
Vitoriosa Excursão do Deputado Jete 4e Oliveira a Bim,Reliro e Urubici - Waldemar' S�líes (PSD-Tubarão) acompanh'a o deputado ser-
\'

rá'DO - Roberto Wigge'rs,' Jaime ,Machado, d'r� fdmuítdc Rodrigues' e Arno Meyer, recepcionaml� .

,

. I I I • tar t I f'rço e na bôa vontade
.,

padre Reinaldo e pelo S'r. Arno berto GrÜ,dtner, paulo Kuntze, Orublcl o candidato :E'essed!sta à do apenas nos momentos pre-e e

-I
para ca ar vo os ou ap ausos, se- dito no es o

,,
.

.,

h' I h -'

ti . i I d e tem parcela de' mando, as

-SábadO e domingo último o Oscar Meyer, além de outras per- Adoll Felber, Otacilio Cardoso, presidênCIa da República, Mare- torais. Ten º � m n ia mesa" par_ nao . para sen 1 com go e, c�m o os qu '

. 1'0 Ielar aos sotrt.,
tado Jet... de Oliveira convi- sonaltdades os visitantes foram Cesarlo Abreu Netto Edelberto chal Henrique Lout que. foi viva- tIlhando. COmigo

o deste jantar, n,

I
povo que eu governo, os prcble- quais podem P P

epu r' ,,' ,
,

"

" I d lftl f I N- I t dos dias atuais, lenitivos
dado pela prefeito Jaime MachadO homenageados com um almõÇo a Basllldes Schlichtlng, Teofllo Orü., mente aclamado. Disse o sr. Ar- .guraa express vas a po ca os.- mas que nos a I gemo ao cre o

I'
men os ,.' ',: ,

Tôco) .vlsltou os municípios de que compareceu crescido número dtner e Oldemar PhI}_iplli, se dlrl- ,no Oscar Meyer,' a certa altura de tarinense
'.
E elas vieram aqut, nãO em soluções milagrosas, m�s acre-

, (Continua na ultIma pág.)
Bom Ret e Urublcl, vl!ijandó de convívas. gtu ao Urublcl, otide o aguarda- seu discurso: "para que a política
Di. aviãO especial que desceu nq, Desenvolvel),do o programa lll'e- vam além do prefeito Municipal desenv�lvlmentlsta Inaugurada

a.etódromo de Roin Retiro.' Acom- parado, os vísttantes, juntamente dr. Edmundo Rodrigues, o Erésl- nêste pais, pelo presidente Jusce

pânharamô deputado Jete de OIL com as autoridades locais, compa- dente do Dlre.tórlo do PSD, sr. IIno Kubitschek; tenha segulmen

vira, os senhores Waldemar SaUes, ceceram à Inauguração da Escola Boaventura Costa; Vereaclores (1 ·tà e nãO sofra' soíuçgo de contl-

dep,üado estadual do PSD �e M:uniclpal de Pedras. Brancas, re outras personalidades. .rruídade, um- nome se

Tubarão, professor ,Alcides' A:�reu centemente const�u!da e abrtgan-. O deputada ;rete de 01lvelra, conscígncta brasileira: o do Mare_

e.o engenheiro João Maria de 011- do mais de quarenta alunos. nesta cídade, foi homenageado com ehal Henrique Lote. o candídato

velra. EM URUBICI' um jantar. pessedlsta encarna com espírito dl-

Recebidos pelo prefeito em exer- Termlnàdd o programa do Bom LdTT ACLAMADO' ngmíco, a vigilância' permanente
cicio do . nom· .Retlro, Jaime, Má.-.-· Retiro, o deputada' Jete de 011- No curso' do Jantar usaram da e a austeridade que vaüdamia ad.,

ehado, pelo prefeito l1cenc,lado, vetra e sua comitiva, acompanha- palavra diversos oradores, entre os ,ministração Kubitschek. Fôrça nu.,

Roberto Wlggers, pelo meretfs- do pelo prefeito em exercicio e quais o sr. Arno Oscar Meyer, manha nenhuma será capaz de ar

símo Juiz de Direito da Comarca, pelo préfeltci licenciado de Bom presidente do Diretório cio PSD de rancar ao pessedtsmo as altas po

dr. Wllsoll Vldal Antunes; pelo' Retiro, pIos srs, Arno Oscar Meyer I 130m Retl,ro, que representou às slções que ocupa, com singular

Vigário da Paróquia, Reverenda! e pelos 51'S. sa�uel Grüdtnes, Al� r fôrças_ políticas do muníeípío de proveito para a coletividade, na

República". Estas palavras

VISITA OFICIAL

!

coroadas ele palmas.

Da esquerda para a direita vem-os Jete. de Oliveira, deputado estadual, Profes
sor Alcides Ahreu, prefeito doutor Edmundo Rodrigues, pre}eito Jaime: l\;Iacha
do (Tôco), !l!"('feito Rnbertú 'Wiggcr� e deputado IWaldemarSalles, oradores do.

, g:-ande banquete oferecido ao deputado Jete de Oliveira em Urubicí.

CELSO E' V'ITORIOSO NA
SERRA

No auge dõ entusiasmo e para

saudar o candidato Celso Ramos
à Go�ernança do "Êstado, levan
tou-se o sr. Nereu Ghlzonl, vereá
dor à Câmara Municipal de Uru
bící, que ap'Ós historiar os fatos
que antecederam o lançamento da

candidatura do sr. Qelso Ramos,
e rememorar a Convenção que a

homologou, disse: "o povo da re

gião serrana, compreendido' nos
municlplos de Bom Re�o e pru-

EDIÇÃO DE HOJE: 8 P,ágiI!.SS Cr$ 3,00 FLORIANóPOLIS 13 DE AGOSTO DE 1959 bící, é hoje uma :\ôrça a serviço
·

., . da candidatUra Celso Ramos .. Cel..

,

'- . '\ '
. so representa para as populações

;-1-_1.isiie�àü-ríõô-rõsà-.-i��:������;�." III' so é a Imagem d�- luta, é Santa

• O sr. Secretá.rio' da Fazenda, quando andou Pelo Sul, na-:- III, 'Catarlna em marcha, é o próprio
III' povo na busca da realização dos

• turalmente nã"� observou nada de anormal nos serviços fazendá- • seus anseios. Celso. é Iegtttrnamen-,
.

N f 1 tei t dit d líti dmi te. seguramente, o candidato que

• rIOS: em sen IU� no ar, a ejan e, a 'I a. ura ·po I ice-a rmms- ., empalmará em 3 de outubro, a vl�

• trativa qu� por la exerce o sr. Afonso Ghizzo. III tórla das-urnas".
.

M
. .

'd' laci d" ,

dá d
III' FALA O 'DR.-EDMUNDO,RODRI-

1111
.

,

uitos epISO ,lOS, re �clOna' OS a tírania parti. ari-à o • GUES
III' h f t j Ar g d t d -

P h o discurso do·dr. EdmUNdo Ro-

•
C e e e - e �ran ua po enam ser con a as. or oJe vamos • dl'igues, prefeit0 de Urublcl" re-

_ a?enaS resullu:f uma delas, que um acaso trouxe ao nosso conhe- ,:�m:r��p�t:::�:r:�e:,�í����u;-
111

cIménto:
• uma suplência honrosà. na banca.-

; Um"motorista, conduzindo alguns porcos nó seu cami- ,�:, p;:�:��st�� �e:��s�:n-:I':�':�� 'Chele-
-

-do- E's-lilftdo M' allli·o·r das'ltlJ.,j nhão, encontrou mil dificuldades'para passar pelo Pôsto Fiscal III
várias sôbre a cdnJuntura pOlitIC__a� .

..
-

-

.

- ," ,�
..

..
.

V d
.

G d' . . III' expendeu: "vejo com satlsfl;tçao

.• � ��aIa, :ran e'"ya?9S ,O� ,n?�o�,t.o�,,,'p�ssé!raIl), a eXIgH·.:-I�e u�.a • que �ãO pas�ã40d os_ dias,_,em ;tua A
; �

;1 .. h8ie. ·ii . 1l1f�a��dl"J';l�d�J'�rt!f,çado�,ile::tI!!W:Men.llS_�,i��<, ... , 8"�':��'*'\ll\<'''� '�:f1(>'�
.

C J,,.•..;b.·�..�.,'.;""',�..:
' :Ií!._",.,.: ,'1·,'S�'.--� -, _ '8 �'.,

'"

-,
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Ào -lhe en.tre'garem os de.vid.O.S recibos e
..

guias,-por. âzar,', Prefe.'I'lo V.II.;.IaJ.�' "�' Chegará, �hoj.e 'nesta Capi- 'CJ,lef.e do Grupo Comb}rwdo I de Gouza Sti.ebler
. �ajud'm-

, U tal E:m avião da Fôrça Aérea de LogistIca), capitao-de� I �e-dE:-ordens�, capltao R11-( Juntaram um documento que devIa-estar arqUIvado, segundo -

R .

Brasileira, o Gener::tI Edgard ft'agata Frederico Giannt.ll ffI�1 Te�domlro Duart� .
?,l-

ii
despacho do coletor.

III amos cI'J Amaral, ,Chefe do Estado (ad:unto da '2.a secção). '::'1- beIro (aJudante-secretano _dO.... ....._ III' Maior das Fôrças Armaãas, pitã,e:-de-fragata' João Ro- cl�E:fe qo EMFA),
.

capltao-
ai Esse documento, que nos foi entregue, é do seguinte teor: • Encontra-se nesta. Capi- qU(� se faz acompanhar de l'E:l to Lessa de Aboim' (ad· tenente Paulo Noguelr.a Pam·

"
'

t' r V'daI uma comitiva de 17 oficiais jUl;,tO do gabinete), -tenente-- plana' Certe Real (aJuihnte

_ .'
.'

"Snr' Coletor de Prai ande. � ���m�:g�\�for���p�r��?-, �re-I da1 ���:��ã�ô����á ��t!�s� �.����el �ll�e�q�����:e ?!d: �t�lJ�dQ����:�' �s�a���. ��:
O I a d ,:".r.

S·1 M' I' 'III' reito mun,jclpal de LaJ.es. })01to Hercilie Luz, .onde junte do Nucleq;-Qe C0111o.n- f�é'nt(_. JaIr Nunes da Sllvel-
� por a or o presenle e o snr. I veslre ,anoe III À estadn em Florjanó-·ccmparecerão altas autori· de da Zona de..oefesa SU!), 1'a,
II

B h:..I
.

d d d'
" III' I pólis, do prefeito VJdaLRa-da9-es civis e I):lilitares, de" tenente-cor.onel ay. Márc�o -O Hustre Ofioial General,

• .

oe a "esn.ente nesta ci à e; 'e Araranguá, no lugar Ma- �
mos Junior prende-se à so- (!lhdas nest.a Capital. Leal CoqueIro. m:;tJor, Hepl'I- . será recebido no Aéropm'to

III'
_ .' .

"-
, A COMITIVA que Chaves de O1\veira, (ad- n:ercilio Luz, com honra::;

• Doei Alves, o qual gue para o Eslado do Rio Grande do III Iuçao de dIVersos p��blemas Integram a,comitiva q'le junte: 'da Comissão Perma- militares devidas.
II' vinculados ao governo do acórnpanha o' general Edg8.r l1!'l1tb de Comu�cações), Representantes' da im-

• Sul par'a Irazer 5'0 I I·tn oe"l ) • próspero município -'Serrano. do Amaral, as seguintes pes- :naJor Jarecyl Ribeiro >M:e!Jo prema escrita e falada (':,J-

_

/
_

\C C II a porcos magros para"-5ua en- Ao . ilustre coestaduano, so&.: Corónel-aviador JolAo (G\"l:;i&tente-secr.etá�i� do chE:- t.:.\fã,n presentes por ocasláo

• gorda. Peç'o ao aminn de da �"�Iruço-es ao' Poslo ;Fl·scal de • .

e tem sido muito cumpri- d:J. Veig� Cabral (chefe d.a fe do ElI';WA), capltao li'ra.n- da lecepção.
"'!I.....� III

qu
d 2.él Seccao do EMFA), capI- CISCO LUIZ Dutra (tesourem) ------------

<

l1li mt;ntado, 'os ?_os.�os votos. e tão-de-·mar,.e-guerra Josué do E;MFA), 'capitão,:"aviadJr• Pr�ia Grandel para darem, ao·mesmo passe 'livre, sem co'· III felIz permanencla na Capl- dá (rama Figueiras Lima. Hei:mano da Silva (ajudan- Amanhã nesta Capital
• III' tal. (eh! fe da 1.a Secção), coro· te-c't-ordens do chefe do

brar IMPOSTO. 'nel Luiz Mendes da Sl1:!aEMl'A:), capitão Guilherme NE�SON HUNGRIA

': Sau�açÕeS9 � I!ARA . Aniversári�' de fundação dos' cursos- ,��I�sf;>N������: c�z��
• As} Affonso Ghizzo; Presidenle da Associa"ão III'� PORlO AlIG.Ri I

'di
\ l'ênda que será proferida

'J )Url ICOS )10 Salão Nobre da Faculda-
• R IdA' " . dtõ de Direito, sexta-feira,. ura e. rarangua" j;J ,Por ocâsião da celebração t.:> Santa Catarina vg- esta- Dela eminente jurista Nel-
• N- b t d d M b � CONVAIR df's�a data de magna impor-Ibf]{cimento que vg para or-: ;1I1: Hungria, Ministro doaO sa emos se o por a or eIlgor ou. as sa emos, por- _ i tí1,ncia para a cultvra bra- guihq nosso vg faz honra ao i.:lUl'l ema Tribun�J Federal• que consta, do d.oc\umento, com a letra do próp,rio, do despac/ho t �.- � DIÁRIO <

sileila, o Exmo. Governa.dor '&')1sino Jurídico no Brasil pt de Recursos.

• ,.' !Iii do Estado Sr. Heriberto Rü!·· Cds Sds
! S. Excia., vem à nossa Ca-

que o pedIdo ac�ma recebeu: �,
.

'

.

__1.� ,

' SI-! dirigiu ao Dr. João 'Fer- r pitai a Convite do Centro

• "A G d.! P F I'
rei.ra Lima, DD. Diretor da ,.eriberto Hülse l Acat'têmlCo 11 de Fevereiro e

O snr. uar a 1';0 oslo isca, •
.

� 3..;' --,-_""':-'"__
F::Iculdade de Direito, a se- Governador . :l.:\'\'crá cheg'ar dia 13

.• • .. guinte mensagem radiotG!e-

•. Pode dar passe ao porladorl e arqui.. �
-

g'�?����jo' transcurs6 data O MARECHAL LO'l AGRADECE
III var esla ordem' Alberlo Sanlos' Co " aniversário criação Our:;os
,

.

�

•

I
•

III Jurídicos vg tenho prazol' Ao dr. Aderbal R. da Silva, ihl:stre pre--. I I S b I
!III cumprimentar ilustre Dire-.·

d S· e or uso. • _L... t(}r 'et Egrégia Congregaçã.o sidente dó Diretório Munici}J1ll do Parti o 0-

• Essa história d� porcaria,-p�r certo, não vai fazer cóce- .�:,4t:f':��,��� Professores Faculdade Direi- cial Democrático, o eminente Marechal Tei-
.• gas às normas de honra do govêrno. � ....;.. /�itIII!lI......!c!"'\ PESS'E'OISTAS' xeira Lott endereçou o seguinte telegrama:
• E, como ela, outras aconteceram' E ac'ontecera-o, ate' o

III'
. TAC-

I

RIO - 7 - Acusando r�cebimento co-

• Ouçam, de segunda a sá-
·

ano que vem, porque CRUZEIRO do SUL ]Ja�o, pela onda da Rádio municação prezado patrício, agradeço genero-
• I Guárujá, das 18,30 às 18,45,

• '

O POVO ·SÓ AGUENTA id'" agência: ,"A VOZ DO PSD", progl�ama
.
_sa manifestação de apreço e solida�iedade, ex-

. III' I S h' 'dI 24 que informa todos os pes- o

t lO ", , o

C dO.
/

'

" ATÉ OUTUBS"O DE 60� . '. �'o· nF88.. iP8_. c21�� �'3,7-0() ,sedE:tas sô'bre a marcha da tenslVamen e corre 19lOnanoso or 131S sau-

• - di" c'andidatura OSVALDO MA- \

d
..,

M h I H
o

L tt_a- .. -"-----�---_--,---'------_J11 .
'

CHADO. açoeso arec a enrlque o •

���r�� CIMp--I--I-'�-I�I-.I---'-D-�E--F�-I-N--I·-D--1--'------c-i�:�����a-:7��m-r-n-�-1-�-����=:li��suflcentes para defInir os econômica do Brasil� teve' que se propõe a colocar, O PTB, recebendo comI..
rumos da campanha políti- a palavra justa paTa si- debater e resolver os pro- candidato ó marechal Tei-
ca, que se, abre em tômo tuar-se dentro da �ocação' o estado atual d() povo, se adotasse como símbolo MIÉRE de uma cam'panha blemas fundamentais do xeira Lott, imprimiu ru-
da candidatura do minis· brasileira que é a de en- castigado pelas contingên- da campanha do marechal popular que se destina a nosso povo, enquanto O. ad- mos deCisivos ao movimen-
tro da Guerra à presidên- contrar as soluções de cia,s da corijunturla econô- Lott a tÔlIre 'de p-etróleo, e.mpoigar nos pmxlmos versário,- experimentado to em que hãverão de co-
cia da República. O· povo ,equilíbrio e de moderaçã() lttico�financeira, e pôs sua que disputará à vassoura mêses tôdas as fôrças real- nos velhos e -desmor.aliza- laboral' todos os partidos e

ficou ciente de que' o can- no caminho do pr�:'esso.
' dedicação, seu prestígij) e as 'prefer.ências de' .a mente empenhadas .em sal-' dos truques demagógicos. tôdas' as fôfças de inspira-

didato e os principais'.líde- O sr. João Goulart que sua influência a serviço opinião pública mais pr�o- var e aprofundar o pro- 'prfpara:'se pa!la despertar cão "popular que desde 1955
res populares da eampaJ\ha será o companheiro' de da, causa de redenção p(l- cupada com às problemas grama de desenvolvimento um superficial movimento m a r c a m uma posição·

estão perfeitamente afi.na- chal1a do marechal, mar- !pular.' do enriquecimento nacio- que haverá de eliminar no. de moralização, tanto mais ag:'essiva e positiva de re-
dos com relaçã() ao tip'b de ,cou, dentro do seu. feitio e Coube ao governador nal do que com o pseudo Brasil Os tremendos desní� superficial quanto a esta sistência aos grupos dema-
coatpromiSjSOs que_ assu- dos seus compromissos de Leonel Brizola, um' líder moralismo de tartufos no- veis econômicos, m.l!diante altura já não existem dú- gógicos do golpe e d() an-
mem para com a nação. lider popular, cem pala- inspirado, propor à entu- tórios. uma prudente mas enérgi� vidas sôbre o que repre-� desenvolvimentismoo
O 'ma�'l\a" Teixeh'a vras de fogo, a dramática siástica multidão que aten- Teve assim a população ca política nacionalista. sentou como fôrça de cor- (Do Diário Carioca)

ustifica eSP
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nos encantou com a proje
ção de fotografias de diver
BOS países europeus, pQr on
de excuraionou em uma de
suas últimas viagens..

Domingo, o Lux Hotel sa d'ó Pequeno Jornaleiro".
apresenta ___aos seus 'habitu-

ées", a famosa Orquestra O discutido colunista so

"Os Copacabana". Reserva cial de Itajaí, Sebastião
de Mesas, na portaria do Reis, circulou em nossa Ca-
Hotel. pital na última 2.a-feira.

,

3antar Dançante no LUX HOTEL d ·,a -16
Apresent,ação de:, "0 U I N (A,'S" e;, sua famosa orquestra "os. COPACABANAS" - LADY CROONER: VOLANDA' RIOS.

,- -

'ReserYa de mêsas na Portaria

a Pa.ra almo.-ça� � jantar bem, depois de sua 'I'
n casá, QUERENCIA PALACE HOTEL '

$SSSSSS\SSSSSSSS\SSSS�SSSS\S\ssssJssSSSSSS1.

ANIVERSÁRIOS - sr. Artur., Buzzi
- sr. João Mansur E'lias
- dr. Braulio Jacques Dias
- sr. Franklin Ganzo
_, srta, Maria Helena! To-

-

Sra. Altair Rosa Botelho

Com prazer, registramos
hoje, a passagem de mais
um aniversário da exma. sra,

d. Altair Rosa Botelho es

pôsa do nosso prezado'ami
go, sr. Otaviano Botelho,
alto funcionário d'a Procu
radoria Geral do Estado e

pessoas relacionadas em Oi!

nossos meioj, sociais e cul
turais ..

. Festejou 'aniversário on

O vestido da debutante, Procedente .do Rio, chega- tem o sr, Barão Dietri�h
Ruth Carneiro, que repre-! rá hoje à nossa Capital, o Von Wangenheín, A Coluna
sentará a Sociedade de La- 'Deputado e Sra. Haroldo I

S o c i a 1 associando-se ao

guna foi confeccionado em' Carneiro Carvalho, onde as- acontecimento deseja, ao

,ID''''''''''�iíj4�::e�qq•••� "Mactame Rosi" no Rio. lo-
I

sistirão o "Debu" de 'sua fi- ilustre aniversariante os

sr. Luiz Hamilton mos inf�rmad'�s que o modê- i lha Heloisa, no próximo sâ- �elhore's votos de felicita-
- srta. Cléia Jení Barbosa lo é de um fi�urinista fran- bado, ções.

Marçal cês, em tecido cambraia
- sr.: Luiz Fernando Guí- bordada.

À aniversariante Os cum- marães

primentos sinceros de quan- - sra. Adelaide Ldbó Ama- Está. preocupado com a depois de sua viagem ao Rio.
tos fazem este jornal. ral visita da cegonha o casal sr, Parabéns S. M. M., o moço

sr. Jaime Furtado e sra. Antônio Pantalião é realmente cem pOT cento.
srta, Ilsa DafrÍilt,ni Athanasio. Isr, Perc� Kajetz,

I 'Nesta semana tivemos
-----------------".---------t Comemorando a data fes- uma .agradável noitada, na

:::iIIir:::J-==-C]-==-c::IIlÇ:.::lII�" tiva do 87.0 aniversário do residência do oficial de Ma
, Clube Doze de Agôsto, rea- rínha Heraldo do Vale' que
Iizou-se ontem em seus sa-

. ,

Iões um elegante .jantar, on- 'MISSA,. DE 1.0 MÊSde compareceu o mundo so- I

cial, levando à competente e A tamília de CELSO DA COSTA MOELLlI4ANN convi-
digna Diretoria votos since- da aos demais parentes e aos amigos -de seu saudoso" chefe
ros de prosperidade. a assí-tírem à Missa que será rasada na próxima segunda-

,

.. ' , _ __ '
feira, dia 1J1' às 7 horas, no altar do Sagrado Coração de

O Clube' Soroptímista rea· ,.Jesus, na Catedral, e se confessa antecipadamente Jrdta
lizarâ no dia 1.0 'de setem-! a todos quantos elevarem suas orações a Deus pelo des

bro, um "Bingo", cuja ren-I,'anso eterno de sua alma.
da reverterá em ,pró da "C�- Florianópolis, 13/8/1959.

r

A dispersã.o de co�ta, a, mUltipl�cida�e de pagamen
t.os em cada fIm de mes, gera, uma sItuaçao confusa e 'as
vêzes s cima das possibilidades de um chefe de' família.

Uma conta aqui, de móveis, Outr� ali de um refrigc
eadtl'.' Oútra' m-ais de roupas da vestir: Outra mais ainda,
de 'uma ,enceradeira, etc. etc. sobrecarrega� enormemen.
�e o <lrçàmento de um chefe de :família.

'

NR J
realidade seria mais econômico e mais su'aves 0&

lia{!;amentos .s� -tõdas as compras fôssem concentradas num

só: e$tabe'lecin'lento. Até' mesmo o.s preços de compras,
como é' lóg'ico, saem bem baratos quando mais concentra
das. Também as condições de pagamentos mensais seriam
ruais suaves.

'

'Foi justamente com êsse propósito facilitário' que a.
firma proprietáÍ'ia dos Estabeledmentos A Modelar (aliá�1,
o ulais antigo crediário no Estado) tratou de aumentar o
numero dos artigos de seu corr.ércia. Praticamente, hoj�,O Rotary Club do Eskei" I nunciou :l palestra do dia; ali existe de,tudo. Desde os mobiliários e utilidades parato, realizou sextà"feirá Últi-I pelos conceitos qu� emitou e o lar ate roupas para a família. '

ma a sua habitual reunjão
I pela manei'ra como deseil- .11: ,ia realidade um caso que deve ser bem objetivasemanal. - Com o fim ne volveu seu tema:- que VerS(HI ,nente anaI-izado.._ Concentrar as compras, pelo crediário,pl:estar uma homenagem ao sobre a vida do pai n:t fami num S'ó ésta,belecimento, repres�ntaria um fator de 3im"Dia do Papai", as sénhoras lia, foi ela muftí3simo aplun ')l-ífícação, :poupança de tempo t' economia. Até mesm'lda Casa da Amizade tambem d,jda. nás; 'oçasiões-� das dif-iculdades que impedem o cumprimen-se reuniram nessa ocasião, Foram sorteados vários lO da;; Obrigações seria muito u:8.is_ fácil o entendiment:>promovendo um jantar ame- :Jrem,ios entre os "Papi:ds" com um só credor e não com ,neia 'ctúzia. E todos sabemrican::J. - Compareceu como presentes, terminando a por tradição, que A Modelar c0nhece e pr-atíca a maisconvidada espeéiàl, a Profa. agradavel noitada no meio 1,1Umana das tolerâncias.

Olga Brásil da Luz, q'ue pro- da maior alegria.

descato
- sr. Silvino Russí
- sr. Niverth José Debassí
- sra. Maria de Lourdes

Bott

FAZEM ANOS HOJE
- .sr, João Luiz Neves

.
,

Reunido em Convenção, na última 2.a feira, o, Parti
do de Renovação Acadêmica, eS:!0lheu os nomes para COll",

por a chapa que irá concorrer às eleiçõ-es para o Centro
Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de Direito, fi
cando assim constituida:

PARTIDO DE RENOVAÇAO ACADEMICA

P; fi..:dente: José Matusalém ebmelli
1° Vice: Ernani Bayer
2° .vice: Guido Schreiner PC! eira
1° Secretái'io: Everton Jorge da Luz
�o Secretário:- Paulo Roberto Per'eira

\

Oliveira
1" 'Tesoureiro: Márnio Fortes de Barros
2° Tesoureiro: Beatriz_MonLEmegro D'Acampora
Bibliotecário: Marcílio César R. Krieger
Orador: Raul B. Laus (Lilico)

CONSELHO FTSCAL

D(ri� Natália Dutra
Deodoro Lopes Vieira
Lu:z Augusto de Moura Ferro

DR. -B I A S E FARACQ
n'(}.;n,�as Je Senhúras: Infertilidad�' Frigidez.
\':1rizés. InfIaniações. :ç>istúrbio$ menstruais.

. I�«J:i11C pré-nupcrl. Tratamento pré-natal. -,-
Alergia - Afecções·darpele. '

Consultas das 14 à$ 18 horas, exceto aos

"",","_",---,,,,;,(,,,,,�, 1')[1 d f)s,
Rtta Felipe Sêhmidt, 46 sob.,'- Fone t6�,

.

Conselhos . de Bereza
COMO SE DEVE

ESFRE-IPossam
apresentar.

I

parte dai>' vezes i.ns.ignifl-
GAR A P,ELE �O� OCA- ESÇOV.AS: I São feita: cantes.

SI�O_�O :aê��!:P >4om iPel'�.�s-�e.muns ou corn FI.-ANE,l.AS: =. dexe�l1-

� .

-

': 'P �ate_l1liI plástico. Algumas sel'/preferidas .as ,que sao
, \ Dr. Pires

'

I delas )têm haste comprida fabricadas com tecido leve
Abordaremos na crônica e� se destinam em especial a fim de que não-produzam

de hoje os 'vâríos mod9s pe- para limpar e esfregar lu- escoriação na ,�e1e. .los qll[·js pode ser feita '1 g'ares distantes como as cos- LUVAS: - sao confeccío
limpeza da pele do côrpo tas, por exemplo,' e. onde as

\ n,adas geralmen�e com pano
por ocasião do banho. De- mãbs não podem atingir. A e. as n:elhore� sao as _de te"
vemos .de início dizer que é, propósito das escovas fa- cído f íno, unido,

.

necessário que a espuma do' bricada., com plasticos dev.- ESPONJAS: � fabrica-

sabão penetro 'e limpa por mosIembrar que elas podem das de borracha do tipo co

completo j o-1o� r s poros. E produzir em determinadas nhecido como, espuma. Hoje
para que !-sso seja "em rea- pessôas fenomenos alergi. em dia es�ão �endo postas
lizado é que se usam esco- cos -CDm coceiras irrita- 'de lado pOIS a lImpeza �ela"
vas, flanelas, luvas/ e espOl1 ções, etc� Nesse cas� 'devem é difícil e, ainda, é possí<.'el
jas'. Vejamos resumidamente ser posta de lado, ,embora. a permanéncia de pequenos,
LIns e outros, com as vanta- Os choqu:s de alergia que

detritos nas próprias fendaR
gens e desval�t�gens que I que produzem sejam a mai,)!' da borracha.

As escovas de borracha, OSVALDO MELO "-

entretanto, são multo usa- NOVIDADE DO DIA - LEAO
.

MARINHO A'. VISTA.
das ,pois 'serverem pata e8 Um aglomerado de curíosos, ontem pelas 10 horas junto
fregar a pele vigorosunl"n ao trapiche da firma Hoepcke, foi um "estalo" par� mim,
te. que vu.ha para a redação sem assunto para esta ,crônl!!Q.
Não se deve olhar a Ii,"l1-

- Ali ha coisa. E havia mcsmo. Uma porta estreita c

peza e -esfregamento' da pe-
eomprida como "'Agulha" de Jesuralém e por ela, multa

:e do COl'pO como uma qUtls"
gepte "spre�endo-se e entrando.

tã superflua. É um ato que
ConseguIU varar e com ares de jornalista já ia pene-o

." '�rand(l. quando o porteiro falo'"deve SCr praticado por oca- ...

ião do 'banho diário, a.
Cinco cruzeiros, cidadão.

1 h
Não usei as credenciais. Paguei e trepei nUm dos �ai-qua quer ora que ,ele se

xotes flJi colocados corno bancada ...efetue. A água poderá ser '

'110rna ou fri� e um bom" sa" E'ra, um .leão ...

bão de toiJete servirá. An" Nãô, aquele leão, que a sabedoria do' "pai dos' burr,Js"
t d regist:a como ,"quadrupede' carnivoro da ,família dos Ie-'es e usar a escova ou a '.

,

'

I 1 Ih
lIdeos (felIs leo)', nem tambem um leão no sentido flgu-uva por exemp o, mo ar.
d h' ,

.

'
.

1
'

la o, - ornem valente, celebndade na moda conquista-
Prlmell'ob� pe ef e apods pas- 001' de mulheres ou finalmente constelação zÓdiaca Nem'a o sa ao' es regan o"se a ' .

"r, mesmo um dos nossos leões amibos do Lion's Club')ele completamente com a N c! d" _. _.,

O
.

t· d
a.a ISSO, porque o tal era um autentIco leao- ma-espuma. s movlmen os e" :'inho.

v�m ser feitos de baixo para IApanhado_em São José.
cIma e- da esquerda para .a Méde mais de, cinco metros
direita.

..
O coitado, arrastando-slY'm':_t1einente no cimento foraCertas cavld'ades do cor- de seu hÇlbitat talvês pensasse nos seus maus fados, .

po, corno as axilas, dl?vem (leão-ri1arinho pensá? _ �ica por conta da sabedoria 10
ser esfregadas com mais leitor inteligente, a re�posta)
mais cuidado pois nesses lu- De léão, chega.
gares a secreção das gIan"
dulas 'é . geralmente mais UMA ... QUAdI E ESPETACULAR ESBARRADA. Tam�'
pronunciada. Na hipotese bém muita gente em circulo. () que era? O ônibus i6,desses lugares não ficarem chapa 30-1561 da Empril_za Viação Vidal quisi colado com
bem limpos o acumulo. ou o carr:o 40\...387 - tanque de gazolina. Perigo.
decomposição do suor pode- Tc-sta a testa, separados apcn'ls por alguns milimetros.

" rá procluziI; um odordesagra- Dis<;_u"Ssão, calorosa entre os' volantes, opiniões e 'pal-
'

dáveI. pites na hora.
'NIOTA: - Os nossos lei",

_ DCj,..ois, puzeram a culpa na sjnaleira� da Inspetoria.tores poderão solicitar qual- . O �inal 'amarelo (atenção), que deveria pelo menos
quer conselho sôbre o tra- fic,ar ateSO 3 segundos, no minlmc, apenas piscava teve.
ta!llento da pele e cabelos mente um z:ápidissimo segundo.
ao médico especialista Dr". Não houve tempo para nadi\ ...
Pires, à !'lia Mléxico, 31 - 'E, a coisa como sempre, fkou assim mesmo, prome-
Rio de Janeiro, bastando en- tendo a guarda de honra do nosso 3:ll1igo Julinho, de mau-'
.viar o n!:�sªnte a.X.t,jgo 'd&s.t.� 0ar controlar � 4inaleira\

.
.

n jornal e o en,perêço comple-! E fé só, para' quem encon#ri
to para a res,posta. fatos em foco.

;-,
•.�.

Algo de diferente nota-se
no sr. Ubiratan Brandão

"A Sul Cíne Produções",
vai filmar o grande baile
de gala sábado próximo, nos"

sal�es do Clube Doze de lUAgosto." .

a
LEIA 'EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM CO'MO
SE PREPARA UM BOM

CAFtZITO

Teatro ,Alyaro de (arvalho
AOS PES DA tRUZ

Em beneficio do Ginásio Im«euiada ,Conceição será
, levad ' a ,efeito, no Palco do Teatro Alvaro de CarvolhJ no
dia 13 do corrente, a representação da peça "Carlos. Ga
ma", .PIOS PES DA CRUZ."

D,l.da a finalidade da aplicação da renda espera-se a

colaboração de toda a sociedade de FLOIUANO'POLIS
OS _pel'sonagens, l_O senhori.tas-e C joven· éstáo -'SOb

de Q.E'NI BORGES

';, .;:_';;

IGNORÂ'NCIA
Fico sabendo, por intermédio das declarações

de um turista brasileiro a um jornal carioca, que o

Brasil é ainda um grand= desconhecido na Euro}ila.
A capítal.rpor exemplo é Buenos Aires. E uma

vez mais o velho chavão do brasileiro andar 0.1.'

mado na rua para se defender dos animais ferozes é

repetido.
Quer me parecer que o citado turista andou

exagerando as coisas, ou que grassa no Velho'Oon
tinente uma grave epidemia de ignorância. _

Há cinquenta anos atrás, vá lá. Mas hoje, com

esses meios de comunícaçãe permitindo que as no

ticias, entre um bocêjo e cutro percorram a terra

toda, e os aviões a cobrirem em menos de dez horlls
o percurso de um mês, no principio do século, qual
quer demonstração de' falta de eonhecímentos, aín
da, que rudimentares, de qualquer país, é demons

tração de refinada burrice, desculpem-me se ofendo

alguém.
.

Qutro turista, 'também proveniente da Eul'op�,
diz que os cartazes do filme "'Orfeu,Negro" não ta

zem a menor alusão à partícípação brãsíleíra, apa
recendo como produção tranco-ítalíana; e que, se a

pessõa se descuida, não acaba nem sabendo que o

filme foi feito no Rio.
Agora é a vêz dos patricios desculparem: nesse

caso a ígnorâncía é mes .no nossa. Afinal o tal de
'

Camus, que antes disso era apenas auxiliar de díre
tor de rílmes-documentános (O, Mundo Silencioso),
vem aqui, é recebido pelo Presidente, leva um argu
mento nosso, trabalha com prata da casa, 'carrega
com os nossos samb_as.- atenção, Vinicius: estão
transformando os sambas em merengues e chá-chá
chá! - filma com o nOSS0 cenário, é auxiliado com

a nossa tropical bôa-vontade e COm um pouco do
nosso pouco dinheiro, e- aínda 'faz o "gostoso" p;:á,
cima da gente? Essa não!

E vai aqui um duplo protesto: aclarem-se as

inteligências geográficas dos r nossos irmãos eúro-:
peus para o bem da cultura em geral, e se avívem
as i�teligênCias' indígenas porque nos estão passan-

,

do para trás.
E isto tudo é muito feio - um pouco deprímen-,

te até.

"'%4%:"" ,,:*SSCS'MM* i SISSSSWSS%' 5! %%�SSS5

FORRO
IRMA OS BIlHKOURT

'I(AI� 8ADARO ' 'ONf lIQt

'AN11CrÓ OU'0�lr0 0"'''''',.1'011
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CEAO - -Plano· de- Renova -
ção�da ,C'-a·f e t-v ult Ir r ii
UM BILHAO DE CRUZEIROS PARA,-q�ERAÇO�S,DESTINADAS À RENOVAÇÃO
DA CAFElClJLTURA..;_ OS F1NAN�I�M�NTOS SERÃO FEITOS ATRAVÉS DO'BAN-
co DO BRASIL - OUTRAS'INFORMAÇÕES -

,',
.

'

I .

,A Comissão Executtva. de

I
dos 'cafeicultor,e,s

- brasileiros, í'eeíros, no mínimo, eonsíde- v:g0ncia do contrato, o deve
Assistência à Cafeicultura, possíbílrtando-Ihes um tra- radcs anti-econôn,ücos.· O n,· der estará isento de quais
CEAC; tendo em vista o qU3 baíhc racional -em prol

- de nancíamento sera concedído quer pagamentos. O débito
dlspõe a letra b do art. :ao:;. suas lavouras, e .estabelecen- para um máximo de cin- apurado no fim do terceiro
do Decreto número �1.651, eh1 do normas e critérios da quenta mil cafeeiros e um EHO, com juros de 7% ar)
4 de junho de 1957, resolve mais expressiva sígnínca- rmn.mc de dez míí cateeíros ano, capitalizados anualmen-
.destinal' dos recursos a que çãc, novos, à 'base de cinquenta ce, será liquidado em trés
se retere o art. 10 do mesmo cruzeiros por pé, assim dís- prestações anuais consecutí-
De('!'eto, "até a fmportãncta INSTRUÇõES' crtbpídos; vas, vencíveis em aí de outu-

. de um bilhão de eruzeírcs 1 - quinze cruaeírospara oro de cada ano, na seguín-
para operações destinadas à (Is financiamentos será) a clradicação dos três careeí- t�, proporção:

.Yenovecão da cafeicultura, f€!tos através do Banco âr, 1".S Z',nti-econômicos cor.::es- 2\)% no quarto anoj;
de ::_)referência em reg!õ<;s Brasil, com a qual a CEAC pendente;

-

�U% no quinto ario;
produtoras .de tipos finos e contratará a execução des"ft

" . é""":'!.';�";�'�' \
5U% no sexto e último ano.

em l'lropriedades que já. pos- resolução obedecidas as se- '" - vinte cruzeiros duran- As prestações de resgate
suam instalações adequAda'.!· guíntes normas básicas: os :te o' prímeíro ano, por ca- acima referidas serão acres
ao Preparo do protíuto. cafeicultores ínteressados reeíro plantado de muda. cíuas de juros também à ta.
A medida aneetada peta deverão apresentar ao Ban·' ,) - dez cruzeiros durante xa de 7% ao ano sôbre o

Comissão Executiva de As- co do Brasil um plano de l'e- o segundo ano. saldo devedor em aberto. AI)
sistênc.ia à Cafeicultura st- novação de suas lavouras, '.l: >- cinco cruzeiros du- Banco do,Brasil competirá o
reveste da mais, alta Impor- em bases técníco-agronõmt- rante o terceiro ano. exame e [ulgamento das ga
tâncía, pois representa maís mas modernas, feito ou;apro- O financiamento- será C011- rantías bancárias oferecidas
um passo' no sentldô de eon- vado pelas Secretarias de cedído dentro do prazo cXe. zcndo em vista a segurança
sol'dar a,.posição do nosso, Agxlcultura dos respectivos seis anos, sendo que duran- da !.il:juidez do rínancíamen-
.príncípa! produto de expor- Estf,Ldos ou ainda por agrô- te os três primeiros anos de to.

,

tação dentro dos niveis jus-· nomo do Instituto Bl'a.silelr')
tos; dentro dos quais, estan do Café.

,

séríamente abalado: Como é Para, ca<!a cafeeiro. a l5er'

fácil notar, um conjunto de plantado, deverá. correspon,-,
opor tunas providências, ,vêm' der a erradicação, na mel'

sendo postas à disposição ma propriedade, de três úa-

LONDRES, 11 (UP) - O

primeiro ministro soviético,
Nikita Kruschev, prometeu
hoje que seu Jlàís não será
o pj-imeiro a reiniciar as

provas com armas nuclea
res. Em carta ao reverendo
John Collins sacerdote da
Catedral de 'São Paulo, des
ta capital, o chefe do govêr
no russo manifestou: "A
União Sovíétíca, de sua 'par-I

te, está pronta a aceitar o

mais solene compromisso cle

que não será a primeirr.
nação a reiniciar as expe
riências com armas nuclea
ees". Collins é presidente da
"Campanha de Desarma
mento Nuclear" - movi-

/
JOÃO CARLOS DE MELO mente contra a guerra' e

O dia 16 do corrente, será de grande jú'Qilo para a contra as provas bêlicas" -Sbmenu Vick VtipoRubimprensa catarínense, pois, marcará. a passagem de mais atômicas' ínicíado ria Grã- alivia, ao mesmo tempo,
um aniversário de :fundação ,jl;! nossa conrreíra "A OA- Bretanha. Enviara êle car ' as 3 regiões atingidas
;l;ETA" a qual; completará assim o seu "Jubileú de Pra- pelo resfriado, gripe ou

,

ta".
tas aos chefes das potências catarro. c .. '

'�,�.'"
Por ocasião da 'memorável data que,' a passos largos

nucleares - incluindo o "" 0:,'":\i�!Jr ..
presidente Eisenhower ,e';) V-J. I O/59

se aproxima, aquí estou, com um pouquinho de antecedên- .

t --------------:---------
, primeiro, minis 1'0 ingl�s

MI N.I S T':[,R 10 DA' M' A R I N H ,Acía, pará apresentar 'as minhas sinceras congratulações e
Mac-Millan _ solicitando-

v,atos, de inestinguíveis progreSS!lE, à,'quela que,
,

amavel-
, lhes tais garantias. A mis-
mente, tomou-me aos braços na Pia Batismal, quand'1. siva de Kruschev, recebirh Comando do 5.0 D,·slrito Navalde meu, "simbólico" batismo na jmprensa desta adorada· IIaqui sexta.;.4'eira última mas

terra,: , ,.' , "'ó divúlgada hoje é ao que' D'UJSA-O DE INT[NDE�INCIA-�lm:... ',f0l na�, p�gll�as de "A GA�}TA" que tlv� _a·, �_e s'abe ã primei�a' respos • y, ' ["publlcaçao de meu- pl'lmelrO artigo.' �. t'v t' . -

d' C 11" , Chama-se a atenção dos interéssados que, no Diário·,

Jamais pdcterei descrever o orgulho e o contenta,__
a a pe Iça0 e o lDs.

Ofi�iai do Estado de Santa, Catar iria' dos "CUas 10, 11 e 12 .

mento que,' apoderou-se de meu sêr, 'qu!l-ndo, inebriados,

�'SA� D�' do 'corrente, achá-se pUblicado '.) Edi.tal de' Cáncorrênl!i:a,
:l1eus olhos liam e reliam pela centésima vez consécuti- ; "

.a ,!'e�Oi.z,ar-s� na séde doeste Co'mand.o, às 14,30 h.oras, nova,' a minha primeira e "por de4'llàis modestli' eolabo/�çãd' '. ., ," ...", � -

dia lEI do corrente,"llara "O 10rne�j,mentO"-de lIlatel'lal cons-àquele órgão de inipr.ensà" o, qu� ..no entreta'r;Ko, :...si.tf:i:liti';"

�'Mr��"",'�'l" 0-
....

�"'S'
, tant{>'do§ "dUére'ríies�'g.iupôs dà' N'oméncr-àtu'rà OficIá:! em.

cava para mim, um franzinõ; porém, decisivo passo 'em
vigôr na Marinha e prestação de. serviçes aos _estabeled-direção as lides jornalísticas.
mentos ,navais sediados em Florianópolis e aos navios dl:l'

Df\sde então, passei a ter, para com minha quer!dl:1. �rinha de Guerra surtos nêst� pôrto, durante 0.30 qu�.
"madrinha", um dever de gratidãê e reconhecimento a Precisa:"'se para trabalhar drimesl,re de 1959,(10-9-59 a 31-12-1959).
I.:umprir, cujo- saldo, desejo liqUidar agora, por ocasião de num apartamento no "'ti.J

Comando do 50 Distrito Naval, Florianópolis, em 8 de
:;pu aniversário" colocando-me na qualidade de "pionêi- de Janeiro de um casal de,

, agêsto �e 1959.
:'0" d.as mensagens de felicitações, ,f'mpregaros domésticos de- o EIRAHAROLDO CASTELLO_ BRANCO DE LIV

Bem pouco ou quase nada., sei dos primórdios qUJ vtndo ser êle arrumador e
it- d e t (IM), Encarrc>gado da Divisão de In-,

d GA' T" d I c·onsln'helra. Cap ao- e- Qrve a
pautaram os destinos e,,"'A Z;E A, e vez que, seu gal'çon e e a

tendência.nascimento, ,ocorreu sete (7) anos, antecipado ao meu, ExIge-se as niaior'es refcrêt'-
.sendo portanto, mais idosa do que eu própriO: elas, Pagá-se bem. PrOCUl'Br \

Arrisco-me, .no entretanto; a afirmar que; sua sob�'e- o Sr. Nivaldo, Rua Fernandó M' ISS Avivência até esta data, à exemplo quase unânime ,dos Machado, 6 - FLORIANÓ- ,'"
'

'oemaJs órgãos jor�alísticos brubileiros, não pode ser ti- POLIS. ,

}....._
,.;-

da cômo um verdadeiro mar-de-rosas, 'e sim, cOllsldera.-

jEteJvl"na Pe"lxofo da Cunhada de grandes lutas e sacrifícios,
J Vende-seSómente nós qUe militamo;; na impl'ensa, estamo'i

" FÚhos: nora, netos e demais parentes de Etelvina
verdadeit:amente conscientes d03 inúmeros percàlços que, Propriedade a venda

Peixoto da Cunha, conv.id-am às pes.sôas a,migas e paren-dia à dia, apresentàm":'se em gigantescas, dimensêjes, à- C·d d d C�
I

dna" 1 a e· e
. aça, or, tes para àssistirem a Missa que em sufrágio da almatranstornar a viela já. por demais agitaoa�

e dura de um

Estado deSta. Catarina da extJnta manr;larão rezar na Igreja do Rosário, dia 13jornal. '

Sustentar uma batalha d,uI'9.nte 25' anos, J;!o campo' Vende-se a Aropriedade' às 7 horas.
_, 1\ t d q comparecerem a este ato' de fé cristãincompnsuravel do jornalismo, com evidentes progresso" onde está instalada a Far-' .,. Q os ue

,

e certeza da vitória final, é um:l verdadeira glória, e, máCia Santa Izabel em Ca- ante.cipam lleus agradecimentos.
torna-a digna de figurar entre as heroinas nacionais. çador. Estado de Sta. Cata-

----""-------:------

Agregando em seu seio, notáveis homens· de letras, rina. Para maiores infor
'lpresentando sempre um sadio c ,rico jornalismo, ela se· mações ,dirigir-se a Rua -
rá, pois, elogiada por seus inúmeros leitores pelo imenso Cruz Machado n. 137 em

ç_aminho já trilhado através dOI; anos, e, sobretudo, será l-Curitiba. Estado do Pai'aná.
alvõ das maiores manifestações de carinho porque,�ela,_----------_
estará de_ aniversário e compl!;li;ando o seu '"Jubileu dlJ) ,

'ÉPrata", à serviço da imprensa c�tarlnense. CAF ZITO 'Cardiotônico-diuretico. Artériosclerose.

Aceite, prezada "A GAZETA", êste singelo "presen- AGORA COM NOVÀ .

Diséurbios de pressão arterial.. Cansaço.
te" dêste modesto cronista. Felicidades, parabens, pelo EMBALAGEM Falt� ,de ar: poenças dos Rins. 'Reumatismo.

'seu aniversário, e, 'iABENÇAO MADRINHA!
"�":':":.''_'__...::==========��__T:.b=�.:.ÍC:.A:R:.:.D:;,.:.IU.:.:M - ,TôNICO DO CORAÇAO

_

.;..,_-ex-'C-e:t-EN.-__.TE.......--S'------.-.:.----- I Sala'# ,

AR'MAailOS
',-EMB.UJJD05

:(1)11.- �Ar A, SÃO PAULO
rá sel' realizada em Presí-

S. PAÚLO, 11 (VA), -'-;- O, dente Epitâcio, com a parti-,
deputado Cunha Bueno i�- cipação de todos Os díretó
formou 'a reportagem que o rios pessedistas da alta So
marechal Teixeira Lott pre- rocabana, A seguir, o minis
sidirá a uma série de' con- tro da Guerra presidirá cer'

'centrações do PSD dó inte- ( tame idêntico em Pàlmital.
rior paulista, dando início, Por fim, c'ompare�erá a um

à ,sua campanha eleito.ral. A comício na cid-ade de Santa
I primeira concentração deve- Cruz do R_io Pardo.

...

ESTR_EITO

CLt.) SE '�REC R e: A TI YO

O'E JÂN-t!"R'O,'

PROGRAMA DO M€S DE AGOSTO
\

. ,

.. -

DIA 15 --sábado - Às 20 hofas -

DIA

Grande Bingo patrocinado pe·
los' Contadorandos da Escola
de Comércio Senna Pereira.

23 - .domingo - Tarde dançante
oferecida a mocidade ,estrei
tense.

NOTA: Será rigorosamen'te exigida a

apresentação da carteira s�cial
a todos associadós, indistinta
mente. Os interessados serão
atendidos, diariamente na Se
cretaria do Clube no horário)
das 8 às 10 horas.

É simples aproveitar uma p_g_re.de". DURATEX
é o material adeq\)odo para fQzer :armários
embutidos, ràpidamente, com' maior econo·

,.
mia e os �elhor�,s (��uUQdos I '

• DURATEX é muito'(IIais b_Eírato_qJUt qual.
quer outrq material I
• Fácil de, trabalhar - .muito leve -, muito
duráv�1 I,

'

• Mesmo sem pintura tem ,bonito aSP,ecto I
• É o maferial i'deal para armários, porque
Aua superflcie lisa nãQ aprese'1.ta farpas.

\

PRONTA ENTREGA"
P,R.(Ço.-�,.Qi SE

"RAR O CH.APIU,
="'-""""

',,;:(t�<
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,NASCERA' A 8
LONDRES, ,11 (UP)

Segundo os médicos, o .ter

ceíro filho da rainha Elíza
beth nascerá a 8 de feverei
ro do próximo ano,' anun->

ciou "The Empire News and
Sunday Chronicle".

O jornal acrescenta que o

nascimento terá lugar no

Palácio Buckíngham, consi
derado pelos médicos

.

como
.maís prático do que o C'aste�,
1'0, de Sandrfngharn, .

Diz ainda' Q jornal que Qs
médicos da .raínha teriam se.
opôsto ao emprêgo de um

mé�odo de parto sem dôr.

Reinício das
pr�vas

r8ES�NTE OH JD8I�EI D� rRln

•

"

'

..._ ,..(

Com Vi(k VapoRub nariz, garganta e

peito .melhoram de segundo em segun",__.
a noite inteira I Ir

'�,é'.ii�'C, ':I"'l�' ,.�
,

No combate ao resfriado, gripe, catarro."

Vick Vapolcub lhe proporciona um alíviomais

completo, mais rápido e du;a?ouro do .que
comprimidos ou outros remédios. Ao deitar,
'uma simples fFicção de Vick VapoRub no

peito, nas costas e na garganta", e pronto!

Ime diatomente os vapôresmedicinais e a recon
Cortante ação de cataplasma de Vick VapoRub
aliviam as 3 regiões atingidas pelo resfriado,
gripe ou catarro

" desentopem o nariz, sua

vizam a garganta irritada e descongestionam
o peito.

E durante o noite inteiro a dupla ação de

Vick VapoRub contínua proporcionando ,êste
tão desejado alivio a tôdas as, regiões doloridas:

�sfre9(.Je ' ' e pronto" A�i
.;r,";;'

•

__�_.....:.' >.-- -'s

D E· DIA1.°

J O N �I'(' A R D I � M �

Tonicardium - Tônko do Coração

EX

Vende-se uma casa a l'U'l

Servidão Fo(miga, 27, 'com
(7) compartimentos, va�an

dão, agua, esgoto, dispensa.
seI>arada, terreno 10 x 30,
tratar na mesma.

A.LUGA-SE ESPAÇOS�
SA�A À RUA CONSE
LEIRO MAFRA, 72, SE
GUNDO ANDAR.

fAZ MELHOR E MAIS 8A'�ATO I
ALUGA-SE

DURATEX é três vêzes mais resistente q.ue o

Aluga.-se diversas salas no Edl_

ficlo "São Luiz". sito à rua Fe_

lipe
.

Schmldt. N,o '37. (ex-edifíciO
do IAPC).
À tratar no ,mesmo edlflclo Jun_

to a Ágencla de ,Tornais e Revia

tu.:
menos ataoável pelo cupim.

-.., :,.-.

madeira comu-m. 'Nao rôcha, é mais durável- e

Tamanhos de 1.22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, �oi tip� VENDE-SE
. ,

li;o, filetado e, perfurado. _

Revendedor: - M E Y E R & CIA.

HUA - Felipe Sehmidt, 33 - Fone 3270

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pa.ula- -Ramos
LESIEPELO

DIVIDIRAM OS D,OIS ÚLT-IMOS"COLOCAD,OS-AS HONRAS DA TARDE ESPORTIVA DE DOMINGO EM
Escreveu: _::

I

�.UI�lellS"
de J.o�ell�e-;;t�;:' l�gítlmo, crfstalíno aos trlnt� e se modlf1C�U. Na equipe do FI- ta:das sen�aclonals. FOi.O .autor do

Souza Junior - se COndlgna;.uénte aos olhos 'da doís, minutos de peleja quando, gueírense temos a sailentar o tra goal de seu clube e "s�malou UlU

(Enviado especla��, !�a Ít;Jalense, que vibrou (l�m pugna era comandada totalmente balho espetácular de Tatú que OUtl'O que o J"?IZ fez vistas gros-

ACESC) � os lances primorosos e dignos d?8. por seus dianteiros, deixado .de P.S-- praticou defesas simplesmente ea, sas, Telmo, apatlco e ínespresstv»
A bela' e e�ntadora cidade maiores- ,elogios colocados em J.)rá, sinalar pelo árbitro' senhor' LaudL petaculares. Não pode nem :leva pela estre�a. esquerda, para nó�

cidade -prala�'�de ,!taJai, fOI,.paico' uca na ',primeira etapa p�la linha �o 'Sllva, .que
. fez ,vIstas, grossas, ser' resp�nsab1l1zacio pelo goat que I fora de sua verdadeira P�SIÇão. Nn

na trerqy.nio· ultimá domíngo de de avantes do alvi-negro ,Florla,no-. pois Currú zagúelro do Almlmnte 'sofreu pois o chute foi cruzadO e Almirante Barroso, Joao and-ru

L�'ela que se� chegar a ·con�. pclrtano. Barroso tirou à bál� da dístaneta II 'queima-roupa sem chance de de., I praticando bôas aefesas. Não podl

�.tu!r-se num espetáculo' de .,alf: ". A':equIP� da 'capltal comandou de' melo metro
-

aproxímadamente tesa. Claudio e Danda na zaga, ser culpado pelo t�nto que deíxou

"
•
.r

agradou plenamente ao. diminuto as ações no primeiro tempo, ven., de dentro do goal, Assim mes.no ótimos, jmncípatmente na etap'l passar, uma vez que teve sua vl_'

publico que compareceu ao local cerido mesmo esta fase por um os comandados de Cavallazl ,jalid� Infcíal, sao grandemente prejudicada '(Ie

da competição. O Figueirense F .... tento "a zero goal consignado de 'uma demonstr-ação de fibra e en-, Gastão, Adão, Anlel. trabalha-, los, seus próprios companheiros.
.

C., uma das glórias do fujebO\ forma espetacular por iI;tterméd:c tusíasmo, muítc' bem' secunrtadoe ram explendldamente com a bola n!lrcl e Currú, dois zagueiros !1llJI,

ilhéll c&!0cado presentemente r.a do centro avante c�vallázl, quo pelos [ogadores do ,Almirante Bar- no: chão constituindo-se numa. to esrorçados, com .altos e baixos,

íncomcda posição de lanterninha 'fez um primeiro tempo primoroso, roso, fizera:m por merecer as g:ó� agradável surpresa da tarde espov., Murú. Zlto e Ceci, formaram a ín.,

da zona leste do campeonato Ca-, O Flguelr,ense teve um tente rias de serem 'os mais objettvoa thi'a,' Wllson. com um trabalho térmedlárla' com Zlto em pla:'lO

Jul}nho. esforçado, 3,1m bem superior aos seus demais COI�,

Integralmente. �él1o, panhelros. Geraldo discreto pelR

ciedafl�S�
Processam-se os primeiros ac{n dos. Há prós e cont�'as,

mas a- idéia vence a 14 de julhoJ, de 1920! Um mês depOIS,
a 14 de agôsto, com. grande solenidade, era um fato ,a A.
Portu{.;ucsa de Desportos. Torres de Lima, Carlos AraUJO
Costa, Pinto Vieira, Adelino Veiga, Flávio de Carvalh.:>,
Manoel Augusto Marques" Armando Baptista, Antonio'
Teixeira de Castro, Julio Veira, A. Fernandes de Patvà,
Arnaldo Lima,_ José Maria Machado"Henrique 'Serra, Otá
"io Teixeira da Costa, Julio M.' de Araujo, são 'os primei
ros a dar ao novo clube o seq alicio e o seu esforço.

Vencida a primeira batalha procurou a Associaçã.J
. ro'i'tugt.e�a de Desportos atingir ti, meta '/Sonhada p�l;s
seus ic.ealizadores. A 2 de setembro ainqa de 1920, .

era

defert0u
•

o seu pedido de filiação. à- APEA".pn�e entrava
confial;tE de que breve con'luistarilj, Q luglj,r a que o sell
valor l!a!'ia dÍreitõ.,

.

c
>. •

'-
•

A Portuguesa' se fundiu, com o Mackenzie até 'êste
desisti.'

-

ào seu nome. Ficou a f'ortuguesà sozinha no

Camp'ool1:lto Paulista.
Nesse ano, a A.C.E., sob a p)'csidência do sr. Miguel.

de, Arco e Flexa, naciona�izou. 93 termos do futebol. pas
sand) a ter o sport-rei paulista neva terminologia.

xxx
QUb.r,do o pugilista italiano E:.nton Germani, ge Ro-

ma, chegou ao seu "canto" no ringue do Royal Albert
Hall para' realizar uma peleja de box e retirou seu rou

pão, (1 ai não foI sua surpresa "h ver que tinha esqueci-
do de "estir os calções. \ '

O 1 ublico ao dar pelo ilUCN: ido irrompeu em e!)t.on
dosas gp.rgalhadas e ,o pugilista '.,e afã de coDt, sua nudez

atrapalho'l-S( aua:antando a. 1· i; aridade d'l assistenc�a
Poi' fi .. : Gf!lmani conseguiu C0!l,'Or-se e vo}i,( u aos ves·

tiario para momento após' apresentar-se em condições
para 111 ri:,r f peleja sendo el:tão recebido pelo,> e�pecta
dor.:::: com uma salva �e palmas.

x :ir x ganhos e 4 perdidos;, !) tentos PI Ó

A "::,ça,,'''Jules Rimet" é Ulnf. pequena estatueta de e 8 contra - saldo 1.

O�L O il1àcicó,. com 30 centimetros. de altura 'Pesa qua,tro,,· �.o lugar' - POI1TUGUES,\.
(' .',nOS C, ná! época em que'Joi ID.0.delada, não custou nem, com quatro jOgOS', uma vltórl,. um
lU' rqil cIuzeiros. Com o tempo. transforlnou;'se no ma1s empaté e duas derrot.,g; 3 POlltc�

turo e cobiçado troféu de esport"\'l, que o mundo conhece, .ganhos e 5, perdidOS;, 4 tentos pró;

A:· todo, 'contando o, pedestal, pesa quatro quilos.·A exe- e 5 contra - "deficit" 1.

c:uçi:o tOl1\pléta eXigiu, no entanto, ,,'apenas;' 1.'800 'gramll,s OLARi.-\',pom quatro JOgOS, :zeró
',110 - OUT0::"PU:rO, 'sem Qllf:lquer liga.' E' uma 'rea - ! ;�}'érla. três 'empates e- uma tler_

€2C\1lt.cir 'fra'ncês Abet'Ldleur. 1'0 • 3 pontos ganho� e � p,enll ..

l1embr�
Eis o que diz Thamaz Ma:tlzoni em .seu livro '"A His

tória do Futebol Brasileiro" sôbre á fundação da A. Por ..

tuguera de Desportos:
O futebol brasileiro se' enriqueceu, a partir de 1916,

com a inclusão do Palestra Itália, no Campeonato Pau
lista, de uma nova modalidade .de clubes: os de colonlas
mais numerosas começaram a ter seu próprio clube: a ita
liana, 'o Palestra Itália, a' portuguesa .. a Portuguesa de
Desportos, a sirio-libanesa, o' Sitio, a espanhola e a pO!1J,l"
guesa de Santos fundaram o Espanha e a Portuguesa. Fo·
ram fu:-:dados tanibém outros cluhes de colonias. Em mui
tas cidades do interior e dos EstadoS' aparecenram oS "P,,�
!estra", etc. e, no Rio o Vasco da Gama já estava prepa
I ando seu extraordinário pulo '9. dIVisão principal, pOis ·em
lil17 fôra admitido na 2.a Divisão,

O Sírio, em São Paulo, entrou em seu -apogeu quand,o
foi campeão da 2.a Divisão, isso lhe facilitou seu' ingres-
so na divisão máxima.

.

A Portuguesa de Despor-to1.: �ürgiu ''também- em 1920.
Foi aqúela � época' esplendorosa dos chamados "clutres de
nolonias". O plano para a fund�çfro de um Clube da colo·
Dias p01'tuguesa na capital pauJifta (em santos já existl,i
a Poutuguesa santista), foi cuidadosamente traçad:l.
Tratava-se de reunir numa só c,oietividade todos os OCo

. quenos clubes que existiam, integrados ou dirigidos PU!
moços C::a colonia. Modestos, ma:.. entusiasticamente otga·
nizad0s, tinhamos em vários b�air'!'os o Lusiadas ·F. C., E. C.
Lusitall<.. , A. A. 5 de Outubro, AI... Marquês de Pomba}, .:

outros. Leiamos, no entanto, o q\ie relata sôbre os pi'epa
..rativos da fundação do clube, o bistórico da Portuguesa.:

"Jo&é Rodrigues Pereira e Ilavid Marques trocam as

primeiras idéias para a organiZJç:ão de um grande clube
português. José Ferreira q�anadt\ serve de elemento de
llgação junto a Antonio de Souza Vilas Boas e 'Franclsco
Teixeira de Almeira, os pro-homens do bloco dos. clubes

, lusos, e rapidamente se estuda' a fusão de todas essas so�

,Ariles, do jogo '. a

,

I

do Reservado da 'ACESC

II4JAI AGRADOU O· JOGO '

-

nesta etapa Inicial. Já na'fase díscreto.

x X :Ir . .:, j.'. r , (
,

VENCERAM OS JUVENIS DO SESC _ Domingo no

campo do Ipíranga, 'O esquadrão juvenil do SESC, que .3�,

prepara sçb a orientação de Gerson Demaría
'

para jOghr
novamente em Blumenau realízou um match 'com o Uni
dos, tendo se, saído muito bem, pois venceu por ·2 x -I.

x X x '

CAMPEONATO PAUL�TA - A décima-seXta rodada do
certarr-e .paulista ofereceu os resultados que seguem: San
tos 3 ;.< PontePreta 2, coríntrans

..
3 x Portuguesa de Despor

tos I, Noroeste 1 x São Paulo 1, Juventus I) x XV de Pira
cicaba 3, Ferroviária 2 x Améríca 1, "Taubaté 2 x Botafogo
0, e Comercial. de Ribeirão Preto a .x Portuguesa Bantísta:
1. A liderança pertence ao Santos. invicto, vindo em 20 ()

corínnans; -também invicto.
'

.

;

TENT:AT�VA DE SUBORNO .;:_ Segundo nos' revelou o
árbítrn Lázaro Bartolomeu, antes do jogo entre o Mal'.
cílio Dias e o Paula Ramos, um p�:portista tentou suborná
io por íntermédío de um seu parente, oferecendo-lhe eíe
vada quantia para queo referido epítaãor decidisse o jogo
para o clube de Itajai. Será verdades- Aguardemos os

acontecímentee.

complementar no que tange esta)
vencendo 'por um tento a zero o

com maior volume de jogo, princi

palmente até' a altura dos 10 mí

nutos de peleja, quando elltã:> II

equipe da. casa passou a comandar'
as ações, o Figueirense ínexplíca.,

�elmente caiu de produção. cr�.�."

convencer

com .altos e baixos, Cavallal1 o extrema direita. Moacir, 'muito

mais eríctente díanteíro, com :;lon- (Cont. na 7.& Página)'

, CUSTA'R,Á MAIS, DE 15, M'ILHÕES
O PASSE DE BEUNE

cendo consequentemente o seu RIO, 1? (V.A.) -:- Bellini
antagonista que velo a empat.u- continua alimentando espe
ii peleja aos 35 minutos de jOgO ranças 'de transferlr-se para
por Intermédio de Adil1o, depots. o futebol espanhol, tendo
da bola ter tocado ínvoíuntana-, mesmo .palestrad.,

-

com o

mente na mão de Maneca e so�

\
treinador' , Helenio Herrera,

brado em condições excepcionais durante alguns dias. Falan
para marcar. Daí por diante as rio a amigos o zagueiro
equipes se acomodaram dentro dorcruz�alÚno

'

afirmou que
gramado e o resultado não m1.isl não tem idéia fixa de mudai'

de ambiente, mas que gosta.
ria; imenso! de passar uma
temporada fora do Brasil.
A respeito do assunto tra

tado com Herrera, fêz ques
tão de acentual' "p�aY'.er"
que !lenhum compromisso
assllmiu:

x X x

DIA 17 O JOGO DAS VEDETAS � São Paulo; 12 (V.A.)
� Será mesmo no próximo dia 1', o esperado choque de
futebol feminino, entre estrelas pa,ulistas: e, cariocas, jogo

.

- Apenas COnvel'samOSI
I ('�te em beneficio da Casa do Ator. Domingo passado as'

eomo ., amigos e, na. opor�u� védetas bandeirantes realizaram seu primeiro -coletivo qile
itidade, disse que trnha !'D- �gradou..

.. ,

terêsse' . em, ingressar no' x ,X x
eampeao �spanhol, .mu�to NOVO RECORDE MU�DIAL DE NAT4ÇAO _ East
em:bora� estivesse satisfeito Lansing (Michigan), 12 (U.P,) -� A nadadora americana

n� Vasco �a ,Gama.. L?gico ;:�a�cy na�ey bateú o record� mundia� das 110 jardas, ,es

Q�le qualqullI pr,ofISslOna� tllo, "Butterfly" ontem,�.n()lte, llas sedes de qualificação
ncaria feliz ganhando mui- .las' provas de' seleção' da equipa dos Estados Unidos pala
to mais". os JOl','os' Pan-Americanos .de Ch;.ea,go.
Sôbre a questão, prefe-' Nahcy nadou sua'série ,em 1'09"8/10. O antigo record,�

rem os dirigentes do Vasco pertencia a sua compatriota B(�cky Collis com 1'11"2;10.
da Gama dizer ,que ignoram, batido há três semanas ·apenas.

.

conservando seu título mundial' luta'. P'ara um combate. yooiota por competo, o, assunto. Sou- x X X
dos' pesos moscas, pascual pere" derrotou 'Perez em fevereir,o últl�. hemos entretanto, que a TÁTU' FAZ ANOS HOJE _ O .veterano e ainda efi-
declarou: . mo em/lO reunds mas o titulo <':'l. transferência

'

d.o zagueiro dente arqueiro Tatú (Silvio Costa Silva) vê transcorre: J

"Yonekura é um grande lutadO! ar-gentlno não estava em jogo. vem, sendo estudada no clu- !loje SlAa data natalicia, dévend() na oport!lnidáde re�éber'
penso que, tem multo futuro". Esta foi a ·únlca:derr.ota de Pe':' be, mas só por màis de 15 provas I'le simpatia e apreço dos seus amigos e admira-
Lazaro !Coci, manager de perez, 'rez em' suas 50 pelejas proflsslo- milhões 'de ,cruzeiros poderá 'dores que o são em núfuero elevado. Nossas felicitaç5as:

disse: nals. .' I ser ela concretizada.
'

.

x X x

PJ\.ULO DE JESUS' ABANDONA Ó :ijING -:-_ O CRI;l.

�am�enDgto '�ar·I·O·C'a'"
\

�e'
'

Fute�'ol �e::o �:�����ed::s�:!�sd:Sa�:�g�;er�:�!�e::�S::!���f!�:
U U

'.� .'
.

'1'a no ltirapuera (São Paulo), �endo derrotàdo pelo ai.'-

.

.' .,.'::.. "'.,.. ��7:i�0Ie�:!�o�����a: :;e:;�s:�:u�! �;�ce�1,l/:::�::
RIQ. 12 (V.A.) - E' a seguln-l dos; 6 tentos pró e 8 contra - 3mpate e trêl. derrotu; O p,

rotad0 no 60 round, domi�ado !>elo cansaço após ter leva-
te a colocação dos con'correntes ar "deficit" 2.

•

ganho e 6 perdidos; 2 tent.os P:ó
do vantagem nos cinco primeiros Jounds. Apos a luta, Pau

Campeonato Carioca de Futebol CANTO DO' RIO, Qom ql�J.n e 11 contra _ "deficit" 9.
10 de Jesus declarou que não mnü; lutará, deixando vago

Jogds, uma vltótla, um empate � 12.Q lugar _ MADUREI:ijA, CLm ,� titulo que c,onquistara no ano passado ao vencer Mil-
dtias . derrot�s; i, 'po'm-;,s 'ga�ilOS e _lJ.uatro jogos, zero, vitória, um em_

ton Rosa.

5 perdidos; B tentos pró e 9 crJU- pate c três derrotas; 1 ponto g-e-
X X X

1"° lugar FLUMINENSFc ,tr'it - "deficit" 6. nho e 7_verdidos; 2 tentos pró 6
VINICÍUS RENOVOU: 10 MILHõES _ Nal?oles, 11

tA j t
A

It' I' / I
-

� (U;P. i - Foi realizado um acôrdo, hOJ'e, entre' o famo'socom res ogos res v 01' as zero
j 8 contra -'-. ','d,eflcit" 6. \',

. '. ' BONSUCESSO, com quatro. 0- .

d b '1'empa,te e zero derrota; 6 pontoi gos', um.a vlto',rla, um empate e
Joga OI' raSI eIro Vinicius Mer.ezes, "Vinicio", ·e. o 's)�.

o artilheiro princlríal é QUareCl_' Achil�c, Lauro, presidente honorário do F. C. Nápoles, doganhos e. O perdido; 6 tentos pró' duas del'rota,s' 3 p�ntos ganhos 6 t f
.

.. u .tlnha, do Bo a ogo, com 6 tento.s. ,qual Vinicius é centro-avanté.e O contra - saldo 6. I 5 perdidos, 5' tentos pró e 11 �on-

2.° lugar .. 'BOTAFOGO. com
,tra _ "d�f1Clt'" 6.

PASCUÀL PEA!EZ MANTEVE O, llTUlO
•

..;(' •• > � 1"

O Argentino pascual perez, le, I ':f>ara , �i�, :" Perez. ga�ho�.12
fendendo seu tItulo d" campeão rounds e empa:tou 3. penso que

"IDundÚd dos moscas pala 8.& vel', I quan,� Ydnekuf,a tI�r �á.íor ex.,

venceu aos pontos o japonês !Cenji . pe,r-Iênô\à se\-á \!Im grande Pugl-

l1�ta" .Y'ovekura, numa luta de 15 rOUlL

ds r,ealizada 2.& feira em Tóquio.
.

O : c�peão dos pesos moscas ,do

,APós a luta em que derrotou o Extremo Orlenre, Sadao. yaúlta,

ca�peão japonês ){enjl yonekura: do Japão, desafiou o ven-cedor da'

após' os encontros de sábado e do,

·mlngo:
r

segulndo..-se Almir, do yasco, .CI?ID Acliille Lauro ofereceu um prêmio de reengajamento
5 e Escurlnho (Fluminense), Luiz, de �oHtrato por um ano.
Carlos e Babá (Flámengo) e M.t- Vi;1inicius Menezes concordou e o contrato 'foi assi.
tuca (Bangú), com 3. nado .mediatamente. O jogado� Qrasileira reIniciará o

.,------------------------- treinatn�nto com os seus cam9.!adas rio estádio do' Vo- .

mero, no dia 11 do corrente.

xxx
O HERCILIO LUZ E A TAÇA BRASIL _ Blumena14,

11 _' Fracassou a tentativa que fez o Hercíl10 Luz no 3el1-
tido rip. conseguir por emprestimo, do GrêmIo Ésportivi1
Olimpico, o "meia" Paraná ou, na impossibilidade deste,
G centro-médio Brand.ão, durante o períOdo de �ua 'par'
ticipaçào' no certame _denominado TAÇA BRA'SIL. ,

Alto dirigente do clube tub�.ronense esteve anteont�m
�esta cidade,. entendendo-se 'pessoalmnte com, os.mento,-
res do aIvi-rubro da Alameda Rio Branco, alguns dos
quais, mantendo d�cisão 'tamada, ao término do.��peo�
nado imediatamente. O jogadór brasileiro '-reiniciará' -{) .

res,
.

não obstante as vantajosas con�i4õ.�s: pro}i>ós_t�s;' ,pci�:'<" .

grêmio sulino, cujo esquadrão prnfissiqn�" faria unia:, eiii �
. ,:,.

bição gratuita na baixada. - ""'.' (,
... ;:, ' �

,

Duas das razões que levaram alguns ·membros '.da' di.. �

retoria do Olimp�co � tomar essa deÜb·érá.�ã�, .

PJl�nqe ..S'�"
,tma: delas ao fato de se encontrar Parapá ,.êlrt 'más' condl'- �' ..

;ões fIS�c.as e a outr.a à inconveniêncià '�o, atleta pas-"al:",.a-:;'
categoria de não amador ou profissionaíl; sem o ,que ,-nãô
��derla integrar a equipe do Hercilio Luz ri'o� ,CQmpronli.;-;

.

sos pela Taça Brasil.
'

.

,:-,' ,

Tanto Pàraná (inscrição vigente até dezembro
.

de
.19�0), como Brandão, manifest'ar'am como 'de hábito, mui·,
to interê�se pela transferên:éia, sofr.endo, todavia, nova' e

; .II' .

_ I

Florianópolis, 10 de agõsto �c 1959 �rande decepção, ao verem desfeita noutra magnifica opor-
.

.

I . .

..............."·'·'tunidade de �cançar merecida
CLAUDIO OLINGEa VIEI�A - Pre,Sident-e. . de amb,ito naéiQnal.

_ 11.° lugar - SÃO �ISTOVj.O'
com três jogos, zero vitória, z,ro

quatro jog_ps, três vitórias, um

empate. e r-ero derrota; 7 pom)J

gt"nhos e 1 perd!do;. 12 tentos pró
.! O contra.-· saldo, 12.

tr:·����:�rduasB��:���, c;::s :�: .-ASSOC'IAÇÃO DOS CRONISTAS ESPOR·
patt)s e zero derrota; fi pontós ga,,' TIVOS- DE' SAN'TA 'CATARINAnhos e 2 perdidos; 5 tentos pró
e 2 contra - saldo 8.

4.° lugár - VASCO. com quaHo

jogos, duas vitórias, um empa.��

e uma derr;>ta; 5 pontos ganh03
,g '3 perdidos. 11 tentos pró e 5
contra _ saido 6.

AMÉRICA. com quatro jog,)s.

A Diretoria da Associação _do; Cronistas Esportivo,:; de

Sapta Catarina, interpretando o pensamento do seu corp1
social, vem; :pela presente, publicamente, manifestar o seu

i:epúcii') pelas injurias' p,ublicadus contra o coleg,a, Pedro
Paulo Madia:do' e a· crônica espOl'tiva dé Santa CatarIna,
atravt'� das páginas de órgãos na imprensa catarinen�a e

assinadas" pelo Sr. D,emerval Penedo, estranho aos Seij.S
quadros. , / /

Outrossim, lamenta que a dht'ção dos referidos jor
nais recebam, como matéria paga crônicas que procu
Iam manchar o bom nome da �mprensa esportiva falada
I;) escrita, e ao mesmo tempo, cam.ar c,onfusão no esportll
eatarinense.

A ACESC, visando preservai' e. integridade dos' seus
associados, repe1e! desta maneira, as' ignominias pUbltca ..

das contra a Associação e u� dos seus associados, reaf!r
�llando que não tolerará manltHtações que enxovalhem
a. efor,: cp. esportiva de

-

Santa Catarina,
. Aproveita o' ensejo para ·receber, com prazer, solida

riedade dá sua confênere ACEJ de Joinville.

duas '\'!tól'ias, u?I empate e umr,

del'l'oti; 5 !lontos ganhos e 3 per

,iidos; 4 tentos pró e 2 contra -

.>aldo 2.

6.° lugar FLAMENGO.

. q�Jl.tro jogos, uma vltóf1a,. dots
empates e um_a derrota; 4 ponto"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROSA DAS TERÇAS

Nilo
� ,

'Pe�an�a e
"

MANÚELITO OE ORNELLAS
NáPoles, mas dividiu seu tempo,

Devo 'à gentileza e à' estima de na cidade meridional, entre o

Octacll1o Morais o conhecimento Museu e a Universidade onde en-,

FLORIANóPOLIS •. Quinta Feira, 13 de Agõsto de 1969

sssss'sssssssSSSSSSSSSSSSSssSSSSSSSSSSssSSSssssss"ssssssssss,:ssísSi
,

CONSULTEM ',NOSSOS, PREÇOS

MAQUINAS DE COSTURA
Olimpia - -Crosley -Phillips �-:llite - Happy luxo -Irkopp

. '.

comunícamos ao> senhores revendedores
atacadistas, que temes para pronta entrega,
diretamente da fabrica, as maquinas acima,
montadas em movoís de primeira categ-irta,
com preços especiais avistá..

de Torliesllhas, que lhes dívídtu II colonos que portug,al desttnõu à
América do 1il111 em duas partes América".

E, 1990' mais adiante, registraIguais, 'e às 'perturbações politlco_
de um livro cuja existência ígno- �ontrou vinte estudantes brasíleí.. relígíosas que punham em perigo
uva. o que justUlca sua ausêllcl.e: Iros, de Sijio paUlo e Rio- Grande a paz pública, expulsaram eêrca
n'l blhluOlgrafla de "Gaúchos e' Be.- do Sul, cursando medlcína e en-, de três ,miihões de' mourQ.s,. que

duínos". AParecerá'- em breve, !li-.' Jenharia. PercebeU a prevalência' convertidos uns, adversos outros

tado no texto de outro volume,' do pensamento alemão sõbre o !\O Cristianismo, procuraram em

. cujos originais acabo de confiar a· ,nglês ou a rrancgs na ortentaçgo grande parte asiLo no nove-mundo. um .homem de espirlto:
ume edltõra do Norte: "A Cruz' da velha escolá superior. Vlu,Ná.- Os estudiosos que compulsem "Se Teóf1!o Ga�tler ao ínterro- RUA GUAIANA2!ES, 504 - 10 andar Fones 5�-4118 e 52=-1083 -"'são Paulo

Ic o AlíangeU ,estudo realízado Bô-: -poles na sua Camorra e viu Ná- êsses atos de deportação que ago- gar as. ruínas das cidades espa-.
bre a Interpre!_ação das. culturas poles no seu crõmo trtflstlco de ,'a aparecem, e a lei da época, que nholas do Callfádo lamentou que ,_!SSSSSSSSSSSSSS1lSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.SCSs;:tt%t-%Snsss:
do Oriente o do Ocidente na pe- jáprl, onde ao 'Qul-sl-sana. 1em"l assim punia 08 delitos politicos; a Espanha não tivesse rícaõc nrou., .KSSSSSSSi'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssSSSSSS·S<MSSSSSSSS:SSSSSp 'SSSSSSS'
nínsula Ibérica, com a Irremissível orou os últimos anos do sombrio Julguem das pesquisas que a BI- ra, � nós, brasileiros, não pode '

l!1fluênciã ,�� ;AÜ!.�;úill. ,aó �

Sul. ',: [mpe�ador que contemplava, do blloteca de Alexandria está Inspl� deixar de Interessar o cursó des-

O nvre a .q-UI{ �;' �efírt,. tém' O' dto! "ÍIS águas cõr de safira' e a d' çar 1 tese
.

"
.,,,. .. <,

-an o, a come pe a que o sas pesquisas históricas sôbre a

titulo de "Impressõtis, da)lluropa'" .erra tõda coberta de parre��as' ,português, sendo a mais latina das irifluêncla da clv1l1zação orientaI
e trata .da SUlça,' d,a ESPllollha 'e verde-claro,' entrelàÇadas às olt':' 'Inguas latinas, não tendo' sido na Aglérlca e que vão demons

da Itália. Seu 'autor é 'Nll0 Peç� velras". Estêve na Gruta Azul como outras uma ltngua de ror-, trando que os portugugses, uesco.,

'\.nha. �x:opresldente da· República "onde. a luz parece ,que ao em· nação Incon�clerite mas u�a nn., brírido e povoando o Brasil, não
do Brasll, ao térmlnõ do periodo tez. de vir do céu, dá a llusÍio de Jua própria, a Iíngua das nôres, G. fizeram com condenados e ga- _

de Afamo pena, fale!)ldo no exer-, lue sal do maru. Visitou pompéla eomo êles chamavam. e que poude lés, como se lhes Imputava, mas

eícío' do mandato presidencial. e Hercula,num. E sôbre Florença. preservar o país da Influência do,' com vencidos da politica e da do-

O livro deve�datar dos comêços usou da frase -de Renan: "A de- dialetos estrangeiros vizinhos, aín
, ml'nação religiosa de outrora",

do Século XX,, porque, nas S11&S saparição súbita de uma grande da assim se ressente do espírtto Nll0 peçanha não errou na sua

páginas liminares, descobre-se a nação da América, os EE:UU. por
assinatura dll Octacll1o Morais, exemplo. não faria tanto mal ao

com data de Julho de 1914, em. mundo como se desaparecesse FIo,-
SãO pa,ulo,. quando reaUzâva, na

capital bandetrante, seu curso de

ginásio. '<""

O livro é bem escrito. embora

nesta segunda edição, faltasse um

revisor honesto que pontuasse os

perlodos e acentuasse as palavrás.
Nilo Peç3.nha não escrevia assim.

rulo e' hoje, o desaparecimento de que êsses' estudos fazem entre vro sÔbre. "Felipe li", editado em

Florença não deixaria ·de ser uma os costumes do fellah: do Oriente Madri no ano de 1632: q édito de

perda fatal pfara o mundo da cul.,
-

a .� gaúcho do Rio Grande do Sul, expu�iio dos mouros de ,Espanha.

tença". A citação tem melo sé-

cura, mas o desaparecimento dos

illE. UO. ocasionaria o abalo mais.
terrivel que o mundo poderia se

Crer ... No tempo os EE. UU. não

diante das
'Y
comovidos,

estas

quais nos rendemos,

num agradecimento 'à memória

Ilustre do homem que. governou o

Brasll, mas foi,' antes de tudo,

�[ a I
ãe construção árabe. citando-se observação. Arguto' e lúcido, re. Comércio ê ftgências-centenas de vocábulos com o mes- reríu-se a um documento que ou

mo sentido e a mesma aplicação tro não. é senãO o .de 1602, citado

pronta' entregaoriental; julguem da comparação já por Venderhamenn em seu U- Tem
o ponche rio�grandense e o' be}lesCoh O édito' proíbta "de qualquer mo

árabe, a paixão de um e
!
de ou- do que .fqsse" a religião" o uso da

tro pela vida do campo, pelo ca- ·língua, as diversões tradicionais'

valo e os arreíamentos de prata. d-e sua origem e até mesmo a ma-,

APARRLHOS DE AR CONDl\,;;lONADO.,
BALANÇAS "FILIZOLA".

o que se descobre, desde logo, é aram Ó cofre do Ocidente e o-dó- a bombacha oriental dos rlo_gran- neíra de vestir, dos árabes da Es
o estilo do escritor, que a politica tar não Imperava em todos: os denses e o clnfleh dos árabes, o panha, Não escapou à condena

frustrou. e uma cultura bem ror., <luadrantes da terra. A libra era churrasco 'dos rlo-grandenses e o ção o próprio banho, razão pela
macia. () árbitro da paz e do destino· das chaourma dos árabes; êles examl- qual foram destruldas, ·em grande

NUo peçanha' gostava das sin- <1ações. narão Igualmente as suas aflrma- parte. as mais ,belas "casas de bs_

teses e sabia real1zá-las magistral
mente. Suas observações minucIo

sas sõbre a SUlça, valem como de_

finitivas da sua InteUgêncla. São

dêle estas frases: "Os sulços pu

deram real1zar o objetivo ambl-
.

,

clonadp: o mínimo de govêrno e
.

o máximo de Uberdade. Entre

êles. o acesso ao poder não dá or_

gulho nem desperta a ambiçãQ ou

para Nilo ·Peçanha, Florença é �ões com relação aos costumes nho" da Espanha, Henri Buckle,
\ lembrança de uma humaqldade �earenses e o espírito árabe; mas no II.o volume de sua "Hlst6rla
1ue se perdeu. �s llções da história não deixam da Civll1zação na Inglaterra", re_

Falou de Roma, "onde bate o iúvlda que 'as' correntes emigra- glstra. também o fenõmeno,
:oração do mundO"; de. Gênova, ,Ionistas buséaram Invarlàvel- Nessa hora, f!)ram expulsos da

lnde encontr,Ou "às seduções da

\rte e ouviu as· fanfarras. da g16-
"Ia guerreira e comercial db pais".

\fas tudo Isso não constitui o pro_

CIRCULADORES DE AR,

CORREIAS E PNEUS 'DUN'LOP".

/'
CANETAS CO·MPACTOR

EXUNTORES DE INCENDIO.

fiOS PARA ELETRICIDADE.

mente Se fixar em cUmas que lhes 8spánha, segundo o cálculo de

pareciam Iguais, não tendo nunca 'Cadlz Llorente Xlménez, citado

o Império rom:úlO passalio em por BolseI �m seu Uyro "Joqrnal
iefinltlvo além eia bacia do Me- duvOyage d'Espagn�" Itll1m1i"de UM>

.
'

. 1 -

MIIJIÃO DE MOUROS.

r'OGOES ECONOM ICOS "WALLIO".

"FILMES RAIO X "DUPO-NT".

GELADEIRAS.:>óslto desta crônica. .0 capitulo. 'Uterrâneo, não pelo poder ou vã-

MAQUlSAS, SOMADORAS "jmRROUGHS"
. . - ,

.

a :vald,ade. ,A, glór-1!1. nãO está no lue nos prendeu. e, de c-erta fo:r

,homem governar ,os outr05' mas no 'lia, nos surpreende, é o quê tra..

homem gO,ve,nar-!le a si mesmo, ta da ,'Espanl!a. percorreu o tel'rl

Dlzla-me Guerra Junqueira, nUm t.órlo da penínsui� com uma' cer

feUz encontro 'lue tivemos, quan_ ta devoçãa mística, que lhe InspL
do falávamos dêsse acooUsmo. po_' rava o "alto papel, que êsse povo

lítico que a�avés das desc<i.,nflan

ças, de usurpações e de guerr�s
de conquista, envenena hoje' o

ambiente da Europa: - "AquI' as

fronteiras não ,crescem para os

lados, 'sobem para o Cé�, num

Ideal de pel'fectlb1l1dalie e de

grandeza".

lesempenhára na história". Vlsl.

tou Barcelona, ao entrar na Es�

'panha pelo M·editerrâneo: "Cloado
de luz e alegria", que lembrou"

'he paris, "realização milagrosa do

fanatismo patriótiCO da brava gen_

ler das armas germânicas, mM g.e esta
-

expulsão, dI! qusse a

1);111,' resistência dos clf'�as' fr�oa populaçãO de um peguen� pais
lo norte, do �e.s?lq _mod�>qlle ;�s_. et\rop.euc se process�� �R .séc]i!?
mglo-saxões se estabeleceram

.

na 17, Chegaremos à conclusão de que
�mérlca setentrional, enquanto � Influência. pelO menos do árabe

que as raças latinas do sul da na peninsula Ibérica;' teve' r�aI�
Europa preferiram a. América Me- mente um p.eríodo de 898 anos,

IdlQnal. quase naVe séculos (de 771 a

Os povos orientais seguiram 1609). A conclusão d·e Nilo peça-.

MAQUINAS REGISTRADORAS-''BURROUGIÍS''
J

'

MEDIDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

_MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"sempre, o curso do sol, fundaram

,10lônlas em Creta, nas costas" da
nha é portanto lógica e plausível;
portugal e Espanha utHizalC.am so_

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA
,e da Catalúnha".
Destacou o Museu de

\frléa, edificaram Cartago, Mála- bretudo mouros conversos, na ta

ga, estiveram na Sardenhà, nas' refa da, ,colonização ,i'l, .... ryiérlca.

Madri, Ilhas Baleares, tomaram a parte Tinha. razão Nilo Peçap.ha. de MAQUINAS DE COSTURA.
.

.

3e tempo,' não havia sido redesco

berto, para nós, os latlno-ameri�
�anbs.

Mas cheguemos à parte essen�

minou ainda, e que ameaça arras- elal de seus comentários, aquela
tal' o mundo às mais horrendRJ! ·lue nos Interessa pessoalmente.

ca.tástrofres. NUo Peçanh!\, a certa altura de

.gôbre ,a Itália, Nilo peçanha' mas "Impressões". escreve êste pe_

escreveu al�umás páginas líricas" dodo:

maravilhado de Veneza, onde en� "Sem que haja oportunidade
nem espaço, nesta plaque'e de Im

pressões, para examinar a afirma

·,ão de que antes da descoberta da

América. o mapa de Bepalm �sl_
Veneza, foram para ver �e per�o, nalava já' a existência do Brasil,
a Sala do Antigo Conselho de Es- nem tampouco a de que Cabral

tado, onde se lê esta' inscriçãO. levara_em sua companhia um In

em latim: "A fôrça nunca oposta térprete árabe, êle que se destina_,

aos Interêsses da comunhãO, é va ao Oriente e que. Só por acaso

fU�damento -

da Repúbllca e • lIal� aportara à Bahia, o que está for!!

VigUarda .da Llberliad,e". de controvérsia é que portugal (

Ouviu as canções màls beÍia d. Espanha, em segUida aQ Tratado

ARRANQUE IMEDIATO!
V. PODE .cONFIAR . EM, SUA

b a f e ;' i ii- D E L C, O
Dupla Reserva de Fôrça!
parlo sua segurança e tranquill-

dade,;DELCO mantém sempre
"

em reserva o· dôbro da energia

de que seu carro pr'eclaa!

Se�rêdo da'Longa Vida!
DELCO co�tém o. exclusivo elé

mentp Bátrolife, que evita as

perd_as de energia por autodes

carlf� I

Distribuidor Autorizado

C A R LOS' H O E P C-:K E i/A
Re,ycn4edores 'e Frotistas

�. Dyscontos especiais"

Longe estava Nllà Peçanha de onde se maravl1hou .de Goya e de nerldlonal 'da Espanha e portu- ver no gaúch:o o bedu'no. pol,)

imaginar que quatro anos, nem Velasquez. Não falou de l!:l Gre- gai;' as duas costl}S do estreito de SarJIllento no "Facundó" já o. í1-

tanto, após êsse registro, a Euro- 'o. E' sip.tomático. El Greco, n-es_ Gclbraltar" Andaluzia e Algarve e· zera, chamando' os' �atÍc110s de

"

MOTORES ELETRICQS.

MOTORES MARI�IMOS "PENTA""beduin\)s americanos". <Ao- ulti_

mar ,êste comentárló. não 'N.(�S anl-
\ '

ma. outra Intenção que prestar ao

li dominaram por oito séculos.

Vencidos os árabes, primeiro

pelos portuguêses depois pelos es_ PERSIANAS "KIRSü"

pa se entregaria à absurda em

briaguez dêsse "a,lcool1smci" até

o delírio da guerra que foi a prl�

melra de uma série que não ter-

controu as sombras de Byron e

Gautier e contemplou a arte de

Ticiano. Tlntoretó e Veronese,

Suas últimas horas, vividas em

panhóls, sendo que Ceuta e Me- grande espirlto de Nilo peçanha
l1la pertenceram

.

aos portuguêses nossa homenàgem, pela semelhan_

� se tornaram a base de suas ça das mesmas conclusões a que

operações m1l1tares contra os ára- chegamos, êle nas suas "Impres
bes de Masrocos, fOl'ãm êstes prl_ sões" � eu nos estudos integrantes
slonelros de guerra os primeirOs.' d-e "Gaúchos e Bedulnos".

RAmos: I

-VENTILADORES.

S E DA NT O L Rua J {llo .,into, esquina Sl\ldanba Marinho

Cólicas / 1'0'" 1178 IUICólicas
M;olestias das Senhoras. Combate cóUcas.
Irregularidades nas visitas. Regulado.r. Calmante.

� SSSSSiSSSSSSsssssssssSSSSSSiSSS*SSSSSSSSSSSSSSSP

Dia 23 :_ Domingo

�tiii�m�irll�ITll MttNl�Wm,t Role·ro
Já se encontra em f :anca atividade política o sr; Celso Ramos, candidato

do PSD ao govêrno ,do Estado. Já percorreu Taió, Ituporanga e Presidente Getú

lio, vindo de La,jes, e hoje encontra-se em Guaramirim, um dos municip�oS (iu.e

elegerá prefeitõ a 30 do corrFnte. O roteIro completo .do sr. Celso Ramos e o que·

damo.s a seguir:
Diu 13 - Quinta Feira - RIO NEGRINHO pela manhã

PAPI\NDUVA
LEBUN REGIS -'pernoite em VIDEIRA
ARReIO TRINTA pela manhã - tarde e pernoite em

TNGARA
HEP.'.'AL D'OESTl!: pela manhã (' tarde ,- pernolte em

JOAÇABA
CAPINZAL
PIRA'TUBA - pernoite em SEARA
SEARA pela manhã - tarde XANXERE
XAXIM

DIa 20 _ Quinta Feir9. - SAO CAR;LOS pela manhã - tarde PALMITOS pérnolte
MONDA!
MONDA! pela manhã - ITAPIRANGA à tarde e pernoita
SAO MIGUEl. D'ÕESTE - pe>::rJoite em DIONISIO CER

QUEIRA.
DION1SIO CERQUEIRA pela manhã - volta para CHA-

PECÓ com pernoite
Dia 24 -:- Segunda Feir9. _ Viagem para PORTO"nLEGRE p('la Varlirque sal de Ch<,i,-

,

pecá as 10,10 horas - Viagem por terra .de Porto Alegre
para ARARANGUA - pernoite Morro dós Co.nventos.
SOMBRIO E TURVO pernoite pm ARARANqUA.
SIDERÓPOLIS e ARMAZEM pemoite em i'poUs.

PARTICIPAÇÃO
Hélio, Sacilotti �e Oliveira e senhora

'participàm o nascimento de seu filho H€LIO, ocor
rido no dia 9, do corrente, na'Maternidade Carlos
Corrêa.

Associação Calarinense de; Engenhei
I rO$ - Assembléia Geral Exlraordin4ria

Pelo presente ficam convtdados os senhores socios da
associação Catarinense de Engenheiros para a assenbl\}iú
geral extraordinaria a ser realizada no dia 24 de AO'os-to
próximo vindouro, as 20 horas, em sua séde so.ciai situ�
da a rua trajano, Edificio Mantepio, 30 andar, nesta>l\ Ca-
pital para tratarem da seguinte.

'

tarde e perml1t:�'

Dia 14 - Sexta feira
Dia 15 - Sabado

Dih 16 -_Do.mingo

Segunda feira ,

Terça Feira
Quarta Feira

Dia 17
Dia, 18
Dia 19 pernoite em

\ ORDEM DO DIA

lU Eleião do representante da Assoeiação Cah::!-
l1ense ue Engenheiros junto. ao Conselho Rodoviario do
Estado de Santa Catarina;

,

20 _ Reforma dos E�atut�s da Asso.ciação.;
30 _ Recreio dos Engenheiros n� praia do ForL�

(Jurel'ê!
40 _ Outros assuntos.

Dia 21 - Sexta Feira
Dia 22 - Sabado.

Florianópolis, 7 de agosto de 1959

EngO HEINZ LÍPPEL - 10 $ecret.ário
.\

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITORA "O ESTADO" LroA,.

O�c14
Rua CoueUletn .atn III

- Telefone 1021 - Cu. ,.... 1.
IindereçQ 'I'élerr'ileo I18TADO

,D IIR • T O II
'

Hu-bena d. Arruda R&...

,G & R • N T •

1:)0811010. Fernand.. lIIIe Aqui••

,R&DAl'0..!laS
Oevaldo Melo - Flavio A.orl•.- 1

"udr' Nilo 'fada_co - Pedro Pal,Jl. Macb"'o -, Zurt

MS(·I"l!9" -

,

COLA8.0RADOH.S-
r»ror. Barreiros Filho ._, Dr. OawAlrlo Rodr.�ruH Cabtal
- Dr Alcides Abreu - Pro'. CarlO1l da Co,ta Pereira
- Prof. Otnon d'Eça - Major, 'ldetoDaG .'uvena,-
I'ror. Mllnoelito d� 'Orn ....1a. - Dr. MUto.. Leite da Co.. "�o

� UI, Ruben C05tll �- Prof;- A. 8eine .Neto:'_ Wal�
Lanl� - Ór. Acyr Pinlo da Lua - Ad Cabral T�.!. _:_

Naldy Silveira - Doral'cio Soarei - Dr, Footenua

ReJ - Nicolau Apestoto - Pascheal Apoelolo :- ,U.ar
Carvalho- • I'aulo ruaaado da Ar••J. La...

PUBLICIDAD.
Marl. eellna Silva - Aldo Feroaod" - VlrEtU.

Diaé - Walter L�r..
Chefe de Oflc1na Olegarlo Ortlga

PAGINAÇA,,u
. AMILTON SCHIMIDT"'_ DELAMA� SAN�OS

'IMPRENSORES
nüL'CENÍR-* CARDO_SO WANDERLEY LDaOS

R • P-R • S • .N t A N T •

Repreaeniaç6ét! A. 8. LKa Ltda.
.RIO:- . Rua Senador Dallta. 4&, - i,. Anda,

TeL 226114_
â_ l-",ulG Rua Vitória 167 - e••j. ,. -

Tel. 34-8949

!Servtç.o Teleatrático da UNITElJ piUC88 lU-I-")
.

AGENTES E CORRESPO!{DENT�
�. T6do8 '* DlunJcipjoa de �ANTA CA'fAIUNA

ANUNCIO!
IIt.'antti contrato, de acordo co•• tabela e. vii.'
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se responsabiliza pelos
_COl1Celtos emitidos nos artigos assinado�.

RAUL PEREIRA' CALDAS
A.DVOGADO

rrQuestões ' 'rabalhista;s"
Escrltót1o: Rua -Jeão PInto n. 18 sobo
� :olefone n. 2.467 - ca).Xâ Postal n. 25
bORARIO: Das '15 às, 17 horas.

-

úE R A1M O' V f I S f M

ROSSMAIK
� I

VISITE A NOS'S,A LOJA
Rua Deodort, n. o � 5 Tel. .18l0_

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 13 de Ag�sto de 1969

INDICADOR
,

. -

CURSO PARTICULAR SÃO �OSÉ
Professora: Maria Madalena de,

Moura I Ferro
,

Aceita alunos parâ o Curso Pré-primário, qrianças de
5 6 e 7 anos.

.

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre':'
paração para o exame de admíssão ao ginásio;:

As aulas desses O·.lrsos começarão a 1.0 de Agõsto.··
A matricula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

34; telefone 3737.

DR. HOLDEMA,R MfN.EZ',ES
Especialidade: -Doenças de Senhoras
- Partos Cirurgja, --:

Formªdo pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro
E:x-Interno da Maternidade .Clara Basbaum, da Maternl

dade Pró-Matre, do Hospital da Gamb9a e do Hospital do
{APETC. - ,

,

Atênde provisóriamente-no Hospital de Caridade _

Parte da manhã:

ORA. EVÀ B. SCHWEIDSON '81CHLER
,

'

CUNICA DE SENHORAS E CRIA,NÇAS
Especialista, em moléstias de anus p rec t o

Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc.

. Cirur,ia anal
Cor iunica a mudança de seu Consultório junto á_sua
r.ssldêne.ia na Rua Durval Melquiades de Sousa 54 -.

DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Consultór1o , Real.iAm

Av. HerelUo Laz lUA .pto ,

CoaRulta.

Se,und� à 6 ....'elr.

dai iii às 17 bor..

Tel. -.2914FLORIANÓPOLIS

,

DR. HURI GOMES
M�D8N�A

MeDICO
Pré-Nata) Pane.
Op.êra�8 - CJfolca Geral

He81d�ncia:
-

Rulil Gal. Bittencourt n. lin.
Telefone: 2651.
Consul tório:

Rua Felipe Schmldt' n. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
H,orario':

,.

Das 16,00' à8 18.00,
SAbado:
Das 11,00 às i�,{J4t

OM, WALMOR
UAIICIA

OI••om... ..la ",cllldade N.

doa., de Medlclaa lIIa UaJ". .. ·

.IUde .........
'

••-I.ter.o .., __ ••

lIatenJda4e,' ....1.
(Servtço 40 Prof. Oceb1'J

Rodri,u.. Lim.),
lI.�'IIIUrao do lIIem" d. '_l'''''

&:ia d" Iloepllal LA." .&.'. L,
.

Ik Rio, de' Ja••lro
.Mi"" de> Do.pltal d. Cul,ba.

• d••-lItuoid.d, Dr, Cario.
.

Con..
.

flOINÇAS 01.,- '8I1NHORÁS -

PARTOS _ OP:"RAÇOJlS
PARTO .s.. DO. p.lo m�o

, pllco'profllát' co.
'

CODI.: B.� • .leio PI ..to ii. tC,
d.a III 00 la 18,00 'bora.

"tend. oom b�r.. marcad••
"

Tal.folla IOlt6 - a•• idlnd.:
,Ild. General Bitt.nMur1 ii \01

U. lo,' U'''.H'-

... r'LBO
o....c•• d....re�. re.,".''''''

ofu iuíãCULOs'iI
'

�ADIOG.AFlA • RADIOSt 'O t'l ...
DOS PUL,lrO.S
l.'r....... 1110 Toras

,,,rmÃdo pela ar.ruld.de ,'a�lor,.,

�e Medicina, '[,.rololl.ta '. l"a�o,
clr.r�lo .0 Hoapllal Ner••

......

,
e.pecialiuçi" �.1.,

,8. M. T.•x-tn,tirno • Ih ••• > •

..... d. Cirur.ta do Pru' ,'>,

Galf4araei (&lo_'
CO.I.I r.upe 8c.mld�, u

rom .801
.&&•••• e. aor.... c....

,ae.,'-: _ au••'k,,;._Juõ;.:., K

1"ONa: "111
'

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA,
E PROCURADORIA

ASSIST�"'CIA ,DOS ADVOGADOS:--

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRII;LO

DR. EMANUEL CAMPOS
'

DR. MARCIO COLLAÇO
DAS 8 às 12 e elas 18,80 às 18 horu ",:

Ru.a Trajano, 29 ..;_ 2.· a�dar '- sala C-, Teletoll":'-365I1.,....í<;,�·tl

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas ,
,

.a.••l'l.,-,UI r.lIUA!
P.....JlO

Rua Peciro Demoro

,Rua 24 de Maio

Rua pedro Demoro

Rua pedro Demoro

Dua 24 <Ie' Maio

ua L.AlJJlO UAl,i&&
-

C!.(NJ(1& IIta.u

SSSSSSSSSSSSSSS$S$SS$$SSSSiS?SSSSSS!SSSSSSiSSSSSiS\iSSSSSSS'SSSS$$$

� p" L A N TO· E S· D
.

E .

. F A,R M A C I A
M1!::S DE AGOSTO

1 - Sibado- (tarde) Farmácia Vitória Pl'!,ça 15 de Novembro

2 - Domin�o Farmácia Vitória praça 15 dl Novembro

8 - Sábado (tarde) Farmácia Moderna RlIa João Pinto

9 - Domingo Farmácia Moderna, Rua JOào pinto

15 _:.. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Ru .. Felipe Schmldt

16 - Domin_go Farmácia Sto, Antônio Rua Felipe Schmldt

22 - Sábado (tl;l..rde) _/ Farmálla CatarlnelÍse Rua Trajano

23 - Domingo r'armálla Catarlnense. Rua Trajano

29 � Sábado (tarde) Farmácl� Noturna .Rua Trajano

30 - Homingo Farmácl� Noturna Rua Trajano

li • D I ç tl
,I ..er"'.:6•• - Uoer.ça. ;1" " ••' �

ru � t:Ualu d" _.'&i"I'�
O.rlO ,I, ••p ..cjal1..c�",,,

ao.pUa. JOI Se,..,1dllnÕ ,,;-; Iõ,., •

t.do.
(Sentco to 1"rol lII"r:j 'o; •.

l�drad,). )'
Co••altA. _ P�!a m.... !;. •.

1o,pital de, Gulcl&de,
;. tarde 41:<1 li,IC lIooca, .'.n

IIÀnte no eonlllltó'rio • 'Rua N ..

11>.,lIacl',àdo 11 i.qtll ..�·d�' r ;.
!Ílotll. :"", 1'.lat, 1700
&$.i�A'lda - Rua I', ... ',,. •••

,'-"nlnh", ,. _, T�l. •Ub. '

será efetuado pelas_"farmáclas Sto. AntOnio. No turna e Vitória. situadas às ,ruas

Felllpe Schmldt, Trajano e pra ça 15 de Noyembro.

O plantão dlu·rno compreendi do ent·e 12 !! 12.:JO 'bora's será et etuado -pela farmácia Vitória.

2 - Domingo
9 - DomingoI ,

16 - I)'omingo
23 - Domingq
30 --Domingo

E'S T R E I T-O
Farmácia Catarlnenae

Farmácia do Cantá
Farmácia Indiana

Farmácia Catarmellll

Farmácia do Canto

4tp,ctaU.ta am 1Il016It:•• � ... .,.

Q"�rã. e vla. a.ln4n••
Oara tadical d'" Inticç6.. ..a
'4á'- '. ",fo.lca., do apar.rbo ,��
lilto-arinirlo em .mbol OI tU".,

:,io.,nça. do .parelho 'I?ji�.t'h
• do Ilatema n,no.o.

'

Borl.rlo: lO� Ih 111 • Z � at L

Iloi-•• _ Gon.·u)t6rip, Rua ra.

di.ce., 11 � 1.- �Ddar - '�D,.
1161.

'

- a•• ldlncla: RD' ,La<.�da

OoutiDllo, 1.' {Clíl.êara te" t.pa
"lia, rOD.1 '148.'

r

DI&. .yaTON D. OLIVI.lilA_..:...;;. ��----__

DOIINQü DO }>ULlUO -

TUB•.aCULOS.
001l.1.1t61'10 - aua I'.Up.
Sclami'dt, 18 ....: T.I. 1801'
·Bcirl.rio da. U U II 1I0r.a
...ldlDcla r.Upe Séli 14t,

D. 117
' " '

Ua.· ·"'.WTON ....&VILA
CIRURGlA G.&kL

Uoeaçu .e 8."or� _-_ �rec...
r.-.ta 1.. &1.&r.dlla4.......,..

,-

Co••d,'Urío; Ru. Vlcior a.·
reli.. 0.1 18' - Telefon,.' ilO'l.

.

Conlllfta': D•• 1', laora. ,••

dl.DCe.' 1
'

R••ld'� I I'oue, •.UI '

au.: 'lalli•••••::n.
, ·1

Da. À_�t'pNIO 111,'1'1" •
.. �•.&o

€JIUIGU Ti.u:a.&TOLOQ·lA
i mia......

-; �

oo•••_t6ho: .Jok- PIa.., 11 -

�ú.li&; OI .

-

••, cl' ."�
. � Há_UM. _••01 .... "b�_
.'114'.1a, llóealllfa," I'il. � �

,•••• '1···1M·
.
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,

, �âu�í�io�4os �eís 'IN.JJITUIO, 1I.ASIL • ESTADOS OMIDOS.
,�dvogado

'

ED. SÚL AMIilRICA _ 5,0 .vipAR
TELS·: 2198' - 2681.

�. MADEIRAS PAaA =:
CONS'fRUCÃO

IRMÃOS BITENCOURT
'AH'8AOAMÓ ' rONE 190?
ANTIGO 'oIPÓSITO OAM';'NI

S
. Il�

• ,Q

�-� -

I" ,':;� nos "4P�JOS (
s

'Rf� ·i'» .�

-

RADIO GUARUJÁ
D'É, FloRIANOPOLlS

---------"
-..._

-:-----.
---

.............

Onda média:
(5 �WL1420 kcs.
Onda curta:
(18 KW) 5975 kcs.�

",\ S9BER'\N�" t'RAÇ4 15 UE NOVEtlBRO �QUINA
IlUA fEL.lI'E SCBMlpT

t'Il,JAJ. "A SABERANA" DISTIUTO DO ,ESTREITO - CANTO
8#· � -. ._

DE FLORIANÓ"OLlS
Acham-se .abertas as matriculas pára o segundo semes

tre dos seguíntes cursos:

cursos para principiantes, médios' e adiantados.
curso intensivo para aqueles .que fie ejam uma apren

dizagem mais rápida da língua Inglesa,
Cursos para Universitários.

----

Cp:RSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS_
Os ínteressados serão. atendidos np horário de 9 às 12,

e de 14 às 17 horas, na NOVA séde do Instituto, à Rua Fe-
11pe êchmídt, 25 - Edifício Z_AHIA'- 6,0 andar.

," I ,A J E M E- � II O B
PARA, ITAJAÍ - JOINVILI;.E - CU'RITIBA

ÔIIBUS ULTIMO TIPO
.,$

- ,

, S U P E R - P U 1; L'M A N
POLTRqNAS RECLINAVEIS - JANE�S PANORAMICAS
VIAGENS D I R E T A s_

,

PARTIDA FLO�IANÓPOLIS 5,45
,

'CHEGADA cURfTmA ,12,45,
"

.��IDO
/

SUL � BRASILSIRO LIDA.·
VIAGEJliS COM ESCAL�S - PARTID4S AS 6 E 13 HORA�

AQENCIA FLORIANÓPOLIS - .UA DEODORO

ES�UINA TENENTE SILVE� - TEL,: 2172

..... .;., ...... � ""....... � o.... .�
/Ir
- , -

DqllO PARA'YQCE -lntertlsSG G todos�.·.

p'artic-ularts,' C'o'mérc'io' e -I�n·.dústria.
I1tiUdadee doméatieae, teinédios. 've(cul�e ou m4q!Ji
nas: ace..6rioe de tooai' as eepéeiea, discoe ou o que
yocê preci8ar. J;"irma que sene há 30 _.DO� a Unpreg..a_
bra�ileir�, eriou um d�p�rta.,ento de y�nd!l' para o

inierior, eÍltaDdo apta a atender o fleu pediao. EIe�
Yil.�ar. I,

.

�epre$entaçõe8 A. S. lLara _Ltqa.
pua Senador - Dantae, 40 - 5:" aprulr - Rió

,

,

".

P'ROGRAMA, ao MEf3 •

] -8.-59 _. Sábado
1

- Soirée do� Casados - Agrfida.
, vel noitada exclusivamente para casl,l.ctús,

surpreáas I Reminiscências ! Iníci� da� co

memor�ções natalícias. Reservadas de

na Secretaria.
fI-8-59 - Domingo - Encontro dos Bllotinhos, ôO

menag�m às debutantes. Inicio �s 19 hpr-IU!...
12-8':'59 - Quarta íFeira - Jantar de Confratern'za..,.

ção e P,osse da J;lJova Diretoria. . '.

15-8-59 - Sábado - Baile de Aniversário, Com 1I.aou
losa �rquestra. "Os Cópacabanas". Apresfm
tação das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. Inicio às 22 horas.

16,.8-59 - Domingo - Soirée Infanto-Juvenil; Atra-
.

ções para a petizada Surpresas.
Início �s �6 horas. �

O BSE R V A ç O E B:

1-8-59 - Encerrllmento para a inscrição de debu
tantes. _

3�8-59 - Inicio da reserva de mesas para o Bane de
Aniversário.. - Adesões para o Jantar de
Confraternização, na Secretaria e Restau
rante do Clube.

será efetua,!o pelas farmácias do Canto, lndla!la e Catal'mense.

A presente tabela não' poderá ser--alterada sem ',Prévia 'autorizaçãO" d-t>ste 1)epartamenro.
_,' \

-, �, r _ ... _
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FLORIANóPQLIS, Quinta Feira, 13 de Agôsto de 1969

ATENCAO, SRS. COMERCIANTES
\ FAÇAM SUAS COMPR'AS NAfigueirense I ...

(Cont. da 4." página) porctonando tod�s os meios. para

esforçado com altos e baívos, :Ma-l que. pudessemos bem cumprtr '11
neca prendendo multo a bola SI.

I
nossa missão. Ao nosso amigo C"--

de�xar de lado o 'Indivlduallsmo mllo Mussl o nosso muito obl'lgedo

será mais útil a equipe. QUlé&, e esperamos poder retribuir. muí., nireção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA
,

�

::: !o:�:r�:r:::.aA:��oal��: :�sp::sa:::�e
as gentilezas a nós

_ II�-":!Ju-'rl·s'prudêncl·a,e perígoso ponteiro esquerdo, foi o

autor do úniCO tento de sua equí. A'PARTAM.ENIO
pe. Arbitragem de Laudlno Silva.

deixou multo' a desejar. S.S .• del- NOVO, _

Recurso riminal n. 5.786,
xou de marcar um tento claro, Xanxerê.
cristalino quando ttnnamos trinta 2 .quartos, Iívíng espaçoso Relator: Des. Ferreira Bastos.
e �OIS min�tos de, p�l�ja e.a pres copa.: costnha -e, banho, bem

são do Figueirense era. a�centuj1, no _

_
centro, prolongamento

díssíma, A -bola �ranspôs
-

a_}lnha Chac!!ra Espanlla. - pnh'àres.
fatal, visto que Q prÓprio .bandet- aluga-se por 8 mil. IJ:lforma-

rtnna das geraís' "enegou a levan. Ções fone 283'1 - -rüa Nerêu

-Ramos, 42.

Sotie_i,Jlef·AGlçªJ'�itl Cal�ri,,�.nse Lida.
-

Rua - Conselheiro Mafra" 25

Telefones: - 35-21 e 3717

� S P E C I A I S",O F E R l' AS

(VALIDAS ATÉ O DIA 3J D:E AGOSTO)-
Creme Dental .l{OLYNOS .... Cr$ 165,00 - Dúzia
Extrato DYRCE Cx.c/2 dúzia-s -" 125,00 - Caixa-

Talco GESSY,Pequeno ...._..." 245,00 - Dúzia
Talco PAL�OLIVE Grande ... ," 338,00 -:-_ Dúzia

Talco LEVER Grande ........" 338,00· - Dúzia
Sabonete DULCE Cx.cJ2 dúzias"

.

230,00 - Caixa

Oleo p/Máquina SINCl-ER .....

" 1.150,00 - Caixa
Ervilhas (Rio Grande) cx. c/48 .

da comarca de I dente êrro de técnica, de de-'
terminar-lhe o arquivamen
to, indeferiu a representa-
ção. I

_ Nega-se provimento; Vendo desamparado o seu

-

C' d
- , bli d

' intento, a Industrial Colo-
- rime e açao pu ica, o a: especie nizndot'a Ereehim Ltda., es-

sub-[udiee, uma vez que o Juiz a quo, ado- tribandc-se no art. 29 do

tando O parecer da Promotoria, determinou o .
Código de Processo Penal,.

arquivamento da representação, não cabe ofereceu queixa-crime .con-

tra Antônio Carneiro Netto,

procedimento por queixa-crime' não logrando êxito nova-

_ Inaplicabilidade, no caso, do art. 29 mente.
Daí o presente recurso.

do Código de Processo Penal. - Laborou em equivoco a

Vistos, relatados e dís- distrito de Dionísio Cer- recorrente.
cutido , êstes autos de I queira. Com efeito, só era d-e ad-

recurso criminal n. ; .. , mitír-se a ação privada no
,

5.786, da comarca de Sucedê, no entanto, que caso sub-judice, se a ação,
Xanxerê recorrente a em 1956, depondo na comar- pública, não, fosse

intentada Ifirma Industrial Colo- ca de Francisco Beltrão, no prazo legal.
n izadora Erechim Ltda, Antônio Carneiro Netto de- Tal não sucedeu ria hipó
e ,recorrido o 'Dr. Juiz c!\rou que não se recordava tese: O processo, de ação
de Direito: dos fatos a legado., sôbre a ouública não se movimentou

ACORDAM, em Câmara dita procuração, e isto "por porque o orgão do Ministé-

Criminal, por unanimidade já ter decorrido entre aquê- rio Público: opinando a fls.

de votos, conhecer do recur- !e fato e a data do depoi- 14 v. - 15 e aduzind., as

so e- negar-lhe provimento, mento, mais de vinte e oito l'azões do seu convencimen

pagas as custas pela Yecor- anos", esclarecendo todavia to, entendeu inexistir infra

rente. "que vinha exercendo há cão punível, ou suscetível
mais de trinta anos diversas de o ser, nos papeis subme-

Representou a firma In- funções públicas e nunca tidos ao seu estudo.
dustrial Colonizadora Ere- foi demitido do cargo a bem'l'

-,

chím �tda. contra Antônio do s�r:7jço público" (fls ', 2v) -E, como lhe cumpria, re

Carneire Netto, ora-_ tabe-I Terra, por conseguinte, quereu o arquivamento que

lião em Francisco Beltrão, cometido o crime de falso
I
obteve o beneplácito da au

no Estado do Paraná, pelo testemunho, capitulado no
I toridade judiciár ia em des

fato de, no dia 23 de setem- art. 342 do Código Penal., I pacho que, considerado írre

bro de Il}l>7, prestando seu Encaminhada a represen- corrivel pela lei processual,
depoimento numa, carta pre- tação, com- as- peças que a obstou a instauração da

,catória vinda' da comarca instruiram, à' Promotoria ação penal.
de Mondaí, haver declarado Pública, esta opinou pelo Florianópolis, 15 de maio'

que lavrara, uma procura- seu arq'uivamento, eis que de 1959.

ção em causa 'própria, no inexistiam elementos para FCrl'eir� Bastos, Presidente

ano de 1926, mediante coa- oferecimento .{je,.' denúncia. e Relator.

ção partida de Arbelino e O dr. Juiz a quo, por des- Hercílio Medeiros
Arlindo de Lara. pacho de fls. 15 v:, conside- Belisário Costa

O fato se
-

!lera quandQ rou procedentes a"s razões Estive presente: Milton

exercia êle as funções- de invocadas. da Costa.

escrivão de paz do então Ao invés, porém por evi'
-

'

1.100,00 - Caixa

245,00 - Cento
2.000,00 - Caixa

1.340,00 - Caixa

3-.250,00 - Caixa
50,00 - Caixa

��,OO - Dúzia

720,1)0 - Lacw
93�,00 - caixa

55,00 - kilo

315,00 - Caixa

190,00 - Caixa
20P,OO - Caixa
i30.00 - kllo

190,00 - Pac. c/25

1.,\50,00 -r Caixa

1.050,00 ____:_ Caiu

1.780,00 - Oalxa

ratas "

Lâmínas (Gílette) BIG�BEN ..

"

CO�l':E.rVaS de PÊSSEGOS 1 Kg. "

Conservas de ABACAXI 500 Kgs. "

Lâmpadas GE cx./120 únídades "

Anil IMPERIAL Bonécas ex. 20 "

Copos "AMERICANO" Nadir 1."� "

Ameixas PAOLETTI 5 ks. ..' "

Soda CAR4VANA Grande ... ,

"

Corda SISAL La qualquer bi-tól,�' "

Saponaceo RADIUM..: . . . . . . .

"

FONTOL cx. c/100 Envelopes ..

"

SOl!lizal - Cx. c/50 envelo-pes .

Fermento FLEISCHMANN 1 kg, "

Cadernos Esc. c/20 fôlhas .... "

Leite -VIGOR em pó - 24/454 grs,
"

Leg..! cond. VIGOR - 48/4UO "

Azeitonas MOURARIA 60/500 grs.
Palitos' PORTUGUÊSES - 2-�

t aíxinhas ., , ,.

sabão C9MBATE � 60 paus ..

"

Pín.ente em pó - '. , . . . .. ",

Sabonete SOLIS .. , _ , , _

Ameixas RED INDIAN 5' Qui1.os "

tar a bandeira assinalando o ten..

to,
Renda Cr$ 16.100,00 (dezesseis

mil e cem cruzeiros). VENDE-SE
Estarlamos sendo Injustos para Casa nova, de material

conosco mest?0 se delxassemos de ·�o Estreito, no Bairro de
agradecer ao 1 vendadeíro gentle- Fátima Rua Antonieta de

mann de Hajal ,Ca,mllo MussI, que Barros: 214. Tratar cem o

proprietário na Casa da
foi de uma gentileza a tOda- prova Borracha, à Rua� Felipe
para cC.TI nossa reportagem pro-. Schmidt.

,y E N D f - S E I.

Mofor üie el
�

Estacionário

Boilt1de,'S 50 HP- 120,00 - Oaíxa

380,00 - Caixa

55,00\-' Dúzta
130,00 - Dúzia

800,00 - Lata

Por momvo de e1e-tri:liicaç10 de indústria, vende-se me

tor -dícsel estacionário Bolinders 50 HP, 800 RPM, 2 Cm'1-

dros, peso b-ruto 1.450 kg., com pclía 50 cm, modelo W7S28

em óttmo estado de conservação.
'

Tc,atar com Tom T. Wildi & Cia. - Caixa Postal 115

Flol'ianopolis - S:C.
' , VE�DA A VISTA: - Para compra superior a Cr$ ....

2.000,00 fazemos entrega na Capital e Estreito sem

acréscimo. ---

-

'

N.B. - Êstes prêços são válidos até o dia 31 de agôsto.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS
TA!" COMO: - Creme dental, Oleo para cabelo, Talco�
e Sabonetes, Gessy, Palmolive, RO'�S, Lever, Dyrce, .etc.
Azeitonas em latas de 1'2 kg, 1 e_ 8 Kgs., SardinluJ..s,
COU&fl vas Diversas, Ameixas Secas, Leite em pó e' -Cou
denshdo, Col�rau Giner, Pimellt�, Cominho e outros

condImentos, Fermento ROYAL e FLÉISCHMANN' Ge
ls.:im_ E. Pudim, Pasta para S::tpatos 2 Aricoras, C�dernos
Escolares, Cnupetas, Goma Arábica, Lânlinas azul' Fu
tebol G ,Thin, Papel Manilha c Manilhinha, _ Higi�nlCO
Sul--"lnerfca, Lapis, TOddy, Sal moído e réfinadQ Cha·

pa Prata, PÓ de alumínio, Choco.i.ates e balas ,rGARDA.
NO", e�c., etc.:

P' A G E M-
Precisa-se -ele uma pagem (babá) para tomar

conta de duas crianças. Exige-se referência. Tratar

à rua Altamiro Guimarães, n.o 15 (Antiga rua

Brusque).

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

poR E ( I S"A-S E

DE UMA EMPREGADA
Tr�:a roa_Boc����:75---0-����-����
(ítlt!'M (asa à direita).

-
- I DtÀRIAMENTE I =�:�:��f;:���·,,;=b��:�' oro";':ot:;><:''';

V I » Df- 1 E I -

��" I MAGAZINE - VENDE-SE
Uma propriedade na ,Rua C:t'mente Rovere. I , \ I 1/' I BEM NO CORAÇÃO DA CIDADE. EXCELENTE FRJi:-

Tr,àtar a Rua Nunes Machado 21.
___ I ' (- "_� /, AS I ���IAp�:MDOES=,!�M����oFA;�';i�

"EUftMI'"Ti lUTA VIArA-O GL9R,-a�'· I ,- � -J 9 I 3798..
..

,"

1tIrJU;�.
_ �_ f't ... IR I '��/'"'I' I PERDEU SE

������c�n�i:��bl�C�.-:v!':r��: ';,,!'�=en�o (�!t:: I X" I ,,/- ,hs. I Foi p"d'da. dia, '�t"'" um. :ad,rn'ta do I,APC,.

d ) t d d I � I iJenencente 1), sra. Carolina Machado Souza.

::doo:�'m��:':,vl:s��,oI::��=si .'OCO-I dir:t�Oa 'S. PAULO - RIO I ffifo'D;;�;d;=�""�;;i�;: ;:;;iob;�;:qO"
(IMlllil) '- VENDE-SE

�

I ' ali Ganhar Cr$ 50._000,00
Ver :���::� �:;c;���!� ���nt/n9057naem bom estado.} ,.�_t..m� V,.••�••�........ _O comércio moderno lança portâncÍlcl., nada ,pequena, de

Mémn!io,
oncfu. do ",

••••••• ,,�. �.1 r�•••_ :a��a d:ap:::u:S���;�l�:���:! Cr!05�����t�Od�· A Modelar

---���--,-�--� � =��=:=�=��=
-Eseftl ,A, �(Btr,'. ft'E COMfW\,(,IO �,I:'"_U",A ',. A EI

o _
o

realmente, de dia a dia, mais lacl':lda pela Delegacia Fe·

UI:. 'I�I ,nK" lI' t;;�,.JIftIWl f d lO C f p:rfeito� se tornam._ E' tam- deral no Estad-o, na qual são

,

PER"''',.1- ,,__ ;r.,_tlftt'_.,O P-EP"RA"""'A- ende-se os "se-
O el ora o Ivre e onselen e b�m, a forma de tentar o depositadas as cópias das

U Kl '\iUft3 ft: '" �UKJ1V d C
o

I
chente, ofertando-lhe vanta- notas fiscais das compras

(j,.O 1:�,!,IlU."'-" E,�I\E AOMI,r,'-C"A-'O
a apita gen-s in.contestáveis. de colchões e sofás-c,ama.

• �Am" U J..I g'ul·nl'el ,:lm�Á:fel·S O O
Não existe no ,Brasil quem Essa urna será abert'a no

v' E não saiba serem os produ- dia 31 do corrente, lla pr,e-
tos PROB.EL os melhores no �ença das exmas. autorida
genero. Tanto Os colchões des-fiscais e dali surgirão
de molas Divino como os es- )s seguintes premlOs em'
tofad-os Probel constituem mercadorias: 1 de Cr$ .. ,.

ul)1 autêntico motivo de 01'- '25.000,00 - 1 de' Cr$ ....

g�lho da fabricação brasi- LO. 000,00 e mais 3 de Cr$ ..
lelra. 5.000,00 cada. Ao todo Cr$.
Pois bem; não bastassem 50: 000,00.

as características da mais- ----........___:--------

alta qualidade; -não bastas
sem as suaves cond-ições de
pagamentos e que, na verda

de, a todos possibilitam a

posse de um confortável coI'
chão DIVINO ou 'de um fi
níssimo sofá-cama, ainda es

tão, nêste 'mês de Agôstol
ofertando prêmios na im-

1 Casa sito à rua Conse

Iheiro'Màfra n. 168I J), I T A L

P.1 Casa sito a Rua Alvaro

de Carvalho n.o 45 �

Pelo p�esente, levo ao conhecimento dos interessa
dos, que a Esc(!)la Técnica de Comércio Senna P-ereiTa
fará funcionar A PARTIR DO DIA 17 DE AGOSTO urr:
Curso destinado a preparar candidatos ao EXAME' DE
j\DMISSÁO, a ser rea1i�ado no mês de Dezembro do cor�

rente ano.

-

INSCRIÇõES:
A

A _Sccretári�a da. Escola, até o pró�imo âÍfl 15 de

agosto, atendera os mt�J;essad()s nos pedidos de inscri
ção. .

-

- -.

Secretaria da E.T.C. Senna P'€H'eira, 7 de agôsto de 1959,
Rubens Victor da Silva

Diretor

1 Casa sito a

-

Rua Tenen

te Silveira n.o 77-A�
Ver e tratar com Normelia

Ca$tro. Rua FeUp Schmidf
n. 38 Nesta.

R. Uma carteira, com ·certa.

importância, nas imedi,L

çõcs da Praça 15, quaisquer
informações poderão ser da

d9�: no Colégio Coraçãcl' de

Jesus.

VENDE-SE
Uma casa de

- mãdeil'a

(dupla), com sete com·

partimentos, a Rua Cn

semiro de Abreu n.o 17\
no Estreito. - Tratar à

Rua Aracy Vaz Callado _,...

P.D. E D I I A LT E N I S ( L U B E
-

.'
- A Ju-nta. Governativa do 20 horu,s onde g,erão kata

Sipdicato dos Trabalhádo- elos ossuntos da reo-garni
res nas Ind. Gráficas de Operária nesta Capital, ás

Fp{)lis.! -convida os gráfic'o" zãção do. Sin,dicato.
.em geral para uma Assem-I

.

bléia Geral, dia 14 do cór- Valmor Pereira".· Presidénte
rente na Séde da União Nelys Cardoso .retário

��{�����77�?������·�·����'��·�

D
PRO?�AMA DO MES DE AG�STO -

. i� 22 ,- sab�do - SOIREE do Departamento Social

Femm�no>do C�ube da Colina. POEse da nova diretoria do
DS. Nao havera reserva de me'sas.

Aguardem, -em setembro: MIGUEL OALO' e sua famo
Ea.. TíPICA, dlretam.ente de BU&nOb Aires.

ofereéem a energia criadora· de.
OSVALDO DE PASSOS, MACHADO

E X T.R A V 1'0 U-S E

Extravinu-se a carteira iI'a

Caixa Economica
.

F�deral'
de Santa Catarina n.o 1853
- 3.a série.
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iWcefs�m���;�;·��'�-�·
gues e aos bravos, correügíongrios
pessedístas de Urubici. Depois de

focalizai: em linhas geral!? os têr
Oliveira foi um caloroso agradecí.. mos do projeto que apresentara ii
ment_o ao doutor Edmundo Rodri_ Asseml;lléia Legislativa, determí.,

eleições de -30 do corrente, � ccrreltgionâr ios à- vitória,
ALA MOÇA DO PSD MO-: no embate das' urnas de 30
BlLlZA-SE EM. PRóL DE de agôsto. O dr. Bonassís

Segundo . entendimentos OSVALDO MACHADO disse que o PS'D lião poderia
mantidos, com o sub-diretó- Os membros da Ala Mo- ter sido mais feliz, ao [ndl- Para conter despêsas

.

rio pessedista do E's'treito, o ça do Partido Social Demo- cal' o nome, por todos os tí- num Estado em que as re

sr.
\Osvaldo Mlachado levará crático estão firmes, na lu- tulos honrado de Osvaldo parttções estão atulhadas'

sua pregação de candidato ta pela vitória do sr: Os- Machado, um
'

homem que de servidores, a ponto de,
à "Coloninha" > tradicional váldo M/achado. _possU!,! uma tradição de tra_-' em muitas delas, inexistir
reduto�pessedfstá, na noite Os jovens pessedísfàs, balho em sua terra. A se- espaço FíSICO para aCJ)-
de 20 do corrente" com o .entusiasm., que lhes guir, o sr. Osvaldo Machado lher simultâneamente os'

O pessedismo 'do sub-dis- é caracteristico, acompanha- apresentou-se aos seus con- lotados - o govêrno aca

b;itQ_ continental arr.egimen- rão, por todos os cantos, a cidadãos, ayrin.d,o-lhes o co- ba de' criar mais umas.
ta sua's fôrças, pal'a manter caminhada de Osvaldo -Ma-. ração, e, falando-lhes' epm três dezenas de cargos no

sua tradição de v·itórias. chada.
'

'a linguagem fie qtlem está Palácio!!!
-

Na í1ltima reunião do OSVALDO MACHADO FA·, convicto de merecer o 1'es- Bem diz o difàdo: quan-
sub-diret-ório local, foram LOU NO PROGRAMA "A peito dos que o conhecem: tú mais pobre, mais açú-
escolhidas as 'pessoas que VOZ 'DO PSD" "A VOZ DO PSD" estará 'car no café!

,

.

funcionarão como 'fiscais, A Rádio Guarujá está 'le- nos receptores todos os dia3, Um mimo de equilíbrio, ".PRI!SENTÁNTES
-;" ;?:') // "u��

,

no p'leit() de 30 do corrente. vando ao ar, 'de segunda a exceto aos do:ningos, das o nosso austero governa- I: L: STEIN-ER & elA;
.

. �e�/��,,�o entuslwsmo que se ob- sábado. o ,programa "A VOZ 18,30 às 19,45. dor. '. .

,

,

DO PSD".
.

--____________
.UA CON•• MiI!'fI'AA N.- ••

serva alí, é ind'ício seguro �R'''''NÓP·OLI.
� .

. '.
, . ..ds �ande�en�ração d� On�m, inaàgurando a vi- l,OTE·RIA ·00 EST'A'0·0 DE SANTA' � ••••�.�•••••��••••••••�•••����••••�.��•••••�•••••candidato Osvaldo Macha- tóriosa audição, ocupou o •

O Id
A

,��tIDAR;EDADE DE Tó� ��t�����eC�t���::�S��P�l��� (ATARINA i. '. .

"
>5'·1 O' RD e·s lIu,e..

mi' , I
DAS AS CLASSES Osvaldo Machado canclida-� -'

�

� - :
Elementos representati- to da coligação 'PSD-PRP am-anha-

�

.,
....

RENATO BARBDSA ção de enfraquecêr a: essa frente, po:!lo •
vos de tôdas as classes e á Prefeitura desta Capital. I

.

Sob o ponto de vista partidário, o'eIl,- la,!lçamento de um!l cJ:?,apa

Jâni?-Jango.).f·
A

d d I' Preced·eu-o, ao microfone, 5
.

contro de Osvaldo Machado com a ?re- Nao faço aos peteblstas essa 1nluria, �ue .

pro lssões vem ,an o ,so 1- O O feitura de Florianópolls, representa, na os seus mais gradJl�dos correllgionárlOs
.flariedade à candidatura do o dr. João Batista Bonassis

polítIca estadual, a primeira providência atribuem 3;0 I':1r..I�II?-eu Bornhause!?-. ,I\,
sr. Osvaldo 'Machado. -São que, em nome do Diretório

I.
•
para a rearticulação de um_ esquêma, contrapartIda resldll'1a em �ma aha;nça

jornalistas, advogados, estu- Municipal do Partido Social mi cruzeiros _. I iniciado com a eleição de Joinville, em. d? PTB com a yDN, par!l; reconduzlr, o :
dantes, desportistas, operá- Democrático,' concito� os·

• maio de 58, 'para sofrer serio impacto, s�nad.or ao gov�r:no. A inJu�ia, na

com�-Irios, donas de calsa, que vão I
nas

.

elei.ç,õe.s g.
el'als posteriores. O perfeito n�encla �a trmçao,

ma�capa,
o proprl?,

- , entendimento do PTB com o PSD, á base VlCe-Pr�Sldente da Republica, a quem o:;
ao candidato, levar uma pa··

A�,AR' .. ��A I'S A' O I I
da candidatura' vitol1.Íosa Lott-Jango, - acontecImentos. posteriores_.a 11 de pC,,:.

lãvra-de apôio à caUS8, que
. 'VW

A,":. ., '.'
.

" B '.RA.'TI "

�

"posição já assumida ·em definitivo pelas vem��o, :::reserval'am,:-- na� escreVerlti
Osvaldo Machado comanda.

_

'. • poderosas, correntes _, cobrirá, pelo im- reab�l�taçao, porQue nao haVla de que !}e
Por onde passa e expõe • pe:rativo pôlítico irrec�sável, as áreas es- reabll�t�r -. o j,)lOcesso de consagraçao,

sua pregação, Osvaldo Ma-

40 i taduais. Defront,am-se çlOiS, sentidos pro- do MIUl,stro da Gu�rra, ao evento da

chado cresce aos olhos do Atê /. d b t- 't
,.,

. fundos de C!lmpanhà: .:::_ o sadio nacio- oferta da espada çle ouro.

eleitúl'ado, pelo sentiuo cons
' .,',.. e a a Im�n O·

"

• nal1smo de .L�t� e o de,spistamento entre-

t' .., : guista de JaUlo. Para leviano desprestigio público da
tru lVO que empresta à sua

'2
manifesta ascensão trabalhista, qual a

eampanha.,
' .

• 0/..': Alem do lado eCOJ;iômico, surge a fei·, desgastada tática udenista?' Assoalha!;, .

AINDA O C/OMICIO DO e mais • ção' psiCOlógica do. problema em apreço. urbi et orbe, sobretudo nos municl}ltos '1MOCmro'..... I Vivemos no país de maior densidacle ea- onde PTB e PSD se encontram aliados
•

A popularidade do candi- NAS P S
tólica do mundo, Não se concebe que a para as eleições parciais de 30 do corren- :

dato Osvaldo Mlachad6 pa,s-
'", A SAGENS I opinião verdadeiramente católica, prati- te, que o jovem, ilustre e prestigiOSO pre- •

, cante e sincera que- se não confunde com sidente regional do PTB, o meu J)rezad'J
80 upor prova de fogo, no DE VOLTA • o catolicismo imr.diatista do PDC, derive amigo Deputado Dóutel de Andrade ....
con�acto que teve com os Rio (CONVAIRf Cr$ 3,855,6(} : para a candidatl!ra Jânio Quadros, cujo (28.000 votos em 27 dias de campanha)'
moradores ,do • conhecido (DOUGLAS) Cr$ 2.613,60 • reflexo, no plano municipal de Floril\- teve preço, no pleito de Araranguá, em
Morro do Mocotó. Osvaldo s- p '.

I
• nópolis, se projet.a ao candidato ude- outubro de 58, e que à élevada tarifa, es-

Machado 'contou com ôs
ao au o .... (CONVAIR) ..-. Cr$ 2.613,60 : nista. O ,ex-governador.! de São Palilo, tabelecida pelo sr. Iri-neu Bornhausen,

I
.,.

d • quando vereador na capital do grande foi paga, pelo INCO, de uma só vez, mão'ap ausos entusIastIcos e : Estado, foi, na. Camara.Municipal, o úni- , á mão, sem chéque, nem contablliz.açõe"'.
um crescido número de cor-' Pôr'to Alegre, . (CONVAIR) .. '. Cr$ l.825,20 • co voto discorda.nte da entronização '-de Eu não possúo procuração para defen-
r-elÍgionários. (DOUGLAS). , . C1$ 1.242,00 , I Cristo, no plenário_le'gislativo. Hoje, ean- der o parlamentar_petebista, secretário-
Acresce o fato do "comí- Curitiba d::ÓNVAIR) Cr$ l.414,80 • didato da UDN, - do golpismo,. dos :gru· geral de seu Partido, íntimo do sr. João

cio" ter�ido marcado à úl- '(DOUGLAS) C $
.' I pos de pressão, do poder econômico, dO Goulart, mas fico profundamente irrita-

tima hora não favorecido PI"
. .. i' 961,20 • capital especulativo' e colonialista -, o do com essa fe!onia, velada e sorrateira,

, ,e otas ....... (CONVAIR) ... Cr" 3.099:í,60 • t' l't· b' d' f h <... d t· 'á 1 a
uma publiddade mais inten- , ii'

•
ma re1[0 po 1 lCO se co nu e ClllZaj" a- campan a que VIi"a espres 19l - o, p r�

Laguna (DOUGLAS) Cr$ 572.40 , • zendo-se fotografar junto' ao Sumo Pon- quebrar resistências partidárias, em um
Os que p.resenciaram o Tubarão

: (DOUGLAS} Cr$ 572,40 : tífice, com rosário enrolado em umad.as Estado ao qual :,.,inda conhece tão pouco,
"meeting" foram I unânimes Crieiuma .. '" (DOUGLAS) Cr$ 61560 • mãos. Não popou o alucinado candi- o que não -impede, todavia, ,de represe.l-
uo dizer qHe o 'candidato It

. ,

DOUGI S)
,

• dato a majestade ambiente, - o Vati- tá-lo com tam't!!ha dedicação e espíritoaJa,!. .. .. ( .A Cr$ 572,40 • '

l'venceu"admiràvelmente, bem JoinviUe (DOUGLAS) Çl'� 669,60 • cano -, a desprlmorosos recursos publi- 'de r,enúneia. O, brilhante colunista' pO 1"

o teste de popularidad'e. p 'ii'" • citários. tico dos "DIÁRIOS ASSOCIADOS" é um,
, aranaguá (pOUGLAS): .. Cr$ 1.144,80 •

.

moço que galgou posição pelo méritoE' por isto, que o povo Sa�tos <DOUGLAS} .. : Cr$ 1.825:20 : O Sr. Jânio Quadros se acha, pratica- próprio, abrindo, no cenári� ca,tárinen,diz, de distrito em distrito,' � LaJes : (DOUGLAS) Cr$ 626.40 :_ mente, derrotado, Em Santa Catarina, se, as mais animadoras pers�ectivas de
de bairro em bairro, de ca- <i. Joaçaba (DOUGLAS) Cr$ 1.015,20 . E lembre-se:' por exemplo. unidas as fôrças do PSD- futuro, que não pódem, sem· um protes-
sa em casa, que OSVALDO � Chapecó ' (DOUGLAS) Cr� 1.317,60 EM QU QU R CASO

• PTB-PRP" o situacionismo estará com to, ser assim azinhavrad!ls em rodaslas
MACHADO ,Jiriunfará 'nas � 'ii" AL E • : os dias contados. A união 90S referidos de whisky. Nada disso adianta, I,.ott se-

,

- �

"CRUZEIRO PRAZ'O"·
dados, nos termo� objetivos do equll-cio- rá Presidente em 60. Jango vice-presl-

a � • �'__ "'_ ___,J ': namentp do pr<Jblema político, repre- . dente. Celso, governador do Estado. Dou-

•
"

., .. ::'
. '. A

.

• sentará, nas ur:1as de 60, a espetaculal' ,tel assumirá a posição que as circuns.-
JII « '.

,.

, : derrota do situaeionismo udenista. Al- tâncias indiearem ao seu altamente pro-
l:

t'AC CR
' ", • gumas alianças muniçipais do, PTB corrvveitoso'comportamento parlamentar. É

UZEIRO ....o' 5UL : a UDN não devem impressionar sequer ao nessas formulações em termos de partido
.
ii

_ . ", . U'" '. -",..- I,mais
bisonho observador. É óbvlo que, (PSD-PR�) que ad candidaturat Osvaldo,� corri a chapa Lott-Jango, não seria, reser- Machado, -já vence ora, se ajus a,_Uo cs-

:. � Sempre uma BOA VIAGEM . Ivado-ao PTB de Santa Catarina a trai- guêma político geral. -'"

.

- ." '( -- � �...........••� �.
til! '. '
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a. .. '

,�
.

__
.

__
- .._ ..__ ....... _ .. •

,

i •
•
•
•

. � .

. ,
•
•
.• ,

O Sr. Juscelino Kubitschek aprovou ·a· propos
ta da direção do Departamento Nacional de Eská•.
(Ias de Rodagem, depois' de ouvido o Conselho Ro
doviario

. Nacional, solicitando um emprestímo da
Jlrdem de 75 milhões de cruzeiros ao Banco do Bra

sil, para atender as despesas decorrentes da execu

ção dos serviços do trecho Santa Cecilia-Passo de)
Socorro da Rodovia BR 2.

O referido emprestímo está garantido pelo Fun .

elo �odoviario-Nacional e os trabalhos executados
pela Diretoria de Vias de' Transporte do Mini.stro

� ��.����:..�-�. ._-..�..-.�.......--N.---.:-.....-...." .

A PALAVRA no DEPUTADO
-. JETE D.E OLIVEIRA

, A palavra do -deputado Jete' de

(Continuação da 1.a. pág.)
seguros. Estou convencido que a

melhor política é aquela que rea

liza e constroí," que se identifica
com as necessidades populares,
Outra coisa não .tenho feito, na

minha prefeitura, senão a de

criar, com o auxílio dos meus

amigos, as condições para o desen

volvimento do meu município".
Referindo-se ao deputado Jete

de Oliveira, a quem ajudou a ele.,
ger, disse 0" dr, Edmundo Rodri_
gues: "Jete é bem o nosso repre.,
sentante, o representante Ideal do

povo da Serra, Ele vive conosco,

porísso se Identifica com os nos

S;;s desejos. Urubicl o quei- muí.,
to. Urublcl augura feliz desempe.,

exportação, a SlJ.a assunção ao go.,

nando a. elaboração de m plano
de valorização da Bacia do Canôas,
o orador se deteve na análise da

personalidade do senhor Celso Ra-.
mos, afirmando a certa altura:

o _ sr: Iríneu Bornhau
sen, ao fiual do seu govêr
no, sem. centrais elétricas
e sem estradas asfaltadas
para slogan, escolheu-se.
o título. de' Saneador das.' vêrno equivale a transferir pare,

- Finanças -de Santa Cata-

\
Santa

Catarl.na as_ oportunidades'

rlna,
'

.

que ela reclama de progresso e de

, desenyolvimento.O' ss. Heríberto Hulse.. "A plataforma do candidato

apenas' dois anos, depois, . pessedísta, prosseguiu o deputado
na sua primeira Mensa- Jete de OliVeira, atesta li

extraor_,gem, explicava a f'inalida- _ dlnárla qualidade de Celso Ramos

de maid'r do seu gnvêrno: e o seu desejo veemente de álte-

!'TENDO POR, ESCO- rar os conteúdos administrativos

da terra barriga-verde. Um candi
PO PRINCIPAL DA MI- dato como o nosso não pode per-,
NHA ADMINISTRAÇÃO

.
der. Cõnclamo o povo de Urublcí

O SANEAMENTO
.

DAS
FINANÇAS PúBLICAS
DO ESTADO, diversas
medidas de alta significa- Falaram ainda, na memorável

çã.ó, em benef.í;cio do.' erá- reunião, o prefeito Robe�to wis

rio .estaduál, foram to.ma- gers, licenciado da prefeitura de

das [unte ao .setôr fazen-
Bom Retiro, o prefeito Jaime Ma_
chado, atualmente exercendo as 1a_

dár ío, tanto. l!;..�. qüe con- tas funções de substituto 'do pre
cernetà contenqão dos elto Wiggers, o deputado Walde_
gastos, como no incentivo mar 'sailes e o professor Alcides
da arrecadação das ren- Abrey. enaltecendo todos as qua-

das 'públicas". (Mensa- !Idades do deputado Jete de 011-

gem -1959-pág. 6:9). veíra e dos candidatos pessedistas
à governança 'do Estado e à pre.,

-

sidên�ia do Brasil.

"Celso Ramos é como nós um pê_
lo duro. E' da serra, vinculada aos

problemas da .Indústrla e da agrt-,
cultura, da transformação das ma

.térias primas, do comércio
_

e à:l

� cerrar fileiras em tôrno de Celso
e Lott para a vitória' de 1960".

OUT-ROS ORADORES

nho do mandato".

F!orianópolis, Quinta-feira, 13' de Agôsto de 1959

A, .sifu_�ção dos novos municípios ��!���osDI! l1s__

Como é do conhecimento Meleíro, conrírmando Bí- SO('IAÇAO COMERCIAL' que
público, contra a criação de derópolís, Arrôíç Trinta e o próximo sábado. dia 15, Ó
diversos dos novos muníc+plos' Hem ique Lage. Foi marca- feriado municipal (Assun
catarínenses, foram ínterpos- do também para o dia 14 o ção de Nossa Senhora), de
tJS recursos para o Supremo julgamento sôbre a criação acôrdo com a lei 346, de 10
Tribunal Federal. A mais al- .(\1:' José Boiteux, faltando de dezembro de 1958, deven
ta côrte judiciária do país portanto os de Jacinto 1'v.1à- I de> ser suspenso o trabalho
julgou ínconstítucíonal, anu- chado e Praia Grande, que, dos estabelecimentos comes
lendo-a, a criação dos muni- serão apreciados' em data a, cíats e .índustríaís, segundo
cípíos de S. João do Sul c ser oportunamente marcada. J a ir: federal nO 605.

A marcha do c�ndidato da Vitória
PROGRAMADA 'VISITA

AO ESTREITO_

.X

x
o chefe de partido da moralizaç,ão vai fazer eam

panha política, .em- causa prónría ou de seu partido.
'

Na sua caravana leva funcfonárídscpúblícos; para �

cooneratívarem nos cômtctos pol1tic'os e na cabala
eleitoral.

!\.té diretor de maternidade - médico operaciory.
va't

_Tudo por conta do. erárto, que não lhes desconta
as faltas.

.' -

. -
...

E aínda
,
acham que está certo.

\.

x

x
I (

Errada, para eles, é a presença do'\Ministro da.

Guerra na eomitiva presidencial que veio Inaugurar
uma estrada, e determinar' outras medidas admtnis

tratívas, entregues a um Batalhão Rodovládo.
Sendo essa unidade, do Exército, a' eles lhes pa-:

rece que o Chefe, o Ministro.. devia ficár no Rio.
x �

x

Ainda maís: -os Secretarfoê_ do govêrno catarí
nense estão sendo elogíadíssímos por que -andam,
quase todos, inspecionando serviços no interior .�

coisa. que nunca fizeram. ; I

O Ministro da Guerr'a não pode mais inspeciCíIÚi.:r
os corpos militares ç- coisa que sempre fez, de acôldó
com programlts-- anuais pre-i1xados, de rotina.

Não é mesmo querer' que se -lhes ofereçam as cos

tas para bordoadas e ainda' S(, lhes peçam desculpas';'
E querem que a gente 1-1 atire-se às urnas; para

votar neles!
_.

....._.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


