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ROBUSTEC1DA; A 'CONVICÇAO DE
OUBI,' NÃO JENDO·�ATRlTOS Â:SEPARÁ·LOS, O PSD E O PIS, ATRAVES

....·�·�;UM ENTENDIMENTO NATURAL E NECEsSARIO AO -BRASIL E AO �ES-
,��:;��.-� .

' lADO, PODEM' MARCHAR MNIDOS,' PARA 'O'�PlEIIO DE 1960".
entreuísta qU� de�ejávamos I no Rio, com os que Integram 'uma ilustre Vlce ....Presldente .da Repú,- que a presídía, no momento. 1

tabelecer os' primeiros .' _contatos
cal er ao sr, Cels(j Rà:fuos digno CO;n1ssão Interpartidária destinada bllca, no Senado. Ali estívemos.,

- Quais as conclusões?, - <1'" formais com o nóbre (lePutadc
, \ , ,�

,presl�ilQte da Executiva Reglon- a examinar a. situação politica numa reunião qus
'

se caracterízcu semos, saber. Doutel de Andrade e seus comps.
do PSD e:S_,eu candldlllto ao govêr,_ dos Estados, face à sucessãc pre., pela cordialidade e pera rranque; _ A prtmeíra e únl,ca, !l-)!ás, foi j�ihéiros de comando trabalhista,

no do Estado" ao ensejo de seu sídencíal e ao pleito -lie 1960. Es_ za, Acertadamente, julga a comís., essa: da ínexístgncíe de atritos Informalmente; aUás, já trocamo.

regresso do Rio, a.nteontem,. se telegrama, assinado pelos co., são que os entendimentos entre os que separassem os partidos', no alguns pontos de vista com o ,1,-

adlR9a, ?Dl' Iniciativa fiossa, IH nheoídos líderes Hermes Pereira dois grandes partidos devem ter Estado. Quando a reunião camí, vem e d�vot-ad.o pr;sldente 'do

sabermos que o avião em que via. de- Souza, Matias Rodrigues, Bae- por base um acêrto de relógics, nhava para o fim, deu entrada no p:r.B ..

-r

jsva, ern companhia de sua exma. ta _Neves, Argemiro Flguelredõ e que parta dos Estados. Na expo, 'Seu gabinete o dr. João Goúlart, - Acha pois, que a alíanç
esp,�n'" tivera sua partida re ·Cun!;la Melo, tinha forma círcu., sição que fiz, na ocasião, exiE)', 'I, ,.lE;:Ü· ;lt�sidente do PTB. E an., """n-PTB é cérta? _ pergunn
dadc, ,l" 'M··ias horas, no 'Reropqrt� ar;' dt,rigi4o às dir<:,ções' regionais nei o ponto de vis�a de que, ".1

I �" ,: mesmo de se- írrteírar das nos., mos.

"Santos 4Jtt'Iilont". dos' partidos que se es'tão enten Santa Cataril}a não existem atri 'c, ponv,ersações" ao trocarmos - Levei e trago de volta" �a!"_
Ontem, à tar4e o Ilustre poíjtíco ,dIlIldg;'Para �ma 'ação conjunta no, tos que obstacullz.em ou 'D'lesmo cumprimentos, adíantou precisa, 'robustecida a convicção de' que,

pelo telefone,,"lntormou-nos e: 'pleitô 'de '1960. Como presidente dírícultem uma ação uniforme do>, mente o qúe fora objeto ,i1)ts nos"':. l)ãb tendo 'atritos a separá-los; o'
à nossa ·dlsP?l!J.ÇãO, na séde, d�:: de � catarinense e .seu candr lpessédistas' el ,�rabalh�t,m;. Com c 'sãs palavras: Em Santa Catarina PSD e 'o PTB, através' de um-en,

partido. O ,J_o;nalista foi' I�:jj -, date .ao �ovêrno, depois de ouvir \
brilhante deputado Baeta Neves es não existem atritos entre os dois tendimento natural e necassgrío ao

tamente reeebíêo' e
• de,;; íntcíó" re., correligI.onários e oolegas da drre, tabelecemos .cordralíssímo diálogo, ,-partidos. Assim fixados nessa prL Brasil e ao Estada, podem mar

cebeu êste agradec�enta: ç�, à�ldl comparecer pessoalmen, examinando, e analisando aspcc , meíra base, qu'e é a interUgação char unidos para o pleito de 1960.
- Foi muíte-: bom deíxarmos. t� �l!rl!<nj;e essa c9mi'ssão, a que :políticos de Santa Catllrina, err no setôr nacionál, poderemos ca, Claro que nessa esperança envolvo

para. convetsár�oJe, com mais va-. ;foi âl\da.,a,denom!n,ação um.rtant« re�ação ao panorama nacional: �Inhar para a segunda fase, que também,o PRP, com cuja i dtre ,

gru'� Ontem; ,alíim' 40 cansaço ener., 'braSlleir!l- de Comissão de Àtri�'l. :oé..
�sa"j;rQca dé' pensamentos parti: 'se processará, necessàriamente. ção, sempre exemplarmente corre;

vante de uma, longa espera no �-! Qnde:' funciona a Comissio?" clparam', outros membros da' éc- aqui no ES'tado entre órgãos díre, ta, aprorundaraí contatos já' íní.,
aeroportó do Rio, tive que receber '--,'inte;l:�dtnpemos. , I�issão, bem como o eminente' de t:'or,es' dos dois partidos. Nêsse sen, cíados,

..

diversos companheíros e correü.,
-;- ,Fu�Ctona no g�binete frito: putado Hermes pereira de' Souza, tldo, ,em breve, procuraremos es.; Em resumo

... ? reticencia,

glonários de Interior que aqui
me agl,Iardavaln. Er� meu, deNl' ,ANO ,XLVI - O MAIS AN'l'IGd DIARIO DE SANTA Ci\ TARIN,A - N.o 1 3 7 O 7
atendê�los

�

4j}'; IJIleditt{Q"r COIrlO, fi\?, '.
.'

"
.

.
-

.' '-

Ao meu car&.·JJl,th�lstJl. nl,�u ag,"""

decimento 'J?Illa <'espern,.
- Sab'epdo Que sua viagem TU

,

ve carátu piií.j;ttoo -!> lnda,glMIl09
'-:_ aqui ,estazrioa pará '.' colher :'is
novidades e �á�làs 1l.OSfleitores.
- Bealmente, m�a' viagem

teve 'caráter, politiCo Como é Mne '

sétor o que< ,1nteres;a . ,começ:/,el.'
, "

por InJ,.rm.l�r .qUIIj< no Início

'mês recebI, súb8êr�t9 por em!p'en,
parl�.entare8 do PSD 'f'� do

DIRETOR 'DUB NS
B um telegrama coml.ocando· : -...... E DE ARRUDA �AMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
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mos.

Vice.presidente ? Iriquírtmos.
- A escôlha é do PTB.

Ainda uma pergunta: na

Mas, UDN, Jânio ou Juraci? _ nnau;

zamos,Em resumo, volto satísreí.,

tíssímo. O .preclaro presidente Jus_
c�lIno, Invej!welmente prestigiado,
chega ,à campanha sucessoria. Os
partido�ue lhe deram cobertura,
procuram honestamente e, com

surpreendente êxito firmar nova

aliança em tôrno' do honrado Ma.
fechai Lo'tt garantindo_lhe espe_

tacular vitória. No Estado vamos

sinceramente, não creio que ve

nha a ser indicado outro que não
o dr. João Goulart que indiscu_

,tlvelmente é um politico de invul_

gar acuidade e tem, de forma im_

pressionan te, a Uderança dos tra
balhadores e dos getullstas do

Brasil.

��,;,:-
-,- 'Essa pergunta, ,meu caro jor

nalista, não tem _resposta. O pro.
blema é de outros partidos e o

meu nariz, que já é meio 'tôrto,
mesmo que fôsse direito, não se

meteria nêle ...

DESFILE DA PRIMAVERA: l1,otável
sucesso

BOSSO �eseDvolvillutB

nias Silveira, mas �la' estav%
t�e�endamente �li.�ada é
.s� �Inha_ palavras de ..cOmo
vido agr�decimento às ,mo
ças desfilantes, às sen'hIJ
ras da S'Ociedade encabeçadas pel�s srasL lna Mocl
lmann" Florinda" G�zo e
Mar�ot

. ga�zo. Ara1}.jõ, às
suas'auxIlI�res que há -duas
sel!lanas n�o� dormiam, PQ.isate .as refelçoes :(aziam nc
atelI�r! sras. �eonor, Di Bel'
nardI, Herondina:' ROdrtgí.t,s '

Arlete Zun�n, JandÍra ;80dTé:Jacy Monteiro e Norma Sou
za.

E�pecial era o '..seú agra
deCImento ao cronista social
Zury Macltado, o qual hábU,elegante .

e especialment,e
com

.

a f;i�a educação q1!e
pOSSUI. fOI Incansável em to
das as .�tenjJQ'ês, a todo§.-·'Os
a�rad�CImentos são �xtea
SlVOS ao locutor Alfre<,fo Sil�
va, da Rádio Diário, da: Ma
�hã, ao correspondente dos
JOrnais:.__de Joinvi�le_-e, _ �
I'nenau,' IIp croPJsta jsoCÍ'al
j10sé Ront}êpbo" MS RElVlstâs.

��=�_-1totlb.�:d��stas�-, :at� -��f�..rll;;ft,[�,JÓia ..lllln til'lhas gel�, i'õÍlam ' es- oi, '

tas as '�mpregsões dêste l't�

:'rter,_que voltará�ao assun;..

" >-. '

- 8ÃG 'l'AULO, �8 (VA) - Em, "Falou, déPÕls,�ràPldamente, sô_ '" '-:- Nã<l �t!1 até que ponto o
I
derá del�á.lo antes, se houve::. "Direi' mais como patriota -,'-,

traj-ea.:;'!li'l'ía, �ela 'pÍ'I�eira Vê,:Z:" �,�- 1 �re o.;;seu 'pro�r�!,,:. \,
- ,.1 cus.i!o d� ,vl� passá ter relação' Irôn.lc.à reportou-se 'às manlfesc ,frisoU, a cert� altura - do' 'que

'ta: "a.pltal, "estie, que ass�ftt"'c(. . -", :rolão' es"tã el�borado depen-' 'com.., minha pessoa. Não sou veu_ 'taçõils tl�lbutR4as tiO -Si'. Jânio como candidato;,qu�' o pl'Únétro
Wzflstérlo 'da Guerra & M:�chal 'dendo de est�Oai entt� �s' , dois

I del�o, nem fazendeIro, nem crh- Quaclros� dever do P.residente da República

Lott''jlnaugurou CO�I*, deu' en.- grandeS partidos, que- s�o '1!)·-P,T.B,1 dor de g�dO, nem açougueiro. SOi _ óão me impressiono fàcllrnen é ser um homem de bem, na acsp

trevistas e talou como as�irant'e..$ � ,o p.SJ). ,que, lõglcamente, Irão um
<
militar. Sou o Ministro el, te. Tive conhecImento pe qu Ção helênica, e romana dessa hon..

súc!lssão do 'Sr. Juscel1i:l'o KubltS- auxll!1l.r.:me nessa tfttefa. I Guerra. uma multidão foi esperar o t- orada palavra. Meu govêrno, se o

chek. �o dil!cUrso que ,p��un0�Ú: k, u�nutra' pel'gun!ta -:- sôbre E, depoltí: nhor Jânio Quadros, Ei' n,atural. poyo d)or êlt! 'se tornar, responsá_
no Tea.tro Paramount - -

<
4u� �6- sé t�, dois cll,ndidat<ls (êle e __;_ 0 al'Go custo de vlda existI!" ,O deputsdo foi, alnd@o há pouco vel, será um govirno de autor!d9_

)'a pre�,ado. çom antecederlcia --

·1i.n�o) concOl'J'er�am à sUicessão em' inúmeros ,p:aíses do ,mtUld�. E' governador dos 'paUl!st�. N�o sei de.' D,e' aut;l:tdad,e, r�plto, � n:}o
fêz q!!estão dá 1ntercalar Q�II �

_ Não sai,!. SlbJ.la,.jl. ,pol'tanto' ulll'trib�to que tem�os de pagar,no o mesriío'.;em �o!,os -os, ,de. autQrltarlsm-o".
trêcllbil- de J;mprovlso, IUIlprestan- nãO' PÓsso adivinhar 'O': que Virá' nosso desénvQ!vlmento.?.os govêr _ � 'APós' focl\Uzal' () seu pl'ogramfl
dã-lhe, às vêzes, um tom de ar. Nêstes próximos' ciucô mêses jt sí� novametJte
tÓl'ia p�lí�lca-, ,e, em oiJ.tT�8 vêzes, tuai;ão estará' lllals clata.
de fala. típica de .Minlstr-o dI). ,Gu�r.

'J'al P�rcebla-se o choque - '8. �i.ta_

rto�!::��
,

AncOu ,apl� da �a-;;Iitíi.. .'�
•

foi �e._ à 'lÍllprenlOlI. à tar_

de ,ft'b :RISte! JarúU��1.'(i-pr�
'l>�lol1dq Íl,lgUnf; PfQnqn.oiamcnto'
l)astante iriteressaa.tesl< O M'arechl\J
Lat,t' falou '� jO��-i c.'

aml1lente t\llWl��o, pe}& 'llIv�
fl',aBde, n�er�: � '9��Rtrç"4Ut,

, "attW}laJh,ol' "Ui -t�'8�'tJ}lS. P;1l, jfts91®,1l4S : iii\pl�t',...�,
Içontu!iQ,' 6 :càn:dl�iüo l:es��d_eu. �'

�tim� _:Rer,gt!�, 86pr!!' i> ' seu:

ptov� ·�!Wanh.eifG.. �e ch!l.P 1
D!.Sli&�-OOiassuntOr,estl àfet� 'àO'

pârtld� (l'sp-e PTB>;,.�a!l ,�tple
espe!!!.. l!eilt J�b .0 ,jt, toão

, G01llar�. 1>epo,l� C?.lIl -,hUiiiPr:_ re.
trort� - ao -...e:i�qulrldo -,'às
refer3W:ias '�loglosas que 1>' Sr ..

;Tânia. Q�s fêz ti "sal!) pessoa:..
- se O: Sr. J'ânlo QÚadros' qui_

Ser t.àrnlt.r-_ meU oab!}, elelt9ral,'
:aceito ,-�i'ádeço",. �.

Sôbr,�''à- "terceir]v fÔl'QlI:" Jura
�.e Ad� já e!rt tom m'itlfl !Oe..'
ftto' d!5slÍ:'

�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SONETO DE DESPEDIDA
ADRIANO MARIS

Tu partes. E eu fico. na recordação tão doce
Pensando. Longa é a distância que agora
Nos separa. Por que ainda pensar como se tudo f03se?
Se tu partes para lQnge embora ...

/

Querida, esta recordação entre nós calou-se,
E, no entanto, 'sedentos, era por nós querida
Beijar-te! era sorver o néctar mais doce!

.

Beijar-te! era sentir um céu :q.:á vida!

Tu partes... talvêz uma lágrima desça
De tens olhos pequenos quando vires

De lá essa longa distância, quando sentires

O Tempo que passa 'indefiniv�1... infindo...

Mas se um día findar nosso amor que reneça
Assim como nasceu tão lindo!

I

/

* * *

Pelo convalr TAC Cruzeiro do Sul regressou

do Rio, a graciosa menína.moça Maria Evan�
gellna Cruz (Vange) que na Capital Federal
festejou o seu 15.0. aniversário. Em oompanhta
de seus avos e. amigos, de seus pais sr. e sra.

Nllton cruz, Vange teve no Rio uma belfsslma

�%%SSSSS%%S%S%SSS\>ssss
A Coluna Social felicita aos noivos e dignas fa

m1l1as

* * *

Apesar do mau tempo reinante, na noite de

domingo, a brotolândla foi firme ao Clube
Doze, para o "Encontro Com os Brotinhos".

* * *

José Rodolpho Câmara ficou encantado com

a representante de Santa Catarina, para. a se.

leção dos Brotos Mais E1egan'tes do Brasil; Es,

tamos certos dos sucessos de Hellane Lins na
, /

Capital Federal, quando receberá êste belíssimo

titulo, numa elegantísslm. festa no "Golden

Roon" do Copacabana Palace
* * *

No Querêncla palace na próxima 5.8 feira

ser� Inaugurada Uma exposição de desenhos e

Cerâm.lca.

recepção para o seu anlv·ersárlo. Desejamos a sr�a. Karla Schefer modelo Jóia, foi Um ver,

graciosa Vange, sinceras fellcl'tações. dadelro sucesso na passarela do clube Doze du;

*
t
* * rante o movimentado chá do Clube da

"LadY"'�Com a srta. Mlrlam Margarida Meira, marcou quando foram apresentados os modelos conrec;

casamento o sr. Márcio Antônio ArauJo.. clonados pelo atelier da Casa Sllvelra

�SsSSS<S&SSS��%S>S%$%S%S%�$%SS$%?3 ���SSSS<SSS:SS�,$SSg%SSj

":���[f;���", dr. Aldo Lu�
.

.

e dr. Abelardo Gomes, ofenecerám ao sr, e sra.
Thomas Carr, um jantar, por motivo de trans,

ferêncla de Florianópolis.
* * *

Com prazer regletramos o aniversário do sr,

Barão Dletrlch, Von wangenh'eln que transcor.

reu no último sábado
* * *

Maria Clotilde Araujo, eleita Rainha. do LI-
ra Tenls Clube na solré realizada na norte de

sábado _

ANIVF..RSÁRIOS seu carater de homem honrado

sempre areíto ao bem e utll a co.

letlvldade.SR. HERMUNDINO COELHO

- sr. Célio Britoça.

sobressaindo-se como' u� compa-

nheíro que. nãO mede esrorços e

nem sacrlflclos quando se trata Je
servir aqugles que lhe procuram.

Na data que lhe é 'tão grata,

- sr. OJlvaldo Len'tz
- sr. Lplz Carlos Machado
- sr. 'Japl Fernandes

BALBURDIA
A êsse estado de coisa é que

seJ'
O senhor' Carlos La.cerda Já de

opõe determinado grupo da União monstr.ou �árlas vezes, ser o ím,

Jamais esteve tão agitado o pemocrátlca Nacional.
. I

migo número um do partido a que
<teatro político udenísta como I pertence. Desde os primórdios de

Jânlo Quadros não é o candí., I
sua vida pública mllltando sem-

. l"j �Iti'Jânlo Quadros de regresso de sua dito popular que a a a an s a pre nas fllelras udenlstas, vêm, o
alícanístíca viagem nipônica, espe- tarrto apregoa. chefe lanterneiro criando sérios
rava encontrar nos meios polítícoa C'bstáculos a sua grei.
que o llIPOlam, um clima de ãbso. Isso ficou provado com a Inespe,
luta cordialidade, da mais reínan., ssíva recepção que teve no porto 'Se o senhor jurací Magalhães,
te compreensgo, E para surpresa ds> Rio de Janeiro. or carioca nã() está no firme propósi�o de acei;

sua, Isso não se verificou. A rea.. tomou. conhecimento da Chegada tar a sua IndicaçãO' como candí.,
IIdade é bem outra. Os homens da do homem da vassoura. Sofre-g dato de concníacgo do seu par-

por Dario R. Carvalho

atualmente. A balbúrdia é total.

Eterna Vigilância" não se enten, 'asslm, o ex-governader PaUlista,
dem, E por que? A resposta está

.

a sua primeira decepção.
na CARA, como disse o regtonalís.,
ta ylol1t1. porque querem Impingir

todos aqueles que fazem este jor_ - ...sr. Múrllo Mourelra Leite

nal enviam ao sr. Hermundlno Co- - sr. Zanzibar do Nascimento

elho os mais .sInceros votos de Lima

felicIdades, pedl?.dQ.
a D�1JS.' .para' / _ I.' '-i' ,

que esta data \se repr�11Z.!J... 1l9.t:....
, NfA,'.ffSe"l. tu.' [,LIIT.q'

t

muitos anos par"� alegrlar,tios seba J\ '''-'[111
,. "

fam1l1ares e dos seús am gos.

Sr. �Qi\olINGOS ..1AMORW
Completa hoje ,88t"anos de pre_

ciosa exlstênola o -Venerando an_

cião sr. Domingos Corrêa de Amo_

rim Junior, Secretário de Justiça

gozando justa aposentadoria.
Em Tljncas, onde reside o ben

quisto aniversariante, é por todos

estimado e respeitadO, dado �

Festeja, hoje, o seu aníver.,

sário natallclo, o sr. _Hermundlno Na data de hoje enviamos ao

Coelho funcionário dêste jornal I Ihistre aniversariante, nossos voo

Trabalhando no O ESTADO há I
tos de felicidades, para que sirva

muitos anos, desde logo soubo I ainda muitos anos em companhia

conquistar a �IZade e. o apreço l de sua esposa, filhos, netos e bís

de todos os seus-.o(lompanhelros, � I'
netos que multo lhe querem.

também da Direção, todos tendo

nêle um dedicado servidor que se FAZEM 'ANOS HOJE

destaca sobretudo, pela conrtan,
,

Dia e noite o sr. Hermundlno
- sr. F}ranclsco Grlllo

,
- sr. Manoel Barreto' primo

Coelho está sempre disposto. a
- sr. Horst Buechler

prestar serviços ao jornal' que ele
- srta. Aurea Maria de Oliveira

cuida com excepcional carinho,
Ferrari

ao partido um candidato sem tra.,

dição política; uni candidato que

Jamais soube respeitar os sagra_

dos prlnclplos doutrinários de um

partldq político; um candldatJ;l de

bllhet.l;�IJOS graCló�s;. u�' candi
dato' quê engoliU a vA'agem elel.

r J t· -

.... '"'.f. �
dato que· engolia ·n;' voragem
eleftoral nó. lÍl't1m� ano de seu gO-.

.

O lar Ido nosso prezado c�mPa-
I vêrno, tudo o ql!e construiu o se

nhelJ;Ei :d.e trabalho, Jorna'llsta- pe_ mór Carvalho pinto na pasta da

dro paulo Machado e sua eX�lI,·1 Fazenda; u� candidato que pas_

espôsa d. Maria das Neves Melo i sou mais de seis mes�s fora do

Machado foi. anteontem, enrlque- Brasil em Viagem de recreio pelO

I' .

I .

cido com o. advento de maiS' um Oriente e o Ocidente, sm dar a,
- I· .

robusto garotinho que na pia ba-
1
menor Importância ao povo .para_

tismal receb.erá
o nome de Édson naÉmse que o elegeu Deputado 1Tadeu. Nossas felicitações. ! Federal. '.

Gostosos "Sonhos"

você mesma' faz, s'im, é claro!
,

' ....:>")�

E isso você conseguirá fàcilmente. Básta usar na

massa o Fermento Sêco. Fleischmann. E' o mesmo

acontecerá com qualquer 'boa receita-que você
usar em seus brioch� pãezinhos e biscoitos ca·

seiros, porque as boaS receitas exigem, para bons
resultados, o Fermento Sêco Fleischmann. Com a

sua habilidade, êste seu jeito de dona·de-casa,
não há dúvida, os seus "sonhos" vão sair uma

d�Hcia! Mas... com o Fermento Sêco Fleischmann.
(Dispensa refrigeração). Experimente _çsta receita.

I

I.

Flcisdwwnn
- o mais famoso -e categorizado fabricante
de fermentos, do mundo

.

�� �... . - ......

4!:.);-( ..:.t.-.
"<

8 xícaras defarinh�.•. : •..••..• 960 g
2 • lO leite , 560 g
J/4lO lO açúcar '," aS g
1/2» lOgordura IlO g
2 colheres de sopa (cheias) de F.S.F. 28 g
1 colher de sopa de sal fino. • • . .• 1J g
I colho de sopa (essência) sabor limão 10 g
2 (YVOS .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. • !]O g

Junte ao leite mÔrno o Fermento Sêco
.

Fleischma,nn, deixe em repouso 10 mi·

nutos, em seguida bata bem até dissolver,
adicione os demais ingredientes, a farinha
por último. Trabalhe bem a massa até
alisar. Deixe descansar durante uma hora.
Pulverize a mesa com farinha, e com o

r6lo abra a massa, deixandd-a com uma

espessura de 1 centímetro. Çom um co�

po ou fôrma cilíndrica corte os sonhos,

I vá colocando numa tábua'ou mesa for
rada com pano. Deixe descansar de 25

: a 30 minutos, em seguida inicie � .fri

I í t\1l'a,--de pr��rênda em g�rdura de c&co.

Fernienlo';seca'
,

FlEISCHMINN

tido, a nosso vêr,...só uma atitude

devem tomar os ·chefes udenlstas:

É expurgar de suas fllelras o ex·

De mlstlflcadors ,e demagogos Líder d_a, Minoria na. Câ�ara dos

lmpertlnente"s 'o Brasil 'está cheio.

(1 que o pais precisa realmente, é Dep-p.tados, para II tranqUilidade
de um homem, sensato prUdente

, ,

de notória capacidade admlnls..

tratlva para con'tlnuar a obra
• j

dêste Ilmlnente brasileiro qu� é

Juscell KUbl��chek
-

de Ollv. Ta.

e coesão partidária. Caso contrá·
rio a balbúrdia continuará em

,

ritmo aceleradO, . para desgtultê' e

cisão dk gljel ,comandada por Ma...
.[ , ,\ -

galhães \- pinto.' 1 "
•

J . /

F. LUZ
)

E.u não queria te.r nascido como um obstáculo'
Aos que passam pela vida sorrindo.
Eu não queria .ser a fera, no cruel espet�culo
Para os que assistem sua morte aplaitdindo.

Eu queria ser o poeta da felicidade interior,
Poder sorrir sem a máscara que encQbre

.

A alma sempre em�ranto, massacrad� �ela dôr
Que vive na música de tristonho dobre.

Eu queria ter n'alma a criança feliz,.
Que vive apenas na imaginação do dia
Em qu'e uma caricatura eu. fiz.

Eu não queria ser o trôpego retirante,
CamQO enquanto o mundo inteiro ri�,
Eu queria ser diferente, apenas por um instante.

APEPITIVOS
0USICAOOS

DAS /9AS28I1S,

49 P\A�
CHARLES

H�VALlEP

DR. BIA$E fARACO
Doenças de Senhoras! Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais�
Exame pré":nupcial. Tratamento pré-natal. -

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

INSONIA
Dormir à tarde é bom, mas também é espêto: se

o freguês não está com o sono relativamente atrasa
do, não há por onde apelar, fica a noite inteira
olhando para o teto, abobando.

Foi mais ou menos isso que me aconteceu no

ciomingo. Após as mais varíadas tentativas, inclusi
ve a de contar carneiros, ví que não tinha jeito
mesmo e o caso era levantar e fazer alguma coisa.
Aquela hora da noite, entretanto, me 'parece que
não há muitas coisas a fazer, e o que me pareceu
melhor foi levar a cabo uma visita à geladeira. O
sortímento desta era medíocre e entre uma metade
de maçã e uma coxa de galinhà consideravelmen
te rigida e gelada, preferi_ a primeira, que tinha
.por sinal, um têrço meio apodrecido. Comi-a e vol
tei para a cama - mas, diabo! dois têrços de uma

metade de maçã não matam a fome .e muito me

nos dão sono a ninguém, e levantei-me 'outra vêz.
Ao abrir novamente a geladeira bem sabia o

que iria encontrar, mas aínda assim dei uma olha
da geral; nada, a não ser a precitada coxa de ga
linha. Com um pouco de sacrificio, consegui con

vencer-me -de que afinal poderia comê-Ia sem ne

nhum prejuízo para o estômago atingindo ao mes

mo tempo o fundamental objetivo de enchê-lo. Isto
pôsto, levei-a para a cama, onde me recordei de
que havia uma garrafa de vinho aberta, no eonge
:ador e que acompanharía com dupla 'vantagem- a
aigestão noturna. Ao me levantar, pela terceira
vêz, recebo protestos e alguém lá de dentro me per
gunta, muito POuco ao par dos acontecimentos' 5';!
eu "estava com dôr de barriga". A garrafa de vi·
i.ho já havia acabado, mas uma cerveja me emo

ciona a vista. ·Repilo, entretanto a idéia, "se eu to
mo uma sózinho acabo ficando de. pileque", o que----
não me é conveniente. Regresso outra' vê à
rama, e uma leve sonolência começa a me dominar,
e para íncentívâ-Ia, principío a lêr um jornal.
"Lott funda comitê em S. Paulo", vou lendo, e veri
fico que num choque com Henrique o Marechal

quebrou a perna, no treino do Flamengo, e que Te
nórío após acusar ao comissário Rui Dourado, amea-
ça incendiar o Brasil se não provar que Afrânio
matou Bandeira e mais ainda, Dequinha em con

ferência com Kruschev achou de bom alvitre ser

iniciada já a "Operação Desarmamento".
Mas o sono já não me 'deixa mais -lê;: e com :;.t

licença dos leitores, vou dormir,'
Bôa noite.'

/

flagra0..
te �·Politi(o.

<
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àILVEIRA LENZI H
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ATITUDES I;NUSITADAS:
Quando as coisas não se Processam dentro das

suas próprias ordenações, dentro dos padrões que ela'!
em sÍ ex.igem, o remédio é a deturpação, o veio anor

mal' de exigências' individiais impostas.
Nas próprias agremiações partidárias do país,

li m�quina política que as "impulsiona, carecé de um9.

discipl1ção, de um coordenamento. Há a fálta de re

gramento partidário, disc�plina partidária. Começan
-do por cima, as insconstâncias, no comportamenta
por_,parte dos par.lamentares, são públicas e no.tórias .

Dentro de suas bancadas, procedem ao bel prazer in

dividual, sem olhal'ein as consequências' que poderão
advir, se as causas de suas atitudes vêm de encontro
ou não de seus partidos políticos. Quantos deputadoi!
traem as suas legendas, ou então, firmam o pé em

luma, -delibel'�ão, até que venha a pressão de cima,
ofel'ecendo-lihe uma barganha em troca de seu pen
samento.

A tentativa de implantação do sistema' parlamen
tar, ora em tramitação na Câmara de Deputados; é

uma visível consequência dêste "status" de· indicipIl
na partidária. Está certo que o Sr. Raul Pila batalhe,

_,.

lute pela sua' emenda pa-rlamentarista, e que aquêles
qUê' preferem a solução galvanizada· em seús princi-
pios ideológicos também o fáçam. Mas _que certos

deputados inusiJiem em elCperiências - talvez drásth
cas, a .mudança de sistema governamental, é golpe'
puro, Não o golpe de Estado, mas o golpe da
encia vadia, - errante em busca de' cartaz

posiçâ&, individual u.tilitária.
"Na re�idade, tôdas aquelas assinat

acOmpanham () pedido de "votação da eme

mentar'ista, não re.fletem- algumas, o deséfo
te \:te ·seus signatÚios. São comQ, çli§semQs,
de indisciplina partidária em um parlament;Q
veria dar o exemplo da correção de princípios;",--..............
vez de folgarem irresponsavelmente com atitudes inu

sitadas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e outros operários com pratica em serviços de construção e manutenção.
Alojamento no local da obra.
Os interessados devem escrever para

, LUTCHER S.A. - CX. Postal 1284 - São Paulo
indicando experiência, pretensões e se estão em condições de se transferir (�

iniciar com brevidade. "',�
! ...

(J ., ...;.

CASA GRANDE
proéura_se para alugar pró_

xlmo ao centro.

Teléfonar para 2635" - A

guiar.

AlUGA-SE
UMA CASA NA RUA CRIS

PJM-MIRA, 31., TRAT;\R 'NA
RUA BOCAIUVA.� 83.

"'"
- �

óTIMO ORDENADO E COMIS

SõES PARA PESSõAS ATIVAS

E EFICIENTES. OS INTERES

SÁDOS 'DEVERÃO SE DIRIGIR

AO SR. HEITOR, À RUA FER-,
NANDO MACHADO, 6 - 1,°:
ANDAR.

L O T E -S
, VENDE.SE LOTES a longo

prazo sem juros e sem entrada

- próximo a Penitenciária -

Informações e :vendas no

MONTEPIO 3.° andar -=i
sala n.o 305.

, '

SEDANlOl
CÓLICAS

,

CÓLICAS

COMPANHIA

são PIUlO � RIO
_ �

. VI•••ni, cllárla. pelo.
Super.Cô"••lr da .e.1

3

Lutcher S.A., nova fábrica de celulose localizada perto de Guarapuava, Paraná,
,
conforme já largamente nottneado p'ela imprensa, necessita urgentemente do
seguinte pessoal: _

<

.,', _!.)-�:I:IIi.tEletriclsta.s
"-Mecânicos _.

Pedreiros
'Encanadores
Soldadores

.é�\Molestias das Benhoras. Combate cólicas.
"--

_

.;

Il',.LgularidadéS nas visitas. Regulador. Calmante.
Para a divulgação -e propaganda de seus produtos,
dispomos de 6.000 endereços de Ferragistas, em
todas as Capitais e príncípaís cidades do país.

\

Para maiores detalhes, queiram dirigir-se à WALTIR
NUNES - Rua da Quitand<:t 82 - 5.° andar _

conj. B

Conte sempre com a Real para a

,sua viagem ao Rio ou a.São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua, disposição,
para uma boa viagem.

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

Rua Felipe Schmidt, 34 - tel. 2370

DE I PROCURADORIA
�

DO PATRIMONIO
IMOBllI,ARIO DO ESiADO DE S,- PAULO

Concorrênciaí( de Venda do
Lindoia Holel
AVISO -

I
I

I
MELHORAMENTOS.

JOA(ABA (em .organização)
SEGUNDA (2a) CONVOCAÇãO

'Dr.

APARTAMENTO

Convida-se os senhores subscrtores do capital social

(a Companhia Melhoramento de Joaçaba, em organiza
I ào, para a Assembléia a se realizar no dia 30 de setem
bro do corrente ano, às 15 horas na séde da Assocíação
Comercial e �ndustrial do do Oeste - Catarinense, a Rua

Dr. Gl'C·tulio Vargas N° 73, psra deliberar sobre a const>

t.uíçâo c'a mesma entidade e aacuntos correlatos.
I

J!)fl.�:aba, 21 de setembro da 1959

INCORPORADORES '

P R -E (. I' SÃ- S E

Datilógrafa / com prática
TRATAR NO ESCRITÓRIO CENTRAL, DOS ESTABE

LEtIMENT08 A MODELAR -- RUA TRAJANO, 7.

.Chamamos a atenção dos interessados pasa o edital de
Concorrêncía- de Venda do Lindóia Hotel, situado em

Aguas de Lindoia, Estado de São Paulo, já pubücado no

Dlario Oficial do Estado dê São Paulo, nos dias 30 de [u
lho, 5 r 26 de Agôsto, 2 de setembro e qué será publicado
novamente nos dias 30 de setembro, 7 e 28 de outubro, 6
e 27 de novembro. /'

.

C A S-'A
ALUGA-SE c/S quartos e demais dependencais cons

trucâ i nova aluguel Cr$ 5.000,01) Ver e tratar a rua Fe

Lpe &chmidt n. 164.

RUY :KLEIN HOMRICH
MAURO BATISTA
AMADEU BORDIM

MIGl1EL RUSSOWSKI

ALUGA-S
Urna casa na rua Presídentc Coutinho, na 24. Ver e

tratar na mesma.
.

Vende..se por mo- Prédio à Venda
.

d
- VENDE-SE o prédio n.o 113 '[IIVO de mu anca da rua Ara�y Vaz Callado, no I

B Ab"ig� com I E,i;tr<>ito. Tratar no cartóríc

I'
<1.

Terreno em om. I
2.200 m2: com duas frentes: água; do E1>tre!to. -

----------------------�----------------�---------
encanada,
Uma casa pré_fabricada, com

12 -SOm de de
-

fundos, em Bom
, '-

Abrigo

Um .terreno em. Saco «�l? LI

mões, com 42m de frente com

A P A R T A M E, N· T O
ALUGA-SE um fipartamentõ a Avenida Mauro Ramos.

170 (Enificio do SAI>S)
Tratar - rua Ml9nsenhor Topp 5 - sobrado

.Oferece.ulhe para,
PROITA ENTREGAI

•

- -...-.:;, .� _-"
�

'Etruipa�ento de Escrit6rio

Engenharia

.'

Material Cirúrgico
E lembre-se: além de 'produtos de m'arcas consagradas
rvrAcHADO & CIA. S/A oferece-lhe completa 5-' , J)
e.s!::istência técnica ,?'? ,�� �. __

,�
,�

_oteIA. 5.1.
COMÉRCIO E AOtNCIAS

('

r""

T O N I C'A R DIU M

Tonicardium7 Tônico do Coracão
t

Oardíotôníco-díuretíco. Artériosclerose.
Disturbios de pressão arterial. Cansaço.
Falta de ar. Doenças dos Rim'. Reumatismo.

TONICARDIUM - TóNICL1 DO CORAÇãO

-Sem--'[egeiidã-------�---..., .->
TELHAS. mOLOS - �(

'�

,·CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI� BAOAR6 • fONE' l801
AN1JGO DEPÓSITO OAMIANI

l�--------��------��---
�------.-------------------------------------------------------

A R' R A N Q U·E I M E D I A TO!

v. "Pode Confiar em sua
.

ateria DELCO

SEGRÊDO DA LONGA VIDA!
, �

DELCO contém o exclusivo ele-
mento B a t r o I i f e, que evita ás

. perdas de energia autodescarga!
DISTRI'BUiDOR - I\UTOR-IZADO

CarlosHoepcke S.A.
para REVENDEDORES, 'e FROTISTA �. .

- .

-

/

."

."

DUPLA RESERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança e ..tranquili
dade, D E L C O mantém sempre
em serserva o dôbro de energia
de que seu carro precisa! ,\

,

\,

,
.

asfalto" com um._chalé, de mate,

rtal :

Uma niarce�arta na Rua Fran�
císco Tolentlno

Tratar com Walmor, no Salã'o

DO-RE-MI

CASA
V·ende_se casa nova com 4

,

quartos ,<3 com armáriOS), salão
de estar, sala de almMo,_ saguão,
cozinha, banheiro, toilette, gran,

de varanda, ab�lgO p/carro e dep
de emprego

'

peças amplas e bem üumtnadas,
Jardim e quintal. Casa tôda

murada, possuindo -telefone. parte- -

tlnancll\da. Rua Joaquim Costa 27,
-

<\gronõmlca. Tels. 2577 e 2114,

c/Carlos.

V E N D E-S E
-

AUTOMÓVEL
Um automóvel '''BUICK''
J �)38, com 8 cilindros: Preço
de ocasião. Procurar João'
.!osé 'Leite, práia Comprida
São José.

Deseiande.adqulrir
,

IMÓVEIS· -

procure_nos. Temos para ven

der "árlos, bem situados e de

grande valor. Alguns no centro

da .cídade e outros no E�tl'elto e

em varias bairros. Temos também

chácaras e casas de praia. Aten- ii!
-

demos provlsórlamente a rua
J

Conselheiro Mafra, 2� junto a

loja de D'ALASCIO & FILHO.
-;
".

/ ,:�!

'( A S A
"

'

Vende-se uma 'l'esidência, à
Avenída Mauro Ramos ri.o ..

240, com 3 quartos, sala de.
jantar, sala de visita, c6pa,
cosínna, banheiro, garagem,
quarto de empregada' e tele
tone, - Preço 1. 400.000,00.

V E N JtE - S E

I

-----_

/

1\1cíquinas' e
l\iotores
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Enchente na rua trajano
Chove em Florianópolis e sem excelentes artigos artigos de ótl� por preços quase Iguais aos de fa.

cessar há aproximadamente um I mas mercadorias que est'ão sendo
I

brtca é notícia tão alvissareira
I _.

mês. Setembro primaveril de sól oferecidas pela famosa Grutlnha que afugenta um pouco a tristeza
, I

alegre e radiante não se fez pre- d A Modelar, pelos preços tão co. desses �as de chuva sem parar.

sente neste ano de 1959. A natu, I -

.

nhecldos de nossa população pre,

C A S Areza. entrtsteceu.se .e dos céus der.,
.

,

ços que serviram para cognomlná_
ramaramcse Intermitentes e co,

Ila como o "ba.luarte contra a ca., VENDE-SE uma resíden-plósas lágrimas.. Nestes dias cín ,

zentos a�. roupas leves
.

de verão
restla desenfreada" que tanto cial à Avenida Hercílio Luz
martiriza o. consumidor. ! 33 _ ,!,ratar pelo telefone
Mercadorias de 1.a qualidade, 24-53.

Embora esses pensamentos ve-

DIA

continuam esperando a vez, ou

melhor, continuam esperando o

sól o "astro.reP'· dos escritores
. ,

do século . passado essa figurinha
dlflcll dos nossos -días

, ••

o

-M IS SA DE
JULIETA GOULAij,T VAZ

Andiro Sebastião Vaz e sra.; Paulo Vaz e família;
nham a mente de todo snss o que

Lourival Vaz; Pedro Ivo Vaz e família; Haroldo Vaz e
precisamos frisar desde já é que família; Haroldo Vaz e família; Maria Iná Vaz; Newton
o titulo desta nota não tem pró· José Vaz e família; Jordão Goulart e família (ausente);
prlamente qualquer relação com oa Judith Goulart e Otília Goulart e família, ainda cons

.

chuva aborrecida. A enchente é ternados com o falecimento de sua inesquecível e adora-
realmente alí na rua Trajano, na

.da mãe, sogra, irmão, tia, avó e bisavó.
Loja n.o 7, mas é enchente de

JULIETA GOULART VAZ

convidam a todos os parentes e as pessoas de suas rela

ções, para a missa que em sufrágio de sua bonissima alma
mandarão celebrar dia 2 de outubro (sexta-feira) as 6,45
horas, -na Igreja de São Sebastião.

A todos que comparecerem a êste
-

ao de fé cristã,
antecinam seus agradecimentos.

SOALHO
IRMÃOS BITENCOURT
(AI\ SAOARÓ fONE UOi

.. "fIGO 'OlP'OII 10 OAMIANI

\ '

.":"

v. confa com e:;las vantagens,
nQ �lJa .Monark:

• GOiC;;[ja contra qualquer
def"ito d" fabricação I

• focil;dyde em encontrar peças
originais de repos.çõo, com
contrôle de qualidade Monark I

MODELOS PA� HOMENS. MULHEiES E CRIANÇAS

APENAS CR$

CR$ 7.490,00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
REVENDEDORES

MAGAZINE HOEPCKE

Rua Felipe Schmidt. -
. Fpolis - o - Sta. Catarina

As Aventuras

ELEIÇÃO DO - DIRETÓRIO CONDECORADO O PREFEI�
MUNICIPAL DA U.D.N. DE TO DE PORTO UNIÃO, DR.

PôRTOUNIÃO

Num ambiente de grande
cordialidade decorreram as

eleições para a composição
do novo Diretório Municipal
da Eterna Vígílâncla em nos

sa comuna. Como tinha sido
assentado 110 decurso de uma
noitada de "pif" havia duàs
chapas orientadoras para o

pleito. Uma da velha guarda
da UDN lo'Cal, encabeçada
pejo prócer G u ii h e r m e

W e r i n g e r , político de
escol, seguido do Sr. Ai:- Conserva de P1!:SSEGO - 48/500 gIS. Cr�'
thur Caesar Jor. 'suplente de Conserva de P1!:SSEGOS - 24/1 k.. Cr$

deputado estadual, Felipe MERCÚRIO CROMO - ex. �.'1

Lino Kroetz, Vereador por dÚZIa ',' , ,. Cr$
três período consecutivos, TALCO � tôdas 'as marcas '

.. Cr$
Yared Yared, Alfredo Noro- Creme dental KOLYNOS ,. Cr�,

chay Estanislau Nowacki e rODDY 1 Libra - ex, c/24 , C!�\
outros, que pelo grande ideal, VITAVENA _,CX. 36/500 grs Cr$
têm conseguido com persís- Sabonet,� GESSY <. • • • • • • • • • • • • • •• Cr$
tência nortear o partido po- AMEI2\AS .RED INDIAN - 5 quüos . Cr;>
lítico sltuacíoriísta, Esta a!.t M:ELHORAL' - cx cf200 encelopes Cr$
poderia, com justiça cogno- Envelopes AEROLíNEM " Cr$
mínar-se o "esquadrão blin- Leite condensado VIGOR - 48/

dado" do Udenismo. A outra 400 gramas � , Cr$

Chapa, .eneabeçada pelo Ve-, Lâminas BIG-BEN - ex. c/!OO ,... Cr$
reador Dr. '{Josue de Olíveí- SONRIZAL:'- cx. c/50 envelopes. " Cr$
ra, s�gUidq do seu' sogro, CeI. ,BIO':l.'ÔNICO F,!,ONTOURA ., .. ,.,. Cl'$t
Joaquím Domít, <Sr. 'José ·PAPEL ALMAÇO ..... .:.. � ... ".. Cr$
Thiago da tu�, Vereador João S� AMARGO � cx. com 100

Maria OUg.ge:t; e todo séqul-
.

pacotes 30 cc Cr$
to de aquinhoàdos, foi a ven- Pó de ALUMINIO p/chapa - 25 env. Cr$
cedora, ccnno-havia sido pla- Extrato de tomates ELEFANTE

nejado durante o descarte' do - 150/200 ' Crt.

pifo Esta ala, tido como "alà-- Aveia QUAKER ., 36 pacotes de

moça", recebeu o Partido do 250 gramas ,' Cr$
Sr. Bornhausen no Município Sabão COMBATE - cX. c/60 paus., Cr$
e levará, como· dogma, a Espirais DETEl"0N - cX. c/1.000

�Renovação dos quadros".. esptrais : ,

Observadores políticos deco� Copos AMERICANOS de 1.a .

Goma ARÃBICA ..; 30 gramas .. "

I\nil IMPERIAL - bonéca& -

ex. c/20 , •...... - .

Leite em Pó VIGOR - 24/454 grs..

Lâmpadas GE - cX. c/120 unid, ....
Pali�os PORTUGUESES - cX.

Onda media:
(5 KW) 1428 kcs.
Onda curta:
(10 KW) 5975 kcs.

de, Zé,.Mutreta

se, os trabalhos decorreram esta- ce dos poderes executivos re-. mendaram aos Renovadores,
União - Corres-

s

em ritmo de grande produ- comissão deral, estadual e municipal, a adoção de "Lambretas",
pondente Prof. 'Abílio Heiss. tividade, sendo auspicioso o intermunicipal para classí- tendo recebido- votaçâo unâ- cujas rodinhas,' fàcilmente

resultado alcançado, mor- ficação das rodovías segundo' níme de .parte dos congres- substítuíveís adaptam-se mui
CONCLAVE SÓCIO-�CO- mente devido ao alcance das sua natureza econôômica e sistas. Na sessão de encerra- to bem a política municipal

NOMICO _:_ Tendo a bela teses apresentadas e aprova- politica, para se determinar mento éstiveram presentes, em lugar do pesado material
CANOINHAS c0!ll0 séde rea- das. Pôrto União se fêz re- a divisão racional do plano ainda, o pr. Lauro M. ,Soa- brindado remanescente de
Iízou-se nos dias 11, 12 e 13 presentar na abertura dos rodoviario municipal em ra- res, P.refeito, .... Mu!liclpal de várias campanhas. o Presí

p/passados, o conclave sócio- trabalhos pelos Srs. -Dr. Oí- --,..------�'--.----... ' pô,rto UnÍi\o, �Vereador Cyro dente eleito, aqui recem-ehe
econômico, dêle participan: .cero Machado da SiLveira,- ,,' MADEIRAS PARA

J
Corrêa, - sal�1ano costa gado, antigo soldado do PTB

do os munícípíos da região ,Dr. Victor Buch Filho, opero-
.

CONSTRUÇÃO J�r., ,supf-en1jê .�e Deputado de Rio do Sul e do PSp de
Norte Catarinense e Sul Pa- so bacharéis e Sr. José Wei- I R M À OS BITENCOU'RT 'Estadual, e optros. De para- Florianópolis, está tomandc
ranaense. Sob a presídêncía

Í

nand, Diretor de Obras Pu- (AIS 8AOHÓ . 10Nf 1&07 bens estão>os'lll�ntores 40 de assalto, com verdadeiros
do Sr. Dr. Aroldo Ferreira, jblicas da Prefeitura Munici- ANTIGO DIPÓS'TO OAMj�NI g.rande COJ;lCI�:;ej que perml- métodos .maquíavélícos, o

laborioso prefeito canoinhen- : paI. Nossa comitiva apresen- I . ," tíu se conhecessem as neces- Udenismo local; pondo no
,----------------------------- sidades regionais e o modo ostracismo os verdadeiros e

de atendê-las, num autêntico tradicionais valores deste
esfôrço democrático em ra- Partido.
vor das administrações pú
blicas_..

RADIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

/

.,.........

� ....__.-.--''"--�''';. �r'"-_.....----�.- .-.-----....
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LAURO MUELLER SOARES.

Mérito Militar.

Em solenidade realizada
no dia 25 de agôsto p/passa
do na Séde da 5a. Região
Militar, foi condecorado com

a medalha de PACIFICA
DOR, o Cidadão, Dr. Lauro
MueIler Boares, benquisto
médico e operoso

o

Pre'feito
Municipal que em nossa re

gião lidera o PESSEDISMO.
A sociedade local, à vista de
tão auspicioso acontecímen
to, homenageou o novo Pa
cificador com bem servido
banquete na Sociedade Con

córdia' que' esteve bastante
concorrido, no decurso do'
qual vários" oradores enalte
ceram os dotes do humanitá
rio esculápio e administra
dor municipal. Repetiu-se a

ATENCÃO� SRS. COMERCIAITES

·FAÇAM SUAS COMPRAS NA
Sociedade Açucareira Calarinense Lida.

Rua - Conselheiro' Mafra, 25
Telefones: - 3521 e 3717

SEMPRE PELOS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA

O F E R l' AS ESPECIAIS

(VÁLIDAS ATÉ O DIA �O DE SETEMBRO)

46,00 - lata

84,00 - lata

40,00 - dúzia
250,00 - dúzia·

180,00 - dúzía
50,00 - lata,

77,00 - lata

165,00 - düsia
770,00 - lata
220,00 - caixa
570,00 - mllhelr,o

22,00 - lata

245,00 - caixa
210,00 - caixa

45,00 - 'Viêlr�
550,00 - resma

140,(10 - caixa

115�00 - caixa.

16,00 - lata

27,00 - pacote-
, I

380,00 - cai-xa

Cr$ 1. 250,00 - caixa.
Cr$

.

58,00 - dúzIa.
Cr$ 100,00 - dúzta

Cr$ 50,00 - caixa
Cr$ 61,00 - lata

Cr$ 3.250,00 - caix'l.

c/12 pacotes , , . . .. . Cr$ 120,00 - caixa
AZEITONAS MOURARIA 60/

500 gramas , . . . . . . . .. Cr$ 30;00 - lata
Corda f?ISAL especial - tôdas

bitolas , , ,. . Cr$ 55,00 - qullo
óleo SINGER para máquinas .... Cr$ 140,00 - dúzia
VEt-.DA A VISTA: � Para compra superior a Cr$
2.000,Oe fazemos entrega na' Capital e Estreito, sem

acréscimo.

N . B. - Estes prêços são válidos até o dia 30 de Setembro.

DISPOMOS DE UMA LISTA CO�LETA DE ARTIGOS, '

TAIf> COMO: - Creme dental, Olee para cabelo, Talcos
e Saufv'Les, Gessy, P::.lmolive, Poucal,,!, Ross, Lever, Dyrce,
etc. AzeitoNI;S em latas de % Kg 1 e 8 kgs., Sardinhas,
Con&n va,,; piversas; Ameixas Secas, Le�te em pó e' Cou

den%Qo, Colorau Giner, Pim-enta, Cominho e outros

coná1:m,entos, Fermento ROYAL ::- -'Q'LEISCHMANN, Oe

lat;,�a e Pudim, Pasta para Sapatos 2 Ancoras e Nuget.t';l,
Cad�rnos . Escolares Chupetas, Goma Arábica, Lâminas

AZt.i Futebol e Tilin Papel M;wilha e Manilhlnha, Hi-
glelllC'1 Sul-America, Lapis TOddy, Sal moido e refina

do, Chapa Prata etc. etc,
DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS. PRODUTOS:
-, Açucar Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.
"TIJUCAS", Trig,u, 'Farélo, Semolina e Arroz "MAL

BURG", Açucar 'Reflnaõo "TAMOYO" em nacotes de 5

kga e II granel.

entrega simbólica da M-eda-.
lha _ ;:onquistada, por parte
do Sr. CeI. Cmt. da Guarni
ção Federal aqui sediada.

�)C�

DE UNIÃO DA VITóRIA

'União da Vitória, 19 - Do

corresp;ondente
EM UNIÃO DA VITÓ�lA O
GOVERNADOR LtU?ION'

Esteve ontem em nossa cí-' ,

'

dade o Governador Moisés
,.

Lupion, que nesse mesmo díri
estivera em Bituruna. No
clube Apelo foi oferecido
lauto jantar ao Chefe do

Executivo, oportunidade e111

que o .Bnr. Lupion assínou
decreto autorizando a' CO·,
PEL a iniciar as obras da

"

usina elétrica do Salto Gran-
.

de, no rio Iguaçu. Na verda-
de o crescimento das cidades
de Pôrto União e União da.
Vitória está a -exígír maior
potencial elétrico. Indus
tria há que deixam de se

instalar nestes municípios
e,m virtude da escassez de
energia .

A assinatura do decreto
governamental constitui-se,

.
pois, em ato de suma impor
tância para a� economia do
Sul Paranaense.

ENLACE JAHYRA - PERY

Em 10 de. outubro contra
em núpcias nesta cidade a

Srta.
-

JAYRA STAHLSCH
MIDT, filha do casal Alfre-".
do e Da. Oecílía Stahlsch..
midt, tradicional família
união-vitoriense, com o jo
vem ofícíal., dá's, fôôrças ar

madas, PE,RY SALAZAR, fi
lho QO casal Ary Necchy Sa
lazar e Da. Julieta Silva, re",
sídentes em São Borja, Rio
Grande do Sul.

JQGÓS-' ESTUDA_NTIS DE
UNIÃO DA . VITÓRIA

-

E
PôRTO UNIÃO

Têm ínícío hoje os primei
ros jogos estudantis da União
da Vitória e Pôrto União"

1louvável iniciativa cou

be ao clube Juvenil "Iguaçu",
órgão que I congr.ega os alu-
nos dos cursos diurnos dl.) �
colégio Estadual' "Túlio çe
França".
Participam do certame a

Escola Normal "Santos An

jos", o Curso Normal Regia·
nal "MarcelinQ Dutra;', e

Ginásio São Jos� todos de
Pôrto União; Escola Técnica
de Comércio "David Carnei
ro'" Colégio Estadual "Túlb
de França" e Escola Normal
Secundária "Professôrà Ama

zília, de União da Vitória.

Disputam-se bola-ao-cesto
masculino e voleibol mascu
lino e feminino. O encerra

mento consta de lance livre,
às 9 horas de 11 de outubro.

Gratificit·se com

Cr$ 6�OOO,OO
Quem fornecer informaçã9

segura onde possam ser

apreend�das as peças de au

tomÓveis roubadas na finmt

Importadora Florianópolis
Ltda., no assalto da noite de'
sexta-feira.

Qualquer informação nit

reférida firma -\ Estréito .-
Fone .6306.

Vende�se OU

Alug'a-se
VENDE-SE OU ALUGA-SE

l,lma casa de material com

todos os confortos na Rua

Major Costa. Tratar com o

Sr. Cassio Lemos na_mésma
rua, nr. 54,'

f:' A S A
ALUGA-fiE, Espaçosa, pro

a familia numerosa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Face às chuv.as'·e, o qu3é plor, áo forte ·venté sul q�e torna a baía sul impraticável' para com'petições remística's, delxcu 'de ser efeluada,
na.manhã de domingo, 'a Regata Pré-Campeon�to, organizada pela Federação Aquática.de Sant.a Catarina, de forma que ficou írensíerl-:

lJda�para o demlnqo vindouro; o que ensejará às quarnlçõesum preparo mais adequade, de vez que a semaria transata pouco ou quase na-

J da propiciou aos barcos nos p·reparativos·finais. I

....� � �� � �

�.��.���� ���.������
..

����

CORDEIRO

O JNANDO 80% DAS A�OfS, O TRICOLOR DA PRAIA DE FÓRA:PASSOU PELO CAMPEÃO DA lONA OESTE - UM TENTO NO INíCIO DE CADA
FA E, CONSIGNADOS POR HÉLIO F ZACKY - POUCO FUTEBOL SE VIU, VISTO A IMPRATICABluDADE DO GRAMADO -. HELIO E MENEGATI, .

lMELHGRES EM CAMPO"::" WILSON SilVA, DA LIGA' BtUM�N.A�ENSE DIRIGIU-O JOGO COM BOM DESEMPENHO - Renda: cs 16.020,00.
Anunciado como o mais ím- go. Aliás, nem devia o árbitro maneira alguma, adversário 'I possuidor de notável

eSPíri-1
tar a linha de frente que se

� portante da rodada inaugu-I permitir a realização do en- à altura do Paula Ramos que to de luta, muito resistente e revelou de uma inoperância
ral da etapa final do certa- contra, de vez que a cancha dominou 80% rías ações para

I
preciso quer marcando ou a- de pasmar, queremos acre

me catarinense de 59" o. cho- se encontrava em petição de no final o marcador dar-lhe paiando ; o zagueiro central ditar devido ao estado escor

que entre o campeão. da zona miséria,' com grandes lagos sómente 2 x O. Não se pode, Eri que, embora tendo perdi- regadia do gramado e a mar-

leste e um dos campeões da formados por toda a liça, por pelo que nos foi dado pre- do vários' duelos com Oscar cação inpiedosa que sofreram
zona oeste, não chegou a ser conseguinte impraticável. senciar na tarde chuvosa de e Sombra, é leal e procura os avantes.
fa batalha sensacional que se Para dizermos a verdade, domingo, fazer-se um' juizo sempre evitar passe' a areo A equipe Paulaina, que

�perava, isto em virtude do de futebol muito pouco se viu. segur.o sôbre as possibilidades por maus bocados. Daniel, voltou a levar de vencida
í �po inclemente que en- Nas condições em que se en- do quadro de Curitibanos no arco, esteve seguro, embo- mais um cotejo, fez na can

'::C�'eou como poucas vezes contrava o gramado não se que é um dos mais podero- ra tenha falhado no lance du cha o que humanamente lhe
......._....... gramado do estádio da rua esperava mesmo que dali sos de todo o oeste barriga- segundo tento, pois vacilou era dado fazer. Dominou

80caiuva, além, de impedir 1 saisse coisa bôa, técnicamen- verde. Há alguns valores téc- uni instante ensejando a Za- bem seu antagonista, com

que muito afeíçoádo do es-j te falando. nícos experimentados, como cky o gol. Ã ala direita Mi- seus jogadores bem entrosa
.v,orte-rei comparecesse ao íc- O Independente não foi de o centro-médio J.l4enegati., ke-Toco buscar. sempre acer- dosdos e muito firmes na sua

......Í9••••"•••O �•• '11) 411 8••"' ...

decisão de derrotar seu ad

versário logo de saída: To

dos.vde Gaynete a Zacky, a

tuaram de maneira conveni
ente. Um ou mais errínhos
aqui e ali não deslustraram
o trabalho de conjunto até

aqui impecável.
Todavia, incorreriámos em

falta imperdoável não ressal
cando o desempenho por .to
dos os títulos magnificas de
dois dêles, Estamos nos refe
rindo ao estrema Hélio que
pontificou como :} maior fi

gura do gramado, lutando,
driblando, avançando e mar

cando o ponto Inicial, e ao

zagueiro lateral esquerdo Ma
noel que salientou-se como o

melhor da retaguarda, quer

assediando, quer distribuin
do para, seus companheiros
da linha de frente.

E, assim marcha invicto o

Paula Ramos que no próxi
mo domingo estará em Join
ville dando combate ao acm

peão da zona norte _:_ o A

mérica.

um pouco na jogada, tendo
a pelota, sobrado para Hélio,
o qual próximo à linha divi
sora da área perigosa, atirou
rasteiro com víolencla, tendo
a "esfera" ganhado o canto
do arco. Um gol magnífico
que apanhou de surpresa o

guarda-valas Daniel.
O outro gol verificou-se aos

6% minutos da fase comple
mentar, numa perfeita ma

nobra de Sombra, e Zacky,
tendo êste aproveitado bem o

ligeiro cochilo. da retaguar
da adversária para mandar a
bola de encontro às malhas.

. Arbitragem

Os dois tentos

Wilson Silva auxiliado por
dois companheiros do quadro
de Arbitras da' Liga Blume
nauense foi o dirigente do

encontro, co.m bom trabalho.

Botafogo 2 x S. Cristóvão 1
Fluminense 1 x Olaria Q
Vasco 2 x Canto do Rio 1

Flamengo 4 x Madureira 1

Bangú 3 x América 2

Quadros e renda

·PãuTaRamos,
...

iiiêtko·1)peiârio��caiiãS
...

e
·(arlos RenaUX,_QS ven(edOles�ddJ�Jódada

DEPENDE�TE,/.(o'MERtIAL, HERCíllO LUl E AM'ERICA, OS PERDEDORES -lIDER A-ZONA LESTE
"a ��::i�udad:�l;:o�i�::�� - A CLASSIFICAÇÃO - PRóxfMA_RODADA.

..'

Campeonato EstaduaL de �u- o Independente, de Curitiba
tebol de 1959, entre os OIto 1l0S, por 2xO. Q Caxias der-
classificados d? ?ampeona� I ro�ou o Hercílio

L.�z, bi-cam
por zonas. AqUI tívemos a vi- peao do Estado e campeão da
tóría do Paula Ramos 'sôbre: sina 'sul por 2xO, jogo êste

PAULA RAMOS - Gaynet;
Marréco, Nery e Manoel; Zil
ton e Nelinho; Hélio, Valéria,
Oscar, Sombra e Zacky.
INDEPENDENTE - Daniel;

Coube a Hélio a honda dr Escurinho e Eri; Waldir, Me
consignar. Q tentn.fnauguraí, n�gatí e. Fautí ; Toco, Míke,
da peleja, quando":' o jogo já 'Rubens, Feio e Tião.

'

estava no seu 15.° minuto. Não houve preliimnar e o

Oscar atirou da esquerda pa- movimento das bilheterias so

ra Sombra que se atrapalhou mau Cr$ 16.020,00.

assistido pelos joinvillenses.' zar-se no próximo domingo,
Em Criciuma, o Atlético Ope- marca os seguintes encon

rárío derrotou o Comercial, tros:
de' Joaçaba, por- 3x1 e em

Brusque, o Carlos Renaux Em Curitibanos - Inde-
passou pelo América, cam- pendente x AÍlético
"peão da zona norte, derro
tando-o por 2x1. Como se ve-

.

rifica, na primeira rodada,
foram derrotados todos os A 10.a rodada do 1.0 turno 1

campeões de zonas, exceção do Campeonato Carioca .de
do Paula Ramos que atuou I Futebol, efetuada de 6.a feira
em seus domínios. Assim, te- a domingo, apresentou os re

mos a seguinte classificação sultados que seguem:
.

das zonas: Bonsucesso 3 x Portuguesa I
1.0 - Zona Leste, O p.p.
2.0 - Zonas Sul e norte, 2
3.0 - Zona Oeste, 4.
A classificação dos elubes

concorrentes é a seguinte; A LIGA ESPORTIVA JUVENIL DO ESTREITO, aceita
por pontos perdidos. inscrição de quadros de futebol da mesma categoria, os

1.0 lugar -:- Atlético Ope- quais deverão ser registrados nesta LIGA, para disputa
rário, Carlos Renaux, Caxias de um .campeonato (RELÂMPAGO)" bem como disputa
e Paula Ramos, O rem em futuros campeonatos.
2.0 lugar - Amértea, do- Local da -ínscríção em sua séde provisória: CRUA:

mercial, Hercílio Luz e In- João Cruz ,Silva n. 100), no período da tarde de segunda
dependente, 2 à sexta feira, com o SR. PRESIDENTE dá, ;'L.N.J.E.".
A segunda rodada, a reali- Agradecemos o vosso comparecimento.

Em Tubarão.......:. Hercílio Luz
x Carlos' Renaux.

O Grêmio repetiu o escore (1 x O) des
ta feita em Curitiba, eliminande o
Atlético e dasslllcando-se para
enfrentar o c.ampeão mineiro

Repetiu o Grêmio Porto clube das araucárias foi elí

Alegrense a vitória pelo esco- i minado da ,Taça "Brasil" e o

re mínimo de Porto Alegre, j tri-campeão gaúcho conse

ao levar de vencida novamen- I guiu classificar-se para d�'
te o esquadrão do .Atlético combate. ao campeão de Mi

Paranaense, no reduto-deste, I
nas, o Atlético Mineiro.

em Curitiba, de forma que o I >,
.

ENQUETE, ESPORTIVA
Qual o Clube que representará ·Santa
Catarina no Campeonato Brasileiro?

, Pai a que o leitor participe da ENQUE'l'E ESPORTIVA,
promovida pelo cronista esportivo Daltir Cordeiro, basta
seguír as instruções abaixo:

-_

a) Colocar o voto na "UHNA" exposta na Agência
era! de Passagens A.G.P., à rua ].<'elipe S(\hmidt n. 7;
b) Os votos poderão ser procurados na referida Agên

.

ia de Passagens ou recortá-lo; dos jornais;
C) Os votos do interior devem vír para o seguinte en

( dereço: _..:. Agência Geral de Passagens, rua Felipe Schmidt
n. 7 sôb o título: QUAL O CLUBE QUE REPRESENTARÁ
SANTA CATARINA NO CAMPEONATO BRASILEIRO?

d) Os votantes do interior e da Capital estarão concor-

�o. a um sorteio, assim dístríbuído: se o votante (sor
r �r do interior, êste receberá - GRATUITAMENTE

"�agem para assistir Catarlnenses X Paranaen

Qpolis, inclusive
-

uma permanente que lhe

�dio da F.C.l". Se o votante (sorteado j

,

l·��a�����.em assístírã a pugna gratuitamente: � 'I.
,

Oeg������� do vo�ante deve ser bem legível, 'I �

D IA'·R IAME'
,

NT'E I,t
. ue estiver ocupando a liderança do campeo- I I

, ....a.tQ estadual, será o indicado a representar Santa Catari- I . I
na no campeonato brasileiro uma vez que durànte a rea- I ��" I
�lza

-

do certame brasileiro, ainda estaremos realizando I ,. I I I � " '�
., , I

:'1ertame estadual. Em caso de dois clubes, na ocasião, es- I ,. -, / �
.." I,..;-rem ocupando a liderança do campeonato, far-se-á o I ,

'�
--, A'S I�teio pelo goal average. I � .

- � I'

_.,..-......................•..� ,- � �
Q:., ... L O CLUBE QUE REPRESENTARA SANTA • I \. � � 9 I

f\CATARINA
NO CAMPEONATO BRASILEIRO? II �, .

I , ') hs.
,"'.'" ,,::: I

: LU B E

II -�/
_ _'.,. I.

���.��� : ::: ::::: ::: ::::::::::: 1,1 dir�t�Oa' DAII':t· ,�tRIO I
.............. " "."""."." .. II

· � rtIl" ,..
.
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Em Joaçaba - Comercial x
Caxias
Em Joinville - América x

Paula Ramos

Campeonato Carioca de Futebol

LIGA ESPORTIVA JUVENIL DO ESTREITO ISTO
.

ACONTECEU.
Contrariado com a displi

cência de seus companheiros
de quadro, num gesto de pro
funda revolta, o goleíro Se-

tembrino despiu a camisa, -000--

atirou-a an gramado e aban- Quando tentava triunfar
danou a cancha, deixando o na prova da travessia da

arco desgilarnecido." Isto acon Ilha oatalína o nadador me

teceu em Macapã, numa pe- xíeano Ramon. Busenc viu-se "

leja em que o 6abralzinho súbítamente "cercado por de

arrazou o Sete de Setembro zenas 'de tubarões, a uns 33

por 17 a O. Interessante é que' qúilometros da costa. Para

depois de Setembrino ter salvar a pele, Ramon resol

abandonado o gramado, o 'Teu mergulhar profunda
Cabralzinho não marcou maís mente, escapando, assim, de
nenhum goL.. morrer' estraçalhado pelos

-000- tubarões ...

do Barbadillo o mais atingi
do com profundõ corte no .

rosto ...

Não se conformando com n

derrota do Nápoli, torcedores
italianos invadiram o campo
reclamando que o gol 'que deu

I a vitória ao Rapid fôra obti
do em impedimento. No con

flito, vários poriciais, o árbi-

tro e os dois ,bandeirinhás
sairam feridos pelos furiosos

espectadores ...
--'000--

.

Gúilhermo' Barladillo ao

fazer sér..i.o "foul" em Casta

neda, foi' agredido por 5 mil

torcedofe,s que lançaram uma

chuva de
r:'
pedras e, $arraHts

no jogador do clube Alianza.

Os jogadores . aliancistas só

puderam. âbandonar g está-

--000-
Terminou em sururú, com

cerca de 60 homens lutando
ao mesmo tempo, um j'ôgo de
futebol entre ·os marinheiros
do destróier "'Pará". O entre
vera terminou graças a inter

venção da polícia de San

Diego, Califórnia ...

NDEREÇO
f
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nhecímento - das necessldades SÓ-'
cío.econgmícas de cad", região cu,

unidade federal;
Conskieran.do _ que sõment&.!4!l!o,

base nêsse conheebmlnto 1>od:

indústri� fixar'dlr�rlzês q,ué ntL'r:

dam tanto' os .tntergsses da çll!lois:
patronal, éo�o as. ispiraçõ}s (

classes ·ttJrabalhadoras;
.

Considerando por Mitro 'lado, a
..... , -.

corrtríbuícãõ
.

que .orerecem, n�sse

llartIculcr os trabalhos de prospec.,

e 'planejamento regional;

VALHO, Assessor Técnico...
IV� Fixar o prazo de l..'í' (qulp

_ - . ":(

ze) dias ®l'a que a. Comissão a.e-t
ma rersrfda apresente o proJeto
e o�Temário do "Semlnádo:'

. Dê-se 'ciência é cumpra-se,
Rio de Janeiro 27 de �lbo

.f '

1.959,

"Viilj�nd� - pel!> 'avião da' ta viagem, a sua Exma. 'ES
carreira dos servíços Aéreos

IPosa.TAC-CRUZEIRO DO· SUL, A chegada de PITUCA. es
chegará � esta Capital. �O,. ,toá prevista para as 11:20 hs,
je, o maior nome . artístíeó no aeropórto Hercilio Luz,
de �an.ta �atarin.a, .o C,Dl.l- -?_nde' será: .recepcianadQ .1>Or
3agrado_ astro do teatro, CI- um;.�..rupo .de amigos' e admí-,
nema, 'rádio. e tel�visão '110 l·ãdóres. --

_

Brasil!>. PITUCA, atualmente
àrtistá

�

exclusivo .'da
Nacional do Rio'.e W':Rip"
sendo que o acompanha nes-

\

\
a) LIDIO ,LUNARDI,

presidente da CNI na qualidade
de Diretor do Dep�rtamento Na,

clonai 'do SESI.

r- '" �
. O. ,meu velho ari}!go e bí-colega ,dr. C�rmelo Fa- .

... �ac(t )a, experimeptou todas as rõrmuías, inclusive as.
• da coação, Pfta que lhe declare quem é Giovani Sá
Cristão. . ,

, Para jornalista que se preze, S'egrédo de redação
é como segredo de" confissão - modus. in reous, é'
clarce

'

. No ca:so� o $à Orístão é
se 'a -escrever sem ofender.

esítíco de classe. Propôs
E. tem cumprido a pró-

IH. Jacy M'(lllte'negro Magalhães Diretor do Departamento Econômico da Confederação Nacional
.

,,�v;.o. ,

da Indústria e Coordenador do Seminário Sócio-Econômico de Santa Cata�ina.

I.

o
Fala'à imprensa o Gal. 'Vieira de Rosa,- Iabelemenío e -insuficiência - Meilh or

_

djstfibukão' '1 messa,".
.

-

Uma
�
bôa prOposta em .esíudos - .Oul'ros asp,�c1G,s do

.

p:róblema. ,� �� :.,- .san����:h:����� d:e�O!:e::�:���'���:�,t:C!�á !��
P poderá nos dizer em .que dencíaís, ' do gado, que, pretende fazer? R - Gad;o não é como 'petxe' lançarã 'mito de tránsPol't: .ai,!l - [agres no. P,aralJ.lá ou no Rio G'rande do Sul.. 4pé está a situação da carne? p' - Pód'é' e�larécer mais de-I' R - A questão INSUFlcJtN- que é pescado aqui mesmo. Vem

1
rápido Jiara o gado?'

....
Merece publicado o bilhete com que me rem

R - Esperaram multas, sem talhadamente êsses têrmos? Clá. DE ABATE tem a ségurnte de lo,nge. 'Ímpõ'e-se achar o criador I . R � E' uma soluçgo quase de- Sep últtino ·artigo:_.
_ .

�elúvida, que a simples nomeação R - A questão TABELAMEN· origem: a) Entr.esafra, isso é, 'que 'o p'ossuapara o corte, o que. �agógica -se não aplicada' com-
1 "M D' t' ,

_.

:eU caro Ire oro .

" açãoele uJ.tl inter,ventol' fôsse uma so., TO está na seguinte situação: a) amagrecímento do gado -pelo em; nesta época, não é

m,uito_ fácir:

1
justeza. Ficare! bem cem o,povo. ;I(-

t b 1 d d breei t d t" "')' Pedindo abrigo, 'Vai uma' carota ao Far
_ ser:lução Instantânea, milagrosa, pa, permanece a., a e a por OI' em o po recimen o a· pas agem; u Logo aqui chegado dir.igl mais de e' farei cartaz, mas a verdade é' .

ra o caso da carne, Chegam a Exmo, Sr. pr,esidente da Repúbl1-' Falta 'de capital suficiente para. o mela centena de' telegramas pe., qu,.e Isso encar.ecerã' e. o povo Ma. sob, meu n�me substituto. Se pusesse o ver de au-
artrmar que, armado do. poder de ca; b) 1)ados, que a COAP e a marchante

.

adquirir gado. em dlndó preços e possibilidades, As bará pagando se não na carne. pe_' registro 'civil, tudo ficaria sem graça e a ·firm8.
requlêltar, o interventor nem de fi prefeitura nãO, po,ssulam, estãO, malar escala e preço compensador- respostas não foram alentadoras, lo menos em outras necessídades. tv4nsmontar para o personalismo, Êle par' olísnanctamênto necessitaria.

_
,Isso é sendo coligidos para um, e�tudo c) Distância das fontes, tôda:l ou por outro lado tenho c,oJ11pradores Afinal o dinheiro do �oyêrno é do e nle xinga de fàlho de coragem. outro e

msro ·fmto da geral ignorância mais acurado do, proQlema dos na SerJ,'� Rio G.rande Goiás São peritos que estão f�zendo a busca sempre. d�do .pelo 1JQ.iÓ.
.'

, D' 1 t
' 'd . -. meu presidente..A.· coragem, segundo Legouvé, é a

sôbre o assunto e da m(i fé d9 al_ ,�l:'�ÇOS,. a fim de evitar Cl'lses co- .. au o e Ma o Grosso. Levan o �ecebl uma bô_a proposta que po- P _ E quanto aó mercado ne_. .

g:uns, sempl'e prontos IV dar so- Ilio a d.e agora. c) Quanto aó'''res- effi' conta êsses fatores a COFAP derá soluciona,r o caso da insufi__ gl'O? l1a·s ,um medo vencido!

lu"o-es simplistas quando n-a-o' lhes peito Ia êSS9 'tabel�mento e&tétl declcjrtt adquirir o gado para com- ciência se exequível o que pare_. -Assinar artigos' que nunca 'JJ( in,., enveI,',go.n.hadam.,.,. , ' R --'- O Mercado Negro é a de. .

".

caiba. a responsabilidade da deci_ afeto. à' GO�P ,que co'ntiwia com pletar o abati! neceSsário 'e estio ce ser. Den1tro, de alguns dias se,' seria' ter' coragem? Grande 'glória,' yenter um metli- �

I
.' fesa 510 consumidor para nãO 'f'!ca:t: '

.

são, a�u\ qllssãO

fiscauzador.ª,,'
que eu' .mular o. D:ba,te por

outr,os
marchan_ rá decidl'do a respeito. sem carne, mal! Só aqueles que nho que a nada me expõe!

'-

./

P _ E usará êsse poder?'
a· larei com os ml!tOs da inte�'_ tes, mesmo ul'tra�assando '0 con_ P - Que outras medidD.s pla_

possuem dln.heiro q pódem usar, 'O A :voce, sim, cíevo uma explic-açã'O. Nessa carta
, ' v·entoria.· 'E' a :c<:$AP que posaui' t)'ato..

' .

_

. nej,a para. enfrentar a. Crise? .

R - Tentaro:!l resolver as ne- mer.cado negro. pois, .é um'a frau_ ..

·t t'l C
. .

N. �
os ruelas. fiSGQ.ljzadores.. I I.'c - .Já conseguiu gado para R - pensei ·em várias' que ou procu.nel lml ar o seu es 10." relo que liY cOllsegUl. o;�

cessidades do povo, mas nãocom_. de cõntra. o povo que não póde •
'.

,

a prioridade do empr,êgo da fM, p - E· quanto à insuficiência adquirir? estão em estudos ou já estão Jien. comprar a ,carne a preços
.

ma.ls pdntos duplos, qu.e v:oCê tantq usa;' nos ifens, paril<
ça sô1:ire o e,n'tendimÉmto,' fugindo .

do -d,e�encadeadas, T·emos dado altos, Contra isso, Só a flscall{a- retomar o fio dos conceitos; n.as orações intet;cala-
'à realidade do mecanismo econô- Na Fa'rllldade de DI·rel·to, permissão para abates por outros

ção' e a punidade ,sevéra que es� das; numa que outra citaçãozita latina, arl'anj.
mico que póde ser policiado, nun_ \4.1 marcha.ntes a quem s.oêorreremos. 'tá à cargo da COAF ,e que eu I'�' d'f' ld

.' I
pedimos possibilidades à carne ' ' com 1 leU ade - por mlm.'

::g:::é����:��;: ��:��o�::: CONFERÊNCIAS DO PROF.' LAERTES �:�:�:��a'Pl!�:j�:: u:e�:io� !;:��Iel�: -::::Si!�á��OC:;b�ldale!
o ín�:!���:eiê:�� ::�:O:����f����a�: �:i�ã��� não

llD!.'malmente·, por cons�guinte, a . primeira dlfieul..t· e lnSUflc1eAn.:_
aplicação dos melas de exceçã o l;-AUNH,O.7

namento n�o propriamente éDl
cia, voltar_me.:ei coÍl-tl'a. o merca._ _:'. Lli:J�..;. ii '"'. X ' X

ainda qU9 permitidos por lei IY.I 'L quantidade �ue tende 'a ·subir
do negro,

. X
--- 'ó s�, justifica pela premência mas em cODlod�dade, por zonea_ p.... Vai vill,fâl'? Muito bem! Afinal, nãó tellho ,nada com isso! Es'·
do abBt'c1m,mto ou pelas reações Na próxima 4a feira, pE!lo I fer,ências sôbre ,o tema "INS- mento da. diStribUição. .

R _ Vpu a Blumena'll, Jara-
110:;.1\, dos' que a êle se reportam. Convair da �uzeiro do Sul ftTUIçõES LmERAIS DO P - Póde DO.9 esclarecer esta

guá Jolnvllle e Itajaf de onde
. tou de camarot� ...

I fi 'chegará a esta Capital, O· DIREITO PENAL", sendo a última parte".· ve'm' va'';'ós 'SOSI
,-'_,/

O caso ele São ,pau o o con rma. '

,

7 h i., .'. ,r
Pl'DÍ. Laertes de Macedo Mu- la n.o dia, 30, as I oras e a R -;_ Multl:ls açougu.es estão fe-

p - Q\�ais os têrmos do pro-
nhoz, catedratico de Direito 2a dia lO às ·�O horas.

.

'chadO'S pO"" faltá dA, to,rneclmento
---------------

hIemR aqui? Penal da Faculdade de Di- O Professor Laertes Mu- ,'. �

R ,-_. Os têrmos do nosso pro_ I

""ito. da Universidade dn nhoz, é conhecido no nosso peols marchantes. Fa.remos um"

hlemll. são elois: Ta.belament,o, ge- Paraná, que a convit.e do 'Estado. por ter funcion.ado, redistribuiçãO, de modo que cada

�"ndo resistências, sonegaçÕes, Céntro Acadêmico XI no discutido "'Caso' RE: zona terit carne se: não todos os

uaer<::ado negro, e Insuficiência do! e.vereI O di8§, ];leio

--,
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