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ja esta no consenso �ral Informeu que embarcara,

. I
de todos, para a sucessão hoje; para o Rio Grande do

.

'.
..

, presidencial.
-

Sul' a fim' de 'passar o ani-
.

versárín da morte do presí-
xoto, ausente �or .�otivo dei o ministro Armando Falcão belecen.de início, O' crftéríc O sr. João Goulart, de- denteNargas em São Borja,
doença. A ausencra do_ sr.. encarregado de dar conhe-I de que se deve chegar a pois de declarar-se satisfei-" coD1o acontece tod915 os

Eurico Salles, C'Om'O répre-II cimento dos assuntos trata:--' uma situação em que nada 'to com os resultados da pri- anos. Seu regresso, segun
sentante do PSD, se deveu dos á imprensa. Disse- êle possa funcionar elll desfá- mejra reunião da Comissão d'O informou, dar-se-á, no

também pelo mesmo motivo. que a comissão se reunirá, vor da coligaçâo PS:p-PTB. de Atrit'O e demonstrar es-] dia 26.
ACELERADO PARA LOTT diáriamente, a partir de se- Desse modo, acentuou 'O

Dep'Ois da reunião, ficou gunda-feíra próxima e esta- ministro Armando Falcão:
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'(omisSão de
. .

Instal'Ou-se no gabinete Estiveram presentes além
ministro da Justiça, sr,' do titular da pasta (fu Jus�o

I
- .

t' .

rmando Fa cao, ,I). conus- Iça e více-presidente da

ão mista de pessedistas e· RepÓblica, sr: 'João Goula�t,.
etebistas, já conhecida C'O- na qualidade d� presidente
o "Comiss&.o de Atrito", do- P�B Os membros dêsig

qu; jpiciará o exame dos nados para compor o orgão:
casoS entre Os dois partiaos senador Argemiro. de Pí
a começar pelo Acre, repre- gueiredo, sr. Baeta Neves,
sentàdo na -Câmara por um deputados Martins Rodrí
deputado d.e �ad� uma _�a: I gues

e Her��s Pereira de

quelag agremraçoes
.

POhtJ-1 Souza. O ultImo represen- .

i tou o ministre Amaral Pei-
.

-
.

At:rito" •

Pessedista, O

leu
Partido

I

.pre,c�sa do
concurso'

o MUN'DO CELEBRA O ;DIA DA ONU,
'A 14 '. DE OUTUBRO

EDIÇÃO DE HOJE; 8 .J'áglnas

I' Compareça à sede partidária, muni- �
d� do tílulo de eJeUor e habilile-se a ��hmcionar-comà Iíseal nas'eleiç,ões de 30 �

. de' 'agôslo.
< .

.

.

.
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Pessedisla, lua participação é neces- �

séria à 'vitória de Osvaldo_ Machado. �3.00 23' DE AGOSTO DE 19.59
_._._--------------------------------...

FLORU.NóPOLIS

ROTEIRO ,DA VITÓRIA

O�fALOI Ml�BAO�: EspçraD�à �O· flnrianópoiitano·
Grande comício, anteontem, em Sa�oGrande - 'Onlem no Saco dos Limões �Hoje em, C�quei·

Na .' localidade de Saco, .

A h
-

M d" N T?e����e���en�����:a��t��: I ros -. mao a no
.

.
�rro e ova: renlo. '. f

chado foi aclamado por unia Conta�d? com !1' presença pe3�edista no
.

Saco dos Li- f do mundo pessedísta. Para 20 horas, estão convídaucs-
íncarculavel multidão, �t.Íc I.qe prestígíosos .Iíderes pes- moes, êsse cornícío quê iniciará às I tfJÓOS os pessedistas.

\ teve a comandá-la Q' pl1�sti- sedístas, realizou-se ontem __-,..__
'

....... -:-__�_,_

g-io incontestável.de=.
na 'Vila operária.

.

o comícío 'HOJE EM COQÚEIROS (re'dllto para a o�a.te líder daquela zona "sr, do sr. Osvaldo. Machado, can-: rA__. J:Jãõ Pio Per.elila"
-'

. didato pessedísta ã Prefeitu- As 20 horas' do dia de nó-
Falaram na oportunidade ra Municipa!. O considerá- [e, Osvaldo Machado. realí- . \VASHINGTON, 22 CU. P.) cação do acôrdo assínado a

o sr, João Pio Pereira, 'liàer' vel publico "que §é achava zará outro de seus demoera- _ Dois anos depois que a S de abril passado fi estaoe-
- -- -- politico pessedista -naqneia presente nã-o regateou aplau- tícos contactos com o povo. idéia de criar um Banco .':r! leceudo .o Banco de D�se.ó:--.---- _- . � _. '.-.

rsgtão vereàdôr Hélio'"Pei- sos ao nome honest6 do 31'. Desta vêz será o povo de no- .

f' I d voívímento lnteramericano.QuatOlze anos atrás, a 21 <le outubro de·1945,-foi fundada xoto; sr. Ary Mossimann, re- Osvaldo Machado, porquanto queíros que terá à oportuní- te,americano 01' ança a na

a Organização das Nações .Unidas, quando uma maiorra, nepreserrtante do PRP, Bom- ele estará
. representando a dado de ouvir a palavra do' Cor...ferência Éconômica de O Congresso norte-ameeíca-,

._

peixe 'Koeler, da Al[t MO"ll vontade do povo- perante o candidato- do PSD. bem co· Buenos' Aires, acaba de sei' ho acaba de apí'ovar sem,ne-dos 51 países-membr.os originais ratifical'am sua Cal ta. 'jf •
•

"-
, I, , ele PSD' Prefeito. DI elie-' executivo municipal. � ,I!Spe7 mo a de vários lideres do·t .

decl3lvo nhuma dificuldade a coaces-1toJe, 82 Estados soberanes mtegram a ONU. A Orgamz';t- rem d�p Waldemar Sal�s rodc, também grdnde vitória PJ.Tudo.
. fel o. u� .progresso --

d 'd't neC"'O"krl"o�'' "

.

d
• ,. -,'. '"

')eota capital para a sua "on· "aú os cre 1. os· .......� u.,ção das Nações ,Unidas .en�ontra, seu peno. o d� maior dr. Armando Val'er!e de �s-' �

'.
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__.....__..."..._-._atividad'e qí.ia�d0 e$�gauní4a a.Assembléii}. .Geral·. na '3é- sls, dr. Ader1,>_al �os �i'a
.
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W":" A1WJ\NHA" NO MOR1itO !,)E Cl',�tlzaç/�fl:' ,
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de da 'OI'lU, COO';�No�a�YÕfk':�k A��'�bléi� s�J,�9\1��:�,(i�r{: ·0.iiva, Pl'$�e�,-� ;�, ,,:MI!' O:-�.:i "�<'��� �.•.� �N?YJ.�,:t���'fr� ..�}, ��m;������1lr�t��: �
.. -PfOl� et18, O,

:Ct!lra terçã-'felra' de, se';teHi�ro'��' r;.)!ii��� sês��� Y;l.f�'�f;L���" '�fh'á= C c:ãí{ ,.,.:' ÓHl::. .��-=;� 'JIri0i6�" : 'l1i ·��ml'l�;;QiÍ!,���>(),s' : ;J.�'!l;h';�i�'J��(;!.�Áli��� .. "� !:.� .<t.•J!'
'

, "., -+
de dezem�ro, ,e.mbor:a .sessoes espepats, e de (!J:I?e�g_ct'l?�� \}'tld? .JYIach_a,,_do, 5�1f!Í�çl..p ,psr ài.J;u-estrutura, t6itf tóda.!�alà?,.Mach.aaq reàl�zara. u,m .

res ii,: C�P!tais, ��tao ,a�ora.., .' Barbosa-

possam ser convocadas para qualquer epoca. O umco or.. mec;u�voca� ãemOl.'lstr",çi)�s
, ',; A • l vcrmlclo no Morro de Nó Ia

1 �m COl1.dlçoes de depo,>�tM .

-
.

.

.
' - de. solledarledade' �que o tQC- de .nsultos e mfamlas, oon- .. Trento. ao qual comp'are'!e- _

,

.'
"

Pelo Convair TAC-CRU""gao da ONU em que .t.Odos QS .!?awes-membros estao_ rcpre-
nam implicit.ameilte o. �én- tra tudo e, contrà tod_dS, nu-l rii..o diversas' personalidades os lustrumentos, de ratili-

.

_

f ,- ZEIRO DO SUL, segui'u on-f'entatlos, a Assembleia �er�l t_�m poderes· e. u��oes com cedür do pleit�,�a.queh t.rea
m.a orgia de enxovalha1iten- ,

" .

tem pal�a' o Rio, ,die -ond.e re-respeito a todos os _demaiS orgaos da, Ol'gamza,çao. Com\) do 110SS0 �numclplO.. -

_
to contra os valores, morais UMA 'VOZ NOVA· DA SERRAfôro internac�onal;-. a Assembléia Geral tem enorme ln·

.

O entusiasmo e.ra cont� -. gr.essará ,a. 28 .do' corren_te,
fl
A'

-

d 'd d d bil'·'·
,,- glante e a palavra .de or1eI.l .,- procure denegq-ir, càm

Saudando o povo catari- que era a candidatura Lott: o 'ilustre Profes.sor RenatouenCla em face e sua capacI a e e mo. . Izar a oplmao era levar o nome digtro e". Il1cntiras grosseiras e fO!'Jr- ,

y'ública em todo o mundo. Na foto, vêém-se em plena As:' honrado do sr. Osvaldo Ma- nense e definindo sua. posi- "a continuação da obra do Bal',bosa, catedrático da Fa�!'
tes, o candidato OS11aldo

·t d S t:sembleialG.eral as delegações do.> Tailândia no 'primeiro chado a Prefeitura da .�!tpi·� , ca-o política,.o sr. Antônio President.e. Juscelino Kubi- cuJd.ade ,de Direl o � an a..... Mãchado é fato que nãaes-' ,.

plano, chefiada ,pelo Príncipe W'Jtoll W.altaya.kon e' dos tI'J.. Edú Vieira na sessãe d'e' tschek". Catarina. Ao n'osso prezado. � lJanta aningúém., t I'· tEstado's Unidos, mais' atrás, chefiada- pelo Embaixadm� -DNTEM EM SACO DOS 27-7-59, da Ass·embléia Le- Dada a exigJ.1idade de es- amigo e brilhan e ce UnIS a

Henry Cabot Lodge, LIMõES
.'

ú que estarreoe á co't':ta. gislãtiva, proferiu 'eloquen� paço, somente na terça-fei- desejamos feliz p;ermanêlicia
ta.r7se que u7?J homem' da te oração, ao tomar assento ra publicaremos o discurso. na c'apital �o .país.
responsabilidade do d.r. Pau- naqüela Casa do- Povo.
lo Fontes, eX-,pf'eTeito U.a "Sentar-me na bancada

Capital, repita aousações q'/J,e pessedista, meus colegas d'O
sabt1 fàlsas, no ca!w do Sn- PSD, há de ser lutar para BILBÃO, ES1,tlanha, e RO

'f-er-Meroado. - cria-r melhores condições de MA, 22 (UP)' _ "Vi a inor
Essa obra, como outras, no vida para os brasileiros, pa- te .ldle perto" '_ diss.e 'o tou

E�tado, não são do sr. Osva;l... ra a naçã(} em que vivem'Os; r.eiro Luiz Miguel Domin
do Machado. há de ser, senhores Deputa.- gllill' ao dar entrada, esta

Nelas, sabidamente, gJram dos, estar junto com aque- tard� na ·enfermaria da pra,

co.pilais de um grupo de in- les h'Omens que levantaram ça de Touros, depois de ter

1'8stimentos, de um con�'or- a bàndeil'a, visando a eman-. sido novamente co'lhião 'pe
cio. E dêsse grupo participa cipação econ�mica �àcional'tQS chifre.s da.

animal que

também o ilustre senador levantaram� a b�ndeIra na- toureava.
.

.

lnueu 13ornhausen. ci'Onalista e hoje são os res- ..
O dr. Paulo Fontes, falan- ponsáveis' pôr uma candida- O grande "matador" es,pa-

de na Coloninlia. desceu S-Uf- tura quejá foi lançada pelo nhol sofrera a 30 de julho
p:rr:;(:ndentemente: DeixQu-se PSD, a do grande brasilei- último sério ferimento, .'ao
e1!qu:a'drar.

'

,o Márechal Lott", disse a lidar com um tourO' nas are

Melhor andaria se olhasse certa'altura do seu dis�uri!l�, nas de Valê,nci.�, de que se

1Jara os carros que fazem (;. traçal!do, logo a· segulr;:-�, o�,1".estabelec.era, Ja tendo
\ t�-.

tJl0paganda do oandidate) do
sp.1t Partido: todos sem pla
ca, consumindo gasolina pa
qc pelos cofres públioos.

,

Meu caro Mâchado.
Observo-o, aqui de longe, numa campanha, através da·.qual, se .a tanto-ti

-

levarem os eleitores esclarec!dos. da nossa terra, à direção de sua Prefeitura. De

sejo-lhe que a atinja; porém, mais a ela, à nossa terra, auguro qu� você o �
siga. Vejo-o cheio de merecimentos para ,eonquistá-la pelo meio democrata do'

voto e certo estou de' que o nOl$so povo, compreendendo que entre os bons deve

;preva1ecer o melhor" estará você no caÍ'ij,inho exato da vitória. Fôra eleitor ai e

você me teria junto aos que fe vitoriarem com' a sua vitória.

Mas, querido MachadO', deixe-me divagar um pouco. Desejaria ver ,o nos

so muito querida velho João de Deus, o seu pai, já alc(;,nçado em ídade, e_!\legl't.l
e feliz da plaCidez da vida que deve estar usufruindo, 9,PÓS tão dura' jor�ád,l de
trabalhos e de �acrifíc!os. :multas vezes '101lg9s, par� a cri.aç�o e a educltÇã�, do,;
filhos, qesejada vê-lo, dizia, a. meditar sôbre o gUrI, que prImeiro lhe enrl9u,�
ceu o lar, pobre e feliz, enchendo-o de esperança's, m!1S também de preocupa
ções pel!,> futuro,_sempre cheio de inceJ;tezas e de enigmas. E as suas mecEt!l
ções. devem interromper-st'. quando qual.(;[uer de v02ês, os irmãos Machado, ·os

. filhos do velho João de Deu;·;., lhe cruzam à frenté:ou dBle se aproxim�1P para 'o

"abenÇão, pai", para sorrir, y!torioso de tôd::>,s as lutas pela criação dos filhos,
por vê-los, exatamente como êle os desejava ver, no caminho das' realidades quo
seu amor de pai ambicionava e, afinal, o conseguiU, isto é, alcançou como o maiC';"

bem da existência. Não. quero falar na Dona Cecília, nessa admirável mulher,
portadora de tôdas as virtudes que enriquecem, aformozeam, enobrecem e �an

tif1cam tôdas as ma,is. O que sentirá e�a a olhar para.trás, para os dias lpngos e

longinquos' do passado, quànclo ela e o. velho João de Deus se ,harmonizavam nas

mesmas fr:.digas, nas mesma·!; vigíl1!lS e nas mesmas prevenções quanto ao por;
vir; ao qual vocês, irmãos l\hcha<\o, se arremessavam para as cruentas lutas dá

existência? Deixemos a ,dona Cecília. Deixemo-la nos seus pensamentos tranq:.Ii
los de quem tranquilament'C' transmitiu tudo de sua admirável formação moral;
.da grandeza imensurável de sua alma de muUier digna; dos exemplos sem P(il'
da verdàdcira·mulher heroina dos lares brasilei:J.·(is, inigualavel na santa missão

qe espôs9. e l'nãe.·beixemo-l'l. Seu- Papel é 'o de contemplai, serena: e nobre, -as

grandes alegrias do marido, como inseparável participante de tôdos os momen

tos de súa e"çemplar existência. Seu quadro fica à parte, fixando-a nas misterio
sas emoções que só as mais c,onhecem. . .

f Siga, tranquilo, para a campanha. Enobreça-a com os exemplos que o l!J.r
lhe deu. Pise' sôbre a poeira que lhe tira o brilho dos sapatos, superiormente, im
perturbável e certo de que vitória, como você o sàbe, não é previlégió e está, tão
�ó, na condição humana de ser digno, Nisto você terá dado o melhor, o maio�'
prêmiõ àqueles que hoje,. jó. velhos, refeitos e reconfortados das, ópoGas amar

gas, que se diluem ·nas. lonjuras do passado, apenas querem em v0cês a al�g=ia
suprema de se não fnl:vergonharem deles:

E seja v:ito.riQ�o, O&.y�do".,Mac:Q,ado! Os b<;m _..fatplt o)ey:arão. .ª_ c,:MruLg9:
'Vúnamerital da sua; ,da nóssa querida terra,

'
.

.
.

Rio, agôstd, 59,

. �.

DOMINGUIN CHIFRADO. TOUREANDO'
ma·do .parte em várias "cor

ridas":
Todo, o pÚP]'Í.co, o tOUl'ei-

1'0 e ,os ptóprio.g médic,os,
acreditaram a princípio, que
� ferimento, hoj.e, fôsse Idlos
mais graves, mas· a inter-'

venção praticada em Domi!l1:
guin dissipou tais temores.
.Opina-se, agora, que a1guns

.

dia� 'de h�spital o porão em,

condIções de tourear nova

inente.
_
Erltre -os que acorreram á

enfe�maria para saber do

estado, do toureiro estavam'

o· m�rquês, Idle Y'Hlav,erde:
,genro do general Franco,; á

Falsas enlidadês"éontempládas n ._�" :!��zq�:,c�����t:;lur::tf:�
O t d 51 prep8:rando para deslPosar
rcamen O e

.

o tour;eiro, e vários amigos

RIO, 22 (V. A.) _.A 00- rindo-se, ainda, a outra ,,11' de Luis Miguel. Logo que

rEissão Parlamentar de 1n- tidade-fantasma
.

dénomina- chegou ao hospital, ,Domin-
.

d' guin 'pedfu que avisassem aquelito instituida para lnves· da Sociedade Civil os Aml-

tigar. a 'malversação de di- '0'0., de Iguapé, a qual t,lm- sua mulher, a atriz Lucia

nhe.íros públicos,_ através da Gem. apesar de não existü', Bosé.

inclusão' no O_rçamento de teve a seu favor, no meJll10 S�gund9 o jornal "Paes e

wbvenções para' entidade;:)- exel'ClClO financeiro de 57, Sera",' de Roma, o tour,eiro

fantasmas em sua rellllla,o ama subvenção de 200 mil Luiz ,Dominguin está apai
de ontem resolveu convocar cl'm,eiros. Todas essas sub· xonad:o pela viúva de Hun

o Yigario dà cidade de Cú.- yenções, segundo ainda es- phrey Bog'art, �auren &l._
ehoeira no Estado da Bahia, clareceu i) vigario de Ca- caU, com quem PTel;ende se

padr� Fe,ltnaJldo Carneiro, Il <!hoe:.ra em sua denuncia., casar . .os rumores estão cir-

depor perante a referida Co- [.JHlm incluidas no Orçamen- culando, embora o toureiro

miúão, aproposito . das ,ie- to da RepUblica pelo êx- sustente que "nada ameaç.a
uuncias feitas em telcgra- ll,;pútado federal pela Bahia, meti matrimônio com Lucia
mas dirigidos ao, deptltado 1>1', Augusto Público. Bósé, com 'quem me sinto
Athur Virgllio. A Comissão, segundo :1in.. totalmente bem". Acr,escen-

�a ficou decidido, ouvirá um ta o jornal 'que o toureiro,

Nas suis denúncias ao de- icmalista de.. um dos matu- Antônio Ordonez cunhado

fJutado Arthur Virgilio, _o pa- tinos desta capita.l qu�,-há de Dominguin, e;tá t'aml5ém
dre Fernando àfirmou lne- l,(,l11pOS fez algumas repQrta- apáixonado pela atriz Lau
;üstir em sua cidade uma aJ -I gens em Além Paraiba, no ren Bacal! e ambos dispu-'
�eiação "religiosa que foi 'Est:::.do' do Rio, sobr.e erttida- tam ó amo�'" da' artista e . o

c;"''
.

"pladâ no Orçament,) fanr.asp:las ali existentes, que primeiro lugar na lista ;aos'
Jct. Co:h1 uma subv:;:nção :'ec:ébiam gordas s'Ubvençõe� m;êlh()l!es toureiros PQ

lÚil ..,cl')Jzeiros, 'refe,
.

,
,,'

.

��!j
"CONVAI'R:'
�di'ário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'- .., * * felicitações ao aniversariante.
lã

B 'O D A' S D, E' , O U R O
� Com prazer registramos' o aniversario do -sr * ::: *

.r:

•,

" .'- JUdO Von Wangenhein, ocorrido no dia 21 P.P.
.

pelo Convalr TAC Cruzeiro do Sul chegou ii
'. I _ Esta Cehlma deseja ao aniversariante" fel1- nossa eídade O' sr, Wilson Lemos gerente geral' >

BI"ase- Farar.o e Maria Limongi Faracc _ idad no Brasil dos produtos 'Ellza;beth A,rden. Os ara, ..
.

_

�
"

" i
ces.

* * rnados produ tos preferidos pelas' aras." e srtas.Entre as manifestações de caeínho de seus numerosos ,II'!! *r, �,--" •I
li' I!f A J A I : acabam de apresentar-se com uma nova IInhá.pdescendentes, dos parentes e amigos, festeja hoje o 50') ; • 'Das famll1as: Osmar Nunes e Abdtm Schmitt que mais acentua a sua excetencíe

'

iii!aniversario de casamento, o venerando casal, Sr� Bl,ase 'I 'III .'. * * ....III'
recebi convite para assistir o casamento de seua <Farac i e D; Maria Limongi Faraco. I filhos, Dóris e Abdon Luiz, no próximo dia '12. Da sociedade carnavalesca "Vai ou Racha".Em '23, de agosto de 1909! l'ealizava�se o enlace ma- I' A cerimônia religiosa será na Matriz do Santis_ coube-me a/jilsÜnta deferêncl� de sér aClamil4o'j rhnoníul, na pequena cidade de Acquatredda, na Provín ..

;. símo Sacramento, e os convidados serão récep, seu presidente de Honra. SenslbiUzado co�!l, �III(da de Potenza, Itália. Vindo para o Brasil, onde já residia I cionados nos salões dá soc,ledade Guárany. nobreza do gestor- apresento.the 'Os meus efusiVOS'"desde a Idade..de quatorzeunos, o Sr. Bíase Faraco estabe ..

j
III

IIII... Agradeço a gerrttleza do Convite e tudo farei agradectmentos pela honrosá- dis�nção. ....leceu-se em nossa Capital, trabalhando no comércio, [un- • para estar presente ao, acontecímento. *
»:
*

'

* '.' . •tamente com seus irmãos, José, Carlos e Francisco, todos
I. * * * Um verdadeiro- show de beleza e elegãnCia, t�á tal.r ídos.

d t d III' ,Srta. Ligia, ainda não descobri o nome dr aconteceu no aé,eoporto Hercíllo Luz, quando �fEdu,cou muito bem sua numerosa prole, I' en 1'0 os
... cantor desconhecido. a Rea� Aerovlas trazia de São Paulo e CUrltlb8'princípios rígidos e austeros da Religião Católica, COI1sij,
• * * * manequins prorísaíonaís e MIss da Capital pa, III ;tu indo uma família das mais tradicionais e ilustre. (tIO!'

... �III BODAS 'DE OURO - A ,data de hoje assinala ranaense. CãndlJda Azevedo "Mlss_Curltlba", IfnOS8:1 CIdade.
... .,.

�
.

dotada d-e acríscladas virtudes o 50.0 aniversário de casamento do dis,tinto casal deu-nos, a melhor das impressões com reterênçillJl'8q:l espôsa, D. Mana, ,... III
IIIcristã", dedicou sua vida à prática da sua Relfglão e à ... Sr. B'ia�a Fal'aco e D, 'Maria Llmong! Faraco. a- sua beleza e elegân�la.
III

'

• São filhos: Deputado Daniel Faraco, prof.essoI '" ' "* *

• '€.duc:l"ão de seus filhos....
1 'Giovani p. Faraco, D:mtor C.arme,io 'T,<a,i·à,co. Dr.

I Com a presença·'tlo Exmo. Sr. Governador do )Já ag-ora aposentado, o Sr. Biase Faraco qu� c�m�;! III ,L'
,-'

III... Bla-se Faraco, Srtas.:· Inez e· MarlI). FElPaco 8 Estado Sr.
-

Ir'erlb'e;to- Hülse, sra. LUcy Cor!:êRp tcom r. invejável idade do. 82 anos nem por isso deixa de
III Josephlna p-el'essoni que terão coin êste expr,'es� :gülse primeira dama do Estado e ai,tas all'torl,..1III !trab�l!1:lr diàriamente, cuidando de horta e pomar num ...

...pequeno sítio localizado em Barréiros, mªl,grado a oposi. •. slvo acontecimc�to a mais grata satlsfaçã?} dades, realIzou-se sexta.felra no Clne São José'lIIIção que lfie fazem seus fUnos, d()se�osos de ver' seu gClli. III
Coluna Social apresenta cordiais cumprimentos a pré-extréla do filme "Meu pecado foi Nascer"....

;tor, goz��r O merecido descanso a que tém direito. ... à famíl1a Faraco pelo transcurso d,e tão festiva sendo a renda deste. noite de elegância e carl_' �'III . ctà;ta. / dade em pról das pioneiras, Soclals de Santa. ��,
D. Maria, atualment.e co!p 69 anos, depois de ter exel'- ...

...cIdo p::Jl" diversas vezes o' cargo de'Ministra da Venerá- III * * * Catarina.
vel Ordem TL'rceira Feminina de S. Francisco de Assis, de.,'" Vera Ribeiro "M18s Brasil" visitará Florianó, * * * • fidica-se ri obras pias, sempre cercada pelo carinho que lhe • polis na próxima semana.. Cândida Azevedo "M,iss Curitiba'" visitou a. 1deVOi;':t!fl sua� numerosas �migas � seus filhos e netos. l,i'eg: • * * * praia do Forte e ficou encantada com a. belezallll �.narte, ai,fida de Apostolado da Or�tção_ da Igreja de Sant.o Festejou aniversário no dia 16 p.p. o jovelI' ela mesma. ....

r,','Antonio, • "George Daux. Embora tarde a,s nossas slncer�f * * * • ��Sãl' filhos do casal: O Deputado Daniel Faraco, bn- a -"m .. ,. .. .. .. .__ • �lhante economista, fepresentante do vizinho Estado do Ria
.1, �� ,( ..Gran.�e do Sul ria Câmara Federal, onde é Presldent� da ,�r • ,.

•

C_omis[âo de Economia. E' casa4J Gom D. 'Eugênia Domi.
noni !!'�.raco. O Dr. Biase. Faraco" casado com Di Anit'a Ce- - _

l'arino Faraco conceituado médic:J desta Capital, ex-Depu;' AO NAtado Esfadual�-'Ex-DJ.i'�tot: dãr'Mat€:rnid,áde" HCar�ela .Du<
tra" e da Fàculdade de 'F.arn1ácia e Oél�tologla,jfe sint,1. ,�, '�'"ADACatarina, o Dr. 'Giovani 'P;- Íllaraco alto. funCionário do,])€� ,

" ".
p::.�tar.l�nto Estadual de Estatística e se�ré�áÍ:ic!\�siá·,A.ss,Q�,. MAI:S ,-'

ciacãa Comercial de Florianópolis. ·casàdo com D. 'rusllel-" ,'-R"""'Ã'" <-g�Gcmes Faraco, 'a Sta. Inez F�raco",fu�cúmári.a g�-c��':, '_, ."t- _.'

�:I. o.
da do I.A.P.I. e destacada figura de .nossos meIQs,:sOcIP.l,," ' ..4., ., •

'

e culturais; oJ)r. Carmelo Far�e();:ÓJleÍ-e da.;S�Ç&.o·�e..��l1í-;' A� ,�: 1":"\'-:-��; '�,S�(':'"
,

,e�:,�i":f
- �

bio da Agência _local do, Bançé ..2oé.Aa,si,I�!X-yere�or;'':''dr:
.

,
__� "(

�

·��t;;'��-ir�1:,_�,. �� �t,'�'nossa C8pital e combativo lO�,'lr�t,aa�{1..ca��,Ud",q' _I�pm Ir; �:a'f,'" :,-<g�'1 ��.fl+1�;:;': ';,�"',,?'H1lda Xavi�r Faraco; a l)rf!.��ã;""c�"õ� 'r.:, } - <"'"""""".-:-' -l,-..,.�), _:,�;l'�ada 1encionaria do I-PASE é renü'mãda.ed,uc�ciora IlP Ri;),
.

-

.- I " ,��.
d3 J l.;J0iro, onde reside, e D. Lina :P'ârac<):: peressonl;' ,c'a�::� ':,:,�-�:'
1a CiJll� o Dr. Benno Meyer perei��oni.· ,adv'Ogado, ,e alto "�

.

fUJ;}cilnário do Banco do Brasil. Q. casal Biase-Mariá. Li, '\
'nanei Faraco teve ainda um filho; Gabriel Frane!seo,
que Ljeceu com tenra idade. POfsui ainda trinta �et05,
dos egwis o mais velho conta com 23 anos e o mais moço
com i�penas oito meses.

,

.,�'

Em regozija por tão grato evento, será_celebrada_hoje,
às' 8 horas, na Igreja de S. Francisêo, Missa em Ação de
Graç'),' sendo oficiante, Sua Excià.,·Rexma. D. Frei Fe
lido Cfsar da Cunha Vasconcelol>, D.D. Arcebi�no Coad-'
jutor. À noite, o casal recepcionará, em sua residência sita
a Rua. Dorval Melquiades 38, ós parentes e pessoas amiga:::.

Aos venturosos jubilares, ,as sinceras felicitações de
"O E:-;TADO'·

I

/

ANIVERSÁRIOS
Sra. Célia Vieira Campos

Ocorre hoje o aniversário nata...

licio da exllÍa. sra. Célla Vieira

Campos, dlgnísslma esposa do sr

professor Custódio Campos, nosso

confrade de imprensa, e alta fun�

clonárla do Estado.

Sl'ta. Mauro. 'I"ú«ia' Silva Go
mlde

sr., Elgson Dimas Ribeiro
srta. Hllda Vensop.

.

.-
- ,sr. Llberato Laus ..

- sr, Henrique' Berenl_lauser
sr. Aarão Cunha
sr. José Zommer Sobrinho

ÀS multas homenagens que re- sr. Leonel T. pereira

ccb�á pela auspiciosa data, juntll�
.

_ sr. Randolfo Feilpe Fernandes'-
sr_' João Marques Guiplaríies
sr: Olga Fanger .

srta. Ana.-Marly' da Silveira
I .

FARÃO ANOS AMANHÃ

mos nossos respel tosos votc!s, de

felicidades.

Sr. Dr: MJit,on Leite ,da Costa
Com' sltti-sfação 'registpamos na

efeméride de hoje" mais um anl, sr. Alberto José Soares
versário natalíciôdo nosso preza.-. '.

- sr.: Carlos Lebarbenchon
do amigo e distinto conterrâneõ _ sra .. Onélla Cunh.a p,azeres
El·. Dr. Milton Leite da Costa, In- � sr. Odilon Vieira
togro advogado em o fôro da CIl.- _ sr. Rodolfo M�mo'el V!.É,lra
pltal, e p,e5sôa multo relacionada _ sr. Amllton prazeres
em nossos meios sociais e cultu_ _ .sr."Edmundo, Brust
ral5. - dr. Alfredo pessoa de LIIM'
Às multas hotnenagehs de qu, - ,sra.' Etel�lna Antunes da {:osta.

fo; alvo, juntamos as de O 1j:STA-' - sr. Jacó Tavares
DO, com votos de perenes feli- - srta. Leonlr Oliveira Santos
cidades. - sra. Ofélia Cúneo ,da Costa
,MENINO FRANCISCO CARLOS -, sra. Cal'm<:>m Mello dos SlÍllftos

. CARDOSO - srta. Valquíria Merízio
'Transcorre· na data de hoje o _ srta. Oneida de Flgl,lelredo Cor-

:w.iversário natalicio do intellgen_, clelro.

-aniversário nataliclo do Inteligen_ - sr. E·vandro Luz
te menino Francisco, .fllhinho do' - sr, A,ntonl" ,.\. paladino
5r. Carlos Alberto ·Cardoso e de-'- sr. Gr. Joaquim Guedes Moenlch
,,'.1'\ CX!1H, espôsa d. Bel'!1ardete � srta. Lh Te,'czinha Capella
\.:ma Cardoso; - sr. -Sérgio Bernardo Laus

,�3 feJ:cttnções de O ESTADO, -- srta. Míriam Llgocki Carvalho
e' '�:nsiVflS nos seus genitol'es.,' - sr. Teodoreto Ligocki

fo',t:':EM ANOS HOJI1 --- sr. Nereu Andrade.

!i�'. vva:'-.Enoê ê:la Luz Ma,.
·· ....lit..

·

IIl9I..-=_= •

:;�::ovva. Cel1na Vieira Bran� IOOH,i QI' IS:MA !
. "taqueI de asma • 1IIro...1I1" ar,
rulnam .... �aÍld. c eatra�aem o

c:oraçlo. 'M.ndc:u:. clOrntna rlplc1.
mente a .. Çrt'M,"fe�.ndo".
r".pl�..<:lo e carantmclo um lOna

i ,r�r'\lullo d'".<le ,O primeiro dla,

I';,
\

,ompq!, I.{an<!aco� boje, NO&liI
. lf;(liD,tt#' e -. .\i." matc...' ,1'1'''''''''''''

dão

sr. Nazaré Goulart '.

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE �959

.\
"C- RONALD SCHMIDT

AN.TÕIfUlO�Uf'O E UM "IOVO CONCURSO�'
.

A seção literária do jorna: b GLOBO - "PORTA DE LIVRARIA" de Alíl(;ônic
Olinto, acaba <ie lançar as bases para um novo concurSD em comemoração ao dé
cimo quintôaniversário era 11'crte, de'Antoine de Saint Exupéry e constará de' tra.
balhos de' poesia e prosá imp!rados na vida, na personalidade e obras dess� es-
critor fi:ai:l�ês.

"

.
,

Os 'poemas te;ão o ináxjmo de noventa versos; (JS traba,lhos em prosa (crô
aie.as, estudos e �rítica) ri mínimo d� 3 e' ó máximo de. 13 'páginas de papel 'oficio,
datUografadas eJU es,paço 2 o.s concorrentes' deverão mand�r os trabalhos ';lara. 'Concurso Sáint Exupéry,j . - porta de �ivraria - Redação de' O GLOBO - Ru:...
[riiléu Marinho 35, Rio, D.F., em :t vias,' sob pseudônimo anexando à sobrer,art.'i,

.

principal um outro envelop., fechado' contendo a respectiva identificação e en-
dereço.

.

.

Os concorrentes que enviarem mais de ,úm trab�Jho para cada gênero serão
llesclassificados.

"

Haverá 3 prênlÍos para. os -trábalhos em .presa
.

e poesia, sendo que para o
primeiro 'colocado - viagem de ida e volta, a Paris; par�l. o segundp, viagem di! idJ,
e vo_lta a._ qualquer ciqade da A,mériea do Sul; para o terceiro, viagem de .ida e
volta ã qualquer parte do Bl aeil seJ..:_vida pela Pan'air do Brasil.

.

�SSSS�NSSSO*4TS;:; i ( I, -:A' 's as 'mais tristes. .�.......'.'s;ssS;SSSSSSi
I ,js paluvras mais pobres

Voltou a circular, em nossa Capital,. mais um

número de ROTEIRO, mensário, de diVUlgação,
arte e cultura.

as que vejo

sangrandO na sombra e nos meus olhos

Que .alegrla elas sonham, que outro dia,
para. que rostos brilham?

*, * *

VIsitem' na na LIVRARIA LIDER as últimas
publlcações em livros nacionais e extrangeiros.
:em breve estará' funcionando em suas novas

instalações - Edifício, Zaya, 1.0 IIllclár _ li
'BIBLIOTECA �StI'ADUAL

procurei s,empre um lugar
onde não respondessem,
onde as bocas falassem num mu.rmúrio
quase feliz,

as palavras nuas que o silêncio vest.e

* * *

.Já em circulação nas livrarias de Fllorlanó'
polis: '''O, Livro da N:atureza" 'de Fritz Kahn,
numa ótima tradução de Catharlna Baratz Can�
nabravll. E' um lançament? da "Companhia
l\{elhoramentos". '

Se reunissem

J para uma alegria nova,

que o pequenino corpo

de' miséria

resph'asoo o ar livre,
a multidão dos p'l\ssa,ros escondidos,
,a densigade de,s f.olha�, D- Silêncio

* * *

p3,l'a 'remessa de' livros: Rua Irmão. Joaquim
17, Fpolls, s. C .

POESlA UA_ SEMANA

POE1:1A• ...
'"

Ôl1l'it, -R- Rosa
As p'al'avras mais nu� _:�

'l!!!"':

.,;;._'.'�,

céu aZ\ll\� fresco,

t (de O

GRIT\_ CLARO)

'''-...

e

-

............1 un.. eu... n UJlT... O.T.......

A C ON T'E (I-M,E N,lO'S
. ,

'

Daqui dêsse segundo andar fico obseltvando· o que' se de- ".;..

senrola lá embaixo. fiuas mulheres para;� numa esquina 6

ficam a. gesticular muito, provaVelme?te' filiando mal de' ai,
güma amiga. Quando resolvem andar, e pasS!Im, .por ,baixo d"
minha' janela:: noto q�e fiz jUizo 'àP�!lssado: .falam do� prêQo
da carne, "nãq .seí com? êsse povo pode viver, Flo�ln��\,,� ,

7"
Um cavalheiro bem vestido sai de um automóvel, "olh

num papel uma icoísa qualquer, e entra �uma ·c�sa. o�carrQ
,fica estacionado Impedindo o transito, chega um, ônibus e. Pá..
1'0. a buzinar. O chofer do carro nâo se dá por achado e não
toma nenhuma providência, o que faz um pretão alto dizeI
ao companheiro que transito organizado é o do Rio de Ja�
net:o e São paulo, o resto é uma bll'gunçã ...
l_;!IP' senhora, carrega!iqo' UDla enceradeíra ouve um galan

te,' o r.', porta de um bar e'ameaçe, o �ütot. com 'o m�rido, O
ltt,,;��:n:'f:;�; um ,;�úco� �onbt�agldO .com �.� pequeno ��c.'l!Ída"-
lo, e entra para. o bar, enqua�to que a murner, como 'se �stl_
vesse .à espera de uma oportnhldade

-

pára por � Itngua em

movimen!_o, corre a casa de UI�a vizlnh.a e a altos brados,
na porta da casa, expôe�lhe' o. caso, Cu�iosos vão formando
um pequeno g_i'upo, e ',então ela dâ�[;e conta de' que está ia-

•
->

zendo uma coisa muito lnútH e tôla, e, d'çsapnree-c corri 8

enceradeira. ".....: '!". .:
.

__

.

�

. Caminh��dÓ co.m· ,!Ir ajou.da te �ina, �ep.gl!.la, um velhota

ch�lo de, trejeitos ,e .meneirlsmos P-:de' uma: flsmola a um tran�
seunte, não recebendo sequer uma resposta: Fica um pouco
decepclonaqg, volta...se para continuar quando me nota aq\l-I
na Janela. Ensai� um aceno" eu' sorrio ante a ""rep�ntlna -t,l�
mldez daquêle velho maluco: e' êle

.

encoraja...se.
- Como é môço? Tem algumá. coisa aqui 'pro velltlnho?
Várias pessôas voltam-se para mim, ,e 'eu �e 'srnto um ..

pouco embaraçado. Meto a mão nos bolsos e a únlc�otiI. QJ.IO, .

existe é uma de dez cruzeiros, atlro-a ao velho. Mal e mal êle
se curva, perce!>e que são dez, cruzeh'os e fica 'tão contente
que se esquece de agradecer, mas a;lnda posso ouví-lo' a mur--
mural' admirado: "Dez cruzeiros!"

Comovem'::-me êsses acontecimentos vistos daqUi da jane.la,
e fico um pouco Inv.ejoso das pess&as que passam na .rua, do

senhor a procura do endereço .. do pretão que elogIa o tl'anslto
carioca, do velhote maluco, da mulher que gostou do gal!\n�
telo, mas quer p�'ecer han.esta. e eb,fi�,. dess� faunfi, tôd�
,que des!,la debaixo de mim fàzep.do essa coisa tão simples e

tão 'Õlementar que' é viver ...
-

,

maS',." S$%$��-m��;·;�1:%S%.,:S%iSSS'S,

MAGAZiNE'� VENDE�SE
BEM NO CORAÇãO DA CIDADE. EXCELENTE FRJ:·

3UE13iA E BOM ESTOQUE DE MERCADORIAS. FAClLI
fA-SE PARTE DO PAGAMENTO TRATAR PELO F0:-l':�

: , L IVi O S �� -\I FN D.�E D O R,l S "

,
•. I\.' :.._. '_' � I. '\_

•

_Crei:h'lírjo em; ,l\t;ancg.
.

exp:U1'3aO, CO:ql dlve�sas, colellO?1
ti) fá"'il venda, -desela nomear um vendedor exciusivo e111
'ada .ócalidade importante do Pais. Admitem-se elemer:-
05 de. 'comprovada idoneidadJ comercial e real ca:pac'_c;l�·
ie .de produção. Paga-se boa comissãp. Prefere-se q'lem·
USpÓnhf'; de tempo livre (praci:;t:t; vende<lor, cQbra_d('l'r
dc) . ,Dirigir-se à "EDITQRA éREDILIVROS BRASIL'
,õ ,TDA" ,� Rua D. EÜz�... 20, caixa p�stal � 51.12 Sa!)

,

paulo,

P ._Á·R"l�1 (ti P A (-·Ã 0·,",:·
.

.

, �

NICOLAU CONSTANTINO
SPYRIDES

V�UVA ALBEltTO VIDAL

RAMOS

E SENHORA
Têm o pra.zer de participar

o noivado de sua filha

Têm o prazer de participar.
o noivado' de seu 'fuho

SAULO-
com a senhorita Helena NicolauHELENA

com o Se2:ador Sauío Ramos Spyrides.
Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1959.

I

A
J::\"

OSVALDO 'MELO
'FALTA DE ASSÚNTO. Pens-ei em deixar hOjé esta co-

..luna em branco.
. ,

Busquei e rebusquei.. por todos os cantos da minh:t
dlelite alguma coisa que fósse capaz de chamar a atenção
dos'leitores.

_

Só havia mesmo, para chamar a aténção dos elelt-:;res.
Si bl'e êste assunto, nãõ ha' mais que dizer.
,Ate já �Usse para quem dei o.meti 'voto secreto.
A ridade não me liga.'

.

E' de. barulho agora.
"<.A';ol'doada pêlo, vozerio grita.nte que sai "pelos auto

falantes.
E';�ueceu ·tudo
A!,� do preço do feijão.
O ttlteból saiu do cartaz.
A �ente vive envolvklo no' ambiente das propagandas,

-das d�C"('ussões, na anciosa espera do dia 30.
Faltsm dias apenas.
D"pois, á segunda fáse de progama.
A contagem dos votos.
D�pois, as decepções, os "porquês", as desculpas, mlJ

�urad.:ts com alegrias sem �0l1ta3 do vitorioso.
E ,a cidade continuará.
E';rerando que o Mira. Mar venha a desaparecer da

Praçl 15.
Qe o calçamento da: Avenida Ma).lro Ramos seja fei�o '

de ace.'do·.com o 'contrato do G(,werno com a 'Prefeitura
cf1Ibendo aquele, a execução do que foi contratado.

Esperando que os propretários 'mandem consertar ar.
calçad""s. I

'E-sperando, que' 'o barulho cesse:
QI,e Florianópolis reviva, .. cumprindo sua destinp,']!io."Caminhand� 'para frente.
Pngredindo sepipre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uercilio L-Dl I Atlét
o PÚBLICO DE TUBARÃO VIVERÁ. HOJE, UM DOS SEUS DIAS D� GRANDE GAtÂ,"ASSISrIN�O AO. PRIMEIRO EMBATE eNTRE os CAMPEÕES

.

DE 1958 DE SA�TA CATARINA E "PARANÁ, HERCíLIO LUZ E,ATLÉTICO PARANAE'NSE RESPECTIViiMI�NJE, EM DI�p'U�1'A DÁ TAÇA "BRA
SIL", PELA PRIMEIRA VEZ EM JOGO ENTRE ,OS CAMPEÕES DE TODOS OS �ST11ADGS MAIS O D!g:rRll�O FEDE Rlt. O S'�GU!4DtI JOGO SE!!Á NO
DOMINGO-S�GUIN"EI EM 'CURITIBA, o.UANDO SERÁ CCNHECIDO O ADVERSÁRIO DO GRÊMIO )?ORTD-:- �LtGR�HS,E. T!;lJ.�CAMPEÃO· GAUv
CHO' É INTENSA A EXPECTATIVA lliUfÀlfTE NO SUL DO ESTADO'PElJl CONFRONTO ENTRE BARRIGAA�,[ IUj�S E ARAUCA1!UANOS/SENDO

DE ADMitIR,··SE A nUEBRA DE TODOS OS RECORDES DE BILHETEIU! MAOUELA CLDADlt
----------------------------------.�----�

...1 ...... U •.ul unQO Vl....IO u...... T·& U.A1'&&uI� FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 1959 1

Paranaense

--------------------:=-----------------------. IÜJO HOjE eae
[Ú)ME�(�ÁRIO

D,spede-se, esl� tarde, o Comerc�ário.lider da Zona Sul. que dará combale ao Paula Ramôs;Campeão da. Zon�
LesL� "'"" E�pera"se uma das maínres batalhas do ano - LeilJnift�' e Ilscar. entre os que pürlerio reaparecer no

co'njunto praiano- Sio Paulo x Audria, a preliminar - Preçose ChfPOU ontem a esta cidade a equipe de esgrima da
A equipe do Paula Ramos, qu.s ortentado por Hélio Rosa deverá êste: Gaynete (Leibnitz); Marré_,:- ,:c;:c e ,�t::tri, em continuação � .cola ':1 � Educação Física da Universidade de Paraná quecada de jogadas dignas de craques i cotejará com o Comerciário nes- atuar completo, Iniciando a parti., co (JoãO Martins),

-

N�ry e M3.-I,10 cz,'tame· amadorista da cidade. derronrar-se-á com a equipe ·do Clube Doze do Agõsto em
na;melhor àc.epção da palavra, de-, te préllo dê despedida do quadra da com. a mesma formação com nosl (Jacy); Zllton e Nellnho;

I
pre�os das localidades: Arquí. disputa das, taças-Dr. Jauro Línhares pára a prova d,;

verão sustentar" na tarde. de no, crtcíumense, dispensa malares co-, que venceu ao Marcillo Dias e FI� Hélio, Sombl'a, Nilson (Oscar). bancact:i -;- Cr$ 30,00; 1/2 arquí-, florete e Dr: Eugenio T. Taulois para a prova de sanre.
je, as equipes representativas do mentárlos. E' a grande campeã cio gueírcnse ,sendo possível, duran- \'alério e Zac1;y (AiHon) bancada (senhoras, senhoritas e

.

tornei
"

I " :) .orneio terá imcio as 20 horas. A equipe paranaensodo Campeonato da Zona Leste e cre., te o transcorrer do match, o re�� O iôgo está' marcado para tel menores) - Crg 20,00; Geral será i epresentada por Acir Gabardo, /' EIOi Fernandes,
denctada a brilhar como nunca na parecimento de Allton, Oscar, início às i 15,30 .horas. A pat-ttda] Cl'$ 20,00: 112 Geral (senhoras, Guido Seifert, e José Goaracy, enquanto que a do Doze
ltnpa final do Estadual, quando

'

Leibnitz, Jacy e J,qãO Martins; >_ei!minar, com iníciõ-àS 13,40 ho, senhoritas e, mimores)_ - Cr$. '1' CarIo.> Humberto Corrêa, Carlos R.odolpho P. da: Luz, José
buscará o títuJ.p supremo do rute.,

,

Assim, o quadro pautaíno será ,'as, será disputada' entre' -sal
I 10,00. lJ I

.

Aí R b t P' d
.

.

l
'

.

.

,

. ru,J'�n� _ onso e o er o mn, a 'Luz.
.ol batí ja.verde, há mais de um -----' ----------.--.-----

�_t...ênio .:'-=t.ssnndo de clube' para
I

;:�::..'t:- -e.

i i ".- ..

clube. '.. no interior do Es'tado, e f'·
.� :.� ',. "

q�e o mesmo Paula· Ramos deíxa - I,'I ,

:�: :���:P:n;e:IC:7d:\!��V��:�·ota� ,.O quadro gP.e nos vtstta vem
.

precedrdo : de' justificada fama,

o seu único tento. dia .de Nazareno, após fintar trê·'
Cem o placal'd de lxO, favore� elementos, 1sto, aos 25 minutos

.

.cendo o conjúnto da rua Campo� Com' maJ3 alguns l�nces perlgo-
Novos, terminou a primeira fase. ,os bi'mlnou o sensflclon�l en::o:'.

Na .

fase complentar, sentla--se

I
tro, onde o Grêmio Getulio V1irgà,

,

que o jogo não terminaria com saiu vitorioso e com as honras d"
o escore de lxO, po:s o t!ni.� do I "Campeão" do Quadrangui�r do

Saps. fazia a todo In3t�nte per1gar Ca!ç:na F. C.
_

a met:t contrária. As duas equ:pcs alinharam

Mas aos 28 'minutos" NazAJ'eno asslm� GRl!:MIO GETULIO VAR�
aproveHou uma falh� da defesa GAS: - Baga _ Alvaro - Bagé o

do Vera Cruz m�rc:mdo o t.�nto Nelson - H,amllton e Cullca _

do empate que, permaneceu até

I
Na?areno - Lohmeyer - Cabeça

'() final do, cotêjo, ,

- Japonês e Eurldes.·
Na disputa de penaltes, saiu vl-· BONSUCESSO:- Nelinho _, Gon

"".t.�r-I;....
:? � ,'Grêmlo Getulio vargas"I-zaga ..

,-:, Bon� C., osvaldO" "-:, NC,Z;�1.1_10
I=_"""",.�..",

; )Jo,t!.B:q,' .,
. e Leodolil)O -. Walter - Na.lJ11r:.�-

·;}c,':bbl'oU .Lohmeyer para o Grê-· OSC�!' _ Vivo' e. ué;;', ,�, .. '

os-�·� P�'�
I Fu.nc�oIfou.; como' :ár�it�ó�.;.-'�e
leJa '0 SI:" Ode!nir

/

Uma batalha equilibrada, salpí.,

Comerciário, de Criciúma, e

paula Ramos, local.

A:1'f:.dará o encontro? Que per

gunta. Formados como estão o,

dois quadros PQ.!' verdadetros ex,

.'Q:ntcs do n��o -�.,fute�ol, claro i
.._�'.J a pel... �.i. déverá conr _:--.lcer até

�oi'a:feiç�idõS �a.js eXfg.entes,·' ra-.�

. I

Não se trata de um IntermunI-

cipal qualquer. Vai ser ,mesmo

uma luta de, alta envergadura,
. dessas que deixam o expectado:'
em suspense, com dois- conjuntos
indiscutivelmentê poderosos .'u' es":,
banjàr classe e 'técnica no ç-rama-.
do.

destacando-se entre os seu reítoo
.
.,.

as vltórlru;. recentementes colhidas

frente ao- tAtlétlQ'O. ,Opê'rárlo, ,
se)..Í

malar 'rlva1 na reglâo -mineira;
Ferrovfárfo"" li HerclÍfÕ· r:i:iz: êste

,

bl-campeão do Estado e que hojEl zão porque será uma pena deixar

estará em ação representando San. de assistir 'a maí� êst,e confronto

ta Catarina na taça "BraSil": ( t 3ensaclonal lIue terá por palco a

cartãO de visita do Comerciári'o: :,:'c,�o, Lltcbolís�lcá localizada n(/

·.líder absoluto do gigantesco Cam, I pitoresco bairro da pl'ala de Fóra,
peonato da Zona Sul. fara êssc confronto o tima

CAMPEÃO,DO QUADRANGULAR VAR
ZEAJfO O "DNZEu DO'SAPS
Escreveu: Luiz Alvez da Silva um goal.
Domln!\,o último no perlodo do· Com essa vftorla,o conjunto do

·tarde, o gramado do Ipiranga da SapE cl:tssiflcou-se para disputar
Saco'dos Limões foi palco do sen- o 'titulo de campeão, contra ()

saclonal quadranguü,' p .troclna. DC:1wns�o.
do pelo Calçara F. C .• em dispu. Às 16 horas, os conjuntos do

ta de um Ilndo tl'oféu ofertado pe- Grêmio Getulio Vargas e o Bon.
lo Sr. ·Altair Odalr _Rodrigues. sucesso, entraram em campo,

Às �4 horas t.3VJ Inicio o espe� Logo de inicio, via.-se que o tim.'

táculo, participando os conjuntos do Saps· não perderia o jogo, pol�
do Vera Cruz F, C.' da>rua Cam, mostr·ava que possuia mela cancha,
pos Novos; Bonsucesso da CosteC Mas de vez ·em quando, ó qua

ra; Calçara F. C., o patrocinador; dro da Costeira dava s_eus ataque,:.
e Grêmio Getulio Vavgas, do Saps, e, num deles resultou o primeiro
A primeira disputa desenvolveu� e único tento do Bonsucesso. po"

E� entre 8.S .equipes d·o Bonsucessa Intermédio de Vivo, Isto aos 18
x Caiçam, na qual saiu ·vencedor minutos de jogo.
o time ,da Costeira, pelo apertado Com êste tento os rapazes di-

escore de lxO, sendo Oscar o autor rlgidos pelo Sr. pedro de Bem,
do tento do embate. procuravam Igtular o placard, mas

não. consegUiram. na prim.)lra f:l,

se, sendo que, no perlodo comple_ I'mental' o conjunto do Saps, con-
,

,

seguiu abrir o escol'e, isto a·os 15

mlnutqs, por Intermédio de cn"1beça. .

Não demorou 5 minutos, e °

mesmo Cabeça 'assinalava o segt.tn, I
do goal para o Grêmio �dtullo

Vargas.

Ai notava-as .0 desânimo do
/ ,

Bonsucesso, ande en,tão os atle.

tas do Saps aumentaram o pIa
card' para Sxl, êste por in'termé,

Com essa vitória o Bonsucesso
"-

ficou à espera do
.

venc�dor da

próximo encontro, enquanto que,
o Calçara fôra desclassificado.
Às 15 h�ras ·entraram e'm cam.

po as· valorosas agremiações do

Vera Cruz e Grêmio Getulio 'Var,·
gas.

1tste en 'antro multo agradou
\. -

ao Púl»lco que lá esteve pnesent?,
mO!ltrando as duas equipes um

bem padl'1;o de jogo.
Ao.:; 20 minutos da p:\rtlda,

. Osmar ass:llalou para o Vera Cru.;,

HAVEgA
CERTAME

Ew ví: Ll da licença sollcltadn pelo Departamento Es

:)ortivo Jo SESC ao Meyer E.C. pura jogar em Blul11(;!18,1I
onde enfrentará 9 Frigor, não haverá hoje o jogo entre

aquele clube e o Remington, pelo certame comercíárío, fi
cando transrertdo para o domingo seguinte. Na peleja de

domingo passado em que foram protagonistas Fiambreria
e Farmácia, a vitória coube _;:to primeiro por 2 x O, que-

,

',�·an.jl), desta forma, _0. ínven: íbilídade. do segundo que.
'lgora, divide a liderança com o Machado. Eis_a classín

"t'!lção: 10 - Farmácia e Machado, 3 p.p.; 20 - �iambreria
" Meyer, 7; 3° - Rcmington, 10; 40 Ford, 16.

------- o _, •• _

Eql��pe P;�aliaÍia)e de Esgrima
em F!orianópoUs

\"".
'

..
i..•

•

NADA DE - ." ;.I.,-:!,... '.

::.-V� ,;:; :.:�.:_f.�.;\���;�.��:;.��'.��:: :.��.�:;;;;.��:�j:::_ .f'!'_�.,
�

PARTIDAS SECAS ,
•

. .
,

ESSO EXTRA MOTOR OIL FAIXA DOURADA'- i".,;;:.

PROTEGE o MOTOR DE SEU CARRO INSTANTÂNEAMENTE�:

� ,

.:!:.. ..J ..__:...__::i.:"'.:.: ......

:. '1-: .�

CADA LATA

CONTÉM
MILHARES

Para .·que voc� possa dar a partida, é preciso que
o motor atinja uma determinada velocidade de rotação.
Para que tal aconteça,"-Olém de' Uma boa bateria você precisa
ter no motor um óleo com boa viscosidade.' Uma das)
grandes vantagens que Esso - Extra Motor Oil Faixa DotJrada
lhe oferece é .exatamente a I,ubrificação instantân�a.
Esso Extra tvbtor Oil Faixa Dourada, graças a sua

viscosidaue múltipla flui livremente, sem que a temperatura,
baixa 00 alta, afete sua .tarefa de lubrificação do mQtor.
Com Esso Extra Moror Oil Faixa Dourada seu carrp

,

não cio pqrtidas �ê,c.;a�, lão, "rQng�" n .hora.. d.o arwnqué.
155'0 ê proteção constante pa�a o;motor do seU carró,

-

Mude agora "Pc.1rQ Ess() Txtra ''v\otor Oil FClixa Dour�da,

. r-:-
. ,

.

fAIXA
,j)OURADA E X T. R· JA :\::�I

MOIOR OWJ
DE HORAS

DE PE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t»rof. Har rerros Filho .- Dr. Ollwllldn Rodrlarut'8 Cabra'
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RAUL PEREiRA' . CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalfiistasrr
Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo

��lefone 'no 2.467 - Caixa -Postal n. 25

I:::.ORARIO: Das 15 às 17 horas.
.

- _t401 -V �rs� t � -G-E R A l

RO S S M A,R K
VIStTE NOS S A L·O· j A
Rua Deodoro, n.O i 5 TeL 1810

A

INDICADOR PROFISSIONAL

DR. . H O L D E M A R M E N E Z E S
Especialidade: ·Doenças de Senhoras

_. Partos Cirurgia -
Formádo pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno dá Maternidade Clàra Basbaum, da Materni
dade Pró-Matre, do Hospital' da Gambôa e do Hospital do.
tAPETC. -

.

Atende provisóriamente no Hospital de Cartdade

Parte da manhã.

ORA. EVA B, SCHWEID·SON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anUII e rer t.o

. T'!"atamento dI' hemorroidas. fis�lllas. etc.

Ciruraia, anal
Cor iuníca a mudança de seu Consultório junto á sua

r.isidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇ'AS

Consultório e ReslllêDeta

AV. HerclUo Luz 155A apto ,

Consulta.

SeluDd. 6 6·a-felra

da. 15 às 17 bora.

FLORlANOPOLlS TeL - 2914

TUBOS TREFILADOS
Pistolas para Pintura Pina

F:ilJrica Nacional de Rolamentos

Ceramica Jalobá - Pastilhas para revestímentoa e

! piso
Mcsaícos de Porcelana
B .rchas Elásticas Silentbloc "Axios"

Produtos QUimicos Minas Gerais

Fritas, Esmaltes a Oorrentea para Ceramicas

Vidros, Cristais, Ferros e Chapas
Consulte nossos preços - Merpal - Sta. Catat:in"l..

Rlla Souza França, 20 - Fone. 3530

ConÂ
OOBNQAS DS S.NHORAS

PARTOS _ OP�RAÇOZ�
PARTO s:r.s.· DOR �'o 'll'."d(

p.loo-protHát 00

Cont.: a..... " JeAo Pt .. to " 10.

d•• 16.00 a. :8.00 lIor ...

't.nd. �om hor.. marcad ..

TII.fon. 1016 - It•• idên.·t"

Rua Glneral. 8itt.ucourt .} .1),.

ou W AI.MUR ZUMI.

·GAJM;!A

Ulplomall'; 'peja r:..culd ..d" :-..

daáal de Medldn. d. Unl-.'

. •Idad. 110 BJ:ulJ
1t:i·IDtl!rno por ecoaron.. 41.

Materaltlada . 1tIIc.,.
\ Serviço do Prof. Oet,.. I.}

Rodrieue. Lima)
t:lI-lateroo do dernço de ,-,Ir .. ,

rl� do _Boeplial LA)' .a.... \..
.

110 Rio d. JaneIro

.6diel> do Bo.pltal d. CUhl.o.
• da lIII.aterIi1dad. Dr. Carl,,.

Hua Traja!",. 29 - 2.· andar"":' sala I - Telefone: 3658

%�SSSS%S%SSSSSS%as%::;%:;;%:��%%%%%\SSS�SSS
�.

I
_

_ ãrii7ir lt'it."&2'rÃÃÃ."ó%:"''':'%%%"S'O I
� PLANTOES DE FARMACIA

ESCRITÓR10 .' DE ADVOCACIA

E PROCURADORIA
ASSISTexcJ..\

DR. AUGUSTO WOLF

DR El'4ANUEL CAMPOS
nA� 8 às 12 e

nos ADVOGADOS: \

DR. ANTONIO GRILL0

DR.,: MARCIO COLLA90.
das 13.30 às 18 boras.

M�S DE AGOSTO
• Pra?a 15 de Novembro

pra�a 15 d} Novembro

O serviço noturno será efetuado pelas-. farmácias Sto. Antônio. Noturna e Vitória, sltU:ldas às ruas

Felipe Schmldt. Trajano. e pra ça 15 de Novembro.

Farmácia Vitória

Farmácia V.itória
1 - Sáb.'l.-do (tarde)
2 - Domin!,o
8 - Sábaçlo (tarde)
.9- Domingo
15 - Sábado (tarde)
16 - Domingo
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo

Farmácia Moderna.

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia Sto. Antônio
. Farmálla Catarlnanae

FarmáHa Catarlnanse

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

Rua 'João pInto

Rua João pinto

Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schmldt·

'Rua Tl'ajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

o plantão diurnu compreendi do ent'e 12 e 12.30 horas será ef etuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
Farmácia Catarlnense

Farinácla do Canto

Farmácia Indiana

Farmácia CatMlnen..

Farmácia do Canto

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

Rua. pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua ?edro Demoro
.

Rua. Pedro D�m<)ro'
Dua '!4 de Maio

II;
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. lndla na e CMallnense.

-.---

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização aêste lJep�rtament...
---
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, DR. RUBI GOMES
ME;NDONÇA

MIl;DICO
Pr�-Natã1 Parto.,
Qpt'rações - CUnica Geral

H t'sidê.ncia:
RUll Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Sdmidt n. 87.
Es'q. Alvaro de Carvalho.
ijorário:

Q�J 16.00. 'f 18:00.
Sáõado: h
Daí! 11,00 à.s 12.00 .

.f

.,. I, LtlbA'111
"ILHO

......�a. '0 a,.relllo r.......u....

l'UBERCt'LOS.I .

-<ADIOGRAFIA • RADJOSCOI'I,t.
DOS PUL.OaS

("1nr�a 110 Toru
'"'rmado pela araealdade lIf.cI ..... 1

·t. Medicina, T1alolo!rf.ta e l'lalo
d ro '1110 do BOI'pI tal :'IIena

�•.;a .

(;urao d. ..peciali&açlo fI"l.
S. N. T.•x-interno « Is ... ;,
tenw d. Cirur�i. do Prof. 1"

Guir".rl.. (Rio)
Con".. ,.Up. Se�mld.. .ai
ror.. &801

ate.de •• aor.
-

• .,r<-ao. ..

a ... : _ Ro. En.'o, J80 ....

"'ON.: 1.1.

OR. ÀYIlTON Da OLIVEIRA ------------------�����"':.�,.-.--

�;�lf�:����� João Mnritz I' .0.
::��d�:c�:· 14s: �:�:rd. .iJ�
·

'::'c':�:.�·G��· pj '!,I' ,.'·S40J.-uoeaç.. lIe 8eoo.... - "roe..

l II
.'

..... - .,......... ......
... t/· f'

.' '. � ..:.
Con.ult6rio: Ru. Victor ali "

.�:
"II•• p. 28 - Telefono' g:w', -' . DlJIIA/'fTE "..DÓ' DIA

.

Conlult•• · O.. li bor.. ·u / "
.

dl�:t:dlncl.: rou•.• '"
-

I .� .. _
.. f10S �AP�JO� '"

.

Ru.: Blv.menau D. 71. �

,••. I.:\�-:';;""" '�._.�D�'"R14 -t".

..cIIlUaG1A Tll.U.ATOl/lQ!J .;; '1't' ;.p
OrlO...... �..j

Coallllt6rlo: "o,,� PIDto. l.a -

Coll.ulia: 4.. 5 l. 11 ""'U
"A SOBERANA" PRAÇ.o\ 15 llE NOVEMBRO - ESQUINA

dllri.m.DW. .IDO. a.....be-�o. IlUA FELIPE SCUMIDT

R••ld'DCI., Bocahn. li.. FILIAL. "A SABERANA" DISTRITO '00 ESTREITO. - CANTO
'oDe, - ••n•.

ua. 1l ........U4.lLI ....I!t,
PA..,AUto

•• 0ICO
O •• r�(6.. - L)U�Dça. th " ..... t

r.. - (,;Ualc. 'c "'••"_

e.no ,.. I!lpa':laU.aç"':<'
BO.llpltaJ SOl S.rT • .J'l>!.' ... :;<,

tado

(S.mç" ,.. rTot a .. r; .. '" �

Andrade).
.

Coa.alta. .- ..�!...,""._ ..

·Bu.pit.1 d. Carldad.

,

.... t.rd. oi". 11,10 "o r.' .,1,

'. diante no conlultórlo • !tu. N.

I!C. Jlac."-',do 17 .I.Qui .. " .h ; ,.

dent.. - Talei..2766
Re.!dS"c.ia .

__RüL 1', ... 1-

:Qotluho" T.1. 'U".

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

Maurício dos Reis
G)j\1UNICAÇAO AOS M�DI�OS E

FARMACÊUTICOS ;:�
Advogado A PIAM tem a honra e satísração de conit'nicar' aos

ED. SUL AMÉRICA _ 5.0 ANDAh
"lustrt-',' Médicos e Farmacêutícos o lançamento do novo

TELS.: 2198 _ 2681. I produto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.

I '

.' GERIPIAM -- H3

I
a base de NOVACAINA sob Iorrna altamente estabílí sada,

i para o especial emprêgo em Ger!atria, no tratamento da"

! díversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da
.

senílícade, precoces ou não.
.

Amostras e informações á disposição dos senhores

Médíccs a .Rua: Conselheiro Mafra - 90 com

Z. L. Steiner & Cia. - Agentes

U•. LAUKO V .. l.... A>

C�.lNIG'" I.U:Il..U.

e"poeiaUlta em mol4lHI'" a·, ..,.

nlaor.. , rla. ..lll ..rI....

Cura 1'ad1cal oi.. llitac(õ.. •• <1\

••• e ':.1'onlca., do ep .. relb(.'> r::�
nito·urinirio .m ambo. o. OU".

Bq.nca. do aparelho' O'lI'ut,v •.

I! do d,t.ma nlf'vo.o. .

Ilor'rio� 10'AI à. 12 • r", .r I

1I0ra. :_ Con.ult6rl .. · Rua TH"
dent••

,
11 - l.! Àr.d.t - I"".

'1411.
- Itellden�:.'; g". Là"_r<l'

Coutinho. 11 (Cl:.,e.ra d� . '.pa
Dila ronll 1148.

� M.ADEIRAS PARA

�CONSTRUCÃO
.

IRMÃOS BITENC()URT
CA'S 8AD"�Ó . 'ONE lue?

.ANTIGO OIPÓS.TO DA .... ;�IoI'
------_._----

RADIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS .r:

.

V I A J E M E L B O B
, PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA

�1fj-,-2=::: Ô N I BUS U L , I MO. TlP ,O
(!(,.,i�-7'::-""" S U P E R -.P U L L M ,1 N

Q POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANP�AMICAS
� 0),1 VIAGENS D I R E TAS

_ A PARTIDA FLORIANOPOLIS 5,4b

��,. CHEGADA CURITmA 12,45
�\o,,� RÁPIDO SUL .;--BRASILEIBO·

. L7DA.
VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E :1S ·HORA.Q

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

A

DO RIO PARA VQCE -Interessa a todos •••
P a r t i c .P I a re 5·, to m é r ti o e I n d Ú 5 t r i II.

� tJiftid'8dê}_dooJlitÍ�ãs, remédios, ve(cldos ou má�
Das,. Ilcess6rios de todas as espécies, disCQS ou o que

\
você precisar. FirDl;� que serve há 30 liDOS a imprensa

.

brasi�eira, crio'b um departamento de ven�s' para o

Interior, estando apta a atender o seu pedido. Esc...
'va para",

! l : f l. -

.,

Onda média:
, �

(5 KW) 1420 kcs.
Onda curta:
(10 KW) 5975 kcs .

Representações A. S. ':'Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 � 5'.0 andar· Rio

, ,

.-·é linda ... mas
e ô CONFORTO'?
Ao co�pror rnóvei.s estofados, verifique •• o'

m.olejo é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG

• muito muior confôrto
• excepcional durabtlidade
• nunca cedem - nunca soltam

"t!-
.�..

• dispensam o uso de cordi.lhas e percintas d.teono
• conservam o .estofamento absolutamente incf.rmóvel

"\ii'

• móveis mais leves

MOLAS� DO BRASIL S. A.

"b, • e.u.1 lua se. ......, 17.. � TeL 9-4519 - ex. Posto I 875 - End. T.I.: ·'NO.�AG·� - são Paul.

• UY!NDEDOlES. MEYER & elA.
._. fel.. Schaaidt. 3:\ • Rôo Conselheiro Mafra. 2 - teL 2576 - Cx. Postal 48 - FlORtÂNÓP.oUS

i\iade
·eglslrada)

l À V, A H D O (O M S A B A,O

Virgem Espec,ial
.

18 �Ia. EJIEll DUST IAt �� . Joinvllle - (Marta
economiza-se tempo e dinheiro

.- -_.' ._-_._- _._.-_-- -----._.-------..,_-.......-- ---------_._� '.'---_.... �
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FLORIANóI'OLIS, DOMINGO, 23 ,DE AGOSTO DE 1959

/Cock-tail Dcmccmte-no F I. UM IN E N' S E
H O J E, DIA 13, NA SÉDE SOCIAL DO F L U M I N E N S,E FU'iBO�: G&lIJf: (da Prainha) SERA' 'REALIZA_DA MAIS UMA DE SUAS' NOITA
DAS FAMOSASf O QUAL VEM POR ESTiE INTERMÉDIO (ONVI�AR A TODOS, OS SEUS AS$cK�ADOS E SIM'PATIIANTES PARA, MAiS ESTA, NOI

JE DE GALA � NÃO PERCAM - DI6-13(domiAgo)�,ÀS.20�aHO'RASI
------------�---------------------- -----------------------------

Juizo' de Direito da COOHI'rca: de .1'
T

.. • dt'fignação de justificação r. deferimento. sôbré os se-I polis, oSnr. Oelegado do Ser- /1

I]UcaS _

lnítio litis, com citação pos- los àevidos, -Iía-se: - T!ju- viço do Patrimônio da União. () Cidadão Felipe Domin» todos Os requisitos legais, a

terror pessoal dos at'la\s cas, 28 de julho de 1959. PP. Custas afinal. P.R.I. Tiju- gGS Petry, Juiz de Paz em. seu favôr, o usocapião extra

ccnfrontantes e interessados (ass) Paulo Felipe." Em di- ras, 18 de agostç de 1959. pleno exercício no carqo de 'ordinário, 'de acôrdo com 03

certos e. seus cônjugues, . se ta petição foi exarado o 'se- (ess) Carlos Ternes, - J. Je Juiz de -Direito da Com irca artigos 550 e seguinte do C.

casados, bem 'como do ór- guínte despacho: - "Desi�-, PJ,i., no exerc. do cargo Je J. de São José, Estado de san- Civfi., com a nova redação
pio de Pôrto Belo, nesta Co' g5.0 do Ministério Público e no v dia 3 de agosto p. vín- de Di.reito." E para que che - ta Catarina, na forma da dada pela lei 2.437 de 7 de
marca, com as seguintes di- do Serviço do Domínio da !toUIO, ás dez horas, no Fo - gue ao conhecimento de to- lei, etc. março de 1955; que, preten-
mensões e confrontações: - União e, ainda" por edital, rum, para a justificação' re- dos e ninguem possa alegar dendo legitimar" sua situa-
rrente, a .leste, em terrenos 03 mteressados incertos e querida. Tijucas, 28·7-1959. if:mQrância, mandou expedtr E D I T A L ç.5,ü de tato, vem eom runda-
de marinha, em nome ó·� desconhecidos, afim-de que, ías:::} Carlos Ternés - ,T. doe (I presente edital que Gerá mente nos artigos 454 a se-

.I)'iw:.lno Paes Branco que no prazo legal, querendo, a Paz no exerc. do cargo de anxado na sede dêste Juízi, FAZ SABER aos que o pre-' �ujntes do Ood, de Processo
paga taxa de ocupação, ')11- contar da citação e sob pe- J. de Direito." Feita a jus- 110 lugar do costume, e, por ,'.tn!.€' edital virem, ou dêle Civil, requerer a V.. Illxcia.,
de mede 31,00 metros; fU::'1- na de revelia, apresentem a tifícaçâo foi proferida a. se- cópia, publicado UMA VEZ eonnecímento tiverem expe- designação de dia e hora pa
do«, a Oeste, na Estrada Es- rcmestação; 50 ,- Que não guinte sentença: - "Vistos, BC Diário da Justiça 'e TR1!:5' dídos nos Autos de Aç[to ra a justificação, quando de

cadual, onde mede ,31,00 rr...,- sendo contestada a ação, ::>1}- etc, Julgo por sentença, pa- \'EZES no jornal '''O Estado", Jsucapião, em que é re- verão ser ouvidas as teste
crcs: pelas laterais mede j::. .ogo reconhecido, decia- ra que produza seus legais e de Florianópolis. Dado c querente 'Pedro SchapP'J, n.unhas abaixo arroladas, e,
iOO,OO metros, controntaudo rando o domínio por sen- luridícos efeitos, a [ustíflca- passado nesta cidade de 1'1- .Jue se processa perante ês- em seguida, citados os atuais
ao norte com terras de Ru- tença, com sua transcr! ..áo ção retro procedida nestas ;ucas, aos desenove dias do se ,'uizo e pelo Cartório do eonfrontantes e ínteresssdos
meu Carlos dos Santos € ao no Registro de Imóveis. Pu-

.

atos a requerimento de Or- -nér de agosto do ano de mil Civil desta Comarca, e aten- certos e seus côníugues. oe

bUl, com ditas de Lindomar ra efeito de alçada, da-se ii. laudo Afonso Tavares. Oi- -ncvecentos e cinquenta e dendo ao que lhe foi reque- CORados, o Orgão do Minis-

ivlut.ins, completando a área presente o valor de tem-se, por mandado, os nove. Eu, (ass) Gercy dos Lido pelo autor que jusüfi- téríc Públíco e, por edital
de i2.400 metros quadrados: eIS 2.100,00, juntando- ,e o conrrontantes conhecidos -do imjos, Escrivão, o datilogra· ccu devidamente a posse, com prazo de 30 dias, os ln- ,

<:lU - Que a posse dêsse ter- talão de taxa judiciária. Pro- imóvel; por edital, com 'J Ieí, conferi e subscrevi. (a.is) conforme sentença que pas- teressados incertos e desce
'feno tem sido exercida sem- testa-se por todo o gênero prazo de trinta dias, na for- Carlos Ternes '-' J. de Paz, sou em julgado, pelo presou- nhecídos, para, no praz') te

pre mansa e pacírícamante, de provas admitidas em di- ma do §, l°,do art. 455, do no exerc. do cargo de J. de te cito a todos aqueles que gal 'e sob pena de. revelia,
.'>1':'11'1 interrupção, contesta- i eíto, inclusive depoímento C.P.C., os interessados in- �ireito. Está conforme o orl- porventura tenham qualquer contestarem, querendo; que
ção nem oposição de nín- pessoal' dos interessados. certos, ausentes e desconhe- 'glr..al afixado na sede dêste (l.ireito sôbre o imóvel abar- nso sendo contestada a ação,
guem, e com o animus :10- Nestes têrmos, R. e A. esta cídos: pessoalmente, o Dr. Juizo, no lugar do costume, XG descrito, para que, no pra- seja desde logo reconhecido

mini, por atos constantes de
.

cem os inclusos documentos, R,t:!)resentante do M. Público sõbrc o qual me reporto 9 ze de trinta dias que cor- e dt:clarado o dominio do re,

Jct1pação e lavouras; sab:an- nesta Comarca; e, por pre- dQU fé. ;elá da primeira public<1_;aJ '.juel·eate sôbre o imóvel, por
do,·lhe que o mesmo ag.,ra

"

catória, a ser expedida para dI} presente edital, cont,}."t9,i." sentença .de V. Excia., mano

,-;e presta para construção de' Vende-se Ij ,Tuizo de Direito da 4aya, Data supra. O Escri'r�o: nos dez dias suJ::)sequenteJ :;, dnda transorever no R3g1';·
c:ú:a de veraneio; 30 - Que, ,1"<1 da comarca de Florianô- Gercy dos Anjos. petição inicial abaixo tran,s- tl'O de Imóveis desta Cómar,·
JSSliIl sendo, se �cha perIci- Propriedade a venda C:'lta, alegando o que se �jhe 'Cd Pl'otestando-se pro 'lar o

t&l!ltnte configurado, com
na Cidade de Caçador� A L' U" G.'"' .'·S E ( A S A

oferecer em defesa -,de �)ell;:; Jtcgado' por tod�s os m�lo,'i
"( dOf os requisitos legais e [� Jh'<::itos sob pena de, decor- Je provas admisslveis em di·
seu favor, o usucapião ex- �stado de Sta. Catari:p.a ,'idiJ o prazo marcado, 1

5� :"j�Oj inclusive depoimen�(l
Lraordinário definido. no.5 Vetde-se a :wQpriedade N", rua Lacerda Coutinho nO 2S':'A e outra no Es- considerar perfeita a cit:>.- pe3soal de, interessado 'i e

artigos 550 e 552 do Códig0 onde �stá instalada a Far- Lreito nà rua Aracy Vaz Callado na 37, perto do cinen'):-t çJ.0 dos- interessados e tel� dando-se à causa o valôt· de

ClYil, com a redação da Lei macia Santa Izabel pm Ca- Glória, no Estreito.
\

.nUe ° prazo para a ,�ou- Cf:> 2.100,00, Pede Deferi-

11" 2.437_ de 7j3/55; 40 ._ çador. Estado de Sta. Cata- Informações pelo fone 29-05. testlAção na forma da _l)cti- .nento. São José, 31 de julh(..
l>lue, pretendendo legitimp.r rina. Para maior Js infor-

.

C.flO: Éxmo. Sr, Dr. Juiz. de, de }959�' Ass_'·pp. Marh d!'t

sua situação de'fato, na for- mações dirigir-se a Rua
----�

.

n:.l'eito' da Comarca de São Graça Piazzera Macuco. pp.
r.�a dos .arts. 454 e 456 do Cruz Machaoo ri. 137 em

..'

JCJfe, Pedro Schappo,' bra- íaime Destri, advogado Roi

C P.C. req�er ',a V. E-xcia. I
Curitiba. Estado do Paraná. I ;ll. ,sileiro, casado, lavrador, :re- da:> testemunhas: P�dl'o

Advo'c'ac;4I11 per'-an-te o S'upre'mo ·'T."I··bu- ""'1'
:.;idente e domiciliado em Ric Kr.lT�mers, Eingelberto Alves,

,

' (}y!'B E
• ft'E� R E_ ��!-'y0..., '.

f r:rdidas, ,distrito de' Garc\�, 1,'icGlino .Halflen, todos bra-

'r.êsk I\tun ÍC íPTo,
-

por -:}1P::io�� cistldo$;' -'fãvrad":l':eJ,

na',I Federal e em qualque'r parte do I 6 'DE' J A N E I R ,O' ,:)Cus 'proc).:lradores, vem 'e�J, ,;o;sldentes e domiciliados etn
f

pôr, e finalmente requerel� a {io, Perdidas, distrito: de

I I f.: 5 T R E I TO V. Excia., 'o seguinte: que há xarçJa, nêste,Munieípio:Dé.s-
, território nacion-a -,

. -_' .

mais ,de 20 (vinte anos) pos- ;,.;acho. A. Desígne-se dia �

31;i por ocu2ação, um ter- _l()ra pàra a justificação p,ré
ir.J'lC rut:!!-l situado em Rio h da posse�cielites as par

Perdidas, ,distrito de Garc5(.)" ,es, São José, 3.1 de juÍhu de
néste Município, de formfl,to i95tl, Felip-e 'Domnigos 'P�tlY,
:'etnngular, conforme anexo, J üiz. em exercício. Proferida

I ':om área, de 151.250 met,::os :1 justificação Ioi a se6uir
quadrados (cento e cinqutln- lulgada por sentença de ,teor
U, c um mil duzentos e cln �eguinte: - SENTENÇA ,�

q'.18üta metr:os quadrados), Vistos, etc. Julgo por sent�h

confrontando, na frente ,ao �a;{ justificação de fls. para
sU;:, com o Rio Perdidas, OH- :J.ue produza seus jurídicus e

d.� mede 110 m.; fundos, ao !(;gais efeitos. Expeça-se
r..orte, com terras' de Norber- mRndado de citação para ci,
to Halflen, com igual me- êllClf.: do Dr. Promoto� Públl

�ra�em; do lado leste, anue I �o ,e dos confront.ant�s �o
iCeae 1.375 m., com terras de J lDlOvel; expeça-se amda edl"
Pedro Kammers' e do lado tD.i� com o prazo de trinta

,)('1':(';" com
-

igual metragem, dias que será publicado um�t

CNE terras de Alfredo �'iii," V'32 no diário de justiça t:

rm;c que a. posse dêsse ter- ,;lor três' vezes num dos. jor·
:<.no tem sido �xercida sam- ,1!lÍ;; dá capital. P.R.I. SãCl

pre, mansa e pacificamcn,�e, Jese 6 de agosto de �959.
��em interrupção" contestação FI::,�pe Domingos Petry, .Tuiz

cu oposição de quem 4uer 2U: exercício. E para que che

que seja, com ânimo de do- �ue ao conhecimento de to

no, por atos constantes de dns os interessados ' e nln

ocupação, ' construção de JUPlTI possa ignorar marido
uma casa residencial, plan. 2xpedir o presente edital,
tii.çôes e outras benfeitorias; lue será afixado no lugar dE:

assim sendo,· se at!ha perfel- �ostume: e, por cópia pUbli,
tamente configurado, �om c;lda pela imprensa. Dado e

pus&ado, nesta cidade de São
.T::>i,c: aos 24 (vinte e quatro)
2ias do mês, digo, aos 12

(doze) dias do mês de �gos·
�o de mil novecentos e cin

��nenta e nove. Eu, Sueli Do

,mingues, Escrivã Substitu:t'l
,), fiz datilografar e subsr.re
vo Confere com o origin91
:,j'jxado rio lugar do costume.

Felipe Domingos Petry, J-oliz
de Paz no exércício de Juiz

de Direito.
Felipe Domingos pa�ry,

Juiz em exercício
./

Edital de citação, com o pra
zu de trinta dias, de' interes
scâos ausentes, inéertos e

desconhecidos.

, .'.�
() Cidadão Carlos Ternes,

Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito da
comarca de Tijucas, Estado
de Santa Catarina, na I01"-

ma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos quan
tos c presente edital, com o

prazo' de trinta dias, de ci

tação de interessados au

sentes, incertos e desconhe

cldos, virem ou dele conhe
címento tiverem, que por
parte de Orlando Afonso Ta

vares, lhe foi dírígída' a ile-
'tição do teor seguinte:
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi

tr dE:; Tijucas. -:-'Por !leu

procurador infra àssinado,
advogado in,scrito na O.A.E.

Secção de Sta. Catarina sob;
o n? 479, .

Orlando Afonso

'l'avares, brasileiro, maior,
solteiro, funcionário da Es'

tladu de Ferro Santa Cata·

rma, residente e domiciUado
- ;. ,

em Blumenau, neste Estado,
vem expor e requerer a V.
Exeiâ. o seguinte: - 1° -

�ue há mais de vinté anoJ,
:ROl" sí e seus antecess )i'r.s

Firmino Paes Branco, Maria,
Carolina dos Santos Valério,
conhecida tambem por, Ma
r1.a 'Carolina' de Jesus e '0(;

pais desta (João 'Antônia Jos
Santos e Carolipa Luiza doIS

Professor Rena.lo ,Barbosa
(Catedrático de Direito. -, Membro do'
Instiíuto dos Advogados Bra�ileiros.
Inscrição 6969 na Seçjo do Distrito Fe,
deral da Ord�m. dos Ac1.vogados)
Avel1!da Rio Brancal 185, 13° andar,
s. 1327 RIO

Santos) já falecidos, possu.t"
por ocupação, um terl'eno
sílufldo em MEIA PRAIA,
dIstrito de Itapema, munici-

Tralor Vende-se
Um marca OLIVER de

esteiras, 37,74 H.P.; zero
. hora. motor Diesel. De-
mais informações, di!'Í
gir-se por car�a ao Sr.
Nickel à Rua José Lou
reiro n. 11 S/104. Curi
tiba, Pr.
-

'��l�� tM �mlfl M��I�lrm�: Roteiro
,

. ., - ..
Já se encontra em f'::mca a,tividade política o sr. Celso Ramos, candidato

do PSD ao govêrno do Est:,Jdc. Já percorr�u Taió, Ituporanga e Presi�ente Getú

lio, vindo de Lajes, e hoje encontrá-se em GuaramirÍl'TI. um dos municípios (;ue

elegerá prefeito' a 30 do corf"nte. O roteiro completo do sr. Celso Ramos é o .qUE.

damos a seguir:
'

Dia 22 - Sabado SAO MIGUEL D'OESTE - pe-rnoite em DIONISIO CER·

QUEIRA: .

DIOl\lSIO CERQUEIRA pela m��;lhã - volta para CHt,·

PECÓ com pernoite
Dia 24 - Segunda Féira � Viagem oara PORTO ALEGRE ppla Varig que sai de Ch'l'

;;::CÓ RS 10,10 horas - Viagem por terra de Porto Alegle
para ARARANGUA - pernoite Morro dos Conventos.

Dia 25 - Terça Feira SOMBRIO E TURVO pernoite f'm ARARANGUA.
Uia 26 - Quarta Féira - - RIDERÓPOLIS e ARMAZEM _tl,·.-r,()ite em Fpolis.

Dia 23 - Domingo

1
: '

'.

DIA 23 domingo - Tarde dançante
oferecida a mocidade, estrei;-

EX

?" VENDE-SE·

tense.
,

,

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

EXCELENTES
#

ARMARIOS
EMB,UT'IDOS
É simples aproveitar u.:no parede ... DURATEX
é ° material adea,uado poro fazer ormórios
�mbutidos, ràpidamente, com mc.:or econo

mia. e os melhores. resultados!

• DURATEX.é muito mais barato que qual
qu.er outro material I
• Fácil de 'trabalhar - muito leve - muito
diJróvell
• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I
• É o material ideal para armá'rios, porque
sua superfície lisa não apresenta farpas.

PREÇÓS DE SE

llRAR O CHAPÉU I

NOTA: Será rigoros::tmente 'exigida a

ap"'esentação dà cartei.ra selcial
a tõc\JS asso.;iados, indistinta
ment�, Os interess2d03 serão
atendidos, diariamente na Se
cretaria do Clube no horário
das 8 às 10 horas.

I
I
l"'------'-____

I

-"._=:lJ

FAZ MELHOR E MAIS BARATO I

DURATEX' é três vêzes mais resistente que a

madeiro comum. Não racha, é mais duróvel e

méros atacóvel pelo cupim.

Tamanhos'de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m. nos tipos

liso, filetado e perfurado.

:aev�ndedor: - M E Y E R

hUA - Felipe Schmidt, 33 -

,(

Casa Dova, de material
no Estreito, no Bairro de

Fátima Rua Antonieta de
,

,Bal:ros, 214.

'pro) ,'etário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I FLORIANóPOLIS, DOMI:"1GO, 23 DE AGOSTO DE 1959

I

o avental colorido é o leu brasão: ela é a

"rainha do lar", sempre ativa e eficiente I .•• Poro
o confôrto duradouro dos seus, ela conhece - e

exige - o mõxmo em qualidade. Seu lema
é: "Pa�a o meu lar... o que há de melhor I "

Por isso, ela exige um BRASTEMPI

o • Espaço integral
Aproveitamento !otal do e'paso
interno: a, prateleira, da porta
penetram no interior do gabinete

• Zonas-de·frio diferente, para
os mais diverso, tipos de alimentos

• Amplo congelador horizontal
• Internamente colorido
• Materiais da mais alta qualidade
• Acabamento ,uper·flno

J'

ADQUIRA E'S TA

NA

'(IJ

\,

/

EM SUAVISSIMAS
PRESTAÇOES MENSAIS

t

.,

-». j .- -'

- ,i '.
-

._r .1

,,.,
coíecronado de revistas ('s- a liberdade, o verdadelro :

ouro nas próximas regatas zacão em 4 'mil Dolares, para
t-angeíras por Walter Lange. ;��-�<Js�ino confessou o crime. olímpicas. O seu pai foi c:lrn-I cada beijo um Cento

N° 118 i'at Nelson era. mesmo um peão olimpico de remo há ' ---

'

uumentats interessados no proble, teclmento da metrópole. \,grlcultura, o govêrno rmancía..
Em Jefferson City faleceu I inocente. Agora morreu pa- ,Hl anos .passados. Pl:'l5cadores japonêses des-

ma. sendo a tendência para a acel- pelo preço acima citado. pode rá os �tôres da produção e tam-

Pat Nelson na avançada iCl:a- ! církamente em sua cama. cobriram que a pesca se tor- tação de um aumento por parte mos ver que o boI, no Brasll-Cen- bém se-responsablllzarla peja sua

<h' de 82 anos. Nelson esca- QuanQ,o um açougueiro em na mais rendosa, quando êies :1;13 autoridades, um pouco maIs trai, embora seja de qualidade in, :J.qulsição e estocagem, usande,

pou da morte por um Rca30. l\ direção de um dos fl'.'tn- Fasf Molesby _(Inglater�'a) levam rádios ·nos barcos. para baIxo, ou seja, entre dez e feriar ao RIo Grande' do Sul" es. para isso. "da rêde de silos e ar-

-

T t
.

B C I I quInze por cento sôbre os preços tá muito mais valorizado e estÉ mazéns construída pela COTI-Ell1 i909 um fazendeiro de de: hoteis de Nova Y::>l'It, casou, deixou a Igreja d�
.

( orne no a, amigo a ao.
,,,tuals. mesmo havendo grande explora- NAG.

Lumberton, no Missouri, 11- conforme estatistica que aca- oracc com a sua noiva, de- : Na manhã de hoje, ailás. pros- ?ão por parte dos invernadores.
nha sido assassinado e as b� ue publicar, prova que 0'$ :J:-\i�o de um céu formado de" I) Sr. Aage Bíngstron], de segutram os entendImentos em O mInistro MárIo M,eneghetti.

suspeítas caíram todas sobre hor pedes femininos "levam" J;'::SOS de sopa, que os seu';
.

Copenhagem, é um marido àc :ôrno ngsse esquema, que fôra .snto na reunígo de ontem como

Nelson, Foi condenado a mais objetos dos hoteír elo colegas sustentavam! 'direitas, que ama a sua es-
objeto de prolongadas díscussões ela de hoje. foi' bast-ante posItivo

t P d ! em reunígo realizada, ontem à am defesa dos consumidores e tam..
mor e. 01' uas vezes conse- que os hóspedes mascultnos,

. posa sobre tudo. Há ruas. 'noite, no MInistério da Agrlcultu_ bém dos ver�adeiros produtoers,
guíu fugir da prisão. No día Foram os seguintes os ob] �- 'EJ1". um jornal alemão Jfl vê cuando entrou no escritório. f

I
'1. -a, onde Icou constltuldo um sub- .tsto é, os criadores. S. Excia. re. não concordou com as exigenclas

2� de Abril de 1910 foi leva- tos desaparecidos (não rou- �' .'seguinte anúncio: "Um ra-
\ lembrou-se que tinha esque- ',rupo, composto de representantes provou a atItude gananciosa do> do mlnístro Mário Meneghettl.

do a praça pública para ser hadoal ) durante um ano: KJr de fome procura um <:'!:.1- cído de beijar a esposa antes :103 proãutores, COFAP, Conselho ntermsdlár',')s, que se aproveí , que desejava um crédito rotativo

enforcado, Continuava sem- 4'7.4&9 toalhas de rosto; .. '.. p':ego como cosínheíro." : de saír de casa. Imediata ..
' 'joordenadov do Abasteclmen-t«;l'� .am destas oportunIdades de es- para a execução de seu�\l·abalho.

')lL t t
"

1�7 d '.1inistérlo da Agricultura. .assez do produto para forçarem a A
-

, ..... -a pro es ar a sua me- 't.jo::; guar anapos; 1O.2fj() .' mente tomou o seu carro pa- gora. seIs mêses passados. as
, .

D d Ih 1 ' d f brí d'
Ness::I reuntso, que foI presldl,-_ Ita dcs preços, previsões do mInistro da Agrlcul-Ct::'lCla. e na a e va.eu e fronhas; 14.122 tapetes }:Ir.- Uma gran e a rIca e es- t'il \'()ltar. Em caminho esb''l,i- da n.e:o ministro Ma'rio Meneghet- ,Ja' que falamos em abastecl-,'" tura foram confirmadas em todospm:eram-Ihe a corda no ;>98- qUtnos dos banheiros; ..... p3J.'U1hos de Chicago acaba rou �'om um taxi que vinha tI estiventm presentes o coronel !len�o dos grandes centros consu-

COÇO. Na hora "H" O· �é 10,287 copos; 7.300 colheres de revelar um segredo. E.la 'ent sentido contrário. �o Danllo Nunes, secl'etádo-geraI do .nldores do país, é interessanfe re ..

abriu-se e o pesa�o corpo _do de café; 6.542 faquinha<> de afirma ter 'vendido em UIl1 mr"smo se encontrava a sua :cnsell:o Cool'd�n..":or do Abas:.,- lembrar q_ue, em fevereIro dêste

condenado caiu no chão. O 'Ir:mteiga e 14.561 vidro:; às ,1nc 55.000 espartilhos a ... , e:'po::.a; ela ia ao escritó!.'w .::ne::�", cconel F:edel'leo -lIU'nde- \ .no. i,sto é, há seIs mêses atrás,

pGVC começou a gritar, .;le--I !ll(.J ! hl'mens, especialmente ti es- ch>' marido para indagar pO':-
',�l':'i:lente da COFAP. lá sub&-- -t pedido do presidente Juscelino
&Ituíéo, di,etores da Conf.1aeração

: '({lbltsch�k o mInIstro da Agri.-(Jil�do clemência para o su-
_

plú·tistas e artistas e tam, rUE: ele havia saido sem bei-
-

,
I 'I Rural Brasllelra, paulo Froes da, ::ultura elaborou Um decreto vl-

I:O�:t,G criminoso, que acabJ'.l I ,lr.ck Kelly, o irmão da bC'l1l a funcionários públicos. j;:í-la. Do acidente sail-am os Cruz, diretor-geral do Departa-I
-"1�I)do condenado .a 12 an03 l;pjncesa Orace de Monaco, ---'·1 dClIS ferid�s, sendo levad03 menti) de Produção Animal 'do 'MI-Ide prisão. Quando recupenu : p;'eL2nde tirar a medalha d'e I 'll'abalhadores 'de uma em- 'I'pat'á o Hospital. Êle quebrou 'lIstérJo da Agi'lcultura. represen-
_ - tan�.,s do SIndIcato da IndústrIa
_________ ... ....._

pcef;u de demolições em -Ale-
I
o-- queixo e ela !l nariz.' Em do Rio e São paulo, Sindicato de

• ('EMrll�' f'UE � "OfSIVEL REDUZI'R"
xfl:'1(lrina (U:SA), depols de

I (011R€�uêpCiarOS_ doiê tão ec- Ca!r.e, do Rio de JaMiro. além

l1li J I'K2;; U !!,; r J l1li
terem derruba:do metadil de I elo nao poderao cobrar o de representantes dos pecuarIstas

III 'III um prédiõ, pertencente a um I ... beijo matinal esque'!ido,! � Invernlstas. Associações. RuraIs e AGOSTO DIA 24 - pagamer.to do Minist�rio da FJ.-

• OS PHECS A t�JST,\iERIA AMERI... ::enhor de nome Paul Dav:,s, já que isto se torna' dificlll'j"dgoriflc�� dos E�tados do IÚo,

I zend,a.
Justiça, Poder JudiCiá�iO, Tribunal de Contas, Ca-

•• veriiicaram terem s!l_ <>ns-a-I e(,m queixo e nariz quebra-, .'I1!nas G"lals e SaO paulo. tedratlCos da Faculdade de DIreito.

If�
p' ;\ O �'" -1 (OM P'IiiI),AZE�' •.

, Hoje aS 16 horas realizou_se D' 25 M' i t" d Ed
- .-

..; ilk-.·,'.' D,j "-'��.
-

:LI! ;-.-, nano no numero da casa di"';' r
,. l!J, - inseno a twaçao, Vlaçao, Agric'11tü-

l1li "., k.. -, -;,; !lt? ',,- II1II
' '.

nova reunião no MInIstérIo da

III
.t_ ""� . .:.--;

-.'

U /;;i� � � ��-" • �n �
1/11 pCIS' haviam sido incumbidos Aerlcultma. que objetivou a fl- l'a, Tr�balho. \

l1li C O p.O • je derrubar a çasa -visinha.
-

"Cortou o dedo?", pergun- l{ação, em defInitivo. de um pro- Dla 26 - Ministério da Saúde e Acôrdos
III p.�J'.a' U5HiJ., c-jtê'lado, tipo amerit.:allo L\Ju ·penalisada a vis.inha ,>;rama que resolva o -problema de Dia 27 - Aposentados Defini'tivos
• � • Uma senhora de 50 ano� quando viu o professor en- 'tb'lstec!men.�o de carne nos gran- ·Diu 28 - Aposentados Provh:órios, Salário-Famílla �

l1li (r1 2,5� a d�, 0i:1 P2C')lce<: de 1/2 dz. ou engradada, ��l: Lexinton (Kentucki) re- trar em casa com a mií..)
·:lss centros consumIdores. sem o O_ratificação Adiciollal.

.
'

III 1'1' � � ·;acrlfíc!o do consumidor e nem

• •
llH:'1'AU uma indenizaça_-o à-o amarrada. "Não", respondeu Dw. 29 - Procuradores. de Ativos e Inativos e os ,ll,ll�Imposto 601 ,-,nnNTA &.�TREGA- tampouco do crIador.,

-/0, - ! ..�'. •

c:ev, ex-noivo, por ter sido !�IOr o p:0fessor qu.e era mnito 1':' Interessan--t.s ressaltár que
,lão receberam nos dias marcados.

f CO li .• 3!c abandonada. Ela afirm.t cli: t!'<lido, "quiz
.

meter um n;::o -exIste 112nhum pedIdo oficIai Dia 31 - Pensionistas militares e, provisórias

� ,J01t:.:·,---.-=�- _:,:,::"'."����;.;'l �'. �t�ú�a:eo :�i;:���',p���'a�:e'l�� I' ����J:��sn�e�:::�e eq�� �;��: :;a ;:f�:�I:���t�::�· :��:;:::: . SETEMBRO

..

�'
'_

r
DOSE E MF.IA-DOSll II '" mil beijo" Em eon,.qu;n "'luecldo o ",,,0"_ "'''''', 0' ,,"'",Ifi� ,,'.... que

V·- E N D E - S, E
ImpoÚo 6% - PRON-' Motor ..,. 'D')'esel Estac'lona' rl'o as f"elhores MAR�Q SALEMA 'I'E,IX�I�A COELHO

TA ENTREGA !II! canetas -

• Delegado' Fiscal., Fabricadal aa AJ.m�nhq
CRISTALERIA • B- 1"00

�

50 HP d d 1912

AMERICANA. O I
.

elS. eSI�9uaI6�el� em

•
A t

.

1 9 T I 9 3 _. _

Por motJ 'o cJe e��tl'i�icaçã9. de. ü,1dústria, vende,.se :IU'.!· ....aliclacle.::•.pre�os
'

n 01110 Marce_ o, _
2 .",-, _e. � 855.

•
-

-
,

I LOr ciJe�ci c:;1.:lcion-:irio Bolinders 50 HP, 800 RPM, 2 eiii.t:- " PEÇA CATÁLOGO GRÁTIS
ex. P..;sta] 10,573 (Brás) - SAO PAULO -

direlamente 00 distribuld'Q;"
, _, j'� 'rl, Te;eg;'. "Yil1':ú,o:'� dros, peso bruto 1.450 kg:, com pclia 50 em, modelo W7S2B. C'ÁIXA PQSTAL, 5195.:Rio I!t

__ ..__ .. _ ..__ ...... �,,\ •

l'lTI Ót�i1�o estado de conservaçã().
"

'"

'*

Aconteceu rRMIM?ULUCIBJ �� �fUII
RIO •.21 (V.(\.) 1 Uma fórmula 1 ter pelo preço anteri9rml:.nt�

pa�p'I,sandO
normaltzar o. abast:eci:mll1��:

para sotucíonar
'

à crise !:la carne, Os ínvemístas do Brasll':"Centr.a1 das cl�ades, brasüetres, com �m
cm tõrno de uma proposta para a desejam 650 cruzeIros pela al'to- plano de fomento e amparo ao 'pa-"
majoração de vinte _por cento nos oa do boi vivo. o que aInda virá queno produtor que se dedIcá -'à
preços," está sendo estudada pelas errar maiores dificuldades para as ugrtcurtura e à pecuárh.

.

-

r

entidades privadas e órgãos gover':' sutortdades responsáveIspela abas Nêsse trabalho do - mInIstro da

, ,

Podemos afirmar. com absoruta

segurançe, que êsse plano teve

ótIma 'acolh!da de parte do presl
dente da República. No entanto,
êle não foI assinado porque o ml
nístro da Faz,nda. naquela época,

os setõres da produção e fontes
de consumo. O feIjão. que em ja
neIro estava a· 180 cruzeiros a SR

ca. agora está a 700 cruzeIros
batats _tIiglêsa. carne, banha, ar�
roz e outros artIgos de 'cpnsttmo
'C:tmbél.ll. aumcp.t:tram b I�t,,·-

Tabela de Pagamento"do· Mês de
, Agósto de :1 '39;

-

V E N-D E
Un,a propriedade na Rua C:_t'men�e Rovere.
Tratar a Rua Nunes Machado 21.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
Voár. pela. Real é mesmo um grande negócio! Começa que vooê

'. te;" de tudo': confôrto máximo." tranqüilidade absoluta •• ; e

trctomento, lmpecével l E- agora" então, a fabulosá chance de ser

o ':Milionário' do Ar" - com 3 milhões de cruzeiros 'pcrc vo�ê
gastar como, quiser. Isso sem contar' os oufros prêmios morcvl-

, .
-

lhosos do 2.0 Grande Concurso Rear. É a, única condição poro

'tocê concorrer é voar, pela Real! Cada vez que você viajar,

ganhará um cupão numerado. Depois é s6 aguardar o sorteio
)

-

de 10 de outubro do qual você pode ser o felizardo.' Mas,

mesmo não sendo sortecdo, seu cupão tem outro chance: êle

'vale para o sorteio de 19 de dezembro, quando será dis

distribuído o Grande Prêmio de 3 mllhões., • s6 para. você I

·Ao. 10clo 20 milhões em prêmios.
o

• t? .. "':..�
.

��. �-
.

-

�, \\:-

•••t. yo.r p.r� ••r MiUonário cio Ar •
."\

1

.,- :-. - - :..-

.
"

I.

,6
., '1',' :,'��'lj)�:j}1\;-/!:';F

18 'Oll-VEMA·,S
e um Gr"nde,Pr'ml0 d.

tMILHõES \
r

) .

'

Ganhe malsl
36 viágens Super-H aos Estados Unidos
(18 passagens de ida e volta para duas pes
soas,' com estada paga de 10 dias).

-r-.

'18 viasens de férias para tôda Ct familia -

Passagens para o casal e todos os filhos à
Foz' do Iguaçu, com estada' de 10 dias no-·

novo _e maravilhoso Hotel das Cataratas.

18 méqulnesde lavar ro'upa IIWestinghou••
Laun'dromat". '

.

18 relógios Eterna.Mátic
Automático, com rolamento de esferas •• �
o mais moderno do mundo.

I

.. Uma pli)ln<:ição dõs_

Procure também o seu Agente de Turismo
\

Carta Patente .n,? 221, Plano 4, lto'dYo Nacional do Rio de Janeiro.

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

duoMEIODO REVOlUCIONARIO PARA
.

., '_ ,_

BENfFIOIR ttS_ ctMPRADORES

COMPRA-SE ,UMA (ASA
.

bem ::;:nservada, de material ou' madeira, de paredes
plas, de no mínimo 90 metros quadrados,

Propostas a admínístração deste jornal sob n. !ll1 .

.
�-----��--�----------------------------------

�'DR> B I A S E�.
�

!vlsrchando sempre na vangarda dos estabelecimentos

lomelclais desta Capit�, A Modelar íntrodus novo .metodo
I},e premiar sua distinta freguezia. Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.

Trata-se do sorteio do' desconto a .que ',terá díreíto Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
todo aquêle que efetuar compras durante o mês .dos en- Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -'
eovaís em qualquer dos estabelecimentos A Modelar. ...

Consiste, no seguinte: efetuada a compra, .quer a pia-, < Alergia ..,:..._ 'Afecções da pele.
"o quer à vista, o próprio cliente retíra de uma urna-exís-. Const{l�c$';dàs 14 às, 18 horas, exceto aos

I

tente na loja 'un; envelope fechado, dentro do .qual cons-
La o desconto a que terá direito. variando de 5 a ,50%. sábados. '.

Trata-se realmente, de um método' revolucíonáríoêpols Rua J!:elipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648
D 'valQr do desconto "a que cada freguez terá direito, de

penderá de sua sorte, Além disso. todos
.
índístlntamen,e

ão. ..díreíto a um desconto, que. s��á, ,ni :pfor das'hipo-
-

�s de 5%, POrém. que poderá ser até'de 50%,

Aproveitem, pois o mês dos Enxovais, pondo

f A 'R A ( O

lA tt1 INHAO' . - . VENDE-SE, -

\'i;r-,DE.SE tHh >;CálJllrihã'o FNM. 195? em. bom ,e!!ta,_Q:,! .

a ·pr.Jva (', er t! lul:tar á: rúa Fr�ncisco Tolentino na oficina. do sr

iAésin�;o.. ;'.... /; ."

'
"D'Errj.• ··Jb\J

J�Qgraf(j
'PRECISA-SE DE UM TH'óGRA
ro COMPETENTE PARA DIRI

.�fR UMA TIPOfrRAFIA. PESSOA

DE R'ESP{)N,SABILIDADE -

CONDIÇõES A COMBINAR

NA LIVRARIA PROGRESSO

,-"
..

··��M· �

.. ,,. ·.�···,_'.�·i
'-4C:iU pernuva. qüe (l..::l,,:·nlêJ,S. eTup:;·)e::t.
nícoses. manchas ·""nneÜ)Js. (nel·

as. acne ou ··p�tJt:l;;sis.." -fttraxu�,n
·;UH pP.��.-!'>t'ça NIJtD;;f.QI�'..o seu �ar

-nacéuuco hoje r.loo>-l>\Ó. V�J. l'OtnQ

"',od_,n...üeatlU C..Ul·.·':Cucelt�..,in.'"
uuuutos e ràpld.m�Ole, torna 1'1"

p"l,,' rnacía, cliU'a li avéludada. A
nossa- ga"aDUa é a .na ,11".1""
��" ... ,.-.: ....

. -,

Vende-se Prédio em ôtimo
'Ponto .Comercial,
�{tu l\!ns&l1eil'D Mar!'], 17
Trahr· peiÓ:' t&l{l:fdn� 2556.

. . ......,: ......

t'�'��f�NtÀjAS
�,�!�� fURNAS
,;�7:�i��:�:>i�5':I����:':'���::��:':�'��'�::":'��
"hés-dOS._ torll,·lra .... dt...!!"'� ;i-t ):Ai..el;a.
I f's!rla!1l1!t � pr. {Ih .-� �nf'r�l�_ \,:a'.tsa�

:l,,� f)or Glsrür!:.JI.'� doS rPI:"),·.... Ob.J,t"

"It;d. �uJqu'!rb C'YS'r:t-:�,: I�fl ;ttm [ar-

• ollicus; arnda h,",JP.. C\"�;-�'I·"X ,eu'l':,;-'H..
kIlladd ruílnóes de pt";-i..J� •• lS na ll'í,yN
oe 30 anos ... No�·;$i .gtt;·tln�""'--- ... e • sue

crator 'crutecAo �

.

·Apldame�to�NoVO
Llvlng e dois 'quartos espaçosos,

ropa, banhcíuo- e' c;sinha: '!lIU
�,\-sc, bern no centro, Rua Dur

",II �1: d.e' Souza .55 ..•chacara "Es-

11:\I1h5 _ Llphal'�.",.Per orto'mil
-: ...

no local ou pelo'Inforrn'nç;: es

rone: 28::t4. "

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

'��'ADarllmto .�
_...

�i -

•

·AiU-g.a.-se um grande com

� dormitÓrios" na Rua' De:'
métr�o . �jbeir�:]14. Tratar
f.Jr..e .2905. , .� .'

Uma casa de madeira

(dupla), com sete' com

partímentos. a Rúa on-

semíro de Abreu n.o p\
"Ei

'

-

-

, ... --

,".' -� Callad6 -

·M Ó V E I 'S
.Y

For motivo de mudança, vende-se

101m quarto de casal, em Imbuia.

multo bem conservado e por

p'ceço de ocasião, �

Tratar· à rua 'Altamlro Gulma.

<; rães, 16·� Fone 3548.

O,DARTO·
ALUGA-SE

A1UGA-SE um quarto, tra
Lar com o Sr. Aldo Bessa, 'ta

Escola tnduatríal das 8 ás 13

hei &.8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..�!�.".��Uéller .

(P.S.D. I�irama) ç!!��G!I.!&Militar d�_Fpllis �
bléla Legislativa. em dias da sema...1 "A

.

bI
; ·

é uma força extraordinária. O Mil,itar de Florianópolis C I 'HVI'TE '

a ao de Hon�a da �n�-

na passada. o deputado Ivo Muel_ na ssem ela'
apôlo <1'0 partido Trabalhista Bra_ convida as Associa ões de Idlad� �� Autoridades CIVIS

"ler. pessedIsta de Iblrama.
,sUelro ao candid8lto pessed1sfla Clas Ent'd d

ç
R'

e Militares presentes.

O médio Vale do IltaJaí man-. ] ,

ampl1a a segurança da vitória. s�, 1 a es / epre- FIQres, ,pelo bmt do 14.0 11,00 hs. - Final do tor-

da. .tsslm, pela �z primeira. ao
c
que será esplêndida. sentaeívas, . Classes Estu-

.

neio de futebol _ Entre-

'Colégio Legislativo estadual. o um dos homens mais destacados O deputado Ivo Muellér é radt.. CELSO, VITO'RIA CERTA dantis e ao Povo em geral,
BC.

ga d -P A •

seu representante, na pessõa , de da região. cado em Iblrama há mais de vlnZ prosse�llndo. J� agora falando para as solenidades que se Desfile. ' 21 ooe h remios,
"

te anos, tendo Visto. e aludado a
respeito a sucessao estadUal. ob- realizarão no Quartel-d'o 14.0

' ,s, Baile para

crescer, -além da sua cidade os servou o Sr. Ivo Mueller: Batalhã "d C
-

aJdJo'
,10,00 hs, Recepção no I Cabos. e Soldados.

munlclplos de pr�slden(e Ge�ul1o -,-, Na minha região, perante o
_

.ao .

e aç �es, no

c o novíssimo José Bolteux. Bc- homem que trabl\lha, a terra. o sr.
Sub Dístríto do,EstreIto, ,em.

mem dedicado .ao trabalho. 'ex- gelso Ramos goza de inequívoco e homenagem ao DUQUE DE

prefeito. exvereador. o sr, Ivo
merecido prestígio. Depois que o CAXIAS, Màreehal LUIZ

Mueller coroa, com a sua presen-' candidato ' pessedlsta se pôs em ALVES DE 'LIMA E SILVA,
'la na Assembléia. uma movímen-,

campo. tem c�escldo. sem cess�r. Patrono do Exército Nacio-
tadlsslma carreira pollltlca. tôda

II sua penetraçao Em 1960. quan., I
ala construtda em serviços ao par-

do' os caminhos' todos estiverem na, pela Guar�çã9'Mfflitar

tido Social Democratlco. .

pallJ)llhados, a pressão POPular em e demais Fôrças Armadas,

.ouvido pela nossa reportagem,
tôrno de Celso ser.á tão veemen., com recepção às Alta,s Au ..

a. repeito dos assuntos que mais
te que ninguém se disporá a dis- torídades Civis e Militares e

empolgam a região que represen-,
putar-lhe o .posto., CelBO. o pOVG Já que ob de

- . t'
ta .. nos "adtantou o sr, Ivo Muel-

sabe, quer fazer, criar. construír,
e ' cerao ao seguin e,

ler:
melhorar aténder. Esta consclên- ,programa:

'VITóRIA PESSEDISTA EM
cía, criada pelas atitudes pelo pro- .

Dia 25 de Agasto - "DIA

P. GETÚLIO
grama, pela sensatez e pelo reall!L DO SOLDADO"

- Teríamos eleições em dois
mo d eCelso. ninguém arrancará 8 O·O h

'
'

, do pOVG. \ ,
. s" - Hasteamento

municípios. désmembrados de, Ibl-
'

rama: José Bolteux e presidente
d'a Ballidleita Nacional;

,

- Basta .olhar o Vale do Itajal. 9 80 h F
Getúl1o. A crlll.Ç1io de José Boj,-

,S. ormatura
- prossegue o Sr. Ivo Mueller - f t

.

teux caiu. Houve recurso para, e para se ter o panorama polítlcG
ren e ai) busto de Caxia,8',

Supremo'Tribunal Federal do ",tG catarlnense. O PSD vai ganhar
-.de tôdas as Corporações

d� Assembléia que criou o 'MunI;... em.: presidente Getúllo, Ituporan' Militares.'
,

�� É' Cga e Taló. Só há eleições nêàtes 'olocação no Busto, ,de
- Quanto a presidente Getúlio. trA I í

.
, '

.

es mun c pios... Caxias de uma Corôa de
porém. - prossegÍle o nosso eli..

..

trevístado - a situação é.' dite

ren;te. Ganhamos, em 1954. sendo
candídata a Sra. Cecilia Ax, pre
sidente dG'Diretório pessedista de'

presidente GetúliG. não deixa por ,.lJ)enos a vitória de 1959. O nosso .' Cinco �s são p�sados. GetliUo Varias ainda pennanece

candidato, Sr. Bernardo Mueller, na �emórla dGS brasUeiros. Seu, amor à Pátria, seu altruísmo, ," ticarao indeléveis na história.

DE'PUTADO. ,II1II
Enredado peJos visionários, pelas �abutres" egofltU' que ..

... .o cercavam, deixou à vida, e realJneute passau para a lIfIt6rla.

DANIEL FARACO'
Getúlio Vargas é um marco para as RSPIi-aéões naclGnafis- •

tas. Seu exemplo é marcante, e cada vêz mais deve ser Olha.. II1II'

• {lo, para q�e continuemos com té inquebrautávei nos desti.. ...

Encontrã-'se em FJ,orianó' II1II
nos da naCIonalidade. Justamente agorar em que o Pais atra... •

poUs nossO ilustre conter- ... vessa grave crise, fortes presSões de interêsses idlenigenas nos

râneo, deputado Daniel Fa- .' ameaçam. Devemos ter no exemplo de Getúlloo Vargas, a co- .'
raco, da Hancrudla do PSD II1II

ragem - que para si significou .o suic_idio, de enfrentanno9 ,
...

as situações com pulso torte, confiantes nB.qulloo que represen..\ ,

do Rio Grande d'o sur, e pre- II1II
taremos em um futuro bem pró�, tlODltO Naçlo reSP!!ltada ,

stdente da Comissão de Fi- nG Concêrto Mundial.
.

nanças da Câmara- F'ederal. •

'
'

" �

O eminente ,parlamentar ---------------.-

veio' a Florianópolis a fim
---------...:.....;;.;,;.,;...-.....---------

de particlpar tdlas comemo

rações das 'bodas de ouro

de, seus v,eneran,d'os pais, '

festejadas nesta data.
A nossa visita com votos

de feliz estada.

As modificações introdu

zidas no novo Regulamento
do Impôsto de Consumo, qu«
começou a vigorar no fim

do primeíro trimestre dêste

ano, foram as mais ,profun·
nas e sensíveis até hoje ope
Padas na economia do tríbu-

tti que vem. ocupanu:lb o prí
aneíro lugar nas arrecada

ções da União.
Considerando mesplo a

nova técnica da incidência,
(1 Govêrno Federal concedeu

aos contrfbuínteg um largo
.prazo para as adaptações
imprescindíyeis, .

recomen

dando á fiscalização um ser-

viço permanente d'e instru' Os dois ,primeiro!! já se

!fflies e es�laredmefitos. encontram distribuídos, de-

Tanto 'para o industrial, vendo aparec,el� em breve o

que é o alvo principa'l da 3.0 e Q 4.0. A disposição dia'

tri,butação, como para�co- matéria foi organizada de

me�ciante, cujas ligações maneira a' facilitar o rápi-
..com a aplicação da lei 'se do estudo dos diversos ca

-ampliaram na sistemática sos que s,e apresentan1 ao

do impôst' as dificuldades contribuinte, qu·e tent, ,assim
,rec1amam ,permanente con' no livro dos srs. Moacjr

tacto com as interpretações Araujo Pereira e Franctisco

'E! os, estudos remissivos, ge- Cor.rêa d� Costa FHho

xan;do c!on.sulfas 'quàse id�á· !'RegulW1ento dQ Impôsto

Í'ias ás. repartições fis.c�i,s e de Consumo" - uma vefda

aos agentes da fiscalização. deirã obra didática, muito

Tôda a :vas�a
'

literatura

rút�l
para o trato das sua�s

existente sôbre a matéria relações com o fisco federal,

perdeu, em, grande parte, a num setôr ,da maior. impor-,
sua expressân .prátjca, so- tância. .

"

_

--___;.._.
.

.

'-SÃI.ÃNcõ-piN'AL,: __ANTa

�...---..."._-....,." RENATO BARBOSA hesitam em manter os sordldos melOS pu-' .. 'J��'J!·
..U·U�"'h-j'U�'tlA.;M_\;;�IJI1IlIiJlrllliliil_�

A hora em qu�''_·��culal', .

bHcitá�erM�e�s com as &...

estQ,rêi no Rió: se Deus quiser, para bre- 'suas'verbas de propaganda; tão �=-rwU... ':ONg'.�A'FRA N.- ..

II1II ve repouso, depois, de tres meses cOnse- duzidas. II1II
�ORIAN�OLl.

,. cutt'!Os de colunismo político em nossa
--- ." - --_:_L�

� terra. No domingo próximo, serão (',1n- O único número que li do semal'lário ,
'

__�,"

v,ocados os eleitores deste MunicípiO, pa- "A VERDAD,E" investia contra o lar do

(
A' ,

... '

. Algun$ alunos, que ti-

se, decidirem pela escolha do PrefeitJ Governador BIJrnhausen. Soube, "'nada • oncerlo-' ,. � .'111'01'S �1:8N.alR� nham IDO LA' FORA, ,ob-

,
ae Florianópolis Confio em que Osvaldo obstante, que o INCO encaminha,va para .- -

.

H, ,.

Fi;,'. '_" c,�',
'

.: � .

i

"

.

"servam que o jeep da prOr"

Maollado vença a parada com vantagem. esse jornal matéria paga. Mas não foi liÓ- • D. ,.IIi.
'

',' "', _',
'

��Po�����J:dediu�r�f:���s:::;� ������fa I��� �����.�::�ltc:��rc�li� ,
,:

F ISCO onleo ' ��a:::-t!O��a�����=
'ile dà hossa'população.' mentaram a vib'Orã'.'D� IIJ.ini, pouco im-, 'A tard,e deste, doipingo, .../ ,ma. E, espertos, logo anun-

porta o que Me.I}ezes pc7ssa pensar, dize!', d·a 23 d �

t h
;,

•

I
É verdade' que no pleito de 1958, em ou escrever. Nmguem'se encontra nesta ... ,I

'

,

e agos �;. a�era as
Clam que o' jeep ti,rou a

urnas de e 1 e i t O r e s esclarecidos, 110 terra, e sob recursos tão. infamantes, ao .15,80 hs. !li) Salaô :N1óbre do chapa porque' ela era ofl-

centro urbano, fei verificado laI;llentá 'el resg�ardo dessas eam.panh�s. ,Colégio Catárinense ma.is
ciaJ. E deduzem que a: ga-

J
ce .doloroso equívo�o eleitoral. Parece in- um concêrto discofônico

solina também está sendo

CriveI que um eleltorado, contando em Pelo que me informam, o teor PUblici-" A" ...'
,

• seu favor com antigos' pronunciamtlntos tário do jornal 1\ VERDADE e da em!s- que o GremlO MUSICal Car- .' MOIC:>r rapldês
paga com dinheiro do" po-

que conduziram ao Congresso do Estado' sora de igual nüme;revela 'o desespero de 'los Gomes" Id'o mesmo Colé- . Trata.mento de bordo d .. classe internacIonal
·vo: E. escutando-, :que o

• homens que se ch�maram, e cham.\m; causa, de um candidato préviamente der- .gio oferece, com entrada -,Ma,s confôrta' candidato se ãnuncia c.,..

II1II
entre outros Bulcao Viana e Rll:ultllo rotadq. O eleitor, que compreende a dlg- franca ao amigos 'da mú- ·20',; ele desconto + 20'i:" no passagem de volta mo CA.NDIDATO DO COO_

... Horp; Durval Melquíades
e Lopes Vleira; nidade democrática dei voto, Já pensou, .

' s. '

IllllFau10 Fontes e Aderbal Ramos da Silva, um in�tante- sr:oquer, _ pelo menos para
,Hca com o segulDte .progra-

V�RNQ, perguntam se

... ti e sufragado o nome de Manoel de argum'entar - o que seria a presença de 'l11.a:
GOV�RNO PODE TER

II1II s. Manoel de Me:riezes á frente do erário... La Parte (a pedido): ,_ CANDIDATO. Informa-

,. municJpal? Sinto me tremerem as car- • 'ItMI'O"
" "

l!lórr:o, o ('leitorado mais simpl�s, nes só em pensar nisSQ. Confio, entre-
Franz Liszt -' "Rapsódia � II OoUGIAS

dos de que não pode, con-

discutivelmente, ludibriado pelas tanto, na minha '8énte, na dignidáde ::10' Ungara" n.o 2. - Pietro � ,

.
" versam baixinho e dépo-is

as promessas do candidato. A gcn- nosso eleitorado. Qualquer dispersão de II1II Mascagni _:_ "Amico Fri- III
largam a conclusão enór-

ê; ,essa.,..:l\I�iu com uma displicên.}ia. votos, poderá ser .fatal.
• • tz"; Claude Debussy _

::: me:

tarre�l!:; eulto, pra_tic.ante de Uir.
.. _g

ismo de CJcândalo\e de calúnias, o Não existe, na vida dos demais can-. "Glair de lune"; Enriqwe c
.!... Não sendo moral a-

ln deputado não logrou identificar didatos, fato algum que os desabone,'m-' Granados - �'Goyescas"; ..:l , propaganda feita para

to a qualquer iniciativa útil. validando-os, perante a opinião pública. I... Robert Schumann - Re' � pertu:'bar aulas', não: sen-

<:) largo ,da demagogia, que na- para desta merecerem votos. Mas não pu-. vede".
e nada realiza. Derrotado deremos 'votar para perder. Nada de

do moral a :propaganda

se candidatar á Prefeitu;:a, preocupações partidárias. :l!lleitoralmen- li 2.a Parte: "Melodia Intel" feita em carro oficial,

a derrota se repita, com te, pela perfttnctóri8i analise dos resulta:' _ rompida" -'-< "Sansão .e
'. As menores tarifos imoralmente desemplaca--

Que os alcançados á refe- dos eleitorais nas últimas campanhas, Dalila" _ ".Núpcias Idle
.40"/. de desconto ;1- 2C'�, no passagem de volta

d
�

.

verificaremos qu<,. 'em Flarialiópolis, o II1II '

o; nao sendo moral a

PSD. p�ssue eleitorado ,vantajosamente'" Fígaro"':_ "Tristão e propaganda feita com ga-

·'nua.rá i) teor majoritário. Para a eleição de 30 do C01-' Isolda". " s�Una paga pelo Tesouro;
.

,·"itá� renter :conta a pujante agremiação com. 3.a, Parte: R O B E R T nao sendo m!)ral ser can-

os votos do PRP. O'General Paulo Vieira SCHUMANN _, ConceAl"to
.

da RoSa, o Tenente Fernando Viégas, o ,
dJdato de quem nãCJI pode

"'enheiro Cé,sar Seára e o jovem Nerêu .para piano e orquestra em
ter candidato - êsse can�

\ Pereira compreenderão que o _' lá menor, op. 54 pela Or- didato precisa antes de

.leitorado de SeUS pàrtidos, 3U- lIIIi questra Sinfônica de Vie- tudo mo';alizar-se para de-

!\,valdo Machado, não estarão •
comum cOm o PSD e com II1II

na, sob a regência 'de pois prqmeter moraliza-

ndo para a vitória da. H.ans Swarowsky com ção. '

'inando a aventura de... Guiomar Novais ao piano lit�:ss::ss.,s;::s_,�s�.sas:ss:ss.,s.,s;::s;::sl:sas,:ss"s"S�$�s.E:s:a''llificável, como é Ma-'" em gravação de alta fiae�
..

\, ... lid'ade "VOX". -

UMA OBRA ,DIDÁTICA' PARA OS
CONTRIBUINTES

I

2 serVicos!·
�... .'0

' J

,

� ',é..
..

.

'-

r:"
UMA SO fiNALIDADE, te

f

Comentários ôbre o- Regulamento do
"sto de Consumo de autoria de

dois líderes fazendárjos
.bretudo pela nova di-stribui

ção das alíneas e Os preces
sos de arrecadação e reco

lhimento dlo impôsto.
Dal a iniciativa. de dois

líderes fazendários o

funcíonái-ío Moaéir Araujo
Pereira e o agente fiscal
Franeísco Corrêa dâ, Cost�
Filho no sentido de uma

compilação das instruções
baixadas pelo Tesouro eda

preparação de uma análise
objetiva do novo Regula
mento, dístríbuída em qua
tro volumes, 'que ja estão

prontoJ para a circulação.

VARGAS

t \.;.� ..

�:� :::�:'!"'"
'., � ,

Depoit de criar cerca de 30 cargf,ls, alguns réli!a-
mente .pagos, no Palácio, o govêrno udeníata está es-'

perando que passe o dia 30 do corrente ,par,!\. a4qLü�'iL' ,

ao vereador Pago-Pago mais um automovel de l':ixo
dF! custe cambirelesco, entre um milhão e setecentos
mil cruzeiros a dois mílhões, O carro já -estã ail

Enquanto isso, para socorro às vitimas e às !OOliflS

!lssoladas pelo furacão que eRlutou o Estado, o govêl'
no :lbriu um crédito muito menor do que, () pre!)!) do
carro de luxo: um milhão apenas!

Não faz nlâl! Esses, err03 todos acabarão, pO�'qu.�
O POVO_só AGUENT4
ATÉ OUTUBRO DE 60!'

'"

Hora de áula .nos gru

pOs escolares. Em frenté'
ao fi E José Boiteux, no
Estreito, um alto-'falattt�,
por meia hora, herra qué.,
Õ candidato d� UDN vai
moralizar.

' .

A gritaria perturba aI'
, aulas � desmoraliza a$j!l7'.

,

••
'

.Etam�"
a lei e\,itoraI, que não na

permite assim.
'

." .

/

-'FSS%SSSSSS:SSSSSSSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSS�SSSSSSJSSSSS�SSSSsss«ssssisiS\SiSSSSSsr

VERNADOR"& Nas democracias, não podem existir candidatos
lo ·'�GOVERNA·'ididas 'sober_namenle' pelo POVO�,�acima'

"-60.YE·RHAD.Olf" •

Il"
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