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RUBENS DE AaRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

pediram ao término de suas con.,

aultas sôbre os' problemas dO;';DÍun:�
da, primeira atlvtdade �o I

prímet
ro.ml�stro Italiano à, sua cne,
gada a esta capital.

-,

Eisenhower aproveitou" a oca;

sião .para apoiar a atual pol1tlclI
Italiana.

tal pol1t1ca".
potências que em prtnçiplos do

próximo ano se ocupará do vital

problema do desarmamento".
"

Diz, em seguida, que Elsenbo- '

wer e Segnl reiteraram seu apOIo
às Nações Un,lcltlS.

causa' da paz

2 DE' OUTUBRO DE '195g

WASIlINGTON' 1.0 ('UP)
o presidente Eiserihower' e o c�-e-:
re da govêrno da Itál1a, AntôlUci

l'!egnl, cOllvl�ran;-, hOJe,' em que

a vístta, do primeiro-ministro se,

"létiCO, Nlklta Khr,usche�; aos Es�
tados Unidos áJudou à causa da

p.az mundial.
'

ContudO, também se mostrar.am

de, RC!)l'do em que a presente si.

tuação mternacíonal requer que

.) Ocidente continul mantendo
seus esfôrços de deresa e dec!fna_,
ram que- a, OTAN (Organize,ção
do Tratado do Atlântléo NOt·teJ:
é (VItalmente necessária.

�. troc,a de lmp1'�ssões entre 08 está dando à. cooperação
. dois hom.eha dê Estado foi resu, e ecónôlllíca européia "e reítera;
Illlda em' um comunicado que ex- ram o apOio dos EstadoS Unidos a

ANO XLVI .,-- O MAIS AlNTl:GO DIAfUO DE SANTA' GATAiuNA'

tanto

,A nota diz ainda que nas con

versações, "caracterizadas tJela

franqueza", que Sft deseE-volvem
QO� "esplrlto de estreita, amizade

'e mú,tua eompreensgov, como

"ampliação de sua entrevista de

O comunlcadó diz que Lo.tI: militares são servidores dQ povq
PORTO ALEGRE'- 1.0 -(VA) - Ao

ser 'recepcionado pelos ferroviários gaúchos,
na Associação 'dos Empregados da Viação Fér-·
rea, em Santa Maria, o marechal Lott, que se

fazia acompanhar' do sr. Jango, disse que "a
urdem pública-será mantida custe o que cus

tar" e que "temos noçâo bem nítida de que,
nós militares, somos servidores. do povo e na
da mais." Ao passar em.Curitiba o marechal
Lott e o sr. João Goulart falaram à-imprensa,
sôbre assuntos políticos. Nessa oportunidade,
o marechal afirmou que só daria início à sua

campanha de candidato depois de 3 de abril.

EDI�ÃO DE IJOJE: 8 p,glna� - Cr$ 3,00.- FLORIANóPOLIS,

Eisenhower como o secretário de
,

Estado Christian, Her,ter .tomaram
,.

Rata da contribuição que a Itáll:l.

CRiME nE 47 VOLTA À JUSTI(A:
. , �

8tíU: CnB�eBa�O.3 2� anos �é �,risão estaria inocente
A justiça está reexaminendo 'o 'crime ocorrido, em 47, no municlpio de Chapecó, no qool fo
ram

,

assassinadosJoão· e IlorindaManzoni - Documentos: provam que Sebastião Pedro da Sil
ya nãoJinha 'ngacãQ com a' casa dos assesslnades _ Três dias sem comer.e surrado diàriamenfe

,
<
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I
sado pela Justlça em face dos senão mandar para as celas de surgir após 8 longos anos, o' ea, . "BugiO", como é conhecido Se_

Em 1947, o Estado de S!),nt� Indícios que--estão\i apontá.Ío co- um presidio o réu em questão in. mlnh� da lIberd&c\e. .' bastião p,edro da Silva, conta Já Me1h.o'f nota. sõbre ReAde Fer.rovl"a'-cr,·a'.Catal'lna foi ,terrivelmente abalado mo Inocente naquele crime que te as provas que foram apr�sen. A HISTóRIA DE "BUGIO" mais de 60 anos ge Idade. Foi ,elo t

::mm�!i;;�o�:o c�:�ec;:orl'i:�. ��!:::l c��ce;:��d�o�=la� � ::�:�. P:�:n a:u::���n���::n�� '_"-"'�-I--,-�--1·-·-�·-.-I--.··r-·-�·-.'-�-.-,.--.� ;�, �asc:�����:; :v:iad�a�:e:T�:� PREMIO DE Cr$' 80 MILqual' foram cruelmente assasstna, Juiz não' restou outra, �epis30: que ,�gora tem esperança de ver. Rádio Anita Garlbaldl, mantem o.

da's JOãÓ e Florinda Manzonl,
,

.

, � " programa "Culpado ou Inocente?)" Instítuíndo, em catáter

'll_!l.Çi?�S.,públicas
da Rêde Fe1'-

membros de tradíojonal famHla Compareeendo à presença do dll'e:': permanente, o Concurso rOVlarIa."
'

do Oeste. O crlm.e,-EiUe repercutiu

AVIA''e,A-'O _','. ENTRE.' A"S NUV'ENS _

-� IÍ', tor da PeI,llten,elárla do Eshcro, Anual de Notícias da Rêde
.

O JULGAMENTO
Inclusive em outros Estaçlos, tevo. O ex_gover.nador.. Irineu aquele causídteo foi' Informado da Ferroviária Federal, com Como critério para o jul.
um processo desenrolado dentro

__ F .

�_
BornlÍausen . vetou-�integra:l. situação que envolve ".Bugio". prêmios de 80, 50 e 30 mil gamento da melhor notícia

d� um clima agitado e, ao que Vem recebendo a melhor das
I Ção,

reportagens Inéditas, relatos mente o átual Estátuto dos cruzeiros aos vencedores, serão considerados os se-

está' sendo apurado, foi levado às acolhidas a 'l'evlsta ENTRE AS' empolgantes de fatos verídicos Funcionários. A Assembléia. 'Após detalhado exame do pro. aquela instituição visou a guintes ratôres: importância
b d T Ib 1 1 t NUVENS especíalízada em avia ocorridos com pilotos tudo pro N

i cesso foi constatado que o re'a criar entre os órgãos de' íni- do fato notíctado: correçãoarras o �,una comp e .amen, , . " ,- ,. nao flce tau o. veto total, '., . -

d
.

f
N

$? :(j)rldq na verdade dos fl\�os ção e -seus diversos ramos correta, rusàmente Ilustrado com esplgn., porque, tO Executivo assínaía., apontl\do como ex-empregado da prensa e os jornalistas em e preCIsa0 as ln. ormaçoea
" destacando�' � a contradição ex:s� =. como para.qúedísmo aeromo, dídas fotografias e desenhos artía, ra os artigos vetados. E de�' casa da familla Manzonl tem. geral um clima de receptivi- veículadasç periodo' deco'l'-

J. d 11 ti.' ti I 11' ti F to di' d t' e'ntretanto' 'as carteiras p·r'oflssIO'.' dade para com os fatos liga- rido ,ent:re a ocorrência .dote�e entre declarações confissões e, smo, as..ronaU .c1l:, vo ove s. coso a, gno e RO a e ',a ca. compôs o' veto por inteiro
,

mo etc.. Editada .
mensalmente. pa a' 4 côres e ,envernizada o que em v"tos par�ials.' . '.' � nal e do TAPI com os descontos ci dos' à RFF e, ao mesmo tem- ·fato noticiado e sua publica-

II documentos que desmentem, cu- , ,

I . ., . "," . --

pO, estimoular O estabeleci- ção,' técrtica de redação, con-
tegôTI<:amente as acusações feitas pela Publ.lcaçõ,es_Estllo, Ltda., do bem demonstra o carinho com qUe .1l0Úve represenfa"a-o' do anotaçõ,es, normais como túncloná.

- , I " mento de um interêsse legi- sideradas principalmente os
II um dos que foram Implicados. Rio de Janeiro" ENTRI\l' AS NU- é Impressa ENTRE AS NUVENS govêmô!IIa Supremo Tribu. rio d\ Fábrica de Celulose Iraní timo da opinião pública pelO característicos; simplicida-
\Seba.stlil9. P.edl<o da' Silvá é o' VENS, nas suas 50 Páginas, IWre- sem ficar a dever em 9,ualldadej àS nal, po� intel'J1lédio ,do sr� ·Ltda., lá tendo t�abalhado de

problema ferroviário ...brasi- de, clareza e concisão; des'
réú que J;l!rá o seu processo revi_ senta notlclál'lO mundial de avla- r,evlstas ef3trangelras similares, procurador Geral da- Repít·; 1943 a l�48. Tal iato, pois, des_ leiro. - 'taque com que foi publica ..

blica.
' Inente formalmente a aflrmaçã!Y Além dos prêmios mencio- da. A notícia que somal'

Já vimos 'ontem que o S�. de que sebastiãO"pedro da Silva .1ados; será concedido aas maior ,número d� pontos será
nador, no seu' veto, queria era -empregadO da famll1a Manzo. vencedores, como prêmio premiada, desde que atinja
.que os fUncionários 5ubsti.. nl em 1947, ano em que ocorreu complementar, transporte o padrão mínimo de 15 pon-
tut05 trabalhassem' sempre o crime. .1ai'lõ', uma viagem' através tos.
de graça. O Supremo 'pulve_ das< estradas 1n<:orporàda'sr à O julgamento do Concurso
.7izou êsse princípio escr,\ya. :ESTRANHA PAJ_tTICIPAÇÃO Rêde, à livre es(:!olha dos será realizado durante a pri-
gista do.sr. BornhaUs�n. :. O processo que ,está sendo re- premiados. '.

.

meira Quinzena do mês de

Também contra "O' atual ,
.vlsto pelo, ru-'. Mario Jorge. e pelo setembro de cada ano e os

art. 108 dO. Estatuto' reVOl-l
acadêmico Irlneu João Rios re- COMO ·CONGORRI\!R pr.êmios serão distribuidos

tou-se � sr. Bornhau'seit. vela alnd'a fato'g que se conflrma_ en1 'sessão solen.e,-a�se rea1i-
, >' , Concorrerão aos p�mios as �ar no dia IOde setembro.

'Não queria. eAle que o tem.. dos trarão à publicidade grave t'
.

t. '.' .' - notícias pubHcadas
..

entre .10 As no IClas concor'ren es

"I acusaçã\) cóntl'a às'autorldades pO_' de outubro i 30 de ,setem- serão,julgadl,ls p'or Comissão
< 1I91als de Chap\)có da époéa. bro de ';éada' anó e' fnserltas 'p-residida pelo chefe do De-

� APurOU.lSe, entre óytras coisas, nó Pepii.rtamênto.; � de' Rela- partamen.to de Relações PÚ
'que Sebá$.tlão Pedro da Silva 'fei ções públiéás. , da RFF, es·, blicas da RFF e integrada
��SQ, é'submetldo às mai� terrí. tando com sua autorja' devi- p,or niaIS' quatro membros,
v,eÍ$(t�tturas>, ,&obreSsa1ndO�se; a dáme-nte atitenti2ada' pelo,' üm répr.êsentan�e da ABI,

..

t,ll. �1'ês â.P1it 2�L,,:r��9�;-�' .� �e.,se.1�J�rq�t!t, m�lit�i17'
o

'.' : �� _

.

'. .i;�).�.,.}p�.e�Ci::lt� tl�
J3'radaiid� 'q1.1-;;· '. tias, em\ro,pi7lÍIã);io�li-pro- , ,J6!."Íl@.lismtl� '.

. da Fac1l1dadê
era. Inocen.te, "BugIo" recebeJ.l 9 priado. 'Não' partj:cil?àrao'. do Nacional de Filosofia, e dois
promessa�de que !iS confessasss concurso as notíelás"'ca:n:ra-' --engenheiros fenoviários, ês
ter partlcipadQ d� crime "serla le� das em matér�a, é;Íistr-ibuida tes, indicados pela diretot:ia
vadq de Jeep para a su� resi.çiên- pelo Depa:Ttam�to de Re - da RFF..

.

cla 'onde OS' filhos seriam Pl:esen
fila.'d'� com 'roü_pas. Assim 'mesmo

r,eslstlu.
"

_

,"

_

'

,
. Lâmina·� de uma atitude
.' --�����-��-�������

• c RENATO BARBOS.4. . os catarinenses o que o rapaz dl.lvíl'a, com •
·

Jámais recusariam (> .PTB ·e'Q ,seu franquéza, em outtas áreas petebistas,'

I i�stre' Presidente nacional ao, deputado ptossl}guiu êle no arejador passeio de •
FernandQFérrari legítimo gireito de plei- imensúrável vaidade de novato e de lJ;lex-, III
I tear, pelos meios normais,' indica:ção 'pài::' periente postulante, por outras regiões de "

· tidária á vice.;.presidêpcia da República. nossa atribulada geografia pártidári�, III
'político imaturo,. de relativissinia proje-" ,até ser merecidaménte destituido da li- ..

I ção, .com o ciclo universitár.o 'de cultura _ derança exerci.da.
, ,�ntão por se con:Plet�r, �a,!i. }Rdiscuti--

I velmente, moço mtehkepw, ..sl!m ser "'ge"" . .'.
.

. .

.
.

. ,.: , •nial,.o jovem caxiense.obte-ve:tle seu Pru- .,. .'-A, rél'L-çãô' do PTfJ ai;- investIdas referi

I tido,'durante.largo tempo, SOma inca-Icü-.""dàs,pro.va 'até âós nii)..is�cêtic'os a Q.réq,pu- •
III lá:V.t;l ..

:tlt. v�n�-a.gens".;. il\ici��.Q ,com.:.... �JV.�y!3:ç.� .. "d.�. 1;Jo.�"a� -��.mpr9miSSOl> :L'�en-
..

· "�p, � malUda-tos -"PO-titiCPS,·��e .;�t'�.,��goJ��,. >A,�
t '1

completar nô .consagrador dilfercituentb�ssil,Jpuj):t�e· �gv.ê-1'i'fiã. .
. �'y "

.( do grave' bastão da liderl!nça petebistá eias. determinam, b,oje 'mais do ... Ué' hilt\:"
.

III na Câmara dos' .Qeputados.'" Injusto, ser�a ca:� forte coêsão, qU2 não poderá 'permfl�'
III' omitir, em ambiente onde autênticos va-, necer á: mercê Cle ambições personafistâs ,-JI!

I lC?re�, fre_9uentemente se omitem" â pro-
.

e de arranjos isolad<?_s,. �ebilltando. e •
Je�ao do moço parlamentar, co� sua. ca- ?omprometel?-do. rElsponsa.lllhda.des 4�,c:el!- III• pooldade para o estudo de qúesto_es re�e-· Junto, lace a lmha federaL ." 'o e,plsodl.O II'

III vantes, mas s.oturna e moralmente· debill... "F'ernand6 Farrari _ vale como a.·dver:tên- til!
.

III' tado pela tênia de corrosiva vaidade, que 'cia;? que' o fTR_marchará unido em, to- " :

• o conduziria á exasperação.' dos os Estlj.dos, der acôrdo com ai orienta- .'III' �_._-
.

ç.ão ,central, dada a cqndição d�, âmbit;J

I As velhas e soleJ;�s raposa� da UDN naçional, contid(t na definição de lirili�es "colocaram s06. mira 'prêsa. de fácil al- constitucionais, traçados aos-: nooSsôs par- III.. cance. Começando com 'ma9t:igais e re- tidos políticoS: .

,
-.;:

.
,

..
dondilhas, ·passaram -ao desldratament..o ÍIIII

-9 • d'as energias p:l'i'tidári�s dQ ardoroso par- O PTB desmer-eceria .de sua inteligên- ..
/

'lamentar, em cuja crânio, com a parte cia se fosse dlvidido"e subdividido em gru.., •
.

ext�rtor devas�ada pela inexorabilidade pos e alas, permissivos .....(Ía nefasta infil- •
• acabrunhante do çl.rama capilar, instala- tração udenist'a, 'no l�nto preparo do en�

IIIIII' raro a t'l'êf�ga môsca azul. '0 bom F�rrar1, 'fraquecinúmto da' chapa Lott-.ra�go. A ..
• com a espetacular votação q�e o re�leg�u' presente luta presiden.cial se processa. em

'

•.III' decorrentéi da forte expressa0 maJorita- redór de graves teivindicações, em que ,.

.. ria do PTB no Rio-,Grande do Sul, tomou se sentem, de uma b:mda, o sadio nMio· III

• çomo reflexo tfe .valor proprio cifras' ex- nalÍ!�mo econômico, como razão de sQbre- !li'
III' pressivas de �lta 'Significação eleitoral vivência, e na constante dó' pensamento ,.

pE),rtidáría. Vai d�i, -compôs �o vilancête do Presidente Vargas; e, na outra inar-

'mediave1.. á vice-Présídência da Repúbli-,_; gem, o histerismo ·entreguíst.a, a capitu- I
-- -ca, Frequentou, ao que se sabe, sem con- laçã,o colonialista, .contidos na sllbretícia III
'testação, territórios adversos para son- ação do ,Sr. Jânio Quadros e da -ala U(�e- -'" _

...........-......-....-.......-••_...-_.a"J
,

• da,gens de seus ·çl.esejos,.em,. flagrante de'l- nista. AssIm equacionado o problema nos III'
-_....",..---�---:------

III' respeito á disciplina elementar de seu Estadosl ta�to o PTB, como o P�D e. o III! '. . •

,:�,
•

No '

'PartidO. As velhas e solertes raposas ali- PRP; nao podem argumentar senao em

1III1·'CON�.Alft
.,' I" U'E,R·ITO- Ca-.r'ro' .fa..mbe'm para' '.OS.. fM.t1t,'a''llS'ta's, me�aram, como ge hábito, com o detri- sentido. de unidade. Daí, supostos interes- 111',

" V"'. K '-
.' J�

,to. de felonias ° terrível, insistente e ca- ses localistas se.--tornarem inexpressivos, III , .... LONDRES 1 (UP)' _ Os fun.
. '" -

.. �
rúleo muscíd-eo... sofrendo imediato esvasiamento de ra- " _' .

'" IÚQ, ,1 (V. A.) -, O Sin- a� daI'.
'

n1;lm'at pre�táçj.o d�
•

'

zões de substância, diante da luta no III.

d
... • .

clonárlos, médicos e. educact..ores dicato de JQtnalista,_s Pl'Qfis- Cr$ t2 mIl mensais. :o ato
III' ., III' fiôaram verdadeiramente assom. sionais, segundo, qeclara,çõ.ell que lhes conce4e tal ia�ta�
...

Homem poore, multiplicou, secreta:' campo nacional. Fulminando as desca·
• lU'r'lo brados com os resultados de um •

f" d t 1 ....

• mente sem dar e l' a
-

nl'nguem b' 1 t
-

d d t d F d' -7
.

de seu presidente, sr. LUIS .gem 01 assma o on em, pe u
, • xp IC çoes a "H.:as pre pnsoes o epu a o ernan o ,

Inque'rlte real1zado 'em' diversas
,. .', ,

'rI� t d � úbl'pa-es e pel'xes p'ara faz'er frente ades Ferr"" r. PTB t· h' �. GU,ima.rães,'vaipedir�a� pre- pr�Sl'll".,P, e o. ep lca, na
.,

' _. �.,J� '!. (la armense, para onra' escolas 'britaAnic•.•. Em '8.300 aluo
.. -�

d t t.. pesas enormes'de messiânica peregrina- e pre::.tlgw de sua Executiva, firmou j.u- __
-. ..,.. sidente da' Rêpública que pres�l'l� os. ·represen an aR

• Çã.o pelo- território nacional, na pueril ris'pJ.'udêi1'�ia inapeláve:l" com fóros de •
.

'�IUIO
nos ll.ltel'rogados, 1.375 - ou se_ lhes concedá financiamepto, classistas;'

III' camp.anha de mãos limpas. Tomou ,deli- coisa líljgada, sôbre a maneira de condu-
: la, um em c�da seis -, são- fu. n4 mesma base concetli:da., '. .

;t,. ..

.. beração' .rigorosamente pessoal, sem co- zir a ;;u�essão estadual em harmonia com .:
.

,
. mantes Inveterados. Mul�os sã_,o aos méc;Ucos pata aquisição ' Achanqo (ll.l.e Oi' jórnali-s-

111" gitar da ori�ntação dos superiores .orgãos a· fede;-ai; Os' nos�QS petebistas, -com o III � ., '" 'ainda menores de 13 anos, mas II de " automóveis. tas, tanto quanto os.médicos •
.

.. pal'tidá'rios, munido" "do cálculo in(antil ilustre deputado Doutel de Andrade ao .. grande maioria figura entr,e os de Dizendo que' à lZeivind!ca- precisám' de 'condução pró-
III' de im:pôr Qwó()rio no�e ás soluções con- leme 128.000 votos em 27 dias de cam-..

e RIO
138015 anos. ção"_é just'à" o·sr. Herb.el·t pr�a; P{.Úfu muit'as,vêz'es, são

• vencionais._:;!ouve, como' natural, ime·: p&llha;: não fornecerão a laboratórios " . Em geral as primeiras tentat� Moses presidente da Assoc.ia-' obrigapbs".a -anelar, alta nol··

: diata relW.·ão das lle.çQes estaduais. Con- de:'pesquis'as laminas'para caldos-de-cul." ... "as de fÚ�,' eIllf;re os �enlnoa ção Brasileira de Imprensa te pelos mais rongínquos re'

III' forj;a-nos :,(.lOnstatar .a, atitude fl'anca e tura, como ° fez de tão -de,sãstrada ma.. � ii! inglêses ocorrem aos 10 anos. declarou que vai .apoiar ár- càntos'da ,ciqade, a fim de

.. honesta da: de -Santa Câtarina, .que,
. .h.0- neini, o referido', p<:trlªme'ntar . gaúcho.•. ::; Cê'l'ca cÍe aols têrços dos meninOs êampanha para financia", buscar rlotícias -

para seus

III' tp.enagean!io-o c,om movimentada e b,em Conhecendo.' o estõfo moral do PTB'de 1 e

.

UQl têrço dás m�nlnas brltânl- mento de 'automóveis para leitores, Ó·Sindicato ee jnr-

.. �:�ada' (I:Dfeiçã�ern. u�J!0S llhoteiSt dIa Cdi- SI�nt ta Catarina,. p�sso repetir' aos meus • � T'A'C.<'·�
_

cas> ex�rlmentaram fumar 'nessa ���::t:r��m��!Óg';:���f�sí��at; ��J!\�S J:i ã:g�blf�: �sFe�:.. �e Qn errlgno, di rys a, e. el ores, rum a maIOr convicção, a af\r.- iii i idade, embora a maior parte de_ '"
.

d
.

_ .. Reims.), expôs, sem constranginü�nto al- mnt-iva _CC.b!>. em rigoroso earater pessoal, .. 61sta 'logo em seguida" Dêsse ln.
da imprensa. / ·da, �OS profissiona1s a lmf.-'�tdm; O llil&nime ponto·de-vistª, de' que, tanto ao M::nechal Teixeira Lott, com;) III

CRUlflRO S·"
Os, médi'éo.s j� conseg�i- prensa os mesmos bene l'

. ,p. nesta terra.. O Dr." João Goula.rt jámais ao Dr. oroão Goulart, de que, no momen--III' .

.

d' U'( q�ér1to, a revelação mais assusta.
ram, desde ontem, finaI_lcia� cios .. Ao que informou à r�·.

� d _.- d d t· .,
.' .. dora é de que. os pequ.t!nos fuman. t 1 Ban O do Brasl'l port"gem da "BI esta entl

..
seria esal11pa'ra o, qu sequer esp,res,l- to adequado, os r.cmens de Vargas nãJ, V· .. men o pe o c ..... ,

-

,

p gi.ad.o, fos$em. .'qUais. fossem as viclssi1!u- lb�" exigll'à{), no. meu E.stado, o abando- I11III
. .

teso não se limitam a dar um par para aquisição de automó· dade apOiará- a campanha
ti' des ,fúturas. :Nada obstante, repetindo' na de soluçoes políticas. naturais.. _ • 1 de' tragadas. por dia: fumam des. veis até Cr$ 500 mH, pagá· I do ó�gão.da classe, por en-

.._a,..... __�....�,� ......_..�..�.._._ ...... .. f
,_ bragadatnente. veis -em 48 meses, O' que vem t tende-la Justa.

integral o ven

cimento ou a remunera_

!lão 'do� funcionário· para'
trat3.lJ)ento de saúde
acidentado em, serviço'
at"ac:fado de doe-�$ª pro:
fissional ou lias 'molés.
tias' iÍldicadas no art.
134.''. _;..

� .

,O �lústre, ex.governadór'
AMIGO � classe em vespe�
ras de eleições, vetou n�ssc
artigo as expressões "para
tratam.;nto de saúde".

.

A . seu'" Juizo fU!liCionárlo
doente não precii(a de di_
nheiro para se tratar i SC'

adoeceu, que mOl'Í'a' lO�� 'e',

não. chateiel
O excélso pretório com

quatro palavras "liquldo,··a
injustiça bornh�useana.

'

Tem: maisl

.

'VEREA-DOR BÁtOICERO· FILOMENO,�
polít1co que não desceu ao campo do engôdo para imo

por fim, após longas tç)rturas, pôr-se à preferência e ao respeito do e1eitorado, Baldicero·.fol.lhe ap�esentada uma. lista é:\)n.
tenao

.

nor,nes.: para que fôssem por
.

FilomenO, desfraldando a �bandeira que caracteriza, o ho·

'ê'le. conflrmadQ!J ,como também -mem público de aç�Q cla�..a e dinâmica:sem subterf·úgios,
sendõ crl_mlnosos ,no rumoroso cri" já por diversas legislatur,as 'vem sendo reconduzido.à Câ-

. me .·o.que fêz além d;e ter ainda mar'a MunicipaÍ de Flotianópolis. "

I co�fes�ado ter 'SidO' empregado' dos, '. .

Respeitado pelos adversários e -<:ada :vez.. mais estlma-
�anzoni, apesar dos documentos '

que provam o cóntrárlo. Tuber_ do é prestigiado pelos seus eleitores, B�ldicero Filomeno

culose, face aos maus tratos r,éce- vem; no Legislativo. MuniCipal, emprestando o brilho d,;!

bldOS_, Sebastião pedro da Silva, seu talento' para que a capital encontre sol':lção' objetiva
na. C_olônla Penal de Ganasvleiras . ..

bl
águarda o desfêcho da revisão 'd� pal'a os SeuS lnumeros.pro ,emas.

, Na data de ônt-elh, ao feste;Jar mais um aniversarIo
proceÍ\so, soJj os cuidados do dr. ' , �

MariQ ,Jorge e do acadêmico. 'Irl_ natalício, o vereador Baldicero FIlomeno recebeu inequí-
JO.ã:<> Rios. vocas manifestações de apr:eçé,�'às quais, nós. de à Ê'ST)\.-

00, noS-' associãmos Clom· indizível s'a,tisff1çâo, pedindo a

Deus para o pr�Claro polít!co as -su�s infinita&_· bênçãos.

"",,',
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DOCE " DESPERTAR
G' '"j�

� '�'
, �

,

A noite, no quarto pequeno e escuro,
'Escuto a serenata, para mim somente,
Dó teu olhar que em vão procuro,
Vendo-o apenas na minha inquieta mente ...

LUu

Quando a madrugada surge, silenciosa e fria,
Vejo no céu, beijado pela, tímida alvorada,
Uma estrêla que, como tú, sorria
Ao ver minha alma perdidamente enamorada ...

Mas, aos poucos, com o dia que vinha nascendo,
Com o rumor dos pássaros despertando,
Ví a tua imagem eII1r, mim-crescendo ...

Ao, te procurar, ,como se procura um tesouro,
Sentí docemente palpitando
No meu, o teu coração de ouro ...

NASCIMENTO
Com satisfação regístramos o nascimento do menino

GASPAR, que veio enriquecer o lar do nosso prezado arní

go e conterrâneo §,r. �aut Bayer Laus e de sua exma. es

pôsa d. Maria de Lourdes Láus, ocorrido" no dia 28 de se

tembro.
Ao GASPAR e seus venturosos genítores, as felicita

ções de O ESTADO.

\SSSS'SSS·SCSiSC%#%S%SSS
Já estão de volta de sua viagem pelo Rio

Grande do Sul o casal sr. e sra, Francisco

Gr1ll0. .: '.��
'" '" '"

A senhora Maria de Lourdes de Aquino que

festejou seu aniversário no dia 30, recebeu em

sua r,esldêncla um grupo de pessôas amigas. En.

tre os presentes à reunião destacava.ee o go

vernador da cidade e sra. Dr. Dlb Cherem

'" '" *

�� ����S'SiSSSS$SSSSSSj
tádo no movimentado shaw que acontecerá no

próximo domingo

'" * *

Infelizmente não poderei tomar parte na pel�
xada que se fará realizar no próximo domingo,
com os senhores paulo B. Hra.ltt Vermor 'And.!:a.
de, João Fernandes, Tenente Heraldo ,da VaUe
e Aldo Klen

'" '" *

Continua Intenso o movimento para o casa-

dente do Centro Acadêmico XI de Fevereiro

'" '" '"

o acadêmico José Comelll é o atual presl." menta da srta Layla Amlm Helou com o Dr.

Chá de Direito

Bastante movimentario estava o chá-reuniãO

dos Estudântes na última 4." feira na "bolte"

Plaza - Estamos Informados que na próxima

semana esta mesma reunião t'erá algo de atração

'" '" .

Em breves días vai estourar uma bomDa que

será noticia na cidade,

'" * •

pltuca continua sendo o cartaz da semana.

O discutido ator cinematográfico será apresen.,

Acácia Ramos Arr'\lda
'" '" '"

Está sendo coment�a a elegânCia do sr. Her-
mínío Daux

'" '"

Está completamente

nlões, o discutido jovem

velra Filho

'"

desaparecido das. reu,

Arthur Perel,ra .�

com

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HÕJE
- menino Sérgio Hoeschel
- sra. Evandlna Schmidt
- sra. vva. Adelaide Konder

- sr. Darci Brasiliano dos Santos
- sra. Alice Grumlché

srta, Elza Carvalho

srta Sofia Egger Rlgenbach

srta. Sonla Maria AraUjo
sr. JOSé Mauro Ortlga

sr. Gercy Rodrigues Alves

srta, Terezlnha Dlscher
- srta, Maria do ROClo 'Medelros

O advogado

* '" *

Cardoso acontece

DR. B I A .S E
CSSS"$SSS'<SSSSSSS'SiSssss}SSSSS'SSSSSSSSj

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.

Crecy
,

multa evldêcla nas noitadas dos Bares e "Boi.

tes" da Cidade.'; O moço em questão é o deaquí,
tado mais discutido no momento

""

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648
"

Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.'

Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal.

Alergia - Afecções da pele,

Concedendo entrevista a ,um períodico desta
Capital, o deputado Federal Doutel de Andrade,
Presídente da Executiva Regional do PTB eatarí
nense, situou o seu partído e os seus comandados,
em uma "terceira posição". Sendo o Partido Traba
ihista em Santa Catarina, uma agremia�ão "fiel
de balançá", detent()ra da prerrogativa de apoiar
ésLe ou aquêle candidato, vemOS nas declarações
do Presidente Doutel de Andrade o enígma para '0
desfecho do pleito dê outubro de 1960.

À Aliança PSD-PRP e a UDN, disputam a pre
ferfucia da agremiação trabalhista. As carta& fo
ram distribuidas, e p PTB é o trunfo escondido no
baralho, pensam o,s líderes dos grandes partidos.
o que se tem descuidado, é da realidade polític�
qu� representam as fôrças trabalhistas em ·Santa
Catarinà. Apesar da frustrada tentativa. de coloca>:
o seu candidato na Prefeitura da Capital, não es

mor,eceram os dirigentes do PTB, e mesmo sabem,
que se sua potênéia eleitoral, não reside na Capi
t"l, e Sirfl no interior. -A legenda trabaihista em

Florianópolis, é bem maior da que se verificou no

plUmo pleito. Circunstâncias outras, próprias de

rartidos que se encontram em crescimento, leva-
1am-no àqueles m,ilgros mil e tantos votos. Como
trunfo do jôgQ, e estando, no jôgo só poderá ser,
('omprado. I!:ste é uni pensamento que não deve'
Sft' a:,iment9do pelos- chamados grandes partidos.
(> que se deve firmar, é a real e positivaosituaçãd
!Jetebista no Estado. Constitui-se a agremiação
trabalhista num co\iltingente eleitoral sólido e es

pressivo capaz de mudar completamente o panora
ma político do Estado. Seus dirigentes devem man

ter-se acima de tudo, fiéis aos seus prinClplOs
ideológicos, ao seu programa de reformas de base;s

sodais, para poder justificar aos seus soldados 11

ó,\.Ia missão no campo de -batalha.
Se o PTB marchar coligado com a Aliança

l<�D-PRP, ou com a UDN, deverá integrar-se: não
('0::'10 trunfo, mas como uma fôrça representativa
de uma camada da população catarinense, que es

[ll'ra algo de seus 'dirigentes. Se não conseguir reino
yidicar COr.1 o seu coligado, as· verdadeiras aspira
cóes -das classes operárias, laboriosas, então que
marche sõzinho, defendendo os seus princípiõs
p:ntidários.

... ...

r } � }.),
, paÁorama do ContD BrasÚelro

"O Conto Feminino"

Seleção de 'R. 'Magalhães' Junior
Civilização Brasileira

Rio
_

s-

AI está uma Iniciativa que desafia a negaçgo

vocacional da mulher brasileira para o conto ou

o romance; principalmente para o conto, desde

u�a vez que, no 'romance, hajam nomes eml,_
nentes como o de Rachel de Queiroz, o de DI
nah Silveira de· Queiroz e o de Clarlce Llspector.
Trinta e duas ficcionistas nacionais. aparecem

nesta seleção e t?das elas bem representadas.

Entre as escritoras escolhidas para esta antalo,

=. prerecíada pelo acadêmico R.; Magalhães

Junior, acha-se uma rtograndense do sul: Mo.

rena Flores com seu esplendldo conto "O espe-
" .

lho de Narciso." Morena Flores não é Só nceto,

nlsta como cronista e poeta de amplos recursos.
,

.-
"A Cidade, o mar e as serras"

História e paisagens do Brasil

Edição Cultrix

São paUlo
.

E'rnanl Silva Bueno selecionou e prefaciou
esta coleção de Páginas escritas por Viajantes e

sábl�s famosos .qu� percorreram as terras de

Espirita 'Santo e Rio de Janeiro, no pass1!odo, e

trechos mais recentes dos livros de escritores

nacionais de ontem e' de hoje que se deslum.
- ,

braram da natureza. do Rio. Uesde Von Mar-

tins, Saint Hllalre, até· o atualisslmo Anlbal
I

Machada, deSfilam, na leitura desta grande an_

tolOgia, quantos pintaram nas cores vivas das

palavras, os recantos pitorescos da Cidade Ma.

ravllhosa.

Karen Homey
"Nossos conflitos interiores",
''Novos rumos na psicanalise" e

:'Conheça-se a si mesmo."
,- .Editôra, Civilização Brasileira

Rio

A· famosa cientista (Lue é Raren Horney Se-
• 'I-! . '" �.

cr,et,lirla �do ,.lnstltuto de. pSicanálise de Berlim

e:/Dlretora A'Sslstente do
.

Instituto de Chica.,
!;lO, traz uma contribuição nova e valiosa aD

.

campo da pSicanáUse, com seus estUdOS, enfel.

xados nestes tres volumes que se completam.'
No primeiro volume, Isto é, em "Nossos con_

flitos Interiores", Karen numa llnguagem accell::'
. I'ivel e transpar�nte, conclue que o homem po�
de mudar e continuar mudando enquanto viver

e procura aU:x:11lar aqueles que, não pa4ecentu
, ie neuroses mais graVes e traumatismos mala

fundos buscam minorar seus confiltos lnterlo-
,

'

rés. pelo menos, se não pretende, aqui, curar

-as neuroses por procesos s1m�llstas, pretende
o que é honcsto, humanamente, encorajar os

<1easmparadOS, tornandO-OS menos medrosos e

menos hostis. No segundo VOlume, Isto é, no.

"Novos rumos lia psicanálise" Horney defen_
, '/

<111 os prlncl 10& de ue a Psicanálise precisa se!

'. lJÍll' PlIdE'
libertada da' herança do P�Sad�...NãO pretende

crear lima nova escola ne� ,rlltUf,a,r . quanto Já
,

.

se fez meltndroso caminho da elêneia. Dlrl.

je.se aos leigos que refrutam a' 'Pslcanállse e

prova que é ela uma ciência de causa e efeito

e Instrumento construtivo e de valor, untco.

No terceiro volume, Isto é, em "Conheça_se

a si mesmô'" mostra como o Indivíduo pode
,

psícanaüzartse a si mesmo. O lt�o, � ge�e�oso,
pois sua flnalidadé é a de à.uxlllat aqueles que,
por circunstâncias, não podem alcançar OS be_

neficios profissionais de clinlca de alto preço.

EIs uma coleção preciosa e ao alcance de todo

'mundo que multo beneficiará o leitor brast»
,

leiro.

Vladim,ir Nabokov

''LaUta''

Ed. CivilizãçãO Brasileira

RIô

Há livros que se alastram no domlnlo publico

como as grandes, endemias. Constituem legi

timas "coqueluches". As vezes, passam. Rara.

mente ficam.· Lembremos o "caso" da "Cida_

dela", de oronin, o de "Doql camilo", o do

"
... E o vento levou" e, por últimO, o do "Dr

ZlVago" .. '

Este escrito por um russo moderno, resld,ente

nos 'EE. Unidos Vladlmll' NaboUov focaliza

um caso escabro�o: o amOr de um homem ma.

duro por', uma menina Qe 12 anos, que se cha.

ma "Lollta". A obra lIter8lrla tem reais quali_

dades. Convem que recordemos aquela frase, de

plrandelo: "Um caso da vida pode ser absur

do; uma obra de arte, se é o�a de arte, não.'�

O que sugere o livro, de Imediato, é uma Inter.

rogação: "O romance é Im�ral 1" ...
Multas critlcos qulzeram ver no livro uma

satlra à maneira de Swlft ou Carrol. O hoIllem

maduro centrallsa 0- romance, com o nome de

Humbert H:umbert, repr,es�tarla, no ·caso, a

velha Europa decadente e Lollta, o mundo aln.,
da IlJlPubere da América. A Interpr�t8,çiiO_ é ar;..

bltrarla porque o autor náda sugere a ,respeito,
,

O que é verdade no entanto, é que o tema nãO
" ,

é novo, emborar que 'escabroso. E se pensarmos

um pouco chegaremos a verlf.1cação de amores
,

-

celebres ,embora platonlcos com a mesma
, ,

chocante diferença de Idade ... Dante apaixo

nou_se por Beatriz quando sua eleita contava

apenas 9 anos de Idade. Petrarca celebrou Lau

ra com ,a idade justa de LaUta .•. - J,!lteta não

tinha 13 anos qua:!),do, se entregou a Romeu �a
celeb,re tragédia. de Verona... P3e càsou com

uma �nlna;'de 14 anos ... O llvro encontra D�"
troplcos multlplas JustiflcallvlIS norma.ls: no

Paragua'l s'ão óomunà 08 caaaméiltbs de menl.

nas de 13 anos ••. 'Em todO-Caso, ai está oro.

mance p�ra ser discutidO.:s:, como' "UliSses",
de Joyce ou "O Amante de Lady, Cha��'..
de Lawrence, uma obra. de artet ímteiHtAt tudo.

* * *
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TRÊS Dr�lOGOS
Em frente a uma padaria, dois homens descar

regam toras de lenha de um caminhão. De repente
vêm.um homem lá de dentro e diz a uni dêles:

._

- Vamos, anda com isso só! Isso é serviço para
dez minutos, e fica esSa. amarração aí; você podía
carregar muito mais, e leva o mínimo possível, o

MiNIMO!
- E o senhor também não paga' o mínímoprá

lais? O salário MíNIMO, não é? Então mícha a
'

bronca.
,

E continuou a carregar uma tora de cada vêz,
x X x

I!:sse outro é surdo e, se- diz poeta. Chega para
mim, na cidade, e grita no meu ouvido:

Vocês podem publicar uma poesia minha?
Claro, como não.
Não?! Não podem?!
Pode sim, o senhor não' entendeu. .. '

O que? Vendeu o que? Que é que o senhor
�stá dizendo?

'

- Vendeu nada, ENTENDEU, ouviu agora?
- Ouvi, ouvi, não precisa berrar; mas "'enten-

deu" o que?
- Nada, pode deixar que eu me encarrego, pode

me dar a poesíá.
Como?

- PODE ME ENTREGAR A POESIA!
� Ah sim, sim senhor, mas ainda não fiz. ' E

�ocando ,.Com o indIcador na cabeça: mas está tudo
rquí, tudo. Qualquer dia dêsses eu lhe entrego. M,üi .. ·

to agradecido, multo obrigado ...
x X x

Na frente do "Ponto Chic" dois cavalheínos, já
de certa Idade, discutem:

- E' branca, olha lá.
- Que' branca coisa nenhuma, é rosa.
- E' impressão porque o vestido é rosa. Quer.

vêr, olha daqui.
,

- Bem, a gente' nunca 'pode dizer com certeza,
mas eu acho que é rosa mesmo.

Nisso, chega um terceiro cavalheiro, o ar muito
grave.

- Que é que há?
_: Ah, foi bom você ter chegado. Está' vendo

aquela môça ali na esquina, aquela de vestIdo justo,
rosa?

-Sim, que é que tem?
-- A calça dela, é rosa ou branca?

E' . de "poá", disse categórico.
Que? Como é que você sabe?
Já víuv, pergunta o outro.
Não seja tôlo! E virando-se pata

E: a moda: agora, sabe?
... t.,

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

o segundo:

NOTfCIAS • DA PR�ftITURA
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO

EDITAL
Guia.:

, ,

Com 'o' presente são convidados os abaíxós relaciona-,
dos, 'ps"la dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a

Portaria desta Prefeitura'prestar esclarecimentos, nos quais
são partes ínteressadass

·NUMERO -- NOME ASSUNTO
3,141/1958 -- Placldo Sergio Alves' (José Emanoel Sam

paio) - Guia

,1.038/1959 ..:._ Zelita da Rosa Bamb1nette - oonst. de
Prédio

1.678/1959 - Apostolo Kosmos Kominos - conat.: de:
Prédio

1.921/1959 - Clodomiro Amaral - Oonst, de Prédio
1.973/1959 - Placido Sergio Alves -(Adolfo 'SergIo Dias)
Gula

2.024/1959. Alberto Geraldo NieIikotter - copst. de
Prédio

2.H3/1959 - Acelon P. da Costa (Adelaide ,Esteves,
- Gulà

2.144/1959. �celon P. da Costa (Abelardo Esteves) -

Guia

2.179/1959 -- Edison daSilva Jardim-('Benjamim Ges

ser) - Guia

2.180,11959 - Edison da Silva Jardim ('Jossué Gesser,) -

Guia •
, ,

2.469/1959 -- Erisvaldo M. de Freitás e Outro _:_ Const..

Casa de Mad.

2.47911959 -

....
Ernesto Brescwang - Consto de Prédio

2.506/1959 - Francisco Evangelista -- Consto Casa de

Madeira
2.541/,1959 -- Odilon B. Vieira (Eudalicio Amorim e

s/mulher -- Transf. de Terreno.

2.542/1959 -- Odilon B. Vieira (Dalmir Julio Rocha e

s/mulher) Transf. de Prédio.
_

2.575/1959 - Norberto 'Idalino Soares -:- Consto Casa

dé ·Madtira tipo 1 - B.
'

2.596/1959 - Julia Eugêni� de Oliveira - Consto Ca··

!ia de Madeira
2.620 -- Hercilio Luz Filho �'(Maria José de Lima

Vi�ira) Tl'ansferencia de Terreno.
2.647/1959 - Waldemiro Correia - Consto Casa de

Madeira -",

2.687/1959 -'Silvio Santiago - Consto Casa de Madei-

ra e Certidão
-

2.699/1959 - Acelon P. da Costa (Romeu Bastos Pire'])

Transf. de Terreno
_ ,

c.e�lific6 outi'õ�slm, que findo o prazo indicádo, sem

que sejhm prest�úiãs quaisquer 1r1formagões por parte .dIJS
acima convocados; ..�erão os respectivos processos arqUIva

dOs/a �ista do qU�'lltspõe-tl par�rafo único do artigo 44,

da Lei na 127, de 14 de Julho de 1952.

Departamento' de A'd1ft'lnlstraçãÔ', em 28 de Setembro

de-1959
' •

Ernestina A. Guimtífãês
Chefe do Exp. e PesSoál
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JUIZO DE DIREITO DA ·4.a

VAItA DA CO�pA p�
FLORIANÓPOLt$;', ,;lW�r�
DE CITAÇAO cQ�<{)·"PRA
ZO DE TRni'Í'.A "):)J;� . (30)

DIAS/'" , \

O Doutor ,MANOÉÍ.. �AR
BOSA DE LACERDA, Juiz de

Direito da 4.a Vara - Feitos

da Fazenda Pública "da Co

marca de Florianópolis, Ca

pital do Estado de Santa

Catarina, na forma da lei,
etc.

PROCURADORIA DO PATRIMONIO
IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE S. PAULO

(oncorrência de Venda' do
Lindoia Holel
A V I S O

Chamamos a atenção dos interesllados para o edital de

Concorrência de Venda do Lindóia Hotel, situado em

-

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

Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 30 de ju
lho, 5 e 26 de Agõsto, 2 e 30 de setembro e q�e será publi
cado novamente nos dias '1 e 28 de outubro, 6 e 27 de no-

vembro.

A R J A No Q' U E I M, �.,D I, A , O!
\'o�� ,_,�; <

V. Pode Confiar emsua'
Bateria DElCO

DUPLA RESERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança e tranquili
dade, D E L C O mantém sempre
�m serserva 0/ dôbro de energia
de que sen carro precisa!

",

SEGRÊDO DA LONGA VIDA!
DELCO contém o exclusivo ele
mento B a t r o I i f e, que evita as

perdas de � energia autodescarga!
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CarlosHoepcke S,A·
para REVENDEDORES e FROTISTAS

Descontos
.

'

.

espeCli.IS

FLOIUl\NÓPOLIS... sexta. Feira, 2 de Outubro de 1959

gã:o do 'Ministério Público, c

ao
. Diretor do Serviço do

Patrimonio da União, para
todos contestarem o pedirlo,
querendo, no prazo da n�i.
Outrossim citem-se por edi
tal com o prazo de trinta
(30) dias, os interesllados
incertos, citação éssa que dp
verá ser feita de conformi

,dade com ci artigo 455 � 1°
do Código de Processo Civil.
Custas a final. P.R.I. ,Floria
.nópolis, 11 de setembro de
mil novecentos e cincoenta
e nove, (1959) (assinado)
M.a,noel Barbosa de Lacerda.
Juiz de Direito da 4,a Vara. E

para que chegue ao conheci
mento de' todos II).andou ex

pedir o presente edital qae
será fixa'do no lugar de cos

tum,e e 'publtcado .pa forma
da lei. Dado e passado nesta
cidade...,de Florianópolis, aos

onze dias do mês' de setem
bro do ano de mil m>vecen-

'I tos e ciJ;lCoel!ta e nove. ;Eu,
VINICIUS GONZAGA, Escri
vão, o subscrevi. (assinado)
Manoel Barbosa de Lacerda,
Juiz de Direito da 4,a Vara.
Confere com o original
O Escrivão

Vinicius Gonzaga

Desejando adquirir
-IMÓVEIS

prof!ure_nos. Temos para ven

der vários, bem situados e de

grande valor. Alguns no centro

Dlbum do Cente
nário de Brusque
Sob a presidencia ,do dr. téria em prol da prepara-1.0 Secretário - P.rof, Luiz

Guilherme Renaux, e3t�7e ção e publicação, até fins deSanches Bezerra da Trindade ,

reunida, �erça-feira ultima, dezembro deste ano, do AI-
2.° Secretário - Cap. Andrél1-

do Albu'm l.U'a Comissão .1 bum do Centenário.
no Natividade da Costa

Centenário, comparecendO Por nosso intermédio aTesoureiro - prof. João dos ,

além de seu presidente, o Comissão solicita encarel'l-
sr. Ayres Gevaerd, Presiden- damente, às pessoas qu'e,Orador - Dr. Oswaldo Bulcão
te da S.A.B" os padres Va- com tão boa -

vontade, se'

lentim Loch, Raulino Reitz e prontificaram a colaborar
As COMISSõ.ES PERMANEN,

João' da Cruz SCJ e os -3e;.. nesse valios.o documentá�!.O
nhqres. Alberto Genrich e da vida de Brusque, enviem

l,a Comissão - Fundos e Oor-
Jaime Mendes, 'seus trabalhos até fins de

ça�ento -

. outubro impreterivelmente.Major Gustavo 'Adolfo da Sil_ Foram debatidos na oca·
A

'

.t- ' convl e da presidencip..v.eira

,-
Coronel SUving Elvidlo

I
sião, vários import,

antes as-
na ocasião, o �r, Jaime Men�

C�rnelro da Cunba - Des, José suntos e resolvidas todas �s
des aceitou o cargo de CO(I'�'-

Rocha Ferreira Bastos questões de interesse da,ma- denador do Album, com a in-
cumbencia de reunir a orde
nar as diversas colaboraçõ?s
as. quais, depOis de revistas

pela Comissão, serão enca-

minhadas ao editor para a

feitura do livro, definitiv't
mente.

O· Padre Valentim Loch e

q sr., Jaime Mendes, por sua

vez,- alt�mitam, em conjun- �.

to, o compromisso de revl- tf-

3ão'-da obra, elimi!lando cs

passiveis erros tipográficos,
e de dedicarem todo esforço,
para que o Album tenha ex-

I celente apresentação, em

todos os sentidos.
Convida-se os senhores subscrtores do capital social Na verdade, a matéria se�

(a Companhia Melhoramento ele Joaçaba, em organiza- lecionada pela Comissão e á

I ão, para a Assembléia a se realizar no dia 30 de setem- equipe de intelectuais e te{'
bro do corrente ano, às 15 hO-:J,;;;, na séde da Associação nicas escolhidos são garan
ComercIal e Industrial do do Oe!>te Catarinense, a Rua tia plena do exito que o Ii
Dr. Gt'C.tulio Vargas N° 73, p"tra deliberar sobre a const>· Vro na certa alcançará, po-
tuição t'a mesma entidade e as:mntos correlatos.' dendo constituir-se, pelo seu

Joa<:;ába, 21 de Setembro da 1959, valor literário e informativo
INCORPORADORES da vid::t de Brusque, nos seus

multiplos aspectos --c' Social,
politico, humano, fisico e

espiritual - na colaboração
de C(inteudo cultural tie
maior expressividade.
vale dizer, outra grande

contribuição da SAB na pt:..
blicação de livros e do

'iumentários sobre a história
de Brusque,
Os trabalhos que estão,

sendo aguardados com mais

1 insistência são os seguintf;1s:
Cultura � História da Mu-

valdo' Rodrigues Cabral

Ju'venal da Silva

3) - Jósé Manoel de Souza

lU'=:����=t::� ,lnstitutOf,f1istóricQ. e Gea-
de' Ingleses do Rio,Vernlelho ) .

,

t

,

,',' "

, o, ' ::!tú�:�l!��::!isv:amo':��' #

1-,
.

"d' -St
'

I

(t
.'

de, vinte anos, 'possue Q' su-: tender legiti�ar, á, s,ua pà�- -Ior �e cr,,$,
-

500" inc,i s�ve" � I 9 r"�' ICA,:.: � e a a arinapllcante como seu no lugar se, nos termos do -artigo 550
t' 't"!' :'6 ,_;,U 'd

o', g, _ V " & \

_

, dí t it
" ;. d Oódí C"l P "-"'it respec rv.a axa, e sa'!I e es- ." '

• - ... , .'Oapívarí, lS r o de Ingle- o algo lVl. ara; ... �
t d 1 E dít

- .

"ti'" ,
"

�
,

" .'

'

ses do Rio Vermelho, sem fim requer a desígnação do fatO ua'fe �d a 1 � Ptee d'ça� TEM NOVA DIRETOltIA - ELEITAS AS
, .

,_. . o pro rI o o segum es- ,

.
'

'

,

"

q:u�lq�r ,mterrupçao ou opo- d�� ho�a e l�g,ar para a JU�- acho: R, Ho·e. A. á conclu- COMISSÕES PERMANENTES - DIA
siçao, doís terrenos com aa tírícação exígída -

pelo artí- p-
FI

' .

J
r 28 d

'

seguintes metragens e con- go 4à5 do Código de Proces' ��o, d orIana:o l\ e JU- 12 DE OUTUBRO A POSSE
rrontações: a) .:_ o/prfmeíro, so Civil, na qual deverão ser

o o ano e mi novecen-
SábadO, dia 26 de esetembro, 2,a Comissão - Estatutos -

tos e cincoenta e' nove
com 34 (trinta e quatro) me- inquiridas as testemunhas

19 9 ( Lauro
às 20 horas, na Casa de Santa Des. João da Silva Medeiros Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

tros de frente na Éstrada do rol abaixo, que compare-
( 5), assinado)

Catarina, .reuniram_se em Assem- Filho _ Dr. João José de Souza Cei Can�o Qulntlno Régis
FAZ SABER aos que o pre- Pereira Oliveira, Subindo os

sente edital .de cítacão com Pública; fundos em um Bl:'r- cerão independentemente de bléia Geral (2,a convocação) 08 Cabral - Dr, Edmundo Accaclo 7.a Comissão - Bibliografia
". ,autos á conclusão foi profe-
3 d' reiro, onde mede igualmente intimação. Requer, outrosstm, sócios do Instituto Histórico e Moreira Pl'of. Luiz San.ches Bezerra" da

O prazo de trinta (O) _ms, rido o seguinte despacho:'--
vl'r'em ou deles conhecímento 34 (trinta e quatro) metros, depois de feita a justificação h Geográfico de 'Santa, Catarina 3.a Comissão Redaç!io da Trindade - Dr. Joaquim Madeira

.n. hoje. Dia para a audíen- '

, ti'verem que por parte de com terras de herdeiros de pessoal dos, confrontantes já ,

d
.

t'f'
-

I
•

com o fim d� elegerem a Dlreto- Revista - Neves - prof. Francisco Barrei.
cia e JUs 1 icaçao, F oríanó-

JOSÉ JOAO, DUARTE, na Edu�:rdo Marques, extra- mencionados, residentes nas ria e as- Comissões pepianentes Dr, Oswaldo Rodrigues Cabral ros Filho
polis, 1 de agosto do ano de

ação de usucapião em que mando pelo sul com .terras' vizinhanças do imóvel, bem
mil novecentos e cincoenta e

para o biênio 1959/1961, contor. - cap. Andrélino Natividade da S,a Comlsão - Admissão de

requereu perante este Juizo, de herdeiros de Manoel V�s, como do representante do
nove (1959) (Assinado) Lau-

me Edital de Convocação. Costa - prof. Altlno Corslno da Sócios -

lhe toí dírtglda a petição do quez da Silva e ao Norte Ministério Público e do Do- pr.esentes muitos dos sócios e- Silva Flôres prof. João dos Santos Areão �

ro Pereira Oliveira. SEN-
teôr seguinte: _ Excelentll- com ditas de herdeiros de minio da União e por editais

TENÇA: _ Vistos, etc. Julgo
fetivos e residentes nesta capital, 4,a Comissão - História - prof, Emanuel da Silva Fóntes -

símo Senhor Doutor Juiz de Galdino Francisco da Silva; de trinta (30) dias os ínte- foi procedida a eleição sob 9. Des, Hercillo João da Sll'Va Jorn, Gustavo Neves
por sentença a justific.'1ção ,

Direito da 4.a Vara, JOSÉ b) - o segundo,· com 8 ressados incertos, todos !Jl;l,ra constante de tolhas e to- presidência do Desembargadol Medeiros - Jorn, Oswaldo Ferrei.

JOAO DUARTE, brasileiro (oito) metros e 8 (oito) de- acompanharem os termos da Henrique da Silva Fontes, tendo ar de Mello - Major Ildefonso as Comissões permanentes marcoulhas, em que foi requerente
solteiro, lavrador, domícílla- címetros de frente na rete- presente ação de 'usucapião, -

A' a Comissão apuradora constitui.

t d P
.

bl' f d depoís da' termínacãQ" Cl,osJdOSE JO dO DUARTE, dafim. '

do e residente no lugar de- rida Es ra a ' u uica un os ". � da dos sócios professores João dos '5,a Comissão _ Etnografln e
. , e que pro uza os seus

ev!-,nominado Capivari, distrito em uIJl Pantana, onde ,en. prazos dos editais na con-
dI' reíto E santos Areão e Emanuel da Silva Arqueologla-

,

ísnost
os e egais e el s. xpeça-

de Ingleses do Ri9 Vermel':1.o, contra terras de herdeíros rormídade com o díspos ,o no
d d d ·t

- Fontes chegado ao seguinte re,
,

1 d M
.

M
..

t t· 455 do C· dígo de Pro se man a o e Cl acao aos, ,

municipio de Florianópolis. e aria aurrcio; ex re- ar 19O
• •

o .

-I confinantes do imóvel em
sultado:

Por seu procurador e advo- mando, pelo sul com ditas de cesso Oívíl, por meio da qual
tã b como ao 40 presidente - Des, Henrique da

h d d J S t deverá ser reconhecido e de- qpues aot,
em

gado abaixo assinado" ínscrí- er erros e oana an a e
ramo ar Público, na quaH- Silva Fontes

to sob numero 426 na Ordem ao Nórt,e com t.erras de he,·· clarado o dominio do supU- 1,0 Vice.presldente __: Major
d L· G 'lh

.

cante sobre' os aludl'dos ter-
dade, de representante da

dos AdvogadOS do Brasil - deiros e Ulza UI erm!-
Fazenda do Estado' e do 01-

Secção de Santa Catarina, na. 2°) - Mas, embora os renosj ficando citados, ain-

com escritório á rua DeodlJ- possuindo, mansa e pacifl- da, pala no prazo legal apre

ro numero 3, nesta Capit'll, camente, com animo de dO-I sentarem contestação e para

,vem, perante Vossa Exc�- no, por mais de vinte anos, seguirem até final sentença.

lencia expor e requerer o ,>c- não tem o Suplicante qual·· sob as penas da lei. Dá-se a,
guinte: _ 10) _ Há 1l1ais quer titulo formal, dai pre- presente o valor de ....

"
. , , .

Cr$ 2.100,00 (dois mil e cem

cruzeiros) para o fim de

determinação da à1çaÉb;
Protesta-se provar o alega
do por todos os meios de

provas permitidos em direi

to, com os depoimeptos pe.3-
soais de interessados, de tns

temunhas e vistoria, D. e A.

esta - P. Deferimento. FIo,

rianópolis, 24 de julho de

mil novecentos e cincoeni: 'lo

e nove (1959). (assinado)
Francisco de Assis, Rol de

testemunhas: - 1) - Eu

clides Pantaleão Marques,
brasileiros, casado, lavra,,.

dor' 2°) - Nelson Luiz' Flol'

bra�ilEüro, casado, lavrador;

da cidade e outros no Estreito e

em varias bairros. Temos também

chácaras e casas de prall'-. Aten
demos provisórlamente ' a rua

Conselheiro Mafra, 22 junto a

loja de D'ALASCIO & FILHO,

TELHAS. 'TIJOLOS :'(
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAIS ,8AOARÓ • fONE )801

ANTIGO DEPÓSITO OA''',OANI

José Lupércio Lopes

2.0 VII:e-presldente � Dr. Os-

Santos Areão

Vianna

TIDS ficaram assim Integradas,:

CASA GRANDE

A L U 6 A -,S E

pràcura.se para

t;��la casa na rua Preside:.�t" Coutinho, nO 24. Ver c

tratar na mesma.

A P A R 1 AME. N· T O
ALUGA-SE _um apartamento a Avenida Mauro Ramos

<lo 170 (Edifício do SAPS)
Tratar _:. rua Monsenhor T'opp' 5' - sobÍ'-ado

COMPANHIA
JOAÇABA

MELHORAMENTOS DE
(em organização)

-

ximo ao centro.'

Telefonar para 2635 - A

guiar.

SEGUNDA (2a), CONVOCAÇAO

,RUY KLEIN HOMRICH
MAURO'BATISTA'
AMADEU BORDIM

Dr. MIGUEL RussOWSKI

P R" E ( I S A - S E
DatiJógrafa com prática

TRATAR N,O ESCRITÓRIO CENTRAL DOS ESTABE:

LECIMEN'rOEl A MODELAR -- RUA TRAJANO,7.

CASA APARTAMENTO

Jorn. Martinho Callado Junior
- Dr. Othon da Gama' d'Eça -

Dr, Elpidio Barbosa

6,a Comissão - Geografia

Dr. Victor peluso Junior

proclamadas a novo Díretoíra e

o sr, presidente, na forma do Es_
taeuto o próximo dia 12 de 'ou,

, _'

tubro para a posse.

,

ALUGA-SE c/3 quartos e demais
trução nova aluguel Cr$ 5.000,00 Ver

l.pe Schmidt n, 164.

sica.

dependencais cons- Ensino __;_ História do Gru�
e tratar a rua Fet• po Escolar "Alberto Torres"

e Ginásio
t

"Cônsul Carlol)

EXCELENTES
,

ARMARIOS
o •

EMBUTIDOS,.
É si'mples aproveitar uma parede, .. DURATEX
é o material adeQuado para fazer armórios
embutidos, ràpidamente, com mc.ior econo·

mia e os melhores resultados!

• DURATEX é muito mais barato' que qual
quer outro material I
• fócil de trabolhar - muito leve":' muito
duróvell

-

• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I
• É o material ideql para armõrios, porque
lua superflcie Iiscf' não apresenta farpas.

'. PRONTA ENTREGAI
,

PREÇOS DE SE

IlRAR O CHAP'U'

Dura

_.---_._- .;_ ._-- ._-_......�_. ----- - -------____::::....-.

\.

fAZ MELHOR E MAis SARATO I

DURATEX é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não racha, é mais duróvel e

menos atacóvel pelo cupim.

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tiROS

liso, filetado e perfurado.
Revendedor: - ME Y E R & CIA.

RUA - Felipe Schmldt, 33 - Fone 3270

Conselheiro Malra, 2 - Fone 3_
,"-'" -

Rénaux", .

o

Assistência - História das
atividades em Brusque do

Serviço Nacional da Malária.
Sociedades - Históricqs

da S,C. Brusquense, C.C,'Í',
Araujo Brúsque, C.E. Pay
sandú, S.E. Bandeirante e

Sociedade Beneficente "Bruss
que''';

Diversos Colaborações
das pessqas convidadas pela
Sociedade Amigos de Brus
que e destinadas à Enciclo
pédia 'Catarinense - Seção
de-Brusque.

EMPR�GO
,

õTIMO ORDENADO E COMIS·
SõES PARA PESSOAS ATIVAS
E EFIC1ENTES. OS INTERES
SADOS DEVERAO SE DIRtGIR

ANDAR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIDrOORA "Ó �TA06" L1'DA.
.

o &dia,dcg.
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3"022 _ Cxa.: Postal 139

Enderêço Telegráfic« ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GER E-NTE

Domingos Fernatlldles de Aquino

REDATORES

Osva'ldo Mello _ Flávio Alberto de Amorim _ André

Nilo 'I'adaseo _ Pedro Paulo Machado _ Zury M�cha
do _ Paulo da Costa Ramos.

'

COLABORADORES

Prof. Barreiros Filho _ Dr. Oswaldo RoId1rigue,s Cabral
_ Dr. ALicies Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

Prof. Othon d'Eça _ Major Ildefonso Juvenaj _ Prof.

Manoelíto ele Ornellas ----:: Dr. Milton Leite da Costa -
", Dr. Ruben Costa _ Prof. A. Seixas Netto _ Walter

tange _ Dr. Acyr Pinto da Luz _ Acy Cabral Teive _

Doralécio Soares-_ Dr. Fontoura Rey _ Ilmar Carvalho
_ Fernando Souto Maior.

PUBLICIDAD.
Marl. Cetína Silva - Aldo Feaandee - VlrrtUr

Dfatl - Walter LIDhaI'ftl
REPRES.NTANTI

Repreaenlaçóea A. S. Lara Ltda..

RIO':- RUA Senador Danl•• 411 - 6 .. Aael.,

Tel 225924
S. Paulu Rua Vitória 657 -: .. c.a). .. -�

Te!. 34-8949
.

Serviço TelearráCico da UNITElJ PRESa lU-P)
AGENTES E CORRESPOIlDENTE�

&.Al Tcdoe 09 munlclplol de �ANT'A CA1:ARINA
ANUNCI08

M....'ant'" contrato, de acordo cu•• t.�J. e. vitOi
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se responsabiliza pelos
. conceitos emitidos nos artigos assinadop,

CLUBE DOZE D'E AGÔSTO
EDITAL DE CONCORR1l:NCIA

\

o
_

Clube Doze de Agôsto faz saber a quem Interessai

que encontram-se aberta as inscrições para o arendamen

to e exploração do Bar e Restaurante do Clube.

As propostas deverão ser entregues na Secretaria do

Clube, em envelopes fechados até o dia 10 de' outubrocàs

10.00 horas.

'-

Paru maiores esclarecímentos
atendidos na Secretaria dq-' Clube

�OO de segunda a sexta-feira;
-r-

os interessados serão
no horário, das 8.00 às

:-i

HIR-AM DO LIVR�ENTO
. . . SecJ,'et4r1Q Geral

'DR. ÉUGli:N'IO TROMPOWSKY. TAULOIS FILHO
Presidente

FLORIANÓPOLIS, Sexta. Feir�J 2 de Outubro de 1959

!lóificàiftii'iiiilSsliiiài
.

oH "liinu,mi"����I�Bi'f�� 'ft�lltQlrE-P��"R,
• ARAGÃO . ,;' PARAISO

MERDOIÇl CIRURGIA TREUMÁTOLObIA operaOões:-M������ de S'enhó_ Y t.S·' I � A, NOS S A L O" J A,
.

DDICO < ORTOPEDIA ras - Clínica de ,Adultos R D' do O .c
Pré�Natal Partoa Consultório: João Pln�o, 14 - CUrso .çle EspeCialização no ('oapl- lia 80 ro n' .5 - Tel 3820
.Operações - Clinléa Geral Consulta: das 15 às 17 horas, dlá- tàl dos Servidores do Est�o.

., • .....

Residêllcla: rlamente. Menos aos sábados. Re- (Serviço do prof. Mariano de ·A.n-
Rua Gat. Bíttencourt n, 121. sldêncla: Bocaluva, 135. Fone 2714 dradej , Consultas': Pela 'manhã no. ---------------------

Telefone: 2651. Rospltal de Caridade. iA tarde das
Consultório: DR. WALMOR ZOMER 15,30 horas em diante no consul-

Rua Felipe Schmidt D. 87. GARCIA tório, à Rua Nunes Machado, 17.
Esq. Álvaro de Carvalho. Dlplonl:ado pela Faculdade Naclo- esquina da Tiradentes _ Telef.
Horário: nál de Medicina da. Universidade 2766. Residência - Rua presi_

Das 16,00 às 18,00. do BraslÍ dente Coutinho, 44 _ Tel. 3120.
Sábado:
Das 11,00 às f2,OO. Ex-Interno por concurso da Mater_

nidade_Escola. (Serviço do prof.

DR. I. LOBATO FILHO Octávio Rollrlgues Lima). Ex-

Doenças do aparêlho respiratório
Interno do Serviço de Cirurgia do

TUBERCULOSE _ RADIOGRA- Rospltal I.A.P.E.T.C. do Rio de

FiA E RADIOSCOPIA DOS PUL- Janeiro. Médico do Rospltal de'

MõES _ CIRURGIA DO TORAX
Caridade e da Maternidade Dr.

Formado pela Faculdade Nacional

.

Carlos Corrêa.

de _MediCina, Tlslologlsta e Tlslo- DOENC:AS DE. SENHORAS -

cirurgião do Hospital Nerêu Ra-
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo método
mos. Curso de especialização pela
S. N .T .. Exlnterno e Ex-asslsten_

Pslco-profllatlco

te de' Cirurgia do prof. Ugo Gul-
Consultório: Rua João pinto n. 10.

marães (Rio) Cons.: Felipe Sch- dcoams 1h6'00rOasàs m18a'rOcOa'dhaso.ras. Ate�de

mldt, - Fone 3801. Atende com
Telefone

hora marcada. Res.: Rua Esteves
3035 - Residência: Rua General

Blttencourt n. 101.

JU�lor. \80. Fone: 2294. '

DR. HOLDEMAB
.

MEIEZES ' �
ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS - CIRUR-

I GIA-
Formado Ipela Escola de
Med1icina do Rio de Janeí
ro Ex-Interno da Materni
dada Clara Basbaum, da
Maternidade Prô-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atend1e provisóriamente
no Hospital de Caridade

__:_ Párte da manhã

DR. AYRTON DE _OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO -

- rUBERCULOSE -

-

Consilltórlo - Rua Felipe
Schmldt, 38 - Tel. 3801.'

Horário: das 14 .às 16 horas.

Residência - Felipe Sçhmlctt.
n.o 12'7.
---------------------- �

DR. NEWTOlS D'AV*tA
'CnnIRGIA 'GERAL �

DoenlÍas de. 'Senhoras Ir-, Procto:"
•

logia - Eletricidade Médica
c�nsultório;-' .Rua Victôr Mel

, ril1le'f n.o 28 ... Telefo�e' 3807
eonsul�as': Das 15 'fioras em :(ilante.
R_eSldêncla: Fone, 8.423. RUjl..1 Blu
menau, n. 71.

.... é linda ... mas
8 o CONFORTO?
Ao comprar móveis 'estofados, 'verifique s••

moleio é feito com as legftl!!las MOLAS NG-SAG
.

(

_. muito maior confarto
• ,xcepcional durabilidade
• lIunca cedem - nunca lolta.
e móveis mais leves
• dispensam o uso de cordinhas e percintas cf. pano
• conservam o estofamento absolutame�te indeformóvel

-

M��� DO BRASIL S.A.

""N\. _.1 ... III .......- ,II. ...., - c.. Postal 875 - fad. Tel.1 "NO-SAG" - SlJo 'aul.

• IIVINDIDOIES. MEYER a CIA.·
... ,.,..� ... Rue Coaselheiro Ma�ro. :2 - Tel. 2516- C ... POI'al 48 - flORIANÓPOUI

DR. LAURO DAURA

CLINICA' GERAL
Especialista em moléstias de Se
nhoras e vias urinárias, Cura ra.,

dical das Infecçõel!_ aguqas e crõ-,
nicas, do aparêlho gelllto_urlnárlo
em ambos �s sexos. Doenç� do

aparêlho Digestivo e do sistema.

nervoso. Rorárlo: 10% às 12 e,

2% às 5 horas - Consultório:
Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246, Residência: Rua
Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.

,

M'O' V EJ S' E'M ; G.Eitil.
�

Dão Morilz s. .8'.

Maurício' do! Reis
Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 5.0 ANDAR
t'1L1AL "A SABERANA" DISTRITO 00 J:9T'ItErro - CANTO

"A SOBtiRAl'liA" l'RACoI, 15 DÊ NOVEMBRO - ESQUINA.

AlUA FELIPE SCHMID'r

VflDEDORES PRACISTAS
N e 'e e s s i t.a - s e

NA MODELAR

VIAJE' MELHOR
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA
ÕNIR'US UITIM,O, TIPO
SUPER-PULLMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

'FLORIANOPOLIS
CURITffiA

lAPIDO SUL .. BRA$ILEIRO
VIAGENS COM ESCALA .::_. PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIA�OPOLIS - RUA DEO:DORO'
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - .TEL.: 2172

5,45
12,45

LTDA.

FORRO
IRMAos BITENGOURT
(AIS BAOARO . lONE )!I)Y

AN1IGO DEPOSITO OAMIANI
TELS.: 2198 - 2681 .

C V·R S O

. DRA. EBE B. BARROS·
'CLlNICA DE CRIANÇAS

ConsultóriO • ReaI4iaolA C.onlultu

Av. RereWo Luz liSA apto. , Selunda • 6.a-telr.

da. 16 àa 17 boru

TeL - 29.4FLORlANOPOLI8

,ORA. EVA, B. SCH'WEIDSON BICHLER
CLt�'ICA' DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstíag de anus e recto.

Tratamento de bemorroídas, fi stu Ias, etc,

Cioruraia anal

Comunica a mudança de seu Consultório junto á sua

r.ssidência na Rua Durval Melquiacles de Sousa 54

RAUL. PEREIRA CALDAS

A D V O G:AtD O
- • r

Nova, Nomenclatura Gramatical Brasileira
A Diretoria de Estudos. e Planejamentos, S. E. C.,

levará a efeito a partir de 9 do corrente, no Instituto

de Educação "Dias Verho'.' (Salão Nobre), às quartas e

sextas-feiras, das 17,30 às 18,30 horas um Ourso de '-;

Português para professôres primários que está· assim

programwd1o: ,

.

A) Fonética descritiva, histqríca e

sintátiea

B) Morfólogia:
\... Estruturação e formação

Flexões e classificação
C) Sintaxe ,../
D) Ortografia, pontuáção e significativo

das. pa'lavras
E) Metodologia da Linguagem do

Curso Primário . 4 aulas
t,ste curso estará a cargo do Cated'rático de Portu

guês do Instituto de Educação "Dia_s Velho", Prof. üs

waldo Ferreira de Mello .

Ao término_ do c,urso 'será conferido um Certificado
a t<>dos -.que' tenham 100% de frequêncLa.
Para o mesmo curso convidamos Os senhores profes

sôres ,dle Grupos Escolares e alunos de Escolas Normais.

As inscriçõ_es poderão ser feitas ne,sta Djietoriar ou
.

junto à Direção dos G,rupos Esco'Iares.

FlorianópoJi,s, 1.0 de setembro de 1959.

"Questões Irabalhislas"
Escritório: Rua João Pinto rr, 18 'sobO

't elerone n. 2.467 - Caixa Postal n. '2D
bOBARIO: Das '15 às 17- horas."

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARMACÊUTICOS

A PIAM tem a honra -e satístação de comunicar aos

.Iustre s Médicos e FarmacêuticG.:t o lançamento do n070

produto do INSTITlJTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.

GERIPIAM - H3
ã base de NOVACAINA sob forma' altamente establli�ad�,
para o especial emprêgo em Geriatria,. no tratamento das

diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da

seniJidl\de, precoces ou não.
A:r,ústras e informações á disposição dos senllorea

M,édirc!: .!l Rua: Conselheiro Mafra - 90 com

Z, L. Steiner & Cia. _ Agentes

- �
.

.

"'" ...

DO RIO PARA VOCE-lnteresSG G todos •••
Particul�u.s, Comércio e Indústria.
Wtllidadu dom'stieas, remMíos, yefeulo. ou m4�
ou, aeus6rios de todu as �ies, disco. ou o que
voc6 precisar. Firma que serve Iu\ 30 anos a impreu.a
brasileira, criou um departamento de yendas para o

Interior, eatando apt. a atender o .eu pedido. EHI'e
". par. I

Representações A. �. Lara Ltda.
Rua Senador Danta., 40·5.- andar. Rio

4 aulas

3 aula.s
5 aulas
4 aulas·

4 aulas

R'EPRESENTACÕfS
-. ..

'MERPAL - MERCANTIL PAULISTA LTDA., firma

de re!,reser tações de ambito nacional; possue 15 fUla!..'!!

E:'ln di�'ersos Estados,' seleto corpo de vendedores' dand0
" .

perfeita cobertura por todo I) Brasil de norte a sul df

tste ao Oeste.
Ateita-se representações parã todo o Brasil ou reglõe-;

dá ótimas fontes de referencias .

Sã.... Paulo - Rua Marconi, 34 - 60 andar - conj. 62

Santa Catarina - Rua Souza França 20 Floc! 1·

C,)l!fie as suas vendas a 'Merpal.

'� E R V I ç O M J L I T A I"
II

Atenção Candidatos_Civis Inscritos Para O
Exame De Seleção À Escola De

Sargentos Da� Armas"l!!
A fim IGle tratarem de seu,s interêsses, todos Os can

didatos civis inscrito,s para 0-. Exame de Seieção para
Matrícula na Escola de Sargentos das Armas, são con�

vid'ados à comparecer na Décima Sexta 'Circunscrição
de Recrutamento'!
(NOTA N.o 4/59 da 16,a CR)

t" A V A N�D O (O' M S A B .. l O

�Virgerri-·Espe,cial idade
�I rIa. WEIlEl INDUSJRIAl -_ Jolnvllle - (Marca Re,lstrada)

l

I' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aumentou em 4,8% o consumo Petro
lífero no Hemisfério Ocidental

o consumo de petróleo cru e derivados no Hemisfério

Ocidental assinalou a média de 16.7.74.000 barris diários

no ano passado, r�presen.tando um aun:e�to de 4,8.% oSi)-l
bre o total de 1957, de acordo com estatísticas autorizadas,

A procura' nos Estados Unidos' foi de 9.065.000' barris

por dia, ou seja, um acréscimo de2,8% em relação ao

ano anterior. No' resto do hemisfério ocidental, o consu

mo totalizou 7.709.000 barris diários indicando um aumen

to de 7,4% sôbre ao ano de 1957.

Os países de maior consumo petrolífero hemisfério

assínatarem os seguintes indices durante o ano passado:

r.(lADEIRAS PP.ilA
CONSTRUC-ÃO

IRMÀOS BITENCOURT

-

B/diários

(AIS RAOÁIiÓ 'ONE' (OG?
A,HTIGO' Dlr,6SITO OAM'ANI

Vende-se por mo
.fi'o de mudança

\ .

Terreno em Bom AbrigO, com

2.200 m2.- com duas 'frentes, água

1-% de au-

ii.' menta' ! ' . Uma casa

",,1-.>. sfil957 �·i�, ,J2j601;Il ,de de

____...........--_______ Abrigo

encanada.

I A1emanha Ocidental ... 447.000 I 23,5 I

I Argentina ............ í 275000 I 7,0 I
I Brasil •• 0 •••••• ••••••• \ 226.000 --I 15,1 I
I Canadá - \ 731.000 I 0,1 \••••••••• o •• ••

I Estados Unidos ........ I 9.065.000 \ 2,8 I

I Europa Ocidental ..... I 3.300,000 \ 13,5 \.
, I França • _ •.•.••••••• �. 0."-. ! 506.000 I 14,3

. � I
I Inglaterra ............ I 717.000 I 22,0 I

.

mões, com 42m de fr!ffite com

asfalto, com' um chalé 'de �ate.
rlal

DO-RE-MI

���-
� �

"

, I
I·' I
·1 DIARIAMENTE I,I �

��I��
.

��'"� '\I�':",I ,,, /�
, I I,' �

--\ �S
�"I 1- � -1-----
I\:' ,� 9-� \:_/ ,,' hs.
I � I"

I dir��:::S, PAULO - RIO I
� I

\

no

FLQIUANÓPOLIS, Sexta Feira, 2 de Outubro de 1959

)

Ias.
Lugar especial deve ser

concedido a André ohamson,
que também impôs .sua mar

ca .em dois filmeS tirados de
seus livros, "Tabusse" e "Le
Crime des Justes". Muitos

nomes, porém, ainda mere

ciam ser citados entre os me

lhores fumancistas que sou..

beram compreender que o '

cinema não é inimigo da li
teratura. (SlI)

G. q_HAR;ENSÓL
----------_:_---_--=::.._---

PARTICIPAÇÃO·
PEDRO fAULO MACHADO e MARIA DAS NEVES

l\!�ELO MACHADO participam aos seus parentes e pessôas
amigas o nascimento de seu filho 1ilDSON TADEU ocor-
rido dia 28 último.

'

Se os au.tores dramáticos' Aqueles' de quem queremos .

manifestaram vivo mterêsse falar hoje, porém, vieram

pelo cinema, se contamo� en- muito mais tarde' que êsses

tre os autores de nlmes precursores, pois são em prí
francêses nomes como Sa- meíro lugar André MAL

cha Guitry e :M4a;l'cel PagDÓI, RAUX e Jean co�tean. Mal ..
romancistas e poetas com- raux sempre se ínteressou , . ,

preenderam rapidamente, pelo cinema, consagrando- ras do exercito republicano, uma multidão Imensa pele'

por sua vez, que o cinema lhe páginas originais em I contribuindo para organizar- flanco da montanha. As cír

era um modo de expressão seus ensaios estéticos. ',Con- lhe a aviação. Essa experiên- ' cunstâncias eram demasiado

que não podia permanecer tudo, quis, ir mais longe e te- cia tragica, êle a pôs de tal difíceis para que o audacío
sob o domínio exclusivo doa var para a tela um de seus maneira em seu livro, que al- so empreendimento pudesse

técnicos. Não é fora 'de pro- romances. mais atraentes. guns fatos autênticos aí são ser levado a têrmo, Termi

pósito lembrar que os cria- "L'Espoir" é um romance? relatados sem transposição, nada a guerra _ espanhola,

dores da "escola trancêsa" Pode;.se ·discutir a- respeito, e algumas personalidades MALRAUX retomou o rílmo,

de cinema
.

são quase todos de tal modo êle ,n�s parece surgem vigorosamente re- completou-o e iniciou sua

escrítores, de Louís' Delluc a hoje, assencíalmente, uma tratadas. "\ montagem.

René Clair, e 'de Léon Poi·

J
érônica da

guer,
ra da Espa- O filme foi rodado em

der a Marcel L'Herbier e nha. Sabe-se que André Barcelona, durante os últí

,Jean Epstein..
',� MALRAUX serviu nas filei- mos mêses da guerra civil.

§OUl.lWlllllluu...uu"'nullu.UIlIAUi"Ulil.......,;"'lIIilllll'"II_IIIIIIIII'1111lIllíID'illll"I"IIII'IIIIIII'
Fôra idealizado como do
cumentário sôbre um -grande
acontecimento da história

"Orphée", filme desconcer ..

tanto, mas em que pôs mui
to de si mesmo. 1!:sse tema o

preocupa de tal maneira que
pensa atualmente em dar ..

'

lhe contínuação,
A contribuição de MAL·

RAUX e de Cocteau para o

cinema é importante por
que êles desejaram conce

Ficou concluido em 193�, ber seus filmes do prínei
quando estourou outra guer- pio ao fim, como fàz o ro

ra, e em consequência só pu- mancísta com seu livro, o

demos· ver "L'Espoir" em pintor com seu quadro. MuI·
1945. �s enormes dificulda- tos outros escrítores fr�ncê-
des que o autor encontrara ses tiveram certamente a �

§ ccoonmtpeomrPtaOrâcneenaas e'l'-mdep efa�o, o teriam a�astado da tela? A mesmt� ambíção, mas as cír- M I S S-A 'D· E 7.° O I A

E ." .M'O·("UR,'AOORIA." ...
;;_=:,,'

. r SSI0- verdade e que MALRAUX cuns ancias nao lhes permi-
'

rK
.

_

_

nantes, como a descida de dela se afastou, até o dia em tiram satisfazê-la. JULIETA GOULART VAZ

= �===: Gratl.fl.ca-se com'
que teve de voltar por outro Não poderíamos deixar

" �h(lllrvo Sebastião Vaz e sra.: pauW '-Vaz e família;

.camínho inteiramente diver- .passar em silêncio, porém o t.ourrva az; Pedro Ivo Vaz e família; Haroldo Vaz e

§ Dr. Antônio orüto � so, pois é atualmente Minls- "cenário" que Jules Romaína família; Haroldo Vaz e família; Maria Inã Vaz; Newton

I A D V O G A DOS Dr. Augusto Wolf "'_�
..

' Cr$' 6.000,,00 tro encarregado do Cinema. escreveu especialmente para
José Vaz ,e família; Jordão Goulart e família (ausente);

= Dr. Emanoel Campos
_ Jean Cocteau, pelo, con- Jacques Feyder, "L'Image"; Judith Goulart e Otília Goulart e família, ainda cons-

ãi== Dr. Márcio C()llaço §== trárío, não perdeu a paixão os numerosos temas que ternados com o falecimento de sua inesquecível e adora-

Quem fornecer Informação por essa arte nova desde que, Jean Giono forneceu a Ma�'" da mãe, 'sogra, irmão, tia, avó e bisavó.

_� Das 8 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas 'I aSpergeUernadidoansdaes' pPeoçsasaSmde aseur.. em 19.31, nos deu uma obra cel Pagnol; em "Angêle"" em antecioam seus agradecimentos.
'

=
... muito curiosa, "Le sang "Regain", em "La femme du JULIETA GOULART VAZ

r Rua Trajano, 29, _ 20 andar _ sala 1 _ TeI. 365� i tomóveis roubadas na firma d'un poéte", fortemente Boulanger", encontramos o A todos que comparecerem a êste' ao de fé cristã .

. � E Importadora Florianópolis marcada pelas pesquisas es- tom, o estilo, o espírito do convidam a todos os parentes e as pessoas de suas rela-

!ullulllllllln""1111""11UI"IIII"IIIIIIIIIII"";'III1I11I1111I1I1I1I1""U-""111111111111111'''''"111''"l1mllilUII!,m� ·Ltda., no assalto da noite de téticas da época.em que foi romancista da Alta-Proveu- ções, para a missa que em sufrágio de sua bonissima alma

sexta-feira. concebida e realizada. Tra- ça muito mais do que as mandarão celebrar dia 2. de outubro (sexta-feira) as 6,45

Qualquer informação na tava-se de obra de vanguar- qualidades do autor de "Ma- horas, na Igreja de São Sebastião:

referida firma - Estreito - da, destinada a público res- rius". Marcel Aymé, igual ..

Fone 6306. '\ trito, no passo' que, com mente não se limitou a au

"L'Eternel Ré�ourl', Jean torízar a passagem de seus

Cocteáu a-ti!?-giu o grosso dos romances para á tela; cola

espectadores. Foi/, apenas ce- boroa muitas. vezes co'm os

narista de um filme que te- realizadores, e em primeiro
ve Jean Delannoy corno di- lugar com Pierre Chenal, em

retor, mas seu espírito é "La rue sans
.

nom"; ainda

identificável em todas as há pouco, um dos maiores

imagens. Assim, tendo "pns- êxitos do cinema francês,
sado no exame", .fez-se au- "La Traversée de Paris", de

tor completo com "Les Pa- Claude Autant-Lara, se íris

rents torríbles", tirado de píríu em uma de suas nove

um de suas melhores peças e

interpretado de mãneíra ex

traordinária por Yvonne de

Bray.
pré_fabricada, com

S a obra es en ial porém
fundos, em Blf "

'
U _ S c, ,

,
m

'é' "'Ln: Beile et fa�Bête", in-

terpretaçãp livre de um con-
Um terreno em Saco dos LI-

.' - .

to de fadas, - à; éuj'o 'poder
poético ninguém ficou indi

ferente., As invenções de to

da espécie, que aí se osten·
Uma marcenarle. na ·Rua Fran-

cisco Tolentlno
tam, fazem dele um- dos fil

Úle8 mã(cantes da prodnção
Tratar com,Wal!llor, no Salão

•

fr'ancêsa. J�an Cocteau I
l'O�

rou a seguir uma adaptação
muito cUl;josa ,dO "Ruy Blus"

de Victor Hugo, e outra de

sua peça "L'Aigle à deux

têtes", antes de dar-no.>

T�egramas deti-

�� � w.-
.

� _I T"""'����S.C
'3"%l)Slsits.;'t1f't�Sf�5$Sf>,�%S%g�t�Sfti%%vtSltt%11,sXsnS%$%%SSSS"'II

pJl.ra os de�ldos fins comunl-'

P L A N T ÕE"\
co.vos que se acham retidos nesta

S DE FARMACIA . - , :

M1!:S DE OUTUBRO
- Estaçao Sede, durant� a ultima

3 _ Sábado (tarde)_ Farmácia Vitória"
'

Praça 15 de Novembro
semana, os seguintes telegramas\

4 :- Domm.go Farmácia Vitória Praça '15 de Nóvembro
Marly e Almerlndo - Dal1l

10 _ Sábado- (tardé) Farmácia Moderna Rua João Pinto
Mansm - Jorge Eckert - EzI�

11 D
.

dro jose Santos - Inácio dos
- ommgo Farmácia Moderna Ru� João Pinto

17 S' b d (t d)
� Reis _:__ Joãô -Qnelote' da Silva -

_ a a o ar é Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
18 _ Doiningo F:armác.;.ia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
24 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua TrajanO
25 '_ Domingo Farmácia Catarinense 'Rua Trajano
30 _ Sexta F.:ei�a (feriado) Farmácia Noturna

.
Rua Trajano

O serviço noturno sera êjetua do pelas farmacias Not.,urná Sto. Antônio e Vitória, situf.\�
das às ruas Trajano, Felipe -Schmidt e Praça 15 de Nov. .

'

O plantão diúrnó, compreendido entre-12 e 12,30 hs. será efe tundo pela farmacia Vitó1'ia.
'E S T R E I T O

-

4 - Domingtl
'

Farmácia do Canto
�

, -Rua 24' de ·Maio
11 _ Domingo - Farmácia Indiàna" Rua Pedro Demo�o�'
18 - Domirtg� F!l:rmácia Catarinense Rua Pedro Demoro
25 - Domiago· ,

_

Farmácia do Canto
.

Rua 24 de Maio
30 --: SextáFeira (feriado} Farmácia Indiana 'Rua Pedro Demor�
O serviço not1!-rno ,será et�tua40 pelas farmacias do Canto, Indiana e Catarinense.
A presente tabela ncio pG;4e-1'á ser:,alterada sem prévia au_to riza_Qão dêste Departamento.

L O I 1 s
VENDE-SE LOTES a longo

prazo sem juros e sem entrada

_ próxl�O a Benltenclária -

Informações II :vendas

andar

P R E F E ( r S 1
Segunda serre, ótimo estado de conservação.
facilita-se o pagamento.
F��1íe:�24-�3, das 17 às 18 horas.

NOTA DE FAlECIMENTO
AGRADECIMENTO'

MONTEPIO 3.0

sala n.O 305.

C A S A'
,

ALUGA-SE. Espaçosa, pro
pria para família numerosa:
Próxima ao Departamento de

Saúde Pública. Tratar pelo
fone 3875.

Zeno Barbosa - José Roberto

dos Santos Arlcomedes d!l

Silva -- �lIton Vieira da Silva �

Vva. Helena Jonas,' filha, genro e netos, sensíbílíza
dos agradecem as provas de sentimento e pezar recebidos

d.: parentes,. amigos e pessoas de suas relações, por oca

siao do ralecímento e sepultamento do seu querido e ines

luecível espôso, pai, sogro '� avô, BRUNO JONAS e con

"�dam para o culto com�morativo, 3J realizar-se dommgo,
Iía 18 de outubro na Igreja Evangélica, sita a rua Nereu
Ramcs, às 9 horas.

'

V,enl Gustavo Machado - wal ..

mor· ,paleta - Ubiratan Cinco -

Ruth Valente - Berenice po_

,chesques - Centro Tradlclona.
l
lista _ Ademar Tolentln�
l\[lssãO Catarlne:nse y� - pe_

drlnha. . Cruz - Victor Schnelder

pereira. - Pedro Lopes - Vera
.

'

.

.M;oçlmann ,- Elias Felgold

Arthur R\la. Santa Terezlnha 6i!.
-

•
' I

. AnlbaJ SlIva. - Fotó "An'1lré

í

,Ofereceinag·1be para
PROIIA ENTREGA!

-.�
......

..-� .""'"

'Equip(lmen:to de Escrit6rio

Engenharia

-

o,' ,

Máquinas e

Motores

.

�

Mate-rial Cirúrgico
E lembre-se: além de produtos de marcas consa.gradas�
M�C�A�O_ � CIA. S(A oferec�-lhe completa � ..,

asslstenClQ· tecnica ,,,,,�)t .' ...J
- ��� ., ��

.S�I.
--

.....

COMÊRCIO E AOtNCIAS
'�,,-.,....

Rua Saldanha Marinho. 2· - Fone 33-62 e 28-36
End..

'

telegráfico PRIMUS .; C. POSTALj 37 -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�xp,osição -de A-rquitetura
Drganizada pelo Museu·Metropolitano,

de Nova York
por 'Norman Smith A procura das formas slgl�'f\.

"A 'Arqultetura é vida; ou pe, cativas - formas que em caráter

funcional servem à sociedade conlo menos, é a vida materializada

em fQrma e portanto o marco
,

. ,

que registra a vida como a vida se

temporgnea - nunc_!!. antes re-

quereu tanta coragem ·e compro.,

ensão por parte dos arquttstos co-,'apresenta". ' - ii.
Estas palavras, escritas por

Frank Lloyd Wrlght,.o grande

arquiteto nOl:.t�,amel!icano reeen.,
,

'

temente falecl'io. pode, ser cORsI-

dlfrada como a .dlvlsa da' exibição

mo no sé9UIO atual. As profundas

.
Jllodlficações Introduzidas r>Slf'S

�eséober,1as cíentírícas, pelas guer,

ras e. acontecimentos sociais, pas

saram a exigir multo mais .

ccs

nals": Frank Lloyd Wrlght, Wál_ e a firma "Skldmore

t31' Gl'OplUSJ Ludwig Ml.es van der Merll".
.

,

Rohe, Le Corbusler e Alvar Xalto.
A posição de' honra na exposl-

de artes plásticlts que I.stá tendo homens qu� procuram expressat'

lugar atualraouté nc Museu Me- a .realídade do nosso tempo com

".', '
, -

tropolltano de Nova York e que lógica e beleza.

em breve percorrerá todos os Esta

dos Unidos.

Esta coleção de fotOgrafias, dia_

gramas transparências coloridas
,

'

modêlos, maquetes e publicações

sõbre a construção de 66 estrutu-

Nesta procura de uma nova tor,
I

ma de expressão arquitetônica 08

que se distinguem como íntcíano.,

res de novas correntes 'podem ser

agrupados em um pequeno e se,

leto grupo. A exposição do Museu

ras de alta Significação. revela Jl.1-etroPolltano, slllrqprladamente

claramente que a arquitetura, so, intitulada de "Criadores de For_

bretudo, é uma arte que reflete Q mas dê Metade do Século", nome
ambiente "soctat e suas mutaçõt,�, nageía trinta destes ídealízadores,

Alguns podem cntícar a omís- Ainda vejo, através das lentes' da sau

dade, aquêle arruado tranquilo, de casas
antigas como antiga é a sua hístóría ..

f onde víví os momentos mais atormenta-

\ dos, divertidos e pitorêscos da minha in
fância sem ternura, e da minha adoles-

.

cência agitada, cujas inexperiências, por
falta de compreensão e de orientação, le
varam-me a situação que, hoje, ao re

cordá-las, sinto um estranho brilho nos

olhos, lavando o sorriso amargo e sem'

côr. Foi justamente naquêle arruado,
que recebeu o nome de São Miguel, que
um dia chegou, transbordando coragem,
idealisrilO e invéncível fôrça de vontade,
um Padre ·que abriu no .meu distante
torrão natal uma estrada asfaltada peln
Fé, com o elevado propósito de transfor
'má-Io numa comunidade onde' o bem-
estar social fôsse uma realidade: Padre

DEPÓSITO são de certos grandes arqurtetos

estrangeiros e é verdade que a
,

exibição - organizada e patroeí,

nada pela revista "Time�' e pela

Federação Americana de Artes -

não é tão completa como deveria

ser. No entanto, os grandes 011_

gínadores assim como a nova gs ,

ração de artistas que vem consotí,

Aluga-se Rua- Calsum a.

FrederiCO RoUa ao lado da bar

bearlE( do Machado, tratar na

Rua Tenente SUveira 29 S�
,

brado.

A,LUGA-SE dando as conquistas da "arqui.
UMA CASA NA RUA CRIS

PIM-MIRA. 31. TRATAR NA

RUA BOCAIUVA. 83.

tetura l',evoluclonária", estão to

dos representados.

o grupo, como seria (le esperar,.
é composto em sua maioria de

norte_americanos. Isto não (Itve

ser considerado como uma orll)'fl
tação chauvinista; é âpenas uma

I3lmples evidência das grandes

opórtunidad� que a:lLrqultetura
está oferecendo nos Estados Uni

dos em virtude do f,enômeno do
,

crescimento econômico do pais.

Dos nor·te_amerlcanos honrado!!

com a exposição d�S6US trabalhos.

cêrca da metade é d·e estrangeiros

que vieram para os Estados Unl
-------------

dos atraldos pelo ambiente de 11 ...

berdade que ali' I;le d·esfruta prop[,
. ,

cio às manlfestaç.ões artísticaS

Todos sêtes J:;mtaniente �Oli; ��.
,

demais norte-america.nos / natos,
-------- ...----.

ergueram o padrão da, arquitetu_
ra no país durante a última dé-

,
.

cada a uma posição que llie' dá
, .

_.
..

C A S A
VENDE-SE uma residen-

cial à Avenida Hercílio Luz

33 - Tratar pelo telefone

24-53.
Carmelo Pinto de Abreu, o seu nome. No ..

me que, logo nos primeiros dias à fi'en
te do rebanho,' atravessou ,os limites do
arruado, alcançou os mais distanlles pon
tos rurais, tornou-se admirado na séde
do município, impôs-se em .outi;os qua
drantes de Pernambuco, porque a sua

r personalidade. era muito grande para fi

oeâr circQnscrita em São Miguel.
Um domingo, no sermtio da Missa das

dez horas, Padre Carmelõ Pinto de Abreu

convocou a alma cristã da terrinha para

ajudá-lo a erguer uma obra gigantêsca e

ousada: o Centro Social. Com êle, o povo
terUI. aS�!Ístência médica-dentária; cine

ma; biblioteca; esportes; diverlimentos
sadios e instrutivos, enfim, uma nova e

fulgurante fase se abriria para todos, in
distintamente. O Reverendo, porem, ho-

Prédio à Venda
VENDE-SE o prédio rtP 113

d" _ ua Aracy Vaz Calladc, no
E.strpito. Tratar no cartório
de Ebtreito: -

LEIA EM NOSSA,-NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

;SSSSSSS'SiS'SS�'SSSSS$'SSSSSS'

V E N D E-S E
relêvo internacional.MOVEIS DE SALA DE JAN

TAR QUARTO, VISITA E

COPA.
Rua Jeronimo Coelho, 14 sob.

--

Clneo dos trinta arquitetos se_

lecionados para a exibição são de

signados como "os grandes origi_

( IM SUAVES PRESTAÇQES MENSAIS
� .'

'�\lIM"'l'l'f:!:';"
• .,...,

---- '- ---- - �_._"
.

.,�. �""'r).·, Jr�,\ .. i {/,..-I';1-. r '.

!
./

Moderna
na exposíçãc ,- LUdWig Mies van Escola de Arquitetura da Unlver.

C('m C coração rep_!.eto de júbilO e rec')�cleceimento,

der Rache e walter Gropius, sídade de Harvard.

-
....

�,.,. tüm O prazer de convidar os parentes e ltm�gos de seus

pais.

ambos associados com a escola Li! Corbusier e Alvar Aalto .es

a}emã de Bauhaus, e ambos tra,
tão presentes na exibição. especí.,

.

balhando nos Estados Unidos nos
ficamente devido ao forte impacto

Owings e' de dois mil edifíciOS, dos quais tetura do Instituto de -Técnologia
mais de mil foram construidos. de Ill1nois. Gropius é diretor da

últimos trinta anos. Van der Ro- de suas concepções na arquitetura
che foi inclusive diretor da Arqui. moderna,

Destes, a!)eniUl uns poucos estão

representados na exposição mas o
,

espirita das concepções daquêl�Da segunda geraçãO, oito são Ção, como é natural, pertence a

selecionados como "liders": Mar. Frank Lloyd Wright. que rornece
arquitetá dpmina em grande par-

cel Breuer, Wallace K. Harrison, os subsidias básicos de tôda' a
te todo o ambiente.

Ph1l1p C, JOhnson, Rich:� J. moderna arquitetura nortecamerr-

N�utra, Eero Saarinen. E'dward cana. Durante a sua longa carret, Dois outros Inícíadores se fazem

D, Stone, R. Buckmínster Fuller, l'a, Lloyd 'Wrlght desenhou_ cêrca , representar com grande destaque

AUTOMÕVEL
Um automóvel "BUICK"
, 938, com 8 cilindros. Preço
de ocasião. Procurar João
.!osé Leite, Práia Comprida.
São José.

.

O p.a,dte eo altltUaCÚJ. Vende-se o�
;UbSSssssss:s:snSSSSSh,.. �;ShS"'S"S"'''SSUHn� AIuga ooIse

FERNANDO SOUTO MAIOR roem dado a nave�ar contra a corrente-

za do mar agitado da vida, sabià perteí
tament'e que teri'7 face a face, os degla- .

"díadores contra o progresso, e teria, tam
bem, de enfremtar os que desejavam
aguardar em troca de outras recompen
sas. Colocando o Centra acima das mes

quinhas paixões humanas, o Padre Car

melo viu agigantar-se contra êle e contra
o Centro, a maís perversa campanha para
destruir uma obra que nascia para ser en

tregue ao próprio povo, porque êle ali es
tava temporáriamente e, 'amanhã ou de·

poi.s, poderia ser chamado para pregar a

palavra de Deus em outra freguesia.
E assim aconteceu. Deixou Padre Car

melo Pinto de Abreu São Miguel, mas,

depois de ter dado início à construção dI)

Centro, enfrentando Íutas e sacrificios

que só êle e Deus ·conhecem. As pedras
atiradas jamais fizeram baixar: a sua ca- Ibeça, sempre erguida mesmo quando,
diabólicamente, procuravam atraí-lo pa
ra a arena de batalhas que êle nunca ha

via procurado. O Centro foi sendo ergui ..

do, à medida em que a inveja crescia,
mas sem suplantar o arrêljo�e um Padre

que não conhecia'dificuld�déS que não
fôssem vencidas, Hoje, a alma humilde

de São Miguel chora a saída _do Reve

rendo, sem divisar sequer uma esperan

ça para a conclusão do Centro que se en

contra em estado bem adiantado. 0,

menos favorecidos pela sorte foram sa

crificados com a saída do Padre Carme

'lo Pinto de Abre\l, em cujo silêncio' do
Centro abandonado clama a sua voz

enérgica que, muitas vêzes, escoava pela.
velha Matriz, atingindo e-calando bem

forte na alma cristã do ,.desprezado ar

ruado.

ANTONIO EVANGELISTA e ROSA PERE!lRA

EVANGELISTA,

CSSSSS%%S%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'

BODAS DE 'PRATA'
"Quanto muda a vida o seu significado,
quando vemos o amor da carne como o

reflexo da Eterna Luz lançad·t através do

pri:Jma do tempo"!
FULTON S ':iFoEN

MARLYLENE EDA MARIA

bNTONIO ROGÉRIO E CARMEM LÚCIA

Entre 15 edificações apresenta,

.das com dastaque no conclave e

analisa4as em seus mínímoe- de

talhes, figuram a residêI).cla de

Llayd; Wr,lgllt ("Taliesin w-éllt"h.
no deserto, o Museu

.

Gugenheim
de Nov_e. York (Wright), o Edifí
cio Seagram de Nova York (Mies
van der RocM e Ph1l1p C. John_

.

son j a f:mbalxada dos Estados
,

Unidos em Atenas (Gropiusy, a

Embaixada dos Estados
-

Ull-.o�
em .Nova Delhi (stone), casa J:e,._
sídencíal (Neutra). a Loja Bijen
korf de Rotterdam (Marcel. Bre

u�r), a Terminal do Aeroporto dJ
,Idlewtld de,.Nova: York ,('Saarinen),
o Domo Geodésico lia Exposição
Ncrte..Amertcana de' 'Mascou (Ful_
ler) e a Capela de Roncham "(Le

rua, nr. 54. Corbusier).

l
..

ss"ê"I"fi
......

Vende-se uma resídêneía, à "0 I ',.• L AAvenida Mauro Ramos n.o ..

240, com 3 quartos, sala dt.
,

.

�jantar, sala de visita, cópa, :,( .... (
casinha, banheiro, garagem, .E'�Lqum·to de empregada e tele·t �

.

-�
flme. - Preço 1 .400.000,00.

V E -N D E - S E
.

,

VENDE-SE OU ALUGA-SE
'uma easa de material com

todos os confortos na Rua
Major Costa. Tratar com o

Sr. Cassio Lemos na mesma

ATENÇÃO, SRS .. COMERCIARTES
FAÇAM, SUAS COMP.RAS NA'

Sociedade Açucareira Calarinense Lld'a.
Rua - Conselheiro Mafra, 25

.
Telefones: - 3521 e 3717

-SEMPRE PELOS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA
.0 F E R '1' AS ESPECIAIS

(VALIDAS ATÉ P DIA :�O DE SETEMBRO)

Conserva de Pl!:SSEGO - 48/500 grs. Cl'�
Conserva de Pli:SSEGOS - 24/1 k.. Cr$
MERCÚRIO CROMO - cx. � /1

dúzia ,. Cr$
TALCO --::- tôdas as marcas ..

'

Cr$
Creme dental KOLYNOS .. CrS
rODDY 1 Libra - cx. c/24---. . . . . . .. 01 �
VITAVENA - ex. 36/500 grs....• Cr$
Sabonet.." GESSY Cr$
AMEIXAS RED INDIAN - 5 quilos. Cr$
MELHORAL - cx c/200 encetopes Cr$
Envelopes AEROLíNEM . . • . . . • .. Cr$
Leite condensado VIGOR - 48.'

400 gramas .'. Cr$
Lâminas BIG-BEN - ex. c/100 Cr$
SONRIZAL - cx. c/50 envelopes .. ' Cr$
BIOTONJCO FONTOURA -. .• Cr$
PAPEL ALMAÇO Cr$
SAL AMARGO - cx. com 100

pacotes 30 cc Cr$
Pó de ALUMINIO p/chapa - 25 env. Cr$
Extrato de tomates ELEFANTE

- 150/200 ' 'Cr$
Aveia QUAKER - 36 pacotes de

250 gramas . � . .. . . .. .. .. . . ... Cr�
Sabão COMBATE - cx. c/6o--paus .. Cr$
Espirais DETEFON - cx. c/1. (100

el!pira'is .

Copos AMERICANOS de 1.a. •.••.•
Goma ARABICA - 30 g!'amas ....
I\nil IMPERIAL - bonéca8 -

cx� c/20 .........••...... _

Leite em Pó VIGOR - 24/454 grs.
Lâmpadas GE - cx. c/12Q unido ....
Palitos PORTUGUESES - cX.

46,00 - lata
84,00 - lata

·40,00 - dúzia
2fiO,ÓO - dúzia

_180,00 - dú::úa
50,00 - lata
,77,00 - lata

Hi5,00 -: dÚZIa,
770,00 - lata
220,00 - caixa.
570,00 - mllhe!ro

22,00 - lata
245,00 - caixa.

210,00 - caixa
45,00 - vidro
550,00 - resma

140,00
115,00

caixa
caixa.

16,00 - lata

,27,00 - pacote
380,00 caixa

/

Cr$ 1.250,00 caix1.
Cr$ 58,00 - dúzia
Cr$ 100,00 - dÚZIa. ,

para assistir à Santa Missa que mandarão celebrar no

dia 6 vindouro, terça-feira, às 8 horas, na Igreja de São

Francisco, em ação de graça pelo transcurso de sua� Bodas
de Prata.

Florianópolis, 1° de outubro de 1959.

Um 'armazem otima freguezia preço de ocaSlao cito
a Avenida Mauro Ramos 210. l'l'atar no mesmo local.

--��-�--�------�-

GRUPO-TURBO-GERADOR - a vapor·
V'.�nde-se. Siemens Schuckertwerde AG Alemanha,

1957, com}Jletamente novo, encaixotado e coconisado. 2100

KW - 50/60:ciclos - 380/440 V. - 3000/3600:EtPM - 15 atn1..
Demais informações acerca de preços e condições de

pagamento etc. com a Gerência da Loja das Casas Per

na�Jiu('anas, à. rua Felipe Sehmidt 1$ em Florianópol1s.

(t"·

F
, '

t-

l- condução independente ... !

�J.:::':t MonarL I �

..

':',/f.' , n •

"

V EN D E-S E

A PENA S-- CR S

/
v. conta côm estai vaDlaaens
no IUGt Monark: CR$ 7.490.00 A VISTA ou

Cr$ 623;00 MENSAIS,
R E V E N D E D' O R E,S

• Garanti0 contra quarquer
defeito de fabricação I·

• facitidade em encontrar peças
originais de reposição, com
controle de qualidade MonorK !

� PAlA �S, �l��SS li_liU ='-�.-

',".'.
"

ALICE DA lUZ SIQUEIRA
MISSA DE 7.0 DIA

Cr$ 50,00· caixa
Cr$ 61,00 -, lata
Cr$ 3.250,00 - caixa

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

500 gramas CrS 30,00 - lata
Corda SISAL especial - tôdas
bitolas ........ .. .. .. . .. .. .. . Cr$ 55,00 - qullo

óleo SINGER para máqUinas' . . .. Cr$ 140,00; dúzia
VEl<iDA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2.000,OU fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

acréscimo.
N.B. � Estes prêços são válidos até o dia 30 de Setembro.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAB COMO: - Creme dental, Oleo-para cabelo, Talcos
e Sal.lcT.I:"tes, Gessy, Palmolive, P·ucalnl, Ross, Le.ver, Dyrce,
etc••'\zeitollas em latas de % Kg . i e 8 kgs., Sardinha3,
Con&flVaS D�versas, Aineixàs Secas, Leite em pó e Con,
densado, Colora� Giner" Pimenta, Cominho e outros
conQi1nentos, Fermento ROYAL e :v'LEISCHMANN, Oe
latjna e Pudim, Pasta para Sa.patos 2 Ancoras e Nuget,t�,
Cad�rnos Escolares Chupetas, Goma Arábica, Lâminas
AZUl, Futebol e Thin Papel Manilha e Manilhinha, 111:"

giênirl) Sul-America, Lapis TOddy, Sal moido' e refina
dO, Chapa Prata etc. etc.
DISTRffiUIDORES DQS AFAMADOSA familia convida .para a missa, que será rezada,' na

nua Feli.p _

.F'llOlb -- 0- Sta. Catarina

(
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMIO
,RETRIBUIRÁ, ASSIM, O RUBRO-NEGRO DE TUBARAO A VIS'ITA QUE lHE FEZDOMrN�OO ATtETICO

tlético e FefróvtáTio,�·que ·dOlnhlg�.passado se defronta-ram- nos domínios' do clube tuDaronense que veni.ceu por 2 rl, \tonarão a la
-lo depois de amanhã, porém no reduto atleticano, nesta Capital, estando o' entontto despertando interesse i'n'votgár érUre os aficio
ades do esporte das multidões. Espera ..se uma batalha das mais renhidas e emocionantes e para tanto estão preparados os d o is

onjmíos. Aguarde�os o amistoso dê domingo, quando aqui estará �pós anos de. susencia o famoso. conjnto de Norzinho e Man-
.

�

J GAUCHOS DO ;FUTEBOL CA

RIOCA E -PAULl'STA QUEREM
REFORÇAR A SELEÇÃO QUE

P r n -.

� 8 I t i P t
DISPUTARA' O PAN·AMERICA·

bOlO' ea a urlaolza o O ego amen D
. baDl�tDI & ����E'S��;�: :::" ;,:.:U'::::.W

- Estadll �e Fnte�ol �e" tlâl· (�1IPA "HAL) ?��:�����;F� �f::;;;�::��E
Da.mos abaixo o regulamento' do ração poderá vetar qualquer de., que for fixada pela Federação guardião deverá ser o número (1) riais decorrentes do seu não com- dezembro. em Costa Rica. do Rio que deve aos seus jogado.

estadual, Iniciado domín, clsAo do Presidente da Liga local,
I antes do 'in\clo do campeonato. e o extrema esquerda o número parecimenta ao local do jogo. XXXX res e funcionários vários mêses de

Art. 28 - Sómente o êrro de salários. Fala-se que os dirigentes

está sendo aguardada no Rio o

técnico Vicente Feola. Sabe.se que

o presidente JOj\o HaveUange lhe

propôs a assinatura de um eon,

trato para' prestar serviços profl.

slonals como técnico permanente
dos selecionados brasileiros a

,

com o

que afete as leis ou resoíuçües da DOS JOGOS onze (11).
r

REGULAMENTO Federação ou ConfederaçãO. . .Art. 12 - Os jogos serão dis. DO TRANSPORTE E ESTADA

Art. 1.0 - A FEDERAÇÃO Art. 6.0 -:- Os jUízes, sempre putados em dois meios tempos de DAS DELEGAÇõES
ATARINENSE DE FUTEBOL, que possível serão neutros,' de. 45 minutos cada um, com Inter- Art. 18 - A Federação estípu.,
eal1zar_á o caml?eonato Gatarlnen,,· 'sígnados pela FCF, e na falta. valo de dez (10) minutos entre lará uma taxa para transporte e

de Futebol, reservado obrigatQ' desta, pelo seu delegado. os dois tempos para descanso. estadia das delegações.
lamente -acs clubes ,campeões e Art. 7.° - Os aux1llares do IJulz Art. 13 - Serão eonsíderados Art. 19 - As delegaçõ�s cuída;

Ice.campeõea das zonas. .

serão desígnados pela delegado da vencedores lias competições os rão dos seus alojamentos COIllO o

DQ CAMPEÓNATÓ Federação, exceto nareglão se. clubes que obtiverem malar'nJÍ- melhor, lhes convier sem inter,

Art. 2.0 - O campeonato será de da Federação em que esta mero de pontos. contados na forma vençgo alguma da Federação.
,

isputado em época fixada pela funçãO é da competência da pre� do artigo 15. Art. 20 _ As delegações que Art. 29 _ Sómente em. casos peão das Alterosas, face aos seus nova Vitória, desta feita sôbre o

ederação, medtante tabela expe_ sldêncla da Federação. Art. 14 -::: Os clubes tem In. nãO chegarem ao local de seus ]0- extraordinários e de absolutas compromissos no certame mineiro, São CristÓVãO, o time de aspíran;
da �la mesma, com os respec., Art. 8.° - Tanto o juiz como telra liberdade na organização de gos em tempo de disputarem os torças maiores, poderá ser trans, teria .sollcitado ao clube gaúcho a tes dO BotafogO, campeão de 58 e

vos locais' e da.tas.. seus auxtlíares deverão pertencer seus quadros, de um a outro lô. mesmos nas datas ilxadas "na ta... ferida, competindo a Federação ou data de 215 do corrente para a novamente liderando O· certame

A D EÇÃO DO CAMPE()NATO aos quadros oficiais das ligas ou go, Inclusive casos de anulaçãO, bela, serão consideradas vencidas tida, Competindo a FederlU)ão ou realização do primeiro encontro. da categoría atingiU, SábadO, cín,

3.0 - Fora da regiãO onde da Federação ou outra qualquer com a condiçãO, porém, de só. por desistência e para que não seu delegado tomar tal decisão. XXXX quenta partidas sem sofrer o amar.,

em sua séde, a F·ederação Catarl- entidade filiada à Confederação. mente de ut1llzarem de atletas

I fiquem SUjeitas as demais penas Art. 30 _ Quanelo uma par,tida FEOLA PARA TÉCNICO PER-
I

gor de uma derrota. Verdadeiro
I .

ense de Futebol, o campeonato Art. 9.0. - Quando não existir legalmente Inscritos. previstas neste .Regu,lamento de. não se realizar, em virtude de MANENTE - RiO, 30 (VA) .- A, récorde.
erá dirigidO, dentro de cada zona, o. quadro de aux1u.ares do juiz. Art. 15 - A contagem de pon. verão comprovar os motívos que transferência, anulação ou não chamado da presldên-cla da C.a.D. I .

XXXX
lo�residente da Liga; local

.

I
' '

c .>-1 .qf�almente reglstr�9, c;!lgo-, .0. tos para Os ..,1og0Il.S�á.. obwy!l.lla o"asiona=,.a�sua.�:faltlj;'..a .f.1I1).. de �d.IW·._sel'_.prOsSeg'Uida,em.. .caso ---'''''''__-.....".---,.-.....-

m a assistência de um delegado flclalmente' organígado pela entt, na seguinte base: jogo ganho dois serem apreciados pela Federaçijo, de mau tempo ou Ror' motivo de
especialmente de- dade local, serão designados pa, (2) pontos;' jogo empatado um DAS PENALIDADES força malar será pela Federação

ra essas funções, juizes oficiais (1) ponto e jogo perdido zero (O) Art. 21 _ Heverá para ·os elu, ou pelo seu' delegado fixada a_(la.
- A nomeação do de. registrados em qualquer entidade. ponto. bes atletas juizes auxiliares e ta e hora _pàra a sua realização

Art. 10 - As funções do juiz ' Art. 16 - No caso em que as pes�ôas díretamerrte ou índtreta
desde a sua entrada no local do cores dos uniformes, dos quadros mente vinculadas à Federação que
jogo e terminam com a aprovação se prestem a • estabelecer conru; cometerem faltas no transcurso

da região onde val desempe, dêste.

ado da Federação, deverá 0011',
pre que possivel, em pessôas
ranhas as atividades .desportr-

ar suas funções.
rt. 5.0 - O delegado ela Fede_

Art. 11 - Os juizes e seus au;

xiliares perceberão a remuneraçgo
...� o•••

NGUETE ESPORTIVA-
ual O Clube,que'representará Santa
Catarina no -Campeonato Brasileiro?
Pala que o teítorpartrctpe d;1 ENQUETE ESPORTIVA,

amovida pelo cronista esportívo • Daltír Oordeiro, basta
guír as instruções abaixo:

. a) cotocar o voto na "URNA" exposta na Agência
e;;Ca-e Passagens A.G.P., à rua lt�elipe Schmidt n. 7;
b) Os votos poderão �r pro(mrados na referida Agên-

ia de Passagêns ou recortá-lo; dos jornais;
c) O� votos do interior devem vir para o seguinte en

ereço: - Agência Geral de Pass�"gens, rua Felipe Schmidt
. 7 sôb o título: QUAL O OLUBE QUE REPRESENTARA
ANTA OATARINA NO 'CAMPEONATO BRASILEIRO?

d) Os votantes do interior e da Capit�l estarão concor
ndo a um sorteio, assim distrHmido: se o votante (sor
ado) for do interior, êste recebr,rá - GRATUITAMJ!:NTE
uma passagem para assistir Catarinenses X pára.naen

es em Florianópolis, inclusive "uma permanente que lhe
ará acesso ao Estádio da F.C.l<�. Se o votante (sorteado I

.

or da Capital, êste acompanhará' a delêgação catarinense
Cur;t;ba, e também assistirá a pugna gratuitamente:
e) O nome e endereço do votante deve ser b�m legível,

e possível dactilografado;
O !'lube que estiver ocupando a liderança do campeo

ato estadual, será o indicado a lepreS'elltar Santa Catari
. no campeonato brasileiro uma vez que durante a rea

ção do certame brasileiro, aInda estaremos 'realizando
liame 'estadual. Em caso de dois clubes, na ocasião, es

VereÍn ocupando a liderança do campeonato, far·se-á· o
rteio pelo goal âverage.

... ,_wr.a.t �_",,(MI�.�"'�•• '••lI.
Q:J}�L O CLUBE QUE PRESENTARA SANTA

CATARINA NO CAMP NATO BRASILEIRO?
•
•
•
•

!
•
..

IVOTANTE &

:
.,

!
ENDEREÇO ...........................•.

i. .

�������������������:�
RECORTE E VOTE

CLUBE ••• t ••••••
• ••••••••••••••••••• , ••• '.0

0 0 •••••••••••• • ••••• o ••••• , •••••••• , ••

•••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••• 0"0 •••••

r'" \

-Compete à Entidade
'Art. 23 - A pená. de expulsão

local prover o policiamento dos
sas números de um (1) a onze ,'de campo não _isenta o jogador de

campos dos jOgOS, requísítendo das
outras penaltdades dada a'- gra_

autoridades todas as medidas de
vldade da infração.

garantia necessárias à melhor B.

Ar.t. 24 - As ligas filiadas são
§ único, _ É oJ)rigatórla a nu. responsáveis pelo pagamento das

tuação dos jogadores
.

dlsput�tes
e providenciar sôbre o acatamento

multas que forem impostas aos
à respeito as decisões do juiz e

seus atletas, jUizes,
- auxlltares,

diretores e associados_ dos clube�

sões o quadro do clube local de ,

, .

verá mudar de camisas.

§ único - Quand6 os dois eiú,
bes rorem . visitantes o sorteio

,

determinará o que mudará de
.

I'·':
.

t; \
Art. 17 ---' Os. jogadores .de -eada

uniforme.

clube terão nas costas das camí»

(11), coin a dimensão de 23 x 12,
para o -ereíto de melhor contrõ;

le do Juiz e do público.

meraçgo de acôrdo com a posí •, -

-ção que o, atleta ocupará na eqúí,
j_)e

,
tomando.se por_base Q\1e· o

SOALHO
IRMÃOS BITENCOURT
(AIS 8ADARO fONE 1107

""'fiG,=? DEP�SlrO DAMIANI

RÃ,DtO GUARUJA
QE FltORIANÓPOLJS'

Onda 'me�ii}:
(5 KW) 14t&ttS;
Onda ·curta:··
(10 M\f.t�597Sia.

direito que ocasione prejuízo real

ao quadro venCido, no tocante à

alteração do escore tempo útil de
, -.

jogo e contríbutçgo efetiva da e-

quipe dará motivo a anulação de

ATLÉTICO MINEIRO x GRÊ· do clube nlterolense diante das
,

MIO - pela Taça "Brasil" deve, dificuldades financeiras ameaçam
,

rão jogar duas vêzes êste mês acabar com o departamento de ru.,

Atlético Mineiro e Grêmio porto tebol profissional, retírando.se do

Alegr,ense, respectivamente cam , Campeonato por tempo índetermí;

peões de Minas Gerais e Rio Gra.n_ nado.

de do Sul devendo o vehcedor
-

,

enfrentar o campeão paulista que

uma. partida.

§ único - Não será anulado

um jogo por erro de direito, se a

XXXX

INVENCIBILIDADE EM 50

anulação beneficiar o ínrretor., é o Santos. Fala-se que o cam, JOGOS - RiO, 1 (VA) - Com

ou continuação que,. tanto quan.,

to possível, deverá ser dentro de

setenta e duas (72) noras.

LEIA
Panorama

Vende-se ou

_ Alug1a-se
VENDE-SE OU ALUGA-SE

Art. 31 - Nenhum jogador íns; A REV!STA DO PARASA
uma casa de material com,

todos os confortos na Rua
Major Costa. Tratar com o.
Sr. Oassío Lemos na mesma

dos jogos de campeonato,
lIdades constantes do

Brasileiro de Futebol.

as pena.

Código crito, depois do Inicio da campe,

onato pelo clube a que pertencer

poderá ser transferido, antes de

terminado seu compromisso com

o respectivo' clube.

em tôdas as bancas
Art. 22 - Essas penalidades se.,

rua, nr. 54.Tribunal derão apllcadas pelo

Justiça Desportiva e confirmado

com a .teí,
Art. 32

seus auxiliares.

Art. 33 - É facultado com pré-
,

via consentimento da FederaçãO,
aos quadros visitantes a disputa

seus f1liados.

DA PARTE FINANCEIRA
x X x

.

SENIJORES VEREADORES
Srs. Vereadores, V911 pedir que leiam esta coluna 8

mostrem para todos os companheiros.
1. Precisamos de ônibus até às 24,00 horas.
2. O Miramar precisa de ser reformado. Os hospedes

do Hotel La Porta, cor�entam :muitõ' o relaxamento em

que se encontra o referido bar.
3. Já é tempo de termos a polícia municipal.
4. Na próxima teremos mais ..

x X x

PITUéA DANDO "SOPA"

rt. 25 - Apurada a renda 11-
d,e outros jOgOS, além dos de cam.

nato o custeio das despesas t\§s.
te aumento das despesas para a

.

quida de cada jogO, depois de de.

I duzldas as despesas constantes das

instruções que serão bai�adas. pe.
la Federação,' será feita a seguin.

te divisão: 35% para a Federa!1it'o

5% para a liga local e 60% para

as duas associações disputantes.

§ único - Quando hoUver de.

flcit será este cO,berto pela Fede_

Federação e não prejudique o bom

andamento da tabela do campeo·

nato, o custeio dl\!õ despesas dês.
ses jogos C?orrerá por' conta dos

Interessados cabendo à FederaçãO
a percentagem prevista em lei.

§ único. - Essa faculdade en;

tretanto Só poderá ser concedida
,

. desde que o jogo não se efetue

no mesmo dla·e na mesma cidade

ração.
.-

DOS PRiMIOS

Art. 26 - O cvlube vencedor do
O conhecido e amigq Mozar Regis "Pituca," encontra

se pelas ruas da cidade dando "sopa". O, Dr. Radar" de··
seja ao ma_ior artista de Santa Catarina, uma boa estadia
ffi��

•

campeonato, receberá um dlplo�
'em que se realizar uma partida

ma de honra e um troféu deno.
do campeonato .

Art. 34 - Os casos não' wevis_ Estaremos presente nas homenagens que' serão presta-
tos no presente Regulamento se•. das no Teatro, Alvaro de carvalho.'

,

pela presidência da X X x

TÉNORIO ESTA' DANDO DURO ...
O Dep. Tenorio está dando, duro no caso do crime do

Sacopã, O diabo é que no fim da história, o Bandeira vai
ficar no mesmo lugar. Ou então terá um substituto. QU('lU_

minado "FRANC])SCO· CARIO-

NI", que será tranSitóriO, sendo

vencedor definitivo do troféu o
rão resolvidos

Federação. _

clube que conquistar três vitórias
consecutivas OU cinco (5) alter-

na_das.
I

DISPOSIÇõES GERAIS CARIOCA-S OAMPEOES DE
Art. 27 - O clube cujo quadro TÊNIS _ O Campeonato Brasllel_ será?

se recusar a tomar parte na par.

tida se negar a prossegui,.la ou
, . ,

não comparecer no lopal designa.
do pela FederaçãO, até tr1'nta

(30) minutos após a hora marcada

.para o inicio do encontro, s?rá
considerRdo venCido{ perdendo 08

pontos em favor do adversário e

Indenizará a Federagãa das des.

pesas realizadas e dá. ,receita lí_

quida provável que seria arreca_

dada na partida, e será alnda res.

ponsa.bllizada pélos danos mate-

x X x

FARWEST
OS 'estudantes do Colégio D. Pedro II e do São José,

na Capitál Federal, deram uma demonstração de "Far

west", Brigaran't todos, por causa de uma partida de bas
quete. A 'civilização está melhorando. Deste jeito, vamos

mal.

ro de Tênl;:;, encerrado, segunda •

feira no ReCife, foi- vencido petas'

raquetlstas guanabal'1n!)s. I�dlVl
dull.lmente sagraram-se �aínpeões
Ronald Barnes e Lucy Mala; de

representação carloc!' .

x X X

CARNAVAL
Já se fala em carnaval, é isto que a turma quer. Nes·

te caso, carne verde já não será mais o assunto do dia

Daqui por diante é só carnaval. E' o consolo de - multa

gente. Não acham?
4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o DQVO Prefeito ,de Fpolis.,Osvaldo Machado, chegará aDlanllã
Procedente da Capital Federa'l, onde se encontrava. há Já algumas semanas, tratando de diversos problemas de intet8sse

da néSSB Capital, chegará, amanhã; às 9,30 hs. pelo 'lConvair",da'Real, o sr, Osvaldo Machado; o novo Prefeito de F,lor.ianópoI1s, eleito
nas e_õ�s de 30 de agôsto:passado, �por largá" maioria. de votas.

'�, 'Por ocasião da che.g:ad� tio ilustre homem público, serão prestadas' no Aer-opôrt(} Hercílio luz inúmeras homenagens,
das quais dáremos maiores info,rme�, na nossa próxima edição. �h � t;�.,

FERNANDO SOUTO MAIOR
ENOS SADDOK EM ITAJAf A ioua, que até há pouco era apenas atingida pela vea

\ E JOINVILLE 'apaixonada dos seresteiros, irá agora ser a grande e em-Após o almoço, o dirigente
máximo do IAPB vísítará polgante batalha científica do Século XX. Com efeito, a

hajai, onde, lhe, serão pres- União Soviética, ao conseguir atingi-la com um poderoso
tadas significativas home- Foguete, abriu ainda mais acêsa a discussão em tôrno da.

nb·agens pOlr paIrte dda cldal.rsese posse do solitário astro romântico da noite. Se a t�iunf-Jancana oca e a -

� •

'f
.

"l '

ção geral da Banco Indústria l'USSO for colocado em termos puramente científicos, per-.
e. Comércio ,!e Santa cat�: Imitindo o entrosamento de esforço� de, .toda!! as naç.9�s'
rma, Amanhã, S.S. cumpn para que se conheça, com detalhes o eobíçado satélite da
rá intenso programa na CI- T "t- terá

-'
,

d de de JoiIlville Inspecto- erra, a ques ao era, entao, tomado o verdadeiro rumo

n�n�o alí, as 9bràs do edi- que ,a Humanidade espera. càso contrárío, teremos, ínre
fí,éi� do �!lstitut9--< dos Ban-. 'Izmente, mais uma vez falado bem alto o espíríto dita
caru?s" ja em Ia� de con- toríal da Russia, colocando obstáculos no caminho. que 'se
clusao e que deverá ser E'n- abre para tão importante estudo espacía!tregue aos. associados em '. . . .' .

novembro próximo. De Join- O Dlreíto Internacíonal sera a pnmeira arma a, ser

ville, o Sr. Eno] Saddok r�- empunhada pelos países, que se deslocarão da arena dos
tornará à capital da Repu- problemas terrestres; que não' são poucos, para uma éon-
blica. centração em massa no espaço cósmico. A verdade, po-

'4 rem, é que, há longos anos, os cíentístas vêm se dedícan
do à pesquisa espacial, procurando conhecer os seus se

gredos, os' seus mistérios, aventando-se até mesmo a hípó
tese de se conseguir notáveis progressos para alguns pro
blemas cá de baixo, cómo o que diz respeito à- importante
questão da Meteorologia.

O intercâmbio de conhecimentos cientificos é a .pri�
meira etapa que se impõe para tIue as ruturas viagens à
Lua sejam fruto da Ciência mundial, e não material pa:"
ra que os ânimos internacionais se tornem ain,da mais
acirrados, justamente num momento em que o Ocidente
e o Oriente 'dão iniéio a um namôro diplomático, que po·

,

derá redundar' no' casamentó de uma amizade -i_mprescin-
dível ao be,m-estar e à felicidade dos povos.' ,

O LUl).ik II deve ser visto como a primeira bandeira
,ça�a no-espaço pela Ciência, �,não como a bandeira de
.Im País que, além de' esmagar a liberdade humana �m·

vasto territórip, podétá descambar para a rampa fatal
:la negação dos esforços que cientistas do mundo inteiro

promovendo.

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

Recepção ao. Presidente
-

do I.A.P.B.·
RECEPÇAO AO, PRIi;SIDEN- das. autoridades tederaís, I

uma instituição que vem' do- Do programa a ser cum-
TE DO I.A.P.B. estaduais, municipais e dos tando nossas principais -c�� prído destacamos a recep-

bancários dêste Estado, não, dades do interior de agên- ção de que será alvo o presí
só pelo fato de ser nascido cias e ambulatórios, aten- dente Enos Saddok de Sá
em nossa capital, 'mas, prín- dendo a' classe bancária em Motta por ocasião do seu de
cipalmente, gelas çbra� que tôdas as/ suas reivindicações. sembarque no aeropôrto H�r
vem realizando em benefl- cilio Luz, quando estarão
clo de santa Catarina, na NO 'AEROPÔRTO-HEiWILIO presentes o representante do
'qualidade de presidente de LUZ" Sr. Governador do Estado;

o presidente da ,Assembléia
Legislativa, deputado Braz
Joaquim Alves, acompanha
do da mesa diretora daque-
la casa legislativa; o sr.
Prefeito Municipal de Flo
rianópolis, dr. Dib Cherem;
membros da direção local do
Partido Trabalhista Brasí-

leiro; o Delegado Regional
do IAPB, sr, Reinaldo Wen
dhausen; a diretoria do Sin
dicato dos. Bancários de
Santa oatarína e delegações
de bancários de vários mu

nicípios do 'Estadp.

ALMOÇO NO QUERli:NCIA
PALACE

moço no restaurante do Que- '

rêncía Palace Hotel, deven
do comparecer ao \ ágape
o sr. Governador da Cidade
e seus diretores,' o presiden
te da Câmara Municipal e

vereadores líderes de ban
cada, e representações dos
bancários desta cidade e de
municípios do interior .

Deverá chegar hoje, às 11
horas desembarcando - no

Aeropôrto He:t"cilio Luz, o
Presidente do Jinst>ituto de

- Aposentadoria e 'Pensões dos
-Bancáriós, dr. _Enos S8Jldolr
de Sá Motta, que se ,faz

. acompanhar do deputado :fe
deral Osmar Cunha e do
Procurador Geral do IAPB,
dr. Pery Dacia Barreto.
S.S. será alvo de expres

sivas h()menagens por parte

\
do Instituto
será, aínda,
com um al-'

Expo.s'ição de Desenhos e Gravuras
de H. Mund

ontem, às 20 horas, no Salão [ tem expôsto no Salão N�cIon81
de Recepções do Querência Pala- de Arte MOderna, desde 1947 no

ce Hotel, foi Inaugurada li. Ex� Fil; de Janeiro. Integrou a 'Ielt'.

pOSiÇão de Desenhos e Gravuras gação de gravadores brastletros r-c

de H. Mund, que contou com 1\ Salão para Todos realiza<i:> na

presença _9.e representantes da ím., China em 1957 a.'lém de ter par.
- , - ,

prensa falada II escrita, arttstas' e ticipado da BJenal do Méxtco. e-n

outros convidados. 1958 e, atUalmente, e3tá e.xpor.do
,H. Mund não é um nome di s� desenhos na V BLen,al de

"

São
conhecido, Brilhante e talentoso" paulo. /

grava.dGr e desenhista, curs�u 'No mesmo' local, E:S�á sendo ex.

com invulgar destaque' a Escola posta a Cerâmica -Vid\'acla de r'ó
Nacional de B,elas Artes (:pintura), merode. Esta cerâmh:a vidrada. é

cosida em fôrno de chamIné f.lta

"UMA NOT.AVEL
INICIATIVA"

�

Na edição de ontem, estampa.

mos, na primeira página, artigo
subordinado ao título "liMA NO
TAVEL INICIATIVA", que, por
um lapso lamentável, .não levou,
ao final a fonte que é a "A
NOTíCIA" _de Joinvllle.

'

\
e modelada por arta�o<ls de ori- O presidente
gem alemã, A produçg o dessa ola- dos Bancários
ria espalha-se pOl' todo o Vale do) homenageado

Espirito público e 'acéndrado
pajaí, dado o fator de utilidade,amor a sua Terra. aliados ao pro ,

'doméstica e comercial das peças
fundo conhecímento de todos os

CAN-DIDATOS ,E ...
(Continuação da i.a página).

das faixas .. ,
na repetição de ve.,

Ihos e gastos '_'slOgans'�, que su

jam 'as cidades e evidenciam' falo
ta de imaginação!

_,_,_'-XXX--

A eergmíea vidrada de po;r.u�
problemas econõmícos e Bocla�s, de, possuidora que é de um formal
tazem do senhor. Celso Ramos o

i d' t'll, ' , sentido al't stico, po el'a ser ut: .

candidato \dp.al para a govêrnan, zada como complemento l,iúst.ic-o
ça do Estado. Sua. plataforma. de decoraçãO, orígínal e inélllto."
moldada' na doutrina' do partld:>,' i p

.

It. DlbNa ,nauguração, o, rele "o
,

é um documento da mais alta ex·
Cherem foi-representada pelo ncs,

pressão patriótica, da ml1-is nítida 80 Gerente vereador Domingos
e autêntica atitude nacionalista. Fernandes de Aquino.
(De A NOTíCIA de JoinvUle). ,.c

O eminente candidato do parti.

"\ \ do 'Social Democrático ao Govêr.

� no do Estado de. Santa Catarina,
senhor 'Celso Ramos preSidente

, .
-

da sec9ão estadual do Pltrtido,
com grandes- serviços prestadO� à
causa pública; administrado)) de

reconhecida capaCidade, que fren_

te aos destinos d,e ,entidades de

classe como dirigente do SESI
no EstadO, pelo zêi:> e competên. ,

cio. com que sempre ,norteou sua A propósito d� críticas que têm sido feitas ao seu subs·_

atuação;vem Impondo o seu no. tituto sôbre O direito de greve, o senador ,Jefferson ·de
me honrado à. admiração de to- Aguiar declarou que o seu trabalho tem por alvo apenas o

dos e ao reconhecimento ,e :\ "ra- bem-estar da sociedade, pro,curando resolver com equili
tldão de quantos têm seus Inte-

brio o� conflitos entre emJ;lr,egados e empregadoJ;es.
l'ês8es ligados aos organismos que
dirige _ quando proclamado cano Respondia, assim, a alguns telegramas qu� lhe cne-

didat� à suprema magist�atura do gam- às mãos, muitos em termos insultuosos como o do

Estado, ,em nfemorânl convEor.?ão presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória..O tra
realizada em Flo�lanópoltG, leu, balho recebido da Câmara, aduziu, veio eivado de tantas
sob os aplausos de rep�es(Jntun. inconveniências que o ministr.() Fernando Nóbrega e a
tes de todos os municípios e ela

assessoria do Catete o consideraram impossível de tran>5-
grande ml1-sSa que lotava o tebtro,
sua magnifica platafo'!"ma. Nesse formar-se em lei. .•

grande e hlstórieo documento pl'_ Por êsse motivo, j:)laborou ,o seu substitutõ procurando
lítico, em' que pela. sua t)portuni. conciliar a contradição constitucional, que prevê a regu
dade, e sô'bre tudo ,)ela. eJarc2r., iamentação do direito de greve e confere á Justiça do Tra-
objetividade e " 'acêrto, o Ilustl�e -

d'" l·t·
.

t d
candidato focaliza o pauo"atl1'l. d ••

balho atribuiçao para Inmlr os 1 IgIOs eIi re emprega os

Terra Catarinense na hc,ra que e empregadores. Não tem a pretensão de haver elaborad-::.
vivemos estuda os seus m�ls và- um projeto perféito, mas, na medida do possivel, respeito�
rlados ásp�ctos debate os mats, as ,disposições' constftuciemais e evitou fornecer um instrU
complexos proble';;" "I!, o -qiIe' é mento de subversão da orcem pública, como muitos d.es3-
illlPortante, sug,ere as medidas ca...

jam. O seu substituto está sob o exame da Comissão de
pazes de solucionar, ou pelo me·

.

I ltnos encaminhar 11 <.le chamar !< Justiça, onde contará, por certo, com os reparos e a era-

atenção doS estudIosos para flS ções que os demais senadores queiram introduzir.
'

questões. mais importantes vincu�

ladas à economia <:aCal'lnenS'l, ao

desenvolvimento d.e tõdas os -nos.

sas riquezas o"'íleu "Il.proveltflme::lto
racional e i�ediato pam fel1clda.

(ie dO-povo.
'

senh�or Celso
\

,
,

Bem estar social o _objetivo

":..':..,;.�
1'!l>

,�i:�t_�.!�- _. .
��

•

do lA.P.B. sr . .imos Saddok de Sá ,Motta", que
ho1e 'chegará a esta COiÍ?_it'ai,

.,'

"

Presidente

Prefeitura Municipal de Florianópolis
-C O N V, LT E

noj�, rio Estreito:
- Sera inaugurada a Bi_blioteta

o E:xmô. Senhor Prefeito Municipal de- Florianópoli3,

"BARREIROS FIL'HO"Dr. Dlb Cherem, tem o grato prazer _de convidar o Exmo,

Senhor Presidente da Câmara Municipal, ps Exmos. :,a"

phores Comandantes do 140 Batalhão de Caçadores e da Hoje, às 10 horas, no prés-:
.

pero sub-distrito do Estrei-
Escola de Aprendizes M;arinheiros, o VigáriO da Paróquia to será inaugurada a Bl,-
do Estreito o Pmfebsor Barreiros Filho, o Rotary Club do blloteca "Barreiros Filho",
Estreil,Q,- A' Sociedade 'Pró-Desenvolvimento do Estreito, os com a aposição da placa
Senhures Vereadores, os Presidentes de diretórios dos pai'- com o nome do ilustre pro-

fessor, na antiga Biblioteca
tidos políticos do Sub-Distrito, os Presidentes dos Clubes Municipal. .

'3 de Janeiro e 8 de Setembro" a imprensa, o Rádio e o pô- A idéia de ser dada à !ln

:/0 en'. geral, para assistirem a solenidade de inauguração tiga Biblioteca Municipal o

nome do brilhante homem
jas 'novas instalações da Biblioteca Pública Municipnl de letras,' partiu do ver!.'a-
'Barreiros Filho", à ruà 24 de Maio nC? 972, hoje, 60. feira-. dor Domingos Fernandes ne
as 10 horas. Aquino. Numa feliz iniciati ..

"

'Est�eito, 2 de Outubro de 1959 va, aquele representante do
.

Acy Cabral Teive povo de FlorianópolíS apre
sentou na Câmara Munici-

Diretor paI um Projeto de Lei dando

A plataforma do

Ramos, como c!l.ndirta,to do parti_
do Social Democrático é um co.

cumento de _ extraordi�ário Vll.lói-
,

de palpitante atualidade e revela

ao bravo e ·�on8c\ente eleitora(lo
catarinense as mals variados as

pectos de ,lOSsa q'l!erlda Terra,
seus problemas, as c!Í!.culdad �s

com que lutamos na hura presep�

te. A crise que assoberba o povo

nêste momento cruciante; a �al
ta de transporte para a circuiação
da riqueza; o aumento da pro.du_
ção e o amparo dO produtor; os

problemas econômicos ê sociais,
_ são debatidos com aCUidade, e

com carinho e c!evotament1> apre.
sentadas as EUgestíres, 8S medldM

capazes de runpf.rar a situação e

po:slb1l1tar a. m�l'cha de no�so de.

senvolvimento.

a justa denominação, que
recebeu dos seus pares unâ-
nime aprovação. ,

O prof. Barreiros Filho.
antigo Í)�retor dêste jornal,
ao qual emprestou, com hon
ra, o brilho de seu talento"
sendo hoje um dos nossos

mais brilhantes colaborado
res. Por êle, várias geraçõc3
já passaram, herdando os

frutos de Sua cultura e de
sua intefigência, fontes de
saber que prepararaD1 para
os embates da vida inúme�
ros jovens .

O ato contará com apre·
sença do Prefeito. da Capi
tal, dr. Dib Cherem, amigos
do homenageadO,

.

além do
nosso Diretor, dr. Rubens. de
Arruda Ramos, Ó v,ereador
Domingos Fernandes de
Aquino, nosso Gerente, e de
mais ,pessoas gradas. Ontem,
em visita à Biblioteca, nos

so Diretor e no�so . Geren�e Ie�tiveram em demmaq_a VI,'

IsIta.

/ l

-.

Conlandante, José!
Alonso Sartié' >

Seguirá hoje por via aérea
para a Capital Federal, 'o
Comandante José Alonso
Sartié, que serviu no coman

do do 50 D. Naval, sendo q
Assistente do Almirante Ra·
�a Gabaglia., SS. assumirã
novas _ funções. no Estado
Maior da Armac;ia, no" Mi
nistétio' da Marinha. Ao
llustre oficial as nossas fe�
licitações na nova comissão-.

FLORIANÓPOLIS, Sexta. FeirEt, 2 de Outubro de 1959

A BATALHA DO SÉCUlO

\
.. -. ....

pinas.
Sem classe para o comentá,rio faládo, sem lógica,

sem talento, sem cultllra, açabam comprometendo o

assuntá _ que às vezes se presta mesmo p_ara um des

taque justo e mereéido _ e vulgarizam ,tudo, no

terra-a-terra, prosáico, pobre e agoniado do puxa·sa-
I

quismo._
Assim, por agradar, não percebem que estas no

ticias, quase seguidas, se ,repelem:
1.0 � O grande Presidente Juscelino elogiou

.

o

grande Governador Heriberto e o grande � SenaMr .

Irineu Bornhausen, porque o grandioso Estado de

Santa Catarina nada deve.
2.0 _ O Presidente

.

Jus�elino \
foi va\ado em· São

Paulo!
Ou estas:
a) -:_ O grande govêrno Irineu Bornhausen foi o

mais grande que o Estado teve �té hoje!.
b) _ O grande Governador Heriberto Hulse está.'

-

sendo o restaurador das finanças catarinenses!
O grande Senador deve de ter ficado fúrioso com

isso, porque já se denominou de o Restaurador/
x x

x '-..

Há por aqui uni. certo rastaquerismo no uso e·

abusa da palav'rª do Cl�efe da Nação, tomada sem a,s

cautelas protocolares. I

, No caso 'de Santa Oatarina nada dever, por exem-
r"

pIo.
Modus in rebus. Deve pouco, mas deve.' Dividá a

'

cônsolidar '_ tetras dó Tesouro N�cional _ 125 mi- \

lhõesl / ,

'E d-izerem por ai que o _governo catarinense 'nada,
nada, nada, pede ao Federal não é elogiá-lo. Será, até,
chama-lo de pacóvi.o: para não rigorizar _o pejorativo'

x x ---

Z

Como são caros os aduladores' baratos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


