
Marechal Lott: Os t ores querem que:'V. Excia.
os '(orpande, diz o vice Presidente João Cioulart

"O RIO' GRA�DE o RECEBE, MARECHAL, (OMO UM }tOMEM QUE N.AO PLEITEOU PÔSTO ALGUM, UM HOME·M Qut TENDO NAS'
MÃOS UMA -SOMA ENORME DE PODERES,. FÊZ QUESTAO DE SER O -PRIMEIRO A RESPEITAR A VONTADE DO' POVO/'

SANTA MARIA e LIVRAME� - condições de vida por um Bra" dores".

TO - 2 (UP) - "Marechal oe 811. que represente 'o país de todos Esta afirmação foi f-elta pelo
traJ;>alhador-es querem que 'V_, k:xa 'e não apenas da minoria que en, vice_presidente João GOUla.lt, no

os comand-e na luta por m�lhores rlquece às custas dêles, trabalha- dlscur-so 'em que saudou o mrn's,
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Nor!penb�!e l!!en�� e elevar !I ���A�e�� eAa�TEa
, 5: presente data, ja foram con-

O seu número de assinantes, O ESTADO dá § cluídas por êste Distrito.

hoi
. ,'., '

rl d' NOVO- ASSI
;- (160 D.R.F.), 5 obras de

0le mlCIO a campan la O ,

- arte especiais com o com-

NANTE t C it I
'

primento total de 708 me-
, nes a apl a . tros sendo 294 metros na

As assinaturas novas do ano de 1960 BR-'36 e 414 metros' na

• "
_ 'A • ..' BR-59; no momento encon-

fedas agora, terao como premIo e bonifica- .trarn-se com a construção u� dos pr�sentes, ocuparam o jl-

- '" • A. A em andamento as pontes sô- Pao do EXercito que os conduzírla

ª_ çao a vIgencIa nos meses de outubro, no- bre os rios Canhanduba, Ma- ao centro da cidade. O jlpão era

ê vembro e dezembro. As�im� os

as��nant.es, I ��aj�i_A�S,m���útor�r��u�3� I :�:vêanc�:n��o:�!:rt: �I:IS:!�
� do ano de 1960 receberao desde la nosso metros., da Guerra, e nao como candidato].
5· ai' " "'''''&'I i
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I Pagarão a assinatura de 1 ano e rece- I
5 berão jornais correspondentes a 15 mêses. �

A 1.Q de novembro, por outro la�o, �
voltaremos a fazer a entrega domiciliar do �'-- -

nosso jornal, a todos os assin8J!,tes da Capi .. �
tal, que assim, pela manhã já o terão em i
suas residên.cias, pois a entrega se�á feita de i O a-Io contou co.m a prese�ça do PrÊdeito Dib Cherem, além de outras autoridades, inclusive o

! m8��sa cànÍpaliba são noss�� �';.!:l vereadbr Domingos Fernandes de Aquino, autor do Projéto que homenageia o destacado pro-

;:1 tdores �rcedenvci�d�l� oSD�rs. Cel.�AIIdoFFeturnan- �I fessôr �- Vivamente emocionado falou o homenageado - Outras notas
'

:ifJ��,��;'f�J>: ,:,'es - ap. Ugl lO IaS e sr. vo ru oso. i ',�, r' ,

.

,_, ' '.
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'As dez horas .de. ontem. no !!;s- ':A. hora mal'cada, estllovam

p,re_1
mesmo objetivo: prestigiar o I'n_ tisfaQão que: sentia ao ver a reall.

- "

"

, r"'.. tlleloto, �ve,ram lugar as solenida.J.ea !;entes o dr. Dib 'Cherem, P�lto portante aconteçlmento CUltUl':>I, zação do seu proJéto. O prefeito

B
-

- b d M - '1-'
- d·e Inauguração dafBibllpteca "Bat. de FlorianópOliS deputado tvo que homenageia um dos ma's ta, ElopóS falar, convidou o deputado

10m ' ,OS·','.
L

• 'a. . a' 'I,C,' ,Ia relros

Fllh,O'" A,anU,ga Bibll0têC� Montenegro, -representando o dr. len�osos professôr.es de Santa C� ívo Montenegro a desc'll':al' aban-
, ','

•

,J Municipal recflbeu-' ',agora jU,St9 Aderbal,Ramos da Silva prof. R�- tarma cuja Illitellgêncla vem sen- lIelra que envolvia a placa com o

. ·()"o�� '" ',. ,,' .._ _

,'-
. _. _,' ,,'....().......ú,�r�o� de�Ominl&ção, co���§ié�r.rê�c!a' <!� 'Poato garbosa, ,repres�ntante da 'do pbsta a ser_Vlço da nossa ju.

I
�lOrtle do prof. Barreiros Filho.

1-
'

"

';'.. ,il,Emt.TO '1.tAB1WfM ,gº�{io\1iI§t®:<:\Y�. -'�

'f'
,um pr��t�, !l'�l' ',nw <..:â", ,A,cademla 'Cã,,tarlnen� de Letr;;LS, _v,entude.,

"
,

I
, .'

Ao 'i-egressar �ntêmEn\té 'aO RfÕ, ,O �0� ,,'

'

'ê-pa'rtr!!'t'l mn"'rii�:': W�:!:' , !li,':��!f�, "

"

',<, �,; :�, à_a �Ro.\\l?:i''J)�,�e�f;, :c :1::." � ,

.
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R��IU-se com a �I>ahvrn o ho�
Presidente do PSD em Sta. Catarina não to; mas se 'atrofiara:;; '1arri:en ayelD;,lel'1te" �e!o vereador DomlIl:g,O, Fe;rMlidea, dpr D�mirigqs e!naJl.des de AqUl- :.,.À.f5' :gO'l;ENID�DES _,' , mena�ell.Íiõ, V�en.te emoOJ::,na.

i, se recusou, como de hábito, a: reéeber lt', a.o s_er esfatiado por esdr1J.XUIa"s composi- (lI:. Aq�i.no. O Ptof,�13ar.reI,rc>S' FUnp 'nó' vereador A 1 ClIPel8o, Vatde� O Diretor da Blbltotec,!< At;y C. do, P., prof. Barre�ros Fiibo .çxtt'r-

, reportagem política deste jornal. A en- ções �te�inciais; Essa expàns�b' 'é cqns�. te� escrlto,.uma história '1n,4et:�l'el m�Í" Vlelrlol" éomandante da Esc(Í. Tefve,
- deu por aberta � seSSãO, 'nou os sentimentos da mais pl'C_ '

trevi�ta do eI?��nte ho�em P,úblico;

qUenr,l::t. Ir,recusayel d� Sua üniçiade,_h0.Jc
I

no

,'n1agistêrlO ,c�rine,�: ,tengo la de Aprendizes' Marinheiros, ve, convidando en·tão o prof. Ren8oto f'unda grat.idão que lhé I:tm �elo
CandIdato partldano ao governo do ,Es- focallsada sob o prisma, federal! Nao se preparado diversas gerações 'q'le reador Hello peixoto. memtiros dn Barbosa ,para em nome da Dire coração e p�la alma, agt;!l.decendo.
tado, foi vasada em termos altos, p:ro· condúe daí pelo caudatarismo, da agre·- v,êm dan,!o ao Estado � aO pais o Rotary Club do Estr�lto e demaiS ção dil. Blbll�teca saudar o ho. penhorado a manl;festaçã:> dI': aprp_

.fundam��te .
claros, e,

até
.
translúcidos; �iaçãÓ, do_ �1':1s�r� Dr. Jo�o Gaulart" ,m,�s I exemPlO,' tulrdadO daquêIe concel- p-essoas gradas da capital e 'da- menageado, ,Em Seg:;1ida, m.ou da 5;0 manifestada pelO vereador Do-

sem retlcenClas,_ nem e��rellnhas. A mo... nao se ad�lt�ra, 19u�almente, .qu!'l os�artl- 'éuado M6.!'tre: quele sub-distrito. palavra o ver.eador Domingos Fer. mingos Fernandes de Aq�lllO
derna c,?ncepçao polltlca do Sr. Celso culadores Slm&t�QS .4� aut? ellmmaçao de - .O's- PRESENTES Todos estiveram unidos pelO 'nandes de Aquino, dl'2i�ndo da sa� 'através do seu projéto.

'

Ramos nao se compraz com meios termos, Vargas, os contmuJstas eScorraçados pelo ...._

ou esquivas tonalidades. Tamanha since- 11 de novembro, pOlisam. ser "bem· r.ecebi.,. SUPE'n'NJEND'ENTE DO TR
'

FEGO POSTAL DOS� CORREIOleridade de' métodos e de processos só-- dos nos territórios tr�balhistas" O gTB,' N.· ", ' ,A,' IJ:
���i�os��aag:o�t���c:���le�e��àn���� �é:r�s ��1�i����gges,0:!�������âE,;�d�

64 .1'-e,,'I'e,grall·slas apr' I .vado'5 s·era�O
com o pensamento escondido pelos biom- sedutora c-onquista do poder. Perguntár-
bos da malícia. se-a: =- .em Sta. Catarilla"eS!Sa copquis

ta se objetivaria através de uma aliança
A simples leitur� Ctas referidas decla- com a UDN? Não. A aliança com a UDN

rações elimina 'quaisquer esforços de her- mànteria o PTB unido? Tenho' minhas .

00'me'ad'o5 este anomenêutica política .. , Dizia-me, há pouco, dúvidas; .. Essa aliança debilitaria. a po- '.. 'no Rio, experimentado jornalista e ami- sição do Dr. João' Goulart no plano fede-

go de muitos anos, que convive na int\- ral? Evidentemente. Como reagiriam 'JS

midade do Maréchal Teixeira Lott, que a trabalhistas, diante de üma composição
êste impressionaram muito bem a fran- á base dos exploradores do poder econô

queza e a oQjetividade, em relação ao micQ? Como se comportaria- o evolucio
desenvolvimento do problema político em nismq do PTB, face ao reacionarismõ da

'l-pauta,
revelàdas pelo líder catarinense, , UDN? Como admitir-se, sêm despersona-

nos contactos mantidos com o ilustre lização de um partido em desenvo1.vimen
candidato majoritário á Prêsidência da to, a traíção inominável de uma chapa
RepÚblica. Nada obstante, analisemos o Jânio-Jango? O Presidente nacional da

-

sentido dessa entrevista, que, segundo PTB receberia com agrado a felonia ao,

me informa, provocou, nos hesitantes seu eminente companheiro de chapa?
meios udenistas, bisântinas interpreh- Conquistado o poder a tão duro preço,
ções, na curiosa pteocupaçãQ de incom-, como se conduziria a política federal.
pl;ttibilisar o chefe pessedista com a opt.-. frente á situação estadual, alicerçada
nião dos trabalhistas do nosªo Estadn. nessa melancólica barganha? O PTB de

seja conquistar o poder. Nada mais jus·
to, nem mais normal. Entretanto, per
gunta-se. - com candidatura propria ao

govêrno catadnense, êle o alcançaria?
Que nos respondam os boletins eleitorais"
Qual o res1,lltado de uma inviável candi
datura propria? O fortalecimento da
UDN e, possivelmente, sua de.sastrada
permanênCia no govêrno do Estado. Con
sequencia? o fatal enfraquecimento tra-
balhista.

.

distinção essa que- nem sempre foi nhã a presidência da Hepúbllca. - "Os trabalhadores do nosso

possível pr-eservar. I Um homem de Idéias definIdas e Estado estão conscientes da grave

A CIDADE NA RUA que não Só não teQl compromíssoa crise que atravessamos, m9S ta.ro-

E' um longo trajeto, do aero, como não pert-ence a ,n?nl\� _"bém da responsabilidade que têm

pôrt� ao centro de Santa Maria _ grupo econômico, nacional ou es, para vepcê-la, Bem sabem que o

cidade de perto de 60 mil habltàn- trangeíro, . hemem que comandou em 11 de

tes o maior entroncamento rerro., "Dizem merechat que a luta hov·embro a maior fôr9a já mo,

Viá�lo e o maior centro estudan,tll vai ser áraua, Se fô� difíCil, que',
blllzada nêste país para. garantir

do sul do país, pois em tôda 80, seja. pois para nós do Rio Gran,. ,. vontade popular pode agora co.

extensão do caminho o povo ra; de quanto mais difícil a luta mandar a �uta pela nossa emano

O jantar na Associação dos Fer- zía alas para receber �s vísítantea: ni�IS nos entregamos a ela." �Ipàção, Eles desejam que a luta
rovlárlos encerrou as atlvlda{)es dQ na _primeira linha crianças esco, A um repól1tel' que, em Santanll eleitoral seja posta em têr!Il('s dq

um dia que, para Santa MÚla lares, com um taco de assoalho do Livramento,' Indagou sôbre NOO definição Ideológica. O Rio Grau.

começou com a chegada do ma. pintado de verde e amarelo em rumores de golpe" respondeu c 4B quer que de um lado fiquem
rechal Lott, acompanhado do vi. cada plão, /

batl80m um no 0';ltro, marechal Lott:
'

aqugles que querem a emsnctpa;

ce-presídente da Repúbllca. No produzindo um euído alegre que, - "Golpe quem dá é o Govêr- cão do pais e que do outro fi.

aeroporto aguard80vam Ó nc,a da entretanto, quase se dllula na no e o Govêrno não tem �nhum quem os que pretendem transtorc,

FAB o governador Leonel Brlzola IIclamação popular. m�tlvo para dar golpe as ínstt. Far o país em Instrumento de ín

todo o secretariado doI Rio Grand� E à medida que o cortêjo se tulções funcionam normalmente ,terêsses daninhos de minorias na.

do sul, presidente da Assembléia aproximava da praça principal da a ordem reina em todo o pals, Ó clonais e estrangeíras, Que êstea

Legislativa, as autoridades civis e. Cidade, mais engrossava a multi, Govêrno não dará golpe. Qua.nto fiquem apoiando, os messias:.le

eclesiásticas de Sant.a Maria e os Qão com esfôrço contída por sol. aos outros, êles podem é fazer praça pública que' nunca tiveram

14 generais do III Exêrcíto, rendo Aados do EXércl,to, .que �se �sfor_ uma rebelião para toma1\_ o Govêr- coragem de formar ao lado do po.
il frente o seu chefe general Os- çavam por deixar l.lV!'i) a rua, plI. no, Mas para Isso não bastatn ru- vo na luta p-ela emancípaçqo na.

vino F-errelra Alves.
'

ra que nela se procesaassa (I ces; mores e boatos. E' preciso fôrça e cíonaí.

Lott e Jango (ou me}hor, Jango fUe das unidades' mtlrtares de coragem. Govêrno se toma é ii - Nós queremos, mareilhnl,
� Lott, porque o marechal, atento 'Santa Maria. bala, pr�clsa_se estar disposto a que os grupos econômicos fiquem
ao protocolo sempre cuidou que O General, Osvlno F. Atves em morrer para poder tomá-lo e eu contra V. Exa., porque os trl\ba..
o více.presídente o precedesse) sal- dlscurso_ que proreríu disse II' cer- não acredito que haja por ai EB. lhadores querem, soluçõe� nacío.,

taram do avião sob aplausos e ex. ta altura ; sa disposição. Quanto a nós, ai naís para. os problemas naclon�iS.
cl?-mações 'e depois, de afetuosa- "O -lUo Gra�de o recebe, marechal sim, nós estamos_'dlspostos a mor., V, Exa., à frent-e dos destinos da

ment-e cumprimentados por cada como um homem qu-e não pleí, rer em defesa da ordem e !\ Iega, nossa pátria jamais per;.nltlrá que

ildade. portanto meu amigo não a nossa soberania seja negcetada,
, ,

se preocupe com êsses rumores."

O NOVO COMANDO

tro da Guerra, durante o jantar
a êste oferecido pelos ferroviários
de Santa. Maria O discurso foi

frequentemente
•

Interrompido pe,

ANO XLVI -- O MAISAN'TIGO mARIO DE SANTA CATARINA N.O 1 3 7 1 1
los exaltados 'à.plausos de perto de

600 ferroviários e representantes
de todos os 'sindicatos locais.

A CHEGADA

Gestõ1es para aparell1a-r a D. R,. de Santa Catarina de Carteiros, Mensag1ei
rose Guárd,a-�ios. Otima impressão da Delegacia Regional. A personalidade,

,

do Dr.. Ighátio Bezerra de Menezes

/
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teou pôsto algum, um homem, qU'3,
,tendo nas mãos uma soma enorme

'de poder fêi questão de ser o
,

primeiro a respeitar a vontade do gaúc.ha, que Só acerta o seu l'l'ló
glo uma vêz, nessa caminhada".

- conte, marechal, ,;:om a sino

cerldade e a lealdade dessa gente

povo. E o recebe marechal como Jango foi o orador seguint,9, e,
um homem q!r1a vai ocupar ama, entre outras COisas, disse:

ONTEM, N9 ESTREITO:

J8augura�a . �ole8elDente a 8i�lioteca, "Barreiros Fil�o"

proficuamente supe�lllIt-ende, em

fim do corrent-e ano, extend�l11.o_
se em considerações a prop5s1to
do 'mais completo reaparelharnt'nto
do Depantamento' dos COl'r'llos' e

Telégrafos com r-elação a seu

côrpo fun'cional no setôr p,)l�al
, ,

atendendo.se a sempre crasn�iltf
amplltude das operações no DC'r
NOMEAÇõES PARA OUTRAS'

FlJNÇÕES

ria Regional do DCT em Santa

éatai-lna, cuja lIesponsab1l1dadO
estava, enfelxalia nas mãos efi_

cientes do �r. Darcy Llnhares da

'Silva que _t-em, a seu lado um

personalidade que 'se Impõe pelo
prOfundo conhecimento qU\! dl�põa
do setôr que dirige no D'CT tra....

ta_se de Individualidade ;tável
,

de trato cavalheiresco e tOdos 011-
,

,

grupo de colabo!'ad'Jres de

prllnel_,
que em Santa Catarlnll, convive.

ra Plana:, ·e que, facA·ao constante ram com o dr, Ignaclo Bezerra do

crescimento do ;;:..o\'lmt'nto geral Menezes, não pUderam levar senão
da RepartiçãO, constituem_se em o. melhor das -Impressões de ump,

verdadeiros 'l.on'lgados. das mais respeltáv.els flgufo.s dá

PROMOÇõEEj ATRASADAS SE- nossa vida públlca.
MO POSTÁS EM D A

Est-eve em DOSSO Estado, de -aO

I de setembro últl. a 2 do corren.

I
te o dr. Ignaclo Bezerra de Mene

"

zes, superintendente. do :rrálego
'Postal do Departamento dos Cor.
'l'elos e Telégrafos.

A vinda do renomado �á�n)co
do DCT prend.eu-se a' vl�lta da

O Sr. Celso Ramos, em conversa com Ia reportagem política, não fez indaga·
çõés desse tipo, nem pretendeu apresen··
tal' o PTB como caudatário. Acentuou,
tão sómente, a existência de terreno lim
po, possibilitando, posteriormente, o C8,

bimento de acêrtos, de potencia a poten
cia, dos dois, poderosos grupos, .empolga-
dos ambos pela chapa Lott-Jango. Par,a
se entender com a UDN, teria o PTB, em

primeiro lugar, de rasgar a Carta-Testa-
Se com o PSD, não foram cavados mento. DepoiS, confraternizar com o Clu-

I fóssos de hostilidàde e separação pelo be da Lanterna e com a República do
PTB o mesmo não se dirá, em relação a Galeão. Mais alem, desencantar o eleito-

- UDN. Entre esta e os trabalhistas, alem rado, já sensivelmente
'

politizado, razão

i de conflitos de ordem doutrinár.ia �r�econ- que nos conduz a asseverar que o caúda

ciliáveis se alteia, cortante, mClSlvo ... e tarismo não se compadece com as aspira-

,- desafiador o martírjo do Presidente Var:- ç,õ,es
da massa getulista votante. E o cau

gas vitimá dos trusts internacionais c datarismo de·onde se originaria? .00 PSD,
••

dos' grupos de pressão, cujas raizes se ou d,a UD�? pesta, evide�temente, _por-
"

prendem aos vigilantes ortodoxos do bom que a� prImeIrO os p�etebl.,st�S. se �lg\t�l1
e pulcro Eduardo . ..>Qualquer breve e Stl- �or ?ngens de formaçao �lstonca, JUStl

w mário observador da atualidade, :;trgu- fl�a.t.lVas do zelo _pelo nac�onalismo ,eco·

, mentando com os pés na terra, e delxan- nomlCO, de que tao
.

superIormente e. re

do a Lua para--0 enternecimento dos poe- passada a obra gemaI daquele estadls�a,

I
tas e as glorias cie:Q.tific�s c;lo Lunik II, empurra?o, pelo grupo u�eno?-anternel:u
concluirá pela impossibilidade manifesta ao martlri� da auto-eliIl}maçao, na tra·

, e permanente de uma aJiança, para o .gica m�=od':':� de, agQsto de 1954..

-.o....()....o..-o......,...��,.._.().... )o4IIIit.(��()__(HI

Acentut'lJ. o depOimento em apreço
que; em Sta. Catarina" não haviam in
compatibilidades, determinantes de atri
tos, entre o seu Partido e o PTB. Com
isso, não avançou o sinal, nem cometeu a

insensatez de antecipar, no caso esta
dual, a p:Jsição a ser assumida pelo PTB,
cuja executiva regi.lnal, por supprior da·
liberac81' se acha autorizada a manter
francã e livre movimentação, nos qua
dros sucebsórios, Entre os dois Partidos,
que irão ás urn'lS com a chapa vitorIu
sa L01;';-J�$O, nao existem desentendi·
mentos. Ft;fsiste, ,- eis a verdade -, no
temário (le doutrin t, confluência osten·
siva de principios mósóficos, reforçados,
hoje, pelos imperativos do nacionaliflmo

onômico. contra o 'entreguismo adverso,
pt�n,onalisado na ação deletéria e can,·

trária aos ânseios coletivos do Sr. Jânio
Quadros e de sua ala udenista.

IllSp-eÇão e averiguação "tn loco"

das condições em que funclone,l!!
- Em uma de minhas últbnR�

lU

o Departamento. no setôr que tão
- E como decorrência dp' au.

mento cada vêz maior do mcvl,
mento dos Correios e Telégrafos no

país e em Santa Catarina _ con.
tlnuou o titular da Sup�rtnten.
dêncla do Tráfego Postal da pre_
citada repal1tição ...:: em meu re_
tõrno ao Rio IniciareI dem�:Üf.S
no sentido de que sej!lJn nOM\'llidos
para,_êss.e' Estado carteiros men�
11�gelros e �uarda_flos, dé' {pe
nosso organlsQlO -se ressente.

'

- Nesta vlágem que fiz a Ita._
lal e. JolnvllIe - por ex.emplo _.
C0t;ttln�ou o dr. Ignaclo. 1Jezerrn
de 'Menezes - casou_me espéele o

.a�e!).dlmento dos Corr-elos no fiue
�e refére à entrega de correslH".
dêncla. taiít(f'llostal como telegrá_
11clI:. Nas r'eférldas cidades o n-tÍ_
mero de, cart-elros. e mensageh'os é
de tal forma, exlguo que verd8odel.

ramentll, nãs.> pode ate�dêr aque
las laboriosaS

-

populações hl)r�s.

. cendq, alnda� o "fator de· pl'OgrCR ..

ao nll.ll referidas Iõcal\dJi.(!.i!s .• Espe
1'0, mesmo,' e;n meu ,retôrno à ca

pital federal, resolv\U' deflnltlvà..
mente êsse pro�lema.

óTIMA iMpRESSÃO DOS
SÉRVIÇÓS

Continuando o enotrevlstàdo
manifestou :ser ótima a Impressão
que levava dos sepvlços da Direto,

entrevistas que mantive com o sr,
Ministro da Viação almirante

todo o pais.
64 TELEGRAFISTAS APRü\ A.

DOS EM CONCURSO:' NO
MEADOS

Amaral peixoto essà autorldMe
,

declarou que as promoções doa

funcionários do 'DCT estg,vam,
r-ealmente atrasadas mas seriam

_..
.

,

postas em dia até dezembro do

ano em curso manifestou alnda_

o dr. Ignac.lo "Bezerra de Menezes
.QERSONALIDADE, _EFICH�NCIA

. E ,PROJEÇÃO
O superinten�ente do Tl'áfego

postal dos Corr-elos e Telêg\'a.fc�
é dos colaboradores da alta dlre,

ciio dessa Rlll1,artlçãó dos mais efl,

cientes e provectos, Ex_deputado
estadual do Estado do Rio pelo
PSD atual 'Suplent-e de deputad9
goza' de extr9,Órdlnárlo pr.estígl�
nos ,clrculos dessa agremiação na

terra fluminense sendo colabo:s._

dor direto e-dileto amlr;ro do co'

mandante Amaral Pelxcto !lustr·Q

titular da pasta' da VI.'lção�e ObraR
públicas .

Nos vetos opostos ao Esta-

Em contato com a repQltagem
o dr, Ignaclo Bezerra de ::M:eneze�
adiantou que 08 64 tele�r.J,'I'lstas
aprovados no último concufl;o -:om

FlorIanópolis, ser�� ,,�omeálÍos', rté

tuto dos Funcionários peLo
ex.governador Irlneu Bor
nhausen um dêles recaiu sô
bre o dIspositivo 'lue à \ ges_
tante confere dois mêses de

licença, antes e ctois,

Realiza-se hoje, com 'iní·
cio, às 22 horas,

,

nos salões
do Lira Tênis Clube, elegall.
te soirée, em que tomarão
parte as jovens j;Jeatriz Luz,
Maria Carolin_à de Amorim,
Marília Peluso, Nice, Va-scorl
ceios Linia ,Iolanda-' Ben';'
nassis, L1,liza Ta:varés" Jà(la
nan Co�lho Souza, Maria
Lizete Neves, Vera Araujo,
Maria Inês Leal e- Alzira
Passoni, as 11 uriiveiSi�ártas
mais elegantes da' Capital. A
festa promete contar' com
elevado número de pessoas
de nossa sociedade.

depois' do parto. {

O "amigo" do PESSOAL
IDA CASA achou que isso 'era
até INCONSTITUCIONAl".

Em defesa da funcion.iria.
mãe veio o Supremo Tribunal
e cortôu mais essa pretensão
do ex.gi)'7ernador, em iJ.iJe
rer _diminuir o prazo do Es
tatuto.

Será que S. Excia. é favo.

rável ao abórto, para escra.

vizar a funcionária ao ser.•

viço?

Soirée EI,egabte
das Universitárias

S'éde do J6.0'D.�J.
Já foram iniciados os ser

viços de construção_ da Nova
Séde do' 160 DistritQ Rodo
viário Fêderal, em terreno
localizado na Prainha, ·nesta
Capital.

.......·-··-irEUNÍAiÕ·····.......
Realiza-se hOje, nesta Redação,

uma reunião em que tomarão par_
.te a Direção e o corpo Redatorlal
e demais funcionários, na qu80l
serão cogitadas diversas mudanças
!Í fim de dar a êste diário nova

feição.

, ,
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I FLORIANÓPOLIS, SABADO, 3 de Outubro de 1959
OI ........ � _

"-

i Bairée das "Onze Mais Elegan.tes Universitárias"
Reservar de Mesas na �IRI;.

•

,---_ ..__ .._-� ...._-------_.
1111 FERNANDO SOUTO MAIOR bras expressões �'ainda aguenta êste vôo", _.JJ constituem o emaranhado de problemas
� Quando o passageiro, obedecendo ao que sacrificam vidas humanas; sem mais •
, chamado do auto-falante, começa a dar os nem menos. Não se admite, em aviação, •
1111

seus primeiros passos em direção à aero- .têrmos como "se dá um jeitinho", o prí- 1111
III nave que lhe espera, êle, sob o efeito dos melro passo para se jogar' com a vida do JJ

• sinistros avíatóríos que se vêm suceden- passageiro que, pagando, nenhum favor •
1111 do no Brasil, não pode afirmar se che- fica a dever. Nem mesmo as causas reais •I FAZEM ANOS HOJE JJ gará são e salvo à cidade a que se des- do sinistro aviatório são dadas à publí-

1111-- srta. Diva Bornhausen • tina. A
__guerra psícológíca que se trava cidade, e muito, menos as sanções legais JJ

-

Fsril'hOJOãO Cândido .de Rezende

11111
em sua mente é aterradora, ante a pers- que devem recair sôbre a companhia' que 1111

É-nos grato assinalar na data JJ 'f' I t t b
. JJ

pectiva de ser transformado num mínús- sacn ica os qu� .� � ranspo:�, so o rui-
1111'que hoje transcorre o natalícío da - sr Afonso Peter • eulo côrpo carbonizado, em meio aos do de uma publícídade atomta e deses JJ

exma. sra, d, Miriam S. de Amo. - sr. dr. José RoSá'l'io de AraUjo,. destroços fumegantes do avião. Via de perada. Muito embora ainda seja o, melo •
esposa do. - srta, Miriam Costa 11111 regra, a tripulação é vista como a única de transporte mais seguro do mundo, 1111
particular - sr, dr. '_Augusto 'Acioli cirrlei_ JJ responsável pela vida de quem VIaJa, apresentando uma estatística ,de vítimas ..
alto run, =, integro advogado no Dis- • quando, na verdade, há outras responsa- inferior a outros, a viação é olhada pelo ,

trito Federal ,bilidades incalculáveis que, escondidas povo como uma ameaça, solene e grave, •
- sr. Armando Blun no anonimato de um hangar de manu- a quem dela se utiliza, e há os que n� o

1111
- sra, Ilca_Maria de Oilvetra • tenção, ficam à margem dos pensamen- desejam voar nem em pensamento.. ..
- srta. Neide Terezinha da Silva • tos desencontrados que desnorteíam, ca- Contribuindo, inestimav_elmente, para •

da vez mais, o raciocínio' de quem vai o progresso da nossa aviação comercial, 1111
I , voar, Os jornais aí estão� com estardalha- o passageiro está a menecer melhor con- JJ

!s;!!�!Ç:JIII!I�!l::i'I[::JIIIClIII:=-Cl-=:'CIIIC_:;:J!III:::..t=- • ços sensacionalistas, a estampar as que- síderação, devendo ser .íntormado, sem •
, das e outros acidentes que vão, num cres- subterrúgíos e sem engôdo,_sôbre as cau- •cendo assustador, anulando o crédito de sas rea�s dos sinistros aviatórios que e�- 1111, confiança das companhias de transporte tão intranquilizando e enlutando a tamí- JJ

• aéreo perante o grande público que vôa lia brasileira .Se as companhias fogem a •
e, o qUE;! é pior, tornando a aviação ante êsse dever, cuide a Dire�r.ia de Aeroná�- 1111, os olhos dos leigos como, estando na de- tíca Civil de dar ao público a atenção II'

, pendência do destino:se um avião caí, que êle tem direito. Do contrário, a avía- ,
• era o seu-destino.. . ção continuará, numa cambulhada de II

, Aos olhos, porém, dos técnicos, um sí- suposições, a ser encarada como obra do
•,.

,nistro avíatórío tem outra feição: a ta- destino, e jamais alcançará o padrão de
• lha da manutenção ou, o que não é ra- 'aédito generalizado. que se ímpõe, pois, •
• ro, ã imperícia da tripulação, motivada, sem exceção, até mesmo as. tamílías en- •
1111 muitas vêzes, pelo excesso de conríanca lutadas ficam sem saber, as causas ver-

JJ
em sí mesma, quando pela sua mente en- , dadeiras do sinistro que vitimo)! seus en- •

'. vaidecida desfila a ficha de- milhares de tes queridos. O pas�ageiro n.ão é um' jo- •
• horas de vôo. Excesso de carga, aviões quete das compan�Ias, e multo m�nos do

1111,

'velhos, manutenção ordinária, e as céle- tão, explorado destíno i ; ;
\

'

, JJ

.. .... �, _ .. la',. ....__-..-.....---.,

'V,.. . or/a � J . atura, . � ,di
ver I eolo·n 'o' de um
mundo.novo

SRA. BENITO SELVA

As muitas homenagens que fôr

alvo, Juntamos as de O ESTADO,
com votos de perenes :felicidades.

APErilTIVOS ÁO PlA� '\(,
, t;;\US/C'A DOS ,

__

-

(HARL'ES :'�
1- \' �����;&'.J>3..

� CIIE\Çl,L![Q
"PlayhOUse 90" é, por outro la

do um ponto alto em matéflá deSENTIN.ELA
,

apresentação dramática. Esta pro
- ,

MANUEL MARTINS
dUÇão já atraiu para Nova york

,i,

_- \.
-,

·:· ...
1 ;#" 7r-,."

," '�k:í�$$.
,1('<"

<

, ,.

-. -s: �," .�..

ACONTECIMENTOS
Jair Hamilton Platt, Tércio Gama, Ernesto

Meyer Filho e Hassis expõem no Edidicio do IApe"
Niio fui aínda, mas' tenho noticias de que é muito
bôa à exposição. Como, de resto, seria de se espetar.

Outro que expõe, no Querência, é Hug'o Muncl
'JUl;üor; com desenhos e gravuras. Já fui e já gostei,
o que também não constitue novidade especial.

O que é novidade é que Rodrigo de Haro tem
um livro pronto e planeja editá-lo para êsse ano

ainda. Já li um bom número de .poemas e vou lêr
os que faltam- ainda _ inas o melhor mesmo é aquê
le que acaba dizendo, "Velhos, Môços _ somos todos'
crianças que o tempo separa".

/' Pedro Garcia também com um livro psonto, cujo
titulo, se bem me lembro é "Vi�gem Norte", e que
será lançado dentro em breve.

No mais, Jânio vem at no 'fim do mês, e Pedre
Diffl;rich Júnior, com o eterno bom .humor das pes
sôas ricas, está a assinar artigos udeno-petebístas
eserttos _ segundo o ilustre Professor Renato B!:1,Í'
bosa _ pelo presidente Doutel de Andrade, de quem
é, aliás, "valet-de-chambre",

E aínda, já ia me esqgecendo, o Governador
Heríberto entrou no time dos que já viram discos
voadores. O que já é alguma coísa não, restam'du
vídas.

Mas por hoje, êsses acontecimentos já bastam.
Vejamos os de amanhã.

DR. B II A S E
-

- F A R A ( O
Doenças de Senhoras: Infertilidade Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

, Alergia - Afe.cções da, pele.
Consultas das 14 às IS- horas, exceto aos

sábados. \ :
.

.

j

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648

'CLUBE DOZE DE AGÔSTO
-

EDITAL DE CONCORRENCIA

Ontem, éras o soherano senhor da inâústria de Santa
Catarina. Éras um dos inexpugnáveis alicerces do progrf>s:
so da Pátria, que impulsionavas com teu calôr as majes
tosas e potentes usinas.

De norte a sul, milhares de locomotivas éram acionadas
por tí _ pela tua indiscutível qualidade e utilfdade. Pelos
im,ensos mares, cruzavam possantes e luxuosos navios qne,
movido" pela tua fôrça, portavam em seus porões rique
zas imfn5as.

---...... Hoje, nada mais representas. Nada mais representas
para as caldeiras que autrora te ofereciam abrigo e es

tabilidade. Nada mais significas para as grandes fábricas,
para ,estás mesma indústrias que alcançaram �ucesso e

projeção graças a teu vigôr. Nada máis representas para
as portentosas caldeiras dos potentes transatlãnticos eH

mesmo para as ,humildes fornalhas, porque', também est!:s
dispensaram teus prestimoso _ E amanhã, o que serás?
_ Somente cinzas de um passàdo risonho.

�

Mas, afinal" quem es? _ Carvão mineral - como te
cognominamos n9. passado e vil, metal _ como. te deno

-minarão nossos posteros.
E que fazer, se áfinal necessita-se de tanto dinheiro

para empregar-te novamente como tocha populsora? Qüe
podemos nos, catlll'inenses, fazer' para que voltes nova ..

mente ao mercado promissor de ontem? Es tão dispéndio
oso! Até mesmo Volta Redonda ja procura meios de des,
prezar-te! Acha que já és fmco, que ó "dêles" é mais
forte, mais puro e 'mais barato. E tem mais': teus 28%
de agua f:stão pezando seriamente na balança dé teu p0r
,;ir. _ No entanto, à despeito, de todos êsses itens desfa
VOl'UVÜ" restrr=nOs contilluar lutando,. unidos todos aos

bons P�'opósitos do chefe da Nação, para que 'voltes ao

teu glorioso reinado.

por Kathryn Ross, do IPS

Não há dúvida .!lue o melo de

entretimento mais sujeito a con.

troverslas em nossõs dias é a. te.
, ,

levisão. Quer pelo artístico esta
,

"

maravilha eletrônica tem suscit�6
nos seus 18 anos de existênCia, os

mais calorosos ebates e' as mals

extremadas opinioes.

S,eus críticos acusam-ná de sei

um grande progresso, tanto no se-
alguns dos maiores cartazes de O CI,ube Doze de Agosto faz saber a quem possa interes

tor técnico cOmo artístico. Se ain.
Hollywood e algumas de suas sat que encontram-se abertas as inscrições para o arrenda

da não lIJtinglu a perfeição --:- e, ,histórias 'obtiveram tal sucesso menro e exploração do Bar e Restaurante da sua Sede
ainda está longe disso - 8Obr,am

que foram 'transformadas em til-, Balneária.
razões no", entanto para se acre-

t
-

- .

t' t d, , 'mes e novelas. As propos ªs deverao ser en regues na Secre aria o
ditar que a TV atingirá, dentro

portanto apesar de todas as op1. Glube, em envelopes fechados até o dia 10 de outubro às
em breve, úm ponto que possa ser

niões pessimistas em contrá'rio,' a 10.00 hpras. �considerado ideal, TV já demonstrou ter ultrapassa... P�,ra maior esclarecimento os interessados serão aten-
Muitos que criticam as produ_ do, a sua fase experimental. Hoje didos na S.ecretaria do Clube no horaria das 8.00 às 10.00

ções televisionadas geralmente se

Dia 11 _ (Domingo) _' Festa das crianças.
Haverá surpresas para a' petizada. _ Inicio às 16.00
!lOras.

Dia 17 (S�bado) _ Soirée em h0lP-enagem ao

Lira Tenis Clube _ Os sócios do Lira terão ingres-
80S) -;:. lniéio às 22 horas.

'-',

"""""��m�."
Dia 25 _' (Domingo) _ Encontr9 dos Brotinho::;',

Início às 20 horas.

uma simples divulgadora ,de luga. esquecem que fazer, televisão sig.
,em dia, na realidade, a TV é um

m�io de dlvérsão nova para um

mundo novo. Progride a passos Ilargos 'e participa decididamente

da forJllação de um mundo melltor.

nific_a produzir éontínuamente vin

te quatto horas por dia e sete

dias por semana! .J!:m
I

verqade,
muitas destas horas são gastas' em

corridas innterminávels de "cow

res comúns, llnquanto seus admi_

radores a exaltam não apenas �o.

mo urn passaté'mpo maS também
,

como um eficiente instrumento de

fins 'educativos e inform8ltivos.

Entre êstes dois extremos, na': boys" !leIas telas dos aparelhos re

turalmente, existe um terceiro cePtores,. mas a TV-norte-amerl,

grupo o dos críticos profissionais cana pode ufanar-se de apresentai
de teÍevlsão. Estes manif·estam-se uma dezena' de programas' sema_

reações que variam da insatlsfa.- nasl ,que podem ser conslde'rados

ção irritada até ao aplauso aca.. plenament.e satisfatórios sob todos

lorado. os aspectos. Entre estes, segundo

Entre os pl'ogl'a,iíÍas' da TV nor� os próprios cl1tlcos nOl·te.ameri

te.ame�icana que obtiveram a

me_, canos, ,que nada mais fazem 110

lhor acolhida do públicO e da crí. que r:efletlr a opinião do teles

tlca fi,estaca-se uma apresentação pectador em geral, destjl.ca..se pOl

realmante· relevante. Trata-se do exemplo o ptograma "omnlbus'
, ,

programa apresentad_O peio maes. produzido por RObert Snaudek.,

.
tro, compositor e pianista _Leo Esta produçãO, apresentada todas

nard Bernstein, durante o qual as tardes _de ·domingo por uma

êle seleciona e comenta peças 'das maior,es cadeias de televtsão

sinfônicas ,e obras de mústca clás_ do país,_registdà. uma; série de as,

sica gel·al. programas como êste suntos variados desde a tragédia
� '" ' ,

Justifica mos inúmeros erros que' gregra até a anáHse da Constitui-

se possam ãpontar no trabalho ção dos Estados unidOS, em forma

da TV. Outro pr.ogl·ama, que lriegavel

por outro ladO, deve_se levar simpfes; dramática,. e fasclnante

em conta que- 'ná realidade não mente satisfaz aos' mais exigentes
,

,
/

se pode exigir ainda da televisão crítiCOS, são -as apre,sentações de

plena natural1dad'e técnica e ar- ópera pela NBC.

,tística.

��OMPANHtA
JOAÇABÃ

fONE ItOf

MEL.HO'RAMENTOS DE
.(em organizaç'ão)

SEGUNDA (2a) CONVOCAÇAO
-�-'��'�'1"i:;-'�"'��������'
Convida-se os senhOl:es subscrtores do capital

.-

social
(a Companhia Melhor�mento de Joaçabà, em organiza
fão, para a Assembléia a se realizar no dia 30 de setem
bro do corrente àno, às 15 hO"lls. na séde da Associação
Comerclal e Industrial do do Oel>te catarinlmse, a Rua
Dr. G('2tulio Vargas N° 73, p9.ra deliberar sobre a const�
�tlição l'a mesma entidade é as:mntos correlatos,

J')l1';aba, 21 de, Setembro da 1959
INCORPORADÓRES '):'_ ..

, ,J_ j \ Os interessados ein filosofia e

A TV come,çou; p�át1camente, _há artes, P?r outro r�Q, qellciam-se

cêrca de uma década apenas. F�z co� o programa "C�8fa TrêS",
sua primeira apariÇiio nos Estal1Q8 otransmltido, aos dOJllingQS, em cjl._

Unidos em 1941. Mas Só mente
eia para todo o PI!ofs:

" ,

depois da Segunda Guerra Mún..:
dlal atlnglú réalmente o· de.!leD.
volvlmento comercial necesBáI'10' a

,manter programações amplas e em
SOALHO

RUY KLEIN HOMRICH
MAURO BATISTA

AMADEU BORDIM
Di. MIGUEL RUSSOWSIG

IRMÃOS BITENCOURTbases nacionais.

À medida que os anos passam,
oút o

_"',!",:.II""�"F

de segl,lnâa a sexta-feira.
IRAM- DO LIVRAMENTO

Secretário Geral
Dr. EUGll:NIO TROMPOWSKY TAULOIS FILHO

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Furacão no' norte A' CERIMÔNIA� D-A -BENÇÃO DAS ROSAS ���::��aRP:f' �1n��!�!:
NO A'SJLO 'OE ORFAS

Relator: ��:. ����:. Ra-

S6ror Teresa do Menino Jesus A AsSOCiação. de Santà Terezl_ ' ,HABEAS-càRPUS' 'PilE-

,a alma pulcra que fez dá sua: rá� nha do Menino Jesus InstltulÇ-o VENTIVO requerido com. ,a

plda passagem pela terra' o mais pleddosos devotos de:ta Santa :_ fin�lidade de garantir a

sublime poema místico llumlnado xtstentes nesta .ca�ltal com �ede pratica de ioços não consi-
,

_

" âeraâos de azar coma o.' de santidade que a hlst6rla moder no Asilo de Orfas São Francisco
.

.!
_ "l!it-pal" e seus derivados.na da religião' cat6l1c, registra, de paula, promove uma vez por

'

NEGA-SE A ORDEM por-disse, centa vez, que queria pes, ano, a reallza.ção lia cerimônia da ville, ja que costuma pratí-
que "o H.C. garante o· dire!-

sar ao céu para fazer bem à,terra Benção das Rosas entre n6s car em sua residência e em
.

1'· to de locomoção. cCmsiderarro
onde h.avia de fazer cair uma enu, Em cumprimento a esta solenl-

em abstrato, e não em eon
VII. de rosas destolhalia. dade que já vai se fazendo tra-

, ,/ ereto; se para assegurá-loA vontade divina velu ao en_ dlclo�al, sempre bafejada por um
[ôr necessário se verifique.contro de seu Imenso sonho de halo piedoso de verdadeíra relígto-

. , previamente a existência âe
bondade, e, ainda multo Jovem, sídade reallzar.se_á às 8 horas do t d' 't d'

.

, ., OU ro ire: O etermisuuio O
Soror Teresa do Menino Jesus foi dia 4 de outubro na Capela do me';

»Ó;
:

'd
_ ,; O"

Tais 'iogos - diz o ímpe-
.0 e m� oneo. concetto t·arrebatàda da vida .. terrena 'lIara Asno de Orfãs a praça Getulio 'legal ri' d' .

rante - não.são considera-

as. cúlmlnãnclas 1I0Iralia8. da' ,san".. -'
" e· lOgos e azar nau dos d f t'

.

... var�as, a missa sOle�e, com 'as. pode ser discutido po� via
e azar, ren e a concei-

tlliade nos páramos celestlals'- slstencla; do Excelentlsslmo e Re- de "habeas ,,'
tuação legal (art. 50, § .30 da

,

"

I
-corpus , mas p"J1" L

.

d C t
-

Desde então Santa Terezlnha,fp verendlsslmo Senhor Arcebispo ação própria.
ei as on ravençoes P�-

Menino Jesus, materlallzan� seu Metropolitano - D. Joaquim Do_ Vistos, relatados e dís-
naís) , Interpretada por [uí-

Infinito' sonho de bondade fez I I I
zes e tribunais ínclusíve o

� , m ngues de O IVe!ra, qu� fará cutidos êstes autos de
cair sôbre a terra, as constantes logo aP6s � missa, a tralilclonal HABEAS-CORPUS

Supremo Tribunal Federal

chuvas de brancas rosas desfolha- cerimônia da Benção das R()8Il.8'r' nO 2.904, 'da
. . ..

� porque neles o ganho e a

- ,\
Comarca perda não dependem exclu-das e perfumadas de sall!tldalie, A tarde do mesmo dia, às 17

,

de Joinville,' em que é
que são os seus Inúmeros mlla- h h . I

siva OU principa,Imente da
oras, avera o so ene ,ence�ra- impetrante o Dr. Pau-

gres. sorte; mas sim da habilida-

Foi quando a Igreja Cat6l1ca
mento das festividades. lo Medeiros e pacier.te de dos jogadores.

MACARIO BECHARA. E assim _ cÕnclúe
ACORDAM, em Tribunal são' divlH"tÍmentos lí�itos

de Justiça, por unanimidade que não podem ser arbitra
de votos e consoante o pare-I riamente proíbídos por ne
cer do Exmo. Sr. Dr. Pro- nhuma autorídade, quer po
curador Geral do Estado, liclal, quer judiciária.
NEGAR A ORDEM IMPE- II Não assiste todavia
TRADA. --."

rl'l-zao ao Impetrante.
Custas pelo impetrante. Não résta dúvida de que o

Uma casa na rua Presiden,t" Coutinho, nO 24. Ver e Assim decidem pelos se" ato contra o qual se insur·'

tratar na mesma.
gUintes iundamentos: ge, partiu da autoridade ju-

I. Pretende o impetrante diciátia da cOlparca, reco.
a concessão d� uma ordem mendando ao Delegado de
de habeas-corpus'preventit10 Polícia, severa repressão nos
em favor do paciente, MA- jogos considerados de azar,
CARIO BECHARA, por es- emunerando entre êles o

tar êste na iminência de ser PIF-PAF e o BURACO, "S!)
prêso e processado como guindo as lições da jurispru
contraventor, por ordem do dência e de pareceres de
Dr. Juiz ,de Direito da' 2a. abalisados técnicos"- diz o

Vara da Comarca de Join ..

I
oficio de fls. 4. .

APARTAMENTO
ALUGA-SE um apartamento a Avenida Mauro Ramos

n. 170 (Edificio do SAPS)
Tratar - rua Monsenhór TOpP 5 - sobrado

MIAMI 1 (UP) "" O oitavo

furacão t�oPlcal da temporàda, de

nomlnàdo "Hannah", e que avan.,
-

ça pelo Atlântico com ventos de

160 qullôme�ros por hora, Infclou,
hOJe, uma volta gradual em dire

ção ao norte e os funcionários da

Metereologia dizem que tálvêz êle

siga a mesma traJet6-rla que o fu

racão "Gracle", o sétimo da tem.

porada, Até agora, a tormçnta 86

ameaça os navios em alto mar.

'EMPREGADA
preclsa-se de u� empre

gada, Trwtar com o senhO'r Lá

zaro no 6.0 I)llltrlto. Naval dlja
, .. r- .. ,'_-"

•

9 às 12 e das 1( �s 17 bO;as.
oordenaliO

.

a
' comblna.t. '

Instltu{U, em multo boa hor.a, uma

maravllhosa cerimônia denomina.
, '

da Benção das Rosas, qUe traliuz,
em seu sublime poético eloquen-

, ,

te simbolismo 08 milagre!! de San.

ta Terezlnha.

Vende-se uma residência, à
Avenlda Mauro Ramos n.o ..

240, com '3 quartos, sala dt

jantar, sala de visita, cópa,
cosinha, banheiro, garagem,

Q,ual-to de empregada e tele
f,me. - Preço 1. 400 .1)00,00.

PARTICIPAÇÃO
PEDRO PAULO MACHADO e MARIA DAS NEVES

�LO MACHADO participam aos SéllS, parentes e pessôas
amigas o nascimento de seu filho ÉDSON TADEU, ocor

rido dia 28 último.

...

rr=========i'
,

f
CLUBE

DE
RECRE A, TI VQ

JANEIRO6
ESTREITO

PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO

3 � Elegante festa prlmav,erll com a elelão

,

da Rainha da primavera

11 - Desflle Robustez Infantil
, ,

patroclnlo

do Rotary Clube do Estreito

18 - Tarde Dançante

31 ,- ,Soirée elegante

���.=======:====--=--=====;======�======�

CLUBE DOZE -DE 'AGÔSTO
ijccebemos:
Florianópolis, 10 de setembro de 1959

'Pi'fr:fl.do Sr.
Temos o prazer de comunicar que foi eleita para gérir

os destin{\s dêste Clube, no período' de 1959/1961, a seguin
te �iretoria, a qual entrou em exercício a 10 do corrente
mês.

Pi"esidente - Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filhl)
1° Vice-Presidente - Dr. 'Armando Valério de As�is

_
2° Vice-Presidente - Dr. Francisco Grillo
Direi0t: do Depart. Social - Dr. Augusto Brito Wolf'

-lOirctor do Qepart. Balneário - CeI. João Eloy Mende�
Diretor do Depart. Fisc. Social - Euclides Tolentino

Lopes oG

E

EF1.C.
rENTES. OS

IN�ERES-l
A familia convida para a miss�, que sérá rezada na

SADOS DEVERÃO SE -DIRIGIR Capeié;t do Colégio Catarinense, as 7,10 horas da manhã
AO S . HEITOR. A RUA FER- do dia 5, Segunda-feira. INAN O MACHADO, 6 1.° Pelo comparecimento a êste ato de caridade cristã an
ANDAR.

MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMÀOS BITENC()URT
< .... IS 8A()".6-. 'ONE lati?

.... NTIGO OI pÓSITO OAMIANI

·Vende-se por mo

livo de mudança
, Terreno em Bom AbrigO, com

2.200 m2. com duas frentlls. água

encanada.

Uma c,asa pré __fabrlcada com
,

12,60m de de· 'lundos; em Bom,
Abrigo

'

��f
Um terrenll em Saco dos [1,':

mões, com 42m de frente com

asfalto. com um chalé de mate.

rlal

Uma marcenarl� na Rua Fran.
cisco Tolentino

Tratar com Walmor. no Salão
DO-RE-MI

L O T E
VENDE·SE LOTES a longo

, prazo .sem Juros e sem entrada

- pr6xlmo a Penitenciária _

Informações e :vendas no

andar ._MONTEPIO" 3.°
sala n.O 306,

ALíGA�E. L.�., p'O-
pria para familia numerosa.

Próxi a ao Departamento de
Saúd Pública. Tratar pelo
fone 3875.

,

ÕT O ORDENADO E COMIS.
SõES PARA PESSOAS ATIVAS

tAS A
VErmE-SE uma residen

.!Jal à Avenida Hercílio _ Luz
33 -' Tratar pelo telefone
24-53.

Prédio à Venda-

Diretor do Depart. Desportivo - Dr. Paulo
Franco Cabral

VENDE-SE o pré�io n,o 113
da !'ua Aracy Vaz Callado, no

Roberto E.;;trf'ito. Tratar ,no cartório

Diretor do Depat. Cultural - Dr. Jauró Dentice U
nhares

ç$
Secretário Geral - Sr. Hiram do Livramento
1° Secretário - Sr. DaImiro Agapito Mafra
Tesoureiro Geral - Dr. Ruy Carlos-Batista
ORADORES: - Dr. Augusto Brito Won e Dr. Dib

Cherem
CONSELHO FISCAL: _- Sr. ,José Meira, Dr. Aldo

Marcon, Sr. Silvio Ney Soncini, Dr. Harry Corrêa, Br.- Os

car Pereira, Dr. Murilo Rodrigues, Sr. Lauro Maia.
. .

.
Cordialmente

.',

JURAM DO LIVRAMENTO,
Secretârio Geral

do Ef>treito.

V E N D E-S E

FLORIANÓPOLIS, BABADO, S de Outubro de 1959

r �waJFORENSE I
nireçio de} MILTON LEJTE.-DA COSTA e RUBENS COSTA

.

JURISPUOE" NCIA· tênci� de outro �irei���. d:-
, termmado o melO e ínídõ-

Está-se a ver, assim, que a neo". ESPÍNOLA FILHO, CÓ

competêncía para conhecer digo de Processo Penal Bra-

do pedido é realmente dêste sileiro, interpretado, vol. VI,�"
Tribunal. comento ao art. 647).

Mas, não
'

é de ser' ateu- Essas as lições dos mestres

dido. de direito, repetidas todos os

Não se pode negar ao juiz dias pelos juizes e tribunais

e às autoridades policiais, o é, evidentemente, não socor

direito e, mesmo, o dever de rem ao paciente, cuja pre

providenciarem sôbre tudo o tenção é díscutível e contro

que, dentro de suas juricÜs. vertida.

ções, diga respeito à preven-
Basta que se considero

ção dos delitos e à manu- que se o juiz não fôr conhe

tenção da segurança e tran- cedor dos jogos em questão,
quilidade públicas. não poderá saber se estão

Não há nenhuma tlegalí- ou não incluidos no conceito
dade na recomendação feita legal de jogos de azar.

à autoridade policial, contra 'E então, só a opinião de

a prática de jogos de azar, peritos, previamente nomea

em sentido geral, e não dírí dos, daria ao magistrado os

gído especialmente contra c elementos para decidir.

paciente. Logo, não se trata de ma-

Não resta dúvida que se
téria passível de solução por

deve conceder habeas-corpns via de habeas-corpus.
contra, a ameaça de prisão, O mandado de segurança
por fato que a lei não

con-,
se�i�" an.tes,

o

re�édio. a ser

sidera criminoso, mas tal utílízado pelo paciente, con

circunstância deve ser'evi. tra o ato da autoridade ju
dente, sem necessidade de diciária, que, lhe proibiu ar

quaisquer provas ou indaga- bitrarlamente - segundo a

ções de caráter doutrinário tende de praticar jogos Hei··
ou jurisprudencial. tos.

'

"O Habeas-corpus"", por FlÔrianópilis, 10 de dezem-
ser um processo de rito mui- bro de 1958

to rápido, sem fórma, nem Osmundo NÓbrega, Pre-

figurà de -juizo, não compos- sidente.

.ta o exame, nem a prova.: Belisário Ramos da Cos�
nem a _decisão de questões tà, Reiator.
que exijam um estudo al
gum tanto detido".

Somente se o direito dI) 'Adão .Bernardes
paciente, quanto ao ato que Vitor Lima.
quer praticar, fôr inquestio- 'Eugenio TrompowskynáveI, liquido, certo - sem. Taulois Filho.
necessidade de discussão, em
açãC' própria - deve o juiz
cúnCcder a ordem.

"O lJabeas-corpus garante
o direito de locomoção con

siderado em- abstrato, e n9.o
em concreto; se pa'ra as

segurá-lo, fôr necessário ::;e

verifique previamente a exis-

outros pontos da cidade, o

jõgo de cartas conhecido 'pe
lo nome de PIF-PAF, e seus

derivados, tais como, a CAI
XETA e o BURACO.

Boletim do'mês de outubro de 1(959
,

'

José do Patrocínio Gal
lottL

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

reflexa da Eterna Luz lançad t através do
prisma do tempo"!

Ferreira Bastos.
Alves Pedrosa.
Arno Hoechl.
Maurillo Coimbra.

Esteve présente o Exmo,
Sr. Dr. Milton Leite da Cos
ta 1.0 SUb-Procurador Geral
do Estado, em exerêício.

Data supr�: B. Costa.
.�------------�-----

Jtt5TtTU�O BRASIL EST�DOS UNIDOS �

DE FlORIANÚPOUS

"'FULTON STF.EN

C('ffi c coração repleto de júbilo e r'ec')�lL1eceimento,

MARLYLENE EDA MARIA: ,

j,'N'TONIO ROGÉRIO E CARMEM _LÚCIA
1.' ,- ',� _� .�.

.....- � "':' IIÇ'�.'�-'p.[,:"-���.>� . ..,,� ..... '�
... , ...... ,--;-.,.:u.

.... _

.�-,-;..', "

.

feUl o prazer dt! convidar' os pare-nfes e a:fflIics�aé seus

pais.
' ,

ANTONIO EV.�NGEL!STA e ROSA PERE!lHA
EVANGELISTA,

, /'

para assistir à Sarnta Missa que mandarão célebrar: no

dia 6 vindouro,-terça-feira, às 8 horas, na Igreja !;le São i
Francisco, elll ação de graça pelo tral1scurso de suas Bodas Dia 3 S b d

'

de Prata.
'

.

a a o as 15,00 horas - Reunião 'DANÇANTE
Florianópolis, 10 de outubro de 1959. (Qua�nnha) para sócios, alunos e seus convidados.

Dia 7, q�inta-feira - 19,30 ENGLISH CONVERSA
TION PRACTICE - às 20,00 horas CIfirEMA, 'para sócics,alunos � seus convid�dos - DANÇA PARA A VIDA (Dan
ce .to F'c:edom) 31 m. - ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) Co
lOrIdo - 44 m. - ATUALIDADES EM JORNAL.

Dia ]4 quarta-feira às 19,30 ENGLISH CONVER8A
_ la ... __ la_ .._ ........ ,.. .. .....

rION PRATICE - i),.s 20,00 horas REUNãO DA DIRE ..

TORIA

NOTICIARIO

Um armazem otima freguezi-a preço de ocasião cito
a Avenida Mauro Ramos 210. l'ratar no mesmo local.

GRUPO-TURBO-GERADOR - a vapor
Venl;ie-se. Siemens Schuckertwerde AG Alemanha,

1957. com1Jletamente novo, enCilixotado e coconisado. 2100

KW - 50/60 ciclos - 380/440 V" - 3000/3600 RPM - 15 atroo
Demais informações acerca de preços e condições de

pagamento etc. com a Gerência da Loja das Casas Per

namburanas, à rua Felipe Schmidt 15 em FlorianópoHs.

,

Ola 17 Sab. às 15,00 - REUNIãO DANÇANTE (Qua ..

dnnhas) para sócios, alunos e seus' convidados.
Dia n quarta-feira às ,19,30 ENGLISH '. CONVERf:\A-'

TION PRACTICE - às '20,00 REUNIAO FOLCLóRICA:
Mr. Storm apresent�rá o segundo programa d� can<:ões
folclorlcas americanas. '-,

Dia 28 quarta.-feira, HALLOWEEN PARTY. Venha
tomar parte. na grande festa tradicional norte-america'na
de "Halloween". Haverá muitas surpresas, brincadeiras e
jogos divertidos.ALICE DA 'lUZ SIQUElRA

MISSA DE 7.0 DIA "'-

DANÇA PARA A VIDA: Drama vivido pelo famoso
casal de balharinos hungaros, Nora Kovach e Istvàn Ka
howsky. na sua fuga de Berlim para a zona livre.
zona livre.'

ESTADOS UNIDOS: Viagem através dos Estados Un! ..

dos. Aspectos' do Grand Canyon, Nova Inglaterra da !'e

gião dos Grandes Lagos, das Montanhas Rocho�as, de
Sudoeste e do Sul do país.

ENGEISH CONVERSATION PRACTICE. Temos tido
um grupo' de conversação muito ocupado, nas aulas se

manais de conversação às quartas-feiras, 19,30 horas. Os
tópicos discutidos variaram desde comestiveis até' mate":
mática �l elementar até, avançado. Venha frequentar as
aulas e desfrutar da diversão.

BIBLIOTECA: Recebemos novos livros em portugues
que est.,arão a disposição de VV. Ss.; são os seguintes: LIN
COLN - Ludwig; INICIAÇãO SIMPLES A ECONOMIA -

Gambs; A EDUCAÇãü SUPERIOR NOS ESTADOS mn
DOS - Rogers.

SONGS AMERICANS SING: No ,seu primeiro 'pro
grama de canções folclóricas americanas, Mr. storm gen
tilmente nos ensinou varias canções alegres ·é preferidas
dos EE.UU .. Entre elas, cantamos, "Row, R9W'Row "My
Bontllc", Clementine", o "Workiu 011' the Railroad" Além

d,e ser muito divertido, cantar em inglês nos ajuda na

apredizagem do idioma.

QUADRINHAS: Foram bastante concorridas as duas
l'eunii;",s dansantes (Quadrinha) realizadas no mês de

set,embro. Prof. Newton, nosso perito em Square Dance,
Coi aUXiliado pela Srta. Risoleta Medeiros. e Sr. _Paul
d'Avila, assiduos frequentadores de nossas quadtinhâs.

tecipadamente agradece. J

NOTA O'E fALECIMENTOt,
AGRADECI'MENTO

Vva. Helena Jonas, fiUIa, genro e netos, sensibiliza
dos agradecem as provas de sentimento e pezar recebidos
de parentes, amigos e pessoas de suas -relações, por oca

sião do falecimento e sepultamento do seu querido e ines

quecível espõso, pai, sogro e avô, BRUNO JONAS, e con

vidam para o culto comemorativo a; realizar-se dommgo,
dia 18 de outubro na Igreja Evangélica, sita a rua Nereu

Ramos, às 9 horas.
'

P R E C I S A- - S
.

E
Datilógrafal\kOVEIS DE SALA DE JAN

TAR QUARTO, VISITA 'E

COPA. TRATAR NO ESCRITÓ�IO CENTRAL DOS ESTABl!:-
Rua Jeronimo Coelho, 14 sob. J..EClMENTOfl A MODELAR -- RUA TRAJANO, 7.

com prática

ALUG4,-,Sf
Ul!k- CASA. lfA. JtUA 'CRIS

Pn.i-MI:áA. '3i: 'TRATAR NA

RUA BOCAIUV4, 83.

CASA APARTAMENTO
ALUGA-SE c/3 quartos e demais

truçã"l nova aluguel Cr$ '5.000,00 Ver

l.pé' 5chmidt n. 164.
/"

dependencais cons

e tratar a rua Fa ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA' "O ESTADO't LroA.

08��
. iRua: �ConselheiJ!tl, MaRa, < 100 . ;
Telefone 3022 .:._ Cxa. Postal 13,9 '

. Enclerêço Telegráfico ESTADO=-

, A

FLORIANÓPOLIS, SABADO, 3 de Outubro de 1959
�----------------�---------------------------------

(

• _I'" ..... lil'ii8ii __ • u..n'e.l'l'&autt

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

,,-G..E R E-N T E

Domingos Fernandes, de Aquino

REDATORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nlilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos.

COLABORADORES

,./

l.-I''''--.I·il�'-d-o-';'--,·rao--I-I·;7S·J-,'I·A",·-,-'.�-1-, :"MO'YEfS EM &U-:AL
\III l � UUU:R.. OSSMARK"Di�lÍüiitGGM'

'

r�·���I�:U'\1f �-Dr 'E"ItQ�E�P1ft�O·
•. AR4GAO PAR'AISO

.-

MERDUlfÇA CIRURGIA TREUMATOLOGIÀ Operações _M����� d� Senho_
. MeDICO

<,

ORTOPEDIA' ras - Clínica de Adultos
Pré-Natal Parto. Consultório: João Pinto, 14' - Curso de Especialização no J;ospl-
Operações - CliDla Geral Consulta: das 15 às 17 horas. dlá- tal dos Servidores do Est!\do.

Residência: '

rlamente. Menos aos sába(1os. Re� (Serviço do Prof. Mariano de "A.n�
Rua Gal. Bittencotirt n, 121. sidência: Bocalllva, 135. Fone 2714 drade). Consultas: Pela maIihã no

Telefone: 2651. Hospital de Caridade. 'A tarde das
Consultório: DR. WALMOR ZOMER 15.30 horas ,em diante no consul-

Rua Felipe Schmidt 8. 37. GARCIA tório. à Rua Nunes Machado. 17.
Esq} Álvaro de Carvalbo.

Diplomado pela Faculdade Nacio- esquina da Tiradentes _ Tele!.
Horário: nal de Medicina da Universidllde 2766. Residência - Rua presi_

Das 16,00 às 18.00. /

do BrasU dente Coutinho. 44 - Te!. 3120.
Sábado: •

. � Ex-interno por concurso da M-ater_Das 11,00 As 12,00.
'nidade_Escola. (S�rvlço do prof.

OctáviO' ROdrigues Lima). -Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro.--Médico do Hospital de Especlaltsta em moléstias de Se-

DR. HOLDEMAR
MENEZES

ESPECIÀUDADE: DO
ENÇAs DE: SENHORAS
- PARTes;- ClRUR-

( GIA-
Formado (pela Escola de
Med1icina do Rio 'de Janei
1'0 Ex-Interno da Materní
dads Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambõa
e. d,p Hospital do- IAPETC.
A:tend1e . provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã

GERAL·

DR. LAURO DAURA
DR. I. LOBATO FILHO

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo ROldlrigues Cabral
Doenças do aparêlho respiratório

-,Dr. ALides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

'tUBERCULOSE _ RADIOGRA
Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof. FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
M'anoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa - MõES - CIRURGIA DO TORAX

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto _ Walter' Formado pela Facuidade Nacional
. . de Medicina T1sio10gista e Tisio-

Lange - Dr. Acyr Pmto da Luz - Acy Cabral Teive -

cirurgião dO' Hospital' Nerêu Ra-
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho mos. Curso de especialização pela

Fernando Souto Maior. s. N :1' .. Exinterno e Ex-assisten_
te de Cirurgia 'do prof. Ugo Gul_

P U B L I C I D A' D •
Marli; eellDa Silva - Aldo F.e..nandee.·- Vlrtr1lJ,

Diu - Walter LInhar.
RIEPR&S&NTANTI

UepresentaçóeB A. S. Lara Ltd ...

RIO:- Rua Senador Dallt.. -4(1 - i .. A Ild., -

Tel. 225924
S. Pauli) Ru� Vitória 667 ._- e.a, ... -

'fel. 34-8949
�rviço Telej(ránco da UNJrED PRESS ([J-f)

AGENTES E CORRESpOJ.1DENTBe
.

"..i T"d68 08 munJcipioa de SANT. CATARINA'
� ': A N U, N C 1 O 8· �'.

Mf""'ant., contrato, de acordo com I t6bela e. vt,Ol
ASSINA'TURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza
'

pelos
co;lceitos emitidos D0S artigos assimldo-:'.

CLUBE· DOZE DE AGÔSTO
EDIT4L DE CONCORRÊlNCIA

Para maiores esclarectmentos os interessados serão
atendrdos na Secretaria do Clube no horário das 8.00 à�
lO.OO de .segunda a sexta-feira.

-"
HIRAM DO LIVRAMENTO

Secretário Geral
DR. EUGÊlNIO TROMPOWSKY TAULOIS FILHO

Presidente

CLINICA

marães (Rio). Oons.: Felipe Sch
mídt, - Fone 3801. Atende com

'hora marcada. R�s.: Rua .Esteves
J,unior, 80. Fone: 2294.

Caridade e. da Maternidade Dr. nhoras e vias ·urinárias. Cura ra_

Carlos Corrêa. dlcal �as infecções agudas e crô-

DOENÇAS DE SENHORAS _ nicas. do a�arêlho geni�_urinário
PARTOS � OPERAÇõES _

em ambos os sexos. D�Ças do

PARTO SEM DOR pelo método aparêlho - Digestivo e do sistema

psíco-prorüattco •
nervoso. Horário: 1072, às 12 e

Consultório: Rua João pinto'n. 10. 2'h às 5 horas:_ Consultório:

das 16.00 ãs 18.00 horas. Atende Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar

com horas marcadas. Telefone - Fone 3246. Residência: Rua

3035 - Residência: Rua General' Lacerda Coutlnh'O. 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.Blttencourt n. 101.

J
.

A
\

KOSiA 'LOJA
Tel. 3820

v rs II E
·Rua Deod(ro� Ir.0·15

llãu Moritz s. I.

tlA_".�· COJ
I'- \ .z: nos, VAf)�JOS �

;�Rf�·., , ..••.
.' j

-�-F-O-R-R-O�;:--" Mauridct dOs Reis
Ad d

"A SOBERA.!'iA" t'ltAÇ" 15 DE NOVEMBRO - ESetUINA

vóga o IlOA FELlJ>E SCIí:MlDfT ,

ED. SUL AMÉRICA _ 6.0 A.i'lDAU t'IL1AL "A SADERANA" mSTRITO' DO '!aTREITO - CANTO

TELS.: 2198 - 2681.

-,

IRMAOS BITENCOURT
(AIS 8AO ..... 0 , r o s s H09

ANTIGO OE-POSITO OAMIANI

O Clube Doze de Agôsto faz saber a quem Interessai - DOENÇAS' �O PULMÃO ..::..
que encontram-se aberta as ínscríções para o.arendamen- - TUBERCULOSE -' c-

to e exploração do Bar e Restaurante do Clube. Cpnsllltório � Rua Felip�.
A5 propostas .deverão ser entregues na Secretaria- do Schmidt, 38 - Tel. 380l·

, 'Horário: das 14 às 16 horas.
Clube, em envelopes fechados até o dia 10 de outubro às Residência � Felipe Schmldt,
10.00 horas. n.o 127.

DitA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIÀNÇAS

Consultóí1o • a8114ineU ConSUltai

AV. DelcWo Luz U5A apto. • Se&,unda. i 6.a-leUa

du Ui i. 17 boru

TeL - 21114FLORlANOPOLIS

DR�.. EVA B. S.(HWEIDSON BICHLER
_ ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus � recto

Tratamento de hemorroidas. fistulas. etc.

, Ctrurlia
.

anal
Ccr iunica a mudança de seu Consultório junto,'á sua

rosldênc ia na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

RAUL PEREIRA CAlDAS
DR. NE'WTON D:AVILA

CIRUR.GIA. ,GERAL

Doenças de Senho�as.,-'procto..
Iogía - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Méi-

r�l1es n.o 28 - Telefone 3307
Consultas: Das 15 horas 'em diante.
Residência: Fone, 8.423. Rua Bln-

,

,A D V �O� A"D .o

"Questões
.

TraballJjslas"
.' Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo

.

t eíerone n. 2.467 - Caixa Postal 11: 26
&ORARIO: :pas 15 �. 17 horas,menau, n. 71.

Ao comprar móveis estofados, verifique .e o

moleio é feito çom as legitimas MOLAS NO.JA.
'e inuito maior confárto
• excepcional durabilidade
e .unca cedelll - nunca'. solto.
e m6veis mais leves
e dispensam o uso de cordh,has e perclntos de pano
e conservam o estofamento absolutamente Indeform6vel

�O�LAS �. 00 8(lASIL S. A.

"IH). &cr.a ...... ,...,.. - fel. ....,'_ CL Postal 875 - Ead. T.I.-I "NO-SAGu - S5. Paul.

IIVINDEDOW. MEY.R " CI/{;
� ,ti_.. � sa. • Rua Coáselh'eiro Mofro. 2 - Tel. 2516 - Cio. Posfal 48 - FlORIANÓPOUI

- é II'nda •.. mas , __

e'o CONFORTO?

'.

,

COMUNICAÇÃO AOS. MJDICOS E
FARMA'C'E"UTICo.s

A Diretoria de �Estudos e Planejamentos, S. E. C.,
levará a efeito a partir de 9 do corrente, no Instituto

_

'

� J de Educação "Dias Velho" (Salão Nobre). às quartas e
A PIAM tem a honra e satísfaçâo de comunicar aos sextas-feiras das 17 30 à 18 30 horas um Curso de

.lustre» Méd\cos e Farmacêutica.:: o lançamento do no'''o
Português p�ra profe�sôre: primários que está assim

produto' do' INSTITUTO BIOCHn\fICO MARAGLIANO. '

I programrud1o:'
.

GERIPIAM - H3 /'

A) Fonética descritiva, histórica e
ã base de NOVACAINA sob forma altamente estabilhad='1, sintática
para o especial emprêgo em Gcr�a.tria. no tratamento aãs

-- B) Morfologia:diversas' manifestações orgânicas do envelhecimento e

da.j -:- Estruturação e formação
senillfu\de, precoces ou não.

'

A:r�ústras e informações á disposição �dos 'sennore Flexões e classificaç.ão
I C) Sintaxe

Medirol; � Rua: Conselheiro Mafra - 90 com
I

Z. L. Steiner & Cia. _ Agent,es 1 D) Ortografia, pontuação e significativo �

das palavras 4 aulas
E) Me�odologia da Linguagem do

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

guês do Instituto de Educação "Dias Velho", Prof. Os

waldo Ferreira de Mello.
Ao término do ·carso será conferido' um Certificado

a todos qu.e tenham 100% de f�equência.
. Para o mesm'h curso convidamos Os senhore·s profes

sôres .we Grupos Escolares e alunos de Escola,s Normais.

As inscrições poderão ser feitas ne,sta Diretoria ou

junto à Direç'ão dos Gl'!!POS Esc01ares.

Florianópoli.s, 1.0 de setembro de 1959.

, A-

DO RIO PARA VOCE -Interessa a todos •••

Particular •• , Comércio e Indú-stria.
.

.

WtlUdadea domNdeas, remUios, "efe�los ou m4qu1.
DU, aeeu6Hos de todas as eapkie., diseos ou o que
"oe6 preelsar•.FirD)a que serve hA 30 aDOS a imp�naa
brasileira. eriou um departameDto de, veDdas par. o

IDterlor taudo apta a ateDder o seu pedido. Eacre-
". p .

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Danta�, 40.5.- aJidar. Rio

,

.

• I ,

f
'''S E R Y-I ç O. M I L r� AR" J
"Atenção Canaidàios �iVi,S Inscritos Para y

Exame,De Seleçn,o A Escola De

Sargentos' -Das Arma/sI/I!!
A fim Idle tratarem dê seus interêsses, todos Os �can

didatos civis inscrito·s para· o Exª,me de Seleção para
,Matrícula na Escola de Sargentos das Armas, são con

vidado!; à compar�cer' ná Décima' Sexta Ciréunscrição
de Recrutamento.

(NOTA N.o 4/59 da 16,a CR)

VENDEDORES - PRACISIAS
N e c e s s i f a - 's e

NA MODELAR

V I'A J. E - M �E·.L. H o B
PARA ITAJAÍ--JOINVILLE - CURITIBA

ONIBUS ULTIMO ,T·rpO
SUPER-:-PULLMAN'

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS -

PARTIDA FLORIANóPOLIS 5,45
CHEGADA CURITIBA 12,45

RÁPIDO SUL .. BRASILEIRO LTDI.
VIAGENS COM ESCALA � PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS1

-

AGENCIA FLORIANóPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEmA - TEL.: 21'72

CURSO DE EXTERSÃO

Nova Nomenclatura Gramatical Brasileira

4. aulas

3 aula,s
5 au!as

. 4 aulai!

REPRESENIA(ÕES
MERPAL - ME�CANTIL PAULISTA LTDA., firma

de represer tações dt ambito nacional, possue .15 filial,,,.
pm dil'ersos Estados, s�leto corpo'fe vendedores dalldf1 {.

perfeita cobertura por todo o Brasil de norte a sul df:>
.este ao Oeste.

A�tita-se representações para todo o Brasll ou reglõe:;
dá ótimas fon:tes de referencias.

Sãu Paulo - Rua Marconi, '14 - 60 andar - conj. 62
Santa Catarina - Rua Souza França 20 - Flodl'
C'mfie as suas vendas a' Merpal.

l A Y A .N D O (O M. 'S A B I o.

Virgem, 'Espec�lidade
,�a ria. WETIEl IIDUSTRIAl - JolI,1118 - (MIra Re,slrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M�JRA' TAÇA "BRASil',
Rio, 2 (VA) - A �sputa da

primeira "Taç." Brasil", cujo ven ...

cedor terá o direito de ôstentai- o

titulo de oampeão do Brasil Inter_

clubes e assim também o direito

de defender as côres nacionais no

torneio "Taça América' (torneio
In1ler-elubes de âmbito collltlnen.

tal), vai se . desenvolvendo nor

malmente, mas sem despe1'ltar o

Interêsse dos .dois grandes centroe

esportivos do' Pa.1s - Rio e São

PaJ.ÍÍo. O motivo, aliás é bem
.

" ,

compreensível: os campeões do

Rio e São paulO, Vasco e santos,
reSpectivamente, estão fora dos

turnos prelimlnaree e �àmente con,

correrão ao certame quando da

___

fase final. Mas o certo·6 que {lJl

. (resultados até agora registrados no te nos jogos em uferêno1'll. as

,
, .

cel'ltame, em aprêOo vler� conflr. rendaB a' serem aúferldas seri�
mar a hierarquia. Já conhecida 'do bllStante compens,lIiioras.

C.B.D., !A.bmo

\lmelda secretárlo,gera.l da
,

,.

� Abrahlm Tebet, m�m
-,elho Técnico dA! _Fu-

·1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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riihant� em tudi os aspeutos: lama MiaaÕÇS em
'IDI�itu�a �rega�al'peios ,a�res ca�uchiD�os '00 C. do 1«11

Manuel Mar- ração à toda prova. As Igrejas do I A noticia de- que os Capuchl.

Ins _' publicada simultâneamente =mteríor as humildes capelas e es., nhos conduziam uma Imagem de

revista VOZ pecíalmente l'o Matriz movlm�n.1 N. ,S. de Fátima fez com que um
I

.

.

I '

E ASSIS (continuação) taram-se coesas, com forças homc-, nobre sentimento humano, reJll-

REPARAÇõES PARA AS SAN· gêneas propagando aos paroquia. venecldo tomasse posse do coração
, I'

TAS MISSõES nos a breve chegada das SantilS
t

de tods, como que; uma curto;

O mul'llciplo de Imbituba, tão Missões - advento de, graças e
I

sidade justa e insana de conhecer

go te� conhecimento de que se. bençgos para as ,almas antmadas a milagrosa Imagem de Fátima -

a visitado pelos missionários e for'taleeldas pela fé em cristo.! a
.

peregrina Missionária - como
I c

apu<;Jllnhos, saltou seu grito de As asSCIclações .reIlglosas de tuda passamos logo a cognomtnã.la, -Nos
e o povo pôs as mãos à a paróquia começaram '0. trabalhar I sermões dllll santas m�ssões na Ma.

ra, nlclou, sob a competente e partindo da Matriz caravanas pa, I, triz ou no Interior o Pe. Dr. lta.
, I '

nâmlca orientação do. vigário, ra o interior, preparando as fa;nl., mar Incansavelmente anunciava

Dr. Itamar Luiz da lias, para os dias de arrependímen ,
a tOdOS, os dias ode venturâs es.,

uma campanha da prspa. to e penitência. pir1tuais ê recolhímentos intimas

Antecípadamente a Diretoria agradece a presença
Lodos. ' L.

Reserva de Mesas no Clube a partir das 13 horas
, 16 horas

,era possível usá-las durante certo

ram, fora um lncálculav�l núm�ro tempo de cada- vez pois um uso
....--

de,.adt,Iltos. Atualmente as lentes mais �rOlOngadO c;usava mal.es_
de contato Já superaram. a mala tar e dor. H?je, o tipo ma.ls di
ria das desvantagens que anterl'lr. fundida' e também. mais aperfei�

�.!i!i;t' contato'," 1!_'Le,vando 'mente pareciam '·.lnMl,'-:'vels-:- ·Ate'.

I
.. w çoado 'é. I\; minúscula le�te cor.

�)� vantagem sôbre os traalclo�, 1983 eras eram feitas de vidro e era neal que 'mede l;Ilenos de uni cen.
nals oaulo,s, elas estãO, gradual. dlflcll a sua adaptaÇão &os' Olho.' .i.

I timetro, de dlametro e cobre apl'.
entei ganhado' novos adep•. do paciente. Em 1947 Já eram

M Is
I . >--.; nas 60% da Ja.nela do olho. A

. a de um milhão de ad(J-- de plástico ,mas mesmo- assim &ó lente flutua hõbre a camada._!latu.
ral de lágrimas e é .mantida no

S· LENTES DE -CONTATO ATINGEM' A MAIORIDADE
,se você usa óculos. é provável lescentes e crianç-as J� a� adota

glcos. Em experiências ,feitas com

27 plloclentes 90% pude.ram dO_;
tll-r as novás lentes, confortável;.'
mente. para pessõas com anoma.,...

1
lias nos olhos as lentes de' con-

- EpidemiOlogia e profilaxia das doençc ,transmiR-
'

síveis e degenerativas.
- tato são de grande valor corretivo

2 _ Seneamento e melhoria das habitações.

I
e� em casos de miopia ex,trema,

•

' 3 -

In,fluência das condições de vida e do trabalhiJ
aaO de maior valia e proporcio.

sobre a sa,úde ocupacionat
. �am melhor visão que os grossos

- 4 - Profilaxia das doenças mentais. Higiene MentaL I 5culos.

Assistência psiquiátrica.
.

5 - A aSEÜstência à matel'nidarl'e e à infância no:,;
Acreditam, oa cientistas que as

programaS de saúde.
lentes de contato atlngll'jJIIIl a

6 - Legislação, organização e administração sanitárias.
maioridade., SaUentam que êsses

dispositivos de tamanho de lágrl.

PAULO-' MACHADO e MARIA DAS NEVES AlP'adeço"'divenas graças alcan.

to MACHj\DO _partiCipam aos seus parentes e pessôas Çadas

igas o nascimento de seu filllo.l!:DSON TADEU,
,

ocor- I CECILI1, DUTRA
clia 28 último. GRAÇAS ALCANÇADAS

"SERVlrCO MllITARH
, -

Deverá comparecer à Décima Sexta Circunscrição de
eerutamento, com a máxima urgência, o primeiro tenen

e da Reserva "Celso Vieira Barges", a fim de tratar .de
ssuntos de seu ínterêssel

MISSA DE 30 DIAS

Maria José dos Anjos
Filhos, genros, nestes, bisnetos, irmãs e sobrinhas

mesquecível MARIA JOSÉ DOS ANJ.oS, convidam os

ntes e amigos para participarem da SANTA MISSA
erá celebrada em sufrágio daquela boníssima alma,"

próximo dia 5 de outubro, ás. 7 horas da manhã, na

tedral.Metropolitana, altar de São José.
A todos, a sincera gratídãü da família.

.-------------_._-

(UR10 DE ADMISSÃO AO' GINÁSIO
.

.

AGORA V.oCE PODE PREPARAR SEU FILHO' PARA
GINASIO, MANDAND.o·.o ASSISTIR AULAS DE MA

EMA'IlCA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA
RANÇA, N° 20, TELEF.ONE 35-30. PREÇOS M.oDIC.oS

-
- , ..

SOC�EDA!)E BRASILEIRA DE HIGIENE

PRESIDENTE DR. MARIO PIN.oTTI.

xly.O -CONGRESSO BRASilEIRO DE
HIGIENE

NITERóI - De 6 a 12 de dezembro de 1959
Secletário Geral - Dr. Luiz Barbosa Romeu

" Diretor do Departamento
Sanitário

Médico-

Secrettlria da Saúde ..
·

Rua Visconde de Sepetiba
Niterói � E. do Rio.

'rEMARIO

RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DE SANTA CATARINA

EDITAL- N}' '130/59.-
a conhecimento dos inteI:essadQs, torno publico

ue se encontra aberta pelo Instituto dos Advogados Bra
ileirôs (Av.Marechal Câmara N° 210 - 50 andar Distrito
ederal), e até 31 de Dezembro de 1959, -a inscrição para.
ncurso de trabalhos que' versem OIJtema: DA PROTE

AO . JURISDIéIONAL DOS DIREITOS SUBJETIVOS NA
GISLAÇAO BRASILEIRA .

.os prêmiOS serão de, Cr$ 50.000,00 a Cr$ 30.000,00.
Melhores informações poderão ser obtidas nesta Se.

'etaria no período de 7 às 12 horas.

Florianópolis, 2 de Outubro de 1959
ALTA�RO SILVA DIAS

pelo 10 Secretário

SOCIEDADE' DE ASSISIENCIA' SOCIAL
Pró' �Hospital e Materflidaâe "sagrada·

.

FamiHa"
PROGRAMA

-

Da�.'féstividades para a inauguração do 'provisório
O' espetáculo' grandioso dfFSII No ..momento em que a proeíssãc Hospital

r ··doe Clínicas {"SAGRADA FAMíLIA" no Balrro de
semana mlsslon�rla,. foi no da dll marltlma chegava &o, traPiChe, Fát�a - Estreito, dia 4 de Outubro.
despedida da Caravan!lo MIs!>!oná- eram oínccntãveís as pessôN que As 9 horas hasteamento do Pavilhão Nacional pelo
'ria. A procissão que coroou a se. deixavam' cair de seus olhos. iá Estado Presidente do Tribunal de Justiça, Presidente da
mana de Mlss.ões em Im'l.l'uy, foi grímas de comoção e sa··l':ln.des. Assembléia Legislativa,' 'Prefeito da Capital, Ss. Excias.

reallz&da pela lagôa com um sem Saudades das Santas Mllis(;es; Rev. 'D. Joaquim Domingues de Oliveira e D. Felício da

número de embarcações. Era co. saudades da Virgem Peregrtna de Cunha Vasconcelos, além de outras autoridades.

movedor o espetáculo que se OD. Fátima que não tardava \a p,a;rtir As 9 horas hasteamento do' Pavídhão Nacional 9"10
teparava aos olhos humanos, Mais e continuar sua jornada mlsa;n- Exmo. Governador do Estado.

ltndos eram hinos que mll�res de nelra. Mais. alguns minutos e os As :J.30 horas, saudação do Sr. Albano de Bouza Lúcio,
láblol! humanos entoavam em 101�. fervorosos Capuchinhos

CO!lÜ,.zin_., Pl'es�dente da Sociedade de Assístêncía Social-. '

vor a Virgem. Das -centenas ce : do a imagem de Fátima rumavam AS 9,40 horas, Inauguração do Hospital provisório pe-

embarcações süblam aos ares c para Imbltuba em cada coração lo Exmo. governador Heriberto Hulse.

espalhavam_�e pelas cercanias ns uma saudade e em cada alma uma I As 9,50 horas, bençã-o do Edifício' Hospitalar por S.

vozes unlss�nas da multi�iio: recordação.
.

I
Excia Rev. D. Joaquim Domingues de Olíveíra DD. Arcc-

"Mãezinha eu quero te 'ver" lá no bispo Metropolitano.

céu". Era o sinal 'do amôr em O INTERIOR IMBITUBENSE· As 10,00 horas, Missa Campa'! no terreno do futuro

N. S. 4e Fátima li a p.rof1�ão de ,RECEBE N., S. DE FATIMA I Hospital e .Ma..ternidade "��GRADA FAMíLIA" . celebrada

fé daquele povo humilde e!ncero. (Continua no próximo núDl'l:'o) por S. Excla Rev. D. FehclO da: Cunha Vasconcelos, DT'.
,

I Arcebispo Coadjutor.
I A_9Ós a Missa. início de brinquedos barraquínhas, com

\ prendas, 'churrascos, e outros atrativos.

I,
Ar rilhàntarão �stas' restívídades ai bandas de música

o do 11 B. C. e· Polícia. Militar, gentilmente cedidas por I'�US

'dígnos Comandantes.'
.

que se aproximavam. E a luta

continuava. Pi. expectativa era ge,

ral, convergindo atenções cató.l1-
cas e até' 0& espíritos e mentalí.,

dades sem fé.

CHEGADA DOS CAPUCHINHOS
EM IMARUY "SERVI(O MILITAR"

. 1

Antes de pregarem Missões em

Imbítuba os bravos soldados de

Cristo deveriam permanecer al,
,

guns dias em Imaruy. Imaruy, ci,

dade situada a 60 qutlcmetros de

Imbltuba, banhada por Imensa e Deverão comparecer na Séde da Guarnição M1litar

poetlca Lagôa. Sua população é de 'Florianópolis (16a CR), os candidatos: - LUIZ éAR
descendente de açorianos bastante LOS DA SILVA, ,MARIO' S'I!lR(UO,'MAFRA, MILTON VIEI·

chegada aos ditames dO' catoücís, RA, ODEVAR �kCHADO,' VALDO' CERLACH, . -WALTER\
mo. Nêsse munlclplo embora sen ,

PEDRO DA SILVA e WALDEMAR HENRIQUE .DIAS; a

do região pouco bablltada foi e ..

fim de tratarem de assunto de seus interesses

norme o nómero de pess�as que. Lembramos que as provas serão realízadas nos

ocorreu de toda !IS regiões' vlsl_ 6, 7 e 8' do corrente no 14° Batalhão de Caçadores,

nhas, Verdadeírãs peregrinações
início àr 7,30 horas.
------------------------------------------

ATENÇA.o CANDIDATOS CIVIS INSCRÍT0S PARA
EXAME D!ll SELEÇÃ.o A ESC.oLA DE SARGENTOS

DAS ARMAS! / -, Cooperai para a-construção do n.turo Hospital e Ma

ternídade, "SAGRADA FAMíLIA" dando de coração a

vossa orérta,

MINA EM PLENO. CORA(AO DA CIDADE
, 1

dias I
com Não se trata de mina de ouro; prata ou pedras pre-

ciosas, pois estas minas apesar de serem almejadas por
muitos estão ao alcance de muito poucos.

Mas, nem tudo que está no sub-solo é ouro

Há outras utilidades que pela qualidade, preço
de equivalem a ouro para quem os adquire.

Nestas circunstâncias, podemos. considerar uma ver

dadeira mina para a nossa população, A Grutinha de A

.M.oDELAR - Trajano 7.
O monumental estoque de mercadorías recebido re

centemente e os preços fabulosamente baratos e o motivo

de já comprovado da existência da Grutinha - que é o de
.iervír ao povo de 'Florianópolis dão-nos o direito de afiro

às mar de que se trata de uma MiIl"rA EM PLENO CORAÇAO
DA CIDADE.'

,

.;

vinham de mui distantes, pal'lI

fazer dos pés de N. S. de Fátima
,

o muro de suas lamentações. A Diretoria do Clube 15 de Novembro, tem o prazer
de convidar seus associados e o públíco em gerai para
assístírem o grandíso baile dos Artístas, com !!. presença
de "Los Mexiéanos", Arístílíano, e seu Ritmo, Dário Aguiar,
c outros elementos do Rádio Catarinense, 'com íníeío às
22 horas.

ou prata..

e varíeda-.ATENÇÃO DANÇARINOS
ALUGA-SE
Uma casa cito à rua Duar-

te Schuttel n.O 43 tratar ao
,

lado da mesma' n.O' 45.

" a•• a& 20 h.",

lugar I;lor força da atração capI_
lar. Pode ser usada sem causar

dor ou Imcômodo durante um pe.

-riodo de, tempo Indete�m�I).ado. É
rarõ quebrar-se uma lente de CaD.-

"Quando o dia clareou, já fazia horas que eu

viajava. Porei um instante poro esticar os pernas

mos, 00 pretender dor novo partido, percebi
desolado que não tinha mais bateria I 1·,10 me serviu

de lição. Tenho agora uma Bateria Delco qUEt m!! oferece
a mesma gorantiá e a tranquilidade que inspiram

as peças genuinas do meu carro •.• e não custou

mais do que uma .bateria comum."

•

-

tato
.. ;

a menos que seja p�sada.
Entretanto, nt!m tôda pessôa pode
usá·las. Umàã, por terem as pál.

pebras multo ap�rtadas ou devido

a tima tendência para Irritação

fácil d� tecido conjuntiVO (a
membrana que form� as pálpe.

bras), outras por sofrerem de

glaucoma ou dlsturblos neuroló.

.
�

-

• I"

"Jt{ ,

•• "

_�. f��"':,:>:

Bateria- DELel
Jmas Já estão desempenhando fun..

Ção Importante no campo do tra.

tamento da. visão e confiam em

que sua Impol'tancla Irá crescen_

do de ano para ano.
Contém BATROUFE, elemento orgânico
�ue evito perdas por autodescargas.
Garantido pela GM! Em caso de
defeito de fabricação. V. receberá em

troca uma bateria nO.va.

LEIA EM lfOSSA NOVA
'

EMBALA\.iEM COMO
SE PREPARA UM BOM

, CAFÉZITO
�'-' ,

GRACAS
,

A lCANCADAS
,

AO GLORIOSO STO. ANTONIO

Agradeço diversas g�aças alcan

çadas

CECILIA·,DUTR�

AO"PA'pA pio XII

produto .da

O'INrRAL,MOfOR5 DO IRASIL 1.1..

CARLOS HOi'r'CK! S. D. --C,om. Indústria
Rua 'Cons. Mafra, 30

! flORIANÓPOLIS
I. "".

,i
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;Pelo av-ião de carreira"convair" TAC-CRUZEIRO DO SUL, desembarcará, hoje, às 11 hores no Ae'ropôrfo "Hercílio Mt1@)::.:' .. ·i. :
, :Luz", o sr, Osva I?o M�chado, nóv� ,P�efeito de Florianópol is, ��e se encontrava ,n� Capita I Fe�era I tratando ,de Ir-- :

,assuntos de real interêsse. do mumcipm que dentro em breve ire governar. Na edição de amanha, daremos maio- Ill\�r •

� .

res informes da. chegada de S. Excia. 11�f:�'
_______________________ a �_� �� __� • :

PRESIDENTE DA ASSEMBUlA LEGISLATIVA:
.

.

. I . -I -

SQminário Sacio-Econômico: :
..

:
Radiogralia do

-

Estado ::
Necessidade vital o levantamento idealizado pelo Presidente da Federa- FLORIANÓPOLIS, SABADO, S de Outubro de 1959 :: . :

Numa séríe ���poi�!.. !!��!ia!d'9",afm sem ��;b�:o.:��O:�� ��;?�é ª"§'�7�i IVI·cultores- preteu'-�d-e--m'---lili-O:'que serão feitas. e onde se- falhas de nossa soeío-econo- secução de mais' essa inicia, deverá ser feito para sermna

rão ouvidas as mais altas mia, continuou o deputado tíva, que tanto beneficiará o o que deveremos ser em uma

!:���::?1.�f,Hi: l.if����R�g� ;tt�d�i�j�:n:,':'''�: ��;�:, �O�mm:S..fr::,.� clusão de ovos nas- -,m-' as-cio-Econômico, cujo início ESTADO

:�;oreg�i;i�r�:�i�;l�� entre;�����,ia'é Pri��::s��!� NOTA DE FALECIMENTO sas all-m-enIIIlCI-aS·'.-Alves, ilustre presidente do como bem prevê ti próprio
Poder Legíslatívo,

.

organismo interno do Semi-
O experimentado parla- nárío, que a síntese dessa.

mentar, ciente, já, por di- pesquisa, em que se ouvirá
vulgação da imprensa cata- tôda Santa Catarina, o povo,
rinense, dos objetivos da os operários, "os funcioná
idéia. do sr, Celso :Ramos, rios, sindicatos e demais as

presidente da Federação das socíações de classe, elemen
indústrias de Santa Oataeí- tos de todas as categorias
na, personalidade que, além que formam o conteúdo hu
de atuar no campo politíco, mano de nosso Estado - é
se projeta fortemente ao necessário, repito, que as re

setor das classes conservado- comendações dêsse levan
ras, inicialmente assim SP- tamento global sejam pos-

-

expressou: "O levantamento tas em prática.
da sócío-economía de nosso - "A perfeição com que o

Estado, autorizado pelo sr. Seminário Socio-Económico
Lidio Lunardi, titular da está planejando, a colabo
CNI e com a colaboração ração estreita da Confedera
dêsse orgão e da Federação ção Nacícnàl da Indústrta,
das Indústrias. do nosso Es· através de seu presidente e

tado, é uma necessidade de seu especializadíssimo
inadiável". corpo de técnicos, dentro os

quais ressalta o nome do
professor Jacy Montenegro
Magalhães, somados ao ele
mento técnico de que dispõe
a l"edel'ação das Indústria�

Continuando afirmou o nou o sr, Braz Alves, está a

presidente do Poder Legisla- níu o si. Braz Alves, está a

tívo- de Santa Catarina que
não só . os homens de em-

��:��bsC��!��:1�esa�i��:á�; 1�111jF

����;��i�1
!����,�i;,�1ª;�ãgc:�:: :11
dêsse extraordinário. levan- :.\
tamento, através de seu es- ... :;:

'calonamento em três etapas,
dos contactos informais em

.15 munícípíos já determina
dos; criação de documentes
básicos sôbre os 18 temas da I

pauta, somados à sua dis
cussão, interpretação e .cOlJr- .

denação de todos os ,elemen- :

tos, oferecerá oportunídade \

única em Santa Catarina de I'
se ter, por meio de análise li

',',

A família de José Victor
Garcia (NOPA) comunica
aos parentes e pessoas de
suas relações, o seu faleci
mento ocorrido ontem às
16,30 na Casa

.

de Saúde S,

( /

Sebastião e convida para. o

seu sepultamento, às 17 ho
ras de hoje, saindo o féretro,
da sua residência. à rua Je

rommo Coelho 28, para c

cemitério da Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos.

Na última reunião da Comissão Nacional de Avicultura
foi. debatido o problema da coloração das massas alimentícias
com corantes artificiais em substituição ao ovo.

Alegam os avicultores que as concessões nêsse sentido,
algumas condenáveis do ponto-de-vista da saúde pública res

tringem o mercado avícola pois a indústria de massas alimentí
.

cias tem capacidade de absorver consideráveis volumes da pro
dução nacional.

-

Pretendem os avicultores co";'forme moção aprovada pe
lo plenário. que o govêrno restabeleça a antiga exigência de 150
gramas de gemas de ovos para coloração natural das massas. A
.medida permitiria o escoamento da produção industrializada,
além de melhorar a quantidade e o valor alimentício das massas

sem nenhum dos perigos e inconvenientes apontados quando se
'

empregar- corantes artificiais.
,S$SSSsssss i:SdtnS %\ 31S:lS:lSr;::sCSCSIi::SIi::SESS:SSSSSS:SS:lS:lsr;::scSCS:;::SIi::SESS:SS:SSSS:SS:lS:lSC5r-CS:;::Sli::s:::s:::sasss:ss:SS:lSCSCS:;::SIi:SIi::SS:SS:SS:SS:SS:SSi,�

ANALISE FRIA CONDUZ A
RADIOGRAFIA SEM FA,

LHAS

VICE-DIRETOR DOS PORTOS E COSTAS

c O N V-I T E
O Diretor da Faculdade de Direito de Santa Catarina.

convida aos interessados para assistirem à CONFER1l:NCTA
1ue, em prosseguimento às comemorações do Centenário
de Bergson, o Prof.essor Henrique Stodieck, proferirá .no

Salão Nobre da Faculdade, dia 6, terça feira, às 17 horas,
sobre o tema "O PENSAMENTO SOCIAL DE BERGSON".

Foi designado o capitão
de-mar-e-guerra Rui Gui
lhon Pereira de Melo para
exercer as .runções de vice
diretor de Portos e, Costas.

�--------------------��-----

o nomeado é nosso ilustre
conterrâneo -e; há pouco,
exerceu nesta Capital o ele
vado cargo de Capitão dos
Portos.

EM ITUPORANGA

João.Carlos Thiesen toma posse
D�putados Orlando Bérfoli e Ayrton Muel-Ier representam o candidato Celso Rarn.os e o Diretó

·1 rio Regional' do PSD - Também Rio do Sul presente - Vibra o povo i�uporanguense - Outras notas
Ituporanga _ No último pessoas que foram: levar o de Rio do Sul se fez presen- Em seguida, fal<;lu o, de-

.

dia 24 de Setembro, tomou seu a�raço ao_novo Prefeito I t� :nas pef!_soas dos srs. oeta- putado Orlando Bertoh que POVO V:IBRA
posse nas funções de Pre- pessedísta.

' cilíc Macedo, Dr. Nelson de examll1�u o p!oblema atual

feito Municipal dêste munt- Estiveram presentes dele- Abreu, walter de Abreu e o da conjuntura !la?ional e �s Depois da transmissão do

'cípio, o sr. João Carlos Thie- gações de outros municípios Vereador Humberto Duwe. d,etalh�s econômíeos-admí-
.

cargo, e�etuada no gabinete
sen, eleito pelo PSD e PTB, vizinhos. O deputado Orlan- A POSSE nístratívos que preocup�m o

I
da Prefeitura, o povo acla-

Compareceram milhares de do Bértoli representou o sr. Es�ado de Santa C:a�a!ll1a e mou o novo Prefelto,_ entre-
Celso Ramos, candidato a O sr. João Carlos Thiesen mormente �s. mumcipios do

I
gandc-se ,a expa�s<;>es de

Governador; por sua vez, o tomou posse' perante a Oã- Vale do !taJal, onde ttupo- J,usta alegría pel.a VItoria aí-

deputado. Ayrton 'Mueller, mara de
�

Vereadores,' presí- ranga tem se destacado. "a�çada nas urnas de 30 de

representou o Diretório Rc- dída pelo popularíssimo Xan- .

-

. Agosto.
gional do PSD. Também os doca que pronunciou víbran-
Prefeitos de Rio do Oeste, te oração, 'após o que falou

Pouso Redondo e Trombudo o novo Prefeito, dizendo do Jomalista lvocíllo OII·Vel·raCentral se fizeram represen- que será o seu govêrno: rea-

tar pelo Deputado Orlando lizações ,à base de dmamís
Bértoli. O Diretório do PSD mo e honestidade,

DEMOCRACIA
NOVA YORK, 2 (U. P.) -

,

"Nâo exportamos revoluções,
mas procuramos exportar de
mocracia" � declarou' M'a
nuel Bisbe, representante
permanente de Cuba junto
ás Nações Unidas, num dis
curso pronunciado hoje no

Clube dá Juventude Repu-
blicana.

.

"Há liberdade de impren
sa e crítica em nosso plitís e

respeito por todas as opio
niões, assim como um cons

tante diálogo com o povo".

LOTERIA DO ESTADO DE. S. CATARINA
Extracão de sexta-feira, dia 1-10-59

,

Cr$ 500.000,00 Crícíuma'

Cr$ 50.000,00 Florianõp(}lis
Cr$ 30.000,00 Joinville

Cr$ 20.000,00 Caçador
Cr$ 10.000,00 Capinzal

2.481
3.344
1.4S9
6.280
1.90d-

__------------r--�--------�--------

Todos·os dias

CONVAIR
. A .'

.

para PORTO ALEGRE
e agora tambem 2!!. 4� e Sextas m.
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• Serviço de Class� Internacional

I
. Partidas diárias de

: ��::::o�:�::;':::asaq.ns
.

. rõ;tÕHs.
Ttu ,trwPinJ "11 Sul +

informações e reservas
! 6ªi �,�,.1

DORA consagrado a qu,mtas de. ao se Iniciar a época de sua3 ati,

senvol�em atlllvades na( educação vldades escolares.

da criança realizou o Jardim de

Infância Murilo Braga desta Ca- No Jardim de Infân01a Mm'lo

pltal u'·a festinha e:n que as Braga teve lUgar, também a ln.

mãe.; de àJunos qJe frequentam tronlzação doa imagem "e Santo

aquele educandário, tlv<:tram opor. Anjo da Guarda, ato êsse �ue se

tunidade pal'a homenagens àS pr()... rev,estlu de -solenidade, usando da

Cessôras soclals que lá ex�c�m o palavra em nome das Rec�'}ad�as
seu sácerd6cio.- que ali' trabalhalll a srt�. l\IIytlam

'HÕÍÍve, cem-o, natural, 'num .am. Margarida Meira, 'tendo o ltevmo.

blente de reciproca alegria II. tes� ,pe. BiaJl.chlnni, em breve pIocu..

ta dos que estão entregueS ao sa- Ção feito sentir o papel dpSSBII

ber e carinho das recreadorBII na.. edu'cadoras na formaçãO. do cará_
qu31e Jardim de Infância. Além de ter da m1ança, cuja inlsSã�_ deve

recepoão àS mães, no Jt}lB, .em I36r encarada como das RlalS !m •

que a senhora Suely Bltten�urt portantes pela socledade.
exaltou o trabalho das jovens edu. Com. êsses atos - vividos no

cadoras u'a m.lsBa na Cii-Pela. Uo Jardim de Infância Mu-rllo Blalfa

,Asilo das Orfãs, ocaslão em: que � � DlA DA RECREADORA t(11,
ao Evangelho, foram 1'e!l!,tttadas as êste ano, condignamente comemo..

_, rado eo1'Jl 'homenagens d_e.Y.o.1a�-�I..._""''_i;::III'''''""","=�__.....

�":<i��fê&\\��a��·��,
.

":."k'

Desfile BA-NGO em Santa Catarina Terá
a .. direcão

.

do Cronista Soéial ZWRY
, ..

'

MACHADO, dêste diário
Ao contrário do que vinha.· sen_

do propa.lado por uma de nossas
emlssôras através de um cronl9�a

social o·desfile Bangú êste e.no
, ,

como nos anteriores continuará a

ter a dlr,eção do nosso prezado
amigo Zury MachadO, Cr,mtstlt
dêste diário e Indiscutivelmente o

mais lido em o nosso Estado.

CTN ZURY MACHADO
RUA JOÃO PINTÓ, 19 FNS.
SõMENTE ONTEM RECEBl

SUA CARTA QUE AGRADEÇO
LAMENTANDO NÃO 1'0m:n
TER SIDO GENTIL ATENDEN·
DO SEU PEDIDO, COM RESPEI
TO DESFILE BANGU SANTA
CATARINA MÀNTENHO MI
NHA COMBINAÇÃO AO AMIGO
COMO ORGANIZADOR DE TO.

DOS QUE AI SE REALIZAUEM.

AG1,JARDO - SUA PRESENÇA
AQUI OCASIÃO FESTA SEMA

NA VINDOURA PAR,A COi\ml.
NARMOS OFICIALMENTe 'tU.

DO; ABRAÇOS - RfBP.lRO
MARTINS

-

"PUBLIC RELA.
T I O N s,,' DAS' INDÚJTltL\S
JJ.ÀNGU.

Ao Indagarmos do sr. Zury "colll
quem estaria a direção do �erta
me máximo da 'elegâncla em nos

so Estado o mesmo nos apresen_

I tou o, teÍegrama abaixo, que, de

maneira contundente vem pôr fim

às noticias capciosas que vinham

sendo propaladas nest1. Capital.
E' o' seguinte o telegrama:

.

NC217L294T� RIO 60 1 2021

Ontem: dia da recreadora, razão de
homenagem nQJJMB

Instituldo o DIA DA RECREA- doras da m.entalldade da criança

,- .

I

Encontra-se ém FlorianóPOliS, I
de agôsto de 1960. .

trosde ontem o jQrnallsta Ivocílto -ontem à-tarde o [ornaâlsta, �
"

011velra, presidente da Comissão . ívocíll0 Oliveira. esteve em visita
de publicidade e pro);laganda dos à nossa redação demorando.se em

Festejos do primeiro Centenário cordial palestra'com os nOd�OS re.,

de Brusque, Nosso ilustre conrra, datores. Ao nosso Ilustre conrra,
de está concentrando seus e8fí)�- de, colaborador de O MUNiCIPIO,
ços no sentido de que o pr0gres. de Brusque, além de gerente do
31sta

-

munlciplo comemore, à li!::. SESI e ,tam�m nosso �olabo�ml{)r,
&ura,

_

a passagem do seu primeIro os cumprimentos de O ES1'ADO.

centenál'lo, a ter lugar no (lia 4

FÉ DE MAI$ ... E DE MENOS
.

Perguntaram-mé se· acreditava em discos-voadores..

Respondi afirmativamente. Pois até o nosso Go

vernador, entre várias outras pessoas dignas de tôãa
fê, não vira, nos conturbados ceus 'araranguaenies do
sr: Afonso Ghizzo um deles, .ou pelo menos, um da-

queles objetos tidos por disco-voador?
'

Ao sr. Heriberto Hulse, no campo politico-partl
dárlO, faço severas restrições,

Mas, fora dessa área, sei qu-e S. Exa. seria abso

lutamente incapaz de' _-D-firmar que vira o que - não
vira. E, experimentado como é, não tendo nada de

afoito nem de- sugestitmáV'el, tenho por cérto ·que nao

se deixaria impressionar se, de fato, não tivesse oto;
servado algo de muito verdadeiro.

Da mesma_ forma o testemunpo do comandante J'

do avião - velho ·'cobra", de circunspeção por todos
'

..proclamada.
- Varias outras pessoas, da mais apurada validade

m,)l'i1.I, viram também os misteriosos discos. Para ci

tal' mais uma: o Comandante Carpes, da Base, que
teve a oportunidade de conseguir o testemunho' de.
dois ou tres oficiais e de .sua exma. esposa.

Nesta época de luniques, porque não' acreditar em

discos voadores?

Acredito, pois não. Nem preciso vê-los ou tocá-los,
como São Tomé.

x x

. Agora, se o nosso ilustre e honrado Governador, ao

prestar informações ao nosso egrégio' Tribunal de Jns

tiça, .
em autos de mandado de segurança por mim

,

requeridO, afirmasse que os discos voadores existen -

aí, então, minha fé tôda derrocaria e mergulharia no

mals metalúrgico dos agnocismos ...
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