
Comemorou o Aero Clube o "solo" de
cabulosos engrossamentos ao

'.

Ipatrão, deu.se ao desplante de ,maiS um .a uno
atirar grosseiros insultos e gra- '-

O Aero Clube de Florianó- da em regOZIJO do "solo" de
ves acusações aos srs. Ader.bal polis viveu, domingo último ruais um aluno daquela es-
R. da Silva e Celso Ramos. mais um dos seus grandes cúIa de pilôtof? civís, GabÍ'iel
.

O teor do linguajar por pou. rlii:i.s. No Hangar "Aderbsl Berenhauser, que acaba rle
co.poUco se equiparou ao de Rfimos da Silva", localizado 'lencer, brilhantemente a
õutro JORNALISTA. na recen. no Aerodromo "Nerêu Ra- primeira letapa do curso em'
te campanha! tI1r,S", estiveram reuni,dos, direção -à aviação comercial

X X puôtos, alunos e suas famí- DrasiJeira que já conta com-
,

x Hab, alem de inúmeros con- diversos
.

comandantes e co--
Parábéns ao sr. Irineu Bor_ vidados, participando do piiotos nas principais com-,

nhausen pela IMPORTAÇÃO! grandioso churrasco que foi lJanhias de ·transportes aé-
Escolheu BEM!' Foi l,onge, a\í realizado.,,' l'eos formados no nosso Ael'o'

mas há;de ser !)em servido!
" ! A churrascada foi p,romovI.' Clube.

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

derramar nos mais melosos

Domingo de sol. Frio mas be

líssimo, Um convite p�r'a a gente
escrever, 'porque tudo' está- claro
e a mente arejada, Vamos pois,
á tarefa matinal. começarei pelas
atIvidades cu1turals desta semana

,

t'c::rlstrando o SUllesso absoluto al_
cançado pela Exposição da Divi
são de Cultura, que se realizou
ne grande e. bem montadó pavl.
Ihão da Av. Borlfes- de Medeiros,
que teve Início dia 31 do mês de

agôsto passado e que hoje exa-
. ,

ros, ' tamente ,se encerrará, A: grande
Em, três nnos, inversões Imobl_ mostra, al�m d� projetar o alto'

- Ua'rias flnAnclamentoo' a' .

seguI'a e' elevado gra'u-da cul,tura 'gau'�"a,'s:gundo·Jnfo�maç��.. lI r�portà;;: ,"" ",. �"

�eil, -é'R!',estad.its"" p�10�'sr., "T�' ?oà, depós1tos "no",Baqco do ,Bra- ,atnCta...põe, em relêvõ 'o ser'Vl<:o da

'Mi'íiihi!"'\ do "Setôi" cIe':':' Re t�I
.._�4��t:.tI!Í:ÔI;lI'O ,40 ,lnsti�uto Sem:etatla f,ij! >$ducà:Í:io dêsta E�.

,
' -

!lumentado'''êin mais <te:"4 Iílllho�s tado d>:\ ault;ar�,e� eotlmúlár 'ÕS
EúbH(la� ao IAPB,C o.tualmrilte , ,-_ - ,�- ,

�esta capital, JI, presldêne1a "da ,�em que 'lstQ ',cQlÍ$titulsse fenôme: "tIrtlstas. rlo�andenses. Seguhdo
, no de reavaItaça·o', patrimonilÚ, ou declln'o'u à »rof" "'fll,""..nrtoo-+,'_':IL!...JlllOJ:.áJn......:Um Jl.SSl,lll.tn em CR-

Ge classe bancária � coletlvilladé autarquia- de.termlnou ó apressa-
'1Y, �, ";=�_""--.J

, seja.- cons,eq'ue-ncia 'd-e arrecadaça-o ,dtz em ligeira palestra que tnan_ minha ,e como; bOU 110 e••, o "pc. -
catarlnense vg motivo por que menta e término das

,
obras do'

relativa �o aum to d c t Ib I tivemos, óntem setenta e duas rú de fóra", não me, deterei em
congratulamo_nos govêrno Vos- magnífiCO edifício doS' bancários

4 en e on r 'u .

•

fã d ti -

j mil pessoas até aquela data, ha_ outras minúcias. Finalmente. A
sência pt Cordiais Saudações _,,_ Ma em JOlnvllle, aguardahd!>-se sUa çoe que se es nam aS ma orações .

de benefl'clo's Am geral Viam visitado a ExpOslça·o, Assim, <larta do ex-líd,er Carlos Lacerda,1'10 Brusa -. presidente vg ,em Inauguração, para o mês de no.
' , "" .

.

I A bl'
' Em nosso Estado, a Delegacia uma expressiva média de cérca teve, aqui grande repercussão,exerCIc o vg ssem ela Leglslatl- vembro próx�mo. Isto pôsto,. sa.. ,Regional foi desc,entraliZl\d,-a pela (ie seis mil pes,soas, dJárlamente, sendo objeto de protestos e con·

a Santa Catarina". bemos qu� a comunidade bancá·, •

ITAJAI, JOINVILLE ,E TUBA. ria jôlnvlllen,se aguarda o s!-'; EllOS
atual administração centràl, facl- segundo nos adiantou a 'professô. troYérslas, que agitaram os par .

RÃO NO ROTEIRO L VISITA :3!tdock de Sá Motta na -semana
litando a presença,do Instftuto ,ra Maria Morltz. digna Diretora tidos e, principalmente, o P.T.B.

A OBRAS vindoura para entra: em enten. junto a seus beneficiários esc'an. da. Divisão e Cultura, visitou que no referido documento foi o

, do no momeit.... , _ Instal'ada em aquela Interessante mostra de ar_ mais acrem 'nte _ atacado. Irritou,
O sr. So.dok Mota ao ensêjo de dllIlentàs a respeito d9 matéria

,ou

prédio com modernas instalaço-es f te!
-

No' sá b a d o a,lnda sob Seriamente os peteblstas, este tó
sua 'visita a Santa Catarina, irá relativa à classe e seu Instituto
também a Itajaí, J?invllle e Tu. dI! previdência, .motivõ _'por que

e confôrto; com, assistência �é. o patrocínio da Divisão de Cul. pico de Lacerda, na carta que di.

barão onde Inspecionará as obras r.eina expectativa na ,cidade 'dos' dica, etc.. tura, realizou-se a apresentação rlgiu ao presidente e ao líder da

destir:adas a breve instãlação de príncipes em tôrno da Ida do ti. b sr. Sadok de Sá _Mota vem
de danças folClóriCas, tendo por U.D,N,:

ambulatÚlos médicos do IAPB. tular do IAPB, alí, trabalhando ativamente à testa da local o a\ldltórlo Araujo Viana.

DE PÔRTO
.

ALEGRE PARA FPOLlS.'
\ Assuntos em fóco na Capital gaúcha

OSVALDO MELO
para o mundo polltlco, (que está'
correspondência é como côlcha
de retalho, para todoS' os que pre.'
ferem uma coisa ou outra) vamos

besbelhutar- no nebuloso ambien·
te político local, qu,:, é o mesmo

que acompanhar a. rota � sur.

prêsas do último ,foguete á lua,
pelos russos como preparo .,ara a

visita do i:riqUleto primeiro mi_

nistro. por aqui na téla, a pro_
paganda em rítmo crescente, para
as próximas eleições de pref"eito
e vereadores. Todos na ma�at'ona
eleitoral, corre�do paia as urnas.

P�lo que_se_ 0bserva, para prefel�
to na frente do grande

'

páreo,
vai o (t.: WU$Ol'l V'arga.$. �qui' es_
tou 'se�' binoculo .

;):n�s. -narece
que r&fe meSmo,

.-
,�

- �---

.

Kruschev nos EE. UU.: Nem re cão nem' a
, ._ , -c,

- / '-, ,

, WASH�_NGTON, '16 m. P.)
I
ton e ati?gisse o aéropor.to I roso aperto de mãó e sor .. 'te Eisenhower cinza escuro. O 'de iosas vermelhas. Ele se-'

- � �) aVI�o trazendo o í:i,l'. I s'.lmente. as 12,3(} hs; Todavl�, riram satisteitós�"Eisenhower 'premíer": ostentava a me- gurou as florês com um bra

�l�lta }Kruschev e suB; co�m- I v�nte mI�utos apos o

melO! também trocou' um. aperto dalha da Ordem de Lenine çe, e apertou a criança com
tiv,t ,.desce,! na base aerea de .día o �lloto aVISOU que ,o de mãos com a esposa de na lapela direita e, duas .QU- o outAro..Kruschev ,fêz uma
And,�ews, .as 12,21 horas (lo- co:n�ustlvel estava termí- Kr'ilséhev, pessoa bastante .tras medalhas so�éticas do re�eren�,Ia a cada pessoa
(�l). O píloto f�z uma/ ater- nan,.,?, pelo que desceria gorda, e Andrei Gromyko outro lado do casaco. O li. cuja mao apertou. ,A sra.

l�SSagem perfeita, tendo o lmec!tatamente.. . n.ínistro de Relações Exte� der soviético acenou para a J":l'ubchev, mais atrás, usava

gIgantesco, aparelho pousado Kruschev .fOl a prímeíra ríores da Rússia Juntos ca- multidão. Não,houve qual- um vestido estampado com
sem um so pulo. Haviam 81- p�s<,oa a, sair do aparelho, mínharam sob'o sol' claro' quer demonstração de rea- boíínhas, Outra menina rus

�?_feitos planos para que o Elsenhower esperava 'ao pe para o principal saguão da ç2.0 da multidão, nem aplau- sa entregou-lhe outro ramo
c' nao sobrevoasse Washing- da (-seada. Trocaram calo- base aérea: de Andrews, para so ou outra manírestação ] de :�osas. ,Eisenhower e Krus-

uma troca oficial de obser- oualquer. cnev subiram no palanque
\ acões. Kruschev foi apresentado i)ant a execução' dos hínos
Éisenhower usava chapéu ao comitê oficial de recep- rracíonaís russo e americano.

mas Kruschev estava com a ção, Tomou a mão do secre- Quando a, banda começou a

cabeça- descoberta; carregan- tári<! de Estado, Christian tcç�r o .hino russo,. peças .de
do S6U chapéu na mão. Eise- ,A Herter, e a apertou calo- ��rtIl.barla, que havIalI_l SIdo

nhower tirou o seu quando rcsamente. tJ�a pequena trar.ídas ao local, díspara
chegaram ao fim do tapete garota ru§sa saiu da Iínha rarn a 'salva de 21 tiros em

vermelho. que levava ao ex- de recepçao e entregou � homenagem a um chefe de

treme do palanque oficial. Kruschev um grande ramo I c&t.ado.
O "premier" soviético gestí
eulava animadamente com

a mão direita enquanto fa
lava com Eisenhower. O rus
so envergava um traje preto

Na inauguração da "Casa do Brasil" a

"rainha continental do café"
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:Jurante a �ecução dos
d.JiS hinos nacionais, Eise
nhowevr ficou segurando seu
chapéu contra 'o peito. Os
.braços de Kruschev estavam
ao lado do corpo. Eisenhower
e Kr.uschev, acompanhados
por um homem de traje ci
vi! c um oficial da Fôrça
Aérea americana assistiram
então ao hasteamento das
bandeiras. Kruschev conser
vou um grande sorriso ao
Inspecíonar as fileiras' de
eoloados. do Exército, !'ôrça
Aére� e Marinha. Os dois
lIdeI es passaram por um
!;l'ilhante corredor de ban-"
deíras, representando 'Os .I:!S
tados. Após inspecionarem
a guarda de honra, Eise
nhower e Kruschev volta
ram ao .palanque. O presi
dente dirigiu-se aos microfo
ues e fêz seu discurso de

Vera Rlbelr9 MISS BRASIL' 'As 16,30 horas: - Visita ao boas vindas, pedíndo uma
1959 e a quinta: mais bela do Unl- Exmo. Sr, Dr. Dib Cherem, pre. tranca troca de pontos de
verso, chegará hoje pela manhã, feito da Capital. ' vísta durante suas 'conversa-'
à Florianópolis; onde será, festi- 'As 17,30 horas: - Em sua re., çóee ,e dizendo que "nosso
vamente recebida pela socIedade

e,
sldêncla à Avenldã Rio Branco, B' oropósíto comum deveria ser

pelo povo. Durante a permanência Exma, Sra Dr. Dib Cherem ore, urna paz universal justa e

da mais bela das brasileiras' em recerá um 'coquetel a MIISS BRA- duradoura'', Parado ao seu

nossa Capital, s�rá cumprido o SIL. ' lado, Kl'uschev parecia estar
seguinte programa: I 'As 23 horas: - Monumental ouvindo -atenciosamente. Pós
Da rua Tiradentes até o LuX e.presenta�ão de MISS BRASIL.

seu <:hapéu e ,cruzou as mãos
Hotel ,onde flcar-á hospedada senhorita VERA RIBEIRO na

nas co�tas. Quando termi

MISS' BRASIL desfilará em car� I
grandiosa solrée ,que o LIRÁ TE no�, E�senhower,· se voltou e

1'0 aberto dando' uma volta p�la I
NIS CLUBE levará a efeito e� "1'aedlol'.CdhenoKu levehmenteEPtaratlo,

I '
." rusc ev. s e .-

t>raça 15 de Novembro. Ilua sede social. Nessa noite, MISS I rou O chapéu A, decla
-

'As 15,30 horas: - Vera Ribeiro BRASIL desfilará na PllSsarela, 'do presidente' foi imeJi�'i��
,'eceberá para entrevista coletlvK,' às j!4 horas, em traje de, baile e!mente traduzida. Houve a�
jornl\lIstas, rad�allstas e cronistas com, o famoso maiô dourado CA· I

guns aplausos quando o in
sociais, nos saloes do Lux Hotel. TA'LINA. terprete terminou a tradu-

ç�u para o russo. Kruschev
se adiantou, então. colocuu
os óculos, e c_gmeçou a ler as
GtU's palavras. Falou com
voz clara e forte. -O primeiro
ministro parecia sorrir aos

�ornalistas ao tirar aproxi·

MISS BRASIL HOJE !EM FPOUS.

madamente" seis folhas 'de
papel do seu bolso e come

çar [: ler. Kruschev falou
COIn animação, movendo sua

caoeea para realçar alguns
pontos, O presidente estava
ao Seu 'lado, sem entender o

que dizia. 'Kruschev pendu
rou seu chapéu em um dos
ganchos existentes no pa
Ianque, a fim de segurar seu
papel com as duas mãos.

Em dado momento, Eise
nhower fixou ,'o chapéu. O
presidente continuou desco
berto, mas o forte sol pare
eh molestar seus olhos. Ra
pidamente um interprete se

aproximou do sistema de
alto-falantes com uma tra
dução das declarações de
Krul-õchev. Como se soube
então, Kruschev havia dito
a Eisenhower: "'Vim para cá
com I Um coração .aberto e
boas intenções", Krus,chev
afirmou que procuraria tra
balhar em prol da paz. Hou
ve alguns aplausos quando
',{cu�chev terminou suas de
clarações em russo. Houve
niaís aplausos quando ter
minou a tradução inglesa do
d;'s(;urso de Kruschev, Eise.
nhoy.rer também aplaudiu.
Ne8te momento, um conver
sível preto chegou' ao palan·
que. A sra. Kruschev entrou
em primeiro lugar, seguida
por Eisenhower e Krusche,',
Kruechev sentou po lado di
reito, enquanto Eisenhower
&entou no centro. Outro ,ho
r..1em, presumivélmente um
tradutor sentou no banco
sobressalente. Kruschev ace
nou quando o ,carro seguiu
v:a'glirosamente pela ala de
b&,!làeiras estaduais e pas':
SO,l pela multidão.

i Participará a representante
A convite do Escritório de 'do café brasileiro da festa

Propaganda e .Expansão_ 00- 'de tnauguracão da "Casa do
<r.Cl'cial do Brasil em Mon- .Brasíl", instalada pelo rete
treal Canadá, seguiu para! rido Esçritório com a coope
aquela cidade, sábado, por! ração 'do Instituto Brasílel
ayião c;l� V�IG, a .srta, De- ,'ro do Café e que está marca
nise GUlmaraes Prado. "Raí- da para o dia 10 do corren
nha Continental do Café".

í

te, quinta-feira.
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Estará domlnge, em Florlanó.:
POliS, o pre&1d�nte do_ Instituto
dos Bancários, dr. Enos -Sadok de

iSá Mota, que, como se sabe.. é ca·

tarlne�se, natural da capital do

Estado. O lIustl'e visitante, V,em a

Sant� Catarina para Inaugurar
, ' ,

aqui o ambulMórlo e farmácia
'da delegaCia da ref.e�lda I\;�:ar_
qula cujo 'cstoq\j;e 'é de três in�_
Ihões de cruzeiros, e que r'ornece.
rá inedlcame.nto!l' áos. '�od;;d.,os
do fA"pB �/. p�e.ço 9:. C\lB.t!>}
-''1:ERltENO PARA ·EDIFlciO' DE.
fJEZ

J

ANDARES I DELEGAdA
DO IAPB

O presidente do Instit�.o� dos

Bancários também tra,tará, nesta

capital. das gestões para o Inicio

das obras ae construção de edifí510
de lO' andares, que servirá para

séde da delegacia da
- Itutarqula

em nosso Estado englobando to�
.

, "

dos os serviços a§sistencJais dêsse

órgãO, bem como apartamentos
para bancários, 'em arquitetura
moderna, constitlllndo-se em mats

um ornamento para Florianópolis.
O terreno já foi adquirido, as

plantas dO' edifício estão concluI.
das e orçamento feito. Deve_se re·

,cardar, a propósito, que, quando
de sua última estada em Floria.
nópolis ,o sr. Sadok Sá f.êz 1>ro.

'm..,sa 'formal de atar a delega.
ela do IAPB de Santa Catarina de

uma séde condigna. Esta sua via_

gem, pOis. 'passado um 'ano, IQ.als
ou menos é de cU,mpr1mento de

,

sua palavra, oonsllierando as pro-

vidênclllli aclmllo" relatadas.

CONGR�T�õES E CON·VI.
TE pAR� PAL�S�RA, NA AS·

S�MB ÊIA
Ao ensêjo da da do sr. Sadok

Sá à capital do Estado, e consi_

derando que o titular do IAPB é

uma das mais conceituadas ,auto
�Idades em preVidência social do

país, a Assembléia LeglsÍatlva, por

- "Q,uero sair dessa Intrinca_
da sucessão oe manobras que re

provo,� contrarias a tudo o' qul! a

UDN fo; e deve ser. pois esta é a

prlm!)lra vêz elI.l (lue velo pa�l1.
sar-se o partido por causa de am

biÇão pessoal A UDN, como eu

como tôdà. o;ganização ou ser hu�
.

mano, comete erros. Mas essa
,

transformação da UDN num P"TB
de colarinho e gravata, parece_me

um êrro tão grande, que não sei

mesmo o que será malar: se a falo

ta de moral que se cometeria ou

a estupidez que se pratica."
Com esta bomba, até a eleição

'de aliança para prefeito de p.
Alegre �ofreu alteração ...

entidade qu� dirige, contornando Dia 14 dêste mês, realizou __se, aln
situações e procurando atender o da sob os auspíCiOS da mesi:p.a DI
bancário e seus dependentes. Sua visão; o esperado encontt:o 'aos es

atuação no consp.nso g,eral, é lou- crltores riograndenses oportunl._
,

-
". ,-

váv.el impondo êsse catarlnense dade em que foram debatidos e

no rÓI dos mel,horeS administra. estudados -os probJ.emas da cultura

dores de autarquia e técnicos em no Estado do Rio Grande do Sul.
previdência. Sua política descen. Vejam os catarlnenses, como trR

tralizadora de ,benefiCios, v,em sen.' balha a Divisão de. Cultura do

do olhada com 'simpatia e inte. Rio Grande do Sul ...

e

rêsse através de tôda a clasêe bano

cária do país. Saltando do mundo dás artes

E ponto final por hoje, q_lle Is.

to j á é p.!'e�ender -avançar em seá_
ra alheia, ...

•...�..•....( .. ; ···..·'.......

·1.l!im virtude de rprovldQflCla&, que Ilerao tomaçl.as
com a m.udança de nossos elJc:ritÓl'ios para o novo edi

fícIO, êste Banco, na próxima �!exta-feira, di� 18, adQ

tará o horário de sábàdo" e no �ábàdo, dia 19, não fun- :
cionará devido às festividades da inauguração de sua :
NOVA SÉDE. :

:

Ao aceitar a indicação rio
seu nome para a interV:én-.
toriv, ;numa questã,o que ve� O Departamento da Fa
agitando a opinião públi':la '('ll'llda da Prefeitura dê FIo·
desta capital," O" q-eneral rlanópolis está efetuando a
Pau!o Vieira da Rosa decla·. ot'l'ança, no'"corrente mês,
tou que se lhe apresentava dos impostos territorial e

uma oportunidade pará pres-, predial, 'taxa de limpeza pú
tar �erviços à sua terra" de· bJ!ca e impôstQ sôbre atos de
senvolvendo esforços para, e;;cnomia do Município.
Jlormal�ar o abastecimento. Findo o prazo, que se
d!". carne. O interventor, ôn- a 30 dó

. te... às 12 Iloras; , conferM·,
J ,P�911,;.,9Pp1i O, l!"FeJ�jtó pjod;:�,�� •

. '.' na�'Pre'feItura MUnlal:;,
.... ". -;:,. ,';';'-- "'-:c._/ �-{-- ,--:':'0' """":::- "'-1_, 'h',

, .

ClplO

n:zio Cerqueira: '"Presidente.
Diretório Regional PSD Flo

rianópolis - Pedimos inter·
medío nossa Bancada As·

sembleia - Legisl!ltivà '\'7eemtm··
-te protesto contra arbitra
riedade ti perseguições vem

'cometendo Delegado Policia

(reste municipio Heitor An,·

geli contra nossos compa
nheiros motivo vingança po-
1ític-a, pt Ontem ainda foi

preso e espancado publica
mente colono Bruno Henrich

::;,ual apre�enta graves feri-Imentos e escoriàções diver·
sas' partes corpo pt Não fo·

rárn tomadas prov.idências pt
Graves acontecimentos po�
�elão se repetir nesta fron
t,eira pt Secretario Seguran';
ç 1 jr. foi informada aconte

cimentos-pt Saudações Pes
sedif:tas. (Ass.) Danilo Quin-
t1l'lo Pereií'!a P'residen Di _<:t,I�_" '-":.:",.. ',000,'00.;;.

.

'. . ",- --,

,-,{./.

"CONVAIR�
para I

'-

PÔRTOAlEOI
ePElOTAS,

anc-o NaCional do,Comércio S. A.

y

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

tura. Serão concedidos 30 pon�os

A VITRINE DA SEMANA I .àS criançás �Ujo pêso P. estatura

A Lasa da Bor.Í'acha, fez uma bonita exposição de forem.nor�ais para a idade e bem

boneca�. Apesar de ter colocado 11m grande número sem
. correl!tcjonados entre 51.

neccsllidade, figurou na minha ('ohma, como A VITRINE I S:l:·!iO. conc�didos, 5 pontos 'ls

DA SEMANA. Os meus parabens aos senhores proprietá- c:·U.n;as cujos perimet:·o cef'l;'.

rios. Nesta Semana, muitas 10ja'3 não abriram as suas! êO c tm'á!:ico f:l:'em norm'ljs

�;it.rines, Eerá. q'\le foi por -caus� 160 mau- tempo? . Quero I !1J.!'a a id:lde. f�:·.io cOll��j!1cs

ti!;':'!';, � atadc e domingo pp. também' 5
.

'Pontos aos s('�m!ntps:

J --. -oOOOO�· detallles� pele �- ml;c"sas; 'ft:l'.

O DEPUTADO FE:RNAf.JDO FjRR;i\RI... "01" paníé1110 a.dlpos,,; Tf.'n 's; Convida.-se OS senhores subl>critores _do capital social
O Deputado Fer.mmno Fetrétri esteve ém- nóssa Capi- �e:envo�Vim�nto motor; .Desen.! �� CompJl.nhj� Melh<?,�amentos de Joaça.bà: :m ��g�iza.-

tal. Deu um bordejo f' já foi embora. Boa viagem. I volvi}llen.te psíquico e

Al!!Ilentf"1
çao, para a_ Âsse,mblela Geral de Cons�!t.�çao. a ,se ,t;eah·

.

.

'.,a'O.
\ '�ar no 'dfã 19'{fe Setenlbro do c,?ITen-te, ano, às, 15 horas,-'---00000

.

LUNIK II Os Colabora4pres }la set'.(· da Associação éome�·ci9.1 e Industrial
-

do Oeste

Os tussos cmlseguirám mandf.i." o Lunik II para a lua Vál';as firma's de !São paulo Catarinense a Rua Oro Getu\io Vargas N. 73. para deli-

Os a:1'él'i�'an()s j� pensam em l'Ja.ndar um foguete a'.lu;l, .1 d·ssta ca_pita" colaborarão co�! berarl �ohre a c_?nstituição da n���ma e�tidad� e assuptos'
\'cltar:do imediata:mente, trazendo tudo fotografado, att essa f'llz iniciativa do Rotary \

BOrre a O�._ -

-"l. lJ�,!ld.:ira russa,- que foi com o Lunik lI.' Clube do Estreíto destacal1Jio_se Joaçaba, 10 'de Setembro de j 959.

;A-a.--6-R-A--·D--E-(-fM-E-N--T·�O--E---M-·-I""S"",-·S""""'A-.- I.i"'AUGUR-A-D-�-O-:����-V-A�-O-·-D-A ACESC ;,��::::nN��t�t���: �:i::a::� �����:nH��:IeH
Pais. e irmãos -de Maria d<.t Gloria Virissimo de Faria, Dl11Úlg0 pp. antes do Jogo Paula 'Ramos e Interna- Refinadores, Silvio Orlando Da. DR. lI4AURO BATISTA

(Gloririha), ainda 'sob' 'a grande dor da !lua perda, vêm pql"
dona! de' 'Lá,e:;cs, houve- a cerhr.ônia' 'de inaugu'J,"ação do miani.:_e o\}tras.. AMADEU BORDIM

- reservada da ACESC. Três desportistas colaboraram nesta _ Será Filmado - r�R. MIGUEL RUSSOWSKI
este meio, mllnifes.tar as seus'm'ü, sinC'eros a,gradecimen- . \

..
t ,Jaliosa ubra, no Estadio da F.C.F'. São eles: Deputado O ConetE.·so de Robustez Infan-tos a todos que os confortaram dÜl'ante a doença e mar e

de' sua filha e irmã.
., ,)smar C�mha, quando Prefeito desta Capital,'" o atual ta será filmado pela PRODU.

Agradecem especialmente aI) Cônego Rodolfo Macha- Prefeit') Dr. Dib Cherem e o Bc Osni Melo que �ambérl ÇõES CARREIRÃO que assim

do, pela bondade com que tratou e�piritualmente a extinta cle'll a :;:Ja valiQsa colaboração nesta obra. Parabens aos' uuis uma vez prestigia o progra.

Ao
-

mesmo tempo convidam ã todos' os par(lntes -e am:- ..rês grandes desportistas cata.l'inenses, que deram ao'l m!l soeJal. do Rotary do Estreito.,

;;:.'os para a missa de 7.0 dia, q-q� mandam rezar dia 18 àr U'onistas 'de nossa cidade" confortavel tribuna, para me-

:;.9 hOl:US na Igreja Matriz de Bigllaçú. .

'hor divulgação do ,nosso futeb(,i.
_

Anteçipam à sua 'gratidão u todos 'quantos comparece-
-----0000o·----

:'PI11 :J: esse ato de fé crist_ã. ACY CABRAL TEIVE NA.

_ ...
.__ . . O sr. Ácy Cabral Teive, é c novo Diretor Artístico ds,

M ISS A D_ E. 1�O� � J ti ;����-��ar;;:�;:i::sb����!�!�al'�o s��� d�:t�a:�i��::�
A Família de Martinho Callc.do Jú.n'ior; .1airo�'-Calladn, Pa,raben:s 9:0 Gustavo e ao Acy. o primeiro- por ter dirigl

Laura Canada Caldeira, Jaime Cd.rreirâo, Altino Flores � do com !Jptidão na direção artídtica e o" segundo pela COD

JoliCJ. Ba1bosa Callado, comunicam, com grande' pesar aos fiança e provas de bons serviço& na Rádio Guarujá..
pa;'entes e pessoas amigas o falecimento em Curitiba, do! I

-

_

_'-�OOOd··..
.

.

minç;o dia 13, de sua cunhada ê tia JULIETA <;lABARDO
-

Vamos hoje ao Lira ver. a nossa Miss . Brasil ver�.
CALLADO, vluva do jornalista Petraca Callado. Na opor-. goz,u de um grande cartaz na imprensa carIoca e hOJe

istirem' a-i van10s üonh.ece·l o,' a:. �ua'-,' elas;se i� elegâncIa.- .A

rha :'sábrt ..
' ! noss<t sQtJéJiade'· .' fêsta�;'-�(i)n'l, a 'presença; da

.

. cais•., 1 bela jove:tn:fe1e" inha;· dCfejo;,;Jhe 'unia ótima
-

'" �déA;;�n;:'
, _..

·i
-

,'O, ',o \.< .. '.'

. '�'r'";..:?�'�;·: \

t

ANIVERSA'RIOS :

FAZEM ANOS HOjE:

- �ilr. Isaías Ulisséa
� : 1. Renato Pinto de Oliv �ií:a

ó,':'ta. Ivone Machado Romer
-- sr Paulo di Bernardi Pires

APEDITIVOS
�USIC'ADOS

DAS /9AS23HS,

4g PlAtf'
CHARLES

HEVAUEP

f A:·R.-A (:0:
'. \ 1 :'

Doenças de .Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
V�rlzcs. _ Iüf'l.aniãçôes. DistUrbios menstruais.

.

c

_

Exame �l�é;l'HjJ�cifl.__ 'lJp��� 1A�,r4.:'lonát ;.,.. ,. _

� i_\lerg-la _. Ic<!çoes jêle. ,- '_

Consultas 'das.l,4 às-IS hor:as,. e.x.ceto àos
sábados:';: ��

.'
- .• �t.

. Rua Felipe Schmidt, 46 sob.-- EOl'le 264'8

OR.

o Diretório Acadêmico" XXII de Janeiro" da Facul·
dade_ de Far�ácia e Odontologia vem,' de pú�HCO agradc-_
,'er ao Dr. Aderbal 'Ramos .·da Si;va pela súa generosidade
em colocar à disposição dêste ól�,âo de Classe um ôn'ibus
da ,E!llp}'êsa Florianópolis SIA por ocasião da Excursão
Espcrtiva, realizada nos dias 5 c. g do corrente, à cidade
de Cc:ritiba, em atendimento ao convite �os Estudantes
de M2dicina daquela Capital.

Niio e 0&ta a primeira vez que o Dr. Aderbal tem
favorecido fI êst �- Diretório -Aead€mi<;o. Em princípios do
cQrrente .,110, iL'.anciou o lá tn'dicional Curso Pré-Uni ..

versitó,l'io, que· tl':i;;' o seu ) II ';�e, em que muitos condida
·�cs ::lN Exr':'l'.'� \ t: t :t'il U'CS auferi':am cônhecimentos se

r.;uros e enfrentaram) após, cou. pleno êxito, as difíceis
provas. .'

E' natural que o Dr. Aderbal goze de geral' estima e

aprêço fntre ('8 alunol" de Farnuicia e Odontologia, comn

';eu benfeitor cuja intervenção, quando solicitada jamais
falhou.

Gs agradecúm lllQS ; :,_0 exi.011sivos à Emprêsa Flo

riar.<jpoiis 'jue' cr·�n tóua Iréclicirna! e admirável organiza'
tão, proporciomm aos excursioüiHas uma viagem agra
dável.

. ,

Diretório Acadêmico "XXII de Janeiro"

Fl'JIÜl 'lópolis, 14 de setemb�(J de 1959
VJRGíLIO 13:- SCHEID

Fresidente

"

FLORIANÓPOLIS, Quinta
... _

• IILJI IJIYIH DU.I. O t.UlTI GATA"'A

2UJt.1
,

I
Vou entrando no jornal, e sou logo pôsto eontra-s-]

a ;)::tede: se não escrever até a hora tal e tal.. não sai
I hoJ(' a. crônica, o Jornal já está fechado! !

.

1 ara um crônista relatívamente assíduo, seria, I
um- pouco deprimente deixar de escrever três dias em

seguida e o jeito é sentare batêr a prímeíra coisa que
víer à-cabeça,

E a primeira coisa que zen, é o caso do 'foguete
·1 russo, que como sabeis, chegou a Lua de uma maneira

um tanto violenta, na noite de domingo. O fato, para
a ciência russa, é digno dos maiores encômios: mas eu

me pergunto qual a utihdade prática disso, fora a de
esquentar mais ainda a chamada "guerra' fria:"?

-

I

Fico imaginando o que fará o primeiro mortal ao I
chegar ao satélite da Terra. Provavelmente levará um

.

I
livro para lêr, porque não há muito a notar; que a r

,,,", IU!l não tem atmosfera, que É" cuente como o inferno

"el'ana -'da'" crl-an' 'ça durante o dia, e fria como um picolé à noite, e que

�
. ..

..
.

.

nãc I
tem, vegetação, - dísso tudo sabemos nós, sem

U
.

'.
nunca' têrmos ido lá. E a pessoa que tiver a infelici-

CONCU-R-S·O' D'E' R-O'BUSTE,Z INFANTIL· I dade de ser a primeira viajante sideral, poderá dizer, ,-
.

no máximo, que a vista que 3.3 têm da Terra; é belís-

Grânde iniciativa do Rotary 1-' ·��t�",.é claro, a importância que o fato tem para essa

guerrtnha de foguetes que escão fazendo -as duas

Club do Estreito grances pctêncías.iE fico a pensar se, a' esta hora,
'-,'-::� entre as pesadas cortinas de uma vetusta-sala secreta

Marcada para o dia :�� Através de sua Avenida ·"Ser. mo, magnífico Concurso de Ro--
dª Casa Branca, Kruschev não estará batendo com a

próximo, -a estréia da famo ViÇ�S � comunidade", o Rotary b�tez jnrantü, nos' saíÕ1ls do mão fechada sõbre a outra mão espalmada, e dizen-
sa Orquestra· Michel Marta Club do E��reito programou pa, Clube 6 de Janeiro,

do, eufórico a 'Ike, entre dots pulinhos: _ "viu;' ro-
QuintanlJ, .que, pela- primei- ra o "Dia da Criança", em prtn., - Comissão Julgaqora mos nós que chegamos prilntli!'o, tíau, nau!",
ra vez Jaz sua apresentação :ir;_ios do �ê$: d� .outubro pr,óxi.' para constttutrta comis�ão JuL

'I!:nquanto êsses fatoÍl sucedem, metade do mundo.
----- - �- --- ' .. __

o

__,.___
.' -'" ,F.;"' - gadora roram convidados = drs.

I vive mal, e partícularmente.. u� nossa América Latina

VERA RIJlEl- ,R-O'- MI ...'-S B"R�'Sll- D-ES- Alvaro·_d�j. Carvalho,. -"Armanlqo:!_.. arrasta-se pelo Jllanp-L"as·ci;<'1t,'.'subdes�n�lvimento.O ii Pr Valéria d"l Assis' '.! Mig'uel Sa es
Quand.p se fala em ajuda, Q Esfados unido� arregala

fiLARA' NO. llRA COM· Utt.J.1·M.A..uer Cavalcanti, especiallstas .em me· OS clhos e acha que nós�estarhés gastandomuíto, que
_ I' - LV dlcina infantll. estamos eomendo.demaía ..e rlôs=vestindo .muíto bem,.

".
�.' A;T:A''L" I'N 'AI,:� .._·r'."·' As inscl.Ai·çSo_e�nSjCa,riç.:s:Sa'o-aber.tas, e que deixeinos: d��itÚCQ':';"pr�a li4e.:�fhqUentã?, trinta
ti. H;. chega: toma vinte, gast.a!.q-?�; i:;\nã(!_ $�. :�squeça de: pa-

. -

e,
'"

"

A-
•

. '\.,_-., para, crtanças de. ambos
_

os sexos, gCt1', ouviu bem?''' P:;tra-l-o fll1'íinbjameIlto dos foguetes,A maravílhosa plástica 'âà,> concói:ie_'nt,es ao concurso .. .' --

- I de' 6 meses a 2 anos de iaade, no entretanto, todo dinhelrp é póuco - e os_o,bananas _Ii�te�nacional 'de ?,�leza, no último dos �iS � nossa Verá
/Ctrtót:lo d a R:gistro Civil (Odi- ail'lda se dão_ l:l.� ,<;iesfr..v.f<t <;I.e peJ_:mitirem, van!a,gen� à I

JRIbeiro _tant0 brIlhou, tem si1:> Iealç,." s'empre pelos lo� Ba�tolomeu .t,vlkira), diãrii\. União Soviétic.a(
-

", _'
-

famoi-iJs maillots CI!��lillli, ·seUl �rú._vtda)9� -ck__ mais requin";. ' ..
-

tado gê"to""l!lpêrfeiçãõ insupé!'ávej..:� ���'"" _, ��en-te,:'ims�é9:oó ãs._:ü,Oo:,:t,l da.,; - F,' pena que'sejalassl'm,-·Dla.s a verdade é que.ps I
� -� .

-
. , '::14 oa· às 17 oó 'hora$' deyendo OE ri�o, -estão 'cadi vêz mais�ric.)s e os pobres ficam éà- I:'

.

Tarhbém' .. aqui em Florianóp('rli� Ver-a'- Ribeiro exibir;i , ,.�,! -

.' , . .

a sua r;:Hti-o�a .beJez'::i.
...

.:Vestida .�on' UW rilaillot_ -Catalina,
. inte�'essadPs. Jl{! !Ltp_da insc;rlção, da vêz mais pobres, nêsse nosso 'pianeta.· E o que e_ "

marca. que é éxcl�sividade ''Ullsohí-ta ;ctÓs',.Estabelecimento., forneelll'em� os. Se_g1l4!lt�s escÍllro. pior, os ricos jogam acintosamt:nte o s'eu d�n:Qeiro fo-
. -' -,

cimllntos:. ,. :" ra, trip'udiando sôbre aI'! (ab�ças resignàdás- dos hu-A���
.

i •

mUdes, que nada- podendo Ja7.er,,,aguardam apenas o

lnompnto da "viagem de volta.
M.ts POI; hoje ehega.! Estou muito pessimista, e da-·· I

qui a pouco sou capaz de diZer que o mundo está à '1
be!ra do abismo, e ninguém sabe o que irá acontec.er.· I
NUl1cà fui disso, .i! não será a n:volf;_a pelo fato de se I

_ Norm:ís para a classif' _cç'i.J ..

I ga.�f-ii�em ,milhões em ,bobagell�'> que me transfo/ma;..:
rãc num choramingas. Pela perte que me toca, po-

c.s apare,h.:lE e si<;."'- .. t1' Vf" I'ca_ I dprão até jogar a civilização Illssa e ianque para o

ar -- o dinheiro é déles, gasterll--no como bem enten- -i
de .',)11. E para> quem tinha que escrever depressa, is�

so Já é muita crôpica; amanhã tem m�is ..

. Lugo mais -'0 Governador no Bl'ásil. Esta movimenta- remos informados de que a

d; cidade e sra, Dr. Dib cne- '

da noite, será na boite Lux séde desta credenciada as·

'rem, estarão recebendo em
I

Hotel.: socíação será reinaugurada
SUl:'. residência convidados

I
--o .-- no próxímo dia 26.

para uma homenagem à 'J'ambém o Lux Hotel --o .--

mais bela brasileira srta. I apresentará, na noite de sá- Ql.mndo de sua chegada,
Ver". Ribeiro. bado, o cantor Gregório

Bar-I'
na manhã de noíe, ao Lux

__ __ rios,
'

Hotel, Miss Brasil, srta. Vem
Na' noite de 2a feira, com --: :-- RIbeiro, contará com uma

,

tóda aquela chuva imperti- A sociedade de Joinville. recepção abrilhantada pela
, nente, o restaur-ante "Ran- movímenta-se para o· baile' Banda de Música' da Fôrç:t
cho da Ilha" funcionou I)té das Debutantes, no próximo Policial do -Estado. A seguir,
altas horas. dia so, : oLux Hotel oferecerá u!ll

__ __ _- -- "cock-taíl àimprensa falada

Est,á marcada para o
\ dia Pelo sr. Lamartine Ri· e escrita com a presença ce

10 de outubro a festa de cb::trd-diretor-social da AA�B Mi-;s Brasil.
formatura dos Bacharelan-

" .dos e-m Direito.

( Na noite de ontem no

I
Rer,üi,urante do Querêncla

. pp.i:iCe Hotel, jantava em

companhia de seus filhos:
srta, Violeta e Dr. João, o

Desembargador Hercílio. -MP-;
deíros.

I

I,

Nome 'dà criança
._

Séxo

Residência

Flliação

Idade

JOAÇABA (em -organizaçãO')
..... .

.
-

....

·1a pelá examec clinico. serão apu..

rados os seguint·es dados pela Co- I
\ ,

missão Julgadora: Pêso e Esta, i

COMPI\NHtA MELHORAMENTOS- DE
'-

t

'Agradecimento e ·Mis., .

Donato
Viúva'Magdalena, Destri Barbi, Th0ll.1az·. Barbi e fa......

mília (ausente), L�iz Bento Bo.rbi e família, Altamiro
. Barbi família:, Mário Wiethorn- e família, ainda: ·aball.d03

I pelo. dl)loroso golpe que acabam de SOfr�r, com o desapa
recimento inesperado de seu querido espôso, pai, sogro e

'avô, externam seu agradecimento a t9.dos ·que os coqfor
ltaram (,om sua presença e envu,ram telegramas e votos

� :�' 'de pel>a��,
'

-.. - -

.

.

-

L '�'. '

'�
I �p �o�o especial deixam�'f,ua gra�idãó. ao Dr. Er_?stI'

\,\
-� '. -...,J ClÓViS M_erhm; que ·atendeu.sempre, com dedlCada atençao.·· �.i

�:
- K' I e c�nnho,_ (> querido eX'tinto.. .

-

......_'\.�..".-

'-.;"'-_�:.- ' <-'�.-:.-" . "',_('.
A

..
:O;-� ro,'}

..
I�

..

Q

.•.�rmp,o.�.:.. _c.o.p�.:·d.:a_.tn.:� fi
;

..

_

..
t{)

..

·

..
ct

..•.9._.'f'.. :.'..
pa

.•........l.:a, fl,.���s.t
..
1..l'.;�m.·,:.'.•....""i;:.'_.::fl\herP--.", ...•.. -': ··l.a. _mw�.a.�qUelTl'�nct:!!J;.�? :: -c�-1eprar·.'�;;:�l11 ... fl.i.a, 71n�eI7ç�l?,. !lo", .';

; .

'; ���i;�ft0�,:_%�il����t::h:d:�ú:�1G;t �IO,����;;'; no, altar
•.
de>:São·,.;

,<'
. .

.. . .

,]��:; ,�1t��� ';Yl?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTA É rUMA, NOrrel'A AUSPICIOSA PARA V ..

.......: "i\

,

I

"

-

- Durante o já, tradícíensl "Mês dos Enxovais" e visando poss ibílítar maior confôrto 'na. escolha de' artigos domésticos
_A Modelar, líder fio comércio de Fleríanépolís ínauqurou-a sua "BJG"'NIGH'TII permanecendo aberta as quintas-feiras
até às Zlhoras, "

_,',
' -

'
.

..

Venha tomar um cafézillho conosco-
e .•. aproveite a opnrlunidade para examinar e escolher em �ompanhia de sua esposa, noiva ou parenle, aquêle's ar
figas que V. necessita para o seu lar COIDO:

REFRIGERADOHES - RADIOLAS DE ALTA FIDELIDADE - LIQUIDIFicADORES' -, J:NCERADEIRAS ._

BATEDEIRAS De: BOLO - MAQUINAS DE COSTU.HA - LOUCAS - CRISTAIS _- PORCELANAS - CERÃ
MICAS - FAOUEIROS - APAHELHOS DE ILUM�N'ÀÇÃ,O - ABAT-JOURS.

LEMBRE-SE·
'Is· Quintas-feiras
BIG NIGHT

't

/

r

em

"

utili�ades domésliças
Tíd� para

'\, .

.

seu
.

�ar
,.'

.--. "Não existe, provàvel-; larl':l1\' sugestões que venham I Embora com quase" ,1: I
lADO dólares, por ter apre':' H:Y) cita como expressivo'

la »ite, nenhuma parte da. a concorrer, para ó aperfei- i ancs de 'existência, êsse pla- . sentado duas idéias que exemplo do acêrto de sua

1.prninistração de uma empre : çoamento � a racionalização I!lO só alcançou maior inte- tornaram mais rápido o pro-
I programação nesse campo, n

sa nu qual algumas econo- dos trabalhos dos diversos leé,>se a partir de 1949. A mé- C(,�"O de mecanização dos fil!0 nível atingido pelo re
ruías ou melhoramentos n�.,o I S2t.ore.s da emprêsa. 'dia de gratírícações ofereci- cartões computadores de [i-;ridc plano, no ano pas
possam ser efetuadas, e nao Tal plano já propiciou das pela apresentação 'de fretes. sadc, na sua filiada da Ar
há nínguém mais capaz de i'qut'Ja' companhia o apro- hiC2S, nêsse período, variou Acentuando a ímportân= , gentina, onde o número de
encontrar um �:iO de indi-I voítamento de 104 mil su- er.tre 15 e 500 dólares, veri-' da do plano, de capítalíza- I idéias apresentadas (,3.981)
cal' essas condíçôes do que, Gestões apresentadas _ pelos fl'-,�!1clo-se, entretanto, al- cão ele idéias no processo de foi superíor ao número de
os própríos empregados da j',eus funcionários em' todo gumas muito elevadas, ver- �el')el-:volvimento da emprêsa, I tuuctonãrtos da emprêsa
Organização". Com est�s pa- mundo, garantindo-lhe uma dadeiramente espetaculares, a Standard Oil (New Jer-j__ (3.987).lavrar a Standard 011 de economia de muitos milhões corno foi o caso de Dan Kin-

, New Jersey anunciava, etn de dólares, '�'l::land, operário da refina- \A G R A DE ( a M E N T O E M I S.S Aplane "Capítalíae Suas
, No período de 1949 a 1958, I ri,a Fawley, na Inglaterra, I I

':'918, 'o' lánçá-meri't"o dó seu nada menos de 80.500 suges- pertencente à Esso Petro- Antecipadamente, agradece aos que comparecerem a

plano "C a p i I a I i z e Suas tões foram aceitas e postas leum Company, que recebeu c.:�e ato religioso.
,-

Preços' de ocasião �dt�lRS", mantido até hoje em execução pela admínís- a importância de quatro mil' Pais d irmãos de Maria d"t Gloria Virissimo de Faria,
Tratar no Escritório de Acvocacia e Procura- com o' objetivo de premiar

I'
tração da Standard 011 (New dólares. Uma das sugestões (Glorlnha) , ainda sob a grande dor da sua perda, vêm por

daria, à rua Trajano, 29-- 2.0 andar - sala 1, ' lo.: auxílíares . que apresen- JerEey) que, em compensa- de Dan permitiu o funciona- �!:tc mcío manifestar os seus i1l'l.Íf sinceros agradecimen-
____ , , I

,

ção, distribuiu aos seus ídea- menta contínuo de uma -uni- I tos a todos que os confortaram durante a doença � morte

A R R A N QUE I M E D I A TO' ' lizadores importância suo, dade de "hydroformer" por àe sua filha e irmã. '

,

, ., períor a 2
_

milhões e 500 mil ocasião de uma emergência I Agradecem especíalmente ao c�n�go Rodolfo Ma�h�-

V
-

P d (. f
d '

I dólares, 1 porque passou aquela refi- do, pela bondade com que tratou espírítualmente a extinta

O 'e on f'a r" em SU'I' VANTAGENS DO PLANO ,nada no ano passado.
I Ao mesrrlo tempo convídam a todos os parentes e amí-

,

'�
,

" .'. O plano "Capitalize Suas I Nos Est�dos Unidos, a sra, I �:os p�t:a .a missa. de 7.° dia, qU� ,ma�dam rezar dia 18 às
• " \ I :" tdéías' cônsíãte no incentivo Anno ZUSl, que trabalha nu- .9 horas �a Igreja Matri� �e Blguaçu.

�

.

f:. apresentação de sugestões _!ll� das :efinarias da Esso, I, Antecipam a su� g��t�dao a todos quantos comparece-'

Bate'rts D"EL I�:r�a�:�'��;:���cl�� 10:••;;;;=_.

,

� mente dos diversos setores Im ,I,

,

dà Organização e, ao mesmo I·
D IA'R I'A'M.EN>TE Itempo, ao rendime�to mais I, . I

DUPLA RESERVA DE FÔRÇ�! econômico dos servíços pres- I I,tuqps. Êsse programa pa�Le I IPara sua segurança e tranquili- de princípio de que ninguém I ��� Idade D E L C O mantêm .sempre conhece melhor o organismo I ,_ I I ) ;� , I
eh!

.

�erserv� o dôbro de energia �:u�',;:.,;:,:�:ê'�!u:::s": I I "� /, �S Ide .que sen carro precisa! que êstes se sentem mais I 1_ -1----- Isaüsreítos no trabalho quan- I '- � '9 I�ISEGRÊDO DA LONGA VIDA! ',df) podem participar direta- I '\:, -. -I hs
'

�mente no progresso da com- I I
·

�
DELtO' contém o exclusivo ele- panhía, I \

,I' I
mento B a t r o 1 i f e, que evita as

laO�t:���;�d��O:�:: J�:: I "�s' nlU10 RIO I
DISTRIBUIDOR AUTORizÂoode energia autodescargal

::;;:����'��;;::::. :i: I dir�t�Oa .• FK
.

':.
- I

H k SA I consequência, um ambienie I
Carlos' oepe e ,"'maio"."".çãono tr�- ,�

'i;�e.
. " � � ... J�J��jà}����;: -••••••�;é,')', ..... ; .

;' elW1Ôl" aos
. _ens de 1 ,SI;',.�; %2.&

;
.; ,'.'

,J'QS
,., --.

"';>,. ':.;' �>

Tenis
Clube�' ,

PROGRAMA DO MES,DE SETEMBRO

DIA 17 - 5a. FEIRA - ElOlRE'E DE APRESENTA

ÇAO DE V'ERA RIBEIRO;- MISS BRASIL 1959;:_ �UE
'DESFILARA' COM O MAILLOT DOURADO E. VESTiDI)

DE B/üLE USADOS NO :MARoiCANAZINHO E LONG-

BEACH.

V E> N D E - S E
1 Casa à rua Conselheiro Matra
1 Casa à' rua ,Araujo Fig-uei'redo
2 Terrenos no Bairro Bom Abrigo
-

Terreno.!! no Estreito
4 Lotes em Camboriú
1 . Fazenda em Palhoça

'1

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 17 de setembro de 1939
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, -

Cf'u�e. Doa0 4- CAI',O$t,o
NUM MOVIMENTADO CHÁ, O

nATEliER
.

SILVEIRA" QUE" JA SE 'TORNOU - O· �PREfERIDO ,DO
.

GRAND -MOND,E EtEGANTE "OE
NOSSA CIDADE,' PATROCINARÁ UM VARiADO 'E S'ElETO "DESFILE DE 'MODAS".

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

lHE WEiTERN l��I���PH COMPANY, .

nes�es� Astr�Dômica �a D8�S e thjoa�ara 'ProJIga,rE S ( o L A TE ( N I ( A Dois tipos de" aluda aos PC .doa 4

�omu-ol·sm' 0- I U·O Muo��O'
>-. recebendo poderosos reforços proa;

países livres: direta e Indireta.

o
v

ce!:lentes da Chln.a.

FORMAÇãO DE TÉCNICOS BRASILEIROS EM MANU'. Turismo, arma nova II eficiente A� mesmo tempo, prossegue à,

TENÇÃO DE APARELHOS E CIRCUITOS TELEGR.(\FICOS para. ampl1a� o prestigio politico I
,luta no sudeste da Asla, no Es.

e Ideológico de l\[OSCOU e pequim. tado soberano de Laos, ánde . os

Esta Companhia abrirá brevemente uma Escola Téc- Qual a despêsa, de MoscoU e p.e_

nica em São Paulo para formação de técnicos brasileiros qulm, cada ano, com a propagan; livros comunistas) etc., N7 se. lháres de pessoas trabalham nêsse mo no H.emisfério Ocidental. (Co.

em manutenção de, aparelhos e circuitos telegráficos. da comunista em todo o mundo? gundo caso Moscou e agora tam, setôr. Em um e outro país exls- pyrlght SEI).
. O ubjetivo é recrutar candidatos nas cidades onde a Quanta gente é utlllzada nêsse bém Pequim, façlllta certos 1,:- tem várias categorias de excur- NO T I ( I AS B R E� S

Companhia tem filiais no Brasil. para após 21 mêses de serviço? Essas duas IndagaÇões cros em operações Industriais ou sões, de acôrdo com o tipo do v' lNVAS."\.O nÉ CACHEMIRA PE_

apredízagem técnic� em São Paulo a expensas da Com- foram pràtlcamente respondidas zomercíaís mediante pegóCIOS de sítante. Os 'gulas e tnterpreta.: LOS CCl\lUNISTAS CHINESES

nanhía voltarem às suas cídades de origem com COIOC1' em Londres, durante o Congres- tôda' ordem com, os p�es _

da são preparados em escoiás espe., O· nordeste de Caçhemira ioi

'ião garantida na Companhía, so do Atlântico realizado em ju. corÍ1na de Ferro, além de turts, clais, sendo que em. sua tota!ldade Invadido pelas tropas da China

A Companhia. pagará a passagem do estudante de nho. _

\
'

mo para os países socialistas. 'Fir_ estão a servtço da ·policla secreta. Comunista. Inform.ações de Nova

ida e volta por via aérea e, durante o curso pagar-Ihe-á --:0:--
mas aparentemente Inofensivas, .

As despêsas ,com "turismo", Delhi situam os Invasores na re·

também a mesada estudantil de Cr$ 6.060,00 mais ore- :Em relatório então -dtvulgado, sob a dlr.eção de comunistas não
-

...segundo os comumstas, dão sem- gião nordeste daquele Estado. Es-

pouso seni.anal remunerado reajustada na base dos acõr- baseado em,. cálculos e. Inf?rma_ -connecídos, estabeÍecem e realizam pre bons resultados. Qualquer m, tão II.S fôrças chíngsas usando as

dos salaríaíacelebrados anualmente com seus empregados. "ções' rigàrosas, chegou.se à con. êsse Intercâmbio .comercial, enee- . vestímento nêsse terr�no, por mais. cidades de Rudock e- Gar.tok, no

DADOS SOBRE O CURSO clusgo de que a propaganda co- mtnhando os' lucros para a má- elevado. que �eja, sempre rende 'l'lbet, como �a.ses de suas· opêl'iL_

a) Curso gratuito rnujítsta. nos países livres custa a qurna de Agit_Prop dov PC local. cem vêzes mais. E isso pelo fato ções. Aflrma.se ainda que as troo

.j, r ocal: SãO" Paulo Moscou e pequim nada mefios de

C) Duração de 21 mêses. 1.500.000.000 (hum bilhão e qui,
d) '.\I.Ioradia-e alimentação !?ratuita durante o Cursa nherrtos.c mtlhões v de dólares os

e) Idade: 19 anos a 23 anos' quais r!lpres�ntam cêrca de 200'
f) Estado Civil: solteiro bilhões de cruzeiros). �Alnda ' na

g) Carteira de Reservista
" iíi�smo relatório reveta.se que· (I

h) Instrução necessáría r- CUi'SO Cientifico ou equíva- gigantesco aparêlho da propagaIi.,
.ente, com sólidos conhecímentus de Matemática. I da comunista mundial mcbíüzava

i) De preferência com conhecimentos de Inglês e Me- "

cêrc� de '300000 pessoas, e�t�é
.àníca.

. comunístas russos e chinêses.e
Os candidatos que se [ulgarem habilitados_ e que se i

enquadre-m nas condições acima, devem dirigir carta de

J}róprio punhO ao _./Superinte�dente local da Companhia
indicando as suas habilitações '; o seu gráu de instrução.

.

.

Superintendente
T.R.W. Carro

ou da China: fazendo dessa for.

ma, mesmo quando mdtretamen.,

te '11, apologia do comunismo.
,

Chega assim a Influência comu;

nísta a setôres novos cie políticos
-

. ,

comerciantes, Intelecutals artistas

adeptos de outras naclonalldades, MOSCOM- para a transporte dos de- �emlninos, etc., converten�'o.se tais A V I S ·0 '

inctusíve de Oclden:);e. legados. Na Itálla e na. 'França gastos em ajuda politica, bem po->- ,

são numerosas as firmas comer. derosa, ·à. causa sovíétlco.chlnesa. Os Ir�ãos de Jacob Boabaid,lalecido a 4 de
AJUDÀ DIRETA AQS PARTIDOS

'
clai� qp.é ':atu!tlii7'�q_ setôr de', re- RELAÇõES COMERCI�IS E m. corrente, convidam as péssoas credoras do

COMUNISTAS p:�se�"1;ações cómerêiais, delxáhdo PLOMA'TICAS

Essa fabulosa cltra �em supe�' essas ópera:,Çõ�·'ampla·' marg,Émí de
_ O grandê interêsse �tuit.I de

mesmo a àpresentar os d,ocumentos compro-'
rlor, ao orç��nto fed�ral p�asllel�' recursos p,�ri �ri àri rO, !tàllano Moscou pelo' restabelecimento de batórips de 'se,lls créditos, até o qia. 20· dó: mês.
�o e uma vêz fi mela mais eleyada ou francês.

-

relações diPlomátIcas e cOl;llerclals em .curso, à rua Conselheir� Mafra,' n. 72.'
.

qu� o dlítbelro: eni clrculaçã,ô' eiir' ·�'=iURIS;';i);. l\�MA POLI'TICA com�a Amérlcà Latina visa a dar

I
'

I

'FI
: , r

<

iod S t h 'd 1959
FRANCISCO' HEGIDIO AMAN TE 'E SENHORA parti. nosso país, estão Incluídas as ,.stib.

, De� ser �estàcada, �retudo,- maior ajuda aos -PC locais atra.
- erlanOpO IS, .' e' e em ro, e

.

dpam aos parentes e pessôas oe suas relações o nasci-. venções aos partidos' C�munlstas
.

q�.e' ?�t'!a�.�:.l.,�!::::al;:n::r::m,.o, :::a,::���:m:, :u:e::ta:e co;:,:�. CONSElHO REGIO·.'N' A,.. L D·E·· MEDI'CI"'N'A' D'O.mento de sua primogênita MARIA MARTA. oC9rrido dia' ,que funcionam no mundo
. ,'. _ _ P f

.

')2 do corrente na Maternidade D� .. OaI:los, Corr.ea. .
As contrl.bll�ções são de dois t.1. 'cCãO' ;das 'amtorldades de�'"Moscou e tantes à 'URSS fi à China que, �

�. ;os: 9lret� e lIÍdlr�ta ..,�o �flniel� pe���.i��E�ál� desPê�as'�:São"efe- ;m�sua �oit�if�zem a ã�010g19 ESTADO DE SANTA. CATARINA
P A R T I C� I' P A e� A 0100-"· 'roeaso trat1l.sede:illnh.el�O l'�nl�-" t.)lid���ela·�enS;:·'iná�iilná"C07'(, eC�l)"Ômlc�, cu)��ral, etc., dos pai-

. ".i

. . ,�, .; . tidÓ.tdiret;t;mén.tep� Mds�.�"�i�p�:- ,I1lunjs;�;�.;q,_ue t���na Spb fr-.;Jnt' se�;:seo��PJ�t�;ttco� ·essas d)las E D· I,:r A ·l. I:. "�. . t, _.' .

'.:. .\.:: quim,,; cO�Q,' a1;!xti,iO' aos.tl.tiiártldps �g'�fl;1\a ··'.d.enomji1a:Oao de '1'Tm'tSmo ,arrnas,"';liaJuda flnáncelra e turls.
" >.
t . .

,

�'ZI.:lTo.i:.....---b�%�,J.�EI�fL�_-ô._â..._�tL._ __n..u__� . 3 , "

�. ,�o,."""...... "'-'='- -Am.."-"UAO. ,�,,-_ru, »"""_=_�_�':.<>ll""'ao'_'�� -,,.,, p�"'ond"m -MaonnlLJ'_-lU!Cll.1.1.m.. nr. 0!:"4eJn-�_$J1..:e»�s�p�.e, ._ çh!1mp �: at_�nçi\�wd<?1!J! '\
e pessôas de suas relações o na�cirnento de 'seu primoge- prOpaganda ..

e Órgan.lzag!�;_ paga- URSS e na China dezenas de mi., acelerÍlr a propagação do comunls.- mteressado,s de ,que, n� dia, .24 de povembro do ano em
nito EDSON. ocorrido dia 10, na Maternidade -Dr. Carlo� mel,Jto de seus quadros 'pr'oflssto,-_ >-; "- . -

� i;UrSO, ser.o realizadas eleições para o preenchimento·"d.ê
"o ....rea nals financiamento da imprensa··e

--'

'rt;'("�r"�"U-"8 E DA" L A 'D' Y rr '" ", - ..,..
"'. • ,

.

\' "
• • f. �

_, • .-.� _ .'
'

5 (cinco� cargos de membros efetivos. e de (cinco) carg04
--

.

D
. .

',.. ":.' "

.

de membros suplentes dêste Conselho.
"

COMPANHIA MELHORAMIENTOS E TELEGRAMAS- De g�ande,��ucesso e �aior re. às mesmas p�la s(a;:����deS�SJl- Conspantes determinações legul�mentàres, as chapas
�ercuSSaO 9\P�imeirG cha 'Illensal,. 'velra de Assis. E o Clube ,da Lady." do prazo de 30 dias, a partir de ,hoje na sede do Conselho �

'JOACABA (
· ...

_) RETIDOS:
" promovldo-;.peIQ,.' Cl\lbe da 'Lady, .como.Já vem se tornando praxe,'

�
•. ;. /

. .' , ..
.

,
.'

.

I em organlzacêlO
..

'--... em a tard"e de 2OZ;P.P.; quinta_f.elpà wrteou um"brlnde __ oferta de
do prazo de ;10 �las'A a partir de hOJe na seI: do ConselhJ '.-

, � .

.

"
c

.

na- c�nfelta�là Plazf '�. ",_ ''Y', ';lane Modas'- tendo sido convi':"
onde se prestarao todas as outl",!:s iJ;lformaçoes. que ainda

Convicta-se os senhores subscritores do c!l-pital social Na 'Estação S�dle" do Te-
,. Rtm{llão el.�gantlsslma contou

.

..,':"
.

.

se fizeram necessárias.
•

ela Companhia M.elhoramentos de' Joaçaba, em organiza:: I f
. - trd" ., dada p�ra escolher o número .11,

ejl'ro O, acram-se re 1· -o.S, '. com a: prese�çà. de distiri"tas' senho.
�er premllldo a Exma. Sra. LUCy

;!;' :aa��aa l:S�:��I:;�b��r�� ��r;;:t�i����oàSa l��h�:��� ��I�;Ç��a�a�s c�r�!� Claudio. :,:��tl�as, :�r:�::�seexpo:::�:ít.g::.b.".::· 0,. Hií1se. ,presidente de Hoi}ra'
-Y Mello _ Organlzac.ão A.ltas ,- mais. uma' vit-o·r·'i�"·osa' '!-'�'ot1va� do

do ClUbe ,:. que 've.lo trazer à SI·a.
na sét'.(· da Associação .Comercia.! e IndustriaI:do Oeste '

.......a.

Atila. K. Neves _ Sylvla Lia Buch .' . .Mereu' Corr�a a ,agradavel surpre.
Catarinense a Rua Dr. Getulio Vargas N. 73._ para deU- .' . Clube da Lady e qUe' d.esta' Ve2 .

..

ti f -

E t' d b
_ Ministro Er'esldente Tribunal sa. ·e. li.a s açao... s a e para ens

herar .�ob.re a constituição da n�esma entidade. e assul!tos- Contaunlão � .João Lima (urgen.
doou à cantina do Escoteiro .- li o ClUbe da ..Lády e'ma.ls uma vez

c01·reLlto�.
t) P P F li b

renda apurada. '/Imos de::Jar a essa novel entl.
Joaçaba, 10 de Setembro .. de i959.

e � ,.�!!;o ..• e sino _ Timo-I Muito elogiadas a decoraçi(ó de.
teo Poetll _ Walmor Claudlno ,

. dade de filantropia -- que sejam
INCORPORÃDORES a,,,,Sllva � Tereslnha SIlVá..- Oro

lIeada das mesas e do salãO, a
,\ssim sempre as suas reuniões VENDE-SE POR" BOM PREÇO UM SALAO DE BELEZA,

RUY KLEIN HOMRICH larcdinã Vidente -:_ Luis Antonio
pontl,lalidade na organização do

coroadas de êxitos e jUstM ale� SITUADO BEM NO CENTRO DA CIDADE;
.

DR; MAURO BATISTA Sllva.::- l\Io;rl!l 'Pires Lamego _
-;_ervlço e .atraçÕes programadãs� a

grlas!! TRATAR PELO TENEFONE :;257 ou Rqa Tiradent·:!s
AMADEU BORDIM Humbertõ Mortlz _. Ellza Avenl.

gentilesa.� afabllldade das senho_' I N o 7 (t' ,
"

- Florlanópolts _setembro de 11)69 . erreo.,

DR. MIGUEL RUSSOWSKI da Maura Ra�os' 41. ra,s da Diretoria do Clube que _ '. �__

enquanto proporcionavam às suas '

êonvldadas u'm ambiente de re- RÁDIO GUARUJAquintada finura o r·evestlam ou.

trosSim,. de uma agradável e fa_ DE FI,ORI-A�Ópl\.l.'.'Jctmlllar Intlmldáde e ainda, a be. l rt V;i. J
líssima sauda�ão proferida pela

' .,�.

.

oradora oflclal do clUbe, s·ra. Ney.
;le Costa.

. r.,'""Segulu.se�'·magÍllf1co d�sflle de

mCd�lcis _�'tiPo' ,saia e ,blusa _

apresentado com multa vlvacl�ade
pelo locutor Alfredo :SUva; sob a

, Q1'lenta�9ão 1;Ia boutlque'. sln.ônlmo
de classe, - Jane Modu e do sr.

;"1':1 Mac)lado! ,sob a responsab.lll
.

dad_e da'senhorlnha Concita Leite
..

" .,

r:ue .. ·vlvamente.' imPr.!lsslenou a_se.
'.eta !lssist&ncla pelo gÔsto, orlgl.

nal!.._i1ade ií'1>el'�elçãA do que fez a

a,Íll'esentár nas� 'fl�uras .gr�Ciosas
de Ifellane, Marll1�, Ruth, Sllelde
�:lIzell.na ·e Heloisa Helena que
valorisando r

alnga mais as sOber�'
has c!'la"ões, arrancaram justos
aplausos Jane :Modas, num ges�o
::le nímia gent.Hesa ofereceu um

'IA 26 NO

de que após às visitas os turtstaa

dão seu "depolmen.to" ou apresen.

tam "argumentos" em seus res

pectlvos países a favor da URSS

Cfl.30 típico e be� recente, en,

tre nós, foi o envio da delegação
do Brasll ao Qongresso Mundial
da Juventude, reunido em' Viena.

Organizaçõ·es turísHcaS, enibora

ó�éret!êndO preços vantajosos e a

prazo; nada mais fizeram do que

recolher r.:cursos para I) PC brasí,

leiro, uma vêz que as passagens

Já haviam I sído adqulr.idag por

'I.

Dia .20
horas,

Soirée doS" Brotinhos

Onda m,édia:
(5 KW) 1420 kC$.

•

• o,'

Ontra··,curfa:.' ,

(10: KWLl,7S!�cs ..
.,;;.{�ii· '. ...••••

.

. ". f- A'
"

_- (, ·A �

�

Dia,27
as 17 horas.

Soil:ee ..
- Infánto JuveI?-il - Inicio

AVISO.

A Secretaria do Clube; dIascomunica que ,em

mimo às belas jovens,\ e.lltregues
fUl1cto,n�ndQ. das 14,00' às 17,��àe fe�:tas - estará

ALUGA-SEraras.

VEN"Df".SE·.

;
.. ',

�
,_ --1--><"'

Os convites�il!�rfessos �:ómente serão fornecidos

-

Um jfl;édio de 'madeira
com 4 peças, 'situadp. rio
Beco Tupã, 28, fundos -;-

BaJneário.
:

I.

Informações nó 1,o'càL com
dona Almira.

� "2,',," ';
. '.

-'o

"a !)2d'dos� de sócios' �aioreS' dé�l arios,-'à pessoas'

n'siden!ie's na,Olil.pital

> Véti<:le-se ou ·aJ\lga-.s� uma
f casà na tr.à:véssa Stoieck

Uma' proplle.cJade contendo 3,
.

'u.o 22· -;-�. "transversal à
serV!dã�';';':'FU'i�dO Rafael Bandeira·-,

.
.

domínl� de forma ráPida, mefilmo

à custa' da invasão dos países vi_
zinhos..

EXORTAÇÃO DE SUA SANTI.-v
DADE AOS CATO'LlCOS

O papa João XXIIt exortou 03

católlcos a que retrocedam, com
.

horrõr, ante qualquer disputa.

ódio ou qualquer outra coisa que
pessa enfraquecer a unidade rra,

terna dos fieIs. Sal�enta o doeu-

chln{\Ses armaram comunistas ·10.

caís, Nessas ccndíções, é evidente

que os comuntstàs de pequim ob-

jetlvam ampllar -a
:

área sob seu.

pas Invasoras já construlram um mente que essas divlsôes apenas

aeroporto de emergência na re- pode.rão servir aos Inimigos da

glão de Ghang Tang e estariam' IgreJ.a e da C�vlllzação cristã.
.

A P A R T A M E N T O' -

ALUGA-SE um apartamento a Avenida MaUJ'Q RamQfj
11. 170 (Edificio do SAPS)

Tratar - rua Monsenhor Topp 5 sQ,brado

Florianópolis, 5 de Setembr'l cit' 1959.

JORGE A. KOTZIAS
. r

Secretário

v
-
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CLU8E RECR;EATJVO

DE, JANEIRO
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Dia 13 Domingo

.-
.-, '11,.,Soirée da mo·

.

I

PROGRAMA DO M1l:S DE SETEMBRO

-cidade

Dia 26 sàbacio Noite I primaverll
-. ocasião em que será escolhida a R"ainha
la Primavera. ",'

NOTA: Será ügorosamente ��igida r.

J.presentação da, earteira socia;l e talão rio
nês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.(!iu6e q;au de .rifa dia 20-�lnrf(J.
GRANDIOSO ENCONTRO DOS BROTINHOS!! - ONDE SERÁ ESCOl.HI DA 'A "GlAMOUR�' DA CID.AD[

PORTANTO BROTINHOS, NAO FIQUEM' INDIFERENTES A' ESTE GRAND,E ACONTECIME.NTO SOCIAL, COMPAREÇAM.

C Iv C
'

,
DEDIQUE-SE A S E'U FILHO

Santa atanna 00 longreSSQ, rasí eira ",Ele não precisa de uma disciplina
d e Folctores, rea lizado em Porto Alegre d e ;�de�ão dízer-lhes qU���e!.�'� mesa,

,

I 'FIl dí d
.

t dd
,. . 1.l.)1(. deve ser conduzido rr- Em todos os hábitos êleDortüecio Soares ,', la

I h'
' o c ore, izen o que a re- I eao er SI o mimma diante

isament
'

li

i'9 26 d
, .,,'.' [:;orol'amen e em sua a, seguirá, mais cêdo OU maisXI - ,

a
,,'

'

e' J'U O'
cebía como um ato de bon-

I
dOJ trabalhos que os seus

I
,-' -

.' ,

. , mem.acao 'sono evacuaçao tarde, o modo familiar' deAlem das mesas redon- '.
_

«ade da.parte .de todos. por companheiros realizam.
j-< "'t'· l' out h' bí _

.

elas já focalizadas nesta sé- reconhecer ã sua 'Contribui- I (Continua)
,"."C, ma e e� ou r?s � I f"Z'cl' as coisas" sem esfôrço

,

. . plagas. Foi uma noite ale- brilhante atuação na vída tos -. mas nao creia nisso. de sua parte.ríe de artígos, foram realí-
e re d festiva em que os roi-. sccíal dos povos. Relembrou

M ISS A D E 1 O D I A
Em primeiro lugar, não o O mesmo se aplica no quesadas tambem as "Mesas re-

",.
, "J

clorístas de todos os Estados Oswaldo Cabral fatos \ pito- ". !,odná manter, díscíplínado, respeita à disciplina, bomdondas de Folclore e Teatro '

fozaram de fidalga hospíta- rescos da vida do ilustre ho- além de certo ponto," por comportamento e maneiras
e de Cerâmica" cujas con-

lídade da terra gaúcha na mem publico é da sua atua- Dr. Jose B. Salgado de otíveíra, Heloisa Senra Sa:-
I n.afs que o tente. pgl·adáveis.clusões foram as mais pro-

pl'l'wa da anfitriã exma. cão á frente das institui- gado J� Oliveira (ausenter, Dr. Levy de Barros, esposa, � Em segundo lugar, você é Não aa.conseguírá impôr,veítosas possiveis, e eneamí- sra. Laytano, que a todos r;ce.' que comanda. No fol- filhos (ausentes), Sr. Hildebrando Senra de Oliveira, I c apaz de, em última an:ili'le ':0:, em um século.nhadas ás sessões plenárias cumulou das nimias gen- clore gaucho Dante de Lay- e esposa (ausente) , Sr. Oscavo Sen,!'a de Oliveira (ausen<j tema-lo, teimoso e descon- C desêjo de conviver comonde foram aprovadas. ial.nl1,s próprías do alto pa- �uno tem sido figura de proa, te), Sr. Mario salga�o �raghet�a. es?osa e fi,lhos (ausen-, ter.te, quando impõe um re-: -:nêl'OS, de um módo amável
O dr. Dante de Laytano, rtrão social 'do 'ilustre casal. pois relevantes são os seus tes) , lJr. Jonas Andrtaní, esposa t' rílha, Jose Salgado de gíme por demais rigoroso. t ú.Iiz, desenvolve-se nêle co-

presidente do IV Congresso x x x «ervtcos prestados a esta ins- Oli-:eira e Maria. �úcia �alg�dQ ele Oliveira convidam ,JS I 'Todos desejam transror- mo um desdobramento de
de Folclore, recepcionou 08 Ao professor Dante de Lay- títuícão nacional. amigos para assístírem a missa .oue mandarao celebrar mar seu filho em um ser de seu caráter, contando que
ccngressístas em sua resí- tarro foi prestada significa-

>,

na Catedral Metropolitana, no próximo dia 18 sexta feira, I hábitos sadíos e de convívio cresça com pais amorosos e

dêneía com um coquetel, não Uva homenagem pelos con- O dr. Dante. de Laytano
t
às 7,hor'as, em memória de sua 'mãe, avó. e bi�avó, IlgradáVel, ma_:; a criança, compreensíveís,

faltando as iguarias tipicas gresslsbas, com um banque- agradeceu emocíonado a. re- SRA, ADELAIQE SENRA DE OLI\lEIRA, falecida día 11 , I�r:!' sua vez, deseja comer em (Colaboração do "ROTA.·
ríograndenses, Nessa recep-: te no restaurante da As- c.epçâo que lhe era prestada

I
do corrente, na Capital Federal.' i i',�,rH.:' razoáveis e, só mais RY CLUB DO ESTREITO" à

cão foi S.S. homenageado socíação Comercial em que !l€los seus companheiros de' Antedpa�lamente agradecem. t�\rde, aprender boas manei- S<mana da Criança)
pelos Congressistas, ccnsí-T participaram ilustres conví- /

derando-o o gaucho folclo- cados da sociedade.
,
Nessa

\\rista nO 1 do Congresso sen- homenagem" discursou em

de-lhe ofertado, o avental e' nome dos congressistas o "dr .
. ", ,

o. chapéu de couro típico <to oswatdo Rodrigues Cabral,

\cavaleiro das coxilhas. Du- da Delegação de Santa Oa-

rante a recepção varios nu- te rína. Disse S. Sia. da re-

"meros de canção i poesias ueídade que sentia .em es-

/gauchescas foram apresen- �!U 'ali reunido com os .com- � COMOtadas' por poetas e escrítores ....anhelros folcloristas, na, 6 J:.' li

// d;t terra, tendo tambem os �'Jmenagem ao velho com-
'Ó � 5l,IA /)_�)"' ��10 �

,

.<

'

, -: 1,1'
_

rclclortstas de outros esta- panheíro -Dante, já agl'acta-
I \1�1��I�1 ttl,�I�il�11

"

dos, apresentado canções, f;Jcto,eom
medalhas, de varias,

- .(�\Jr,Jrl� l,1,·r.jr!l1]�r��1 '

./ B,-R INDES'poesias regionais das suas pau,e::, do mundo pela sua
.,

- ,,- l, /'

_
..

_------

AGRA'D'ECI'M,'E"TO E MISSA ��-;__�d-, I"
MARIA DA GL_óRIA VIRiSSIMO DE FARIA N.,,:,,', ..�ft�

DE
" '

Oriando Romãe de Faria, con&ternado com o faleci- �� '9)"=:"_ ��_--::-::�.
•

=

"

,

.nento oe sua esposa Maria da Qlória Viríssimo de Fa�'ia, �_

\Glorinha), vêm por' este meio I?gradecer a todós-quantoi;
acompanharam os últimos momentos da falecida, e. acom-

-

panhalam o seu sepultamento, bem como ao:, que.en_YÍll,ram

A'N IV RSpêsames e flôres. ,"

.
.

,

Declara-se especialmente agmdecido
<

ao Cônego �o�
,

': ". ", .'dolfo Machado, pe'lo devôtanlento com que levou' à extin�a
.

_

{� conforto e�pirit'ijal, durante longo tempo.
,. ....,lo! ..

,

.._..... � �.�
...

-Outrossh\í., convida a todos wpàrent-es e""arnt�a'-
,f, ",,- ê,' \ .,:,�, ,'�'j;

ia a missa de 7.0 dia, que mandr-, rezar em o próximo d�a

:8 às 19. horas, na igreja Matriz ue Biguaçu.
'

)t
,

Antecipadamente, agradece aos que -comparecerem a

foste ato, religiOSO.

APARTAMEttTOCASA
ALUGA-SE c/3 quartos e d�lllais dependenc'ais cons;.. {

trução nova aluguel Cr$ 5.000;01) Ver e tratar a: rua Fe

lipe Schmidt n. 164.

VENDE-SE
Um Cheverolet, 52, de çôr vE.nle, quatro portas. Tra

tar na Almirante Lameg-o. 144. - .Telefone 28-18.

SR ASIL NO
M O D E R' N O

--O
1 E ,A T R O

É surp..eendente 'o poder crio- timpl" e típico dos réus de "A

dor de nossos artistas ",este pe-' <:om,pod,eci�a".
riodo de' Opós-guerro. .Não; tT-' Dos princi�ois frutos �esto
nhomos' ainda uma pers!lnalida- r,enovoção de ribalta é a Inte-

I ., 4!'stétic� em 1922, opesqr de rêsse pela criança,. C�reio que

tôdo o boa vontade da "Sema- em nenhum outro poí's JIIa Amé

no de Arte Moderna". rica tenho-se feito, neste senti-

Mos, neste's últimos quinze do( nos últimos anos, o qlle se

ano., o Brasil passou o liderar, fez no Brasil.

juntament'e' 'Clom a França, os Quase !'Ião hó cidade popu-,

moviment'os vonguhrdistas do Ot- i losa que não possua o seu.

quitetura ,e da pintura.
. I"Gr��� Amador �e .Te�tro .In-

A músico' tropical .de Vdlo, fanhl • Em floflanopohs exlSt-e

Lobo. e' Guo1'nieri integram os
•

um tal grupo (é dirigido pela D,

melhores recitais dos Filarmô- ti Geni).� nicas de Novo Iorque, FiI;délfia, Mario Cloro e ,"úcio Benedet-

Londres e Poris. Nossos edições. ti são os escritoras mestras do

são' tNduzido,s e cómentod�s i teatro infantil. Não só, procuram

pelo- crítico internacional, e o dlaSpertar "0 criança" existente

nosso Folciore já é temo de fil-II •• "i�",:' .� <�••- .�'
mes premiados (m E:ãnnes. to mlllS, o cflonça ainda' eXI.�

O teatro, que sempre dorm,ju
I
tente e' que deve sempre e'xistif

no Brasil entõrpecido ,pela ,mor-I
no adulto.

fina profissional, acordo com os O teatro de Maria Cloro MIl_

movimentos amadoristas. ' l chodo segue o filo�ofia e orien-

Pedro Bloch, Sua�sÍln.o, e ou-I fação do "Pequeno ,Príncipe" de

tro., nascidos do' meio'u!,iversi- j Saint��x�péri - .m�s dent,ro do

tório, criam a consci'êncio do consclenclo bro.llella, aquela
teatrõ' brasileiro; �onsciêncio que, sempre efeIVes-

t' verdade, esta éonsciência ceIU aos compassos das ciran

não pOllu;e o angústia de Ca_ da•..•

.wu•• O'Helll, nem o ontologi'o "O BOI E O BURRO NO CA·

espiritual de 'Elliot e Claudel, MiNHO DE BELÉM", um� "do�

.FLORIANÓPOLIS, 'Quinta Feiora, 17' de Setembro de 1959
______________________� � • rr_,

.. _

(

,(

,{.

CASA' '.

durante êste r..'ês de aniversÁrio
está oferecttndo valloso_s brindes

em cada c.ornpr� de IiU� nova

OU DO M'ODERNoCASACO--

ESPOR- E,

Conheça hoje rnesl"'l"lo o moderno

�ASÀCOES�.ORTE

, '�. ,[§!)!!�
uq"là sintes,e da moda atual

.

nos gran_des centros.

j)orqu, não aão coraterí.ticos de
. no.sa potrim6nio' humano. Mos,
lIor outro J.�o, I!vidência' e v�fo
riza os problem,. corriqüei!os da

pt

peças mais típicos dêst� teatro

de Mario Cloro Machado, foi

representado no último· do

mInto, dia 13, �o 'Teatro Álvo'·

!'P. !l., éoryol�'f}�r
"

C4�e,...II_"""'''''''-'''''-�''''''-

-r:�:�� !'Ú2;��
,

íÇq:;:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l '

EDITORA "O ESTADO" L-rDA.

o ·.8t!tCic14
Rua Oonselhelro . Mafra, 16.0

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139.

Enderêço �Telegráfico ESTADO
j

DIRET,OR
Rubens de Arruda Ramos'

GER E-NTE
Domingos Ferrial1ldles de Aquino

REDATORES
Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim - André
'Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado - ZIUry, Macha
do - Paulo' da 'Cos�a Ramos. '

I .:. �'

C O L A BOnA D ORE.S
Prof. Barreiros F'ilho - Dr. Oswaldo Rold1riguets Cabral
..::,.. Dr. Alcides Abreu '�,Prof. Carlos da Costa Pereira�

Prof . .Othon d'Eça - Mâjor Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa :_ Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr . .ACYf Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

-

PUBLICIDAJ}.
'· ..Una �lIv" - Aldo Fe.......d..

,

DlII� - "Walter LIllhar8
REPR.lSENTANT�

U�pre�entaçõe. A. S, Lar_ Ltd ..

.UO:- Rua 'Sen_dôr O.Dt•• 4{1 - 6 • .\nd.,

Tel. 225124.

-. VlrlrUlc

!'. PI ti .. , Hua: Vitória 657 -

Te'" 84-8949
�rvlc;o Telerrát!co da UNITElJ f'RESS .u -I')

.�G'ENTES E COHRESPOJ10EN'TE�
�"I T6d08 68 munjclpio� dê �A"T.4 CA'fAHINA

A"NUNCI08
""f'�,ànU' contrato, d. IlfordQ rum II tlllHol. pá ..1'01

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,0'0

A direção não se responsabiliza pelos
rf)}lreit()� emitidos nos :tMif.!,.... <;; as�irl;1nÇl"

A
,

DO RIO PARA VOeE -Interessa a todos ...
P a r I i c u I ares I C o m i r c i o • I n d ú .·1 r i a.
Udlidades doaresdeas, remédios, vefeulo. ou mAqui
nas, a_ee8s6rios de todas ,as espécies, discos ou o que
você precisar. Firma que serve bA 30 anos • impren••
brasileira, criou um' departamento de vendas par. o

Interior, estando apta • atender o MU pedido. E.ecre-
y. par. I

.'

Hepresentações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador lDanta., 40 - 5.· an�ar - Rio

P R 'E F E ( ,
Segunda série, ótimo estado de' conservação.
Facilita-se o pagamento.
Fone: 24-13, das 17 às 18 horas.

,/

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 17 de Set,embro de 1959

\

• � .1Io1Ia n •..,.A a�n...
--��--.------�------�.--------- --------------------------------------------------------��.

DR. HUBI GOMES DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRIS(lO

MENDONÇA
A�AGÃO P��:I�OO

CIRURGIA ífREUMATOLOGIA Operações � Doenças de- Senno_ V IS·t T E A�,'H O S'l A' l O J A
MII:DICO , ORTOPEDIA,' raS - Clínica de Adultos 1\

/ '
'

�rp�-:!:� --C'lf�alrtoeGe I
Consultório: JOão Pinto 14 -

Curso de EspeclaÚz'ação no Hospí; Rua D,eodoro. n,1
o .� 5, - teL, '3818\

.

1 '

'- ca ra Consulta: das 1;5 às 17 ho;as, dia'_ tal dos Servidores do Estado. "

-

.
U

Residência:
-

"

1ua Gal. Bíttencourt n, 121.
rlamente. Menos aos sábados. Re- (Serviço do Prof. Mariano de An-

relefone: 2651. sldêncla: Bocaluva, )..35. Fone'�714 drade j , Consultas: Pela manhã no

Consúltórfo: '

Hospital de Caridade. 'A tarde das

Rua Felipe Schmidt n. 37,
DR. WALMOR 'ZOMER - 15.30 horas em diante no eonsut,

Esq. ALvaro de Carvalho. GARCIA tório. à Rua Nunes Machado, 17,

Horário: Diplomado pela Faculdade Nacl�_ esquina da Tiradentes - Telef.

Das 16,00 às 18.00, nal de Medicina da Universidade' 2766. Residência - Rua Presí.,

Sábado: do Brasil dente Coutinho, 44 - Tel; 3120.

Das 11.00 &8 12.00. Ex-Interno por, concurso da Mater_
nldad,e_Escola." (ServI"o do P�Of." DR. LAURO· DAUJ1AOctávio ROd,lgues Lima). Ex- '",

Interno do Serylço de Cirurgia do "

Hospital LA.F E.T.C. do RIo- de.
CLINICA , GERAL

Janeiro, Médléb do Hospital de ,,�speclallst.a
em mol�stlas de; se

Caridade � d� Maternidade Dr.
nhoras e vias urinárIas. Cura ra�

Formado pela Faculdade Nacional Carlos Corrêa.'
dícal dlls Infecções agudas e ,crô

de Méliiclna Tlslologlsta If'Tlsio- DOENÇAS DE SENHORAS _

nicas, do I!�arêlho genltQ-:\lrllíárlo
círurgtão dO' Hospital Nerêu "Ra- PARTOS _.1 OPER.AÇÕES _

em �:bos os sexos. Doen�as do

mos. Curso de especialização pela PARTO SEM' DôR pelo método
aparelho Digestivo e do sistema
nervoso. Horário: 10% às 12 e

H'2 às 5 horas - Consultório:
Rua Tiradentes, 12 - 1 o andar
'c_ Fóne 3246. Resldêncta: Rua
Lacerda Coutinho, 13 (Çhácara.' do
Elspanha - Fone 3248.

DR. r, LOBA'l'O FILHO
Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES _. CIRURGIA DO TORAX

S. N .T .. Exlnterno e Ex.asslsten_
te de Cirurgia do prof. Ugo Gui_
marges (Rio) Cons.: Felipe Sch..
mldt. - Fone 3801. Atende com
hora marcada. Res. : Rua Esteves
Junior. 80. Fone: 2294

..

DR. HOLDEMAB
MEIEZES

ESPÉCIALIDADE: DO

ENÇAS DÉ SENHORAS
-
- PART-OS - CIRUR-

GIA zr:

Formado mela 'Escola de
Me,':::'icina dó Rio de .Janeí
ro Ex-Interno da Materni
dads Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital dó IAPETC.

AteJ?l::'e provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte .da manhã

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO. -

- TUBERCULOSE -

.

Consultório - Rua Felipe
Schmldt. 38 - ,Te!. 3801.

Horário: das 14 às 16 horas.

R�sldêncla ;- Felipe' Schmldt,
n.o 127.

nu. NEWTON I)1.AVILA

�o�nç:ts d� Henhoras - procto

Iogla - Eletricidade M�dlca
Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 - Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante.'
ResldênQia: Fone, 8.423. Rua Blu
menau, n: 71.

,,_ .. ,._w'

DE SAÚDE ,PÚBLICA
.

•

D E F Â' R M A C· I A .:'
"

I
f
,

:
--

-DiPiiTAM�IfTO
• PI;ANTOES
.- Ml!lS DE SETEMBRO

� .lie4��q ...
III' :) - - Sáhado, (tarae) FARMAOIA VITóRIA

_ li .�, Domingo ".�:�
FARMACIA VITÓRIA

• 7 - 2.11. feira (feriado)
"

F.\RMÁCIA MODERNA

·
-

�
� 12 --- Sabado (tarde)
111'13 _. Domingo
,
�19 - SábadO (tarde)
l1li' 20 - Domingo
'.
,.21.: - Sába.do (tarde) Fm'mácia NOTURNA �U:.l Trajano
27 -- Dommgo F'armácia NOTURNA R:w, Trajano
e-·-----,--------�--------------��-----

: :'S E R V I ç O '.:' .: 'l�L f T li 8" '1;
'o

,/ '."Aten��ão.Candidafos Civis Inscritos Para O R E P R tE S E N, T A ·:�,,,Õ· E S
• 1:1 -- Domingo _<.j�f,}�MACIA DO 0ANTO f:l!a 24 de Maio I MERPAL

-: MER€ANTÍL PAUL'1S��" �TD�., f!rm:l

• • "

.

�-F"-',A,:RM'ACIA INDIANA .'''.''.:' Pedro Den10ro ., �I"
' Exanie De Seleçno A Escola De- tifo l'enreser taçoes de ambito nacional, possue 15 filial�

• W --- Dommgo,� . _.. .

III'
" . f'm dirersos Est-ados, seleto corpo de vendedores dandf)

•
• Sargenfos Das Armas"!!! oerfeita cobertura por ,todo () Brasil 4e norte a sul df:

� li - Domingo FAR:::vfACIA CATARINENSE J?,JID P,edro Demoro
IIÍII

A fim 1�le tratarem de 'seUs interêsses, todos {lS can �steA�_�I·tOa�sste,e·representaço'-es para tod'" o Brasl'l, ou �regi"�'"
III'

III' d,idatos civis inscrito·s para o Exame de SeleçãO' para <- v, v"'.

-I11III -: i>flviço noturno sera efc cmló� pelas farmácias do Ca ,:0. lntiiana e catari�pnse'-, Matríeula na Escola de Sargen'tos das Armas, são con- dá ótimas fontes de referencias.

III' vid'adoh à comparecer na 'Décima Sexta. CircunSicrição 52:" Paulo - Rua,Marcóni, 'i4 - 60 andar - aónj, 62
I11III

.

. • d R t t
-

Sania Catarina - Rua Souza França 20 - Fi�ú' I •

li '. lJresente tabela não podo á :'(:'1' alterada sem preVla ali.: ori?,ação dêste Departament.o I11III
e .ecru amen, o.

If__ ..__ .. -,.---....-- .. .. .. (NOTA N.O 4/59 da 16,fl'CR). C'�J"fje as suas 'vendas-a; Merpal.
'

l A V A�,N' 'D-"0-":.-(-"0-,__:M--,�-SA-';B-�-O-,,----:O:.r'
,

'V''-1' r'g'',� I!\m E· "�:'peq,-C'·'·I'·'� 'I"ti'�ad'e' 'v' .

.

., �....
.

.

.
. :ca, i� .

','

ta - Ha. WfTZEL· IMi)USTRIAL -- Jotn,ille· (t4Jtca<Rettstr.�.

Ffll'll!ácia sto. Antônio
}i'nrmácia sto. Antônio

Farmácia Catarinense
.

F.umácia Catarinense

. t\1 ) plantão diúrno compreal'l ,lide entre 12 e 12,30 horl1s

,mória.' }
S'!'REITO

Domingo F1l1�MACIA Il':lDIANA

Praça 15 de 1�ovembro

Pl'aça 15 de Noveinbro

Rua João Pinto

Ru� Felipe Schmidt
Rue. Felipe Schmidt

Rua Trajano
Hua Trajano

ser�

F'imMACIA CATARINENSE Rua Pedro Demoro

R'.l& Pedro Demoro

2.a feira (feriado)

psíco-prornanco
Consultório: R.ua João pinto n. 10,
das 16,00· às ,.18.00 horas. Atende
com horas marcadas, Telefone
303'5 r-r- ReslC!êncla: Rua General
Bltte_ncourt n, 101.

fM GERAL

Maurído dos Reis
Advogado

�:lJ SUL AMÉRICA _ li o A� DA R

TELS.: 2198 - 2681.

/
"

Joio S. Q.

FÓRRO
IRMAos BITENCOURT

',CA'S 8Jo,OA�O', 10tH UH

,: ANTIGO Olf0SITO ,OJo,M'AN,

Mm ilz

�A S(lBIHa�A" I'RAC" lã. DE NOVEllBBO - fi;SQUINA,

KUA FELIPE SCBMlDT
t'lLlAl, "A SA3E�AN-A" LlISTltll'() -j)U' .Si'I]fEI1 (I :_ c�:'t'fO

VENDiDORfS, PRACUJAS
Necess it à-s e

N.A 'MflDE1AR

"y { A J E M. E L H O· R
PARA l'FAJAÍ JOI-NVILLE CURITIBA-,
ÔNiBUS UlJrMO lIPO,

S u IP E R - P ,,o L L M À N
POLTRONAS ftECLINAVEIS - JANELAS PANORAl\UCAS
VIAGENS o I R E TAS

PAR,TrDA FLORIANÓPOLIS '5,43
OHlWADA CURITIBA ' 12,45

i
.

RAPtDO SU;t . B,ASILEIBO 'LTpA.1 'vlAGE� COM ESCl\LA -:- :PARTIDAS AS 7 e 13 HQ>;RAS
AGENCIA Fl;ORlAN(!VOLIS - RU.A DEODORO
ESQU�NA -c, TENs..>,J�l!! SIL.VEIRA - TEL.: 2172

;.1 ;;

'DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇASconsoltóho t RealOi.... Consolt .

A' HerelUo Loz IS5A apto Seconda , 6 '8U.

Cla. IS' ,. 17 boral

rei - 293�.'LOR1ANOI·OUS

ORA.' EVA 'B. SCHWE'IDSON BICNfER
CUNICA' DE SENHORAS E CRIANÇAS:

Espe.c1alists em moléstias de anus f' r;;:,o .

Tratamento de hemorroidas, fistulaa, et�.

C1�urli8 aDal
C'., I 'lun�c1! a mudança de seu Consultório junto á sua

.

r.isidência na Rua Durval Melquiádes de Soúsa: 54
'

/ - .'

!. l 'ESCRIIÓRIO H Dr ADV,OCA(IA
.r ,- _-

,.,.
- _-:... o,.

;. : �
..

�

-

/. ,E � PROCURADORIA

, -

'E X .T,E I S A o
Neva NlWeMI'ahlra,' Gramatical Brasíleíra
CURSO DE

� ,\SSISTt�CI,\ UOS AU\'OGADOS:
DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILI.,ú
DR. EMANUEL CAMPOS OR .. MAReIO COLLAÇO

[lAS 8 às 12 p a", 13.:10 às 18' horas
.

Rua Tra'Jano. 29 - ,2.0 andàr - sala I - Telefone: �6ã8

A Diretoria de Éstuuos e Planeja�-entos; S. E. G�,
�evarâ a ('feito· a partir de 9 do corrente, no Instituto
le Educação "Dias Velho" (Sálão Nobre). às quartas e

.�ext1ls·feiras das, 17,30 às 18,30 hora.s um Curso de
Português p'ara -pl'ofessôres 'primários q�e está assim
)rogramr.' '10:

) A) Fonétira descritiva, histórica e

sintática '
.

B) Morfologia:
.Estru,tqra<;:ão €] formação
Flexões e classificação

C) Sintaxe
D) O'l'togl'afia, pontuação e significativo

lias palavras
E) Metodologia da Lin;ruagem do

Curso �rimál'io
-

it�te curso �.tal'á a cargo do Catedrático
;uês do Instituto de Educação "Dias Velho",
waldo Ferreira de' Mello.
Ao término do curso será con.{erido um Certificado

a todos que tenham 100% de frequência,
Para o mesmo CJlrso c.)nvidamos Os senhore.s profes

:lêres t:'le Grupos Escolares e alunos de Escofa·s Normais .

As inscriçõEs Po�erão ser feitas ne3ta Diretoria ou

junto à Dir�ção dos Grupcs ESCOÜll'es.
Florianópol i·�, 1.0 de setembrG de 1959.

-.

RAUL PERERA,· CALDAS

ADVOGAD\)
"Questões irabalhislas rr

Escritório, Rua João Pinto n. 18 sobo
�defone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
I::ORARrO: Das 15 às 1.7 horas.

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
� FARMACÊUTICOS-

4 aulas

3 aula,s
5 a·ulas
4 aulas

4 aulas

4 aulas
de Portu
Prof. 03-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1

Sol ic,itoll. "efeitQ>s'uspensivo o, - ,.
1"'""

AO QUE FOIVlO� I�FORMADOS, ACA��, DE DAR ENTRADA NA SECRETARIA OA FEDERAÇÃO -CATARINENSE DE 'FUTEBOL, UM- RECURSO DA
DIRETORIA_PO ClUBE�ATLETJCO CARLOS :RENAUX, SOllCITAN.DO EFEITO SUSPENSIVO, NA�FORMA DO CÓDIGO BRASilEIRO DE FUTEBOL

�PELO T.J.D. O CLUBE DE BRUSOUE :ESTÁ ,INCON�ÕRMÀDO COM A DECISÃO no ,T.J.D. E DESEJA EXGOTAR TODOS OS SEUS RECURSOS A FtM
DE AtCANÇA,R SEU ".DESIDERATUM", QUAL SEJA O DE VOLTAR A DISPUTAR COM O- MARCllIO DIASA -SEGUNDA VAGA DA ZONA lESTE COM

-

D:IREITO DE INTE�VIR�NO ESTADUAL DE 59.
.

'

E$po'rte�s no Suol do "Estad
1MBÍTUB�! �;'��êlÚ�;Ó P�l"� i_��;' �'inl�: ,at�a��<> no �et· I

�

"-VIRÁ A CRICIUMA
_ '/ grama de Úl do corrente,--

"O - ESTADO", por' cíüo Luz, para a disputa da, Conforme êste cronista haL cumpre-nos informar a V.
Manuel Martins) !'l'a.e;t1 Brasí], já tornou a tm- i ViL informado, o Vasco da Exciu, que ,êste clube lamen

O atacante Tião do Prós- I::ltuba. Camanga que foi C01'\- Gama estaria' em Cticiuma t?, a Imposslbílídade de acei-
, , - I "

-

, , ,

i)el'a de Cricluma, vem trei- siderado como um dos bons no próximo dia 20 do cor- tsr o seu honroso convite em
'I •

nandocom agrado no Grêmio �cgadores entre os 'hercílís- rr nto, medindo fôrças com o virtude de compromissos an- Len\ a oportunidade que se

Portoalegrense. Caso o colo- : tas, pretende continuar no auadro do Comerciário -'Lj- tf.ric,;ínente 'assumidos. orerecía, de 've;, em .ação os

red criciumense confirme; Atlético Imb,itÚbense ainda der do Estadual pela zona sul. defensorea cruzmaltinos. Res-
seus últimos e __convrncentes por muito tempo, embóra P-ara sermos .rnaís esclareci- sendo o que se .nos crere- tc-nos aguardar uma nova

testes, poderá ser' contratado. I tenha recebido excelentes dos, devemos frizar que' o da
-

ao -presente, _ prevalece lo:.:a."iã9. Que outros quadres
Tião- está alolãdo no Estádio' propostas de-' alguns. clube" ccmpromísso já _ havia sido r ro-nos do, ensejo _para asse- � de ,sul, tomem ínterêsse, fa,,'

OlímPiCO., '

'

-"0 .. .,_:,
_ 'o, I' j nranaenaes. firmado, No entretanto, ínex gurar a V. Excia. os protestos' sendo vir até nossos grama!'

- -,-:0:-- plícavelrnente, o gjêmíe 'da de nossa elevaC\:.� -considera·l,dtIS,
vez por outra, equipes <ll"-

centro' médio Ca;manga O VASCO NÃO MAIS U:l:na _vem de cã.nc�lar csua ,çâp c apreço dum que nos pl�(�Je.ção, para gáudió de seus

vísíta a Santa Catarma, rue- I subscrevemos . �!if�('lOnados.

NOVAS \ Rf6RAl DE, BOCHAS ����:te���;;�!�s;;��r;Q�� I �IRkA:ÃO -D1:- RQ-,MA:ll'O "1!NCAN DO"MI-
ESPO-RTES' N'O �UL

-:

'00- 'EcS'I�':I\O' 30 reproduzír .abaíxo o Of1CI0 l I!if'-'i t r�, u 11 ....

(CONTINUA�ÃO)
".

,-
��or;encla 'd� Infrac�ou 'IJel' i.:�J�1:�c��orLo�0 pres�den�e de

NABQ}?OR V�OlENTÂ CRISE.DE NERV.OS
s)' AS .cabeceíras das "cânchas'" D)enos, antes de Inlclar.:se nOVJ Ofício ri.o 4.693/2/59/ Rio -16",(V,A-;)" Domíriado '-"sim se manifestou: "É uma, ter.

devem ser, eonsta'uídas de rorme jogada ,e não poderão apUca:_ ou- Rio de Janeiro, 21 de -i\gôsto -por violenta _Erire_ d� nervos,,' che ra -de ladrões a assassinos" ..

tal, que evitem o retroeesso das tra€ penaltdades que , as cOlistan_::__ de, 1959 gou hoje ao �IO' o remaddr Ro- Acompanhando os tnmütares d}

bochas; _porém:. se ão,errar.�se-u�r. tes destas regras. JUrAv. Snr. Y' -m{;lo 'Duncan Arant,?s, irmãõ -.:iá Arantes, que � el).coÍi.trava;n no

bochada chegar a s� produzlr'- o -, j?;) Durante o, trMscorrer da Pref;identé do
'

remador. brilsllelí·o 'Rjlll�ldO Dun- '.eroporto do GaleãO, via-se a

caso' da bocha bater clilntra a ca_ !1é1rtüh" !lS deeLsões dQs Juizes c�m Al'1mtes_. traglcaD)�nt�
.. mórto jovem- AlIete _ Ferreira de, Melo, -* -

* *

:;::\e:tr::::;n: ,a q::I;CiU:: sã1)111;:lá[:�:�':3 ;��fo q�andO!��i���i:r�OS�::�ãi!;:a; :;( ::_ �;sc��;; ;::Os:f.::h:A:;.�::;�, �oo�:: ::�t�o:al:;Ul:�ueeScu::�av; NO BRASIL O MUNDIAL DE' C�ÇA SUJ3MA�INA DE

d j' I'
- "I -, '

,., ,,' '1 "";: ,

' .' -, C'... d' ""1 --n-
v ',�,; ,; ':, �

, lB61"._,,__:_ :Ao que "ficou' -decidtâu' no' -Congresso reãlízado
objetos na ár,��",,"�� o���'.L�J!"e, �,: �:n,','\.�' ,1,er'�,ct!ç�����_;�_,.Il�,�'�':> ':;-.::;:��,�!Jl-_l!e�.erenci�.,,ª-e,p;t� e;,;, �-,t,"-().�,'<l,,�'�.•::-,'�e;n.:.tes".'.�.esptJrtivp!f�;--"

-,..uan 'O -v U ",omu,o agarrou-se, a "'-

. , - ,- -' -' ,
"

'rlltorno Ifã9 Sê!as.;;-'TI,d�, ,Cb�ÓC!,�_:_ ,:�l;!Z� ,uta,.�cr�_Z1:.ps",�e". ,� , :i.:. _
. __ �"<"�nt�:ji-::-',,�__"');'ªda ,Q0}i remador� êle, chor�ndo' /:�Qn-\;ttlS1v.�=nte';,' ,ell) }3arc�lon'a, <> Camp��p:ato Mundial de C,aça Sug_marina

. ", '.. -

J t
' , ,

,,", de 60- será na Itálill:, e o de 61 no BrasiL '

do_se a mesma jumq; à ca�e�elra, � caPltâes'a"sl,n�r ,a,s sumula�:-�o!ll-I narez O au or :,;;' '}'::�l'�:Il�!t'�:nã�:-per,'íi'íf�lra�,,�,�ue os
* * *

onde baté�. Se êste, ,-lu_ 13 devldas ocor,len�l:1S. 11- au,mula '- , " -

o" l'ne,sm,os fa.Jassem. 'bil'm c0ll!-0 flzes_ Nelson' Guarda._fol Um dos que

gar estiver ocupado por algum ,r�V!l- 8,21' e�tregÚll ao capitão :ven-

do t,en'to
.

,cCfi qualquer-comentário sôbre o por _último fa,toU com Ronaldo.

Obj�to, colocar,se-á à direita, ou à eedor e qUl!-lldo não realizada ft
" '_ _,

ocorrido .. Mas os mesmos ,dl.rigen_ Eis suas 'declarações: "Falei com

_ esquel'da, semp're em -perda da qüe ;Ja;'tida, 'tiireta:�lente" aSl represen�, Gouba ,ao "cente.'! catarlnen- tes notificaram qu� ii Federãç�o' Ronaldo e soube' que ele Iria a

ocupa o lUgar', no espaço mais :)nt� da Federação"
'

3e J'}arez a honra de marcar o Metropolltalla de Remo dlstrlbul- uma lccalidade perto de -Chicago;

próximo sem que' seja, necessário I) 'N.' ausencla dos .Juizas atu. ,úniCo tento da peleja entre o E,eu orá uma nota à imprensa com rela- chamada Pervil!e. E por um ami_

apolar-s� na cabec��ra. Só
_

'será ",'-ão sel<s suBentes; f� estes Iguak club,õ, o Grêmio porto Alegrense, ção aos fatos. go de Chicago soube que este io.

váÚdo o retrocesso da bocha, 'H2nte, nãO domparecerem, têm e o AtléUco paranaense, realizada cal �,� pois dev",�la acompanhar

:�=::o d:
.

:�:: ::I:::t�:��:a:: '-::Ci:�:;�:ero:sc::�:�;:ut:�p�:a:t:;" �:::n�;as�� �aPI::�c:=�eca�e::�:' gr�i1t�:rt:aé :�:Sã:?I�:: d::�I::� I,:��,�:l�:l' -�U:::d�er:�:c;�;:e::�
cabeceira' da" !'cancha". houY�r acordo.- far_se_á· sorteio William com uma bela cabeçada . _se cont�r. Entre os mais exalta,l 'I noite. Mas tUd� foi em vão --!o

.

..........
' . I I

,. ,

, t) Se por _efeito .de uma bGcha_ sntre- os doIs call1tães, e o ven- após receber um passe de VI, seu dos notáva�sç, o popular "pneu" destino Já o havIa escolhido

�edor deste fa,r.á a �scolha. Estas conterrâneo. que, referindo-se a ChiCag!l;' as_! -
,

0<'·,;;-->,,-

',\...

'"

Atenciosamente
, Eurico da Costa Lisbôa'

Presidente
Assim sendo, o público su

tino ainda .desta feita, não

bolim tOCM o této ou outro cJ_uàl_
quer objéto que estiver acima da

"cancha"; jgad,a é válida sempro

que a ·bocha ou 'bol1m. cair dentro

da mesma.
___

u) 'Se ao efetuaJ.·-se uma boêhá

da, quebrar_�e-o bolim -, _an�lar
e---á a jogada, Se fôr a bocha esta

-

e �áll.'
efeltos produzidos,
REGRA XXXIV

POiS JUIZES

ocorrellclas devem constar da sú

mula,

!M< 'SUAVES PRÊSTA·ÇÇ>ES MENSAIS
" '

.. ', \�fr'�.
� ,�'---

\1
�,' �- --

v ---�
\ �

/� _,��\.l (df/-<'\-' ":\,,' '. /,
, 'I

REGRA XXXV

DO'S CAPITkE� DE EQUIf'ES'

Cada equipe deverá ser dlrlgl_
Entende_se' porda por capitão,

C!l<pltão, o encarregado de orientir

e dirigir, o jogo de sua eq-uipll, e

que também será responsável pOl

-qualquer Incidente que_ venha a'

ocorrer durante o trans_eurso da

_T.ôdas as partidas serão,flscallza_ partIda. Tem ainda -o devér de

das por' �m j�iz absoluto. -o qual zelar para que os jogador,es cum_

,!)odel'á ter ajudantes, um de saída L pram todos os deveres' de despor-
..... I - -

e ,\utro de flscal1za.ção (marca. 'tlstas e as determinações deStas

dor). regras, dev,endo reprlmlm quál'qucr

..:.

, ,-

à) E' obrlgll.ção do juiz absolll

to, antes do Inicio das partida&,
bochas a "can-
'- ,

cha", a IInmlnação -'e os placar_

des ,estão em co_ndlções adequadaS'

gc( Se não ,estlvll�emi deverá co...

la\ll1icar :t FederaçãO atrav�s da

mula de fogo, e esta IntImará
li exe_cução- das rep'arações julga.

',-v. conta c-em ,esta�,. vanlag,!'s
n. o Monark:

Infração q,ue pO!l.sa vir a ser co.

metida.

REGRA XXXVI

DOS JOGADORES -

LP

saída dev,erá �b.
realizaçãO

Os jogadores devem apresenta'r_

se" com os uniformes de"vldamen'·'

limpos e de forma correta, na�

partidas.

a) É obrlgaçijo dos jogadores,
leatar e res?eitl!r as' decisões dos

Julzes.
b) É proibido aOl! jogador,es pro.

J

\-

3 extremidades das

encontram testaI.: ,com palavras ou gestos. q; ,

cabec!,lras, _,possam ser l�terpretR;dol;l 'como

falta de respeito às decisões, (lÔ�
juizes ou signifique -Insubordln�-

... ' --
...

ção ou ofensas a adv�l'S;irIOS, jui_

zes, representa,�t'es ,e assistentes,

quer seja, "antes, durante ou de_

pois de terminada � partida.'

c) � um jog-ador cometer Ir_

regularidades com gestos ou- phl�

Ido as lisas e
,

côres em caso
, (ondução indepe�dente'� .. !

lonarkl
C) O j1!ízes _não permitirão q'!.!e
Inicie Ó jôgo navendo pessoas

ranhas\ ao mesm'O, dentro da

\lancha".

II} OS juí!l-}s�iiâO, aceltar.ão ob

ações, além
_

das' . formu(a.c:las
os capitães de equipes" ,er so;'
nte quando'-estas forem� expos

em term�s" aéUcii.dos.� "0 ",i' ,

V Qualqll'er:�"tllrel?\�lariif!'1f Ôb.,.,
ad

-vras' que, a critério dos �jtüZi's: .-�".
_' ",,"

'molestar seus 'ãdversários, após
uma, pri!,!lel�. 'advert�ncla; pOderá.
na-- l',eIncl'dêncla ser eX);lulso da

o

o AVAI SÁBADO EM ITAJAI E DOMINGO EM JOIN
'VILLF -:: Ao que soubemos, se cá mesmo" no prôxímo do
.nínvc H peleja Avai x Améríca, em Joínville, transferida
de domingo passado devido às chuvas. Sabe-se que o Avai
pretende seguir às 12 horas d� sábado: a fim de .jogar em

Jtajai às 16 horas frente ao Barrorc, pernoitando nessa ci
dade 1'ên-a às príjneíras horas do (tia seguinte viajar rumo

.l terra dos Príncípes.
* *

,
GOLEADO O REMINGTON - PELO

- "

FIAMBRERIA

0an:iligo, pela manhã, no campo do Ipiranga; em Saco dos
Limões, teve prdsseguímentos o Campeoriato Comeréiãrio
;j'3·1"utehol. promovido pelo Departamento Espórtivd-':do
.3ESC. F'oram protagonistas as t'{juipes 'do 'Fiambreria �

Rerniüg+on, este faze-ndo. suas despedídas 40 certame. O

Júgo- transcorreu, inteiramente à feição do Ffambrerla, tan
.o que ao final Q-; marcador assinalava 8 tentos a zero.

A classificação, após a rodadrnle domingo, ficou s'end;
esta:

' �

tO'lugar ',--, Farmácia oatannense, -3 p.p.
2.ó lugar, - .Machado, 5'
3,0 lugar - Piambrería e Meyer, 7-

4.o'lugar - Remington, 12
5.0 lugar - Ford, 20

São êstes os' jogos restantes do certame:

Domingo - Machado x Píambrería
Dia ,2'7 - Farmacia x MeYGJ

-

* * �

CAMPEONATO- DA ZONA SLTL - Foi esta a classifi ..

.ação finàl do Campeonato da Zún8,- Sul, após conhecidos
CIS resultados da última rodada:

campeão - Hercilio Luz, 4. .,r.v�
Vice-Campeão - .Atlétíco Operário, 5

3.0 lÚgar - dom�rciário, '6
..

4.0 lugar __:___ FElrroviãrio, 9

,VALÉRIO PAI ,DE UM ÍI,oBUSTO GA,ROTO - O ex

traordinário player Valério J'r ele Matos, cérebro da equÍ'pe
0.0 ,Paula Ramos, campeã do C,ur.peonato da Zona Leste.e

:llna das que pahiCiparão do É.,tadul!l de 59 (fàse final).

deu�nos, ontem, uma boa notícia: e pai pela primeira vez;

.;om o nascimento dia 11; na M'-\ternidade Ca:rÍos Corrêa,
de um rob1,lsto garoto que na ph batismal recel?erá o nQme
de V-inicius. Ao Valério e sua dlgml esposa, d; Claudete S.

de Mattos, os_nossos parabens, con! votos de muitas felici

-jr.des,' exten:sivos ao interesllant,,· pimpofho:
,*

TRANSFERIDO ATLETICO X} PAULA RAMOS

"lião mais se efetuará,· esta noit,\ à aqüstoso entre as

t.quipes do Pau�a Ramos e Atléti.:;c, bem como a apresen

,ação' de- Miss Brasil que ocorreria momentos antes da,

partida. O�jogo possivelmente flcrá -efetuado- no próximo
Jomingo ou na quinta feira �eguinie.

* * �,\

E NO U'E-lE' ElP O R , I V�A
Para que o leitor participe da ENQUETE ESPORTIVA,

�laboraaa pelo' cronista esportiv.;
_

Daltir Cordeiro, basta

coloC-<lr _o 'seu_voto na ÚRNA e};;pústa 'na Agência de P�ssa--
;' gens A.a P., à. rua Felipe Schmic,i� n. 7" apontando o
rÉCNICO dà Seleção Càtarineí13e que participará do pró':' '.
yimo certame brasileiro a se re:'lizar em dezembro.

Ao final desta ENQUETE ESPORrI'IVA faremos' um

soÍ·teió entre os v'etantes, cabeJ1do 'ao 1.0 e 2.° colQcado, c
direito :de ãssistir gratuitiúnentc {j 2.0 jôgo entre Catari

ii.e�ses '� Para,:paenses� no estádi,) da Federação Catarinep
se de FuteboL

'�.e._•••••$.��••�����.C.é.....o.-'o.e.e••••

Aponla :o técnico' - p�ra à Sel'eção
Catarinense 1

�

." Técnico' _

I"" 'v'otánte
'

... o •
-

••• o o o o o o o : • o'

t....wee......·.·····�················�e....

R e c o,r t e e- VOo t e
,N. B. - Os votos poderão ,,0:' encontrados gra1iu1-

�ame�te - na Agência de Passagens t>-P-.P:� à n�a Felipe
'3chnudt ri.o 7.

-'Hoje ri prirne�ro jogo entre -6xas!Jeiros
e Chi,lenos, Dela Taca-Q'H�ggiAS

.

.

.,
- ., ......

S�rá- esta- noite o pr-Imelro Unho e GarrlnclÍa não podllrem
o -selecionado' bra. "' Ijogar, ,sevá ,lançadp, Durva ,

sl!elro e chileno '?m disputa da
- ,

1_';\çs, O'Hlggins. Ao que se 111fol'

r.aJ, :I equl!>; brasileira será 'C011S_

, Üt�idtÚ .po1'. GÍlni.àr? "Dialmi'
\�K, á;l\l-;L� .. �úf,;J"T�;tqs;
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Consolidada a -candidatura LOTT à

rníeíou-se terça-feira

Últi-,
Capital, do Departamento

ma, �s 19,30 horas, na Casa Nacional da Criança, _docen
tde santa Catarina, o Curso, te. da Faculdade de .Bervíço
patrocinado pela Diretoria Social de Santa Catarina.
de Cultura, sôbre problemas
anédícos e pedagógicos da 0 Curso, pelas matrículas
críanea, havidas � nêle estão matri-
A aula. inaugural foi mi- culadas 39 pessoas, notada

nístrada pelo Professor Dr. mente professôras dos [ar
'Anrai.'O de Carvalho, medico- díns de infância desta Oapí
pediatra, formad<;)' pela Fa- tal -, apresenta-se vitorioso,
culdade de Medicina da B?.- quer pelo seu conteúdo, quer
bia e representante, nesta' pelos seus professôres.

Anlbal

Saudacão ao dr. Aníball Alves Basícs
, -

- .,.

Na conferência proferida .dIa
-t 5: à tarde no reeinto do podar
Legislativo' 'o deputado Waldemar

,

Salled por d�slgnação do presí;
,'?nte' de. Casá, deputado Braz
A.lves pronunciou as seguintes
pelav;'as de saudação ao tltUl9.1·

da, CEPCAN:
"Exmo. Sr. presidente
Nóbrez Srs. Deputados
ElImu. Sr. Engenheiro

rome do Poder Legls1atlvo O'e
:�anta Cat:ulna, O que faço, ex.

:)ressando a nossa satisfação, por
Ler V. Excla, aquíecído ao nosso

wnvlte ,,_para nesta Casa do povo
discorrer sôbre um assunto que

pela sua magnitude vem apaixo
nando a opinião pública catarl.,

L O T E �R I, A 'D O 'E S T A O O
DE SANTA C'ATARINA

amanhê
,

nense dada a sua transcendental
Importância para a nossa economia'
e para economia nacional.
Refiro_me Ilustre Engenheiro

Anibal Bastos. ao carvão nacional
e porque não dízer.dhe o carvão
catarlnense por ser o nosso Estado
o malar produtor e o nosso carvão
o de melhor qualidade.
Os representantes da reglão_ 'Sul

Catarlnense tem trazld!l aos deba;
tes nesta Casa. êste problema que
pela sua complexidade e pela sua

Importância energética tem mere;

cído de todos os demais represen
tantes a máxima atenção, aqui
eetamos formando fileiras díspos,
tos a colaborar com as demais au.,

toridades e especialmente com V.
Excla.

_

em cujos ombros pesam
nêste momento tremenda respon.
sabtltdade C01pO dirigente máximo
dêste órgão_orientador que é a

CEPCAM, Vivemos uma época em

que as dificuldades se multíplí.,
cam, desafiando os homens de go.'
vêrno que se debateJ;ll constante,
mente para afastar o pais do' sub.

desenvolvimento reconhecemos em

V. Excla. a par' da sua Ifltellgên
cía, homem Integrado ao problema
c;arbonifero pois 'V. Excla. j'á di.

rígtu com raro ti'rllhantlsmo' }lar
longo perjodo o Departamento Na
cional da Produção Mineral de

Crlcluma,
Não' lhe"falecem Iniciativa cõíÍs.

trutora nem capacidade realízado.,

ra. razão da nossa confiança e

do nosso convite para escutar.
lhe de viva vóz � para recolher;
mos para, os nossos anais, os eon,

ceitos e os subsídios do seu ensl-

5 O O ,Aiv.es lla�tos
Mui Digno presidente da CEP_

CAN.
Coube.me saudar V. Excla. emmil cruzeiros

e ultado das - eleições
30 de agosto

\_______ a ,

• (CONTINUAÇAO) Affonso Schwengber t'PSD-UDN) ". -..... 1.879.
MUNICIPIO DE PALMITOS Votos em branco'

" .. ,. . 158.
,'. Eleitores Inscritos ,

. . . . . . . . . . .. 3.343 Votos anulados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.738.Numero de votantes '.... 3,086 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

•
Numero de abstenções . . . . . .

. . . . . . . . 257 Eleitores Inscritos . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. 2,783'

Votação: Numero de votantes
-." . . . . . . . . 2.538II1II

! Otto Trennepohl (PSD . .
. . . . . . . . . . . . 2.021 Numero de abstenções .. . . . . . . . . . .

. . ..

,/ 245:
III

Miguel Angelo Rlgon (VDN) •... ,...... 1.038 Votação: III
Votos em branco 12 Julio Darlva (PSD.P.TB) 1.3_04,• Votos anulados

" r- • 9 Baldulno Ludgero Arcarl (VON) • '," •. " 1.202.

• MUNICIPIO DE SÃO CARLOS Votos em branco
... �. . . . . . . . . . . . . .

. . . . 16

•
Eleitores Inscritos '........ 4,336 Votos anuMladUNOsIC'IP':1'0' 'D'E" 'IT''u"p'O·'R'AN"'G''A" H'
Numero de votantes

.. ,................ 3.800 II1II

� Nu�ero de abstenções ._;_., ,......... 536 Eleitores Inscritos 6.2C!'l:
II1II Votação: Numerode votantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.141111

: Sllvênlo Plccoll (VON) ., .....•........ 2.�34 Numero de abstenções .•........"..... 1.059'
III Carlos Spalldlng de Souza (PISO) 1.493 Votação:

• Votos em branco '. . . . . 42 João Carlos Thlesen, (PSD.PTB) -2.892'
II1II Votos anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 A.ntônio Vandresen (VON) , . . • . .. 2 .16755�III MUNICIPIO DE SIDERóPOLIS Votos em branco

..• Eleitores Inscritos , . . . . . . .. 3,277 "otos anulados
/,:

. . . . . . . . . . . . . . . . 5II1II
II1II/ Numero de votantes 2,931 !\fUNICíPIO DE PRESIDENTE GETúLIO III
III Numero de abstenções 346 Eleitores inscritos , 4,.407'
• vota�ãO:

'

Numero de votantes-r .. 1 •••••••••••••••• 3.655

Numero de abstenções . . . . . . . . . . . . . .. . 752'• Manoel Mlnelvin� Garcia (PSD-PTB) .... '1,.465 Votação: II1II
II1II vRoaUtolslnOemcebsraan��DN.)......• '

.. ,.........................
1. 338 Hernar'!9 Mueller (f'SD.PTB) 2.136"

III 22 Luiz Riga (VON) ,
..
,........ 1.446'

• Votos anulados . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 106 Votos em branco

, ,.... 43

II1II MUNICIPIO, DE MONDAI
Votos anulados ".. 30'

III MUNICIPIO DE LEBON REGIS

•
,Eleitores Inscritos

, .. , . . . . . . . . . . . . . . .. 2.496 Eleitores inscritos
,' . , , _ , .. ,

. . . . .. 1. 600'
::;( Numero de vctantes .. .. .. .. .. .. •. 2,154 Numero de votantes

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 218II1II
II Numero de abstenções 342 Numero de abstenções "....... 382111

• Votação:
Votação: •Ovldlo Gomes (VON) .............•.... 68(

II1II
• Artur Deiss (VON) .......... .. ...... 1.235 Osner Corrêa (PSD) .. :............... 52i."

II1II Waldemar Eml�o Troblen (PRP) _"..... 765 Votos em branco " .. '............... 11'III Votos em bl'anco ". . . . . . . . . . . • . 24 Votos anulados '

5II1II
• Votos anulados ' .. , '. 130

••••..•. : ..
" .'..

III

•
•

Eleitores Inscritos

namento.

Ávido por ouvi.lo. encerro apre.,
sentando a V, Excía em nome

desta Assembléia as nossas bôas
vindas e nossas respeitosas sau.

dações.

l\IUNICIPIO DE ITAPIRANGA Total de eleitores Inscritos .. ' ..

-

.

Tot�l de numero de votantes.................... 4.156

perseverança. "Sejamos dignos da

confiança da outra geraçãO. Rece.
bemos o Brasil com duas mil to.,

- \

univerSitários, atua�meiite. neladas de ferro, e duas estradas
.

"Em 'Volt,a Redonda - disse o pavimentadas. Deixaremos mais".

orador - criamos desde a escola SINTESE DOS DEBATES
primária - até o

' ensino técnico, Vivamente aplaudido pelos de;
preparando e encaminhando para putados, âutorldades convidadas e

os cursos universitários os que demais 'pr-esentes que lotavam o

desejam sob as expensas da CSN". reclnot da Casa, o presídente" do
BRASIL: SIDERURGIA poder LeglslQ.tIVO, deputado Bra!'i

VAI BEM' Alves, após agradecer e realçar a

Definindo a Indústria, ponderou �agníflca conferência do gal. Ma-.
o galo ,Macedo Soares que ela é cedo Soares, chamou, pela órdem,
"conclêncla e conVicção", e que a os deputados �uy Hulse, Volney
Siderurgia no Brasil vai bem, se

081
de Oliveira e A:demar GhISI,- que

planos em execução não tlver� fizeram perguntas ao conferencls_

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

F r e ( h a il-d o
Na Assembléia foram denunciadas várias víolênclas: policiais, pratícadas

sob inspiração política! •

Naturalmente é o governo fes,tejando a vitória nas últimas eleições.
x x

x

O sr, Governador do Estado viajou ao Rio, para conferenciar com o Prcl

sidente Juscelino, -a respeito de vários problemas eatarínenses.
E leva a certeza de que não será tral.óQ lá, como trata aqui os prefeitos

da oposição.
O de Joinville - por exemplo.

x x
í x

Que o 'sr, Bornh�usen arranjasse lá pelo Paraná um engrossador-mor,
compreende-se e. expltca-so.

Mas que o alugado agera vive a despejar insultos contra os chefes opo
sicionista-s - é que não!

Querem chumbo? Te-Ic-ão!
x x

x
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