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Manteve sua Hegellonia em Seara - Claytoo
lostrau eleito por expressiva maioria

. .

O municípIO,de Seara que deS-1 trução, ás vésperas da eleição, ria ás fôrças governistas. Os pes, blente de absoluto respeito e sem trada oçnstruída ou conservada
de a sua criação constítutucse nu- pa).'a dar sinal de Início das óbras sedístas de Seara 'deinonstraram ataques pessoais. .Q comparecí., pelo Estado. O Grupo Escolar da
ma verdadeira fortaleza pessedlsta, de escolas reclamadas há mais de mais uma vêz s.erem homens de mento em massa .do eÚlltorado sâde do munícípío, runcípne em
teve no, pleito de 80 de agõsto 11n_ cinco anos, também não surtiu o bem que não mudam' suas con., reanrmou o alto espírito cívico de precárias condições, por lá é o pródo, resguardada sua pOSição. De efeito desejado. Nem, mesmo a vlc�ões em troca de promessas, fi_ que 'é dotado ó povo searense. prlo povo que contribue atravésnada-vaieram as promessas de úl. viagem de S. Excla. o Senhor Go- nanclamentos e de realizações de Num total de 8.027 votantes o de Iístas 'para reparos no estabele,
tima hora da situação dominante vernador, ao Interior do muntcí., óbra� que são' da ·obrlgação do candidato pessedlsta Clayton Wos- cimento. Um candidato a prefeito
no Estado. 011 Jeeps oficiais pio COIIY ó fito único de conven- pOder Público. A' campanha no "grau obteve 1.706 Sufrágios eoa- apoiado por um Govêrno que as
sem placa - realizaram um tra, cer o candidato udenlsta a aceltar munícjpío de Seara, embora bas., tra 1.272 do . candidato udenlsta .sím age, não poderia vencer asbaulo e��toral Improdutivo. A mo.' a candídatura, com promessas dQ

I
tante renhida, decorreu em amo' que .perdeu por uma diferença de eleições. A derrota da UDN emvlÍnentação de: materiais de cons, apôlo ,e finanCiamento, deu vltó� 484 votos. A derrota do candidato Seára, foi mais do Govêrno do

udenlsta de Sear�, vereadorelel- Estado do que 110 próprio eandfda..'ANO XLVI - O MAIS AN'l'�GO mARIO DE SANTA CATARINA
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�s,.m SSSS3SS:'S'SSSSSS:
BONN,' 8 (I.F.) - Um 'porta-

voz governamental alemão decía.,

rou à Imprensa desta capital que

os potmenores da visita do presi
dente Eisenhower à BonJl ainda
'não, foram elaborados. As 'noras
de chegadã e de partida do pre-.

/� tnfisSSSSSSSS'$.'SS'S
O porta-voz negou, além disso,

I
tânicas da Alemanha Ocidental,

que o Govêrno Federal Alem!o te- -:Esse problema não chegou nem a'nha Informações sôbre umr, nova ser ventüado nos contatos dlp}o- �
retirada de unidades m.1litares brl- mátlcos comuns.

_

Viajou para o Rio o Sr. Celso
sldente americano não foram rtxa-:

Para a Capital Federal,
das ainda.

-

,

Ts.ml)(luco se fixou a data da vi·'l. aerea, viajou ontem p"l.a
visita do ehanceler' Ad6l1auer à manhã; nosso ilustre conter

Londres; Aetlldlta-se' ,_que se df(rá rarreo; -sr, Celso Ramos, Ilus-
,

na tre Presidente ,do �.S.D. c
::;_:

, 1 seu canditlato' a9-' governo do

Estiado, em 1960.
No aeroporto ·':aercilio Luz;'

o preclaro chefe pessedísta
recebeu despedidas de eleva
de numero de. amigos e cor
re.ligionarios.

to cidadão digno e honrado vale
, ,

,como uma sérlª, advertência ao

atUM Govêrno do Estado; que tem

dispensado aquêle munlcíp'!O um

to. Sirva mais êste resultado, de

liÇão ao Govêrno do Estado e 'não
mande agora,. paralisar as obras

que Iniciou às véspel'as do Pleito
tratamento de máu padrasto. Mu� ce desejar o fortalecimento de seu
nícípío criado a cêrca de seis anos, partido naquel!Í. próspera comuna
não dispõe de um Só palmo de es- do Oeste Catarlnense.

CLAYTON WOSGRAU

60 RENAUX'
ontem u a I Jetou em tantas atlvidadwli, sobre.

passagem de mais um aniversário. tudo no oampo Industrial em cujl)
natalício do dr. jngo Arlindo Re.1 desenvoívímento se destaca logo o
naux, Industrial, jornalista e líder seu coração compreensivo.
político ocupando na-socíedade de IBrusqu� onde reside lugar de ex; 'As justas e expressivas homena..., ,

cepclonal destaque, graças às ln. gens que Brsuque lhe prestou no

vulgares qualidades morais. dia de ontem, os que fazem êste
Vereador pelo partido ,Social De- jornal se associam sinceramente

,
mocrgtíco, tendo sido o. mais vo, fazendo votos para que. a data se
tado nas últimas eleições, o dr. repita ainda por multas anos, as

[ngo Renaux, membro dinâmico segurando, assim, a Brusque e a

do PSD brusquense vem reaflr_ Santa Catarina a pemangncía, por
mando na Câmara Municipal aque, longo períOdO, de uma Intellgên
la mesma capacidade e _aquele ela fulgurante em sua vida SOCial,
mesmo coração com 'que se pro. econômica e pública.

A CÂMARA DO DISTRITO ELOGIA
CóPia do oficio enviado pela � c0!fl que Vossa Excelência, como

Secretaria da Câmara de Vereado- Relator da Comissã,Q de Educação
res do Distrito Fed�ral ao depu-I da Câmara dos Deputados, se ma.

tado Lenolr Vargas Ferreira a
I
nifestou sôbre o Museu de Arte

propóSito de voto_ de louvor apro, Moderna.

vado, face a um parecer emltldC) Receba V. Excia.-neste 'ensêJo,
pelo parlamentar, catarlnense 8 a expressão do meu .elevaüc aprê
respeito do' Museu de Arte Moder. ee,
na do Rio de Janeiro, na Comls-
são de EducaçãO e Cultura..
Câmara do Dis�rito Federal
Em 21 de Agôsto de 1.9.:59
N.o 2.437

r: Senh(lr Deputado,_

_(ass) Rubem Cardoso
1.0 Sem:etárLo.

Dr. Rubens de Ar
. ruda RamosTenho!) a honra de ciimunicar.

lhe que a Câmara do Distrito Fe
deral em 'sessÃo de 4' de agôsto lP_ara Blumenau e Rio do
corrente, aprovou requerimento d1!' Sul, a serviço proflssíonal,
autoria do Vereador Benedito Iná.1 viajou ontem nosso direto!',
cio Mari�, 'solicitando a inserçã,� dr. Rubens de Arruda. Ra
em ata de um voto de louvor pe� I m0S, advogado do Banco do
lo brilhante e apreciado p;r�cer � Br asíl.

Partido de Representação 'Popular
C O M,UNI C A O O '"

O Diretório Regional do Partido de Rêpresenta�ão Po
pular, i eunído nesta data, na cidade de Blumenau, por
deliberação de todos os seus membros presentes, ;menos
um, dentro das normas estatutárias di>terminou a dis
solução do Diretório Municipal de: FlorianÓpolis, por )1a\Ter ..
o mesmo ínrríngldo vários dísposltfvos dos Estatutos que
regem a vida partidária. "

Outrossim, na mesma oportunidade, nomeou uma co

missão composta dos companheiros, 'Dr. Jucélio Cgsta, .01-
demar Veiga Magalhães. e Ari de Melo Mosimann, pa',"l
dirigir a secção municipal do P.R.P, de,Florianópolis até a.

eleiçao (lo novo Díretórto, de conformídade com os Esta
tutos.

Biumenau, 6 de setembro de 1959.
,

l!:RICO MULLER.
Presidente Re.gional

Nofa da Diretoria do Colégi9 Jli,oce;..
_f ,��'.� r� .'

,�. �:�·4jmtà�"ôe� t�ei;'" . ','

�'t, -- . ,) Ã�fetotr!'t do OO�6"b19cé.';.ri6/d�·"Lajes,se, ao t.ar
............ : ..•" .,- cohh CImento d!'l:S notá� -flupÜcad'c1S 'Pcii?:Orgaó� do Uovêr�o

'_ \.�_''''' . '"
. ..__, -__ ...

, E�tãdual e P,ela Inspetor�a' seccio,ná.1 do Ensino Secundá-&'�--- - -,_, ,s. �.,� -

.

.

.

(, .

d"
'.,

tido a -;. ,� .

�
, Nao ao. Vaz de Camil'lha _ eontador do de'lCO-- "('tmdiclOna os

, Jneno� en�� que seus par s p -

� rio, de Florianópolis, declara:'
,

• brimento. 'Nem'àQ Prim'�irti_ fazedor da lndcpeh- garão care as atitudes. � 10 - O indigitado menor foI encaminhado a êste c:;-
,. .

J

""stou, POI'S, e'm. que chegada_ a.hora, nosso P,T.B. III .

• ('encia. Apena� ao Pedro Dittrlch Junior, alter C[jG �
. � tg;bele�.imeIito, pelo,Juizado de Menores do Rio de Janei-

cl 'd deve tomar sua ,decisão para aliança iI!terparti1á- l1li-
. --.

d d :-...l1li ,o 'Pl'esl ente do� P.T.B. catarinense, com muito de
�. 1'0, a requerimento -de sua mae, n. iu)), e que pu es...e con-

li' ego e multo pouco de alt'Jr. E a propósito do comen- r!a que 'melhor consulte seus interesses.

•
tinuar os seus estudOfl, por ser "dt' i;tível cultural supel'iol'• Tenho II'do os artl'gos ... c- Pro,f. Renato Barbosa,l�.río "O condicionado de 60-"·

_

�,
ao existente nas escolas do SA�" iServiço de Assistê.lcia

• Em m-atér,ia de possibilidades, de previsões, de Sobre eles tenho meditado. -Faço-lhes várias ,�estr1- • a Menores), segundo declarações, feitas à imprensa, p�10

•
c que está por ,vir, 'nao iI, até hoje, melhor con\'lte ções, entre as qua,is as de conterem, mais deSCOOêl'-

III próprio Curador de Menores do Rio de Janeiro ("O Jor-
à confusão. Do título à última letra. ta� que veladas, algum�s mneaças, que pecam jus- � nal", de lf/8j1959).

• H' d" d tamente do mesmo pecad •.1 que repete no artigo oe. I I t d t- dA.avera con lCwna o, eUi 1960.0 P.T.B. e o P.S.D. 2° - A ce euma evan a a em orno a permanencla
se prestarão pata isso-? ' r.omingo, da sua autoria, PICU prezado Diitrich Ju-

.. do, referido menor neste estabeledmento não procede, por-• \ Ou farão, ou deixarã.o de=fazer, .uma ,aHança? nier. II quanto esta Diretoria só se resolve a aceitá-lo, depois IjeI11III " ,
"

M"as, fora disso, contêrr.. muita lógica....:... ciêll- I11III
'.

t t 1 d
.

f'dli' Ou o acôrdo sera com a U.D.N.? Como os que l.evd,-
li' adquirir sufiClen e cer, eza mora e que o re en o menOl'

III �U:in ao Senado os srs. Gomes de Oliveira e Saulo ria, é verdade, em que a pQlitica não -excele. Not·-
,não é "criminoso de morte".

li' Ramos? rnalmente, forçoso é convl.o:, se o P.S.D. e o P.rr.U. • 30 _ Confiante no lastro de vinte e. cinco anos de ati-
• Aliãnça ou acôrdo inter-partidário, com base vão formar 'junto no âmbito nacional, o certo :,e- • vidade e experiência educativa, c sempre orientado pelo. ,..

rl'a fazerem o mesmo no l'egiona,l. Seria, essa solu- ,
. "

11 " d' A
.III nos altos interesses políticos e fundamento-na pel'- I11III f;'spírito amoroso e compreenslvo dO 'Povere o e SSI,�"... nlissãó legal da lesgilação eleitoral. Oondicionado é ção, o ideal sem atritos, com as ferças somadas cm III! o COlégip Diocesano não titubeia, nem mesmo ante o lLU-

• I:ontrafacção, é'manobra f,scUsa, é gOlpe baixo. Con- p.olígono. • p�cto da opinião púbÍica. acirrada pela, imprensa' sens'a-
I11III qicionado, por exemplo, é wpor que mesmo dp.pois I11III ciQna1i�ta, quando se trata de' obL:equiar: os poderes consti-� ,

, Outra hipo·tese: aeôrdc nacional P.S.p.-P.T . .B. e � ,

d J d'
.. . .

dIII
de solenizada a chapa L::ltt-Jango; possa o digno

,
tuídos, �, no caso, o intanglvel Po er u lClano, quan o

... trabalhista-lider do Paraná, sr. Souza Naves, des- clcôrdo estadual P.T.B.-U.D,N.
"êste,' dentrO do espírito do próprio Código de Menorrs

Em sã razão�ngue.m negará que, essa mist.ur!lI11III dãr seu prestígio para o candidato de outra correu- 4. (que pôda autoridade pública d;)veria respeitar!) ,_entp.nde" afétaria ideologicamente as duas partes, uma 'II\:;z lJ
.

id
.

I d 1 t' 'd d
A I d·t_III te; ou que o,sr. Irineu B�rr\hausen, vice-presidente • de reintegrar na v a SOGla ao co e lVl a e, esse �n 10SO

li' da U.D.N. nacional, vá l\bandonar o candidato' a que lanterneiros e pelegos - p�ra usar expressJcs ., menor
-

exposto à execraçã�, pública, por processos pubU-� ".ice, da sua grei, para SúfI3:gar o, nosso Jango; ou que se generalizaram na luta entre uns e.outro,s -_ • citários flagrantemente coptrapostos 'às determinações do�
sáo bicudos que l}ão se beijam. E tanto é assim que .

que o P.S.D. catarinense vire inconfidente, V3n- .

'. próprio Código de Menores.
.• dendo o Marechal na corretagem de outras soli- à U.D.N. catarinense essa soluç�o não agrada, uma 40 _ Com referência, ainda, aos têrmos da Nota da

III citações. ve; que a considera de 'cúpula, sem força de lev.ll' '. Inspetoria Seccion�l de: Florianópolis, é do domínio públl--
: .Atitudes dessas envergonharia� o decdf') de !Jp�:>io do� petebistas getulzstas, nacionalistas, não • co que a "União Lajeana de Estudantes", por intermé1io
... Haquiavel e de Fouché! en�reguistas, ou sejam os operários, a maior parce- :. de sua Diretoria, hipotecou soEdal'iedade a esta Diretorià,
III Os entendimentos partldárlos, sejam quais 10- Jà eleitoral do partido. JIII. a qual, outrossim, comunicou ao Exmo. Sr. Diretor do l!:n··� Com a experiência do seu calculismo, o preSi-.

-

..

't" d d'
_

C lt'rem, hão que. se processar. Eob intenções melhor de-
.

sino Secundário do MInIS eno u E ucaçao ,e u ura, ql.4e,

dente e candidato udenista não-esconde que-uma.- .

1 ,1 FI
.

'li l'
_finidas e mais honestas. -

_. pediu ao sr:inspetor S?CCIOna ue orlanopo s, exp lcaçao
• Meu bisavô, que era 'bomem de muita sabedo- ali1;mça declarada d� U.D N. com o P.T.B. não '!.n-

dos. têrmos finais empregados em sua nota ('!lnterêsses

• �.·ia, costumava repetir que assim como cada dia· tE'tessa. A eandidatura Carlos Gomes já provou que • subalternos"),,

d i t di t:ar,'a a U.D.N. bom, ,mesmo é o P.T.B. sózinho: não fi o' A .

d t tab 1 i t'tem sua cOis.a, G_a a co sa 'em seu a.. .'

...
5 - A permanenCla o menor nes e es e ec men '>,• Os que gozam do pri'{lJégio de opinar, tanto PD,- leva nada e ajuda a U.D.N!

• dépende do cumprimento, por- parte dfA'd, das disposiçõ�3
I11III 1:3. o pUblico quanto, par'�, os órgãos diretores dos Em todo o caso,

'

P...edl'(1 Dittrich Junior, fica o
,� exal:adas e]n ofício, pelo MM. Sr. Dr. Juiz de Menores d')� ,

convl·te para deslocar Õ. problema de "condiciona- '.'partidos, devem cuidar dl;t:i l:esponsabilidades do e,;;-:
.

Rio d� Janeiro. ,.

dos" para' alianças, que isso foi o motivo destas le-
d t b d 19"9crever e do falar.

III L9.jes, 5 e se em ro e 'J

• ' Se não col'ocarem as soluções em nível de res· tràs, que terminam cor,dialmente ,. - Frei J�ão Capisttano' Binder
.. peito, de lealdade, de coefiança, mas ao sabor de '>. JOSÉl DO VALE

.._ .:. Diretor

���f?�f�tªÊ���;&:;D:Q,·�i;;�t;·e Carlito'passar das páginas, onde o au_ remetida do Cavaleiro Andante,
tor se revcl� o �dmirador' capaz nãõ contra inimigos -::- que êle
de jnterpretar ,sem arrOIl!IOS não os tem, a rigor - mas con_

apaixonados, não pude fugir à tra o anti.ldeal, que para o Ile-.

lembrança ,án primeira vêz_ que rói constitui a essência mesma

tive cUanté dos olhos o livro má_ da grosseria, e da medioc�idade.
giCo!) do espanhol. Foi cm São fn,do 1!uscar no irrealizável os

João Del Rei __ e lá' se vi'í,o fundamentos da sua existência,
trinta anos _ menino ainda, o subÍime visionário pretendeu
d;slumbrei_me 'com a descober_

BBlg·fl;S
Esta,. secção, um tjp1to

<

piro_

j�niea I! um tantD. pé'fuIV·
éórtãJit'e, fãz' justiça 1felas pró-
Pl'i-;'s �ã'Os�

, .
,

Há três .édições, chamUscava
:0 !liret()r mesmo do jo-rnal, que"
udenizara um bravo e valor'oso

pessedista do'Oeste.
E hoje faz auto-cl'ítica ati.

çando o busé�pé contra BUS
C-A·PÉS.

•

x X
X

A última vêz foi aqui' trans
crito um telegrama do sr., Laert
R. Vieira" a propósito de um

juiz de paz. E a transcrição
saiu errada, por faItar_lhe o

principal..
O despacho, na íntegra, é. o

seguinte:

"Presidente da U.D.N.
piratuba
vêncendo-se data 31 agôs.

to qua!1riênio Juiz. de 'paz
Esteves Júnior vg' sr. 'Hans
João >Schmidt vg consuIto

êsse Diretório reoondução
mesmo pt Caso negativo pro.
videnciem '"1unto Juiz Direito
essa Comarca vg a quem ca

be indicação vg n(lme cõÍl.

velliente ao Partido vg avi

sando esta Secretariá pt
Saudações Laerte Ramos
Vieira - Sec. Int. 'Justiça".

Será que lOS Juizes de Direito
se prestam a indicar "os con.

venientes ao Partido" ,?
Será' que a Justiça -agora co.

bresteia aos Diretórios da UDN?
De Lages veio a prova de

que não.

Mas o nome conveniente à
Justiça - e não ao partidO -
foi denptldo! E outro, O DO
PlAJt,TIDO, foi nomeado, sem

indicação e contra o.pinião ex.

pressa do M. M. Juiz.
O se'cretário" C?m isso, ini_

ciou a meta prometida: -udeni.
'zar tôda a Justiça de paz ...

pela interpretação do que
,

pela ação.
beria ;Í�mâl.s percorrer caminhos

muitas vêzes palmilliailo, pols
em D. Quix;ote o desbJ:llvamen.

to é a sua razão' de ser,' o in_
conformismo é a' roupagem pSl

cológica de sua p1lrsonal'idade
ruidosa e tã:!) profundamente
humana.

tiplas facetas. ,poeta e prosador
-em hannonia com o jurl'Sta as,

três diriiensões'do seu tal;�io
. não se' contradb:em; antes se

completam na etxerioriza:ção dq"

ii: o curioso é que suas pala
vras quase sempr esão as que.Já

proferl�os, em circunstâncias
idênticas, ou que gostaríamos de
dizer em relação ao Ihome� e

,
'

aó mundo de D. QuiXJOte, em

relação ao honíllm e ao mundo

de CarUto., Ambos têm em 'Lo.
mum o traço humano. Nasceram

para julgar: antes que para se-

.. rem juTítados .. Sir0 .crlaturas "elei... ,

:t�s, 'lue se utilizam 'da P�Í'.çéP:

seu pensamento.

:A sentença, que prolatou' JIJO

. tribunal da hi�tória, sôbre os

'personagens de 'Cervantes e de

Charles Chaplill, Ilaveria de t�Í'
um conteúdo humano acima do

pela

ção das coisas como instrumento
da. sua inteireza moral - ainda

que, coJtlo no caso cervanteano
_ o�Jul,amento seja feito ora

por D. Quixote, ora por Sancho

Pança, o antípoda.

O sr. Oliveira e Silva escolheu
dois personagens, de épocas ,di
ferentes e nisto não!) "Vai nenhu-

,

ma antinomia, pois que ambos

estão aparentados p�lo pesmo
ideal de bem servir. �um, os

.

gestos são largos, o exagêro é
sua n!)rma de vida, e,parece to_
ma� o sentido da existência pe.
la imposição mesma da fôrça

, com que �ombate em pról
,

;rgumentôs. 1

a

sua maneira de .ser heroi. pare_
cendo pedir desculpas .pelo fato
de viver, Carlito oonsegue ser,

contraditõriamente, o libelo vi.

vo, o aguilhão da crítica social.

Ambos têm a grandeza como o

ar que respiram. E, por si só, is
to Já é �er subHme.

pena que nã,!) possa alongar
êstes comentários. Mas não de.

vo tennii1á-lo sem antes reco_

mlmdar a leitura dêsse magniti.
co livro, que o

imperdoável
autor numa

,

chama

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLI >RIANóPOLIS, Quarta Feira, 9 de Setembro de 1959

Uma coisa já 'está ben, deltneada: Os udenístcs
erêm no '''perigo'' Jânio Quadros.. A posição. estói-
ca do' Sr: Juraci Magalhãe� em não declinar do
seu nome pata a sucessão de 60, tem demonstrado

para muitos. udenístas que esta é a melhor ..,01;1-

cão para o partido. O Governador da Bahia, em.
entrevistas à. imprensa, condenou o símbolo 'que o

Sr. JâniQ...-Quadros adotou para a sua çampinlw,
eleítoral. Diz a ala anti-Jânio, que o Sr.•ruráêt ':e:
'um homem limpo e não precisa de ,vassouri:\ e

'

..
que "o país não está necessitando de um gà�'):: '!f

"

_ \

frente dos seus destínoa", Pelas últimas riô-th,<ias"
políticas da grande imprensa earíoca, apaip��s�:,9i�, ,: .

recrudescimento, um mutísmo.. com refer�nci� ..'2;.r'
candidatura Jânio Quadros nos meios uâ�n'(,s:i;a.s:��·,
uma espéc.i: de repudio ao. métodos d9' ��:�g.�yéi�t .

nador de São Paulo.. _ > '"/.
.

Apesar das declarações dos. emissários ·.:i:arlds .'

/;' �
. I �acerda e

A A10i�io .Alves, - de port�s .�ber��"i �qu_an.:.
"

Amigos e correligionários (10 ./ \) J� ao do retorno ao .contat-o COlíl Jamo lla '/Ill'-!:l'ÓP;;;
Deputado Fernando Viegas ofel'e_' 1'n � r>�. nada de definitivo ficou acertado, e m�s�o, :';p'ar�?'e i

ceram no último sábado, u,ma �_--=- .

.

que a �lt�, direção do partido"fechou-lt�l', ês�t;lra!Í�
peixada, no Iate Clube. �� ! UJ)O - do O de�émolar dos acontecimentos. Sen;t "d�yic;t��� -

alguma, existem duas corrent�s n� !!D��rüma; !'lró--
Aconteceu um butiá amigo na

. ��, '-.....
-

Juraci, pugnando pela candidatura' 'p.�ttrdá;rla.,;,�' à_
noite de sábado.

_ a.-----.::z:.. 6..t10 '. ",.' ·beçada Relo Sr. Carlos Lacerda. Dipci1lpe�te; CJ :��.. ,

podemos dizer que' as reuniões O O��� Juraci Magalhães ace�tará a sua ç�ndi-q�t�t!"- J'll1: .

dos Brotinhos nos salões do Clu-
.

�._
'

�-..........�--==' ,':: yice-presidente. "To be 01' not to oe1J;-,é- _�<p:!e.?tã0i"�
V E- ., D I:_ f; 1:' ,be D.OZ,! dç' A�ôsto, já se. _firma., /-9"'0-'!_-:- 7/ ".'

-

-���
..

-'o 'para O Sr. J1;lrácL � -

'�"';:'� "�:.':-
,/

'\. �","� n � -..-., � ram um sucesso. Estamos infor_
-

� -:+, ,,� iI.' � ....wí:..r 4.:� ' .... "':--rj' �
""-

à.-:"� �)"�r;:�'� 1. i

{c.1M TERRENO SITO NA 1 ., PROGRAMi). DO MES DE SETEl\Q3RO \.;- "_,;;�';;':W:',�'rJ';'"'\'í ,:r,.. .';":'�:�;,.,.";�.•.. �_: .��;,.t��f::':'''':���.-:·�'''i'.I!1ando que. na próxima, escolhe-, Dlà 13 _ DOMINGGO _ "NOITE DE ENCAI)JTO', f"':i:�;:.,;�-, � '-- ��l A.'p �.!\,L).. >., ':;:-:'-..)<"?AJ. .f<�""�;>;:"�'J",.<; I} RUA PADRE ROMA, 'corn. ' .'aIDes a,.. "GJamqur" da cidade.

ESGOL� DA "CHARM-GIRJ( 1959". � DAS 19 AS r'�4 \: �. 1- .l?��"'1-nt�. pasS'a.i'f�oS/if ·fb'c�. ��::��r��" 'J
,2u metros de frente.._,:.

�

. -:- ......". "

.HcyRAS. -, "!, ',f 'r.' " ':.
\ �1�tr:O' ristMual e 10�L EStab�le7.. �.;��ma' �s7

Tratar pelo telefon� 27136\ , �etl.flcamos a. noticia, com le_ v
rn;A ,15 ....::_ 3a. FEIRA,- SOIRR'E! COM A FABULOSA' � ,peCle.....ge: �!llôn'l.etro .db:s at�aço��, dos s�nhores de-

I ie�enclR a "boite" Lux Hotel O�QUEJTRA J3)E MIGUEL CAI.o' .. 28 FIGURAS. RESER,.. ?�tad�s 'e, v:er�adore;;� c?m vlstas _80S seuS trabalho.,;
--.,......----------------:.---------_..;;...;..--.....;---- vA DE Í\mSAS.NO MULLER. ,

nas casas'legIsla'tiyas, apresentart�o'as suas pre-

'·5 .04>·····
'

..De'·
.

·u·'S� .pod..•., ._�...'

.... ,." ·'e· .J.... ,' ·u·I·,;g'_.·a....
'

Fc.�;,' ."

'
. ,ola 17 - 5a. FÉIRA �:- SOlRE'E DE APRlESEN'F:A- enças ei omissões;

_
.

_
' ÇÃ0 DFJ VERA RIJ3EIR0 _ MISS BRASIL 1959 _ QUE .

Dignas de' destaque, aI' atuações dos deputad lS

Dru;;�ILARA' COM O M:AILL0T DOURADO E VESTIDO
Anfunio Êdú Vieira e E\'ilázio Caon. Suas pa:rtki-

DE- BAILE USADOS
.' pações nos trabalhos legislativ.Qs vêem sendo des-

';"
NO MA:ij-ACA'NA:ZINHO E LONG-

tacadas, mormente no ql!e se' refere aos assuntos'
8EACH.

que visam os interêsses da coletividade, Estes pal-
lamentares são, talvez, 0:3 precursores da futura
Frente Parlamentar Nacior. alista de Santa Catarina .

xxx

PARADA;MAVll�ENTADA
cisão. Pedi-o pOlrque a,cho Este ano, a Pa.rada' de 7 de Setembro, superou l't dos
que a Camara, sob os efei�

anos anteriores. C6m�C}amlo peiJ tem.po, que' colaborou
tos do tremen,d'a campanha no brilho do d-esfil!&.· Marinha Exército Aeronautica e Po-

.

'd 't
.

-n-' - ,.
,.,

mOVI a con.ra I_Illm, ao es lida. Militar, apresentaram-se cOm oS/S�US' uniformes im-
tudou ,con�,ellJe�t�mente o pecaveís, màrehand� com, garbó' de o fim do desfile. Gos-

p�'oces:so. Nao qUls)Jfender tamos muitô, -das .êV-GIluÇ-Ões da- B�nd� Marcial da Escola

nJl1g�e�l. A magIstratura de Aprendizes Maririhefros. As associações esportivas, _o
brasJ.lell·� ttr'm grand�s, no- .radio, o jornal" ()f comé.rcip, enfim todas as classes solici··
me·s. �ao quero 'clta-lol'! tadas para colabotar com as' nOSSi;iS fôrças armadas, de
porque· ao escrevê-los, eu ram todo apôio lia. medida do possiveI. Este ano até o

t
me lembraria dos que fize- povó compareC8>lil.em "massa", afim de aplaudir os solda

;;!!�lIIIIIir::lll!Çl-==-c:l-=-:=JIa::_:lIc-==-��=-CJtI
. ram . c-om que eti rompesse dos da nossa qáé�i!l!la Pátria.,

com meu' idea'l. Jamáis pen- x x x
sei em suicí,dio. Eu vivo no b .BROTINHO DA SEMANA
sentid'Ü da e-tell'Uidad'e e é lá .

O nosso "R3JQta'r",. anetou o Brotinho da Sema'na. Des-
que espero ,encontrar a mi- ta vez foi uma 10lil'ra,<-que estava com üma bORita saia es

hha te-licidade. O cargo de tampada, blusa preta com uma rosa vermefha, sapatós
Juiz não é uma finalidade, pretos e bolsa p·reta .. Olhos c�stilnhos' esverdeados e ca

ma·s ap·enas um meio de
. belos louros naturaÍ, altura aproximada de 1,60, pesando

atingHà, A verdade-ira fi; aproximadarente 57 quilos. Pambens a bela jov,em que
nalidade é D.eus. A unica esta'l,a ná missa das 10 hs. na Catedral Metropolitana.'

.

verd::>.de_é Deus, que pop'erá x x 'C. .

me julgar. Agi éom.' c-on.>:.. A ê�RNE É OBJETO DE '''LUXO'' NOS AÇpUGUE . Dentre 70 compostos da Metatiazanona, sintetizados
�iencia· fui hUll'l.ano, É plre�. Em que po'nto- nós chegamos.' "Para se comprar um por SUl'rey, Gesley e Coulston, quimicos do Instituto de
ciso não confundir um juiz bom pedaço de carne, é preciso ('ue o ferguês seja bem PeSfluis!'as Winthorop (Rens�la�r, N.Y'), o dióxido eiQ
com 'justice'iro. Um juiz der aparentado, com muito dinheiro no bolso, ser amigo Ínti- rofentl n�:etil-metatiazanona mostrou-se. possuidor d� n�·
ve ser ju-sto, ,e j1:lsto' é aque- mo do açoguei'ro, ter uma boa posição social. "Enfim é. ca.. tável ação neuropsíquica regularizadora, bem como de

le <lUe pIo'cura concHiar a paz do açogúeiro exigir que o freguês use cartola. M.is. acent�aào efeito relaxador mus\!ular perférico.
sabel)oria com o poder. Foi carne que é bom, só para inglês ver. São uns coitadinhos, L-:�1 ga messe de observações clínicas atesta sua efe-

o que fiz. Não es'tou ,contra ",tenho muita .pElna dêle:'!". Desta forma a carne passo'ij a tividádl'! terapéütica, a par de máxima toler.ârtcia.
a impr'ensa, mas guardó ser o· ,objeto-'de "luxo!', nos açc,>ugues. Lal!çado nos Estados Unido,,; sob o nome comerci;t}

cert·à. mago,a de ce'r.ta, im- -NAVIO DE· GUERRA, NO PORTO de T"aDropal, estará à disposição da classe-"média bra-

pren.sa. Mas, como dis's,e O' nosso "Radar" não perde" tefi'lplf registra' tudo. sileirt'. a partir de setembro.

Vkira= "'A. impre'lllsa. e, a �ncontra-se atracado,na porto, 'UmfTfavi�"d-e�guerra,�r.5's .'

U0€nciaQO: no Brasil sop,de.i.lominação· ete FENl\
ai'te. ae esfo'lal" muito em� parece" que é, o farposo RB "Tridentê'fP, foi- oba"tê0';'que ri:..,.' o no:v(r e originaL s-intétiC0cd·Her8;' SOb' pontb de ,vista,,/
hora seja também .um in:s'- 'eebeumuito beni a-nossa impren3? 'Dir�ejallios ab "'TtYdell'" micêi tie tó'dé)'s �o'S;,;:ita'râcicbs ou· iranq/lnizIl:I};t��U:l

;

. tnímen.tb. efa civili;zaçãó':, i te'�,�oa estadia em nossa ca:pft.lll: .•'.
. .... .

. conl1e�idos.:"
'

. .

SS%SS*?SS%s·sSSSS%S%S%%S%3SSiSSSS%SSSSSS$�
H Para almoça� é jantar bem, depois de sua �U casa, QUERENCIA PALACE HOTEL f�SSSSSssllSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%,si\SSs',')jC""u

f '

Continua ft,n'ionanio pari> A mesma continua recebendo seus
. _'_. _

O(U� "habltu;;".," a "boll e-' Lux "habituées" �é o mês �indouro'l Qual será U Broto bonito que
JJ(tel", No último Sábado, o movimento

I representará nosso Estado na res,
foi intenso. Q colunista anotou ta do ,c�pacabana palace, quando

Da cidade de Criciuma;-recebi entre outros presentes: Sr. e Sra. serão apvésentadas as "Dez Mai,
convite para assistir o casamento Dr, Ledo, B. Leite, a elegante srta, Bonitas do Bras!!".
da.'srta, Libera Meis com o Dr, Ruth Peretra . .: OUvira Sr. e Sra.

.
- ,

.

, .' �.-', ,� .

Ett�re 'M).lSCO, que .. se r.(laJlZ�Tíf no Deputado Wafdemar sales, Sr. :- NOIVADO: COIl! prazer regts.,
pr{ti{imo dl�. 27 -'" A COIUlHo 'Só" ,sr'a, jornálist,\' Domingos iii, Aqui, trames à contrato de casamento
cíal felicita aos noivos e dtgnes no,

..

2:UR" MtÁ�AD Q,"

ANIVERSÁRIOS ão Raimundo de Amorim
Junior e 'de sua' exma, -es

'posa dona Mathilde wer
Unger de AITlIOrim, COIl1; a.

menino Carlos Mauro graciosa ·e' prendaljla .aJrta.
dos Anjos l\fâria Celina Lisboa da 'SH-
srta, Ivânia Frainer r va', estremosa filha .do ·sr.
jovem Ari MueHer/dá Jo.�intho Henriques d·�. sn-
Silveira va.e de sua. exma, €<&:posa
t D '1 S famil!as.

_ sr a. I ma oares dona' Raimunda Lisboa da
sra, AlzÍra S. Spípdola Silva, residentes em São
-

srta. Mall"ia Jacques -Luiz do Maranhão.
lU! . festa 'de aníversgrío;.L,�ou-ra A noticia, em particular. .

sr. Osni Conceição.
'

. é' de grande satisfação pa-
:Fa ps que mourejam neste

NOIVADO,:.' ,.,1;:, < : Jornal, nois ambor são pres-'
Clube" reuniu no� salões do Que,

"
-. . rência palace Hotel para um jan_ ,

.

..',', . :J(lljla), pOIS ambos são pres-

Fo!ga�o� em
\ :}�.gi�Vrarr,

-

'rrJ.ui!o� ensejando o .acontscl-
taro

na s ímplicjdáde del1tflL �Qta, m�.:o.t'o;�nI;otivo não' só de ' ..

t t d ',- .'�":. ., "'L�'-'
.

r',' "'I�".' , Motivos ímperíosos ímpedemO con ra O e.�C'Çj.sarn,8'nLO, r�a. ce social como de' lmen' ,
.

d' 7 de
.

... "b'" '_j-. .

. 7 � .,;. '1'
" . tenhamos a festa do próximo Sá-no la e s�;�em .fOt,�·\!' SI{ .jum o para quantos com I -

.... .'
o:

a'·"
'
.'

�;.
; ,

'..
.

.

. bado, quando se realizará o casa..,nu:sso mUI. preza . .!).'"·'�Q�pa- 0s....nolvoS prrvarn,
. .

. , . menta da srta, Leda Schmidt comnheíro Ii;lle· tra,b�liíõS(,lwtç':: "Formulamos OS melhores
grante d'o C6rlRP"R-e&:!:3.;t;q.rfrul, v.o'to.s de felicid'a,des. nos

o sr. José Mussl.

AcademÍC'o t�â�!o_ c.#l:b,êttR'� �.opg,ratu:lando ,com Os dig
de Amorim', j!H�o"d'Ii .$'rf�Jo�� n1os:g·eriltores.

... _�' .-o'·'''>. ' ",,",�;,- -�..__ :::

FAZEM ANOS HOJE

da srta. CeUna ,SUva com o sr.

Flávio Amo!·lm. O 'acontecimento
Leda .Cp'tr�ri voltou á circular ocorreu no, dia 7 P,P., APresenta

na,' '!l'ha ·eoro·muito cl:ia;�e 'fi ,b'e-' mos aos noivos e dignas famiilas
Jeza.. ,I' - . -

sinceras felicitações,

-

Sâbado, teremos. uma. grande

----�..�-------------------------------

No último sábado o "Llons P lR , 1 C.I P A ç Ã O
_

JOÃO RAIMUNDO DE -JACINTO HENRIQUES DA
AMORIM JUNIOR SILVA

e e
,MATILDE WOLLNGER DE RAIMUNDA LISBOA DA

.

AMORIM ( SILVA
com satísração, participam o noivado de seus filhos

FLAVIO ALBERTO E MARIA .CELINA
A'?,ua Doce, 7-9-59 São Luiz-Maranhão, 7;'9-59

;_'. :lff."N···�h. rr ),S: E.::..,�- [: .. 11 'i::; .�. :.. "

-,
.

..

Um Chever6let, .52, de cô.r verde, quatro portas. Tra
tar na Almirante LaPlego. 144. -= Telefoné 28-18.

-:0:-:-

\tENDE -SE.
,� ,

Uma . pl'o'pr-iedade contendo 3

casas na Rua Servidão Furtado
(Prainha).. Tratar com DELAMAR
:SANTOS

.

l\ést� Re!laçã".
• * •.

DIZ O JUIZ SOUZA NET-I tremendo \ libelo çopt_l'a .0
TO, APóS DEMITIR-SE:: Magistrado. dividind'o-se 0:-:

"CASO AIDA CURI" I piniões. Apreciado o recUlr-
. He'Io Horizonte (BEL- So dI) Promotor, decidiu a

FRESS) _ 'I'od'os se reCOIi'" Primeira. Câm�la Criminal _" Há muita. coisa a faze,'.
dam dl)s lances dramatkos contra o Juiz, i,st.o é, d-e-ter� ·,Pode'rei ser jornalista, mo

ocorridos no pro,cesso- con- mirrou que, os.as:s.as,'li-no;s se- d.esto ·esc,ritor ou voltar a

tra os matadore's de Aida j-am levados ao Tlr-i-bunal' do advogar, Não fui 1'lrecipi-
Curi. Baseado em artigos Juri para julgamento. tado em minha decisão,
,8.iO Codigo dEj:..- Proces'so Ci-

. .
nem es'tou arrep,endido -dia

vil, o Juiz Souza Netto im- Rebelando-se, 'contra e'ssa atitu,de que assumi. Deve-se
Plr:onunciou os acusados, deci-são, que lhe seria ,uma fazer na vidla, s,empr,e" aqui
causando enorme reação do reprimen,�la, o J.uiz Souza ló de que se ,pas'sa. orgu.Ihar.
povo. A imprensa _ nota-I N-etto demitiu-s.e de suas Eu, mais' tarde', ficaria. ar

dame!1te a comandada Ipor i funções, ·cwusando enOTme r.ependido se não _fiZesse o

David Nasse,r :......... ;desfechou expectativa o seu pron!ln que fiz. Nião pedi o meu

afastamento ,porque o Tri

f A t II t (; bunal l�ef.ormou minha d'e.

eiamento. Ouvido pela HU

prensa, declarou, 'e'm sin:·
tese':

xxx

AVITRINEf'D:A SEMANA
A Loja Hoepeck, seçãu, elétrica, foi a·Vitrine da Se··

mana Em comemoração· a· Sém:?na da, Pátria, dive,:sas

lojas da cidade apresentaram ,se muito bem, colaboran-
do assim, com as nossas fórças G rmadas que sempre são
os organizadores dos· festejos da.. comemor3iÇões, do Dío.
da Independência:

. -.
N"tamos na Loja Hoepeck, uma Bandeira· Nacioº,al e

uma roda de Leme; pEtJ:'teneente:;; ae antigo Contratotpe
deiro "Santa Catarinaí':. A Bandeira foi uma hOmenagem
da Mulher Catarinense ao àntigo vaso de guerra· de nos

sa Marinha. A roda do leme pertence ao Iate Club e �

Bandeira ao ,50 D·. ·Naval. 'Sáó relíquias que- deveriam' es
tar em um museu. Parabens 'il.03 vitI'inistas da Loja Hop.

peck, pela 'g!'and� idéia <que tiveram neste ano.

DR.
Doenças de Senhúras: Infertilidadé:<Frigidez:
Varizes. inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-·natal. -

Alergia - Afec�ões da pele.
ConsLIltas das 14 às 18 hor,asr 'exceto aos

sábados.
'.

Rua F'elipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648

SILVEIRrA LENZI
·N Á C I O N A L

A� comemorações do DIa da Pátria, tiveram nas->

príncípaís capitais do país o seu ponto 'marcante
"11'68 'dé&filêl! militares. Às Fôrças Armadas demons- .

-

.. ) .

.

.traram todo o seu poderio e nota-se o clima psíco-
Jógtco.Imposto à NaçãQ: tem o govêrno o complete
r;)oÍo

.

das três armas míütares para repelir quai
(1'.ler tentativa de golpe ou atentado ao poder.

.

o discurso proferido pelo Presidente Juscelino

Kubitschek, esteve eivado e reforçado' de
�

tôdas
aquelas palavras de

_ esperanças costumeiras .. Tenta
o govêrno solueíonar a eríse; e aí estão às Fô.tças
Armadas para garanti-lo.

--------xXx------� \

'DEIH�UE-SE .A' SEU FI· I d'o gentil e amável· tanto
" LHO quanto de. vitaminas e, ca�

. Ele não ê fiteiro 10rÍas.
.

Ele Pl',ecisâ de carinho Aquela que nãO' recebe qual-
_quer carinho, crescierá indi�

Voeê pode pensar que as ferente e derajustada.
crianças vêm ao 'mundo desti ferente e d,8s-ajustada.
'nw�:ias a tar os preis sob SlIaE motivo - talvez por fome,
vop tarle-s, custe' o que cus� 'u'níidade, indigesÍã(} ou tal�
taro vez, porque esteja impacio
[sto nãú é ve.rqad:e-. de- mo, ente, precisando de afagos.
do algum. E'h chora para chi'.mar sua

S,eu :fi'lho nu:sc�u para ser atenção.
um ente humano razoável. A l'reo�l1p�ição que você
e amigo. sente ao ouví-Ia chorar e a

Se o tratar bem, êle nãc vontade que tem de confo,r��
aousal'á. tá-la, fazem pinte tJ.'e seu

Não receie amá-lo, o,u corres temperamento.
'pon:àe'l_' as suas l'le.e,çssida- Um lig,e,iro embalar, pode
des. realmente. fazel�lhe bem!
Tôda crian'.ra 11Jrecisa n� - x-

quem lhe .sorria· fale úll (Col,aboração ,do 'ROTA-
brinque com e'la' e .de aI' RY. CLUB DO ESTRElTO
guem qu,e a a::aricie, de mo" à Semana da Cri!lnça)
--�----------�----�------�----�----�.----

Nova' síntese da WIMTHROP .

PR�DUCTS· INC.
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FECHADOS DEPENDENDO DE SUA SORI

-0-
, DESCONTOS DE 5 A 20% EM ENVELOPESf l

·DEPARTAMENTO
PLANTÕES

M:ti: S DE

5 - - Sª-bado (tarce)
6- nomíngo

Praça 15 de·liovembro

Praça 15 de Novembro
FARMACIA VITóRIA
F'ARMACIA VITóRIA

7 - 2.a feira (feriado) FARMÁCIA MODERN� Rua João Pinto

2 _ .. Sábado (tarde)
13 - Domingo

:"I:li�
Farmácia sto. Antônío
F'armircia sto] Antônio

I

Ru� Felipe Schmidt
_

Ruo. Felipe Schmidt '

19 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

2C - Sábado <tarde)
7 - Domíngo

F:::,:·mácia· NOTURNA
J<'unnácia NdTURNA

lZu:l Trajano
Rue, Trajano

,
..

Noturno será ere tuado pelas fàrmácias Notur na,
. sto. Antônio e VitóriJ.,

Trajano, Felipe Schmidt e Praça 15 de Novembro:

compreen dide entre 12 e 12,30-horas

6. -. Domingo FARMÁCIA INDIANA Rua Pedro Demoro

'I ;_ 2.a feira (feriado)
<

FARMACIA CtATARINENSE Hua Pedro Demoro.

FARMÁCIA DO CANTO Rua 24 de Maio

FARMÁCIA INDIANA Rua Pedro Demoro

FARMACIA CATARINENSE RUfl Pedro Demoro

P R· E F E C J.
<
5 1

luza-se uma casa em Segunda série, ótimo estado de conservação,
erfeito estado- com qua- Facilita-se o pagamento.

.

o quartos e demais depen-
ias, situada à rua Tra-'

. Fone: 24-13, das 17 às 18 horas.
sa Adelaide n.ô I, per
da atual Assembléia -Le
ativa. Tratar na mes-

LUGA-SE

, 1- Casa à rua Conselheiro Mafra
1 Casa à rua Araujo Fig)1eiredo
2 Terrenos no, Baírro Bom Abrigo
3 Terrenos no Estreito
4 Lotes em "Carilboriú
1 Fazenda em Palhoça

Preços de ocasião.

T:r:atar no Esc,ritório .de A'o.voc'acia e ·Procura
doría, à rua Ttaj�ríQ, 29 - 2.0 anda � sal� 1,

•
.

\':,< ;._ .

-o

OS MIESMOS' DESCONTOS TANTO NAS
VENDAS
À VISTA (OMO A PRAZO!

-0-

.. '

C U,R S O DE EXTENSÃO
Nova Nomenclatura Gramáiical Brasileira

. ,

A Diretoria de 'Estudos e Planejamentos, S. E. C.,
'levará a efeito a partir de 9 do corrente, no Instituto
de Educação "Dias Velho" (Salão Nobre). às quartas .e.
sextas-feiras, das 17,30 à,s 18,30 horas um Curso de

Português para professôres primários que está assim
programado : . f'I.I·(!

A) Fonética descrltíva, históricà e
-

-sintática 4 aulas

B) Morfologia: /

Estruturação· e formação 3 aulas
F'lexõeg e classificação 5 aulas

C) Sintaxe 4 aulas
D) Ortografia, pontuação e significativo

das palavras
E) Metodologia da Linguagem do

Curso primário
t·ste curso. estará a cargo· do Catedrâtíco de Portu

guês do Instituto de Educação "Dias Velho", Prof. Os
waldo Ferreira de Mello.
Ao término do curso será conferido um Certificado

a todos que tenham 100% de frequência,
Para o mesmo curso convidamos Os senhores profes-

Dupla Reserva de Fôrça! sôres i�:le Grupos Escolares e alunos de Escolas Normais:
para sua aegurança e tranqutlí.,

. As· inscrições poderão ser feitas nesta IDiretoria ou
dade, DELCO mantém sempre ju'tUo à' Direção dos Grupos Escolares.
em reserva o dôbro da energia. . Flol'ianópo}i.s, 1;0 de setembro de 1959.
rte que seu carro preclsa]

PROGRAMA,DE BETEM�RO
DIA 15 � 3.a feira _ SOIR:ti:E COm a participação da

espetacular OR.QUES'IRA DE MIGUEL CA

LÓ, de Buenos Aires, com 28 figuras. Música
Internacional. '''Shaw'' maravilhoso de 43
.mínutos -. Reserva de Mesas na Joalheria
Müller.

, ,

DIA 26 _ Sábado _ SOIR:ti:E DA PRIMAVERA, com

a sensacional apresentação de "MISS"
- BRÂSIL _ 1959, SENHORITA V:ti:RA RI

BEIRO, 5.a colocada no Concurso "Míss'
Universo. As mesas para esta festà serão
oportunamente colocadas à venda.

ARRANQUE IMEDI AT O L

V. PODE CONFIAR EM 'SUA
baferia DELCO

Segrêdo da Longa Vida !
l!ELCO contém o exclusivo e18_

mento Batrolife, que evita as
I -

de energía autodes-

. ,
será efetuado pela Farmácl�.

-
--------------�------------------,----,�

ESTREITO III

-
•
•
•
,I
,
,

--------------------�------�-----I--�'
O :;elviçp noturno será ete tuado pelas farmácias do Ca nto, Indíana

:

e catarinense.'
.

Distribuidor Autorizado .

A lJ�esente tabela, não pod= rá ser alterada-s�m prévía autorização dêste Departamento� C A R L O S H O' E, p C K E
____---------.--,.--- ....._---- III

I

Para Revendedores. e Frotistas -

Descontos especiais

perdas

carga!

S/A

P A R'I I C I P A ç Ã O
WILTON BITTENCOURT E- TERESA VIEIRA

BITTENCOtIRT

Participam. aos seus parentes e pessoas amigas o

nascimento de sua fÍlha _ qu� na piá Batismal, rece
berá o nome de MAININA MARIS.

C A-S A . D E '8 O C- UPA D A
Vende-se uma com financiamento de

Cr$ n,OO. 000.,00" Tr�tar, com. Q,Enge"
nheir6·RuiRamosSoa�es. Telefone 2193.

/

4 aulae

4 aulas

R E P R E S E N 1 .A C õ f S
•

MERPAL _ MERCANTIL PAULISTA LTDA., firma

de re=reser tações de ambito nacional, .possue 15 nUa!s
em diversos Estaçlos, seleto corpo de vendedores dando

perfeita cobertura por todo I) Brasil de norte a sul dE:
-

.

�ste ac Oeste.
Acstta-se representações para todo o Brasií ou reglões

dá ótimas fontes de referencias.
-

ss.. Paulo _ Rua Marconi, '�4 ._ 6° andar - eoní. 62

Santa 'Catarina _ Rua Souza França 20 -Í_ Flo!"',,·
oonüe as suas vendas a Merpal.:

"5 E R V I ç O M I L I T A 11"
.1/Atenção Candidatos Eívís Inscritos Para O

Exame De Seleção À. Escola De
C' t D 1 1/111i.)argen os. as � .tinnas ...

A fim \('Ie tratarem de seus íhterêsses, todos Os can

dídatos civis inscritos para o Exame de Seleção para
Matrícula na Escola de Sargentos das Armas, são con-,

vidac;!os à comparecer na Décima Sexta Circunscrição
-ue Recrutamento.

., .. �

(NOTA N.O 4/59 da 16,l!' OR).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLI )RlANÓPOLIS, Quarta Feira, 9 de Setembro de 1959

Uma coisa já 'está 00111 deÍineada; Os udenístas
crêm no '''perigo'' Jânio Quadros.

- A posição estói-
ca do' Sr. Juraci Mag-alhãcf> em não declinar do

seu nome pata a sucessão de 60, tem demonstrado

para muitos, udenístas que esta é a melhor sola-

ção para o partido. 'O Governador da Bahia, em

entrevistas à imprensa, condenou o símbolo que, o
Sr. JâniQ...-Quadros adotou para a sua campanha
eleitoral. Diz a ala antí-Jânío, que o Sr. JUnlci "é;

/

um homem limpo e não precisa de "vassoura,"; e
_

'

que "o país não está necessitando de um ga!'j- '.i}.
,

_ \

frente dos seus destínos". Pelas últimas nó-tÍl-<üis
� ,

politícas da grande imprensa caríoca, apalpa-se 9. '

.

recrudescimento, um mutismo. com rererêncía '2: "

candidatura Jânio Quadros nos meios uclep,'i$ta'S:'4i'"
uma espécI: de repudio ao, métodos dI} ex:-�vel::Í'
nador de Sao Paulo.. �;.., ' .

'

Apesar das declarações dos emissários', ,C>.\r1(,<;

Lacerda e Aloisio Alves - de portas abertae 'quan-
.

./ /\)r'>� do do retôrno iao contato com Jãnio ná.�'Eur3p?í,
-10 �t.>: • nada de definitivo ficou acertado, e mesmo,-:;paré'�e
�_----=- ,

que a &lt�. direção do partido "fechou-S_é;': ês-p�rart-
�� ! UJ)O - do o des�olar dos acontecimentos. Sen:_l:- _dftyi&<.t
�� -

alguma, existem duas corrent�s na !!DN�fúmll; !-lPÓ--:-
��, '-....._

-

J�raci, pugnando pela candidatura: :PJ�rt_idárla" .ç à-_ '

� C-.t'Io, . ,beçada pelo Sr. Carlos Lacerda. Dificllm�J?;te' () 81'._

O��. , J�raci �agalhães ace�tará a sua c::j.nd���t�ta ��
"

�!C">!i"--<;D'""'ó
,_ '���, -- VIce-preSIdente. "To be ar not to bel>, ,e-�a".:meatao',-

/-9"_:__cC' /
.

-

�

,

-

���� -.

para o Sr. J'lrâCi. ="�L _''t'''", 't,_"
/'. -

• _ .

...t'..., 4 t._ "f ;"'N, i�f '" ���.,
. ,"'to' •

� ;:t�::��%�,.;:.�� k .

PROGRAMA DO MES DE SETE�RO '.' '.',.' ,r"" í
" �.�, '---1:'•• " ··l,.'·-"'_'"·"""'-�liF'-·"��

DI�13
- DOMINGGO _ "NOITE DE ENCANTO' .... r

"';.; ;._�. -' � � T A_I� lJ -A L} ,"r�'':' � ,

� '-t,:;t ""'---!.;�''''':'::,-J:!._-'
ESGOL A DA "CHARM-GIRI( 1959". � DAS 19 AS

. �4 \ te' ;\. I:>0���t�. pas�r!.'rtOS til 'ftrCali�p.l',:..���anararn�· "

HORAS.
- .• '

,

7" 'r �1�tJeo F.s{a.d�al e lo(\al. Estab:le��ni&s;_�ma
f
�s.

m;A ,15 _::_ 3a. FEIRA _ SOIRR'E -COM A FABULÔsa pecle__de hk!ll0metro dãs at�ltço�� dos s�nhores de-

O:ijQUE,sTRA DE MIGUEL CAT,O'. 28 FIGURAS. RESER,.. putadqs e, ver�ado.res, c�m vlstas _�os seuS trabalhas

vi. r;E MESAS NO MULLER.
nas casas· leg'lslatlyas, apresentan�o as suas, pre·

DIA 17 _ 5a. FEIRA ';- SOlRE'E DE APRESENTA-
enças e' omissões:

ÇãO DE VERÀ RrBEIRO _ MISS BRASIL 1959 _ QUE ,Dignas de' destaque, ai' atuações dos deputad;s

DESFILARA' COM O MAILLOT DOURADO E VES'['l.l)O
Antbnio Êdú Vieira e E"ilázio Caon. Suas parti.:!-

DE' BAILE USADOS NO MAaACAN.A:Z NIlO ON pações nos trabalhos legislativ-os vêem sendo des·
.

i"

" I E L
. Q-

tacadas, mormente no q\!e se' refere ,aos assunto5'
BEACH.

que visam os int"€rêsses da coletividade. Estes paI-
lamentareg são, talvez, 0:3 precursores da futura
Frente Parlamentar Nacior alista de Santa Catarina.

LIRADIA 15 -/3: FEIRA - ��IREE COM � FA��l.O�� Orquesfr de-Miguel
Caló�;b·28'· FIGURA� MESAS

� NO: MOLLER.
" c V '

.. • .'
T''V "li' "

DIA '11 - 5.a FEIRA SOIRtE DE APRESENTAÇÃO D�, Vera ,albeIro Miss Brasil
- QUE DESfiLARÁ COM o MAILLOT DOURADO � E VESTIDO

\

DE BAILE USADOS NO MARACANAZlNHO E LONG' BEACH
, '

'

S%SSM�SS"S·%ss,.sseaSSSSMSS'SSSSSSSSSSS%%X1
,.._

- "'

I �::a���i�����ar;�À��o:�;:,a Ú
,.

Pan rama Politico
ssnsSSSSSSnSShiSSSSSSSSSSUsssSSi!SJusu (leo1A...�.tcilJ;Vc;..�.J..oÍ" o-�

-

R' d d A
o(t�on,�����tUé��;� 'i:n:::�1 e- �:: �h::::é:S�,on�:u: :��e�::o�:� I �ual será U Broto �onl�� que

ao almun o ie morim . .

Juníor e de sua' exma. es-
J!(tel". No iÍltlmo sábado o movimento

i representará nosso Estado na res,

'posa dona Ma:thilde Wol-
foi Intenso. o. colunista anotou ta do ,c�pacabana Palace. quando

I· dA'
Da cidade de Crlcluma.-recebl entre outros presentes: Sr. e Sra. serão apresentadea as "Dez Mal,

, :mger e morim, com; a

menino Carlos Mauro graciosa .e prendaria ,slrta.
convite para assistir o casamento Dr. Ledo. B. Leite, a elegante srta. Bonitas do Brasil".

dos Anjos Maria Cetina Lisboa da SH-
da : srta, Libera Mels com o Dr, Ruth Per,:tra;' Ollvlra, Sr..e, Sra.

srta. Ivânía Frainer "Lva- estremosa filha .do sr.
Ettare Musco, que se �!lallzlU'if'n'l Deputado Wafdemar Sal�s, sr.: NOIVADO: Com prazer regts.,

, "prr-,{.Imo dia' 27 � A Colun� ·S6. <:!ra jornallste: Domingo d' A I tjovem Ari Mueller da Jo.dntho Henriques da, Sil'-
v,, - � .

'1, '

S e- qu - ramos o contrato de casamento

Silveira
cíal felicita aos noivos e dlgnPJ!l no.

va.e d·e sua exma. esposa
t D '1 famílias.

_ Sr a. 1 ma Soares dona Raimunda Lisboa da
sra, Alzlra S. Spíndola Silva, residentes em São
-

srta. Malria Jacques ,Luiz do Maranhão.
1I.!í

festa de aniversário�

�,�oura A noticia, em particular.
sr, Osni Conceição é' de grande satisfação pa

'l'q QS que mourejam neste
Jorual, pois ambor são pres-'

Clube" reuniu no� salões' do 'lue-

J
' rêncla palace Hotel para um jan_ ,

, ornal, pOIS ambos são pres-

Fo!ga�o� em
\ regi�W·ar.,. 'muito: ensejando o aconteci-

taro

na simplicüdads de�tlil-. �ota. mente 'motivo não' só de
o contrato de

-

':éà-�ame-nt9;' hiilce s�cial como de imen-
Motivos ímperíosos rmpedem

di 7 d ...:' b" d
. ,,"""

"'1
,tenhamos a festa do próximo sã-

no la e serem ro�;_. Q: ,SI{ .jubi à para quantos com I -,

n ....
so m

. a' -. '...... .
". bado, quando se realizara o casa,

u::; UI. preza"o,"·Ç.Q�.I-'a- Os nOIVOS privam.
.

h .. 'I t
.

b "IX.
-- c .' 't

' .
- mento da srta, Leda Schmldt com

n ena '''e- , ra- a :uo"'",.e .m �� Formulamos os melhores
grante do Co;n110 Ra�ã.�Q.rj:ad, v.o'to.s de felicidades. nos

o sr. José Mussl.

Ac;a-demic.'o J!'�á\t,>�o" ,,�,,�:be.:rt,o- eon

..
g
.. _'l'atl,l.lando com Os dig-

d A "

- Amigos e correligionários no
,s monm, fJ �o:'�..»�r.,Jo..,.: -9108'. genítores.

,

,�
, ,'�, . ""'" ,

Deputado Fernando Viegas orere,

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

da srta. Cellna .silva com o sr,
.

Flávio AmOl'lm. O acontecimento

Leda Co:trin-'" voltou a. circular ocorreu no' dia 7 p.p" APresenta-

Sabado,
,

grande na Il'ha com multo charme e be., mos aos noivos e dígnas fam1l1as

leza. / -.

sinceras felicitações.

teremos uma

No iÍltlmo sábado o "Llons P lR , I ( I P A ç Ã O
_

NOIVADO'.' JOAO RAIMUNDO ,DE -JACINTO HENRIQUES DA
AMORIM JUNIOR SILVA

e e

MATILDE WOLLNGER DE RAIMUNDA LISBOA DA
AMORIM SILVA

'com satisfação, participam o noívado de seus filhos
FLAVIO ALBERTO E MARIA CELINA

A-;;.ua Doce, 7-9-59 São Luiz-Maranhão, 7-9-59

ceram no iÍltlmo SábadO,
peixada no Iate Clube.

"

uma'

pOdemos dizer qu�' as reuniões

dos Brotinhos nos salões do Clu
be Doze dl) A�ôsto, já se. firma.

ram um .sucesso. Estamos Infor

Ipando q\le. na próxima, escolhe

r-<lmos a. "Glamou1''' da cidade.

Um Cheverolet, _52, de côr verde, quatro portas. l'ra
lar na Almirante Lamego. 144. _::;;- Telefone 28-18.

Aconteceu um butlá amigo na

noite de sábado.

-:0:-

Retificamos a noticia com 1'e-

VENDE-SE -

� ,

Uma 'pl'opriedade contendo 3

casas na RUa 8.ervidão Furtado

(prainha), Tratar com DELAMAR
SANTOS' nésta Redação.

• * .'

V�rDf--SE
{UM TERRENO SITO NA
/RUA PADRE ROMA, com-
,2u metros de frente. _j�

J'ratar pelo telefone 27d6�
, 'fe�êncla a "bolte" Lux 'Hotel

----- .. ---'-:"'7' •

Só Deus. 'Pode Jufga:[: '

DIZ O JUIZ SQUZÃ NET-I tremendo ,libelo, ,coptra <>
TO, APóS DEMITIR-SE:: Magistrado, dividindlo-se á_
"CASO AIDA CURI" I piniões. Apreciado o recwl'-

Be'lo Horizonte (BEL- so do Promotor, decidiu a

PRESS) - 'rodos se rewl" Primeira Câmara Cri'minal
dam dos laI1ces dramatieos contra o Juiz, i,sto é· de·ter
ocorridos no pro.cesso con- mirrou que, os,ass.assi.no;s se

tra os matadores de Aida j.am levados ao TId-bunaI do
CurI: Baseado em artigos Juri para julgamento.
,aiO Codigo de Proces'so Ci

vil, o Juiz Souza Netto im-

ciamento. Ouvido pela líTI

pre.nsa, declarou, em sin
te·se:

Rebelando-se. contra essa

xxx

A VITRINE' DA SEMANA

SILVEIRA LENZI

,NACIONAL
As comemorações do Dia da Pátria, tiveram nas->

principais capitais do país o seu ponto marcante
110S cres.filt�il militares. Às Fôrças Armadas demons-

,-traram todo o seu poderío e nota-se o clima psícc
lógíeo imposto à Nação: tom o govêrno o completo
i.polo das três armas militares para repelir qual
(1'1er tentativa de golpe ou atentado ao poder.

,

O discurso proferido pelo Presidente Juscelino

Kubitschek, esteve eivado e reforçado de tôdas

aquelas palavras de jsspeeanças costumeiras. Tenta
o govêrno solucionar a eríse, e aí estão às Fôrças
Armadas para garantf-lo.

------xXx-------- \

_" Há muita coisa a fazer.
iPodell"ei ser jorna'lista. mo

desto esc.ritor ou voltar a

adv-ogar. Não fui -precipi
tado em minha decisão,
nem estou arrependido .!dla
atitude que assumi. Deve-se
fazer -i1a vid'a, s·empr,e· aqui"
lo de que se ,pos'sa orgú.lhar.
Eu, mai.s' tarde· ficaria ar

r.ependido se não fizesse o

que fiz. N'ão pedi o meu

afastamento iporque o Tri
bunal �ef-ormou minha d'c

A Loja Hoepeck, seçãu. elétrica, foi a'Vitrine da Se·

mana Em comemoração a- Sem�na da Pátria, dive,:sas

DetIitIlojas da cidade apresentaram -se muito bem, colaboran-
-

,
'

'

"

ue'
\

-S',"',.do assim, com as' nossas forças � l'mad�s que sempra são ti
os organizadores dos festejos da" comemorações, do Día.

da Indeperúiência.
'

'liIh
-

N"tamos na Loja Hoepeck, uma Bandeira Nacioºal t' '. seu,; ,I, .0uma roda de Leme, pertencentes a{) antigo ContrntoJ:pe-:
deiro "Santa Catarina':. A Bandeira foi uma hOmenagem
da Mulher Catarinense ao antigo vaso de guerra' de nos

sa Marinha. A roda do leme pertence ao Iate Club e :9.

Bandeira ao' 5° D'. Naval. 'São relíquias que deveriam es

tar em um museu. Parabens 'aO:> vitr-lnistas da Loja Hop.

peek, !leIa 'g:!'and& idéia ·que tiveram neste ano.

Não receie amá-lo· ou corres

ponde-r as sua:s nec,essida
des.
Tôda crianc;a ,pl'ecisa ri'!

Des- quem lhe sOlTia fale úLl

brinque com ela' e .de al-
'O nosso "RàQa'r", anatou. o Brotinho da Semana.

ta vez foi uma lourai que estava com üma bonita saia es

tampa.da, blusa preta com úma rosa vermelha, sapatós
pretos e bolsa preta., Olhos c�stallhos- esverdeados e Ca

belos louros natural, altura aproximada de 1,60, pesa-ado
aproximadarente 57 quilos. rarabens a bela jovem que

estay,a ná missa das 10 hs.; na Catedral Metropolitana.
'

vel·d2.de é Deus,. que pO,d'erá x x' :"C.
me julgar. Agi com· con>:... A C.I\RNE É OBJETO DE '''LUXO'' NOS AÇpUGUE Dentre 70 compostos da Metatiazanona, sintetizados

�iencia, fui humano. É pire-- Em que ponto- nós chegamos. "Para se comprar um por Surrey, Gesley e Coulston, quimicos do Instituto de

ciso não confundir um juiz bom. pedaço de carne, é preciso (lue o fergliês seja bem Pesqui�!'as Winthorop (Renssela�r. N.Y'), o dióxido eiQ

com justiceiro. Um juiz de� aparentado, com muito dinheiro no bolso, ser amigo ínM- rofênll. Il?-'etil-metatiazanona mostrou-se possuidor d� nl)'
ve 'ser justo, ,e jl:lsto' é aque- mo do açogueil'o, ter uma boa posição social. "Enfim é !!a.. tável ação neuropsiquica regularizadora, bem como de

le que procura conciliar a paz do açogúeiro exigir que o fre.guês use cartola. Mas, acent,�aào efeito relaxador mus\!ular perférico.
sabe,:;ioria com o poder. Foi carne que é bani, só para inglês ver. São uns coitadinhas, L'"rga messe de observações clinicas atesta sua efe-

o que fiz. Não es'tou .contra ",tenho muita pena dêle&". Desta forma a carne passou a tividadf" terapéutica, a par de máxima tolerância._
a impr·ensa, mas guardó ser o' objeto-'de "luxo", ,nos aççmgues. La4çado nos Estados Unido.. sob o nome comerci.'d

certà. magoa de certa im- ,NAVIO DE GUERRA, NO PORTO de T�âncopal, estará à disposição da classe_média bra-

prensa. Ma·s, como dis's,e O· nosso "'Radar" não perde tethtleS' registra' tudo. sileira. a partir de setembro.

Vice,ira: "'A, imtJ)relllsa é, 'a i!:ncon�ra-se atracado. no porto, 'urrl1l1'avib' de� guerra,. n:5'S Li@,€DCiado no Brasil soP. deilOminação e FENA

arte tle e'sfo'lar. m�dto em- _parece que é. o famoso RB "Triâ(>.n'tê ;- fbi.-b barco que f,)-" o nOV(le original,. sintético, dUere;, :sob ponto de �vistf!,
bora seja também um ins- cebeu muito' bem a -nbssa�'impren3a� D'e'se'jamús ao ·"'t'Hdêll'- mico; ú� to'dos ,osTatarácieos ou· iranquilizap;tes até

tnimento da civili;'íação':. I te'�, .,oa estadia em nossa call�tal. ,

.
"

conheiidos.

plI'onunciou os acusados, deci-são, que lhe seria .uma

causando enorme reação do

I
reprimem:'a, o Juiz Souza

povo. A imprensa, _ nota- Netto demitiu-s,e de suas

damente a comandada Ipor í -funções, cwusalld:o ello.rme

David Nasse.r :....... �desfech{)ou expectativa o seu pron!ln

DR. f AtArE; x x x

PARADA·M.A:VL�ENTADA
cisão. Pedi-o pOil'que a,cho Este ano, a Parada de 7 de betembro, superou � dos
que a Camara, sob, os efei-

anos anteriores. Come�ndo peIJ tempo, que' colaborou
tos ,�O tre'�enidla. cam�anh� n� brilho do desfi'l&., Ma:rinha, Exército,'Aeronautica e Po
mOVI a con ra �llm, nao es lida Militar, apresentaram-se com os s�us uniformes im
tullou .con�,enIe�t�mente o pecaveis, mal'ehand0l-com garbo/de o fim do desfile. Gos-

p�·oces:so. Nao qUls)�fender tamos mUitá, das -evOÍ'uções da, B�nd� Marcial da Escola

nI11g�e�l. A magIstratura de Aprendizes Maririhefros. As associações esportivas, o

brasllelr� t(r'm grand:s /

no- radio, o jornal,_ o' comércio, enfim todas as classes solici ..

,me·s. Nao quero ,clta-Io"! tadas para colaborar com as nos�í;l.s fôrças armadas, de

porque· ao escre·vê-Ios, eu
ra,m todo apôio ria. medid:a do possivel. Este ano até o

t me lembraria dos que fize- povo compareceu .em "massa", afim de aplaudir os solda

�t::,:IIIiIIi�ç::J-==-Cl-=_=-II::_=-c-==-��=-CWI ·ram com qu.e eú rompesse dos da nossa qáel!:rda Pátria.
,

com meu ideaL Jamais pen- x x x
sei em suicídio. Eu vivo no O BROTINHO DA SEMANA
sentido da etelr-nidacJie e é lá

Doenças de Senhuras: Infertilidade-:,Fpigid�z.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia - Afec�ões da pele.
Consultas das 14 às 18 horas, 'exceto aos

sábados.
"

,

Rua F'elipe Schmidt. 46 soh. - Fone 2648

que espero ,encont»ar a mi
hha f.e-licidade. O cargo de
Juiz não é uma finalidade,
mas apenas um meio de

atingi-la. A verdadeira fi:
nalidade é D,eus. A unica

.'

DEDI�IJE-;SE A' SEU FI- I d!(i gentil e amável, tanto
,

LHO quanto de. vitaminas e ca-

Ele não ê fitei,ro
Ele pl',ecisa de carinho

Vot.:ê pode pensar que as

crianças vêm ao mundo desti
nw":ias a te'!' os preis sob suaE

vontp.;des, custe' o. que cus

tar.
lsto nã:o é verdade·· de mo

do algum.
S,eu fi'lh:o nasceu para ser

um ente humano razoável.
e amigo.
Se o tratar

Iodas.

Aquela que não. recebe qual
quer carinho, cresc,erá indi,
ferente e derajustada.
ferente e d,es·ajustada.
motivo - talvez por fome,
'U'Inidade, indigestão ou tal�

vez, porqu,e' esteja impaci�
ente, precisando de afagos.
E'h chora para eh?,mar sua

atenção.
A pl'eo2upação ,que você

sente ao ouví-Iu chorar e a

vontade qu,e tem de confo,r--�
tá-la. fazem parte d'e seu

temperamento.
Um lig·eiro embalar, pode
realmente. fazel�lhe bem!

-x-

(Coliaboração do ;RO'l'A-

RY CLUB DO ESTREITO
à Semana da Criança)

bem, êle nãe
abusará.

guem qu,e a a::aricie, de mo-

Nova sinfese da WINTHROP
PRODUCTS INC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,,�Donas,

FECHADOS DEPENDENDO DE SUA SORI
-0-

, DESCONTOS Df 5 A 20% EM ENVElOPESE !
.

'1""1,

\ :�_". l.�
, l

�O

OS M:ESMOS' DESfONTOS TANTO NAS
VENDAS
À VISTA COMO A PRAZO!

-0-

'0 plantão diúrno eompreen dldo entre 12 e 12,30- horas será efetuado pela Farmácia'
Vitória. ..

'�------------��E�S--T�R�E--I�T--O----------�--------'
• •
, 6, _' Domingo FARMÁCIA INDIANA Rua Pedro Demoro ,
• ,/ _ 2.a feira (feriado) FARMÁCIA CtATARINENSE Rua Pedro Demoro, ,

:'3 -- Domingo FARMACIA DO CANTO Rua 24 de Malo : I

'20 _ Domingo FARMÁCIA INDIANA Rua Pedro Demoro ,
'2; _ Domingo l"ARMACIA CATARINENSE RIU! Pedro Demoro •
.----- {

"

'0 serviço noturno será ete tuaoo pelas farmácias do Ca nto, Indiana e catarinr:nse.'
'

Distribuidor Autorizado.

!A presente tabela. não pod» rá ser alterada-s;m prévia autorízàção dêste Departament.o,' (A R L O S H O� E, P ( K E ,SIA
._---�--�---------�-�----- Para Revendedores, e Frotistas -

FARMACIA VITóRIA'
FARMACIA VITóRIA

Praça 15 de l-Tovembro

Praça 15 de Novembro

7 - 2.a feira (feriado) FARMÁCIA MODERNA
: ",*;j;o>. ..-'ilt'

Farmácia sto. Antônio'
F'armá"'cia stO) Antônio

.J

,

Rua João Pinto

12 _ .. Sábado (tarde) Rua Felipe Schmidt
_

Rua Felipe Schmidt

.

'19 - Sábado, (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano

,20 _ DOmingO,' Fa.rmácia .eatannense Hua Trajano

'2& - Sábado (tarde) Farmácla NOTURNA �mi Trajano

,?7 _ Domipgo
,

l"annácia NdTURNA Rue, Trajano

•
'0 Serviço Noturno será ere tu�.do pelas fàrmácias Notur na, sto. Antô�io'
situadas às ruas Trajano, F€lipf; Schmidt 'e Praça 11) de Novembro;

e vttórta,

P R· E F E C l ;51
Aluga-se uma casa em Segunda série, ótimo estado de conservação.
erfeito estado- com qua- Facilita-se o pagamento.

'

'0 quartos e demais depen-
ncias, situada à rua Tra�- ,Fone: 24-13, das 17 às 18 horas.
ssa Adelaide n.ó I, per

da atual Assembléia Le

Tratar na mes-

sobrado,

LUG,A-SE

..._ . V" E 'N D �E - S E
1- Casa à rua Conselheiro Mafra

1 Casa à rua Araujo Figl�eiredo
2 Terrenos no Bairro Bom Abrigo
3 Terrenos no Estreito
4 Lotes em camboríü
1 Fazénda em Palhoça

Preços de ocasíão

Tl,'atar· no Escritorio dê AovocaCia e ,Piocura:.;
.

doría, à hla. ;rraj'âtÍ:o, 29 - 2.0 anda .

.:_ salà 1,

Batrollfe, que eVijta.as
de energia autodes- MERPAL - MERCANTIL PAULISTA LTDA., firma

,

, de
.
represer tações de ambito nacional, possue 15 flUais

em diversos Estaçlos, seleto corpo de vendedores dandlJ

perfeita cobertura por todo o Brasil de norte a sul dE: �
lste ac Oeste.

Aceíta-se representações para todo o Brasi1, ou regtões
dá ótimas fontes de reterencías,

-

Sã.u Paulo _ Rua Marconi, '�4 '_ 60 andar ;_ eoní, 62

Sauta 'Catarina _ Rua Souza França 20 -'_ FIo!" '\ .

C0ufie as suas vendas a Merpal.·

,

,�

Tenis
Clube

PROGRAMA-DE SETEMBRO

DlA 15 ..:.... 3.a feira _ SOIRÉE com a partícípação da

espetacular ORQUES'IRA DE MIGUEL CA

Ló, de Buenos Aires, com 28 figuras. Música.
Internacional. '''Show'' maravilhoso. de 4:>
.rnínutos -, Reserva de Mesas na Joálheria

.
Müller .

DIA 26 - Sábado _ SOIRÉE DA PRIMÀVERA, com

a sensacional apresentação de "MISS"
- BRA.SIL - 1959, SENHORITA VÉRA RI

BEIRO, 5.a colocada no Concurso "Misil"
Universo. As mesas para esta festà serão
oportunamente colocadas à venda .

ARRANQUE IMEDIATOL

V.' PODE CONFIAR EM �SUA
b a t e r i a D· E L C O

Dupla Reserva de Fôrça!
par!> sua segurança e tranqulll-

dade, DELCO mantém sempre

em reserva o dôbro da energia

de que seu carro precisa!

Segrêdo da Longa Vida !
l)ELCO contém o exclusivo ele;

mento

perdas

carga!

Descontos especiais

P A R , ,I C I P A. ç Ã O
WILTO� BITTENCOURT E- TERESA VIEIRA

BITTENCOtIRT

Participam aos seus parellt�s e pessoas amigas o

nascimento de sua filhã - qua na pía Batismal, rece
berá o nome de MALVINA MARIS.

C A -S A 'D E S O &- U- P A D A
Vende-se uma com financiamento de

Cr$ 600.. ÓOO,OO. Tráta:r; com o Enge
nheiro Rui Ramos/Soa�e�. Tele{one 2193.

,
,

i�

" -'
�

,;.,.
-4) \"

-

\ '

" '

C U._8 S O' D E E X T E N SÃO
Nova Nomenclatura Gramáiical Brasileira
A Diretoria de 'Estudos e Planejamentos,- S. E. C.,

'levará a efeito a partir de 9 do corrente, no Insti-tuto
de Educação "Dias Velho" (Salão Nobre), às quartas e

sexta-s-feiras, das 17,30, à,s 18,30 horas um Curso dê
Português para professôres primários que está assim

programaido : f'J�'1'11
A) Fonética descritiva, histôricà e

-� \

-sintâtíca 4 aulas

B) Morfologia: /

Estruturação' e formação 3 aulas

Flexõ.es e classificação 5 aulas

C) Sintaxe 4 aulas

D) Ortografia, pontuação e significativo
das palavras

E) Metodologia da Linguagem do
Curso Primário

t,ste curso, estará a cargo do Catedrático
guês do Instituto de Educação "Dias Velho",
waldo Ferreira d.,e Mello.
Ao término do curso será conferido um Certificado

a todos qu.e tenham 100% de frequência.
Para o mesmo curso convidamos Os senhores prof'es

sôres 1�le Grupos Escolares e, alunos de Escolas Normais:
As' inscrições poderão ser feitas nesta J)iretoria ou

jü"!\to à' Direção dos Grupos Escolares.

Plorianópolíe, 1.() de setembro de 1959 .

-'

4 aulas

4 aulas
de Portu
Prof. Os-

R E P R E S E H.T.A ç õ I S

-

"S E R y, I 'Ç O M I L I T A 11"
�

,

1/

Atenção Candidatos Civi.s Inscritos Para O
Exame De Seleção À Escola De
Sargentos Das .Armas"!'!

A fim !ele tratarem de seus ihterêsses, todos Os can

didatos civis inscritos para o Exame de Seleção para
Matrícula na És,cola de Sargentos das Armas, são con

vida<;!os à comparecer na Décima Sexta' Circunscrição
. de Reerutamento.__"""-....,...

. ',' .' t. "

(NOTA .N.o 4/59.da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ta 8V••t. Da-- '�VS'lq
- : o : - g.régio -Tribunal de Contas que são apelantes Velocíne ra- por unanímídade de' vq,:: .mento- para reformar a' sen� tado. Custas a frnal':

1) Recurso de ha'beas- do Estado. (Relator o Sir. Salvador Bolzaní e Oswal- tos, conhecer do recurso
\ e ,ten�a apelada. Custas pelo - :·0 : �

corpus n.o 460, da comarca Oes. BELISÁRIO COSTA, dia Mtenegassi e apelada a negar-lhe provimento, para apelado. 12) Apelação cível n.?

I Gle Bom Retiro- em que é re- dectdind� o Tribunal, unâ- Sociedade Territorial. Con- confirmar a sentença ape- ..

,....:. : o : --:- 4557, da comarca de Capin-
corrente o Dr. Juiz de Direi- nímemente, não conhecer do cordía Ltda, Relator o Sir. 'latdla. Custas pelar apelan- 11) Apelação cível n, za.l· em que <são apelados
to e recorr ido Alberto Is- recurso, por-íntempestíve, Des, TROMPOWSKY TAU- teso 4.472, dia comarca 'de Rio Serafim Baretta e sua mu-

,----------- chu, Relator o Sr. Des, ARI - : o : - LOIS, deCidindo a Câmara, - : o : - do Sul, em .que é apelante lher e apelados Àmbrosio
PEREIRA OLIVEIRA, de- NA SESSÃO D..;\ S,EGUN- por votação unâníms" co-" 10) Apelação cível n;o Maria Bernadete Hinkel Se- Baretta e sua mulher, Re-
cídindo o 'I'rtbunal- conhe- DA CÂMARA CIVIL (EX- nhecer do recurso e negar- 4.412� da comarca de Tuba- emann e apelado Rodolfo lator o sr, Des. CERQUEI
cer do recurso e negar-lhe TR!\,ORDIiN!A:RIA), REA- JhJé provimento, para con- rão- em que é apelante Jaci Freder-ico Seemann. Relator RA CINTRA, deci�.undo a

provimento, unânimemente, I LIZADA NO 'DIA 3 DE SE- firmar a sentençz, alpela,da. Corrêa dos Santos e apela- o Sr. Das. Trompowsky Tau- Câmara- IPor votação' unâ-
- : o : - I TEMBRO 'DO CORRENTE· Custas pelos ape'la:p.tes. do Antônio José dos Santos. 'lois, decidindo. a Câmara-. níme, conhece-, do �:�curso <

2) Mandado de seguran- . FORAM JULGADOS OS - : o : - Relator Q Sr. Des, T'rom- pl'elliminarmente ciOnverter e negar-lhe provimento, 'pa-
ça, n:o 191 da comarca de SEGUlNTES FEITOS: 2) Agravo de petição n.o ipWSky 'I'auloís decidindo a o julgamento em diligência, ra eonfíemar a sentença
Florianôpolls, em que :é re- - :,0 : - 29. da comarca td'e Araran- Câmara, unânime, conhecer' nos têrmos do parecer da apelada, Custas pelos pe-
querente Ildefonso Juvenal 1) Alpehl.ção civil n.o 4483, guá, em que é agravante do recurso e dar-lhe provi- Procuradoria Geral' dó Es-Ilantes. .

'.

dia Silva e re'querido o E" (Ia coma-rca de Con.córdia· em Pedro Patricia Pereira e ---

agravado. Manoel Amaro
Pereira, Relatar o Sr. Des.

CERQUEIRA CINTRA· de�
cil�iindto a Câmarâ,· unâni
memente, conhecer do re

curso coino de
.

apelação e

determinar que como talos
autos sejam novamente dis

trjbuldos. Custas- a final.
-:0:-'

3) Apelação cível n.o

4365, da comarca de Bígua
çú, em que é apelante Pau-

.

'[InaPereira de Souza e ape
lado José Silveira de Sou
za. Relator o Sr. Peso AD.A'Q
BERNARDES· decidindo a

Câmara, preliminarmente
converter l!lRis uma vez, o

Julgamento em diligência.
para que na Juizo de ori

gem, seja dado cumprimento
efetivo no aeordão de 30 de

março 'do corrente ano.

Custas a finaL
-:0:-

45
-

Apelação cível n.o

4523, da comarca de Lajes,
tem que é 'apelante Antonio.
Sérgio dos Santos e apelado
H1ermenegildo 'Severino Bol
zan, Relator o Sr. Des, �:�
DÃO BERNARDES decidin
do a Câmara por �nânimi
dade de võto�. conhecer do
recurso e negar-lhe provi

. menta, "pa,l�ã. confirmar a

sentença apelada. Custas

pelo apelante.
'

NA SESSÃO DO TRIBU-,
AL PLENO, REALIZADA
O DIA 2 DE SETEMBRO
O CORRENTE, _FORAM

JULGADOS OS SEGUIN
FEITOS:

Tipógrafo'
V E 'M D E - S_ E

VENDE-SE POR BOM PREÇO UM SALAO DE BELEZA,
SITUADO BEM NO CENTRO DA CIDADE.

TRATAR PELO TENEFONE 3257 ou Rua Tiradent,as

....� • IIUI "''11111 ._.1 U •.tJIT1 o...,U....

. J

CIR UMA TIPOGRAFIA. PESROA

PRECISA-SE DE UM; TIPóCRA- .

FO COMPETENTE PARA nIRI-
N.O 7 (térreo)
--�--------------------------------------

DE RESPONSÃBILIDADE .. _

CONDIÇõES A COMBINAR
'

NA LIVRARIA.PROGRESSO
----------.-------- --_.

-RÁDIO GUARUJA

DE FLORIANÓPOLIS

Onda média:

(5 KW) 1420,kcs.
Onda curta:

(10 KW) 59lS'kcs.

Casa
Vende-se uma de madel
_'a recem-construida, com
todos confortos. Ver:.!
t1't;,tar na mesma à rua

José Maria, dá. Luz, n. 7.
f Servidão - José Mendes)

ALUGA-SE
/

Uma casa, nO 3, na rua Jj'c-

lipe Schmidt.
Tratar na' mesma rua no

nO 160, ou fone 28-68.

i,
f'
i:

i
�.
f

-:0:-

Chefe d� Ser". oontrõíe da .Tesourarla
.

5) Ap.ela�!<? cível ·n.o
, .... . .

_.
' 4563, da ,comarca de, :Ibira:--

MA R A V.I-l H A S !E� :4 t G Q<D:A O h:�:�c��ear����l:n�p!!�
. AS FABRICAS RENAUX adquiriram, na Suiç�, pa-': do �runo WHI. . Relator o::
tente de um moderníssímo processo de acabamento de Sr. bes . .,.ADÃO BERNAR
-tecidos de algodão, que altera e f1primora a olho's vistos:lo DES' aecidindlo' a Câmar,á.

constituic:�o da fazenda. .

.

por

'

votação unânime, co
O tecldo, com o tratamenLO em máquinas especiais' nhe,c:er dó recurso e negar

,ultra-lllodernas,
.

adquire forma e aparênCia inconfundi- lhe provimento , para <;on.,-
veis, pClis.: ) firmar I:i, sientença Ilipe,lada.

NAO DEFORMA POR ENCOLHIMENTO custas pe'lo apelante..

CONSERVA SEU TAMANHO E FEITIO

PURA' MAIS E TEM MELHOR APARENCIA
As grandes vantagens - o tec:ido beneficiado por ê>l3t

modernissimo processo suiço toma-se mais resistente a.

ação do tempo, agrada ao gôst.> mais requintado, adqui
re grande semelhançl'j, com o lillhO de bôa qualidade e á
VENDIDO PELO MESMO PREÇO PO TECID0 DE' ALGO
DAO COMUM.

C3iinultaneamente com as praças do Rio e São Paulo,
a CASA BRUSQUE, Trajano 11 a, já recebeu os nOVO$· e
maravilhosos TECIDOS RENAlTX, orgulho da Indústria
Textil no Brasil.

Casa
v E N D 'E.� S' E

. Vende-se uma casa recem-construída na rua Almir�{n
te Carneiro ·n.o 8 - ao lado da Vila Naval, na Agronômica.

. Com tres quartos, uma casinha, um escritório Independeu
te, banheíro completo, um líwing 7x3�50 e uma boa área

para jardim de inverno. Preço CR$ 1.300.000,00. - Sendo

Cr$ 500.000,00 financiados e o restante a combinar. Aceita
se casa de pequeno valor, ou terreno. T�atar hoje dàs � às
11 horas e dás 13,30 às 14,30 horas.
_............. .

PREFEITURA .MUNICIPAL DE FPOLIS.
Departamento da Fazenda

E D rr A L'
iMPOSTOS TERRITORIAL E PREDIAL, TAXA DE LIM

'PEZA púBLICA E IMPOSTO SõBRE ATOS DE

ECONOMIA DO MUNICIPIO

2.° SEMESTRE DE 1959
De ordem do Sr. Diretor dó Departamento da Fazenda,

torno público que,' durante o corrente mês, se procedera
nêste I;)e-partamentQ, a cobrança dos impostos e taxas act
ma mencionadas, correspondente ao 2.° Semestre do cor

rente. êxercício.
-

Findo o prazo- acima, os aludidos '

ímpostçs e taxas
serão cobrados acrescidos da multa de 20%.

Depart. da Fazenda, em 1.0 de Setembro de 1959,
. M. C. FREITAS'

linda. � .. mas'

e � CONFORTO?
Ao comprar móveis estofadQs, verifique .e •

molaia é feito com as legítimas MOLAS NO-IA.
• muito maior (onfôrto
e excepcional durabilidade
e nunca cedem :_ nunca solta..
• móveis mais leve.5 .

'. dispensam o uso d� cordh,has e' percinfas d. pano
• conservam o estofamento absolutamente ind.formável

MOLAS� DO B�ASll S.A.
• Eau.1 bel �,�S7. - lel. 9-4519 - c..Posta1815 � fod. r.I.I- "NO·SAG" - se. Paul�

• -UVEND!DOlES, MEYER & elA; -

Co.oselheir-o.Mof.rQ, 2 - ll:ill. 2p6 - Glt. -Postal 48 - FI:t:)RIANÓPOIlI

condução, independente .•. 1

Mooa_rh I �.;,�-
,

. � APENAS CRS
•

V" conta com" estas vantagens
. "

n...ué. Monark:, •

• GQ��ntid'"cóntrcf�ualquer
,

- 'i' defeito de fabricação ,.

"" .• facilidade em encontrar peças
originois de repo,lção, com
c:ontr6Ie. de qupJjdade Monark J

tlDDELOS 'AIA HOMENS. MU1HWS E ClW'4ÇAS

.,

CJl$ 7.490.00 A VlSTA ou
,

Cr$ g23,00 MENSAIS ·.i

REVENDEDORES

MAGAZINE HOEPCKE

Rua Felipe Schmidt, -
Fpolis - o - Sta. Catarina

Rotary Club de EstreitoI -:0:-

6) Apelação dvel n.o
4.563 da ,comarca de Join
vme· �em. que é ape,lante
Carlos Wenk �. apelada. E-s

ther Wenk. Relator o Sr.
Oes. Adão Bernardes, deci
cindo a Câmara, par unani
midade de votos conhe!cer
do recurso ;e. negar"lhe ,pro
vimento, para. ,confirmar a

sentença apelada. custas

pelo apelante.

. T:�As�? !����?o�iada I AP�:S�!l���a��ID�usên_
a palestr,a profoérida pelo i

cia motivada por gravle en

Capitão Andrelino Nativi· f'ermidade, r�gressou' ao con

dade da, Costa, no Rotary vívio, de seus companheiros
Club do Estreito, em home� do Estreito. o rotariano Rey'
nagem ao "Dia do So'ldado".. naldo Pinto Rosa.' I

A essa reunião estiver�m * * *

DIA DA PATRIA

m.édicos p,ediatras da nO$sa

capital. dos Produtos Nes
tlé, de Johnson & Johnson
do BrasÍ'}· e" <tá Cia .. União
dias Refinatdiores .

de São
Paulo. r' ,

As inscrições estarão abér.
tas a par.tir do próximo dia
10.

.

pl'elsentes. como convit:Iiados,
os Com!lndantes da Guarni

ÇB,O Militar dé -,Florianópolis
e do 14.0 Batalhão de Caça-
dores.

Na reunião do dia 4, foi
comemoral::la a pa'Ssagem do
137.0 aníve,rsário da eman-

-IrI·�T"·MtNTI-.�· .

,cipação política do Br-asi-l.
*' *

.

* A 'palestra do dia esteve
VISITA OFICIAL DO a cargo do Professpr o.sni Alugo na rua Santos Du-

GOVERNADOR Paulino da Si'lva que· de- monto n.o 8 'apto. 1. com três·
O Governador dOo Distrito senvolveu brilhante estudo ,quartos, sala, banheiro e d.e-

465: lsa-ltino Raisel, visitará,3ôbr,e os acontecimenj;os pen�encia de empreg�da.
oficialmente o Rotary do 'que C'ulminal'am com a nos- T.catar pelos telefones 3115

E· t't
',. di' 9 .

d
. A • e 3424.

s rei o, no proxlmo I la .sa lU ·e·pene'encla.
de Ôutubro. As senhoras da "Casa da

* * * Amizade" participaram dês-
REYNALDO VOLTA se jantar festivo.

,

-:0:-

7) Ape'lação cível' n.o ..

4.565, da ,comar,ca de Flo

rianópolis· em qu.e é ope
lante Carlos César de Melo
Filho e a:Qelado o Oficial do

R'egistro de Imóveis da Ca
IDita:!. Relator o Sr. De's.
Àdão 'Bernardies, de,cidindo
a Câmara unânimemente·

,

:::onhecer do recurso e ne

gar-'lhe provimento, para
.confirmar a sentença aple
lada. Custas pelo apelante.

_

-:o:�'

8) Apelação :cível n.o ..

4.510, da comar,ca de' Ca

pinzal. em qUe é ape'lante' a
P,r,efeitura Municipal deCa
pinzal e apelados Maximi�
liano Poiger� e Luiz Mazie-
1'0. Relator 0- Sr. De,s.

TrompowskY Taulois, de.ci- Freqüentemente, as pes80à's septem
dores nas costas, dores de cabeça, tono

dindo a Câmara, pOlI" vota-
teira, desânimo, cansaço exce88lvo.

ção unânime, conhecer do mas raramcnte se 'lemb1'!'m que Isso

l'ie;curso ·e negar-lhe pro'vi- pode ser provocádo pelo oiau lunclo·

mento para confirmar a sen namento dos rins. O perleíto funciona·

tença
'

Ilipelada..em tOldlos os mento dos rins é muito importante para

se�'l'\ têrmos: Cus·tas p'ela - uma boa sa(lde. Sentindo êsses sinto,
.

a.pel�n te.
.

mas, não se descuide•. pense nos cseus

rins e experimente um diurético suave
- : O : -

e seguro - as Pllulas Fost�r. Ü�das
9) Apelação cível n.o. . ..

por milhões de pesaoas em todo o muno

4.514 da ·comar.ca de Blu- do, com ótimos resuitados, as Ptlulas

m'ena�, em que são apelan- Foster do um alivio rApido para os

tes Harry Gauche oe ,sua mu- males que provêm dQ8 rlns.,Seus rins

'lher e apelãdos Flran.ciscó contêm 24.000 metros de tubos. e iii·

Ju'lianeUi e ,sua mulher. _R.e- t�s, que noite e dia estão ellmlp'ando
r�l\í.duOB. Cuid dêles coIÍl, clltlllhO.

latoí- oS. DêS ..Trom:po'WskY ,usàndo!iS {'nulas foster.
Ta'ulois, ;.decjdindb a Cãnia"

* *
ESTUDE
PORTUGUÊSa Mau

FUNCIONIMENTO
.

DOS RINS PROVOCa
INDISPOSiÇÕES -

CONSTINTES '

.

DIA DA ARVORE ,

Cump,rindó seu progr,ama
de Serviços à Comunidad'e,
o Rotary Glub dó Estreito
iniciará a arborização dia
Avenida Santa Catarina

(Ba.lneário),. contando para
isso com a colaboração da
Prefeitu'l"a Municipal e do
Acôrdo Florestal. A solen?
dade do plantío das duas

primeiras árvores verificar
se-á no próximo, ,d'ia 20, na
pres'ença das mais altas aUe

toridades
: do Estado ie' do

Munic�pio.

Inscreva-se no Curso de

Português . por Correspon
tlência (da Re\1.Ísora Gra., .

matical), dirigido pelo P�of.
Ernani Calbucci. Essencial
mente' prático. Considerado
o me'lho,r pelos ilustres g.ra
máticos Silveira Bueno e

José de Sá Nunes. Aulas
semanais (irppressas).: Du
ração: 14 meses. Mens.:

Cr$ 200,00 - Rua Anita
Garibaldi > 29 _: 8.0 andar

(sede
.

pi'Ópri�). - S.' Paulo-;
In�creva-se ou ,peça pros�
petas.

* *

SEMANA DA CRIANÇA
O Rüta,rY C'lub do Estrei

to patrocinará sensacional
Concurso de Robustez Infàn ---------------.,

til..como ,parte das có-rnec MADEIRAS PARA
CONSTRUcAo

morações d'a "Semana d·a IRMÃOS BtTENC0URT
Criança". �sse certame' iné
.rito em' ioria;nopolis� ,con

t�râ .com a colab()xaçãD dos ....._-......---�-�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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In!lituto·Bras!l: .,� .

co�!!��!�q..c �!ml��� �('�'�sua secretaria as inscrições para os candidatos á bolsas f2?""t ,.�. �J-, , \
de estudos nas Uníversídades NOIte-Americanas. \- � �.,'i0-

.Ç>ut�o�sim leva, ao . cO�heciment.o dos interessados que VI ,((::x ��'-
� 5�......,as ln.; -nçoes encerrar-se-ao no día 30 do corrente mês,

\ytz_;.s,_o
',,-

-, 'L ......
Florianópolis, 5 de setembro Ide 1959. '

, ,�'-o� �<�
COMISBÃO DE BOLSAS I

f h'-j-' F:h\.�
,

1\�. =:»:
-_-----

Prefp.ilura' .Municipal· de Florianópolis
Departamento da Fazenda

EDITAL
LANÇAMENTO DE IMPOSTOS DE INDÚSTRIA E PRO

FISSÃO E LICENÇA E TAXAS RELATIVAS, SOBRE ES
TABEL;ECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS

E PROFIf3SIONAIS
.

De acôrdo com o estabelec'do no artigo n. 974, pará-
- grafo 1.0 e 2.0 da Lei n. 246, de 15 le Novembro de 1955

(Código Municipal), ficam convidados todos os contribuin
tes dos impostos e taxas acima mencíonados, a apresenta
rem à '_8te Departamento, até o dia 30 do corrente mês, !l
cieclar:; cão de movimento econômico, 'de acôrdo com r)�

vendas realízadas entre 1.0 de Julho de 1958 a 30 de Junho
do ano em curso.

A referida declaração poderá ser procurada neste :>e:"
partamsnto que a fornecerá, gratuitamente, para ser pro
snchída,

O, não cumprimento no' disposto do citado artigo e

respe -tívos parágraros, sujeitará c contribuinte ao lança
mento ex-ofício, acrescido da multa de 20%.

:r.�part. da Fazenda, em 1.0 de Setembro de 1959'.
FREDERICO SATURNINO
Diretor do Dep. da Fazenda

VENDE-SE SITlO' NA ENSEADA DE 8R'ITO
'

Vende-se sitio na Enseada de Brito, com negócio para
granja, medindo 52 mil metros quadrados, totalmente pla
nos, com, uma casa de materíal com 120 metros .quadrados,
três mil pés de café, e uma cachoeira para montar 'indus
triá. O interessado procure o sr. Jorge Ludovíno, Pr�ia df\

Fóra, na Enseada de Bríto
.

-ATEIÇÃO,' SRS� COMERCIARTES

FA'ÇA'M SUAS COMPRAS NA
Sociedade Açuca_reira Calarinense Lida.

Rua - Conselheiro Mafra, 25 -, '

Telefones: - 3521 e' 3717
SEMPRE PELOS MELHORES PREÇOS ]i)Â, PRÁÇA

",:z. 41;0'

O F E R '1' A S ESPECIAIS

-.
-_ i f t�

(VALIDAS AT;Ji: O DIA 1-5 DE SETEMBRO)

Pó1de ALUMINIO p/chapa -'25 env. 'crs 115,00 i caixa.

Aveia QUAKER - 1 quilo líquido .. Cr$ 125,00':' lata'
Aveia.QUAKER - 36,pacotes de -4

\ 250 gramas o • • •• Cr$ 970,00". caixa;
AZEITONAS MOURARIA .60/

500 gramas . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 1,780,00 - caíxa

AMEIXAS RED �NDIAN - 5 quilos. o-s 800,00 - lata

BIOTÔNICO FONTOURA ' Cr$ 45,00 - vídro

SONRIZAL - ·ex. c/50 envelopes Cr$ 200;8.0 � caixa-

Goma ARA.BICA
.

- 30 gramas .' o ., Cr$ 100,00 - dúzta
SAL AMARGO -' CX. com 100

pacotes 30 cc Cr$
sabão COMBATE - cx. c/60 paus .. Cr$
Copos AMERIC�OS de 1.& Cr$
PAPEL AI,MAÇO Cr$
Espirais DETEFON - cx. c/1.uOO

espirais :
' . o Cr$ 1. 250,00 - caixa.

Palitos PORTUGUESES - cx.

c/12 pacotes . . . . . . . . . . . . . • .. Cr$ 120,00 - caixa
Extrato de tomates ELEFANTE

- 150/200 ..................•

,
Envelopes AEROLíNEM ....•....

Leite condensado VIGOR - 48/

400 gramas - ; , .

Leite em PÓ VIGOR - 24/454 .'�rs; .

Lâminas BIG-BEN - cx. 9/100 ,

Lâmpadas GE - cx. c/120 unido .

Corda SISAL especial - tôdas
bitolas ;'.

Anil IMPERIAL - bonécas -

140,00 - caixa
380,00 - caixa
58,00 - dúzia

550,00 - resma

Cr$ 1.050,00 - caixa

Cr$ 1.450,00 - caixa
Cr$ 245,00 - caixa
Cr$ 3. 250,00, - caixi

Cr$ 55,00 - quilo

cX. c/20 o •• Cr$
.

-

MERCÚRIO CROMO - cx. � iI
50,00 • caixa

dúzia .. ;-f -. . .. Cr$ 40,00 - caixa

Conserva de Pl!:SSEGO - 48/500 gIS. Cr$ 2.200,00 - caixa

Óleo SINGER para máquinas Cr$ 140,00:' dúzia
TALCO - tôdas as marcas Cr$ 245,00 - dúzia
Creme dC'ntal KOLYNOS .....• .. Cr$ 165,00 - dúzia
TODDY - Libra - cX. c/24 Cr$ 1.200,QO - caixa

VITAVENA - cX. 36/500 grs Cr$ 2.760,00 - caiu

/MELHORAL -;_ cx. c/ 200 comp. _. Cr$ 220,00 - caixu.

VE�DA A· VISTA: - Para compra superior a Cr$ ....
- 2. OOO,O( fazemos entrega- na Capital e Estreito, sem

acr�sciIilo. � ...._:
N.B. - l!:stes prêços são válidos até o dia 15 de setembro

.
DÍSPOMOS DEi UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAII> 'COMO: - Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e Sa1icr:�s, Gessy, P&lmolive, Eucall'l, Ross, Lever, Dyrce,
etc. Azeitavas em latas -de Y2 Kg 1 e 8 kgs., Sardinhas,
Com.(l vas Diversas, Ameixas Secas, Leite em pó e Cou

den%cio, Colorau Giner, Pimenta, Cominho e outros

condimentos, Fermento ROYAL e FLEISCHMANN, Oe

lath.a e Pudim, Pasta para Sl\patos 2 Ancoras e Nuget.t�,
Cad�rnos Escolares Chupetas, Goma Arábica" Lâminas

AZul. Futebol e Thin Papel �al1.ilha e Manilhinha, Hi
fiêv.ico Sul-America, Lapis, TOddy, Sal moido e refina

do, Cha),Ja Prata etc. etc.

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:
- Açu.car Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.
��*IJUCAS", Tr.igo,. FarélQ, S�Ul,Qlm._a e a; o. "Wk
ÚRG'Í'; .Açuçar, R#inado "TAMOYO", �I_Il nacótes.de 5

',gS�'� ;all�·i:,anél. ',,'
,

' , "

_- 1 cristaleira
_ 1 balcão

Tratar na Rua Deodoro, 2,\

AlUGA-SE
-X-

Um prédio de madeira I

com 4 peças, 'situado no IBeco Tupã. 28, fundos -

Balneário.
Informações no local com
dona Almíra.,

.

ALUGA-SE
Aluga-se um quarto. Trata!
com o sr. Aldo Bessa, na
Escola Industrial, das 1:1,00
às 13 horas.

_ ( A S A
Vende-se ou aluga-se uma

casa na travessa Stoieck
n.o 22 _ transversal à
rua Rafael

/

Bandeira _

'I'rajar na rua Angelo La

Porta. n:o 7
o

l:E N D E - S E
1 casa de madeira de lei
U� quarto de banho e

cosinha de matéria-I com
1 terreno 370 mts, qua-"

!�rados
_
na avenida Rio

Branco conrronte o

,Quart.elld1a P<rliéia.,Tra
,,ta"Í'�'no . D�pÓ�ito -Hoep
cke (Rita Maria) com o

sr. Oliveira.
,I .

juntos' vivem o mesmo ideal artístico .

perseguem o mesmo sonho de perfeição .

fumam cigarros" Hollywood I,

juntos
juntos

�,� 1
. �';l

9E
" ,:.

cigarroholl wood
"ma tmdirãtJ!de bom gó,,,

Comp.1nIJl.l'
de Cigarros
SOUZA CR!JZ

H,SSAI5,A
"

.
,

�.'
-

A REPÚBLICA FEDERAL DA
AT�EMANHA ELEVOU A S(lA
PARTICIPAÇÃO NA PRODT}-

. ÇÃD MUNDIAL � PS
PREÇOS CONTINUAM

A BAIXAR"
(Por Georg Kronenbitter
- Impressões da
Alemanha)

:a1\MBURGO - A partici
paçã o da Repúblíca Federal
da I Alemanha na produção
mundial de matérias plástí
cas que de 1950 para 1957 su
bíra de 7,9% para 17,7% con

tinuou a aumentar em 1953.

Cr$ 2.300,00 - caixa A produção alemã passou de>

Cr$ 570,00 _ mílhetro 53a. 000 t. em 1957 para ....

620.000 t. no ano transacto.
Perítoa afirmam que quase
um décimo da produção de

aço da Alemanha Ocidental

$ substituido por plásticos.
.�, produção mundial qUI}

foi c-m 1958, números redon

dos. de quatro milhões de to
neladas deve continuar a su

bir, prevendo":se que atinja
em 1960 uns 10 a 12 milhões
de toneladas. A União Sovi.é.,
Oca participa neste incre
,nellto da· produção. Em 1958
a sua. produção foi de cerca

de 300.000 t., ou sej a metade
da pr.odução da Alemanh:l
Ccide,ntal. Dentro do quad'."o
dús planos de

dese�volvi-In:ento econômico deve atin
g:r nos prÓXimos anos um:
milhão de toneladas. Estes IcadC'l: publicados pela dire- ,

çi30 da Dadische Anilin-und
Sodafabrik por ocasião de
um "seminário de plástico'3"
de:monstram claramente o

desenvolvimento imponente
de um ramo -relativamente
�('v('m da indústria cque teve
o seu início durante a Pri
meira Guerra Mundial, quan-

'

do se tentava suprir a falta
de n.atérias primas por de
terminados produ.tos quími
cos.

Os consumidores colheram
IHrgo� benefícios "do dese;a�
volvimento impetuoso da :!n
dúsiria de plásticos. Em 1951,
por exemplO um quilo de po
listirol custava D.M, 3,55,
balxaruio em 195Q par,a,.D.M.

\ 2.70, � finaln:iimte, em.ltlrin� ,

. ,cípi9'�; do COl;renye .ano, p::;i.ua l,
, -',

"

, i#'
-

'" -_'.

"

DJV:. 2,30. Um balde de plás
tico custa hoje cerca de dois
marcos contra uns cinco
marcos alguns anos .atrás.

,'No entanto a marcha víto
r'iosà dós plásticos só éome-
Ç0U depois de 1948, o ano da
Reforma Monetária imposta
como uma das consequências
da Segunda Guerra Mundial.
Os plásticos começaram a

penetrar nos mais variados
sectores do consumo.

Não há hoje aparelhos de
r�.tc.io ou de televisão, aspí
radores .e outros aparelhos de
uso doméstico em cuja fabri

cação não=se utilizem peças
de plástico. Surgiram em :>e

guida as folhas e lâminas de

plást.ico para toalhas de mp-

sa, aventais e reposteiros.
No campismo 9s objetos de

plástico conquistaram u:n

l:'l"edomínio indiscutível. Na
indústria de máquinas QS

plásticos ultramódicos de
s�mpenham hoje um papel
de relevo por se ter verifica.
do que até mesmo rolamel1-
t"s podem ser

'

fabricados,

uem avo
cóm

'

vantagens consíderáveís, a espécie. Graças a novas antes conhecida, sem falar
,'.é:'ita!' substâncias, graças ao substâncias plásticas, a in- cos, contraplacadas modernos
seu peso reduzido e sua apa-

I dústría -de papel poude de- com uma camada de n,lásti
rêncía agradável. No domí- senvolver novos métodos de co, rem dos revestimentos ",

aio das embalagens os plás- colagem e de aperfeiçoamen- em geral. Na odontología
tlcos de todas as espécies são to das superfícies. Para as utílízam-se hoje plásticos na

hoje indispensáveis. Uma indústrias de tintas, e vernl- obturação de dentes, muito
vez �esenvolvida a técn.ca z-s eríaram-se novas colas superiores, sob o ponto de
de injeção, a indústria de: de uma. resistência nunca visto .técnico e estético às
plásticos inundou os merca- amálgamas até agora empre-
dos com abjetos de uso d0- QUARTOS PARA �adc '3. A indústria têxtil mo-
méstico de toda a espécie e, derna seria inimaginável
numa segunda onda, de brín- -

o. ESTUDANTI:S
-.'em as fibras plásticas.

q.ttedos. Ir A produção de plástícos
Aluga-se quartos, para es-

ecta em plena expansão na
o' Bepúblíca Federal da Ale-

tudantes, preço módico, na manha, Nos primeiros qua-
Felipe Schmidt, 52, apto. 6. n o meses do corrente 8..'l.O
Tratar nesta Redação com oroduzíram-se 244.000 tone

Flávio. Amorim, no. período Iadas, o que corresponde s

ua tarde. ,GIl, �umento de 21 %' em 1"e

iação a igual periodo do ano

!.),tS�Hdo. O aumento mais
�centuado incide nos rylás
tkos polímeros, que figuram
'nas estatísticas' de' Janeirc 'a

i}b:i1 de 19,59 corri 115.000t.
Ao que parece a prodnção

ainda está'; bem longe de ·sa

tisf:1:zer ,plenamente a pro
·r::IlJ:a. no mercado interno e

'lf) c!';trarw;eiro. A República
Fedü'al da Alemanha impür
teu, nos primeiros /quatro
lYH':�eR em questão, plástk03
nc valor de 65,6 milhões de

I marros, sendõ os' Estadcs
l!.:;�dos o. prin-cipal fornece-

.

dl)r com 46%' desse total.'
EntH: os demais fQrnecedo-'
res figuraram a Itália, �

Gru'Bretanha, a Suiça e pe
la primeira vez, o Japiio .

P0r outro lado as export.a
ções alemãs de plásticos su-

, '-:
hin1.m de 23%, prefazendo
de Janeiro a Abril do cor

[(nte ano um total de. 206
l1Jilhões dp'marcos. Nada me
ncr; de 25% das expórtaçõ�s
dUitinararr.-sê a países eu-

I Joeüs, à ,sua 'frent'e a Ho
landa com 19 milhões, se·'

guida de perto ,p�la Grã-
8re�anhl:. ·e â· Itália com,
t"e.;peétÍ\�1'1ente, 17;7 e 17,1
milhões de marcos. Na lista
(�f5S compre dores não fal
tan os E.U. com 7,4 milhões,
ú que prova mais uma vez

qLll' os países altamente in-
d i.,s-l.�ializados são os méi'l'li1':"C0�"_-�,=>!!\!9

Os materíaís plásticos ai.
cancaram uma tal projeção
que não será exagero afír
'mar que já não estão longe
de serem "omnipresentes".
Um leigo não consegue �en9-
trai" neste novo domínio da
:;uimica macromecular. Oe- V E N D E;.S E
l?f',m-Se, por exemplo, à in
dústria de plásticos, a pro·
clução de lâminas sintéticas.,
de 5ubstâncias especiais para
fW indústrias de peles e cou-

1'J�, de acabamentos de toda

* * •

UM TERRENO SITO NA
RUA pADRE RO�A, com
2u 'metros de frente. -

Tratar pelo telefone 27136.
-:0:-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRMAOy'BITENCOURT
( Aí S 8 A,f) À R O . f O N f liH
ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

�DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Consultório I a"'''''1III Consul&u
Av. BereWo Lu 165A apto. , Secunda à 6.a-J'e1r.

FLORIANOPOLIS
du 15 à' 17 boral

TeL - 21114

DR. H O L-D 'E M A R ME N E Z E S
Especialidade: 90ençás de Senhoras

J Partos ... ,Cirurgia -
Formqd9 pela Escola'de Médicl,na do Rio de JanelJ,'o

Ex-Int�fl!o da' Maternidade Clara Basbaum, da Materni
dade Pró-Matre. do HospItal da Gambôa e do Hosp1_tal do
IAPETC. -

Atende pr()visóPiamente .no Hospital de Caridade -

Parte da manhã. -

ORA. EVA B. SC.HWE1DSON BfíHtER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS.
Especialista em mC}léàtias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas. fist.ulas. etc.

Clturria anal
Comunica a mudança de seu Consultório junto á sua
rosidêncía na Rua .Durval Melquíades de Sousa 54

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

E PROCURADORIA
ASSISTfi:NCIA DOS ADVOGADOS:

.

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO.GRILLO ,

DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIa ciÓLLAQO
DAS l! às 12 e dll8 13.30 às 18 horas

Rua T-rajano, 29 :.... 2.° andar - .sala 1 - Telefone: 3658
_ .. - �._\-------_.__ .

,VENDEDORES PRACISTAS
N e c e $ s i t a - s e,

NA MODELAR

COMUNICAÇÃO AOS t!1ÉDICOS E
FARMACÊUIICOS'

'

V '1 A J E • E tL H O B
'. PARA ITAJAl i JOINVI�tE - CURITIBA,

ÔNIBUS, ULTIMO TIPO
SUPER-PULLMAN
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Opera�es __ eliDlea .Geral
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Resldêncl� :
Rua Gal. Bíftencourt n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

DR. NE'WTON D'AVIL'A Rua Felipe Schmidt a. 87.A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar' aos
.Iustre s Médicos e FarmacêuticJs o lançamento do novo CIRURGIA GERAL Esq.>Álvaro de Carvalbo.
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para o especial emprêgo em Geriatria, no tratamento das Cop.sultas; Das 15 noras-em diante.
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,DRJ LOBATO FILHO � . -,.. "" '.' . _

....
diversas manifestações orgânicas

�

do envelhecímento e da �êsldêncla: Fone, 8.423_0 Rua Blu- Doenç� :dO a,parêlho reSPlra.tõrl0fiSSSS$SSSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSlsSSSSSSssssssnnSS"SSSSSSSSSS'S_S'ar-HnilidAd� precoo� ounã� mrna��n.
TUBERCULOSE��ADmGR� ����__�__����----------�----------�----��----��.Amostras e informações á disposição dos senhores FIA. E RApIOSCOPIA DOS PUL- DR. HENRIQUE PRIS'CO

Médicos a Rua: Conselheiro Mafra - 90 com DR. ANTONIO MUNIZ DE MõES _. CIRURGIA DO TORAx PARAISO'
.

Z. L. Steiner & Cia. - Agentes ARAGÃO Formado pela Faculdade NaCional
de Medicina Tlslologlsta e TislO
cirurgião dO' HosPlt�1 Nerêu Ra
mos. Cur-so de especialização pela
S. N T .. ExlnterI).o e Ex-assisten_
te de'Glrurgla do prof. Ugo Gui_
marães (Rio) Cons.: Felipe Sch
mídt, - Fone 3801. Atende eom

hora marcada; Res,: Rua Esteves
Junior. 80. Fone: 2294.

. DR. AYRTON DE OLI
VEIR,A

- DOENÇAS DO PULMÃO -

-- TUBÉRCULOSE -'
Consultó-rlo - Rua Felipe
� SChmld,t • .38 - Tel. 3801.

'

Horário: das 14 às 16 horas.

kesldência - Felipe Schmldt.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pinto, 14 -

Consulta: das 15 às 17 horas, dlá
riamente. Menos aos sábados. Re
sidência: Bocaluva, 135. Fone 2n4

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naclo-'
nat de Medicina da Universidade

DR. BOLDEIIAR
MEREZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS· _ CIRUR-

GIA -

Formado Ipela Escola de
Med1icina do mo de Janei
1'0 Ex-Interno da. Materní
dada Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
,A:tend1e provlsóriamente
no Hospital de Caridade

. ,-. Parte da manhã

do Brasil
Ex-Interno por concurso da Mater.
nldade_Escola. (Serviço do prof.
Octávio ROdrigues Lima). Ex
Interno do Ser.vlço de Cirurgia do_

I

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de.

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr,
Carlos Corrêa".
DOENÇAS DE SENHORAS'
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DôR pelo método
psico.prornanco

Consultório: Rua João pinto n. 10,
das 16,00 às 18.00 horas. Atende
coril horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua General
Bittencourt n. 101..

RAUL PERflRA CALDAS

·A D VOGA DO
.Ór "Questões Trabalhistas"

Escritório: Rua João .PInto n. 18 sobo
:. elerone n. 2.467 -; Caixa Postal n. 25
bORARIO: Das 15 às 17 horas.

/'

------�.

Comércio e 'Allennias
para, pronta 'entregaTem

I

APARELHOS DE AR CONDItIONADO. '

BALANÇAS "FILl}OLÃ"�,'
CIRCULADOR F;S DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

i"OGOES ECONOMICOS "WALLlG".

" \

FILMES RAIO X "DUPONT",

GELADEIRAS.

MAQUINAS SOMAr>ORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS REGISTRADORAS ''BURROUGHS''
I

.•

MEDiDORES- DE. LUZ DE fi e 10 AMPERES:

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

,

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTUJtA
MAQUINAS DE COSTURA:

.

MOTORES ELETR-ICOS.

MOTOB,ES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSB"

{ VENTiLADORES. .i. �.

Rua Joio {JintOj esquina Saldanba Marinho

roDeI 11'18 - ....

M,(t' V E' S
.

EM' GERALME'DICO
Operações - Doenças de - Senho'-

ras � Clinlca de Adultos
Curso de EspeCializaÇãO no HÇlspl
tal dos Servidores-do Estado.
(serviço do prof. Mariano de An

drade). Consultas: pela manhã.no
Hospital de Caridade. 'A tarde das'

15.30 horas em diante no eonsul
tÓrio. à Rua Nunes Machado. 17.

esquina da Tiradentes � Telef.
2766. Residência � Rua presi_
dente Coutinho, 44 - 'I'el. 3120.

/
-

RIO'S"S' M AR K
YIS1TE A
RUt·;OiodOro. D.O 75

,NO'SSA 10'jA
Tel. '3820 �

DR. LAURO HAURA

CLINICA GERAL
Especialista em moléstias de Se
nhoras e vias urinárias. Cura ra;..

dlcal das Infecções agudas e crô
nicas. do aparêlho genito.urlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10% às 12 e

2% às 5 horas - çonsultórlo:'
Rua Tiradentes. 12 _:_ 1.0 andar
_ Fone 3246. Residência: ,Rua
.Lacerda Coutinho. 13 -(Chácara do

Espanha - Fone 3248.
.

Mauríclo��dos 'Reis
Advogado

ED, SUL AMÉRICA _ 6·° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681,

•

/
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"A SOBERANA" I,'RAÇ" 15 DE NOVEMBRO - rr.SQUIN�
RUA FELIPE SCBMIDT I'
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FLORIANÓPOLIS. Quarta Feira, 9 de Setembro de 1959 1

com o cetro amadorista de 59
Com a vitÓrià 'p:ór fQdos>tls títulos beHssima,- ass1nal�,da na tarde de domingo, sêbre a equipe do São Paulo, pélo escere de 6xO, o Postal
Telegráfico saqreu-se campeão amador, de'59, embérs ainda tenha que dar cembeíe ao lpirenqa, frente ao qual sofreu sua' única .derro

.

ta. O quadre postalsta, mereCidamente laureado na cafégórica, formou com Mário César�,N,ivaldo, leuri e Nelson; Bibe é Oslin; Knaben,
Colá� Cabeça, Édio é Noronha. O técnico ca.mpeão não é outro senão o ghlnde astro do passada, Braulio Si1lveira. A êle, aos campeões, à

,

,
"

," : diretoria e -família do simpático grêmio' dos Correios os nossos parabens pelo brilhante e expressivo feito! '

---------�.....-.........'""""'---.::"--"=--=.....,.,.;._...-;�-'-�-----'-.;;....:.:�""--------- '. -
�

.

•

-vai a
N,ÃO RElt�TIÚ o CAMPEÃO JOIKVllLENS:E AO MAIOR VOLUME DE JOGO DO ,"EXPRESSINHO" QUE SOUBE MUITO BE M EXPLORAR AS 'FA
lHAS CtAMOiOSAS 'DOS SETORES OFENSIVO E DEFENSIVO DO ANTAGONISTA - JÁ NO PRIMEIRO TEMPO O AVAí VENCIA POR .2xO, GOLS
DE BETI,NHO E VADiNHO - NA ETAPA FINAL MARCARAM, PELA ORDEM, VADINHO, VAVÁ E ALCEU, ÊSTE PARA Os VISITANTES -LElO, 0-

MELHOR' EM CA,MPO - POSTAL 6 x SÃO PAULO O, NA PRELIMINAR.

•
. ,�

\!adniho que arremessa -tio,
:u�l(lmente, Cláudio solta e

toca a bola que sobra para
Vava que, bem colocado,
chuta e vence O' arqueiro

/
caíxlense. Aos 33 minutos,
IJe'i'Q e perigoso ataque
'avaiano� tendo Vavá chucs
'CiO i:ã't:raV'e, -'InVeSte" ô Ci-

"ias na ânsia ,.de, pelo r.�e-
� o\�.. � !,

uo::, 'fazem cair o zéro do =r=::

marcador. Alceu atira (ode
e LeIo esquecendo da sua

condição de goleiro, dereride-,
de cabeça mandando a cor-

nei , O pelotaço abala um

pcucc o goleiro que- causa a

víolencía do chute. Prosse-

gue (J jogo, Num lance ca-

sual Hoppe é atíngído+ no

fOSt.Ô por Gercinü;-- Sai ove ..

terano jogador' 'para não
maís retornar ao jogo.
Aos 43 minutos, num ata

que poderoso; o Ca-xias con

segue seu tento de honra, de
sutoría de Alceu em belíssi
ma cabeçada. Termina o eu

CCllÍlO: AVlj.Í 4 X Caxias ::..

DESTAQUES - Todos no

Avaí, atuaram bem, desta

(atido-se, porém, as ,"perfor
mancas" de 'Lelo, sem dúvi
ria o melhor em campo; Va

dínhc, que jogou como 'deve;
Valdo, uma garantia na zo

ga central; Amorim, ainda
'1,)1 portento no contrôle da

gundos,» consignava, para,

'surpresa de todos, o gol ínau
gura) da peleja, de-autoria
de Betinho, numa manobra

ín-pressíonante, contando
com o apoio decisivo de Vn,vá,
Acs 2 minutos, porem, ') Fi

gue írense. igualava o escore

per intermédio de' Wllson,
que recebera a pelota de oa

v:JJlazzi: 'atirando por cima
de seu homonimo goleiro que
avançarademasíado para in
tervír no lance. Aos 6 mínu-

Campeonato Ca:
rioca cfà Futebol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�. POJO Catarinense vi�rou �e Civismo no "DIA DA rlTRII"
XCEPCIONAIS COMEMORA'ÇOES ASSINALARAM o TRAN�CURSO DA "SEMANA DA PATRIA" EM NOSSA CAPIT "AL IMPONfNCIA IN�

, VULGAR 'NA TRADICIONAL PARADA MILITAR ., A PARTICIPA,ÇAO DA 1.a/5.0 G A Cos M, DE' SAO FRANCISCO, Q PONTO ALTO D�
.

j)ESFILE PALESTRAS RADIOFÔNIÇAS RETRETAS $ESSOES': CINEMATOGR,ÁFI(AS CONCURSO DE VITRINES
-

- REGATA DE MOTO-
NAUTAS . COMPOSIÇOES LITERÁRIAS - COMP'ETIÇOES ESP()RT1V�S A PARJICIPAÇÃO, DA j O C I E D A D f DE -'BELAS ARlfS-

OUTRAS NOTAS
'

Pátria" uma exposição de quadros No Domingo pela manhã

real1_\
dedicados, aos E_xmos, Sr. Gover

,

H.
de nos�os melhores artistas, sob a zaram-se dlver'sas provas d� re,gà:- nador ,�G Estad�; àS FOrças 4rma-.
direção da Sociedade de Bela' tas com barcos da A-ssoclação de daa e ao Exmo. Sr. prefeito 'Munl_

Conforme foi amplamente dl- so conterrâneo Coronel de jnran., e'Bocais, de Morteiros 60 e de Co- e merecendo Igualmente os mais Artes.' ,Vela e Motor de Santa Catarina, cípal,
-

,

vulgado pela Imprensa Falada e tarta Sylvio, pinto do Luz que se munícaçães e Engenhos Motort_ calorosos aplausos.
-

'''!o "",: -=- OI-

Escrita, revestiram-se de brílhan-, achava com o s�ú Estado Maior zados, 'Estava a nossa políCia sob o

tlsmo Invulgar as comemorações integrado por Oficiais do EXérc1to, Garbosos, entusiasmados, desfi- Comando do Major Jorge Moré e

da Semana da Pátria, nesta Ca- da Marinha, da Aeronáutica e da laram os Contlng�ntes de Buro- era constitUída de uma Compa-

1I1ts.t, cumprindo magnífico pro- polícia Militar. cratas da 16.a CR e do H Gu F, nhta de Fuzileiros sob o comando

grama elaborado por uma ComlS- Em segulda a apresentação co- sob o Comando do Tenente Os- do Capitão Júl10 Dutra e de um

são constltulda de Oficiais do meçou a desfilar o Grupamento waldo BaggLo e Integrados pelos Pelotão de Armas Automáticas 'IIob

nossas Fôrças Armadas sob a pre- de Tropas à Pé, sob o Comando filhos de famllias de nossa CapItal õ coman�o do Tenente José Fer_

sldêncla do Sr, Capitão Murlllo do Tenente-coronel Domingos da que estão prestando o serviço MI- nandes.

Bastos 'Martins, dinâmico Coman_ Costa Llno .sobrinhO, ouvindo-se lItar. ra _a Infantaria de Caxias, Terminado o desfile do Grupa.

dante da Escola de Aprendizes então a Banda Marcial que COIL-- de Guilherme Xavier de Fernando men{õ a Pé, apresentou-se o Gru

:Màrinhelros por delegaçãO do Ex- duzía os bravos Marinheiros de Ta-. Machado que desfilava ante a vl_ pamento MotorizadO.

mo. Sr. Mmlrante Augusto He- mandaré e de Marcílio Dias, a bração cívica dos barrigas verdes, A Banda de,Música Irrompe en-

mann R. Gruriewald, Comandan- centenária Escola de Aprendizes !��"'�" ,/;:."
,

tão a "Canção do Artilheiro" e

po reinante em algumas noites Marinheiros constltuida 'de um Sob o Comando do Capltão� a 1.a Batérla do 5.0 Grupo de-Xr-
-

te do 5.0 Distrito Naval, co� Batalhão c�m 2 Companhias sob Aviador Amaro Barbeltas Ferreira tllharla de Costa Motorizada, do

quem, juntamente com o ,coman_ o Comando do Capitão de Corva- se apresentou a Companhia de Comando do nosso conterrâneo

do da GuarniçãO Militar, do 14.0 ta Bergue Mala, Guardas do nosso 'Destacamento Major osny Vasconcellos, se apre

.Batalhão de Caçadores e demais Executando "Saudades de tdl- de Base Aérea os denodados Sol- sentou ante os olhares curiosos da

Autoridades Civis, nos eongratu- nha Terra" apresentou-se a Banda dados de Santos Dumont, arran- grande massa popular. Constltula

lamos pelO êxito sem precedentes do 14,0 Batalhão de Caçadores que cando merecidos aplausos da po., o ponto alto do desfile, porque se

alcançado pelas .comemoraçães Iltar. Era a Infantaria de Caxias, pulação que se comprimia por apresentava com modernos Ca-.

Na Semana d!!- Pátria, de 1.0 a mentos, sob o Comando do Major nossas ruas. nhões V!gers Armstrong de 152

7, várias solenidades tiveram 11,1- Manoel da paz Costa Acráujo. Desfilou em seguida a cente, m11lmetros de cal1bre e com a sua

gar destacando.se diàrlamente Apresentaram-se garbosos os des-

-I
nârla e tradicional Policia MlIltar Bateria de Reflectores scompa

pal;stras pelas Emissoras locais e tacamentos de Fuzileiros, de Ar- do EstadO, apresentando.ae com nhada dos respec.!lvos Geradores.

proferidas pelos Capitão Paulo mas Automáticas, de Lança-rojão uniforme novo (Cosme e Damrão) A Artilharia de Mállet, sob o

Cardoso, da polícia M1l1tar; Ca-.
Comando do Capitão Alcyr Clntra

-

pitão-aviador Amal'o Barbeltas
- Vldal com um efetivo de 7 on,

Ferreira, do Destacamento de Ba-
cíaís, .1 SUb-tenente, 13 Sargen_

esplêndida apresentação no trípli- tos, 19 Cabos e 43 SOldados, não

ce aspecto HIstódoo, Artístico e
parecia ter feito o longo pereurso

Originalidade, estando a Comissão
de São Francisco a esta Capital
sob constantes chuvas e o frio

Ao final não se sabia quem ou

o que mais destacar. Tôdas as

Tropas se apresentaram com o

mesmo ardor e o mesmo preparo

�écnlcO--jprOflSSlonal e desfilaram
garbosas. E o povo não regateava
aplausos coroando esrsrçô das

nossos Soldados de Terra, Mar e

Ar.
ApóS Jl �esf1le as Aútorldades

Civis e Mllltares foram recepcIo_
nadas Ilm palácio pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado.

-

'A tarde várias competições es

portivas tiveram lugar. Já se ti.
nham realizados os jogos de \)as
quete e volel entre as representa
ções masculinas e .femininas elos

COlégiOS "Dias Velho", CoraçãO
de Jesus, Instituto de Educação li
Colégio Catarlnense. O jôgo I3n',re
as valorosas equipeI! do "Aval" e

car�dade. Os cartões, dentro do "Figueirense" terminou com

de poucos dias estarão

POS"j
um honroso empate cabendo EOS'

tos a venda. ' Integrantes custosas' Medalhas
No dia 4, 6.a-.felra, pelas 20 'ho-

"ampanha (omu ras realizou-se no Salão 'Nóbre do

"" - Instituto de Educaçã'O Dias Velho
uma empolgante sessão clvlca

'nista tendo feito magnífica palestra ci_
vlca com um tema sôbre a parti_
cipação -do Brasil na Segunda
Grande Guerl'a o renomado pro
fessor de História e nosso brilhan_

te conterrâneo General Jaldhyr
Bherlng Faustino da Silva con_

quistando merecidos e ent�slástl_
cos aplausos de quantos ,tiveram
o privilégio de o ouvir na esplên_
dida li elevada esplanação educa

tiva.
-

Outros detalhes serão focaliza.

dos oportunamente, cabendo aqUI,
as mais oportunas e significativas
homenagens de apreço e gratidãO

Total _ '2.892 2.175 70 69
Fo_i com estes numeros c com esta �argem ,de 717 ,"otos que o povo de Itu

poranga determinou á União Democrática; Nacional e ao seu aliado o Partid:)
às Autoridades' que proporciona-
ram ao nosso povo um dia cheio

Social Progressista, d� atual Prefeito, que devolvesse_ ao P.S.D, e ao P.J'.B., a Pre-

de cI�ismo� prova eX\!berante de feitura Municipal. I
'

lue o Brasil é, realmente a Pátria Na sessão eleitoral de Três Barras, quando de sua passagem, lá estev<l Õ'
de um povo Livre e Soberano e ._ SENADOR oferecendo uma ponte, reivindicação de 9, unos daquele povo, caso o

que as Nossas �rças Armadas es,
-

seu Partido ali obtivessé 75% dos votos ... Mas o povo lIão mais acredita no BE-
tão Vigilantes, como sempre, na NADaR e lhe de'u a resposta: PSD-PTB: 110, votos _ UDN-P.SP: 38 votos.

'

manutenção deste relicário .l'adl-

cLonal qU9 foi a exclamação do Está, assim, de pal'alArll: o povo de Ituporanga,_ com a eleição de grande
prínclpe-Regente _ "INDEPEN. amigo do povo que é João Carlos 'l'hiesen. ! ._

DtNCIA OU MORTE". _
Por óutro l�do, o PS!:' e o �TB deraQl u.m ex�mPl() fecundo db. que \.' �Qe

No andar térreo do Edifício do ess� COligação, para dar a
'
ar ta Catarin,a, novos dias. O exemplo de Ituporangfl,

/

I.A.P.C. está aberta ao PúbUco, se apllca; a todo o Estado: 'lA] J. a redenção da ter.ra de Anita Garibaldi.
-----------------------------------� �como colaboração à "Semana da

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

se
-

Aérea;, Capitão Ewaldo José

Lebarbencllon poéta, do 14.0 Ba
talhão de Caçadores; Capitão de

Corveta Luiz Mário Corrêa Freys
leben, que deixaram bem paten.

te, no espjríto do povo' as acer

tadas convícçges de seus pronun,
cladores quanto à data magna de

nossa Pátria.

'�s nossas Bandas de Música,
Socldade de Música "Amôr à Ar
"te", ..,lA comerCia!", "Abrigo de

Menores", do
_

14.0 BC e da polí
cia M_!l1tar, apezar do máu tem

que ,pa,ra maior brilhantismo, o

dia amanheceu engalanado pela
própria natureza.

'As 6 horas com Alvorada res,
,

tlva em todos os QUlll·téls, Repar
abrilhantaram as comemorações
com retretas executadas no Coreto

"Cf&. Jardim Oliveira Belo, na praça
"15 de Novembro", conquistando
meree1dos aplausos da populàção

convergia para aquele Iogra
douró públlço.

..!! Concurso de Vitrines, patro
cinado pela Associação Comercial
de Florianópolis, apezar do peque,

, AO n�mero de concorrentes, al

cançou o resultado esperado pela
ma l'adlofônlco pelo Incansâvel
programa "mais alegre e útil do

Rádio Catarlnense A HORA DO
DESI'.ERTADOR": '

'As 8,50 estava pronto o dispo_
sitivo de tropas m!l1tares tendo

,

os respectivos Comandantes assu,

Ju�gadora, integrada pelos Direto-'
res de Jomals e Emlssôras de nos.

sa Capital para darem a Público,
dentro em breve, o resultado. Pa-.
ra cada aspecto de apresentação
haverá prêmios Instltuldos _ pelll
Associação Comercial, Federação
das Indústrl8.ª-. e Federação do

Comércio.

Dia 7, "Dia da Pátrla",- como
mldo suas funções às 9 e 9,15 lío_

,raso 'As' 9,30 o Exmo. Sr. Gover_
nador do EstadO, acompanhado do

Exmo. Sr. Almirante Comandante
do 5.0 Distrito Naval, passava em

revista às Tropas Formadas e em

seguida rumavam para o Palan
que OfiCial, armado na praça 15,
onde Já se achavam altas Auto-
tições .(I EstabeleCimentos M1l1ta
res e Sal\las de 21 Tiros pela pre_
feitura MuniCipal, à cargo do Sr.
Vltórlo Cecheto, e em 3 pontos
da Capital - Agronômica Estrei
to e praoa da Bandelra':__ Úve
rllID. Início as solenidades, 'ouvln_

Graças aos esfôrços conjugados das autoridades, désfi
laranr- quatro modernos canhões, de Iongo alcance, que
despertaram vivo interêsse popular, pois foi a primeira
vêz que tais armas tomaram parte em desfile militar

nesta C�pital.

BINGO'CONVAIIi NQ próximo dia 23, soo o

patrocínio do Asilo de Orfãos,
l'E'a'Jizar-se-á, nos salões do
Clubé Doze de Agôsto, um

monumental Bingo em Be
nefício do Natal das Meni
nas daquela instituição de
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O dirigente operário JúUo Cesar
lallester, secretário da Confedera-.
)ão de Trabalhadores Domlnlca_
lOS, acusou Vicente Lombardo
roledado de preparar uma campa-.
lha contra a América Latina, fo
mentando greves políticas e sabo

tagem econômica.

TAC·<·
CRUZEIROdaSUl

VIAJANTE

_"RI!SIINTANTES

II .. SlEINER & elA.
_,. CONS. MURA N.- 88

fIILORJANÓPOLUi

Com destino a Santos e Rio de

Janeiro, seguiu ontem p�lo "Con
valr" TAC-CRUZEIRO DO SUL
o jornalista WALTER LINHA

RJES, diretor da agência de pu_
d4l bllci�ade do mesmo nome. Em

nossas Fôrças Armadas, com
_

as Santos Irá lançar a publfcldad.e !ie
quals o povo exultuu pela apre_ Beu cliente TAC-CRUZEIRO DO
sentação e correção de atitudes, ,SUL e no Rio de Janeiro particl_
numa :perfeita demonstração do pará da exposição dos trabalhos
alto gráu de eficiência que pos- de propaganda do "Art Dlrectors
suem e da esmerada Instrução re-

cebida. �, �:�=e d�sN��e��:�\:Iiti��.�: �:
Um Destacamento combinado principais agências de Pro�agan-

da de Nova York.

do-se também magnífico progra.

rldades M1l1tares e Civis.
'As 10 horas tinha Inicio o tão

esperado e tradicional Desfile

desfilou em continência às Auto,

ridades, sob o Comando do nos_

reinante nos- últimos, dias. Estava
Impecável na sua apresentaçãO. E

aqui cabe uma referência tôda es

pecial. Congratulações, com os Co
mandos M111tares que, com a preo

cupação de proporcionar, ao povo
a magnifica apresentação Inédita
em nossa Capital, 'tudo fizeram

para tornar efetiva a Idéia que Só
merece as maís calorosas manlfes

-

tações de reconhecimento e Os

melhores aplausos pelo alto espí
rito de civismo.
Fecl+ava o desfile, e' fechava

com chave de ouro o nosso valo

roso Corpo (le Boz:"belros os In

trépidos e abnegadas Soldados do

Fogo.,

- -

No Palanque armado ao lado do Palácio do govêrno, altas autoridades civis. e

militares assistiram o imponente desfile, Em primeiro plano, soldados; do Exér
�,ito desfilam garbosamente,

ACUSAÇÃO'

FLI lRJANÓPOLIS, Quarta Feira, fi de Setembro de 1959

Quatro dirigentes da cd!lgação
republícano-democràtíca do Haiti

acusaram de comunista o govêr
no do sr. François Duval1er . .;(te--

'

reríram.se ainda aos casos de tlx_

pUlsão de vários padres e à In

terdição da residência de p1'1!latros.

o Povo de Iluporanga elege
.

O seu Prefeilo·
lXPRESSAO, DE UMA 'VITÓRIA

Abaixo, seguem os resu,ltados de todas as urnas de Ituporanga, no pleíto
de 30 de agosto.p.p., e que representam a vitória de urna causa do povo.
SESf:!AO LOCAL PSD-PTB UDN-PSP e outros Brancos Nuloa

la Cidade 111 96 4 6
2a. (,idaoe 90 72 2 2
3a. Cidade 71 100

)
3

4a• Cidade 75 38 6. 3
5a. Cidade 121 89 4
6ª. Cidade 91 72- 3
7a. Cidade 88 83 5
8a. B. Rio, dos Bugres 119 54 2 3
9a. B. Rio, dos Bugres 101 61 4 3
lOa. Ilha _ Grande _ 116 29 1
11a. Rio Bonito 90 8 1 ii
�2a. S'erro Negro 85 68 1 3
13&. Rir) Novo 41 44 2 1
14a. Imbuia 96 83 13 3
15a.' Bp.Ia Vista 103 31 2 1
16a. Samambáia ,12 53 1 1
17a. Rio' do Norte 61 29 1 1
18a. Rlb. M,atilde 108 69 1
19a• _' Dgna Luiza 56 63 1 2
20a. Atalanta 76 87 1 3
21a. Atalanta 83 104 2
22a. Rio Antinha 62 118 1 !i
23.a. Barra Nova 144 59 5 2
24a. Inâaiá 56 66 1
25a. Alto Barra Nova' 33 35 1 1 �
26a. perimbó '18 54 1
270• Perimbó 84 46 1 3
28a. Perimbó 93 75 1 3
29a. Serra Grande 39 6 2
30a. Ri ... Batalha 107 107 3 3
31a. MnJanta 67 73 2 3

, 32a. Lageado 33 23
3aa, Saltinho 70 49
34a. . Três_Barras 110 38 1 1
35a. Chapadão Lageado 11l 71
36a. Nova Alemanha 47 22 1 2
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