
-PTB vai indi-(

se, ainda, o sr: Lameira Bit
tencourt ao gesto nobre do
sr. Afonso Arinos, elcgíando
o candidato pessedísta, e

apresentou despedidas aos
seus pares.

,RIO, 17 (V.A.) - para o fim

de indicar o nome do marechal

Teixeira Lott à Convenção
'Nàcional do PTB, que deverá
realtzarvse em janeiro próximo,
vai reunir-se nos próximog dias,
talvez segunda ou terça_feira,
nesta capital, o Diretório Na.
ctonat do partido. O PTB, com

essa reunião, fará uma tomada
de posição decisiva, de vez que
a fÍlldicação deverá ser feita pela
ullanimidade do alto comando

trabalhísta.

será levada em grande COIl ta a

ampla ressonância da candtda ,

tura do mareehal Lot�, sobre.

tudo após a Oonvenção do

PSD, que a homologou em .me,

morável assembléia,
\

A decisão trabalhista, segun,

d.o se espera, será complemen.,
tada 'com a indicação do sr,

recente entrevista, condenou
da maneira,mais categórica
as ditaduras, sobretudo as,
militares. Composto o qua
dro sucessório ,a Nação de
ve estar tranquila quanto ao
seu destino e buscar a solu
ção dos seus problemas atra
vés das urnas livres. Referiu-

João Goulart para a vice;presl_
dência na chapa do marechal,
tornando assim sem efeito a vi�

gência da-sugestão da- última
Convenção Nacional do partf ;

Nessa reunião preliminar, além do, que estabelecera prioridade
de serem 'debatidos díverses para o n_om.el- d.o -Iíde�_ gaúeho
problemas do partido, em re, no exame das candídatums a

lação à sucessão presídencíal,' presidência da República.
CSSSSSSSSSSSSS4%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSi

� aos �ommeDtaire ! II

anseios comuns, esse

setor de produção, in
timamente ligado, ao

p 'r ó p. 'r iJ o desenvolvi
mento do Estado.
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3 Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Dezembro de 19�9
--------------------------�

GEIRAN E SEU COMJUMTO I;STARI0 MO REVEILLOM DO OUER·INCIA PALACE. PARA ESTA NOITE DAS GRAVATAS PRíTAS. AS MÊS".

POJ;JERI0 SER ADQUIRIDASBtG TELErORE 3840 - QUERÊNCIA PÁLACE.

sss&%s$S'S%%�SS\%jSSSSSSSSSSSSs �S%S$S?SS1�F%%SSS�>�ss?ss
.. O I I· . C "51' 'I . _

'I . ,MIotta, tambem selecionou as "Dez MaIS
. uar a· eira .a e an:es reou 'Elegantes de Pelotas", Rio. Grande do Sul.

SSSS:SSS%SSSSS%<%SSSS%SSSS%%%SS·
Pata almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

ANIVERSARIOS

FAZEM .:c\NOS '1!OJE:
sr. BruJ10 BattlstottI

srta, Judith MarIa de Dinlz
sra, Irene Moreira Pírito

sra. Verldlana Veechloni
r

- sr, Frldolinp XavIer da Rosa
- sr: Rubens pltlgllanl prates'

1- sr, Oscar Ammon

- sr. Vereador Esperldlão Amlm,

I representante da UDN na ca,

,mara MunIcIpal

.

ara. Cora da Luz MedeIros

sr. João Machado

sr, pedro MoacIr da Rosa

s:'. Alel>andre Coelho de Sá

ADEri ITIVQS
'

. ÁO �At'd9
.

�U,SIC-ADOS, CHARLES
DlAIMM'ENTE " DAS 19isP911S,

•

,

AULAS
_

DE
'

I'NGLÊS",
-,

MR. E. W. GREEN anuncia seu curso de ·Inglês.
,

Oferece aulas: Normal;' Intensivo; e de Convérsação,
especialmente para os que desejam viajar para o exterior.

Métodos os mais erícíentes e modernos.
Matrícula: das 8,30 às n.oo e d�s 18,00 às 19,30, díà

riamente, à rua ,!J'iradentes, S8.

Na noite de 4.a-feira a Rua Jerônimo
Coelho estava em festa" pela inauguração
da mais nova e mais moderna loja da

cidade; Casa, Móveis Cimo. O sr. RuI:

Acabo de receber as passagens da Brandão, está de parabéns pelo fino e

Varig, enviadas pela Sociedade de 'Cri- apurado gasto dêste novo estabeleeímen

ciuma, para o meu comparecimento nu-·· to comercial, que tanto embelezou nossa

ma ,movimentada festa naquela cidade, Cidade.
no dia 26 próximo.

no piâliO do Ouerência Pílace.
__':::---'

Quanto às perguntas que me tem sido

feitas, com referência àsgarôtas -que não.

sabem manter títuJos, nada tenho a di

zer, senão, que' é exclusivamente culpa
delas. Na minha opinião, tôda pessôa que
tem um títuio tem uma responsabilidade.
Acho que" não devem aparecer em públí
co, como 'às vêzés as mesmas tem vonta

de. A crítíea é grande e com muita razão.

Nada como saber manter um título ...

Eúgênio A. Müller e senhora estão de

parabéns, pelo nascimento de seu filhinho

Roberto José.
. /

,

--- ....---

A gracíosa menina Rutinha Luz, fes
tejou seu aniversário'. A Coluna Sociál

cumprimenta com votos'de felicitações.
---::i---

Agradeço e retribuo as relícítações
enviadas pelo sr. Ayrton Salgado, Gerente
da Real Aerovías em nossa cidade.

---
...
---

Jane Modas, a boutique elegante;
continua-sendo a preferida das Elegantes
'da Cidade.

- .

,--- .

Procedente do Rio, chegou ontem a

nossa cidade a elegante sra. Eliane Cabral
Cherem.

Mereceram o título: Sra. Vera Gonçalves
da C'\}nha,'Sr�. 'Enild� GastaI Echenique,
Sra. Marília Mascarenhas, Sra. Lia Mat

tos, Sra. Marininha Osório Alves Pereira,
Sra. Eda Falcão de Souza, Sra. Bebete

Haertel Lang, Sra. Wilma Braga, Sra. Ma
dalena Souza Gomes da Silva, Sra. Maria
Harertel Lang, Sra. 'Wilma Braga, Sra. Ma
mo Alves Pereira GastaI, que mereceu o

título de Hors-Concurs.

"LOBO DO MAR"

.
No Estaleiro do 5.0 Distrito Naval em COqueiros; está

em construção o barquinho "LOBO DO MAR". E' um bar
co 'apropriado para passeios e para pescarias, 'sendo a re

_
mo e a vela, com a adaptação a motor.

Dentro de alguns dias vamos vêr o "LOBO DO MARiO
passando nas proxímídades _9.as nossas, praias.

'

Segundo informações do Encarregado do Estaleiro, ês
te custará apenas a importância de dez, mil cruzeiros. E'
mais barato do que uma hlcicleta. Vou provídencíar a cons '

trução de um idêntico ao "LÇ'BO ·DO MAR"'. O verão está
na porta. Aguardem a minha visit�... ,

,

:000:-'-�
A E�PR:tl:SA BOM ABRlaO COM 'O ABRIGO, ..
Finalmente já mudaram o' abrigo da ponto' de para-

da da Emprêsa Bom Abrigo. Os passageiros de Coqueiros,
agradecem a atenção do Inspetor de Trânsito e ao Prefei
to Osvaldo Machado que provídencíou a mudança do tão
discutido abrigo. O nosso muito obrigado:

---:000:---
TIRE ESSA ·GAIOLA SR., ALCINO. : .

O sr. Alcino, vroprietário do. Bar "Pitoco",. colocou
uma gaiola no poste bem em frente' à Agência Geral de

I
Passagens. Isto recomenda mal. para um,

a' capital .eomo a

nossa. Tire essa gaiola do poste Sr. Alcínot ... ,

, ':000: '

I

O "OURO BRANCO" ESTA' CUSTANDO' A SAIR ...
"Ouro Branco" é o leite à domicílio rio bairro de Co

queiros, que ainda não está sendo servido pela Usina Be-
.

nefícíente do Leite. Conforme as declarações de um des
tacado funcionário dsta Usina, diz que" dentro de poucos
dias será providenciada uma relação' para os interessados. '

Vam<;ls aguardar eom calma.
---:000:---

A FEDERAÇAO PARANAENSE E OS SETE ARBITROS
.

CATARINENSES

---
...
---

Agradeço também, ao Sr. e' sra, Ru

bens Pereira Oliveira a bonita mensagem
de Natal, que me foi enviada.

�

---
...
---

O sr. Eduardo Rosa, está com a res

ponsabiUdade da decoração do Clube Do

ze de. Agôsto, para a festa de Natal .e o

Reveillon.
---

...
---

FINALMENTE
LOJA CIMO-

INAUGURADA A NOVA

---
...
---

"Sete e sete são quatorze.
Três vêzes sete vinte e .um,

/

Tenho sete namorados e

Não quero ficar com nenhum ... "

---:000:--
NAO HA "GAITA" MAS ...

.0 Cronista Social Carlos Alberto, sel, com os novos modêlos para o verão.
Continua movimentada a ótica Scus-

;SSSSiSiS%%iSSS%SSSSSS%%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%S,�·�

O povo reclama! Está tudo muito caro. e não há "gaita".'
,i Nos salões do rluminense Futebol Clube, a 19 do cor- Uma residência com peças O comércio vive cheio dêste povo que reclama e diz que
rente com, ínícío à� 22. horas será realizada Uma elegante amplas Iardírn":" de Inverno, não tem dinheiro. Chorar, é a velha doença de-todos-nós. , ,

"soírée", em rego�ijo ao 10. aniversário de fundação. da Iflstalações modernas e con,

I'ARCO DO 'DISTRITO' r'EDERAL S'/ASé�e Social do Clube;' �endo a mesma
. abrilhantada por fo:'táveis, à rua Esteves Júnior

Paco e sua famosa Orquestra de Danças. Na oportunidade nr. 139"

convidamos os assocíadôs e exmãs. famílías para a noitada . Informagões no mesmo local. - em líquldação -
�a�nte. t- D-12/223 D,12 - D,100

A "V' I S O _

.

T. '·b' - iJj- d" J t
· o Banco do Distrito Federal S/A., em liquidação, por

-

PIO . Ul1�- F ' e· us IC�- seu Liquidante abaixo assinado, solicita a atenção dos in-
.t .....t, ' .

'k', _.�r� .

�:, '

.,
-\.;.&" teressados para o aviso publicado no Diário Oficial da

NA SESSÁÔ DO 'TRIBUNAL catelll CavalU ,Ltda; Antônio ARNO HOESCHL. RevIsor o sr. União de 2 do mês corrente - Seção I - páginas 25309,
PLENO, REALIZADA NO lHA Baggio; Ilelml�a Zanatta & Cla;' des. Murillo Coimbra, decidindo o com o que tornou público haver delegado poderes ·ao Ban-

9 DE DEZEMBRO. DO GORREN- Ernesto paulin Tormen e Fllhos; Tribunal, por ungntmídade de v" CO do Comércio S/A, estabelecimento com séde na Capital
TE, FORAM JULGADOS OS SE- Rodlf0 BetycelQ; ComércIo e tos, conhecer do pedido e con, Federal, na Rua Buenos Aires n.os 144/8, para efetuar o

GUINTES FEITOS: IndústrIa Augusto Bresola S. A.; verter o j-!.llgam�nto em dlllg&n,' pagamento de créditos contra a Massa, reconhecidos éo-
1) Mandado de Se'>llI'ança n. e Colla e Cla, Ltda; e é requerido cia, a fim, de se r�quisltar' do dr. mo líquidos e incontestáveis.

,

t d I R I t Juiz de Direito de Bom Ret":J . 85" Quaisquer esclarecimentos ou informações, sôbre os221 de Campos Novos, em que o sr. Coletor Es a na . e a or o
� , , ,

5ão requerentes IndústrIa e C.O'I sr. des. BELISARIO COSTA, de., certdaes verbum ad verbum, dós créditos mencionados, bem como relativamente aos não

mércio Papelão Ibicuí S. ".; Duo cídmdo o -,Tribunal, por votação regístros do nascimento n. 869 ,- compreendidos naquele mandato, serão prestados na sé

:lfônlca & Cia. Ltda.; Manica, I unânime se declarar por íncom, 870 - e 871, do' Iívro 'A�13, .Io
' .de da Liquidação, díàríamente,' exceto aos sábados, das 13

Gotz & Cla. Ltcta.; Dalpasqualo,' patente e determínar a remessa Carto:lo do -Registro Cfvil, do 'às' 16-horas. '� r'�'r'
Tomazzetto & Cta. Ltda; socleda_! dos autos ao dr, JuIz de DIreito DistrIto da' Séde da, Co_mar';:a..

_ Rio de Janeiro; �' de dezembro' de 1959.

de Mânlca' Agrícola Ltda; Sady da comarca de Campos Novos. Custas a final. Moacyr de' Araújo Oliveira

M. Assad; Indústriá 'e comércIo' Custas na forma da LeI. -X--X-X-='X-X-X- LIQUIDANTE -

"Albatros" Ltda; Sociedade Ex. I
.

-X-X-X':::_�-X-X- D-12/240
portado:'a e Inc;i-ustrlal de Madel., 2) Revisão criminal n. 509 de Maria. Lúcia Silva, Escriturário

CONSET':'HO DE'""s Ltda; Mader-elra e Metalúr_!'Tuba ãO, 'em que, é r.equerent� Clatilógrafo, no impedmento do L CONTRIBUINTES·
gica Arc.o·Iris Ltda; parlzotto Lo. Tasso Freitas. Relator o sr. d�s, Enc. da Jurisprudência.

Preleilura Municipal de _ ,rlorialr�polis
'SESSAO DO DIA 15-í2-�959

OSVALDO MELO,
"OVOCIPEDE" - Nada que diga respeito ao prêço dos

ovos. Nenhuma receità de dôce extraída �e qualquer re

vista ou jornal. Nada disso.
OVOCIPEDE é uma 'bela invencione de Salvador Dali.
Salvador Dali como se sabe é uni pintor surrealista,

que ���t�o�s�n�e:t�a�o�o;o�i���;'�;llldade. EDIJAltI)E COff{OIRÊNCIA PúBLICA' CABElEREIRA ;:��::�ç��o 1
= ::!�::�s:� Impôsto de Indústria e

Descreve-a assim, um jor:hal d'e Paris: "Tr!tta-lle 'de A Prefeitura Municipal de Florianópolis comunica aos A C. Alba comunica que I " Profissões
'

uma esféra de matéria plástica, dentro da qual o passa- interessados que fará realizar concorrência pública ,para transferiu sua residência, pa-"",
Relator _ A�tonio Policarpo Phillippi

geiro toma lugar, deslocando-a pelo simples expediente de a venda de um tratar HANOMAG - tipo K-55, com 2.100' .ra a Rua Monsenhor T-opp, Decisão _ Mantenha-se o lançamento.
ir subindo os degráus que existem no seu interior. O inven- horas de uso, em regular estadó de conservação. O prêço n. 31, fundos. --�'-�-- .-

-,--_

tor em 'entrevista dada a um jornal parisiense, acrescenta mínimo admitido será de Cr$ 640.00(J,00 (seiscento's e qua- C O M U:'N I C A ç Ã O
para melhor entendimento, ,"'que o OVOCIPEDE'-' pode tra- renta mil cruzeiros).

' , ,

VENDE: SE
A Direção do Jardim de 'Infância ,sánta Catarina,.fegar em terra, no gêlo e até mesmo sôbre a água e, que Esclarece ainda esta Prefeitu�� q�e· as propostas de-'

a;;" comunica às pessoas que já adquiriram cartpes do "'GRAN-além de ·tudo mais ... "muito bom e aconselhado para os verão ser encaminhadas em envelopes, lacrados para o
.

'A P G 10
. . DE BINGO NATAL", que deveria realizar-se hoje, dia 18,que sofrem de recalques da infância". r gabinete do Senhor Prefeito e serão abertos na' preseni: raça enera sono,37

.

uma
.

f t na Clube 12 de Agosto, ficou transferido para o dia 7 de
.

Uma foto da United Press Internacional, apresenta o dos interessados às 10 horas do dia 16. de janeiro do pró- casa - em ren e ao
Janeiro, às 20 horas.Invento com todos os seus detalhes.

, ximo ano. .

.

.' futuro Instituto de Educação.
A fórma, já se pode perceber, é ovalada. O referido trator acha-se na Ofi,cina Mecâ.ni�a qa Pre- Aceita-se oferta. D-12/239

Agora, por que é q�e "OVOCIPEDE" entra nesta ci-ô- feitura à rua Almirante Lamêgo, à disposição dos intere�- N-D-ll/50
,P A R T I C I P A ç A- Onica? "

. I sados.
Porque o manejo do aparêlho lembra a agilidade de Prefeitura Municipal de Florianópolis,' 10 de 'Dezem- As famílias de Emmanuel P. de Campos e José Elias

um artista de circo subindo trapézio. bro de 1959. ADMISSÃO AO têm o prazer de part'ipar ,o contrato de· casamento de
Porque ail:�da, tal invento seria "mão na roda" para OSVALDO MACHADO OIU"'.IO

seus filhos
melhorar o nosso serviço de trânsito de veículos e pedes- Prefeito Municipal

'

n'AiJ
'

MARI.A. ,DE LOURDES e WILSON
tres. ' ,

. Preparam-se candidatQs Florianópolis, 10 /12/,1959.
Porque sua aparição em Florianópolis viria resolvf:!i IRrtAfflfABE DO SENBOírJSSUS� 00& aos exames de admissão ao D-12/241

��t:�s tantos problemas a que está ligada a vida da Ca,

PASSOS E BOS'ITI\r.�,�CHI.ADE,' ���oJ��::ibi::::,a�2��e� P A R T I ( I P A ( Ã OPorque seria da preferência e uso do sexo �rágil em I EI1ITÃL. DE FORNECIMENTO,
ta.

. ,-

D�12/22Q
Carlos Moritz e vva� Maria Paveipraias de banhos.

. . , , \. . ,

Porque não é nada dispendioso, pois não gasta gaza,' De ordem da Mêsa Adminlstr9:tJ�a da �rn;t.a:.ndade do ' Díva Dêlaiti Moritz
_ RoJlsO

lina nem óleo. Senhor Jesus dos Passos e Hospital. de- €arrda'de, previno AUXll.IAR DE têm o prazer de participar 'aos', parentes e pessôas
E, porque finalmente, quem não tem cão, caça com os interessados qú.e até o dia 30 dêste 'niês: às 12 horas, re:- ESCRI'TO'aIO.'

de sur/] relações, o contrato 'de casamento de seus

gato mesmo. ceberá esta Irmandade e Hospital na suà S,ero:-etada" j)ró�
� filhos

Isto é, sem assunto para uma cromca, imaginei estar postas em cartas fechadas, para o fornecim'en.to, de todos·.., P'recisa-�e de um auxiilar SôNIA MARIA e LtRIO

dentro de um "Ovocipede", na estreitissfina ConselhelrQ ,as ar..tigos neêessários 8,0 seu consumo, durante Ó semeS-� 'de escritó�io. Os interessados \ Florianópolis, 13-12-59 Criciuma, 13-12-59

Maf�: ��bc�:do:i::;o,tr��s���:n:;:��;a ,para li.oje, .apesar"
tre

��o��::�:01�s,j�I:�:od::e;���xl:�1.;!;�our�. .

.
=e:��:o R�i������e f:�iC��!� f" À,UQÚSTB WOLF. E SENHORA

.. 1ifever Os pensamentos feios dos IeitÓres diante r dessa. .

, ' "" '

'

r' :Am�nco. yespuç�o Prates idade, estadocívil}'�Ptidõe�, ! participam o nascimento de seu p_riI 'o ,ftnito AU:"
'vã,. de' falta ,de cultura. ..

'

Secrétátio em."ex_ercício referêl1Qi,as e pretensÕês. I. GUSTO, ocorrido dia 11 do corrente na Materni-
.,

"-1;��<�)�I2{_20g dade Dr. Carlos C3úêa.'.. '0-12/2 ;t

DR •.

Doenças de Senhoras: Infertilidade Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

,

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

sábados.
Rua Felipe Schmidt, 46 sob. -_

"S0IRÉE',' 'DE' ANIVEI·SÁBIO·,
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devldo . .'O último vai inserido nes_ gou o tlm·e titular sem, os con- mela do paula Ramos está cota

tac página que n.ele tem um aml- cursos.de IVo, ausente; Teixelrl- dísslmo pa".a ser o titular de uma

d nha, poupado devido. a um fu- das melas da seleçã-o -dOmingo no

;0 slncerq e constan te, desses e

segundo jogo dom os paranaenses
serem lembracios' por toda a vida. runculo na p�rna dl,eita e Gun-

,Várias vezes fomos visitá-lo no ga e Galnete, que atuaram pelo No tr�lno de ante .ontem Som-

-. Florianópolis, Sexta-feIra, 18 de Dezembro de 1959 '1

oje os
. L .

Marearam os, dirigentes da Federação Paranaense de Futebol para boje o embarque da delegação araucariana q�, deverá aqui che
gar pelas qumze hora hospedando-se no lUX HOTEL A noiíe. possivelmente os craques peranaenses, sob as ordens do Jécnlce Moacir
Gonçalves, treinarão no local do encontro. de .deminqo. Nossas saudações aos' bravos defensores do "associetl on" do .visinho Esta�or

.

esperando uma estada feliz na terra barriga-verde!
'

__------------------------------------ �-----_...._.

6·,

.

CATARINENSE-S �X PARANA6NSES
ARA0 TITO .DE SOUZA

GUNGA-DIN: ,- Um elemento

Imbuídos

tan.ento 1<'9,", rti"vo da Rádio' Gua_

l'ujá e Jc..ão Luiz, que além de

Quem vencerá?

O assunto obrigatório do momento, mui verberado nas

pequenas e altas estéras esportivas do Estado, relaciona
se com o próximo encontro de futebol a ser disputado en

tre catarínenses e paranaenses.
De fato, já na tarde de domingo vindouro - tendo

por cenário O tapête verde do lendário estádio da F.C.F.

_, teremos a efetivação alí do segundo "match" reunindo

'barrigas-verdes e araucarianos.
'A margem do que 'possa ocorrer. no desenrolar dó co

têjo supramencion'ado, convém não olvidarmos o aconte

cido dentro zío intrincado espetáculo de Curitiba.

Estaríamos nos referindo aos feios'epísódíos do B.elfol't
Duarte? Nem tanto\ao mar, nem tanto a terra, dír-se

íamos.
Sim, 'porque apesar dá ótima performance cumprida

alí pelos rapazes de cá, há a considerar o fato dos mesmos

terem sido vítimas de uma arbitragem facciosa, atrevida.

indigna da tradição de tão importante clássico de futebol.

Oxalá tais fatos não se repitam por aqui, com o que

estaremos evidenciancÍo já havermos. atingido certa ma

turidade no terreno puramente esportivo.
A. expectativa reinante nsta capital,

monumental espetáculo pebolístico é fato
com vistas ao

fora do corri"

Hoje eleições -na
Estarão reunidos, hoje, à noite, no período d s um ano irão

com-I
é encabeçada por João,Lulz Neves

os associados da Associação. dos

I'
por a dL'.e. torta da entidade de e ta ou ra por José Nazareno. Co�-

cronistas Esportivos de Santa classe. Duas são as chapas :jue lho. Ambos são figuras de p:ôa ela

catal'lna afim escolherem os que concorrerão ao pleito . .A primeira I
Imprensa escrita e falada de nos;

ACESC

Como eles viram os 22 do 1.0 jogo
Foi assíjn que "Tribuna do

pa_1
falhas na p:'lmelra fase rírman,

raná", de Curitiba, viu os 22 jo., docse, sobremaneira, , na etapa

gadores: derradeira.

sa terra. Ambos estão

dos propósitos maís elevados para i jornrüísta " advogado, dirige des,

bem dirigir a ACESC. : de há algumas semanas a sec,
/

NaZ:l,'clh) � G diretor do Depal- ção de esportes de "A Gazeta".

PARANÁ

Nazareno Coelho, candidato à
presidência da ACESC

Policiamento no
Reservedc da
4CESCWILLIAM: - pouco empregado de qualídades, que ontem brrlhou

na tarde de ontem. Teve algumas Intensamente,

José Nazareno Coelho, é um profisionais de Santa Cat,nina. e'

dos cauddatos a presidência da a Associação dos Cronistas Espor_

Acesc. cuja eleição está marcada tivos de Santa Catarina.
pequenas falhas, demonstrando um

Conseguimos apurar que a díre.,

ZILTON: - Apesar' de e..llP�'e- para. hoje. A candidatura do di. Outras atitudes para beneficiar
certo nervosismo, Culpado do ten,

. torta da ACESC oficiará ao delega,
gar o jogo bru so fei de grande reter esportivo da Guarujá, foi os associados da ACESC serão ie_ d do e segu:'ança

. púbUca, sotící,

queiro.
Por outro ângulo de previsão: tem-se como certa a

consumação de estupenda arrecadação, superior mesmo
tando que seja colocado à díspo.,

às maiores aqui verificadas nos diversos embates em que
síção dois guardas que farão com

que O d j Itad intérvieram catarinenses e paranaenses.
. a rem sea respe a no

.

. .

_
. Sabe-se ainda que, com o fito de assístír o grande

reservado dos homens que míü. I' -

. acontecimento esportivo, demandarao em busca da capí-
'11m na Imprensa pois sendo um '

.

. .

t J
'

tal cataririense enormes contingentes humanos, vindos de
co e o de grande repercusão cen, '

tôdas as regiões do Estado, além daqueles. procedentes de

Estado. A principio Na�areno re, ·ficios. tamente se"á enorme o Públi�(J e

Eis com está formada a ena. "êonsequentemeate o nu'me:êl de Curitiba, é evidente.
.'

lutou. Todavia, após esclarecer I Os "olheiros" ,-- espécie de descobridores de talentos
alguns detalhes, resolveu atender p� enca�eçada ,p.elO. nosso

. co_'1 penétras deverá ser bastante' c:ps_ t I
,

futebolísticos - aqui estarão, também, seden os por oca-

VALERIO: _ jogou !'tp�(\.ls 3G lO pedido de um grupo .de associa. lega .Tose Nazareno Coelll'o, l(Ue; cído perturbando assim a tare- t J t I
.

I"_
, tízarem novas estrêlas. Com o atacan e uarez, a ua gre-

minutos, sem apa-ecer.. r-om des., dos que o desejam ver à frente concor�erá as eleições, de hoje. ['Í daqueles que 'Irão relatar 'p1ra
'místa, aconteceu assim. O mesmo poderá acontecer a ou-

taque. Foi expulso da cancha por dos destinos da Elltlli�dc de elas; .
presldentr, - "Jose Nazareno

10 "p.útl1CO Q. desenrolar d) co';',jo:
trando multa autoridade nas dís.

C elho
tros ...

putas.
ilp-r·edll· (jda, se. Tivemos oportu-rtdade de eon, o 3'l.1l"l Catarina x paraná, .se�:lU_ Valério, Galêgo, Gainete" Almerindo, Ivo, Nelinho, Idé-

TOCAFUNDO: Trabalhou IDESIO: - T.rata-se, índ seu, versar com o candídato, o qual Vice presidente -. Cláudio O·
I
da p. rtída pelo certame na?!m"l. sio e outros, eartamenté são os homens que-estarão sendo

bem o chefe de médios) desdobran., tlvelrnente de um jogador dotado disse de seu propósito de traba, Itnger. Vieira.
"olhados" por int�rmediários do associa-tivo de outras pla-

dfl lar-':05 ,:.e�ursQs. Foi um Oc'S

Ilhal> pelo cn : .mdenímento .da As... 1." se_ç�l'tário .: Lui� Qs��_ld'!., '"�,''' gas.' -

-
.

,

'

.

melhor '3 ca linha diantein. 'so"iaçãll, Adia tou. ainda que pro.
.

Martiuelli I
- ti

'

i
A V I S O A propósito da eficiência da se eçao man vemos rap -

.

r
. 2.° secretário - Alfreda Silva

TEIXEIRINHA: � Otlmêl seu curara· C\\;3 'fil eleito" ('utrar aro '. .

da -pale.str,a com o. Rvmo. Irmão Victor Simão - nosso mui
. 1.° tesoUl'eiro' -\Vilson Reis -. - -.- - - - -

.

TATAU: _ NãO' realizou o e3_ trabalho. Tanto como defellso): 'e conta.cto cQ fi os resp(lllSaVClS pe. dileto ex-prof:essôr -� que aqúêle respeito nôs declarou o'

_
' 11' d' 't 1 t t d 2.° tesoúreiro'- Renato Macha. Dr, Júllo DOlo VieIra mudou I' •

perado. FalhoU em diversas 0P"'- como ataoante, e.steve mult'J berI> os cmeml>. a "apl a eu an o seguinte: "Sinceramente, tenho a admitir de que seJa o

ccnseguir r na'n1' 'cs P 1 O do O ConsultóriO para, Rua 'Nun<- I '. I" d
tunldades, jogap.d.o preocupado e na tarde de ontem o vetJ 'ano

.

.. ...., H S melhor possível o\'estado técnico e pSlCO OglCO os moços.
'1't

. Conselho Fiscal: Edgard Roo.. Machado n.O 21. I
inseguro. Claque barriga_verde. que mI I am nas emIssoras e no�

I
que compõem a Seleção He Futebol CatarineMe".

ARARAQUAR,A: _ APesar de ALMERINDO: _ Seven1üente atitude tO'lll i co�· 6S
.

rcspunsa.
nassis dá Silva, Ruy Lobo e Fone 26·75 ....:. N. 11110 I Uma bôa informação, esta que nos acabã de pre&tar

I Fernand,o Linhares da Silva. '

lutar multo não rendeu satisfa_ marcado !lor Lam, luziu ap)·l9.! I
veis pelas 1. ,�a, em1lrezaló. de õnl_-.

- - - - - - _.

aquele �eligioso do Abrigo de Menores, ja que a cmesma

"�;�;; _ ..'U," ro",.ro. 'o,::,,::�:. moro,n'oo d. "",,. ::�","::"';,:% ::"::::,,:.:.� Prefeilurii Munid�1 de Florianópolis �:'!;a:�e:n;,;l�,�:r����� vem oonvivendo lado a lado oom

elenco paranaense. Jogou o que exemplo do ,lo' acontect. tom rs Além do mais, em que pése a eventualidade de haver

"VENDE-SEI, .jornalistas profissionais. Afiual de Departamento de Engenharia, .Urba ficado de fóra um possível grande craque, deve-se compre-

contas a ACESC, é, f.o/mad!\ pC.f ' ender que' jamais um sélecionado nosso esteve tão ",bem

�:aend:il:::e::s d::!:::.�:�3t:S n:: nismo e Serviço Social r��:::o.com côres catarinenses como o que aí vemos

jornais, .não se concebendo pOf_ A 'V. .�I S O' Somos os primeiros a r�conhecer a realidade dos fa-

tanto que exista esa dif�"�I'.�.a "n. tOS. Os nossos melhores parabéns,. senhores!
tre o Sindicato dos .Ton:ulbtas De ordem do sr. Prefeito Municipal, são convidados a. Quatro craques da capital; um de Brusque, dois de,

_------------�----- compaI;ecer a êste Departamento, a fim de prestar escla-I Joinville; um de Tubarão; um de Criciúma e dois de It�-
�.,. - ....vARiAno SORTIMENTODE"., recimentos, as pessoas com bens desapropriados por esta. jaí. Eis aí, meus amigos, o complemento do onze que tao

gador Marcou com muita classe o " Prefeitura e que não hajam recebido o pagamento cor- bem se houve na "Cidade Sorriso".

tento' do paraná. ...• ARTIGOS PARA • respondente.. Vamos torcer, para que esta- seleção ultrapasse -º se�
RONALD: _ Moroso nas poucas

.... ESPORTES EM GERAL ,'FlorianóPolis 16 de dezembro de 1.959 , gundo obstáculo, mesmo porque, segundo nos informam

veZeS que foi .

lançad�, esteve "
. .

,
I
téRIS CORSINI - Diretor os catedrá.ticos em assuntos esportivos, os gaúchos vêm

multo aquem na suas verd,adelras
vindo aí, sedentos por '"t�par" a segunda fase do enrêdo

possibUidades. Não correspo�kl. " V S ENCONTRARA NA • Arão Tito de SouI.a 'réstabelecido futebolístico sulino ...

SANTA CATARIN.A. ••
. ./J

E um tal episódio, caso ultrapassarmos. os paranaen-

GAINETE: _ Um arquelFO es.•.Oa a
.

Ca'rnerl11l0 ff
Já rest�b":�c:(lo <:0 mol que o ção Incontidas. Finalmente Arão ses, representará para nós "um negóció da China". Vamos

petacular. p'er.Uzou .uma série de fII,.' .

, íJ fez, Inte :�Q ('.J �IJ :-: •.•1 "Nerêu vai juntar-se aos entes queridos torcer, repetimos, para que tal aconteça realmente.

-:=:
Intervençõ�s fa.bulosas, 00':'u,tu.

)II'.
.

, _. , • .iRamos" por dois longos anoe, J'e':' que o espel'am na terra dos prin., Avante, pessoal! Avante em· busca da vitória final!

,AI gi·ess,' 1'.0':: a JOinv,llle, co.mo pas- cipes,R·etorna ao trabalho na 'im-
Indo.se CO"110 a grand·e figura õa III tI-

... ,. sagelro de um dos aviões "do Con- n. 'ensa nortista que ele tem 'sabl_
partida. N0ta dez. '

., A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS ,IVO O t d t
sÓrclo. TAC_Cruzelro do Sul, o. do honral' com a Intellgêncira,

: _. u ro que se e. J,'.(JU

.�, ESPORTIVOS ..sobremaneira na equlp,e ca�.i>l'i- III
"

nense. Um zagueiro que sabe co_ , '

.

'\

ti
mo S� desvmcllhar d·e um foca. ,Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fone 2859 III

cante. Boa a sua conduta.. fiELORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA'
ROBEETO: - Teve algUmasa"�_""" (._ 111

FERN.�NDO: - BOa a condu. teu desmedidamente.

to que sofreu.
vaUa ao quadro catarínense. Lu. lançada por um grupo de Ideahs; vados a efeito.

tl'< c ne desejam ver a Associaçiio
.. A reportagem teve a oportunt,

ta do zagueiro cent:·al. Calmo nas
NELINHO'. _ Altos e batxos dos ClOnistas Esportivos de San. dade.v de concluir que José Naza •

sttuações de perigo, Fernando deu
dizem da sua conduta. ta C�tari�a subindo cada vez

reno Coelho está vivamente em ,

conta do recado.
GALEGO: - Um valor brlHls,ll"

mais no conceito dos clubes e
penhado em dar aos assocíados da

dos desportistas da cidade e do
ACESC maíor número de b�<le.

,

CARRAZAI: - Completou com
te da vanguarda alví.rubra, '11"\-

.

segurança .c trio atrasado pararia,
vou �m grande duelo com Ca"fl/

ense, despontando como uma das
zaí e acabo-i u.arcando o ten+o da

grandes figuras da equipe o meino-
sua equipe.

da defesa.

LARA: - g.egura apresentação

do médio..Não brincou, demcns-

do.se 11m' defe;';-a: das- cores lla ·iI·

.nanses, dO_.-' prim �iro ao último ml_
.

llUtO da batalha.

Depois de

Uma propriedade .cita em

sabe � ppde na tarde de ontem.

ODA: _ InfeUz ao extremo. O

comandante para·naense. perdeu

dois tentos que j1 pareciam con- Capoeiras a Rua Dr. Dib Che-

sumados.
rem. Tratar com o sr. Nag!:J

GAUCHINHO:
.J "bvr na mesm'"

Odair foi o mais .eficlente da 11_ D-110

nha dianteira. Trata_se, indis·�u.

tvelmente, de um execelente jo_

.nosso prezado cOl,ega de ImprensD

_,e pa' ticular amigo, jornalista Arão

Tito de Souza.

destemor e sacrifício que tão bem

caracterlzâm o homem de Impren _

-Noticias de Selecão Catarinene
,

por recomendação do dr. Eros

Clovis Merl1n, o atacante Telxel-

r

QUADRO TITULAR DE.RRO

TADO PELO SUPLENTE: 5xO!

tltu- rlnha foi ontem submetido a uma

l1g.era Intervenção .cl�úrglca nass, Id.entliicado 'Perante o povo ...:.... Decepcionou o quadro

lar ante ontem, quando tr�ill"U

frente ao quadro considerado su

plente que Jevou a melhor pelo

escore de' cinco t9ntos a zero mr.· .. _

rador construido por t:'es gols de

Sombra e dois de Bracinho. Jo.

furunculo na perna direita. Fala.

se, po"ém, na possibilidade de ve

terano jogador integra.r a seleção

domingo.

COTADO SOMBRA _ O ótimo

A noticia é dever'as auspiciosa -como uma bandel!a a serviço das

e nos en,che de alegria e satlsfa. �,oas causas.

Do Hospital "Ne:êu Ram0s",
.Vão Tito de Souza enviou-nos

qlversOs trabalhos de sua lavra,
todos publicados com o destaque

"Nerêu Ramos". E semp:'e o en- quadro suplente que formou com bra deu "show:.', consignando a·

,ontramos b�m humorado, como a Nilson (Gainete); Marréco• Rato maioria dos tentos da goleada.

antever seu breve restabeleclmen- e Gunga; Cláudio e Fausto Nll- BRANDÃO AINDA SENTIN.

to. Embora seu estado de saúde ton; HeUo JuUnho, Sombra Bra- I?O O TORNOZELO :_ O cent'ro_

aconselhasse repouso absoluto, clnho e Amorim. A seleção "A" médio Brandão deixou de treinar

atuou assim constltuida.: Jo,ge; mais uma vez. Ainda sente a con_

Roberto, Ivo e Ibraim;. Z�lton e tusão .no tornozelo, o clássico
.

Arão não deixava de escrever OR

,sus a' tlgos que eram publlcadoa
3m diversos folhas do Estado. Ex

plica_se: Arão é jornal1sta pOf

sangue e� assim, ele

vocaçãO. O jornalismo está no seu A novidade foi a pre�ençrt de tlclpar do "aprontCil". que. se efe_

:âão pode IvcÍ. do paysandú,
- con'lócadÍi à

tuará à tarde, sob as ordens do

coach Saul Ol1v·elra.

lérlo a ,Almerlndo.
Nelinho; Galego, Dldi, Idéslo, Va- "plvot". Hoje vamos ve.' 'Se o de.

fensor ,do Ol1mplco poderá par.

Parar. última hora e Jullnho, que formou

Agradec�ndo ao Arão toda a co- um excelente trlo_flnal com Sóm- 'ViNDE-SE
_ Um dos lances mais discutidos da peleja de domingo entre catarinenses e paranaenses fo_!

de-A,tnerindo que, tendo' tuçlo para ,abrir a conta gem, atirou com rara inr'elicidade e a pelo? rolou de um
.

'pat� otitro. A .impressão que 'nos dá .·a foto é 'wc-de q�e. à, pelota gaminha :Jara o, gOl, cabeceada, por

� ....�. ,,��

.

caído. (Foto. remetida via RápIqo Sül�Bta:sUéiro').. '.�...

laboraçãO com que nos distinguiU, bra.e Bracinho. Como se sabe, Ju.

aqui estamos para 'fo:'mular_lhe Unho e Ivo Integ�aram a seleção
bôa viagem e f.elicldades, ender·e- de 56. José Silva foi o árbitro da

peleja.

OPER.ADO

Uma casa de mater!al cita a

rua José Mendes n. 52.
(

na mesma com o, sr. AI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OlT' pre(Onil�� reformas'de base como plano, ele govêrno
ISCIJRSO -D� AGRADE(IME�NfO' NA - CON-Y'ENÇAO NAtIONAL'-' DO, _ PSD, - IN'DUSTRIALlZAÇÃO�, MODERNIZA (AO. 'DA, AGRICUlTUR ,

Em seguida, COm um dís- 'C0l!!J!sso o meu jubilo, ven-

[
ATRIBUTOS DO PSD, Com!lçQ- ,fala,ndo do,

\

seU-I as insidiosas oportunidades da a zona rural, e recólhe os se consideravel .pelo numa,
curso que consubstancia os do consagrada pelo vosso vo-

-

,"

numero. O prímeíro atributo de talou qual dissidencia seus contingentes tanto nas rei. ,

pontos principais da sua to a �inha 'candidatura a ' Peço-vos permítír-se, a es- do PSD atributo que e precí- esse temível atributo 'é ser classes trábalhadoras buro- Em politica, díreí melhor
plataforma política, õ mate- presídénéía da Republica. Sei se propósito, dI,'scretear con,- so defender, atributo por extenso e numeroso. Esten- crátícas e estudiosas. como em politica democrática, for�
ilhal Teixeira Lott agrade- bem avaliar o qUE) é sér can- vosco acerca de' alguns dos cuja continuidade Vale a de-se o PSD por todos os nos grupos de .Iíderança eco-' ça, antes do mais, é numero.
ceu a indicação, sob os aplau- didato a um- posto de tal atributos deste grande parti- pena tentar "todas às por- quadrantes do povo, pelas nômica e intelectual, e' aon- E, é justamente pela cons,
sos de tôda _.a Convenção. eminencia pelo Partido so-I do que agora me acolhe nas fias da aliciação e do alís- grandes e pequenas cidades, de quer que Ise estenda, até .

A�rdou a(iWectos da campa- cial Democrático. NãÜ' é só suas poderosas fileiras. tam,ellto e_ resistir a todas pelas vilas e arraiàis, por to- Aí vai conseguindo Itornar'- (Continua na 6.a página)

�i���;.��i ��;,�����;- Pela '�nmeira fHZ ,.na �istórja in�usJri'al �oi8rasil--
�f!s�o�a�i��f;f���$!��t��· !����:��t�:;r��&1!g a�� ����:������:::�;::t:�d�::���' WILtYS. 'EXPORTA' �MOTOR'ES' PARA OS ,ESTADOS UNIDOS <,

ma eleitoral; -a moderniza- que .me obrígaís de futuro, res F-6,.a gasolina produzidos em adotados nos veícúlos "Jeep" e que se regtstra, na hlstórht da, retores da 'Wlllys_Overla-nd de

I
firma lJoncesslonárla J. Macedo

ção da- agricultura, os pro- nas longas 'lidas do governo. seu p�rque índust-íai, ,,,e que são' "Rural_Wlllys". indústria brasileira.
, I Brasil, srs, William Max pearce,' SIk dia 26, participarão da Con ,

blemas edu,cacionais,' etc. � Esse primeiro embarque de ma. 'CONV-EN-ÇÃO REGIONAL DA, paulo de -L. Qua,'tim Barbosa, venção Regional do Norte, certá.
Discorreu ainda o candídato terlal de r�põ'Slção para consumi, WII_,LYS NO NORTE - DO waldelp_ar -Geoffroy e o gerente de , me ,esse que reune os ccncessío,

do PSD, sôbre os pressupos- - dores nortec.amertcanos vem ab-tr "BRASIL vendas. Charlas Letnal que, na I nários da, Wlllys_Overland 'do
tos da conduta política e novo ângulo nas perspectivas QUe' Capital do Ceará, assistirão à mau, Brasil nos Estados do Amazonas,
manifestou a· sua confiança há para o Brasil, no campo das Seguiram p�ra FortaLeza os di. guraçgo das novas instalações, da pará. Piauí, MaranJ.;lão e Geará,
��ti_�m��� q��-������iiª����§�����������ª�����������������iconvicção do grande papel p�rtes componentes.

"

_.��que desempenha no rortale-: É esta a prrmeíra vez que .....0.
cimento .da democracia nó tores a explosão. fabricados no

pais. É ri seguinte, .na ínte- Brasil são Importados pelos Esta.
.gra, O texto do discurso do dos U�lçiOS, como também é a.prr_
marechal Teixeira Lott': Florianópolis, Sexta-feira, i8" de Dezembro de 1959 melra exportação cÍessas tlnldades

SEU IALÃO VALE UM MILHÃO: .

A CAMPANHA ,., .

,qu!�edé�:se!��l�: ':l��S�::�:��: NOTAS . DEVEM SER-·, ESPECIFICADAS t
I '

. .

,

• I
Em contato que manteve -,

tuadás..
'. .'

Jorn�IIC'la',s Ilustres ôntem, com o Posto de-Tro- As..notas fl�ca,IS que apre-
U m.J .

.j ca de notas fiscais pelo sentarem ra��ras ou emen-

I comprovante que dá direi- .das desclassIfICam o consu-

"nesta' '-apll!tl< to ao povo participar do :nidor do concurso, deven�o
t,>' II O .

concurso "Seu Talão _ Vale e�te reclamar
A

caso se vel'l-_
Florianópolis tem a hon- um Milhão", recentemente fIque algum _erro" e 0_ em

ra de hospedar dois ilustres instituido- pelo Govêrno do pr�gado rec9rra .

a emenda,
jornalistas' paranaenses, que E'stádo, 'nossa- reportagem alem d� qUe ° total. das

deverão . chegar hoje pa- foi informada de que 'as . c<;>mpqtS d,eve ser o, maIS le

ra a cobertura dó 'impur- notas fornecidas pelos esta,:-, glVel possIveI.
tante prélio futebolístico que belecimentos comerciais de- ---......--------

-terá lugar domingo próxi- vem éspecificar as 'com- ILUMI'N,Ar,A-Omo, entre' as representações pras. "',
de Santa Catarina e do vi.,. Diversas casas -estão for-
zinho Estado.

-

necendo notas fi_scais as- . � DECO'RATIVASão êl�S' os jornalistas AI- sinalando apenas "suas com-
'

'

bertin Amatuzzi, Chefe de pras" ou simplesmente "des- ParticipandO ativamente
Reportagem da "TriQuna pêsas", q que poderá acar- dos festejos que comemo
do 'Paraná", e Osmar Zi- retár aborrecimentos, aos ram o Nascimento de Jesus,
mermánri (Xiquinho) Chefe próprios édrisumidores, uma as casas comerciáis 'de Flo
Geral das

<

Oficinas daquele vez que os fiscais Se, _ vêm rianópoUs promoveram, 'em

grande' 6rgão da imprensa forçados a chamar a aten- grande escala, úma opera
do Paraná. Aos nossos con- ção'dos comerciantes, de ção deco'rativa que; além de
frades, O ESTADO formula posse do no�e do consumi- atingir ,os seuS interiores �

os mais sinceros votos de dor que deve eNigir, no ato as vitrines, foi estendida "

feliz estada em nossa capi- da compra, que o vendedor tam,bem às ruas:
'

tal. especifique as compras efe- Toda a cidade apresenta,
------

�_i
" •

nêstes dias que precedem a

US'I:IIIoa' _,�de" De'nelicia",menta �aa�F�i���:���:
_.

. to de determinadas casas.

l'
'

di L -,
A rua Tenente, Silveira, '

"

'e" el' e por exemplo, a partir de ôn- * * '* * * I, I-

'.

,-1
.

��t'o já irif:i��e���t�� no��� � II-
'

m. ebm luzes profusamente co-
� !J

A T E Nr A- O locadas com arte.. A conhe':' .

A ( USA ç 0- E S I N F U N D A DAS �,

,,'
'

'"
"

.

cida e conceituada' Relojoa-
,

.
-, Presl1denfe do LI B..

EITE AVISA AOrt ria "Monte Blanche", em

A USINA DE BENEFICIAMENTO DE. L .' ,;:' colaboração com as "Lojas Telegrama dirigido em' dadas ,acusações vossa exce-

G E' ,..,

SE_N:
'

IjOIFE-:;,S co'NSUMIDORES" QUE EM VIRTUDE DE GRA---,,' Eletro-Técnicas", colócou data de 1M2.59 ao Exmo. lência assacou médicos bra-
'

nao poder'!t.- :-1 _l< um bonito jôgo de luzes na- Sr. D�putado Federal Car- sileiros protesto maxzma' • •
,
Im

VE ACIDENTE EM SUA MAQU1NÁRIA FARÁ DISTRIBUI- quela movimentada artéria melo D'Agostino por- acusa- veemência pt Cónvidó�o vi- . I A

f
'"

ÇA-O DE 'LElrl'"'E DURAN'-TE OS D'IAS-18 E ,1,9 DO' CORRENTE.
pública, va-liosa e destacada ções infundadas proferid�s sipar Santas Casas onde ve;_; vir' es e ,mes

.

.

contribuição para que a- ca- por aquete DeputadO na Tn- ra quem gratuitamente ali-

" D�'URANrr'E' OS CITADOS DIAS OS SENHORES CONC'U- pital, de '-'fato" apresente-se buna da Camara Federal de

I
l1ia, os males da clàsse pÓbre Em' resposta ao convite f�rmu_

.:J à: noite 'com uma decôração beputados_ /
'que não ,são curados com lado J?elo prefeito de, Florlan-ópo.

MID' ()I:J,L'S P,ODERÃO AD,QUIRIR LEITECRÚ--..,NA PRÓPRIA atraente que, não ficando' Deputado Carll!elo D'Agos- demagogia nem discursos 'Pt' IIs, o sr. Jurandyr pires Ferreira •

. tD circupscri-ta às suas vitrines, tino' . _. Espero da ombiidade. de presidente dO Ins,titute Brasll-eiro.

USINA NO HORÁRIO DAS 9 ÀS 12 HORAS. alcance as ruas especial'; Palácio Tiradentes vossa excelência que indi! d1e Geografia e Estatística, endere_

E mente com uma ilunünação Rio ,de Janeiro - DF que ,quais profissi.onais man- çou ,ao Si'. Osvaldo Machado o se_

Á DIHEÇÃO DA USINA RECOME�DA .SEJA O L�IT decorativa. . Só agora sabedor infun- comunados com Laborató- gUlnte cabograma:-
_

FERVID,O Inj"J.l'EDIATAMENTE APÓS SUA AQUISIÇÃO.' ------------�----'----- riQS e Gabinetes Radiológi- - "prOfundamente sensibilizado
. CERA�MICA ANDRIANI c_os pt Se existirem sofrerão agradeço convite Intermédio nosso

. AViSA OUTROSSIM QUE ESTÃO SENDO 'TOMADAS .
': repudio colegas e punição comum amigo José Newton No .

MEDIDAS URGENTES PARA PLENA NO�MALIZAÇÃO DA INAUG-U'RACA-O'
\

DE- D,E'PO'S'ITO �;g::tr��Tct��e����Ptes��� ��:��al:::�a�id��:. en�ao����;r�fu�
T' ç

-

O DE LEITE À CAPITAL '
certo ser realidade teremos perl030s Impedem.me, que multo

. ,DIS RIBUI A, �
.

,0 sr. Pedro Andriani, pro- inaugurar, no progressista direito de apontar à Nação lamento, gtlnha presença mês CD;'.
.

,,_ prietário da Cerãmica que' sub-distrito do Estreito, um o uso da tribuna da Cama- rente,Ãi'IDl'ianópolis. ·,Tão ,lego con.

COSs:SSSSSSSS ... % ....SS%SS\:SS",S.S%S%.", ... 'k-S,.,.. .. ,.,. ...S$% ·-(%%%S%s:S'4,..,:S'!;,$S$i\SSS .... s: leva () seu nome, acaba de bem instalado e moderno ra para veicular calunias pt siga conciliar meu d,esejo afaze:t>s

depósito para melhor atell- Dr. Antonio Moniz de Ara- comuniem'eL . Co'dlals SaudaçMS
der à sua numerosa ire- gão Presid,ente da Associa- Jurandyr, pires Ferreira

I ção Médica Bmsileira. Presidente I,B.G.E.

C,alémais forte e-saboroso
nos Estados' Unidos

EXITO DA ÇAMPANHA_DO BU_REAU PA N - AMERICANO DO CAFE "lI.GA DOS
AMANTES DO CAtE HONESTO" - :MAIS PÓ POR�CADA XíCARA DE BEBIDA.

'

Está· aléaaiçando pleno êxito a' gistrar um aumento '_de 28t>fo, que Id d t
'

'Il res ie numa cruza a çon ra o ca., em tôrno de temas diferentes e pí ,

campanha encetad-a pelo Bureau representaria incremento corres; lé aguado realizada por intêrmédlo torescos, que despertam íntergssePanamel'!canõ do Gafe> com o ob , pendente de.,0,3 ml'lho-es de sacas d
-"

,

-. o- e uma "Liga dos Amantes rio em todos os Estados Unidos. Os,
jetívo de fazer com que os con, nas, Impo�tações nortecamertcanas, CM'é Honesto". 0_ Bureau Incita primeiros resultados São anímado ,

surmdores dos Estados' Unidos Êsse Incremento se pretende al, os consumidores a uma "r'lbe"ão res, e despertam fundamentadas
bebam um café melhor e menos cançar pela utilização Intensiva de

, " em massa contra essa b�bkLt_- rra, espe-anças de breve aUlp,ento do
di!uld,o. Â. eampanha, rormulada meios publicitários. a fim de con, ca e sem graça que' chamam de consumo de.,café no merca io r'C'l-

- de ,n;'àl1,eira,
_

original e que se - ct.,e- vencer os consumidores a usar café", ',� desenvolve _a campanha te.amerícano.
senvelvé através da instituição '(Ia maior quantidade de -café torrado
uma- "Llg� dos' Ama�tes do C'l.Iá na preparação da bebida.

-r-

Honesto", tem tido excelente aco.

Ihlda nos meios de divui'gação,
entre o comércio' de café e o ilú·

_. "-

bllco. Seu· sucesso .abre petspectt.,
vas -de aumento das vendas de

café _torrado. no mercado norte,

americano, e, por consegtítnte, �as
vendas de càfé - vé.�de' dos' países
m,embros do Bureau.

CAFÉ MAIS EORTE . .

A iniciativa da campanha pár.
�iu da verificaçã o de que o' incre_

mento do consumo "per cápta"
de xícaras' de café nos Estados

Unidos nilo é, p:'oporclonal ao au·

mento das vendas_ 'de café v,erde.
o que Implica na dedução de quo,

o consumidor' está �ebendo um

café, progressivam,ente mais agua ..

do. Efetivamente pesquisas com_

plementares re�lIzadas pelo -De.

po.rtamento especializado dO' Bu-
-

reau resultaram na convicção de

que a bebida v�m sendo' prepa"R-

da ll0;:; lar,es americanos à �l'azã� qe
64 xícaras por libra de Pó. quan.
do há dez anos com o mesmo VOO'

�lume se obtínham 46 'xícaras. Em
'VIrtude tfa grande' quantidade d�
caÍ'í\ gue se cOllsome diàriamente
nos Estados Ullidos (390 milhões

de xíca:'as), o café vel'!'ie neces_

sário a êsse consumo poderia re.

.

__

_.i.

,

"=-�r.
Localizado à- rua Santa

Luzia (Ponta do Leal), ao

lado' das instalFÍ-ções dà
"Mer!!edes .Benz", com o te
lefone 6377, o depósito ven

de�á, pelo prêço de fábrica,
elementos vasados, telhas do
tipo "marselha", telhões
para cumeeiras, tijolos co-.

muns e furados, tubos e co

nexões de barro vià.rado pa-
,

ora esgôto (ma-nilhas) e tu
bos de barro vidrado para
fios e cabos elétricos e tele
fônicos. '

t:j)�u ��d
O Sr. Ivo Gandolfi, Presidente da Associação dos .Servidores

Públicos de Santa Catarina, enviou aosr, Celso Ramos, Presi
dente do Partido Socíal Democrático neste Estado, () telegrama
que a seguir transcrevemos:

FRESIDENTE CELSO RAMOS
ASSOCIA<;ÃO SERVIDORES PÚBLICOS CIEN�
TE FLAG�ANTE INJUSTIÇA SR. GOVERNA
DOR VETANDO LEI DEPUTADO AGOSTINHO
MIGNONI, CONCEDE SERVIDORES PÚBLICOS
REDUÇÃO ·ESPECIAL CINQUENTA POR CEN
TO-HOSPITAIS E MATERNIDADES MANTIDOS.
ESTADO, VEM SOLICITAR PARTIDO DIRIGI�
'DO 'VO�SENCIA REJ.EITE

.. V�TO MJ�NCIONA-'
DA, LE�. ,AGRADECIDOS, IVO _GANDOLFI,

: PRESIDENTE-
. .

'* ,* * * *

Na mesma data, o Presidente Ivo- Gandolfi, traduzindo os,

anseios da abnegada classe, tão duramente castigada nos gover-» .

n9S udenistas, nesta hora de crise, c}irigiu ao sr. Estivalet Pires,
líder da bancada oposicionist,a na Ass.embléia Legislativa. ti se-
guinte apélo: ,

.

,- .,.
_, . '--(.,

';DEPUTADO ESTIVALET PIRES
.

ASSEMBLÉIA .LEGISLATIVA ESTADO:
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES�PÚBLICOS ClEN
TE FLAGRANTE INJUSTIÇA SR. GOVERNA
DOR VETANDO LE� DEPUTADO AGOSTINHO
MIGNONI, APROVA8A POR UNANIMID-ADE
QUE CONCEDE:AOS S�RVIDO�ES PÚBLICOS
REDUÇÃO ESPECIAL CINQUEN1'A POR CEN�
TO NOS HOSPITAIS}TI MATERNIDADES MAN
TIDOS P�LO ,ESTADO, VEM RESPEITOSA
MENTE SOLICITAR VOSSENCIA USE INEGA,.
VEL PRESTIGIO ,GOZA BAN.CADA QU.E COM
TINO E INTELIGÊNCIA LIDERA, NO SENTIDO
,DE-CON�EGUIR REJEIÇÃO VETO l\'IENCIONA
DA LEI. AGRADECIDOS, IVO GAND0LFI PRE
SIDENTE.

. , .....

,

"

/

guesia. \

Fre�hànaO
o sr. Secretário da Educação recebeu, �ntem, a

visita de dois caboclos, homens simples do interior
de São Luiz, que aqui vieram para fazer-lhe um aPêl�
da próprir-t boca.

,

As�crianças lá do seu lugar estão todas ind-o para
° trabalho das roças, em vez de permanecerem na
escola.

E 'a razão desse
.

êxodo escolar é simples: as duas
professoras nomeadas pelo atual govêrno. não podem
funcion�r porque ambas são ligeh.:f;1.mente narfa:'
Mtas!/1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


