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A GircunstâfCia, de t{ína
tJ"ansitori.aacI! na chefia do

.

Elxeeutivo
. Munic;,Pal . não

l\fastou o prefeito Jãi��a;.
cfíado do tratamento �-s v�
rios assuntos de i.6sse.
da comunidade 'bonretIrense.
pj eccupado em melhorar as
ias' de .comunícação, 'o ser-

-

viço de rornecímeato -de luz
à cidade, as coridíções e o

aspecto do centro urba.....
CCiU o mesmo empenho olha
o prefeito Jaime Machado a

educação -popular.
, Em cumprimento ao pro
grama que se traçou de am

phar a rêde escalar .-: cargo
do município, o prefeito JaI
me Machado inauguro��á
bado, dia 8, o préâio da '�J •

cola Municipal 'tie 'Pedras
Brancas, aberta com matri
cúla de 40 alunos. ,

..� ..
Gropo 107"'''ô ':.;'�,:::!�od:�:;;t:�e,:;.::::-::B::�!::;�. ",ópriq da Bscola
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onselflo Nacional de'(ooperªti.�, �

.

' ','
' ' "Jo.

, � � r

vismo.: (atannenses a faudem
. ':<� � 'i- t:" $ �_

.

e � sessões ãa:�f- O SR. PRESIDENTE: .

I Vargas, por cessão. d? nóbre
ara ederal Q sr. Lanou. (Sérgio Magalhães' - 1.0 I Deputado Sr. Pereira da

arg�s F'e-rr�ira. repl:esé'A�, Vice) - Tem a, palavra .o Silva. .

'nte eatarínense "pela, �,' nobre '.Deputado Sr. Lenoír R. LENOIR VARGAS:
enda do Pal'tido So,cial·'De...;: .

. (Le a seguinte, comunica-
ocrático proferAu:o s.éguin�

.

.'B.I��'.'p��. ção) - .Sr. Presldént� re-

_ cebemos, a' representação
catarinense, _ QOs ervateiros
de Santa Catàrfna,. div�os
despachos telegrâêicos, pe
los quais a classe, na sua,
maioria reunida em coopera
tivas, como as :<te Canoínhas
Mafra, Campo' Alegre e Cha�
pecó, deseja ver manifesta
do destá tribuna. pelá 'voz
de seus representantes, seu
entusiasmo' e seu aplauso
pela criação do, Çonselho
Nacional de Cooperativis
zmo, Trata-se de ato recente Ido. Sr:: Presidente da- Repú
blica e de um .ôrgão cuja

presidência f.icou -entregue
ao alto discortinío do Sr.
Ministro da Agri.cu1tu�

Os despachos' ,telegrá�ós
são os seguintes: .

�

.

"�\.s!soc'iàldos Cooperatâ-:
va Produtores :Mate Cam
po .Alegre vg ontem r�-'
nidos assembléia geral 01'

díúária vg , deliberaram én-
. viar' preso República 'seus

aplausos pela cr-iação.Con
selho Nacional 'de -Coope
ra».vismo SO'b presidência
Ministro Agricultura pt
Tornamos lberdade sõlicí-
.tar' ilustre parlamentar I .

patrício vg co.perativista N,o próximo domingo dia 23, pu-

com�, nós vg qué expresse blicar!!Dl@s na integra a' Conterên...

pela tribuna federal sabis- cia ;ronunciada pelo Ministro N�t.
fação classe ervateir.a- _ca- .

son lIungria .nô Salão Nóbre o da'
tarinense pela c-I'i.a:çã(:j -re-·

.

>:, .

(Continua na últlm� Página) Faculdade de Direito.

o eiicnêmostra grupo formado' por ocasião da inclUguração da escola de Pedras
Brancas, ive;ndo-se da esquerâa para a direita: Revdo. Patire Reituüâo, vigár'io de .

,

Bom Retiro, Deputada Waldemar Saltes, Dr. -Wilson Vidal Antunes; juiz' .d,e d.iJreito
da Comarca, e prefeito Jaime Mq,<jb.ado (TôcoJ. . ,,�.

.

Viaja

aQo'ra�
e"pague ,>'.:

,çJePDif!

Nos meios udenistas re-.

percutiu' muito bem a no

meação do sr. Osvaldo
Hulse para um-alto cargn
técnico no Estado. -

., A excelência da repercus
são residiu no fato de ô
.nemeado S�r "EL ULTI
MO DE LOS HULSE NO
MEABLES".

I.

.�" Em fpoiis.. o PrefeitO' mais 'j8,e� ,de,
Sanla talarina

��.

CONDENAºO"UM

'A MORTE�'
Encontra-se .n�sta Capital." Santa' Catarfna, mais do

o Prefeito de Bom Retiro, que nunca lpreeisa de tais
Jaíme Machado (Têco) . on-

, jovens. E por isso é que re

de veio' tratar de assuntos' cebemog com alegria e sa:-.:"
ádmínístratívos pertinentes J, .

' /; .

'ao seu município. Para tan
to entrará em+centato com

;sS,�"MC,).·por.·'iÜiiéi.'in.:iCn,·:én'iê,,�·(n f; Ii��rl����i�;
. -'" .�. tiva do �stado�

Pretendia, como se tornou público, ocúpar a triJ1>unn da Câmara, anteontem, ,Jaime Machado, que subs-
para pulverizar mentiras � c.aJún,ias, repelir Jnsultds e' 13nçâr alguns desafio3 ap,;; titul . ri eminente Prefeit,o

� difamadores da dignidade n;heía.· .!;_� ','t' ,�_. ,�.

_
.... :.A _.

,

. Ilj§b�r:toWigger� '.e qUé -vem'
! - '. ,; -; . -

,,�,: �,,�:' �foS�.����i:!,m:l,ez;:.,.". ';,(" ci:llg
.

�.JDe.las.l'8�'
. " .;;'".1.;',,:

-'

.•:� ;";;? . �id .,iiliÍV 'd1tt-s.e:ít_tt,a-
• �, JI';;"'"�:tf'!tt��:: �.;',

"" .6â, "n,'''c,
-

e.'-.��-�p·;'T,a-:":s'u"·a'.' .

, a to(i o '�-ee estlareé''C:I:' O�: ,o, ,

w
, , �-. "."X-_ -

, . ·,�dmi.n�st.iaçãQ 'prQfíooã."

0t'pONa' a i:efiPe�to"doS' 1a'�s-�,1ncr\alts,tak,.."q:üê',,��t�}'ÍQo:' p� -qúe preza!" a��?prÍ'9" mUlllcíplO ._t\e Bo� -Retn:o,
• hdnra, a.n���ma,is res�itan� ,namãidlórdfq_,1f'e �isert}yel "das campa;nha;s até S

vo!tIrá.' temós certeza, com

M·V''&'t',·D.O MAC.H-'_h,O" re'o·rganIBla',ra',�, a'
hOje.-lwnÇadas�-n�ma, Capital de Estado. ,.'.,'

.

os assuntos, 'que v:_eio tratar"
VJ A FI

'

'

Ning�m perderá por fspeDar: _
e';D Florianópoli�, plena-,

" Florianopólis, i8 de ago,sto de1959.,ç- mente concretizados. 1'

. adminislracão .

,�
. '.Domingos Fernand�s de Aquino Neste fim do século XX·'

- •
.

. : '" '
:_ .', - : Vereador' .

'

.

Quando o Brasillançà mã��-
a�!��:;�;�:a a:am�fsdi�r::���á: d���:�d�:::od?S�;�=� I

J

'%nsnE�s�'s�a�)\_%""ls%!nS'''I��SSIT:SSI;n}.IJ:"BS"#"r:s�,..,.�,}�$I�g;�k_TS-;;Si��,:tta,'SJ$��"SS�"�.�" �!�:s;:.�h��:Lecso:Sfit�i, �ti tisfação a notíci� de que
unil'í1Jio e apresen�0u a(l so!uções que pretende pôr erro

. ".

" .

. .... '. �' ,.�il; " .�.�
. ,Sfl para Bom RetIro -,-co�o JaIme, �acltado, (To,:o) CQ:�.xecuçáo tôdas objetivas ,práticas -viáveis. I _' '.' . I

� , .

' !; .,. .

tambem p�ra Santa Cat!tT'l- COIlrera �. uma cadeira a
, -' •.

'
, '. ,.,' , I, ' I � . r." ,

na, uma força e uma espe- Assembleia do Estado, onde
.

Nao se l��ltoU, c?n�udo, _a rnenCl(,mar os prmclpals. .' . -.
�

" ! ,Id ,,:;'Li . rança.'
.

-

virá substituir o, atual ;1'e-problemas. SOClo-ecanomlCOS da nossa Capital, tendo á'
. _; � ,

. presentante de Bom Re'hro,
preocupa_ç�o tap!bém �e apontar as falhas da organização �. S�l!

.

Ideal _,de . Jovem: seu () valoroso. Ji.inâmico. e .ati.- ,.,
administrativa, a qUfl,l deverá ser l'ees.truturada ajusliall' �spmto c.ombahv�, ,�l�a�os \'0 de.putado�ete 'de Ohvel-

,

d d f
-.

l'
.

ti·'· . a sua altIves de espIrIto e rao-se, c
_ �ua �o o unc�on� �sIl_l0 a.I! a ua s eXIgenCl!�,S de) convicçã� de ânimo, fazem

.
.

esenvolvlmentQ de Flonanopolls. . rde Jaime Machado, o pO_llú- � mais jovem .
Prefeito

Outro aspecto do problema que riãa foi esquecido' pelo lar Tôco. uma: expressão de Santa Catarina, lança
ntlidato já vitorioso _diz respeito ao sistema de tnba- pungente do cenário catari-l' "O. ESTADO" os v�toS de

ho, cUJa refqrma ,será, determinada ' pelo novo- P�efeito, nens:._ _

r
felIz estada.

om vistas a 11pl rendimento satisfatório e que perinit� � L =. '

Município a exeC'lllção de um programa de atividad� FALECEU ON'l'EM O ,sR. APOSTOLO
va.sto e opor�uno como o que elaborou o' candidato .PA�CHOALsedlsta-perreplsta.
A �-tmphL visão que possui do funcionamento da má

qUina admillts:trativ'a ê das necessidades públicas pôde
indicar ao sr.' Osva_I<!o Machado çamínhos certos para al-'
cançar -resultados positivos.

PO:ler-se-á .objetar que os .planos são b�los mas inexe
quíveis em raz�o da póbre2:� dos !'ecursos mllnicipais.

Declarou, entrLetanto, o candidato sua resólúçáo ..d:J
.·stabelecer elltend,imentos não ('nerosos . para os coli'e-s
pÚblicos COll): órgãOs credenciadob assim como' o IBAM

llt;tstituto BrasileiJ;..o de Admi.Ustr�ção Municipal) a fim
de obter. a mêlhor ..,pl'l:LnificaçãO ,estrutura! e de serviçói;,
través da I!'1ei'.l:ór despesa. .

_

..

A!:i.escentando-se a isto -o 'seu empenho de cuidar do,

l'ec�ita -mediante .severa apl1c(\:ção das_J._eis trfóutárias, vé�
e-a 'que, o candiâato m..aS:>r.lj;ário enco�lllfá. meios p;;,ra
realizaI todos os.. pllitnos ,�1}tes da pla.taforma, elJito-
l� ..,

Houve até, entre êles,
quem exercesse cargo du
pIo: aqui: e em Tubarão ao

mesmo -tempol
'

Mâs tudo isso será EX-
TEMPORANEO!

, .

Com a elan bem resguar-
'. .dada, o· nosso Governador
terá mais tranquilidade
para ,os problemàs políti,:,
co-partidários que o am-.

'? gerit no momento;

��r .'" }': .,X�, �,"""�i,��

"
.. "

.
E' sob Q pêso do mais profun_ ·:ada consideração 'e elevado rell-'

do pesar que noticiatmlS o fale- 'peito.
cimento,;"oCoorri�o ontem na Casa O sr., Miostolo pascl!oal .derxa
de Sªúde "São Sebastião"�o sr. viúva a venera!lda sra. Anastacia

APó� Pasêh�al., Sllyridis, e na orfandade á srta.'
I C�arina. e os Jovens savas,. Nico-

Figura gl'andemente �irada' lll-u e Paschoal Apóstolo. J>. ex..

e respeItada ·em todos o/. círcu... I Unto, que era innão do si. Anto
los de Florianópolis, .o sr. Ap8!lto-. uio paschoal Apóstolo,. Chefe do

lo 'paschO'al p�O'jeiou_se no cômér_ Escritório do Instituto BrasileirO'
cio' da capital com um acentuado do Café em Santa Cll-tarina, será
amor à honestidade que, em todO's sepultado às 16 horas de hoje, no, .

O'S momentos,' norteO'u os seus ne_ Cemitério de ItacO'rubí, devendO' o

gócios, Chefe de fl!lllília exemplar, I fél�etl'O sair de sua
.

residência à
a elli deu excepciO'nal estrutura rua padre Roma, .n,o 48.

moral, representada pela espôsa

'I
'A família enlutada, os que fa:

pelo'!.., seus filho�. Amigo sincero zem êste' jO'rnal apr�ntam. as

e da"l>-mais alta lealdade, fonnO'u,,'tnaiS sinceras' cO'ndolências, ro_

eln seu tôEno.um círculo de ami- gando a Deus pelo seu descan·'o

zades que
_

o lÍIiIfta na mlfI-S desta- I eterno.
.

/

I. Ld

:Flàgrante' colhido, na inaugur�'Ção de 357-quilôme'tros.. asfaltados da BR.,.2 'no
" . ./ .'

tl-êcho Curitiba-Lages.'
'����������-'�----��------------�-------------
��:.:::-..: :=�h�'C�=��

...

0
....

"e"'--II-e�I·h'�o'�r- -p-r' o-p-r-I·e�-d-a-dt�e'---d-e�-u"m"
� :it��::���=:!:!::���I��E::lE;

:=�:av!::a�.����::��_o���;::osH:=� . �.
':

:.:.. � '. '

•
,.'

_ =:�s:os:!:a;!:s�:�ao�:::�,�:����::s =�a��::�'
• sepedlsseDiJlO J��premo Tl'lbunalF � t para llIl JuiZ dallHa Corfe por'duas grl!-ndes' gueJitas e desviadas ,do curso'
• r�i 0-' debl:lte de um OO"fro tema �ue não- fôs:e �. ema' ,

. ,.'.', de uma verdadeira filosofia de vida. - •
'

do "gangs�er'" C1\r:yll ,Chessman. PoderIa ser um .' ", '. . c
.

"

, • S� está, recuperado, .

seu prêmio virá do alto
II1II• outro assunto, não menos palpitante, nem menos que o seu Colégio tomou atitude junto á \tai'13 a,F troi:! infratôrés· da lei, inimigos da ordem e da e sua morte'o tornará mais b'do. S não está, re-· lIIfII

'. atual; cOll'lo a situação da' justiça �o Br�iI. sua ta Côrte de justiça po Estado. Assim'aconteçeu fia rnorãJ, pOÍ1 tridÔs"os qua;drantes da terra.
"

cebe na prisãó, como homem, o que mais ambi- �
" ad?,htistração e dist11ibu�ção� por exemplo, • ou 'verdade, .mas os v�ntos, os bons ventos� !ú�tâs� .

,Há um� s,2.lj�ariedade dirigid�a - diga�!>s cioitava nas suas práticas criminosás':.-::- a for�
II1IIate mes..mo, ,a sua federalHaçao. -

l'eclamações amaIllaram e o sal das aguas 'tor; aS!;!IJf, p.ara Ir mais longe -='-\..que nao tem, a.o me-' tuna e a, notoriedade;
.

lIIfII
• ,Se não teni.os pena de morte, nem"ãssim, esta- n�u-se impu'ro no lodaçal da restinga. nos, as condiçõ� 'dos protestos levantados con-

.'
�

� �, ','
.

•
ii mos den.do apreço'á vida e á..li'berdade de mui-

.
tra a condenação ele �acco e Vanzetti, ou contra Não seria necessário,fazer UlDJ\fjnistro dó II1II

'.

, tos homens, que ficam nai; prisões muito mais a pen�. de morte, lavrada e cumprida. contra -.J Supremo Trtrmnal_ Fedellal exibir-�, num mo�ó- lIIfII
•. tempo do' que deviam por ca�sa ,d� i!ldiferen�. O condenado Çhcs�man não reveS·te as ca- Ha,uptm�, no �!em.do episódio do' raptg do fi- logo sem nenhum conteúdo propifiamente juri-',
• de juízes ou da inércia de �rtOrios, e� inúlqet:as ractemstkàs de um símbolo para os. que clamam ·lhinho do heróLda viagem s01itáíia' a -,..Moscou, dico, compôsto á .bâse de um sentimentalismo t"
• ;

" • • .'. ."
>.'
-. '8,.. :nos prinl�rdiof �a �viaçao intercontin�ntal, o in- sensacionaJist sem o calôr da vivê:ncia da tese':

•
--,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIQS: - sr. Nilo. Veloso
-- sr. Edmundo Menezes
-- sr. Nelson de Almeida

Coelho
:FAZEM ANOS HOJE::
- srta. Marlene, Cardo.:io
_- sr. João RUpp
- sr. dr. Orlando de Ql1-

veíra Goeldner
- . srta. Norma Maria Vie

gas
- sr. Renato F. da- Silva
_ .. sr. Bernardo Beika

- srta. Beatriz Eghelt
Oliveira

. - sr., Lauro Gonçalves-
_. srta. Lourdes Marh da

__ ,o sr. Rômulo Pacheco D' Silveira
Avila - sr. Valério Torquaco de
- sr, João Ganzaga . ':!� Andrade Botelho

REP'RESENTA(ÕES
MERPAL - MERCANTIL PAULISTA LTDA.,· tírmu

de renresentações qe ambíto nacíonâl, possue 15 filiais
em diversos Estados,. seleto' .corpo de vendedores dando

perfeita cobertura por todo o Brasil de norte � sul d<,
Este ao Oeste.

ALEita-se representações para todo o Brasil ou' regiões
ótimas fontes de referencias.

.

Sãu Paulo - Rua Marconi, .34 - 60 andar - coní. 62
Santa Catarina' ......: Rua Souzà Françl:f" 20 Floria-

nópons
'

oonríe as suas vendas a Merp�l.

TUBOS-
Pistolas para Pintura Pina
F.'.Iurica Nacional de Rdlatnél'ltos

.

Ceramica Jalobá - Pastllhaa pa�..à
piso

revestímentos e

Mosaicos de Porcelana
Buchas Elásticas snentbícc "Axios"
Produtos Quimico.s Minas Gerais

Filias, Bsmaltes a Correntes para ceramícas
Vidros, Cristais, -Ferros e Chapas'
Consulte nossos ,preços - Merpal
Rua Som;a França, 20 - Fone 3530

�a. Catarin;l,.

JOIO. �RMO, V��I��
Agradeçlmento e' .. tv1ISSâ.

Ai.nda consternadbs com o seu passamento, espo�a;
filho,>. genros, noras, netos e bisnetos agradecem de .:orll

;ão àll pessoas que os confortaram por ocasião de tão do
loroso transe, agradecendo a dedicação do Dr. Luiz Car
los Gayotto pelas gentilezas e tratamento que sempre dis

pensou durante a sua enfermidadE.

Aproveitam a oportunidade para convidar a' todos
"1ara à missa de 70 dil(L, em SUfrágio de sua alma, a !;er

realiz.�àa no dia 22 (sábado.) às.8 horas da manh'i na

tgreja de S. ·Luiz Gonzaga, na Pedra Gra_nde. DesdI)' já
i�gradecem a todos os que comparecerem a êste ato j� fé
cristã f

ti f.VAUEP

VENDE�SE
(ÀSA RESIDENCIAL - à rua'Felipe
Schmidl" 77 - esquina$ Tralar à
IElmilio Blum, 21, nesta�' I

DR. B I A S E F A R A ( O
pDen�as de Sênh'Jras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
:Cxr.rne pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

, Alergia .- Afecções da pele.
Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

FLORIANÓPOLlSr QUARTA FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1959 • ..,............. UTUI. oU.I. n lUTA O.&UalJIA

/

serenou.
As impetuosas rajadas foram perdendo a sua força.
Hoje de'le estar mais brando, apenas um vento que

não espanta ninguem
E como· sempre, oh milagre (ios milagres! Oh,

\
mila

grão ....
Nem siquer uma telha arrancou de carcomido M�l'a·

Mar, das poucas que sobram.
C()lJ10 devem estar satisfeitos os inimigos de Floria

nópollb.
A respeito, dizia-nos, antem, um velho maritimo:

"Antigamente, o vento sul fazia-se anunciar.
RaDos de galo no céu, uns s:\nais . lá pr'as bandas do

Cambi:;:ela... fi<

Agora é. assim.
Cai sem que o esperemos e vem alucinante, perigoso"

'J� se encontra em f':anca atividade política o sr. Celso Ramos, candidato Lá pe'la Ponte Hercílio Luz, chegou quasi a virar um

do PSD ao ,govêrno do Estude. Já percorreu Taió, Ituporanga e Presidente Ge.ú- 'jipe" -que adernou, a ponte de por 'um triz capotar.
lio, vindo de Lajes, e hoje encontra-se em Guaramirim um dos municípios Íiue A Ponte, entretanto, resistiu,. com suas taboas podres,
elegera prefeito' a 30 do cO!'l;mte. O rpteiro completo do sr. Celso Ramos é o qUE seu!! rebites degolados e tudo mais que levoú o reporte!."
damos a seguir: '. .

. da revista "LADY", a afirmar que a Ponte andava bei-
Dia 19 - Quarta Feira SEARA pela manhã _:_ tarde X��E - pernoite em rando pelos seus QUATROCENTOS ANOS DE EXIS·

XAXIM , 'l'ENCIA.
Dla 20 - Quinta Feir3 SÃO CARLOS, peta manhã - tarde PALMITOS pernalta Hoje compreendemos que talvêz o homem tivesse �al··

.' ,
_..,

. MqNDA't.. .

.'

... culado a idade pelo que mostra o "Gigante de Aço".
Dia 21 ,--:<Sexta Feira- '� MONDAI pela manhã:- ITAP.IRANGA à tarde _ pernoitcl Encarquilhada, barulhenta nos ferros como asmn

Dia 22 '-'S'abado
.

SÃO. MIGUEL-D'OESTEr perr..oite em DlONISIO CER-' de veH}o.
QUEIRA. T',ssindo com espasmos, quando o vento sul fortl'

Dia 23 - Domingo ....
- DIÓNISIG Ci:RQUEIRA pela manhã - volta para CH!\.- atrave�sa os buracos assobiando forte e estridente.

I . PECO com pernoite Até- quando, meu Deus!
Dia 24 - Seguni1..a Feir3 - Viagem para PORTO ALEGRE peJa Varig que sal de Ch'.I.- Vf,nto sul, quando você voltar venha mais brando.

pecó as 10,10 horas - Viagem por terra de Perto Alegre. ' Não ,seja mau, não faça mal á Ponte nem arranque
para ARARAN'GUA - pernoite Morro dos Conventos, uma telha do Mira-Mar.

lJ!a 25 - Terça _Feira .
_. ·SOM.BRTO 1!.:-T�VO ,pernpite P)íl). AR1\fl,1\NO,I1-A.. Nã.,e, .ass�s�e ',a gente e nem,

� Q�:,�i·t�"F0�e;;;...__ ,1?J;P�J;?;8�OJ,.l:S. ARMÂZEM"�,<:n9it�<,eill ;fF:PQ"Ils;,; ;,."
' '. '..

.

....

·ll.Ü'gSS cl�? �
.

- srta. Hélcia Maria Horn
_ sr. Murilo Luz da Costa

O desfile de modas ergam- munequins: .. Licia,,· Crist�na e o oncíal de marinha Ha-

_, sr. Walter.. Stodieck
zudc pelo Querência P::tlace .VHa. Candida Azevedo M\r,s n.";ÕC do Vale: circulou na. ci-

'dade de Joinvile.
--0--

....
-

--O-
Com elegante cock-taü se

rá inaugurado o edifich Za

hm de propriedade Irmãos
.uním.

Hotel, tendo a frente li :..r.

Mal ío Magalhães, será no

próximo sábado' - Da co

nhecida Figurinista �olu'ldêl.
Barreto .de 'São Paulo, exibi
rão os belíssimos modelos as

Curitiba 1959. Eneida. .Aee

vedo e Terezinha Doríng
srtas elegantes do Estado do
Paraná. Marelin Mortensl:ln.
Miss Curitiba 1958:
--O-

-0--

--O-

:EMPR-ESU[: muilo-barulho 'para pe
queno pulo

Pela sua clase, sobriedade
c dis.tJ,uç_ão, continua. sendo
a sra. mais discutida da naí
t� do baile das Debuaentês,'
Anita H. Ramos Grillo.
--O-

Juracy Fóes da cidade de

ttajaí, em nossa 'Ca-pitnl
ccinpareceu as- reuniões 50·'

cíals muito bem aCOllllJa .

r.hada

que uma- obrigação de sua excíu-- G. H.-

ressaltar - oxalá

pela façanha de imperceptlvel stva competência. Além disto _

refôrço de energia elétrica prove- '6erá oportuno

..

niente de dois grupos 'diesel elé- venha êle, uma vez concluído, sa

trlcos acrescidos à já depauperada tisfazer em sua plenitude às ne

reserva de que 'dispõe a EII).presul, cessidades que, cdm o decorrer dos

sua direção, - uma plêiade de dias, vêm se tornando mais pre

heróis, segundo a concepção dE mentes em tôda a vasta região ser

abalizado comentarista - por ab- vida pela Empresul.

--o--
Bastante movimentado o

surdo que pareça, já está sendo Refutando as "ingênuas" acusa- Rcf.t.aurante Rancho da llh&.,
conduzida, pelo circunstanciado çôes formuladas contra os partidos

!lH,:; noite de sábado. e dI)'

veículo de propaganda, ao piná· considerados �iVáls daquele que o míngo.
llustre arauto professa � do qual
a Empresul se eonstttuí em' valo

l'OSO instrumento político ,conT}ém
frlzar com clareza que, !ls ,clalbo
res, descontentamentos e as- pesa
das críticas de que ela tem sido

culo da glória. O que profunda
mente surpreende no' caso é qua

o eminente porta-voz proséllto da

·0 discutido locutor oar- ,

mínattí Junior, com muito.

distinção, fêz a apresentação
das Debutantes na noíse d.e,
15 p.p.

"eterna vigllância'''. contrariando

"Inabalável'o seu aferrado e

principio de ojeríza, por tôda �
qualquer manifestação ou dívul. alvo, não se derívãm daqueles par.,

Fomos informados que o
tidos, mas sim, exçlusivamente, do

conhecídopianista Luiz Fer
povo ferido em seus interêsses e nanud Sabino, está de malas

sscãc que ressalte o valor e a utí

lldade de um empreendimento Pú-

bllco - môrmente quando êste é ungnímemente revoltado ante as
nrontas para visitar Brct:J1-

de âmbito. . municipal - venha Inoperantes diretrizes da emprgsa-,
' '.
l11a,\gora cantar lôas à Empresul pe- Baseando-nos no critério do co-

I -O-
la Insignificante e retardadíssima mentarista que confunde, em su., '. .'

1
"

, Com referência as tres vu -

dose de refôrço à extensa rêde, oosto benefício de seu partido, o.. t tI 'S�S uas Debu an es, . ouve
sendo ainda ela a úPi.ca e exclu- descontentamento -em massa como -

taser maís-aere-.quem nao gos ase; ma s-aere-
síva responsáv!l) pelo estado de pe- npenas palavras ôcas de partidos dito que as ciderelas da nai-.

te ,adorara� 3,_ sugestão.
�

C cronista n. '1· da údadp.
d!� Blumenau N\:tgei Nlllon,'
foi homenageado com um

almoço na residência da srta.
P.9V<!, que I�to não seja motivo pa- temos a nítida e,lnsoflfmávef Im- Ilz? Damian1.
r.('tan�a ,fanfarronad� por parte pr�ssão C\e. que a sua ;agreI_U�ação �O-
qo vpreg1elro',', porqu�nto, mesmo está tão 'Va�ia d� adeptos clirnQ o C'Dm� prazer _registramo.s o
que o depréPito projeto das reall- eltá a jJDmpresul; e,m ':ene��liI. �lé- aínversario do Dr. Luiz Gal
zaçÕ·es a cargo da' Empl'esul con- . trlca,

.

lo'tH, Ministro do' Suprem')
cernente ao crônico problema ora portanto, o mal está consuma.- Tribunal Federal _ Ao tJ:us.
em execução, chegue ao seu final, do e o barulho usado como, hnl- t're aniveriante os cumpd.·
.Isto é, conc�etize-se em sua tota- 'tivo não virá, de forma alguma" IT'.e�tos sinceros da caluna
lldade, não estará ela fazendo mais

1 G_a_n_á_-I_O_.__........

l
_.

.

.

I FOl;la .

Aparla.menlo L I R A T:E N I S (L- U B E
. Aluga-se um .grande com PROGRAMA DO M1!:S DE AGOSTO . ��,

3 dormitórios, na RuTa De- Dia 22 - sábado � SOIREE do Departamento Social I·
'

métrio Ribeiro 14. ratar' F
..

d CI b d C 1·
. ,,*),

2.905.
.' emmmo o u e a o ma. PCEse da nova diretoria do

fon� DS. Não haverá reserva de mesas.

Aguardem, em setembro: MIGUEL CALO' e sua famo-

Tralor :Vende-se
Fa TíPICA, diretamente de Buell0b Aires.

ARRANQUE IMEDIATO!

V� PODr CONFIAR' EM SUA
b a l-e r i a D E L C O

núria em que se encontra. Ainda antagõnícos e estribando-nos, aín,

que qualquer Irrisória quantidade da,' naS circunstâncias que o grave

de quilowatt. adic�onado à falida prOblema da escÍl.ssez de énergia
fonte de energia tenha, entre os elétrica vem automáticamel1tfr In_

r·esponsávels, _ repercussão de es- fluindo na opinião públlca ,COIJI

trondoso sucesso, cremos nós, o relação às simpatias partidárias,

Descontos especiçlis

Um marca;, OLIVER de

esteiras, 37,74 H.P., zero
hora. �notor Diesel. De
mais informações, diri
gir-se por carta ao Sr.
Nickel à Rua José Lou
reiro n. 11 S;104. Curi
tiba. Pr.

Dupla Reserva de Fôrça!'
pal"� sua segUl"ança e tranqulll-
daJe, DELCO mantém sempre

em reserva o dôbro da ellergiá
,

Vende-sê
.>

ti.e que seu carro precisa!

Segrêdo da Lºp.ga Vida !
DELCO contém o exclusivo .1__

menta Batrolife, que evita as

perdas de energia autodes-

Propriedatie' a venda
na Cidade de Caçador"
Bstado de 8ta. Cat�ina
Vende-se- a :;ropriedade

onde está instalada a Far
mácia Santa Izabel Am Ca�
çador. Estado de st:1, Cata-

carga!

Para

Distribuidor Autorizado

HOEPCKE
,

.

Revendedores e Frotistas -

S/A'CARLO·Srina. Para maior:;s infor

mações, dirigir-se a Rua
Cruz Machado n. 137 .em

Curitiba. Estado do Paraná.

'FUTEBOl
Perdoem-me QS companheiros avaíanos, mas

não-posso deixar de dize'! que o Paula Ramos ---4

escapa de ser meu "charâ" por uma letra - está

. jogando o "fino".
.

..

A maior prova, tivemô-la no domingo passa
do, quando jogando muito' aquém -do que nor

malmente joga, deu no Figueirense de quatro,
- acrescentando-se que êste jogava completo,
contando inclusive com as inexpugnáveis e aní-

.

madoras 'presenças de Luiz PoIli e de Danubío
Mi!l.o, que se não valem por um bom trio final,
ao menos gritam orno uma torcida inteira.

.

E em questãe de facilidade, a vitória foi
cais :"barbada" do que a revolução de 11 de no

\-·:i;�.)ro - enquanto nesta o Mas. Lott nem ti
rava o ,pijama, naquela o .Za,ckY nem precisou
pegar na bola.

"Pois, como dizia aquêle tircedor írrftad., à
saída do estádio: "A defesa do Figuerense é um

trem da íentral e o ataque uma repartição pü-
-

blíca - entra tudo e não faz nada, respectivc-
mente ... "

A GUA.R'DEM
SETEMBRO'

. .

ENX.OVAISDOS

:�DEStON'O-Sf:L'�:'�PRESASrr
----

BIN60':,EM. BfNfFÍffttDO RESTAURAN�
TE . UNIV&RSll1RIO

.

Os. promotores do· Bingo. referido avisam os adqul
"intes dos cartões por m(!)�ivb ...,de fôrxa maior o mesmo

será reali�ado dia 19 do ,corrente. às 20' horas, no ClU1>0

'12 de Agôsto" e não como fôra marcado para o DIA 20

NO LiRA TENIS OLUBE.
. .

Esta modificação feita em virtude de no dia 2Q, a

direção' das Pioneiras Sociais� levar a efeito uma ,>e�sãG

cinem�togJ,"á:fica.
A COMISSAO,

OS\!ALDO -

MELO
VENTO SUL' Ele voltoÚt �E voltou quando ningue.'l1, o

esperava. Estava até- um' eUa qúente.
QuandO ele voltou de rompante, impetuoso', lufada�

de arrepiar como resto de tufão perdido, mostrando 3

caudp..

DéÍrubou furiosa o 'que encontro!l pela frent�. '.Mas,
coisa'i frágels . .-

.

'\.
.

Pa:-ecia mesmo um vitofiosó: Arremeçou-se contn, as

[aixa�: eleitorais.

Depois, amainou.
Viu que não era possivel vencer.
E' que a violência esbraveja, confunde, aterra e acaba

lencit�a .

Foi se abJ;andando, quebrando-se; conformando-se e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOUS, QUARTA FEIRA. 19 DE AGoSTO DÊ 1959

Assim, naquele bélo Dq-
míngo, com a prese.�ça de

grande número de evangé
Iícos e pessôas ínteressadas, I
teve inicio aquela comem\)�a- I ::..
çã'-" ouvindo-se a execuçao , �<
de um prelúdio musícal pelo .

ccnjunto instrumental da t

Penitenciária da :eedra Gra':l
ele. sob a regencia de Frt!du

üno Yünche, seguindo-se a

it>ltUl'a do Salmo 10 pelo-kev. I

Paímíro Francisco de Aa- I

drade, o qual invocou a ,1,)1'.-.::- I
sença de Deus em to�s 005

corações ali presentes COm I
uma, Oração.

.

•

o Conjunto ôrteonioo de Presidiários' que, sob a regência do Capelão Rev Wal'

âemur, deu grande realce ao Programa, interpretando várias musicas sacra».

Reiteramos aqui o nosso so sincero reconhe.cimento
n: ais sincero aplauso e egra- recebido.

decimento pelo magnífico er.- O Digníssimo Diretor desta

Penitenciaria Dr. Aldo seve-

dano de Oliveira,. que não
i

tem poupado esforços e nem

medido sacriffiios em benefí
c.ar-nos através de sua di

dente administração, com

provando abnegação Pãrâ
ct-rr; a regeneração moral cio

encarcerado.
Caros colegas.

Com a palavra o Sr. Dal
mírc Caldeira de Andrada,
esrorcado e consagrado Pre

sídente do Moviment<f,' disse
\ das finalidades e da opor
tunidade das comemoraçõec,
tecendo um hino de lúUV0;

ao romportamento dos d·e-·
tentos que desejam reínte

g�:l.r"ão n'a sociedade, :tfi�n

de �e tornarem uteis ;'t Fa
tría,
Ouviu-se em seguida f) dís

curso do Representante ,'103
S�lltenciados, sr. Jorge ena

ves, que transcrevemos abai-
YC: .Q'Jt!f nhecimento por este empre-

. • I
Cansszmos .Colegas de Infor- endímento voluntário pres-

tunio tado neste presidio.
-Se.nhoras e Senhores Ouvin· O mistér que se faça constar

tes desses agradecimentos aos

Mais uma vez. víslumbra-: Pieeídentes e jogadores de
mos passar o dia do encarce- Clubes esportivos vareeanos

. rado ..
e por isto estamos c:)- quo muito nos tem prestígta

memorando esta data festi- do em confronto com o nosso

va, para manifestar a nossa -quadro Esperança F. C. , co

máxima gratidão e apreço, mo ainda hoje realiz(ju-�e
as entidades sociais e eclesl- um encontro ,futeboiístic0
a�tlcas que aqui nos tem pl'C" e'�m os desportistas da Mari-

( pcrcionado o seu apoio dentro Ilha, que muito nos honraram
da 'mais nobre solidar:i<::dadc p'lla acolhida do Exmo. Se-

� pumana como sejam. it ccli- r.hor Comandante ·na pess0a
gaçãú das Senhoras católicas do 1.0 Tenente Reinaldo Sber
chefiadas pela Senhorita In�s nade.

Fameo, que anos após. anos Também ao ilustre Senhc!"
v�m patrocinando festas co·· Coronel Mario Fernandes
m '.!vedoras em pról dos seIl-

sil�( que recebemos por estas
.ut.dades,

Não podendo olvidar 03 ro

levantes serviços sociais esrí
rttuaís prestados pelas ígrc
ja� Evangelicas que operam
r.esta casa, na pessoa do seu

Exmo. Capelão Sr. Waldemir
Alves de 'Oliveira, este que
nos tem dedicado o precioso
ensino moral cristão baseado
no livro Sagrado A BIBLIA,
a êle o nosso sincero reco-

passar o dia de hoje. com um

se rríso nos Iabíos, esperando
o tão almejado momento

para voltarmos ao "outro 1·a-:
LilI' da vida. Vida ... na ver

duele, constitui um maraví ..

1IIGS') misterio, mesmo nos

r.iaís tristes momentos, P(I�'
i8';0 não devemos desesperar
porque o tempo em que aqui
ternos . de passar devera lê

r.ottr o mínímo de tristeza.
Tenho em vista a protun

tla filosofia dà vida inter

pretada pelo méstre JesuJ:_
:F,V SOU O CAMINHO A

HH,DADE E A VIDA ....
TENHO DITO
ENCARCERADO

.1 Tais vocábulos retratam

COl1' rara beleza e pdrfelção

'I apropria Trind.ade sanue

slma, em virtude de se .;u-

I ccnti ar a humanidade estio

lada pelo inexorável Impac
to do pecado, cerceado dês

teso postulados que defi

nem com a b s o I u t a e

i: r'ic:.,tivel realidade os pr}n
ton íásícos, nos 'quais se run

dt,n entam os aücerces Ina

movive is da emaranhada lJ!'r

�('n"l.'dilde humana.

'A humanidade hodierna
situa-se nesta do dolo, ter
rível conjuntura, moral-
rcligíosn, pois travestida
com 3S roupagens, apretê
,�hos 'e atos - tomam o lu

gar de Pilatos no .Palco da

Vida, para ilaquearem a

Vel'dadl, ,profanando-a, ul
; rapassandc-a muitas vezes

com as deslavadas faces da

l.Ipocr isia inógbil e abjeta.
,O andrajoso e derrotado

(Cont. na 7 .
a página)

Ao Eleitorado
-

da
Conscientelivre e

Capital
o E o

Flagrante do
�
vibrante discurso 1)ronunciaqo pelo Dr. Mli"

rio JOI'(je que fez brotar sentidas lagrimas - ao narr�l'
a sua experiência pessoal - dos detentos e de seus JCim�·

lia�es ,,!t presentes, dando-lhes ainda uma palavra de _es-
tímulo e esperança.

P. F.

s. R.
D
I •

oferecem a enGrgia criadora de

OSVALDO QE PAS!OS MACHADO

tudantes secundários da prospere.'
cidade que ê o mais ímportant ,

Os dIrigentes comunistas chíne.,

porto-de-mar do nosso vizinho Es_

tado,

Vltodosa a Idéia, ventilada em
"-

t"ês mesas redondas, a que com-

pareceram personalldades de alto

destaque das finanças e da In

dustría, das letras e do magisté_
rio catarlnense, os estudantes ma

nifestaram pelo microfone da Rá
dio Difusora de Hajaí seu' reco
nhecimento pela decisiva atuação

ventude
. sadia do

Brasil.

Se todos os brasllelros fizessem

nosso querido

,orno está fazendo V. S8. nr,o t

mos dúvida de que nossa situação
:erla outra.

Multo obrtgado, não só' do estu..
dantado de Hajai, mas também

do estudante barrlga-verde.

CordiaIs saudações estudantis

a) Mário Nunes -
.

presidente do IV Congresso"

que, nos debates, tomgra, como

I posterlorment� na ação objetiva,
, o prof. Manoelito de Ornellas.

I Agora, o professor Manoe�to d

Ornellils acaba' de receber a se

.1 guinte honrosa mensagem:

, Tubarão, 2 de Agôsto de 1959.

luta conlra o direi
-

lismo11m.:>, Snr. Manoelitr de Ornellas

pôrto Alegre.

prezado Senb.or: ses estão desfechando Intensa luta

A UNIÃO DOS ESTUDANTES I contra as tendências direitista!

SECUNDÁRIOS DE ITAJA[;' que. segundo o orgão central dr

reunida com várias outras entlda I pàrtido, levaram ao esmoreeímen

des municipais estudantis, dêste to a realtzação dos planos de pro- \
1 . \

Est;.do, no IV.o Congresso de Es- I du,:,ão.
Confessa ainda o jornal

tudantes Secundários de Santa chinês que numerosos quadros es:

Catru'lna. propôs' em uma das, Vá-I tartam dando provas de fr�ueza
rias sessões plenárias, que rssse i e o resultado era a redução, em

enviado um ofício a V.S., no sen-. rvez do aumento da produção.

PE'RÚ: peneiração
comunista

LEIA EM NÓSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM'

CAFÉZITC

O presídente prado, e� sua

Vende-semensagem ao Legislativo. solícítov

medidas especiais para a luta con

tra as atividades dtssocíadoras do

comunismo Internacional no perú

"A América Latina - declarou o

presidente peruano - é no mo

mento atual cenár!o de uma 1n

tensa ação do C"omunlsmo inter

nacional como o provam as agi

tações que estão ocorrendo ain dL

f.erentes países, visando a substi

tuir a estrutura estatal por ou'tra

de Incllnação totalltárla".

.

Propriedade a venda
na Cidade de Caçador"
Estado de Sta. Catarin�
Ver:c1e-se a ::-.ro.priedade

onde está instafada a Far

macia Santa Izábel fún Ca

ça9or. Estado de st::, Cata

�·ina. Pará maiores infor

mações dirigir-se a Rua

Cruz Machado n. 137 em
Curitiba. Estado do Paraná.
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RAUL PEREIRA (ALDAS
A D V O GA D 0-

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
t elefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
bORARIO: Das 15 às 17 horás.

MO' Y f '_S - f M 6 E � A l

R O, S S M A· R K-,
VJStTE A NOS�A 'LOJA,
Rua Deodoro, ".0 15 Tel. 3820

FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 11) DE AGOSTO DE 1959

INDICADOR P,ROFISSIONAl

(URSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Professora: Maria Madalena de

Moura Ferro

FLORIANOPOLIS

r

OH :WALMOR- l;OMalt
c,;A�lA

Con.a.
-

,O.NÇAS DI SltN-BQ-aAS
, PARTOS _ OP:lRAÇOIS
"ARTO 81:. DOR pelo m"'-OÕQ

palcu-protn't: to
COOl.: R�, JlIlo Pi�to ciO.

d.. 16 00 l. :B 00 bor••
At.Dde eu;" bor.. 'm.rc.da.
TeJo,fone IC�6 - a..ldlod•.

RII. Oener.l Bltt.n"ourt a i OI

fSCRITÓRIO DE ADVOC-ACIA

E PROCURADORIA
, '-

DOS ADVOGADOS:

DR. ANTONIO GRILLO
DR. MAReIO COLLAÇO

ASSIST�:'<CI,\

DR. AUGUSTO WOLF

DR. EMANUEL GAMPOS '

M:lI:S

,I LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

DE-AGOSTO
Farmácia' Vltó�a .

Farmácia Vitória
Farmácia Moderna

-
- Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia Sto. Antônio

Far,málla Catarinllnse

F�rmálla Catarinense

Farmácia Noturna _

1 - Sába,d'o (tarde)
2 - Domin!,o
8 - Sábado (tarde)
9 - Domingo
15 - Sábado (tarde)
16 - Domingo,
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo,

-

Farmácia Noturna

praça 15 de Novembro

praça 15 d�· NOVel}lbro
RtlR João PUlto

Rua Joáo pinto

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmldt

Rua T�ajano
Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

o serviço noturno será efetuado pelas far�ácias Sto. AntOnio, No turna e Vitória. situadas às ruas

Feld.pe Schmidt. Trajano e pra ça 15 de Novembro.

O planlão diurn't> compreendi do entre 12 e 12,30 boras será el etuado pela farmácia Vitória.

EST-REITO
Farmácia Catarlnense

Farmácia- do Canto

Farmácia IncUana
/

Farmácia Cata,rlneJlH
Farmácia do Canto_

2 - Domingo
9 - Domingo
16 - Domingo
23 � Domingo
30 - Domingo

,Rúa pedro Demoro

,Rua 24 de Maio,

RU,a ped;o Demoro

,Rua pedro, Demoro

Dua 24 de Maio

ft '0 serviço noturno será, efetuado pelas farmácias do Canto,' India,na e Cataunense.
---

[A presente tabela Dão poderá ser alterada sem prévia autorização d�ste Departamenton. '

---
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·Segunda , 6 ....'elr.

das 15 ,. 17 hora.

Tel. - 293.
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TUBlIRC(TLOS:I

iADIOGIt....FIA I RAmoscOp.l....
DOS PULlIOD
l.'tru_'a 1110 T.....
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Con8Ult6rto: Roa Victor "ei·
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CODnltal: D.. " !tonl e'lr'

di.nte
ae.idlnela: rOlle. • U'
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'< MADF;_IRAS PAR}\ _

CONSTRUCÃO -

IRMÃOS BITEN(()URT
(AIS 8AOA�Ó -, 'ONE 'bOi'
ANTIGO OI PÓSI T O OA""iA'NI

------------.---------

RADIO .6UARUJA
DE FLOR" NÓPOLIS

._
••

" �. -!"

Aceita alunos pàra o Curso Pré-primário, crianças de
,j 6 e 7 anos.

A.ceita, também, alunos para o Curso Pré-Gínasíal, pre
paração para o exame de admissão ao ginásio.

As aulas desses O'\rsos começarão a 1.0 de Agosto.
-

A matricula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho
,34; telefone 3737.

'

DR. HOLDE M,AR MEN E Z E S
cEspeci�lidade-: üoenças de. Senhoras

- � Partos -.' Cirurgia -
Formado pela Escola de Medicina db Rio de Janeiro

E:X-Inter?o da Maternidade Clara Basbaum, da Materni
dade Pro-Matre, do Hospital da Gambõa. e do Hospit�, �o
tAPETC. -

' -,,' --

Atende provis6riamente no _Hospital de Caridade _

Parte da manhã.

ORA. EVA· B. S_(HWEIDSON, 8ICHLiR� c·

ClíNICA DE SENHORAS' E GR�ANÇAS�'-
Especialista em mo�stias de anus e recto
T'ratarnento de hemorroidas. fi�tu-Ias, etc.

Ci,rurcia anal
- C0i·1.u�ica. a mudança de seu' Consultório junto i sua
rosidênc ia na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

DRA. EBf B.· BARROS
. CLtNICA DE CRIANÇAS

Consultório e RlIIldiaela Conslllta.
Av. Berclllo Luz USA apto

DR� HURI GOMES
ft1ENDONÇA

\Jlplomado pela "a-euldad.. :'1111- M2DICO
don.1 d. M�ld .... ·d. VDlr .. ,. Pré-Natal Parto.

eldad� 40 IIr.." � -Opera�ões - Clfnlca Geral
Ss·tnterao �r'c:oacane .. ,.Ht'sldência:

Mater.ldade - lMel.. Rua Gal. Bittencourt n, 121.
I Suviço do l!Joof. Oet"'I.� Telefone: 2651.

-

.

Rodrieu.. Um.)
.

Consultório:
'::&-lat8'''0 do :lelTlço d. '.;·r�1 Rua Felipe 'Schmidt n.' 37.
,la do H...pUal l.A f'.&.1 \...' Esq. Alvaro de Carvalho.

� IUe d9 �.•;núo' � ,Horário::
'

Hdicl' :d'o BOlpitat d� Cari�'''Q. I)as 1&,00 às 18,00, .' ,;

• da .",tern!dod. Dr. C.:IH ,�'S�J;lacto:' " ""

'Da'H 11,00 às 12,00. \ ..

,;,i�:�:'

Da. AIRTON OS OLIVII a.t·

DOaNçAS DO PULK"� --�--------------�------------------�-----

TUSaRCULOS.

J
-

.

M D" S' 'UCoD.ultório - Ru. rellp. q.ao ori Z
'

Schmldt, IB'- Tet. 1S01.
.

'

_

• " •
Borido da. I' l. 111 lioor...

,a..idhc1. - reupe Sellmld\

n. 117

OI .ã..'I'ONIQ �.I;NIr ,,�

&&ADO
":IBURGU TIt.U.,U:'PLOUU

'::Urto.-4l.
Cou.ultórto: .lo,,", Piuto, II -
Coa.ulta·. ••• ·11 l. 11 �o�u

'

DE NOVEMBRO ESQUINA"A BORIR,ANA" PRAC4 15 -

dit.rtamen te, .euo. a.. .'b�oil..

fteàidlucla. Bocah,'fA. 111. r' RUA FELIP� sclJ}ilDT
rou•• - '.n.. FILIAL "A SABERj\NA" DISTRlTO DO EST,RBITO - CANTO

-

Maúdcio- doS Rels INSTITUJO �BRAlIL ". UTAIMl5:1UNIQO��J�
ED sU�����'�:�DAR DtfLORIANóPOUS ;

.

.

�.j).,C1Albb. .m lnol'''tt.... , �..

"Áo1'.' • 'fia. a.lnlrllU
Cura 1"adical da. Intecçõe. ..(II
4••• ..!l'onlea., do .parelho c&
nito·arln.1río em aUlbo. o••e�o.

l!!oetiça. do .parelho Djre/ttlvCi
• do .i.tema Der'vo�o.
Boririo: 10% ia 12 • I." .." l

,

aor.. - Coc-.ult6rio: Ro. 'fIra,

dente., 11 -, 1.· Anda0' -- 1''')11..'
$145,

'

- .KeaJd.ac!,�: llu. Lacerda

Coutinho, I. (Chiear. dç
'

••pa .

I
oll. 'oDel IUI.

. Onda média:
(5 KW) 1��O kcs.
Onda curfa:
(10 KW) 5915 -kcs. 'l

Acham-se abertas as matriculas para o segundo semes-
tre dos seguintes c!lrsos:

-

Cursos para principiantes, médios e adiantados.
-.

Curso Intensivo para aqueles .que desejam uma apren- �

dizagem mais rápida da língua Inglesa.
Cursos para Universitários.
CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS
Os interessados serão atendidos no horário de 9 às 12,'

e de 14 às 17 horas, na-NOVA séde do Ipstituto, à Rua F�..

ape Schmidt, 25 - Edifício Zl\HIA - 6.0 andar.

:V I, A J E M_ E L H O B
PAnÃ ITAJAÍ :' JOINVlliLE - CURITIBA

Ô�IBUS ULlIMO·'·TI�PO
S,U P E R -, P U.r-L L M A N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGE�S D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

RAPIDO
•• �" .<

FLORIANÓPQLIS 5,45
CURITmA 12,45

S,UL y BRASILEIRO ,. LTDA.
VIAGENS COM ESCALAS - PARTIJ;)AS AS 6 E 13 HORAR

AGENCIA �ORIANÓPOLIS -:- RUA DEODORO
� ESQUINA- -TENENT� SILVE�

,

-. TEL.: �112 � Y
r .-

.

DO RIO PARA VQçÊ -ln,t�ress'l>0""odO,�y;., _

., .

'

,

'Pa,rticulaus, Comércio e Indústria.
\Jtiíidadetl dom�tieas, reméd,iós, "efculos ouA'm4qul- ,,'

nas, aee8sórios de todas as espécies, discos oU o que
voe� precisar. Firma que servê há- 30 anos a impren••
brasileira, criou um departamento de vendas para o

..Interior, estaud.., apta a atender ó seu pedido� Ellcre-
va .pua.

..

Répresentações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5. a andar .....-Rio

.'

"'-,.-1,
PROGRA,MA DO· MES

1 -8-69 -, Sábado - Soirée dOIl Casados - Agradá·
,

vel noitada exclusivamente pa�a casados.

Surpresas! Reminiscências! Início das co

memorações natalícias. Reservadas de
na SecretarIa.

�:-8-59 - Domingo ,- Encontro dos Brotinhos. Ho

menagem às debutantes. Inicio às 19 horas;
12-8-59 - Quarta Feira - Jantar de ConfraternIza

ção e Posse da Nova Diretoria.
15:8-59 - Sábado - BaUe de Aniversário. Com faou

losa orquestra "Os Copacabanas". 'Aprestm-'
, tação das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. InícIo às 22 h9ras.'

16-8-5!} - Domingo - Solrée Infanto-Juvenil. Atra

ções para a petizada Surpres�s.
I,níclo' às UI horas.
O B S E' R V A ç O E 8 :

1-8-59 - Encerramento para a inscrição de debu
tantes,

3-8-59 - Início da reserva de mesas para o Balle de
: Aniversário. - Adesões parã: o Janta1' de ,

Confraternização, na Secretax:ta e Restau
rante do Clube.

DAS 8 às 12 e das 13.30 às !8 horas :

_I�ua...�:a�:..._:___ 2.����r-=_::�_�,,-�_��efone: 3658
_

I' .��

't. •
•

I
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'Vi rgem Especif4IAidade':
'ti tia. WEllfl JNDUSIR,IAL�-� Jolo,'lIe � (Malta Rellslrida)"j
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FLORIANóPOLIs' QUARTA FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1959

Brilhante
_
Conferência do MiniStro
Nelson Hungria

Conforme havíamos notí-
I
tudantes, advogados, jorna

cinco, o M,inistro Nelson li!�j as e autoridades, a Mi
'Hungria, uma das maiores I mstro Nelson Hungria dls
expressões brasileiras da eul- I

correu sôbre os aspectos jil
'tur� jurídicª" pronunciou, no I rídícos e humanos do ramo
Balão Nobre da Facu1d.�de ISO caso de Caryl Chessmann.
de Direito, notável eonrerên- I t:mdo sido vivamente anlau
era sôbre o drama vrvído por dido e cumprimentado Da

Otu-yl Chessmann, o d�li-: da (l repercussão que alean
quente americano que, após ç'JU a brilhante eonferêncía
ter sido' condenado à morte, I do Ministro Nelson Hungria,
na Câmara de Gás, no Fre-I

em .nossa edição de amanhã:
sídío de San Quentin, reabí.... publicaremos a sua íntegra
lítou-se admíravelmento. . para que todos os 'nossos alei-

C;om o salão literalmente I tores vejam o que foi a tão
ternado por professores, tl,s- I f.rpE:rada conferência.

----xxx
O Nosso "Radar", volta a registrar novamente, as

três melhores vitrines da cidade. Nesta Coluna em A Vi

trine da Semana, destacaram-se novamente, as da Ftu

macia oataríneâse, Jane Modas o Bazar de Modas. Os

vitrinistas destas casas comerciais, vêm mantendo um

ritmo certo, na decoração precisa de acõrdo com o gêno-
ro e ramo de negócío das mesmas,

,

Convido aoa meus leitores, para fazer uma visita' nc:.;
tas 'três' casas, e depois analisem a opinião da minha
coluna.

�AGAZINE - VENQE-SE,
BEM NO CORAÇAO DA CIDADE. EXCELENTE FRJ!:

GUESIA E BOM ESTOQUE DE MERC�ORIAS. FACtLI
TA-SE PARTE DO PAGAMENTO TRATAR PELO F0NE

3798.
�---:XXx----

AOS PROrRIETARIOS DE LOJÀS
.Prezados senhores propríetános de lojas de nossa cio

dade não deixem 9ue. suas vítrínes fiquem completamente
super-lotadas de artigos de venda, dendo uma impressão
de deposito, <>_u então falta de jeito na cousa. Escreva p'a,.
ra nossa redação, que daremos uma idéia gratuita, de A cidade _ganhou mais um moderno' Gabinete Dentá-

acôrdo com o ínterêsse de todos os senhores. Vamos ado. -ío, dirigido pelo dr. Oduvaldo Machado- que, na nossa Fa

tar um sistema mod�jno 'e mals usado atualmente, nas
culdade de .Odontologia, d.estacou-se sempre, concluindo o

�randes cidades do nosso país, Uma vitrine bem armada, Curso com excepcional brílhantísmo, tornando-se .admíra-

chamará muito a atenção de seu freguês.
' do não só pelos colegas como também pélos professores.

------'xXx- Agora, o dr:' Oduva1do Machado montou o seu Gabi-

"A GAZETA COMEMOROU... nete Dentário, moderno e muito bem instalado à rua Feli-

A G�zeta comemorou o vígéasímo quinto aníversavio oe Schmidt, ,3!7, 2° andar, sala ? Mais.:um dentista d: real
de inauguração. O ilustre amigo jornalista Jairo,

'

Calado I � inv�lgar valor para prestar ínestímãveís serviços a pJ-

está de parabéns: vem trabalhando em prol do nOSJO I' oulaçao. .

' .

tomalísme há mais de vinte e cinco anos e resistir um
O ESTADO formula os mais "sínceros votos .de pleno

lornal durante êste período em nossa terra, é ter muita êxito na carreira que abra�Ol�. . desejando ainda ao . dr.

fôrça ue vontade e capacidade. Parabens ao velho amigo' �duval�� Machado prosperidade crescente' em sua bené-

Jairo Calado-e a todos os seus 'servidores. I
ríca atiVIdade.

,-'
.

�

._

./
O EXEM:�; E' TUDO - V' E N D 'E • S E

Nv,da pode a educaçâó sem o exemplo:, advertência,
conse.nos, ameaças e recompensas, de pouco vale-m. O

Exem).)lo é tudo.

NOVO GABIN!ElE DENTARIO- INSTALA
'DO À 'RUA FELIPE SCHMIDT

Uma propriedade na Rua C:t'mente Rovere.'
Tratar a Rua Nunes Machado 21.

-------'xlL�,--�---
"BOLO ESPORTIVO" PARA PREFEITO A V I S O I

"O nosso Radar", conseguiu observar, que nas proxí-
' f

mídades do café Nacional, anda um cidadão,. com' uma A' f·
.

C' I f' d I 'pfolha de papel, com um grande númer? de palpites, cus- S Irmas ons ru oras es a' .raça /

tando cada um Cr$ �O,OO. Inter.essante e:que todos os pal- As Àdministrações Regionais do Servíço Social de Co-

pites, Lraz sempre corito v�needor o sr. Osvaldo Machado.. /nércio .:._ SESC - € do Serviç:> Nacional de Apreendiza-
O pior é que o ganhador do. bolo tem que acertar t,.)- I

Rem Comercial _ SENAC convidam as' :firmas construto
dos as colocações dos seis 'candidatos. Vamos v�r quem' ,;a8 desta praça a se insc�everem na :Divisaa- de Constru
vai vencer êste "bolo!'? "ões SESC _ SENAC, camo pr::-liminar à coleta de pn

}OS para edifica_ção'nesta.Oapital.
Para' êsse fim, deverão comparecer à sua sede, à rua.

Tiradentes nO 15, 1°' andar, no horário das ,14'às 18 horas,.
�,té o· dia 25 do' correntEl, ohde a!ém da document,ação que

lhes será exigidas devetão fozer prov� inicial:
a) �e possuir capital e bens não :infe,rior a" Or$- . :.;-.

500.000.00 nül cruzeiros·); <; :;,�k
b) de constar com<m-a'is .de 11 Ceinco) an$l dá funcIo

namento efetivo, regular e i,ninterr\Y)to;
c) apresenta-r �ertidão de 'haver construido 'pelo !1l�'

nos uma obra no valor' mínimo de Cr$ 3.000.000",00' (tl:ês
.:1ilhões de cruzeiroS). '

Sendo as exigênciaS. acima_' �liminatórias, pede-sé nã;)
DIA 31 DE AGOSTO). ' ,,:e apresentar quem- não esteja em condlçqes de satísfa,-

Cr$ 165,00 - Duzia
- 7ê-Ias.

'

_ 125,00 - Caixa ,.._

245,00 - DúzIa
338,00 - Dúzia
338,00 � Dúzia

230,00'- Caixa
" 1.150,00 - Caixa

1TEIÇÃOr, "SRS._ tOMERCI1ITES

FAÇAM SUAS COMPRAS:�NA:',
Sociedade _lçuc�reira C�tariDen�e ,�Jda.

�ua � Conselheira Mafra, 25
T-elefones: "- 3521 e 3717

O F E R 1:',A S ESPECIAIS

!

(VALIDAS �rÉ. O
Creme Dental �OLYNOS
Extrato DYRCE CX.c/2 dúzias
Talco GESSY Pequeno
Talco PALMOLIVE Grande .

Talco LEVER Grande .; .

Sabonete DULCE Cx.c/� dúzias "
..

'

Oleo P/Máqu�a Smo.ER, ... '"

Ervilhas <Rio Grande) cX. c/48 r

'Necess'ita-se

,j

"

VEN.DEDORES PRA'(ISTAS"

lai,as .

" i.100100....:. Cai'Ka
Lâmin� (Gilette) BIG-BEN .." 245.00 - Cento
CoU'Sc:.rvas de Pl!:SSEGOS 1 Kg. " 2.000,00 - Caix�
Con ·ervas de ABACA."'{I 500 gn

" 1-.340,00 - Caixa

�âmpadas GE cx./120 únidadee ", 3.250,00 - CaiXa
Anil IMPERIAL Bonécas CX. 20" 50,00 - Caixa
Copos ,"AMERICANO" Nadir 1.1\" '58,00 -'Dúzia
Ameixas �AOLETTI ..p ks... -" 720,00 - La,a
Soda CARAVANA Grande ...." 930,'00 - Caix�
Corda SISAL Especial q. bitóla' 55,00 - kilo
Saponaceõ RADIUM ........" 315,00 \" Caixa
FONTOL ex. c/100 Envelopes .." 190,00 - Caixa
SOl!rizal - Cx. c/50 envelopes. 200,00 - Caixa
Fermento 'FLEISCHMANN 1 kg" 130,00 - lata
Cadernos Esc. c/20 fôlhas ...." 190,00 - Pac. c/25
Leite VIGOR em pó - 24/454 gl's.

" 1.450,00 - Caixa
Leit.J cond. VIGOR - 48/4UO " 1.050,00 - Caix9.
Azeitonas'MOURARIA 60/500 gr.;

" 1.780,00 - Catxa,
Palitos P'oRTUGUl!:SES - 21

laixinha-s . . . . . . . . . . . .. ..

Sabão COMBATE - 60" paus ..

"

Pin.ente éín 'pÓ -

,........

"

Sabonete SOLIS '

Ameixas ?ED INDIAN 5 Quilos "

NA MODELAR
...

,�==============��
, ,

RECREATIVO

JANEIRO
CLUBE

DE6
'ESTREITO

120,00 �' Caix'l
380,00 - Caixa

55,00 - Dúzia.

130,00 - Dúzia'

800,00 - Lata

PROGRAMA :t)O M€S DE AGOSTO

mA 15 -_sábado - Às 20 horas .-

VEl:I!DA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2.000,or fazemos entrega na Capital e Estreito, !!em
acréscÍl!1o:

.'

N.B. - l!:stes prêços são válidos até o dia 31 de agôsl;o.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA"'-:DE ARTIGOS,'
TAI� COMO: - Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e SabrrpLes. Gessy, Palmolive, Eucal"l, Ross, Lever, Dy'rce,
etc. Azeiton�l!' em 'latils de Y2 kg' 1 e 8 kgs., Sardinha�,
COn&Cl vaso Diversas, Ameixas Secas, Leite em pó é Con

dens�C;o> Colorau Ginet, Pimenta, Cominho e outros

condImentos, Fermento ROYAL e FLEISCHMANN, Oe

latim. e Pudim, Pasta para S9.patos 2 Ancoras, Cadernos

'Escolares, Chupetas, Goma Arábica, Lâminas Azul, Fu

tebol (; Thin, Papel Manilha' c Manilhinha, Higiêmco
Sul-i\lnerica, Lapis, Toddy, Sal moído e refinado, cha:"1pa Prata, Pó 'de ,àlumínio, Choc01ates e balas "GARUA·

NO", etc., etc ..

'_

Grande, Bingo patro.cinano pe'
los' Contadorandos da Esc01a.
de Comércio Senna PereJra.

DIA 23 - domingo - Tarde dança�te
oferecida a mocidade. estrei
tense.

.
'

NOTA: Será rigorosamente
-

êxigida a

apresentação da carteira social
a todos associados, indistinh
mente. Os interessados serão
atehdi!)os, di-ariam�nte na Se
CÍ'etaria do Clube no n@târ.io)·

,

d�s, 8 às" 10 hotas. ;!, ',J,.•

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:
_ Açucar Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.

"TIJUCAS", Trigo, 'Farélo, 'Semolina e Arroz "MAL

, Açucar .•Re.fl,nadO uT.AMOY9" em, pacotes de 5
" .

.

a granel.
..

Firme na campa- Oiplomala italiano visita Sta. Catarina
h PIRP Er.contra-se em visita orí- O ilustre diplomata, que

n a o cíal ao Estado de Santa C8,-

�fOi atvo, quando
de sua pas-

.
.

tarnia o dr. Conde Luigi ca- sagem por esta capital, de
O partido de Representação po_ bríele Asinari Sigray di San expressivas homenagens, tcn

pular fêz divulgar folhetos, cOllci- Marzano, Cônsul Geral da' d,� recebido as honras mili
tando seus éorreligonários, unidos República Italiana com sé- I tares de estilo, visitou Tuba
com o PSD, trabalharem pela cOll_ de no Paraná e [urísdíção r lo. Urussanga, crícíuma e

dução de Osvaldo.. Machado ao neste Estado, e príncípal- Nova Trento, tendo partído
cargo de prefeito de Florianópoíis,. mente em visita à colônia ôntcm para o munícípto de
no pleito de 30 do corrente. itaJiana aqui radicada. ·j(H';aba.

MINISTÉRIO --,DA· AERONÁUTICA
5. a ZONA AÉREA

Destacamento de Base Aérea de

V E N D E - S E lpolis.Secçêo. Mo'bilizadora n 52
Uma casa de madeira A ,V. I S '0
(dupla), com sete com- -De ordem do Sr. Comandante, avi�o aos senhores ('fi-
partímentos, a Rua Oa-

, ciais, Sub-Oficiais e Sargentos, Cabos Soldados e Taifei1:o5
semiro de Abreu n.o ]7\ '

no Estreito. :; Tratar à
da Rüserya Remunerada, Reformados e reservistas das

Rua Aracy Váz Callado
�rês f'<ltegorias da Fôrça Aérea Brasileira, .que encontra-se

_

nesta Unidade a disposíção. do!) jnteressados, '.uma e(lllipe

A L-U. G A - S E
elo GaLi:i.wte de Identificação da Aeronáutica, que expedi-

- 'rá ca.i'telra de identidade, nos dia::. e horários abaixo:

t.'m "Box" no Super-Merca- Dia_s 17 e 18 de agosto' çie 1959, no expediente da UnI-

do nr. 34 ótimamente loca:l- ;-fad€': r essoal da reserva remunelada, Reformados e re-

�!',d(T/(o primeiro nb: 'entr,).da .;;ervisLas "com réspectivas familia�. ,r: L

':la_lJ!>�t,a, p�incipal) "

.

� E.'>..jGENCIAS: ,,-- .. PessQal -m;fíta� ...:::.. Uniforme com..

'(;ll!� apartamento, .. "estil.) pleto,
.

�

.

-""t ....;. _

"",-. .,,,

á-',(Jderno, recem construi 10, I" 'p-y&�oal Ci�i� -

...
�letó e gra;'��t

..
�� munidos do, (:er�i-, --

20m sete- amplªs. dep�llclên'!, fJç_a1()_�e r���!y�st� .J!_u_ cetti4ão G.€.__ lla:scim&Rto. �.� ... ...,�

cia,':, situado no 20 piso do }lr i:ços: - Cr$ 30,' 50, geral.
'-

jJrfdio da Rua PresidE'llte
'C(lutinho nr. 15 .. e,

Duas casas, recentemente
!cf(>rmadas; confortaveis, in�
taIações êonipletas, sitas a

Rua Presidente Coutinho nr.

17, lespectivamente, por ....
7.000,00 e 5.000;00.'
Vêr e tratªr com o sr; Li

berato Laus, à Rua Presiden
t,� ('outip.ho nr.� 15, 1.0 andar.

O vibrante PRP está de pé, com
sua nova geração e velha guarda
integradas nas FôRÇAS DA VI
TóRIA.

Pessedisla, O Par
lido precisa do leu

concurso
Compareça à sede partidárIa,

munido do título de eleitor e ha_
bilite-se a fu!IiCi"nu como físeal
nas eleições de 30 de agõsto,

Pessedista, tua participação é
necessârfa à vitória de Osvaldo
Machado.

DLUG.Q SE
,

,

Uma casa à travessa Rio
Cirande do Sul s/n bairro rb
Malaria, comS quartos, sala
,le jantar, cosínha C1' .... -

:1e banho, pomar e rancho

para depósito tratar na

mesma.

COMUNICAÇÃO, AOS·MÉDICOS E
- FAIMAC'ÊUTIC.()S

A PIAM tem a honra e satísração da.comunícar aos

Hustrr.: Médicos e FarmacêuticiM o lançamento do novo

1Jroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO ,MARAGLIANO.

GERIPIAM -- H3
á base de NOVACAINA sob .forma altamente. estabíflzada,
para G especial emprêgo em Gcrlatría, no tratamento da;
díver..sas manifestações orgânicas do envelhecimento e da
seníltdade, precoces ou não.

Amostras e informações á disposição dos senhores
Médíccs 3/ Rua: Conselheiro Mafl'a - 90 com

Zo L. Steiner & Cia. - Agentes

Foi perdida, dias atrás, uma caderneta do I.A.P.C.,
pertencente B. sra. Carolina Machado Souza. Quaisque�
informações poderão ser dadas nesta Redação.

VEIO E- SE
Casa nova, de material

no Estreito, no Bairro de

Fâtíma, !1ua Antonieta de

Barres, 214. Tratar com Q

proprietário na. Casa da

Borracha, à Rua Felipe
Schrnidt.

ALUGA-SE CAS4

ALUGA-S'E

NGt. rua Lacerda Coutinho nO 23-A e outra no Es
creíto, na rua Aracy Vaz Callado nO 37, pet;to do cínema
Glória, no Estreito.

'Informâções pelo rone 29-05.

Vende-se os se

�uinfes Imóveis_
1 Casa' sito à .rua Conse

!heiro Mafra n. 168
1 Casa sito a Rua Alvaro

ele C� n'a!l�o n.o. 45
1 Casa sito a Rua Tenen

te Silveira n.o 77-A.
Ver e. 'tratar com Normelia
Castro. Ruà Felilp Schmidt
n. 38 Nesta.

Alugll-Be diversas salas no Edl_
ficlo "São Luiz", sito ii. rua Fe_ \I Hp-e Schmldt, N.o 37. (ex-edlflclo
do TAPe).
_ A tratar no mesmo edlflclo Jun.
to a Agencia de .Jornals e' Revia
t,as

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

E�traviou-se a carteira da

Caixa EcorioIhica Federal
de Santa Catarina n.o '185-3

. Qua-rtel em Florianópolis, -7 de agosto- de 1959.
,

.

QUA_RTO
ALUGA-SE

Al.UGA-SE um quarto, tra·
tal' com o Sr. Aldo Bessa, ·'lU

Escola Industrial das 8 ás 13

hc1'&.s ..

V E N D E ·-S E
Vende-se uma casa a ru'l

Servidão Formiga, 27, com

(7) compartimentos, va-:an

dá(., agua, esgoto, dispensa.
selJarada, terr�no I 1Ô X 30,
tr.atar na mesma.

HAMILTON BONETTO SCHÍNKO
20 Tenente --'- Chefe da Seção Mob. nO 52

(L U BE· P'E N'HASCO
Notificacão aos sócios em:atrazo, ". c

Pelo presente, são notificadC1f, os senhores sócios em

atrazo com o pagamento de suas quotas partes, a pagá
las dehtr0 de 15 dias, findos os quais serão eliminados, per
dendo o direito à importância já paga, em' favor do Clu
be, nos têrmos do art. 38 dos Estatutos.

.Florianópolis, 1 de agôsto de 1959.
Pela D�retoria:

Des. ALVES PEDROSÃ,
Presideate.

L I R A T'ENIS C L U B E
. PROGRAMA De) ME:S DE AGOSTO

Dia' 22 - sâ.bado - SOIR!'i:E do Departamento Social
Feminino do Clube da Colina. P()�se da nova diret�ia do
OS. Não ,haverá reserva de mesas.

Aguard'em, em setembro: MIGUEL CALO' e sua famo- '

�a TíPICA, diretamente de Buel:ob Aires.

ARRANQUE IMEDIATO

V. PODr CONFIAR EM SUA
bale ria DELCO

Dupla Reserva de Fôrça!
para sua segurança e tranquilI-
dade, DELCO mantém sempre

em. reserva . o dôbro da energia

ele que seu carrO precisa!

Segrêdo da IJonga Vida
DELCO contém o exclusivo ele-

mento Batrolife,

perdas de energia

que evita as

por autodes-

curga!

Autorizado

HO-E.PCKE
Distribuidor

CARLOS S/A
Para Revendedorés e Frotistas

�

Descontos especiais
----�--�------------------------�------

CAMINHÃO - VENDE..SE "

'·<?J«,A.If*Qlar.F;r:
um caminhão FNM 1957 em bom êstad�.

rua Fr�ncisco ToHmtino na oficina ao sr.

.. J

\,'-;:�DE-SE
Ve'r e tlatar á

..

---
--- -� _- �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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presente edital de citação, com o do terreno ef·etua' Plantações:. petição foi exarado õ segutntr

prazo de trinta dias, de Interessa- Nestas condições, Requer a V. despacho: - "A., como requer.
dos ausentes, Incertos e desconhe., Excla., de ac&rdo com o artigo Designo o dia 10 de agôsto vín

Como bom orador, capaz de enrredar o audítórío da cídos, virem ou dêle conheclmen- 550 do Código Clvll \e 454 e se- rlouro às dez horas, no Forum,

io Nacional, com o cabotinismo que lhe é peculiar, to tiverem, que por parte de Jesul- _gulntes do Código de processo CI� para a Justificação, feitas as ne-

gindo à sí próprio, palavras cncomiásticas, louvou a no Blttencourt de Souza lhe fOI vll, mandar designar dia e hora cessárlas Intimações. Tljucas, 18, BRO r;r� CAPOEIRAS, convoco todos os socios com direi
"famigerada" Lei de Diretrizes e Bases. Em seguída, dirigida a petição do teor segum., e lugar para a jÚstiflcação prévia, 7-1959. (ass.) Carlos Ternetl". FeL to a voto.: para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, "',
OU a lenha no P.T.B., para mais tarde, vituperar con- te: "EXmo.. Sr. Dr. Juiz de Di- com ciência .do representante do ta a justificação foi proferida a realísar-:.e no dia 23 do corrente mês, (DOMINGO) com
o regime. o govêrno, e contra os seus pares na Oâma- rei to da Comarca de Tljucas. _ Ministério Público, ouvidas as tes- seguinte sentença: - "Vistos, ;nicio il.3 1Q,00 horas, para eleição da NOVA DIRETORIA,
elogíando os correlígíonáríos, certamente. Jesulno Blttencourt de Souza, bra- temunhas abaixo arroladas, as etc. Julgo por sentença para qUI periodo 12-9-59 a 12-9.;.60, na seguinte ordem:
Admite-se que atitudes como a do deputado, partam síleíro, casado, pescador, resíden., quais comparecerão a Juizo, índe., produza seus, Iegaís e jurídiCOS 9,30 horas -. Inicio da ASSEMBLEIA, com a presenç�
políticos sinceros, homens que estão na oposição, não te e domiciliado em Itapema, mu., pendentemente de citação; Re- ereítos, a justltlcação retro, proce... de 1/3 de socios. .

.

plesmente por estarem, mas alí lutam. construtívamen- nícípío de pôrto Belo, por seu quer, também, que Julgada a jus- dlda nestes autos a requertmen; 10,00 horas - Segunda chamada com -qualquer nume-
em defesa dos seus ideais; Que não estão acobertados assistente judiciário que 'esta tlflcação por sentença, sejam cl- to de Jesulno .Bltte�court de Sou- ro presente.

'

como certos parlamentares, por grupos econômicos, de- subscreve, com escritório à Rua tados pessoalmente os ccnrrontan- za, Citem--se, pGr edital, com o OBS - Duração de votação (2) duas horas.
díando-se nos orgãos do poder Lacerda não é lnde- ,I XV de Novembro n.o 389 1.0 a S tes mencionados, por . precatória, prazo de trinta dias, na forma do CAPOEIRAS, 12 de Agôsto de 1959.

�ente� êle representa � latifúndio-mercantilista
. �u':! 14, na cidade. de Blumenau. o�de desde que restdem na cidade de. § 1.0, do art. 455, do C.p.C., os

I BERTOLDO FERNANDES - 20 Secretário
níeta o nosso desenvolvímento, representa os egolS�d.S receberá citações, vem mui res- Itajaí. com ciência. igualmente, Interessados incertos; pessoatmen., -------�----�--...,....-------_---
suas pechas de nobreza, que debatem-se em vão con-

peitosamente expor e requerer a por precatória ao Chefe da DeJe- te, o Dr. Representante do MInls- P A G E M.a acelerada e implacável -marcha de ascenção das �'I' P 'bli t CV. Excia'- o seguinte: 1.0 _ que gacia do Se!,vlço do Patrimpnlo _er o
.

u co, nes a omarcaj e,
sses menos favorecidas, que lutam por uma dístrtouí- possue, há mais de vinte anos, da UniãO e por edital, na forma poP precatórias,. a serem expedi
mais justa de ríquezas.. canos Lacerda, é conhecldo

mansa e pacificamente, sem opo- da lei, a citação dos tnteressadoa das, respectivamente para a. 1.a
avaro de Tróia" de trustes e grupos econômicos alíení-

siçâo Ininterruptamente, uma incertos, no prazo de trinta dias, Vara da comarca de Itaja! e 4.11
as os quais lhe conferem férias remuneradas na Ve·

Europa.

cinquenta e nove. E\l, (ass.! Gercy
dos Anjos, Escrivão, O datllogra-
fei, conferi e subscrevi. Isento .de. "EM'PRi,SA AUTO VIA'

-

O GLORIA"sêlos_ por se tratar de ASSISTEN-' 1:" �A ;
ClA JUDICIARIA. (ass.) Carlos comunica o Publico' em geral qúe' a pártir do dia 3 cio
Ternes - J. de paz, no exerc. do

Agôsto, iniciará
_

um
.

novo harallo diariamente <1acluslvc
cargo de J. de Direi%'Está con-

SIlS dommgos) partindo desta ddade·"a. TUbarão,- prócu
forme o original .afi�,�6;. �a séde

'.. \ • ando assirr. ffii�lhor servir aos. distintos cliêntes.
dêste Juizo, no lUg�; _diY�,éóstume, '

A EMPRESA.
, .

\

cerda, o Vlsio
ário de sempre·

EDITAL

PRAZO DE TRINTA DIAS, DE, � que as ditas terras conrron., Dá":se valor a causa, apenas para

INTERESSADOS AUSENTES, IN- tam-se pela frente, em 215 me- eteitos de recursos de Cr$ 2.500,00

Juizo de Direito
da Cumarca de TiiucasDE CITAÇÃO, COM O Souza, desde o ano de 1900; 2.0 até final sentença e execução,

RIJ,VEIRA LENZI

tros, com a eli!tradá ,velha de .Guer- - dois mil e quinhentos cruzeirosCERTOS E DESCONHECIJ;>OS.Dcrníngo passado, justamente na hora calma do al

o, vimos eclodir em foguetório ensurdecedor, a chegi
do irrequieto deputado Carlos Lacerda, hàbílmente
uzido por um candidato à Prefeitura da Capital. E,
lizmente, a coisa não ficou visto. A tardé, novos e_s
ridos se fizeram ouvir - coitados .dos que rasía-n a

nsante sesta domínícal, Lá ia o pretenso candidato a

na chapa do Jânio, Irromper em palavrórios. AU es

Q "catequizador" na t_!ibuna da séde de um dos par..

o cidadâo Carlos Ternes, Juiz reíros, aos fundos em 193 mts. com - �OIS o peticionário é beneficiá

de paz no exerciclo do cargo de terras de Germano Mariano, II(' rio da justiça gratuita. Nestes têr

Juiz de Direito da comarca de Ti- Sul; a Leste com ditas de Frlh mos, pede deferimento. Tijucas 15

jucas, Estado d,e Santa Catarl- Schneid·er, em 284 'metros e a( de julho de 1959. (as10 Gentll

na, na forma da lei, 'etc. .. Oeste a estrada do Perequê· em

FAZ SABER a todos quantos o 306 metros; 3.0 - que no aludi-

Telles - As. Judiciárl,,", inscrito,

na O.A.B. sob' o n. 6"81. "Em dita

'área de' terras, no local denomina- para contestarem a presente Ação. Vara da comarca de Florianópolis,

do Perequê, munícípío de pôrfo de Usocaplão. em dez dias que Só os confrontantes conhecidos _. do

Belo, com a área de 55.346,00 m2, seguirem ao término do prazo do imóvel e o Sr. Delegado do 8er

_ cincoenta e cinco mil tresen- edital, no qual se pede que seja viço do patrimônio 'da !Inião. Sem

tos e quarenta e seis m-etros qua- declaradõ o domínio do pétreío, custas. P.R). Tijucas, 13 de agos,

Q',;.ando o "orador das arábias" falou em seu Sub:,;ti
ívo da Lei de Diretrizes e Bases, esqueceu ou faz para
uecer, as deliberações tomadas pela classe estudantil,

drados - terras estas
níóa em julho último, nos Congressos nacionais da
N. E. e da U. B. E. S .. Sua conscíêncía ainda não di:
-lhe o golpe de morte contra 11 escola pública, que c

"famigerado Substitutivo" pode proporcionar. É el�

adjuvado por fôrças�superio:e3, visando o controle <'!

nopólio do ensino particular, que trabalha cada vc'?

is r:a,ra educar os que têm po!ses, a fim de formarem a

lite" �ue lhes prOPO�ci?nará a velhice gÓrda e pOlpuda, DIVIS'A-O DE INTEN'DE�NCIAdetrimento da malOrla, no dever de permanecer

anal-Ibeta e ignorante de suas faleatruas. �stes, são os d(!s�- Chama-se· a atenção dos ir.teressados que, no Diário
s di, uma minoria decandente, ultrapassada, da qual (' Oficiai do Estado de Santa Catarina dos dias 10, 11 'e 12

putado Lacerda faz parte, e que é muito bem cognomi- do corrente, acha-se publicado ') Edital de Concorrênda,
Q_a "os vendilhões da pátria". O Substitutivo Lac� ...da, ,a reaJ:--zar-:-se na séde deste Comando; às 14,30 horas, no

jetíva a destruição da escola pública, consequentenHl11- dia 1R do. corrente, para o fornecimento de material cons
é :'nconstitucional. Com êle, a familia brasileira não tante dos. diferentes grupos da Nomenclatura Oficial Qp1

m dlbsegurada a oportunidade de educar seus filhos �l1l vigôr na Marinha e prestação de' serv�os !\OS estabel�"i
ndi{úes de igualdade, mas, visa tão sõm�nte, entt'egat· mentos navai� sediados em Florianópolis e aos" na;vÍÇls �fI
s grupos exclusivistas, o monopólio do ensino. Marinha de Guerra surtos nêstp. pôrto, durante' o 30 qlU
Quanto ao partido "lenhado'" p�lo "fogoso" p�\,la·· drimefoLre de 1.959, (10-9-59 a 31-12-1959).

nta..:', vale lembrar, que- no plano estadual, .êste· te.·m· Comando do 5° Distrito Naval, Florianópolis, em 8 de'
"cantado" incessantemente para as devidas alianças agôsto de 1959.

HAROLDO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA' _

ocupadas nál'io sôbre o aludido terreno.
I

por seu genitor José Venâncio de I pro�segUlndo-se, como de direito.

to de 1959. (aes, ) Carlos Terne�
- J. de Paz, no exercício, elo 151101'

go de Juiz de Direito". E para que

chegue ao connecímento dos In

teressados e nbi.guêm, possa ale-.
- ,

gar ignorância ma,�dou expedir o

presente edital que -será afixado

na séde dêste Juizo, no l.ugar do

costume,
.

e,' por cópia, publ1cadc.
UMA VEZ no Diário de Justiça
e TRES VEZEf!i no jornal "O ES

TADO" de Florianópolis. Dado e

passado nesta cidade de Tijucas.
aos quatorze dias do, mês de agôs_

MINIST;�·RIO DA .. MAR-IN HA
Comando dó 5.0 Distrito Naval

to do ano de mil novecentos

Capitão:"de-Corv:lta dM), Encarr(�gado da Divisão. de ffl
tendência.

No plano federal, foi o partido que teve o topete de'
resentar projeto que estende ::ln trabalhador rural, o,�

neI;dos da Legislação do Trabalho. Para combater o

ojeto, muniu-se o partido do deputado Lacerda, de tô
s as armas prossíveis. Sim, porque se vingassem os oe

fícios do projeto, os senhores feudais seriam os preju
ado. Tem razão o deputado em vituperar contra os seus

res! Justamente agora, reune-se com mais fôrça, a

ente Parlamentar Nacionalista, para combater o
.

;;eu

bstitutivo indecoroso. E diga-se, esta realmente a F.P.No,
rmada de verdadeiros representuntes do povo, que agem
sua defesa, e não por· meros iconoclastas, regiamente

go,; pelos grupos econômicos.
Rtalmente, o c;lomingo último foi de foguetório. ,E, é
se :lastimar, que 9s nossos ouvidos tenham sido pe .•tur'
dos com o motivo. Antes fôsse pela vitória d� algul;n ti
e varzeano. Mas, infelizmente foi pa:t:a a "fria" recepção

Lacerdª" o visionário de sempre.

sôbre o que me reporto �__dõu fé.
Data supra. O Escrivão.:

O movimento assistencial da Le_
gião Braslleira de Assistência no

Distrito Federal, re�ativo às,' a.tl
vlÍades do Setôr de PueridUltura
e Medicina e aos postos � Gá'7
vea, Muzema, Realengo, penha e

O iNSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS GERCY DOS. ANJOS
'.rem o prazer de, comunica:' aos senhores pais que

i>stá aberta a matrícula do curso especial de inglê� par9
crianças de 10 a 14 anos no HORARIO DE 17:10 HORAS

,

Ás pessoas intp.ressadas queiram dirigir-se .à sede QO
INSTITUTO, à Rua' Felipe Schmidt - EDIFICIQ ZAHIA
(io ANDAR - FONE 2390

A A'ssistência pres-
lada pela LBA ·na

Capital, Federal
V E N O E - S 'E

Motor D'iesel Estacionário
Bolindel's 50 HP

Por motivo de eletrificação de indústria, vende-se nl'J'

tor ãiesel estacionário Bolinders 50 HP, 800 RPM, 2 cüi.n
dros. peso bruto 1.450 kg., com pe!1a 50 cm, modelo W7S28.
l�m ótimo estado de conservação,

o Brasll reall�a sua marcha para a
Irajá, . durante o 1.0 semestre do

corrente. ano; antlgiu aos ·seguin,.. ,u'baJlizaçã6 em ritmo 'relatlvamen-
tes números: consultas de higiene' te rápido. Com os deslocamentos
infantil ·e pediatria, 51.078; hi-'- para as cidades de grand.es massas

AGRADECIMENTO
E DI' A L

dos ossuntos da reogarni
Operária nesta Capital, ás

zação do Sindi,cato.

A Associação das Damas de Caridade de Florianóp')\i..;
m por nosso intermédio agradecer penhorada ao Co

ercõ.o c Industria, a Prefeitura Municipal ao Clube Do:.:')

Agosto, a Imprensa esc,rita p falada, aos ofertant!}s d·�

enda.!>, e de modo geral,·a tedos que emprestaram o

u aroio quando da realização do grandioso Bingo leva'il)
efelto no dia 30-7 pp., cuja renda reverteu em compre:
c00ertores para os pobres socIJnidos.

A DIRETORIA

glene pré-natal e ginecologia, ..

20.911; clínica médica de mulhe

res, 30.892; pequenas interven.

I}ões, 3.596: aplicação de injeções,
10.298; l'!l.diogranas, 4.311; tra

�alhos odontológiCOS, 16.928; re-

. celtuárlo prescrito, 85.242; enca-
Presldenl'c _.

minhamentos a. diversos serviços,
da União 112. 525; fomecimento de material

Seetetário ortopédiCO e outros, 686.

A Junta Governativa do
Sindicato dos Trabalhad<f
res nas Ind. Gráficas dl$

Fpolis., convida' os 'gráficos
em geral para uma Assem- Vahrl.Or Pereira,
bléia Geral, dia 14 do co�- rente na Sépe
20 horas onde serão trata- Nelys Cardoso,

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

da popUlação rural, os quais ocor

tem paralelamente ao desenvolvl
�nento de economia industrial, nos..
,o pais

-

contaria, atualmente, nas

aglomerações urbanas, uma popú,
lação provàvelmente superior a. 20
mllhões, ·devendo ter ultrapassado
a casa. dos 40% a quota desta sô ..

bre o total de brasllelros.

E� possivel acompanhar-se a

marcha da urbanização no territó_
rio nacIonal comparando os dados

dos dois últimos censos demográ
tlcos. Em 1940. a quota da popu

lação das. áreas urbanas corres

pondia a 31.2%" el�vando-se a

36,2,,-;:' em 1950. Essas taxas 'to

ram calculadas, segundo os crité
rios' censitários. tomando por ba

se a somlj. das populações das

áreas urbana e suburbana de tOdas

as localidades brasileiras. Entre
tanto, se se prefere conceituar co-

mo urbanas únicamente as popu

lações das localidades de mais de

2.000 habitantes, como outros paí
ses fazem, concluiremos que nos-

8a populaçãO urbana se fixaria, no

mesmo ano de 1950, em não mais

de 30.8%. De acôrdo com- tal con

�eito, que se presta melhor a'com

parações internacionais, nosso ín
dice de urbanização seria Inferior

aos da India (32,5%), Chl�
............_......._.."",-..........--1,,(49.2%·) e Argentina 62,50/0-}., Pa""..........._;oI

HUA, - Felipe Schmidt, 33 - Fone 3270
ex�

''#�

Conselheiro Mafra, 2 - Fon� 3�80
,. ir ,\';_'.;.

.

..
'!f<'

fAZ MELHOR E MAIS SARATO I

EXCELENTES
\

#

RMARIOS
MBUTIDOS DU.

simples 'aproveitor uma parede ... DURATEX
o material odea.uado para fozer ormários

bulidos, rópidomente, com mc.ior"econo·
ia e os melhores resultodas!

-:- Foi-apresentado na Câmara Muni
cipal um projeto de lei que visa a proibi- .

ção de propaganda comercial, por meio de
"

filmes "slides" ou transparencias, colori-:
das ou não, nas telas dos cinemas de ...
C· itih ' , ,llrI I a ... uma pena, , .

Clube Recreativo "12 de Setembro"

E D -I T A L

Assembléia Geral Ord'inária
Eleição da· nova Diretoria

Presídente, e de acôrdo com os

RECREATIVO 12 DE SETE.YI-

Por ordem do snr ..

ESTATUTOS do CLUBE

e

Precisa-se de uma pagem I (babá) para tomar
conta de duas crianças. Exige-se referência. ,Tratar
à rua Altarniro Guimarães, n.o 15 � (Antiga rua

Brusque),

AGRADECIMiENTO E MISSA
Os filhos, genros nôras, nétos, bisnétos, irmãos e
.

'
,

sobrinhos de MARIA EM1LIANA P. DA LUZ (BIB!),
agradecem à todos que compareceram ou S€" fizeram re

presentar-em seus funeráí , e convidam para assistirem a

Missa de 7:0 dia, em sufrágio à sua alma, a realizar-se
,

terça-feira (18-8), às 7 horas, 'na Capela do Colégio Ca
tarinense.

LOJA SUPER - MERCADO,

A L U G A - 'S E
Cri 6.000,00 mensais, frente para A\'enida Mauro R�,..

mos lado da sombra. Tratar peh telefone 32-68.

DE UMA EMPREGADA
Tratàr a rua Bocaiuva,
(última casa' à ·direita).

75

B'RASIL: marcha' da urbanização
Mas. a:dmltlndo-se como verlla.

'delra essa avallação, contando 60%
ou mesmo 55% .de pessoas loca.

llzadas nas áreas rurais, o Brasll
necessita·r.ia de -um prazo longo

para chegar: por exemplo,. à posi
ção da Inglaterra, onde a popula_
.�ão l'ural atinge apenas cêrca de

20%. Quer Isso'. dizer que, pará

.tornar nossa populaçãó tão 'com_

pletamente "urbanizada" quanto
li. lnglêsa., teríamos de esperar. que
S� intensificasse multo mais o

chamado êxodo rural e que ,se
transferissem para as cidades ma.i9

algumas dezenas de mllhõ,es de

!lessoas presentemente radicadaa

nas vilas e peque:nas 10cal1dadces

'. Embora esteja ainda longe dos

. países altamente Industrializados,

do interior.

EX·

que qual.
DURATEX é três vêzes l_Tlaís resistente que ã

madeiro comum. Nõo rocha, é mais durável e

menos atacável p�o cupim.Fácil d,� trabulhar - muito leve - muito'
róvo! !

Mesr.". .:. sem pintura tem bonito aspecto I

É o material ideal paro armários, porque
superfície lís._a não apresenta farpas. . liso, filelado e perfurado.

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m é de 1,22 x 3,00 m, no. tipos

-

Revendedor: - ME Y E R & CIA.-- PRONTÁ' ENTREGA!

PREÇOS DE SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RENDA RECORDE EM JOINVILLE _ O recorde d.e
lenda nos jogos dos certames por zônas, foi batido co
mingo em Joinville, fazendo o prélio Caxias x Améri0a
afluir ao estádio dos rubros um público que proporcionou Iàs bi11.1eterias a apreciável zona de Cr$ 127.910,00. Para-
bens, Joinvilenses. I :leX X
'X '

NOVO "BICHO" DE MIL CRUZEIROS RECEBERAM
P,\ULAINOS _ Informa-nos o departamento de fu

tebol do Paula Ramos que foi pago a cada jogador tric')
lar, como prêmio pela vitória de domingo sôbre o Fi�l1ei
rense, o "bicho" de mil cruzeiros..

la ZONA-OESTE

(Cont. da a.a pág.) atua em Curitiba ·como 'Dire- vem desenvolve,ndo nlfquela
"'Pl'oàigo" da Parábola de tal' do Programa "Culpado Casa de Correção, atavés
Jesus, foi vitor"ioso, porque ou Inocente" e que nesta ca- da assistência espiritual que
se firmou numa resolução: pitál realiza a mesma obra vem prestando a colabora;:
"Levantar-me-_ei e irei ,ter de assistência' social graç�s ção à sua administração,
com me'u pai e lhe direi: Pai a ,colaboração sempre pres- dizendo das vantagens ad-

- pequei contra o céu e dian- timosa da RádiG "Anita Ga- vindas com este concurso à
te de ti; já não sou dígno ·de ri'baJ.di" com' suas transmis- sua administração e .enal
ser- chamado teu filho; tra- sões e colaboração de seus tecendo tão importante quão
ta-me como ll'm dos traba-I Diretores, c o n juntamente. o'portuno movimento ..

Ihadores". com a gentileza' da Compa- Com palavras de agrade-
Lu,cas - 15 :18-19. nhia Telefonica Catarinen cimentos, ,proferidas peloIndependente, Aqui está a chave dileto se. E êste importante P'ro- Presidente do MAE as bri-
encarcerado, para resolve- grama RaçIiofônico conti- Ihantes solenidades f'oram

. res o teu' problema moral- nuará a ser transmitido sob �ncerra:das, fazendo-se ou

de reI!gioso. Aceita a inexorá- a segura dir,eção, nesta Ca- vir mais uma vez o Conjunto
vEl realidade da tua derro- pital e pela "Anita'Garibal- Musical que cantou do Sal
ta. .. Sim - derrota por di", da Dra. Ivette B. Bar- mos e Hinos o n. 234.
tel'es buscado os prazeres da reto, \ Assim transcorre!). o "Dia
carne, o alcool, o jôgo, e as Paraninfando a solenida- do Encarcerado" em nossaCapital, 4p,p.. .

...

miragens orgíacoas do peca- de espe-cialmente convidado Capital, deixando patenteBrusque e Marcíll"i
do na sua multiforme .com- pela Diretoria do MAE o que· aqueles transviados,
plexidade. Dr, Mário Jorge pronun.ciou que num momento de alu

O apêlo diri.gido a tí, ami- brilh?nte improviso, com cinação, cotneteram desati
go Encarcerado é: "Levan- afirmações de' suas ex,peri- nos contra às Leis Sociais
ta-te dentro Q� mortos e ências pessoais e da sua voo e Divinas, estão sendo re

Cristo te. iIuminará" . , , cação para a carreil;a que habilitados para a So,cieda-
Levanta-te, nesta data de abraçou, por sentir-se "vo- de e a Pátria, graças a' di

solenes reminiscências, para cacionadõ face as injusti- nâmi.ca administração da
encetares a marcha da viM- ças" fazendo' ainda, depois quele modelar Est8ibeleci
ria, em demanda da Cruz. de borilha.nte exposição, 'lÍm menta de Assistências QOS

Levanta-te para seres um veemente apelo aos detentos .Encarcerados, com a sua fi
nava homem: possuindo a fé para confiarem ,com Fé no >nalidade exclusvamente e

salvadora, que d e c I a r a: Futuro, enaltecen.do a mag- vangélica de levar o confor
"POSSO TóDAS AS COI! nífica obra do Movimento to espiritual aos necessita-
SAS . NAQUELE QUE ME de

I f\ssistência aos En.car- dos.
FORTALECE". c�rados que tinha afinida- O ESTADO sente-se à
Sim. Levanta-te ,para ven- des com a sua obra. vontade em congratu'lali-se

cer! Tomoá da palavra então com os do MAE e com a Di-
Levanta-se para VIVER! o Dr. Aldo Sever'iano de Oli- reção dª P.enitenciária pelos
Como paraninfo da sole- veira, Diretor' da Peniten- magnificas resultados da so

I hidade estava presente o Dr. CIal'la para agradecer de lenidade
'

do "Dia do' En-
Mário Jorge, causidico que públi,do a obra que o MAE carcerado". ..J

'enfermo, fica a mesma transfel'ida "sine-die".
-·i· . ·�,-'F1:o�.'ilanóPOliB,--l4-de.�ag{)sto .. ...;;W ,,·195�..::..- _ ...

'
_. _ •.\._.,. _

A. DIRETORIA

P. Diretoria da ACESC comunica que, por motivo � d!"

força maior, quais sejam, a impcssibilidade de Prof. Dr.
Díb Cherem estar presente à inauguração da TRIBUN ,\,

DA ACESC no próximo domingo. dia 16, por encontrar-

aTADO" o IUlI PTlGCJ D1Uj6 ãj U"'U C.tfJ.lDu FL,ORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1M9 1

Prov�avel dODlingo' um' amistoso Intermunicipal
QUE APURAM·OS, A DIR'ETORIA DO, PAULA RAMOS ESTÁ EM ENTENDIMENTOS COM O INTERNACIONAL, CAMP'EÃO DE LAJES E UM DOS

IE. DIS:PUTARAM o (,AMPEONAIO DAI ZONA' OESTE, PÁRA UM CONfRONTO AMISTOSO NO PRQXIMO DOMINGO, NESTA CAPITAL. EM RE
IBUIÇÃO, o CAM'PEÃO DA lONA LESTE JOGARIA DUAS P��TII)A� NA "PRIHC'ESA DA SERRA"g DIAS 6 .iE 7 DE SETEMBRO' VINDOURO. ES-

-

PE'RA-SE A' CONCLUSÃO DAS DEMARCHES A QUALQUER HORA�

. Haroldo; el·�efeDsor do . K�. Bahia' e Guarauí ,�e Bagé nésla C,a�tal
o ÀVAí JÁ ENTROU NO PÁ,REO PARA A 'CONOUISTA DO ARQUEIRO QUE É TAMBEM EXCELENTE PREPARADOR .FíS:CO

ello, pr..esidente da Federação Catarinense de FutoQ01.
,ue assistiu domingo ao encontro Caxias "versu�" Al11é
ica, eniO Joinville, rumou a. seguir para a cidade de Itaja!,
nde entrou em contacto com RS autoridades esparti.v·'l;;
ocaia sóbre propalados incidentes verificados no campo
'o Marcilió Dias e que motivaram a saida de cámpo da
quipe do Carlos Renaux. O maioral efecefeano, espera-sl\
ão deve cruzar os braços ante as irregularidades que qlla·>i
empl'f: se verificam em Itajaí, motivadas pela exaltação
'e ânimos da torcida que se apraveita da falta de alam
rados nos estádios· para inTadir o campo em pleno j)go
amos ou não vamos por um P!tJ adeiro final nesses abu

,os, sr. Osni Mello?

___ .... ,.__ .._.._ ... ,. ..__"._,�'"_-_� .......... ..-_ ..-...... � Lesde h� alguns dias que a
\ 1IIIIIr:c,f,f:3 Capital hospeda o se-

------------�-------. II'nhecido esportista Haroldo

•. 'avezzale, professod de �du·

'{'fi']i';O Fisica. e destacado
:',0ul-keeper com passagem

'PC'l' varias agremiações do

'lJUís, 'entre as quais o .Bspor

•
'e Clube Bahia, ao qual in:' tfhdimentos entre o craque

'Ouas-e ·llnslllt.DI·dgem (la"O . P�u�'.lo· s 'ot1er,ig vs·�nr·tl·,g f�i��:��§��:�li;�i���1E�:i�E�,Do I) u . u IJ tU � u U ,1ÚU no GGuaram, de Ba6é j� um conhecedor profundo
.

.

.
- ,:r..G.S.), sagrando-se cam- jr' preparo físico dos íogado-

18 (V.A.) portiva que, em São Paulo, chamou de "T'otobol", está paulista, .que como se vê,: ta sua nova e "benemérita�',peão gaúcho. No momento, 'e,,, além de vir a empres-
'Afinal, o sr. Paulo Ma-

I
está em vias de funciona- pràticamente liberada. A não poupa esforços para o, iniciativa, a�ir�ou que ain-' Har�ldo encont�a-se nesta .ar seu concurso como g-J.ar-

ado de Carvalho que do
I
menta. Com o despacho fa-' ansiedade, segundo o gran- soerguimento dos clubes' da para o .prrmeiro turno erallllllCapltal, a passeio, prece- j2.-valas; E' provável que Ha-

porte já fazia motivo para: vorável do juiz da terceira
\

de responsável pera conquís- paulistas e eada vez mais
I
possível contar-se com, o-JI:'kntE: de Itajaí, onde assistiu .uldo venha a realizar uma

rias e Iucratíva , emprê-, vara de fazenda estadual, a
\
ta da 'I'aça do. Mundo, é _de si próprio ... ' "Totobol", Porém, simples') choque truncado entre .e ue de experiencias no

B, revel�-se, agora, � difi-, sangue-suga, que o sr, pau-: grande por part: dos
, cl�-; PARA O SEGUNDO questão de publicidade e, vtarcítío Dias e Carlos ne-· uadro orientado por Vilail,,-

nte maior da loteria es- lo' de Machado Carvalho bes. Mas, como ele proprlO TURNO melhor conhecimento de naux. Em nossa redação, Ia- t partir de hoje.
vai ganhar muito mais. que A Federação Paulista já suas' bases par part e do'!andO a respeito do encontro

todos Os clubes juntos, é, tem pronta a organização público o fazem adiar a lo-,!nhc colorados e trícolores, o player que ontem nos

fácil imaginar a quem per- administrativa do "Todo- teria esportiva para a pri-IIIIII) hercúleo arqueiro disse da :!Cl' o prazer de sua visita,
tence, o maior anseio, e para boI", estando, inclusive, meira rodada do segunde" .ua decepção pelas cenas de- .em 27 'anos de idade e é
defendê-lo tem feito vârias sua tesouraria aparelhada.' turno. Portanto, pelo menos',:=,gl'udáveis da partida, nào .íe compleição física magní-

Encerrado o certame da, aoós o Tribunal de Justí- e sucessivas viagens ao Rio para Os novos encargos,'�n-' para ás altas esferas da Fe-,dcixJndo de condenár o pro- 'iC,l para a posição de gunr
gunda zona com Carlos i ç;. Desportiva dicidír sôbrê de Janeiro, de onde terá de tes mesmo que venha sua

I
deração Paulista de Futebolllllllcec!Ji1J,ento do cl�be de Brus- j;,-metas. Vamos ver como

naux e Marcilio Dias em- o caso' dos incidentes verl- vi�'. a liberação total para' aprovação final do lVli»is- está pràtícamente lançadolll,!Ut, -abandonando o grama- ;e sairá ele nos testes a que
. segundo lugar, ficad(}s em Itajaí domingo mais esta "altrulstica" e

I
téríó da Fazenda. 'O sr, o "Totobol", a segunda de- ,:;, submeterá.

rna-se necessária a realí- último, Há a hipótese' de "benemérita" iniciativa do Paulo Machado de Carva- grande realidação .do sr, .. - - "ia. -� ...

ção de uma "Melhor de vir' o clube 'brusquense a
I
grande patrono do esporte lho, falando a respeito :des- Paulo Machado de Carvalho N' O íl' ta D A A ( E S (rês" para decidir o 'posto ser suspenso por quasi ')Jm I

.. _ após Sua conquista paJ.'a o I A
ue -dá direit.o .ao seu Po.ssui-! ano intei�o e, assi� .a,cont�-II A flFA E' A· 'QUESIAO. DO PA�SE Brasil da Copa do Mundo.
01' de parbicípar da etapa cendo, nao podera intervir '(

."". _J ...

mal do Campeonato Esta-I·na "'Melhor de Três", de f01' Info:-n:am de Zurich que o I federação nacional para ou-:

ual de Futebol de 59. To-' ma que a segunda vaga da sccretâr io geral da FIFA, tra, esclarecendo que Os clu-
,

os .estão à espera da:tabela' 20:,a le.sie ficará com os

.

';:'. �urt Ocssmann, ralan- b�s podem man.t.er- 'direitos Tal.�lIr!lm..asue só pode ser era;b,orada� eoloTados '-itajaiens-es::' , _do.. wb.r:.e_ a .even.tuaLs..u.pr.es· sohr,s., aR, s,e.u.s�-aHejaS,,�4,e�de ..} ;5;:i�,I!1..;lJ ""'� •. i-,"_ "

_ ,

_""""", '. 'São' :Uo-:(ilireito de ·�tra·nsfe· que'tlevidamente...a,ut,Ol'izados
.

i'ência de jogadores para pela :resp;ectiv� federa'ção,
outros C'Iubes :filiados a fe- mesmo que o jógador ..este'
éfê·r.açõ2s difei'ent:es� 'assunto ja com seu contrato venci
muito comentado no Brasil do, participando até da
atualmente, em eonsequên- transferên.cia ou seja; !la
ci� do exodo de alguns 'de venda do pa�s,e. 'Em suas

'eus grandes joga-dores, sa" afirmações, lembrou o sr.

liEntou que ,compete .as t�- Gassmann o ca�'o' 'dos jo�a
derações nacionais, (no ca- dóres hungaros, .que; por

EM ITAJAI' O' PJ?,ES'IDENTE DA F.C.F. _. 0· sr. Osn� ';;0 brasileiro a C. B. D. ) motivos políticos, abando
legislar sôbre o assunto, naram sua fedelCação e q'ue

'30tno mais lhe convier, au- após o competente estág-io
torizando ou não a transfe- passaram á -defend,er outras
l'ência p:1ra agremiações di· fE(ferações sempre de aéôr'
ferent.es daquela que o do bóm a r'egulamentaçào !la
mantém sob o ,co'ntrato de F,IFA. Finalizando, dÚlse
trabalho, como também para qu·e, 'pessoalmente, não a

clubes estrangeiros. À FIFA credita numa decisão da C.
compete sómente' opinar sô- B. D., proibindo que as tl'ans
bre a_transferência de uma ferências se concretizem.

Haroldo já foi procuraão
p�;c sr. Júlio Cesarino da'
R(�ra, presidente eleito do
t\" ai, que sondou a possíuí-
íidade de vir a Ingressar no

::�ubç maíswezes campeão da
cidade e do Estado. 03 en-

MELHOR' DE TRÊS ENTRE (,A'RLOS·
R'ENAUX' E MARCíLlO DIAS'

-relidos

X x

Na Estação Séde
legrafos a,ch-am-se
telegramas para:
.

Pinto Morais - Mari. T.
Couto -,,- Mario Sales Vitqr

Alfredo Vieira .....:. ·ltui
Souza - Hildor 'Schuster I
.-,- Nair Mjicliori - Portiro I
Ri,cardo �ilva - Nanci .AI-

I
meida Vidál Ramos Junior.

dos Te-
retídos í. ,:;: "'-DE-SE um caminhão FNM 1957 em bom estad'),

-

er e tIatar á rúa Francisco Toientino na oficina do sr.

CAMINHÃO VENDE-SE

Mésin!i.o.

p A G E M
X Precisa-se de uma pagem' (babá) para tomar

conta d�; duas crianças. Exige-se referência. Tratar
à rua Altamiro Guimarães, n.o 15 (Antig; rua

Brusque) .

Ola d9 Encarcerado I.

X

o CAMPE·ONATO POR lONA
e as colOcétiÕes dos clubes

. ..

cone,orrenles

,3a ZONA _ SUL

Ciunpeão. Comel.'cial, de Joaçaba e

Cu!itibanos, 7 p,p.
30 lugar -:- V�sco da Gama, de Caçador, 8
30 iugar _ Internacional, de Lajes, 10

4') lugar Caçadorense, Caçador? e Juventus,
Tangará, 16

2a ZONA _ LESTE

.

RIO, 13 .A.) -I A Ta�a
Brasil começou a dar dor de
a-beça nos mentores da CBD
ue, dias antes da realização

da primeira rodada, apre
senta caso de dificil solução,
determinado por questiúncu
las políticas regionais envol
vendo os mentores da 'enti
dade máxima nacional.

,Pouco depois chegava ou

tra comuriicação telegráfica
de São Luiz, assinada pelo.
desportista Alan Maranhão,
afirman.do que 9 ,presidêrite
da Federação Maranhense., 1 ° lugar -;. Comerciário, de Criciuma, 2 p.p.
por ter sido eleito contraria- 20 lugar _ Hercílio Luz, de Tubarão, 4
mente ao voto do Ferroviá- 30 lugar _ Atlético Operário, de Criciuma e Ferrovia·
rio - do qual o signatário

I rio,
d� Tubarão, 5

é presidente - movia tenaz Próxima rodada: Atlético Operário x Comerciário e

Plerseguição aquea aglremi- Ferroviário x Hercílio Lúz.
ação, não lhe dando conhe
cimento do Regulamento da
Taça cBrasil' e procurando,
por todos os meios e modios,
alijá-la da ,competição em

causa, razão por que sQlici
tava, por intermédio da co

inunicação-queixa, proteção
da Confedera ão.

Campeão -:-Paula Ramos, dtSta
t20· lugar _ Carlos R.enaux,

.

de
Dias de Itajaí, 7

30 lugar _ Paysandú de Brusque, 12
40 lugar _t Barroso, de Itajaí, 14
50 lugar -:-:- Figueirense, desta Capital, 16

,

Ontem .chegou à sede da
CBD telegrama da Federa
ção Maranhense de Despol'�
tos comunicando que em fa

,ce da manifesta ipdiferença
do clube campeão do Esta·
do, o Ferroviário, insCrevia
em seu lugar o Sampaio
Corre.ia,

4a ZONA _ NORTE

Crüllpeáo ,_ Caxias de Jolnv!Ile, 4 p.p.
20 lugar _ América, de Joinville, 5
'>0 lugar _ Baependi, de Jaraguá do Sul, 7
40 lugar _ Palmeiras, de Blumenau, 13
50 lugar -,- Vasto Verde, de Blumena.u, 15 .

60 jnll;a_r _ Seleto, de Guaramirim, 16

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



......................................................� & _ gee ,••••••••�•••••••••,

ROTEIRO DA yITÓRIA,. -' .

.

.

.

/

.' i

i
iO�VAtDI MA�HADO,�oje �,no Morro" �o ��a�ecó

� M I ., .

�Dtem úo Paufanal
� � iConselho Nacional de' Cooperativismo:•••
(Continuação da La página)

I
nistro Meneghettí que tan-I' ção d'e-fender. :pr�dutQ!!: pt I' �r�e�to FlIiedrich, Secre- t�s Miguel Proc?piak P�e

ferido conselho vg salíen- to nos ampara na patríôti- S.�s. Cooperatlvls�as Sebas- ta�!o.,. 1 sIdent� -y�, Jaco B. Fuch,
tando também atuação Mi- ca tarefa organizar produ- tíão Beclk, Presidente vg. Assembléia geral co� . Secretário .

.

operativa 'produtores mate "jAssembléia Federação
Canoínhas v� hoje reuni- cooperativas .p r o d u t o�
da vg aprovou ímportan- r,es mate Santa Catarina'
tes medidas' defesa classe . bem como cooperativas fe
ervateira consolidação co- deradas enviaram presí
operatlvísmo catarinens,e dente Kubítsehek mensa
brasileiro pt Enviamos pre gens aplauso pela criação
sidente Repúhlíea moção Conselho Nacional coope
aplauso criação Conselho rativismo vg ressaltando
Nacional Cooperatlvsmo ainda. atuação Ministro
presíc.do Ministério Agri- Meneghettí defesa erva
cultura 'ao qual devemos teíroj, catarinenses ,pt Pé
grande narte nossos êxi- ço pois distinto amig» una
tos r' Classe ervateira ca- sua voz aos nossos aplau
tarínense vg certa expres- sos através trbuna Câma
sal' unânime opinião 'erva- ra abraços Pedro Kuss".
teira todo Brasil vg pede Sr. Presidente, o texto dos
vossêneía expresse perante "telegramas é por si só es.�\
augusto Congresso Naeío- clarecedor e especialmente
nal caloroso apôí., criação elogioso ao S-r. Ministro Má
Conselho salientando pa- rio Meneghetti, cuja atua
triótica atuação' Ministro ção tanto destacam os pro
Meneghetti defesa coope- dutores de

-

erva-mate d-e .:

ratlvísmo .emancipação na- Santa Catarina. (Muito·
cíonal .pt Sds, cooperatívís- bem).

Que, porventura, poderá relembrar o

Deputado Carlos Lacerda ao trabalhador
de Santa Catarina? O martírio de Getú
lio Vargas por êle tecído, dia a dia e teta
a teia, cOl:Íleçando na República do Ga
leão, com a qual, dada a irrecusável to- ,

nalidade partidária, deve ter tido liga
ção moral e .aretíva o candidato da UDN
ao govêrno rnumcípal. de Florianój,)ohs,
terminou na t.t::>,gédia shakespeareana

: de
.

24 de agô�to. O nosso trabalhador ainda
possue memóría. Orgulhá-se de ser, bo
je, elemento em trancec- ostensiva, e as

censional polítízação. Dizer-lhe o lue?
_Que-defende Jânia Quadros e, consequen
temente, a escravísaçâo eeonêmíca do
país? Que prestigiou a John Abbiri'k, des-

O líder da minoria parlamenta: vol- pachado pelos truste internacionais, para
tará, segundo anunciam, - sabe o leltor pregar' no Bra'3i1 o processo regressivo e

•
para que? Para se dirigir ao trabalha- recolonisador do primarismo econômico
dor. catarinense. O Deputado Carlos. La - á, base exclusiva da produção de maté
cerda é entreguista em caixa alta, noto- ria prima exportável e de artigos d� so
riamente ligado aos grupos econômicos bremesa, - café, açúcar> e cacau? Que
internacionais, explorando, especulativa· sua cltmpanha sem quartel nem· guarida,
'mente, a economia nacional. Foi essa ao saudoso Deputado Euvaldo Lod!, o
acirrada formação, contrária ao intere:,;- maior líder das classes econômicas em
se brasileiro, destinado a sobrevive'!.", pa- todos os tempos, foi determinadà p�io (Continuação da 1.a j)ág.) nossos magistrados f) belo
ra se afirmar,. ecohômicamente, pelos t.er- capitalismo estrangéiro especulativo, sin- bre a ·história da filosofia, comentário de· Canalho
mos decisivos da política nacionalista do tetisando na acão sem continuacores eomo se estivesse falando Santos, sôbre o dever dos
petró�eo que levou o alucinado parla- desse pranteado llatriota o -roteiro da in- para uma assembléiá de pri- juízes, conceito lapidar que
mentar 'carioca á empreitada sinistr.a de tensa industri�Jização brasileira? mários.

.

não senia preciso . repetir
24 de agôsto d�. 1954. O PresidenteVar-', Porque o sentido da con" nestas linhas.
gas deu incisiv9. resposta, com a carta- Foi, sem .dúvida alguma, temerário e ferência de um juiz, com Teria. sido então mais p.ro'
testamento, á campanha de felo�as e -

afrontoso o 'anunciado convite ao Depu- assento na' mais alta côrte veitosa a vinda do Ministro,
misérias, liderada pelo diretor de TRI- tado Carlos Lacerda, __: parlamentar do judiciária do !país, proferi- que pOderia até voltar p�ra
BUNA DE IMPRENSA,.. Antes de Vargas, Clube da Lantel'U't e da República do Ga- da num'a F'aculdade de Di- abrir a campanha, de q-ueNc Bairro do Bom Abrigo, [m'donários do Bimco dOo f

A .

d 't' d t usts no di 1
- .

1 t b Ih doora assasslpa o, VI lma os r, - eao -, para VIr paro ar aos ra a D.' reito devia: ter a rientação há poucos dias me falavallEsta Capital, onde re..udia; Brasil, senhorita -Isaura, sra. lúculo de nossa formação econômico- res catarinenses, em cujas almas sim-
de u'ma aula, comportando um J'ovem advogado do in-'Veio a fale.cer ontem o nosso, OWia,( casada com o sr., Ro'- .

l' t outro ma'rHr-' Delml'ro I t'vas al'nda na-o cicatrl'so'u. . naClOna IS a, I,. •
- p es e recep1,. •

d
'- d

.

t terI'or de Santa Catarl'na,'Vf,ucrando coestaduan'l &r,' berval Machado . funcionã- d G'
.-

d S- Franci'co 1 t 01 t 'i flet'do 1 as 10 agaçoes os Ouvln es,
T .. L 1 d M' I h I • e ouvela, na reglao o ao IS, por comp e o o g pe ralçoe ro, re 1

••

d d b t hOJ'� l'nvestl'do do' mandato"oa!' ea e elre es, c c-
..
riu do Banco do 'Brasil. sra.

'

t
.

l'd d AI t nto acionar t·t
. -

de l' d xa er oroplclan o mesmo o e a e
i d t d" 1 f 'li cUJa po encla 1 a e e e . e u "_o na. cons 1

U.lçao
um c Ima e e c

-I'
t d d' de deputado á Assemtiléia:! e, ra IClOna aml a e : Orl�ndina, casada com' o I'r. Eis a mentalidadt> a que serve a UDN, bações, culminado com o desvairame'1to de alguns pon os a Isser- �..

pessoa largamente esttma- I' F�':?ncisco Almeida do co- com seus bancos, seus trusts e zartéis, exterminador do Presidente Vargas, Com tação. Legislativa, preocu!pa.do e'
da em nosso meio. n.c,l"cio local e �ra. Ligia, seus cartólas e aoutores. tamanho. passado de lutas e sofrimen- alarmado com a paraUza ..

O extinto desaparece aos ea:;ada com o sr. Alirio Al� tos, como 'admitir-se vir o PTB a for- Daí porque acho que se- ção dos feitos na justiça:
48 anos, tendo sido um dos meida, inspetor escolar em O trabalhador catarinense não preci- mar com a UDN, mesmo com ·uma estú- '::ia m a i ii compreensível, estadual,' pela displicência
pioneiros da nossa n'lv·�ry:,,·· Blumenau. sa e não deseja precisar da UDN. :mIe, na pida chapa Jânio-Jango, ou Irineu-Dou- mais objetivo mais fecundo de alguns juízes e peJa ino-
cão de cabotagem. Foi rasa- .

A noticia do seu faIeci- diversificação ptotissionaI, possue os seus tel, nas eleições de 1960? Nunca. Politico um discurso' do Min1lt;ro pó:-ância de m\.itos IÁlrtó-
do com a; sra. Maria Augus- m('�to consternou profunda- partidos: - o PSD e o PTB -, fluíndo que se inicltt tão promissoramenté, nos Nelson Hungria sôbre a jus- rios.

.

ta Meireles, já falecida, f) m(;�1te ·'nossa. Capital, onde para o estuário camun, derivado dos pro- seus crescerttes quadros partidários, race- tiça no Brasil� pára alertar Não' testaria o assunto
deixa os seguintes. filhos: seI' nome era cercado da. cessos da g.rande vitima da UDN e QU'3 bendo da dlasse trabalhàdora consagra- a assistência, em que figu" mais longe da órbita de um
J('se, Arnoldo, João, Gilber- maip alta consideração, pJ' foi o inesquecível e grande' Presidente ção impresSionante 'expressa nas urnas

r a v a m desembargadores, Ministro do Supremo. quetrJ, Avani, Waldemar, todos .las �'uas qualidades de ca- Vargas. O PSD tem, como o PTB, líderes de outubro ao ano passado, jámais se ala··
1uizes, professôres, ..�stl!dan' falou mais como crimi�ans-rá.t.er, pela sua integritlade naturais no Estado. Seguem-nos. as clas- pardará, coplo imediatista Vúlgar; ás r.lo-
tes sôbre a convenIênCIa de ta, do que a !!ondenaçao de

moral, pelo respeito que sua ses trabalhadoras, seguras de que não bras blandiciosas � sedutoras do. poder n� o't"lO'anizarmog na defe-. um réu pela justiça d� ou"
prestnça inspirava, como ra- mentem, nem -trãem, a men'lória de seu econômico do INCO. Como? Trabalhista·.. ,

d
-

, rI) remanescente dos varões incomparavel protetor. Os trabalhadore� votar ao lado do Governador Heriberto sa de. um· três poderes tro pa,Is, on e nao se escon-

à moda antiga. Pelo tr'l'�:�- não necessitam da demagogia e da ora- Hülse? Para' tanto, seria neçessário que a da República. precisa.mente dem os· ,!ronunciame!l�os
lho (' pelo exemplo encanü.- tória superadá do Depu..tado Carlos La- ausência de" amor próprio

.

esquecesse as aquêle que não deve ser

I
nem se omItem as notICIas

nhou sua numerosa pt'ele, cerda. Porque eles contam, na realidade amarguras que lhe foram impostas pelo apenas moderador, mas tu- doo;; êrros judiciários.
qUê hoje, no Estado e fora política catarinense, com ddis Vigilantes atual chefe, do Estado, tocaiado, anos a telar dos direitos de U1ll8 _

dele, tem honrado .0 nO.me e sinceros amigos: - Celso Ramos e D011- fio á boca ae minas, na ái;ea carbonífe- sociedade, de um !povo que
í:tu�tero de. seu chefe. tel de Andrade. As urnas de 30 de agôsto ra'sulina, piJ,ra c.svasiar ó conteúdo 80- se levantou, há trinta anos_ IL

",l) sepultamento dos seus verificarão, inapeJavelmente, . que a in- ciaI de legítima.;; eclosões reivindicadoras" reclamando Representação e" ,w."': , . .. .

restos ·mortais será efetuad') desejável presença do lanternismo na Ci- para transformá-las na, expressão per-' Justiça
" •. ' ,:"":':':"" :w. •

I
��;��r:sd;'3 c���as, m��t���i� ��t�ecfon�n�â���r��e�i��!�aÓã�ov�oag��� ����:dg:ap��Ci�d:�m����:nt:e 1���fJ:� ra�e=a�::,��à��:�:í:i� f:�. �\��t'\\i�\tt��:::,

..::"

l'
no Bom Abrigo, para� o (',�. ouvir falar mal. No momento do vóto, dos a trabuco. Não. ',Não' sejamos injus- lt

..

t'
l'

d h �
'.:.'.:.:.:.:.:. .

.

.,
ipjtério de Coqueiros.

-

porém, êle se deeide, com profundo sen- tos, nem apressados: - os trabalhado-. a o mlnl� erlO o
. omem" wr\='

.

JIJ
A familia �nlutada expl'es- so de responsabilidade, pelos seus líderes res não falham. E êles estão. com Lott c ��; e� ;�:�içoes_pr,of::l��a!��� :::::::::::: :'1IIIlRamos nossos sentimentos de

.
autênticos e nunca pelas imprOVisações Jango e com Celso e Deutel. O resto, des. " ...

pezar.
� &ti�������e._vi����;�=·,S%%,:ssj4�:�:el�;.;.sssssSSS$S. bS\SSbSU ::�::ci:���am::�fose dO:': i.
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Prosseguindo o seu pro- vra democrática a popula
'grama de visitas diárias ação daquêle logradouro.
'Vários pontos da cidade e do Ontem o sr. Osvaldo Ma
interior da Ilha, o sr, Osval- chado compareceu ao Pan
do Machado, candidato 'do tanal, onde foi vivameate
PSD e do PRP à Prefeitura aplaudido, voltando com a

de Florianópolis deverá es- certeza de que a vitória. na
tar hoje, em companhia de quela zona, também per�
destacados próceres pesse.. cerá a coligação PSD.:pRP.
distas, inclusive o dr. Adel':' Amanhã o candidato de
bal Ramos da Silva, no Mor- verá estar na Coloninha pa
ro do Chapecó, aonde dirigi- ra outra d,e suas reuniões
rá mais uma vêz sua pala- com o povo.
...................,•••••M .

FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1959

o MUNDO CELEBRA' O DIA DA ONU

o flagrante mostra o deputado Jete de Oliveira uuieaâo da esquerda para a di
reita pelos senhores Amo Oscar Meyer, presidente �õ Diretório do PSD de Bom

Retiro, Deputado Waldemar Salles, Boaventura Costa, presidente do PSD de tiru
bicí, preteüo=Jaime Machado (Tôco), prefeito em exercício de Bom R'etiro, de
putado Jete de Oliveira, prefeito dr. Edmundà' Rodrigues, de Urubicí, e prefeito

licenciado de Bom Retiro, sr. Roberto Wiggers.
.

,

Afronta de uma presen�a
�SSS%%%SS%S%SSS%SSSSSS'sss

�
..

RENATO BARBOSA
SLS:S:S�SSSSS ;CSSSS'SSSS,

--,!!uáiorze anos tttr{;, -a 24 de outubro' de" 1945 foi
fundada a Organização das Nações Unidas, 'quando 'uma

.

maioria dos 51 .países-membroe originais ratjiicaram
sua Carta. Hoje, 82 Estados soberanos integram a ONU.

I;i;-..�A-(-t.o"aní�ção da's' Nações Unidas e�nira' seu período
de maior atividade quando está reunida a Assembléia
Geral, na séde da ONU; em Nova Yorlk. A Assembléia se

reúne na terça-feira de setembro e realiza sessões até
meados de dezembro, embora sessões especiais -e de emer

A • I

gencla possam ser convocadas para qualquer. época. O
único órgão da ONU em que. todos os países-membros
estão representados, a - Assembléia Ger!ll tem p�dê,res 'e'
funções com respeito a todos os demais órgãos· da Or1ga'
nização. Como fôro internacional, a Assembléia·' Geral
tem enorme influência! em face de sua capacidadé de mo
b1lizar a opinião :pública em todo o mundo. Na fotô as-

pecto de uma >sessão da Assembléia Geral. .
_!'-

"

Depois da presença de "Garôtas P.'l_U
listas", na boite de um de nossos hoteis,
a Cidade foi visitada pelo Deputado Car
los Lacer.da. Aprazou-o a UDN local, em
um shaw domíngueíro, para alegrar e de
sentorpecer a candidatura da referida
agremiação á.Prefeitura Municipal ue
·Florianópolis. Acontece, entretanto, que

� o situacionismo estadual vai perder no
• vamente, embora tivesse se socorrido de
� .
um rapàz estimável e bondoso para en

l rrentar o PSD e o PRP. Esta invencível
; aliança não necessita de barulheira de

t auto-falantes. Osvaldo é o eleito na cons-

) ciência popular. ".

m"""�íSi!i,N

Falecimento ' .

JOÃO LEAL DE MEIRELES

--

FreGltanão.
;

Meu caro Osvaldo' Maoh?ão.
Você se lembra. da tremenda' campanha difama

tória lançada contra o nosso ,Senador Gallotti, .quai.«
do candidato ao govêr�o�_

A história' se repete.
, A finalidade é a mesma. O nosso Chico deíxou-se

envenenar e acabou sacrificado por dar \ atenção ao

que não devia.
A suá obrigação é com o povo e não com 0'3 pio-

'lhos. Nada de lhes fazer o joguinho miserável. _�Tada
de dístraír o sentido da sua campanha.

.

Você é um homem sôbre cujos ombros, nê momen-

to pesam grandes responsabilidades.-

0s .latínos já diziam, 'avisando os espíritos sune-
ri');:es contra a 'provocação de questíuneulas indignas,
que aquila,..:n.o.n capit muscas Deixemos, pois, às mos-

caso

Para a frente, com o povo! Para o bem da nossa

Capital, que tanto espera da sua energia, da SU'l vo

"cação para o trabalho e da sua vontade de engrande
cf:,'!a.
A vitória do seu nome dia a dia mais 'se assegura
Será a vitória de Florianópolis .

Tenha esta certeza: o eleitorado florianopolita- r:
no ama muito sua; terra. E por isso não permitirá que
eh se torne uma cidade suícrda.

Mais alguns dias e entoaremos alelutss. ..

,

llcadêmico! OSVALDO MAC'HAD'O anles de ser candidalQ já era amigo da lua classe.

Êle cord�a eln leu,yoto, para eleger-se Prefeito da Capilal;e precisa 'da a colaboração, para'be� administrá-Ia.
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