
Celso

REFEITO, OSVALDO MACHADO Os círculos ofíciosos [ize- ira enorme de cerca de 6,0
ram ruído em torno de uma milhões de cruzeiros.
declaração atribuida ao pre- Em lugar de saldar seus

sidente Juscelino; formulada compromissos com os M11,'li:·
por, ocasião da reúnião nc cípios, dos quais afinal éte
Catete em que se tratou. na vive, o Estado . prefere, por
crise âo: carvão eatarinense, simples desejo de fazer car ...
e segundo. a qual "Santa ca- taz., restituir com urgencia à
tarina é o único Estado que União recursos que aqui po
nada deve á União". deriam ter emprego repro-
Não compreendemos o re- dutivo. E mostram-se ainda

boliço que se promoveu en exultantes, com manifesta
torno da afirmativa. O caso ções como as de JK, eviden
seria mais para lamentações temente provocadas, sem

do que para manifestações considerarem a repercussão
de reçoiiso e mal inspirada desagradável que o fato pro
ufania. Se Santa Catarina vaca entre as populações dos
nada deve á União tendo municípios, que se vêm sa

entretanto por váriás vezes crificadas no Sf;JU ,bem estar
lhe solicitado auxílio em for- e no seu anseio de progresso,
ma de empréstimos, isto sig- enquanto' o sr. Governador
niiica que Q aooêrno do Es- Ufana-se e se envaideqe no
tado tem feito questão de Rio com o punhada de con

saldar rigorosamente em dia féti que protocolarmente lhe
seus compromissos com o ao- esparziu sôbre a rebusta fi
vêrno federal. Ao contrário gura o presidente da Repú.
do' que faz com os Munici- blica.
pios, como por exemplo Join- São coisas como essa que
ville, que contribui para, o justificam a crescente repul
erário estadual com rendas sa dos joinvillenses consciJ!n
consulertiueis, e ao tnuü (J tes por uma política que vi
Estado deve' há muito as co- ve\t;le aparências e -jarola-
tas do art. 120, que .peto' cál- gemo

'

culo
.

do prefeito Baltasar (Da NOTíCIA, de 3'oiu·
Buschle atingem h01e á cf- 'vílle)

Como Paraninfos de sua

Sagração, Dom Honorato es

colheu todos os ex-seminu ..

ristas da Congregação dos
Padres do Sagrado Coração
de Jesus.

Em solenidade realizada ante-

DADOS BIOGRAFICOS:

ontem, np Congresso Médico ora

Instalado em B. Horizonte, foi em
possado na .pr.esldêncla da Asso_
cíação Médica Brasileira' o ilustrEI

médico coestaduano Dr. M,\nlz
de Aragão. ,

Buscapés
� IV seu lar. Transferindo.o d,ll

'I Pelo' Estatuto, ao runeto, Araran_guá' para Dionisio

'lI
nário que passar a eXfrcicio Cerqueira e depois para São

em nova séde, .socorre o di. Francisco do Sul ,e depoís

reito de ter as despêsas de, para Itapiranga - pronto!

transporte, sua e, üe sua ra; Ao removido restava o ClJ'll-

müía inclusive bagagem e solo, já à segunda remoção,
mobiliário, pagas pela ad- de fazer' fogueira com lOS

ministração. seus móveis.

!
O ex..g.overnador Irineu O preceito da lei, obri_

Bornhausen amigo do PES- gando o Estado a transpor-

SOAL DE'CASA vetou o tar o mobiliário do remove

transporte do mobiliário. do, veio em parte acalmar as

Campeão 'que foi das re, vinganças udenistas.
'

moções e transferências, por O veto caiu! O Supremo

perseguição política, -não Tribunal acabou com a ter;

queria que a lei desse ao rivel arma perseguidora, pre-,
servidor o direito de levar tendida .pelo ilustre senador,
seus móveis. ex_governador.
Funcionário que morasse X

em pensão e hotel. Funcioná. X
rio ter casa montada seria Ai ficam alguns dos ãís,

luxo! E que bôa arma pata positivos estatutários que o

o govêfno:, exaurir o trans., "amigo da classe" vai ter

ferido com,' o pagamento, que explicar ao funcionalis-

sempre caro dós móveis do mo na .sua campanha•

.��_'�"_"'_';'_"_.,J- -.- .w""w-..-."..':.-_-_-.:.-.J"-r

X

Nasceu Dom Honorato
Piazera S.C.J. no Município
de 'Jaraguá do Sul, aos 16
de novembro de 1911, sendo
filho de' Vitório Piazera e de
.Da. Eduvirges Bortolini.

Ingressou' no Seminário d'l
referida Congregação, em

Brusque, na: data de 3 de ju
nho de '1.924. Fêz sua protís
'são religiosa aos 15 de feve
reiro de 1932, em Taubaté,
Estado de São Paulo. Onde
igualmente cursou a Filoso
fia e Teologia; ordenando-se
sacerdote aos 30 de novem

bro de 1936.

Exerceu suas, primeiras a,ii
vídades apostólicas, como

vígárío - Cooperador na

'Paróquia, da cidade de Tu
barão.
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te de intelectuais paranaenses, fundava. em Curi- Ac::ad'em " L t "J

'"

d AI' "TRIÓTICA DE SEUS POETAS".

tib�, a Acade':lli9:_ de.Letras'''Jos� �e Alen�ai'\ pa- u· ta lie eras ose' P. encar _Domingo 18, o conceítuadoDentro deJ,etra'l
tr,iotica associaçao líterarta, artístíca e cíentírtca., .,� do Paraná, que tem l>or presidente o consagrado
de grá.nde projeção na vida -cultural paranaensli!' e Catarina, autor consagrado da "Nova História da: da Academta -eomr a das eleições municipais em poéta e prosador' Dr. "HeitGr Stockler da' França,
aeíonal, visto congregar em seu seio' elementos LJretatura Brasileira", em 8 volumes, o qual, em todo o, Estado, inclusive na Capitalj resolveu-a di- receberá em sessão pública especial, em a sua ím

de;"re�onhecido 'Valor, muitos dos quais pertencen.. , re�r!layi9�0 à honra da lembrança de seu, nome retoria transfe�i'r para sábado 17, a comemoracão ponente séde própria, o. escritor e jornalista cata ..

es a outras conceituadas associações literárias do para compõr o f$oligeu, dedicou '�aos moços para- do acontecimento, que constará de uma sessão rínense, que proferirá uma palestra sôbre o tema:
araná e de outros Estaq.os. 7' naenses que tão generosamente o guiaram à no-· magna no amplo auditorio da Biblioteca Públíca

' .

vel mas já gloríosa Academia de Letras José de do Paraná, com O comparecimento das altas auto- "O PINHEIRO, ARVORE SíMBOLO DO PARANA,
Alencar"; do Paraná, t,erra;_privilegiadá. de ean- ridades, 'e de mundo intelectual; devendo na oca- NO ÉSTRO ADMIRAVElIr DE SEUS P01l:TAS".
tores magnes", o 4°, volume de .tão valiosa obra. síão ser recebidos os novos soeíos da Academia.. �Ii'

É seu atual presidente o Dr. Vasco José Ta- Do programa constarão tpmbem' números ar-
.

A Acaderriía de-Letras "José de Alencar", cuja
�oI;da, .i��ectual d� reconhecido valor, .grande tístícos de música e d�lãm�11 e' uma palestra' cooperação pelo Í1;ltercambio �ultur3:1 entre E:!anta
mcenti'�ador das letras e artes, pessõa muito es- do intelectual catarinense ��(}-t )ldefonso Juve- Catarina e p��ana� tem se reíto multo aprecíaveí.
timada no meio cultural e social curitibano. nal, membro correspondente.. convídado especíal- as' nossas fellClta,çoes pelo �ranscurso do vígés-

.. Por coincidir a data dó yigéssimo aniversário mente, o qual dissertará sôbÍ'e:" "A TERRA PA- símo ano de profícua e patriotica existencia.
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casa, QUE�ÊNCIA PALACE HOTEL II
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•

NUNCA 'MAIS
no Que1(encia. pala.C,e: acompanhar de sua dlgnís31ma es. solutamente não devem ser exilo

,'A noite .de 5.0. fillra com gran, posa- sendo o casal 'cerç_a.êio de tã-.
' geradOS' como costumam usá.lo$, ' '. ,

de número de convidados foi mau, tias as atenções pela elite Flor.ia-:
.

* .* *
'

, . .

gurada nos salõel\ do 'Querêncià nópqlltaná .. Q casal'em nossa eí- ,Já é. de nosso conhecímento que'

,palàée a exposIção de desenhos ve d,a'd,e" foi .hóspede do Querêncla o cargo de Che,fe ' Cerimonial do

gravuras de Hugo' Mtmd Juni,* '_ pálaiÍe' Palácio do Governo foi confiado

O �avll.d0r Il. desenfnsta cat'ari, _* iíf: * )" ,
ao dr. Luiz Acastro Gonçalves

'nense :que;-cursou a Escola Naclo_ COIl1-Pleta�eJli!e eua,do usã't íu., * * '"

nal de )�ela.§ Al'tes, -obteve Já vas comprid;tS em' 'recepções�' ná' c Com as noites" Iíndas estão aeon

, grandes' sucessos em exposições, parte da·ma�hãi_':�;lra.'e�ta'·llorà te�endo o restaurante Rancho da

como Bienal ·e· ourtr�s �als. Tam� os tecidos brilhan;s '�stãoO :Su.l!i� 'Ilha. "a;re$entà 'grandes movimen.

bém o sr. pedro Pauto Vlcchiettl rados - ,Q,llánto aos .chapéUS,. ab. tos

I !Lpr�ntciu Ullla., bellssi'fa co!eção
de cerâmica. de potllCrOde, que foi

bastarite- admirada .....,.. Essas expo
sições que "permanecerão' até- o

�

dia 7 são
-

sem d"vidà grande, , .
-e. ,

'

•

atração nos galões do Querêp.cla. }
*, * *. -'

Mister Thomas Carr e. famina
, . ,

despedem.se de FIOrianóp.o��,:'CJIIi�'
xando ab�çps e agreâeeímentns;
aos inúmeros amigos que aqui ti.

. LUIZ ARTUR CESAF;INQ
"

Encontrei-a uma vez, não sei bem quando ... ·:
. Era bela, vistosa e parecia
Trazer, no olhar, visluinbres tia alegrta'
Jóvem, que os passos lhe ía deslumbrando,

Passou. Olhou. Sorriu. Era� tão brando
-

,

O acento com que me saudou: -,_cBom' <!�a.
- Bom dia -, então tambémeu lhe dizia;
QuandQ ,passava assim, cumprimentandQ;.:.

Um dia, ela, ao passar, tinha no- resto
qualquer cousa de langue. Com desgôsto
sornu. Não disse nada e foi embora.

,.

E, 'desde então, a espero com anseio,
Mas nunca mais passou, nunca mais veio
Para cumprimentar-me como outrora.

-

,A srM.

* * '"

,Baslllça 'Rosa está de

v_eram

A,N�VERSA,'RIO.S :

zem esta "Folha" .

FARÃO ANOS AMANHÃ:
n:!-alas prontas para uma tempo.
,rada na capital paulísta

* * *

FAZEM ANOS HOJE:

SRA, OTILIA L
..
SILV'À

- menino Humberto Francisco

Scharf Vieira
- menino Zulmar

Coelho

'li'omos informados que em bre.Ve transcorrer na data de ama-
ves dias teremos 11)' clube do Azei.Francisco nhã mais Um a.nlversário� natall-

cio a sra. Otllla mãezinha e:Kitre...
te - QUem será seu presidente?

, �**
mosa do nosso companheiro de tra�-- Sra.' Olga Firmo Macuco

O senador Irlneu Bornhausen

r,ecebeu para um jantar no QueA distinta senhora os, sinceros
rêncla' Palaee os casais: deputa;votos de f·elJcidacles dos que fa.,' .

to COlaçp, Oliveira e depu�aclO

- sra.

Cunha

/
Alcides Carneiro da balho IVAM.

Marcondes de

San,ta Catarina
...

__��'9�endimentos se proees,

sa.raO pess lmente, com o sr. Ri.

tins, quando d,á minha

próXima' estada' no Rio na pró.
,

xíma semana. Contrariaram..se a.s

sim os boatos -hâvlfios de que ou

tras. 1!essôas seriam encarregadas
de promovêlo.

_. ,J.. .......Ii�·I.; \.
';'

\' ',y'� . \ 1 � � , '\

.. �j�r:rrr ����.� .,��ro.dç, inântes,-O. STADO dá
'e iiiit:l a-ea nha do' NOVO ASSI-

� *ANTE, nesta Ca ltai.
' .

Às assinaturas novas, doano de 1-960,
feitas agora, terão como-prêmio e bonifica- _

�'ão a vigência "DOS mêses .de outubro, no- .

vembro e dezembro. Assim, os assinantes
do ano' de 1960 /rece:berão desde já nosso

. '
.

jornal. .;.

Pagarão a assinatura�de 1 ano e recoe

J;>erão jornais correspondentes a 15 mêsés.
;A 1.0 d� novembro,. por outro lado,

voltaremos a fa�er a"Cntr-ega domiciliar do
BOSSO jornal, a todos os assinantes da'Capi
tal, que 'assim, -Ilela1uanhã já o terão em

suas residências, pois ,a entrega será feita de

madrugada.
Para essa campanha são nosso� �orre

-tores credenciados os srs. CeI.Aldo Fernan
des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.

'" * '"

Nosso melo cultural conta clXn

a visita do cateprá-tlcQ paranaense

MELO

;�r:: Lael'j;eS' Munhoi que, proferiu'_. ...

. '_ ,

110 dia: 1.° brilhante conferênpià
na Facúlade de D1relto, Os maiores

aplausoS. lhe. foran;t .credltados pela
!:)Ulta aSSistência que lá se enc_O!l.
trava. O Ilustr,e' professor se "te3

DE REGRESSO .....Bom dia, leitor �migo.
Aqui estou regressando de minha viagepj., saudoso dar ter
ra e já reiniciando minhas átividades no velho orgão �r..'l

Gujas -página.s- não estive de todo ausente, através de al
gumas reportagens que enviei de P9rto Alegre e fbraÍ11
aqui publicadas. __

De lá. tenh9 a dizer ..que foi Um mês de chuvas, de
enc}!entes, até â desolação.

Por aqui, segu�do soube, também as chuvas foram
. ininterruptas.

'

,

E crtempo continua de cara amarrada" 'indeciso, como
ainda a querer despejar' mais agua, das sobràs que fica
ram lã por cima.

A IJrimavera nê'ste ano, �esmentiu os poetas, arru�
nando, encharcando e pondo crépe no colorido do pano�
rama inspirador de sQnhos e divag!!-ções devaneios e tu
do maIs.

A inspiração molhou-se pelas estradas enlameadas,
não e1.1.eontrou o brilho das estrelas, procurando em vâo
os luminosos raios solares" buscando inutilmeQ.� lual'es

que nào' houve e muito menos, pares enlanguecidos.
·Nem Romeus nem Julietas...

'

A lua está muito (!cupada no memento.
Espia por entre nuvens, ,essas coisas que v_ão da terJ.':l.

para beliscarem as gordas bochechas ...
PoL.res poetas àe todas as escolas.
Dos mais s�l1sitivos e lânguidos aos mais arrojg,j)3

nas suas 11l0dt!lnas' conce.Qções.
'TUGI) está mudado

F A R A (-ODR.
Doencas i.lC Sen!1tjras: InfertiliJàde' Frigidez.�

'Varizes. InJlamaçõ.es. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. �

Alergia"":'" Afecções- da pele.
Consú1tas das 14 às 1.8 hO�rS, exceto ?os
sábados.

.

'.�ua Felipe Sclimidt, 46 sob .._ Fone 2648

E' com profundo pesar que noticiámos o falecim�nto.
em Niteroi, onde há longos anos residia,

.

do dr. célso Ma
fra Caldeira � Andrada, advogado e alto' funcionário da
fazenda do Estado do Rio.

Cá por baixo, nêstes trinta dias, -nada de novo }'l

contrei.
- Amda não houve um decidido a:rrnnco para a frente.

Mas, não houve enchentes.
E por certo não haverá.
Já é notícia boa.

Em nosssos meios IilOciais ainda

é comentada a elegância. e o char_

me da srta. Karla Scha.effer, -mo_
dêlo jóia" que brilhou no desfi.
le' do_ último sábado

* * *
.

;Para a outra croniqueta, talvês surja assunto menos

poético, para trazer-nos ,algtnna coisa de real positivo,
animadcr.
O so '. por exemplO. ,

-��--------------
V E N D E�S E·

COERENGIA(
Do marechal Lo�t se podem dlzer muitas coisas,

altO que é um péssimo candidato: mas�o'homem é
coerente, não há por onde escapar.

'

Lí, por exemplo, q-ue uma comissão foi até a sua

presença barganhar seu apôío contra uma exigência
sip<lical qualquer; e que o marechal respondeu-lhes
que preferia nãç ser eleito a negoêíar seus pIjncipios.
saíram todos encarírados, resmungando que "com
êsse homem não há quem ganhe eleição", "é um ele
!'ante, tem muito pêso para se carregar".'

E tinham razão, em parte. A coerência, entre
tanto .foi salva e o candidato cresceu, como; homem
,de bem, no conceito dos homens de bem.

S'ão politicamente capengas _
essas atitudes, mas

definem um caráter. Que é uma coisa de que esta
mos multo precisados, não duvidai. _

Fôssem todos os candídatos assim ...
�--�-----------------------------�._���-- � .

CLUBE' DOZ&·"DE 'AGÕSTO� :
.

t
.

'--
.,-

,

EDITAL DE CONCORRENCIA
,'�

o Clube·Doze de Agosto raz.saber a quem possa interes
sar que encontram-se abertas as inscrições para o arrenda
mento e exploração 90 Bar c Restaurante da sua Sede
Balneária.

.

As propostas deverão ser entregues .�__.�o---
,Clube, em envelopes fechados '�.-é� dia 10 de outubro às '

_l0.00 horas.
.PlH'::\' m� '-c-:' esclarecimento os Interessados serão ateu

d�d9S��Secretaria do Clube .no horário das 8.00 às/lO.ílO
1Waé segunda a sexta-feira.

.IRAM DO LIVRAMENTO
Secretário Geral

Dr. EUGÊNIO TROMPOWSKY TAUI:.OIS FILHO
Presidente

ASSOCIAÇÃO CrVI(tJ-M�Uj�
RfCHAL GUILH,ERME"

"'MA-

(DOS SUB TENENTES E SARGENTOS DA GUARNIÇAO
MILITAJ;t DE FLORIANÓPOLIS)

Recebemos:

Florianópolis, 25 de Setembro de 1959
PREZADO SENHOR
Temos a honra de levar ao çonhecimento de V.S. qUE.'

em data, d 17 do corrnte, -foi.- pelo Senhor Presidente o.e
Honra da Associação, empossada a Diretoria eleita em 25
de Agosto ultimo, que deverá orientar os'destinos da�:ta
Associação no ano social de 1959/1960, ficando constituída
dos seguintes membros:

Presidente de' Honra: � Coronel Sylvio Pinto da Luz
Presidenta: - 10 Sgt Nestor Miguel de Souza (Reeleito) .

,Vice-Presidente: - 1° Sgt Viriato Garcia (Releito)
l° Secretário,: - 10- Sgt Paulo Andrade (Releito)
2° Sgt Argemiro Machado 'Vieira

_

l° Tesoureiro: - 2° Sgt-Osvaldo Farias (Releito)
2° Tesoureiro: - 2° Sgt Aracy _da Costa Silva (Réletto)
Orador: 10 Sgt Braz Fco de Assis Mõureira CRe-

leito)
CONSELHO FISCAL

Relator: SubTen Luia Roberto Frulêncio (Releito)
Membro: - Sub Ten Alpestes Speck
Membro: - SubTeo' Sebástião Angelo Sombrio

, Membro: - SubTen Osvaldo Stolle (Reeleito)
Servimo-nos -d� ensejo,para apresentar a V. S., os n03-

30S respeitosos cumprimeitos.

"TUDO PELA GRANDEZA DO>BRASIL"

.>
, NESTOR DE HOUZ�'
1° Sargento - Presidente

,

PAULO ANDRÁDE
10 Sargento 10 Secretário

TRIBUNAl REGIONAL ELBTORAl:-
I ,

por/or4!em do Exmo. Sr. Desem...::
I set�bto próximo passado.

pargador Ivo Gullhon pereira de Secretaria do Tribunal Regional

"leIo presidente do Tribunal Re·l- Eletltoral em 1.0 de outubro de
.

, ,

glonal Eleitoral faço saber que es.
, 1959. '

tarão abertas, �té 30' de:: �utubr,o I'Márcio Luiz _Guimarães. Collaçq
do corrente, as Inscrlções para �

I
Diretor G�ral da; secr�:arla

_ concurso à classe IniciaI da carrei_

ra de' Auxillar de JudiCiário, da
...... ------.

secretaria dêste Tribunal.

CAfEZITO
AGORA COt-·í NOV ...t

�EMB.ll.L\GEM.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Condições de verido . 's..lper�cQmaradas
para que as donas de" casa de

, FIcríonópolis possam

cosinhar'melhor e mais fàcilmente .

.

com um prático e econômico

fogão à "LIQUIGÁS"
\

r FLORIANóPOL1S, DOMINGO, 4 de Outubro de 1959

/

,DA'S

-
$ •

A .....".
,

P O R M E S

,
"

Total'mente' esmaltado. com $> qucdr o superior em preto.
portes externes em branco e interna: ,em esmalte qrc

nitado.

--

-'�'j

,
o'

·.'lIO �A<LIQUIGÁS
"

'

o E ENTRADA·

lOJAS PEREIRA OLIVEIRA
I

•

'FO,GÃO
o; .'.:, l'" ",', �':':t

'
,

Caracteristicas
Porcclaniaacão a fogo, em cór branca '

* Torneiras reguláveis para MÁXIMO e M,ÍNI�O
Trempe de ferro fundido, com ponto, de fIKaçao

• Refletor de calor
• Queimadores ajustáveis

,

'

Regulagem fácil e eficiente da chama dos_ quem�adores ,

* Forno amplo, inteiramente revestido de la de vidro. de aquecimento por

'acumulação' de calor
.

'

Pirômetro para contrôle da, temperatura do forno,
... Mesa removível '

,_

• -Peças porcelanizadas também mternamen�e para evitar cor!'Qsao o

• Êste modêlo pode ser fabricado. para funcionamento com gas engarrafado
ou com gás manufaturado

�

$'890.-$
DE ENfRADA

..

, P O R
A

M E S-,

..1.-.

Óuermadores regulóveis "Etanomic"
,

Dé alto' rendimento e econômicos - duas gra
duações, Em fogo brando, consome " vêzes

" � menos gás.

Bolões e puxadoreS deurndes "Goldén' Look"
Pr6ticos e seguros (os crion,ços não consegue",
movê-los]. -Com oplicações de clurnimo on odi
zado dourada, '-os botões e puxcdore.s "Goldan
Look" $ÕO ':Im detalhe de belezc ,

w",d

o E
� ENTRA'DoA

"

Isolado totolmente com lã de vidro
Para evitar o desperdício de calor e assegurar,
com o m6ximo de economia de g6s, um cozi
mente mais r6pidoo

,
I

I
"

$1.531;.

Q:sseg-ura um supri'mento porrtual é' ga�rantido:, ':;.'(!;7�'o,,·:":.;���t;�;;'7;2';Jt''''''�'''�i't'���;����:'{�'''::�1�?�i;!·�.\r;il-�f�·,1:�\i·�,��1f:4rl��y::g&�t��:i<;��;;l!!," "'<?Ji"�

ASSISTENCIA TÉCNICA Uma equipe de técnicos das _' LOJAS' PEREIRA'OLIVE"IRA j

e da LIQUIGÁS
palQ zelar pelo perfeito funcionamento do' seu fogão. �#��c�;-r����;��i�T� �iA" ,á;,i�d.'i.�f�;;-:" "$��

..

Base de proteção
Paro proteger o fog�ó dOi bali41.i$ d. p",

,1'

P O R
r-,

A

MES

estará à., sua disposiçã,Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAULÁRAMOS,}( AM'ÉRJCA r HERCILlO LUZ XCARlOS RE/NAUX, OS PRINCIPAIS
r

, ...,*,1;;';: "f;:::;_�
.

E'.NCONTROS' ��-�f-l"";'�':::�'�;-�('�"',, '. ','
,._ f-'� � ,rr-?��.;.:";.. �\ �

�

,Oúatro grandes� pelelas darão ,sequência,"hoJe,'à tarde, à 'etapa final do Campeonato Estadual de 'Futebol d�1959.{) PAULA. RAMOS� que
esíreou ªusJ?i�:i()SameÀte;" '�errota�do _0 Ind�pe,ndent�:.est�rá lo,go. mais em Joinville peleiendo contra-o Amé-rica, pqual não·,foi feliz
na estréia, 'quandri perdeu para O Carlos Renaux. emBrusnué.por 2 x ·1.' Em Tubarão jog'arªo Hercílio Luz e Carlos �enaux, os Hnalfstas

r dos certames de 57 e 58. Em Joeçaba o Com�rcial receberá a visita do Caxias e em Curitibanos esfarã'o frente a frente Independente e A-
tlético Dperério. Q�atro cotejos de gigantes, não resta dúvida.

/

'PROSSEGUE O ESTADUAL' COM MAIS QUATRO JOGOS

Disputar�se esta manhã -a� Regata Pré-Campeonato
A baía sul local das competj�ões promovidas pela FASC, com' a partiCipação des.çuarnições do Aldo Luz, Martinelli e Riachuelo

-

N
,.., "

C' h' .,' O Transferidl!: de domingo

passa.,
1.0 páreo - 'As 8 horas -

ao competira o ac oelra -
. programa. _

'

do devi�o às condições desfavorá· out-rifgers a 1 remos com timo-

.................011) , '••••••••••••••O .., �.. veís do tempo, efetua_se na ma. neíro - Classe Aberta - 2.000
'"

r-:
nhã dt: hoje na baia sul, a anun., metros - Concorrentes: Todos.
ctada Regata Pré·ce.mpeon(!,to Es- 2.0 pã;veo - 'As 820 horas _

l '

Out-riggers. a 2 remos sem ttmo,lad!lal de Remo de 1959, promoví..
da pela FederaçãO Aquática ele neiro - Classe Aberta -' 2.0QO

, ,

Santa C�a:rina e. com o concurso- metros <:', �oncorrentes: Ateia Luz'
dos três clubes náuticos lo(\als: .(2) e, Martinel11.:'
que são ({lUbe de Regatas Aldo' 3.0 Pára'o _;_ 'As 840 horas �

,

Luz, Clube Náutico FrancIsco Single·Scull - Classe 'Aberta _:__'
Martinelll e Clube Náu,tlco RI a- 'l00O' metros _;_ ConcorJ."entes: AI_
chuelo. do Luz (2) e Mar'tlnelll êsté 'com

São em número' de -nove os pá-' Manoel Silveira e aqUel�..
com NU-

reos programados sendo. sete em
,

.,

barcos olímpicos e dois em 1Oles,
estes para as classes estreantes e

principiante. A disputa no côm-

ton Brognoll e OrUdo Llsbôa.
4.0 Pár,.eo - 'As 9 horas

Out-riggers a 2 remos com timo;

nelro - ClÍulse Aberta - 2.000

puto ç1e pontos estará outra ..vêz metros � concorrent,s:
entre Aldo Luz e Martinell1 -que Luz (2) e Martinell1.

Aldo

Na tarde de hoje, no estádio preiano, o amistoso lníermunicipal
ria farão à partida preliminar.

Promissor cotejo in�el�unlcl- duro "osso" para o Paula 'Ramos, . um ;gol legítimo dos trtcolores,
. i{obertQ (yadinhO)),

pal preserclará o Públlco flOlla. camepão da Zona Leste. .Embóra Como se sairão hoje ,as duas equi- zen'a, Alair e Maury.
napolitano ,na tarde de h.)JCl, no tenha perdido seu "centar" EH- pes jogando no reduto do "TI. FERROVIÁRÍO
estádio da Praia. de Fóra," ,�uarrdo

de novo se defrontarão Fe"rúvlá

rio de Tubarão e Atlétic:J eles;
, ,

ta Capital.

"TOdol\ qUeremfrever' o:'�ro\1fi
rio, '-c��eão W.�i&�o '!lit ii�i-!l'u-
r- �.-�!' .\... _.��_.

��

barone'ilse, .0 qual bilstante \nfe.

liz esteve n,o Campeonato. d� ·Zo,

�a/ SUl, tanto 4U� não cona:}guiu

classificar-se para. a etapa filial

-do Campeona.to Esta.dual ora çlJl

disputa. E' dos mais podel'osos o

Azes do. Gramado Fiambre- \
e pa:ticlPal"ão de todos os PárOJs,

sendo que em alguns' estarão com,

5.0 pár.eo - 'As 9,20 horas �

Out-rlggers a 4 remos sem timo.

neíro _: Classeduas guarnições. Aberta. _:_ 2.000o Riachuello
. ,

outra .vêz nãü conseguiu rormar'PRELIMINAR E PREÇOS' metros - Conco1'·rentes: Todos.

6.0 páreo - 'As.9 40 horas �

,

Double-Scull - Classe Aberta �

/

2·000 metros - Concorrentes: Al-
do Luz (2) e Mal'tlnelli.

7.0' páreo- - 'As 10 horas

AlíPiO,. Be'l' A preltmínar será ftisputada en, ·gua;rtlições pura todos os

O
' I

' devendo representar-seswa,� 0; tre Os conjuntos do Ases do pas-

Pár�os,
apenas

nos 1.0; 5,0 e 9.0. O CaChoeira,
de JOlnvlUe; que aquí esteve sá
bado e domingo regressando em

via que se transrertu para .« "so('. gre". FláviO, Beza e Edú; Tito e Nes_ sado e Fiambreria Koerlch.
ce1''' paranaense c'antà Ó Atléti�Ó E'QUIPES PROV�VEIS tõr;. Zé carlos, Lourinh<;>, Brael_ preços: Arquibancada
com outra atuação bastante -cobt; ATLÉTICO, _: ,Nll� Alêl.des, nhO, Mangueira e Canhoto (Nar- 30,00 e Geral Cr$ 20,00.
çada pelos �ossos vízínhos do paj- 'Calda. e' Ctro; Ha�!lton e César; t zinhõ).
ra�� e Rio G���� d?;sut:� �'st:;�,

�-
�� ,

. �-i, �o:' ;!� �.;, ",: '';r '.' ,

m�t\as re�ertndo ao ,gole!!'_!;) Nl,!,. "

:).. .t:: >� '-:jl�t-.:.{J.....-..'

....:,,".'-�"... "'-__�-,�
.� . �f��. ) " ......... - � �

.. "f
• � i\- "'f .•� ...:! :>'1son; 'indlscutívelm,eftte 't'!m ',ll"ual'_

�alas de grande futuro, tant.) ..
q·qe

se- constituiu no melhor c'l1 sua

posiÇão na Cidade, por ocasião da

.

disputa. do "Relâmpago".
Doml�go passada os dois "tua.

i virtude do adla�ento da regâta ']: lole a 4 remos ----= Príncípíantes -.
•

.

- :I ,
�.

'"
.

"ao q�e se .Informa, não retorn�rá 1.000 metros
-

.:;- '. c()nç�rrentes:
". Ipil.r,a..a,_ COJIl,��t1Ção, PQ*, não. 'se! Mi\:�lIrR'('l}2 ,'''Aliío �2). -

I'��h�-'
em cond'íçõ'�s de" reilaiza.'r :JO_I ...

8 ..0-l,áreo::'::'0Á9S :io;íi(L{�oraS _

<,

.: va,...;empreitada. dada às 'eléa.,d»s', .101'e a 11 remQ!, f� .Ei!tré,lIP<telf��
l'desPêsas Qe estada e transp'orteA " 1.000 metros �". Cqncoriientes:

I Estamos certos de que os 110. Martlnelli (2) e Aldo Luz (2).
II rlanopolitanos terão uma manhã 9.0 páreo - 'As 10,40 horas _

·Id.e gala, àsslstindo ás manobras Out-riggers a 8 remos - Cltsse
.

• nal' '. •

ti' -,
sensacionais d.as gua"':llções em Aberta -:- 2.000.metros - Concor-sensaclO ; pOIS eXlS em num.e. "

. .

.

ras Possibilidade� de ser confirma-
busca dos .louros.

'

rentes:_ Todos, sendo que Ald�
da.

.
.',

. '. O programa está ,..asslm organl_ Luz e Martlnelli com�eti(ão com

_ zado : duas guarnições.
'I

MARIA ESTER DE'.=lISrru A
.O••9•••e••�$••�•••e.$)�•••••••_••••••tII......

CONSELÍlÔ MÉDICO - Ber_

esquadrão rUbrO_negro, como po- dros estiveram em confronto nos IATE E VELEIROS ABREM
derá ser comprovado hoje, v'mdo- domínios dos sulinos que levaram SUA'S TEMPORADAS DE VÉLA
o em ação contra o Atléti·)o que, a melhor por 2x1, Só não havendo

_ Iate Clube dê .Florianópolis e
como todos sabem; no "Relã:npa_ em�ate devido à parclalidade_..c1o 'Velelros da Ilha, os nossos dois

�o" da Capital constituiu o mais 'árbitro do encontro, ao aml,ar clubes propugnadores' do espor_
""•••80.8••••••••••0 tê da Vela, abrirãO, hoje, as suas

E N QUE T E - E S P O R 1 I V A temporadas veleiras, efetuando a�-
bos as r,egatas interna)! progra.

Qual o Clube- que represe'ntará �Santà ;��:;ht�:g,,�lasses
de "sharple"

Catarina no Campeonato Brasileiro?'

terá por

canã.

EM ABRIL DE 1960 O CAl\f

PEONATO BRASIL X ALEMA·

NHA - Rio, a. (VA) _ Respon
dendo a uma consulta f<Oilunulada

'pela CBD, a Federação Alemã �n_
formou que não poderá mandar

, .

Tem nova diretoria a ,Associaãn dos
,

,

CalÍfórnla a. (UP) - A
,

brasileira Maria Ester
keley,
tenista

Cronistas Esportivos de JoinviUe
Do-; nossos confrades da Associa. ,Antc;mio de Almeida ireit� W81..,

\. .'"

ção dos Cronistas Esportvios de dir. RI·beiro�
pronta a aceitar eXibição "dia '3!l" Os 7médl'cos, aconselhàram a , '

. .

' , , Jolnvllle, �ecebemoS ,e agradece_ . Na.' expe(ítativa 0& contiifíl:.rmn�
de março desde que Ih!! '.pagl1ellÍ· .. c\tÍl).:Peã de Wimbfedon a. que,re-· ., �- I" • ".

.'" '-

, .' .'_. mos o seguinte oficio:. a mere�er da .p·art('der y. S. todo
�). mil dólares americalltDS" (Cr$' gre��e a são paulo a fim de des. .'.

.
. '.' - "JolnV1l1e, set�mb.ro de'1959 .0 àbat�én;to-. (íip(),l��q.ue no,; é

2.250,000,00)/ e mais a estad,i� 'PÁ." cançar e-s-gbmeter_se a exàJ;lles ,. ..

• Prezado.Colega. 'n�cesS'árió para' êoh��irmos atln_
dos clubes"locais exceção dó ,Paula' ra a delegação de 25 pessoas. Cor. médicos p,e- uma lesão, que 'safrel,l -.

. AP.!az-nos comunicar fi' V� S, glr' nosso 'o'i?Jetívo" qual ,�ja o de
há' trê� semanas em Forest Hi�IS, .

, que, em úm.n,iãô da ,'As<>embleia trabalhar pelo deseP'Vbl.vlm'?1'\.tc dó:),
Nova York.

Bueno se' retirou das provas pelos
sua Seleção ao Brasil para jOg�I. .tornéios de têni� cta costà do pa-

� , .

a 16 de abril de 1960',· mas" est4 cifico a conselho médlc.o.
"

QUADROS, VARZEANOS FA�

RÁO AS 'PARTIDi\S PRELIMI,Pai;;' que o leitor participe dà ENQUE'l'E ES:!?ORTIVA,
promovi9a pelo cronista esportivo Dàltir Cordeiro, basta
"c,;uir as instruções abaixó:

a) Colocar o voto- na "UR.NA" exposta na Agência
Gera! de Passagens A.G.P., à rua l"elipe Schmidt ,no 7; _

b.) Os votos poderão ser procl!rados na referida Agên
cia' de -Passa�ens ou· r.ecortá ..:lo.; dos jornais;

c) Os votos do interior deven;'vir pára o �eguinte en

dereço: - Agêncja Geral de Passr·,gens, .....r.ua Felipe Schmidt
n. 7 sôb o título': QUAL O CLUBE QUE 'REPRESENTARA
SANTA CATARINA NO CAMPEONATO BRASILEIRO?

d) Os votantes do interior e da Capital estarão eoncor-"

rendo a um sorteio, àssim distrH"'lli�o: "se o votante (sor
ttado) for do interior, êste reeebuá -,GRATUITAMENTE
- uma passagem' para assistir Catarinen�es X Paranaen

ses ,em FlorianÓpolis, inclusive uma permanente que lhe
dará acesso ao Estádio da' F.C.r'. Se o votante (sorteado I
for da Capital, êste acompanh�;á a delegação catarinensf!
a cur;t;ba, e também assistirã, a pugna gratuitamente:

·e) O nome e endereço do votante deve ser bem legível,
f,p possível dactilografado;

O .'lube que estiver ocupandu � liderança do campeo
nato estadual, será o indicado. a 1 epresent'ar Santa Catari
na no campeonato brasileit'o u.rna ve;z; que dllrante a rea

lização do cerj;ame. brasIleiro, ainda estaremos realizando
o ;eertame estadual. Em caso de- dõis clubes, na ocasião, es-
-tivàem ocupandO a liderança do campe.onato, far-se-á o

liorteio pelo goal a,ve;rage. ,

� -�"'- ""' "_ _.,..aa.ft,,,._ fl'!>M
• Qw"L O CLUBE QUE REPRESENTARA SAN,TA

t CATARINA NO CAMPEONATO BRASILEm01

ti
CLUBE ' : :.;

.

u

:
•
e
•

:
�

'&.

I
•
"
4l)

NARES - pelo'que fioou deeÚU.
do na reunião de 4.a.feira última

rerão por conta dos ;üélJiã"elt' as
,

'

desPêsas com as paSSag�ns.
Ram.os as pelejas que. servirão

,. .

como preliminar dos jogos do Tor_ Geral ·Ordinárla realizada 110 sUa desporto catarlnense em geral,
;3 do corrent·e mês, Ioi elôita e I1proveitamos'a oporturlÍdade para

empllssadà a nova Diretoria. para- colooar a A'cEi à diSPQSlÇão 'de

Maria Ester'Bueno regressará aq

Brasil.

-neio "Dr. Heitor Ferrari" l;er�o
como disputantes clubes .da vár. AINDA EM MISTEiÜfr A

zea florial!!!)�olit�a·. delidlll'l_len�e MORTE DO REMADQR ,'nuN-1inseri,tos,...tendo' sido pela' F.C�F. CAN � Rt(), 3 (VA) - "Está I
EM BELO' HOjIZONTE .

O

dado: O· prazo de' res�são até o dia, sendo r�rdado o esclarecim_'fó' PRIMEIRO, JÔGO - RiO, (VA)

10 d� c()rrente, ',esclar�ep.d,� a er�. ,da morte de Ronal��' Duncanl- . De
. comu� ácôrdO, Atíético

tidalie'que os mesnws não' poderão Arantes devido à falta,de e\ltrosa. Mineiro ii Grêmio Porto�Al�gre�se
utilizar jogado'res ' inscritos nos'. mento da polícia nOI.te.anlerlcana escolheram as' cfams"oe 1'8 � '25 do.

clubeli filiadps à mesma. c ./' com à polícia carioca: até agora, �o�rente, '"pa;_� Ii,llldarem os. co;n_
I' , �'" . as autoridades de Chicago' ainda ,promisiôs referentes à Taça Bra-

à IMPRENSA:- OFICIAL HO� não àtendemarm o pêlo. do. DF:���:' s�":'deverido:.o piimeirí; ser' ti'av�
JE EM TIJUCAS - 0/ImpTe�1'1 para, que envie ao Rio _·.f,0..1�}O..

'

'à.i.'�m BeJo Horizonte,e tO segundá
sa Oficial Futebol Clube, ca�pé'ío local do crime anotaço�,-,::�,�t.1I:5 '·rnt pôrto Alegre.

, ·H. ·N'1D·O.S' ,D'O BU'.TI:,A'· "E' ('POR.TE.,r.'".·l-UB[dó último Campepnato da J"lga. pelos investigadores e'
. .

U I J.\; E
Esportiva das R,epa�tlções Plibllcus: mente laudos ,médicos e

, MISS UNIVERSO NO :ANI-- O TInidos do Butlá Espor�e ,Á plrllt-oriá do cOl�h.ecido Clube,
"

Estaduais excursionará hoje li I . Considera o DFSP póiito. ,iÍ., VERSÁRIO DÓ FLAMENGO .,,- ClUbe, !le ca�oelra.s,· 'conylda os que congr.ega a",famUia sodal de

cidade de' Tljucas onde'enfre;tnrá l para a .sOIUÇãO do enigma a�'Jt�Íl- .

Rio 3 (VA)/"""" "MIss unive��o'" seus associados e demais slmpati. Capoeiras agradec-e,' . ánteclpada-" "' I , � ',' ,,. ,

o Osvaldo Cruz, local, com seus

li
,tificaçã.n do autor da compr,a lio

.
de

1959.
'
a..:,bela japonêsa que"yen- 'zantes par9- a, "soirée" que em mente a presençil- 'dos que presti_

,
. , . 'I'," <.

•

times ,tlt1J.).ar e suplente. A d91e_ revólver que ll!.atou o remador ceu' êste' ano em Long Beach, es.. sua. séde .social,
'

levará' a efeito giareD;l' à 'sua "sõlrée'.
gação do clube rubro_n.eg,ro viaja_ brasileiro. A arma não 'poderia tará nest� capital no próximo dia no próximo .dia' 1Q fie. q��ubro·. "J

" -

rá em ônibus especial, delxanda
I pe"tenc�r a RonaldO, levando-se' .ciUát9r,zé de no�embro, pari- par- . ,

' ..
..

est:_a Capl;tal ás 7,3o, ..horas pa·ra
.

em conta que a mesma· foi. adqui. ticlpar' da grande festa comemo-

"egressar à' :noite. rida em Chicago 24 horaS .após a,. rativa � ..
74.0 aniversário do Fl",,-

. ,

.chegada 4.os remadores Í\ 'Nappe�� m�ngo. Hoje, o sr. José Joaquim,
MUNDIAL PE PENTATLO ville - e a vít� não teriad�m. dir,etor soclal� do Flamengo-, rece-,

No .Campeonato' Mundial, de .pen- po suficiente para se ausentar'da' beu telegrama de Max Factor"
tatIto Moderno' eii;ceriado: quar_ concentraçãO;- confirmando à, vinda da mais be-
.' -

�a.feirll: em Hershéy; pensilvâni:l, Assim _pensandO, o DFSP ptMiu ·la do mundo à "Cidade Mar.1.-
a União Soviética'- sagrou�se tri': que 3" poUcla norte.americana. �hOSa", ju�;ltame!,-:e. , com trêS,

cam�eã s�gu.i(la;p� .-F(�lândla e
.

identificasse O autor da acompanhantes, entre os dias 'dez

Estado; Uni!los.� <)'. BràsiÍ obteve ou peJo menos, enviasse . e� qUl).torze
-

de" norembro..
a 9.a colocação... .

descrição do mesmo. ,Supõe.se que

a pessoa que mat�u Ronàldo Já

estives�e em Chicago antes da ch�'
gada da delegação nacional de re-

dirigir os destlIioE;' desta Assoeia:.
- -� ,

Qao, no períodó 'soo!aI,de 3-il-59.lj.
il-9-60; ·,a. qual ficou assi� cons.

tltuldà:
presidente: José lApés de' Ohveir� ':Atenclosas' sauda�ões
Vice-Presidente: Nerval pêre!ra _ (a)

Sec,:étátio: Augusto Elllng ,PàrC!�'
Tesoureiro: Antonio Amortm.·
Comelho Fi;�aí: 'Hllári� Mu�iier'

'-'. ,

a� ,�r.�gr,e8S0 '. �j;)Ol'tl"Q 'tle

teri·�.
nossa

JOsé· Lopes de' .Oliv.eira

presid�nte'� ;,.:
.

.. � ...

'
.

Augustó .,p�ciií,s
secret4rio .

,.;:

'. -

(a)

O Diretor da Faculdad� .de Direito d� Santa Catarina·
convich ao:; interessados para assistirem à CONFERJt:NCTA
1ue, em pro'ssegt:imento as comemorações do Centenár:o
de Bergson, o PrQfessor Henrique Stodiec..k; proferirá no

Salão Nobre da Facúldade, dia 6, terça feira, as 17 horas,
sObre 0-_tema "O' PENSAMENTO SOCIAL DE BERGSON"

•

�

.'..:fõ'".. ."
..• '�. \,.,

i"
•
I

I
.......................................

: i
B::ND-EREÇO-/·,········�····················I, ...

............. " .... ". I'

•••• '.' •••••• ' .•••••••••••.•••••••••• !' ••••••••• � ••

VOTANTE •••• 00 ••• : •.••• o. 00 •••••
'"

. �GRUPQ-TURBO-GERADOR a, vapor _

Vende-se.
. S'lemens - Schuckertwerde AG Alemanha,

Í'95'7, compíetam�nte novo, ,encaixotado e coconisado. 2100

KW::"_ 50/60 ciclos"::'" 380/440 V. � 3900/3600 RPM - 15 átm,
Demais inforinações acerca 'de' pr.eços e condições de

......,.......",..,."....Pcl?agamento !t9,j'�...

.. ".,

bM�ac ",1;"

'FLUMINENSE X VASC(\)

cilto à rua Duar•
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,'o Máximo Que Se Possa Conceber
;( ,., ;'

-;

em 'BELEZA QUALIDADE
•

r
'. \

para oVerão.

'<

O magazine· que veste a"'cidade

Recebeu
: :.:� �

.

i' :'" c c: . ;

.
'

� ;

, \

..

•
.

'

com as tarifas mais baixaS: da aviação braslleirc
r

� .

, �

-HQmenagem
"lfOj�, no progra91a que a Rá-l artística fotografia sôbre

.

a nossa A�hamos - bastante significativa a

"�_iú Diário. 'da' :Manhã Irá realízar
I ponte, sem dúvida o slmboÍo de', oferta pois será para pltuca uma

em homenagem ao grande astro nossa Ilha. A referida foto, qUE< lembr�nça de sua querida Floria
do cinema, 'rádio televisão e te- apresenta um ângulo completa.; nópolis no Rio de Janeiro, onde

atro, Pltuca, catarínense de nas- mente Inédito da ,tão decantâde, vem alcançando as maíores gló
cimento e que Iniciou sua carret, "Rercíl1o Lue" foi um trabalho rias artísticas.

d'artísilca em nossa CaPital, o artístico do, afamado fotógrafl) a- O programa será Irradiado às 21

Consórcio 'TAC-CRUZEIRO DO mador Dro,. Walter José, que assim horas ct1·retamente do auditório da

,SUL Irá prestan uma sígmrtcan-. também se .asspcla a homenagem. Rádio Diário da Manhã.
t-e homenuagem ao querido artis-

ta, No decorrer do programa que

será patrocinado pela 'Tac_Cruzel
ro do Sul que al1ás teve a Inl.'

,
' ,

cíattva de trazê-lo a Florlanó'.!IDl1s, I
o sr. Walter Unhares Irá otertar, (
em ome _daquela emprãsa uma I

/

,
'.
. ,

r
I

- MODA

\

., \
.

r

OFICIAL DE ALFAIATE
/

/
A ALFAIATARIA CAMARGO NECESSITA DE ,.

.

I

UM OFICIAL DE ALFAIATE - INFORMAÇõES /
.I

NA ,MESMA A RUA FELIPE -SCHMIDT 37. ,
I

V E N D E-S E
rv�OVEIS DE SALA DE JAN- I
TAR QUARTO, VISITA 'E /
COPA. "

Rua Jeronimo Coelho, 14 sob.

I
I

...

r========,
,

'.

-

(

C A S A
VENDE-SE uma residen

eíal à Avenida Hercílio Luz

33,� Tratar pelo telefone
24-5-3.

CLUBE RECREATIVO .»

6 DE JA,NEI RO
ESTREITO

, i

.'
.

PROGRAMA DO ME'S DE OUTUBRO

3 -- Elegante hsta prímaverü .com a elelão

da Rainha da primavera

11 -::- pesfUe -Robustez Infantll, patrocínto

,

,do Rótary Clube do. Estreito

,

f,
j
,

18 - Tarde Dançante

31 - Solrée elegante

',' ri
,I

L=�_���"". _.--- -_

"
. ,

_
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Concurso Real há também:
No 2;0 Grande , da atualidade \

V g...;.., o carro
18 DKW� ema

, '_ (l8' passagens de ida e

36 Viagens Super-M 'd paga de 10 dias),
volta para 2 pessoasrcom esta a

,

tôda a famitia -
-

, � viagens de Férias Piara todos 0$ filhos à
o 'casa e

passagens pares d' 'd 10 dias no- ma-
om esta a e

foz do IguaC;U, c .

. H tel das Cataratas.
ravJlhoso o

IfWe.tinghou.e
•

s de lavar roupa
] 8 máqUina , I

d til _ a melhot que ha .

Laun roma
,;.

J

1

-
'

Já foi feito o primeiro sorteio dos formidáveis prêmiO.
do 2.° Grande Concurso Real, a 10 de outubro. Mas a:s

cha,nces para você continuam até 12 de dezembro, quando
será realitado o' segundo sorteio. Isso quer dizer que

você ainda pode .9�'nhar o seu DKW·Vemag ou qualquer dos

maravilhosos -prêmlos do 2.° Grande, Concurso ReaL

Basla você cenrtnucr voando pela Real. Cada viagem, na Ida

ou na volta, quer dizer um novo êupão.· Quanfo mais

cupões, mais chances você tem de ganhor. Voe sempre com

rapidez, ccníõrtc ! segurança, pela sua Real e ...

boa viagem para a for'lUIIQ I

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

7' ,I

Assegurados ao Brasil novos mercados para o' café
procedente Ele washington, on, Importan�e documento ,vieram <:0

I amel'lcaona,
o presidente do jns, marrtendo ; e poderemos ampliar mente 'para a abertura de um'

ES-I
colabóraçã,o do Congresso NII-Clo, une/os dois povos destacando I_

de assinou o Governo jnternaeí., encontro dos anseios ta�to dos
I
tltuto Bras!leiro do Café declarou, em multo as nohssas exportações, crltório do íBC, em T9qUlO, que nal para 'a. efetivação desse �llin(. gualmente a atua!Íão dos demaía

anal do café, o Sr. Renato da países ,produtores como dos con,
I IniCialmente, que atlllgimos o através de novos merCadOS, o que é a Capital de um pais ao que.l ,!ie agressividade das exportações países participantes, e l�fbrmo1.\

Coste. Lima chegou ao RiO, sendo sumidor'es" atendendo plenamente i ponto alt_o dos nossos eSforços, no ficou amplamente assegurado. estamos unidos por uma 'grande brasileiras' de café, para o apão e que o acõrdo, regulando a olerta,
Itecebldo no Aeroporto lnaterna... às linhas mestras da política que sentido de alcançar um mercado CAEÉ PARA A CORTINA "'iJ"E corrente, Imigratória, que vem pro- de�als paíeses. Declarou que, na assegurava, em consequgneía 'a. es-

eíonal do Gleão, ,por figuras M 'vem sendo SegUld� p�la, atual DI-I estável para o café, afirmando FERRO duzlndo multo café em áreas bra_ Ci'imara Federal, será um dos sol, tab1l1dade de preços.
-

mals representativas do comércio retoría do IBC. por Isso mesmo o

t
ainda que tdos os pontos, de vista Prosseguíndo em suas declara- silelras, e que nos possibilitará um dados da batalho liderada pele ,F. Sôbre o problema. dos exceden .

.

da. Indústria e da Lavoura, auto. Sr. Renato da Costa Lima não es, esposados pelo Brasil foram vi� ções, o sr. Renato da Costa Li. trabalho visando o aumento do
I
Costa Lima. tese ,disse' o sr. Costa Lima que

ridades, diretores e rucíongnos do condla a sua satisfaçãO, ao anun. toríosos, AcresceIlJto� o Sr. Re- ma arírmou r
"

consumo para uma para uma 'área ES':QA.BILIDADE DE PREÇOS dentro de uma politica aúesslvB
IRC, que lhe foram apresentar as ciar aos representantes da ím-, ] nato da, Costa Lima. -Os países da denominada e população concentrada. O presidente do IBC pôs em em relação aos novos m·ercados a.

suas congratUlações, pelo exito ,prensa, que o Brasi� conqutstou I Garantímos um 190m votu; "Cortina de Ferro', a União Soo �essa oportunidade, o dep�tadO relevo a alta significação da en, creditava em que, no futuro, per_
alcançado naquele ,conclave. em washington, uma ·bril,hantQ.

,

me de nossas exportações para' os viética a China Continental .e Q. Tamura do PSD de São paulo trada le :portugal no .Convênio de maneceria apenas úm pequeno es,

A atuação da representação 'brà.... vitória. ' .'
"

� .'

, \. países qUe, 'lá�;sãO, nossos tradiCio_! Japão,' merecergo lmedta,tament.: II e que também procedia de ,was� I washington, a.titude, que qualifI_ toque, que representaria uma' ga_
süeíra foi das mais brtlhantes, e Interrogado sabre as' bases do naís consumídorss dentro das pes.' nossa atenção no serrtfdo de esta; hlngton declarou que o .presíden, cou como uma expresão de prorun, rarrtía,' para- os consUmldÇlres, caso

obtidos atrª,vés do scôrdc flrmadlo na ca�ital norte. síbrüdades que o' B'r�il vinha � bel�cel'niC>s �o�tato� e POs8ivêlmen-! te do iBC poderia contar com a: da e ínquebrantgve; amizade 11. venha a se registrar qualquer eon,

, '
. "

tratempo climático, como por

exemplo uma geada.
, -

Concluindo suas declaracões o
,

SI", Costa Lima afirmou;
- Volto dos Estados Un!dÓ�,

plenamente satisfeito" e agora; o

que temos a fazer, é prossegUir
com intensídede no trablho elabo,

rado pela atual' Dlrétorla do IBC
, ,

levando o café para' todos os mer-

,

• AutomáticO com

relógios Eterna.Mallc -

d o
o mais mo ,ern

rolamento de esferas.;;

do mundo!
'

�'
d 20 milhões em- 'í\

AtJ to o' l
"mios I \ .' _ '�'�.,;p . .t '

pre � .."",. 1r� -_.�...:�-& � J

. .' ,,'� �� t?j;�f.' ! �i!r "'; �...-,'- .,J,...

,({;' ,r,. :.�.IJl..J:;j,i. 'f.Jp �
, -

�f:'."'��I'�'--"""'----.....-....--

, :\--
,

"

, ,

10
..

....,.._.

par,a
Veia� as condições: 'Cada vez que você' viajar nas linhas domésticas da Real·
receberá um cupão numerado por ocasião do embarque.
A partir de 4 de outubro até 5 de, dezembro serão distribuídos cupões c&r de
,rosa, que concorrerão 00 sorteio de 12 de dezembroj' pela Loteria Federal.
Os cupões 'iá distribuídos entre 2/8/59 e 3/10/59, que participaram do sorteio
de 10 de outubro, pelaI Loteria Federal, de c8r verde, juntamente com os cupões
c8r de rosa, c�ncorrerão, também, ao- grande prêmio de 3 milhões a ser sor.
feado: a série; a vista do público, dia 13/12/59,às 1'1 hs." na Rádio Nacional; .'
o número, pela Loteria Federal de 19/12/59.
Para cada '$�rie êle 40.000 cl,lpões serão sorteados os seguintes prêmiosa

1.° ,uin DKW-Vemâg
2.° Viagem Super-H
3.° Férias em Foz do- Iguaçu
4.0 - U'a máquina de iavar ';Westin,;Ilõuse
5." • um rel6gio ,Etern.Q.Maticl ' ,1

Procure

cados do mudo em quantldadea
,

,
.

cr.escentes, politl,Ca que marcará

,
o inicio de uma nova era os careí,

\ cultores do Brasll.
,

.\1esta oportunidade, q\le ro taze!
rma rerereneía especial; o eonvev.,

nío assinado pôe termo a uma

contigência desfavorável que vl�
nha onerando de forma' especllll
05 lavradores de café do Brasíl,
Como um deles e mesmo como

seu J.egítlmo representante, sínto.,

me feliz em reglstarr esa nova era

de tranqu1l1dade ·trablho e poso
,

slbiUdades para os homens liue

labutam, de sol a Sal, para aShe_
guarar ao pais 0.- sua pOSiÇão de

líder absoluto do café, no mundo.

RÁDfO, GUARUJA
DE' f[ORIANóPOll,�

/

(5 KW) 1420 kcs.:
Onda" curta:
(1'0. KW) 5915,kes.
Onda média:

Vende..se por·mo-
.

'

'

livo de mudança'
Têi-reno em Bom AbrigO, com

• 2.200 m2. com duas frentes. água

encanada.

Uma 'casa pré-fabricada, com

l2,(;om de de fundos; em Bom

Abrigo

lJm terreno em Saco dos LI

mões, com 42m de frente com

asfalto. com um chalé de mate.

-ríat c

Uma marcenaríe na :Rua Fran�
"isco Tolentlno

Tcatar co� Walmor. no Salão'
�

DO-RE-lI11

l O T E S
VENDE-SE LOTES a longo

prazo sem juros e sem entrada

- próXimo a Penitenciária -

Inf<Qrmações e :vendas no

MONTEPIO 3.0 andar

sala n.O 305.

ALUGA-SE. Espaçosa, pro
,pria para, familia numerosa.

Próxima ao Départamento de
Saúde Pública. Tratar pelo
fone 3875.

Prédio à -Venda'
- VENDE1E o prédio n.o 113

da rua .Aracy,Vaz Callado, no
Ei!trpito. Tratar no cartório
do -Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANTA CATAR1NA no IV congresso Brasileiro
de Folclore� realizado em. Porto AlegreRoralecio Soares cas antigás, que os casais ceberam carinhosas' maní-

\
tradição e costumes; herda- o engrandecimento do nosso antes, entretanto, em nome da e este grandioso festival

XIII _ dançaram artístícamente, festações dos seus irmãos .. das do amor ao trabalho e á' Brasil. dos Cõngressistas, falou o folelorico que jamais será
VISITA A. ClDADE DE NOVO numa, mistura de valsa, pol- cuja comunidade caldeada cultura artistica, souberam E foi pesarosos- e encanta- Deputado dr. Duarte . süva. ssquecído por aqueles que
HAMBURGO; JANTAR FES- ka, quadrilha, short, que a por pessoas oriundas de va-! presservá-Ias e transmítí-Ias dos que partimos, pois já se da Comissão Paráense, agra- dele participaram.
TIVO· NA SOCIEDADE GI- todos encantou pela brilhan- rios pontos da Europa; ,de! aos seus, descendentes, para ·aproximava da meia noite, decendo a carinhosa acolhi-

-

(Continua)
N1\STICA te apresentação dos casais, ----

Após a recepção na Boct ')- ·os mais típícos possiveis nos
dade Aliança, rumaram Os seus rígurínos. A seguir ti
Congressistas para uma vi- vemos no palco a apresenta
sita á cidade �que se achava ção musical de citaristas do
engalanada comemorando o Edelweiss-Gruppe, . de Porto
dia consagrado ao .ímígran- Alegre, em' que particip�
te. A maioria das casas co- ram a senlÍora DIga Beéker'
merciais ornamentaram suas é o soprano Elza Olina Be

'"Vitrines, expondo objetos ra- eker, conquistando fartos
ros concernentes ao inicio aplausos dos presentes. Re
da colonização. } montando ao ano de 1860,
Na Sociedade Ginástica os apresentou-se o j '0 vem

congressistas foram home- Eduardo Metzler, em traje
nageados com um lauto ían- de tiroles, que executou uma,
tal', constituido de comestt- valsa da época. Grande foi
veis tipicos da região colona, a emoção causada com 'a
Aos visitantes foram dístrí- apresentação do Côro Infan
buidas

'

interessante Mono- til do curso primário do Co··
grafia de Novo Hamburgo, legío Pindorama.· ·Crianc;IõI,�,
de autoría..do major Leopol- pesqueninas ainda, em nu

do Petry; foi tambem sor- mero superior a 40, se àlí
teado entre os folclorlsts S

I
nharam enfileiradas no :9al·

vinte valiosos brindes de ar- co e como promissores ar

tigos da índustría local. tistas cantaram lindas can-

Representação do !fERB ções dirigidas por um jovem
- Dificilmente � nos é dado maestro. 'Foi- indiscutivel es-

oportunidade de 'assistirmos
tão grande espetáculo' como
este, que. a nós folcloristas
de pontos mais diversos do
Brasil, tivemos o prazer em

Novo Hamburgo. O "kerb",
dança alemã, nos foi descri .. ,

to como dança de outrora,
em que cultua'ndo" tradições
reverenciam- os homens do

passado relembrando os sau

dosos tempos.

sa apresentação que V':!10

eonrírmar a tradição musi
cal dos hamburguenses que
cultuando a música trazida

pelos seus, antepassados vão
transmitindo-as às gerações
que surgem. E .assim . pelo
Coro Misto da Sociedade

álíança, regida pelo Maes-
tro Oscar Kuns tivemos lin-
da página de arte musica'

:;r,ansmitida por esse con-,
junto, de mais' de cem fígu
-as . integrados por moços,
moças e venerandas senho
cas-e 'sp.nhóre3, cuja música
-mltuava a memoria dos que
ali primeiro pizaram o solo
"ertll brasileiro e se íntegra
ram na vida nacional consti
tuindo li grandeza do Brasil.
E ainda no extase das can

ções ouvidas, retírando-re
sob freneticos aplausos dos

assístentes, se apresenta o

Coro Julio Kunz, cujos corn-
�

..

ponentes uniformemente
'rajados confirmaram tudo

em_grandeza artístíca do.

que os ,congressistas já ha-
iam assistido. Notóvel so

bre todos os aspectos o en

cerramento, das atrações ar

tisticas por esse ramosq Co
ro.

E foi nessa encantadora
cidade de Novo Hamburgo
que' os componentes do 4°

Congresso Brasileiro de F'Jl·,

clore, vindo dos recantos
mais diversos do Brasil, re ..

Tentarei
tradicional

descrever esta

festa; A bandi·
nha de música música en

trouno salão acompanhada
de 25 casais em_trajes antí-'
gos, ao sõm de um dobrado
musical, sob intenso aplauso
dos assistentes que Iotar-un
as dependencias da socíeda
de. O "kerb.kranz", uma es-

\ pecie de arco do qual saiam
uma dezenas de fitas colo

ridas, eram nas suas �extl'f"
midades seguradas pelos ca
sais que compunham o cor ..

_ tejo. No ceptro desse arco
está uma garrafa que é su

postamente escondida de

pendurada no meio do' sa

lão ao alcance das mRIJS,
que passa a ser procur�da
na disputa do título , de

, ''Kerbebud'' e assim' é pro,
porção que são descobertas,
novas são colocadas -e va

rios toram os fieroís da noí-
, te. A bandínha ficou no poi
co e executou varias must-

1 Casa à rua Conselheiro Mafra
. \ 1 Casa à rua Araujo Fig,ueiredo

./ 2 Terrenos no Bairro Bom Abrigo
3 Terrenos no Estreito
4 Lotes em Oambcríú
1 Fazenda em Palhoça

Preços de ocasião
Tratar 110 Escritório de Advocacia e Procuradoria,
rrua Trajano, 29 - 2° andar - sala L
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NADA· DE
PARTIDA:S S-ECAS!

/.1
.... : ...... _�; ..�d...'

," ES�O EXTRA, MOTOR ,O-IL FAI,XA DOURADA

l�:õ:,�O-rE_�_���__ ���OR DE SEU CARRO INSTANTÂNEAMENTE
.,' .,.. :

,

1
y •

i: .;�
• c

>,

CABA LATA
. ,)

CONTEM'

MILHARES �

BE HORAS

BE PE�OUISA
!::.\:;

Pa(a que 'você ,possa' dar a partida, é preciso que
o motor atin'ia uma determinaBa velocidcde de. rotação,
Para que tal aconteça, além de, uma boa bote ria você precisa
ter no motor um óleo com boa viscosidade. Uma das
grandes vantagens que Esso f;xtra Motor Oi! Faixa Dourada
lhe oferece 'é exatamente a lubrificação instantânea.",
Esso Extra Motor Oil Faixa Dourada, graças à sua'
viscosidade múltipla flui livremente, sem que a temperatura,
baixa' ou' alta, afete sua tarefa de lubrificação do motor •
Com Esso_ Extra Motor Ol] Faixa Dourada seu carro

não dá partidas sêccs, não '''ra'nge'' no hora do arranque,'
Isso é proteção constante pore.o motor do seu, carro.

Mude '-agora para' Esso Extra Motor Oil Faixa Dourada.

FAIXA
DOURADA

. -' iJ:-

ISSO �XTRA MOTOR OIL FAIXA DOURADA É DE VISCOSIDADE MUL 'i'1'P�A • ESSO flXYRA,MOTO� OIL FAIXA DOURAIM É 'CONTiN�AMENTE'ÁPERFIJ-ÇOADO

1�=='=�:=,I]�ªj�t!�',�,j�����jl��=�==�1.

Colecionado de revistas es- Agora, quando nasceu outro não. faltaram tapas, agres- zeram presente de um

pequ'!-l'
---

trangeiras por walter Lange. descendente, �atisaram o sões, puchões de cabelos, no carro para o seu saco de Discos com música de luto
N0 123 mesmo com o nome: "D.C.4", etc. - Qual a causa? Pas- correspondência e algumas

I
são cada. vez mais usados na

o maior pássaro da época! É I mem! A briga era entre al- centenas de Dollares. A en�
I Espanha. ,.Nos

enterros são
sabido que o D.C. 4 é um gumas fanáticas partidárias trega lhe foi feita durante tocados por um aparelho,
avião de passageiros. I de uma velha tradição, se'" um festival que lhe fo'i ofe- instalado em um "carro que

--- gundo a qual as mulheres recido por 528 mullteres: acompanha o cortejo fúne-
Também parece uma pia- devem lavar os pés dos seus presentes estavam todas, des- bre. Até discursos fúnebres

da, mas não é. Em Brisbane, maridos, bebendo em segui- de o brotinho de 16.anos até são tocados por discos!
na Australia, a Sra. Ross da a mesma agua, porque as avósinhàs de 70 e de ca-

.

queixou-se ao juiz de maus êles, os maridos, eram ré·' da uma recebeu ... um boí- I

tratos recebidos pelo. esposo, nascimentos do Deus Wis- jo! Que felizardo!
. j Em Oxford, na Inglaterra,

motivados por um, Incrível ehnu e por isso mereciam quando as crianças de 'um
ciúme. Todas .as noites, 'a11- esta veneração. As outras Toda sexta-feira uma 3(�-. Instituto de Reeducação, cc-
tes de dormir, MI'. Rois 'eram contrárias a está cren- nhora residente em Brom- metem I alguma falta, são
amarra a mão ésquerda ela ça, que classificavam com') ley, na Ingla'terra, recebe a obrigadas, como castigo, a

esposa no seu braço direito, indigna. Com muito custo visita de 3 pombOS que lhe ouvir durante 15 minutos as

parà evitar que ela fuja ('lu- conseguil'am acalmar e .3e� trazem, amarrado nos pés, noticias da B.B.C. de Lem
rante a noite. Pois, mesma para as que brigavam. uma nota de uma libr�, es- dres, que são transmitidas
assim êle desconfia que ela, terlina. Por êste meio o !1111.- diàriamente às 18 horàs.
dep0i� de ve-Io . adormecic1.6, O carteiro Joseph Ruglies(:' rido desta se�horàl que k.:.- :--

Não é piada! Existe uma desamarre o "nó de amor" e 'de Long Bea.ch- <na CáÍifór· 'balha como pedreiro, -lonr;e r
família de indios no Arkan- vá ter com algum supostG nia, é.muito esti'�nado pele de casa e é um criador de; A semelhan�a entre um

sas (USA) cujos membros tmante! É o cúmulo. sexo feminino na zona de pombos' de Gorreio, envia di- homem inteligente e um aI-
masculinos, desde ��itás� !r�- sua distribuição 'de cor-reS'· nheiro papa a ésposa, para finete é que

.

a cabeça im�

racões usam nomes' de pás- Numa praça' de Nova Agora _ qUandO-, Justento da casa. E não p:>.ga pede aos dois irem longe de· O

sà;os, �oino "olho dê"' fal- Dehli. houve uma séria dis- as senhoras re- despesas cóm bancos ou va-

."0Iha . de. gav-ião", onde �:ti;dp:;i;Ss:.�_�:t<i'"F.�,;,:,. �':"'><.. -."._ '.

Sabe:se que a música ado

ça a vida. Até a digestão é

mais facil quando acompa
nhada de música. Também o

trabalho se torna mais ale

gre ouvindo • uma canção.
p.ensando assim, uma fábrí

cá de -máquínas de costura

italiana, acaba de introduzir
nos seus modêlos um tocador

de dÍscos que se acha em nrn

dos lado� da máquina. En

quanto_as mãos ligeiras da

costureira trabalham, ela

escuta a voz amorosa de Luis

Mar.cáno ou Tino Rossi!

ALUGA-SE um apartamento a Avenida M'auro Ramos
.1. 170 (Edificio do SAPS)

Tratar - rua Monsenhor Topp 5 - sobrado'
,.' ,. 'w'n

ÂTTêEÕA�-TiTzslõüETR-Ã�'"""-�'T'W-'-
MISSA Ó,E 7.°DIA

A Iamilía convida para a missa, que será rezada, na

Capeia do Colégio Catarínense, as 7,10 horas da manhã
do dia 5, Segunda-feira.

Pelo comparecimento a êste ato de caridade cristã an

tecípadamente agradece.

NOTA· DE 'fALECIiV1ENTO _

,

AGRAiDECIMENTO
Vva. Helena Jonas, filha, genro 'e netos, sensibiliza

dos agradecem as provas de sentimento e pezar recebidos
de parentes, amigos ,e pessoas de suas relações, por oca

sião do falecimento e sepultamento do seu querido, e ine�.,.
quecível ElSPÔSO, pai, sogro e avô, BRUNO JONAS, e con

vidam para ó culto comemorativo 3J realiz�r.-J'le dommg�'
dia 18 de outubro na Igreja Evangélica, ,sita a rua Nereu
R::tmcs, às 9 horas.

CURSO DE ADMISSiO !G' GINÁSIO
AGORA VOCl!: PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA
NA RUA S UZA

o I<i:!OS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Telefone 3022' - Cxa. Postal 139

Enderêçó Telegráfico ESTADÓ

DIRETOR·
Rubens de Arruda Ramos

GER E-NTE.
Domingos Fernandes de Aquino

REDATORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado � Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos.

C-OLABORADORES
Prof. Barreiros Pilhe _ Dr. Oswaldo Roldlrigue.s Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Pro�. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas _ Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof, A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Aeyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Major ..

P U B L' I C I D AD.
MArt" Cetína Silva - Aldo Fe�Dand"

Diu -

.
Walter Linha,..

R.II P R II S • N T A 1'1 T •
Reprellentaçóe8 A. 8". Lara LtdL
RIO:- Rua Senador Daat.. 4(1 - i.

TeL 22ó924
�. raulo Rua Vlt6ria 667 - e••J. &I -

,
Te!. 34-8949

�rvtço Telearráf3co da UNI'r1l1J PRESS (U-P)
AGENTES E CORRESPOLlDENTBB

li.. l'c:.do& 08. municfpioll de SANTA CATARINA
ANUNCI08

M.�jaDt.. contrato; de acordo co•• tabela.e. vico.
A_SSINATUR;A ANUAL CR$ 600.00

A .direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinado=.

Vlrcflie:

AndaI

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
l",�+��:\""

EDITAL DÉ CONCORR�NCIA

_.BílIi�1i;;:;r'" .'
O Clube Doze de Agôsto faz saber a quem interessai

que er-contram-se aberta as ínscríçõês para o arendamen
to e exploração do Bar e Restaurante do Clube.

As propostas deverão ser entregues na Secretaria do
Clube, E'iTI envelopes fechados até o dia 10 d,ª outubro às
10.00 horas,

Para maiores esclarecímentos os interessaúos serão
atendídos na Secretaril\ do clube 110 horário das 8.00 às

.
_lO,CO de segunda a sexta-feira.

HIRAM DO LIVRAMENTO
Secretário Geral

DR. EUGl!:NlO TROMPOWSKY TAULOIS FILHO

Presidente

FLORIANóPOLIS, DOMINGO 4 de Outubro de 1959

iiüjil�a'ifõrPrôlisslõDài'.- MO'VEU EM Gnu.
.

-;.. .... '""_ ... ""' ... � ..R·O S S·M A R K
DR HUBI GOMES DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. :H�NRIQUE. :PRIS"CO

- -,
"

,

� ARAGÃO .PARAISO· .

'ME-DOBrA � J
.• ME'DIqO·

.
V.I··S t T f A NO SJ; A ·-i o J An Y CIRURGIA TREUMATOLOGIA,' Operações - 'Doençall de' senho_' �

M&DICO ORTOPEDIA raa - Clínica' de Adultos R':' D d ·0 l'S T I 382'O·Pré-Natal ...,... Pano. Consultório: João Plhto, 14 - Curso de Especialização no :e-�pl-
.

ua eo oro, D. e .

Opera� - Clinlca Geral Consulta: das 15 às 17 horas. dlá- tal dos Servidores· do Estlldo.
Residência: r�amente. Menos aos. sábados. Re- (serviço do prof. Mariano de' àn,

Rua Gal. Bíttencourt n, 121. sldêncla: Bocaluva, 135. Fone 2714 drade j . Consultas: Pela manhã no

Telefone: 2651. Hospital de Caridade. 'A tarde"4as
Consultório: DR. WALMOR ZOMER 15,30 horas em diante no consul-

Rua Felipe Schmídt B. 87. GARCIA tório, à Rua Nunes Machado. 17.
Esq. Álvaro de Carvalho.

Diplomado pela Faculdade Nacio_ esquina da Tiradentes -. Telef.
Horário:

nàl de Medicina da Universidade 2766. Residência - Rua Mare-'
Das 16,00 às 18.00. dó Brasil chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
Sábado: .

d M 3120.
.'

Das 11,00 às 12,00. / Ex_Interno por conCU1"SO a ater.,

nldade_Escola. (Serviço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médico do Hospital de. Especialista em moléstias de Se

Caridade e da Maternidade Dr. nhoras e vias urinárias. Cura ra.,

Formado pela FacUldade Naclonál
de Medicina TIslologlsta e Tlslo-

, ,

cirurgião do Hospital Nerêu Ra-
mos. Curso de especll}Jlzação J)ela
S. N .T .. Exinterno e Ex-asslsten_ pslco-profUatico

te de Cirurgia do prof. Uso Gul- Consultório: Rua João pinto n, 10.

marães (Rio) Cons.: Felipe 8ch-
das 16,00 às 18,00 horas. Atende

midt, _ Fone 3801. Atende COUl
com horas marcadas. Telefone

hora marcada. Res.: Rua Esteves 3035 - Residência: Rua General

Junior. 80. Fone:' 2294. Bittencourt n. 101.

DR. I. LOBATO FILHO
poenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX

DR. HOLDEMAR
MEIEZES

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
.- PARTOS - CIRÇ'R-

GIA -

Formado ,pela Escola de
-Med1ieina do Rio de Janei
ro Ex-Interno, da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital

.

da Gambôa
'e do Hospital do IAPETC.
Atende ' provisóriamente
no Hospital' de Caridade

- Parte da manhã
- .. _../ : 'DR. AYRTÓN DE OLI- .

VEfRA.
..

- DOENÇAS DO PULMÃO -

- TUBERCULOSE --:-

Consultório - Rua Felipe
Schmldt, 38 - Tel. 3801.

Horário: das 14 às '16 horas.

Residência - FeUpe Schmldt,
. .

/
n.o 127.

DR. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL '-' -

Doenças' de Serlhora.s - pr6cto
logla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 - Telefone 3307"

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8.423. RUa Blu..
menau, n. 71.

f -""".
� i; .•f
'.) -,,'

r
I ..

)

- é linda... mas
·8 o CONfORTO? I'

.

Ao comprar móveis estofados,. verifique s..-.

moleio é feito com as: legítimas MOLAS NO.SAO
• muito maior confarto
• excep�ional durabiUdade
.' _unca cedem- - nunca solta..
• móveis mais leves
• dispensam o uso ·de cordillha•• percintas á. pana
• conservam o estofamento absolutamente ind4formóvel

•
- IMNDEDOlES. MEY_. & CIA.

... fel.. Se""" Ia.. Rua. Cooselheiro Mafro. 2 - Tel. 2576- Cx. Postal 48 - FlORIANÓPOUS

Maurício dos' Reis
Advogado

Joãu Moritz.· . S. ft.
DR. LAURO DAURA

CLINICA GERAL

�A SOBEItANA" l'R4C" 1,5 DE NOVEMBRO -_ ESQUINA
IitUA .FELIPE SCRMIDT

TELS.: 2fD8 - 2681.

t'IL1AL "A SA11ERA.NA" DISTRITO DO f,1'fREITO - CANTOED. SULAMÉRI.G-A _ 5.0 ANDAR

ATENÇAO CANDIDAT03 CIVIS INSCRITOS PARA o
EXAME DE SELEÇÃO A ESCOLA DE SARGENTOS

DAS ARMAS! MERPAL - MERCANTIL PAULISTA LTDA., firma
Deverão comparecer na Séde d;,; 'Guarnição -Militar: de rerreser tações dt' amt&ito nacional, possue 15 fi1l�18

I
de Florianópolis (16a CR), os candidatos: _, LUIZ CAR- e111· dhers9s Estados, seleto, corpo de vendedores dand0
LOS DA SILVA, MARIO SÉRGIO MAFRA, MILTON VIE!- perfeita cobertura por todo o Brasil de norte a. sul dE
IRA, ODEVAR MACHADO, VALDO CERLACH, WALTER I&'te atJ Oeste.
PEDRO DA SILVA e WALDEMAR HENRIQUE DIAS; a

I
A,.Eita-se representaç,ões para todo ,o Brasil ou reglõe�

fim de tratarem de assunto de seus interesses dá ótimas fontes de referencias .

Lembramos que as provas serão realizadas nos dias Sã.u Paulo - Rua Marconi, :iG 60 andar - eonj. 62

6, 7 e 8 do corrente no 14° Batalhão de Caçadores, com Santa Catarina - Rua Souza França 20 - Floci 1.
inicio àf 7,30' horas.

'

C')l!fie as suas vendas a Merpal.

PREfECI"51
-,

.Segunda série, ótimo estado de conservação.·

Tacilita-se o pagamento. ",

!(ilue: 24�13, das 17 às 18 horas.

V I A J J:-
.

M 'E L B O .B
PARA ITAJAí JOINVILLE - CURITIBA
� Ô N I BUS U L T I'M O . TlP O
SUPER-PULLMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

FLORIANóPOLIS
CURITmA

SUL .. BRASILEIRORAPIDO

5,45
12,45

LTDA.'

.

MOLAS� DO, BRASil S.A._
,"-------.--

'- '.

"IM\ • &cr.1 lua ......... - ,......., - ex. Postal 875 - End. Tel.1 "NO.SAG·· - seo 'aul.
,

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo método

dícal das Infecções agudas e crõ
.

nicas, do aparêlho geníto.,urinário
em ambos os sexos. Doenças .do
aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10lf., às 12 e

2% às 5 horas - Consultório:
Rua Tiradentes. 12 - 1.0 an.dar
- Fone 3246. Resi'dêncla: Rua
tacerda Coutinho, 13 (Chácara do .

Espanha -- Fone 3248.
.

VIÁGENS COM ESCALA � PARTIDAS.AS 7 e 13 HORÂS
AGENCIA FLORIANÓPOLIS ...:... RUA DEODORO'
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

CURSO DE EXT�ISÃO

FORRO

."

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Consultório • Relldl_ela COllfllltu

AV .. Be_refUo Lu lUA
_

apto • Segunda 1 v.a-felfl
dai 15 •• 17 bora.

- Tel. - 2914FLORIANOPOLl8

. DRA.. EVÂ B. SCHWEIDSON BICHLER
,
-CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

. : Especialista em moléstias de anua e 'recto.
'

.

'-Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc,

CI�ur,ia anal
Ccr iunica a mudança de seu Consultõrto junto á sua

r.isidência 'n'à Rua Durval Melquiades d� Sousa 54

RAUL PEREIRA CALDAS

A, D V O G AsO: O"
f'

"Questões Trabalh-istas" �

Escritório: '�ua João Pinto n 18 'sobo
� elefone- n,"2.467 - Calxa Postal n, 20

hORARiO:' Das 15 às 17 noras,
,

(0tt1UNICAÇÃO AOS' MÉDICOS E
,

::' .

FARMACÊUTICOS

I

N-ova Nomenclatura GramaÜcal Brasíleirs
.

A Diretoria de Estudos é Planejamentos, S. E. C.,
levará a deito a partir de""9 do corrente, no Instituto
de Educação "Dias Velho" (Salão Nobre), às quartas e

.

sextas-feiras, ..das 17,30' As 18,30 hOTaS um Curso de
Português pára professôres primários que está assim
programado :

A) Fonética descritiva, histórica e

sintática
B) Morfologia:

Estruturação e formação
Flexões e classificação

C) Sintaxe
D) Ortografia, pofí-t�lação e sig�ificativo

das palan:ls
E) Metodologia da Linguag.em do

Cuí'so erimário 4 aulas
�·::.te curso estará a cargo do Catedrático de Portu

guês do Instituto de l!!ducação '''Dias Velho", Prof. Os
waldo Ferreira de Mello.
Ao término do c .1rso 'será conferido Ntn Certificado

a todos que tenham 100% de frequência.
.
Para o. mesmo curso convidamõs Os senhore,s profes

sôres ICle ·Grupos Escolar�e alunos de Escola,s, Normais .

As inscriçõee poderão ser feitas nesta Diretoria ou

jUl!to à Direção dos Grupos Escolares.
Flori'anópo!is, 1.0 de setembro de 1'959.

/

n ,rt'

A PI.A:r.h·tém a honra e sattsração de comunicar. aos
.lustre MédtéO$� e Far'macêutic().4 o lançamento do novo

produto do ÍNSTITlJTO BIOCHll\1IQO MARAGLIANO.

Q._ERIPIAM - H3
ã base de NQVAGAINA sob form� altamente estabilkl.1a,
para o especial emprêgo em Gcr!atria, no tratamento- c1a�
diversaz man,ifestações orgânicas do elwelhecimento e da

senilidl'.de. precoces ou não.
A�r.ústrás fi informações á Clisposição dos. sen.(lores

Médi('c� 'l Rua: 'Conselheiro Mafra --: 90 com

Z. L, Steíner & Cia. - Agent.es

A
•

DO RIO PA�A VOCE-lnteressG a todos ...
P a r t i c ul.a rt S I C o m é r ti o e I n d ú s t r i a.
&.1tllidadee dom�tieas, remédios, veleulos ou m4qu1-
,ftas, aee8s6rioll de todas as espécies, diseos ou o que
voeê preeisar. Firma que serve há 30 anos a impren.a
bruileira, eriou um departamento de vendas p,ara o

Interior,1 eataado apta a atender o !leU pedido. E"""
.... par. I

'

Représentac;;ões A. S. Lara Ltda .

. Rua Senador Danta., 40 � S.· andar· Rio

4 -aulas

M I L I T A I"

3 aula,s
5 aü!as
4 aula�

"

t, A ,V A N .D O 'e OMS A B A O
,

Virgem Especialidade
��.........,...._��a�rla. WETZEL 'INDUSTRIAL - Joln,1118 -. (Marca Rellslrada)

e�on.QínJl.a�· .' =s·;�,:',��tJie '_.? '"

. ....

;; ". _Ji \:'.:�;\.:.;�"��:r/"':""""----
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IU_ DEP�RTAMENTO DA FAZENDA t

EMPREGADA EDITAL

�reclsa-se de uma smpre-'

gada. Trllltar corã o senhor Lá

zaro,. no' 5.° Distrito Naval, das

9 às 12 e das 14 às 17 .l!0ras.
Oordenado a combinar.

Imposto sôbre indústria e profissões, licença, publici
dade e atos de economia do munícípío e Taxas sôbres afe
rição de pesos e medidas e limpesa pública, sôbre estabe
lecímentos comerciais, índustrías e profissionais.

o
O

4° TRIM�S'I'RE DE 1959
/

GRACAS
. 1

ALCAN'CADAS
. , ..

AO GLORIOSO STO. ANTONIO

Agradeço diversas graças alcan

çadas
CECILIA DUTRA

AO PAPA.PIO X.!I
Agradeço diversas graças alcan

çadas

CECILIÀ DUTRA
.

GRAÇAS ALCANÇADAS

De ordem do Sr: Diretor da Fazenda, torno públíco
que, durante o corrente mês, se. procederá nêste Departa
mento, a cobrança dos impostos e taxas acima menciona
dos, correspondente ao 40 trimestre do corrente ano.

.

Fi.não o prazo acima, os aludidos impostos e taxas
serão cobrados acrescidos da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, em 1 de Outubro de 1959
M. C. CARDOSO DE FREITAS

"

Encarregado do Contrôle

,-

A mais' antigCl fábrica de refrigeradores da .América do Norte

CLUBE DOZE DE AGOSTO
EDITAL DE CONCORRENCIA

REUMATISMO
) Para combater ràpídamentê darei!
nas costas, dores reumâticas, levan-

,

tadas noturnas, "nervosismo, pés in
chados, tonteiras. dores de cabeça,.
resfriados e perda de energia causa
Ii..s pôr dlsturblos dos rins e da be
lOga, adquira CYSTEX na sua far
mácia. ainda hoje. CYSTEX tem au

xillado mllhões de pessoas há mais
de 30 anos. Nossa llaraDtia é • -
lllAior protet:An.

�
"

LSSSSi:S1(Ss:SjiSSSSS

O Clube Doze de Agosto faz saber a quem possa interes
sar que encontram-se abertas as inscrições para o arrenda
mento e exploração do Bar e Restaurante da sua Sede
Balneária.

.
.

As propostaá deverão ser entregues na- Secretaria do
Clube, em envelopes fechados até o dia 10 de outubro às
10.00 horas.

Para maior escíarecímento os interessados serão ateu
dídos na Secretaria do Clúbe no horarío das 8.()O às 10.00
de segunda a sexta-feira.

r- .

IRAM DO LIVRAMENTO
. Vende-se uma residência, à

.

Avenida Mauro Ramos n.o ..

240, com 3 quartos, -sala de

jantar; sala de visita, cõpa,
cosínna, banheiro, garagem,
nuarto de empregada e tele-.
{me. - Preço 1.4;00.000,00.

Secretário- Geral
Dr. EUGÊNIO TROMPOWSKY TAuLOIS FILHO

Presidente

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIGIENE

PRESIDENTE - 'DR. MÁRIO PINqTTI

AGONIA DA ISMA XIV. O CONGRESSO BRASILEI·RO . DE
HIGIENE

'\taque. de asma a �nqU1te ar
minam sua saúde C entraquecem o
coraçlo. Mandoco domina rAplel•.
•nente .. cruu,etelf\1larlzando a
tesplraçlo e .earanUndo um' aono
tranquilo d9Cle o primeiro dia.
tomprr Manduco lI1ada boje. N_ •'VlUltia. � •. aua maiOr

•.pro"'llAa I

'.
'-;, ;

��
. ���:��;:

NITERóI - De 6 a 12 de dezembro de 1959
Secretário Geral - Dr. Luiz Barbosa Rõmeu

Diretor do Departamento Médico
Sanitário
Secretaria da Saúde.
Rua Visconde' de Sepetiba
Niterói - E: do Rio.

V E. N D E-S E·
-AUTOMóVEL

um automóvel "BlJICK"
..!!J3S,' com 8 cilindros.-Preço
Oe ocasião. - Prõcurãr�ioão

.

•!osé Leite, Práia Oomprída
São José.

' TEMARIQ

1 - Epidemiologia e protllaxía das doenças transmís
síveís. c

.

degenerativas .

2 - Seneamento e melhoria das habitações.
3 - Influência das condições de vida e do trabalho

sôbre a saúde ocupacional.
4 - Profilaxia das doenças mentais. Higiene Mental.

Assistência psiquiátrica.
5 - A assistência à maternídade Ie à íntãncía nos

1,° programas de saúde,
.

6 - Legislação, organização e administração sanitárias.

..__

• 5 ,anos de plena garantia
• assistência técnica permanente
• fruto de .mais_ de 40 anos de I

experiência.
.

ÓTIMO ORDENADO E COMIS
õES ·PARA PESSOAS ATIV-AS

E EFlClENTES. OS INTERES-
SADOS DEVERÃO SE DIRIa IR
AO SR. HEITOR. À RUA F.ER-
NANDO MACHADO, 6

Al-lDAR.

8,5 pés Maria�José dosAnjos
MISSA DE 30 DIAS·,

Filhos, genros; nestos, bisnetos, irmãs e sobrínhas
da ínesquecívelMARIA JOSÊ DOS ANifOS, convidam os

parentes e amigos para participarem da f:?,AN'fA l\4ISSA,
que será celebrada em surrâgío. daquela 1JoIí:Íssima alma,
no próximo dia 5 de outubro, ás 7 horas da manhã, na
oatedraí Metropolitana. altar de f?ao José.

A todos, a sincera gratidão da ramüía,

MADEIRAS PARA .�

CONSTRUCÃO
I RMÃO 5 BITEN(OURT
<-41S 8ADAMÓ . fONE Jac?
ANTIGO 01.6s1TO OAMJANI

, , ,

5. 0.-'7
'c ..

-A L UGA -SEs o E UMA CASA NA RUA CRIS
PIM-MIRA, 31. TRATi\.R NA
RUA -BO�IUVA, 83.
-------------------------��--------------��---------------------------

$
- ".

PROGRAMA DO ·MES.�
, ".lI"" ,
R�cionalmenté dividid�,KE1VINATOR represento--

;'"

maior confôrto

.f'.t ..

1-·'

Dia 11 - (Domingo) - Festa dás crianças.
Haverá surpresas para -a petizada. - Inicio às 16:00
horas.

�
.

,

no menor espaço,

/

Dia 17 (Sábado) Soirée em homenagem ao

Lira Tenis Clube - Os sócios do Lira terão íngres
sos) - Início às 22 horas.

,

'<""
Dia 25 - (Domingo) .:._ Encontro dos Brotínhon.

Inícío às 20 horas ..

lidas
.

.

,_
"

•,
.

.r.
.'f •

I �
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tos e cincoenta e . nove

O Doutor MANOEL BAR- ses do Rio 'Vermelho, sem

I
go 4;ifr do Código de Proces-

(1959), (assínado) ,Lauro
BOSA DE LACERDA,-Juiz de- qualquer interrupção ou. opa- �o C�V.il, na qual deverão ser Pereira Oliveira. Subindo os

Direito da 4.a Vara _ Feitos sição, dois terrenos, com

f�31
ínquírídas as. testemunhas

autos á conclusão foi profe
da Fazenda Pública da Co- seguintes metragens e con-' do rol abaixo, que compare- rido o seguinte despacho: _

frontaç'ões: a)' - o 'primeir.0 .. ,cerão independentemente de
R. hoje. Dia para a audien-

com 34 <trinta e quatro) me- intimação. Requer, outrosstm, cia de justificação. Florianó-
tros de frente na Esj;rada depois de feita a justificação polis, 1 de agosto do ano de
Pública; fundos em um BI!.l'- pessoal dos cenrrontantes já mil novecentos e cincoenta e

retro, onde mede igualmente mencionados, residentes nas
nove (1959) (Assinado) Lau

.

FAZ SABER aos que o pre- 34 (trinta e quatro) metros, vizinhanças do imóvel, bem
1'0 Pereira Oliveira. SEN

sente edital de citação.com com terras de herdeiros de como do representante do
TENÇA: _ Vistos, etc. Julgo

o prazo de trinta (30) dias, Eduardo Marques, extre- Ministério Público e do. Do-
por sentença a justific!lC;ão

virem ou deles conhecimento mando pelo sul com terras mínío da União e por editais const-ante' de rolhas e fo ..

tiverem que Por parte de de herdeiros de Manoel V9.s· de trinta (30) dias os ínte- lhas, em que foi requerente
JOSÉ JOAO DUARTE, (na quez da Silva e -ao Norte ressados incertos, todos para JOS:!!l JOAO DU�TE, afim

ação de usucapião em que com ditas de herdeiros -de acompanharem os termos da
de que produza os seus devi

requereu perante- este Juizo. Galdino Franeisco da Sil'!u; presente- ação de usucapião, dos e legais efeitos. Expeça
lhe foi dirigida a petição do b) - o segundo, com 3 depois da terminação dos

se mandado 'de citação acs

teôr seguinte: _ Exceleiltl;- (oito) metros e 8 (oito) de- prazos dos editais na
.

con- conrínantes do imóvel em
símo Senhor Doutor Juiz de címetros de frente na rere- formidade com o disposto no

questão, bem' como ao 40

Direito da 4.a Vara. JOSÉ rida Estrada Pública fundos artigo 455 do CÓdigo de Pro-
Promotor Público, na qualt-

!�!�ro,��!���;, :�::���� �:lt;: t:��!anode ��:�e��� �:�se:áC::�' :e��n�:��d�aeq�:� �:�:nd:ed�e�::���t���� o��
do e residente no lugar de- de Maria' Mauricio; extre- clarado o dominio ?O suplí- gão do Ministério Público, c

nominado Capivari distrito mando pelo sul' com ditas de cante s�bre os a�udldos t�r- ao Diretor do Serviço do

de Ingleses do Rio Vermel'lO, herdeiros de Joana Santa e renos" tícando. citados, am-
Patrimonio da' União, para

munícípío de FlOrianÓPOliS,' ao. Nort.e co� terras �de ne�- da, pala no prazo l:_gal

apre-I
todos contestarem o pedído,

por sem-procurador e advo- deíros de Luíza Guilherm.- s�t�rem c0I_1t�staçao e para querendo, no prazo da lei.

gado abaixo assínádo, ínscrí- na. 20) - M�s, embora (IS seguirem ate fmal
. sen�ença, Outrossim citem-se por edi

to sob numero 426 na Ordem .possuíndo, mansa e paelfl- sob as penas_da leí. Dã-seu tal com o prazo de trinta
dos Advogados do Brasil � camente, com animo de do- presente o valo� de

.'.....
..

(30) dias" os interessados

Secção de Santa. Catarina, no, por mais de vinte .anos, Cr$ 2:100,00 (dOIS mlI. e cem
incertos, citação éssa que de

com escritório á rua Deodo- não tem o Suplicante qual- Cl'UZelr�S) _

para o rím �e verá ser feita de conrormí

ro numero 3, nesta Capital;' quer titulo formal, dai

pre-I
determmaçao

.

da alçada. dade com o artigo 455 § 1Q

vem, perante Vossa Bxce- tender legitimar a sua pos- Protesta-se provar o. alega- do Código de Processo Oívll

Iencía expor e requerer o se- se, nos termos do artigo 550 do por todos
..

os meIOS d.e Oustas a final. P.R.I. Floria

guínte: _ 10) _ Há . mais do Código Civil. Para dito. provas permltld?s em díreí- nópolis, 11 de setembro de

de vinte anos, possue o

su-1
fim requer a designação do to, .com �s depoímentos pes- mil novecentos- e cíncoenta

plicante como seu no lugar dia hora e lugar para a jU�.. soais de mter�ssad�s, de tos- e nove (1959) (assinado)

Oapívarí, dístríto de Ingle· tificação exigida pelo artí- temunhas e vístoría D. e A. Manoel Barbosa de Lacerda.
.. esta.- P. Deferimento. FIo· Juiz de Díreíto da'4.a Va"a. EUUIUIIIUIIUJIIUlUlIllllluanlmIlUUl!IUluun.uunllilIlIlIlUlIlIIUUllllllllllllltlllllIlIlllIt1I11l111111Uumllllllu·s ríanópolís, 24 de julho de

...

_

ES'CRIIO'RIO . DE ADVOCACIA ' mil novecentos e cíncoen+ t :-:��U:e c����e��:�;:ee�=

�===:_
e nove. (1959). (assínado pedir o presente edital que

_

Francisco de Assis. Rol de será fixado no lugar de cos-
testemunhas: - 1) - Eu- t blí d fume e pu ica o na orma

,�clides Pantaleão Marques, da lei. Dado e passado nesta

ª
brasíleíros, casado, lavra- cidade de Florianópolis aos

= dor; 20) - Nelson Luiz Flor
onze dias 'do mês de setem

brasileiro, casado, lavrador; bro do ano de mil novecen-
3) - José Manoel de Souza, tos e cíncoenta e nove. Eu,
brasileiro, 'casado, lavrador. VINICIUS GONZAGA, Escrl
Todas domiciliadas e resí- vão, o subscrevi. (assinado)
dentes em Capivari, distrito Manoel Barbosa de Lacerda,
de Ingleses do Rio Vermelhu Juiz de Direito da 4.a Vara.
nesta Capital. Estavam es- , C f
tampílhas estaduais

-

no va-

.

on ere �om o oríglnal
.... O Escrivão· :

101' de Cr$ 5,00 inclusive. a
.

,.

JUIZO DE DIREITO'DA ,4.a
VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS; EDITAL

DE, CITAÇAO COM O PRÃ
ZO DE TRINTA, DIAS (30)

DIAS '.

marca de Florianópolis, Oa

pital do'Estado de' Santa
Catarina, na forma- da lei,
etc.

E PROCURADORIA

ADVOGAJi)OS:
Dr. Antônio Grillo
Dr. Augusto Wolf

.

Dr. Emanoel_Campos
Dr. Márcio Collaço

Das 8 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

..
;;
s
=

�
.

. =
qUJ�IIIIUIlIIIIIUlUUllJllllllllllnIJlUlIllllllJlI'llI,mIUllllUlltllIUIUUnllllmllllJfIlW"lImllllfUmJlUJlIJJJI�fII1."

Rua Trajano, 29, - 20 andar - sala 1 - Tel. 3658

ARRANQUE IMEDIAIO!·

v. Pode Confiar em sua

.�Bateria;···D�El(O
, II

-

'"

,
'

DUPLA R�SERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança e tranquili
dade; D E L ·C,O mantém sempre
'em serserva õ ::dôbro de energia·
de que sen carro precisa!

r ........

, SEGRÊDO DA' LONGA
.

VIDA!
DELCO -contém o exclusivo ele
mento B a t r o I i f e, que evita as

, perdas de energia autodescarga!

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CarlosHoepcke S.A
REVENDEDORES e 'FROTISTAS

Descontos especiais
para

!;S;SSSSS%%SSSSSSSSSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSS!·SSSSSSSSii$SSSSSSSSSS\S
�EPARTAMENTO ·DE SAÚDE PUBLICA -

PLANTõES DE FARMACIA
MÊS DE OUTUBRO

3 - Sábado (tarde) ,Farmácia Vitória
.

Praça 15 cie Novembro
4 - Domingo Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
10 - Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
11 - Domingo Farmácia Moderna ,Rua João Pinto
17 - Sábado <tarde) Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
18 - Domingo Farmácia sto. Antônio' Rua Felipe Schmidt
24 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tqtjano
25 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
30 - Sexta Feira (feriado) Farmácia Noturna Rua Trajano
J serviço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna. Sto. Antônio e Vit6ria situ�-
'das às ruas TI'(ljano, Felipe Schmidt e_ Praça 15 de Nov.

'

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vit6ria,
ESTREITO •

4 - Domingo Farmácia dó c.anto- '

Rua 24 de Maio
11 - Domingo Farmácia Indiana Rua Pedro Demor�
18 - Domingd Farmácia Gatarinense Rua Pedro Demoro
!5 - Domingo Farmácia do Canto Rua 24 de Maio
�O - Sexta Feira (feriado) Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro
O serviço noturno será efetua do pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense ..
A

Segunda série, ótimo estado de conservação .

PeseJ"ando adquirir �á ·;t·t·:-
.

't,.

�,_' - . .1 CId a-se o ,pagamen o. ,

"IMOVEIS .� _:
"

,

procur�_nos: Temos para ven-
I (T:lil.e: 24-13, das 17 as 18 horas.

der vár,los, bem situados e de

,

respectiva taxa de saude es

taduat Em. a dita petição
foi proferido o seguinte des

pacho: R. HOje. A. á conclu
são. Floriànópolis, 28 de j u
lho do ano de mil noveeen-

CASA GRANDE
Procura.se para

Jdlno ao centro.

alugar pró_

Telefonar

guiar.

para 2635 - A-

grande valor. Alguns no centro

da cidade e outrDS no Estreito e

em varias bairros. Temos também
chácaras e casas de praTa. Aten.
demos provlsórlamente a rua

Conselheiro Mafra, 22 junto a

lOja' de D'ALASCIO & FILHO.

'-;;o TELHAS. nIOLOS :'tI
CAL E AREIA,

IRMÃOS BlTfNCOURT
'''''� 8AOARÓ • fONE lIOf

ANTIGO OE�6sITO OÁMI"'�1t

Vende�se OU \
Aluga ..se'

VENDE.-SE OU ALUGA-SE
uma casa' de material com

todos os confortos na Rua
Major Costa. Tratar com o

Sr. Cassio Lemos na mesma

rua, nr. 54.

'Gratifica ·se com

Cr$ 6.000,00
Quem fornecer informação

segura onde possam ser

apreendidas as peças de au�

tomóveis roubadas na firm,a
Importadora Florianópolis
Ltda., no assalto da noite de
sexta-feira.
Qualquer informação

.

na.

referida firma _:. Estreito -

Fone 6306,.

. DEPOSITO
Aluga.se ,um a Rua Cals

Frederico Rolla ao lado da bar

�aohliilo,

,
I

Oferéce.-·lhê para.
PRolITA . ENTREGA!

.....
�

/' 'Equipamento' de Escrit6rio

Engenharia ./

..Q
::s
�

Máquinas e
L

Motores ���>
_

Material Cirúrgico
E lembre-se: além de produtos de màrcas consa.gradas.
MACHADO & CIA. SIA oferece-lhe completa ,r, ..",d,'
assistência té'cnica' iqi".... .��

.''- .' ,t.i

.

�

COMÉR;CIO E AOtNCIAS\
t;:;

'>f

'R�Q Sald'�nho Moririh'o', 2 .: Fone 33-6�' 'e 28�3:6
End. teleg,ttáfico PRIMUS - c, POSTAL,. 37 /'

PREF1(T V E N D E-S E

I .

AUTOMÓVEL

Um automóvel "BUIC�"
1 !)38, com 8 cilindros. Preço
de ocasião. Procurar João

,

.!osé Leite, Piáia Comprida
-São José.

\ !M
-

SUAVES PRESTAÇÕES MENSAIS ,
. '��l'I!'!!I:'!?�':!:(,

• ....., §J

� v""', .

JfQ
.,.

'.

I' � I ��
./.í' ,\, 'I.' �I

/" � ',I
..... '!

••
. .;;

v. conta com estas vantagens
no sua Monark:

• Garantia contrá qualquer
defeito·de fabricaçãoJ-

• Facilidade em enc:ontrar peça$
" originais de reposíção, com

•
,.jli'i} contrOle' de qualidade Monark J

'

'!�DElOS� p� HOM&:IS, MUUtfi�s' E. CRIANÇAS,
�;:

'

.. ': ..< .' :
.

',' -� 0,./';. -", ':., ",;:" .•..

-.>/{�

CR$ 7.490,00 A VISTA ou

CrI 623,00 MENSAIS
R E V E N D. ,E D O R E S

. MAGAZINE HOEPCKE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EIJosj�ã�.1e- jrflfl" emra MO�erDa Orgaoi��a �el
M.H:���;�.ltlpulüãDo� de NOfl' YOI.-

por Norma SmUh

SECÇÃO ODONTOLOGICA

------------1000------------

{\ medicina, direito, engenharia e outras profissões
iberais já se empenham em grandes lutas no combate ao

h!lrlatânismo, tendo-as vencido galhardamente.
Hoje já não se 'vêm o� falsos médicos por aí, receitan-'

do e fazendo partos. Qs "barbeiros" de outrora já não
existem mais, salvo algum farmaceutico antigo que ainda
Insiste em aceitar as suas poções, mesmo assim à boca
pequena, por trás da� portas.

Mas, na Odontologia, infelizmente, isso não' se/ dá. Os
-falsos dentistas pululam por aí� Colocam placas, e se dizêm
até especialistas nisso. ou naq·uilo. . ,c'

Desconhecendo 'as mais elementares noções de 'higie
anatomia, fisiologia, etc. poêm, a cada .instaIite em

l'Isco a vida dos que ó procuram.
'

A odontologia, que mereceu do prof. Mário' M... Chayes
seguintes palavras: 'nA Odontologia é-llma profissão

Eingular. Exige dos qu�la se ded1çam...!L�nm...es.tétir.o
_C!E! um artista, a destr_esa manual de um cirurgião, os t::O
nhecimentos científicos ,de um- médico e a paCiência de
um monge", encon�ra nos charlatães a sua máxima de
gradação.

E que fazem os poderes constituidos ,para por fim a

êste estado de coisas? Nada.
'

No �io Grande do Sul, além de apreenderem
netes dentários, à ,pena é cadeia, pelo exercício
profissão.

os' gabi
ilegal da

Aqui, em Santa Catarlna, até agora não ,se viu ação
nenhuma emanada ,dó Departamento de Saúde' Pública ?,

quem está afeta a fiscalização do exercício da profissã�.
Noticias � da: PreleitUfa

acontecimentos SOCiaiS, passaram simples evidência das grandes, 0_ Phlllp C. JOhnson, Richard J. ra do Instituto de Tecnologia de

a.exlglr multo maís dos homens portunldades que a arquitetura Neutra Eero Saarlnen Edvrard IlInols. Groplus é diretor da Esco-
, '.'

"A Arquitetura é vida! ou pe, que procuram expressar fi. realidade está oferecendo nos Estados Unl- D. stone, R. Buckmlnster FUller, la d'1 Arquitetüra da Unlverslda- O "gentleIl}an" Rubens de A- (que_dá titulo ao LP), "Meu ro,

lQ menos, é a vida materializada .do nosso tempo com lógica e 11e"]' dOS, em virtude. do fenômeno do e a firma "Skldmore Owlngs e de ,de Havard. guiar Basto�, Inspetor de Vendas mance", "Nada' além", "Serta.

em :forma, e pôrtMlto, o_ marco íeza, crescímento econôm1co do pais. MerrU". Le CorbuEiler' e Alzar Aalto es, da RCA VICTOR, adiantou a ês.- neja", 'l'Coquelro velho',,' "Nú·

que re�lstra a vI_?a como a�ld� Nesta procura de uma nova"for.' Dos norte.ameríeanos honrados A pOSiÇão de honra na exposl..., tão presentes na eX4blçãO', esve. te colunista que a etlquêta do boleros", gravado em Cuba. To

se apresenta". ma de expressãO' arqultetônlcíL os com a exposição de seus trabalhos ção como é n!l;tural pertence a ctrícamente devído .ao forte ímpac, Nlpper prepara grandes novidades davía em se tratando do famoso

Estas palavrás" 'escritas por que -se dlstlngueIh como 'inlciado_ cêrca da met�e é de estrangeiros Frank Lloyd Wrlght, que fornece to de suas concepções na arqurte., para o fim dêste ano, com o Ian. canto� "colored", é prov_ável que

Frank LlOyd Wrlgt, o grande ar_ res de novas correntes podem .r' que vieram para os Estados' Unidos os subsídios báslC9s de tôd!.. a tura moderna. çamento de Lps que marcaria é- ,sua novo gravação alcance lixlto

qulteto nortecamerícano recente. agrupados em um pequeno e sele, atraídos pelo ambiente dê llberda. moderna arquitetura norte.amert, Entre as mOdificações apresen- peca na dlsc9g.rafla nacional. A de vendagem.

-mente :faleCido, pode ser oonsíde., to grupo. A exposição do Museu de que ali se de�fruta, p).opíCIO cana. Durante a. sua longa carreto tadas .com destaque no coneíave mais moderna "alta, fidelidade" xxxx

rado como a divisa da exibição de Me.l'�oUtano,- apropriadamente às manlfesta_ç(ies artísticas. Todos ra, Lloyd wrlght, desenhou cêréa e analisadas em seus mínimos de� será empregadà nessas gravaMes, _ ApóS o suceso obltldo pelo

artes plásticas que está tendo lu- Intlt.ulada: de "Criadores de For- êstes, juntamente com os demais de dois mil edlficloS, dos quaís talhes, figuram a resldênc. de esperando-se por Isso mesmo a me, Lp "Carlnhlso" a RCA VICTOR

gar" atualmente, no Museu Metro. mas da ,Metade do SéCUlO'" no., norte.amertcanos. nMos, ergueram mais de mil foram construtdos. Lloyd Wrlght ("Tallesln west") lhor acolhida por pa.rte dos dís, pPôs a venda o�tro excelente lon,

polltano de Noya York e que em menageía trinta destes Ideallzado- _o padrão da arquitetura no pais, Dêstes, apenas uns poucos .tão no deserto, o Museu Guggenhem cófllos. _ ga duração do "cantor das nrul;

breve percorrerá todos o� EstadoS res. durante a última déclida, a uma represe,ntados na eXPOSiçãO, mas de Nova York (�rlght), o Edl. xxxx tlõões, Orlando Silva. "Ultlm1L es.,

'Unidos. " I I� I Alguns podem ,crlt�car a omts, poSição que lhe dá reteve inte�_ o espirlto das concepções daquele fíclo Seagram de Nova York (MI- - Angêla Maria, após cumprir trore! reune soberbas ínterpretai,
Esta coleção de ,totogra:rfall; dí., são de certos grandes arquitetos nacional. arquiteto' domina em gran�e par�e es van der Rohe e Ph1l1p C. ,JQhn. I temporada na TV Tupi, prepera.se ções dêste grande I'astro" da mú-

a'r."am!13, tla.�r.arcnclas c�loridas, estrangeiros e a, v:�rd,ade �ue a Cinco dos trínta
, arquitetos $e_ todo o ambíente, -;

son), a Embaixada- dos E.stados ,
para uma longa viagem pelos pai. slca popular bzasilefra, No disco

, I, I
_,m ")('1('5 r. r c uetes e pUbl1cações exibição _ organizada e patrocl- jecíonados para a .exlblção -,p,ão Dois outros ínícíadones se fazem Unidos em Nova Delhl (stone), ses da América do Sul. O primeiro em apreço foram regravadas por

sôbre a C'Jnstl'.lçãG de 6jl estrutu, nada
, pela revista "Time", e pela designados como "os glIandes orl-, representar com grande destaque, casa resldencl�1 (Neutra), a Lo. país a ser visitado pela crlàdora Orlando Silva d;ze êxitos do pas.

ras de aUa signiflCação� "revéla Federação 'Americana de Artes _ glnals": Frank Lloyd Wrlght, l11a
exposição - LUdwig Mies van ja Bljenkorf de. Rotterdam (Mar_ de "prece à Chuva" será a' Ar. mero um", etc. Otlmos arranjos

�

claramente que a arqUitetura, SOo não é, tão completa como deveria. Walter CroPlus, LUdwig Mies van' der Rohe e Walter croplus, am- ceI Breuer), a Terminal do Ãero- gentlna. prováv,elmente, 'Angêla e voz bem trlmbada de-Orlando

br,etudo, é uma arte �ue reflete o ser. No entanto, 'Os grandes -orl. der Rohe, La corblfSl.er e .Ã}var bos associados com a escola ale_ porto de Idlewlld de Nova York estará defendendo aprestiglo d!l. Silva dão ao lançamento da RCA

ambiente social e suas' mutações. glnadores, 'asslm como a nova ge_ Aalto. mã de Bauha.us e ambos tràba- (Saal·lne.n), o Domo Geodésico !ia n03sà música pOPlllar no Uruguai VICTOR cotaçãà excepCional"
A ''procura das formas, Significa.. ração de artistas que vem_consoll_ Da segunda getação, oito �ão lhando nos Estados Unidos nos EXposiçãO Norte-Americana, de Chile e Perú. xxxx

formas que em car9,ter dando as conquistas da "arqulte. selecionados ccomó "l!de,res": Mar- últimos trinta anos. Van- der Rohe MoScou (F�ller) e a Capela de xxxx - Dllermando Reis conhecido

,funcional servem à socU!dade con. tura revolucionária" ,estão -todos ceI Breuer Wallàce K. Harrlson foi Inclusive diretor da ArqultlltU. Rop.cham (Le corbuSler). Sidney Bechet o saudoSo violinista orasllelrO' gravou na

�temporãnea -:- nunca,antes rêque� l'epr�sentados.
' '

,______.
! '

.

.
,

compositor e múslc� de prestlglo.!-CONTINENTAL um 'LP de 12, po_
r�u tanta,coragem e'compreensão O

-------------- w.Ja 'r. I '

P::Ul�iU::ll��sA:rqpu:;;::sd:So:,()o�: é co:;:a:� c::os::la :al:�:r:� :'ConJ·u,nto D'I·esel E le't�:<I�.I·�",C·' '()",._'::r�:�::a;el:ai �a;:��A;::::1 �:�:����;�: ��I1���D�,�I:::'
'norte_americanos. Isto não dev,e

_ _

JII através da .nova gravaçãod o pla_ páginas do Brasil, ParagUai, Cli"!<e,
flcações Introduzidas", pelas désco_ ser coslderado como uma orlenta_ nista Chaln. b Inesquecível to: Argentina México Estados Unl-

o I ' , .

bel'tas científicas pelas guerras e
j Çã� chaUVinista; é apenas uma

I11III
-

• "petlte fleur" Já se encontra à dOS, Espinha, Itália, França, FI.

JII venda numa Interpretação dlfe- lãndla e Rússia numa espécie de

� V E N D 'E a, S' 'E � rente de Chalin. AláS, o Lp dêste cn:nccloênr��. de mú;lca popular Inter_

JII
- JII

conhecido solista foi multo pro_ � ....

I11III
1

'. _. ,,"
curado pelos dlscófllos. Na face B -_ Já est;í. à venda ,m Floria.

JII _.

JII dêsse 78 rotações, encontramos o nópolls e obtendo excelente u,_

, 1.500 IYI. TRIFASICO,,' ,240 VOLTS ,50 CICL�J�lnR ,f. q' fox de Kern e Harbach, "Smake percuçãoentr ,e o público o prl_
�

T .. gets ln your eyes". .meiro suplemento da AUDIO FI-

� SEGUNDO' COMPOS,.O DE:' ,

" : ,xxxx DELITY, '''um estudo em son de

JII ". - por todo êste mês de outu- alt_a fidelidade", composto de cln.

I11III .. bro estirá à vend"a no salão Re- co Lps de 12 polegad I

JII 2 M,.OTORES Diesel marca Su-perior Diesel Engine, proced-e"n:' III' .">
,

'

, as, os quas,

.. I11III
cord o mais recente Lp de Nat sem e�ceção, podem flguarar em

III, cia: USA, com S cilindros, 428 RPM, 882 1IP, aCQ- JII "King" Coie Intitulado "A meus qualquer.dlscoteca, São os següín_

" 'piados�com luvas elásticàs a '

_ ,,' amigOS", com alguns sucessos bra.. tés os dlscQs editados:

li 2 GIE,RAD,OR',-ES- marca' 'General E·lectrI·c de-750 KV'A. e • Sllelros, dentre os quais "Nin_ "Sultão de Bagdad-Mohammed
III

,
guem me ama" e "Não tenho lá- El Bakkar e s/orq. oriental";

• 1 QUADRO de m'ànobra e distribuÍção mar:ca Westinghouse. • grlmas". Multo embora seja um "Marcando com The Dukes of DI-

._ ... ,t ..� �
• , •. ,_ • 'r �. • ._ lanç��n�?,�ôbre O qUal. se\ fêz xleland'..' "L9- Zatfibra � Fernando

, boa publicid_ad:e, cremos qUIJ não Slrv,e�t e IfS/gultarra"; "'Tangos'

f CADA -GRUPO PODE _SER 'ENDIDO 'E!!1 SEP'lJADO d
.

,

• repe�rá _o �:;aI}de êxito .alcan�a�o,l.argentlll0S ,-:- Jo Ba�lle e s/acor:.

•
--_. - ----- - -�

..
- ...... ..., -, -.o �- , peta Li> 'Na:f r'1(lllg>' Cole canta ae;on" e "MoltQ ltall'ano "-'- Johnny

I11III ':; ,,_ " Sado, tais como «Ultima estrofe'" Ptileo e a Turma da Gaita".

III Para mais informações dirigir_'se à
• SANBRA,..- Sociedade Algodoeira .do Nordeste Brasileiro'S.A.' :• Rua Boa VIsta, 208 - 6.° andar, Caixa Postal 8149 - S. Paulo. iii
f. ,. ........._............ .." __111.,,""_ .... __·_It_ -r-

CONSELHOS 'úTEIS

- Procure o seu dentista cada seis meses para um com

pleto exame de sua boca. Efetuando uma visita ao' d�ntis
ta cada 6 meses poucas obturações terá a fazer e conse-

quentemente, menores gastos terá.
'

O.;; molares do 60 ano são a, "chave" da arcada den
ria� Muitas pessoas- julgam Serem os mesmos "dente�

de leite" e se descuidam. de "mandfJ,r tratá-los. A conse··

quência do desleixo é a extração e o consequente·disturbio
na posição normal dos outros dentes definitivos.'Não dei
xe, de mandar seu- filho. ao, dimtista após nascerem os mo·

lares do 60 ano.

NOTíClAS
-----------4100-----------
A VITRINE DA SEMANAFoi criaqó no 'Rio de ,Janeiro, anexo à Faculdade

Odontologia ,de Niterói,.o curso de' Atendente de Odonto
logia. O referido curso, com a, duração de ano e m.eio, vem.
de preencher uma lacuna ,até agora existente, que é a de
:l'ormar enfermeiras capazes de auxiliarem aos d"'entistas
em sua faina diária, tanto na parte social, junto aos cli-
erites, como na parte técnica, dnclusive' com.o instrumen-'
ta' " 'as, em cirurgias.

. -

Por niciMiva. âã -Ellma. Sra. Maria Madalena de MOR�
ra Ferro e,ncontra'se na Capital da República:a Jovem
Maria Iachtzki, do Educandário Santa Catarina, que in
reslõüu no referido curso -e a quem desejamos felicidades.

L. N.

Hoje às 20 horas o "Dr. RADAR", vai fazer a sua cos

�umeíra visita pelas vitrines da cidade. Uma delas 'será
A VITRINE iDA SE:M;�NA.

O, ELITE SERA REMODELADO
O �10SS0 "Radar" .que está atento pelas ruas da cida

de, consegu�u .pma boa notícia para os freguêses do Bar

e Confetari� Élite:' E' qu_e vão fazer uma sociedade e ,.,,

modeln,r tod(as as instalações do ,mesmo. Bôa idéia.

ORDEM D:05 ADVOGADOS,.OO 13'RASI1·
SECÇÃO DE SANTA�CATARINA,

EDllAblt9� 130/59 �
• ,

, '>....
Para conhecimento.dos interessados, torno pUblico

que se encontra aberta pelo" Instituto' dos Advogados Bra- ,

sileircs' (Av.Marechal Câmara N° 210 -- 50 andái' Dist�ttQ
P'ederaD, e até 31 de Dezembr-o de 1959, 'a inserição pár,l'
concurso de trabalhos que versem O' tema: DA PRO:I'E

ÇAO JURISDICIONAL DOS DIREITOS SUBJETIVOs.. MA·
I '-c.4

LEGIS:ã8.ÇAO BRASIL_m:RA: �<
Os prêmiOS se.rão de- Cr$ 50.000,00 a Cr$ 30.0'00,00.
Melhores informações podérão ser obtidas nesta Se·

cretaria
-

no períodO de 7 às 12 horas.

Florian(lpolis, 2 de Outubro de 1959
AL"AMIRO SILVA DIAS /'

-----------000-----------

"SAFO" EM MATEMATICA
O Ministro da_�Relações Exteriores da Argentina, deve

,er muito "safo" em mátemáttca, pOis o nome rlêle é Ta··

boada. Tabê'a." . "-.:.
--�-------oOo----------�

PRECISAMÓS- DE GUARDA. MUN:ICIPAL
.Flo�ianóPQii.S., r� qlJl� .capital sem g\larda mUniCIpal.

Os r�presentantés do povo na Cama�a Municipa.l,,_. devem
astuã::u êste assunto.

J

BANDEIRA NA RUA E BANDEIRA NA lNA.
O Tenório quer por o Bandeira na rua e o Kruscrev

já mandou bandeira a lua .. Que diferê�ça,há en,tres est.l.s

duas providências?

DECRETO

O prefeito de Florianópolis,
no uso de suas atribuições

,

resolve:

NOMEAR:,
de acõrdo com o disposto

no art. I 1.320, 'item I, ,da

Lei n.o 246, de 15' de no...

vembro dé 1955

STELA MARIA,CARD'OS'O, para

'exercer o cargo 4e Esériturárlo,
Clásse K, de provjmento efetivo,
do Quadro Unico do MUIJlcíPIO,
com exercício no nepartam,ento da

Fazenda.

prefeitura MUnlc(pal de Floria

nópolis, 1.0 de outubro de 1957.

(ASS.) OSMAR mJNHA

prefeito Municipal

DECRETO

O 'prefelito ,de Flotlanópolls,
no uso de suas atribUições,
resolve:

NOMEAR:

SILOE' COSTA' para exercer 9
.,

,cargo (ile Escriturário, cllJoSse "N",
Interinamente com exercício no

L

Depal1tamento' de Engenharia, ,-
Urbanismo e g.�rv,lço Rural.
ptefeltura Municipal de Florlà..

nópolls, 2 de janeiro de 1959.
(ASS;) OSMA� CUNHA

preferto Municipal

DECRETO

O }>refeito de Florianópolis
. '

no uso de s1;las atribuições,
resolve: ,/

DENOMINAR:
de" "'P"ROFESSOR JtE'LIO' P!!:I. ,

AFLp·1883 -- MOLTO ITALIANO Com JOhnny Puleo e a
Turma da Gaita -- Tarrantella. Sicclliana -- C'ê la Luna
In M\�zw �are --, éhitarra Romana -- Ciribiribin -- Fu
nicul1 lo'uriculá -- Oh Marie -- Carnayal de Veneza
La Fl'fúicesa -- Tango Delie Rose -- Ô Sole Mio -- Sôbre
as Ondas _: Santa Lucia.

BODAS DE PRATA
x x x

'XO,Tog, p Grupo Escolar Munlc1-.

Pal, da vlla de Ratoll.lls, nêste Mu.

nlc!prl!),�

,Prefeitura MuniCipal de Floria.

,nópoli8, 15 di! novembro de 191)8.
, (.-Ass,) 'OSMAR CUNHA

prefeito MUnicipal

"Quanto muda a vida o seu, significadO,
quando vemos o .amor da ::arne como o

reflexo 'da Eterna Luz lançad t através' do
priGma do tempo"!

FULTON S':iF:EN

C(lffi' c coração repleto ,de- jÚbilo e recJ�(1eceimento;

MARLYLENE EDA MARIA
bNTONIO ROGÉRIO E CARMEM LÚCIA

tem o prazer dt! convidar os parentes e ;tmigcs' de seus

pais.
A'J'I'ONIO EVANGELISTA e R0SA PE�E!mA

EVANGELISTA,

para assistir à §anta Missa que IlJ,andarão celebrar no
dia 6 vindouro, terça-feira, às li horas, na Igreja de São

Francisco, em ação de graça pelo transcurso de suas Bodas
, de Prata.

Florianópolis, 10 de outubro .de 1959.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sr. Osvaldo Machado, prefeito eleito no pleito de 30 de
agõsto pela legenda pessedísta.

Desde cêdo era grande o númere de pessôas que
se encontrava no, aeroporto Hercílio Luz a espera do
"Convair" da TAC-Cruzeiro do Sul que traria o ilustre
homem público, que chegou finalmente ãs 13,30 horas.

Logo à saída do aparelho, foi o sr. Osvaldo Machado
veementemente aplaudido pelos populades presentes.

Encontravam-se no Aer9porto, nessa ocasião, ")s

srs, dr. Aderbal Ramos da Silva, presidente do Diretó
rio Municipal do PSD, dr. Dib Cherem, Pref�to da ci,
rlade, Deputado Estadual Ivo, Montenegro, Vereadores
Hélio Peixoto, Abel Capela, Waldemar Vieira e Domin

gos Fernandes de Aquino, além de pessôas represen
.atívas da industria e comércio, funcionários da Pre
feitura e membros da família do novo �refeito, e ou

tros, cujos nomes a repõrtagens não conseguiu anotar.

Regressou o Prefeito eleito
ONTEM, AS 13,30 HORAS, NO AEROPORTO H,ERCILLQ LUZ ,OSVALDO' MACHADO RECEPCIONADO tem�o�����:i��ld:.m:r������t:O��i���, dec����r:.n�
ELA DIRECAO PESSEDISTA E PELO· POVO.

'

1--

issssssssssssssssSS'SSSS%SSSi*SSS5NSSSSSSSSSS%%S%%Sss:cSSS%%sssssssssssssssssssssssssssss
•

NO ESTREITO PROVISORIAMENTE:

Inaugura-se o Hospital de IClinicas
S a g 'r ald a F a�m, i I iia

o ato deverá contar com a presença do Governador do Estado! imprensa e altas autoridades
- Irmã Bonavita leva a cabo uma obra gigantêsca -/ Seu significado social - Outras notas.
A Sociedade de Assístencia se necessário, auxiliar a pos

Social "Sagrada Família" foi terior manutenção do men-

11,1ndada no dia 8 de junho cionado estabelecimento hoa
'tie 1959, no Estreito, cujo pítalar.
fim específico é auxiliar a Alemã. de nascimento, 11'

construção do Hospital e Ma- mã M. Bonavita Strohmeier,
ternidade "Sagrada Familia", que já tem em Santa Cata
de propriedade do Instituto rina outras obras de cará
de Ensino e Assístêncía. so-' ter social em pleno runeto
elal da Congregação das Ir- mente, sentiu. que no pro

Divino Salvador c" gressista sub-distrito do E.s-

Nesta casa, funcionará o Hospital de Clínicas. rutummen: "

neste terreno. será erguido o Hospital e Maternidade
. "Saçrtuia Família"

,

COMPETÊNCIA DA PREFEITURA SOBRE
ONCESSÕES Df LINHAS -DE ÔNIBUS

feito Dib Cherem bàterá às por-
tas da justiça se o desrespeito
não cessar

Natureza de V;eículo

treito há premente neces
sidade de se levar à popu-'
lação assistência em tão im
portante .setor.
Como se sabe, aquele sub

distrito não tem, pràtíca
mente, quaisquer fontes de
rendas. Defrontando-se com
as naturais dificuldades de
tal panorama, Irmã Bonaví
ta convocou um - punhado de
bravos para a concretízação
em uma emprêsa 'que é um
dos seus mais caros ideais.

sistência aos menos tavore- tantes da imprensa falada e
cidos pela sorte. A Inaugura- escrita, além de altas auto
ção, hoje, do Hospital de ridades e o povo em geral, é
Clínicas, em carater provi- a primeira 'arrancada em
sório, que deverá contar com direção à construção do Hos
a presença do Governador pital e Maternidade "Sagra-
Heriberto Húlse, represen- I da Família". _ FLORIANÓPOLIS, DOMINGO 4 de Outubro de 1-95,9
---------------------�-----------------------------------------��-��--

PLA-TAPORMA PARA 60
PROVISóRIO

A planta definitiva do Hos
pital e Maternidade "Sa
grada Família" está ainda
no Rio de JíJ,neiro (Míníste
rio da Viaçãb e Obras Pú
blicas), e para a sua cons

trução será necessário vul
tosa quantia, que, aos pou
cos, vem sendo conseguida.
Enquanto não se atinge' a

meta final da Sociedade,
Irmã Bonavita, com o con
curso do povo e das autori
dades, adquirou uma casa
de resídêncía no Estreito,
localizada em terreno bem
ventilado, com vistas para o
mar e para a cidade: Nesta
casa, inaugura-se hoje, em
carater provisório, o Hospi
tal de Clínicas, com gabi
nete médico e dentário, sa
las para operaç,ão, enfer
mos, cosinha, refeitorio, e
uma sala destinada às crian-

Iças.
, O repórter, em compa
nhia dos srs. Manoel Bar
bosa e Tenente Albano de
Souza Lucia, esteve em de
morada visita às instalações
do Hospital, que representa
o fruto de uma fé singular
que levou Irmã Bonatíva a
enfrentar uma obra de ex

cepcional envergadura.

respeito. Ou, a "lei é respei
tada, ou haverá o recurso a
um pronunciamento da Jus-

O dr. Dib Cherem, se a ri- tica.
tuação anômala não tiver Tendo chegado ao conhs- COLABORAÇAO INESTI-
um paradeiro, solícítará au- cimento do Prefeito Dib MAVEL
diência ao sr. Governador Cherem informes acercá de
do Estado, pedindo .proví- irregularidades que se estão A colaboração do povo e

dências. Se estas não se fi- verificando em matéria de das autoridades é verdadei
zerem sentir, recorrerá à estacionamento e concessão ramente inestimável, para
Justiça, para que esta, em de linhas munícípaís . de ajudar a arrojada freira
medida liminar, como certa- transporte coletivo, Sua Ex- alemã, que fez do Brasil a
mente- o fará, resguarde os celência pôs-se em contacto sua segunda pátria, a da"
direitos líquidos e certos, fo- com o coronel Walmor de um pouco de bem-estar aos
ra do alcance de possíveis Aguiar Borges Secretário da habitantes do Estreito. En
dúvidas do govêrno do mu- Segurança pública. tre tantos outros colabora
nícípío.

.

É questão pacífica que a dores, destaca-se o sr. Ma-
A denúncia grave de que competência, em tais casos, noel Barbosa, o homem for

uma linha de ônibus está dentro do município e em se te da Sociedade, que não
operando no Estreito, sem tratando de empresas que medido esforços e nem sacrí
autorizacão da Prefeitura e nele operam, é da Prefeítu- fieios para que Irmã Bona
com o estímulo, que não en- ra, O assunto não comporta vita possa, realmente, levar
contra amparo, de autorida- interpretação diversa, poís a termo o gigantesco em-
de estadual, deve ser apu- seria fugir dos textos legais. preendimento. ,

rada, pois não -se explica, O Chefe do Executivo Mu- O Significado social do
nem se justifica. nicipal está disposto a ru- Hospital e Maternidade "Sa-
,Afinal, a lei existe para zer valer suas prerrogativas, grada Família" tem gran
ser cumprida. Nenhuma au- o que significa, . o próprio de repercussão s o c i a I, Firmando-se no principio
toridãde poderá legislar sô- império da lei. pois deverá tambem dar as- de que" intercâmbio é pro-
bre

m'iiNTm8�iti� 00 G�n�N�, 111�M�NTI -00 ���m I� ,mi
AUMENTOS DE 500% 'A �, 1900%! '

,

Situação Atual
-----------�---------����---�

VaLor atual da Taxa Lei \lo 372 de 15112/49 Valor da Taxa prevista no projéto n-úmero 209/59

--------�--------------------------��--���-=��-------------------------
I Valor da I Na.tureza do veículo I
1 Taxa I 11I 1

Situaçã'll proposta pelo Governador

Valor da 120% a

I
Total aumento 1 percentagem

Taxa I
mais re- Pl'Op.osto Iboque

300,00 I 270,00 900% /'

500,00 1 425,o0 567%
I

750,00 I 67500 900%
I

"

1.000,00 I 925,00 1233''''
-

f I
-

300,o0 250,00 5'0,)%

líOO,OO I 450,00 9flOji,
I

750,00 "

'700,00 1100%

'700,00 600,00 600%
"

_ 1.000,00 900,00 900%

1.l'íOO,OO 1.400;DO 1400%

1.000,00 900,00 900%

1.500,00 1.400,00 1400%

30,00 I Motocicletas

ífí,'ÓO Automó-vel parto até

I 60 HP

Idem, Id,em. de 61 a

I a 100 HP

� Idem, Idem de maís

I 100 HP

50,00 Idem, idem até

I 60 HP I
I Idem idem' de 61 a

II
'

100 'HP
I Idem, idem, de mais

I" 100 HP

!O),OO I Idem, idem, até 13

I
passageiros

I
Idem, Idem, de 13!lo

l20 passageiros
Idem Idem de mais

, ,

de 20 passageiros I
100,00 I Idem, Idem, não supee I

I rtor a 3.500 kg. I
I Idem Idem de 3.500 I
I 'a 10.0ÓO kg. 1
I Idem, íd sm de mais I

="'_"��I,�......_.......I�.•der�'L�_: "

aluguel (Taxa única)

reiculos Transporte Coletlvo (Taxa
'ín1ca)

Veiculos de carga (Taxa única)

(

I. B. '_ Construirei 5 grandes centrais elétricas; asfaltarei as principais estradas;
diminuirei onúmero dos funcionários para melhorar as condições de vida do "pessoal de
casa'" do pouco farei muito, sem aumentar impostos; não criarei mais cartórios; acabarei
com.as "marmelausens": aplicarei em obras úteis e reprodutivas osdepôsitos que dormem'
no Banc�' combaterei a influência do poder econômico na vida política-administrativa da

, �

nossa querida terra ...

NO RIO: CONVEN'CAO DE.
, ,

(Continuação da l.a página)
que, mais do que. nunca

saiu fortemente reforçada
gresso, os convencionais che
garam à conclusão de que,
para o maior desenvolvimen
to de suas atividades, devem
ser trocadas idéias altamen
te proveitosas.
Assim os lojistas nacionais

vislumbram novos e promis
sores horizontes para o jia
pel que desempenham na

vida nacional, tendo a Con

venção recebido Integral
apôío não só da classes, co

mo também das autoridades,
imprensa e outros setores de
real Jmportância. _

- CONCLUSõES

IDÉIAS PROVEITOSAS

Os comerciantes lojista:
sairam plenamente satisfei
tos de sua primeira conven

ção, tendo sidó levado a ca

bo uma tarefa excepcional
mente compensadora.
A convenção, que veio ao

encontro de justa aspiração
dos lojistas, apresentou con

clusões do mais alto sentido,
como o financiamento para
as vendas a crédito e do fun
cionamento dos órgãos re

presentativos.
Foi, portanto, uma tomada

de posição hístóríca para
que o comercio varejista
enverede, para colher sín- Igulares resultados. por uma

nova e decisiva etapa. Com
ciência e método, os lojistas
brasileiros, ampllarão e me

lhorarão as suas atividades.

SOALHO
IRMÃOS BITENCOURT
(AIS e","OARÓ �ON( UOt

1''''''(,0 OEPÓSlfO OAMIANI

Nesta nossa muy valerosa Nossa Senhora do Des

terro parece que todo o mundo anda com a sensibi
lidade ii. flor da pele.

O que se diz deve ser meditado para não dar en

guiço. E do que se eséreva, então, nem se falà, apesar
do paradoxo!

Ainda ontem, à tarde, passando pelo Mercado,
percebi um grupo de discutidores cordiais, à porta de
um aço.ugue. _

Porque um deles me cumprimentasse, parei. E pa-
rado, olhando para dentro do açougue onde quatro
quartos de um boi estavam penduradas nos ganche s,

comentei:
_ "O boi precisa ser aumentado!" Deus do céu!'

Pra que fui dizer isso. Um morenão verborrágico, com

bafo de trigue, enristou o dedo no meu nariz e largou,
sem me conhecer:

-_ Aumentar o boi!? Vejam só que desaforo! a

senhor é filho de tubarão? O que precisa aumentar é a

disposição do POV9, da massa, para dar uma lição nos

ousados .que pensam como, o senhor! Metê-los todos na

cadeia, depois de fazê-los 'desfilar pelas ruas com um

cartaz nas costas, assim: "Este queria que o boi tosse

aumentado". ,

E o morenão já tomara fôlego para"novo esgui
cho, quando consegui o aparte:

- Veja o tamanho daquele boi! Até parece um

cabrito grande! O que eu disse foi que o boi precisa
ser aumentado! O tamanho do boi. .. OUVIU!

, O gigante chocolate, com o meu OUVIU gritado,
amaciou a voz e serenou:

_ Nisso o senhor tem razão!
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