
ovo Chefe do Serviç,g- de Expansão do TrigO
P':1I ato do Ministro da, ���s estudos com invulgar Além de ter prestado seus Flolianópolis, dando tam- dêle muito esperam os tr\ti-

Agucultura, acaba de to- brünantísmo. val.osos e inestimáveis ser- I ,1 cultores catarínenses. Ao dr,
mal' posse do cargo de Ch�- �lPÓS ter. prestado assína- viço:; p�ofissionais na Defêsa bem .expressiva colaboraçãn ] Durval Henriques da Silva,
re do Serviço de Expans�o lados ,servIços a causa rural S!'Ll?ltana V��etal do Minis- na condução da juventude.
do

•
',l'rlgo o Engenhelro- do País, profundo conhece- térío da Agricultura, ínte- Agora. empossado no Ser- 0.3 nossos sinceros cumpri-

Agrônomo Durval Silva. dox: que e dos pro�lemas que sicu-se no magistério de viço de Expansão do Trigo, mentes.
afhgem a produçao agrope-. - --

Nordestino de bôa cepa, ,cuaria !?rasileira, veio para I11III _ - \lt-....: '
- -�_

�.� \..i!..2 � \G. -
nascido no Estado do :Ma- Sa.nta Catarina, trabalhando III'

. \M·
·

t
.

"'��

3- X�4
"

ranhão, formou-se na Es- ímcíalmente na Díretoria I11III --r

'1n1s la m
�

•
cola Nacional de Agr.mol- dll Produção Animal, aquar- III' !,'mia, da Universidade Rü- teiando-se d1J.r�n�e multo • '

'. , •
ral, destaca!1do-se se�pre t"m�o no mUDlC1plO de

con-I � RENATO BARBOSA talidade do Magnifico Reitor passou des-. I11III
irem distinçao, conclumdo rordla. III' .Austero � indesfrutável Ministro. dó percebida. Um menino chamado Carli- III'

. I11III Tnbunal de contas e modestíssimo e des- ilhes, - literariaménte C. Ronald sch- I11III

e
A

. E d III' pretensioso catedrático da Faculdade de 'mídt - estreiou com "'CANTOS DE III'
.

reçO rra O I11III Dire�to, ,n�mbaclos ambos da ímortalída- ARIEL'< Antônio Olinto, pelo pLOBO, •. . III' de htera�la estadual, - o doutor Ne- escreveu referências elogiosas a�poeta" III
, .. I11III reu Correa e eu :._, estamos- oferecendo Outros críticos e noticiaristas segu.l·um>\,. :"

A UDN, convidando seus correligionários para
III' ao público aplaudido shoui de imprensa. mesmo rumo. En assinalei o fato em i(ma I11III

uma .reunião, no, diretório do Estreito, anunciou o • Baix!'ll?-do do Olim�o .

á vulgaridade �a fra�e �nocente: O Magnifico Reitor se III'

o '
.

t
.

d
.' planície, Sua ExcelenCla var começar dí- ounçou. Rompl, sem querer, a comporta I11III

c mj,.oareCl�en o
. e.speClal a exma. sra� Presídente • zendo _que eu sou muito irreverente e mal dos recalques. Puro vedetismo literário. III'

das FlQnelrlits socíaís, rro Estaco. I11III educado, dando-lhe, pOJ; extenso, o títu-. Os grandes' artístas são assim. M.aria ..
Orícítando essa anuncíads presença, escrevemos III' lo �e douto.r. Outra i!ljustiçà., Eu .. sou Ca�las, por exemP!9' é muito píór que

_

,) I11III
em nossa edição d� 6 do corrente.- -" "

c. .

I11III mUl�o. respeítador de Ieís, Ora, seo ftl':�··4 Reitor, digo Ma��n�fo .�eitor. Mas yU nao III'

OBROE IE" ..
-

.

'
�

" '; - � � .

I. ., �. III' da LeI Estad1!a:1 :no ,366, çle 4 fl·!;!. novem- t�nho culpa .,do Mag��flc_cr ;eito,r,
.ser bo- I11III.

'

(':
�, ,

,: �.
"

-

'

,

'.}\., ,_Er�oda UDN,Sese!!al�,cf,()�e��e;-c "�brQd�;19?5t."��.l,g�:tl:"comGreqUi�tQ.á.P.g",:, bmôcb;ô,- .J'.�d,��q\l.tnze
a o&�'e -, idagl_\",�III'. i - .••��,)'.. �, ,,' "',',

,
" 't!?,el '1Wltfe de,.:.;J)Gf1,fr' ,,�"Ucz/' ,Ç!J"!Jif' �P;�[lP,/ f ,ili.�aça9\P'aJ$"�J\'libls,t'r«(' C!O ''I':ri ���l.l "�:a� I:.itêpal'iJifu ;t'�,�nasetJli, v.élh 'cp S�lnt�� ,lIIt S - v.: .

.

;t�'
,

, �DE1!.TE DAS' PlO�r'RA8" �OC1�1.B., párÍÍ'. .. C.al?-tas,�. t�xt��lp.le�te, notà"el sailê! ju�i wI''ElMAS' D
.

NOSSO r.r:E1I:'IFÓ", sobre o III' erao. pI(hxuhamell e iciados os servi-
ftiis à'é'--cabala---eZ'btó'ral'

-

ou "erro dU1Jlo III' ndlC?, e ObVIO que, emp�JSsado, _

.Nerell qual, ço�o'Vldo. pela belíssima dedícató- • ,ÇOS �e construção d��pon.t�s sôbre os rios Pe-.

�"-
� .

, -,
I11III Correa passou de_seu Nereu Corrêa para na de pagina ínteíra, escreví.Iongo tra-

• � ), .

t!Lmbem «âe D�,Luci, se, emprestou sua III' Doutor Nereu Corrêa. A presul1ção é _de balho ,engavetado pela GAZETA, so� reque e Mata/do CamboruJ, no trêcho Itajaí-. f!l�vada _Junção aos ,,�ci&n�ados fins -elei- • de que notável .saber jurídi�o só têm posterior alegaç?o. de que estavam C�ll�-' I11III Ti]'ucas, contratados com ..J f�"'ma 'Empre"za de, ,[()t4is."· �

��,.... ,. . .' doutor e desempargador.' Nao faln �m gelando em PalaclO faturas de pubhcl- III' €l\ .u

DÓ'ij' diái depois o sr. Mairo Caldeira de�-a- • bacharel. .Doutor, no. d�ro. Dese�barg�- _ dade, é dessas obras-p�iJ:nas que, nasce�· •. Pavimentação e Engenhari' EMPEL Ltda., _';:�'<iI ":'
,

': '... .

.

�

. dor, na exata. F a leI citada esta em Vl- do para best. sellers, tem como melanco-
�e, • locurador da_ entIdade, por ordem da sra. Pre- �ôr. E esta nã� exigiu daqueles a quem lico destino cestos de vime ás portas dó:!., pelo 16.0 D. Rodoviário Fe
slde�te, endereça�a;-nos extenso expedi�nte para co- I11III an�'.�::'1,r.<?u. no TrJ.bunal de Contas exame livrarias: "Seis volumes: $ 3'�. I11III
cumear-nos q\le,_'a\-e.xma. sra. Lucy Hulse' não com- • de�� !l-lguma. Nem de sangue. Por�· III'

parp.c.era à. t.,:ê'uniao.-politica programada e que
.

I11III que se eXigrss.e_.

._:. O Magnifico Reitor do Tribunal de I11III

Bus'ca p.el{s
III' � contas, naquele seu estilo de bandeja rte III

"realmente houve equívoco por parte I11III Quanto a� out�o---....requisito, _ com- doce de batisado acha que minha cultu- I11III
./" de __ quem redigiu o convite a que jaz rele.. ... provada experiência de "'negócios públl.. rá é feita de petisqueiras. Graças a Deus ..

rência a aludida nota, no qúal foram con- • cos -, S�a Excelência, o Magn,ipco Rei- Sua Excelência se empanturrou de. leitu-,
.

A propósito das apoteó- r falta de apôio, o
fundidas �as funcões de presidente do De- I11III

tor do,Tl'lbunal de Co?tas, t,em para dar r�s desordenadas e deu niss? que aí �s-: I11III tIcas recepções aos co- ban uete programado na�o
, -. . ., . . III' e vender. Durante mUltas anos, ve� ta. Nasceu com uma Gramatica EXpOSlti- III mandantes da UDN e d� d

:arta;;;;to Femz.ndln0t dOdDzretpoino .

Regzonal I11III pettrandof ?S discurs,?s que o Irineu co..:--'�",fleba�xo do �rabço e sa.iu reprovadofle.m I11III administração pública, já
pou �i�e:n��a�z�:lhe�e:�a

_ e presz en e as onezras 80- .. �e e, en elxados mUltos em vol�m�. Con- portug�es. O �er� 1'0 vlr.ou cou�e- or. III' divulgamos aqui um deli- ara dez cruzeiros.ciais. . . • VIve, portanto, com a cousa publlca..De Com miIlhas hgell'as boqull?-has, feItas �e _ cioso desabafo de um cor- O
Muito de� rigor, em nossa crítica, aplicamos uma

onde se conclúe que Irineu Bornháusen pé, - um pâ�telsinho aqUl; um croque- religionário lá d São I
ue causou espanto

• " I11III tanto pode s.er spnador, como pseudôni- te ali; um chá--�Q.Jp. �torrada.s, .sem. man-. Miguel d Oeste danado ger�, foi quando o _dr.
conJun�ão. alternativa no �erro apontado: oU' da UDN�' III'-mo. Pena �é o Mllgnifico Reitor, não exer- teiga á noite .. _,-&QnsegUl dlgel'lr pou- d

.
o , ,Pango

�de
Souza' (um dos

ou du�lit. também da Presidente das Pioneiras�
� .

• citar o pupilo intelectual na leitura de co �as sem perturbaç� gástricas. FiZ' a VIda porque. por. la, m e m b � o s da caravana

Apurado e confessado que o� erro era/da. UDN, que II1II seus di.scurs!>s tão for?1ozinhos. Aquele u� concur�o em éondições-�ersa�. P�-

�êb�SAG��ÇÕÊnsunpCola:ua�
Bornha �n) enveredou

, "Rabelals, lIdo com pose de estadista, ra consegUlr fm'se o mesmo -re-21::l�zaê!o, III' - para abr çar um velho co-lançara mãor .abusivam�nte, do nom.� d� pilJrieirá da-
. I11III _ solene e grave _, mas com a sílaba precisei escrever, nas mesmas coiiltiâ-S_ L�RE!" acontece!I 'l,ue nhe�ido ão consegu�o,

ma, as explicações demorada3 do ilustre procuràdol'· III' final em português, é de matar. O Iri- que se abrem ao Magnifico Reitor para n�nguem recebeu DIngue�. porem seu intento por-
pioneiro podiaql ,resumir-.:se a um' aviso ao órgão ude- • neu não deveria estar nesta jogada. Foi me atacar, em linguagem incondizente I11III :A�-e!'a,-�k�,ton Regls que

A

�idadão, sem pes-
nista; ·proibinde-o �do ato cometido 'e desatitorizan- O Magnifico Rp[tor quem o meteu nisto, com sua alta posição, alguns artigos, sob III' recebemos a segu��llf- �f :... ar íâisse.,.lhe: "ALTO
do-o_ • através do sensBcionalismo domingueiro o título "EVITE-SE UM SUíCIDIO", ta: LA' ... '/ NÃO COSTUMO

- ,

I11III
de sua segunda catilinária. Eu uso do contra a Congregação da Faculdade.

I11III "Lebon Regis, 2 de RECEBEk ABRAÇO DE
Com 'isso, por evidente, o� ca�o estaria encerrado' III' direito de defesa. Instruindo-a com os respectivos recórtes, III' agôsto de 1959. TAMANDUÁ".

como devera: nós com a razão, a UDN sem ela. I11III • representei ao Presidente da República, I11III Ilm S D Atenciosamente,
Estranho dl'�a t d "t d' III' Telefonou-me am;,go comum, na ma- quê encaminhou a papelada ao Ministé· III' �D'

o. r. r.
n "O

..

, n e o expos o, q�e o 19no procu-
I11III nhã de hoje, indagando das razões dc.'3 rio da Educação, "para examinar e pro,

I11III1
Iretor" do Jor aI Ib4nor PereIjon

rador-pioneil;'o ainda queira que retifiquemos concei .. , III' artigos do MagnIfico Reitor do Tribunal videnciar O' ,que fôr de direito." Um mês III' ESTAI?O: .

) X X
tos anteriormerite jormulados ti. respeito das Piorú3iras. de Contas <contra mim. Expliquei. Eu co- após, o Inspetor Federal, junto á Facul- I11III l Flonanopohs.

. .

X
Essa retific�ção, 'obviàmenté, cabe a quem tomou I11III meçára a .ler o prefácio do último e exce.- dade, pressionava a Escola, no sentido q.e III' P�eZl!.do sen�o.r. Da, próxima vêz a comi-

'a entidade em sentido, pOli.tico-par�tidário, anunciando III'� lent� livro de Othon d'Eça, - HOMENS serem realizada� as provas. Pedi tamp.e�l, .
Ha POUC?S dIas, l�ndo o tiva deverá ser maior. De-

I11III E ALGAS" :-' quando partiu a móla de. ao govêmo federal; na representação, seu c0!1celtua.do Jornal, verá mesmo ser enorme,
qúe sua �QigiÜssima Presidente compareceria 'à reunião III' unia das hastas de meus óculo.s. �Corri ao. examInadores estranhos á Ca�a, o que,' depareI c?m a reporta�e!D para que oS festejados se-

da um� para socorrer:"lhe a campanha em curso. I11III Galluf, aqui perto. Mas a casa só�pode- aliás, era de' lei .e toi feito. Conquistei, I11III
de autor�a do Secret�r�o .iam os festejantes .. , e tu-

A UDNi'. s'e �quiser, que retifique, ()� at1fique seus
III' ria dar o reparo pronto á tardinha. Vol- assim, ser favor, -posição,. no magistérl(1 III' d!l Pref«;ltur� do MUDICI- do. fique como dantes. na

anúncios, certos ou errados, a seu juizo. • tei ao Hotel e, encantado com o livro, fiz universitário.j
�

d CIO de Sao MIguel do {)es- quartel de Abrantes ...
, .asforço tremendo para ler algumas pá- III te, criticando asperamen-05 nossos conceitos eram conclusão de uma pre- • ginas sem óculos. Esqueci-me do prefá- O Magnifico Reitor fez concurso de II1II te o gesto deselegante do.

missa 'fll�ernativamente estabc:ecida, em erro da UDN I11III cio, que, para desgraça minha, era exa- português para um estabelecimento ,e- III' povo daquele município,
ou da Presidente das Pioneiras. Se esta, através de or- ... tamente de 'Magnifico Reitor, a criatura cundário, o Instituto Dias Velho, aqui. por não ter to.mado parte
dem ao procurador da entidade, declara que o erro I� ..' mais validosa que o SQl cobre. Como a em Florianópolis. Prócer da UDN, e com

I11III
nas homenagens que de-

JII apresentação de Othon para mim era UDN, absoluta, no goyêrno; Menino-Je- 111'. veriam ser prestadas ao
da UDN, que temos nós a alterar no que asseverámos? _ dispensável. �

cometO a falta sem perdão sus da literatura oficial; Tesouro da Ju- II1II SI'. Governador Heriberto
O ilustrado dr. Mairo Caldeira de Andrade errou tam- de não tomar conhecimento dela. E ':!o- ventude de bo.lso, para rápidas consultas III' Hulse, � Qcuando. de sua re-

bén,: o ender�ço�' ,., mo não lêra o nome do prefaciador, não do Presidente do Partido; banca de exa- I11III cente visita aquele flores-
podendo supôr, - nem para' argúmen- minadores, quando não filiados, ou sim- III' ' cente município do extre-x 1 tar _;_, que páginas tão medíocres' e chi.':1- patisantes, da referida agremiação, pelo I11III

mo oeste catarinense.!�à' melhér· supoSição de que a ordem que ,foi da..
.

'� fri�s foss�m p�rpetra�as pelo· Magnifico mel?-0s temer?s?s de posteriores �. hab�: Foi - diga-se de pas-da 30 zeloso dr. llrocurador das 'Pioneiras nãó visas· .�, ReItor. do ·Egreglo Tn�unal de. Contas, tualS perseguI�(le�; ,- com tudo 18S0, �., III' sagem, uma atitude des-
se a.penas 'i'esguardar aparências, mas, de fato e de ".

escreVI que o autor nao devena ter�se com o gastronofilco consumo:de complc- I11III cortêz' Entretanto se isso

�direlLo, cuiQasse coibir vinculos partidários, queremos, . soc?�rido de. ull_1 desc!>nhecido para pro- iI! cardápio in�el_ectual de, lo�bada, com III' acon�ceu, motivo� justos'. faCla-Io. Pl'lmelrC -enme. .,É claro que, todas
�

as condJçoes favoravels, Viajando. devem existir.

hoj'.', denuncifi.r o seguinte: ontem, pela manhã, um se tivesse lido todo aquêle xaroposo pre- ao generoso impulso de ventos galemos, A verdade é que Po.vo.dos hospitais ambulantes das Pioneiras, postado em ,
fácio, não terill escrito tamanha here- o Magnifico Rt:!itor do Tribunal de Con- I11III t' d d

o
_

Cap '�elras, entre os 'clubes Flamengo e 12 de Setem- sia. Porque o R8itor, o Magnifico Reitor,
.

tas, o notavel e aJ;>reciado perpetrador III' es a cansa o. _e promes

�: é mais conhecido, aqui' e alhures, que dos discursos do. Irineu, o borocôchô de I11III saps el persegUlçoebs.bro. atendia a pessoas especificamente indicadas e �. Almanaque de Bristol. "TEMAS DO NOSSO TEMPO", saiu 1'8- III' e o que se o serva, .a
enflaminhadas ao cal'ro Pelo sr Alfredo Rosar, que ° J

.

prevado. Conclúf:-se daí, sem o menor es-' revolta. do povo
. cat��I-

fazia ostensivame.e.
..

,1I'i 'Há, na especi� .gundo crime de forçp, que, para pessoas pequenininhas nense aum�nta dIa a (ha.

O presidente do diretório local da UDN
t'JI lesa-majestade. Ac(\ntece que muitos 11-', como o Magnifi.co Reitor 0,52 m), a d!'!s· • Nesta cl�ad�. mesmo

d
- ,�� o sr. � teratos profissiOI:als cultivam suscetL. peito de muitos jovens, é um perigo ,J I11III que pareça Incnvel. � ex·

AUre d Rosar, por mera coincidência, são uma e a if;' bilidades de vedetes. O Magnifico. Rei- empanzinamento de cultura. Afronta. Dá III' mo. sr. senad?r Irll!eu,
mesma pessoa! • tal', infelizmente, é um deles. ll:le ft'll falta de ar. As v�es, até mata. Amanhã, I11III Bornhausen; fOI recebIdo

Esse fato· vem reforçar a necessidade de o dr. I11III eléito para a Academia, - não direi provocado, aborqarei o aspecto polítk::l III' FRIAMENTE, dando-nos
Procurador das, Pioneir.as dirIgir seus: expédientes à III' por uma eleição fantasma -, mas atra - propriamente dito das acusações de' que' a impressão, não da visi-

. ,I11III vés de um p to amigo, do qual se te- estou sendo al�o. A<J8 que me suporta·· ta de um candidato a Go-
UDN notfficando-a de que a generosa, beI).emérita. e' III' r�am ..excluído guns· votantes. Foi o ram até o fina! desta coluna, e para náo' vernador do. Estado.,.e .imhúmauitárla ipiciativa de Dona Bara Kubitschek nãõ .�que me informou. em recente e casual perderem te!41pO e voto: "Votem em O�- I11III como �e Lebon Regls re-

deVe! ser usada para atendimentos elêitoreiros de vés- III' encontro no Leblo�, a escritora Maura de valdo Machado pnra' a Prefeitura de Flo- � cebesse a visita de ,Jll.lla
pera: e efeiç-

. ,

Sena Per �,a �lll ; amente
���������

AfIRA

sÃO PAUlO

TAC
CRUZEIRO do SUL

agência I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(
,,\N1VERSARIOS

DR. OTTO RENAUX
Na data de hoje transcoc

fJ o aniversário do dr. Otto
Renaux, Chefe da Empresa
Honaux de Brusque e pessoa
reíacíonada em os nossos

meíos sociais e culturais.

O sr. Jairo Calado tomou médicos homenageavam o está completamente ocupa-
sra, Judite Bãyer posse da presidência do Sin- Exmo. Sr. Dr. Antônio Mu· do com os lindos .vescidos

_ sr. Sidney Moritz dicato dos Jornalistas de S. niz de Aragão, que ocupou das Debutantes.
_ sr. Políbio Mendes Catarina, o ,cargo da ' Presidência 'da
__ , sr. Oni Joaquim de 0111'- ---000--- Associação Catarinense de

"alho Bastante concorrido foi o Medicina.
r

r: srta, Maria Souza almoço no restaurante Ran- ---000---
_, sra, Virgínia Reis e S11- cho da Ilha, quando trinta 0 atelier da Casa Silveira

\
I
(

1 'As felicitações de .

"O Eg·· - srta. Maria de I Lourdes
tudo". Flatt
DR. J. J. DE SOUZA CABRAL � sr. ,rGualberto Generoso
Transcorre hoje o aniver- da Costa

':'ário, do nosso conterrâneo' I .,- .sr. Vital Amorim
:'4r. J. J. 'dé Souza cacra], Dr. Norton Silvei.a

Uu�!:?-, ,_ .membro de nO�J? fh"a.
TI1bunal de Contas. I -- sr. Orion Cardoso

SR. TOMAS CAMILLI --- sr. ,Walter oerqueíra
NEsta data transcorre - o LUla ,

auíversário natalício do sr, I - sra. Sabiná da Silva

-.·Tf1lY�ãs, ,?amilli, 'pessôa bas- t - Barão von Wangenhcln
-tantexrelacíonada em nOS'l08 '

...

./\fldo,s} s'oçiais e cu!tUL'ãis, I

'CAFE'ZITO.Nossas felicitações.
.J"AZEM, ANOS HOJE: ..

,

: -:_ ;Vva. DorvàliJla Ligocki
I
<- sra. Eloá de Miranda

� .

.

� �

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

-,

!

r

AGORA COM NOVA
EMBALA_CJEM·, .'

-c,

---000---
o Desfile de saias, blusas

e slak será no .próximo dia
22, na boite Plaza, durante
o elegante chá das "Ladys",

--'-000---
No 'último sábado, a .sra.

Esther Lentes recebeu em Precisa-se de uma- pagem (babá), para�mar
sua residência, um grupo de conta de duas crianças. Exige-se referência. Tratar
Soroptimistas, para um chá.

I
à rua Altamiro Guimarães, I}.o 15 (Antiga rua

--000-"-- I Brusque),
Amanhã aniversário do -----------------------

,

Clube Doze de Agôsto, que
será festejado com um ele
gante jantar. Estarão pre
sentes, autoridades _ e as

.trinta Debutantes do próxi
mo dia is..

--o-00.0---
O Sr. Eduardo Rosa terá

o restaurante Rancho da

Ilha, agora está com um

:��:i�����rr{���e:st!l�;;;� Doenças de Senhúras; Infertilidade' Frigidez.
Sardá,. Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.

-.--ooo-d- I I Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -MUlto comenta a a e e-"
• ""

_

gância da srta. Beatriz

LUZi
AlergIa -/ Afecçoes da .pele.

domingo na boite Lu'f Ho-· Cons,:ulta's das J4)ts 18 lloras, exceto aos
tel. A !,rta. Luz uso_u,:" ,pe�- sába:�s _, ,\ '

, _,....,
�

teado mais atualizado t�uqa, _

,

' : ,'� : ': ., �_..-"".1r;-.
holandêsa. I Rua-Fehp� _Sdhmldt�'t1fsob. � Fone 2G48

, ..

G·
.

,'o-tosos "Sonh'fJ
.

.:.,r
,

;:I .,

ti !:oi;.J..i!�"

,você mes,;"T�ça��1m', � claro,r
,

.'

J.
,

" il(��,

.. ': ·i_," , 8 xk�� de farinha •.••..•••.• 960 g
F. iS$<> você conseguirá fàcamente. BaD (IUt na, •

z " "Ieite .•......•• , .. , $60 g
massa,-o Férmenlo Sêco Fleischmann..E o mesmo

i J/4 ,,, "arúcar u8 g)
ac<;>ntçcerá com .qualquer_ b?a receita. qu.e voc:� 1'/

z" "gordlira: 110 g

us_:u- �tn seus bnoches, pac:zmhos: e biSCOItos: a.
z'colheres de sopa (cheias) de F.S.f 28 g

selros, porque as boas receltas �X1g�m. para bons
(' colher de sopa de sai fino. . .. . . 1J g

resultados, o Fer�ento .sec� fleuchmann. Com a
: I colh. de sopa (essência) sabor limão 10 g

SU� habilidade, este seu Jeito �� �Qna�e-c:asa. I z ovos ..• , •..••.•..
'

.•• '. . . . . . !lO g
não há dúvida, os seus "SQnhos _ y� saar. uma

delícia! Mas... com o Fer�nto .seco Fkischmann. Junte ao leite m6rno o Fermento Sêc?
(Dispensa refrigeração). Experimente esta receita. : Fleischmann deixe em repouso 10 ml-

,

I
nutos, em se�uida batà bem até dissolver.
adicione os demiis ingredientes, a farinha
por últilJlo. Trabalhe bem a massa atê
,·alisar. Oeixé descansar durante uma hora.

I Pulverize a mesa com farinha, e com o

rôlo abra a massa. deixando-.a com uma

espessura de 1 centímetr(). Com um, co-

,
:: ,po ou fQ_rm�"c-iHn,drica corte os sonhos,

'.:�l' �'. vá. colocando nu.ma' tábu�
ou mesa for

.�. rada com pano; ..;D�lx'e , desca,1)sar .de 25

• a 3.!l núnp:tó;.. ef.n. segui�a
.

inicie a frio

j, �ur��,,�e pr�f:�!�4iia_�� �orsrura de côco. '

:'f.rmeoll SI_,'
-" , .. / ",� _ ',··';x'··..-.' --

� REISCHMIIIII:-' /IBSCH!IA.,
'_ Mais, uni I>rodut�' 1, "

,.

de qualidode do
,"

STÀNDARD BRANDS

NO' A S
a responsabilldade da deco-.

ração do baile do dia 15.
-�--000---

NELSON GONÇALVES
CANTGlffEM FLORIA

NóPOLIS
� Á noite de sábado na boi-

-0

te Lux Hotel foi bastante
movimentada, reunindo o

"society" que fieou na es� -,

pectativa da apresentação
do tão famoso cantor Nelson

Gonçalve�. Não f?i, o q1;l�e,
dele se esperava, mas não

se pode negar' o direito do

mesmo, em dizer que tem

uma bonitavos.
---000---

EU EM PORTUGAL: tecípado, será rodada Mje
Êst� o segundo LP em que em primeira mão pelo pro:'
a RCA VICTOR mostra-ao gramado "Encontro com o

público brasileiro parte da Sucesso", da Rádio Guaru

temporada vitcriosa realiza- já, às.14 horas.
ria peló;gran<de-"chansonier" ORQUESTRA PEREZ
lvon Cur! em terras lusas, PRADO: _ Após o êxlto
"de platéias exigentes e que alcançado com as gravaçõéS
tanto se acostumaram com de�"Pa;tri.cia" e "Qn'aglione",
.a verve sadia de Ivon". Na a or�uestr�r�sa de P�rt!z

.. �r1L_""_'1 contra-capa dês te longa du- Prado v�o1ta ao cartaz com

J! ração (12 polegadas) Ivan as melodias CATALANIlA
'. OSVALDc;> MELO i Curí explica ao �eu modo Ú f!, T"lTE MILLIONAIRE, que
MUSEU :DE CÊRA CIENTíFICO _ Está constítuín- que é o referido LP. ,fi�'; fig'ura.m no seu mais recen

do motivo de intensa curiosidade nesta Capital, o "Museu músicas: Mensagem a/PGr- te 78 rotações para a etiquê
de Cêra Cientifico", instalado no amplo salão do Clube tugal _ Exagera,d6' _ Sai ta do Nipper.
15 de Novembro, na Praça 15. I menina ---i �-ríi _ Cala a CARTAZES NO BRASIL:

O �useu, que esteve à mos-tra em vários Estados, boca meníne' _ Destino de -_ Estão anunciadas '!l�WH
AO ouvi;��,yrecedido de fama. Aqui, temâ:traldo inúmeros I

cantor :;d'xhen nhen nhen o próximo mês de setembro
" ·.ft.a triSlia e noite.'

_ �iniscências _ InU- temporadas no Brasil dos
J� :tm t'· recít P.-lls de cêra, a�tisticame1;A . -trâbáfiiá'a-a&, ,tí'/ráa-d�'- Poema da lágrima famosos astros do discoVISl an as, ,:'>

_, • .'
"

.

Com im�S o, varl�_ u , ealçando com per- inoportuna. _ Paul Anke e Brenda Lee,
vê-se na

EXPOS�.
e a gestação, com detalhes científicos, NELSON GONÇALVES: os quais apesar de jovens

,feição -o períodç l�ti nascime?to., do �er hu�ano. ,,� O. cant�r. romântico d,o são b.astante dívulgados,
e vãú do féto' <taso que fOl dlscutldo em todo o mund-o Brasll tera lançado no pro- principalmente em IilOSilOqu
Tambem, o cí pr-e american?, par��ued�sta, que .depoi� ?Cimo :mês

- de setembro ma�s país. ,

ci-entífié.o 'do céJe�r),.(dOS
da mo�er�� cl���la Itr�sforIll;ou� "L.

P, _de" 12. polegaq'as (R�A . VET��Ã,S� ��:
O

I
..homo��de sucessivos est� ti moldado na ce,ra com mínÚi ag-e- pelj- VI-t::TOR) bom músi.cas i� l)eO, no .,._aray·, -!rfavou -ii

em mulher estrdO as várias flfs,es 110 proble , inclui- dita
.

e fadado a repeti}'ó On�ON 31\' versá 90 bonito

�:iÇãO, reproduziI(",tgia da vida humana. gl'a�de êxito dos lançamen- bolero DONDE ESTARÁ MI
d na fenomenol01trmas humanas de famosos crlmmosos tos anteriores. Ressalte-s� VIDA de autoria de Ft'edo

Cabeças e fót�s �ara a curiosi.dade 'dos visitan.fes, que Nél!lon Gonçalves é n Jorge: Esta composição, no

n ,tituem motiv� tI dlSSO, outras figuras onde o arhsta recordista ce vendag'em em original, foi levada à cêraco s iI'd d
. .

t d' �

aprese�tando alérr'IJ.e�o e ,C�l a os especlals assun Os Ig- todo o terl'ltól'Ío naciona 1. na ROA VICTOR pelo garo·

plasmou com esJiÍmlrados. EXTENDED PLAY: _ Á to espanhol, Joselito.
nos de serem at',�MusêU

é um espectaculo artístico e ODEON deverá apresentai' OS CINCO M)AIS
Realmente Ir

'

�
odernos, apezar de apresentar opor" dentro dos próximos ,dias ao _ Na semana que passou ......1:",1 _

t bém de estu:dos
q. controversias, que não e�,capam aos

público dis'cófilo um "ex!:en· foram oS seguint�s os LP� l ,...... ,
...

am
'·t· b d h D�

tunidade ,para certaf cri !-Cam, em o�a mesmo escon e-
ded-play'� de João Gilberto, mais vendidos no Salão R:� ,4J,�

"'críticos" que tudf.: -do assunto em fo,co. . .'
. 'seu artis'ta exclusivo, .;om cord' e na A Musical: jP

'e do a finalidadéVA DA PATRIA _ Já se aprestam os
músicas do filme "Orfeu do 1.0 lugar _ �.-ã?'l: n

A CHAMA VlÍs para-nêste anolo Fogo Simbólico re.,_ Carnaval" premiado no fes .. TO 1:HE �r-"-' COME

reparativo� -finafem pelas te_rras de nossa. pátria. tl'v'al de Cannes. "A felici- "Kin}l';.r-�uB ..,- Nat
p I ,,l) f N'

. ,

't"" _ ..A!t -"'Cole (CAPITOL).novar sua roma�. e esal. aClo�Rhl JaT�rl?grdamRou o Idlllera- dade , samba cançao de An' ....a.. ": '

A'MOR DAN-A t.iga de TJorna lsta gauc o u 10 e ose, e ma" .

C I J b' V' "Y2.0 lu-gar ___, "

rl'o, a cal'go .dOj27 do corre.nte, esta,rá a chama' ardente tomQ. ,ar Os o Im e (lÁJ'p'CA E'VIOLINOS _ Orq.CÍus de Mora,es p�a,J"!!' -' .

neira que,. dla . " . dêsse 45 rotaçp"...atê.:;Oseari Franck Pourcel (ODE�;knêsta Capital. po ao sul,_ no proxlmo. ,dla 19, da Catedral
PIOVE' /"T'�a l� 3.0 lugar. _ ARR

-\Sairá,

r,�;.
onde estao os despOJOs do Imperador D.

,:;cs�---- �_:_ Õ �rande I.U- DERCI ROMA _ Augusto
de' Petrópoli 'ç-, A' .. • AÓ;j.;;ij-'d,e Domenico Modugl10 AIgueró (BÀRCLAY) . ,

P,edro n.' rtr- deste ano, tem o patrocllllO �o-fJª'vfv -

V 'd f
.

tambem grav.ldo 4.0 lugar _ TANGOS _

" M" t d G or. da;'qunJ I
e eI e 01

, O' 'D I.

A homen, p�o 1ll1S ro
,..l! .. >�"�...�'rl,

.,.
_;_ l'1'e: '.

T dd. Reno ex-i.1t0- Pedro GarCia e rCJ,. e

chal Lo.tt ht'belo rirmâl1ief,e-: '!lª!1Iu�'é-câíididat() m>- p�r tH d� "cast'" da RGE, Prado (SINTER),
'.j"-'_. _.- __,� JIl an e ""

nOUCEGoverno da RepúbllCa. e agora exclus-ivo da RCA 5.° lugar
-

Dia 27,· :pois, o Fogo Simbólico estará em Florianó- ViCTOR. Esta gravaçã,o, MENT N.o 4 _' Jean Paques
polis. I

que teve seu lançamento an- (MASTERPIECE)
/ .. A LETRA DA ,SEMANA

\ DONDE ESTARÁ MI VIDA,�_!:=JI!iI=�,,�,çt::i,;i\;j,5�::lIlI:::JiiI::&jiiClii::::K=-lCli!l.CIIICII;i!iIi'�:p-=� . Bolero versfto de Fred Jorge
'.
j

-

Grav. Odeon do Trio Marayá
Certa vez um rQuxinol
_Que cantava a luz da aurora

Ficou 'prêso numa fiôr

�r'<'a'���::r/�é�;_):?\\--
-

-,°01-;'
-

� ���'!ea�OÔ1�eu
�t,� � � Esperando sua volta ao ninho
\';'�\ - .'
,.;' Ela viu que a tarde morria

II � �� .!!ff ��:��,:i::u::n!:n:;ô�o ,io

ir L''; r4tz; ���:�::"á minha vida
"

Ati,.a\.�.��---L ;; >
_

. .- \�i, Po' que não vim

. \Jvva�- __.,., r Que cilada traidora

�-INTEtlNACIO'NA� r . ���an!�a�:'t��e caminha
�,�"-=-""""'= ,=",=", I =",,�_�==.l - {t, E entre juncos perfumados FleillclUllann �L-' "

A'P"""'!"l-!\ !{'\C' Ao OlrNO tf\\\ Diz-lhe que só tem espinhos -o maisfa:noso_e catfgorizaliofabri�a:i/ �t -. ,

��J�/�t\IOV'O� C-�S \� As flôres dos roseirais
'.

,de fermentos; do muncW
'

�,' <,
.

\-' '- K Diz-lhe que não há côr

j
d�AOiAMENTE DAS /9At:.23us, HEVAU[P Que eu não tenha

- GRÁTIS! PeÇa a D. Maria Silveira, Chefe ôl

-'-:�,��"-�-� E que eu :mbl"fO �€ amôr
.

Cozinha Royal,Caixa Postal II79,Rio de Janeiro.

�-j��ç��·n6��-��.•��-�-I��Cl�6�1��
esenlação de: "Q UI N ( A S" e sua lamosa orquestra "OS (OP�CABANAS - LADV (ROOIII. YOtANDAtIOS.
<,;,'�:' !':', '�� .,.-;,.�, :Rese�

�
" êSJS - nB� F'RiClr:Jari,it;: ", :::.:;,:�;,;'

',�}F'
-

. .

".' ;'�

,,--'.{ , ," '

"

.ij��\':"�·,, ;�:�:.--
'::.;«:'. �\-' ;<.--, -<i'

)

VOCÊ DESEJA COMPRAR!
Nós temos !para vender os seguintes imóveis:

..Uma casa à rua Felipe Schmidt, próximo a

Galpão dos Tenentes do Diabo; com as seguinte
dependências: três quartos Sala de visitas, Sala
de Jantar, copa, cozinha, banheiro, entrada para
auto, etc. Terreno de 16% x 45. Preço com parta
financiada pela Caixa, Cr$ 900. 000 . 000,00.

Uma Casa de Madeira no Estreito; à rua Ser-
vidão Schílemper, toda pintada a óleo, com dois
amplos quartos, cozinha, banheiro, rsala de visitas
de jantar, etc.. .. Preço a vista Cr$ 200.000,00.

Uma propredade em São José com uma bela
casa entrada para auto e 800 mil metros quadra,
dos, dentro do perímetro urbano, calçado com
água e luz. Preço a vista Cr$ 700.000,00.

Tratar com Martins, à rua Conselheiro Mafra
22, junto a loja çle_ D'alascí., & Filhos.

P A G E M

P A R , 1·( I P A Ç1 O
Hélio Sacílottí _d·e Oliveira e senhora

participam o nascimento de' seu filho HÉLIO, ocor

rido no dia 9, do 'corrente, na Maternidade Carlos
Corrêa.

M I S S�A. -DE DIA
A família de Lindolfo J,oM de Sousa, convida

aos parentes e amigos, para assistirem a missa 'de
7;0 dia, mandada rezar em memória de seu pran
teado espôso e pai LINDOLFO, 4.a feira dia 12 às
7 horas' na Igreja' de Sãs Francisco,

1

Antecipadamente, a família. enlutada, agradece.

Agradecimêiíl9
Famílias de Vila Marian'l.: nUE pessoas de, seus propríe
-; Saco dós Limões - que táríos sr. Hidemburgo Morel
l'art-iciparam de agradável ra e José Gonçalves, sua va
"week-end" na Laguna e Tu· líosa cooperação, j

cedendo
barão, vêm de público sgra- Ul'U de seus confortáveis ônt
decer, penhorados, à Oom- bus, sem o que o passeio não
panhia Auto-Via;ção Glória, se realizaria.

, DR. B I,A S E FARACO

• _::c ·\/;:�.;i':. ":.: :'�'�.�:::'.� -:;;_.,.��-.��. ( :.z.
�_.

.�.��:::-!�;<����:: '.�.;;�;'�.. --�- �. �� 'j

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_
e ÇLARO! Todo proprietária de Ford tem o direito

E'COlA Tr.I'NIC'L.fir. (ftUiRCUr.SENNA 'de�exigir o melhor! Pode contar, em qualquer parte'

� 1:1." VI:' \WIt lU?': .1' QO Páís;�côln 'as, Peç$-s-, Ford Legítimás,,ijPê!1\ic��'
,

PEREIRA (URSO PREPARAI'RIO I -

às,que fazem parte do seu. Ford. Além de fabricadas'

....-
;' ,O ,I sob rigorosas específicações técnicas da própoia Ford,

AO fXAM;!: DE ADMlr�A-O são submetidas a cuidadosos testes no Laboratório de

I
I;

,

:JJ, Q'ualidade Ford, os quais asseguram a cada peça a in- ,/

E D I J, A L comparável e mundial�ente famosa qualidade Ford!

Associação Calarinense de Engenhei-'
, ,

ros ,... Assembléia Geral.Exlraortlinária
Pelo presente ficam' convidados os senhores socios da

associação ,Catarinense de Engenheiros' para a assenblcía
geral extraordínaría a ser realizada no dia 24 de Agosto
próximo' vindouro, as 20 horas; em sua séde 'social sítua
da a rua trajano, Edificio Mantepio, 3° andar, nesta Ca

pital para 'tratarem da seguinte

ORDEM DO DIA

lU - Eleião do representante da Associação cata.t
tiense úe Bngenheíros junto ao Conselho Rodoviario do

Estado de Santa Oatarina;
2° - Reforma dos Estat�lbs da Associação;
:to -.:...:._ Recrei@ dos Engenheiros na praia do ForL�

(Jurerê)

-,

Flprianopolis, 7 de agosto de 1959

EngO HEINZ LIPPEL - 1° Becretárío

lnstituto de- Aposentadoria e Pensões
d fmpregados em Trarspertes e

Carg'as
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

TAx4 <:SUPLEMENTAR PARA AS�ISTlllNCIA,MÉDICt\

- AVISO AOS EMPREGADORES

;

CO;ID\Wnlco aos Srs. Emprãgidores que, de acõrdo com

a Res!lJução nO 142, de 16-.7-59, da Presidência do .Instdtuto,
publícada no D!ário'Oficial dé 17-7-59, cessaram os ef�!_

tos da Resolução nO 131, de 7":'3-59, ficando restabelecido o

recolhimento da TAXA SUPJ_.EMENTAR DE 1% (Hum por
cento) prevista no Decreto-êcí nv 651, de 26-8-38, e no Re
gulam, nto aprovado pelo Decreto nO 22367, de '27-12:'46,
destinada ao custeio da Assístêncír, Mlédica, tendo em vista
recente pronunciamento do colendo Supremo' Tribun�l
FederH>, que, acolhendo a tese de que a situação do
IAPETC é peculiar, em razão da sua legislação específica.
reconheceu al'legalidade da cobreriça da referida taxa:' em
'conaonãneía; aliá&, com repotídes pronunciamentos do
Egrégia -Ti'ibunal de Recursos, que, em igual sentido, as

sentou jurisprudência mansa e pacífica. Assim sendo de
vem os Brs, Empregadores voltar a

-

recolhei', com a �o�.'
tribuiçao de 8% (oito por cento), a taxa suplementar de
1% para a Assistência Médica, I>romovendo, outrossim, a

regularízaçãoido recolhimento das taxas retidas.
Fiorianópolis, l° de agôsto de 1959

OLICE PEDRA DE CALDAS
- Delegado ,Regional

Pelo presente, levo ao conhecimento dos 'interessa
dos, que' a Escola Técnica de Comércio Senna Pereira
fará funcionar A PARTIR D-ü'DIA 17 DE AGOSTO, uU:
Curso destinado a preparar candidatos 'ao, EXAME'DE
,A.DMISSÃO, a ser realizado no mês .de :O�embro do..:cor-
ren.te ano.

.'

. INSGRIÇÕES:
A Secretaria da Escola, até o próximo dia 15 de

, agô.sfu, atenderá os interessados nos pedidos 'de inseri
ção.
Secretaria. da E.T.C. Senna Pereira, '7 de agôsto de 1959,

Rubens Victor da Silva
Diretor

MA'RIA FA'RIAS

Missa de 7.0 Dia
A família de Maria Farias, agradece as manifesta-

,ções de pezar recebidas e convida os parentes e amigos
�ara assist�rem à missa que manda celebrar na Igreja
N., S. de Fatima, no Estreito terça-feira dia 11 à 700
horas.

"S ,

,

A todos. que c.ompare.cem a êste ato de fé cristã an-
t

.
,

ecrpa seus agradecJmentos.

,.Il ..
, \

•

Meu FORD não enjeita fretes I
,

está sempre em -forma-
?.i

_,. , ',' �;\••1' ,,�
� • �

, ,-1

�. ".,.,�' ,1<' .. ��"\

-·diz o Sr.:
HELMUTH GERNHARDT,

ele P6rto Alegre,
proPTt,t4rio ele' um For(l·I'o600.

y, I·

"'Muitos me oferecem peças "quas« igu.ais" ...
Mas eu não vou nessa conoersc. 'Para meu

$ord, não deixo por menos: exijo Peças Ford

Legítimas. Assim, êie não tem problemas,
está sempre em forma, 9ªnhetndo par4 mim."

�

-
... '-';'1" _

...
,

Proya de dureza. Este medidor .de dureza

Rockwell verifica a dureza de tôdas as

peças metálicas Ford, comparando-as com

as especificações originais. Macrografias e

micrografias complementam tais ensaios, no
,

Laboratório de Metalografia Ford.

EM TODOS OS REVENDEDORES FORD V. ENCONTRA
(

PECAS FO,RD LEGíTIMAS
.

'

--------------------------------------------------------------
'-------------------------------------------

Vende-se (Qmbale às pragas ili \Iavoura do paísARRANQUE IMEDIATO

V. PODE ,'CONFIAR EM SUA
baleria D E L C O .

!
! Propriedade a venda
na Cidade de Caçador,
Estado de Sta. Catarina
Vende-se a propriedade

onde está instalada a Far

mácia Santa Izabel em Ca

çador. Estado de Sta, Cata

rina. Para maiores infor

mações dirigir-se a Rua

Cruz Machado n. 137 em

Curitiba. Estado 'do Paraná.

O projeto que cria o Fundo Fitossanitá

rio, destinado a atender as despêsas com o

combate às pragas da-lavoura, de autoria do
falecido deputado Leoberto Leal, do PSD de
Santa Catarina, foi aprovado por unanimida-./

de pela Comissão de IFinanças da Câmara Fe-

deral. O relator do referido projeto, deputado
'Petronilho Santa Cruz, em seu parecer favp
'rável à aprovação, recomendou ainda urgên-
cia para a tramitação do mesma, tendo em vis
ta seu relevante objetivo.

\. ;!.�DE-SE um .camínhão FNM 1957 em bom estado.

ver e tratar á rua Francisco Tolentino na oficina do sr.

;"'!ésin!;,o.

Dupla Reserva de Fôrça!
parI> s.ua segurança e tranquüí.,

-

dade, DELCO ,mantém sempre

em reserva o dôbroo da energia

de que seu carro, precisa!

Segrêdo da Longa Vida
DELCO contém o exclusivo ele-

menta Batrolife,

perdas de energia

carga!

que evita as

por autodes.,

VENDE-SE
Casa nova, de material

no Estreito, no 'Bairro de
Fátima Rua Antonieta de

,
,

Barros, 214. Tratar com o

proprietário na Casa da

Borracha, à Rua Felipe
Schmidt.

Distribuidor Autorizado

(A R L O:S H Q E P ( K E
Para Revendedores e Frotistas -

Descontos especiais

CAMINHÃO VENDE..SE

Um operório sozinho pode fazer, com
meUs economia, PORTAS E DIVISÕES paro

sua casa, escritõrlo ou fóbrico I Sem entulho
tem complicação e ràpidamente, com DURAT�X I
• DURATEX' é multo mais barato' q�� ..

qualquer outro' ma'terialJ '

• Fácil de trabalhar - multo leve _
muito durável!

"

, ,

, , ,
-"

FAZ MELHOR E MAís BARATO'

Pronta entrega -

Pr JOS ele

DURATEX é lrês vêzes mois resistente que 0-

'madeira comum. Não racha, é mais. durável e

menos atacável pelo cupim.
Chapas nos tornonhos de 1,22 x 2,50 m e �1,22?C 3,OQ ro,
nos tipos lisó, filetcdo e perfurado.

Alm'ofodas para podas nas larguras de 62; 72 e 82 ,.;;,
prontas para serem colocodos nos requcd. os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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flireção de: MILTON' rr'�ITE DA COSTA e R.UBENS COSTA

Jurisprudência
. Recurso de habeas-corpus
11. 446, da coma�c!f de La

guua.
Relator: Des. Jrefreira Bàs-

toz.
-"\ �

.L .'.

- Crime praticado em' de
trimento de bens da União.

-- Incompetencía do 'I'rl- atribuído consiste na subtra-
bunal de Justiça. ção de bens pertencentes �o

;_.... Não se conhece do r(�- Patrimônio NacionaÍ, valo
CuISO, encamínhando-se 'JS dizer, foi êle 'pratícalo em

;",utos ao Egrégio 'I'ríbunal detrimento' da União; \�la
(!l�!deral de Recursos, por que, mesma.
Da espécie, ocorre a hípótese Ora, ex-vi de disposto no

prevista no -art, 104, incise art. 104, inciso II letra a,

II, letra a, da Oonstítuíção dá constituição' Federal,
�"('dQral.

. .'"eompete ao Tribunal F,�"

vistos, relatados e díscutl-. dera) de Recursos julgar em

dos estes autos de recursos grau de recurso
.

as causas

do habeas-corpus ii. 446, da der ídídas em primeira íns

comarca de' LAGUNA, recor tâncía, quando a União for

rente MANOEL JOSE' PEPE- Interessada como autora, ré.

LER, JOSE' JOÃO DEBRAN· assistente ou opoente, exce
TINO e PEDRO HONORATO te as de falência" ou quando
e recorrido o dr. JUIZ DE se tratar de crimes pratica
DIREITO: _ dos em detrimento de bens,
A C O R DAN, em TrJ.- serviços ou interêsse da

bunal de Justiça, por unam- União, ressalvada a comne
n.ídade de votos e consoante têncía da Justiça Eleito ..:al e

opinou, verbalmente, o exulO. ,de' Justiça Militar".

',sr. dr. Procurador Geral do l.VJ.anifesta, ·pois, a incom··

E!;-.tado, não conhecer do r�' pf.téncia desta Câmara para
cuno e encaminhá-lo, para conhecer do presente apêlC'.
os devidos fins, ao Egrégia Custas EX-LEGE.
'Litunal Federal de Recur· Florianópolis, 16 de abril

I"os. dr- 1959.
O' dr. Juiz a quo, ao dene- üSMUNDO NOBREGA

g�u o HABEAS-CORPUS im- Prl'i>idente.

oretado ..pelos pacientes, fê" FERREIRA BASTOS

lo baseado em que êstes fu-' li;elator.
_

raui. presos em flagrante RERCILIO MEDEIROS

"por estarem furtando mate·· ALVES PEDROSA

rIal do navio "COMANDAN- .I\RNO HOESCHL

n! LIRA",. PATRIMONIO IVO GUILHON

,NACIONAL, encalhado r..a . BELISARIO COSTA

v:sla de Itaperubá, nesta I,DÃO BERNARDES

comarca" (fls. 9). Fui presente, PAULO Ii.

lJai
. que o crime, que lhe (, BLAS!.

Vende-se os se

guinles Imóveis
. 1 Casa sito li rua Conse
lheiro Mafra n. 168 .'

1 Casa sito a Rua Alvaro
de Carvalho n.o 45

1 Casa sito a Rua Tenen
te Silveira n;o 77-A.

Ver e tratar com Normelia
Castro. Rua Feli'p Schmidt
n. 38 Nesta.

Trator Vende-se
Um marca OLIVER de

esteiras, 37,74 H.P., zero
hora. motor Diesel. De

mais informações, diri

gir-se por carta ao Sr�
Nickel à Rua José Lou
reiro n. 11 S/104. Curi
tiba, Pr.

(Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial)

APARTAMENTO
NOVO

2 quartos. Iivlng espaçoso

COpl'� casinha e banho,. bem

no �ntro, prOlongamento

Chacara Espanha. - Unhares,

aluga-se por 8 mil. Informa

ções fone 2834 rua Nerêu

Ramos, 42,
o Depu rtamfmto Regional do SENAI, devidamente.

autorh,ado pelo be\l orgão superior, faz saber aos intetes·

faros que se aeha à venda� por concorrência pública. o

imóvel de sua propriedade, situado à rua General Bltten

court, na 102, nesta Capital.
O imóvel referido consta do seguinte: prédiO com

407,14 in2 de área, construido num terreno de forllia ir

regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, VOl'

Ptccisa-se para trab::tlhar 35,70 metros de fundo, (área de 633,67 m2).

r.i1i"1 :1i1".c'tamento no" li.L) As propostas deverão ser apresentadas na séde do De

de J ú!Liro de um casal i.le partamento R egional do SENAI, sito à rua Tenente 811 ..e1-

1":', j11'egaros domésticos de- ra, 25, 20 andar, até às 12,00 horas do dia 10 de agôsto .le

V,,;"_<l; ser êle arrumador e .959, quando se dará o encerramento da aludida conCOf

consinheira. rêncÍ"t.

Ovos de granja
O ovo .ocupa-Iugar de des

taque quando se compara o

va.ô- nutritivo do� alímen

tos que nossas populações
devem considerar ante a

necessldade e vantagens de
. comer bem;

Tambem em valôr econô
mico o ovo leva vantagem
sôbre Os atlrnentos compa
ráveis, isto é - carne, pei
xe e leite, pois que, apezar
do prêç., atual da duzia de
ovos, se considerarmos seu

prêço por unidade de ',pro
teinas, séu g'ráu de utiliza
ção (quase total) sua faci
lidade de preparo � os vários
modos do que pode ser usa

do, e a infinidade de pratos
em que êle transforma a

apresentação e o paladar, é
êle razoavelmente mais ba
rato.

Enquanto êstes pesam

apenas 40 a 45 grs., Os ovos

de granja, por serem pro
duzidos por "poedeiras" de

raça, pesam 55 a 65 grs.
O Estado sanitário de tais

ovos, e a garantia de serem

ovos mais frescos, compen
sam a' pequena diferença de

preço para mais que paga
mos em nosso mercado de

ovos, da Ilha, onde' Graças
a Deus, já há uma grande
procura de "ovos de g-ran
ja".

ALUGA-SE
Um ":aox" no Super-Merca

do nr, 34 ótimamente locatl-.
:.lp.do (o primeiro na entrada
dilo porta principal) .

Um apartamento, estilo

moderno, recem construi 10,
Se o ovo em si apresenta com sete amplas dependên-

tais vantagens queremos as- cías, situado no 20 piso do
sinalar as vantagens do ovo. prédío da Rua Presidente
de granja, isto é, daquele coutínnc nr. 15. e,
que é produzfdo pelo cria- .

'. s. Duas casas, recentemente
dores raclO��ls de !almhas, l;fef0rmadas, confortaveis, íns
co� suas ms�ala?o.es apro- talações completas, sitas a

príadas e cientificamente Rua Presidente Coutinho nr.
construidas para a obtenção 17, respeetívamente, por ....
de galinhas poedeiras puras 7.000,00 e 5.00Ó,00.
e saudáveis, cujoj, ovos se- Vêr e tratar com o sr. Li
jam vendidos para consumo berato Laus, à Rua Presiden
- isentos de virus das mais te eoutínho nr. 15, 1.0 andar.

variadas doenças, de cascas
limpas e higienisadas, com

data de postura- assinalada,
maiores. e de pêso superior
sos chamados ovos de galí-

:.' nhas crioulas.

E' X T R A V 10 U-S E

Extraviou-se a carteira da
Caixa Economica Federal'
de Santa Catarina n.O 1853
- 3.a série.

VE NDE-SE
Mofor Diesel Esfacionário

Bolinder's 50 HP

A

PROVA
ESTÁ

,

50

fixa' para. sempre
ladrilhos e. azulei"s.

Se você está construindo ou com

prando seu iar próprio em constru

ção, exija que os ladrilhos e czule

[os sejam colocados com Binda -

super adesivo de fórmula suíça que
fixa mesmo... e para ••mpr. I

26

0.0'1
Um produto da

a construir
o Brasil SIKA S.Â.

Representantes .m toclo -o Ir....

Represeri}_"tes em Florlan�polls: .

TOM T. WILDI_ -à, CIA��
Rua Dom Jaime Câmara - Es<;J.', Âv�nida Rio Branco

_

-

C�"Distribuidores: MEY'ER & . CIA.
r

Rua Felipe, Schr:nidt., 33

,Á v�nda nas boas ��sas'do ramo
. �

Por motivo de eletrl1'1cação de indústria vende-se mo

tor diesel estacionário Bolinders 50 HP, '800 RP:M: 2 cíün
dros, peso bruto 1.450 kg., com pclía 50 cm, modelo W7S28

'

qll ótimo estado de conservação. ..
,.

.

Latar com Tom T. Wildi & Cia. - Caixa Postai '115

:'lorianó�o�is - S.C.
.

(-'}:', '. .

_--_;_�--- ...J.. "",,;,:,_ _:. ':_ • _

,.' -;

r :

d€sfavoraveis como doenças, de 60 ou 70 ano); é in:l171-: mal e prematuro".
cansaço, falta de hígíene, duo ainda jovem por ter Vl-! Nota: Os 'nossos leítores

etc.
.
i vldo apenas a metade de sua

I
poderão sólicitar qualquer

Um celebre fisiologista. CtO vida normal. Pode-se e devo-
I
conselho sobre o tratamento

século 18, chamado Hc:lUer,
I

se lutai: contra a velhice. Es·1 da pele e cabelos ao medr-o

afirma: "A vista dos' anímls 'ta cumpre ser tratada como : especíalísta Dr. Pires, ii rua
é o homem o ser que maís

I
qualquer ountra doença por-' México, 31 - Rio de Janel

vive. O limite extremo d,! 1 que aquilo que estamos roo bastando enviar o pre
sua vida não é ínrenor a f accstumados a encarar

ente
o

I
sente artigo deste jornal e

deis seculos". 1\ eJhice normal é presente- o endereço completo para ti.

Flourens, outro estudíoso l mente um renomeno anor- re ..posta. .

do assunto, declara: "Uma - -- --

;i,���jd:����a�UiZ�:aro a���lo� "EMPRÊSA AUTO VIAÇÃO' GLORIA"

r..o fisiologico". Bagomoletd, Os corretores e funcionários da Bôlsa Oficial de '.la-
to ou por outra, quanto mail:!

mais recentemente, escreVC:'.l lares de Santa Catarina convid91l1 os parentes e amigos
tempo leva um organismo

a:, seguintes palavras: ··Ps-· do seu saudoso Consultor Jurídip',l Dr. Clarno Gustenhoffen
para atingir seu total cres-

d Gallettl' para a missa de 300 dia que se'ra' celebra'da na
c;mf.nto tanto mais longa é reça embora um para OlCO, fi.

vcrdsde é que um individu'J Catedrai Metropolitana, sábado. dia. 8 de agôsto, às 7 horas.
,

a sua vida. Ana!isemos ago-

:r� uma ou�ra parte da qUclS- �.r�2))�_JJ�Atao ou seja qual o tempo I':" . '.

�:r:euqUc��::et�n��s�n�;��� II O IA' ·R I·AMENTE[(.('nto. Os ,autores pensam I ' .

'

que o creSCImento de um .)1'- 1 . -

.

gam3mo termina quando os 1 ';>;"�I�\C;'::.o5 ?aram d� crescer em I �� \ I

eX\iensao. De acordo com essa � fi' " /aceitavel teoria o decurso da I I� ", , ASvida é obtido quintupiic.ln" I � � �d,l o period� d� cresci�f'nt9 '� �_. � _

rdora os ammalS mamIfcl'Od, � � � 9sob:etudo os domesticas, eS3e � � , .... �
(�oe�lciente de longevidade é 1-' �,/' "', ns.
1>'1\18 ou menos exato. I �,I I \ �Pcder-se-á apli�ar ao 110- I "��
����;e:Ci�eJ��iá�l e��ed�ed: I � '\

S' �AU�O R'10cinco vezes a duração d) de- I VOO
.

_
s�n'olvimento? E' claro que I d i reto a ,

'

3:m. Desse modo o ser hll- ������I
�

'redas as autoridades que I
ef,tudaram o problema da �
longevidade humana �lQ
unarumes em afirmar que a

. ,; •.!lp.��§�j i.�gS·

DURAÇÃO NORMAL iJA
VIDA -HUMANA

DR. Pires
A real possibilidade da vida

noimal de um/individuo deve
ser de 125 anos. E isto é

provado pela opinião de mui
to.� cientistas e varios fatú.5
e exemplos que iremos eí
ta. r ..

Vejamos primeiramente' os
ill'!mais. Reconhece-se _ qUcl
a duração da vida varia ·�on

ferme as especies mas qae é

praticamente igual para ca

da grupo. C,Pnfirma-se �am

bém; de acordo com as teo·
rias abalisadas de conceitua

dos naturalistas e médicos,
qu� a existencia particular

. da vida de um animal e"tá
I
em :celação direta com a du

I ração do seu desenvolvi.men-

Os cientistas mais moder
nos são também da mésUl 'l
opinião que os ._antigos. Met
chnikoff, por exemplo, afil'
ma "que o limi,te da vida
humana deve ser fixado em

rr.ah: de cem anos" e '-lu':!
":>em duvida é erro con'lide
rár u velhice como fenome-

comunica o Publico em geral que a' partir do dia 3 óe

:\gôsto, iniciará um novo harallo' diariamente (1Rcluslve
lhlS dommgos) partindo desta cidade a Tubarão,. procu
I ando assirr_ ID'llhor servir aos distintos cl1êntes.

A,EMPRESA.

Dr. Clarno GusleJ1holfen GallelU
MISSA DIE 3�.o DIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alívio

.i. ...

o seu Melhoral se dissolve tão.
ràpidamente, que vaflogo direto'
ao ponto exato de onde provém
fi dor. Por isso, corta a dor de
cabeça e rearurna o organismo
- em questão de segundos.

COI\/lPRE b� ME.LHOR.

FLORIANÓPOL.IS, Têrça Feira, 11 de AGOSTO de 1959 II

A fórmula de Melhorai é

uma combinação cienti

ficamente perfeua Além.

de ser mais eficaz cor.

tra a dor de cabeça, de

dente, de ouvido e ou

tras c;Iores.lV1elhoral tam
bém alivia a tensão ner

vosa, o desânimo Ii

síco e o cansaço mental.

Seus cornpo-
. nentes atuam

suavemente e

seusefeitos são
duradouros ..

COMPRE ME.L..H.Q,?:AL:.'

1.° D ,I AD E

Etelvina' Peixoto da Cunha
Filhos, nora, netos e demais parentes' de Etelvina

Peixoto da Cunha, convidam às pessôas amigas e paren
te� para assistirem a Missa' que em sufrágio da alma
da extinta mandarão rezar na .Igrejarío Rosário, dia 13

às 7 horas.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristã

antecipam seus agradecimentos.

V EN D E-S E
Uma propriedade na Rua C\f'me�e Rovere.

.

Tratar a Rua Nunes Machadá 21.

...

_)�.} r.=1=r=::::::::::::========�fCLUBE RECREATIVO

1 I t) DE: "J A N E I R O
I

I f S T R'E I TO
-

I
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I '

I
·1
! .

j
j.

iii
II :

II I

I
j
I

PROGRAMA DO Mf:S DE AGOSTO

DIA 15' _> sábado - Às 20 horas -

"

Grande Bingo patrocinado pe·

JDS Contadorandos da Escola

" de Comércio Senna Pereira. '

DIA 23 - domingo -r-r- Tarde dançante
oferecida a mocidade estrei-

,

tsnse.

NUTA: Será rigorosamente exigida a

apresentação da carteira social
-

a todos associados, indistín t-i
mente, 'Os Interessados serão ..

atendidos, diariamente na Se

cretaria "do Clube nó horário ,:

das 8 às 10 horas.
'

.

1

"�,I
I

,__jJ,_.,...,._..._.. ------; . ...,.,.._. -.....__..._._--

73, vários outros produtos;
o (de nr, 74, idem; o de nr.

75, 76 e 77, idem. Êsses edi
tais poderão ser encontra-

I dos na Federação do Comér-

I
CONVOCAÇÃO

De ordem do sr, Preaiden-
te, comunico aos srs. asso-

,dados da Caixa Telegráfica
Beneficente de Santa Cata

.

rina que no 'dia 31 do 'cor

rente, se' reâÍizará a eleição
de cinco l\óvos membros do
Conselho Deliberativo.

Florianópolis; 4 de ago�to
de 1959.

Aloisio Ribeiro

Iolclcre Cat'annense

jNTIGI CIPEU ND�U �ENBIII DA UPI i� 8m�mÂ� DÁ ItBj
Prof. Franlklin J. Cascaen

. colocada no
.

altar-mar da
novà Igreja.

Quando fiz a minha prl-. _
Tem quarenta e cinco

meira visita a Igreja de Ri centímetros de altura e é de
beirão da Ilha de Santa Ca· madeira.
tarina para realizar, ali, um Em 1960, portanto, a ima
estudo folclórico, fui lnfor-. gem completará duzentos
mado de que a primitiva I anos de permanencia entre

Capela onde foi entronizada .' nós.
't imagem de Nossa Senhora Digníssimo Clero e povo
da Lapa que é a padroeira amigo de Ribeirão da Ilha
da Vila, fica mais ou me- eu vos peço permissão' para
nos um quilômetro de dis- dirigir um· humilde pedido
tãncia da nova Igreja. que é o seguinte: Peço-vos
No dia 3 do corrente mês para que adquiram o chão

procurei, então, localizar o onde está localizada as rui

íocaj onde ela foi edifica" nas da primítiva Capela da

da, imagem da . Virgem Nossa
Realmente, tive a grata

felicidade de pisar aquele
chão onde foi construída em

1763 a Capela que abrigou
em seu interior a nossa ve-

I.neranda imagem _da Virgem
Nossa Senhora da Lapa.
Lá ainda existem uns pe

daços de parede e parte do

alicerce, na flor da terra.
Media 'cinc() metros de

frente por sete de fundos e

sua construção era de pedra.' IAs paredes laterais direi

ta e a dos fundos, atualmen
t�, apresentam uma ruina
com um metro e cinquenta
de altura mais ou menos.
Isto graças a uma figuei

ra benfazeja que nasceu sô
bre a, extremidade da ruina

,Lt parede lateral, e com

suas raízes vigorosas e pro

tetoras, sntrelaçau-os e pro

tegeu-as contra a, ação des

truidora do tempo 'e até pa-
rece que, também, da do ho

mem.

No centro das ruinas está
colocada uma .placa de ma

deira com os seguintes di

zeres : "Aqui foi .edificada
com provisão de 1763 a pri
meira .Capela da imagem de
Nossa, Senhora da Lapa tra�

.
zida para Ribeirão da Ilha'
em 1760 por um fiel de no

me Maneei' Vargas Rodrigo;
Em �t&06 foi batisada7á' _

...1,,"

Senhora da Lapa de Ribeirão sôbre elas nasceu e a está
da Ilhá e que no local junto' protegendo os nossos dias.

da 'rulna da parede dos fun

dos, onde suponho que exis
tiu o altar em que a imagem
esteve' colocada para rece

ber a "veneração dos seus

devotos, se construa um pe
destal com aqueles pedaços
lie pedra que por ali estão
dispersos e que pertenceram
à antiga Capela, e sôbre
êles se coloque a Cruz de
Cristo Nosso Senhor,
E que, também, aquelas

paredes em ruínas sejam
conservadas, juntamente,
corri .a .figueira amiga que

Ainda peço-vos que se

preste uma homénagem,
com uma solene procrssao
da Sua nova Igreja até o

local onde estão situadas as
ruínas d� Sua antiga Cape-
ia .e que ali, na ocasião seja
..:é13brada uma Santa 'Missa,
em sinal de agredecimento
à Virgem Senhora, por tan
tos favores que tem se díg
.iado conceder 'ao povo brá
;;ileiro e a tôda humanidade." .

Florianópolis, 25 de agôs';.
to de 1958 .

.,,)�-.;_ j. �
"
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PODE SER O GRANDE

fádlo Tranllllon_

PREMIADO PILOT I
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JOgo Pilai
Can_Io _

Lapllelro de Ouro

Máquina
Fotográfico

Rádio
Portátil d_ 86110

PARTICIPANDO DO

grande. concurso
da linla

.\

Partícípar cio concuriío ê uma "barbada" 1 Envie a tamp� da caixa
I

do tintei;o Pilot com seu Dome e e;ilderêç� e nome e enderêço do 8eu
r

' '.

revendedor para Ind, e Com. de Canetas Pilot Pen do Brasil Ltda •

Rua Conde do Pinhal, 92 - Lo andar - Caixa Postal, 3986

SaQ Paulo, É só isso I Espere o Sorteio Final do dia ao
de setembro de 1959. E lembre-se: quanto mais

cartl!9 você envI,ar, tyaior será a 8!l8 ehançe í

e renendedores
- sua caneta escreve melhor e V. ganha prêmios I

R.ua Conde do Pi"ltal, 92 • 1.0 andar - Caixa Postal, 3986 ., sao Paulo

zes de atuarem na base de

"agencia à comissão"). Of'e
re�em peças para motores
doe automóveis, vibradores

para construções de eoncre

to imerso, bombas de sucção
de 2" e 3", máquinas para

exploração de petróleo su'b
marina de 84 HP, máquínas
marítimas '''semi-diesel, mo

tores diesel e à gasolina,
barcos de pesca, barcos de

carga, mâquínária agrícola
etc.
FRETES E SEGUROS DE

IMPORTAÇÃO - A FIBAN
baixou carta-circular aos

Bancos e Casas Bancárias,
regulamentando a Instrução
181 da SUMOC que trans
feriu para o mercado de
taxa livre a liquidação de
fretes !l seguros de impor
tação.
CABOTAGEM POR NA-

\

VIOS ESTRANGEIROS-
Declarou a Diretoria de
Rendas Aduaneiras às re

partições- aduaneiras do
\

País que de acôrdo 'com o

despacho' do Presidente da

República, os navios sstran-

v O E P E' L.A nova e atual Igreja.
A imagem que ali naque-

,

_.te local, foi venerada- pelos"
"_

'. . �Z!!I.'1.
'

nossos bravos antepassados
�

.. r7......
durante quarenta e seis
anos, é a mesma qué está

OportUOi
São as seguintes as últi- 'cio de Santa Catarina, nesta

mas notícias de lnterêsse 'ao Capital em sua sede à rua

comércio de Santa Catarina, Tirade�tes' (Edif. Osny Or.

enviadas pela' Confederação tiga).
Nacional do Comércio :" INTERCÂMBIO CO�ER
ALTERAÇõES DE ALi- CIAL COM A DINAMAR

QUOTAS - O Conselho de CA - Pretende a firma

Política Aduaneira acaba 'de OVE TINDBAEK ÉNGINE
alterar as alíquotas, dimi- ERING, 2 -:. Skansepa Lae

nu indo umas e aumentar;ldo - AARHUS - Dinamarca
outras. Os Editais nrs. 72 a estabelecer relações com or-

77, que estão sendo publica- ganizações brasileiras capa'

dos, referem-se a tubos de

revestimento e de bater pa
ra uso de sonda, 2%; qual
quer acessório para tubula

ção não especificado nem

, compreendido em outra par-

te, 2% e 80%; ferramenta e

I utensílios
para máquina

I
mesmo com ponta de dia-

Imante ou ponta O�! parte de Jesus.

carbureto metálico de abra- :.:.:.:.::::::::=======::::::::::_
sivo ou qualquer outra ma'

téria 'não especificada nem

compreendida em outra par- Vende-se uma casa a rua

de 2% e ôO%; o Edital nr.

o mesmo prêmio
paTa consumidores

insista em

PIIO:r •
u
c::
:l

d·8 d e s Comerciais

Uma carteira, com certa

importância, nas ímedía

cões da Praça 15, quaísquer
informações poderão ser da

das no Colégio Coração de

VENDE-SE
Servidão Formiga, 27, com

(7) compartimentos, varan

dáo, agua, esgoto, dispensa
separada, terreno 10 x 30,
tratar na mesma.

Sala ALUGA-SE
ALUGA-SE ESPAÇOSA Alugll--Se diversas salas no Edl�

SALA À RUA CONSE- ,tíclo "São Luiz", sito à rua Fe_

LEIRO MAFRA, 72, SE- '1 Upe. Schmldt. N.o 37. (ex-edltlclo
GUNDO ANDAR. '. do IAPe).

..-

'VEN_DE-S'E
Uma casa de madeil'a,

(dupla), com sete com·

partimentos, a Rua Ca
semlro . de Abreu nP 17\
no ,Estreito. - Tratar à.

Á tratar no mesmo edifício jun_
to a Agenci'a de ·Tornals e Revis

tas.

ge iroj, .

estão autorizados a

operar na cobotagem, até 31
de dezembro dêste ano,

!transportando gê,neros ali
mentícios e cargas frigori-

ficadas, observadas as ins
truções contída., na Resolu

ção da DRA 156A, do Bole
tim 229 de 19-8-1957.

/

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

Eleitorado
da

Ao livre e

Capital
Consciente'

O E o

P.

s R.

D. P.
t \.

oferecem a energia criadora de
OSVALDO DE PASSO-S MACHADO'

T'ENIS"CLUBEL I R A
PROGRAMA DO M-reS DE AGOSTO

Dia 22 - sáb.ado - SOIRIi:E do Departamento Social

Feminino' do Clube da ·Colil�a. Posse da nova diretoria ,do

DS. Não haverá reserva de mesas.

A!;uardem, em setembro: MIGUEL 'CALO' e sua fama

'PICA, diretamente de Buel�� Aires.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oa. Al'aTON o. OLIVIJIU� ---�- _

DO�OAS DO PULMAO
TeB.aCuLOS.

Coo.alUr1o - Rua ,.UP.
8clam14t, •• _. T.I. 1801

.,
HorÚ'io da. 14 la II "<Ir..
a..ld'nciâ_ - ·-r.Up. SclalDld'

n. 11'1

�ITORA "O ESTADO" LIDA.

O E.dtrul4
PROFlnlONAlINDICADOR MDritz S.o.

CURSO. PARTICULAR oSlO JOSÉ
Professora: Maria Madalena de

Moura Ferro.

Ku. Co....u..tr.. ".tre 1 ..

TelefoDe 3022 - cu. P.... 1.

":ndereço 'felerr"k. ETAOO
.DIRETOR

Hubena de Arruda 8&...
G· B R • N T •

Domingos Fernandes de Afluiu,
UIDATORB8

DL N."TJ)N IJ"AVIL,A
clBuaqIA G.aAI.

uoe'CU ii. 8eallot.. - ..rece.

lorl. - lile&rld.'. MUln
Coo.oIUno: Roa Victor .el·

r.n.. o. 18 � Tel.loo. 83ft?

Conaali•• : D.. li 110;.....
diante.

R••ld'oclel '00.. I UI

.àa: BIv,Dle!lall .::n .

Aceita alunos para o Curso Pré-primário, crianças de
5 6 e 7 anos:

Aceita também, alunos para o 'Curso Pré-Ginasial, pre
paração p�ra o exame de admissão ao ginásio.

As aulas desses C'!rsos começarão a 1.0 de Agõsto.
A-matrIcula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

34; telefone 3737.

Oavaldo Melo _ Flavio A.orA•.- 1

AnJr4 NII(J Tadasco _ Pedro I).ul .. Machact.
Mlil'hado -

COLAHORADOtc.S
Prof. Har retres !'i1ho "-, Dr. OSWAldo Rodrl,u�. Cabral
- Ur Alcides Abreu _ Pltof. Cario. da Co�t8 Pereira
- Prof.

_ O�nor. d'Eça - llajo.r 'ldfltoDílt. .h.veoal-

}'l"o1. Mltnoelito dt! Urllüu -:- UI. Miltoll Leite da Coo, \

- UI Ruben lOi>lll - Prot. A. Seb..!I1I Neto -. Walt".

Laoll.e _ Dr. Acrr ,Pinto da. Lua -- Ad Cabral l'eive -

Naldy Silveira -- .D.ur.alédo SoM_.- De, «'oDiuur.

HI!Y _ Nlcolau Apostolo - Paschoal Apostolu - lI..a,

c.:..rnlla... ".. 1e reraaado d. Araa•• La...

I�UIlLICID�".
Maria ('4!lIna SÚva - Aldo Fe;:naodea _ Vlr&m.

Uiu - Waltu. I,.lDJ:w--

larf

-�
oa. üt'ONIO ,.UNII •

� ,

CI.uaGIA TUUIUTOLOQIA
ortQeGa

ao••alt6rlt: 101& PIa_, II -
ao•••la: .... , la l' .01'(,1
dl&n.lIleate. ..ao. e••••b......
a••ld'acl., Boceh ......l ••.
roa•• - '.n•.

-

_ • • r

DR. HOLDEMA.R M·ENEZES-
Especialidade: Doe_nç,as de Senhoras

- Partos Cirurgia -
Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni
dade Pró-Matre, do' H9-spital da Gamoõa � do Hospital .0
t�iTn- -

Atende provisóriamente no Hospital de Çariàade -

Parte da manhã.

.Maurício· dos R'els INSTllUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS·

Advogado DE FLORIANÓPOLIS
ED. SUL AMSlRICA _ 6.0 ANDARChefe de Oficina Olegarlo Orttga

PAGINAÇAU
AMILTON SCHIMIDT _ DELAMAR SANTOS

IMPJ;tENSORES
, J

nULCENIR CARDOSG WANDERLEY, LEfI4P5
R.PR·e·NTA·NTa

Repreaeotaç6ea A. li. lMa Ltda.
RIO:- Rua Senador Da.t.. 4" _.". "D,dal

Tel. 226ft"
�. Pauto Rua Vlt6rja 167 - �.J, Q '-

Tel, 34-89411
.

�r.,'tç{l Teleacrárku de UNITEIJ PKESM I li-I-' J

AGEN"I'ES E. €OiutESPQltJtUllTEI'!.
".. Túdoa 09 munlcipio. de �ANTA CA'fAJUNA

ANUNC108
tlf'4jant" CODtrato, d� acordo com • 'abeJa e. vice)

.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção nâo se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assínado=.

Acham-se abertas as matriculas para o segundo semes- ,

tre dos seguintes cursos:
-

Cursos para principiantes, médios e adiantados.
Curso intensivo para aqueles que desejam uma apren-

dizagem mais rápida da língua Inglesa.
Cursos para Universitários..

-

f

CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS
Os interessados serão atendídos no .horárío de 9-às 12, ,

e de H às 17 horas, na NOVA séde do Instituto, à R�a Fe
ape schmídt, 25 - Edifício �AHIA - 6.0 anda-r.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHlER
CUNI'CA .DE SENHORAS E CRIANÇAS .\

TELB.: 2198 - 2681.

MADEIRAS PARA .�
CONSTRUCAo

IRMÃOS BITENCOURT
C .... I� 8AQAW6 . 10Nf 1801
ANTIGO ·'01 p6�1 T o OAM ..... NI

;Especialista em moléstiaa de anus e rectal

Tratamento de hemnrrniriaa. fistulas. etc.

Ci,rurria aDal
Cor runica a mudança de seu Consultório junto á sua

risfdência na Rua Durval Melquíades de Sousa 54 RADIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLISDRA. fBE B. BARROS

CLlNICA DE CRIANÇAS
Coosultório 'e Rnt4iDela Consu't...

V I A ,J E M E L.H.O I
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA
ÔNIBUS ULJIMO· llpO
s U P E R - P U L,L M A N

POLTRONAS RECLINAVEis - JANELAS FANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS·

.

PARTIDA· FLORIANÓPOLIS
CHEGADA CURITmA

lAPIDO SUL .. BRASILEIRO

A'f. HerelUo Lu 155A .pto , !leruada i 6.a-fp.lra

d.... 15 ii. 17 bOflU

rél. - 2914
---

FLORIANóPOLIS

Dit BURI GOMES
MENDONÇA

MaDlCO
Pré-Natal -' Parloe
Operayóes - elinlca GeraJ
Uesldência: .

Rua Gal. Bíttencourt n. 121.
Telefone: 2651.'
Consult6rio:

Rua Felipe Schmidt B. 87 .

Esq. Alvaro de Carvalho.
aorário:

Das 16,00 às 18,00.
Sábado:
Das íl,OO às 12,00.

RAUL PEREIR'A CALDAS
ADVOGADO

rrQuestões Trabalhislas""
Escritório: Rua João Pinto n, 18 sObo

.

� eíerone n. ,�.467 - Caixa Postal D. 25

bOBARIO: Das 15 às 17 horas.

UIl. WAl.MOR

liA�JA. 5,45
12,45

LTDA.
. ,

UI.loma" .ela "acaldade N.

do.al de Jledld Ual�h-

...I'-�' •• ' -.
.1I-later.o por __ lia

lIa&enlü4. - c.c-ol.

(Servteo do Prof. OcU!Jt,
Rodrleo" Um..)

ell-UUe,..o do lI.n1� d. I...)r,..

ela do "...pltá. l.A.t'.&.lo,.
. .., Illo d. la•• lro

.
_Mle.. do 841.pital d� f:arj;1.a.
• d.....taruidad. Ur,·Carlol

Con�.

OO.NQAS D. SBNHORAS -

PARTOS _ OP�RAÇOg�
fARTO S•• DOa pelõ lD�e

paiw-profiYt: eo.
COO•. I 'R",_ Jelo Pi ..t" II. 10.

d.. UI 00 .. :8,00 hora.
Uaad. �o;' hora. marcad.. -

Tal.'on. 1011 _ aa.idlnda;
lu G.ne'!'..l BI�neourt ii. \01-

VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 H(JRA�
AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA- DEODORO

ESQUINA ,TENENTE SILV�IRA - TEL.: 2172

f
'

DO RIO PARA V,OCÊ - Interesso a-todos •••
Particulares, ;(omércio e Indústrlo .

Utilidades domé8tica�, remédios, veieul.... ou nláqüi
na8, aceils6rios .Ie todas aS "spédes, ,Ii,,('os ou .. que
vpcê (Jrecisar. Firma que ..t':·;e Ifll :�I) anos a irilprensa
b.l'*sileir_, criou um depar.l ... rneoto de ,·endas para o

Interior, estando apta a alt·"der o seU' pf'ditl�. Escre
.. ia parã I

Representações, A .. S. Lara. L_tda.
Rua Senador. Dantas, .0 - 5.° andar· Rio

'M O"V E fs' f M' ,G f-R' A L

R O S.S M AR K
VI'SlTE A MOSSA lOjA

. Rua Deodoro, n. o 15 - Telo .3820

Onda ·média:
'(� KW) 1420 kés.
Onda curta:
(10 KW) 5915 kcs.

u.

u...c.. II....rella. rea.'ra'.rh
TUBIRCULOS.

'lADlOGllAFLA B RÃDlOSCOPIA
DOS PU�O.S
Ctraqla .... Tor••

'..,rlllallo pela araealdade Naclo",,,,
d. lIec11doe, TI.ljllct&1ate.e ?·�.'o.
elrllrl110 do O......ltel llII.r,•

......

---------,_.:�_-...�,_...�--

. ESCRITÓRiO DE ADVOCAeIA Cura0 d. ..pactaUaaçlo p.l.
I

ci. N. T. .:s-Interno •

.:s,u'I'·1t•• te d. Cirurrc1a do Pro'. I' r"
GUiLlUie. (alo)

':';OD� 1 raup. 8clalDld.. '1 ..

"ote '801
A'.ad. •• lIor. ..r".•.

C••..; _ Rua ••\.... JUQ,.or �.

"01".. a II •

LEIA
Panorama �--Ya:üíE12MAGusTo' fP[1"'(. • li ,D,

! \ '
.

� ? ,. -l 'I '.
..�.. PROGRAMA' 00 MES (.

.

f'l ,1 -8:..59 _. Sábado - Soirée dos Casados - Agradâ·H
H vel noitada exclusivamente. para casados.
".l

Surpresas! ;a_eminlscências! Inicio das co-

�i�.4 memõrações 'natalicias. Reservadas de

i na Secretaria .

I I �-8-59 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. Ro-

. II I, menagem às debuJtanttes. dlniccio àsf lt9 ho;as .

12-8-59 - Quarta Feira - an ar e on la ern,za-

Il
...

\...

ção e Posse da Nova mretoria.
1 15'-8-59 .:._ Sábado - Baile de Aniversãilo. Com faou-

1· losa orquestra "Os Copacabanas". Apresen
tação das debutantes, e da Rainha da Clu-

1·
-be. Traje a rigor. Inicio às 22 hQ_ras.

'," 16-8-59 - Domingo - Soirée Infanto-Juvenll. Atra-

ções para a petizada Surpresas.
I ! Inicio às 18 horas,

.1·1
<; O BSE R V A ç O B S :

1 -8-59 - Encerramento para· a 1nscriçjo de,: debu-

I
tantes.

3-8-59 - Inicio da reserva de mesas para o Bane ,.
Aniversário. - Adesões

.

para o Jantar de

f � Confraternlzação, na Secretana e Resta..-
,

'� rante do Clube,

�
I .

/

E PROCURADORIA
/'

DOS A,DVOGADOS:
DR. ANTONIO GRILLO
DR. MARCIO COLLAÇO

ASSISTANCIA

DR. AUGUSTO WOLF
DR. EMANUEL CAMPOS

DAS 8 às 12 e

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancasdas 13.30 às 18 horas

Rua TraJaoo. 29 ...,... 2.° andar - sala 1 - Telefone: 3658 UB••uaJQU. raíaU'
PAUlIO

�SSSS*S'SSSSSSSSSSSSSSSSS$S%SS"$\SSSS%SSS$%SS\SS'SS%S%%S:iSSSSS,ª

�
PLANTOES DE FAR'MACIA
� M�S DE AGOSTO

1 - Sábad'o (tarde) Farmácia Vitória ' praça 15 de Nóvembro
._ ,�2 - Domin!o Farmácia Vitória Praça 15' d � Novembro

·8· - Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua JoãQ Plilto .

9 - Domingo Farmáctá Moderna Rua JGáo pinto

i5 - Sábado (tarde) F'armácla Sto. Antôn�o RUtl Feltpe Schmldt·

L6 - Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Feltpe Schmldt

'�2 - Sabado (tarde) rarmált's C"tarluense Rua Trajano

23 - Domingo Farmálta Cata�lnense ,Rua Trajano

29 __:_ Sábado (tarde) Farmácia Noturna ·Rua Trajano

30 -:- Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

O serviço noturno será efetuado pelas farmáctll.\l Sto. AntOniO. No turna e Vitória, sl·tuadas às ruIU!

Felipe Schmldt. TraJ�no e pra ça }·5 de Novembro.,

• ,. D I (} O
.

O••,It,C." - Uo.aca. � a".· ..

r.. - CORJce 'ç ....,t_

Cario la .'PIIOj.ih�&y" .

Ho.pltel ,lo. Ser... ldor... II t Ol, ,

te'"
(8emto '0 rrot. ....�.ií�....
•ndrad.). _ ,

Co••aIÜiI - ..�!. maull.

;lu.piteI d. Caridade.
• tM.d.:, d". ",10. ,.OTe' .1>

li.nte !l0- díolllltõr!o • Rua N.
IC• .II,.�t·,,"49 ·F .,.qql ... d, ,. t.

'.ot.. _. :T,!�f. 176.
R.. ldh,,�':;;- Rua "r.. \I .. ,"�

<H"tIDIIj' Ú .... ·

T .1 .UIl

ua, UUkO UAua ..

C�.1NIC:. tJJIlU.L \
---------------------�--�------------�------------��---------

O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12.30 boras será et etuado pela farmácia Vitória. tap.el.IlIbo .11> moJadl•• '''' .lI->
llaor•• -. .-1.. a .lnlrlalO.
�Il,a r.;Uul � ... jlil$.lIsçh•• ,:.
,Ja. e �T-onlca., do a,p.rIlUl" �.
!lltO:l..ill�rjo ,.m '!!lbo. o. ,n9&
;il}i.OC" do apar.lho Di!r ... t,v,.
• ·d.o ,I.t.·ma oe�o.o.
80,'rlo: 10'lí. b. li •• '" lo. r.

lora. _ Con.oJt6r1o: RUI 'fira·

deote., 11 - 1.· .\nda, _ I'''D.
iI4'.

- aa.ld,neta: aQ·. L,c'rd,
. A presente ta�ela n,io poderá ler alterada sem prévia, autorização dêste De,partament4>. Coo"DlaO{· U (CIl'ce... 40 '.pe

fi'" _: 'elu...
·

a·......$%SSSqNSSSSSSSSSS%S%SSSSSSSSS�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%i�S=S=S=S=S=S����������������������������_���������������������
t<OM ,SAIAO

Virgem
.

E�p,ecialid:àde:
�I ria: tWEIIEL INDUSIRIA� ...- ,_II. - (Marca Rttlslrl.)

ESTREITO
Farmác�a Catarlnense
Fa'rmácll\ do Canto

Fii.p;á�i:� Indl'ana

F"';rmâcüi Càtarlnense

Farmá.eta do Canto
1

2 - Domingo
9 - Domingo
L6 '- Domingo
23 - Domingo
,30·- Domingo

Rua pedro Demoro

Rua 24 de Mala

Rua pedro Uemoro

Rua pedro Demoro

Dua 24 de Maio

será efetuado p�I!t8/farmáctas do Canto: Indla na e Catannense.O serviço noturno

IlAVANDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

(ampeonato '(arioca

1-

Em continuação ao cam

peonato Carioca de Futebol,
domingo foram efetuados' os
seguintes 'encontros:

'

.J
•

o jogo Fluminense x São

botafogo � x Madureira O' Cristóvão' foi transferido P'3.

Bangu 2 x Portuguesa 1, ru' amanhã.

,

América 3 x Vasco, 1

Oíaría 3 x Bonsucesso 3
_ Flamengo 3' x Canto do
Rio O

\"PI11·1 RI ·111

Em Lajés '_ Internacional 2 x Independente 2
Em Caçador _ Caçadorense 2 x Juventus 2,
Em Joaçaba _ Comercial 3 x Vas'co da Gama O

,

ZONA LESTE
Nes,ta �Jlital'--Paula Ramos 4 x Marcílio 'Dias 1
Em 'It.ajaí ---: Figueirense f x 'Barroso 1 '

Em Bl'��que -. CarIoB Renaúx ,2 x Pa:ysa�c1,ú 1
.

ZON'À SUL'
'

,

Em Criciu�ã � C�meréiário 1 x' Her.cílio Luz � -,. '

Em Tub!lrão _.__;j Atlético Operário 3 x Ferroviário O
; < _ ,ZONA NORTE
,;'E!& Jo,inville "':'_'�êa�ia,� 9 x Seleto Õ'
�:,�� Jara.gu� -13ae�êndi O x AIJl.édca o
,F;l!U"Bl;umenau _ Vásto Verde' 1 x Palmeiras 1
,',

"

'C O t O e A ç (J' E S '-(,

,_ ZO'Nf\ OESTE
'

1,° ----:-' I!lderre!ldeÍ1te, 6 p.p.
2.0 -.-'Comercial e Vasco da Gama 7,
�.o :�' IpternaciQnal" lO- "-

/,., :4.0�, Ç.a,ça.d?'rens� 'e Juventus, '12
";,/"f',::" '::j.� ;z0�f\�,�Est» - v

�

, 1.0'_ Paula RamoSc, 4 p:p.
' "

Com'�uma �itória<,maiúscula sôbre O Marcílio Dias, o líder demonstrou sua potencielídede Merecida"a desslllcaçêodotricoler para a

'sé'rie Una I tio Estadual de 39:�'Dos mais belos e indiscutíveis o triunío do clubeda "esírêla solitária," -, 4xl, o escore Que diz bem da su

:pê�iQridade des pu�ilos'de liélio 'Rosa --.. Nilson e Zacky. na primera fase e So.mbra,.Va.lé'r·io e Idésio, este paraos mercilistas,
>

na fase
,

complementar: foram os autores dos tentos _' Soberbo, desempenho dó meia Sombra -, ,Boa arbi.trag�m de lázaro Bartolomeu _. Juve-
De parabéns está a 'afi- 'I

d 'B
' I

'

I"
I

, R
' d "d C t 57' 980 00 vamente sacudidas, desta, mestra do coníunto.," Verda-

cíon" florianopolitana' que nlS o' ocalUva venceram oa pre Imlna_r _ en a e r� ,I ,

,

,

,

feita por um pelotaço estu- deíro. dínamo dentro da ca�-
'

·

"era"jogos 'q.a, Jornadf!, final dndc ao luxo de fazer "car- r;ito da direita, tendo Sorn- a sua linha intermediária 'a diferença, 'chutando fóra. nendc de Valério, após um ('11[;, tendo exibido seusc.do-
, do .Estadual de .59,' �s�o ,gra naval" na cancha, numa de- bra cabeceado mandando 3.

I

CHie está decepcionando. 01 Impressiona o tricolor pela ligeiro "show" com a pelo:,?, tes admiráveis de �Ogad(l�.,
ças a retumbant� vítóría dI' 'monstracão pujante do seu bola por cima do travessão.

I
perigo do quadro visitante admirável sequencia de pas- Este o gol. de mais belª, fe'- marcou o gol maís-Hndo da

seu lídimo, �epres�t�nte o excelente preparo técnico e Aos 5 minutos surge o prí- res ide em Idésío, Porém o 'S�3 curtos, longos rasteiros e tura da tarde de. domingo. tarde,' contribuindo, ainda,

p::tula Ramos Es�or�e C\ube, físico, sua vontade e espíri- : meíro escanteio que foi mal, "eellter". está muito bem pu, I D!t.e.:S: Aos 42 minutos Nilson Os marcilistas sentem que a para o gol que deu Início à

que na tar_e.e de anteontem to .de luta simplesmente
I
cobrado por HéÍio que ati-' llc.ado por Nery e vez po..: 11 ecebe de Hélio e atira 'for- derrota é inevitável, mas goleada.

L>screveu bela página do fO��- magnírícos, contra 'um aJ- Irou fóra. Dez minutos de íc- loutra por Manoel e züton.. te, defende parcialmente mesmo assim prossegue:n �u- X)ILSON _ Excelente tra-:

báu ilhéu, derrotando p�:: versárío que soube lutar mes- � ga são transcorridos com o: Continua absoluto no centra I Medeiros e Zacky, bem colo- tando. Um minuto apos O brilho do substitu}õ de, Os:
'quatro tentos a um o for "e mo quando as .eoísas nao "paula Ramos 'manobrando 1 do .gramadc o esquadrão' 10" -cado recebe a bola e sem g0L do experimentado eapí- car qU7 re-presentou um pe

';�l1�e"-dO Matcílio Dias, não eàlria_m be_m p�ra o seu ladll'lmelhor. Mel�ora um P?UCO
I cal �u.e procura uma brecha h'lSi;ar rulmína nas redes: t�o paulaíno, Idé�,io e c�al> ,ri�(: para a .m�ta de Me

dllaJ;ando mais, o marcador salvez devído a ausencía do i o Marcílío DIas, mas ainda na sólída defensa visitan'r.e. 2 x O pró Paula-Ramos, escó geado dentro da mela-rua". deíros, Podera Vir a ser man-

d:>,viçlo à falta de chan�e �u_e experimentado Médio Joel lilente-se impotente diante do .surge o tento inaugural re do primeiro tempo. punido o árbitro o foul. O tido domingo contra o Fi-

perseguiU seus' avantes, prm- que fraturara um braço 110 maior valume de jogo dos aos 31 minutos de ações. Fal': mesmo encarrega-se da co- gueírense,

ctp:flm.ente �élio que perdeu "spronto" do tíme-ítajaíense 'locais que exercemtotal do- ta de Gilberto em NUsIJn A FASE FINAL brança 'da falta e faz com bOMBRA _ Assombroir-a

várias �portunidades, pra- Foi grand�". maraVilh?s'l II m.nío' dO. centro da canch�. próximo à área perígos« dos o segundo per.iodo da luta r.dl�irável pe:í-c1a mand.an,dC -Í'ó�os pelo elevado espírito
clo.::as. Sim, veremos nada, mesmo, a vítóría paulaína Aos 17 mmutos falha Mede.1- vísítantes. Bate Valéri,0 e é iniciado ,com o MarCllio' a pelota no ângulo díreíto ,d�, luta, suas tramas e nu,

menos de sete encontros da na tarde de domingo quan- ros' defendendo' parcíalmen- provoca confusão, sobrando 'pilis na ofensiva. Defende-sil do,arco sem qualquer chance 1ávcl senso de penetraçãJ.

etapa final 'do cértame cà- tio: experimentamos uma d�l'!/ te uma bala fácil. Avança a bola pàra' o mesmo VaJ.e- beii1 o Paula Ramos e trans- de defesa" para GaYl;lete, ,�'cl um espantalho para a

tarinense.; Assim o qUls () l:1aiores satistações de nossa Helio e perde' boa oportuní- rio que atira forte e Nilsón, �cE'idos quatro minutos e�-lo 4 x 1. Prossegue o j.OgO, ago- def6sa conkáiia..Jogou uma

esquadrãó líder da 'prai,1l de vlda, 'véndo aquele time, di- dade-, mandando a bola pela en. Íuta com dois contr�!los de novo no domínio técni..:o �'a com os dois quadros se de suas melhores partidas,
·

Fóra que surge como 0- "Vi.1- tar cáteára no gramado, seal li>Jha de fundo. A segui�, e mais 0_ goleir.e; 'cabeceia e t,erritorial das ações. Hé. enipregando pouco. O escore mHecendo� seu desempenho

gador" do pebol da metrópr.- apl'ff,en�ªr'um unico ponto, Ghberto comete foul em !W,J redes, desviando a tra, lio, num centro de Zack'/, ,pal'ec:e satisfazer os 10cJ.ls a 110t!t máxima.

le' E � po qual estão pepositp.- c1,audicànte. Foi a v!tória dfl; SOl1J,bra. Bate Zacky da es- jttólia da bola. Ligeira rea- perqe nova oportunida�e que fazem. o �ue querem n:!', Z-ACKY _ Atuou dentrD

das' !!:s nossas esperanças de técnica e da fibra. Foi a vi- querda e Zilton avançando çl10 dos marcilistas encontu J'�stá sem sorte o 'ponte,lro cancha. Alemao chuta, mae das su�s caracteristicas.

::ccon'quist!J.r o título máxin.o tória da raça. cabeceia por cima do arco. firme. a retaguáda paulnilla. que impressiona pela enormr. a bola vai muito alto. HéHo' Ur.l'COU o seu tento. Con-

que' mais de 'um decênio l;e- AQE 22 minutos, Valé'rio dá Ant;oninho atira violenta- valentia, e manobras com os pet'de novo tento; após s�r 'Vlncen�e seu' desempenho.
slde' no interior do" Estado (' O PRIMEIRO TEMPO fi Samora que por sua, vez ment�' _e Gaynete deferide l'!C:mpanheiros. Aos Ü minu- bérn ser�ido;_ por SOmbl'�. - MEDEI?-OS, _ O assed;.o

que (3 mesmQ Paula Ramos lu" 15,30 1:;lollas o árbitro centrà 'a Nilson, o _qual, ven- lfl.aS larga e num salto pres· t.:'s o tri.color eleva o escole Chute de A.lemão e defesa de ,conbtante dos paulaínos :w

"de;xa.ra escaP3:r em 47, qilém- faz trilar o apitg.. Dá a' said:t do Zacky em perfeitas' con - sentindo a aprõxilrtação de para três a zéro. r:ócà atra- Gaynete,
'

Sombra
-

avançd:. s:m'arco deixou-o como que
· dcy 'fQi supla�t�do "p�l? 'Amé: 10, Marcílio Dias que vai ão dll;ões para;: o arremate, dei- Di�o ; estende o Braço e im- �ou de leve para o goleit.:) ';irm: e quase �ii� aéerta ,as

. �e::('sperado. Era bola a, �a(l;.1
rira. "

-

I s,taque, tendo", Nelinho rc- r-a a ,bola para ó extrema pufslona a -bola para escan- ql1C avançou. Sombra e Hé. ledes de .Mede�ros.. Sombra I m..,.�ante., Procurou salr-se

Quem se ditigiu ao es�á"ac>
, cl-lal),ado esta ,primeira invc3- que atira mal; ensejando r, teio que é cobrado' sem ,pe·' lio também foram de enCOl1- avança e- serve a :Nilson que terfl. embóra não reeditando

da Praia' de Fóra na emola'- 'tida dos vfsitàntes. Efetua õ Mrdeiros defender mandan- rigo para o' arcu tricolor. tro à; bola. O goleiro leva a nl,Q é suficientemente rápi- sua,� boas atuações.

n. �aFde �e dom:in��, ,d� lã i'PauJa- Ramôs se� primeiro' do a êscãntêio. Máís.adiante. 'Itweste o, Pãufã' 'Ramos po,' ll1e�har, mas não- a encaixa do, ense!an?o � Medeiros GAIA' ,.- Ape.nas :regular
dev'g ter �alâo: satIs�tGl,Com r, ataque pp,r 'intermédi'o de Hé110 investe e chuta, per· i::itermédio de Hélio que ,dá' bem, tendo o meiá. ,arràllcll," chegar pl'lmeIro. a bola. Os' ,..;u, eonquta;

". o'Ilotável e�petãcu�o �ê �l�,�- �Sl..�mbra q!!e iêç�be 'de�HéUo d'.mdo otima, oportuni�ade a Valério e este à'Nil�on qué dei a,�elotà para em seguida minutos se escoam. Tápida- GILBÉRTO - Pontificou
; . 'se 'e'�,€C!licá"��r�sent.àd? 'P:,",�:-ê"'de' 'fónr"d� 'á;�a' '��na, PZr!l 'aàrk, a -centa�eIllr .s�in- �H;...a ,�a,., tray.e: C()���!��;..,�����.;,l�� I;;�;i.l� !'�nt�� . �JPgp-�ega, á�.�.(m i�a d�fç;;,!t ,�àFC,Uis�_a. Violen

lQ c!.uadre: dmgldo por H(l>p�1.�sando, a ,pelota pO!, cima do & bola,muita alto. 'Con- 11 :nando o Paula Ramos. He-, t am os JIlarcilistas, alegançlo' ..m� ,ª:ri:yeífatr'Ci� lí-a- � 'efh-'ser'-(fési$'lA!'-Qi ,a úni

'\Jjo-Rosa. �Oi sempr� supw' �dO. trayessão: NQva- investida, t.ii1uamelhor o, ,Paula Ramo", Uo p-t�ra forte, sobrando a ,fou! do diánteil'o mas'l) jui� ,moll.:i1e1Cil escore de,� 1:,� -C,a ba�l�éira ��t,e qu.�,�spau-
l'iCir-u-.c��Junto c,aplta:_neado paulaina,; Valér�9 dá á Nil- mquanto que, seu adversá- bola p�ra Nilson que gerde valida o gol. Um inJnuto ap5s lst�1.os.� en�,o�tral'am.( Um

,pGr Valer-lo, tendo mesmo se ,son e este, a Hélio que atirou rio esforça-se, para acert�,i"
I
tlOa ocasião para' aUml';!ntal' I as' .tedes, marcilistas são no- Á 4.�BITRAGEM gm:nde, zagu�iro.

-Ma-'iS,-um......_nO-Dto�·n-el,d.......----'e·r··5i�"m- --FÚlU-H'I·r'·.e'\'03'H" 'e' 'O·!I.r.r'8·'zo ������lft.�� ::��1:��o�:q��:
. fi fi U U I!I. U oon Dem.rlá e Euclides P.. ów,-" -

1 � f e.m Itajaí�(O,Carlos Renaux venceu,novamente o cféss.ico· bl'usquense, e �domingo deverá
l'eira. cc�����e; �����q�: m���

,

� � I\PRECIAÇAO INDIVIDUAL {;u,ção e nulo ,no apoio.

decidir ',com, O�MarcUiõ�Dias' a segunda,v.ga para a elapa final'
,

,', ':' v�nGér�' Marcílio .;ras, h,a- o �!��o�Te�bór�U!�o \::���= te�:o�Oque �e��!��md�S ::!�
\ N,ão conseguiu o �igu.eiren.., J. 'E':m .

Brusque . foi efet��ti� naJaí, o M;areílio I
Dias, em da,,- classificação para a eti!pa 'velá então, uma "melhor de se tido' a oportunidade, de la Ramos em Itajaí, não

se Jlvrar-se da mcomllda, (} C1asslCO .local" tendo o,Ca", ,.iego decisica pela conqUlsta 1 f.nal do Estãdual de 59. se,\ trê;::: en.tre os dois clubes.,' realizar uma só defesa de jl'::;tificou a fa� de que vi-

"lanterninha", lá em hajai: 110'; Renaux co:tifirmado :;ua ----- -

' . , ,

vulto, visto o pouco perig;J (lha precedido.

qmmdo 'deu conbate �o AI-I vUória do-pr1�neiro turno, �� / Camp. ,e','00.3""1o' ,-am'a"d.:O',r, IÍIIst'a que os dianteiros visitantes ALEMAO .

_ O antigo dA-

mirante Barroso a quem vell- .levar de venclda. o Paysandn . ('fere.ceram a sua meta. O lt"r,',sor do Bocáiuva
'

decep-
cera aqui no, primeiro turnu. '-!lor dois tentos a um. un!co tento que venceu, nem dunou e bastante. Irreconhe-

O resultado foi um impatlj I O 'p t I TI' fi
-

t I"d d'
.

t d
urn ar_gueiro dá élasse de e1\ el o meia.

de um tento, tendo cavaI-I Com a, 'derrota marcilista OS a e egra ICO ma� eve a I erança erro an o o um Cas-tilho ou Gilmar sa, TDESIO _ O mesmo co-

lazz) assinalado o -ponto alvi.- dial'ite dos florianópolitanps 1 iam cap,azes de evitar. mrmdante valoroso e' luta-

negro. .: I��n���la iSO��:U�:� �aC:���� 'I' 'Austria e o ipi'ranga goleou o Treze de Maio- - A classifi- 2el\:'!�:p�� mu��� ;:;:U!�l� ��:b!�Ose;�:��saD::nt����
vITORIA DO CARLOS, lliderança devendo, no pro- I

'

caca-o e a nro'XI"ma ro'd.ada
'

�

��A'�iS �Ois encontros der�,& to Fernando ,e depois Tilico, . O luelhor do �uadro vencido.,
RENAUX

'

ximo do�ingO, e_nfrentar tlnl ',. y lo! p.(,I>"e�Ulmento. ao Campeo- r.ao lhe deram grande �rz,-I ANTONINHO _ O ex.-za-

�,
.

.

.

, ' ,,,,'
.

"_ .'

---

_'. ."
.'

nato Amadonsta de Fute- balhp. ,Saiu-se muito bem. g;le.iro da seleção, improvisa-

C'a,Jm�
-

'ne"_-�O:o'a,1:0" C'al'arID'e,nSe' p'or�' Zonas- �,1:,::9;,t�::!.:o��'��� g;;;':Ycolo::�::;�:�::�: :::!';,,�nnado,. ,.i.-
,

. P
,

,
.

.:1L ....tma, ten�o o pnmeuo ccu na retaguarda paulaína, ! !"ERNANDO _ Não cou-

Resultado-s de domingo � Classifica cões - Próximos jogos - Três classi- '�i.�������d� Aaus��:r��;1 ;uo; �:�����n�e :��i�a :er�;:!� ��:::::�;: ::��:�:�::doM:�
"

,

'

',o '

11
enquanto que o conJunto de IdÚ'io. ·meia.

fi d t fi I
4. _ Paysan�u, s\l.(,ú dos Limões também

,r Ica OS para a e apa, Ina 5.� _ Ba.rros?: 13" venceu faci!: 4 x 1 sôbl'él- (,
MANOEL _ Muito esforça- OS QUADROS

E' It d' d'
-:.' .

_ Fl,guelIens�, 14 "rrl'ze de Maio do Marcou duro o seu .tio-c Formãram assim, as duas
'.
IS e� resu a 'os os. ,Jogos efetuados dommgo-em ZO'N A' SUL,

' '.

(D" d I'
.

_ _ .tl . , • ll\em iCO) e am' a po ,,� eqUlpes:,
contmuaçao aos certames das quatro zonas: i,lsslm, a classificação' por PAULA 'RAMOS'

ZONA OESTE
1.0 _ Comerciário, 2 P.P· P!IJltOS perdidos passou a se:: cieu Idésio.

-

2.0 -1 Atlético Operáriô e Ferh)vj�rio, '3 e!·ta: ZlLTON- _ Excelente con-

3.0 _ Herdlio Luz,4"
' duta do centro-médio que tll-

1 (J Postal Telegráfico, 2
__
ZONA NORTE 2" _ Tamandaré, 4

1;0 � Amêrica, 3 p.p. '

3<' _ Ipiranga, 5
2.° _ .Caxias, 4 , 'l0 _ São Paulo, 6

1.
'.0 _ Baependi, '7 50 _,_ Autria, 9

14.0 _ Palmeiras, 11 6) ._ Treze de Maio e
5.° _ Seleto, 14 V',��lãaval,' 14 '

,,'-:-l(1)-- 'Vasto Verde, 15· 'Báqado serão ..efetuados'
OS CLASSIFICADOS ruais aois encontros, a Sl'l.-·

Já' estão--cla,ssificados para a etapa final do Esta..,. ber: São Paulo x Tamandáré
,

dual de 59, os seguintes clubes: Paula Ramos, América f 'i:::eze de Maio x Postal.
e Caxias.

O,S JOGOS DE DQMINGO PRóXIMO
-Tllngará _ Juv'entus x Comercial,

'

,

Caçadoi' _ Vas'co 'X Independente.
Lajes.:,-'- Internacional x Caça:dorens,e
Florü{nõ.polis _ Figueirense x Paula Ramos' i
Brusque �. Paysandú x Barroso'

-

'

Itajaf'- l\farcílio Dias x Carlos Renaux ,I
Criciuma '7" Comerciário x F-erroviário "'.

Tubarão --l·'·Hercilio Luz, x A.tlético Operário
'Guaramirim _ Seleto x Vasto Verde

'

;'01;; 'Gaia, Gilberto e Tilico

CUíCO); Geni�ho e Lóca:
Oic:o (Alemão), (Fernando) ,

ldesio, Antoninho- e Fernan-
do (Tilico). v

... e u seu cargo a marcaçã:.l
de/ Ãn�oninho, saindo-se
bem. Distribuiu bons) pas
,�es para '.os da linha ,de
tU.'Dte.

,

NELINHO _. Sobressaiu-se
na linha -:intermediãria, COIU
desempenho notâVlel.' Muito
téclJic� e combativo, destaca-
,se pela sua'

'

extraordinár:!l
'

�RELIMINAR
calma' e perfeito control'3 ,da 'Preliminarmente defront<t-
bola. Em algumas oportuil!, �'aln-se, em partida- amistosa,
dades deu "show". pod.er� eru disputa ge J.lma taça ofe
vir' a ser um grande jogador. 'l'H,iQa pelo sr: Sílvio Serafim'
HELIO _ Valente e ardo..,' da Luz, os cdnjuntos juvenis

lOW o ponteiro que cônsti�üi "ds Paula-Ramos e Bocaiuva,
uma autentiéa revelação d{i- -este leva.ndo a: melhor pelo'
nosso futebol sorte porém, u"çore de doiS a zéro.
H1(. foi ma,dastra, fazendo��
p�rder ocasiões de'ouro :fren-
te r meta de :Mledeiros.

�

VALE'RIO _ Mais

Gay
l1t'te; Marréco, Nery e 'Ma-

'

HO(.} ;' Zilton e Nelinho; Hé·
lie Valério, Nilson, Sombre,
,8 2;acky.
MARCILIO, Í>IAS _ Medei-

y Campeonato dos
Comerciários
,Domingo, pela manhã, em

� fi CO dos Limões teve anda
niE'tlto õ certame dos com�n'

jogando Meyer e

REllil'DA
arrecadação:
considerada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bonn, desde que assumiu a presl� blemas em suas conversações com

dêncla dos Estados Unidos: 'A: úl�' o prlmelro-Maglstrado estaduru_

Convém lembrar que esta será a certeza de que tanto De Gaulle do ,de obter uma maior proJeçãõ
primeira visita de Eisenhower a como Adenauer apresentarão pro- da O'l'AN. negociações.

pontos de Florianópolis, onde ha

ja uma consciência a ser desper
tada para a cruzada que coniãn_

da, em pról do'desenvolvlmê'nto de

nossa Capital. Osvaldo Machado
é bem o candidato com os olhos

fixos nos problemas da atualidade, de Santa Catarina, eleita para (j jornalistlca catarlnense. pena 'brl_
com a devida prespectlva das ne-' biênio 1959-1961. Logo após de-, lhante, pertencente a tradicional A 10 do corrente a comi
cessldades reais do povo. clarada empossada- a nova Dlreto_ família de homens de letra e -fl- tiva do sr. Ramos deslocou
COMICIO NA PRAINHA REVE- ria, foi servida, no mesmo local, lho do saudoso Jornalista Milr,tl- se para Taló, sendo alvo de
LA A FôRÇA DO CANDIDATO suculenta feijoada, da qual par� nho Callado, figura que a Impren- grandjosa recepção. Aguar"

OSVALDO MACHADO tlclparam, além' de jornalistas, o sa de santa' Catarina recorda com dando o candidato de Santa
O candidato da coligação PSD:- reprllsentante do Governador He� vel;leração, Jairo mais uma vêz Catarina ao govêrno do Es

PRP realizou um "meetlng" na l'lberto Hulse, representanté do está à frente da nossa classe, con_ tado, destacava-se o sr. João
prainha, à entrada do M,orro do pr.efelto de Florianópolis, dr. Dlb duzlndo, com Q bom senso e com Bertoli, candidato a p'refei
Mocotó. 'A primeira notiCl.a de Cherem, dr. Rubens de Arruda dinamismo que lhe é pecullar, os to daquela localidade pelo,
que o candidato falaria ali, verl_' Ramos, vere!'odor' Domingos Fer� que fazem jornalismo, tranforman- PSD-PRP, srs. Erico Mul
ficou-se grande afluência popular, nandes de Aquino, Gerente deste do;-se numa autêntica bandeira ler e deputado Honorato To-

Seguiram-se com a palavra o jornal, destacados próceres polítl� ,
de luta das. aspirações dos profls-. melin, altos próceres do

sr. Antônio Paschoal -t\póstOlO, o cos, pessoas gradas e autoridades slonals da pena, elevando a claa-I PRP catarinense, sr. Rai
vereador Domingos F. de Aquino, especlabnente convidadas. I se, fazendO-a respeitada e que, tr).undó Mayer Sobr., presi
o dr. Aderbal Ramos da Silva e o Depois de um movimentado

I
reconhecendo os Inegáveis méritos dente do diretório pessedis

candidato OSVALDO MACHADO, I pleito, realizado dentro das o:or_ do Ilustre confrade, continua a I ta de Rio do Sul, Otacilio
A fala ao povo do Mocotó evi_ mas democráticas, novamente a tê-lo como seu condutor. Macedo, Walter Brobst, ,dr.

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

A Inclusão da capital da

Alema-l
tercâmblo de' visitas entre Elsa

nha Ocidental no itinerário do nho.wer e Khruchtchev poderia ser

preslden.te foi Interpretada aqui uma maior concessão à União So
como uma medida destinada a

I
vlétlca no problema' atemãc, par�

desvanecer os temores de Adenauer t1cularmente na questão berllnen

de que um dos resultados do In-
I
se.

GETTYSBURG, 10 (UP) - O

presidente Eisenhower partirá pa
ra a Europa um dia antes do qual
havia fixado a fim de Iniciar II

série de conversações com os dlrl_

rlgentes ocidentais com uma visi

ta ao Chanceler Konrad Adenauer,
a 27 do corrente, na c.ll<pltal da

Alemanha OC!_dental. O novo ItI_

,nerárlo foi anunciado hoje pelo
Secretário de Imprensa,_James
C. Hagerty, que não revelou a ta

zão para a mudança de planos.
Eisenhower l:).avla anunciado ante.,

riormente que se encontraria com

Adenauer, durante sua viagem à

Europa, mas não deu nenhuma In

dicação de que Iria até Bonn.

Uma vêz que estêve naquela ca...

pltal foi em 1952, quando renun...

cioú ao comando da O'l'-AN para
candidatar-se à Casa Branca.

dense.

Os mesmos lI\fol'mantes anun

ciaram que De Gaulle 'não eír.,

E' crescente a convicção na Grã., cunscreverg suas entrevistas ao

Bretanha de que Elsli'nhOwer en- tema da troca de vlsltao entre ds
trentará fortes discussões que poa, I

dirigentes dos 'Estados Unldós e

sívelmente o colocarão na deren-, da União Soviética, 'mas que apro,
síva, quando visitar paris e Bonn. I veltará 'a oportunidade para díscu.,

Fontes autorizadas expressaram a tlr a exigência rrancgsa no sentí.,

Sr. Nemésio Heusi
FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 11 de AGOSTO de 1969 Inspetor Regional de Pro·· ducão da Organízação Novo

Mundo Seguros, de Curitiba.
Sr. Sia. Némesio Heusl, que
ora nos visita, desfruta hã
icngos anos em nossos meios,
de sólidas 'amizades.
A sua visita, que se pren

de a interêsses da Organi
zaçãc a que serve com brio
lhantismo, iniciada ontem,
deverá estender-se por mais
alguns dias.

FORllO

Até

Negociações entre produtores latino- americanos - Portugal e França já de
acôrdo - Assinatura de um Convênio mundial de estabilização do mercado
cafeeiro,� Declarações do ,Ministro Sérgio Armando Frazão.
o Instituto Brasileiro do

I
IBC vem mantendo impo�-I tantes de países a.me�icanos I o convênio � disse o Minis�

Café assestou as sua ba- tantes contatos com autorí- e que elaborou o projeto de tro - sendo que quatro dê

terias em tõdas- dir�ções-;- dades nacíonaij, e estrangei- acõrdo mundial. ,les s� poderão dar. a pala
contanto que consiga. den-

I
ras, dlretame�te interessa- AFRICANOS R�SPON- vra fma} apos �ouvIrem os

tro do mais breve possível, i
das na solução ,do magn.o. DERÃO respectvíog governos. Qua�r

uma solução de grande al- . problema �nao so dp. Brasll Falando à r�portag(tll ao to aos produtores.. do. Contt�
,cance para os multíplos como d� toda a América La- desembarcar, o Ministro nente Atricano - f'rísou

problemas que afligem a ca- !ma, deles r,esul�ando �o��s Sérgio Armando Frazão rea- pediram praz até o dia 19

f�icuJ.tura nacional, 'com sé- tngulos que estão POSS}b�l= firmou sua convicção d.e do corrente �ês a fim de
nos e contundentes reflexos and? noyos rumos ,que, �

e
que Os entendimentos realí- estudar o projeto já se an

não só no mercado interno '�erml��rao a nova l?�htIâa zados em Washington e No- tecípando a opinião fávorâ
como, príncípalmente, no o ca e a �ser segui a,! e va Iorque conduzirão à as- vel dos govêrnos francê e

externo, uma vêz que é o comum� ac�rdto comd todas sinatura de um Acôrdo IPortuguês. Naquela d�ta
f,

.

e tra d no as naçoes ln eressa as Mundial a a b tit
.'

t
"

ca e a viga � s e s-
IMPORTANTE CONV�NIO ,�p r sI.! s I uir ? es aremos. todos reunidos

sas. exportaçoes para o ex- atual Aeõrdo �La�mo-A:r_nen- em Washington, quando es-
tenor. Procedentes d� N10va lor- cano cUJa vlgencl� �xplra a pero, então, que ,se estabele-

que, chegaram ao Rio o Mi- 30 de setemb�o prOXlmo. , ça o novo convênio com a I R M AO S BlTfNCOURT
Logo após ter lançado, nistro Sér,gio Armando Fra- - A tota!ldade do!,! dele- participação dos .prÓdutores ',' (AIS 8AOA.6 ' laNf lIQI

em todo o território nacio- zão, do Departamento Eco- gados de palses produtores de todo o mundo ,concluiu o ANIIGO O(Pt;SITO 0",..1.0.1'11

nal, uma cam'panha vi's'anôo nômico do Ministério das da América Latina aprovou Ministro Frazão.
el�uo�d�e�qualid� R�açõM ��riMes, o � ��------�-----��·-�rl�----�---------��-
de do café consumido no Luis de Toledo Pizza Sobri-. Regres's'o·u' o'n·tem •..

País, entregou-se o Ins,titrito nho, repr,esentánte do Go-
a detido ,exame da matéria, vêrno de São Paulo na Jun-
no que ela se refere dentro ta Administrativa do IBC e ,do âmbito mundial, dando a os cõnsules Marina Vascon- (Continuação da La página) '..

parcela de sua valiosa con- celos e Gil Rodrigues, que ras todos vieram o' ir que Cel,so ,Ramos apresen- Mano Mafra. dIversos ve-

tribuição para se enco:ntrar participaram dos trabalhos verbo ,experiente a��e i� tou a .Sa�ta Catarina con- readores, todos fazendo. uso
o denominador comum da referentes à assinatura de mentad para ,um goVêr�o s�üta Inteiramente Os inte- da ,p.a!avra saudando o llus

questão que tantas diver- um convênio mundial de es- de órd�m de moralidade e re.ss�s de nos�o. P?V? O tre, ItIllerante,. destacando

gências vem causando, prin- tabilização do mercado ca- de realiz�ções que o pOlTO !p�esldente <fo Du:etol'lo Re- se, na op<!rtullldade, a calo-

cLpalmente 'Por parte dos feeiro. O Ministro Frazão deseJ'a' glOnal do PSD fOI ao encon- rosa oraçao ·dt) deputado Or-
. tro do povo, e peJo povo foi lando Bertoli, uma das

Países Africanos, que cons- chefiou a delegação bras i- b'd
titriem ainda a espinha na leira às reuniões da Junta Sucessivas reuniões nos :ec,e I o com carinho, e a maiores. 'expressões políti-

t d b'l f D' d C
�.

L 'tO d' t't d S b" R'b'
� e�se povo falou da disposi- cas do Vale do Itajaí. Rea-

gargan a o pro ema ca e-· lretora o ()nVelllo a}- IS ri os e a la, I elrao
çao do candidato à prefeítu- lizou-se reunião ,e banqueteeiro. no-Americano de Café· e dó Ferro, Mirador, Gustavo

Apesar de ser grande a. presidiu o "Comitê dos Cin: Richard demonstraram am-
ra, Bernardo Muller, de tra- em Passo Manso. Ribeirão

dificuldade a ser vencida. ,o ,co" formado de 'repre�n- pla�ente que a, plataforma ba}har, com �edicação e do Bugio, sendo visitadoS'

A marc�a �o can�ll�ato �a'-, '1lto'rlla' ;������*i��::�i�m ��I;��f:���������'�f '

bem uma IdeIa do quanto problemas do mUlllclplO e

repercutiu a palavra 'de da região, foi ouvido com a

CelsQ à laboriosa gente de máxima atenção por gente

I PreSidente Get'Úlio. Nas reu- de tôdas as camadas sociais.

A campanha do sr. Osvaldo Ma_ ! denclou que a campanha vai de poeiras, no sub-distrito'do Est�elto, niões realizadas, falaram os Referiu-se, no ensêjo, à per

chado, falando ao eleitor de FIo- vento em pôpa, em marcha acele� onde lhe foram tributadas expres� srs. Bernardo Muller, dr. sonalidade do candidato à

rlanópolls com a linguagem dos rada para 'a vitória nas urne,s de slvas demonstrações de solldarle_ Nelso Abreu, deputado Or- prefeito de Taió pela coli-

fatos, Isento do palavrório Incon- 30 de agõsto. dade. lando Bértoli e Francis,co gação PSD-PRP, manifes-

sequente. vai ganhando, dia a A vibração do comício de sába., Homens do povo foram 'ao sr. Ax.... tando Sua segurança nlit es-

dia, mais expressão. E' que, Q do foi um Indlce da aceitação do A comitiva Celso Ramos côlha da popu'lação �aborio-

candidato do. PSD e do PRP, va- ·candldato. E' que os comlclos são OSVALDO MACHADO, asseguran_ eS1teve, ainda. em José Boi- sa daquela comunidade, ao

lorlza o seu comparecimento pe- os"' termômetros da receptividade do Inteiro apõlo à caUsa que abra- teux, em visita ao presiden- nome adma citado, que reu-

rante o povo, com êle dialogando de uma candidatura. ça a comanda. te do Diretório do PSD da- nia tôdas as qualidades de

OSVALDO, MACHADO, EM CA- O candidato revelou, no bate- quela florescente localida- aministrador seguro, firme,
POEIRAS, NA PREGA!ÇÃO DA pàpo com a gente simples e amla- de. O jantar foi servido em dinâmicó e honrado.

VITóRIA tosa que com êle conviveu, estar Ibirama, com o compareci- Em síntese, foi êsse o iti-,

O candidato do PSD e PRP /vl- em dia com os problemas de Ca- mento de ,personalidade 10- nerário cumprido pelo sr.

sltou, sábado, o bairro 'de Ca- ,poeiras. cais. e todos os membros do Celso Ramos, e o calor da

D' t'· d' t' d rece,pção que teve nos três
.

Ire orlO pesse IS a aque- muni.cípios visitad'os, inclula localidade, sendo na' oca-
sião trocados importantes sive seus mais distantes dis

pontos de vista a respeito tritos, 'vaticinam a vitória
dos problemas do mumcípio ao candidato pessedista ao

visitado e na região. govêrno do Estado. Vitória,
também, dos candidatos à
prefeitura, nas aludidas co

munidades.

Os de O· ESTADO,
çam-no, formulando
de feliz permanência
C�,p!tal.

abra
votos
nesta

Sr. Ary N. Silva
Florianópolis hospeda, des

de ontem, o sr. Ary Norberto
da Silva, Gerent!! do Banco
Mineir9 de Produção, de
Curitiba. "

,O visitante, pessoa larga-lmente conceituada nesta
Capital, é nosso' particular
amigo, a quem apresenta
mos votos de feliz estada.

à base de um programa.

ABAS'I!ECIMENTO, IEDUCA!ÇÃO
E SAÚD�, RODOVIAS, nada es-

capa à plataforma do sr. Osvaldo
Machado, nos seus contactos com

a população do Estreito, 4e Ri

beirão da Ilha, de 1;!-IO Vermelho,
da Lagoa., da Trindade de Saco

JAIRO CALLADO: Líder Incontestável da
Família Jornalísticados Limões, enfim de tsaps os

Sábado último, na séde do Iate I claSSE! jornallstica recondull1u à

Clube, gentilmente cedida pelo seu presidência do Sindicato o Jorna

presidente, Alvaro Acloll Vascon- llsta Jairo Callado, Diretor de A

celos, teve lugar a solenidade dn

posse da nova Diretoria do Sindi
cato d s Jornalistas profissionais

TAIó: POPULAIÇAQ
APLAUDE CELSO E
JOÃO BERTOLI

GAZETA, que vem se revelando

lIder Incontestável da famílla

".PRESENTANTES

I: L: STEINER & CIA.
IlUA CONS. MAPRA �... "

fI&,.ORIANÓPOLI8

)

III OSVALD'O MACHADO I

será de

dendo a uma era mais flexlvel

por outro lado, acredlta-se que O Govêrno francês anunclou".Ilo
Adenauer se sente preocupM!.o 8 je ter convidado oficialmente
descontente com o Intercâmplo de' primeiro-Ministro Antonio Segnl,
visitas. Alguns órgãos da Impr�nSII da Itália, e seu m1rl1li'tro do Ex'
brltãnlca Informaram que tanto o terlor, Gluseppe Pella, para vire
Chanceler como Von BrentanQ a Paris, onde se. encontrarão COIll
têm sido críttcadoe pelo seu pró- o PreSldente Eisenhower. Um c
prlo partido por não terem evitado munreado do :MInistério do Ext
êsses encontros. A Adenaue,r preo., rlor díz" que os dois dirigentes lt
cupa o fato que a politica de John lIanos aceitaram o convite para
Foster Dulles de manter os -sovié�

I
principio de setembro porém n�

tlcos a distância, parece estar ce- foi fixada ainda nenhuma data.
a

" ........
,

Aquela fa*, alí à entrá.da do Olíveíra Belp, re- �

_

presentando a cota querémísta do vereador Pago-Pago,
anda um tanto encoberta P04' outra, anunciando um

n�u:,eu de cêra. O vento sul rez com que esta baíxasse
sobre a parte final daquela 6 resultou isto:

UDN -'60 - Queremos a cabeça de Lampião' e
Mai ia Bonita ...

x· x X

Antes, já havia outr,o queremismo, interpretado
na legenda: "UDN - 60 - Queremos Irineu."

Parece que 60 pessoas desejam a volta do sr. Bor.
nhausen.

'

XXX

Agripino Grleco, impiedoso contra Ataulfo
P::ova, sustentou que quem lhe almoçasse os

podería comungar sem cometer SACRILJ!:GIO.
Nereu Correa, parafrasesndo-o, substituiu o têl'

mo final por HERESIA.
Cunfundir sacrilégio com heresia, não é sMrilé

gio: é heresia.
x x x,

Segundo correspondência recebida, em Lebon R�
gi3, um banquete programado para hQmenagear o sr.
BO"l1hausen sofreu três alter�ões substanciais.

la. - passou de' banquete a jantar;
211.. - perdeu um !) no número dos pal'�i

_Cipantes - 180 para,18;
311.. - baixou o preço de Cr$ 10Q.oo

10,00.'
Os leitões e as galinhas, entretanto, estavam óti

\mVs, fartos' e sobejantes.
xxx

Quantos desfalques o Secretário da Fazenda en

controu na sua 'Última excursão?
xxx

O tesoureiro da ELFFA - com perdão da má pa\a
vra - como quer o Busca-pé, tem' mandado muit>is
lembranças à bessa aos ,seus ·companheiros.:. '

xxx

250 milhões de cruzeiros teria !;lido o pedido que
o sr. Bornhausen e a banéacla udenista fizeram no

Presidente que precisa de imunidades!
Imunidades contra os que ,pedem recursos para

cJmbatê-Io!
xxx

. Lauro Muller, quando vitima de pedidos. que }a
estavam atendidos por outro'l canais; não podendo
despachar os impertinentes, escrevia despachOS e:-ll

, codigo : não pingava os ii

xxx

O dr. Parigot abandonou a direção da Mate.rnida·
de "Carmeva Dutra" para and_ar pelo interior, na co

mitiva do sr. Bornhausen, partejando-lhe a canni
datura ...

x'x x

Em Pôrto-União um func;.onário da confiança da

gliuêrno está sendo acusàdo de coisas feias.
Vai ganhar car�rio,

xxx

As caminhonetas r\}.rais já assumiram o, exercíc!o
na campanha do candidatos udenistas ...

xxx
I

As máquinas do Estado, ,em marche-aux-flam
braux, estão-se dirigindo ao', municipios com eleiçã:>
marcada para o dia 30.

xxx

Ainda bem que a neutraUdade

vel'dadeiro magistrado... '

heribertiana é de ,

xxx

tuqo isso e por causa disso
d POVO só AGUENTA

ATÉ OUTUBRO DE 60!

é queMas, com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


