
tu concedida ao .tornal1stn. bastará dar terr-a ao campo
Oswaldo Costa e Ilubll..l�da nés nem proporcionar-lhe os
no número de 'h(l§e de "0 Se- nfe:.os de Gultivá-Ia. E per
manárío". gunta: "Que ''JPéstímulo te;rá
F�isandó que as atenções êle para produzir, se 0- que

de seu govêrno, se fôr eíeí- produz é obrigado a vender
to" estarão voltadaa.para as apreços que não lhe dão 30-

populações do interior, no quer para assegurar a sub
sentido de ajudá-las a resol- sístêncía? E, como pode êle,
'Ver os seus, problemas, acen- sem crédito nem assístêncía
tuon o marechal: "Br,a,sília. térmica de cultivo, padnoní
representa um pas. tons!. snr sua' produção, tirar do

'd"rp,vel, gigantesco mesmo, solo maior rendimento. se

nesse rumo, pois significa o e forçado a vender "na ár
deslocamento da fronteira vere" as suas safras?".
econômica e portanto; o for- Leinbrando que êsse carn-

talecímento dos elos da uni- punes cultiva produtos ne- ..B
'

,

dade nacional, que deve ser cessáríos à alimentação po-

llléíi"
,

U·se,a-pesa preocupação..c�>nstante de pular, o marechal Lott rrí-
,

todos os brasílêíros". .

seu que a solução do pro-
Seguíldo Lott, reforma bíema do campo só podera Carta:

.

O O i", agráría é uma' expressão ser' efetivada com a cria-çãoD MING S F DE AQUINu v. v •

d d
- "Senhor Diretor..

, 'inadequada, pois não hã o 'de ccoperat.ívas e pro uçaQ outra carta.
EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páglnaa, Cr$ 3.00 - FLORL\.NÓPOÚS 21 DE AGOSTO DE 1959 "que reformar: é preciso íní- e crédito que permitem aos Cumpro a p:',omessa de voltar com

cíar tudo no campo. Não lavradores menos abastado, Aaradecendo-Ihe a divulgação das anteriores, peço

15 C
,_'
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• On'9 a u

.

t
·

grande política cooperatí- tõrnd do mesmo assunto.

_

'.

'. ' ,ven. u' e uSlca" vista deverão ser executada, Quero, hoje, discordar das atitudes do meu re-

_

visando a êsses fins, com o ligionário dr. CarI�elo Faraco.
,

que não se beneficiará' so- .' A d AI did t
á

Pre
mente o, produtor, mas tam- Começo "do começo� sen o e e can I a o a -

I I
'

',' III
-

"'I'
bém o consumidor. E' uma feitura e estando na presidêncla do PDC, ficou-lhe_

ntemsdone
das fôrmas, inclusive, de muito feio passar a candidatura ao nosso menos

" combater os- aumentos ínius- avisado Vale Pereira. Faltou-lhe senso de respon-

BER�liM, u. F:) � Realí- I De 13 a 17 de setembro se títícados, do 'custo-de-vida.
sabilídade e sobrou-lhe SAVOIR VIVRE. Como ho-

zar se-a nesta CIdade, entre ,1 eune em Berlim o Oongrea-
- !)Izendo que é, preciso ar-

TAR
23 e 26 de setembro o 40! 80 de Administração Econô- rancar as populações do in- mem da direita, não podia nem devia DESA.fE� .

Oenzresso Internacional de j mica, que tratará dos pro-
EONN, (l F.) � ,A Assem- de 19 países, decidiu flue o terror do atraso e do paupe- PARA A ESQUERDA. Foi mau chefe e pess.lmo

-'-P
. nleía da "Federação- Inter- próximo Congresso da enti . ,

iPeF'quisas de Mercado., oue bremas de gerência racional "

-

-ismo em que VIvem, o ma-
.

I" ha que não podia sacr -
-" .nacíonal da Juventude Mu- dadoe se realIza,ra e,m 1960 na "D••chal Lott J'.ustI'fI'CO,U Brasí _ cristão. E vou a em: se ac Vai

, _

conta com a, partícípaçào dc de empresas e que conta "'"� �l'd nte nao

maís de mil delegados da I com o patrocinio do mín'stro stcal" reunida em Paris, com Alema!?-ha OCIdental. A As-. Iía: "'O presidente Jusc,�lir.o car-se pelo Partido, � e que era, o �r�� e
"

.

Alemanha e do Estrangeiro: da Economia Erhard. a' partícípação de delegados sen�blela �legeu tambem �� Kubitschek compreendeu com tinha o direito de levar outro ao sacrifício, sem dei-

_ _.
nove presidente, s.endo Fr�� ,lucidez admirável a impor- xar a séria desconfiança de estar um tanto enciuma-

.. .. --- 'ta------ ......_-- ......-- B\�e('hte� d� MUnIque,
"
que

I
tância dêsse problema, quan-

do da votação e do apôio que êsse outro recebera na
...

D f d C I"
Iii' • LO_ (1 primeiro 'presIden ..� da do de corpo e alma se Ian-

• es azen'o a unias'
.Juventude MUSICal Alema_.__, ç�u, à ,�onstrução da 1l0V:J, sua eleição para vereado!'.

•
O S· ,A.

·
. capital". E acrescentou que Feliz por 'haver largado o ABACAXI,· o dr. Car-

• '

lIA rqueslra IR ORIC'aa. �o�ução do problema agrá- melo passou longo tempo de Mnge, gozando a fo-

I
...' .

.ro e uma peça de funda- di
•

d FI
· ,

I· I
mental importância na gueira em que o ingênuo do Vale Pereira ar' a e

• Recebemos: ... e orlaROpo IS ('l1�ancipação econômica 10 queimava, entregue aos azares de uma eleição pelo,
... • '

. paIS.' Enquanto outros St; princíPio majoritário. Depois, talvêz remorseado,
• Ileina o mais vivo entti.. ,preocupam com o comércio 'do E I' tuação tem
'... SOCIEDADE.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRO' • siasmo em .tôrno do proximu "exterior,

êle considera o co- deu em aparecer no ra 10.
"

a I a sua a

, • ccnéêrto de nossa Orquestra lUércio interno, ou melhor, a sido ainda mais desastrada, pois em vêz de fazer a

, HOSPITAL '� MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA III' E.!r1fônica. Ê que, além da conquista do I?e�cado inter· apologia do candidato partidário, sem preocup�ções
• • coJai)Qração de destacados no"� meta pl'lnClpal do, no::;- com utros partidos, tem insistido em &tacar vlOlen·
• Estreito - Florianópolis - Santa Catarina ... músicos blumenauenses, con- 80 esforço": E citou o exem-

tamente as demais agremiações, com a,:gumentos
... • tará o �radicional eonjunto pIo dos ·Estados Unidos.

, , DC
• ... com a regência de Hans Interrogado a proposlt:> capciosos que deixariam muito maIo próprio P se

... Estreito, 19 de agôsto de 1959 • Ge,yer � maest�Q_insigJlle ... ·,- da Instrução ,13, declar0'!1 o. contra êles usados, Vai um exemplo: entende o dr.

• CUJ-) 'nome dispensa qUalq,uer marechal: "Devemos eVlLar
Carmelo ,que o ex-prefeito de Florianópolis é a ex-,

OF. CIRCULAR N.o 59/1 ... romentário em nosso am� que entrem no Brasil, à som-
,

• ,biente artístico-musical. brà de facil�dad�s excepc;:o- pressão mais característica dó PSD. Não sou ne-

Ilmo. Sr. \ ... ,o último ensaio, reail.?:a;" na_ls, ,or�amzaç�es est,ran- nhum cégo para ignorar ou não condenar OS mons-

Diretor Gerente do Jornal "O ESTADO" II do sexta-feira última no gelraE que venham CQn'::OI- truosos êrros dêsse'moço, que o pessedismo foi bus-
Teatro Alvaro de Car';alho, I re� co� ,as nossR;s, _ qu� de

cal' ao Banco do Bras], onde. realmente Se destacara.
FLORIANÓPOLIS (SC)., • foi inteiramente dedicado à tal� fac�lIdades dISPO��. t'd

� bel:! Suite nO 2, UArlesiei.}lie, F :1Voravel ao contro.e das Mas isso de personalizarmos um par I o numa p�s-
Sendo o seu periódico um�'rgão- da Imprensa acoihedor ... de Bizet. Apôs o ensai.o era

remassas de lucros, LQ,tt ob- soa, pos!tivamente não pod� se!' aceitáv?l. � no c�o
das c,ausas nóbres, apraz-nos solici4:a.r a V· Sa. se dI.·gne' dis�., _ • nsível a &atisfação do Macs- ,.�r.rv�u ,que ,"n,?ssa luta deve

�ra menos ho.n�sto� uma vez que o ' roprlo part!J)o
.

li .t-" ....�� ... tl'O Geyer tanta pela capa- -CJm,lstIr. pnnClpalmente en�·
f�

•• Arro Vi-
d t'd t

-
-

h 'ld • ....Ll· ,� • 'd' '. '
. ,.

" paralisar e fazer retroe"der não escondeu seus es orços em corrIgIr o e .

sar sua punca esmen 1 a a en�ao para c_om os umlJ es, PUIJ 1-, ...
Cl �,de de �ossos !llUSICOS. dO-' a todo custo '0 processe

-

ce nd o cI!11mbQ sôbre a cort�ça teríamos que acei-

cando a l;�ta abaixó: ']" :'_ ':,._. _-...' "!,, :. �ti�%�,b�:iri::l::e,;o,'��:.' d(:$,;;�pi�ali�ação ,do p.à:í�·<:9i ;""{:r c:mo IÍ�imós in�érp::etes ,d?'PDC o d�put,a�().que
.,�,

',. i- _I ,#p. ,�:",,_ "�",.�: ".\" �v('f. ",'/-1>' ,,:,�, .•Çp:t,l·�i:çl ia..Ji"_,,, ��a.,n �l�IIl.jJ=��e� .cé,a 1,-, ttt... l �"l1'tr'liiWiI.âb d.p �artoJ:los e SecretarIo que,
.,;,� �,<

'. � ,.f}�� ":"0<";'�"lA'��?' ��*�.,��; ;'''�5�::t'K:t���' 'I!�����,H scGey .����' �!�r��r;��Jm;;n1en�o�r:�' .i��k���� �f:'e:*Si���O, ih�iiõ�,!Jt;�?, in;v�áveU
Tendo cheg�do ao nosso �onheClmepto qu� l.ora • ti�.jpação de músicos bl:rme-" (" JU!:;�o nem �tfm�e aos lI!,- �os meios parbdarlos nmg'uem Ignora as �e-'

comentado em um programa de uma 'Rádio' locál q� '" nane�ses no próximo <:oncêr· p;l'atIvos �o mteresse .'laG!o- veras' críticas-que o dr. Carmelo fazia a êsses ele-

. .. ", _

'

.: • t�! fOI trabalho dé§te lIlca,n- ,

na.! que seja anulado rie"sa
ment(fS do PDC, guindados a altos post.os. Como

.o dmhelro arrecadado para a construçao do HospItal ... Sd vel pro�essor Cat;melo Prls-:- t b
' - d' desconhecer as restrições do PSD

M "d d "S d F '1'" d 'E'
.

't
.. ('o., a quem cumprImentamús JaA.RI•o e' Kruchev am em na� po la

. A' .?"-
e f aternl a e agra a aml la, o- streIto, es aya .. por mais esta feliz iniciati- ',' ao ex-prefeIto. Porque, pOIS, pesos e medidas. NAO

�endo desviado para .outras finalidades, a Diretoria • va. o Sr, Jânio Quadros 11'1'0- FAÇAIS AOS OUTROS O QUE N,ÁO Ql!.ERES QUE
.. d' . '". ,

'H" 1 M • meteu a Kruchev, no KJ'ent- TE FAIÇAM A TI." Mais: quando, na Camara, o ve-

- da SocIeda e de AsslstencIa SocIal Pro ospIta e, a- ...
� !in, que, restabelecerá reZa- rendor Vale, Pereira fêz projeto dando utilidade pú-

t 'd d "S d F '1'" b' f' d ,. • ÇÕéS culturais,
.

comerciais, A

ernI a e agra a amI la , a 'alXo' Irma a, unlCa ... ,f,?Itímentais e diplomáticas blica a uma rádio que tanto tem ato::mentado eSse

responsável por essa arr.ecadaç.ão, resolveu, a bem da • wm. a Rússia, caso seja elei- 'prr-claro e éxempl�r �. Fel�c-io; q�e �anto tem i�ul-.
. .. ,.' • ..;,. •

co p"esidente da Rep1Íõ�ióa. tado sacerdotes dIgnos e lnatacavels; que tanto

verdade, colocar a dlSpO,SlÇÇlO de quem mteressar a es- ... Com. essa declar_ação o "'0- tem' env�rgonhado os fôros dé cultura da nOSsa Ca,-
d T d • nwm pediu. logicamente, o- EMOcrituração, a esourarta, que se encontra em mãos o ...

.

'Ipoio dos comunistas à sua pita}, - estaria interpretando o PARTIDO D •

Contador sr. João Berka 2.0 Tesoureiro residente à • candidatura, E é pos�í!)el ,CRATA CRISTÃO?
'

.

, ,

"

' ..' ,'" ('UI) nesse sentido- venha or- A no.ssa p,ropaganda e a dos nossos candidatos,
rua Souza Dutra, 151, neste Sub-Dlstnto"que 'prestara dern de Moscou para os sel/.S --compree�dí-a sempre dentro dos nossos priIicíp�os:a!lentes 'no Brasil.
todos os esclarecimentos a fim de provar que 'não tem .) sr. Luís Carlos Preste!!, exaltandn-lhes as qualidades e as virtudes para aos

f di, - l' dI'" entretanto, não acredita no g em dIS'puta ao largo de condenações dirigi-
nn 'amento a acusaçao ança a por aque a emIssora.

car Os : -' A

,- 81", Jânio Quadros ,e, muit.o das a outros ,partIdos, que todlTs, com seus erros e
me7/0S, na sua vitória eleito- •

l
' ,

'd seus acertos, servem à Democracia. Até o comuDIs-
ra., Fara, porem, o flue e- ,

Certos do acolhimento que m�recerá o presente, antéci- Itel'1ninarem, .os, s,eus patrões ta, para oferecer-nos o CONTRASTE.
'

, de URSS. Mai� unia derrotu Não escondo, é claro, minhas an 'patias pela.

pamos a V. Sa. res,peitosos agradecimentos. "

IrHlõd significará para o PC
UDN que não cumpriu o acôrdo com nosso Partido,

d S L,· Ad' M k t ) !"',-lsUeiro. De há muito ,t;n- , •

Albano e ouza UCIO n re ay o ., <

it;-;1U em q,ecomposição, cindi- mandou às fayasDossos próceres e não receDeu até'

P 'd t 1 O V' P 'd rrte. , 'I-do em, vários grupos, sem aCl'ora a mínima reação nossa, Nas falas CARME-
�- reSI en e � -. Ice.. resI e - IIJII envl'em- pela

'"'
" ('naior penetração populotr fi LIANAS, o furor contra os .adversários do situacio'

Lanro.Scholz Maia Norivaldo de Freitas c.-

'TIC
i;njl,uência política.

'

UDN...
11 ; í) resto, não podendo vo- nismo é gritante, em oposição às críticas à que

__ 2�0 Vice-:Presidente - '- 1.0 Secretário -, • l lto.r no-sr. Ademar de Barros, são feitas quase em tom humilde e desculposo. Ora,

Herva] MeII'1l Irma- Bonavita Strohmeier • t�� CRUZEIRO Do SUL )em virtude de experiência o presidente que não soube sacrificar-se pelo par�
... ianterior, nem aceitando o- t'

. , d d ndidato
O

'

a T • ",·r.,al'echal Lott os seus sUJei,r'''' tido,' devia se res rIngI!."I a propagan a o ca

-

....9. Secreta'rl'O - -1.' esoureira - ';" , I'''' • t' I
i LOJA, DE CARGÀ,. ,'g{os,. s6 restará "ao- líder bol- reJigionário, sem dar' ao público esse espe acu o

João Berka • � R j:elil;l� SchlTiidt. 40 clhnvista seguir a linha do de! condenar os outros, porque isso é farisaismo.

O 'I O 25 O .>;�r, Jânio Quadros, - que ago- Ex toto corde
_ 2. Tesoureiro _'_'

"

" • Fones 22-1 '8 • ,O
r:ff>, -é amigo e colaborador de

,-�"\ ';rr:\ t;� YA W _ __ .._ .._..__ ' T{?:J,ehev,
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Celestino Sachet A R,e�peito de uma onlerên,cia!j
Dizer �ue a Igreja Católica -é a favor da pena ele mor- O past,or Angélico deve ter abordado a questão em UMA às claras, com assistência. co� púbbco e sem data mar., � ii

te, é uma grosseira falsificação da realidade, E' tornar o ENCíCLICA,
.

cada. ao passo que o sentenCiado morre entre quatro pa- � ã

todo POI' urna parte, E' mais dp. que isto, pois, fossem t,D_ '
'

A ,diferença, feita pe1D Ministro, entre o Deus vin_ redes, às escon4idas, com. dia e hora marcados com mêses : �
'dos os �adres, todos os católicos a fa:v�l' dêste corretiv.o, ga�I;o d� Antigo Testamento e um Cristo manso e h1l- de antecedência.

.

�ii
ainda assim não se poderia afirmar o que 'o Ministro ale_ milde do Novo Testamento, faz rir qualquer criança de Os,que assim não pensarem, são "licurgos indigenas

iigou, plimeira Comunhão. Aconselharia ao Ministr,o .quo lêss'e e ávidos de�notoriedades", "juízes, com mentalidade me- i
iCilSO a Magistratura de tod!l o múndo é a favor da os belos pe,nsamentos 'de Ezequiel, Jeremias e Isalas sôo dieval", "padres empulllha�d,o o, hissope t�mado d� em- !

pena de morte, porque um juiz, lá. do Nordeste (Juiz Mi- �re á bondadii do Velho Deus de Barbas Brancas e cf ex. préstimo a alguma Igreja mterdlrada" (sera a IgreJa Ca- �
nistro) -tÍ a 'favor de semelhante castigo? celente livro 'de Estevão Bittencourt "para entender tólica?), révenant!1 dos jesuítas de Loiola" (como se.bou- iii

Seria absurdo pensar' assim. o Antigo Te s-t a m e n t,o'" oOnde certamente o enú- vesse jesuítas de outra órdem ! ! ! "energúmenos do Santo ��
,F,u poderia citar um, dezenas e- mesmo centena's ,de nente mestre encontrará razões para mudar de opiniãO, Ofício". (NãO -torci pensamentos, nem palavras -:-

folhe- �
padres e católicos que estão com o Ministr.;>, A alusão feita aos 140 quilos doO Doutor AngéliCO ,e to citado, página 3),

, ,:=
l\'ão se 4eduza, porém que por causa disto a Igreja aquela história da meia lua na mesa (caSo anedótico e Terminando,. gostaria de dar um Consêlho � que ou..,. �

Católica se bate pela l!.bolição 4a morte legal, Uma cDisa é-.../ não fato comprDvado), pareceu-me expediente de orador sadia dirã,!) o Ministro, e meus ex_professares da Facul- �
a doutrina, outra é o que pensam, indivldualmeníe seus de assistência a4ormeci4à, necessitando 005 risos de uns dade de Direito - e a seguir fazer-lhe uma respeitosa §
minist:--)s e membros. para acordar os demais, Não era. êste o "Calo do orador de pergunta, �

.

A Igreja não obrjga a quem quer que seja, ser a ta- sexta_feira passada. Senhor Ministro, continUe a brilhar no firmamento 'i:!

vor ou cDntra o Mif!!stro. Terminada a palesva, um folheto, distribuido, pare- do Direito penal, continúe a com�ter a pena de Mor�
. E' uma ques�, de consciência e da sã razão, ce-me que um resumo le palavras dirigidas a estudantes te _ direito que a C':lJrstituição lhe garante -, mas, por

Na SI!-31 vl)nt;lCi� de atacar, Nelson Hungria ,chegou 11 paulistas peLo ora"or, em outra oportunlidade, deu.me a fa.vor, para o bem de seu grande e inatacável nome juri- -

torcer a realidade,
.

chave dos furibundos Ie trosseiros ataques do Ministro à dico, não tente explica� a Doutrina Católica, que para isto

Jamais um padre ameaçou Carryl (}JIeII8ma1ln de de:" Igreja Católica. nós temos o brilho e a inteligên.cia-de outros MINISTltO�.
nuilciá-Io à polícia" caso não cessasse de, a0,ll 16 anos, E' que sua Excelência não gosta que se he ouse dis- E; .ou não, jesuíta, o sacerdote católico, que a�ra�es

.

praticar pequenos furtos.O fatO' existiu, mais ou menos cordar, o que o deixa. muito mal em' uma democracia 00- da televisão carioca ousou discordar de Vossa Excelenclll;'
assim, apenas, não se tratava: de UM PApRE. mo a: nDssa, . quando, sabêmD-'lo por telespectadores, apresentou uma

Não é verdade que PiO' *' tenha escrita UMA pAS- para SUll- �celêncla, a pena de morte é crime' série de argumentDS que \o Ministro (do Supremo Tribunal
•

'fORAL mandando que os Jltifttocidas tôssem exterminados, que o praticado pelo criminoso pois êste mata Federal) não conseguiu destruir? •
,

. " .......tmm.............ftlI."n'"t:lufPJ�
IIII/HII/II .." .. ··::::::::::::::::::::m:III:IIIIIIIIlII/lIIII/lIHII/�\\',\\'i\?,�,'ltm,W,W.'l.":mo\,.,mnlRllmUIIOnrIliIll III'''" ,

,.� ,-:- -_'.

;.,.,jJ!!l\;'l!llil

B4fuçã# da. P'U'-6Lema a
. RIO, 20 (v. A,) - Na "remos de fazer tudo, de GO
opinião do marechal Lott; os meça r pela principia, P.O!.l
têrmos do binômio '�acess0 ate agora nada se fêz, �uer
à terra - acesso-ao merca. para facilitar ao camponês o
do" sãe indissociáveis e inse:"· acesso à terra, quer nara
paráveís na solução do pro- garantir-lhe o acesso ao mer

blertla agrária, brasileiro: cada", disse êle na entrevis-

,�') �yI - O �IS aN'h ,ao DIARIO DE SANTA CA:'ARINA � N,o t3 e 'j 6

ronna o .estôrço dos seus

Ihos",
Quanto à reforma cam

bial, é contrárío a qualq1!ler
mudança brusca' no sisterll:;l,
fUI vigência, SeguJlldo ele,
"lúhá reforma dessa Impor
tância não pode ser feita. de

afogadUpo, mas sim, �e ...e
ser estudada com o maximo

de ponderação, medindo-se
cs seus riscos, pesando -�e os

seus, prós e contras, dt! ma ..

neíra a pisar-se o terre:n0
com absoluta segurahçc" B

•

DIRETOR': RUBENS DE Aa RUDA RAMOS � GERENTE:

DOIS CON,GRESSOS EM' BERLIM

•
•
•
.�

Giovani Sá Cristão.

Nelson Hungria esteve em FJDrianópolis, e n,a �éxta_
feira passadl!., dirigiu a palavra a grl!.nde público que, no

'salão Nóbre da Faculdade de Direito, estava ansioso' para
ouvir o mestre do I)i�eito penaI Brasileiro.

- :MaU o Nelson Hungria que"'Quvi não foi:'�ilio sei por
que) o gral)de, o profundo, o maior penalista brasileir'D
da atualidade, Estarrecido, olJvi '1J.l1l conferencista, senti_

mentalmente. defendendo apaixo.nante 'causa da maneira
cDmo' o ,fazem os que não tem maiores e melhores argu_
mentos: combatendo; com grosseiros ataques, a Igr!,iJa Ca
tólica. '

'

O autor do Código penal Brasileiro, deveria ter (e
1I.!)r certo os têm) grandes e convincentes argumentos
SóciO-jurídi�o_pena,s para �ombater a pena de morte.
Não DS usou ,quEj lástima!'

Chegou a con�lusões q1l(l um. �nasfano, medianamen
te instruido nas .au18l! 'Cié -catecismo, d�las se ri, V�nham
embora de um, �in!stro, d." 'gnpremQ Tribunal Federal,

Nelson H·ungrla. quando emieteda pelos. camilllhos
do Dil'eit!) Penal, é brilhante, _ e �ei que.--nãll pre�isa de
19uém que o apregôe _, mas quando Nelsonl Hungria 'se

mbrenha pelas sendas ,da teOlogia, da exegese escriturís_
'ca da tiL.')sofiã, perde_se, afunda.se e salvl-se apenas
elo respeito que lhe tem uma assil�ncla de pessõas edu_(
adas '

.

-iNmm�m
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! FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1959

�-��--------��-------�-_ .. �

r-LiIi,i-TiIfEg-CLUBE-Sâb;��,i;2j;�;�----!
:s U A _T E DA. (O L I N A r ORGANIZADA ,PELO DEPARTAMENTO FEMININC'J, PO�SE DA NUV�;'WRf1ORIA DO D,H. :
,- NAO ElA RESERVA DE MfSAS' - Ola 15 de Setembro: MIGUEL (ALO' E SUA". ··lIPfCA!· ,

.ai

�.. .. _ .. • -� • .. .. • Assusto-me ao lêr num jornal que O' filme "O

• --0'00'-- viajaram as manequins Lucia, Crístína ,e' Pl8� o ,dia Ilusão" 'irá estrear em S. Paulo, no pró-
srta, Zepita Maria da O desfile de modas patrocinado pela Vera. Candída Azevedo Miss Curitiba... xímo mês, Se fôr verdade, perdoem-me &, franque- :
Costa • "Jane MO'das" será nO' próximo dia 27.' 1959 Marelin Mortensen Miss Curitiba" 7.', :, lho que não passará nem do primeiro dia, is- :
srta. Rosa Amélia Luz , .LindO's modelos estão sendo cr iados es- .1958. , to se .não houver um quebr-a-quebra, JO'gO'. na :.
Melo ... pecialmente .para esta parada de ele, 'I'erez inha Dor ing e Eneida AzevedO', "avant-premíêre". A coisa é .ruien 'JfleSn1(i, não há: :
srta. Neyde da Silva"· gânaia, organizada pelO'. Clube da elegantes do Estado do Paraná, quê tO'- puf onde escapar,

'

:
Cardoso , "Lady". marão parte nO' monumental desfile dia' Bem sei das dificuldades que tiveram 'O'S .:- srta, llta 'I'eodor., Beuci- , --0'00'-- figuríniste . YO'landa Barreto, , I' produtores em fazer O' filme, e concluí-lo já repre- .•
vení - Muitn apreciada estão sendo as erô- --000- ,. sentO'u uma ,grande façanha. Sei também que a c(j- I-. sra. Dulcemar Soares da , nicas do Dr. Radar, \ A elegante e graciosa Ruth Carneíro.P I laboração, em têrmos monetários, fai nula, 'ou qua-
Luz , ,. --000'-- tambsm será manequim no desfile 'da' se nula. E sei finalmente que, para quem nunca .:.

- sr, Frederico di Bernardi... O casal sr. e sra. Waldir Silva estão próxima 5.a feira quando acontecerá 0"1 .fêz eínema, a coisa saiu mais dO' que' bôa, ,I
- sra, Arsinoê Pires .. de parabéns pelo nascimento de sua bão esperado Chá' do "Clube da Lady", III. Mas afinal de corrtas, quem não tem c{)mpe�- I
- sra. Otília Doner da 'Sil , filhinha MaYsa. . --0'00- ". cía não se estabelece. 01'1 diretores da Sul Cine :
veira , --000- Marcac'a para '.0 ,próximo mês, a f.es�, i deveriam. contentar-se em fazer seus jO'rnaizfnhos :

-:- srta. Helenita Bom da... O "Bazar de' Modas" está apresen- k-t da "Glamour", da eídade. •
. laudatórios - que, digo a bem da verdade, não :.

Silva .. tarido em suas vitrines belíssimos teci� Quem substituirá a bonita Maria He- são ruins - e quando se apresentasse uma oportuni- •.
_;_ srta, Zenita Maria dia , dos para noite. lena Luz? - " daide melhor, (10m bom ca.pital e bO'm-material, fi- iCosta ... --"000-- --_-000-. zessem um curta-metragem, para depois lançarem- • I

- srta. Oswaldina da Silva" Com as orquestras de: Charles Mag- O sr. e sra, Dr. Cesar B. Silveira na... se na dura empreitada de fazer um·filme.· :
da' - sr, Elpídio Teodoro da , nan te, Vidtor Young e GOI1d'O'n Jenkins, noite ,dre 4.:a feira jantavam na "Boitellll Ou, vá lá, fizessem mesmj, . um filme logo de :

.- Silva:: , :Marlene Dietrich gravou um LP. Den� Lux Hotel". , cara comO' fizeram. Revelava'1l O' negócio, viam en- :
============�-=======::;.;;=;;;::==- ...

tro' ele alguns dias, a "'Discotéca Salão --0'00-- ,. tre êles, talvêz até lançassem na- cidade para- satis- :
.. Record" r-eceberá esta gravação da fa- Fomos informadO's que as srtas.: I fazer a mórbi,dia curiO'sidad,e do pO'VO' - mas e!qlor- i• bulosa Marlene. Brenda Car e SO'nia AraujO', ·tambem' I tar para/São Paulo, essa não!
... --000'-- desi'ilarão com O'S mod'elos de Yolanda, II· Resta ainda a possÍ'bilidad� dO's responsáveis •
JI Pela Real AerO'vias chegará' hoje a Bari.·eto. acO'rdarem a tempo e perceberem a bobagem que :
• nossa Capital, O' sr. Mjario Magalhães

. . --0�00- ., irão fa7<er. Mas se ainda depois dis�O' persistirem, :
• responsável pelo desfile ,de M:odas, 01" AmversarIa hOJe o Dr. Augusto'! lavo as, mfnhas mãos ..".,.;. fal�a ,d'e aviso nãO' foi. .1
III gauizàçãO' do Querênclia Palace HO'tel, .Wolf. A: Coluna So�ial associ��do-se aO'" E nêsse casO', há a pálida, porém ,possível, pro' :.. que realizar-se-á na nO'ite de amanhã. acontecImento deseja-lhe fehcIdades., babilidade de um _produtor nacional c,

O'ntratar al- •

, Em companhia ,d'o sr. Mario, tambem ,,--000-- • gum artista da �itada película, cO'mO' Ylm�r Carva- :
a ..--- ...- .. - ----_...-- ....------ ..- : lhO', pO'r exemplO', e prQjetá�lo' nO' cenáriO" {flmico :

I J
I

pJ"',�
·

I
: dO' país.

'-'"
I, ': :c.· �

fluustna . 8S8uB B ,OuDstna eve '�����TI-I
. , ( 0- ta V I·· T \ E'A qrodução de bens d.jl.'á- ind�stria resa,�a ou\de me4J6 Il1.:1is ,rápidO' do qu�"a produ,�

v;�is (conceito que cO'rrespO'n- 'de' prO'dúçãO')' corttinu'l &. çtH.l ,de ,bens n'ão durAvClB,
de �prO'ximadaménte a0"3,. de' crescer elh ritmo'· baste.nte isto é, dà indústria_leye 'óu

(le-bens de consumo genéri":'
co. No último quadriêniO'
I HIÓ5-1958), de acôtdo cO'm'

os resultadO's dos "Inq]lél'i
tJS Econômicos" do IBGE,
er:q..ánto O' valor da produ
Ç(il) àe bens não duráveis eu·

mrntO'u, em têrmos nO'mir..:ü,;;,
de ::'31%, o valor da pro1u
ção de bens duráveis elevou-

SSSSSSiSSSNUSS,.. ......%%S%%-%SSS::;$'4%S%S_.,..SS%%%%%::c

a Para almoçar: e jantar bem; depois de sua f�
U casa, QUERENCIA P{\L1\CE HOTEL ��
SSSSSSSSSSSSSSSSS,SSSSSSSS%%%%SS%iSSSOJ%%%$

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS ;HOJE

- sr. Tenente Joaquim Ri'
beiro Borges

- sr. Renato Pires Ma.a-
dO' Filho

---1 sr. Danilo Lehmkuhl
- sr. Wilson José Muller
- sr. Udo Von Wangenheih
- sr. dr. Haroldo Caldeira
- sr. dr. Augusto Britto

Wolf
Vieira de- sr. dr.

Souza
- sr. João Gonzaga
- sr. Pedro José Bôsco

---'-; sr. Enio Schlérnper
- sr. Sílvjo Serafim

Silva

DSVALDO MELO
DOIS PREDIOS E UM HOTEL. DO'is grandes predios

fe,:ão dentrO' de alguns dias inauguradO's.
"Z.AHIA", á rua' Felipe Schmidt, que virá sem dúvida

�mbel{'zar a cidade e O' edifIciO' dO' BancO" Nacional do Co-

mércw na Praça 15 de NO'vembrO'.
Ambos serãO' mO'tivos' para jüstificar O' o.rgulllo da'

Cidade nossa fase de construção de grandes edlficios.
'

Também "RO'yal'�, o maglllfico hO'tel 4 beira ma:-, �i:
tuado num aprasivel local cO'm belissima,.,vista pai1O'râ�nt,..
ca das duas baías, serâ fil,lalmente inaugurado no pró�lm:J
setembro.

Regueira tem criadO' alguns cabelinhos brancos, mt'.s

venceu.

TIPOS-GRANDE, MÉDIO, ... PEQUENO. Nada di.3do

que vC'cê e'stá pensandO'.
A eoisa é bem diferente.
Ret�rimO'-nos aO's tamanhO's na embalagem dos pro-

dutO's farmaceuticos. '

IGran!ie - Os que estão tabf!Iados a preços mais ca

,ros, 0mbO'ra as vezes' mal-cheiO's, tratan,do-se de vidros, I
principalmente.

'

M�diO'-O'utrO'· preçO' 'mais baixo ...
O menO'r... tipO' amO'stra, não \ vendavel, mas, que

vez po,:, O'utra, escapa por engano _

'ripo mediO' é bobagem. Suge�tão, apenas, desde que O'

freguez tem de comprar sempre dois. Um não dá... Sai
mais ,caro ainda.

O menor é aquele ...
Já disse ...

E f.cja qual for O' ti�o, crescendo cada

[)reçQ.

semana

CIGARROS NA CORRIDA PARA NOVO' AUMENTO.

Os fumantes inveterados que sustentem o viciO'sinho.

Souza Cruz está pObresinho, eO'itadO'.

As outras fábricas, também coitadinhas ...

A. cultm:a do fumo, aum;entcndo, crescendo sempr·�,
loubando O' terreno 'para outras éulturas, como. se podl:l
ver pO'r aí. ..

No mI do EstadO', principalmente.
Dit·E:lll que as vantagens são enormes, embora

sentem maiO'res desvantagens.
E muito- grandes.
Os produtO's agricO'las: prinCipalmente os

tem a frutas, legumes, e outras plantações
vãO' desaparecendo.

.

E (� hO'mem, fumandO' espera�

api.·')-

que se :cefe

alimenti::!ias,

-�------------------
---- .. -

DR. '8 I A S E' F·A R A ( O
Doenças de Sellhfjras: Infertiliclade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-pata!. -

Alergia � Afecções da pele. I,

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.'
Ru::! t8li.pc Schmidt. 46 soh. - Fone 2648

SecrelMia -di.Segur�nça PúbDca
'PORTARIA· MIO '6/59

.'

, o" eentr� de Criadores de Cal'larios de Santa, Catarina,
�em a' grath satisfação ;d� cooviâar aos seus associado�,
() .a tedos que interessar�m pâra rcssistirem no dia 2:) do
'
.. orrente, às 20 horas, na séde .da Associação Rural de

'''lO'tianópdolis gentilmente cedidfl. por sua DiretO'ria a t:n

trega dos premios aos' ExpO'sitores que fizeram jus na VI

::xposiçãO' de
-

Canarios.
-

Após a entrega pos referid::>s premios, será ..Jlmpo,J.:la" .'
ia a nO'va Diretoria, Eleita em 18/6 dO' cO'rrente anO'.

Antecipa seus agra<ilecimentO's.
A DIRF;TORIA

,e de 252%.

A�� . \
INlERNACIONAL
======1= 1=====

Em consequência da' eVQ

J.uo�ã') desigual dos dois gru

pos eII! que se cO'stuma divi Al�;dps Bastos de AraújO'. DiretO'r dO' Serviço de Fis

dir, para _fins de estud.J, a calizaçãc1 de Armas e Munições, etc., no uso' de suas at.::i-'
cl!onomia manufatureira, ve- lmições e de cO'nformidade cO'm Q.. art. '7, combi,nado. co.n

;inca-se que a produção 11<1- 0S arts. 56 e 57, dO' Regulamento baixadO' com O' decretO'
:'ional dO' "setor pesado" te_·1 i;'o 1, de 16 de janeiro' de 1939, e tendo em vista as eleiçõ:!s
ria elevadQ sua participaçãO', I

(me se realizarãO' no próximO' dia 30 de agôsto, nos munl

que era de 24,11%, em 1955, I ,�:piO's de FLORIANÓPOLIS, CAPINZAL, OUARAMIRIM,
; ITUPORANGA, PIRATtTBA, TAIO' TANGARA, HERVAL'

par::. 32,6%, em 1958, coutl'::',; D'OID,':i'fE, ITAPIRANGA, MONDA!, �ALMITOS, PAPAN
l'e5jJectivamente, a diminui-, DUVA, J?RESIDENTE GETúLIO, RIO 'NEGRlNHO, SAO

çàú relativa de 75,9% a," 0ARLOS, SAO MIGUEL D'OESTE. SEARA, SOMBn.,;;O,
67,4% do "setO'r l�ve". Para I

Y:ANXERE, XAXIM, JOSE' BOITEUX, ARROIO TRINTA,
efd,tc dêsses cálculO's, forau. ,\RMAZl)]M LÉBON REGIS e SIDERóPOLIS;

/

I
inc�uídas no prime�rb .�� ..ur e consider�ndO' O' interêsse do GovernO' do ,Estadp, do T�'i

as indústrias de cimento,. bunal Regional Eleitoral e dos própr�os partidos pO'lít.lc-JS,

Il�talúrgiea, mecânic�-, nur- no senVdo que o pleito decOlTe em ambiente de perf�it<l.

I terIa] _elétricO', veúmlo�, e�c; . :::gurança e tranquilidade;
.

c no segundo setor, as mJ-us- e considerando, ainda a conveniência de especIaIs

tria,,3 de prOdutos alimenta- nrovidências, que" melhO'r acautelem a segurança a ordem

re8. têxtil, vestuáriO', calçl-:- :lúblicas contra os desordeirO's muI intenciO'nadO's, na épo.
de, bebidas, etc, ca da& eleições;

DETERMINA:

no

49 PlA�
CHARLES

HÊ.VALlfP

APEDITIVOS
�USIC'AOOS
DIARIAMeNTE OAB /9AS23I1S,

SfPütl'AMENiO E. MISSA
. João Leal' de Meireles

ficam suspensas, nos mun'cIplOs acima mencion,lJOJ,
durantr o período compreendido entre O' dia 25 do cor

�"-=nte até o Nnal das $l.purações eleitorais, às lic.el,lças par8,

)orte de arma.

SerãO' cO'nsideradO's infratoreG. sujeitas às' sanções ua

r.�i, as pes.soas que andarem armadas naquele perlodo.
.

SO'lIcita-se, nO'_s 'têrmO's dO' art 10, dO' Regul�mento su

citadc. a,. coO'peraçãO' dos Delegados de PO'lícia e demai,>

autO'ridades policiais, para O' fiel cumprimento desta Púr

'.aria.

Públique-se e cumpra-se.
FlorianópO'lis, 10 de agôstO' de 1959

.

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO

Diretor dO' ServiçO' de A"lÚas e- Munições

ConfO'rme já noticiamos, f3.1eceu terça-feira última,
nO'sso venerando coestaduano, sr. (João Leal de Meireles,.. I

chefe de tradicional familia. O seu sepultamento, rt�aa-

padO' anteontem, no cemitériO' de CoqueirO's, com a prt)� Ressalve-se que as presen

"ença dos filhos, inclusive dO' .3r. JoãO' Meireles junlo:', t�:; cO'nclusões são meraU"'.en

altO' funcionáriO' aposentado do Banco do Brasll, que via-- te aproximativas e ap'3nas

iou do RIO' para esta Capital; consti.tuiu verdadeira home- fcrnecem elementos pal':t;l

nagem à me'mórIa dO' saudO'so extinto, pelO' elevadO' nu- ct..racterizaçãO' �as tendên

mero de pessoas e autO'rídades presentes. ..

cias gerais. CO'mO' os d"l.d,)s

Em nota que publicamO's, nO' rol dos filhos dO' pl'an-;,' d(;s "InquéritO's Econômicos"

�cado extinto não figurO'u, pO'r lamentavel lapsO', o nOLllp. se referem principalment�
de &,ua filha, sra. Alice Meireles RperandiO', esposa do sr. aos grandes

.'

estabelecitnen

Próspero Sperap.diO', .comerciante em' Sorocaba ,__:_. o '1ue tos industriais, é muito pro

:lOS apressamO's em retificar. ,ável' que a participaçãu
'Na próxima segunda-feira, às 7 horas, na Capela 'do percentual dO' setQr de b:ms

BO'm Abrigo - Itaguaçu - será rezada missa em Ínc'm- duraveis esteja superestima�
3.0 à tionissillla alma do extintó. do '

Cock-tailDançante no F L 'fIM IN E;.N S E
DD"JMG�'DIA 13 NA SÉDE SOCIAL DO F [UMtNf N S'E FUTEBOL ClUBE (tlaJlriiau) ,SERA' 'RfAlIIAD� MAtf'�MA'DE::SUAS N0114-
DASfAMO!·A!1 o QUAL VEM POR ESTE :INIERMfDIO (ONVlD\AR AtTODQS 0$ 'SEUS ASSOCIADQS E 'StMPATIIANfBf·ARA MA'IS ,�ST1,NOI�

"'f��Q�}��:lll ��tAJJ.p/' ·ll'-�21�(�omingo'tAl.'1,:�. A���'-"-""'�'-...............�����
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Dia 23 - Domingo

�i�l� �M�"�ITj M�M�lrm�: Roteiro
fij'\:, i�"i Já se en�ontra em f':anca atividade política o sr, Celso Ramos,- candidato
Vl ..,;-�do PSD ao governo do Estude. Já percorreu Taió, nuporanga e Presidente Getú-

lio, vindo de Lajes, e hoje encontra-se em Guaramirim um dos municípios (jue
elegerá prefeito, a 3Ó do corrente, 6 roteiro completo do sr. Celso Ramos é o que.
damos a seguir:

' - •

Dia 22 - Babado s: SãO MIGUEL D'OESTE,� pernoite em DIONISIO CER,
QUEIRA.

,....! DION1SIO CERQUEIRA pela manhã - volta para CHA.
PECó com pernoite

Dià 24 - Segunda Feir� -

_ Viagem nara PORTO ÀLEGRE pela Varig que sai de eh<... -

pecó as 10,10 horas - Viagem por terra de Porto Alegre
para ARARANGUA - pernoite Morro dos Conventos.

Dia 25 -- Terça Fei!a SOMBRIO E TURVO pernoite, Pro ARARANOUA.
Uj::, 26 - Quarta Feira· - SIDERóPOLIS e ARMAZEM _tl,-,'r,(l1te em Fpolls.

·.Mais um em o Brasil in,tensifícará as

Jarauu8· eo�!!��,���dm�.d,.mp!����.���"o,�
sinou contrato, no valor de du-, tação pelo Pôrto capixaba" de seis

Com a presença do repi:lc- cos-administrativos apres(.n- zentos milhões de cruzeiros para milhõ,es de toneladas de minério
sentante do Excelentíssimo tados, principalmente no to serviços, de dragagem no volume .de rerro e terão acesso navios até
Senhor Governador do Est@o-' cante ao valor produção a- de 2 milhões e duzentos mil me, trinta e 'cínco mil toneladas.
do, Senhor Prefeito Municl· grícola, meios de comunica- tros cúbicoà a serem ,realizados no Ao assinar o contrato, o aimi,

pal, Senhor Juiz de Díreíno, çãe e outras condições locais, Pôrto de Vitória;' Çompareceram rante Amaral peixoto declarou que
, .

ao ato representantes do Estado era um ato de coerência, por, se
da Comarca, Deputados; Pre- ro: escolhido para receber o

do Espírito Santo, o sr. Eurico tratar (Lo primeiro ato Jurídico do
sídente 'da, Associação R11ral) Serviço de E�ensão 'Rural. Sales'� o engenheiro 'Sá Lesssa, gênero que assinava na condição
Presidente

'

da -Câmara Oe' v(o desta forma, o ,.00- presfdente ua Companhia do Vale ela ministro e que se revestia de

vereádores, Padres, Pastores, vêrno do Estado' (que é ::> do Rio Doce, e o diretor do cignificação esp.acía'l, pots que sem

Irmãs, autoridades militares,' maior contríbuínte), o Mi - DNPRC, eng, Canedo de Maga- pre se batera pela necessidade do
.

E�tencionistas Rurais 1\10 nístérío da Agricultura, o lhães. Brasil intensificar as suas expor-

I
. . �Foram contratadas, após con-. tações de minérios.

,

Vale do !ta.j�tí e agrícultorés, .E.T.A., o Serviço social.' Ru- corrência pública, as firmas Co-
foi inaugurado Q 21.0- Escl'i-

'

l"l'l.l, a FARESC e .as Prefeitu- 'b!"a211, So�l'eté AnOliyme Acker- _ "ExPOl't�r para sobreviver-
. tório" Local da -ACARESC. '-�o I

r:J.f: MunicipaiS, contribuindo mans & Van Haaren
-

e Sociedade concluiu o ministro Amaral Pel

l:mnicípio de Jaraguá 'dO I
para a melhoria do' padrão Técnica, de Engenha:ria e_-Repre- xoto -há de ser a- nossa preo-

tiu!.
-

I de vida das populações ru- seritaçãea, devendo as duas pri- cupaçgo nessa emergência. Há- po-
• .

-
' meíras realizar a dragagem da ba!- deremos íngressar no mercado

� Jaraga competiu com ou-

I
rins do Estado de Santa c"a, ,

ta e a ,última
-

a, do canal Interno mundial de minérios em' têrmos
tros munícíptos do Estado c, tarína, tio pôrto da Capital esptríto-san-, c.impetttfvos se o transporte pu-
em virtude de fatores té!lnl-I -

tense. (itsse ",1" feito em grandes navios.

A conclusão dos ref'erido� servi- EI-a justament-e o que se estava

ços está marcada pará dentro de I prss íbttrtando com a dragagm do

dez mêses. As obras depois_ d(�'-:er., ,r,êrto de Vitória".

FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA,"'21 DE AGOSTO DE 1959

- , ... - -----------,-----

V EN D E-S E
Motor D�esel Estacionário

, Bolinder's 50 HP
Por motivo de eletrificação de indústria, vende��e mo

tor diesel estacionário Bolínders 50 HP, 800 RPM, 2 ciHn
dros, peso bruto- 1.450 kg., com pclía 50 cm, modelo W7S28.
em óttmo estado de conservação.

A V I S O
Às firmas Construtoras desta Praça'-

,

As, Administrações Regionais do Serviço Social de Co

mércio - SESC - _e do Serv.ig� Nacional de Apreendlza
gem Comercial - SENAC, convidam as firmas construto

� ,

ras desta. praça a se inscreverem na tnvísão de conatru-'

IRMÃOS 8ITE�(OURT ções SESC - SENAC, como preíímínar à coleta de pra
-

cos para edificação nesta Capital.
Para êsse fim, deverão comparecer à sua sede, à rua.

Tiradentes nO 15, 101 andar, no horário das 14 às 18 horas,

MAGAZINE - VENDE-SE. SOALH-P
BEM NO CORAÇÃO DA CIDADE. EXCELENTE FRJ!J

GUE'3IA E BOM lj:STOQUE DE MERCAPOIUAS. FAClLI
,TA-SE PARTE DO PAGAMEI'lT0 TRATAR PELO F0N'E
3798.

(AIS--8ADARÓ fONE 180!
" ..TI(:'O ,DEPÓSI 10 DA�'ANI

S;SSS$SiSSSSSSS\%SSSSSSsssssssi5,s:;;:.-;;;,_,até o di� 25. d�. corrente� on_de a.ém da ��e�mentação que
'. '_ lhes sera. exígídas deverao fozer prova ínícíal:

,

a) de possuir capital e bens não inferior a Cr$ ....

500.000.00 mil cruzeiros):
-

b) de co�s�tar com mai� �e 5 (Cinco) anos de runeto- !
namento eretívo, regular e ínínterrupto;

c) apresentar certidão de haver .construído pelo me

nos, um� obra no valor mínimo de Cr$ 3.000.00Q,00 (trê..
.

. ...
-

�, , ,

milhões 'de cruzeiros). -

_
. --

-- -;

SindO as exigêtl�iàs acima eliminatórias, pede-se são -

se apresentar quem 'hão �steja em condiçóe(s dé );atillfá-- '

r.�-la_s, �

v ,

bSSSSSSSSSSSSSSSSS%S SiSSi

"t,
.. 'Cómerc,01'{ngênCiáS

À,

-Tem para pronta entrega
-./ .

APARELHOS DE; AR CONDIliIONADO.
BALANÇAS "FILIZOU".

CIRCCr;ADORES DE AR.'

CORREIAS E- PNEUS ·DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE lNCENDlO.

FIOS PARA E·LETRICIDADE.

""'OGOES ECONOMICOS "WALLIG".

FILMES RAIO X "DUPONT".

-

GELADEIRAS,
-

,M4.QUIl'IAS SOMADORAS "'BURROUGHS"

�1.-\Q-UI:'\ AS REGISTRADORAS- "BURROUGHS"

MEPÍDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.

de renresentações de ambito nacional, possue 15 fi11ais

I
JOÃO FIRMO VIEIRA r�m di'\,ersos Esfados, seleto corpo de vendedores dandl)

perfeita cobertura por todo o BrílSil de norte a sul dt: _

,
,

,

' _Agradec1me_nto e Missa EsteÀ��i���!e'representações para todo o Brasil ou regiões
Ainda consternados com o I'!(:>U passamento, e3poba. dá ótimas fontes de referencias. .

filho,;. genros, noras, netos e bisnetos agradecem de .:ora- . Sã.u Paulo _ Rua Marconi, ::J4 - 60 andar - conj. 62
rão às pessoas que os' confortal;'am por ocasião de tã::> do- Santa Catarina _ Rua Souza França 20 - Floda·
loros,; transe, agl'j'J.decen"do a de(j)cação do Dl' .. Luiz Car- nópolJil
lOS Gayotto pelas gentilezas e tratamento que sempre dis· COl1fie as suas vendas a Merpa!..
pensou durante a sUa enf�rmidad€. .

Aprover�aro a opôrtunidade para 'convidar a tod'ls'
')ara à missa de 70 dia, em SUfrágio de 'sua alma, a !jer (AMINHA-O VENDE-SEl'eali:;o;,uia no dia 22 (!lábado) às 8 horas da manh'i na

T.greja de S. Luiz Gonzlj,ga, na Pedra Grande. pesde já \.';'�DE-SE um caminhão FNM 1957, em bom estad'.)

agradecem a tOdos os que comparecerem a êste ato j� fé \'er e tlatar á rua Francisco Tolentino na oficina do sr.

cristã
'

;·J:ésin!.o.
I ;l',

3

Ao Eleitorado livre, e Consciente
-

da Capital
O- E O

I

p, P.

'\

LOJA SUPER - MERCADO
A L U 6 A, - S- f

s. •

Cr� 6.000,00 mensais, 'frente para Avenida Mauro Rc,:"
mos lado da sombra. Tl;'ata_l" pelo. telefone 32-68.

O I-NSTITUIO BRAS_IL - ESTADOS UN1DOS
,Tem o pr_azer de comunica:' aos senhores pais que

'está aberta � matrícula do cur�o especial de inglês par8
erianças de 10 a 14- anos no HORARIO DE 17:10 HO�AU

As pessoas interessadas quriram dirigir-se à sede ao

INSTITUTO, à, Rua Felipe Schmidt - EDIFICIO ZAHIA
60 ANDAR -'FONE 2390 :_
_.�---------------------------------------

D. P.
eíerecem -a energia criadora- de

, -

,,' OSVALDO DE PASSOS MACHADO
'�""':'S:

VENDEDORES PRACISTAS

. N e c e s s i t a - s e�

NA MODELAR

R E P 'R E- 'S E N T A ç Õ -E S
l\rÍZRP,AL - MERCANTIL PAULISTA LTDA., firma

MATERIAL PARA DESENHO "KER.N"

-MOTORES PA{tA MAQUINAS DE COSTURA

MAQUINAS DE COSTURA.
,

-

. ,

::\IOTORES ELE'l'RICOS.

}'tOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

RADiOS.

VENTILADORES:

Ku� Joio _J?into. esqulJla Saldanbá" ,)lninbo

roaee" .''18 - .'"
.iõ.".

"'

DIA,RIAME-NTE Um marca OLIVER de

eSteiras, 37,74 H:P., zero
hora.. motor Diesel. De
mais informações, diri
gir-se por carta ao Sr.
Nickel à Rua José Lou
reiro -no 11 S/104. Curi
tiba, Pr.

,-

��'''�, I I I /�'I'" /�
" �. �\ AS�-

. 1,--'------_-:-, 1 9\�
- --� -,

hX�/ "" , . s.

" 1\,"�

dir��Óa S.PAULO -RIO

Trator Vende-se

I
-

\
-

Vende-se
Propriedade a venda
na Cidade de Caçador"
Estado de Sta. Catarina
Vende-se a :--,ropriedade

onde es,tá instalada a Far

mácia Santa Izabel p.m Ca

çador. Estado de Sh, Gata
;ina. ,Para maiores _ infor

maçõ'es, dirigir-�e a Rua
.

Cruz Maçhauo n. 13� em

Curitiba. Est�do do Paraná.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITORA "O ESTADO" L'fDA.

Koa CO!'Hlhetr. Hdn II' ,

hlefooe 1023 - CaL f..... 1.
I:ndereço Telerráfico �TADO

DIR.Toa
Hubeu de Arruda R&...

GIIl-a.NTI
Uom.lngoa {<'eruaode. de A,lIa1a.,

REDATORaS

08valdo Melo' - Flavio A.ort. - 1

"ndr. NII(J T8(JaIH'o - Pedro Peulu Machadl'
. -

Mar"l1do _.-

C f) L A li O R A D O K • S

�rof. Barrelro8 Filho - Dr. p8wAldo R�I,uf'1!I Cabral

_ Or Alcide8 Abreu - Prof. Cartcs da CO'ilt,a Pereira

_ Prof. Othon d'Eça - Major 'Id.,to�, .1uvenaJ

Prof. MHnoelito de Ornel88 - Dr, MUt"". Leite' da Co. ,

_ Dr Ruben Custll � Prof. A., 8eix!l� Neto - Walk.

Lanae - De, Acyr Pinto da Luz- - Ad Cabral Teive �

Naldy Silveira - Doralêcíe Soares - 0... Fontoura

Rey - Nicolau Apostolo -'- Paschoal Apo81�lo lima"

Carvalho • .'.. 10 fefDaDdo lIe Ara••• La...
I

PtJ�LICIDAJ).
Marl. l'ellna Silva - Aldo Fe.nandft

Dias - Walter LlIlhar..

Chefe de Oficina. Olegarlo ortlga

P A G I N Â ç A U' I

AMILTON SCHlMIDT - DELAMAR'SANTOS
IMPRENSORES

4 " .... � •

nULCENlR CARDOSO WANDERLEY- LEMOS

HEPRESENTANT.

Uepre8eDtaç�_À. S. Lua Ltd... ,

1110:- Rua Senador Dant•• 411 -- 6 � And.,

TeL 225924
s: P�ulo Hua Vitória 657 --- c�llj U --

Tel. 114-894g'
",

!Serviço Telejfráf}co da UNl'fElJ PUESg- \ \J - t' I

AGENTES E CORRESPOl�DENTE!':'.
,/

.
.

.

.:.., TúdU8 08 municipioll de 8ANTA C.A_lAHINA
A N U h C 1.08

'

th'lIIJantfl COD�rato, de acordo co•• tAbeia e. vt'Ol
- ASSINATURA.. ANUAL CR$ '600.00

. A direção não s� respousahiliza pelo:
conceitos emitidos aos artigos assínado=.

.

RAUL Pf'REIRA ,CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas",
Escritórió: Rua João Pinto n. 18 sobo

��lefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25

bOBARIO: Das 15 às' 17 horas.

M' O' Y E I SEM ú f R A l

ROSSMARK
VIStlE A NOSSA LOJA

Tet' 3810Rua Deodoro, n.O �5

FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA,_ 21 DE AGOSTO DE 1959

Zw1

INDICADOR PROFISSIONAl

DR. H O L D"E M A R ME N E 'z E S
Especial-tdade: Do�nças de Senhoras

,

- Partos ClfUfgta -
-

Formado pela Escola de Mediclna'-do. Rio de Janeiro
Ex-Interno da Mat'ernidade Clara Basbaum, da Materni
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambõa- e do Hospital cio

{�PETC. -
Atende provisóriamente no Hospital de Caridade -

Parte da manhã .

ORA. 'EVA- B.· SCHWE1DSO,N BlCHLER
CU.NICA DE SENHORAS E CR·IANCAS

.

Especialista em moléstias de .anus e recto

Tratamento de hemorroidas. fiatulas, etc,

. Cirurria anal
Cor iunica a mudança de -seu Consultõrío junto ã sua

r.wídêncla na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

Vlrgm, DRA. EBE' Ba BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

CODsuitórto e Readillela , Consulta.

AV, Beremo Luz USA apto. , Segunda ., 6 ....felra

dai 15 à. '17 bora.

Tel - 2934FLORUNOPOLlS

TREFILADOS
Pistolas para Píntura Pina

F:ioricá, l'{acional de Rolamentos
Ceramica Jalobá - Pastilhas para

piso
MG�aicQS de Porcelana
Buehas Elásticas Silentbloc "Axios"
Produtos Quimicos Minas Gerais

Fritas, Esmaltes a Oorrentea para ceramícas
, Vidros, Cristais, Ferros '-e Chapas
Consulte nossos preços - Merpal - Sta. Oatartna..
Rua souza França, 20 - Fone 3530

DR. RURI GOMES
MENDONÇA'

MI!:DICO
Pré-Natal Parto.
_Opera� - CUolca Gera.

. I{esldência:
Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.
, Consultório:
Rúa Felipe 'Sebmldt n. 87.
Esq. Alvaro de Carvalho.
Horárié»: '

Das 16,00 às 18.00.
Sábado: .t � "I� ...

Das 11,00 -4s 12;00.

Conb
OO.NCA8 D. SOHORAS

fARTOS _ OP�RAÇO.�
PARTO s.a DOB pelo Ul"odo

p.t�"profn't: llO
Cou.: R\:_ Jelo Pi..to II. 10,
-

d•• 16.00 .. !8,00 b�r••
IU.Dd•.eom bor.. marcada.
Tel"fone 1011 - a•• ldêD.·!a.

a.a G.n.ral 8Itt.Dco·urt ii ,OI

ZOMI8UH

OIplom.do pela Fac:oldad•. Na
dOD..1 lIe ..Miá...... Ualvar.

: .ida4le lIe Bruli \

a.'·lllurRO �r eo.c."","
••terat.... • 1;Ik.�a

(S'ryiço do ftof. 0!lU'-'"
Rodrieu.a Lima) �

&s-.1ateJ'llo 110 8ernço III. ",Ir;"

cta do Boepltal I.A T,'-.
tio ale d. J ro

.édico do BOlpital de Caria.o.
e da lJ.at.rnidad. -Dr. Cario .•

.:_,.\;-".

ua 1,. LUII,ATO
nLBO

./ESC.RITÓRIO DE· ADVOCACIA

E PROCURADORIA
ASSIST�NCIA DOS ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WO�F DR. ANTONIO ORlLLú

DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

M:fi:S DE AGOSTO

••• Í) J C O

1 - Sãbad'o (tarde)
2 - Domin!o
8 -.Sábado (tárde)
9 - Domingo
15 - Sábado (tarde)
16 - Domingo
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domin,go

Farmácia VItória

Farmácia Vitória

,Farmácia Mõ4erna

Farmácia Moderna

Farmácia. Sto. Antônio

.. Farmá�la Sto. Antônio

Far.mãlla· Catarlnense

Farmálla Catarlo'ense
FarmácIa Noturna

Farmácia Noturna

ESTREITO
Farmácia. Catarlneose

Farmácia do Canto

Farmácia IndIana ,

Farmácia CatarlDenaa

Farmácia. do Canto

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

1111:.. ..&rillw,au. t' II.IIIU!,
r ".UU• .lIIO

praça 15 de Nov,embro

praça 15 d 3 Novembro

Rua João PlOto

Rua João pinto

Rua FeliPe Schmldt

Rua F�lIpe Schmldt
,

,

ua. 4uaO UAuaA

, C!JNIC'- USJI..ll

• BT.-· • aul un•• DUal. n lUTA O.ATA�4

UL N."TO.N trAVILA

CIRUBGIA G_aAL
Uoe.1;U II. SeDor.. r: PlHa.

I�a - IUetrlcldade M6d1..a

Collault6no: Rua Victor 11.1
reli,. n. 18 - Tele1ou. 8<141'1

Con'1l1ta.. D.� li lao�.. ....

dIante
a.. ldlnci.1 rOD" • 4'1'
Ilua: 8hP.me,o.o D. 11,

Da. àl\fl)�IO' 'lIIJNr'. ,.

aa,&jlAO
C1JlUJlOU. TlllUaATOLfJuU

Urto....a
CODI1l1�no:· Joll, PiDt<I. IA _

CGn.alta: .... 'I l. 1'1 '6�U

dilriam.nta. .,nol a•• ltib•.Q..

a,.ldlncla;-�1'1Y•• lH.
ron•• - I.ne.

João , S. B.

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

re��st1ment�3 e RADIO
.

GUARUJÁ
.

DE Ft'ORIANÓPPUS

UM.C" ......relllo r.Jllr.l.rl.
TU8_RCULOSJI

-�ADIOGaAJ'·IA .,RADIOSCOPIA
DOS PULaoas

_F"rlllad�:�;.!:I��:�aclOUll(10 KW) 5975 kcs;
de Medicina, TI.ieIoct." e TI.lo.
drDrl(llo do Bo..,ltal Ner.. .....,..

- &a.a-
Cllno da "p'c:iaUaaçio paI.
S. N. T. as-intarno e ."·...1.
teDta d. Cirllre\a do Prof _ Ii.·

Quil4arle. (aio)
éODa., ... lIpe Sellmld�, .,

r�(. 1801
A'e.d. •• lIor. _ar('•• �

lh•. : - Roa •• l.va. Juo'o, �i

FON.: .1.1
.

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua T.raJano

- U..r"c6.. - Ooeuç.. <I.. "... ' �

.

.

ru � {.;U.lca 40 AA&h...

'CUflO
_
••

'

l!,p'h:llaUaaçá..;-, li"
BOlpltal ! Jo. 8..,,,ldo,... A., II.

'ta'o. :
. (Scr-r11lf eo I"rot ••"'.a .,t ••

"

Andrade,.
CoD".lta. - P�!. maDÍI� II'

S".pltal de Carldada.
& tarde 4,,� 11,10 1I0ra, .. 1>

<lianta no eon.oltório • .lua N ..

nc. Kacl'.•d.o 17 .lIqulllA d. r r'�

dentei - T.ld. 1768
RealdOncia -_ Rlla Pr•• !d.,.l

(�o.QJiDho " - :reI. 'UO.

DL AIRTON DB OLIVEI.A--------------------------------------------___

DOaNCAS DO PULJI�O
'

TUB_BCULOS_
Con.alt6rio - Bu; r.up"
Schmldt, 18 - Tel. 1S01.
Borino da. 1. U 18 .ora.
&••idloc1a rellp. Sc.mldi

II. II?

Maurítio dos Reis
Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 6.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

Morilz
_...".------------...;....-----,

�- DlJIIAIfTE TOOO DIA

1'\ .�' nos tlAPCJOS'

�.D�l'.';n�,�-tt..� � iIl
.. � i:�

� �I. l'
,

.' d
"A SOBERANA" �RAÇo\ 15 DE NOVEMBIJO - ESQUINA

!tUA FELIpE SCBMIDT
'

fiLiAI • \ SABER�A" D1STRÍTO DO ESTREITO - CANTO

·(G�UNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARMA(�UTICOS

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aOI!

Hustn'.:.: Médicos e Farmacêutico.: o 'lançamento do novo

produto do INSTITUTO BIOCHIMlCO MARAGLIANO.
GERIPlAM _. H3

"-

á base de NOVACAINA sob rorrna altamente estabílí sada,
para o especial emprêgo em Gcríatría, no tratamento das
diversas manifestações orgânicas do envelnecímento e da

senílídade, precoces ou não.
. .

Amostras e in.formações á disposição ,dos senhores

Médi('çs a Rua: Conselheiro Mafra - 90 com
• j .

•

,
Z. L. Stemer & Cia. - Agentes .

Rua pedro Demqro
Rua 24 de Mala
Rua pedro Demoro,

'Rl,Ia pedro Demoro

Du!\ '!4 de Maio

&lp9claU.ta .m .mo16.t1... ,_, :<i.
nllor•• , na. '_Io'rla •.
'Cara radicai 4a. IDt.e�6e. "C.
d.i e �rolli�•• do apar.lho C.
nito-urinlrio .m amb'o. OI .eSOI

PoeDça.· do apar.lho Digutiv ..
., do .i.tema DenOlO.

Horirlo: 10� l. III • I � aD I
, Ilor�. - Con.uIUrlo:, RUI Tua

4'D�', 11 - 1.· And .. , ._ '''De
I..e.
'- •••1d.Dci�: Ro.. Lacerda

·Coutinho. lI-(Q'cara 4•• ,pé"
DJa. "ollel 1148.

MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMÃOS BITEN(OlJRT
CAIS 8ADAW6 'ON( .80?

ANTIGO OIPÓSITQ O .... MIAN'

VIAJE MELROB.
PARA ITAJAÍ - )OINVILbf,:
ONIBUS ULllMO 'TIPO
SUPE.R-PULLMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

FLORlANOPOLlS
CuRITmA

SUL .. BRASILEIBORÁPIDO

5,4b
12,45

LTDA.

/'# �-
_""--�

fI(�...�-7:::�

�0J
e,'

Onda méaia:
(5 KW) 1420 kcs.
Onda curta:

VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 HORAS,
. AGENCIA FLORlA�Ü)POLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

, "A •

D(),RIO PAR� VOCE -Interessa a todos ••• -

P,articulare�1 .c�mérció e Indústria.
Utilid,des domésticas:.�elllé(líos, -veScu'los �ti.: fuáqui
oas, acessórios d'e todas tis espécies, discos' ou' o que
você precisar. Firma que "'"rve há 30 auos a iml>rensa
brasileira, criou um deparla'm�l1lo- de venda",' para o

loterior, estando apta a üte'nder o seu pedido. Esere
va p.r. I

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5.° aQdar. Rio

- é lindà... mas
'8 ó CONFÓRTO?
Ao comprar móveis estofados, verifique s. o

moleio é feito com as legí!imas MOLAS NO-SAG

• muito moior confarto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca soltam.
• móveis mais leves
• dispensam o uso de cordi>lhos e 'percintas (lj: pano
• conservam o eS,tófamento obso.lutom-ente .indefo'rm6v"

.

MOLAS� DO BRASIL S. JO.,

Hb, • &cr.1 lua ....-.._ •• - T... f.451. � ex. Postal '875 - End. T.1. 1 "N�.SAG" - sao P�ul.
•

IIVINDEDOIES, ME Y E R & C IA.
... ,,,.. Se...... Q, • Ruo Coolllheiro Mafra, 2': Tel. 2516 - (]l. Posto I 48 - FlÓRIANÓPOUJ

----����������-�--�---------------------�
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. AntOnio. No turna e Vitória, situadas às ruas

Felipe Schmldt.
_
Trajano' e pr� ça [6 de' Novembro.

O plantão diurno compreendi do ent'e 12 e 12,30 horas será ef etuado pela farmácia Vitória.

II O·
serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Ca.nto. Indla na e Cataunense,

A presente tabela Dão poderá ser alterada sem prév!a autorização dêste Departamen...... _

--

%<%>S%iCSSSSSSSS,SSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSiSS%%S%%SS%%S%%%SS

COM SABAO

Virgem Especialida,de
11 lia. WEIZEL -�NDUSTRIAL - Joln,llle (Marca Registrada)

c ...........-.Ila ..s le.I....�
........

-- --�---.�-�_.
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Juizo de Direito I Festividades em honra de N. S. do
-

•
-

�,I Sagrado CoraçãoCOtnI rCa. d e T I-IucaS Realizam-se- no corrente mês as festividades em honra
,

de NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇAO, tendo

EDI'EAL DE CITAÇÃO, COM O Designo �o dia. 10 de agôsto' vln- J de paz no 'e erctcío da car sido organizado o seguinte
-

'.
.

, X I, - .

PROGRAMA:PRA�O DE TRI,�TA' DIAS, DE douro às dez horas: no 'Forum, go de Juiz de Direito". E para. que
AGOSTO - Dia 22 (sábado) - às 19,30 horas - IlUd'lINTE1!ESSADOS AUSENTES�IN- pa.ra. a. J1.!stlficação, feitas as ne-, chegue ao conhecimento dos In-

•. ./ "_ daCEBTOS E DESCO�"ECIVES. oe/l.sárlas Itltlm.ações. Tljucas, 18· teressados e ninguém possa ale-
O Cidadão Ca.rlos Ternes, - Juiz 7-Wõ9. (a.ss,) Carlos Terneti". FeL I ga.r ígnorgncía mandou expedir o

de paz no exerclclo do" ca,rgo de ta. a. juStificação foi proferida a presente edital que será artxado

Juiz de Direito da comarca de TI-

FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1959

Novena
D.� 30 (domingo) - às 8 horas - Missa' Festiva
Durante todo o dia haverá guarda de honra, a exemplo

Jucas, Estado de Santa Catarl-

dos ai.os anteriores.
Às 19,30 horas - Encerramento da Novena - Bençr.,fl

das V,í:t..LAS após à benção com ') S. Sacramento.
CONVITE

Convidamos os devotos de NOSSA SENHORA DO SA
TADO" de Florlanópolls. Dado e

GRADO CORAÇãO bem como os fiéis em geral para partí
passado nesta cidade de Tljucas.

cíparem' das respectivas solenidades.

segumte sentença: - "Vistos, na. séde dêste Juizo, no lugar do

etc. Julgo por sentença para qUI costume, e, por cópla., publteadc
produza seua, legais e . Iurjdícos UMA VEZ no Diário de Justiça
efeitos, 11 Justificação retro, prece, e TRES VEZES no jornal "O ES-

na, na forma da lei, etc ...

F.AZ SABER a fOdoS quantos o

p,rl\éent�
. edlj;al de cltf!oÇãO, com o dlda, nestes autos a. nequerímen.,

prazo de trinta' dias, de mteressa-. to de Jesulno .. Brtténeourt de Sou-
dos ausentes, !Incertos e desconhe;.. za, Cltem":se, por

- edital, com o aos quatorze dias do mês de agôs_·

cld,Os� ,virem' eu dêle connecímen.. prazo de trtnte, dias, na forma do to, do 'ano
-

de m!l novecentos e
I

to tiverem, que por parte de Jesul- § 1.0, dO, art. 455, da C.p.C., os cinquenta e nove. Eu, (ass.) Gercy
no 'Blttencourt de Souza. lhe foi In.teressados Incertos; pessoalmen., dos Anjos, Escrivão, o datllogra...

dirigida a. petição do teor segutn., te, o Dr. Rep�esentanté do MInis- fel, conferi e subscrev.i. Isentó de

te: "Exmo. Sr, Dr. Juiz de Di- térlo Público, nesta �omarca; e, sêlos por se tratar de ASSISTEN
relto da Coma,rca. de Tljucas. - .por preca�órlas, a. serem expedl- elA JUDICIA,RIA. (ass.) Carlos

Je�úino Bittencourt de S�za, bra- das, respectivamente para a t.a Ternes - J. de paz, no exerc, do

süetro, casado, pescador, reslden- Vara. da comarca de Itajai e 4.a cargo de .J. de Direito. Está con

te. e domlclllado em Itapema, mu_. Vara da;comalJla de Florianópolis, forme o original afixado na séde

nícjpío de pôrto Belo, por seu os confrontantes conhecidos do dêste ,JuizO, na lugar do costume,
assistente judiciário que, est� Imóvel e o Sr, Delegado do Ser- sôbre o que me reporto e dou fé.
subscreve, com es�rltórlo à Rua- viço do patrimônio �a União. Sem Data. SUP·3. O Escrivão:
XV de Novembro n,o 389 1,0. a. S' custas. P.R.I. Tljucas, 13 de agos.

'I

Eleita ii nova direloria do Ctnlro Aela

. dêmieo XI' de 'Fevereiro
ApóS ren�ldo pleito, realizado

I
O resultado final trouxe multa

nas elelçôes .para 'o Centro ACIl- alegria entre JS acadê�ICClS de DI
dêmico XI de Fevereiro" ,da Fa- reíto, com a eleição da Diretoria
culdade de Direito de Santa CIl- que substituirá, a do presidente
tartna, saiu-se vitoriosa a chapa
apresentada pelo partido de Re-

Fernando Carvalho.

4, na cidade de Blumenau, onde to .de 1959. (ass.) Carlos T.erne&

novação Acadêmiesr,--. encabeçada De parabéns, portanto, estão os

pelo acadêmico JOsé Ma.tusalém acadêmicos de Direito de Santa
.

GERCY D.o3 ANJOS Comelll. Catarina;
receberá citações, vem mui res

peitosamente expor e requerer a

V. Excía. o seguinte: 1.0 - que

.

às campan as terroristas e às
tentativas subversivas

do. perequê, munícípío de .POrto
Segundo os meios informados. o profunda ação contra -o peronís,

Belo, com a. área -de 55.346,00 .m2.
BUENOS AIRES.- 19 (UP)

-I
nlão, extraordinária tpor i SUdlL amt

-

presidente anunciara uma se'rle de mo, e sobretudo contra a ínríttra..Perante 337 pessoas; entre as quais pl1tude e pela Impor ânc a. os. e., A

- cmcoenta e 'cinco m!l tresen- os mais altos chefes militares das mas tratados, o sr, Adolfo Vltolo, medídas para que seja pôsto fi!;!'l ção comunista. no. seic dos ,

-_tos e quarenta. e seis metros qua- três fôrças armadas, o presidente ministro do Interior, o engenhet, ii attvídade do -partidO Comunls- cates e mesmo da administração
drados _ terras estas ocupadas Arturo Frondlzl começou, às 21 ro Alvaro Alsagaray, ministro da ta e de suas assocíeçaes eolate., pública. As exigências .desse gê-

. horas, a 'expor a. situação do pais, ,Economia e do Trabalho, bem raís, bem como á agltaçã} pero , ] nej-o foram apresentadas por p;r.u-
,por seu genltor José ven�nclo de

nos domínios político, econômico I
como três secretários de Estado ntsta, pos de oflcial� que obrrgai-am o

Souza. desde o ano de 1900; 2.0
e social. participaram dessa reu-. para as Fôrças Arma.das. Segundo o jornal dâ oposição general Hector SOlanas, secretá,

- que as ditas terras conrron-, "La Razón",- o presidente Fron- rio de Estado da Guerra., e o (1,1-

possue, há mais de vinte anos,

mansa e pacificamente, sem opo-

. slção Ininterruptamente, 'uma

área de terras, no Iocal denomina-

tam-se p.ela frente, em 215 me

tros, com a estrada velha de Guer

relro,s, aos fundos 'em 193 mts. com

terras de Germano
-

Mariano, ar

,sul; a Leste com ditas de Frlt�.
Schnelder, em 284, metros. e a<

Oeste a. estradá do perequê em

306 metros; 3.0 -' que no aludi

do terreno efetua. plantações;
Nestas condições, Requer a V.

'Excia., de acôrdo com o artigo ..

550 do Código- Clv!l I! 454 e se. rr=========================-,
glJintes do Código de' processo Cl-- I ",
vil,· mandar deslgna.r dia e hora '. C LU SÉ R E C R,E A T I VO

, e lu.gar p
.. ara., a _�st.lf1C.�ã<! ·�,:..V�ll� , '. "'t-

com, ciência do �epresentant�.to
, ...

'�6"
,,�, -.

·ft·.r-� J'A N E· fR
..
0

..

/
Ministério' Público, ouvidas as tel>- U

,C 1 U B'E
PROGRAMA DO M€S DE AGOSTO

Dia 22 - sábado -.- SOIRÊE do Departamento Social
Feminino do Clube dà Colina. pm:st; da nova diretoria do
DS. Não hàverá reserva de me&as.

A�úardem, em setembro: MlGU�L CALO' e sua famo
,a TíPICA, diretamente de BUel10& Aires.

ESTRélTO
temunhas . abal,.co a.rroladas,· as

quais comparecerãO a Juizo, Inde_

pendentemente de citaçãO; Re

quer, também, que julgada a jus

tificação por sentença, sejam cl-
'

tados pessoalmente os confrontan

tes mencionados, ·por precatória.
desde que residem na clda!ie de

Itajaj, com ciência, Igualmente,
_..

por precatór�a. ao Chefe da

Déle-,g�la. do Serviço do patrimônio
da UniãO e por edital, na forma

dll lei, a citação dos interessados

Incertos, no prazo. de trinta dias,

para' contestarem a present� Ação
de usocaplão, em dez dias qUI! Só

seguirem ao término do prazo do

!)dltal, no qual se pede que seja.
declarado o domínio do petlt!lo-

PROGRAMA DO Ml1:S DE AGOSTO

!

.\
.11
!

DIA 15 - sábado - Às 20 horas .-

, ' Grande Bingo patrocinado pe'
los Contadorandos da Escola
de Comércio Senna Pei'eira.
- domingo --Tarde dançante
ofel�ecida a mocidade ,estrei
tense.

I.
DIA 23

oárlo
_ ,sÔbre o aludido NOTA: Será rigorosamente exigida a

.apresentação da carteira social
-a ,todos a.ssociados, indi-B.Mnta
mente. Os interessados se'rão
aténdidos, diariamente na Se
cretaria .

do Clube no ltorárió l
. das 8 às 10 horas.

terreno.
-

prossegulndO--se, como de direito"

até final sentença. tl execuçãO.

Dá-se valor a causa,
. avenas para

efeitos de recursos de Cr$ 2.500.00
- dois mil ti qUinhentos cruzeiros

- pois o peticionário é beneflci'á_
rio da. justiça gratuita. Nestes têr

mos, pede deferlmen�o. Tijucas 15

de julho de 1959. (ass.) Gentil

TeUes - As. Judiciário, Illscrlto,
na O.A.B. sob o n. 681.. "Em dita

P!)t1ÇãO foi, .e?al'ado o segulntr

despacho: - ."A.,. como peq1,ler.

r

. -----j;----,._---

EXCELENTES

AR-MÁRliOS
EMBUIiDOS

, -

É simples aproveitar uma par.ede... DURATEX
é o "laterial adea,uado po_ra fazer armório_s
embutidos, ràpidamente, com meior econo_-

m.ia e os melhores resultodo_s!
'

• -OURAJEX é muito mois barato que qual
'quer outro material I
• Fácil de trabaihar - muito leve..,.. muito
durável I
• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I
• é o material ideai paro arm6rios, porque'
lúa superflcié lisa 'não' agresenta farpas.

PRONTA ENTREGA I

PREt;OS DE.SE

lI�R O CHAP�U'

rosos setôres do :E;xército--e da Ma_ tas.

rlnha por várias vêzes' solicitaram

dlzl exporá a necessidade de pc- I mirante Adolfo Estevez, a se de

lítica de ínão de ferro'para com o mltlrem, nos últimos mêses.
comunísn!,o ·e centra o. peronismo, Na reunião de �oje, à noite, de_

"para se pôr fím à cam,panha ter... ve Ig\lalmente p _presldep.te apre
rorista e à.s tentatlv�s' ,subversl- sen�ar plano. de reforma eleitoral,
vas". Segundo outra, versão, a po_ que prevê a instala.ção do sistem,.
lítica do govêrno para com o pe- de repr,esen·tação proporcional.
ronlsmo seria a. de o deixar re- bem como amplo plano de refor�
conStltulr�se, .sob a cond1ção de mas legislativas, principalmente
respeitar plenamen�e.. as leis em ·do Código penal.
vigor. A fjnalldadt! buscada seria a

de que se dividissem os

do ditádor e das várias
partidos
facçõés

por outro lado, o engenh,eiro
Alvaro Alsogaray, ministro da :Eco_
nomia,. apresentará os primeiros
resultados positives do plano de

Recuperação ECl'nômlca.

rivais. Como se sabe, os peronlstas
estão 'dlvidides em vários grupos,

mostrando profundas, divergências
\e� todos os dorni,nlos. '.
-

()onsl<:ler�, es obs,�r,\>ll,'doi>ell :"_f"
líticos que 'o .preirdente FrClndizi
não terá dificuldade alguma em

convencer os representantes das

três fôrças armadas a apoiarem
sua politica' d:� estender a mão
aos peronlstas, bem :c_omo quanto
a empreender profun�a ação anti,

comunista.

Lembram oá mesmos meios que,
em junho e julho últimos, num�_

Aluga.-se diversas salas- no Edi_
fício "S'ão Luiz", sito à rua Fe_
lipe .Schmldt, N.o 37, (ex-edlflclo
do IAPC�.
À tratar no mesmó ed,lflclo jun_

to a Agencia de Tornais e Revll!.-

ARRANQUE I�E�IATO
V. PODE CONF1AR '·EM SUA
baterià DELCO

, -

.

-Dupla Reserva de Fôrça!
para SUi> �"gurança e tranquili-
dade, D�LCO mantém sempre

e:n resel'va o dôbm da energia
n.a que seu carro precisa!

Segrêdo da Longa Vida !
DELCO contélll o exclusivo ele_

mento Batrolife, que evita às

perdas de energia autodes

carga !.

Distribuidor Autorizado

C A RIOS H O E P -( K E S/A
Para Revende40res e Frotistas -

Descontos esp�c�ais_

Com Vi(k VopoRub noriz, .gorgonto e

peitó melhorom de segundo em segundo,
,

�. o noite inteiro!
No combate ao resfriado, gripe, catarro ...

Vick VapoRub lhe proporciona um aliviomais

completo, mais rápido e duradouro do que
comprimidos ou outros remédios. Ao deitar,
uma simples fricção de Vick VapoRub no

peito, nas costas' e na garganta ... e pronto!
t

Imediatamente os vapôresmedicinais e a recon

fortante ação de cataplasma de Vick VapoRub
aliviam as 3,regJÇíes atingidas pelo resfriado,
gripe ou catarro "- desentopem o nariz, sua

vizam a garganta -irritada e descongestionam
o.peito.

E durante o noite .inteiro. a dupla ação de
vi2k VapoRub continua proporcionando êste
tão desejado alívio a tôdas as regiões doloridas.

SOmerW Vick VapoRub
alivia, ao mesmo tempo, VI"K \I'APOR'UBas 3 regiões atingidas '- Y."
pelo resjriad�, griPe ou

,catarro.
.' .'�, esfregue." e pronto. �

V,J.10/59
". �\';�;f;�Poi;.}·1 ",,,,,,<'"',,,,,:,,,*,..'<;.ff;'�""4:?,;t::_@_� _j

V E N D E - S ,E
UnIa propriedade na Rua C:t'mente Rovere.
Tratar a Rl,la Nunes Machado 2l.

---- ------------�-=���-------------------------

OUROBODAS DE
.- � ,� ;., ( O N V I T E

';"Com '<séntiJ�ntos de'profunda gr�'t[dão ao briaâ6r: �·s

.

.iiil):os, genro, noras e.- netós de

BIASE e MARIA LIMONGI FARACO,.
. "-

tem o _imenso prazer. de convidªr os parentes e pessoas
amigas, para' participarem da Sar1.ta Missa aialogada, ':ia
BODAS DE OURO do casal, que celebrará o Exm). c

Revmo. Arcebispo Coadjutor, D. Frei Felicio Vasconcel0s
OFM, no próximo domingo, dia 23, às,8 horas, na Igreja
de São Francisco.

•

Antecipam ag'radecimentos aos que unirem suas pre�
ces nas intenções dos jubilares.

'Florianópolis, agõto de _1959..

AGUARD·EM

MÊS
NA

DOS

DESCONTOS "SURPRESAS"

D·U_', EX
Um apartamento; estil.)

m'Jderno, recem construi io,
com "sete amplas dependê:..1.
ciru;; situado no 20. piso do

prédio dá Rua Presid('ll�e

c()ut}nho nr. 15. e,

. Duas casas, 'l'ecentemente
!efNmadas, confortaveis, Ins
talações completas, sitas a

Rua Presidente Coutinho nr.

17, lespectivamente, por
7.000,09 e 5.000,00.

Um "Box" no Super-Meroa
do Dr. '34 ótimamente locall
:.lp,do (o primeiro na entrada

,:la porta principal) •

FAZ MELH.OR E MAIS-- SARATO I- .

DURAfEX é três vêzes mais resistente que Q

mad;ira comum. Não rocha, é mais duróvel e

menos atacóvel pelo cupim.

Tamonhos de 1,22 x 2;50 m e de ,1,22 x 3,00 mí nos tipos

liso, filetado e perfurado.
Revendedor: - M E Y .E R

,

!

& OlA.

RUA - Felipe Schmidt, 33 - Fone. 3270

Conselheiro Mafra, 2 - Fohe 3280
/ 1 Vêr e tratar com 'o sr. Li-

berat.o La1,ls, â ;Rua Presiden- .

t,� cúutinho nr. 15, 1.0 andar.
-- ....

'
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ADlan�ã e ,�oDli810 nesla ca�ital o COlerêiúrio de Criciuma
AVAí E PAULA RAMOS OS ADVERSÁRIOS "DO líDER ABSOLUTO DO CAMPEONATO DA lONA SUL >

-

Fracassando os entendimentos para a' vinda do Internacional, de lajes! a diretoria do Paula Ramos entrou em negociações com a dire- _

toria do Comerciári,o, dé Criciuma, incontestavelmente uma das mais poderoses equipes de Santa Caf'arina, tanto que lidera o Campeo
nato da Zona Sul. As demarches resultaram num êxito e já emanhã.àtarde, i veremos em eçãeo forte onze da Região M i n e i r-a dando
combate ao pelotão do AvaL Domingo teremos.a batalha sensacional entre Comerciário e Paula Ramos, este .campeão da Zona leste,

Eis dois cotejos que prometem arrastar assistencias colossais ao estádio da ,Praia de Filra.
IAM'ÉRICA E NÃO CAXIAS, O CAMPEÃO

DA ZONA NORIIE

nos equiparados a qUl1.lquer outra

profissão: 10 futebolista inglês. O ACESC X DEPARTAMENTO 'DE ÁRBIT'ROS
mesmo, ainda hoje, acredita de Ao que ficou assentado na reunião da diretoria da

e�ta.r com mutta sorte se canse-I ACESC, por ocasião da 'inauguração, ainda sem data, do

gue no fim da. temporada acumu-I re�ervado da _enti:dade de

:dla,�se:
no es�ádio �a rua Bo

lár a importância de mil ou mil e calOva, deverã., fazer a preliminar dOIS conjuntos for'

duzentas llbras esterlinas (de 400' mado , por elementos do Departamento de Árbitros e

a 480 mil cruzeírosj e, para cne., ACESC, em disputa de uma bela taça oferecida pelo Sr.

gar a tanto, dev.e estar presente a Osni Mello, preeídente ,da F.C.F.
,,

000----,todos os encontros de campeona-
EM JANEIRO AS' FINAIS 'DO CAM.lPEONATOto;!!. vários turnos de eliminação \

da Taça -da Inglaterra e a al� BRASILEIRO DE FUTEBOL - Rio, 19 (V.A.) ""':'" As

"partidas finais do "Q,amp.euu,atQ, Brasilejr., de Fu�e:P,'Ql-l- queencontr�s da seleção do, País. _Es- _ , �_;;§
_ '� __ \- '

haviam' sidtJr'ihln't:'1faWS;'p��zembr;;- ao correrhe '�lÍo;tas"lmpaI1ânci!lS ,causa;piam�'rep�l- , , -'''\

foram, pela C.RD. tratnsferidas para os dias 3; 7 e 10
sa ao menos ca.tegorlzado futebo-' ,

de janeiro, isto levando-se em conta o atraz., em que(Cont. na 7.& página)
estão diversos' campeonatos regionais.

JUVENTUD!E 4 X OPERÁRIO 1 SERIA NOVAMENlTEoOoTRANSFERIDO O CAM-

: ,E.§creveu JOCA MELLO ram logo !ie inicio, um leve pre- p�oNATO BRASILEIRO DE REMO - Ao que consta,
Nem todos os esportes mantém F_azendo sua "reentree" em d,ominio C!I/. clube rubr<>-:anif que, a B.B.D. está ,propensa em transferir novamente a reali,'

um paralelo' de remun'eração: e-xls- nossos gramados varzeanos, vem já aos 12 mlnu�os do prélio, inau_ zação do Campeonato BrasHeiro de Remo, ,desta feita de'
tem os esportes ricos e os esportes de conseguir uma bela vitoria o gurava o marcador por intérmé- janeiro para �bril. Se tal suceder, a Federação Aquá,tlca

dlo de Claclá, cObra,ndo magistralpobres: o halteroflllsmo, por confunt"o da. Juventude F. C" em de Santa Catarina terá que yoltar atraz em sua decisão
de Saul,Oliverira seguidos pelo, nosso campe� exemplo, e' um esporte pau'perri- prélio disputado domingo a tarde, mente uma falta de fóra, da area. -

.
'

I de, efetuar o C1ertame catarinense em setembro, delxan-
ão, apenas dois, Figueiren- mo, e o tênis muito rico. ,As ve-

frente ao Operário F. C., no ca.m Apenas decorriam 5 minutos após
.

d d' d
,

po da 3& turma do Abrigo de a feitura dêsse tento, voltava o do-o para nóvembro q'ue tem sl,do o mês a lsputa o
Verdadeiramente empol-, 3xO e Paisa�dú, ;lx3, fu�i- :res, porém, é fácil conseguir as Menores.' Juventude F. C. à marcar, desta tí,tulo máximo da canoa.gem' barriga-verde ..

gante pana O futebol ilhéu ram da regra dos quatro importâncias exatas, como por As ,ações do cotejo demonstra- vez por intermédia de' Tião, na 000_----
foi, sem dúvida alguma" o tentos. Vejamos: Cados Re- ----'---_,_---_- --- -, cobrançà de um( penalldade má- VVALDJR MAFRA DEIXOU O FIGUEIRENSE
notável feito do Paula Ra- naux 4x'3, FigQeirense', 4x1, NJ.LTON SANTOr ilNDA -'LIMENTA O :!::rom:!topa�:i�a ���:��d: ::!� Não foi nada feliz o técnico Waldir Mafra na direção
mos, ao trãzer para 'a Capi- Barroso 4xl e Mar,cílio Diás.. ;:;

,
� A ,A

ta foi chocar-se contra o brllÇo 'técnica do Figueirense, hajam visto a óolocação obtida
tal a sUlp,remacia a�soluta 4x1,' o que nos leva a apon'�

,;', ,'D,iEf,EJO D'E VOtTAR A INTEGRA'R A zagueiro-direito do Operário F. c. pelo a1vi-preto no certame da zona leste: último lugar.
do futebol da zona leste.' tar como a ,produção do a�" �J � Embora moralmente prejudica NWG'a dava ,certo no clube, parec'endo-nos que o coach
/o sucesso <Ia �quipe Pau- que em qual�lI;a dimensão. .

SElEÇA-./"O
'

,BRASILEI"R,A
dos por êsses dois tentos relâm- não foi lá muito ,prestigiado por ,diretores e jogadores, do

I
. � ,

t .... T b
'

d fe d nI_ pagos, não se deixaram abater os ..

ama nao so per ence aOS am em, a e sa o c........ "Decano". Resultado. Mafra deixou há dias o Figueiten-
d I b d E

�' tOt' atletas �o.. Operário F ... C. que'
torcedores o c u e a s- peao, cons I Ulu"se �m ver- .

se, falando-se no' retôrno de Nelsofi Garcia às fileiras
I·

, .

t d d
o

Ih d
. RIO, 19 (V.A.' -, O za- cruzeiros re:d�ondos (entre lu lutavam com grande desenvoltura,

trêla So ItarIa como aro' a eira ,mura a on e o JO- .

1 b l' S" d d 'I
gueiro Nilton Santos já ,en� vas e ord,e;nald1os', além de 3. fim de conseguir o seu tento G'O C U e a' VI-negro. era ver a 'e o

bém a todo florianópolita- vem Gainete, êsse excepcio- t d' t lnau,,_.ural. --_� 000rou em enten lmen os com outras' ,vantagens, "por 'fo- � ,

no que esperava, ancioso nal guarda,- valas, apoiado Todavia, novo goai surgiu para TREINAM AVAl E PAULA RAMOS P'"
pelos' seus comlll"�,hel'�"os, Os dirigentes ·do Bol;�fogo, ra", em carater particular. reparan-

pela nossa 11ecuperação nos :t" -

'f d' t
RS cMes do Juventude F. C" quan do-se. para futuros' (\ompromi"sos, os conjuntos do Avaí

d d S t C t
.

na�o pe'rml't'I'U que o. trl'c'olor para a re orma , 'o seu con, En endepdo que êsse será do eram decorridos 37 minutos
grama o,s, e an a a a,rI- Pa '1 R t

-, .

nd 1 ti' a nt h'trato,' que terminou no d'ia seu último contrato ao final da etapa inicial, ,de autoria do 'e u a amos es ara0 ensaia o, co e v me e oJe;
na. Tudo isto, foi proporcio- praiano sofresse tentos que

5, o qüe não o impediu de do qual estará corr{ 35 anos meia-dll'eito Luiz que, assim, ele ::I!evendõ O exedcício 00 alvi-Cie.Jeste' ser à tard'e e p do
n�do por uma, equipe que ilhe

tirassem' a invejável po- ,

vava para três o placar da con-, trl'color a' 'TIoite, ambos no estádio d'a Praia de FÓl'a.
'

, continuª,r jogando, ,e com o de idade. Nnton Santos es
soube, sem medir sacrifícios, sição d� defesa menos vaza- tenda em favor do clube rübro- 000

,/

mesmo emp'enho que sem-, pera que 'o BotafQgo arre-
enfrentando por muitas 'vê- dao anil, e, com cujo resultado foi GREMIO X SELEÇÃO ARGENTINA - De Pôrto
zes torcidas hostís e arbitra- ,Ao ap"Clntarmos o· gránde pre caracterizou suas atua- dowQ'e as luvas ,para 400 mil encerrada a etapa Inicial.

ções E se "até agora o con- -cruzeiros e eleve o' ordenado Na fase complementar, o Ope- Alegre, informam que o Grêmio Porto Alegr.cns'e e a

gens, calamitosas, imporl'Se feito dó clube dosl i'l'm;;os, .,... '

'

A F A ntal'am a 'r'eal' 'za'ça� de um- pre"I' a l' t
com 'denoAdo e br'avu'ra a C

. .

t t"r' trato não fOl sacramentado, para, 80 mil cil'uzeiros. E Ó rárlo F, C. atuando melhor coor ... asse 1,' ,
'i o ' ,10m s oso

, a:JlOnl, queremos es emu- . denado passou a at'a.car il).c,essan entre o 'tri-oampeão gaúcho e a seleção argentina no dia
h tom ,á assmatura do famo- clube parece inclinado a ' •

adversários do quilate de �um nhat, outrossim, que já, á ..

"

.' d' d f t t'émente, até que, surgiu 'o seu 16 doo próximo mês de s'etembl'o, no Estádio Olímpico,
Carlos' Renaux, Figue�r�n- muito não viamos, no nosso �o Joga, or - que es r� a

:
atender seu veterano joga� tento de honra, resultado de uma

como parte princi'pal dos festej,os do 56.0 aniver.sário, de
I· D' AI' E t d

•

t� b ,wa melhor forma como Ja- dor, que' continua a ser a grande confusãO na área adversá ,,'

Se, Márci 10 Ias e mIran-" s a o, uma eqUIpe ao em -
.

" ' f.und'ação do clube gaúcho.
, 'd' d' tO' nd mais desfrutou em sua 10n- pe.ça-mais brilhante do con, ria, quando eram decorridos 19

te Barroso, e a todos' ven" coor ena a e pra Ica o .

f
.. t .

t t d minutos.
----I�' 000 _'----

cendo 'galhardamente. futeb,oI tão p�'odutivo' como ga carrem: - 01 JUs amen- Jun o, clom a van agem e
O GRÊMIO VENCEU' COM DOIS TENT,OS DE,

• l\.r te 'porque ele esperava um? po::'er J'ogar em qualquer po- notavel reação do OJ)erário F.

Empatou, mercê de um,a o t"me do Dr. CIro m;a'ques. .' , .' C. fez com que a partida retor- JUAREZ Com d' 1 I nt d " t",

• cOisa e salO outra. MaiS sição doa defesa, :dando inal�
,- . OIS g'o s empo ga es o cen er (�a..,

a:lbitragem facciosa, com o Nunes.
claramente: _ Santos não t

'n�sse aos lances de sensaçãO ,com, tarinEmse Juarez, O Grêmi'ó Porto Alegrense _ derrotou,
Almlor'ante Barroso" em Ita� g,em a que apereçam ou ros ambos 'Os, conJun,tos desenvolvendo d

.

d
.

I I
.

1t omlllgo, seu gran 'e, rlva o' nternaclOna', por 2 x 1.
1 esperava que o Bo afo,g'o elementos, como é o caso de atuação devéras primorosas. ' '

jaío R(':pet�da dose de má Os grandes va ores qu fôsse tão liberal{ já que lhe Chicão e de Ronaldo. Tanto assim que, somente quan Renda recorde no,' estádio dos Eucaliptos: ..........•.
direção do jôgo, fêz com qúe possue � equipe: enb.·e êles

ofereceu 380, mil :cruzeiros do tralicõrriam 33 da etapa final, Cr$ 1.140.0000,00.
'

o nosso campeão sofresse, o fenomenal Sombra a ma-
d3 lu-vas, e ordenadó de 60 Acredita-se, portanto, que vol<tava 'o J'uventllde F. C. a ele- ----<- 000 -----

desta feita em Brusque, con- gistral revelação, o' médio no ,d'ecorrer da próxima se- var':'se no marcador quando seu

mil crúzeiros, que o eq,ui- t t·
'

tra O Paisandú, ou,tro em!pa- Nelinho, O extraOll':dinário mana o assun o es eJa r,e-< meia-direita Luiz, novamente fa'
o , .

dO 'lt para a Garrincha que" co�
I 'd'

,

t· f t" nt zia balançar as reAdéS da meta
te que lhe roubou_a vltOrIao cent.r� mé lO Zll on e es-

ml"l
so .vI' ,o ,sa IS a oname e,

, mo se sabe, ,recebe 80 f' "S t
'

d guarnecida. �elo Operário F. 'C.
Perdeu, unicamente Ulil jô- .:as duas esperanças' do fu- Irmanno, an os o' 'ocumen

assinalando o, quarto e último
,

go, para o Ma!'cilio em Ita- tebol de Santa Catarina, o to que o ,prenderá ao gore-, tento da partida.

jaí em que o celebérrimo ponteir'o direito HeIinho e o

( S b
I mio de General Severiano Na, preUmlnar, tambem conse-

úl'bHro da Liga Itajaiensc goleiro Gainete, dão tôda a ata u manna: até 1962. guiu os 'méritos da vitoria a equi

de Futebol, 'Wladimir Borba, "pinta" do time que, CDm
•

pe suplente do Juventude F. C ...
.

d f
A d Braslll 4 O colocado E como ultima revelação pela contagem minima, tento

não permitiu que a equipe um pouco e es orço a \lua, I '

, assinalad«;l por Ivan, na

segunda'lda Praia de Fora se movi· iiretoria, está fadado a: tra- ainda que est1eja convencido .

...._ O Mundial de Caça Sub- d t' 1"
• � • fase.

'm,,�1:,lsse em eampo. zer para a Metopole o títu- - e que, a e ,a surglrao mUl-
A equipe do Juventude F. 'C.marina,' disputado e�al,ta,

. �

Nos d,emais eneontros, 10 que há 14 anos nos d'ei� tos craques para a pOSlçao, aIlnhou assim.: TITULAR: João-
, foi vencido pela spanha t S t 1" tse:! time const:tuiu-se num xou, ou seja, o cet�o ,'má- Nil on an os a lmen, a o

" ...
' af�sombrdo eximto.dO vfutebolpde'1sa::ta_ {r-:e ��r�:: �t�li:,n�O:6 c�:�

"JC,S;
,

arman, o com a arma.', amos,. au II h.a- ""t'" l' U" 'd
..

'

,

'
,

d'
. :

, /1 t':
'

t' Es ae os III os
ue ,em quarta lmen-,' mo!,!," V�1l110S

,

U �ar, que o 1-
146 de

tulo de campeao esta pre�c
'

,ç�f,-'Y'�éS' á",�11eg;lh< "; L, ':,
' c

Qual, na atualidade 4_ diferen�a entre o

esportista· amador e o profissional?
MILÃO - A revista "Rotosei" tente entre amador e profissional.

de Milão fez uma interessante en-, I
todos .os anos deve fazer � sua

quete para estabelecer aproxíma., I declaração sôbr,e as rendas, I)

damente quanto podem ganhar os amador na-o"
I '

.

pratlcanrtes das várias modalidades
E' t estaI opor una obser�_o,

esportivas. Antes de se chegar no: pois que hoje em dia, é bastante
vivo da questão é Interessante

re-.I difícil de se chegar ao pónto de
ssaltar como 'o tenlstà Pancho �abelecer com certeza onde ter..
Gonsalez, que por sua vez conse..

mina o esporte remunerado e

gue levar uma v� despreocupa., onde inicia aquele praticado em

da em 'virtude do dinheiro acu-
caráter de amadorismo. poucos

soas que, no prazo de poucos anos, exemplo no puglllsmo. No último da na sua conta particular de

conseguem' juntar fortunas ran-, encontro, válido pelo <título mun- I
aproximadamente 35 milhões.

tásticas, em virtude eLas suas es-

-

diál �s pesos pesados entre JOh-1 Faland<>-:se de futebol, o merca

peeíaís aptidões em determinadas ansson e patterson, o antigo cam; do Italiano e o espanhol estão sem

disciplinas do' esporte. O resulta- peão recebeu a 'importância de' pre na dianteira pelas enormes

do não foi muito lisonjeiro. En. faremos uma a�aliação em cruzel-
I
importâncias pagas aos seus rute

tre 14
(.

esportistas, escolhidos por ros ) cêrca de oitenta milhões, en-, "I bolistas. Até pouco tempo atrás,
acaso, foi f,eita esta pergunta, a quanto' seu desafiante deu entra- um único jogador no mundo' po-

queima-roupa: "Babem dizer quem
I

dia I,ser apresentado como- modêlo,
foi Horácio?" Dos 14, cinco res- conseguindo durante a sua earreí.,

•Jogararo as vede-
�as apesar da.

.

Proibicão
. "

Mesmo diante dia proibi-
ção imposta pelo C.N.D.,
foi efetuado o jogo de fute
bol feminino entre vedetes
de São Paulo e Rio; lotando
completamente o Pacaembú

que' apresentou a aprecaa-
vel. renda de Cr$ .

.i . 236 . 500;00. '{As, 'bandei
'rântes foram as vitoriosas

pelo ês�ore -àe 2x1.
--------------------------�-----

ESPORTES, RICOS E ESPOR-

. mUlad? com a prática do esporte
sãP .atualmente os verdadeiros

da raqueta, dtríne. a diferença exís ,ltmadoreiÍ, porquanto também 'nas

especialidades em que não deveria

latino, outros cinco, �mlmos cultos

lembraram que HOl'!Ício era uma

personagem de Walt' Dlsney; dois

ponderam exatamente: um poeta ra esportiva ganhos mais ou me-,

Venceram Flumi
nense, Bangú e

Madureira

subsistir o pagamento rormalmen., pensaram que se tratasse de um

te reconhecido, há possibilidade de antigo Deus pagão, um estava

plenamente convencido de que

fosse um guerreiro de Idade Média,
e o último não hesitou em dizer

se se burlar os regulamentos, atra,

vés das mais

das quais' a

varíadea fórmulas,

mais conhecida é
..

que se tratava de uma certa raça

de equinos. pois bem, feitas estas

observacges, vejamos quanto ga-

aquela aplicada nos países da

"Cortina de Ferro", onde os atle

tas percebem polpudas ímportgn-.
Os três, encontros da ro

dada do Campeonato Cario
ca de Futebol, transferidos
de sábado, foram reàliza,d'o-;
3.a feira, acusando os re

sultados que seguem.r-Bangú
3 x Canto do Rio O, Flumi
nense 2 x, Portuguesa 1 e

Madureira 2 x Olaria-L

nham êstes senhores, de, aCôl'docías em troca de inumeras run.,
com 'a sua maior ou menor popu,

la"làade, 'ou' aifid(('" ,de ac'õrdb cám

a popularidade que o esporte por

Ções proftssícnaãs, que êles nunca-

chegaram a exercer.

QUEM' FOI ,1I,ORÁCIO?
A revista chega também a nos êles praticados, goza no ambiente

em que êles vivem.apresentar um exemplo tipico do

nivel cultural alcançado por pes-

TES POBRES

PAUlA RA'MOS CAMPEÃO
,

DA ,ZONA LESTE

d'esejo de encerrar sua glo
riosa c'a:-rreira. integrando a

s�l'ecãô bí'asileira np, citro
p�,p�atü MU!1dial- de Santii7"
go dó Chile.'

'Em r.ocsa edição de terça
feira i.otíc.amos a vttôríp
do Caxias sôbre o Amértoa
no jOgo de domingo do cer
tame dá zona norte e a pro.

clamação 'do primeiro como

campeão da zona. Houve

engano.
\ O jogo terminou

empatado' por 2x2, sagran
do-se campeão .o América.

Associação Desportiva Trindadense
'De ordem do Sr. presidente, I àssociados quites para uma sessâo

co�voco os' senhore� associados i �e Assem�leia Geral ás 10,30 �e
quítes oom esta: SOCiedade para mesmo día 23 do corrente, que

em Assembleia geral se reunirem I será realizada com qualquer nu,

1110 dia 23 do corente ás 10 horas
r
mero de Associados, na forma

para a eleição dos Conselho Ad- dos Estatutos.
ministrativo que de�erão reger II '

es destinos desta Agremiação no " Secretaria da Associação

periodo de setembro de 1959 a Desportiva Trlndadense em Triu

setembro de 1960. 'I ãade, 10 de, �go()sto de 1959.
'

Caso á hora e dia marcados não OSMAR COELHO
haja numero legal, convoco os 2" Secretario

,
'

,

P R E C I' S A - S E
DE UMA' EMPREGADA

Tratar a rua Bócaruva, 15
(última ca'sa à direit,a).

Sala Apa,rlamento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As coisas não andam boas

c reino da rnnamerce, is�::>
no do governador Hulse. E

uen; está fazendo as Vezes

e Hamlet, é a deputado
denista Tupy Barreto, sõ VOTO DE PESAR

1'0 o qual há tempo o lider Ainda o sr. Ivo Silveira.,
a 'bancada, sr. sebasttão .na .sessão de 19 do correntes

eves vem fazendo '''marca- apresentou. requerimento so:..

ão c�rrada". Antipatia 1'e5- , • "

"
'

\
-

I '. licitando a inscrição, na ata

oa�nãopodeser", pO.cisso,Tupy Categonco: Contra o Governo mas com o povo - Dls- sobre os trabalhos da

emos' que pensar em algo "
'

'
�

. Ct,�a, de um voto de p'esar

,ais: num .movimento -va-cussão r.spida entre' Bancada Governista - O representan p;,;l�, falecimento �o, sr, JOd.O,

al'OSO, contmuo, mas per- " ME-llelles,\ de tradícíonal fa-

anente, -onde- o 'parla,men-t Ud ·s't de J. 'II d t .

·

V" ,l'd d B'" müíá catarinense, ocorrtdo'[ (Cont, da 6.a página)

ar joinvilleÍlse vem .sendo e ,em a otnVI e esau oFlza o Ice l er a anca« eu FlorianópoliS. lista Italiano da Série B, ou tare,

a��à�d�heN�:�t!�;i:!�o;:�:da - Oesgàste,dê Sebastião - AsSumem Suplentes. "

I) nas questões de economIa '.;essêdista Mario Tavares da .ude de vários de seus cole- ':'ln nome da, UDN e Walter
nterna' do partido, como no, Cunha Mel-lo realçou esta �as de sabotagem, nêsse pro- RoU!s.senq em nome do PTB.
ienãrto da Casa. .iírmatíva do orador, 'dando- cesso injustificado de retar-

.ne inteira razão, damente na votação ,de ma-

céría que tão de. perto se

funde com os interesses de

�rande número de propríetá-'
>Í08 de bicicletas de Joinvl.le

; de tôdo o Estado; ,sendo os

nesmos, em sua quase tü

alídade, operários,
_

O deputado Ivo Bílveíra,
ipós declarar encontrar-se
na. ,litlerança da bancada da

.postção, pelo licenciamemo
do lider efetivo, sr, 'Esttv<i
Iet Pires, ponderou da �ri
buna que seus' lideres se en

centravam no recinto da

levar a sua equipe à, vlt61'1a no ros, no errtanto, São os pugílts.,
,

,

certame prtncípal, ganha no flDí tas e, espec_lalmente, os ciclistas,
Doutor Juscelino Kublts-

4j' da temporada, entre salários, prê- Entre -os puglllstas italianos, Lol
cnek de. Oliveira mio de partida e outras Indeniza... é o mais bem pago e Baldlnl é,
Dígníssírno presidente Re-

ções das mais variadas eSPecies entre os cíelíatas, que pode coutar
publica -' P.alacio Catete ,-

cerca de 1 milhão e melo, ao qual com ,prêmio -de engajamentos ta.-
;{io

pcde-ae juntar ímportgncía de bulosos. E' -suficiente que se digaAssembléia Legislativa -sta.
Catarina vg sessão hoje vg

pouco Inferto; caso seu passe seja que quando o campeão do mundo'
vendido, tendo o próprio jogador foi engajado pela casa "Ignis",'atendendo exposição feita
direito de ganhar uma determí., seu presidente providenciou íme,

deputado Walter Vi,cent':! Uo- "ada porcentagem na importância diatamente a segurar suas pél:napfilf'S vg apel-a"vossencia sen-

tldo sejam determinadas de-
estipulada pela sua transferência, nós "Lloyds" de Londres, Os ci_

,p�,rtà.mento Nacional ObIai>
Um jogador que pertence a uma' clistas que' conseguem grande fa.

das equipes da rabeira, da série A,
e Saneamentos execução ser

,
. :>ode ganhar anualmente a Impor

"içe-s planejamento e sanê·
cãn'c!a de cerca de 650 mil cru_

ilnwnto vale rio Tijucas COlll-

pl:f€llldendo Rios Moun, -vg
"""03, Um jogador d_a série B,

: t.ir!ga e Santa Luzia pt 3a-
':ue contrIbui à J?romoção da sua exigir neste momento até 125 miJ ./

neHIr�ento referido virá en., !'quipe ii divisão principal, ganha cruzell:Os por noite, pela metnde

contro anseio' população re-
melhor ainda, porque pOde contár pode-se ,exigir a p,'esença de um

ferido vale vg essencial::11en- com uma entrada de cerca de poblet, um Nencinl ou pm De

te agricola vg trazendo ina- i50 mil cruzeiros, E Isso tudo não Bruyne, O ciclismo, segundo da.-.

;.;<-.!culaveis beneficios ecano·
1b:tante

.

a "bagunça" qui! reina dos coligidos por, um jornal fran_

mia municipio e Estado pt na oc'ganização das sociedades cês, é o esporte que permitiu a

al1elo ora formulado ja foi ltalia,nas, Sociedades estrangeiras atletas italianos de conseguir as

asr,unto 'segundo congl.'üsso como pul' exemplo as espanholas, 'Ualores fortunas, A fOi'tuna de

,catal'inense municipios yg ;J.'ls�l:l, da mesma maneira e, cêr- Binda foi avaliada em cêrca de

c,�aslao engéhheiro Canulo �a de dois an"s atrás, verificou-se 250 milhões; aquela de Coppl
cfe Menezes vg diretor no;) I que Di Stefano, segundo uma pes- ,eria do montante' de 150 ml

re,!onheceu necessidade 1'e- '.:Ú::I feiL1. nêste sentido, teria ihões, a de Guerra e Gi�ardengo
'gCs�,idãde referido saneamen-' "cumulado uma fortun:a avaliada de 50 milhões e a 'de Bart,â1U[.ICENÇAS DE TITULARES: Na mesma qata o sr. ,Jete
tu ut grato aten'cão respei- 1m cêrca de 150 mUhões de cru- de 25 milhões,ASSUMEM SUBSTITUTOS de Olivelra encaminha à Me- '

Para tratar de assunto,s "a projeto criand9 Comi,s:::ão L(ls�n'lente deputado Braz zelros e assim mesmo o Real Madri 3ão Importancias que dão a verti_

t' I
. Joaqllim Alves presiden'�e pode apresentar nas suas sugestões Jem mas que podem muito bem,par ,ICU ares, requereram a de Planejamento que fora .)

, , 'AM:cmbléia Le.gi,slativa" um forte ativo, ao contrário do ser er,uiparadas a'quelas' cons'egUI_17, do corrente, licença de levantamento/da área com- "
,

e.VOE·ií
""

& 't M' ,

E t' d'd 'd EXlno, Sr. que aCQutece com as suas con�ê- :tas pelos especialistas do bas.e_
'

, '.; ���Eey.�{ ",laSc!, .���S, _� ��_ ,pr('en 1 a, n,a BaCIa, o Ca-,

,

.

.

",

�A
.

.

,..,

valet Pires e Elgydio Lunãrdi; 'nau:;-, íntegradas pelos 'mlllli-
-' "AJmlr�nt,e ,.;{\.maral P�i..xv�o �reJl 'PIlnisulares, Diferença -de 'Cb�,n· nos, Es,tados Unidos, do cricket

d P 'd d dat "d U 'b' Dignisso Ministro Viaç-ão - ldminlstraçaO, 'H Inglaterra, do tênis na Am,tra'-De orde� o. sr, reSl' en- 'eu o na mesmá � a empos- ClplOl! e 1'1 lci e Bom Re-
"ados os respectivos sub3ti- I iro, RIO Ih e dos toureiros na Espanha,

i:utos, deputados Iv,o Müller; "Assembleia Legistativs,
ti(_) lbirama, e dr, Mario Ta:" EPJTACIO BITE�COURT: S2,nta Catarina vg por pro

;'are& da Cunha Mello, de SALAS DE AULAS EM IMA- pl)f.ição- deptitado Walter Vi- ':ue dO!veria ser um esporte "puro",

jarHguá-do-SUl. A ).9 do cor- RT!I E COMARCA DÉ NOVA cente Gomes vg apela vos- ou seja não contaminado pelo

.-ente, também para cuidar TRE�TO sencia sejam determinada;:; "ou;o", foge - a esta l'egra, H<í
depa�.tament� Nacional Obras dtle interesse particular, so.. ,'iinda, na sessão de 19 ' questi\o e alguns meses, Iüll-
�anenmento. medidas vi'san-', k " - I II ad fi;icitaram licença os srs, [VO _deste, o 'sr, Epitacio Bittcn- � - ... 'murs a , orgao espec a z o -

R!,'lis ;Montenegro e Osny de LOUJ't àpresenta projeto, vi- do execução estudos'e sluiea- laRdês. publicou 'Uma noticia acêr

Medeiros Regis, havendo a3- .<:ando a construção de duas mento vale .rio Tijucas 'com- ca do escândalo dos pagamentos

31Jmido seus respectivos su- s�ias d.e aulas em grupos e._;- prendendo rios Mou!"a vg efetuados aos atletas do país dos
1.0 Secretário It' t S t L

'

pt Sa I
plentes, deputado Frederico colares de Imaruí, e faz t'e- 'mga e an a UZla -

l:tgos:: e pagamentos de grande

a R T O· Hey:;;€,
,

de Mafra, e A'yr't"n"
,

t ncamento 'ol;>1'a plejteado ja nont:L, No automobilismo, a par-

U A v i!::renCla a proJe O que apre-
t' ff! w MiiHer, tomando. assento na sentara na legislatura pasJa-

foi Objeto segundO congresso te a enorme importância pue 110de

1.1 G SE
bSD<'ada pessedista após pro- da &obre a 'criaç-ão da co-

catarinense municipios oca- Janl'-�r um vencedor das "5�O

..U A- cederem o juramento de pra- Ilnarca de Nova Trento, com Si�O engenheiros Camilo d':l Milhas de Indianópolis", cuj)S I - 1 êristaleira
, xc, sendo, todos, cordialmen- I

jurisdição sôbre S, J. B!ltis- Me nezes. vg diret�r dnos vg '.)rêmios às vezes superam os 25' - 1. balcão
AI UGA-SE um quarto, t�'l' I �Ó) cumprimentados p�10,�

I
ta... ,- ",' I !:conheceu

ne:cesslda:de rde· milhões, diremo!; que um automo-
I
Tratar na Rua Deodoro, 24

l:ou' com o Sr. Aldo Bess�, 'la parlamentares presentes. PROFESSORA PARA' ESCO- l'lclo saneamento prometendo b!1!sta de classe, ,regularmente COD._ :
f!:scola Industrial das 8 as 1,3 imciar trabalhos epoca opúr-
hCl&.S. ,.• ,

rvo SILVEIRA: CONGRA. LA DE' RIO' NOVO tuna pt Lembramos VOSi>cn-

M
,.

V E I S TULAÇ'ÕES A "A GAZETA" Na sessão de 18 do corell-
eia qUE) zona referida essen-

,( O' N V' 'I T :EO 'O deputa'do Ivo S'l" t t di cialmente agricola vêm so-
• 1 veua I,e, () represen an e pess� s- '

I'
'

frendo constantes prejuízo:> , _ , . ,

TUPY: NA por motivo de mudança, vende-se j;�quereu voto de congrJ,tü- ta de Palhoça, deputado Ivo
lavoura pt Grato atenção ,

A ACS,ocI:.l,çao dos SerVIdores Pubh�os de Santa c�t��-VONTADE DO
casal, em Imbuia, lações da Casa ao jornal A EUl/Eira, pleiteou nom�aça.o I d filh d '" o d p a asslstl

GOVERNO NÃO E' RECEN- 'lql quarto de preS,ente apeio vg Deputado I,ma �o'ln�1 a ao� os os seus aiOS Cla"Os ar -

TE _ FICA COM O POVO �uito bem conservado e por GAz.ETA; pela passagem de do govêrno de professora pa-
Braz Joaquim Alves Presi- lem o rnmgo, dIa 23, no Teatro Alvaro de Carvalho. a

Defendendo seu pro,J'eto, o )reço de ocasião,
s'm Jubileu de prata, ocorri- ta escola situada em Rio No-

dtntc. Assembléia Legislat:iv9.
I peço "\:JNDERELA",

co domingo último, Na tribu- vo, no municipio de S�nto O
'

t- d d' t 'b 'd' T'
sr, Tupy Barreto, a certa a1- TrataI' à rua Altamiro Gulma- Engenheiro Camilo de Me- f, mgressos es ao sen o IS 1"1 Ul os a rua ra]anD,

16.- Fone 3548,
na, ( deputado Bahia Bittell- Amaro da Imperll-triz, mani- 37, d,as 9 às 18 horas

tUla, afirma que prefe!'c f!-' ,'ães,
CQurt discorreu sôbre os ser- :estando, na tribuna, sôbre nezes

ear contr.a o govêrno, m,lS a

�j�t� ��' viço� prestados pelo brmlli.n- CIS' problemás' que decorrem
favor dos interesses da gcn�

','
' ce matutino dirigidO pelo da falta, de quem lecione à Departamento Nacional

te que O el"'geu e soo 'I Oí.Jras SaReamento - Rio"; a c a fmalista Jayro Callado, fa- pl'pulação 'daquela localida-
dev-e satisfações,

�M'r�' t"�'l.·lIun�
lando o sr, Sebastião' Neves de, O lider do govêrno, 31',

"Assembleia Legislativ.a
Continuando, afirmou que II Snnta Catarina vg consid"!-

a má vontade do govêrno l,lão
( A S -.

raudo�proposição deputado
er2.. contra o projeto, mas A LU, G' A ,. S E

-

A
Walter Vicente Gomes vg

centra o deputado que o a- Precisa-se para trabalha! !l,pela vossencia, sentido se
"

t t 'O--i I
Nl:l rua Lacerda Coutinho nO 23-A e outra no Es-' ,

dl�l'('�sentava, " e que tal ati- é:t1m apar amen o no "",), J��m enVIa os esforços para
tude não era recente, de Ja.neiro de um casai de �e�t� na �ua A�aCy Vaz Callado nO 37, perto do ciRem-t execução serviços plencja-
A certa altura, alertou o' 'mpregaros domésticos, de- vlona, no EstreIto. mento saneamento vale do

orador seus colegas de 'b!l.n- vende ser êle arrumador e rnformações 'pelo fone 29-05, ri:.'l ' Tijucas' compreendendo ['etirado -suas assinaturas ao l'f'-

c�das, manifestando que o 6�uçon e ela consinheira. Rio� Moura vg Itinga et San- ,ue:.'im�ntQ do Inquérito sôbre o

,

E
'

i f' Ad S
vidro plano,

p-reço da liberdade era a etc.lr- Juge-se as ma ores re 01'C1',-, ',oeaelDa 'perante o upremo, Trl·bu-
l,a Luzia pt assunto presente Como se sabe, 29 deputados d�

na VigilânCia, e isto ele sc- �las,' Paga-&e bem. Procu�'liIr apelo já' encaminhado tlSSC :liversas correntes reth:aram núa3

gUiria, mesmo que a divisa o Sr, Nivaldo, Rua Fern'1ndo 'I F 'd I Iq" ri' d
dcpartamentQ ocasião segun, assinaturas, Ao todo, 47 pl'a;;en

Udellista O pusesse contra l'\ �.1:achado, 6 - FLORIANó� na" e era e em qUI uer pa e o dü congresso catarinense ':lIam íazê-Io mas não houve mal�
própria bancada. �OLIS" municipiOs' aprovou identlca tempo para que a M,eS'a acolhesse

M
' ler••,I·O' nael·ORa' I '" -

l�·t d t todos os r�querlmentos de retlra_
, aIS adiante, mani!estvu I 'IV SOi!Cltaçao, pra. p CJ ea ó p

o parlamentar udenista' que" V_e se os se' ,encarecemos vossencia senti- .lá,

o direI'to de proprl'edade a"" -'. - '

�

P"ofesso", Rena,lo Barbos;!
f

'do seJ'a a"e:rtd1,da popula�ção'U ,. .. �'Os deputadoS expulsos da Bren- 'no requerimento de InqUérito sô-

comprador da bicicleta rolo llllirites Imo'yel·s I

(C d' d D" ·'1 M b d
referido vale vêm sofrendQ 'te sã!>: a srta. Ivete Vargàs e os bre o lddro plano, os seguinte"

era, o governo quem assegu- ......
.

-, ate, taiíeo e IreI 0.- - em to D Íncalculáveis prejuizos vir- �rs, B'enjamln Farah, Dervlle Ale- parlam�tares: Dervllll Alegr,,·.t1,

,"av�, porquanto era uma de- 1 Casa sito à rua Conse-
I

_

d Ad d B 1
tude falta sanaamento plei- grete", Antônio Fraga, Manuel de Ivete ;Vargas, �amartlne Távora,

ecrrência normal do 'simples lheir-o M'a,fra n. 168
'

'nslifuiô OS "voga.os rasi eiros. teado pt Cordialmente, D'epu-
Almeida Clóvis Mota e' Làmartine Antônio F'r'ilga, Clóvis Mota, Ben_
Távora,' 'jamln Farah e Manuel de Atmel-

proéesso comercial da dom- 1 Casa sH:o a Rua Alvaro Inscrição 6969 na Seção do Distrito Fe- "tado Braz Joaquim Alves pre'- Ná nota em que comunica a da,

pra de uma mercadoria, no 'le Carvalho 11.0 45 sidente �ebléia" exclusão, a Frente ,reafirma seu A Frente parlamentar Naciona.-

C'3W, a bicicleta: o intere1- l-Casa sito a Rua T�nen- deral da Ordem dos A_c1.vogados) (Obs. ide�tico telegrama propósito, de continuar a lutar lista reafirma perante o povo bra-

sado adquirindo-o por com- Ce Silveira n.o 77-A� ao Eng. CárlRs Krebs Filho contra os trustes que empobrecem sUelro sua Inabalável determinação

P f ' À
.

d R" B O 185 130 d r D t +_ N i 1 o país e contribuem para agravar de prosseguir a luta contra os
, ra, as no�as de, venda g�- Ver e t:-atar 'com· Normelia ven! a 10 rene I ( 'an a, - epar �men"" ac ona

,.. as condições de vida �o povo. trustes que, estrangulando a eco-
rantem O, direito d'e propI'l'e- castro. Rua Feli'p Schml'dt

327
Obtas Saneamento - Rua '

O requerimento que pede a CD- nomia nacional, tornam insupõr_
çlep1.ltq,Çlp· 'n:' ,,38 ;.�e.s�a. tável o custo d.'3 vida",

,t��l�,_��_:>�,: 1</';�'��T
�

'" - �

ICICLETAS DE JOINVlL
LE, AS CULPADAS

Há dias vinha o sr, Tupy
arreto tentando o regime de

rl5ência para projeto de sua

utoria, isentando de despe-
as de emplacamento os pro

�jetários de bicicletas. Isto"

na sessão de 17 do corrente,
" sue 'colegas de bancadas

:ieram à tribuna para con

seguir com que o autor do

projeto o retirasse da pauta,
sob alegação de que o' gover

nador' iria enviar mensagem
à Casa, regtllamentarido a

materia, e a qual estava em

elaboração' cuidadosa, Gada

sua compll:)xidade, Nesta oea

�íão, o deputado Francisco
Uanzíani, da tribuna, tevl}

oeasião de taxar a atitude

do �r, Tupy Barreto de "nào_

panamentar". �

A bancada pessedista, pqr
iint.ermédib de_ seu. Úder,
ieputou justa a pretensftJ do,
deputado Tupy Barreto. Lem
brou até, o sr, Ivo Silveira,
na tribuna' 'da, Gasa, que so ..

nente quando o represen
tante joinvilense pedia il'.

clusão na órdem do dia, do

pl'ojeto acima, é que o go·'
ver110 se lembrava de a.diar

a votação, avocando, por
cutros deputados govern;stas,
a apresentação eventuál de

rrcelhores recursos.
'

V!CE-LIDER AFIRMA, E

TUPY ,DESAUTORIZA, LA
TRmUNA,"

'

Continuando a ser discu-
tida a matéria na sessão de

18 do corrente, no tocant9
,à colocação do projúeto sob

,.regiíne de urgência, a diNr

gência do. seu autor.e a ban

cada governista se acentua
tCírnando-se ríspida qual;ldo
o sr, Ademar Ghisi, vice-\i
der do governo diz que t0m

certeza q�e o sr. Tupy Bar

reto retiraria o projeto, à
vista 'da mensagem que o

govêrno envfaria à Casf.\, '

brevemente. ....

Em aparte, o represntr,::l,
te de Joinvile retruca 'que
manterá o projeto, pois quo
ó mesmo 'consulta os in(;e
resseb principalmente da po·
pUlação joinvilense, e' que

jamais abdicaria de procu
rar defender seus mais sa-

grados interesses;

sebasüão Neves, comprome-
4,t'u-sé ã atender a justa reí
vindicação do vice lider da

-

Oposição. Qual na atuafijp '.

,aleren
e o.•.

x x X. bém, c, não se temendo em eon-

Senhor p}1eSidente. ' ta que apenas agora sérieS' do cer,

:r�a forma do' disposto no! tame italiana receberam uma 'ver

artigo 101, § 5°, inciso V, ,do I
dadelra organízaçgo do proríssto.

Regime�t� 'Interno, .requezro
!
naltsme, enquanto antes, não oba.

a expedição dos telegramos '
tante seus fabulos'ls gastos para

abaixo. I o pagamento de salários e luvllt
Bala das Sessões em 17 de 'tos seus jogadores, eram consíde.

agosto' de .195,9. !l;'d&,' amadoras,' Sabem;·; por
WALTER ,VICE::;ITE '00- exemplo que; um futebolista !tl!:,.

MES - Deputada lbno que consegue hOj;- em dia

tratado, pode embolsar durante

um ano importâncfas variá veis

dos ;3 aos 5 milhões, É' quanto
custá o preçd de uma vida, Os
motociclistas, por sua vez, ganham
um prêmio contratual Igu�l ao

AFX1LIO AS VITIMAS
TUFÃO EM LAJES

DO

dos rutebotístats; mas os salários
são certamente inferiores, São pou,

cos os que podem conseguir uma

mensalidade de 70 mil cruzeiros,

Mais ou menos na mesma base são

tra�dos os jóqueis e um pouco

mais -os jóqueis do trote, Mais ca.,

IETE DE OLIVEIRA: 00-
MISSÃO DE PLANEJ.\

MENTO

JA'BOTAGEM DA BANCl'..D �

UUDENISTA CONTRJ\ ,

JOINVILE

OS 81'S, Osny Regis, Anto
nto Edu Vieira, do PSD e

Evaldo Amaral da T,[DN, co

':fuey,eram telegrama da casa,
na sessão de' 19 do corrente,
:.0 Presidente da República,
solicitando auxílío para an

,vitimas do tufão, em' Lajes.
Na sessão anterior o depu
rado Antonio Edú Vieim de
ra ciência à Casa, com 1,)0)',·
menores, da tragédia que as

solara seu município e ou

trcs, no Estado, e no Paraná,
E'alaram, na sessão de 19, o,,:

s1'1. Osny Regis e Sebastião
Nt:ves.

TELEGRAMAS:

ManifestandO que nín

;�lém lhe tiraria o direito de
apresentar o' -proieto em

juestâo, o sr, Tupy Barreto

J manteve, com o apoio da

rancada da oposição e a do

.-TE, por intermédio do

.íeputado Walter Roussenq,
Submetido o requerimento

ae regíme de urgência- à. vo·,

cação, não houve quorum,

.,>01' motivo da retirada dI)

vário.s deputados udeniste,s,
;m'é-Ín o autor do projeto
.oi ii tribuna taxando a uti-

Ca&a, para dar seu

int.egral ao projeto
rupy Barreto,

apôio
do .3r,

ma nas corridas em estrada, sãe
bem remunerados também naS

competições em pi�ta. Bobet, RI
vlére, Anquetll e Baldinl podem

l"1.AUL SCHAEFER: PRE'- LAURO LOCKS: AMPLIA
, 010 PROPRIO A AGENCIA ÇAO DE ESCOLA EM AN-

DO IAPI DE BRUSQTJE TONIO CARLOS, BIGUAÇU
N�:, sessão' de 18 do cor- O sr, Lauro Locks, na ses·

cente o representante pesse- são de 19 do corrente, reque
'list,a de Brusque, sr, '"taul l,etI 9, expedição de telegra-
3chaefer, requereu e foi Il,- ma ao governo do Estado

p,·Qvado, telegrama da C:tsa encarecendo a ampliação de
$.(' titular do Ministério do 3t!las, construção de cosinha,
Trr.balho e do IAPI, encare- galpão e instalação sanitária
cendo a necessidade da cons· no Grupo Escolar Altami;:o

;l'U<:ão da, séd� própria da GUlm'arães, localidade dc

,gência desse autarquia em Antonio Carlos, em' Biguaçu,
,3rusque, O auto,r, na tribu
'la, justificou com brilhanti8-
:110 tiua� proposição.

VE f-SE
Casa nova, de material

lO Estreito, no Bairro de

"átima, Rua ,Antonieta de

�arros, 214. Tratar com o

Jroprietário na Casa da

lorracha, à Rua Felipe
éhmidt.

AiU.GA SE
,

-Uma casa à traveS3:1 Rio
lrande do Sul s/n bairro (�a

Ialaria, com ti quartos, sala
:e jantar, cosinliá, q1'l...

e banho, pomar e rancho
ara depósito tr!itar .1a

.lesma. '," )\j

�e, comunico aos srs. asso

jados da Caixa Telegráfica
:e:1Cfii:cnte de S"nb Cata
'ina que no dia 31 do cor

'ente, Ee' realizará a eleição
le cinco novos membros do
:onselho Deliberativo.

OUTROS ESPORTES

Sa.bemos que nem o atletismo, ,
>

VENDE-SE
Uma casa - de, madei 1"8,

.'
(dupla), -com 'sete com·

partimentos, a Rua Cn-
serniro de Abreu n,o 17..,
no Estreito. -, Tt'ata!' à.

Ru!, Aracy Vaz Callado _:_

Flori�nópolis, 4 de agostQ
\le 19rí9,

Aloisio Ri-beiro

Vf NfJE--SE

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

�r�Ate-fJarlamentar Naci
onalis��: 1·rót de traidore�
A Frente Parlam--:entar Naclona_, dro plano receberá parecer con_

lista organizou ontem seu pflmel- I t:'árlo da comissão de Justiça pro-
1'0 rol de traidores, desligando dO: vàvelmente ainda hoje, acredltan

bloco sete deputados por tertll.Jl i do-se qu-e até o f1J;Il da semana o

EXPULSOS

carrado,
assunto esteja definitivamente iln-

A NOTA'
.E' a seg:rlnte, na íntegra, a no

ta da FreRte:
"A ComiSsão Executiva da Fren

te pa.rlamf;!ntar Nacionalista 'dls

'tribuiu a seguinte' nota: "A,Fren.
te parlamentar NaciolraJista con

sidera desligados dos seus quadtos,
!leia, retl..adll de, suas assinaturas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Roteiro da Vitória

O Morro do Chapetó Consagra Machad'o
>

"

t

Tambéni magnífico foi- o comício de ontem, na (oloninha - Ama�hã em Saco Gr.nde (elso- presenle ao enc�rramenlQ da tampa,nha
De todos os comícíos at� reador Domingos Fernandes uma vêz cresceu a certeza /AMANHá EM SACO GRANDE

·1
ra o��ro de seu� concor�i�os '.Ram�s �a. Silva, :pr.esident,e rUc!I?ajs, o �r. Celso R�mos,

hoje realizados pelo candí- ,de Aquino, Ary Mossimann, de que à 30 de agôsto "l. P;)- \-
corrucios. Falarao também, do DIretOrIO MUnIClpal -do! presfdente do PSD -catarí-

dato Osvaldo Machado, o do
.

representando o PRP, o pre- pulação da cidade colocari a Amanhã, - o sr. Osvaldo na flportunidade,. Ó sr. J08.0 PSD. I nense, regressará a. essa ca-
Merro do Chapecó, na noite I í'erto da capítaí, dr. Dib ohe- 'reger os destinos da' Prefei- Machado deverá compare- j Pi3 Pereira, lider ínconteste ,_p'tnl, a tempo ainda de es�
de anteontem foi, sem' duvi- rem, e finalmente do já vi- � tura o nome' digno e inata- cer a Saco Grande, onde ta- I daquela zona, e o dr Aderbl-J,1 ��ELSO RAMOS PRESENl'E tar presente aos dois ultl-
da alguma, o maior. O povo

I �o�oso �andidato pessedi�ta
I cavel de Osvaldo Machado,

-

'-

'

AO ENCERRAMENTO
"
11'108 comidos de Osvaldo M';\-

vibrou quando lhe foram di.- a • reteítura, . Osvaldo ]\I�a-l ',' L B A • sooc"o"rro a"5 vl'll·m'a-s de Vendaval chado, enterrando sua víto-
rígídas as palav�as de Hélio chado,

. _ /
ONTEM NA COLONINHA .... .

'
. Tão logo acabe de percor-j

'
rícsa campanha eleitoral,

Peixoto, Reduzlllo Farus, A multidao que se com- , .'
rer o interior do Estado, on- '�,,�,�s comíeíos eretuar-se-ão

Prot. João Rosa, Dr. Annan- pnmia em .frente ao Clube! '.r:ambem com gra�de. e1;1- -

, RIO, 20 (VA) - Seguem para a zona de de se acha fazendo a cam- nou dias 26 e 27, no Estr-eito
elo Assis. representando o dr. Mangueira não poupou a i tusíusmo popular, . reauzou- Palmas, do Paraná e PoA.r'to Un1'a"'0, de- Santa panha dos candidatos pes- '(' no oenfro da Cidade, res

Aderbal Ramos da Silva "\10- I pl.ansos aos oradores e mais s€> cntem às 20 horas na r..u sedístas às Prefeituras Mu- péctivamente.
.

.

SENHO-RES· VER'EADORES D'A' U D'/N-� �������aco�rc!u c�:!c� nr�� Caatrina, em avião especialmente pôsto à
, , .

'..

\

'

.

• I .: sença Ide influentes lideres disposição pela FAB,. os emissários da Comis-do Partido,
-

além do candí- �

.0 Povo de Joinville não vos colocou no Legislati- dato Osvaldo Machàdo, que são Central da LBA, dr. Miguel Vasconcelos
vo Municipal .apenas para atender,mansamente as roí particularmente apla.rdí-
ordens da célebre "meia' dúzia", Joinville vos connou do quando disse que à res- e a assistente social Ana Luísa Pais Fonseca,

posta aos seus detratores, f' d I boraré +:.. b Ih- d
'"

êsse alto cargo para a defesa dos interesses da cída- éle D. teria com 'sua admínís- a· 1m e co a orarem nos ua a os e socor-
de e do município.

.

tração na Prefeitura. A (':l- ro às vítimas do vendaval que 'ássolou are:
- o recebimento das cotas do art. 20, do-Estada, loninha, tradicional reduto

e da do art. 15, da União, dependem, em prímeíro ru- pessedísta, mais uma vêz 'deu gião na última sexta-feira, levando _recursos
gar, da aprovação pelo Legislatívo dó Relatório sôbre f��;� d�eC:�dfcf:tocoJ�ap:�� em medicamentos, agasalhos, etc" autorizados
aa contas do exercício anterior. entregue pelo Prefeito tido Social Democrático. pelo ministro Mário Pinotti, presidente da Le-
na Já distante mês de tevereíro do corrente ano. AS IRMáS MISSIONARIAS� DE JESUS CRUCIFICAD.),

.

_ Se o relatório não está correto, se as contas não 'giâo Brasileira de Assistência.
;

por n0"SO íntermédío, têm: o grato ,praZer de convidar pa-
esiao certas, recusem-n'os, condenem-n'os, ou con- ra a 'Santa Missa que será celebrada na Capela da Facul-

denem o próprio Prefeito. Não os deixem, porém, ;')0- O Deputado 'Dario Sales ataca o Pré elade de Serviço Social - Rua Vitor Kopder, 53 - no pró-
gavetados, unicamente para fi'Ils políticos, com isto sa- . 'V �

_

-

xímo sábado, dia ?2, às 8,30 horas, nas intenções dos amí-

crítíeando não somente o progresso do Município nus fel·'o Baltasar Buschle.' gos e benfeitores que generosamente eontríbuíram para a

a subsistêneía de operários que terão de. ser dispen- instalação da referida Capela,
.

sados por falta de verbas para execução' das obras e .. "MAS, 03 NúMEROS DESMENTEM SUAS AFIRMAçõES.
.

.

..

_ .�-.
.

.

sérvíços públicos: .

,.

Em palestra radíotôníea de sábado,'dia 15 do corrente,
'

Fil;
.

a' ./ - Reflitam, ponderem, srs. vereadores udenistas e '1 Deputado dá U.D.N.:-- Dr. Dario Geraldo Bales, "atacou reG an �
por favor .aceítem êste nosso apêlo, mostrando que são acerbarnente o Prefeito Bal�asar Buschle, - .afir�a�do �n- '. •. ,e

V
verdadeiros cidadãos [oínvíllenses e não apenas Ins- tre outras cousas que estaria gastando o dínheíro do po-

' ,

.trumentos de uma politica ecntráría aos interêsses de
REPRÉSENTANTES

vo com publicidade e que, segundo os bala?cetes da Pre- Pela mão ora dos seerctãríos d'Estàdo, ora d0S
Joimrille. Para essa tarefa já basta aquela famosa fei,tura, teria gasto Cr$ 130.000,00 no período de [aneíro .Diretores, o candidato udenista anda percorrendo as
"mé:í.a dúzia"... Z. L. STEINER & elA. atf\ esta data. repartições públicas.

i
.

'H ) flUA CONS. MAFRA N.o gO
(De a "NOTICIA", de Jo nVI e

.....ORIANÓPOLIS I A ]JropõsitQ disso fomos procurados pelo Prefeito Bal- Essa visitação, na hora de expediente, quando o.':

::ssSSSSSS'"ssss..... ;S%sss·%S%SSSSS%sssss s'SSSSS\ •

:asár Busêhle, que solicitou a pUblicação dos' seguintes e3-
�

servidores estão justificando, pelo trabalho, o que ·re-

.............� c...................... cl�reclmentos; " _

cebem dos cofres púplicos, é um convite a que os man-

e t
.

.

E1 -

·

t·
- :A Prefeitura MuniCipal de�Jolnville efetua, pariMi=- dões, 'os chefes - que se prestam a isso - usem da

.

ar a ao· .

" elo ar i.amente, tomadas-de preços para publicações do Expedlen- sua·autoridade para a coacção,
. � te, cabendo preferência ap 'f'!rnal íoca� j:lé melhor oferta, :v.relhor dizendo é uma �e:iarada tentativa de in-

RENATO BARBOSa tável consequencia da conjuntura geral,! E:, em igualdade de cpnqições, a _quem o -Executivo $!ecldh'. ' fraçao ao dispositivo do CodJgo Eleitoral, art. l'f'J,
suportará experIências? Responda você.

.

_ As faturas das pUblicáçóes,abr!1.ng.em- tão somente nO 27:
César' Seára, engenheiro-agronomo, hm- .. j
çado pelo PTB. depOis de exallperações !Uatéda ·oficial da Prefeitura, cuja' coMerência é feita pe-
p'artidárias saídas para a luz das ruas, la Diretoria do. Expediente que controla, diàriamentt:!, o

e muito parecidO com o Ademar de Bar- 2spaço de jornal utilisaclp.
ros, é um técnico do Acôrdo Flore�tal. IExecuta planos e&tabelecidos em clausu-

.- No corrente exercício, de 1° de janeiro a 31 de ju-
las, taxativamente expressas pelas pal'- .lho, a Prefeitura empenhou UM TOTAL DE Cr$ 117.507,5!l
tes contratantes:' - o Estado e a Uniã:>. I p.m gastos de publicação com Expediente, Relatórios, e�c ..
De tOdós, é a êle que me ligam as

malO-1
- Compara·tivaménte, foram . gastos pelos Pref�1t'JS

res ligações de família. Mas não lhe da-
rei o voto. Nã<;l,lhe darei

... o voto, por1.UJi:: anteriores, quando o prêço dessa publicidaçle era s.�nsív{ll-

César, que é moço inteligente, jornalista menté inferior:
,_.. , '

esportivo, co� viagem ao Caribe, não me prefeito Dr. João Colin - 1-1-56' a 31-7-56 - Cr$ 105.500,00

y:�)
. ."""""",

�:�:�ea�?r��t�S: nã�m�nc:��i���h�d�� I prefeito Dr. João Colin - 1-1-57 a, 31-7,-57 f- 0"$ 205,500,00

'. ,_,�e·d�.���.t
. -,

h t'd d • P!efeit,o Dr. Dário Sales - 1-1-58 a 31-7-58 - Cr$ 156.600,00. .
---

res nçao a sua ones 1 a e pessoal. Mas ...acontece que se nasce administrador. E •
(De "A NOTICIA", de Joinville)

teRho a impressão de que o meu querid'-, --------------------------------_,;..

César -não nasceu para isso,. Nerêu do Va- :
le Pereira, bom católico, moço trabalha� •

Bonito? Não parece discurso de can- dor,_ filho do meu velhO e prezaq..issimo I.
didato? Mas endereço a vócê, nestas ii- amigo Hjpólito do Vàle Pereira, ainda •
nhas, a singeleza comovedora de uma �ão possue, no meu modo de entender, I
verdade. Estamos, nesta �apital, ás ves- maturidade capaz de enfrentar a situação •
peras de um pleito; Seis candidatos diS- do MunicípiO" Do candidato do PTN é ."

putam preferência,s eleitorais á Prefeitu- melhor não fahw, Eu não leio o semaná- �
l'a de FlorianónoHs. Você não é de se dei- rio A VERDADE. Para ser sincero, há.
xar cabalar. E�confesso que o exercício da muitos anos�' li úm número, em que li ,
cabala não enC'ontra espaço em meu mé- agressivo jorn-al não respeitava a -digni- ••todo anonímo de viver. Samos, você e ou, dade do lar.·do então Governador Bo,'
eleitores independentes. Eu não acredita nhausen .

e de éiona Marieta. Fiquei p.:!r- I•
nos partidos politicos. Não quero, entre- � plexo. Ah! manes de Rercílio Luz! �ão •
tanto, saber o COJ:1ceito em que você os ouço tambem a rmissôra de sua prop!'i2- "I
�olóca. Acho ml'.i<j: - democracia, como dade, mas estou jnformado do padr'b •
a nossa, em que as classes não se repre- publicitário respectivo. Esse candidato •
sentam e ana.lfabétos não votam, ê de- não necessita ser analisado. É não-anali- I
mocracia inéompleta, ainda que legíti.ma. sável. E jámais eleitor digno e conscit;\n- •
E, a despeito disso, a· nossa ordem, ,11",- te, poderia acre'ditar. que fosse tomar eS3a ;
titucional se dá ao luxo de afirmar que decisão, conspurcando a seriedade de., :
possuimos sufrágiO universal. Jeu de seu voto. •
mots ... Mas teremos de votar.' Somos. •

legalmente, compelidos a fazê-lo. Livres Por exclusão. resta-nos OSvaldo Ma- IS: das imposições 9artidáI;ias, que nos res- chado. Homem dinâmico. Cresceu, lutou

; ta? Analisar can.didatos. Somos votos e prosperou na terra a que tanto ama.
_•

.. consciêntes Osvaldo não ne�essita da Prefeitura, se- I•. não como pôsto de serviço á sua terra" :'

I Eis a lista do:> candidatos a Pl;'efeitn: / Trabalhou, de t01 a sol,
.

com honradez .' , I

- Osvaldo Machado, Fern!J,ndo Viégas, inatacável e, graças a Deus, prosperou. ·1 -I· f d
""I

----�--d-----�-'O:-----I---,��U�Oa�����e�raa P�OS�a����r �eeá�e�:!:� �:�a�ã�O ta��a ��eefe�i�,nã�e:����aJ��s; icr� li UI'.1' 105 e' eral's.. as ..

'

Z-_O'_D'··a,s .

evas a.Como se estivéssemos, sem quaisquer in- direção de seus empreendimentos e mI-
.

terferências externas, julgando em um ciativas de vulto. Discutimos muito, :lté o D b
"

dtribunal, p::.ssemoi' a lhes pesar os m2ri- momento em que êle me chamou de indi· Çlmos, a alXo, a ln-

.. a.s
..

_

.... p--Dr.. lulao. prejuízos e providen-
tos. Comecemos pelo candidato udenista, vidualista e destituído de espírito públi- tegra de dois telegra-partido da situação no Estado: Fernanda co. Havia presperado aqui. A nossa

ter-I
CIar auxílio pt �eçoViégas é um bom rapaz. Tenente da _\é· ra merecia que êle á mesma se dedicasse. lUaS enviados ao nosso .

ronautica, pare�e que vôá bem. É vel'da- Você, eleitor, pal'se em revista a vida pri- D' 1 pr.ov,idenciei Legião' mos _\ Redal'ão O ES- . comunicar Celso de
de que nunca me arrisquei a voar com vada desse homem: - chefe de família lretor, pe ó eminente �, '

êle. Falta de op11'tunidade; apenas. ·Nua- exemplarissimo, até com ares de jovem deputado J.oaquim Ra- Br�sden,'a m�d�r re- TADO· FNS, quem . recebi, apelos.
ca realizou coisa- alguma. Natural, daí, a patriarc!1; homem de emprêsa de inegá- L

'''' ,

4lexperiência !l9-ministrativa. P�ul? Vi- vel valor; cidadão incorruptível; paeti-. mos, da bancada pes-
cursos para egmo aI Joaquim,

eira da Rosa, meu antigo condlsclpulú. dário não extremado, nem rancoroso;' e,

I'
. a t e n d e r muni.cípios' Estive com".a.nhiageneral do Exército, homem de pene- alem do mais, tendo cooperado nas ado sedista ria Câmara Fe- . �

trante inteligel)cia e idealismo, de velha ministrações inesquecíveis do Dr. José da. deral. '1Ir,i atingidos tufão, Joa- G a II o t ti, P r-e s i- Ie tradicional ci\pv barriga-verde e de 1m· 'Costa Moellmann, de Mauro Ramos, -

,

pecável honestidade, - vida profissionJ.1 um dos maiores Prefeitos que o Municí�

I' XNC90/408033 RIO qUImo dente .Repú,blica que Ie privada ilibadas - é um homem que, pio já teve -, e do C�l. Lopes Vieira, /êle d t d Ccomo eu, não teve ocasião para revel",!, conhece e sent\\ com o desejo de solucio-
•. 20-19-1752" X X X e ermInou. 1 a

.

o.ro- 'Icapacidade administrativa. Se eleito, no ná._-las, as reivindicações coletivas da co-

que eu não ac!,pdito, fai'á
-

da Prefeitura muna. Você, eleitor consciênte, conhece, Rubens Arruda Ra� XNC86/ RIO 38-19-
I nel Newton sua Casa

• retórta de inteJigente·s expel'imenta()oes. bem todos os candidatos .. Não precisarei·. Red
'"

O ES l'7·42' M'l't d. I
Pergunto a vorê: - a_Prefeitura, atra- acrescentar ,.coÍ.3a alguma. 'Decida, como i

mos - açao. _..
.

\
1 1 ar zona evasta- .

vessando situâc::i;) difícil, cerno inafa$� sempre, pela s a consciência,,' / TADO FNS Rubens Arruda Ra- da tufão para' avaliar
I

...........................� e.�•••••o•••••�... .

.
- '.

\
'

Ploríanópolte, Sexta-feira, 21 de Agôsto de 1959

'---�-+-C�--S-A N-tA---MlS-S-I��-�·�------

I É com você, eleitor sem partIdo, Clue
eu venhb conversar, no agra,davel encon
tro matina!" de hOj" Embora o argumen
to geográfico do_nascimento não exprim;;..
mérito algum, a verdade é que o berço
cria profundos laços afetivos do hOm\;ffi
á terra. A gente olha 'para trás, vislum
brando, na diluição das neblinas do pas
sado, a ascendência. A frente, em iUllil

estrada linda e batida de sol, o roteh'o
dos filhos e o iti.nerário· dos. netos.. E, se

você· não nasceu aqui, mas vive o Brasll,
pátria de origem, ou nacionalidade' ad-
Auirida mas é cl'iaturà cónsciênte e <ie
coração aberto. as solicitações do bem
estar coletivo, concluirá que sua cont.ri
buição na recupelação de uma comum·

se espelhará no refulgente panorama da

grandeza integral de um conjunto.

"Valer-se :0 'servidor público da sua aut<.Jtt

(dade .
para coagir alguem a votar em determina

do candidato ou partido,' Pena - 'detenção de
seis meses ci três anos;"

Se os demais candidat.:J,') Quisessem fazer as meG

mas visitas, por certo que seriam impedidos, t�o im
placavelmente, como desimplacadamente andam os

.

, carros of1c�ais no sery.iço....da.-�nd,id.ato,udE?nista,- q�e
be';n podia perder sem Sujar ma' campanha. �

.

I I

:.."
.

"

Ele��ndo OSVAlDÓ MACHADO para a c Pr�fenura; o povo terá escolhido o' candid.lo do bQP1 senso, com-
�\....

'provadamente; capaz <de fazer a' Capital 'progredir�.

.�.

·1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


