 'a progresso à 'minha terra e

apuração do pleito, "O Es-' lutar por melhores condi
tado" colheu as primeiras pa ções de vida do seu povo.
Iavras do candidato eleito. Oportunamente falarei à
Declarou-nos o sr. Osvaldo imprensa, com �ais vagar.
de -Passog Machado:

_ Mas, déSde já, por íntermé-
- "Recebi a escôlha do dio do nosso velho "O Esta-

eleitorado,
satisfação,
sobretudo,

meu nnme, pelo
não apenas com

mas também, e

com humildade.

do" quero levar meu mais
afetuoso e comovido agrade
cimento a todos quantos me
honraram com o. seu voto.
Sem poder fugir ao lugar
comum, repito o que sempre
declareíj quero ser, na ad

ministração, o prefeito de
todos Os ,florianopolitanos!

almirante Amorim do Vale à i.JJ:!.
prensa, segundo as quais a visita
que fizera com o brigadeiro Eduar_
do Gomes Só tivera como objetivo
pedir ao ministro da Guerra que

não se manifestasse contr,a as �lel
ções, o coronel Alencar 1êz mos,

'traI' aos jornalistas o documento
h. 7: carta do general Manuel de

Azambuja Brilhante, cujo, texto
é o seguinte:

� "Rio, 16 de novembro de 1956.
I prezadO amigo Gen. Lott. Cum_

�primentos. Em resposta à sua car.,

e,ram"'p�'ell-'
·

--,----, !�:r d:sc!';�o�oo �:���!e'dO c����:��
,

d
•. • (ia Eduardo Gomes dirigido a V,"

' Jarl'O :F.xa. por meu I�termédlo, sôbre a

l. i tese da maioria absoluta. Em um

atuante. Compreenderá por j Em São Paulo também dade progressista. 'I"=- {=', �dOmingO do mês de outubro de

nue denominam' a sede -, do existe êsse processo para i11- Por que os outros mumci -

"'-S :�aUIO
19115 estêve ém minha residência

munícípío, 'de Capita( 'do I centivar o's fazendeiros e in- plos e organizações não ímt-
"lr'

ia b;igadel�o' Eduardo Gomes. pa;

Trabalho. ", cutir na mente de todos' o tam êsse belo exemplo?
dtndo.me que - falasse a V. Exa.

Sé. de um ambiente como altc valor dessas prátíeas. }jxiste tantos processos de
• ipara defenáer--junto ao� ministros

, Ido Supremo Tribu!1al Federal a

este é que poderia sair exem- Ser:do que lá é feito pelo 00- ínc entívar o_s agricultores

R'IO
I I

e
,tese da ma 01'1a absoluta, para que

pies. E de fato saiu. vêmo do Estado através da educando-os. As' exposições
'

.a mesma pudesse vigorar � re-

Ú Rotary Club, a Associa- f.eel:etaria da Agricultura. O agro-pecuárias que deveríam ?, '

'sultados das eleJçôes presldencl�
ção Rural, outras organiza:- jGl'nal "Folha da Manhã" [;er melhotãdas no seu plt-

em curso. No dia imedla:to, �stiv
_. :f. em' seu gabinete e transmiti o _

ç(.es e pessoas,' orgamza�am
.

t'.mfere a Taça, do mesm:l .dl'ão técnico, as' provas de ..

d C I "I' �

JAe
","" ,Jiavla me SOlicitado. o brigadeiro.

a "Semana o o,ono que I n:nne'
ao fazendeiro, que l'eCl.- (�anho de pêso, os concursos �

_ .' , " Irecebendo de V.' Exa. a resposta
.:lP- realiza, anualmente fiO'

IliZOU
a melhor prática eo'!\: leiteiros, a divulgação de IC- � l"que de forma alguma Inberferl_

mês de' julho. Uma das tir·, servacionista durante o ano. cOldes, as exposições' feiras, / Iria nesse assunto por julgar ser

ma�; locais, SADIA, instituIU (; exemplo de Concórdlll. UOlla' exposição estadual, tu- nOllltlR'O d SUl ;uma Intromlssã� ;ndéblta e ofen.

dois prêmios de Cr$ 50.000,00 [;(,l.'ve como uma indelevel do i�so e mais pOderiam "er ,l��!U I. 'a L !:.���. a;ou�:�r�%� ,�:���sn�a �:��=
('a��a utu, destinados a pce- den,ilonstraça,-o de, mentali- I tentados.

"

,

Idêncla do bl'l�adelro Eduardo Go-
nnar a propriedade agrí.�ola -----------------------�---�---�--------- mes, participei-lhe sua, decisão.

No. tempo DE DANTES �1:.�:���:r��e�� U II t o' 'r'" ,'1·,91 em'�, t u'',' fi '�r"�'D'g .,um resultado de eleição eqrr.emorações da "Semana , U ""I u u U
menos auspicioso para o do Colono", uma comissão
situacionismo punha em .

t"
.

I tAd 'O candidato da oposiçãü ,Epl seg\llda, o coronel

,
' oe eCIllCOS JU ga o a� as

_ PSD.,.P T B _ ' It, _-contestou, baseado em docu ,s
perigo a posição do Se,cre- nropriedades � que, se candi- . . . . .. em u outra' declaraçãó do almirante

tário do Interior e Justiça ctatar'em ao�,prêmios.' Novo'curso de convérsação em, Inglês poranga foi ele'itó. O novo, Amorim do Vale, de que "não há

_ responsável pela PAS- ,E&sa comissão julga ba.. prefeito é o sr. J,oão' Carla,; uma prova de êl� e o almirante

A POLíTICA. Recebemos, ontem, a

'1,'1-1 entt't' o professor e alup.os, Thiesen, dos quadros, pes- pena Boto fôssem favoráveis ao '

&c<Jda num regulamento, Entrando na análise de declara-

Hoje, o dr. Lp.rel"t,e R. f.endo que uma das exigên-
f.ita do Sr. A, Storm, Sec.re- d� tópicos escolhides com sed'istas. ;:P:"�s�u�t:�a�:;:s f�;:mco:;�:� �ões do sr, Carlos Luz, segundo as

l'el.r'" esta' absolutamente
." ttLrio Executivo do Instituto :,antecedência. . quais o marechal Lott da' va'rlos

.. ela!: e que a area mlnlma, ' • sentadas: o relatório do' almirante

tranquilo. tantc em conservaç�o di> 80-
B".'s,!'il-Estados UnidQs. O sr., O-resultado foi o seguin- Camargo, já divulgada pela Im. objetivos ao 11 de novembro, cada

A pasta P9lítica passou ;
.

reflorestamento f::tOfríl, que chegou' rec9n�e-1 Espera-se para sexta-�el ..a te: prensa; o memorando confidencial vêz que se pronuncia sôbre o mo_

a ser a da Fazenda. . . I
,o ,?o:o 3e�ectares' ITH:::nte de Re'Cife 'para ocu' próxima, às 18 horas, a pri- do almirante pena Boto, também

vimenío, o coronel Carlos Álencar

_____---------�-e-l-a.--e-, ._'__'

_ [-ar o cargo' na direção desol'
meira reunião entre o Prl),. João Carlos Thiesen _ 2.892 lá divulgado. e elaborado tão logo

afirmou que, a pedido do próprio
,

.

'

ficou conhecIdo o resultado das
marechal desejava acrescentar o

,( O M' ,U NII ( A ç ,- O, A' P' R A (: A sa Organização cultural, ,em' fêbRor sto,rm e 'a�uI_los, a fim quarto objetivo aos três citadOS �

. <l,r'lJ'gavel palestrá nos ln- d'3 naquela, ocasiaCl ser .e,sta-
'

t7 eleições;. o artigo' dÇl sr. Carlos
pela ex_presidente da Câmara Fe-

l
_..

I .Antonio Vandrel:leR -:-- 2. 5. Lacerda intitulado.: "Dar posse de�al: o de ,evitar uma lutáfratl�
OLIVEIRA, FILHO S/A COMERCIAL, comunica qUe' fOlnlflU de seus plànos de

I
b�leci® .o. horario que cb4- aos gregórlos é trair o Brasil"; e

,,_ . d Vier a maroria O S Storm clda entre irmãos :de armas', pOis
�1 hç'r,rado pela DK;W-VEMAÇ3-, Veículos -e Maquinas o:i:gamzar um novo curso e',

"

. ri
,

a reação do Exército contra o

rícolas, com a concessão para Florianópolis e adjacpn- Cl1!';�rlO. de inglês, ba�eado cQlocou os....

�restimo� do Ins- PE'RDEU "'RÉS BIEN" golpe que s� tramava seria Ime-

as, <los carros de passeio, caminhonetas e jipes I?KW· '!XCIUSlvamente no uso de Mtnw Brasil-Esta,dos Urudos dlata.

a, e caminhões ScallÍa-Vabis. Nesta oportunidade, conversação. O Sr. stOl'líl na.. a nova sede à Rua l:l'e- cEm Mondaí, o candidato udenlsta, apoiado por outros Quanta ao objetiVO do sr, Car_

:\llócain,PS nosso estabelecimento a disposIção dos pOd,ml-- frisou, que nesse, curso não Iu,p., �t:midt 25; partidos. v�CfI4\o o candidato de úposição, dos quadros dt) I,OS Luz ao ser el11possado no go_

.... d ti·1 �e P R P
�.

d PSD vêrno, citou o coronel Alencar o

daquele_ê veículos, ,nos seguintes endereços: ,�Javera regras e grama ca u!sposlçao 'O sse . . ., com apOlO o ...

lí., DE SERVIÇO E SEÇAO DE PEÇA:S - Rua 24 l)q.:ra,
_

o aI,uno apre,n?"er;" .�i,','I" ,f'fll1dG' ,h�ver ,n� G).,J.lesulta; o foI o seguinte:'
O _ Estreito. ,�: curso sera', estabeleCldo :!IXa, teca yanos ,tOln AÚur PeÍ�'

"

,

.,

,ÃÓ:E VENDAS '--, Loja 3., à Rua Deodoro, 15 ba�e. 'de" uma trócá déidéía�' ll6se ;,pára jorn.� lSt�:(" " Waldemar Tl:e�te'�:::: :':.:::: : :::::::: :::::::: ..

A tarefa que me espera,
a 15 de novembro, é das
mais árduas.
A ela me entregarei sem

mêdo de obstáculos ou de

Desaparecido,
S.' PAULO, 31 (VA) �, O

avião da FAB de prefixo C-
61262, que saiu hoje Idle Curi
tiba e era esperado no Cam
po de Mante, � volta das
17 horas, não�liegou a esta
capital. Acredita-se que o

aparêlho pUotall'q; :Pe10' co
mandante Coronel Borges
tenha feti IPOUCO forçado nó
litoral. O Serviço de Buscas
e Salvamento ,.- -.FAB rea

liza pesquisas \\ítr., lt)calizar
.

o avião. '\.
" '

1.0 DE SETEMBRO DE 1959

Comentando as declarações !ia' Lembrou o coronel Alenc-ar que

o almirante pena Bôto, na entre

vista concedida à "Tribuna da

Imprensa", no dia 5-9-1955, afir

mara. "Não é possível que voltem

ao pOdér os homens que humilha.

-am êsse país". Essa entrevista, o

a.lmirante a fêz na qualidade de

comandante-em_chefe da Esl!tuadra
_ e nenhuma puníçgo sofreu da

parte do titular da Marinha, que

demonstrou assim, segundo o ceI.

Alencar a sua Inteira solidarieda

de a pena Bôto. Aliás, recorda, o.

próprio almiranté Amorim do Vale
d,efendeu na

,
ocasião a tese da

maioria absoluta, verdadeiro gol.,

pe eorrtra as Instituições.
NÃO ERA SECRETO

Contestou o coronel a alegação
de que se dera publlcídade ao re

latório, do almirante Camargo, ape

sal' de ser (um documento secreto

e pessoal. o- referido documento

_ disse' - deixou de ser secreto

e� 5..11-1956, quando liberado

_,�l!'Sidei:tte da República para

� � justiça. Sua divulgação

, .. em peça judiciária. De

, nada contém o relatório

pera e:f considerado como tal, Is

to 4. !,'!.enhuma indicação; como é

ide ;:pràxe constar em documentos

dessa' natureza. E conclui: não

foi, poiS, o almirante Alves Câma

ra, cuja me'mórla, 'foi atacada pelo
almirante-pena Bôto, quem libe_

rou o relatófllo Camargo.

O mesmo almirante pena Bôto
,_ Informou o coronel Alencar -,

acusa o ministro LotE de hav,er

coaglâó o juiz da 11.a Vara Crlml.

nal, exigindo !lue ..eu depo'

fôsse prestâdb' no MinistériO'" da

Gue:ura, Tal não se deu, pois pró
juiz Epamincmd!ls pontes, em

leio n,O 3,375... de 17-8-1959,
solicitou 'ao marechal Lott Informar

Autorizo V. Exa�, conforme s01l_'

cl ta, a se utilizar desta carta em

defesa de sua pessoa ou função,
Um abraço do _yelho amigo gene

ral Brilhante". '

FAVORA'VEIS AO G

dia, hora e local para a tcmada

de seu depoimento'. �

MOTIVOS DO 11 DE

NOVEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANI,VERSARIOS !
- jovem Regina-Maria de

. Oliveira
MARCIO RAMOS t

- sr. Armando Humberto da

Marcinho, filho do dr. Ru- Bilva
....

bens de Arruda Ramos e da ---, sr, Waldemarc Egídio' da,

FAZEM ANOS HOJE

�,ilva
-- srta. Lucy Costa
_.- sr. Amaury Guima�'ã3s

Borges
-,- srta. Zenaide' Marques
- sr: Otto Schaeffer
- b1 ta. Vânia Gruner
-- jOY,em Vera Lúcia Põrto
-' 'sra, Zulma Cevi Teixeirã
-- srta. Rudi-Carlos Silva
-- �-rta. EH Cunha

_. srta. Rosâl1gela Noronha' ':::- srta. Maria Gomes'
- sr. Ubaldo Abrahan - sr. Aderbal Machado
- sra. Julieta Sabino Vieira - - erta, Miriam Pereira
- sr. Luiz Fernando Ferreira - jovem Alfredo Carlos, tlca-

de Mello midt
.- 1";:, Fernando Marques Tri- _. sr. Rodolfo Silva (Dascôr)

lha Nj�SCIMENTO

sua exma. esposa, sra. oessen
da Costa Ramos, completa
hoje o seu sexto aniversário.
Aluno "aplicado" de dois [ar
níns de infância, Marcinho
festejará a data com mais al

gumas travessuras, no que é

perito.

DR.

'=1

APED ITIVOS 49 PIAN9

'f'IUS/ÇADOs CHARLES: �

DA6/9As23I1ff,�.,-,�������

-FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 1.0 de. Setembro de 1959

Embora estejamos ainda no

mês de setembro, as socieda
des das Damas de Caridade,
j.\ estão pensando nas pro
moções de festas para o na

tal dos pobres.' comen-a.. se

nue

chá
a prímeíra reunião será

... * ...

, Uma 'vez que o assunto é

chá, .0 colunista 'pode infor

mar que, segundo os comeu

raríos, acontecerá um chá
na tarde de 5a. feira nos sa

lões do Querência Palace tio,.
tel,

.... *
-

Também estou tnrormado,
que as srtas. Doris .Brüg
gmann, Maria de Lourdes

. P;1111iani, -MarIa .,
da, GNça

Màcuco e iVIaria do' Céu To

Ientfno, estão d� malas pron
tas, para uma temporada no

Rio.
... \'1,'" r- ,

...., '. �� .' ", ," .;.� "'."';,

N fio foi surpresa' para nÓ8,
os sucessos do díscutído pia
nista Luiz Fernando saoíno,
de i'\ua recente estada no

Rio.,

* *

Prepara-se à socieda.de p::t.
ra o grande acontecimento

qHe será,
.

o casamento da
f.rta. Layla Amim com o Dr.
p.easio Arruda Ramos.

.... * *

He'tel que Gregorio Barr;os

... * ...

Ruth Carneiro vai conhe-

B�ra ,ii: 2755 ,Muniç:pios
Existem atualmente no Brasil pendente de decisão fina! da JUs-.

2.775 munícípíos, alguns de tão.re- tiça do Estado. Vêm depois o Rio

'cente ,criação� que ainda estão por ·Grande do Norte ,(16 munícjpíoe

lnstàlaf_se. Há pouco mais de um criados). Alagoas .(15), Ceará (9)
.ã.rlO (31"12-1957), o balanço da e outros Estados com menores

·ijf�São. territorial brasileIra acu; quantidades,

·.sava a existência de 2.468 munící;

Pi?S, todos êles já nstalados. A

pios, todos êles já instalados. A

mineira, BE:lo e atê o presente momento, 291 no:

vas unidades munícípaís foram

·acrescentadas àquel� total, \ ao

mesmo tempo' em 9;ue 4 dessas

A firmou '0 maitre, do Lux cer a capital
cantará na boíte do mesmo HorJzonte.
no oía 5 próximo. * * ...

... * * Acabo de receber do
_
Clu-

.. Na, li.ltima ,sem_ana, tíve-, be ,_Atlético Carlos Renaux
mos à visitá 'em :tlossa eída- . da cidade de Brusque con-

., \,,, -

,

,d€:, da elegante sra. Briguide víte para' assistir as restíví-
Bernarde dg "society" de dades comemoratívas ao 430
Blumenau.

.

an.iyersário de sua furtdaç5.D.
... * oi< Aúa<fe�o a gentileiá. .e' tudo

O sr, Rudi Bauer continua farei para c,ainparec�r' a' ÊS
dir,filando pela rua 15, no te ·ir.<f.vimentro �ócfal'paq,ue-la
seu ruxuoso carro. j,)l(.;gressiva' cidade de Brus

i

unidades' haviam sido extintas.

Das 25 Unidades da Federação,

llomente oito mantiveram ínalte.,

fados os seus quadroa admínístre;
avos: Minas, Gerais, paraná, Ama_
tonas, pará, Rondônia, Acre, Rio

Branco e Amapá. Todavia, no pa..

[aná, onde nenhum município no.,

eo surgiu, assim como nos Estados

No período meneíonando, o do Rio Grande do Norte, Paraíba,

shaior número de munícípalídades Sergipe, Bahia, Rfo Grande do

recem-criadl!oS. ocorreu em São fluI, Santa Catarina, Mato Grosso
paulo (70), seguído de Goias (63), e Goiás, onde as divisões terríto,

Santa _Catarina (34'), ·�ahia (27) e dais foram ampliadas, há projetos
�io Grlmde dO Sul (25). Em per_ I

de lei em trânsito nas respectivas'.
nambueó, onC!� um' grupo t!\lI\bém ;V!sembléias Legislativas, os quais,

numero:;o de municfpiós passou a ze forem aprovados, elevarão a soe-

I constar de seu quadro ter�torial ma de municípios brasileiros. para

j (21), o :t�0 de sua criação está perto ou acima da case dos 3.000.

teraçgo, passaram a não. apresen.
tar mais o "esm�lte manchado",
mas em compensação a cárie den-

Ção na profilaxia daquela enrêr.,

midade é assunto Indiscutiver, re

solvido. Apenas· porém com a san_

ção de uma lei a causa não .. se tárla passou a aparecer de forma

notável. Estudos, precedidos nos

de de água.
Surgiu dai a relação entre o

!luar e a cárie dentária. partindo

não somente do fato acima, mas

também de outros conhecidos,
pensou_se' na adição dé sais de

UNTl��tlIINj, a nuora�ãô �a3 áoula·· o
.

a
2.0 d�i::: :�ri:'d�Z��:g�:D�, .

c,a'r'11.0 �,e' I-ta'fll,a,Santa Catarina,. despertou para'

.o problema da f.luoração das águas

em .r,e1açã��.à.;"�ri�: den1árie. Co':
mo 'veremos em seguida, a rtuora;

resolve; existe muito ainda PO!

se fazer .. E'
. necessário uma cen

tralizaçii�- â��ésfÔTÇOS para que

num futuro pró�imo nossas cl'1an_

ç{\S sejam beneficiadas com a flu.

oração das nossas águas de abas.

teclmento. �o Rio Grande do Sul
a fluoração dessas águas já come.

ça a ser uma realidade. O Gaúcho
é· tij,o brasileiro <Íamo o Barriga

Verde. Nóssa capacidade de l'eali.

zação é tão pUjante como a deles.

Temos á certeza de que também
nós teremos capacidáde sufIciente

para v,encermos êsse obstáculo à
saúde das nossas crianças, que é
a cárie dentária.

,

Vamos hoje ,conhecer mais

[ovem Umberto Manzoili Com satisfação noticiamos
- sr. dr. Diniz Júnior, repre- o nascimento da menina SiL

sentante comercial em ,VANA K._' BROGNÓLI, que
Buenos Aires, ex-deputado' 'veio 'encher de alegria o lar

-:
.

/

por nosso Estado e "ele- da nossO prezado amigo S1".

mento destacado no,nhm,. -J�;jton; .Brognoli e de sua

do intelectual, a qqein a� ê;<r�1a': espÔsa d. Nazaré Brog- ... * ...

presentamos nossoS vo.tos 'rfÓIi/ ocorrido na Maternlda, O' "Clube da Lady", pro.
de crescentes felicida�s.

.

de.Carlos Corrêa,' no dla 28
, , , -. moverá um desfile de jói'ls.

- sr. dI.'. Elpídio Barçpi�/'!h- 'vii f,gõ�tO.
.

I

-

tegro advogado nesta C<à,.." ",. Às felic1tações de O ES'l'A-

pital
'.' .;. De:'" "

"

.

"

B I '-:S�"i' _�tF:-l:'R A ( O
•

",;'. ,'_, l,.ç __

.

Doenças de'Senh(íra�: I��eHil�dade' Frigidez.
Varizes. Infl��çõé�. }�istúrbios' menstruais.
Exame pré-nup([ial�Tiat'amento�pré-natal. - VO. P I L AA�ergiá - Áfecções da pele. .

;á::r��s das 14 às 18 horas, exceto aos �E�,

Rua Felipe Schn:üdt, 46 sob. - Fone 2648 � _

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

CDNS(lHOS Df B([flA f

pel·to a vida do fluór em Odonto
logia, contando um J)ouco da 'li1s_

tótla dá f')uoraçãjl de águas ....

I:p.,teressa�te�o as cousa:s se'
repetem., No ca�po da Ciência
multas pO\lsás for� descobertas
.. ...."';". -:--

lia acas�; ')n�e�tos·lt>!eCiQSos· para
-a llumalU,dade 'fora� >C�té 'desco

bertos por' .engano. QU:ant.as doep._
·

ças tivera!O s�us méritos desven_

dados. Quap40, se pesquizâv� o· de�
seny_olvimento de outras bem di_

f,�rentes?' Assim também a' réla_

.flúor, dasados ae forma contínua, que sõmente naquele país,
v���

nàs' 'águas de abastecimento, com de 1.600 c_idaàes com pOPulaç��:'
II. ':finalidade' de, se evitar a cárie superior à trint; mllgões ·de·. p�'.
den'tária. soas se beneficiam. de águàs, 11��':- '.
A

.

primeira' sugestão no sentido· 1·adas. na conceiltràçãO acima �de' 1'., ,

d� :se 'ajustar o flúor às águas que m1l1grami\ por litro.\CONiliINUi") .. �-:,.�
_____________________--__....... ------..... .;.. -----_;;{

.

_.
-.; �

"'

•. 2 ..;

dois mananciais mostravam qU_6
a água, do antigo manancial apre.

sentava,6 partes de fluor para Um

milhão de partes de. água, en,-
quanto que aquela do novo mana_

tial apresentava somente 0,5 partes
de flúor para a mesma quántiâa..

Dls( ,9

servem as comunidades surgiu em

1939. O problema. continuou ,a ser"

estudado até que em 1943 a ASso_'

ciação Dentária AmeÍ"1caÍla e!!tà_
beleceu em 1 parte de flúor...'i>a,ra
um mllhãô de partes �e_, ág\la o

máXImo permtssíve! para a profi
laxia da cár�é déntárla.. ,;.

1944 surgiu como o ano iniclal.

da fluoração das águas '!;e áb,aste_
cimento na América do Norte. '013'·

-

0J ""

dados mais recentes nos revelaI!>: '

r, C)
A produção brasileira de discos

musicais deye, ,uitrapassar os 16

milhões de Jnidades, .comp,utando ..
tabeleclmentos mais importãntes iria
91.7 milhões de cruzeiros. Os es_ São paulo a

(01 Peucas L�nhas

el!�avam localizados em São paula,

o tratamento das rugas pe-'j ove _

é citada como tendo v�
.

que' os soros dã€> Ire,que�t�s
los adstringentes "'", 101' -adstringente, _ pddlendo- "'eações de sensibilizaçã,o ie
Não é de hoje que se usam se preparar uma fQrmu,la qua'lquer sina( de intolerah

preparados adstringentes pa·, misturando-a em partes, i- cia traduzii::llo por vermelhi
ra combater as rugas fIaci- gua,is, com o aJ_cool a sessen- dão, ,cocei'ra, etc. deve ser

dez cutanea. Geralmente os ta por Cento. .' seguido com o. ab-ançl:ono i-

cremes e loções são Os tipos Mod'ernamente estão ·u- mediató do prepal:aldlo. _/
mais preferidos. Embora sand'o <) soro çle a'lgJ,!ns ani- Loção adstringente:
não se possam esperar mlh·· mais, notadamente o do' ca- AIumen, uma grama; a.cido
gr'2s rejuvenescedores com o valo que' gozando de' certat latico duas gramas; tintura
uso de tais preparados, deve- propriedade.s adstring,entes, de b;njoin, Id/uas gramas;
mt)t dizer, entretanto, que u- é, endido no comércio em alcooI, vinte gramas; agua
tu&m como paliatiVO nas pc- ampolas como "sor0 rejuve- distilada cento e vinte ,gra
quellas rugas por acaso já fo;r ne�cedor" contra a pele senil. -ma,s.

madas. O mecânismo de a- -Esse soro é aplicado algu- Leite adstringente:-· Ta
ção é proveniente Ido fato ma,s horas sobre a pele, di- nino, quatro gramas; leite
de que o adstringente usado letamente nos locais das ru- de amendoas, ,ciucoenta gra
provoca 'leve inflamação da gaf ou por meio de comprcs- mas; agua de rosas cem
pele, vaso dilatação e tàm- sas embepidas prevIamente gramas; agua 1::!le ha�ame-
bém um ligeiro edma. rio produto. lis, ,cem gramas.
Tudo isto dá a impressão É conveniente lembrar Creme adstringente:

de uma melhora,' embora A'lumen, quatr.o gramas; a-

temporaria. , gua distilada de rosas, dez
Existem diversos: corpos CAFEZITO gramas; 'lanolina, trinta

que podem ser inc_irporados AGORA COM'NOVÃ grama,s.
, ao veiculo preferido e entre', ,EMBALAGEM 'Niota: - o's nossos lei-

as mais comuns c.itam-sé: tores poderão solicitar qual-
alumen . sulfato Idluplo de a-

quer conselho ,subre o tra-
!lu'Íljnio' e potássio, t�nino, V E N D E S E' tamento da pele e cabelos
tintura de ben)oin e aigum

-

ao me::!ico' especialista dr ..
extrato.s vegetais' ohtidos - 1 cristaleira Pires, rua México, 31 - ipor distilação como os da a-, - 1 balcão Rio de Janeiro;

.

bastando
"eleita. Também a clara de Tratar na Rua Deodoro, 2,\ enviar o presente artigo

Ide,ste jornal e o ndrço com-

< ' � pl'eto para a respsta.
/ ------------------------�--�-----------------------

ARBANQUE IMEDIATO

V. PODE CONFIAR ,EM SUA
b ii t e r. i ii D _E L -( O

se nêsSé total os diversos tipos é pride se concentravam ...,perto de

de
tamanhos encontrados no mercado,

Os elementos colhidos pelo "Regia..
,

tro Industrial" do IBGE, refer.eIÍ_

tes ao ano de 1956, acusa,:v� para
o conjunto do pais 9 esta;befec!
mentos, fabris, com a produção de

15.932.63� discos! no ,valor. de

388:1> rilil�õel de c�zeirof!: ;Alguns'
dêsses,�esta�leOiment'?s,- aÍém de

produzirem 'para etiquetas proprias,
gravam tam,bém os discos lançados I
sob vártas outras lI\arcas.

?�.
'.

'"

As estatísticas mais 'recentes
indicam que contrnua a caber a

ção entre o fluór � e 'a prof1laxia Censo de 1950, havia então 6 es_

De acôrdo com os resulta.dos do

da cárie _surgiu de um fato aci- tabelecimentos gravadores, os quais
dental, quase sem importância.
por volta de 1925, o "esmalte

manChada", enfermidad7que se

caracterisa por uma série de man_

chas escuras que se localizam r{as
superfícies dos dentes, pareéia
um acalamldad,e social em 'certas

· cidades norte-americanas. As crian_

ças que haviam nascido antes da_

quela dáta ,-na- localidade de Oa-'
!;Iei, Idaho, apresentavam em g�áu
variável o "esmalte manchadó".
Em 1925, como a populaç!o Iliu_

mentasse de forma constante, ,foi
llecessário mudar o súprimento de

água portável, tendo sido abando.·

nado o antigo manancial. As crlan_

�as que nasceram após aquela ai.

4 T��� �J.�t1'S
.

- �

IRM.ÃOS BITENCOURT
CAIS 8AOAR6 • fONE' l80!
ANTIGO DEPÓSITO DAMIÁNI

Dupla Reserv� de Fôrça!

dade, DELCO mantém sempre
,

.

em reserva o dôbro da imergia·
·de que �eu carro precisa!

Seg��do da.Longa �ida
·

DELCO coÍltém o exclusivo ele_

mento, ·Batrolite, que e:vita as

perdas,! .dl) � energia autodes

�arga i

Distribuidor Àut(}1tizad-o�'�

( A 'R L O S H �·O' E p�t ��. E

cais

fo",

"

_� 1�J�� -

� \

ocupavam 616 operários e produ
ziam' mercadorias no valor de

E' cada vêz maIor o número de cursos d·e filosofia, ciências e le

estudantes que se matriculam em tras. Em 1949 eram 5.5Í6 etn to_

.QU.:�_,811t�f,;a.tt
-_If'é.8 fre_t·..

Sim� .. quem escolhe o abatilllento quê correspondera
á compra feita, à vista ou' pelo crediário, é o próprio fre

guez. No rriéio de milhares de. en'velopes fechados, conten
do todos, todos êles, 'uma concessão ''ele. abatimento. Aba
timentos que variam: ,de' 5 a 2(l%.

Mas .. I ainda no meio dêsses envelopes estão quat;:o.
�---------_....-

Quatro concessões de grandehalia. Um 'contém um aba

,timento de 30'%. Outro de 40%. Outro de 50%! O ultimo e

um envelo)1e presente. É! um presen�� de \lm enxoval no
valor qé, ér$ 10.000,00, Cr$ 10.000,00 em mercádorias ua,!'a

enxovál, do uso pessoal, ou de artigos de utilidade doinés-

tica'Essa inovação (como tantas 'outr�r::ici:""
ticas) pertence aos Estabelecimentos A: Modelar e vai Sér

a
. característica' das vendas durante o m�s' de setemb!'o, o

pan. sua segurança e tranc:tuill- 'mês dos. enxovais.
Já é o 5° ano desde que A Mod�lar .instituiu o 'mós

dos enxQvais". Orrnês das ofertas especiais de tudo que é
útil I:!. um ·enxoval' de noiva ou de dona de casa. N�ste ie

,

tembro. part'iciparã,o' da' promoção de vendas tôdas as 10-

ias A lVIm!lelar. A loja de modas cem o seu maravilhoJo e

GOmplet�, s9r-til}1ento de !ingerIe, roupa branca pará uso

de se�o_ras,� r{)upa�··de cama, mesa e banho.
, No estabelecimento" de mobiliários, tapeçarias, 1)01-

chões Divino, etc. etc. práticamente todo o seu estoque
p�rt;icipa, das vantagens do mês ãos .enxovais .. Também a

"Caçulinha" tparticipa com o _seu riquíssimo. estoque dü

S7'1
Il mês dos enxo'\(ais, posl'iibilitando assi�" a :todos que quei

rA - ram adqMiJdr 1:lm�!�eladejl'a elétricá" um rádio, um alta

fidelida<;le,,,um- Uquidit.isador,,�ma �n:ceradeira, ou porce,.
hnas tlccrjstákek tirar' as e�;tupendas vantagens da: arHl-il,
I'impa�l'ca e utiUs�i.ma promoção de vendas.

P A IR , I ( I P A ç A O·�
LEONOR KNABBEN: BROGNOLI participa aos pa

rentes e, pessoas das relações de se\:lst;pals
MILTON E NAZARE B:a,Ç)GNpLI,

() na�ciinento de sua irmãzinh� ,SILV�-A,,"KN-ABBEN
BROGNOÚ, ocorrido no dia 28 -de agôsto findo; na Mater
nidade dr.. , ,Carlos Correa,

do o país, ele1!ando-se êsse número
'a 16.405 em, �958, o que represen_
ta 19,4% da pOJilulação unilí�rsl"
tária. O,utro-ramo·do.ensirio supe_

cior 'que atrai a inassa estudantil

·e o das ciências eeonôrn:lcas', con,

tábeis e atui\rlais: eIll 19'19 a ma_

t.rícula_ foi de :2:715, - alcançando
ém 1958 'llad� mel10S de 6.386.

--xXx-- _'

1j:m 1958 f�ram II;ba,tidas nos fri•.

gOl'íficos do país, segundo os re_

sultados· de um' inquér.ito do Ser.

.,iço de Estatística d� Produção,

cêrca de, 1 mllhão de cabêças de

gado bavino.· Dê!,se total 1.124.542'

cabeças foram abatidas nQS est.ab8,

leclmentos C!e São Paulo.

-'-xXx--

Hã 50 anos a vlla (hoje Mu

nicípio) de !t�berá, na Bahia, re_

cebia foros de cidade. Em fins de

1943 aquela denominação seria al ..

terada para Serinhaém, voltando o

Município a chamar_se
,
Ituberá

por decreto estadual baixado 110

ano seguinte. A populaçãO 'é estl_

�ada em cêrca de 32 mll'habitan�

tes para uma área de 9l)6 quilôme_
tros quadrados. Sôbre Ituberá o

Conselho Nacional de _Estatística

(IB9E) publicou recentemente

uma pequena monografia, repleta
ilustradade' dados numéricos e

'com gráficos e' fotografias.

--xJr,x-'-
O Distrito' 'Federal tem umà.

área de 1.167 quilômetros quadra.

dos, comJjlreendida nessa área; a.

superície .de 74 ilhas" cujas di

mensões variam, desde 2.900 me.

tros quadrados (Mãe Maria) até

28 quilômetros quadrados (Gover_
nador). Morros, 191; lagoas, 3;
e 42 rios ,de maisde dois, quilôme_
'tr9s de exten�ão (o maior Ita-

gúal, 35'), (lBG'E).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESC'ONTOS DE 5 A 20% EM ENVELOPES
FECHADOS DEPENDENDO DE SUA SOR1E ! \-

",'

/'
I

0-

OS M;ESMOS' 'DESCONTOS TANTO NAS
VENDAS
� VISTA (O�O A PRAZO!

0-

'e

, -',"�

5: Catarina no IV�Congresso Brasileiro de FolclO-re, reali
_ zado de 19 a 26 de em Porto Alegre

\
-, . :...

_) ."" ,'lo.!, \ / ;

r' •. �..-i

j ,

•

I'

neiro "Folclore em nível su- no�? Em que curso da F�cul- Ilzmente as nossas F�culdt... costumes de sua terra, dízen- l"olclore foi realizado um cur

perlor". Diz Edison Carneiro dade de Filosofia seria en- des 'superiores não, possuem do dos resultados que vem so prático de Turismo e FoI
no seu trabalho que desde quadrada? 'Geografia? Hís- professores, que enquanto obtendo: . clcre, como também um eur-

1:-)51 se discute pubücarnen- teria? ou no de ciencias so- náo tivermos cursos de Fol.- Santos Neves (Espirita San

te �t necessidade de orgaruza- ciais? O trabalho de Édl:.;on' clore nas escolas secundártas LI! O professor Santos Neves

ção do ensino de folclore em Oarneíro envolveu uma série e superiores, não passaremos ír rorma que na Faculdade

nível superior uníversítárto. de observações que suscítou de Folcloristas Amadores. de F'ilosofia do, Espirito Ban

Chegando-se até a 'falar na acalorados debates de tal Que a Campanha Nacional to füi criada uma cadeira de

criação de uma cátedra dt' íorma qiie o Presidente da de Defesa do Folclore vai or-: Folclore. Sendo tambem in

fol(�j H€, .�Jas Faculdades de mesa teve que recorrer vá- ganizar .cursos aproveítando truduzído em outros, COlégios
Fiksofip... Entra em consíde- rías vezes à campanha para os elementos existentes, na para orientação'de professo
ração sobre assunto que tra- serenar os animos, talo ea- realização de conferencias, l'E:S.

1'1[1, 'a ímprovísação de prores- 101' das discussões, O dr. Rc- etc.. Dr, Menezes, Estado do Pa

sôrcs .etc Diz que até a épo- nato Almeida, como decano A Dra. Hildegardes Viana, rá, informa que por íníclatí

ca atual não houve tentat.- de Fofclore Brasileiro, estava professora da Cadeira de Fol- va da Comissão Paraense ele

va de se estruturar o ensino

I
em todas as mesas redondas clore em Salvador disse que

. do ::olclore em nível superior emprestando a .colaboração embora já tendo participado

\
e se houver, como it:emoB. ta- ,da ma experiencia. Disse S. de dois,cursos do Folclore na

• zê-lo? Se uma cátedra "era , S. centro do tema Folclore C'lpital da Republica COD·

suncíente? Em quantos a- � nas Universidades que lnte- tessa que foi com dificuldade

Segunda série, ótimo estado de conservação.
-

que organizou o programa Compra-se no centro com 3 quartos e garagem nova

t SINDICATO Dor EMPREGADOS EM ES do curso que ministra na sua paga-se até dois milhões de cruzeíros; Informações
Facilita-se o pagamen o.

.

J - '

cátedra, pois realizou um es - ! nesta Reração,
.

_

\

,Fone: 24-13, das 17 às 18 horas. TABELECIMENTOS BANCÁRIOS,' NO tudo intensivo dos u_sos_e
·

.__

EDRAL � CO"OCA�O. ESUOOM�NU(AUmNA
.

E di
I I '

,

I
Assembléia Geral 'xtraor Inána E D. I T A L N.o 1 I DIA'RIAMENTE I

l.a <, e l.a ' convocaçêo I�! ,

' .
.

, '. _: I�� ,

Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem I ,I
conhecimento que, no dia 8 de outubro de 1959, serão I �)\'" I

De .acõrdo com os Estatutos e tendo em vista o que realízadas nêste Sindicato. as elcrções para sua Díretoria, I � I ;'�� I
dispõe o Art 9°.do Regulamento baixado com o decreto Membros do Conselho da Federação a que está filiado e

I I��� I"�
I I

/ ,�, A-s I��I,n? 39�3j9: de 5 de junho de 1956, são 'Convocados os Sellfll- . respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) � � _ ,.� - I
res �lftbros da Assembléia Geral desta Federação a �.e dias, que correrá a partir da primeira publicação dêste, � i_ I �
'reunirem em sua séde própria, edífíeío FARESC, à AV<J- para o registro das chapas na, Secretaria, de aeôrdo cem � � I
nida 'Irineu Bornhausen, na Rodovia Leoberto Leal, para disposto no Art. 1° da Portaria Ministerial N. 146, de I 'x·'·

:... 9 I
eleição do representante da classe rural do Estado e re,,- 13 de outubro de 195'7. IX�/

<

,'"" hs f
pectivo suplente, que integrará o Conselho Regi�nal local As chapas deverão ser regí.stradas em separado, sendo

. I�� - .", I \;
·

I�I�do Serviço Social Rural. uma para os candidatos à Díretorla da entidade, conselno � , �� __
�

, Fica' marcado para esta assembléia o dia 26 da s!::- FicaI e respectivos suplentes e outras para os Represen- � AU lOtembro, às 16,00 horas, na séde própria da Federação a tante 110 Conselho da Federação, na forma do dísposto 'I � VÔO s� � RIO I
Avenida Irineu Bornhausen na Rodovia'Leoberto Leal s/n, no Art? 5° da citada Portaria, I - I
entendendo-se que, caso não haja número, a. Assembléta 03 .equertmentos para o registro das chapas deverá') I. di reto a·. ',' '·1
se realizará, em segunda e última convocação, no dia 1° �cr apresentiidos na Secretaria. em três vias; assinadas I 'I '1
de oútubro às mesmas horas, no mesmo local e pal'.:t,:l pelO cabeça de chapa e acompanhados da relção aSSlna- �
mesma ordem do dia. da por todos os candidatos, pe<;Il�'almente, não sendo per-

Flor;anópolis, 24 de agôsto de 1959, mitida' para tal JiIl!_ a outor�a de procuração, devendo

JOAO DEMARIA CAVALLAZZI da mesma constar todos 05 dados indicados no § 1° do
.--__- ...�...-- Presi'dc'nte 'em Exercicio .

AI'tº. 50 ·da Por,taria N. 146� de 18)'10/1957.
ROBERTO WALDIR SCHMIDT Florianópolis, 28 de agôsto, d� 1959 .'

, �" Secretário Geral
'

. 'OSN)? LAUS - Presidente

DORALECIO SOARES

Continuando na divulgação da contribuição de Santa

Catarina no IV Congresso de Folclore, focalizáremos neste

artigo a Mesa redonda de "Organização dos Cursos de

(�olclor�", presidida pelo dr. Osvaldo R. Cabral.
.

I
às escolas secundárias e, suo

__ IV -- períores para a conclusão da

Esta foi a mesa redonda mais cadeira de Folclore no seu

movímentada do CongreB__Jo, I C"l'l'iCU�U�: As discussões �i
visto que das suas concIU��tlS I' ratam

ínícíalmente em tor�o
partiram as recomendações do trabalho de Edson Cal-

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

E os debates prosseguiram
sempre para o alentameuto
da cultura folclorica. No ar

tigo seguinte, analisaremos
outras conclusões e analises
de alto interesse.bem ecnservada, de material ou madeira, de paredes du

plas, de no mínimo 90 metros quadrados,
,Propostas a administração de:;tc jornal sob n. 101.

sei de 10 aulas de pesquisas,
desde etnologia do Folclore
da Amazonia, sendo organí
zadas varias monografias ue
assuntos diversos.

_4 COMPRA-SE UMA C'ASA

PREFECT 51 ( A S A
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(

DL AIRTON D8 OLIVIIIlA
DOaNÇAS DO PULIUO -

TUB.RCULOS.
Conlu,Itório -- ·aua 'r,up.
Scbmidt, .8 - T,I '801.

Horf.rio da. 14 11 �ifl "or..
....idhel. -, r,lip. Bcllmlclt

D. 117·

ua. N,,"TON UAVILA
CIRURGIA G."AL

Voe_ç.. ii. S.nlor.. - Proe..
loela - Bletrleldade M6clI"1
Con.ult6rio: RUI VIctor 1i.1

reli.. a. 18 - Telefon. 836'1
CODault. .. : O.. 15 àO�I' ."

diante.
.

R.lld'nel.: "00.. • ,..
-

Rua: Blp.menlll &. 7I

DI �\I'ONIU r.tUNU I

AaAtl..lO.
ClaOaGlA 1'••U.A.TÓL001.l

UrtolJetI.
ConlnlUno: 101', Pinto· ·u, _

Con.uIte: eI..' & la loi 'o,"u

dilnam.nt.. .'DO' ••• ,6b.e.Qoeo
.ll,.ld'ncla. Boeal'I 'ra, 1••.
1'00" - I, TU.

Conaa
DOENÇAS D. SINHOIlAS

EARTOS - OP�RAÇO.S
PARTO S•• DÓ. pelo m�o

, paico-profUac: �.
Coo •. :' 'Jl"" le60 Pi...to D. lO,

d•• �6.00 à, 18,0(1 hor..
At.nd. com hor.. m.rc.da. -

T.I.fon. loa. - •••ld.o.:1.·
Ru. G.ner.1 Blttaocollrt a. ':01

ua WALMUIl

GA�U
�UM••

Dlplom.do pela Faeuld.de Na
clonaI -de 1I_ld.. da VIl.l"IJ�·

,Ildad. ii. Brull
lix-Interno IJOr �eanG '10

lIateralllUe - BKela
(Suviço do Prol. oeU..t"

Rodriru.. Lima)
&x·loterno I do dernçe ile '-Ir ....
,

III do ••pllal U.l.....l·.�
., lUo d.....81ro

•Mico do Ho.pltal di Clr!dl�.
• d. JIJ..ternidld. Dr. C.rioa

Maurício dos Reis
Advogado"

-

-

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

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

-----------------------------� ----------------------------------------------------------------

ua. .,.,- tAI.A·. U
11L1I0

0".(.1 ti. 'lJar.a. '"IJI ra terl.
TUB.:àCULOSlI

'-4.DlOGRAJI'IA • RADIOSCOPIA
/ DOS PULIIO.S

(.:Ir","a ti. Torall
Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro '",rmado pela ".eald.de �aclor.al

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni-' ·�e MecUclna. Tlllolopltl e
'

..1110·
dr.rrtio do BOlrPltal Neu.dade Pró-Matre, do Hospital da Oambõa e do Hospital do aaaw

{APETC. -
.
Cura0 da upaci.lb..lllo pol.

Atende provisóriamente no Hospital de Caridade _ $. N. T, ix-Interno o 8l1·,ula·
Parte da manhã. �nte d. Cirurr\1 do Prof ,'11:'

Guil4.r6a. ( &to)
Cona.' r.upo BclAmldi, �.
ror-. .801

ORA. EY'A B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

�
. .

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc.

Cliuraia anal
Coriuníca a mudança de seu Consultório junto á sua' • • D J C O

" . '.

1 O,u"'(6ee
._ IJoençaa d. 11..... <.r.).<;:denCla na Rua Durval Melqulades de Sousa 54 r..

'

_ t;U_lea tio &1I.h_
.

�-. Callo I. ..p.el,Ullaci"."

'EJCRITÓRIO· DE ADV.OCACIA ' I !�;::�oJ:: :::i.dG:r.::. :.1
Andrada).

.

Collr.�t.. - P..!A mlillJ� ....

Hu.pit.1 ih Carldad•.
• urda d"J' 1'.'0 1II0rl�.n.

diant. DO CODlLultório à alia No!
DC. 11ac1>...do 17 ••qul". ii. r Ta

dente. - Tal.t. 2761
RUld6'leia - Ra. f·n.·"�n,,"

'�o"tlnbo U ,Tol. IU.O.

CLlNICA DE CRIANÇAS
<,:onsultórlo • RN!_4iDeII éORlutt..

Av ..Heremo Lu· 165A apto. , Secunda l 6.a..felra
4a8 15 l.·11 boral

TeL - Z9S4FLORlAN()POLIS

DRI, H O L D E M A R M E N· E Z E S
Especialidade: Doenças de Senhoras

- Panos Cirurgia .;

1-•--•---_. -- .,. -------•--- .. DR HUBI GOMES sS\�'p 'I"Às'N'V'êf'Ê's'3S"}jiÊ,ssii'i'.À.'ít'M'Ã'êssi-'Ã"i's,,''JUdle'cHÔOr Prof,·ssl·onal:' "MENDONÇA . M I'JS D E A G OS T o I.

. .• 15 - Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt

III M1!:DICO 16 Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe' Scbmldt
, III'Pré-Natal Parto. 22 = Sábado (tarde) Farmálla Catarlnenae Rua Trajano

�-� ·t� 'E� � % 'lm. ..._�_._'.__ li...._ ."_'� ,._•_••Opera� - CliDlca Geral 23 � Domingo Farmálla catartnén8�' Rua Trajano
, .' Residencia:. . '. .

.

Rua Gal. Bittencourt n. 121. 29 - Sábado (tarde) Farmácia Noturnª . Rua Trajano •

,DRA. EBE l BARROS TeI��:�51. W-D
__o_m_i_n_g_o F_M_m_á_c_�_N_o_m_r_�_· �R_u_a��_n_j_M_O� �

I E PROCURADORIA-
ASSISTC�CI.-\ DOS ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLú
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

DAS 8 àB 12 e das 13,30 às 18 horas

Itua Trajano. 29 ..:;. 2.· aodar '--: �ala 1 - Telefone: 3658

COMUNICAÇÃO AOS MÉ,DICOS E
FARMAfÊUTICOS

._

5,45
12,45

·LTDA.

TUBtS TREFILADOS
Pistolas para Pintur!t Pina
F.-J.lJrica Nacional de Rolamentos
·Ceramica Jalobá - Pastilhas para

piso
Mcsaicos de Porcelana
B,lr.has Elásticas Sllentbloc "Axios"
PrJdutos Quimicos Minas Gerais
Fritas, Esmaltes a Correnté3 para Ceramicas'

_ Vidros, Cristais, Ferros e Chapas
Cnnsulte nossos preços - Merpal - Sta. Catat:in"\·.
R'la Souza França, 20 - FOM 3530

DO RIO PARA VOCÊ -Interessa a todos •••
I

-Par'iculares� Comércio e Indús·'ria.
UtiUdade. dom4!.tiea., remédio., vefeulo. ou mAqui
.na., aee��6rio. �e toda. as espécie., discos ou o quevocê pree,s,ar. Firma que serve hA 80 anos a. imprensa

. bra.,i1eira. eriou um departamento de vendas para o

Interi9r, eltaDdo _.pta _ atender o .eu pedido. EIICl'e-
.... para.

.

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

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. AntOniO, No turna e Vitória, sltuádas às ruas

Felilpe ScbmlC1t, Trajano e pra ça 15 de Novembro.

O serviço noturno seré efetuado pelas farmácias do CMto, Indla na . e Cataunense.
A presente tabela não poderá aer alterada sem prévia autorização dêste Departameilro.

g'SSSsSSSsSSSSSSSSSsSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSS'S%SSS;S'SkssscsésfMs

Consult6rio:
Rua Felipe Schmldt n. 87.
Esq. Álvaro de Canalho.
Horário: ,

.,

Das 16,00 às 18,00.
SAbado:
Das 11,00 às 12,00.

O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12.30 horas será etetilado pela farmácia' Vttó'rla.

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

ESTREITO
Farmácta Catarlnenle

Farmácia do Cmto
.

FarmáCia IndlaDa

Farmácia CatartJieJIM,
Fa�mácla do Cmto

. Al•••••••orl ••n.....
&'•. : - Roa •• tl1'a. J1Jn;�r lU

rON.: I •••

UE. IISl'1IlJ"IUI 'ralllCú
PAUaO

ua J..&U.IlO VAU" ....

OiJNIr.A· a.1lAL

Rua pedro Demôro

Rua 24 de Mala

Rlla pedro Demoro

Rua ped,ro Demoro

Dua �4 de Mala

�' �-' ,.
- é :Iinda .... mas.

•.o
c

CONFORTO?

.

MOLAS� .00 BRASIL S. A.

• Esq -,ti. f.451' - c.. Podal 875 � End. T.1., "NO.SAG"· - sa. Paul

A PIAM' tem a honra e satisfação de comunicar aos
,lustrp" Médicos e Farmacêutic.:M o lançamento do novo

produto d()' INSTITUTO BIOCHIMICO MARAOLIANO.
GERIPIAM -:- H3

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAHa base de NOVACAINA sob forma altamente estabili�a1a,
TELS.:. 2198 - 2681, para u especial 'emprêgo em GeriatrIa, no tratamento aa._;

;===========:...1 diversa;, manifestaçÕes o';rgânicas do .envelhe�imento e da
". MADEIRAS PARA .�' seniliü<"de, prec()ces ou não.

CONSTÀUCAO' Amústras e informações á disposição dos senhores
IRMÃOS BITENCOURT Médircs a Rua: Conselheiro Mafra - 90 com
("'H"8AOA�6 'ON[ Ifle? Z.'L. Steiner & Cia. - Agent.es
",,,''co Ó"'ÓSl T Q-OA""i.' NI
._----.----_ ....--1

Clpoel.li.u .m molbtta, Ai.! �•

allor.. • ri.. ..I:liri••.
Cor. ?.adieal dI'. lol.cç6... .....
••• • 'O!roniea., do Ipu.lbo,"�
lIit<.·urin1rio .m .mbo. o•.....0.
90.De" do lparelho Oir .. llt'v,.
• do ,ilt.ma 08",0.0.

Boririo: 10� li lJ· a 1'>\ 1.1\ r
lIor•• - Cooalilt6rlo' Rua Tira

d,ntel, 11 - 1.· Apdar .- '"lI'.
li".

. �

- •••lil'nc!s1 RlIa Lae.·d.
oOutlnJIo. 11 (Cà'c.ra 40 �1'1t'
11.' - 'on�'fi"8. ", .

__..... _
.

EDITORA riO ·ESTAl){}" LIDA.

O S.JtadiJ.

,.bI

Ao' comprar móveis. estofados, verifique s. o

moleio' é feito com as legítimas MOlAS NO-SAG
• muito maior confarto
• excepcional durabilidade
• Dunca cedem - nunca lolto..

,

• móveis mais leve·s
• dispensam o uso de cordhlhas e percintas de pano
• conservam o estofamento absolutamente indefarmóvel

.• IIYIHDIDOIES, MIYER & CIA.
.

Iate fel... Se...... a • Ru. Co....lheiro MafrQ. 2 - ·Tel. '1Sl6 - ex. POItal � - FLORIANÓPOUS

Rua eo....llaelh Matn IH
Telefono SOU - eu. P..... 1.
Kndereço Telell'''leo ETADO

DIK.TOS
Hube... de Arruda Ila...

G .,K .-N T •
'

lJomlngoa Férnandee
-

Ile AfÍul-á.
REDATOR."

·Chefe de Oficina Olegarlo Ortlga

PAGI�AÇAO
AMILTON SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS

IMPRENSORES
-

I)ULCENIR CARDOSO \VANDERLEY LEMOS

REf'RaSENTANTI
Ilepreeentaçõell A. �, Lar. LtdA
HIO:- Rua Senador Dáot•• ..lú - &. Anda,

Te). 225924
�� Paul� Rua Vitória 167 -- e.aJ ,. '

Te!. 84-8949

'::'<é'n'tço Tel�irá(ko 'da ON'ITElJ PRE88 Il; - .. )

'AGENTES É tOR:«ESPOJlDEN'fE�
.Lotl T-!>doll Oi municfplos de �A1'I,jTA CATAR!N.A

A 'N 'U'N·C 1 O 8
M4"4tant. éuntrato. d� acord'o cu•• la�l. t' .. -itar

ASSINATURA :\NUAL CR$ liDO. DO

A di.reção üão ,se respoll.sabilil;:' pelOI
l�ült(eít()s emitirlus nns artig,')!'; assm_�ld()"

l A Y A N O O
-

(-O M

RÁDIO GUARUJA ' I A J,E M E L H O B

DE FLORIANÓPOLIS- P�RA ITAJ!! - JOINVILLE - CURITIB!�O N I BUS U L liMO' I P O I
� s U P E R _' P 'u L L M A N--� POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

(/, "'(J-T-"'� VIAGENS D I R E TAS

f( � "....
-

-...

�

l'4
PARTIDA FLORIANóPOLIS

"- _ � ) !I'j CHEGADA CURITmA
-- �;'( RÁPIDO ·SUL � BRASILEIRO

��� \'IAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6·E 13 HORA�",\\0,,"3"A" AGENCIA FLORIANóPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEmA - TEL.: 2172

Osvaldo Melo - Flavio A.ort. - ,
Andr4 Nilo Tadasco - Pedro Paulo M.cli.....

·

. Mal'hado -

COLAHORADOK.·S
· .._fof.

'

Ma rrelrot' ("ilho - Ilr. Oswaldo Rodrtcuf'tl C.l)ral
_ U[ Alcides <\breu - Prof. Cul" d. Costa Pereira
_ Prof. Otiu!n d',Eça - Major �ld�io.!1BG .t'uvenal
Prof. Mllnoelfto de Ornelas - Dr. Mlltob Leite-d* COl ,
._ Dr Ruben Cust» - Prof. A. S-eiua -Nelo - Wàlt...
tanJ[� - Dr. Acyr Pi_pto da Luz -- Ad Cabra} Teive -

'l·aldy Silveira - Doralido Soaree - Dt-. FODIQura'

I(e-y _. Nicé)lau Apostolo _:_- PaschuI11 Apo'slulo - Uin'ar

revestimentJ3 e.' :uulho·. t>aulo (I'·ern.ndo d. Ara ..Ju t.a.t.

P.UBLICIDAD.
M. ri. C�lina Silva - Aldo Feõ"liandes

Olu - Walter L1DhuN

'_ ---_.
_._.. ,..___�-�---�--_._------�-�--�.

RAUL PEREIRA CALDAS

V.iI E'
·

IQ l '

dIr�� em S -8CNi loa e
.� 'Ii�. WETZEL INDUSTRIAL- -t JillVlflt -

--:{MàfU' r'I1S1rada)
'.' e.c'onomlla-5e tempo e dlnfielro'·

..., "Questões Trabalhislas�'
Escritório: Rua João Pinto n. 18 BobO

:. elefoIÍe n. 2�46"1 - Cma Postal n. 26

tORARIO: D'a§'15 à;s 1'7 horas.

M 'O' V E 'S f )f! G E R A l

SMA,R�K
ti1Jjti O S 1 A

João
-

M�ritl S. 6.

"A SOB.ERA.\A" NUÇ� 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
RUA FELIPE BCHMIDT

"A SABERAN." lHSTRITO DO .•91'REITO _- CANTO

I
t·ILL\J.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Ia'
pared. que _

absorve água
precisa de

E D I T A L•

CONSERVADON/GANDRA
Com o presente são. convidados os abaixo relacíona

dOS, para dentro de 15 dias, a contar de§ta data, virem a

Portaria desta Prefeitura, préstar esclarecimentos, nos

quais fÚO partes interessadas.
NO M.E - AS S U N T O

Antonio Mario Bonetti - Regularizar a Situação dos Ter·

renos
Leonída Ebel Kelher - Consto Casa de Mádeira
Osvaldo Oamtllí - Revísâo e Ref.títuição da Diferença do

Imposto Pago
Hamílton de Souza Melo - oonst. Casa de Madeira (4C)
Antônio Marques dos Anjos - Transf. de Terreno

Aguin:;lldo Maciel - Transf. de 'l'erreno
'

Odilon B Vipira (João E. Bento) - Transf. Casa de Mad.
Cindolfo Ventura das Neves - tsenéão d6"Imp. Predial
Antonio Silva - Consto Casa de Madeira (4C)
Germano Joaquim Carvalho - Desmembramento
Germano Joaquim Carvalho - Desmembramento

Germano j"oaquim Carvalho - Desmembramento
Itamar Zilli - Consto de Prédio

_

Odilon B. Vieira (Ana Nazareth Simas - Transf. de Ter-

ComérciO e agências • tinta

imperme6vel
à base

çle cimento

brancoTem entregopronta
'Se as fachadas de sua

casa ou edifício são
muito castigadas pela chuva,

e'v'ite a infiltração e

melhore a sua opar&ncia com

a tinta Conservado P,
que Impermeabilizo embelezando,

sem necessidade de
mudar o rebôco I

pãra

APARELHOS D�,AR CON.DI\510NADO.
BJ\tANÇAS .iFlhI�6Li\n.

CIRCULADÕÍüi:s, DE AR.

CO!tREIJ\§ 1;: PNEUS "DONLbp-".

CANETÁ� edMPACTôtt

EXTIN'fORES: D� INCENDro.

fIOS'- P1t�Â 'EiikTRtciDADE.

!<'OGôÊS' É.C,Ó�OMídos "WALLIG".

FILMES,�AIO X ,"DUP'ONT".

GÉtÀ.tif!lR�S,
'

.

MAQÚINAS SO'MADolÍÀS �"Bi:JR1iOUGHS'/
MAQUlNAS RE'ms'I'liADORÃS '''BURROUGHS''

MEDIDORES "OE Luz DE fi e 10 AMPERES.

Con'.ntado P , pr6prio para,
fachàdas de concreto, arga
malla, tijolo ou pedra.

.�.

IIGI7I

reno

Zelindro dos Anjos GaIloti - Isenção do Imp. Predial
@mp, de Pescados Ltda. - Consto de uma Cãmara de Frl-

goríríeo
Juvan Rocha - Transf. de Terreno
Odilon B. Vieira (Hélio Simas) - Tra;Qsf. de, Terreno
Pericles F.' da Silva - Oonst. de Prédio

'

Odilon B, Vieira (Edith Machado Maciel) - Transf. de
í

Terreno

Odilon V. Vieira (Valda Ramos Carneiro) - Transf. de

Terreno

C!eophas Zarfato Ma!-"tins - Isenção do Imp, Predial
Walter- Olímaco - éonst. de UIÚ Muro
Manuel Venancio Machado - Ccnst. Casa Alvenaria Tipo

(4 C.) I

'
'

3ady lticardo dos Santos _.:. Isenção Taxa de Turismo
'Rafàel cta Rócha Pires (Abilio H. da Silva) - Transf.' de

Terr�nb
Hercílío L, FHho (Maria Becker) _:_ Transf. de 1_'erreno �

. João crosotomo da Silveira - Reform_a
-

Ana: 50lires '- Consto de' Prédio
Odilon B. 'Vieira <José Madalena da Silveira e Outros)

M-ATEIÜAIS CIRtJltGlCOS.
,

'. ,MATERIAL P'.A::RA' DESENHO "KERN"

MóTOlmS PÂRA MAQUINAS DE COSTÚRA

MAQUIN-AS DE COSTURA.

Trãnsf. de,'Terrel1o.
Odilon B. vfêira (João IDias de Oliv:eira)

Terreno

Deoly Becker - const, Casa de Madeira
Odilon B: Vieira (:Laudelino Manoel Bento) - Transf. de

Tt!rfeno "

Odilon B. 'Vieira (Marioa Tereza Dutra) Transf. de

, ,Terrea�, ,\._
""r .

'

.

runald(} '€e-1sO': 'Feldmal1t} - Consto Casa de Alvenaria (4C)
. Waldir Esp�i1i1olá - Tr'ansf. de Terreno

Soco co�trutora Triângulo S.A. (José Camões Gomes)
consto .de-duas (2) casas de Mad. e um galpão

Hercilio L: Filh<;> (Alfredo Horacíe Amaro) Transf. dI'

Terreno ..

'
,

Hercilio L. Filho (Olga' da Conceição Becker) Transf.
Casa de Madeira

Odilon B. Vieira (Raulino Hermes) - "I'ranf, de Terreno
Renato sabíno Figueiredo - Consto Casa de Mad. 2B

, Manoel Pissolatti - Consertos no Prédio
i4LQ::4c:ía:CSC:4:q<Eq:c:ie:a:.ssSS'$SSS'SSSSSSSSiSStssssssssssssssssssSSS'SSSSSSSSIDdilon B. Vieira (José Manoel cos Anjos) .- Transf. de

,M ,a A1Y'I' b H AS- EM
'

A� IGtf'D ,4 o ?au!e����elS - Transf. de Terreno

�

,_
,

.
"

Laudelino Manoel Bento - Consto Rancho de Madeir'lAS FAnRICAS RENAUX adquírtram, .na Suiça, pa-
João Carioni _ Consto Casa de Mad. 4 C.tente ce um moderníssimo processo de acabamento de

tecidos de aJgÕdão, que altera e oprímora a olhos vistos LI.
Maria do Carmo Santiago - Consto Casa de Madeira 1 J3.

constítuíção da fazenda.
O teéído, com o tratamento em mâquínas espaeíaís

ultra-modernas, adqúíre forma e aparência- .ínconrundí-

MOTORES' E'LETR-ICOS.
Transf. de

Representanfe, em
_ 'lorlan6polI. I

TOM T. WILDI & <;IA;
Rua Dom Jaime Camara • Esq. Avenida Rio Sraaao,

,

Co.Distribuidgres: MEYER & CIA.
Ruà Felipe Sch,!,idt, 33

1 venda nas Mas ca- cIo.ramo .

MOTOI(E;:; MARIT"MOS "PENTA"

, -

RAmos.
ir .. ...., -

- ' _

-

-!'I.
..._'I!"-

VENTILADORES.
, I

• VENDEDO'RES PRACISTAS
Rua Joio Pi.nto, esq-uina Saldanba lIarinli'o- Necessita-se

H,A ,"MODELAR
REPRESENTAÇÕES
MERPAL - MERCANTIL PAULISTA LTDA., firma

de rer-resentações de ambito nacional, possue 15 filiais
em diversos Estados, seleto corpo de vendedores dando
perfeita cobertura por todo I) Brasil de norte a sul ctt:
Este RIj Oeste.

i\'_EÍta-se representações para todo o Brasil ou reglões
dá ótimas fontes de referencias.

Sá" Paulo - Rua Marconi, 14 - 60 andar - conj. 62.
Sauta Catarina - Rua Souza França- 20 - FIada·

nópoÍJ"
C0l!pé as suas vendas a Merpal.

Poa.t 1.78 -- .14. ,
'

Aluga-se apartamentos :e

cem-construidos, sítuàdos na

rua Duarte Schutel, 32.

'Dois amplos quartos - livihg
copa-eesínha - quarto de
banho - ãrea de servi,çô -

Acabamento esmerado. Tra-
, tar na rua Feilpe ScnmUt,
34, .sala 6,'1° andar.

Certifico outrossim, que findo o prazo indicado; sem
que sejam prestadas quaisquer informações por parte dos
acima convocados, serãl3 os respectivos processos arquiva
dos, a. vista do que dispõe o parágrafo único do art. 44.
da Lei n. 127 de 14 de Julho de 1959

'

-

Dapartamento de Admínístração, em 18 de Julh:> de
1959

p'.is.: _

NÃO DEFbRMAM POR ENCOLHIMENTO
CONSERVA SEU TAMANHO E FEITIO
DURA MAis' E' TEM MELROR APAREN.CIA

As grandes vantagens o tecido beneficiado por êsse
móderfi�ssimo processo suíço toma-se mais resistente a

ação do tempo, agrada ao gôsto mais requisitado, adqui
re grande' semêlhafíça com o linho de bôa qualidade e E'
VENDIDO PELO MESMO PREÇO DO TECIDO DE ALGO-
DÃO COMUM.

'

'3iJ'lultaneamente com as praças do -"Rio e São P.aulo,
Já recebemos os 'novos e maravilhosos TECIDOS RENAUX,
ol'gÚ1'ho' ãa Indústria' 'rextil no Brasil.

-

veis,

VEND�-SE SITIO NA ENSEADA DE BRITO;CLUBE 15 DE NOVEMBRO
I

A Diretoria do Clube 15 de Novembro, tem a grata
.atísraçào de convidar V. S. e exma., família, pára assís
ur a soirée que fará realizar, no dia 5 de setembro, sã
bado, com início às 22 horas.

" E' necessário a apresentação da carteira social ou o

talão do mês.'

Vende-se Prédio em ótimo
Ponto Comercial.
R'ua Conselheiro Mafra, -17
Tratar pelo telefone 2556.

Vende-se sitio na Enseada de Brito, com negócio para
granja, medindo 52 mil metros quadrados, totalmente pla
nos, com uma casa de material com 120 metros quadrados,
três mil pés de caré; � uma cachoeira para montar índus
bría. O interessado procure o sr. Jorge Ludovíno, Praia de
Fóra, ria Enseada de Brito.

.AUIIlIAR, ,DE
.

ElfRITÓRIO
, ........

MAGAZINE VENDE-SED A J 'I l Ó� G R A �f A
ADNÍITiM6s Ul\-ÍA FUNCIONARIA QUE SEJA DÀT,[�,

LÓGtVtFA _:_ SA'TMA - EDIfICIO IPASE - ga ANDAR

V EN D E-S E ,

I BEM NO CORAÇãO DA CIDADE. EXCELENTE FRri:-

"
GUE'3IA E BOM ESTOQUE DE MERCADORIAS. FAClLI
TA-SE PARTE DO PAGAMENTO TRATAR PELO, F0�E

----

precisa-se de uma moça para

servtços gerais de esc_rttório,
Tratar à rue. Emir Rosa. 129.

NESTA,

.

Unia propriedade na Rua C�t\ment� Rovere.
Tratar a Rua Nunes Machado 21.

.

� _

EX�ElENTES

ARMÁRIOS
,

...

·EM,BtJ11'DOS

, SAUS;ôlr(ASA,
Prééura-se . Sâlas, o� Casa'

para' alugar no Centrá no.

Estreito. Os íntéreasados po
derãe dirigir-se, por cartas,
à esta Redação, para SEBAS
TIÃO.

DU. EX,I

--_.-'-'---�--'-------;'" É simples oprcveltcr uma p·arede". DURATEX
é o material adequado paro fazer armários
embutidos, rã(irdamente, com maior econo

mia e os melhores reseítcdos I

• DURÀTEX é muiio mais barato que qual-
quer oíftrô motericl l

.

• Fócil' de trabalhar � muito leve·- muito
duróve11
• Mesin·o s$mo'pintura tem' bonIto dspectol
• É o materiaNdeál parã ormóriosj porque

'

$ua superfície, lisa- não apresenta farpas.

FAZ MELHOR E MAIS BARAtO>'

GRANDf
OPORIURIDADE-

DURATEX é três vêzes mais resistente- que a

madeira comum. Nã� rocha, é mais durável e

menos ,otocável pelo cupim.
VENDE-SE O MAIOR E
,MELHOR HOTEL DA CI�
DADE Im' rfAJAI o conhe-
cido "I'fÀJAI HOTEL"

com; cosihha A/LA/CARTE.
Neg6cio a q!lalquer prova

iIO!W'!_.."....mQtí'l de doenc da família.
Tratar à l'ua"Lauro_ Muller

-. ,'.- .: .. ';;8"
-

; •

""-' Gd:in '�]};llojirietal:lO
--:;'-,-

.

Tamanhos de 1,22 x 2,!30 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos

, liso., filetado e perfurado.

Revendedor: ,�,' M E' Y E R &
-

ClA,"RON1.4, fN.rBiGA.I......._""""".....,,"""""".:.""'c..;;

PRÉt;OS DE SE

-lIRA'R O CHAPÉU'
HUA - Felipe Sphmicit, 33 - Fone

;;. '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 1.0 de Setembro de 1959

Programa dos Feste i�s Comemorilti
.

vos ·da uSemana da· Palria" ..

Dia 2- 4.a feira -18,30 hrs - Pa
Iestra pela Rádio "GUARUJÁ" -Capi
tão PAULO CA;fWOSO, da policia Mi·
litar do Estado.

_ 19,30 hrs. - Retreta no Corêto da

Praça "15 de Novembro", 'pela Ba�da
de Música "AMOR À' ARTE".
- 20,00 hrs. - Sessão Cínematogrâ

fioa no Ar Livre _:_ Largo "Benjamim
Constant" a cargo do. Departamento Gi

nematogrâfico da Diretoria de Obras
Públicas.

-

Dia 3 - 5.a feira - 18,05 hr.s'.

Palestra pela Rádio "ANITA GARIBAL
DI" Major-Aviador CARLOS JORGE
DE MIRÂN'POLA, da Fôrça -Aêrea Bra
sileira.
- 19,30 hrs. - Retreta no Corêto da

Praça "15 de Novembro", pela Banda �Ie
Música do "Abrígo ·ale Menôres"
-

.

20,00 hrs. - Sessão 'Qil1êmatográ-' .

fica' ao Ar livre - No , Sub-dietríto do'
Estreito (Bairro N.:oS. de Fátima) a

cargo do Serviço de Infermaçõej,: do in,s
tituto Bras'il-Eatados Unidos.
DIA 4 - G.a feita .:__ 18,05 hrs. - Pa

lestra pela, Ráld!io "Guarujá" - 'Capitão
'Ewaldo José Lebarbenchon Poêta- do

14,.0' Batalhão de Caçadores. -

- 19,30 hrs. - Retreta' no Corêto da

Pr�,ça "15 de Novembro", pela Banda
de Músi.ca "Comeuial"
- 2Õ 00 111's.' - Sessão' Cinemato.grá

fi�a ao �r livre - No Largo "Fagundes"
a cargo dlo Dep. Cine, da D.O.P ..

DIA 5 - sábado - 12,45 hrs. - Pa
lestra pela Rádio "A Verdade" - Capi
tão de Corveta Luiz Mário Corrêa Frey':'
esleben, da Marinha de Guerra (5.0 Dis
trito Nava'!).
- 19,30 hrs. - Retreta no Corêto da

Praça "15 de Novembro", pell;l- Ban,dla de

Música do 14.0 Batalhão de Caçadores .

....:.. 20,00 hrs. - Sessão Cinematográfi
ca ao ar livre - 'Nó Sub-distrito do Saco
,dos Li�ões, a cargo do- Sv. Inf. do Ins

tituto Brasil-Estwdlos Unidos·.
�

DIA' G - Domingo - 08,30 hrs. -'

Regata ,promovida pela Federação de Ve
la e Motor de Santa Catarina, na baía
Sul ___:_ Competição de: - "Moto-náuti
ca" - Homenagem ao Exmo.o Sr. Go
vernador do Estae{.o - "sh:il'pie" - Ho

menagem às Fôrças A!:madas. - "Ligh
tings" - Homeriag'em' ao Exmo.O Sr:

I'refeito Municipal
- 14,00 hrs. - Campetições ,dle Volei

e Basquete. mas0ulino e feminino, entre
·as Equipes 4'<>,s Instituto de Educação e

Colégio "Dias Velho", Colégio S. C. de

Jesus e 'Colégio Catarinense. Na quadra
da Facul,dade de Direito _ 4 jogos -

- 19,30 hrs: - Retreta no Corêto Jdla

Praça "15 de Novembro", pela Banda de
'Músic·a da Policia Militar do Estado.
- 19,30 hrs. Palestra pela Rádio

"DIARIO DA M1ANHÃ pelo Dr. Nereu

Corrêa.

MurilIo Bastos Martins

Caipitão-de-Fragata,
Pl:,esidente.

,
' �

.EM SUAVES PRESf1��ÕES MENSAIS
L�_

,-- "
'

- �"�I�;j��'�\�3 ,,:

,[-o '\,'\ 'I �

condução inqependente ooo!
.

"Mooarh I
.F- • -,;�

.

":,

v. conta com e!iJas V,C'intagens
na sua Monark:

• Gorar.tia 'contra qualquer
defeito de fabricação I,

APENAS CR.

'�,

1D .

BATATA ·INGLESA: ll�tll� . C��TIl�
_.

. -
,

a'meaç,m' a Li�erdade d�,' L90S
Enquanto os p·{epar.â·!i"� �Õ{;S comunistas no �udestê
vos bélicos eram intinii- ela 'Àsia realizam-se na mais

ficados a emissora sovié- absoluta impunidade. Nao'

tica anunciava qUI3 a eJ;'i.slem forças capazes de te

"guerra fria" 1á pertim- si�.tir a equipes especlalmeno.
cia ao passado _ Cami- te bem treinad�s e moderna

nho para isolar o Viet- mente equipadas para a luta.
nam e estabelecer bases .Alp.n1 disso, seria ,dificil aos

para a luta no Cambod- glUpOS ocid�ntajs, mesmo no

ge.
'

caso de uma intervenção dllB

Nacões Unidas, o envio de

É ainda bem recente, de fcr�as pa�à. combáter os ln

menos de dois mêses, uma val>ores, que s�mpre apare
afirmação da emissora sovié- cem mascarados de "rebel
tlca decll;Lrando que a '"guer- de ..

"

-

ou "nacionalistas".
la-fria" já pertencia ao pas- POLITICA EXPANSIONIS'fA
sude e que o "ardente desejo Moscou e Pequim estão -se,

da União Soviética, era viver guindo a mesma técnica. li1-
em paz". Enquanto os porta- tlerista da expansão. Mas

vozef! russos usavam essa lin- seuul' métidos são bem mats

guagem, em nome da nàces.,. aperfeiçoados e perigosos
acréscimo.

"idade de execução dos "pIa- pc,:,s transformam uma par
N.B. _ :mstes prêços sãe;> ,válidos até o dia 15 de setembro

110:; constt:utivos" e p�cíficos, te. dos elementos nacionJ.is
DISPOMOS DE UMA LISTA ,C0MPLETA DE ARTIGQS.

03 <:omunistas chineses pl'e- cal seus agentes, os quaiS
TAI� COMO: - Creme aental, Oleo para cabelo, Talcos

par<.:va,m seus agentes pal''l pJssam a justificar e a inte-
e Sabrr:foLes, Gessy, Palmolive, Eucall"l, Ross, Lever, Dyrce, mais uma conquista: a ocu- grar as forças de ocupação,
etc.."zel'to";as em latas de. 11:2 kg 1 e 8 kgs., Sardinhas, d' i

-

d
-'1. .'

pação do território de Laos.. A extrema lV sao e amO.
ConSfl vas Diversas, Ameixas Secas, Leite em pó e Cou, -

dLI'
-

- ..

tl'cas em 1'"El>tá a regiao e aos.,., p ,lS areas aSIa '�-,
deml>üo Colorau Giner, Pimenta CominhO e outr-os

(27S, 000 quilometros quadra- qUtnos Estados livres estácondim�ntos, Fe�mento ROYAL e .FLEISCHMANN, Oe-
doS- com-população nã6 su- ff.cilitando a ação das tropas

lat;c:.a e Pudim, Pasta para Sf\patos 2 Ancoras e Nuget.te,' i1erioI a 2 e meio milhões de comunistas e dos "rebeldes"
Cad�mos Escolares Chupetas, .Goma Arábica, Lâminas-

habitantes) encravada entre tr�i;nados pelos vermelhos,
AZ1'! Futebol e Thin Papel Mauilha e Manilhinha, Hi�

a Hn'mania e a China ao nOl'- Enquanto as discussões .se
fiêl',Íco SuFAmerica, Lapis, Toddy� Sal moido e refina-

te, a Tailandia ao oeste, o sucedem na ONU e chovem
do, Chapa Prata etc. etc.

Cambodge ao sul e o Viet- protestos ,formais ou declara-

I nam ao leste. Do ponto de Ç,Óf'S repudiando a agras3ão
v.istll, estratégico facilitaru. a comunista, as forças equipa
ocupação de Laos pelos co- da"s por P!'lquim e Moscou u-:-
l1mnistas, o isolamento par - vi'.nçam para a conquista de ........

('lro.} do Vietnam e um novo .. l�US objetivos.
caminho na direção' da 'fai- i, Em Laos a situação esta,
landia e do Cambodge.

'

. �ltualmente, be,m difícil pv.r''''
HEBELDES PREPARADOS os patriotas. e111penhados na

PELOS COMUNISTAS defesa de sua terra. Suas
Não há a menor dúvida de poaibilidaqes de resistência

que os "rebeldes" em armas não eão súficientes para de
- que receberam equipa- ter uma avalanche que dís
menta soviético e são condu- põ.c de ,armamentos,' suma
zldos e reforçados por comu- .r.ente eficientes e modernos.
l!Ístas chineses _. visam.à Com i�so poderão os comu

estender àquela região o do- nistas completar a ocupação '

minio da China Comunistrt., de Laos, subjugando mais
Porta-vozes ocidentais, dI:) um estado livre çlo sudeste

há !Uuito, vêm' salientando e asiátIco. E a emissora de Mos
denunciando os preparativos (;(,t' continuará declarando
comunistas pa.ra a inv'lsão que a "guerra fria" é coisa
dt' Laos..E não resta dúvida dO,passado enquanto os téc-
de que a ação militar presaIli nicoi; comunistas passarão a

te faz pârte da mesmà "guer- p':éparar o isolamento. dI),

"'"-_"""".....""""'..... ,"':a �ria" que a emissor
_ se-" Vietnam ?ll!; quem. sabe, ,a.,.__

viética afirmou' já pert,mêer conquista" do' C1l;);l1bodge; 8.-,

.' '., -�>
ao ,passado. bl'!údo caminIl9��Na 9 gol
Na realidade as maq1.ling.- do Sião, (Cop t SEI),

. .

, .

timado em 4;7
cruzeiros. (

bilhões de 000 ,t), Sergipe (6 000' t) e Caí "-(4 350 ha) e São Lou-

o Estado' do Rio (5 MO t). renço do S'uI (4 300 ha)· to�
,

Em 1956, Id!e acordo com dos no Rio Grande Idlo Su'l.
os levantamentos do SEP, Nesse ano, a maior produ
aproximadamente 40 Muni- ção individual coube ao

cipios do Ipaís reservaram ã Miunicipio de Iratí, no Para

exploração-da batata ínglêsa ná com 60 000 toneladas
áreas superiores à mil ,hec- (área d� 5 000 ha), vindo

tares. Areas. particularmen- em seguida Cangussu (34
te expressivag foram anota,.'- 000 t) e ,Moji' das Cruzes,
das para Cangussu (7 120 São Paulo (27 000 t).
ha), Erechím : '(5510 ha), (IBGE)

Noticias Breves·

Estamos produzindo anual
mente cêrca de um milhão

-< 20,00 hrs. - Sessão Clnematogrâ- de toneladas Idle batata in-
.\s principais áreas de

fica ao ar livre na Praça "15 de Novem· glêsa, A previsão do Serviço plantio se encontram na re

bro" a cargo do Dep. Cine. da D. O. P. de Estatística da Produção giã� sul, notadainente ,em
_ DIA' 7 - 2.a feira, - "DIA DA para 1958 (980.000 tonela-

São Paulô," com 52749 hec-
PATRIA" das) é pouco inferior a ês-

tares e uma safra de 363.,900
_ 06,00 horas - Alvorada Festiva, s'e índice e coloca-se Iigeira- toneladas (dar:ilos de 1957)

em todos os quarteís, Repartições e Es- mente abaixo IdJOS resultados
e no Rio Grande o Sul, com

tabelecirnentos Militares. .consignados pelo mesmo õr-
58 158 hectares-e uma safra

- SALVAS 'DE 21 TIROS _ Em vá- gão
-

para os anos de 1956
de 287 000 toneladas. A pro

rios, pontosr da Capital, a cargo dia Pre- (1 003 000 toneladas) e 1957 dução do Paraná- no, ano re
feitura Munioípal de Floi-ianôpolts. (999 000 toneladasj. Em

ferido, somou 16J 000 tone
_ 09,30 horas - l1ESF'ILE MILITAR 1957, a area d·e cultivo dia

ladaj, (área Id/e 35821 ha) e
_ Formará em Parada um Destacamen- batata inglêsa no Brasil era

a de Santa Catarina 48 0(f0
calculala em 1900()0 hectato constituído Id!e Tropas' da Marinha d'e toneladas (área de 13965 DJPLOMATA HO'NGARO

I
ra l, território de Laos. M�n-

Guerra' Fôrça Aérea Brasileira, Exército res e o valor d'a colheita es-
ha), A quarta grande Uni- PEDE ASILO sagens ameaçadoras no més-(Infantaria e Artilharia) e Policia Milí- dade produtora é o Estado Em Buenos Aires o díplo- mo sentido. -foram dirigidas

tal' dó Estado, ã Pé e Motorizadas, com 'TI' po�grafo de Minas Gerais, com 18 583' .mata Marton Wagner, adido !gualmente à Birmania, Cam-
a, ,uarticipação da 1.a Bateria do 5.° Gru- ',hec'tares de área dedicada comercíal da legação da llun- bodía e Indonésia pela emís-
po de Artilharia de Gosta Motorizado, iii/e' PRECISA-SE DE UM TIPé>&RA- a essa eu'ltura e uma colhei- gría, pcdíu asilo politico. Em

r

sora 'de pequiJiU. (Copyrigl�t
São Francisco do Sul. FO COMPETENTE PARA nIRJ- tá, em 195.7, - da- ordem <te -'I;ista disso passou a ser 'P�Ô' SEI').

- -- __ " '.

, f(Programa d�ta;:lh,a,�() em separado) GIR UMA T-IPOGRAFIA. PES!'lOK '94 000 toneladas. Resultados tegído .pela -polícía, a fim de PüSSIVEIS REVOLUÇÕ]!lS,'_ '15,-30 !,hora.s - Jôgo ,de Futebol no DE RESPONSABILIDADE ._ de menor monta, mas ainda evitar qualquer represálla de NA AM�RicA LATINA'
Campo da Fedlera.ção Catarínense de Fu- CONDIÇõES A COMBINAR significativos, foram regís- agentes soviéticos. Marton, f Josêph Kornfeder, ex-or-
teboj _ Entre as Equipes do "AVAí" e NA LIVRARIA PROGRESSO trados para a Paraíba (16 que já se achava há três

I
ganízador soviético na Amé-

"FIGUEIRENSE"
anos na Argentina, conse-

I ríca Latina, prognnstícouEntrada franqueada 'ao público.
, \ ATENCAO, SRS. COMIBCIAITES BuiL' também asilo político' uma série de revoluções de

_ 18,30 horas _ MENSAGEM DE S. - '

,

'

para a esposa e duas fUhas
I

Inspiração �omunista em pa\.-:- ,EXCIA. 'O SR. GOVERNADOR DO ES- FACAM SUAS COMPRAS NA menores. <Copyright

�Et>'lses
Iatíno-amerlcanos aOd /

TADO ao Povo, irradiado por todas as "
, ESTAE>O ',DE SITIO NA "q1Jai�� rio entanto, não lpen-.

Emissoras' da Capital. Sociedade Açucareira Calarinense Lida.
c

BOLlVIA
-

tificou. Segundo afirmou "se-
CC

_ 19,30 horas c

- Retreta na Praça Rua _ Conselheiro Mafra,
-

25
'

O Estado de Sítio autoriza- 1'ão revoluçõ�s �;rdadeir�- ..-

Bandas de Música d'os 14.0 Batalhão d'e Telefones: _ 3521 e 3717 do unanimemente pelO pa�� mente comumstas, el,llbora
"15 de Novembro", em conjunto,_pelas SEMPRE PELOS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA lamento boliviano destina-' se ílpresentem 'cuidadosamen
,Caçadores e Policcia Militar do Estado. O F E R 'l: AS' E S P E C I A I S se a garantir a paz, am�.aça-

I
te_ qisfarçadas, Kornfeder, de .

PRESCRI'ÇõES DIVERSAS (VALIDAS ATÉ O DIA 15 DE SETEMBRO) da de subversõeS COmqniShS,1 De.troit, for comunista duran-
a - CONCURSO DE VITRINES '_ PÓ de ALUMINIO p/chapll- 25 CllV, Cr$ 115,00 _ caixa De acôrdo co mexplicações te muitQs anos, rompeQ.do,�p'.-

à cargo da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL Aveia QUAKER _ 1 quilÇl líquido .. Cr$ 125,00 _ làta gm'ernamentais a greve cclo- I pois com o PC após dirigir as

DE FLORIANóPOLIS, com o concurso :Aveia QUAK,ER -:3�pacotes de ' dida no magistério, ,à�seme-I organizações vermelhas da
d C C

.,

d C 't I 11'unpa ,do qu� ocorreu, em' Colom,bia e Venezuela. (Co,-as asas omerClalS a, apl a. 250 gramas /'" .'.. -

.•..
_
.. " .'.,. Cr$ 970,00 - caixa. '" _

As vitrines està1'ão em' exposição cde AZEITONAS MOURARIA 60/ 1946, seria ó ponto de parti- ! pyl'ight SE,I).
c

1.0 a 7 ,:'Ie sete.mbro. Colaborarão ainda 500 gramas ..... , . . . . . . . . . .. Cr$ 1.780,00 _ caixa. da para um movimento de 1 CONCILIO' ECUMENICO DA
as Federações �Ca:tarinense de Comércio AMEIXAS RED INDIAN _ 5 quilos. Cr$ 800,00 _ lata lebclião, agora sob a orien- 11GREJA CATóLICA

d I d' t·
, '

c

O RA Cr$ 45,00 _ vidr:> tação e direção dos comu�ls-I (l cardeal DOll;lenico Tar--e a,s n ,us nas.' BIOTóNICO F9NT II .. , .... ;

lid d d resiAs vitrines serãô .:ju'lgadas pela apre- SONRIZA� _ ,Q.x..-c/50 envelopes. .. Cr$ 200,80 _ callCa tas e de alguns, setores direi- dini, na 9ua I
a e e p ..

.
"

t" O
..

'

, -
,--c.' ,

Cr$ 100,00 _ du'nla tistal>, bnlivianos. (Copyrlght II der.te da Corilissão Prepara-sentação HIstórrca, Ar IstIca e
c rlgma- Goma AR.ABICA .:.. 30 gramas .... .. '"

c ,

BEl). '

.

I tol'ia 'do Concilio Ecumenico,lid[�d.e., SAL AMARGO - ex. com 100. �

COMISSÃO JULGADORA: Os. Srs pacotes 30 cc Cr$ 140,00 _ caixa AMEAÇAS DE PEQ1J.IM I enviou
uma circu��r � �.:iOO'Diretores de" "O ESTADO". "A GAZE- Sabão COMBATE _ ex. c/60 paus.; Cr$ 3&0,00 _ cai�a A emiSsora de Pequim vem preladOS do mu o lU eiro,

,
.'

I 'RIO DA TAR'DE" "A VER C $ 58,00 _ dl�"'i<> 9.rl!e-a"ando a Tailandia e 11' solicitando opiniões sôbre (.;,, TA' �'D.A c e -

Copos AMERICANOS de La - r ".. '" "
c

,
C

';, ,

$ Vietnam ao Sul, afirmando problemas que devem ser traDADE" e Rádios "Guarujá", "Diário 1"la PAPEL ALMAÇO ... , , , , , .. ,. .:,. Cr - 550,00 - resma
.

M1an,hã"" "j�riita Garibaldi" e "A Ver- Espirais DETEFON _ cx. c/1.000 que o Vietnam do Norte nã,o tados no próximo concl1io.
r.dnütiria envio de tropas l,a-

'

(Copyright SEI).dade"; espirais ,:.. , , . _ Cr$ 1. 250,00 - caixa
. . .

. ,

b _' CÜ'NICURSO DE COM-POSIÇõES Palitos PORTUGUESES - cx.

SÕBRE A bATA _ Nos Estabelecimen- .c/12 pacotes .. , Cr$ 120,00 - caixa
Extrato de tOlnates ELEFANTEtos de Ensino e a ,cargo da Secretaria

_ 156/200 -::
.

, Cr$ 2.300,00 _ caixa
de Educação e Cultura, �dluraÍlte a "Se-

I AEROL'','N'EM"
' '.. ..

Cr$ .570,00 _ milheirQ,
' Enve opes I , ..

mana da Pátria".. ,- : Leite condensado VIGOR _ 48/
c -:-- C,omemorações �nternas nos Esta- I 400 gr�was ..... �: . ,. . . .. . ...

beleclmentos .de �nsmo, cons:ando, d:e I Leite em Pó VIGOR,,:" 24/454 grs..palestras alUSIvas a data, ses.�oes CIVI-
Lâminas BIG-BEN ,_ ,ex. c/l00 ....

cas e competições desportivas, odlurante a
Lâmpadas GE _ cx. e!120cunid.. , ..

"Semana da Pátria", e a cargo idia Secre- Corda'SISAL especial '::_' tÕdastaria de Educação e. Cultura. bitolas ., .. _, .. ,' .. , , ;,;._' Cr$
Pela Çomissão: Anil IMPERIAL _ bonécas _

cx. c/20 o.. Cr$ 50,00 - caixa
MERCÚRIO 'CROMO - cx. �/1

dúzia ......... � :'� . :.. .. .. .... Cr$ 40,00 - caixa
Conserva de PÊSSEGO - 48/5ÓO grs. Cr$ 2.200,00 - caixa
óleo SINGER para

�

niâquinas Cr$ 140,00 - _.dúzia
TALCO - tôdas as marcas:., Cr$ 245,ÕO - dúzia
Creme dental KOLYNOS Cr$ 165,00 - dúzia
TODDY - Libra - c�. c/24 .' Cr$ t'.200,00 - caixa
VITAVENA _ cx. 36/500 grs. '.,. Cr$ 2.760,00 - caixl.
MELHORAL - cx. cf. 200 COIQ.p. 'o Cr$ 220,00 - "caixa.
V'E�D� VISTA: ...:_ Para compra superior a Cr$- .:..
2,OOO,Oe fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

I

CR$ 7.490.00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAis
RIilVENPEDORES

Cr$ 1.050,00 - caix'l
Cr$ 1.450,00 - caixa
Cr$' 245,00 - caixa
cr$ 3,250,00 - eaix'l

55,00 - qUilo

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:
� Açucar Cristal (60) kgs. e AÇucar Moldo (58) kgs.
"TIJUC.(\S" •.Trigo, F'arélo •...semolina e Arroz "MAL-
BURG", Açucar Refinado "TAl\fOYO" em pac�tes de 5

- kgs e à granel.

rrREBELDES�' Armados ,Por Moscou

AGUARDEM

DOS
SETEMBRO

ENXOVAISMÊS
NA

DESCONTOS "SURPRESAS"
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o�'i6 ii UjH õlH_l FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 1.0 de Setembro de 1959
f-
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1923 '--o Salve Âvai F. (. 1959• •

I anos �e lufas cOlR(Jleta �oje o Grêmio "Azzurra'
fUNDADO NO DIA 1.0 DE SETEMBRO DE 1923 PARAJIMPLANTA'R,NO ESlADO O FUTEBOL OFICIAUZAiDO, DESDIE AQUEL'E HISTÓRICO D'IA o
AVAl FUTEBOL CLUBE DESTA CAPITAL, SEMPRf REPRESENTOU UMA DAS 'EIPRfSSÕES MAIS LIDIMAS DO 'ESPORTE - REI BARRIGA - VERDE,
tOMO UM DOS POUCOS CLUBES FUNDADO'R'ES,'Dl FEDERAÇlO CATARINENS'E DE FUTEBOL QUE SE DENOM'INAVA LIGA SIA. CATA'RINA' DE'
D:ESPORTOS TERRESTRES, 'SENDO AINDA o CLUBE MAIS VEZES (jMPEÃO DA (IDADE E DO ESTADO, COM UM FEITO ·INIGUALÁVE1: IETRA
CAMPEÃO CATARIHENSE. É SEU NOVO PRESIDENTE� SR. JÚLIO ('Ê5ARINO DA ROSA, AVAIANO DA VELHA,'GUARDA, CUJA POSSE NO (AR
GO Df. MANDATÁRIO SUPREMO DO (LUBE DEVE'R:Á D4R-S'E HOJE À NÓITE. À GRANDE E SEMPRE UNIDA FAMILlA DO ALVI-ANIL OS (UM-
'PRIMENfOS DESTA fOLHA P:ELO TRANSCURSO DA �FEMÉ'RIDE IÃO GRATA PARA O 'NOSSO PEBOL. SALVEr AVAl FUTEBOL (LUBE!, .',
'& --.- .. """"\;-''F.,·,\�'..,� ...--------'a--------- ... ,
- -.. . . "--..,.--. _ .. __ . _.' .

, PAULISTAS". E GAUCHOS AMEA(ADOS-
,

DE NÃO TOMAR PARTE NO C'AMPEO..

NATO BRASIL�IRO DE FUTEBOL

ibtl1. fel:ra O' inicio do campe,onato· Ca-
ta ;i nse itr j,idual- de XADREZ

.

O (Ilibe Doze de Agõsto local, das ,,disputas que reunirão os melhoretenxadristas do Estado.
-

O REGU[AMEN:TO
'

"'Inkia-se na próxima 5.a
feira, no Clube 12 de Agosto
o VI Campeonato Estadual
iIndividual de Xaidlrez, pro'
movido pela Federação Ca
tar inense de Xadrez e ohe
deceIll::lo aO regulj:lmento' a-

,

baixo: �
, (� \

REGUL-Al\lENTO_
1.0 - R�sp�adas' a,s"no!'c'

mas abaixo, vigorará o re

gulamento adotado pela
Confederação Bràsileira de
Xadrez (CBX).

2.0 O Campeonato supra
será realizado nesta, Capi
tal, no mês Idle setembro de
1959 e obedecerá o segutnte
horario :

Dia ,3 às 19,30 horas

de qualquer um dos concor- caso de empate o .slstema

rentes,' o qual dará o lance "Sonnenborg-Gerger".
secreto, e a partida será -11.0 - Os casos omissos
continuada no próximo dia que por ventura ' surgirem
em que houver .só uma 1'0-, serão solucionados pelo 'De

,::lada. partamento T é c n i c o da
9.0 _:_ Haverá sà1nent� F.C.X ..

(uma rod'ada) l Dia 5 às 14 horas (uma)
Dia '4 às 8 e 19,30 horas rodada)

(duas rodadas) Dia i3 às 8 e 19,30 horas
(tdhias rodadas)

Dia 7 às 14 horas (uma
rodada)

,�).o - O local será o Olu
b� 'Doze de Agosto.

.,t-:U - Para. as ,partida,s
'hávefá hma tolerâiicia má::
xima�-.de quinze (15) minu
tos, ultrapassado êsse pra
zo o relógio do jogador au-:

sente começará a marcar

tempo.
5,0 ..J.- Nenhum motivo ju

tif'icará a ausencia IdJo con

corrente nos dias marcados E:,,; prosseguimento a r cam

para as rodadas V!,,�'J.to Amadorista da clda
, 6.° - Aquele que faltar de, sábado último tivemo:'> a

duas sessões consecutivas realização de mais dois en

ou três alternadas, será elí- centros, agradando ambos

minado e seus pontos só se- pela movimentação c' pela
rão contados se tiver reali-, ardorosídade dos litigantes,
:7,PI-'IO no mínimo, metade das No. preliminar foram ao-

pal·tidas. \":H;ários Austria e Treze de

7.° - O tempo máximo ------------------------

permitido será' de nuas ho- O HERC'ILIO LUZ ELIMINADO DA?articipando com uma repre-
tas para os prímeir 40

sentação da cidade, de Floria- I Os

nópolís, competindo nas d�s-' �an.cle: .� �ma hora
parat. ca- TA'A "BRASIL"

putas esportivas co mas de-
_

- a
_.

a ces consecu IVos '"

�:i� representações do Esta- �:g�I��t;�: com acumulação Novo revés imposto_ ao campeão cata-
8.° - As partidas depois

I A I'· P
,

'�e 4 horas de jogo, poderão rinense pe' O t etlco aranaense que,
ser sus,pensas par vontade

assim, classificou-se para enfrentar o
tri�campeão gaucho

um turno e será obsigatôria
a marcação das partídas, Ftorianópolis, Agôsfo
'bem corno 'o I.i'so ,dia 'relogiQ�: 1959.'

10.0 - Seri
.

adotada a 'Itabela "Schurring" e pal1a o

ALDO MARCON
Dir. Técnico da FCX.

COM�,M-AIS DOIS JOGOS PROSSEGUIU O
CAMPEONATO AMADORISTA

Maio que dividiram as hon
ras da peleja, empatando por
LÓ11 tento, A seguir defronta
ram-se Ipiranga e São Pau

lo, colhendo o primeiro nova

vítoría sôbre o tricolor paio
escore de 4x3 e isolando-se
'10 S.o pôsto da tabela,

Da' Comissão Central Orga-'
cízadora dos 1.os Jogos Aber
tos de Santa Catarina" rece
bemos o oficio abaixo:
r.mo. Sr.
Dire,tor Esportivo do jornal

-o :E.STADO"
Florianópolis

f.. as entidades esportivas
ecnstítuídas, para prestígía
rem esta promoção da Comis
são Central dos Festejos de

L � Centenário de Brusque,

Sennor níretor:
O Município de Brus'1ue,

\!or!!,}lnorará no próximo auo

ele :i.260, no dia 4 de ag')�to,
o seu 1,0 Centenário de F�,m

(Iaçã.o.
Inúmeras solenidades 'I fi

cm:lpetições esportivas mar
carão com brilhantismo, sem
C,':\'ida, a pàssagem de �ii,ü

aU.'ip:cioso acontecimento.
Ltntre as principais prú

el,'mações esportivas, p��n!:
ti:1I0 nos destacar os Las Jo

j!'os Abertos de Santa Cata-

'':Cloá uma teliz oportunida
d;,) pa.ra estrei.tarmos os laços
de mnizade entre as <lua:; cé-
j ulas do Estado de Sant.a Ca
ta!'ina e proporcionará [tOS

reprH�ntantes que. aqui acm
lerl m, a visita as dema,5s u,

L,'uções que serão pl'omov!,da:i
,laqueIa oportunidade, como

as Exposições Industi'ia.,

�.
I fQ_j'

lúivados do certame que reu

ne os campeões dos Estados;
p0rtou-se com muita bravu:'J,

e espírito de luta, fazendo,
u�'slm, jús aos aplausos que

:ücançou tanto em Curitib.l
�omo em Tubarão.

Em Curitiba, com o estádio
"Durival de Brito" superlota
do voltaram a se defrontar,
pela Taça "Brasil" os cam

veões de Santa Catarina e

P:::l'aná, Rercílio Luz e Atlé
tico Paranaense, ,tendo êste

repetido seu triunfo anterior,
derrotando os catarinen:;c3

de Tubarão, pelo escore de

lx!.:. Com esta nova vitória,
os atleticanos das araucári::.>,s
Ilcaran'l 'classíficados para
..�nfrentar o campeão do' Hio

GI unde do Sul, o Grêmio Por

to Alegrense, que
. há trê�

nnos oo,nserva a súpremacla·
no futebol do visinho Estado.
Os her�ilistas"embora eli-

--------�---------------

'0'Bo1,afolO, ·isolado na ,lideJança do
.

�'(.:mpeonato' (a'rioea

Faç"'l1ha· estupenda foi a doAg"(\-Pecuária, Avícola, FHa
um'te-americano Harold "811i

1'!!'3., modslidade que de', r. rÍ'. �élka, Histórica, Fotogr9.�lc:.;,.
1ty" Gears, de Rochest.Jr,

le�l;ir centenas de al��as de Arte Domiciliar, e ao Mu
Nova York que tomou parte

�.m"doros de tod"s os re, an- st'u de AzambuJ'a, que sf'rá... " J "
•

1',111 981 jogos da Ligà de "1"0-
tos de nosso Estado, em seu, um dos mais completos � bem

S:l,; Lnais disputas de bas- O� ,..;,mizados do sul do l�ra.",:J. fn)l;.ll", g�nha:do �66 deles.

tlU!':, voleilJól, tenis, bO.iiJ, ,....( lemos, out';c-ssim, inume,
't

,

t
-

t1 ti ,'a i';,tisfaçãc nos ..;entire- O primeiro ti ulo futebolís-
'X.'tlrez, na açao, a ' :;r.1J, e

Á t,ieo 'obtido pelo Clube Espor-outlOb (,',portes '� •.\ 1�. não Il1U i.umame!''''� honr 1. t", Si
tivo Paysandú, de Brusque,decididos. I :)'

r, rmos cO.lI,ar com 3 pl'e-
foi o de campeão da AssQcia-O Municipio de Flor!alló- "llC"f de V . .:l (, seus ,: 'mpa .

-

'-d
ulis através o seu PrefeiLo' l1heh'us de Iú\J:'rensa, nos Jo- ;u? Esportiva o Vale d� Ita-

Mimlcipal e a Câmara de v:!.-'I gos em Upl't!�,) '" nç pj:óp!'io

I J�\ e_m 194�. �eus ma:s ex-

... d
" .

b
"

l' �n; "1'0 l' Brusq'l>' Pi.I,'·SlVOS feItos .. campeao da
,\�a' ores, Ja rece eram con- . J ,,' <. t: I.!�

• , _ , ".

\"t f'" d t C G O "" ")C da I" neraç 'o de V DIVIsa0 EspecIal de PrOllS-
l. cs o lClalS es a . . . vell" ,',' .' • '." '.

Pt"
'

'd Ia J S srl '�"reve'l' l-nos c . ·tos de SlOuaIS, da F.C.F., a,Vlce-cam-
ar!l par IClpar os " s 0- •• , ,..,.

",.

peão do 'Estado em 1956 e
gOS Abertos nas modalidades q", wm v/ mter1"\',�ilCla

_ '. -.
. " , ' ,

t' . campeao do prImeIrO Cam-,
de t'sportes praticadas n2s.sa .',',:, 0pohs er, ara 1teSente, ",

P
.

t C'd d I c rOGO;' ABERT"� rE peonato de Proflsslonais prc-
ro�ressls a I a e. flOS • �... ", ,,\ -

, "

E .

f d t comllnl'ca 5"-�', 1\ tJATAPINA"eni urws- mOVIdo pela Liga Brusquense
m azen o es a -

-

d F t b 1
•

t, -
. 1 11 ' E e 'U e o, es e ano,

çao, desejamos ape ar ao us, t' (c' ,�, iO.
'" * �

tre diretor' deste prestigioso Na €xpectl'i.va de .VI ,t-

JO!'llal, para divulgar na mc- ,!:J.(;��,ôlS n,tícias, subs.;re- - Mais de mil troféus enrt·
dida do possivel a Instituição ,enW-l c,o,; an .tl:.pand ') agra- diversos depal'tn-
e l'ealização dos I.os Jogos tI-rlll,€,!ltos" n1entos do Clube de Rega:Gas

,rtos de, Sant� atarina, At<!J.1C!q.same.n , Vascó da Gama, do Rio, na
mesmo tempo-.

.

SQ:;Üd- c.'(illtis, (I,O"CC'1 t ,'(a Dtqâtlza-, ,sua mai.oria provenientes d��s
.. )n.terceder .,: ,o 'aoS' '}';"rt", iS I.O� ., oaos- 4HE'� clj&putas remísticas e atlétt..

es'PúbUcos TOS De SAN ,1 CAT�, li � 'Vil
"

�

Trafor Vende-se
Um marca' 9LIVER de

esteiras, �7,74 H.P., zero
hora. motor Diesel. De-

mais informações, diri'

gir-se por ,carta ao Sr.

Nickel à Rua José Lou

reiro n. 11 S/104. Curi- ,

tiba, Pr.

Botafogo e - Bangú - cense

guiram manteti-se -invicta'�,
o primeiro isolando:'se' na If
derança e o segundo conser

, ando ·a .vi��-liaêrança,. com

E'il"S vitorias dé:sábàdo f!. dó
l�ingo sôbre o V;séo (lxO) "e

Rio, 31- (V. A:) - "Eu j! como havia Id!eclarado antes,
era contra, por achar mais o .sr, Mendônça Falcão ftei
prejudir.íjvl do que mesmo xou claro o propostto, a me-

.

ríesínteressante. Agora, com nos que a C. B. D. modifi-
"

tabela ha pouco divulga- que a tabela, de levar a ca

eh, minha decepção aumen- , bo o prometido
tou. Posso dizer que as ra

zões para a ausência dos
pau'listas, no próximo Cam
peonato Brasileiro de Fute
bol cresceram consideravel
mente. Como se vê, não sul"

giram elementos capazes de
justificar uma alteração 'dia
nO:o3a posição, tão divulga
da, quando se fez oportuna"
j_ declarou. ontem, o sr,

Mendonça Falcão ao sr. J0-
ão Havelange sagundo in
forma a Agencíu Mer id iona'l
durante o encontro que ti,
veram, na sede da Federa

ção Paulista de Futebol..
O presidente '�!a C. B. D.

havia, viajado para a capi
de tal paulista.i.na.véspera pa";

r prtícipj' ao tianquet� co

memorativo do 45.0 aniver
sário de fundação do Pà'!
meíras- aproveitando para
tratar do caso convocação
dos jogadores, que intsgra-
rão o selecionado brasilei
ro nos jogos contra Os chi
lenos, pela Taça O'Higg ins,
E reafirmando o proposi

to de retirar os paul istas do
certame nacional, êste ano,

TAMBEM OS GAUCHOS
POl' outro lad� Os gaucho.,

pretendem ausentar-se d:o

campeonato nacional. Fa
lando à reportagem do "Di
ário de Noticias", de Porto
Alegre, o .sr. Aneron Cor
rêa dB Oliveira, presidente
-ia entidade sulina, declarou
o eguinte - Devo ir ao Rio
no próximo dia 8 de .setem
bro, depois que o preside:nt\e:
Havelang rtorna- de Chica
go. Se o Rio Grande do Sul,
efetivamente, for ao Pan
AmerÍ.cano I�:!e. Costa Rica,
reprsntando o futbol bra
siliro (tal como o. r,pr,sntou
g lor iosamentte no certame
do -Méiico), ,'procuíoãr�i ;1-
certar com o presidente da
C. B. D. o nosso não compa
recimento 'ao campeonato
brasileiro de eleçõe,
E acrecentou :

- Tenho certeza de que
o' sr. João Havelange have
rá de compreender a-situa
ção 1::'los gauchos em ter de

disputar dois certames, um

em cima do outro.

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

Campeonato
Brasileiro

de SNIPES
PORTO ALEGRE, 31 (VA) -

Seis Estados brasileiros Já cçmflr_
maram Inscrições para o Campeo

'nato Nacional de Srilpes, que S?_

l'ão parte no certame braSileiro,

competl�io com ,seus' próprios bar-

cos, que deverão ielxar- ') Rio no

próximo dia 23, 'de setembro, a

rá rea.JIzado de 8 a 14 de outu- bGrdo de um /navlo t,'ansporte da
,

.

bro em águas do Rio Guaiba,.ii, Marinha de/Guerra, Os barcos d,e

que servirá çomo ellmln�tórla pa_
I
Sergipe, P�rtencentes aos veleJa�

ra o certame mundial: A coml_s-I_�?res ,v'�lmlr Alm:lda e Carlos

eão Organizadora do Campeonato M,oraes, Igualmente serão transpor_
I "

Mundial. que terá Igualmente e. tados até Pôrto Alegre, São P.au_

responsabllldade do
, Campeonato 'la, embora 'não tenhlr se manHes_

Brasileiro. Já recebeu comunlca_ I tado a respeito, deverá Igualmente

Ções de Flotilhas do paraná, São competir com seus próprios bar_

paulo, Rio de, Janeiro, ESPirtto cos, Os paulistas, que Já estão rea,:

Santo, Sergipe, Alag0as e Rio ,lIzando suas' ellminatórl(!.s, dev'e_
rão trazer' a pôrto Alegre o que

de melhor possuem no momento,

Serão, sem dúvida alguma, candi

datos poderosos 'à� prlme!_ras co

locações, Já que a velQ bandélran�
te vem se desenvolvendo de for_

Grande- do ,Norte confirmando as

Inscrições dêstes Estados no gran,

de certame que deverá. ao que tu_

do indica, reunir cêrca de trinta

barcos que representarão
Flotilhas.

qulnzo

RIO E SERGIPE COM BARCOS ma esplêndida nos últimos' anos,
,/PRÓPRIOS no que diz respeito à pàrte téc-

Os latlstas cariocas, que toma_ nlêa, "

(LUBE 15 DE NOVEMBRO
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o TRlBUNAL R'E610NAL ELEITORAL EM DATA· DE ONTEM, ASSINOU A( õRDÃO CONCEDENDO REGISTRO AO CANDIDAtO, DO, PAR-
TI'DO ·SOCIAL D'EMOCRÁTICO, SR. CELSO RAMOS, AO, GOVÊRNO· DO ESTADO.

.
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A- Tradicão Gaúcha Estará
Presente

'

em um Filme
. Organizada em Pôrto Alegre a equipede cinema Província -"CAMINHO SEM'

HORIZONTE" será o primeiro filme realmeiite. gaúcho
Foi orgánisada em. Põrto

Alegr€ {t "Equipe de. Cíne-'
ma Província" destinada a

produzir um fÍlme' de longa

I
um vordadetro caminho sem

objetivos certos e defínídos

I
çleixáuldlo<-se levar pelos 'in-
terêsses- eXicusos;e 'Polit�
quei-ros. Dai a razão do tí..!
tulo, A película será- filma-:
da com os melhorej, recur
sos da técnica einamatogsâ-:

metragem, eom assunto, tsneidade 'a essa realizaçãO'l te agitaldlo, torna'-se um ca- fica, sendo sue, f-otog:t:afia
atores e parte da equip-e Os iniciadores -dó movimen-

I panga dos coronéis da
-

revo- em Cinemaseope. Os técni
técnica composta por gaú- to são només que há anos lução de 1893. Quais os fa- cos em sua maioria, bem
'chos a fim de dar maior au- traba'lham no cinema brasi- tos que o levaram a isto?' como o equipamento: virão

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

leir� Ninon ��cime�� Qu� a reaç� �tima' � �d�e�S�ã�o�P�a�u�l�o�.�� �������������������������I�

A Soeledade �t.�ne�.. !e !eI �rtes , tem a honro t��:: G��::::���:e�E· �E��:��;� f::':'::J:!.::;. ln .: JI .:

4<··
.

nl_.eqa.zde convidar as autoridades cívts, militares eclesíásttcas. reais colhidos por Antonio mostrar, contando os ú'lti- -V � �
Imprensa escrita -e falada e o povo em geral, para assístí- Augusto Fagundes, da Díví- mos momentos, . cheios de' .'

rem f' inauguração, de seu IV Sfdão de Belas Artes, na são de Cultura da Secreta- dolorosas recordações, Idla- Cheg� hOje,- ao aeroporto PÁL, e Hernando' Sampei.', I me Velho 415; às 21,00, ían-
próxima terça-feira,- dia 10 de Setembro, ás 20 horas na ria de Elcluc'ação, conta a quele que em vida trilhou Internaeíenal do Galeão, à,'l .assessor político. Também o : tar oferecido pelo .sr. Rai-

sala térrea do edifício do I.A.P.C história de João· Cruzeira, i4,25, para uma visita de' acompanha. o sr. WUliam mundo de Castro Maia, na
A DIRETORIA autêntico Iproduto da Revo- .Atencão /

cíncc dias- ào nosso pais, o Ranallo. Rua Martinho Nobre 93, em

lução Federalista de 1893, •
I H. Dag Ham�arskjold, se- PROGRAMA Santa Teresa.

-

aparentemente utn bandido SIR. ·-TAVAR-E'--S cretárto-geraí das Naçõe3..0 O secretário-geral da ONU,
,

�DESPEDIDÀ

mas; na rea'lídade, uma víti- Unidas, que irá à São Paulo que, será -reeebído no Ga· Quinta-feira, seu antepe-

ma dia. meio ambíente.. Solicitamos a presenç,a nesta € Brasília. leão com honras militares,- e r.últímo dia entre nós, Ij' sr.

TESTES PARA A ESCÔo. Redação, do Sr, Tavares, que run, De sua comitiva ofiCIal sua comitiva ficarão hospa- Hammarskjold eumprírá ês";'

LHA DOS ATORES E.'FI-
cíonou.: nas eleições de domíngo, constam OS 'srs. Raul Pré- dados no anexo do copaea- te programa: às 8 horas,
como FISCAL DA SEXTA (6.a) "-

P lGURANTES SECÇÃO na Faculdade de Direi_ bísh, diretor-principal da bana Pálace Hotel. A diSflO- embarque para Sao au o;

Ainda com o objetivo de to, pelo P.S.D .. (Período da tarde). Secretaria Executiv!l da CE- Sição- do sr. Hammarskjold, às 9,30, chegada em Congo-

dar maior veracidade ao fil- o Itamaratí coíoeou o eon- nhas; às 11, visita à Fáoti-

me, será feita unia seleção LOTERIA DO·· ESTA'DO ,

selheíro Paulo Leijó de ,Mou· ca de Fios de Algodão das

de atores e atrizê'f .entre o • ra e o secretário' David Si!� Indústrías Reunldas Mata--

nosso povo, apróveitando- 'p t d p. A··
veíra da Mata J"únior. No razzo; às 12,Op, visitas ao

se aquêlej, que :apresentarem agamen O e rem lOS .día de sua chégada, às 17,30 Moinho São Jorge; às 14,00,
, . h·oras o secretário da O:"'U \ isita à Fábrica . da wm,y

tipo físico -aldlequado e aptí-} A Loteria do Estado de mil cruzeiros, extração de - " �"

,

t t visitará o ministro das Re- Overland do Brasil; às 15;00,
dões arbístícas, Os ínteres- Sal! a Ca arina pagou as-se- �4 de julho pp. �o sr. Lufz

sados deverão escrever para .pumtes prémios maiores; Vitorio Persl: residente em Iaeões Exteriores, sr. Horá- vísíta à Fábrica 'das Indús

a Equipe de Cinema, Provín- Quintentos mil- cruzetros, -Nova Esperança-; paranâ; p
elo Láfer, e às 20,30

-

horas tl'ais'Mno-Ypiranga; às ....

cia Caixa Postal n.o 2.577, vendídos pela Agencia de mais dois decírrios dó mesmo
lhe será oferecido, no Palá 10,00, visita .à Fábrica da

Pô;to Alegre, enviando fo- oaçador, em nome da firma bilhete ao. sr. Jórge Miguel; cio do-Uamarati, um jantar. FOld Motors;_ às 20,30, j'ln-
, Quarta feira o sr H 1 tar orerecídc pela diret_orià

tografia e dados físicos pes- ""lcami S.A. Madeiras, .se- Quinhentos mil' cruzeiros ao.
.

-

'.... an -
-

soa�s. Deverão detalhar tam- dísda naquela cidade, bl- sr Victoria Polleto, vendido l'r.:;m�kjQld vi,sUp.rá, às 10 h�':' dfJ Jóquei Clube de São Pau-

bém gráu <te ,cultura e ou--- lh(:te 4J84 extração de 7 de pela Agencia de Caçad'lr, tN'�. o.es�ritor!O da Junt� yce lo.

. -
.

I �gosto -PP' C' o de' o -d a· t
. '-bilh te -]\::hlltenCla Tecnica das Na· No dia '4 sexta feira ain

tras mformaçoes que J-U ga- ".' , mc clm s o COrlcspon en e _: ao
�

e.
_

.

.•
-'--

__

'
_

-

'.
-

rem conveniente. As cartas bühete 6267 premiados CO't'll 2176 extração, do dia 17 de çoes Unidas (praIa ?O RU'J:. da em _Sao Paulo, dara. e11-

serão receb:i!dlas somente até Q,u�:nhentos mil cru�ell;l)s, jUlh� pp�
.

.

!3,�! 694, 7.0 andar); a� tl,_4il,' trevista. c�etiva à imprensa,

d' 30 d . ,t .b Jxtração ,de 24 de julho pu. I . .... '..
·0 Centro de Informaçoes das às tI,OO horas,- no Hotel ja-,

�Cl�INHeOse �;;o. HORI- aÓ·f'f, �?rge Mi�uelt reSid���
-�,_

Naç?�S uni_çlas._(�ua !dçx!C'l. l'&gúá; às 9,45, visita: ao go-

ZOINiTE" SERA' O TITULO te em Nóva Esperança, Pa-
\_.i 11, �ala 1502), as. q,30, en-l vernador Carvalho -P1!lto, as

O títuÍo es,co'lhjdo para' o nmá; \<rês decimos do bilhe- trevlsta coletiva a/ impren,· 10)5, visita -

ao .pref�ito; às

primeiro filme, da' EquTpe de te 2271; extftt§ão de 31 de �V,' �a ABI; às 13,00 horas"lll,30, embarque para, o Rio;

Cinema Província,
.

"Gami- 'julho pp. vendido pela Agl'ln- almoço oferecido pelo ,repl'e- às 13,00
_

horas,- almõço ofe.,

cIg, õe Joinvi1le, ·ao sr. Au� ;õentante permanente do Bt;a· 'tecido pelo sr. JUSC�1i.13
nho sem Horizonte", reflete .

gusto Alexander Matheus, �ll junto à- ONU, no Joquei Kubitschek, no palácio das
bem o conteúdo do argu-- 1 b

.

residente· -naquela cidade: G u e�_ as 15,30,- visita _à Câ- I:.anmjeiras; às 15,30, mesa-

mento. João Cruzeira, o .

dr.js decimos do mesmo bi- mara Federal; as 16 hora.:;,',' eC:_onda com funcionários
personagem centra1, ,criaL .

·t
.

lhete ao sr. Mans Mango!'), VIS! a ao Senado;, as 16,30, do Ministério da,s Relações
ção· ãgreste daquele ambien-

idem; um decimo do mesmo vIsita ao Supremo Tribu.nal Exteriores; às 16,30, - visita

ao m. Marcelino Maia, idem; Federal; às 17,15, visita aO�llo ministro da Guerra: às

e mais dois decimos do mes-
I presidente da República; as 1'1.1'5, visita

-

à reitoria da

mo ao sr. Ildefonso da Costa; I " 19_OO horas,. recepção ofe-' Universidade do Brasil; às

Três decimos do bilhete 6267.
" r8ci�a pelo embaixador Os- 20 SO, jantar oferecido - pelo

premiado· c2� Quinhentos I \ _

valdo Aranha; na. Rua COS" embaixador _da Suécia.

FLOFJANÓPOLI�, Têrça Feira, l.0 de Setembro de 1950

RESULTA1DOS DO INTERIOR
.

Nas eleições de domingo-último, realiza
das em diversos municípios de nosso Estado,
{oi o seguinte o resultado:

EM HERVAL D'OESTE
JULIO DARIVA, da coligação PSD-
PTB "' . .-

_

' 1.304
BALDUINO LUDGERO ARCARI,

- da UDN � - - ; 1.202

EM PRESIDENTE GETULIO
BERNARDO MUELLER, da· coliga-
ção PSD ..PTB : .

LUIZ RIGO, da UDN .

2.136
1.446

EM SÃO CARLOS
CARLOS SPALD1Nq DE ·SOUZA,
do PSD 1.494
SILVANIO PICCOLI, da UDN 2.234

·EM TAlO'
INGO HOSANG, da YDN .

JOÃO BERTOLI, do PSD .

--.
MANOEL NEGREIROS, do PTB ..

2.135
2.081
795

EM
'

X,ANXERÊ
SADY CAVALHEIRO MARINO,
do PSD 1.148
ALBERTO MICHELIM, �a coliga-
ção PTB-UDN eyDC .t •• ; •• � •••• 2.086

EM ARMAZ.ÉM
PAULO WENSING, da Frente Úni-,
ca de Armazém . .- .

-

975

EM SÃOMIGUEL D'OESTE·.
#

.

BALDUINO E C T O R E LYRIE
STRINGHINI,·do PSD, '! ; ..•..

AVELINO DE BENA, da UDN ..

1.540
1.627

EM LEBON RÉGIS
OSMAR CQRREA, do PSD .

OV:IDIO GOMES, da UDN . �
520
680

/

. EM SIDE�ÓPOLIS
RAULINO CESA; da UDN . • . 1.238
MANOEL MINELVINA

-

GARCIA,
-

da coligação PSD-PTB . . . . . . . . 1.540

EM GUARAMlRIM
Venceu -o sr. PAULINO JOÃO DE

BOM,daUDN.

Até o-momento em que trabalhávámos,
o"níém; à. noite,- foram êstes os dados finais

-

Ghegados a esta' Capital, passíveis de retifica
,ões peqU'el1.a�.-,:Em nossa·próxima ,edição)·· da-
"�lemos-os r�sü!�âdbs cios outros Murt�ípios on-
té ..hoüve elei,ção.

. .

".PRESIiN-TANT�S

I; L� STEINER & CIA.'
IRIA CONS. MAPRA ..... IM

P&.QRIANÓPOLIS

-

! LOTT 'EXIBE DOCUMENTOS. -

.

(Continuação' !dIa l�a
�

pág.) srs. Juscelino Kubits�hek e João

posse do presidente da Câmara, em Gotjlart. Esses homens não podem
substituição ao S1'. Café ,Filho, com tomar posse, não devem tomar

Q__título: "Não podem tomar pos_ posse, não tolns,rão posse". E mais

�e"_ O coronel leu dois trêchos do adiante: "E' preciso dizer tôda a

·artigo: ·"E' preciso .que fique ela- v,erdade. O govêrno inaugurado on-

1'0, que o presidente da Câmara tem, sôbre o a�pecto legal de uma

não assumiu o govêrno da Repú- sucessão rotineira, é um govêrno
blica para preparar a posse dos qUe Só !1-asceu e Só se man�_erá

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.---.......--:------.... !:le10 consenso dos chefes mmtares

Repercu;te, dolorosamen.-.te-,· O fa'leci- ��I��O::��l��CO ,�:��a 2!st:: e:Õ5s��
tuação de desfazer".

menlo do Cei. LOPES VI'EI:RA SOLIDARIEDADE DE
-

ALENCASTRO
.

n coronel informou, a seguir,
não haver

-

o lilinistro da- ljuerra

declarado, em qualqúel'
.

o-casião I
que recebera a solidariedade do

então ministro do Traballio, sr,

Alencastro- Guimarães, na madru_

gana do 11 de novembro. Apenai!
mencionara sua, p!esença, junta::.

.mente com o dep'utadó- Danton

Coelho, em seu gabinete, naquela
ocasiãõ. Alguns. jornais, ao noti_

ciarem a visita, interpretaram_na
como um gesto de solidariedade,

Concluiu o ceronel, a êsse :respei

to; a presença do ex_senador Alen_

castrQ, _no gabinete ministerial, na

madrugada de 11 de nov�mpro, Só
pode ser interpretada em. uma das

seguintes situações� apôio e. soli

dariedade· ao movimento, como fa_

zia o seu acompanhante, sr, Dan

ton -Coelho; protesto contra o mo

vimento, cujas consequências sé_
riam logó conhecidas; -colhe1ta de

in�ormações sôbre a marcha dos

acontecimentos - papel a que não

pode.ria prestar-se o ex_senador, '

Encerrando sua exposição, "

coronel Alencar cflnsiderou es_

tranho que '·personagens responsá
veis pelá. atitude do; Exército, li

11 .de. novembro, mostrem_se des_
contentes quando sua chefia pro� .

..Jura trazer à luz fatos que con_

tribuirão pata a ,elucidação da ver-

A c�pital catarjnense recegeu, em meio a incontro
iavel e-r,10ção, a noticia do falecirr.ento do Coronel Ped..:o

Lope'; Vieira. Nascido no Estado de Alagoas, radicou:-sa em

Santa Catarina, onde prestou destacados e inestimávt;lS
serviçõs à caúsa -pública, além de �mprestar o brilho de
sua inteligência tambem em outros setores.

D€'scendente de tradicional familia nordestina, o CeI.
Lopes Vieira -desaparece após tel' deixaqo indelevelmente

gravado no Estado o seu nome, marco de honestidade c

de Gonstante ação dinâmica. Quando era Interventor o

saudoRO 'Presidente Nereu Ramos, o ceI. Lopes Vieira, foi,
velo ir:dvidável catarinerise, chamado para exercer' as

funçõe1; de Prefeito de Florianópolis, cargo do qual se de
bincumbiu admiravelmente. _

CD;l1andante da Policia Militár 'de Santa Catadna,
.:-onqui§tou d�sde logo o mais profundo respeito na glo
riosa Corporação, destacapdo-se sobretudo pela disclpllnl:t,
pelos novos rUmos que imprimiu à Poiicia, pela serenidade
eom que a comandou e pela invulgal; compreensão Dara

com os problemas humanos dos seus comandados. p�esi-'
dente da antiga Cooperativa de Clédito Popular e 'Agrícu
la, hoje Banco Çatarinense, revelou-se o éeI. Pedro Lopes
Vieira homem de· pulSO adminilJtrativo,' sobressaindo-sa
como exrepcional conhecedor de problemas bancários, ho-
mem de larga visão que, foi.

-

.'.
'

Es todos os círculos sociais e culturais e em todas as

camadas
_
sociais, o CeL Lopes Vieira conquistou .. amizades

que o tinllam na mais alta consideraçã&. ,Com �-�mqrte de
tão ilustre figura, perde Santa C,atarina um dos mais de
votado!:> seryidores do seu progresso, personalidade de pro.-
jeção e de singular valor moral. :

a e' aos Tm'ios do Ines.qtieCíve{ CeL Lopes lJle�,rª,
fazem o jorh�tO;ESl'ApO . apresentam -,votos

. �. .�

I

\

u'm milhão e setec:m
tos mil cruzeiros - ia ser o capitanea da. frota des�m

p:&cada para -a passeata da vjtória!
Baixou em diligência.

l

x x

x

E o impos�vel acontece mesmo!
Pois não é que naquela alucinante infração- de

carros oficiais sem as chapas aparecéu um emplacado I
O povo· reuniu-se pará admirar o fenomeno.

x x"

x

Se o p.s.n. não/ f�sse mesmo 'um -partidinho w

" iOf.do ...
x x

x

O ll\!stre Des. Ivo Quilhon, Presidente da Justiça
Eleitoral", estava satisfeito� pOl'que o 'pleito fQi LOOO
apurado,!

' .

Os politicos estavam apreensivos porque o pleito
foi SEMPRE apurado! .

Os advérbios" no casQ, ví:Lriaiãrí1!
x X"

x

Florianópolis, desassustada, vai dormir enxuta
�. !'

em�ora esteja 'éhovendo.
x

� ,or x

Reeado pa�a Osv,!lldo Ma�hado: depois do dia 15
de novembro, data da posse, toca a rachar.!

'

Em inglês é work! Em latim labor! Em lrancês
travail. Em português TRABALHO!

.

-

..
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


